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Od redakcji

Rewolucji nie będzie

Objęcie stanowiska redaktora naczelnego w piśmie, którego 
szefem nieprzerwanie od przeszło dwudziestu pięciu lat byt je

go współtwórca i założyciel, autor wielu artykułów - nie zdarza się 
zbyt często. Z tym większą więc uwagą przyjmuję i biorę sobie do 
serca udzieloną mi w poprzednim numerze „Spotkań z Zabytkami" 
radę przez ustępującego - redaktora Krzysztofa Nowińskiego - by 
redagując pismo zawsze pamiętać o tym, co chcialbym przekazać 
Czytelnikom.

Uwzględniając naszą blisko dziesięcioletnią współpracę w tym 
samym, niewielkim, ale zgranym zespole, sądzę, że jesteśmy po
dobnie wyczuleni i na zagładę chylących się ku upadkowi zabyt

ków, i na codzienną ich, pozbawioną większych emocji egzystencję, i na ich triumfalny niekie
dy, pełen blasku i radości powrót do pełnionych funkcji po nieodzownej, często podejmowanej 
niemal w ostatniej chwili konserwacji. Sądzę też, że w obecnym składzie osobowym redakcji 
i współpracowników pisma uda się nam utrzymać jego dotychczasowy, wysoki poziom mery
toryczny oraz nie utracić - co może najważniejsze - szerokiego oddźwięku, jaki wydawnictwo 
to od lat budziło w społeczeństwie. Jedno jest pewne: rewolucji nie będzie. A jeśli po
jawią się w piśmie jakieś zmiany - to niewielkie i nie zostaną one wprowadzone od razu. Wy
chodząc naprzeciw oczywistym potrzebom, nie chcemy bowiem utracić ani tradycyjnej formu
ły pisma, ani jego dorobku. Będziemy też, jak zawsze, otwarci na propozycje, opinie i uwagi na
szych Czytelników.

Co proponujemy więc na początek? Przede wszystkim dwa artykuły, które na dobrą sprawę 
mogły być zamieszczone w „Rozmaitościach", znalazły się jednak w pojawiających się w tym 
numerze po raz pierwszy działach: „Z wizytą w muzeum" oraz „Zabytki i młodzież". Tworząc no
we działy, chcemy podkreślić znaczenie i aktualność omawianych w nich - zawsze w kontek
ście zabytków - tematów. W przyszłości planujemy też przeznaczyć więcej miejsca zabytkom 
funkcjonującym na naszym rynku sztuki dawnej. Uważnie będziemy się również przyglądać 
wszelkim organizowanym w kraju akcjom społecznym zbliżonym do naszego „Społecznego 
przeglądu zabytków", a także opisywać ich rezultaty. W latach intensywnych przeobrażeń spo
łecznych, gospodarczych i politycznych, w jakich przyszło nam żyć, wydają się one nam rów
nie istotne, jak sama popularyzacja wiedzy o zabytkach - najważniejsze z zadań, jakie stawia
my przed sobą.

Nie zmieni się wielotematyczny charakter pisma. W tym numerze proponujemy więc, między 
innymi, spotkania z zabytkowymi drewnianymi kościołami w Polsce (s. 4) i w Norwegii (s. 36), 
ćmielowską porcelaną (s. 8), gotyckim zamkiem nieopodal Torunia (s. 17), klasztorem cysterek 
w Marianowie koto Stargardu Szczecińskiego (s. 22), pałacem myśliwskim w Antoninie (s. 14) 
oraz jeszcze jednym przywróconym do życia zabytkowym dworkiem, którego losy odnotowane 
zostały w naszej cieszącej się nieustannie dużym powodzeniem „Akcji dwory" (s. 20). Piszemy 
też o niemal cudem uratowanym przed zniszczeniem sarkofagu pięknej Bitynki (znanej z lektu
ry powieści Jerzego Łojka) (s. 12) i o konserwacji zabytkowej chrzcielnicy (s. 32). Także o tara
patach, w jakie popadl król Władysław IV w związku z pomysłem wystawienia w Warszawie swe
mu ojcu, Zygmuntowi III, znanego dziś każdemu Polakowi posągu na kolumnie (III s. okl.) 
i o drewnianych kapliczkach (IV s. okl.) utrwalonych w rysunkach przed niemal stu laty przez 
nieznanego nam miłośnika zabytków.

Czego zatem - poza życzeniami milej lektury - można jeszcze życzyć Czytelnikom, wydaw
cy i redaktorom „Spotkań z Zabytkami" na początek nowego etapu istnienia pisma? Może je
dynie tego, by narodzinom każdego kolejnego numeru towarzyszyła niezmiennie życzliwa, jak 
dotąd, opieka ze strony Ministerstwa Kultury - instytucji, bez pomocy której trudno byłoby wy
obrazić sobie dalsze odpowiedzialne funkcjonowanie miesięcznika.
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Ministerstwo Kultury wprowadziło 
interwencyjny program ratowania 
najcenniejszych zabytków archi
tektury drewnianej. Z regionu stup
skiego pierwszym obiektem, który 
został objęty tym programem, jest 
należąca do rezydencji Bismarcka 
wozownia w Warcinie. Jest to jedy
ny tego typu obiekt na Pomorzu. 
Przez wiele lat szachulcowy budy
nek wozowni wykorzystywany był 
jako magazyn Zespołu Szkół Le
śnych, ale ze względu na jego po
garszający się stan został za
mknięty. Szkoła czyniła starania 
o podjęcie remontu budynku, ale 
nie stać jej było na przeprowadze
nie niezbędnych prac. Po otrzyma
niu pomocy ze strony Ministerstwa 
Kultury (wszystkie prace niewyma- 
gające kwalifikacji wykonane będą 
przez uczniów i pracowników 
szkoły) i uratowaniu zabytku prze
widuje się umieszczenie w nim 
małego muzeum oraz pracowni 
i klubu młodzieżowego.
Ogłoszony przez Ministerstwo Kul
tury program rozłożony będzie na 
wiele lat, należy przy tym wiedzieć, 
że dofinansowaniem mogą być 
objęte tylko te zabytki architektury 
drewnianej, przy których podjęte 
już zostały działania ratownicze.

W Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce w grudniu ub. roku 
otwarta została wystawa „Fortuny 
na soli wyrosłe”. Przypomina ona 
osoby prywatne oraz instytucje, 
które czerpały korzyści z kopalni 
soli w Wieliczce i Bochni. Byli 
wśród nich przedstawiciele naj
znakomitszych rodów Rzeczypo
spolitej: m.in. Lubomirskich, Kaza- 
nowskich, Wielopolskich, Moszyń
skich. Na wystawie zobaczyć 
można ich portrety autorstwa zna
nych malarzy oraz widoki wspa
niałych rezydencji magnackich. 
Nadania w soli otrzymywały też 
kościoły i klasztory, a nawet pen
sje niektórych profesorów Akade
mii Krakowskiej pochodziły z żup. 
Oprócz obrazów ekspozycja uka
zuje interesujące wyroby rzemio
sła artystycznego, najstarszym 
z nich jest srebrny tłok pieczętny 
benedyktynów tynieckich sprzed 
1300 r. Wystawa dokumentuje wy
jątkowe znaczenie soli w historii 

państw, rodów i instytucji; czynna 
będzie do końca marca br.

Kamienice w Katowicach, należące 
do zabudowy historycznej z XIX i po
czątku XX w., wymagają jak najszyb
szego podjęcia kompleksowych 
prac remontowych. Prowadzone 
obecnie prace - zdaniem katowic
kiego konserwatora inż. Bronisława 
Banasika - są chaotyczne i sprawia
ją wrażenie działań przypadkowych. 
Rewitalizacją powinny być bowiem 
objęte całe zespoły zabudowy, a nie 
tylko pojedyncze obiekty. Odnowio
na kamienica w ciągu zaniedbanej 
reszty budynków podkreśla ich zły 
stan i zaniedbanie. Problem jest 

tu zwiedzającym. Po usunięciu gru
zu z zawalonych sklepień baszty, 
który okrywał resztki ścian, konser
watorzy odkryli w przyziemiu cegla
ną posadzkę, a w grubych murach 
dwie klatki schodowe, które będą te
raz widoczne. Przemurowane zosta
ły korony murów, uzupełnione dziury 
w ścianach oraz dokonano wzmoc
nienia konstrukcji murów przez wkrę
cenie stalowych prętów.

Odrestaurowane zostały freski 
w synagodze w Pińczowie, powsta
łej w 1609 r. Dominuje w nich tema
tyka roślinna i zwierzęca. Początko
wo datowane były na 1742 r., ale 
po odkryciu pewnych partii prawie 

trudny, ponieważ wiele obiektów na
leży do osób prywatnych, które nie 
mają odpowiednich funduszy na 
podjęcie rozległych prac remonto

wych. W tej sytuacji elewacje budyn
ków powinny być odnawiane z więk
szym udziałem kasy miejskiej. Po
nadto należałoby opracować kom
pleksowy program konserwatorski 
ratowania kamienic.

Baszta pod Zrębem w Gdańsku zo
stała zabezpieczona w formie tzw. 
trwalej ruiny. Budowla powstała 
w 1487 r, w czasie rozbudowy forty
fikacji miasta. Stała przez kilka stule
ci, przetrwała nawet szturm Rosjan 
w 1945 r. Po wojnie nikt się nią nie in
teresował, dopiero w latach siedem
dziesiątych XX w., kiedy zawalił się jej 
duży fragment, opracowano projekt 
odbudowy zabytku. W ciągu ponad 
25 lat nie znaleziono jednak fundu
szy na jego realizację, więc władze 
miasta podjęły decyzję o przeprowa
dzeniu prac konserwatorsko-zabez- 
pieczających i udostępnieniu obiek

o sto lat starszych, rok powstania 
malowideł zmieniono na 1695. 
Podczas prowadzonych przy nich 
prac konserwatorskich dokonano 
ciekawego odkrycia - w murze 
przedsionka odsłonięto liczne graf
fiti z drugiej potowy XVII w. Te wyry
te w murze napisy w większości 
opatrzone byty datami, czasem na
zwiskami i nazwami miejscowości. 
Przypuszcza się, że jest to ślad 
upamiętniający wizyty w synago
dze. Prace konserwatorskie w piń- 
czowskiej bożnicy sfinansowane 
zostały przez Światową Fundację 
Opieki nad Zabytkami z Nowego 
Jorku.

W kościele Wniebowzięcia Naj
świętszej Marii Panny w Toruniu 
zniszczone zostały przez wandali 
zabytkowe witraże. Straty są duże, 
bo chociaż uszkodzone są poje

dyncze szybki, trzeba wymienić 
całe fragmenty. Łącznie nowego 
oszklenia wymaga około 20 m wi
traży. Toruński kościół Wniebowzię
cia NMP już wielokrotnie byt celem 
ataku przestępców. Tylko w ub. ro
ku był czterokrotnie okradziony - 
zginęły fragmenty rzeźbiarskiej de
koracji z ambony i epitafium Neis- 
serów, pięć drewnianych maszka
ronów stanowiących ozdobne ele
menty innego epitafium, oparcia 
ławki i półki przy ołtarzu oraz pła
skorzeźba z XVII w. Sprawców kra
dzieży dotychczas nie ujęto.

Zakończony został pierwszy etap 
prac zabezpieczających przed za
waleniem się kościoła śś. Piotra 
i Pawła w Brzegu. Kościół ten, zbu
dowany w XIII w., należy do najstar
szych zabytków w mieście. Funkcję 
sakralną przestał pełnić jeszcze 
w XV w. Odtąd służył m.in. jako ar
senał oraz magazyn mebli. W1997 r. 
runęła wieża kościelna. Przed osta
teczną ruiną uchronili go miejscowi 
społecznicy, którzy skłonili władze 
powiatu do przeprowadzenia prac 
zabezpieczających. Na dalszy re
mont tej franciszkańskiej świątyni 
zadeklarowała przyznanie fundu
szy wiceminister kultury Aleksandra 
Jakubowska.

■BBSHSBiHR

W kościele Świętej Trójcy w Wysie- 
dlu (gm. Łobez, woj. zachodnio
pomorskie) dokonano kradzieży 
rzeźb z ołtarza oraz trzech płasko
rzeźb z chrzcielnicy. Kościół ten, 
zbudowany około 1580 r., należy 
do najpiękniejszych zabytków 
sztuki sakralnej na Pomorzu Za
chodnim. Szczególną uwagę 
zwracał wystrój jego wnętrza, któ
re uniknęło strat wojennych, ale 
uległo częściowemu zniszczeniu 
przez ostatnią kradzież. Zrabowa
ne elementy ołtarza i chrzcielnicy 
pochodzą z początku XVII w.

Muzeum Pomorza Środkowego 
w Stupsku otrzymało cenny dar - 
107 ksiąg z XVIII i XIX w., najstar
sza księga pochodzi z 1712 r. Sta
nowiły one część zbiorów biblio
tecznych parafii w Łupawie; ich 
ofiarodawcą jest proboszcz tej pa
rafii. Wszystkie księgi są w bardzo 
złym stanie, więc do zbiorów mu
zealnych trafią dopiero po prze
prowadzeniu zabiegów konserwa
torskich.
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URM wiedzieć 
n ■■ więcej

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 dziel 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.

„Krzyżyk wykonany jest z cien
kiej, srebrnej blachy Świadczy 

o tym charakterystyczne zaoksy- 
dowanie, choć nie jest widoczna 
odpowiednia próba. Wymiary 
krzyżyka: długość 90 mm, szero
kość 57 mm, szerokość elemen
tów pionowych i ramion 13 mm, 
grubość 6 mm. Waga 52 g.
Awers krzyżyka jest przymoco
wany do pozostałej jego części, 
ukształtowanej przez zagięcia 
blachy. Na awersie są grawero
wane: w rozgałęzieniu litery R, Y, 
A, otoczone literą M; nad tymi li
terami litera A. Wydaje mi się, że 
całość można odczytać jako 
»MARYA«. W górnej części krzy
żyka jest wygrawerowany kielich. 
I tu, jak sądzę, interpretacje mo
gą być następujące: zawiera on 
żółć podaną Chrystusowi na 
krzyżu lub krew Chrystusa pod
czas Ostatniej Wieczerzy bądź 
też stanowi symbol Eucharystii 
i odkupienia człowieka. Na 
bocznych ramionach krzyżyka 
widoczne są zarysy rózg do bi
czowania. Poniżej ramion wygra
werowano włócznię i drabinę, 

a jeszcze niżej (u podstawy krzy
żyka) trzy rozbieżnie biegnące 
strzałki, które nasuwają mi na
stępujące interpretacje: albo 
oznaczają one trzy kuszenia 
Chrystusa, albo trzykrotne zapar
cie się Chrystusa przez św. Pio
tra, albo samego Boga w trzech 
postaciach.
Na rewersie wygrawerowano: ob
cęgi, młotek, gwóźdź i judaszow- 
skie srebrniki, a w rozwidleniu krzy
żyka, na tle powtórzonego znaku 
krzyża, litery IHS - skrót greckiego 
Ihsous (Jezus) bądź łacińskiej 
sentencji In Hoc Signo [vinces] 
(W tym znaku zwyciężysz).
W górnej części krzyżyka przy
mocowane jest ruchome kółko 
(do zawieszenia na szyi?). Nie 
ma natomiast żadnych śladów, 
które świadczyłyby o przymoco
waniu do krzyżyka pasyjki. W wy
niku uszkodzenia zabytku, u do
łu, powstał maty otwór pozwala
jący na penetrację wnętrza za 
pomocą cienkiego drucika. Oka
zuje się, że w środku, w odległo
ści 24 mm od podstawy, znajdu
je się przegroda, umocowana na 

Krzyżyk relikwiarzowy - awers (1) i rewers (2)

słabo widocznych z boków ni- 
tach. W ten sposób została utwo
rzona mata, zamknięta prze
strzeń. Sądzę, że w tym miejscu 
byty przechowywane relikwie.
Krzyżyk - według rodzinnej tra
dycji należący do krzyżyków reli- 
kwiarzowych - był w posiadaniu 
moich przodków co najmniej od 
XIX w. i przez pokolenia prze
chowywany byl z wielkim piety
zmem. Nie wiem, choćby 
w przybliżeniu, kiedy go wykona
no. Jednak uszkodzenie podsta
wy i niewielkie wgniecenia ra
mion bocznych od strony rewer
su sugerują jego odległą historię. 
Na ile odległą?"

Jan Kochanowicz 
Komorów

Tak obszernych i wnikliwych 
opisów, jak ten - z elementami 
analizy i interpretacji zabytku - 
nie otrzymujemy w listach zbyt 
wiele. Ponieważ jest on dosko
nałym przykładem tego, jak 
wiele można niekiedy powie
dzieć samemu na temat zagad
kowego przedmiotu, zamiesz
czamy go bez skrótów. Uzupeł
nień i sprostowań jest niewiele.

we. Wydaje się jednak niemal 
pewne, że wykonano go w dru
giej połowie XVIII w. lub nawet 
nieco wcześniej.

„Od kilkunastu lat kolekcjonuję 
różne zabytkowe przedmioty. 
Mam ich już spory zbiór. W moim 
posiadaniu znajduje się też «mi- 
ska», prawdopodobnie srebrna. 
Na dnie naczynia, po jego stro
nie zewnętrznej, są wybite nume
ry. Poza tym nie ma żadnych in
nych napisów. Do listu dołączam 
zdjęcia «miski» oraz oznaczeń na 
spodzie naczynia. Czy na ich 
podstawie i tych kilku skromnych 
informacji da się określić czas 
powstania tego wyrobu i jego 
wartość?"

Andrzej Ładziak 
Górki koto Platerowa

W opisie brakuje nam jeszcze 
danych metrycznych i Wago
wych przedmiotu lub przynaj
mniej jakieś skali porównawczej 
(np. krótkiej szkolnej linijki z czy
telnym centymetrowym podzia
łem), którą można byłoby poka
zać na zdjęciu. Bez tego trudno 

ście noszony niegdyś przez 
właściciela na szyi srebrny krzy
żyk relikwiarzowy z przedsta
wieniami Arma Christi (Narzę
dziami Męki Pańskiej) - wyrób 
interesujący, chociaż o charak
terze prowincjonalnym. Trzy 
strzałki oznaczają po prostu 
trzy gwoździe, którymi Chrystu
sa przybito do krzyża, a IHS to 
transliterowana z greki na łaci
nę, zniekształcona forma skrótu 
greckiego słowa lesous (Je
zus). Niestety, dokładne dato
wanie krzyżyka - właśnie ze 
względu na jego prowincjonal
ne pochodzenie - jest niemożli

mówić o jakimkolwiek szacunku 
wartości naczynia - w wypadku 
sreber i innych wyrobów z meta
li szlachetnych zawsze zależnej 
od wagi zabytku. Dobre zdjęcia 
obiektu pozwalają jednak okre
ślić zarówno wytwórnię, w której 
powstało naczynie, jak i przybli
żony czas jego wykonania. Tak 
więc misa jest wyrobem nie
mieckim, pochodzi z Bremy, 
a wykonano ją po 1888 r. w fir
mie Martin Heinrich Wilkens 
und Sóhne - dużej, założonej 
w 1810 r. i czynnej do dzisiaj 
wytwórni sreber.
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Zabytki architektury drewnianej należą do najbardziej narażonych 
na zniszczenia. Mówiąc o skali tego zjawiska, nie można wykluczyć, 

że w niedalekiej przyszłości grozi im nawet całkowita zagłada.
Jeśli więc jeszcze istnieją - nie jest to jedynie zasługą szczęśliwego losu, 

ale także ludzi, którzy swoim zaangażowaniem, pasją i pracą potrafią 
zamienić klęskę dewastowanego zabytku w jego sukces po fachowej 

i rzetelnie przeprowadzonej konserwacji lub odbudowie.
Pamięci doktora Mariana Korneckiego

Na przekór
wszelkim okolicznościom

y
 WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

roblem jest dosłownie „palący”. Wystarczyła np. 
godzina, dwie (a może nawet tylko minuty?), by 
agicznej nocy z 14 na 15 lutego 1986 r., w wyniku 
u, spłonął niemal doszczętnie późnogotycki kośció

łek w Libuszy koło Gorlic na ziemi bieckiej, którego piękny

opis dał przed ponad stu laty profesor Marian Sokołowski: 
„Kościół libuski, z wieżą piramidalnie zwężającą się ku górze, 
spiczasto zakończoną i dość niską od frontu, z wysokim spadzi
stym dachem, z okapem z gontów zakrywającym fundamen
ty, cały drewniany, gontami i dranicami obity - tak że potoki 
deszczu po nim od szczytu aż po ziemię staczać się mogą - 
przypomina Arkę Noego osiadłą na mieliźnie i przy poczernia-

1.2.3. Późnogotycki kościół 
drewniany w Libuszy - stan 
z 1994 r. (1) oraz metalowe 
detale na rysunkach z 1915 r.: 
„Krzyż żelazny
na kościele parafialnym” (2) 
i „Żelazny szyldzik
z bocznych drzwi kościoła” (3)



rzeczu Górnym, świątynie w Niedźwiedziu 
i Olszówce i wiele innych”. Z tego samego tek
stu dowiadujemy się też, że „ostatni smutny 
przykład pochodzi z 27 września 1999 r. - do
szczętnie spłonął drewniany kościół filialny 
z XV7 w. w miejscowości Skrońsko koło Opola”.

Niestety, od tamtego czasu w kwestii bezpie
czeństwa drewnianych obiektów sakralnych 
niewiele się zmieniło. Co prawda, pewną na
dzieję na poprawę sytuacji mogły wzbudzić ta
kie inicjatywy, jak utworzenie w 1999 r. przez 
Generalnego Konserwatora Zabytków priory
tetowego Krajowego Programu Ochrony 
Drewnianego Budownictwa Sakralnego oraz 

uruchomienie

4.5. Póżnogotycki kościół drewniany w Sękowej
- widok ogólny (4) i kamienna chrzcielnica (5) 
według rysunków Stanisława Wyspiańskiego z 1889 r.
6.7. Wnętrze kościoła w Sękowej przed pierwszą 
wojną światową (6) i po dewastacji w 1915 r. (7)
8. Sękowa - kościół po zniszczeniach dokonanych 
podczas pierwszej wojny światowej

w 2001 r. przy Se
kretariacie Episko
patu Polski w War
szawie Biura Kon
sultanta ds. Ochro
ny Zabytków Sa
kralnych, jednak 
zabytkowe drew
niane świątynie 
wciąż płonęły. Do-

łych wiekiem naturalnych swych barwach i srebrzystych 
w słońcu połyskach, malowniczo wygląda wśród cienistych 
drzew nad brzegiem strumienia” (Kobylin i Libusza, „Przyja
ciel Sztuki Kościelnej”, Kraków 1884, nr 3). Od ognia ocala
ła jedynie zakrystia oraz część silnie nadpalonych belek zrębu 
prezbiterium i nawy. Decyzję o wiernej rekonstrukcji kościo
ła podjęto bardzo szybko. I cóż z tego, skoro prace trwają do 
dzisiaj! Od sześciu już lat stoi wieża. Gotowe jest zadaszenie 
nawy. Jednak w ubiegłym roku proboszcz parafii, jak twier
dzi, nie otrzymał na odbudowę zabytku ani złotówki.

Tymczasem statystyki są alarmujące. Ograniczywszy się do 
zabytkowych drewnianych obiektów sakralnych, wystarczy 
przypomnieć, że w opublikowanym na naszych lamach led
wie przed trzema laty artykule pod jakże znamiennym tytu
łem Niezwykle palący problem („Spotkania z Zabytkami”, nr 
2, 2000) jego autor podał informację, że „w ostatnich latach 
zarejestrowano kilkanaście wypadków pożarów drewnianych 
świątyń [...]. Zginęły z mapy naszego kraju tak cenne obiekty, 
jak prawosławna cerkiew w Grabarce, kościoły rzymskokato
lickie w Łączy kolo Gliwic, Łękawicy koło Żywca, w Między- 

szło nawet do tego, że w kwietniu 2002 r. spłonął (zrekon
struowany na miejscu spalonego w 1978 r. zabytku!) kośció
łek w Woli Justowskiej w Krakowie. A przecież problem 
ochrony drewnianych kościołów i cerkwi - to także kwestia 
zabezpieczenia ich przed kradzieżą oraz równie pilna, jak in
stalowanie systemów przeciwpożarowych, potrzeba ratowa
nia zabytków. Wymaga tego - mówiąc oględnie - często nie 
najlepszy, czasem alarmujący, z reguły wymagający szybkiej 
interwencji stan ich zachowania.

Nieco inaczej wyglądało to w przeszłości, np. przed stu la
ty. Ale, choć i wtedy pożary kościołów zdarzały się często, 
przede wszystkim walczono wówczas z brakiem poszanowa
nia dla zabytku, jako obiektu spełniającego swoją pierwotną, 
użytkową funkcję. Walczono ze złym smakiem, przeciwsta
wiano się próbom burzenia liczącej często wiele setek lat 
drewnianej świątyni po to tylko, by na jej miejscu wybudo
wać dużo większy murowany kościół „w dobrym stylu”. 
Wybitny znawca zabytkowych kościołów tamtych czasów 
i ich obrońca, Władysław Kozicki, pisał na ten temat m.in.: 
„w miejsce zburzonych kościołów drewnianych, które swym
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kształtem prostym a szlachetnym tak ujmowa
ły oko, a przytem tak znakomicie dostosowane 
były do zwyczajów, charakteru, wiary, uczuć 
i wyobrażeń ludu, mnożą się gmachy, obce te
mu ludowi duchem i stylem, zimne i obojętne, 
pozujące na wielkość i wspaniałość, a będące 
często małymi kopiami sławnych gotyckich czy 
renesansowych świątyń zagranicznych. Powsta- 
je typ »katedr wiejskich", który zarówno ze sta
nowiska sztuki jak i gospodarstwa społecznego 
jest po prostu dziwadłem”. Artykuł kończył 
słynnym apelem skierowanym do księży pol
skich i ruskich: „Waszej dobrej woli, wykształ
ceniu i poczuciu obywatelskiemu i patriotycz
nemu oddajemy pod opiekę kościoły i cerkwie 
drewniane, te żywe pomniki niepowrotnej prze
szłości. Bądźcie nie tylko kierownikami ducho
wego życia powierzonego wam ludu, ale także 
strażnikami i obrońcami jego kultury, której te 
zabytki czcigodne są widomymi znakami!” 
(W obronie kościołów i cerkwi drewnianych,
Lwów 1913). I kiedy zdawało się, że sprawę wygrał - sukces 
okazał się krótkotrwały, gdyż właśnie nadciągała dużo bar
dziej niebezpieczna (nie tylko zresztą dla zabytkowych ko
ściołów) burza. Rozpoczynała się pierwsza wojna światowa.

Dla zobrazowania jej niszczących efektów w dziedzinie za
bytkowego budownictwa drewnianego powołajmy na świad
ka tamtych czasów jedną tylko świątynię - późnogotycki ko
ściółek śś. Filipa i Jakuba w Sękowej koło Gorlic. Niewielki - 
o kubaturze 1019 m’, powierzchni 98 m2, wymiarach nawy: 
785 cm (szerokość) x 760 cm (długość) oraz wysokości ścian 
610 cm, a więźby 860 cm (wszystkie dane według pomiarów 
zajmującego się od wielu lat tym zabytkiem Ryszarda Bry- 
kowskiego, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce 
XV wieku, Wrocław 1981) - pochodzi z początku XVI w., być 
może z około 1520 r. Odnawiany i przekształcany w XVII 
oraz XVIII w. otrzymał charakterystyczną niską wieżę i wyso
kie, obszerne podcienia, którymi od dawna zachwycali się 
znawcy dawnej architektury, artyści i wyczuleni na piękno tu
ryści, dość licznie odwiedzający ten urokliwy kościółek już 
w XIX w. Rysowali go Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiań
ski (pracujący dla Stanisława Tomkowicza, inwentaryzujące- 
go w latach 1888-1889 zabytki Podkarpacia), malowali Wło
dzimierz Tetmajer, Aleksander Augustynowicz i inni. Tadeusz 
Szydłowski pisał o kościele w Sękowej: „Spośród majestatycz
nych topól rosnących nad rzeczką, wyłaniała się tam budowla 
niezmiernie interesująca, która z daleka zdawała się wcale nie 
mieć ścian, a być tylko rozpiętym namiotem z dachów. Wynio
słe, spadziste stoki dachów spływały w jednolitą prawie całość, 

z której wydobywała się tylko czworograniasta 
wieża, o kopułowym nakryciu z wysmuklą latar
nią. Dopiero zbliżając się, dostrzegało się niskie 
ściany w głębi podcieni, obiegających kościół do
koła, a przez pomieszczoną w wieży kruchtę, do
chodziło się do wnętrza, budzącego osobliwy na
strój. Odczuwał się w nim przedziwny urok pol
skiego wiejskiego kościółka. Niewielką przestrzeń 
wypełniały ołtarze, ambona i chór organowy. 
Sprzęty te uderzały oczy bujnością ornamentacji, 
lśniły jaskrawością złoceń i barw. Sufit zdobiła po
lichromia figuralna. Świeczniki, chorągwie, wstęgi 
zieleni ożywiały całość i dodawały jej wdzięku. 
Ołtarze były barokowe, w nich cechowe jeszcze 
obrazy z XVI wieku, o złoconych tłach. Obok sta
ła piękna, późnogotycka, kamienna chrzcielnica 
z wyrytą datą 1522. Przy drzwiach, prowadzą
cych do zakrystii, zwracały uwagę odrzwia o cha
rakterystycznym wykroju i interesującej ornamen
tyce. Drugie podobne odrzwia, lecz już nie tak 
oryginalne, znajdowały się przy bocznym wejściu. 
Wraz z kilkoma innymi architektonicznymi szcze
gółami lżyły one najlepszą metryką kościoła, do
kumentującą pochodzenie jego z XV, a najdalej 
z początku XVI wieku" (Ruiny Polski. Opis szkód 
wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków 
sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej, 
Lwów-Kraków 1919). Wydawało się, że zabyt
kowi nie grozi żadne niebezpieczeństwo...

Przyszła jednak wojna. „W zimie r. 1914/15 
zatrzymała się tuż opodal kościółka linia pozycji 
wojsk austro-węgierskich. Za najsposobniejszy 
materiał do budowy rowów i schronisk strzelec
kich uznano deski i gonty ze ścian i dachów ko

ściółka i wzięto się do ich rozbiórki [...]. Rozebrali żołnierze 
w zupełności podcienia, okalające ściany budowli, rozebrali 
doszczętnie zakrystię, a z nią owe cenne odrzwia starodawne 
[...]. Zdjęto dalej szalunek z dzwonnicy i znaczną część po
krycia nawy, a wewnątrz zabrano deski pułapowe, ozdobio
ne polichromią. I możeby tak z czasem nie zostało ani jednej 
belki z całej budowli, gdyby nie postęp ofensywy z począt
kiem maja 1915 r., który spowodował porzucenie pozycji 
w Sękowej. Lecz zanim to nastąpiło, nie ograniczyli się żoł
dacy do łatwego zdobywania budulcowego czy opalowego 
materiału, lecz grasowali jak najbrutalniej wewnątrz kościo
ła, niszcząc wszystko, co im pod rękę podpadło. Rozbijali oł
tarze, tłukli wszelkie sprzęty, zrabowali zapewne obrazy, dar
li chorągwie i paramenty. Z całego urządzenia zostały tylko 
okruchy, z ołtarza głównego tylko szkielet ram, u bocznych 
ołtarzy fragmenty obrazów, u ambony jedynie baldachim. 
A gdy kamienna gotycka chrzcielnica niełatwo rozbić się da
ła, to ją przynajmniej przewrócono i obtłuczono” - kontynu
ował swoją opowieść Tadeusz Szydłowski.

By po zakończeniu wojny ratować to, co zachowało się 
jeszcze z zabytków, co pozostało w publicznych i prywat
nych zbiorach, trzeba było jednak nie tylko opisywać stra
ty i odwoływać się do sumienia narodu. Trzeba było (mo
że przede wszystkim) wzbudzić w nim także nowego du
cha, przedstawiając efekt niezwykle oczekiwanej w takich 
okolicznościach inwentaryzacji. Zdawał sobie z tego spra
wę mieszkający w Aleksandrowie Kujawskim kolekcjoner 
dzieł sztuki Edward Rejcher, który we wstępie do wydane
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go w Wiedniu w 1918 r. katalogu własnych zbiorów (obej
mujących blisko 250 prac 84 artystów polskich - z Cheł
mońskim, braćmi Gierymskimi, Grottgerem, Matejką, Mi
chałowskim i Wyspiańskim na czele) pisał: „Jeszcze nie ode
szła z ziem naszych straszliwa wichura dziejowa. Jeszcze tlą 
zgliszcza sadyb chłopskich i sterczą żałosne ruiny fabryk 
i warsztatów. Mówi się o odbudowie... Czyż zwrócą się jed
nak zniszczone zabytki drogocennej architektury, czyż wsta
ną z zgliszcz odwieczne kościółki i dworki szlacheckie, czyż 
dadzą się ożywić zdeptane skarby rzeźby i malarstwa, owoc 
wiekowych wysiłków narodu? Niepomierna jest liczba strat 
naszej sztuki od Kujaw i Mazowsza aż po Wołyń i Podole. 
Dlatego inwentaryzacja uratowanego z popiołów dorobku 
artystycznego rozproszonego po zbiorach prywatnych jest 
zadaniem, które równolegle i obok tylu innych wielkich 
i pilnych obowiązków publicznych już w najbliższym czasie 
przez powołane instytucje koniecznie podjętem być musi. 
W tym przekonaniu oraz w nadziei, że dają zaczątek nie
odzownemu dziełu użyteczności publicznej, wydaję niniej
szy katalog mych zbiorów” (Katalog zbiorów Edwarda Rej- 
chera, Wiedeń 1918).

9.10.11. Elementy architektury i wyposażenie drewnianego 
kościoła w Sękowej, rysunki nieznanego autora, 1915 r.
- „Więżba dachowa" (9), „Figura drewniana; ślady 
polichromii kolorowym wapnem: nogi, ręce i twarz
- różową farbą, szaty - seledynową, gitara - biatą" (10)
i „Dzwonek zakrystialny” (11)
12. Kościół w Sękowej - stan z 1982 r.

(ilustracje: 1 - ze zbiorów ROBiDZ w Rzeszowie; 
2,3, 9-11 - Antykwariat „RARA AVIS" w Krakowie;

4,5 -wg Stanisława Tomkowicza;
6-8 - wg Tadeusza Szydłowskiego; 12 - Jarosław Giemza)

Zapewne podobnie też myślał, nieznany nam ani z nazwi
ska, ani z imienia autor - wystawionych 8 czerwca 2002 r. na 
43 aukcji antykwariatu „RARA AVIS” w Krakowie - 27 od
ręcznych rysunków (będących, jak należy sądzić, częścią więk
szego zbioru) przedstawiających m.in.: kapliczki przydrożne, 
krzyże cmentarne, rzeźby kościelne oraz detale drewnianych 
kościołów z Gorlic i okolic. A były wśród nich też dwa zwią
zane z drewnianym kościółkiem w Libuszy („Krzyż żelazny na 
kościele parafialnym” i „Żelazny szyldzik z bocznych drzwi 
kościoła”) oraz cztery odnoszące się do zabytku w Sękowej 
(„Więżba dachowa”, „Kropielnica kamienna”, „Figura drew
niana; ślady polichromii kolorowym wapnem: nogi, ręce 
i twarz - różową farbą, szaty - seledynową, gitara - białą” 
i „Dzwonek zakrystialny”). Rysunki wykonano między 
8 września a 3 listopada 1915 r., ledwie kilka miesięcy po 
odejściu z Sękowej wojsk Franciszka Józefa.

Minęło niespełna sto lat. Co zmieniło się od tamtych cza
sów? W służącym nam za przykład kościółku w Sękowej - 
po przywróceniu mu dawnej świetności jeszcze w trakcie 
działań wojennych w latach 1918-1919, co należy uznać za 
wydarzenie niezwykłe i godne najwyższej pochwały - po 
drugiej wojnie światowej jeszcze dwukrotnie, w latach 
1953-1955 oraz 1982-1983, przeprowadzono komplekso
we prace konserwatorskie. W roku następnym świątynia 
uznana została przez ministra kultury i sztuki za najlepiej 
użytkowany kościół zabytkowy, a po kolejnych dziesięciu 
latach uhonorowana przez międzynarodowe gremium na
grodą Prix Europa Nostra.

W opinii wybitnego znawcy tematyki kościołów drewnia
nych, ich obrońcy i popularyzatora doktora Mariana Kor
neckiego (1924-2001), autora m.in. 105 (!) zeszytów „Ko
ściołów Drewnianych” (biuletynu wydawanego przez Sek
cję „Kościoły Drewniane” Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki i Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowi
ska Kulturowego w Krakowie), w tamtych czasach „dyspo
nowaliśmy jeszcze nieporównywalnie bogatszymi zasobami 
budowli historycznych [...], dziś, gdy ostatecznie charakter 
i znaczenie zabytków stały się oczywiste i bezsporne, a nie
sprzyjające dla kościoła warunki, trwające ponad pól wieku 
zostały przezwyciężone, historyczne świątynie drewniane - 
tak intymnie związane z polskim krajobrazem kulturowym - 
znalazły się w obliczu szybko postępującego zaniku. Nasila 
się pasmo kolejnych strat i dalsze eliminacje zabytkowych 
świątyń, przeważnie już nie użytkowanych po wzniesieniu 
nowych kościołów; ich stan techniczny i stopień zagrożenia 
jest gorszy niż kiedykolwiek wcześniej. W ostatnich latach 
szereg kościołów uległo pożarom, nie zawsze niezawinionym, 
a zdarzały się podpalenia i gorszące kradzieże wyposażeń, 
których sprawcy nie znają już poczucia świętokradztwa” 
(Drewniane świątynie w Polsce wczoraj, dziś i jutro, W obro
nie kościołów i cerkwi drewnianych, Rzeszów 2000).

Mocne to słowa, ale, niestety, wciąż aktualne. Nie 
wszystkim naszym zabytkowym drewnianym kościołom 
pisany jest tak szczęśliwy los, jaki spotkał Sękową. Nie 
wszystkie - mimo tylu podejmowanych wysiłków - zdo
łali ochronić: Marian Sokołowski, Stanisław Tomko- 
wicz, autor dokumentalnych rysunków zabytków z oko
lic Gorlic, Tadeusz Szydłowski, Edward Rejcher i Marian 
Kornecki. Trzeba więc przynajmniej mieć nadzieję, że ich 
zastęp wciąż będzie się powiększał.

Wojciech Przybyszewski



Folklor
na ćmielowskiej porcelanie

S
 KATARZYNA LIWAK

ytuację sztuki polskiej w dwudziestoleciu mię
dzywojennym oraz w pierwszej dekadzie XX 

I w. doskonale oddają następujące słowa Jerze
go Warchałowskiego: „gromadzenie motywów 

i okazów swojskich, odkrywanie coraz to no
wych źródeł rodzimej sztuki ludowej - [...] to cenny wkład 
do skarbnicy naszej sztuki...” (J. Kleczyński, Idea i forma. 
Rzecz o dążeniach sztuki polskiej, Warszawa 1931, s. 383). 
Z jednej strony pojawiają się w tym czasie zupełnie nowe, 
awangardowe kreacje artystyczne, których nie można 
wiązać z przeszłością, z drugiej jednak strony wielu twór
ców czerpie z rodzimej tradycji, co można także zaobser
wować w Zakładach Porcelany w Ćmielowie. W wypad
ku porcelany ćmielowskiej o swojskości decyduje przede 
wszystkim wpływ folkloru. Zakłady te były w dwudzie
stoleciu międzywojennym jedną z prężniej rozwijających 
się fabryk porcelany, której wyroby pojawiały się na wie
lu wystawach krajowych i zagranicznych.

Fala inspiracji ludowością przyszła do Polski około 1910 
r., jednak nie była tu ona nowością, jak w innych krajach. 
Zainteresowanie folklorem pojawiło się na początku XX 
w. we Francji i rozprzestrzeniało w zachodniej Europie. 
Ten europejski zwrot do prymitywu oddziałał także na 
polskich artystów, lecz folklor został przez nich inaczej 
zinterpretowany. W Polsce istniała długa tradycja czerpa
nia wątków z życia i obyczajowości ludu, a związki folklo
ru i sztuki pojawiły się już około połowy XIX w., kiedy za
częto szerzej badać kulturę wsi. Prace Cypriana Kamila 
Norwida po raz pierwszy poruszyły problem związany 
z ludowością. Jednak bardzo często nawiązania do folklo
ru kończyły się jedynie na przenoszeniu całych motywów, 
owocując kiczem utrzymanym w duchu ludowym. 
W Ćmielowie w latach 1863-1879 wytwarzano niewiel
kich rozmiarów tzw. figurki-bibeloty oraz figurki o funk
cjach użytkowych, np. kałamarze, cygarniczki, tabakierki, 
które przedstawiały typy ludowe często uchwycone w po
zie tanecznej.

Impulsem do dyskusji na temat sposobu interpretowania 
folkloru i w ogóle sensu takich interpretacji czy po prostu 
zapożyczeń stała się pierwsza wystawa ekspresjonistów 
polskich w 1917 r. To właśnie jeden z członków zgrupo
wania formistów stwierdził: „Jeśli góral malował na szkle 
zbójników, to robił to dlatego, że zbójnik był dla niego 
uosobieniem bujności życia, bogactwa i wszystkiego tego, 
o czym marzył. Jeśli współczesny artysta maluje zbójników, 
to oczywiście nie może robić tego z zapałem, bo przede 
wszystkim nie bierze ich serio, nie przejmuje się nimi, nie 
marzy o nich. ”

Twórcy polskiego Art Deco także dawali wyraz zainte
resowaniom ludowością zarówno w wypowiedziach teo
retycznych, jak i w praktyce. W tej dziedzinie korzystali 
z osiągnięć Młodej Polski. Powstałe przed pierwszą woj
ną światową towarzystwa, jak Polska Sztuka Stosowana 
i Warsztaty Krakowskie, tworzyły rodzimą sztukę zdobni
czą na bazie tradycji, równoznacznej najczęściej z folklo
rem. Po wojnie działalność tę kontynuowała powołana 
w 1926 r. Spółdzielnia Artystów „Ład” i wielu artystów 
indywidualnych. Czas, w którym przyszło im tworzyć, 
był niezwykły. O jego wyjątkowości decydował fakt odzy
skania niepodległości, który pozwolił na wzmożenie po
szukiwań stylu narodowego, stanowiącego o naszej od
rębności. Artyści postanowili sięgnąć do folkloru, bo
wiem uważali, że właśnie tam najlepiej zachowały się ob
rzędy i tradycje narodowe. Zdaniem Anny Sieradzkiej 
„Sztuka ludowa, przez swą prostotę form, naiwność widze
nia świata i walory dekoracyjne, stała się dla polskiego Art 
De'co podobnym źródłem inspiracji, jak kultury egzotycz
ne i sztuka prymitywna we Francji, Holandii czy Stanach 
Zjednoczonych [...] Jednak właśnie w Polsce owe związki 
z ludowością przejawiały się najsilniej, sprawiając, że styl 
ten zyskał wyraz oryginalny, odmienny niż w innych kra
jach europejskich. ” (Art Deco w Europie i w Polsce, War
szawa 1996, s. 107).

Nawiązania do folkloru pojawiły się w architekturze, 
rzeźbie, malarstwie i rzemiośle artystycznym, poczynając 
od tkanin, przez meble, po ceramikę. Inspiracje ludowo
ścią można zaobserwować w wyrobach ceramicznych wie
lu wytwórni polskich. Ich krótki przegląd należy rozpo
cząć od pracowni ceramicznej „A. Wojnacki i K. Czechow
ski”, działającej w Warszawie, która oferowała m.in. 
przedmioty w typie wzornictwa ludowego; majoliki z tej 
wytwórni były prezentowane na wystawie w Paryżu 
w 1925 r. Obiektami o swojskim charakterze były także 
wyprodukowane w fabryce fajansu w Pacykowie koło Sta
nisławowa oraz w pracowni ceramicznej Tadeusza Szafra- 
na przy Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego 
w Krakowie. Oprócz typów ludowych czy strojów nawią
zujących do folkloru pojawiają się także w ceramice formy 
roślin i zwierząt malowane żywymi barwami na po
wierzchni naczyń. Takie wzory występowały często w pro
dukcji ceramicznej prywatnych wytwórni. Motywy folklo
rystyczne dominują również w produkcji fabryki fajansu 
i porcelany w Chodzieży, która od 1927 r. należała do 
Spółki Akcyjnej „Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicz
nych w Ćmielowie”; kierownikiem malarni był Bolesław 
Polankiewicz, działający wcześniej w Ćmielowie.

Zakłady Porcelany Ćmielów już w XIX w. produkowa
ły figurki o tematyce ludowej, jednak dopiero w dwudzie

8



stoleciu międzywojennym motywy folklorystyczne poja
wiły się na szerszą skalę, doskonale wpisując się 
w stylistykę Art Deco. Styl Art Deco 
w porcelanie ćmielowskiej - to nie tylko 
nawiązania do sztuki ludowej, ale tak
że wprowadzenie zupełnie nowych, 
awangardowych form naczyń i figu
rek. Często owa nowoczesność form 
łączyła się z tradycyjnym tematem lub 
dekoracją, dając tym dowód na przeni
kanie się europejskości i swojskości.
Wśród wyrobów ćmielowskich można do
konać podziału na obiekty, w których pojawia się 
wyraźne zapożyczenie z folkloru (w postaci dekoracji 
bądź formy) i na takie, w których motywy folklorystycz-

swoje prace literami „Z. B. 
„Cm” i datą

na charakteryzują się zastosowaniem prostych, ornamen
talnych wzorów, często roślinnych, i geometry- 

zacją. Przykładem może być „Talerz dekora
cyjny”, znajdujący się w zbiorach Mu

zeum Narodowego w Krakowie, które
go całą powierzchnię pokrywa orna
mentalny wzór roślinny. W 1927 r. 
Zakłady Porcelany w Ćmielowie zaku
piły projekty Zygmunta Błaszczyka. 

Były to: serwis śniadaniowy „Gniezno”, 
wazoniki i bombonierki kuliste o charak

terystycznej dekoracji ornamentalnej wyko
nanej w manierze majolikowej. Artysta sygnował 

oraz skrótem miejscowości 
1926” (data powstania projektów).

W zbiorach prywatnych znajduje się

1. Bombonierka ze zbiorów 
prywatnych
2. „Łowiczanka” z kolekcji Marka 
Sosenki
3.4. Kubek przedstawiający parę 
tańczącą góralskiego z kolekcji Anny 
Straszewskiej (3) i „Janosik” z kolekcji 
Marka Sosenki (4)

ne uległy pewnemu przetworze
niu w duchu panujących prą
dów w sztuce europejskiej. Naj
częściej ulegają one daleko po
suniętej geometryzacji, „za
ostrzeniu” form przedstawia
nych wzorów i nie są układane 
w charakterystycznych dla sztu
ki ludowej sekwencjach, lecz 
swobodnie rozrzucone po po
wierzchni obiektu bądź stano
wią jej motyw centralny.

Pierwszą grupę obiektów stanowią przede wszystkim 
przedmioty zdobione dekoracją w formie stylizowanych 
motywów roślinnych czy po prostu geometrycznych, 
również charakterystycznych dla stylistyki ludowej. W tej 
grupie znajdują się wyroby porcelanowe autorstwa Tade
usza Szafrana, Zygmunta Błaszczyka i Bolesława Polan- 
kiewicza. Dekoracje projektowane przez Tadeusza Szafra- 

bombonierka, która dzięki zastosowanej 
dekoracji kojarzy się z realizacjami Zyg
munta Błaszczyka, jednak nie jest przez 
niego sygnowana. Poza tym analiza styli
styczna wskazuje raczej na innego, ale nie
znanego projektanta. Bombonierki Z. 
Błaszczyka miały formę kulistą, ta zaś 
mocno spłaszczoną. Choć wzór potrakto
wany jest bardzo ornamentalnie i charak
teryzuje się konturowością, to jednak 
przedstawia odmienny od realizacji Błasz
czyka repertuar motywów. Zygmunt 
Błaszczyk stosował najczęściej formy ro
ślinne ułożone w charakterystyczne szlaki, 
tu natomiast pojawia się wzór zwierzęcy 
w formie rybek w falach na bombonierce, 
a na przykrywce prawdopodobnie łabę
dzie na falach. Dekoracja ta nie stanowi 
już jedynie zapożyczenia z repertuaru sztu
ki ludowej, ale wprowadza własne wzory 
stylizowane na folklorystyczne.

Kolejnym uczniem Tadeusza Szafrana 
był Bogumił Marcinek, którego zaangażo
wano w modelarni ćmielowskiej w 1928 r. 
Zaprojektował on m.in. słynne figurki 
„Łowiczankę” (obecnie zwana „Magdu- 
sią”) i „Kazickę”, eksponowane na Po
wszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 
w 1929 r. Obie bezpośrednio nawiązują 
do typów ludowych: w „Łowiczance” po
jawia się motyw regionalnego stroju, „Ka- 
zicka” zaś prezentuje po prostu typ wiej
skiej dziewczyny, ubranej w nieco idealizo
wany strój codzienny. Z kolei Bolesław 
Polankiewicz był kierownikiem pracowni 
dekoracyjnej w Ćmielowie w latach 1903- 
-1914. Jego autorstwa jest m.in. serwis 
z dekoracją łowicką, zaprojektowany na 
Wystawę Krajową w Poznaniu. Oprócz

serwisu zaprojektował „Talerzyki”, ozdobione tzw. typa
mi ludowymi z różnych regionów Polski.

W 1938 r. wytwórnia porcelany w Ćmielowie zakupiła 
serię „Tańców ludowych” Zofii Stryjeńskiej, projektowa
nych w 1927 r. W skład serii wchodziły: „Polka”, „Polo
nez”, „Mazur”, „Zbójnicki”, „Kujawiak”, „Kołomyjka”, 
„Śląski”, „Żydowski” i „Góralski”. Stryjeńska przedsta-
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5.6. Komplet gabinetowy wykonany dla Tadeusza Spissa (5) oraz talerz 
z tego kompletu (6) z kolekcji prywatnej
7. Dzban i filiżanka z serwisu „Piaski” z kolekcji Katarzyny Liwak

(zdjęcia: Katarzyna Liwak)

wiła pary taneczne w barwnych strojach ludowych, 
w regionalnych lub tradycyjnych tańcach, peł
nych ekspresji i żywiołowości. Projekty te 
były także wykorzystane w produkcji 
porcelany chodzieskiej, np. na kub
kach. Projektem Zofii Stryjeńskiej 
jest także figurka skaczącego przez 
ognisko „Janosika” (lata trzydzieste 
XX w.), ukazana w sposób jeszcze 
tradycyjny pod względem formy. In
nym przykładem, w którym widać 
pewne nawiązania do projektów 
Stryjeńskiej, jest unikatowy komplet 
gabinetowy wykonany dla Tadeusza 
Spissa z okazji imienin w 1942 r. Świadczy 
o tym napis umieszczony wewnątrz bombo
nierki : „Naszemu Drogiemu Dyrektorowi / Wielmoż
nemu Panu / Dr. Tadeuszowi Spissowi / W dniu Jego Imie
nin / Urzędnicy / Fabryki Porcelany / „Ćmielów” / Ćmie
lów 28. X. 1942”. W skład kompletu wchodzą: wazon 
lekko rozszerzający się ku górze z wyraźnie zaznaczoną 
stopą, owalna taca, talerz dekoracyjny, pojemnik 
w kształcie owalu na papierosy, kulista popielniczka 
i wspomniana już bombonierka o wyraźnie spłaszczonej 
formie. Dekorację stanowi szlak z motywem pomarań
czowych serc, pomiędzy którymi znajdują się stylizowane 
kwiaty. Szlak ten umieszczony jest na niebieskim tle. Taki 
sam deseń pojawia się na wszystkich przedmiotach 
z kompletu, tylko talerz zdobiony jest dodatkowo w par
tii środkowej parą taneczną w strojach krakowskich przy
pominającą projekty Stryjeńskiej. Z jednej strony dekora
cja utrzymana jest w duchu ludowym ze wzorem w for
mie serc charakterystycznym dla regionu lubelskiego, są
siadującego z Ćmielowem, z drugiej pojawia się motyw 
krakowski, związany z osobą Tadeusza Spissa. Ponadto 
ciekawe jest tu zestawienie dekoracji ludowej z dość no
woczesnymi formami, zbliżonymi do koła i owalu, tak 
charakterystycznymi dla awangardowych projektów Bog
dana Wendorfa. Artysta ten zaprojektował także serwisy 
„Płaski” i „Bałtyk”, będące niemal symbolami stylu Art 
Deco w porcelanie ćmielowskiej. Ich silnie zgeometryzo- 
wane, spłaszczone formy nawiązywały do osiągnięć euro
pejskiej awangardy. Oba zdobione były różnymi warian
tami wzorów. Najczęściej są to bardzo uproszczone formy 
roślinne. Za przykład może posłużyć serwis „Płaski”, któ

rego jedna z wersji proponuje dekorację składającą się 
z pomarańczowych, zgeometryzowanych kwiatów, gałą
zek bazi, a wszystko jest jakby przewiązane zygzakowatą 
linią.

Kolejnym przykładem, który doskonale ilustruje grupę 
obiektów ćmielowskich zdobionych w formie „nowoczesne
go folkloru”, jest figurka Franciszka Kalfasa „Śmigus” (Mu
zeum Narodowe w Krakowie), gdzie w mocno już formi- 
styczne kształty ujęty jest tradycyjny temat. Podobnie wyglą
da inna figurka tego artysty - „Matka Boska z Dzieciątkiem 

na osiołku” (Muzeum Narodowe w Lublinie). Oba 
obiekty są dowodem na przenikanie się róż

nych prądów, tak charakterystyczne dla 
stylu Art Deco.

Polskie Art Deco odnosiło się 
znacznie częściej do tzw. prymity
wu, czyli po prostu do ludowości, 
ze względu na nową sytuację poli
tyczną, która wymagała stworze
nia nowego stylu - polskiego. Się
ganie do repertuaru ludowego 

gwarantowało w dużej mierze 
świeżość zachowanych obrzędów. 

Niezależnie od tego, czy było to słusz
ne, czy nie, czy artyści powielający zbój

ników potrafili zachwycić się ich życiem, 
6 czy też bezmyślnie powielali utarty już schemat,

trzeba przyznać, że takie właśnie motywy cieszyły się dużą 
popularnością we wszystkich kręgach społeczeństwa przez 
długi okres jeszcze po drugiej wojnie światowej.

Katarzyna Liwak

Pragnę podziękować za okazaną pomoc prof. Annie Sieradzkiej, kolekcjone
rom: panu Markowi Sosence, państwu Annie i Ludwikowi Spissom, pani Annie 
Straszewskiej oraz wszystkim muzeom, które udostępniły mi swoje zbiory.

Autorka

10



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

V.

przeciw siebie dwie armie. Dwunastu 
tysiącom Szwedów hetman mógł prze
ciwstawić niewiele ponad cztery tysiące 
żołnierzy. Obok doborowych chorągwi 
husarskich (1650 jeźdźców) w szere
gach polskich walczyli także Niemcy 
inflanccy, Kozacy i Tatarzy. W ostatniej 
chwili do uformowanych już oddziałów 
Chodkiewicza dołączył - po przebyciu 
rzeki wpław - książę kurlandzki Frie
drich Kettler z trzystu rajtarami.

Po utarczkach harcowników, około 
pierwszej po południu, na wypowie
dziane przez Karola hasło „Jehowa” 
ruszyły szwedzkie pułki. Hetman rzucił 
do szarży usytuowaną w centrum husa
rię i rajtarów, w sumie sześciuset ludzi, 
którzy związali walką, a następnie po
konali cztery tysiące piechoty. „Przeło- 
mili nie bez straty swojej” - zwięźle za
notował kronikarz. Również na prawej 
i lewej flance husaria okazała się nie
zwyciężona i rozbiła szwedzką jazdę, 
w tym gwardię królewską. Nieprzyja
cielskie natarcie załamało się, a w nie
spełna pół godziny bitwa była wygra

na, zaczęła się rzeź i pościg za uciekają
cymi z pogromu. Zawzięcie walczono 
koło kircholmskiego kościoła. Karol 
IX został ranny i byłby zginął lub do
stał się do niewoli, gdyby nie bohater
stwo Henryka Vrede, Łotysza 
w szwedzkiej służbie, który oddał mu 
konia i padł, wstrzymując pogoń. 
Uchodząc na okręt władca dopuścił się 
w złości czynu, który okrył go niesławą 
- zabił polskiego jeńca, husarza Pawła 
Krajewskiego. W bitwie i podczas 
ucieczki poległo od sześciu do dziewię
ciu tysięcy Szwedów, wśród nich Frie
drich książę Luneburg, narzeczony cór
ki Karola. Straty polskie wyniosły jedy
nie około stu zabitych i kilkuset ran
nych. Zdobyto sześćdziesiąt sztanda
rów, wzięto czterystu jeńców. 28 wrze
śnia hetman Chodkiewicz wjechał do 
Rygi. Jak pisał Jakub Sobieski - „bar
dziej się temu zwycięstwu potomne 
wieki dziwować, aniżeli wierzyć będą”.

Dziś dawne pole bitwy jest znacznie 
okrojone - przez rozlaną po zbudowa
niu tamy Dźwinę i biegnącą wzdłuż

1. Pole bitwy pod Kircholmem
2. Polski pomnik bitwy
3. Pomnik Henryka Vrede
i poległych Szwedów
4.5. Kamienny krzyż 
w Lielvarde (4) i tzw. loże 
Laćplesisa (5)

~l drugim tomie Potopu, gdy s 
wrogowie Rzeczypospoli
tej wciąż jeszcze zwycięża- | 

________ I ją, każę Sienkiewicz wypo- ‘i 
wiedzieć sędziwemu staroście Łusz
czewskiemu słowa następujące: „Na
szego narodu jest dziesięć razy tyle; .3 
dostatków Bóg nam tak przymnożył, 
że w moim starostwie sochaczewskim 
więcej się pszenicy rodzi niż w całej 
Szwecji, a co do męstwa, to ja byłem 
pod Kircholmem, gdzieśmy w trzy ty
siące husarii ośmnaście tysięcy najlep- ■ 
szego szwedzkiego wojska w proch 
roznieśli. Ba, jeśli tak - rzeki Kmicic, I 
któremu aż oczy zaświeciły na kir- I 
cholmskie wspomnienie - jakież są te- ■ 
dy ziemskie przyczyny, dla których by- I 
śmy ich i teraz nie mogli pokonać?”.

Przywołanie wielkiego zwycięstwa 
doskonale się nadawało „ku pokrzepie
niu serc” i bohaterów, i czytelników po
wieści. Choć stosunek sił nie był w rze
czywistości aż tak nierówny, jak sądził 
pisarz, stoczona 27 września 1605 r. bi
twa pod Kircholmem należy do naj
świetniejszych triumfów polskiego orę
ża. A gdyby ktoś zapragnął stanąć na jej 
polu, winien pamiętać, że rozegrała się 
kilkanaście kilometrów od centrum Ry
gi, na prawym brzegu Dźwiny - powi
nien zatem wybrać się na Łotwę.

Od 1600 r. trwała ze zmiennym natę
żeniem i powodzeniem obu stron woj
na ze Szwecją w Inflantach. Szło w isto
cie o to, że Zygmunt III Waza, uważają
cy się nie bez racji za prawowitego 
szwedzkiego monarchę, nie uznawał 
władzy swego stryja, księcia Karola Su- 
dermańskiego (który koronował się po
tem jako Karol IX). Konflikt narastał - 
w sierpniu 1605 r. Szwedzi obiegli Ry
gę, a we wrześniu Karol wylądował 
z wojskiem w Parnawie i dołączył do 
oblegających. Ponieważ utrata Rygi, 
portu o ogromnym znaczeniu, byłaby 
katastrofą, na odsiecz ruszył spod Wen
den, ze wszystkimi swymi siłami, het
man wielki litewski Jan Karol Chodkie
wicz. Po dwóch dniach forsownego 
marszu (125 km) rozbił 26 września 
obóz nad Dźwiną, koło wsi Kircholm, 
po łotewsku - Salaspils. Karol natych
miast wysłał przeciw niemu spod mu
rów Rygi większość swych wojsk. 27 
września pod Kircholmem stanęły na-

PodKiręlio hu buj
ii

■
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niej dwupasmową szosę oraz przez no
wą zabudowę. Można jednak stanąć 
tak, by mieć przed sobą spory jego 
fragment, zamknięty w oddali linią ni
skich wzgórz, przed którymi uszyko
wano polskie hufce. W 1996 r. z inicja
tywy polskiej ambasady oraz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
stanął w Salaspils, tuż przy szosie, głaz
- pomnik z łotewskim i polskim napi
sem: „Tu 27 września 1605 r. w jednej 
z większych w historii nowożytnej bi
twie pod Kircholmem (Salaspils) woj
ska Korony Polskiej i W. Ks. Litewskie
go z udziałem sil ks. Kurlandii pod do
wództwem hetmana J. K. Chodkiewi
cza pokonały przeważające sity szwedz
kie króla Karola IX”. W pobliżu, po 
przeciwnej stronie szosy znajduje się 
drugi pomnik, ustawiony przez Łotew
ską Fundację Kultury, upamiętniający 
dzielnego Henryka Vrede i dziewięć 
tysięcy poległych Szwedów.

W Salaspils właściwie nie ma zabyt
ków, które pamiętałyby sławną bitwę - 
z kościoła, datowanego na 1380 r., po
zostały jedynie relikty. Parafii katolic
kiej służy od siedmiu lat nowy kościół 
Matki Bożej Różańcowej. Ale tuż 
obok, w Ikśkile, dojrzeć można w od
dali, na wyspie utworzonej przez roz
lewisko Dźwiny, imponujące ruiny sto
jącej niegdyś na brzegu gotyckiej świą
tyni, najstarszej na Łotwie. Erygował 
ją w 1185 r. misjonarz - augustianin, 
biskup Meinhard, którego nagrobek 
znajduje się w ryskiej katedrze. Warto 
też podążyć dwadzieścia kilometrów 
w górę rzeki do Lielvarde, by przy 
kościele ewangelickim z 1747 r. odna
leźć dwie niezwykłe pamiątki czasów 
znacznie dawniejszych niż Chodkiewi- 
czowski triumf. Za prezbiterium wid
nieje wyciosany z kamienia pochylony 
krzyż, ozdobiony rytami krzyży na ra
mionach po jednej i drugiej stronie. Je
dyny w swoim rodzaju na Łotwie, za
pewne średniowieczny, mógł być krzy
żem nagrobnym albo upamiętniać ja
kieś tragiczne zdarzenie. Kilkanaście 
metrów dalej, nad brzegiem Dźwiny, 
leży potężny głaz polodowcowy o nie
codziennym kształcie, od dawien daw
na zwany „łożem Laćplesisa”. Ten 
mieszkający ponoć w Lielvarde heros 
łotewskich legend, syn niedźwiedzicy
- bądź też niedźwiedzia i porwanej 
przezeń kobiety - był i pozostał tutej
szym symbolem nadludzkiej siły i nie
złomnego męstwa.

Jarosław Komorowski
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Sarkofag
„pięknej Bitynki”

iasteczko Talne, w daw
nym powiecie humańskim 
województwa bracław- 
skiego (obecnie w obwo

dzie czerkaskim na Ukrainie), poło
żone jest po obu stronach rzeki Hor
ny Tykicz (Tykicz Uhorski), 45 kilo
metrów na północny wschód od Hu
mania. Około 1725 r. okoliczne do
bra należały do Orańskich, a później 
kolejno do Kalinowskich, Potockich, 
wreszcie do Olgi z Potockich hrabiny 
Szuwałowej. Przed uwłaszczeniem do 
klucza talneńskiego należało 5 520 
chłopów pańszczyźnianych. Samo 
miasteczko około 1895 r. liczyło nie
co ponad 6 tysięcy mieszkańców 
(w większości Żydów i prawosław
nych). Dawna gmina talneńska skła
dała się z 10 okręgów wiejskich (sta

1. „Portret Zofii z Glavanich Potockiej”
- zaginiony obraz olejny 
Jana Chrzciciela Lampiego Starszego, 
1791-1792, według fotografii z 1870 r.
2.3.4. Talne - neoromański kościół 
z początku XX w. (2), zamek myśliwski 
hrabiów Szuwaiowych z lat 1896-1903 (3) 
i sarkofag Zofii Potockiej,
„pięknej Bitynki” (4)

(zdjęcia: 1 - Biblioteka Narodowa, 
2-4 - Zbigniew Hauser)

rostw) i 27 „nomenklatur” (folwar
ków i chutorów). W miasteczku 
funkcjonowały: browar, cukrownia 
(założona w 1848 r.), cegielnia, szpi
tal i dwa młyny. Istniała też synagoga 
i ufundowana w 1846 r. przez gene
rała Lwa Aleksandrowicza Naryszki- 
na murowana cerkiew prawosławna 
św. Trójcy. Natomiast siedziba parafii 
katolickiej znajdowała się w pobli
skiej Zwinogrodzce, a w Talnem do 
końca XIX w. funkcjonowała jedynie 
kaplica filialna. Wreszcie na początku 
XX w. wzniesiono i tam kościół, 
w rzadko spotykanym na Ukrainie 
stylu neoromańskim - z charaktery
stycznym, zamkniętym półkolistym 
łukiem, a w niszy flankowanym ko-
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lumnami portalem głównym i obiega
jącym świątynię arkadowym fryzem 
w zwieńczeniu. Za czasów sowiec
kich w kościele urządzono inkubator, 
następnie zamieniono go na pomiesz
czenia dzierżawne, aż w końcu uloko
wano tam drukarnię. Parafianom 
zwrócono pozbawioną całkowicie 
wyposażenia świątynię dopiero 
w 1993 r. W 1994 r. kościół obsługi
wał dojeżdżający z odległego o... 
200 km Czeczelnika ks. Józef Pawluk. 
Obecnie mieszka tam już proboszcz, 
ks. Stanisław Murawski.

Ozdobą Talnego jest stojący w par
ku dawny zamek myśliwski hrabiów 
Szuwałowych, wzniesiony w latach 
1896-1903. Teraz mieści się w nim 
szkoła i Muzeum Historii Rolnictwa, 
ale w przyszłości planuje się przejęcie 
przez muzeum całego obiektu. Za
mek jest nieźle utrzymany, przynaj
mniej z zewnątrz. W głównej elewa
cji znajdują się dwie półokrągłe basz

ty i kwadratowa wieża, wszystkie 
zwieńczone hełmami. Umieszczono 
tam też herb właścicieli. Przedstawia 
on skaczącego konia, a nad nim wy
pisaną dewizę łacińską „Providentia 
Duce”. Elewacja ogrodowa - w stylu 
angielskich „cottage’ów” - ma taras. 
W angielskim parku, będącym po
mnikiem przyrody, zachował się je
den z pawilonów. Już poza parkiem 
stoi pałacyk należący niegdyś rów
nież do Szuwałowych. Jest on zdecy
dowanie mniejszy od zamku, ma 
rzeźbiony portal, schody, balustradę 

i kolumny oraz fryz z płaskorzeźbio
nymi, leżącymi lwami. Wzniesiony 
został w 1903 r., uszkodzony pod
czas drugiej wojny światowej, obec
nie mieści redakcję gazety „Kolos”.

Wnętrze zamku głównego nie ma 
dziś większej wartości. Sale, do nie
dawna zajmowane przez szkołę, 
w 1994 r. stały puste i zaniedbane. 
Natomiast stłoczone w ciasnych sal
kach bocznego skrzydła muzeum jest 
interesujące. Dba o nie młody kustosz 
Oleh Szatajło, którego zasługą jest 
m.in. uratowanie przed zniszczeniem 
sarkofagu Zofii Glavani primo voto 
Wittowej, secundo voto Potockiej 
(1760-1822), drugiej żony „pana na 
Tulczynie” Stanisława Szczęsnego Po
tockiego, bohaterki i tytułowej posta
ci wielokrotnie wznawianej książki 
Jerzego Łojka Dzieje pięknej Bitynki.

Jak wiadomo z lektury tej książki, 
Zofię Potocką pochowano nie przy re
zydencji w Tulczynie, lecz (jako prawo

sławną) w cerkwi w Humaniu, w pobli
żu jej ukochanej Zofiówki. „Przeleżały 
tam zresztą - czytamy w zakończeniu 
powieści - niespełna ćwierć wieku. 
W roku 1832 dobra i park pod Huma
niem, należące od dziesięciu lat do Alek
sandra Potockiego zostały skonfiskowa
ne na rzecz rosyjskiego skarbu. Zofiówka 
otrzymała nową nazwę: Carycyn Sad 
i stała się własnością rodziny cesarskiej. 
Nie wiadomo, czy ta nowa sytuacja 
wpłynęła na decyzję przeniesienia trum
ny; pretekstem stało się podobno uszko
dzenie podziemi cerkwi humańskiej 

wskutek wstrząsów tektonicznych 
w 1838 roku. Wkrótce potem trumnę ze 
zwłokami Zofii Potockiej przewieziono 
do Talnego, miasteczka nad Tykiczem 
Górnym w powiecie humańskim, które 
odziedziczyła po matce Olga Naryszki- 
nowa. Złożono je w podziemiach miej
scowej cerkwi, przebudowanej następnie 
w 1846 roku. Po roku 1917, w okresie 
laicyzacji większości budowli sakralnych 
w Rosji i na Ukrainie, cerkiew w Talnem 
została przebudowana i przeznaczona 
do innych celów. Podziemnych grobow
ców jednak nie naruszono. Po dziś dzień 
w lochach tego budynku spoczywają 
śmiertelne szczątki tej, którą w drugiej 
połowie XVIII wieku pięć największych 
dworów europejskich uznało za najpięk
niejszą kobietę epoki Oświecenia”.

Cóż, rzeczywiście około 1846 r. 
wnuczka „pięknej Bitynki”, Zofia 
z Naryszkinych Szuwałowa, zupełnie 
już zrusyfikowana, przeniosła prochy 
babki do cerkwi w Talnem, gdzie, mi

mo wielu niesprzyjających 
okoliczności i przeciwieństw 
losu, spoczywały do niedaw
na w spokoju. Dopiero przed 
kilku laty kolejna przebudo
wa dawnej cerkwi na... pie
karnię (ze świadomym zatar
ciem wszelkich cech zabytko
wych obiektu) objęła też 
kryptę. Rozbity grobowiec 
Potockiej zdołał na szczęście 
uratować od zagłady wspo
mniany już Oleh Szatajło, ku
stosz Muzeum Historii Rol
nictwa. Zabezpieczone frag
menty zabytku zestawił on 
w możliwie najlepszy sposób 
na dziedzińcu zamkowym, od 
strony ogrodu. Zniszczenia są 
jednak bardzo poważne. 
Z dawnej dekoracji zachował 
się kamienny medalion wi
doczny w górnej części sarko
fagu - niegdyś zapewne z po

dobizną zmarłej. Ale to wszystko. 
Wygląda więc na to, że bestseller Je
rzego Łojka powinien otrzymać nowe 
zakończenie. Nieoczekiwanie bo
wiem prochy „najpiękniejszej kobiety 
Europy” wymieszały się z mąką. 
A wszystko to niemal w ostatnich la
tach XX w., w miejscu tak odległym 
od jej rodzinnej Bitynii...

Oprócz sarkofagu Zofii Potockiej na 
dziedzińcu pałacowym przetrwały też 
płyty nagrobne hrabiów Szuwałowych.

Zbigniew Hauser
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0
ok 1815. Książę Antoni 
Henryk Radziwiłł, syn wo
jewody wileńskiego Mi
chała Hieronima, pana na 
Nieświeżu i Ołyce, obejmuje urząd 

namiestnika Wielkiego Księstwa Po
znańskiego. Oprócz pałacu berliń
skiego jego drugą siedzibą staje się 
pałac w Poznaniu, przy pl. Kolegiac- 
kim. Stąd książę ma stosunkowo nie
daleko do swoich ulubionych „dóbr 
przygodzickich”, gdzie w osadzie 
Szperek, w malowniczej scenerii wie
kowych borów lubi odpoczywać 
i oddawać się ukochanej rozrywce - 
polowaniom.

Dwór w Przygodzicach nie jest jed
nak zbyt wygodną siedzibą i książę 
postanawia wybudować pałac. 
W 1819 r. zamówił projekty u kilku
znanych architektów. Najbar
dziej spodobał mu się projekt 
berlińskiego architekta Karola 
Fryderyka von Schinkla, zali
czanego do najbardziej utalen
towanych twórców epoki ro
mantyzmu. Zanim przystąpio
no do pierwszych prac budow
lanych, przez rok trwały dysku
sje między księciem i architek
tem nad ostatecznym kształtem 
pałacu. W 1821 r. projekt tzw. 
myśliwskiego zameczku był go
towy. Wśród wiekowych kniei 
wycięto niewielką polanę, wko
pano fundamenty z cegieł i ob
robionej rudy darniowej. Ksią
żę Antoni osobiście zdecydował 
o wyborze drewna modrzewio
wego jako materiału budulco
wego - zarówno z powodu 
obawy przed zimnem i wilgo
cią, jak i ze względu na charak
ter otoczenia. Po dwóch latach, 
w czerwcu 1823 r. pałac był go
towy. Wzbudził zachwyt zarów
no lekkością i oryginalnością 
architektury idealnie wkompono
wanej w malownicze otoczenie, jak 
i pięknem dekoracji wnętrz o ce
chach rustykalnych.

Główna ośmioboczna bryła 
przekryta została namiotowym 
dachem, cztery trójkondygnacyj- 
ne skrzydła utworzyły kształt

1. Widok pałacu w Antoninie 
od strony parku
2. Filar podpierający strop
3. Fragment filara i galerie
4. Fortepian w pokoju z pamiątkami 
Chopinowskimi
5. Kaplica - mauzoleum
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krzyża greckiego, w części środko
wej znalazło się duże trójkondygna- 
cyjne wnętrze o płaskim stropie, 
którego belki rozchodzą się promie
niście. Strop oparty został na potęż
nym murowanym filarze, w którym 
mieści się przewód kominowy. Filar 
jest biały i ozdobiony medalionami 
z porożami jeleni, zaś podstawę sta
nowią dwa symetryczne kominki. 
Szczyt wieżyczki kominowej wy
chodzi ponad dach zwieńczony ta
rasem, z którego roztacza się piękny 
widok na okolicę. Główną salę my

śliwską zamku, w której ucztowano 
po udanych polowaniach, obiegają 
dwie kondygnacje galeryjek osło
niętych snycerską balustradą, ozdo
bionych porożami i wspartych na 
drewnianych filarach. Z galeryjek 
prowadzą wejścia do pokoi miesz
kalnych.

Pałac dość szybko stał się stałą sie
dzibą rodziny książęcej. Nazwa osady 
została zmieniona przez księcia na 
„Antonin” od jego imienia, a siedzibę 
nazwano „myśliwskim pałacykiem 
antonińskim”. Książę zapoczątkował 
nową linię Radziwiłłów, zwaną „an- 
tonińską”. Odskocznią od polityki 
było dla niego życie kulturalne. Był 
znawcą muzyki, architektury i sztuki, 
w pałacu urządzał wieczory muzycz
ne, zapraszał znamienitych gości (by
wał tu Wielki Książę Aleksander Mi- 

kołajewicz Roma
now, niemiecki książę 
Wilhelm, późniejszy 
cesarz Wilhelm). Sam 
komponował (jego 
muzyka do pierwszej 
części Fausta Goethe
go była wykonywana 
przez wiele lat w 
Berlińskiej Akademii 
Śpiewu) i grał na 
wiolonczeli. Razem 
z żoną Luizą z rodu 
Hohenzollernów 
zgromadzili spory 
księgozbiór i pokaźną 
kolekcję dzieł sztuki 
- porcelanę, makaty, 
szkło.

Wśród gości książę
cej pary był młody, 
dwudziestoletni mu
zyk Fryderyk Cho
pin. Pierwszy raz 
odwiedził Antonin 
w 1827 r., kiedy 
przebywał w pobli

skim Strzyżewie u swej matki 
chrzestnej Anny Wiesiołkowskiej ze 
Skarbków. Dwa lata później spędził 
w antonińskim pałacyku uroczy ty
dzień. Cieszył się sympatią księcia 
i księżnej, przyjaźnią ich córek Elizy 
i Wandy, grał na fortepianie, kompo
nował, podziwiał przyrodę jesienne
go Antonina. To właśnie tutaj napisał 
dla księcia utwór na wiolonczelę, 
księżniczkę Wandę uczył gry na for
tepianie, z Elizą muzykował. Do swe
go przyjaciela, Tytusa WoyCiechow
skiego pisał w liście z listopada 1829 r.: 

„List twój odebrałem w Antoninie 
u Radziwiłła. Byłem tam tydzień, nie 
uwierzysz jak mi u niego dobrze by
ło... On wiesz jak lubi muzykę, poka
zywał mi swego «Fausta». Wiele rze
czy znalazłem tak dobrze pomyśla
nych, nawet genialnych, żem się nigdy 
po namiestniku tego spodziewać nie 
mógł...”. Wkrótce po pobycie w An
toninie Fryderyk Chopin wyjechał 
z kraju, trzy lata później zmarła 
księżniczka Eliza, wkrótce po niej 
również książę.

Myśliwski zameczek szczęśliwie 
przetrwał obie wojny, zamieszkiwa
ny przez Radziwiłłów do 1945 r. 
Największych zniszczeń dokonali 
żołnierze I Frontu Białoruskiego, 
którego sztab tu stacjonował. Spalo
ny został fortepian, na którym gry
wał Fryderyk Chopin, zniszczony 
kominek, rozgrabione meble i zbio
ry. Po wojnie pałac został upaństwo
wiony, miał różnych lokatorów 
i niszczał coraz bardziej, mimo że od 
1948 r. znajdował się w rejestrze 
dóbr kultury.

W 1971 r. siedzibą księcia Antonie
go Radziwiłła zainteresował się Jerzy 
Waldorff i udało mu się wywalczyć 
renowację pałacu. W 1982 r. jego go
spodarzem zostało Kaliskie Centrum 
Kultury i Sztuki, a w pałacu urządzo
no Dom Pracy Twórczej.

W sali, w której grywał Fryderyk 
Chopin, znajduje się dziś restauracja 
i kawiarnia. Jednak siedząc na stylo
wych kanapach przy akompaniamen
cie muzyki chopinowskiej, ma się 
wrażenie, że usłyszy się głos księcia 
czy ujrzy zgarbioną postać kompozy
tora. Stojąc na tarasie stanowiącym 
przedłużenie sali kominkowej, szuka
my wzrokiem księżniczek spacerują
cych po parku. Tutaj czas się cofa, 
a sprawia to autentyzm i niezwykła 
malowniczość miejsca.

Pamiątki związane z Fryderykiem 
Chopinem zgromadzono w pokoju 
przy sali kominkowej i w gablocie 
na trzeciej kondygnacji. Znajdują 
się tu m.in. maska kompozytora, 
odlew dłoni, dwa medale, wydania 
książkowe na temat twórczości 
Chopina z różnych stron świata. Na 
ścianach wiszą repliki portretów 
kompozytora, malowane przez 
księżniczkę Elizę, fortepian, na któ
rym grywał artysta, sprowadzony 
z Poznania, są tu też kopie partytur, 
a uwagę zwraca gobelin przedsta
wiający rodzinne muzykowanie
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w plenerze. Od 20 lat we wrześniu 
odbywa się w pałacu międzynarodo
wy festiwal „Chopin w barwach je
sieni”, organizowane są sympozja 
i koncerty, konkursy dla dzieci i mło
dzieży, koncerty niedzielne.

Po przeciwnej stronie szosy wzno
si się neoromańska kaplica Radziwił
łów, prawdopodobnie również pro
jektu Karola Schinkla, mająca formę 
krzyża, postawiona w latach 1824- 
-1826. We wnętrzu znajduje się m.in. 
witraż z wizerunkiem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej - dowód łączności 
Radziwiłłów z Litwą. W marmuro
wym ołtarzu głównym umieszczony 
jest obraz Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy. W 1902 r. sprowadzono 
z Włoch trzy marmurowe łuki, któ
rych filary pochodzą z XVI w. i deko
rowane są 216 figurami wyobrażają
cymi postacie świętych. W krypcie 
pochowanych jest 17 przedstawicieli 
rodu antonińskich Radziwiłłów (m.in. 
książę Antoni, żona Luiza, córki Eliza 
i Wanda). W 1929 r. Michał Radzi-

6. Filar marmurowego luku w kaplicy

(zdjęcia: Jerzy Pieniążek)

will wyniósł z kaplicy dziewięć tru
mien przodków, które złożone zosta
ły obok kościoła. Powodem tego in
cydentu była fascynacja księcia ki
nem - w grobowej krypcie chciał 
urządzić salę kinową. Dziadkowie 
księcia - Pelagia i Michał Radziwił
łowie - powstrzymali dalsze działa
nia wnuka.

Pałac otoczony jest wiekowymi 
drzewami, z których większość stano
wią pomniki przyrody. W rezerwacie 
krajobrazowym „Wydymacz” można 
spotkać rzadkie okazy drzew: choin
kę kanadyjską, grab zwyczajny, dąb 
szypułkowy; najgrubsze mają ponad 
720 cm obwodu. Dodatkową atrakcją 
Antonina jest malownicze kąpielisko 
nad brzegiem stawu Szperek.

W 1994 r. za restaurację obiektu 
i twórcze wykorzystanie go w dzia
łalności kulturalnej i artystycznej pa
łac otrzymał nagrodę pozarządowej 
organizacji „Europa Nostra”.

Anna Pieniążek

SKAZANY NA ZAGŁADĘ

Bożepole Wielkie - to duża wieś położona 
w pradolinie Leby-Redy, okofo 16 km na 
wschód od Lęborka, przy szosie do Gdańska. 

W1637 r. ówczesny właściciel wsi Berthold von 
Lantosch ufundował w niej kościół. Była to bu
dowla orientowana, konstrukcji szkieletowej 
z wypełnieniem ceglanym (tzw. pruski mur), 
prostokątna, bez wieży, wyodrębnionego pre
zbiterium (cecha często spotykana na Kaszu
bach) i zakrystii. Mniejsze otwory okienne w za
chodniej części ścian bocznych nawy sugerują 
natomiast, że mogła mieć empory boczne. 
Kryta była dwuspadowym dachem gontowym. 
W takiej formie architektonicznej kościół prze
trwał do 1743 r., kiedy to dokonano zasadniczej 
jego przebudowy, zmieniającej sylwetkę świą
tyni przez nadbudowę wieży nad zachodnią 
częścią nawy oraz dobudowanie od wschodu 
zakrystii. Kościół do 1902 r. służył ewangeli
kom, potem przekazany został katolikom.

Dziś kościół w Bożympolu jest budowlą 
jednonawową, ze ścianami pochodzącymi 
prawdopodobnie z kościoła poprzedniego. 
Są one posadowione na fundamencie z ka
mieni polnych. Wymiary planu nawy wynoszą 
7,6 x 15,8 m, a więc stosunek jej szerokości 
do długości - to 1:2. Przy ścianie zachodniej 
znajduje się chór muzyczny. Jego konstrukcja 
nośna jest wspólna z konstrukcją wieży, co 
sugeruje, że mógł powstać w 1743 r. i wtedy 
też usunięto empory boczne. Wieża nad za
chodnią częścią nawy ma wysokość około 
15 m, a wymiary jej planu wynoszą 4 x 4 m. 
Konstrukcja nośna wieży wyrasta bezpośred
nio z konstrukcji ściany zachodniej nawy. Wie
ża nakryta jest stromym, ośmiobocznym (wys. 
ok. 5 m) hełmem, na którym zachowało się 

pokrycie gontowe Na wierzchołku hełmu 
umieszczony jest metalowy pręt z krzyżem 
i chorągiewką wiatrową z datą „1743".

Nawa kościoła ma ściany wykonane z pru
skiego muru. W 1965 r. została w dolnej czę
ści wzmocniona ceglanymi, bezuskokowymi 
skarpami, sięgającymi podokapników oraz tej 
samej wysokości ceglanym murkiem. Przy
czyną tych uzupełnień było wybrzuszanie się 
bocznych ścian. Wszystkie ściany nawy byty 
z zewnątrz tynkowane. Obecnie tynk odpadl, 
odsłaniając drewniany szkielet, prawie całko
wicie spróchniały. Szczyty nawy są oszalowa
ne deskami i oblistwowane.

Dwuspadowy dach nad częścią nawową 
kościoła pierwotnie pokryty był gontem, z cza
sem na gont położono deski oraz papę. 
Obecnie na znacznej części połaci dacho
wych nie ma żadnego pokrycia i przez dziury 
woda deszczowa zalewa strop. Również po
krycie hełmu wieży, które nie było odeskowa
ne, jest poważnie uszkodzone.

Wyposażenie wnętrza kościoła jest nad
zwyczaj ubogie. Składa się z jednego, drew
nianego ołtarza, stojącego w pobliżu ściany 
wschodniej. Na mensie ołtarza znajduje się 
jednokondygnacyjna nastawa oraz taberna
kulum. W nastawie umieszczono prostokątny 
obraz przedstawiający Chrystusa w pełnej 
postaci. Obecnie kościół nie jest użytkowany, 
gdyż obok wybudowano nową świątynię. 
Z wnętrza starego kościoła usunięto wszyst
ko z wyjątkiem ołtarza i trumien przedstawi
cieli rodu Wejherów. Ale i one niedługo prze
niesione zostaną do krypty pod nowym ko
ściołem. Ściany opuszczonej nawy ponownie 
uległy wybrzuszeniu, a ich szkielet prawie cat-

1.2. Plan starego kościoła w Bożympolu 
Wielkim (1) i jego widok od strony 
południowo-wschodniej (2)

(fot. Stefan Świerczewski)

kowicie spróchniał w wyniku otynkowania. 
Ugięcie dachu z kolei świadczy o tym, że 
więźba dachowa wymaga przynajmniej czę
ściowej wymiany, a poszycie całkowitej. Tak 
więc wydaje się, że ten ponad 250-letni ko
ściółek jest u schyłku swego istnienia. To już 
drugi, z trzech dawniej istniejących kościołów 
drewnianych, który niedługo zniknie z krajo
brazu północnych Kaszub.

Stefan Świerczewski
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Dybów - zamek
po dwudziestu latach

a lewym brzegu Wisły, nie
co na południowy zachód 
od położonego po przeciw
nej stronie rzeki toruńskie

go Starego Miasta, tuż przy moście 
im. J. Piłsudskiego zachowały się ru
iny zamku - głównie mury obwodo
we (ok. 30 x 50 m). Miejsce to dość 
rzadko odwiedzane jest przez tury
stów, częściej, niestety, przez okolicz
nych mieszkańców, o czym świadczą 
ślady po ogniskach i napisy na mu- 
rach. W porównaniu z bogactwem 
zabytków architektury prawobrzeż
nego Torunia, który wpisany został 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego UNESCO, ruiny zamku 
dybowskiego nie stanowią tak wiel
kiej atrakcji turystycznej.

Nazwa Dybowo, osady położonej 
naprzeciwko Torunia, jest wtórna. 
Pierwotnie osada ta nazywała się Nie
szawa (od określenia „niżawa”, wska
zującego na teren zalewowy, położo
ny nisko nad rzeką) i wraz z innymi 
terenami lewobrzeżnymi włączona 
została do państwa polskiego po po
koju melneńskim w 1422 r. Zamek

1. Wieża bramna - przejazd i dawna furta
2. Narożnik południowo-wschodni
ze wspornikowym występem pod wieżyczką

wybudował Władysław Jagiełło w la
tach 1422-1425 jako punkt graniczny 
i kontrolny wobec krzyżackiej twier
dzy w Toruniu. Jednocześnie rozwija-
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ła się osada kupiecka, która stanowić 
miała konkurencyjny dla Torunia 
ośrodek handlu. Zamek składał się 
z prostokątnego, jednotraktowego 
budynku mieszkalnego (ok. 13 
x 45 m) o wysokości trzech kondy
gnacji, podpiwniczonego. Od strony 
południowej przylegał do niego 
czworokątny dziedziniec otoczony 
murami, dawniej opatrzony gankami 
strzelniczymi. Wejście na dziedziniec 
prowadziło przez wieżę bramną wy
suniętą przed mur południowy, a do
datkowa furta znajdowała się w mu
rze od strony północnej i wiodła 
w kierunku Wisły. Jest to zamek typu 
nizinnego, zbudowany z cegły na ka
miennych fundamentach. Pierwotnie 
założenie otaczała fosa wypełniona 
wodą z Wisły. Ciekawe i rzadko spo
tykane w polskim budownictwie 
obronnym są zastosowane na trzech 
narożach murów wieżyczki osadzone 
na wysuniętych wspornikach. Zacho
wały się jedynie ich dolne partie, pier
wotnie w tych cylindrycznych kon
strukcjach umieszczone były strzelni
ce. Zamek przystosowany był do bro
ni palnej, stąd kolejna ciekawostka - 
strzelnice przyziemne. Obecnie za
chowane pochodzą głównie z XIX w., 
wybicie ich w murach zatarło układ 
strzelnic z XV w.

W 1425 r. na zamku rezydował sta
rosta królewski, wokół rozrastała się

osada handlowa (z ratuszem i kościo
łem), zamieszkiwana głównie przez 
Polaków. Stanowiła ona dogodne 
miejsce handlu dla kupców nider
landzkich i angielskich, ponieważ mo
gli oni w ten sposób ominąć prawo 
składu toruńskiego. Ponadto dawało 
to możliwości bezpośrednich kontak
tów z polskimi kupcami zboża i drew
na, także tymi z Gdańska. Taka 
konkurencja wywoływała niezadowo
lenie torunian i już w 1426 r. notowa
no skargi na handel nieszawski. 
W 1431 r. torunianie razem z Krzyża
kami napadli na Nieszawę, przejęli 
i utrzymali zamek do 1435 r., kiedy

3. Widok na dom zamkowy od strony 
północno-zachodniej
4. Mur północny domu mieszkalnego
i wschodni mur dziedzińca
(widoczne przemurowania okien)
5. Pozostałości domu mieszkalnego
- mury piwniczne

(zdjęcia: Lilianna Nalewajska)

po pokoju w Brześciu Kujawskim 
wrócił do Polski. W tym czasie nastą
piła rozbudowa zamku - podwyższe
nie murów i wzniesienie wieżyczek. 
W 1452 r. przybył na zamek Kazi
mierz Jagiellończyk, który podczas 
trzynastoletniej wojny z Zakonem

GOTYCKI MOST

Mosty murowane pojawiły się na naszych 
ziemiach w późnym średniowieczu 

równocześnie z murowaną zabudową miast 
i kolonizacją na prawie niemieckim. Dwa naj
starsze zachowane do dziś pochodzą z tere
nów, na których proces ów rozpoczął się naj
wcześniej i z największym rozmachem. 
Pierwszy z nich - to gotycki most w Kłodzku, 
wzorowany zapewne na stawnym Moście 
Karola w Pradze, co wyraźnie potwierdzają 
kamienne figury ustawione przy balustra
dach. Obecnie pełni on jedynie funkcję kład
ki dla pieszych nad groźnym niekiedy (pa
miętna powódź w 1997 r.) nurtem Nysy.

Drugi, również pochodzący z XIV w., to 
imponujący, o wiele większy od poprzed
niego, most w Reszlu, założonym na prawie 
chełmińskim w 1337 r. przez biskupa war
mińskiego. Rozplanowane u stóp murowa
nego zamku biskupów (wybudowanego 
w latach 1350-1400) miasto dochodziło nad 
urwisty brzeg rzeki Izery, która w tej okolicy 
płynie wartko w głębokim i stromym paro
wie. Gotycki most, wzniesiony na masyw

(fot. Zdzisław Skrok)

ka, który zapewne 
byt równocześnie po 
borcą popularnegc 
w średniowieczu my 
ta, czyli podatku mo
stowego. Most ten

nych filarach sklepio 
nych kolebkowo, wy 
pełnił cały wąwóz a; 
do poziomu miej 
skich ulic. Prowadzik 
nań Brama Rybacka 
a w grubości mosto 
wego muru, powyże 
arkad, znajdowało sic 
pomieszczenie prze 
znaczone dla strażni

był wielokrotnie prze
budowywany (największa przebudowa 
w XVIII w.), a po zniszczeniach ostatniej 
wojny został odrestaurowany w latach 
1958-1960. Materiał użyty do tego remontu 
nie byt jednak dobrej jakości i już w latach 
osiemdziesiątych XX w. fasada mostu była 

w opłakanym stanie. W ostatnich jednak la
tach ten unikatowy w naszym kraju zabytek 
techniki otrzymał nową licówkę i kamienną 
obmurówkę koryta rzeki.

Zdzisław Skrok
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Krzyżackim wielokrotnie tu przeby
wał. Na zamku spotykała się również 
szlachta polska z przedstawicielami 
Tajnej Rady, której zamiarem było 
przejęcie władzy i poddanie się Polsce. 
Tam też w listopadzie 1454 r. król wy
dał statuty nieszawskie, wzmacniające 
pozycję sejmików ziemskich. W 1460 

r. Toruń podjął starania o ponowną li
kwidację konkurencyjnej osady - tym 
razem skutecznie. Nieszawa została 
przeniesiona 4 mile w górę rzeki, ale 
pod zamkiem znów wyrosło osiedle 
handlowe zwane Dybów-Podgórz. Po 
zawartym w 1466 r. pokoju zamek 
ponownie był siedzibą starostów pol

skich, pełnił także funkcję komory 
celnej, która przetrwała do końca 
XVIII w. Starostowie dybowscy pro
wadzili handel zbożem, na zamku 
urządzono magazyny solne i gorzel
nie. Taka działalność wymusiła różne 
przebudowy, wiele pomieszczeń 
zmienionych zostało na spichrze, do
budowano także przybudówki do we
wnętrznych i zewnętrznych murów 
dziedzińca. Od końca XV w. osada 
handlowa zwana Starą Nieszawą, 
Dybowem czy wręcz Zamkiem Dy
bowskim rozwijała się, co powodo
wało narastanie niezadowolenia toru- 
nian. Na ich prośby Zygmunt Stary 
w 1512 r. przekazał zamek i miasto 
Dybów Toruniowi, a w 1543 r. zakazał 
budowania tam spichrzy i prowadze
nia handlu; podobne zakazy wydał 
Zygmunt August. W czasie potopu 
szwedzkiego zamek przejęli Szwedzi - 
w 1656 r. szwedzki komendant Toru
nia próbował wysadzić budowlę 
w powietrze, używając do tego czte
rech beczek prochu, ale bez rezultatu. 
W 1703 r., kiedy wojska szwedzkie 
Karola XII zajęły Toruń, z zamku 
ostrzeliwano miasto. Po trzecim roz
biorze Polski zajęli go Prusacy. 
W 1813 r. ruina zamku stała się punk
tem oporu 40 francuskich żołnierzy 
pod dowództwem pułkownika Sava- 
ry, którzy przez trzy miesiące walczy
li z wojskami rosyjskimi. W kolejnych 
latach XIX w. urządzono na zamku 
gorzelnię, a w 1848 r. ruiny włączone 
zostały do fortyfikacji toruńskich, 
w murach wykuto strzelnice, otoczo
no je szańcami ziemnymi typu klesz
czowego, które później częściowo 
zniwelowano.

Pozostałości budowli poddane były 
zabiegom konserwatorskim w latach 
1936-1938 oraz 1971-1972, a w 1959 r. 
przeprowadzona została inwentary
zacja. Obecnie koronę i występy mu
rów porasta roślinność, widoczna jest 
erozja i wypłukiwanie cegieł. W naj
gorszym stanie są piwniczne partie 
domu mieszkalnego - mury osuwają 
się, sklepienia są zarwane. Od strony 
południowej przed zamkiem zalegają 
hałdy gruzu i cegieł. Widać więc, że 
nic się tu nie zmieniło od 1984 r., kie
dy po raz pierwszy (nr 1, 1984) „Spo
tkania z Zabytkami” interweniowały 
w sprawie zabezpieczenia ruin oraz 
włączenia ich w trasę zwiedzania mia
sta. Prawie dwadzieścia lat temu!

Lilianna Nalewajska
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ylko nieliczne zabytkowe 
budynki dworskie prze
trwały okres PRL w jako ta
kim stanie. Udało się to

przede wszystkim tym dworom, które 
tuż po zakończeniu wojny zostały za
anektowane na siedziby szkół. Straciły 
one wprawdzie całkowicie swój pier
wotny rozkład i wystrój wnętrz, ale 
zachowały przynajmniej zewnętrzne 
ściany i charakterystyczne dla zie
miańskich domów architektoniczne 
elementy, wyróżniające je spośród po
spolitej zabudowy. Taki przychylny los 
spotkał dwór w Niećkowie w pow. 
grajewskim. Niezniszczone podczas 
wojny zabudowania dworskie zajęła 
szkoła rolnicza. W samym dworze 
znalazły miejsce uczniowskie klasy, 
w czworakach urządzono pracownie 
dydaktyczne, dawną stajnię prze
kształcono w warsztaty szkolne i in
ternat dla uczniów, w oficynie za
mieszkali nauczyciele. Ziemię majątku 
oraz te budynki gospodarcze, których 
nie wykorzystała szkoła, przejęło Pań
stwowe Gospodarstwo Rolne. Po 
pewnym czasie wzniesiono nowy bu
dynek szkolny, a we dworze umiesz
czono internat i wydzielono mieszka
nia dla nauczycieli. Nieremontowany 
przez wiele lat budynek był już bardzo 
zniszczony, gdy w 1983 r. zdecydowa

no się na jego reno
wację, którą zakoń
czono po 15 latach. 
Zmurszałe, drewnia
ne ściany zastąpiono 
murowanymi, zre
konstruowano scho
dy, wewnątrz poło
żono nowe tynki. 
W końcu do odno
wionego dworu prze
niesiono z czwora
ków pracownie dy
daktyczne, a w jego 
największym po
mieszczeniu dyrek
cja szkoły postano
wiła urządzić salon

1.2. Dwór w Niećkowie po remoncie: elewacja 
frontowa (1) i ogrodowa (2)
3. Spichlerz z łamanego kamienia

dworski. Brak pie
niędzy odsunął jednak to drugie za
mierzenie na dalsze lata.

Historia dworu zaczęła się ponad 
550 lat temu, kiedy trzej bracia Mi
lewscy - Maciej, Mikołaj i Mrocze-

(zdjęcia: Katarzyna i Jerzy Samusikowie)

sław, synowie Piotra z Milewa - otrzy
mali w 1528 r. od księcia mazowiec
kiego, Janusza Starszego, 20 włók zie
mi położonej nad Skiejtowstokiem. 
Z pewnością nic tam w ciągu dziesię
ciu lat nie zdołali zbudować, a w 1539 
r. sprzedali swoje włóki Stanisławowi 
z Niecików, który założył na nich wieś 
Niecikowo. Dwór istniał już w tej wsi

w 1471 r. Zbudował go Stanisław 
Szczuka herbu Grabie, który ożeniw
szy się z córką Stanisława z Niecików, 
Świętką, posażną w Niecikowo, stał 
się właścicielem majątku i znacznie 
później go powiększył. Potomkowie 
Stanisława gospodarzyli w Nieciko- 
wie ponad dwieście lat. W tym czasie
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zmienili jego nazwę na Niećkowo. Sa
mi nie nazywali się już Szczukami, lecz 
Niecikowskimi, chociaż nadal używa
li herbu Grabie i nie zapomnieli, że 
ich przodkami byli Marcin i Stanisław 
Szczukowie ze Skajów.

Ostatnim panem na Niećkowie był 
regent wąsowski Aleksander Nieci
kowski. Zmarł po 1676 r. i jego cór
ka, Zofia, wniosła niećkowski mają
tek w posagu rodzinie Świderskich, 
wychodząc za mąż za Wojciecha, ko
mornika grodzkiego wąsowskiego. 
Dwór, który przejął Wojciech Świder
ski, był budynkiem drewnianym, stał 
na obrzeżu sadu otoczonego szpalera
mi lip. Tuż przy dworze usytuowana 
była część gospodarcza z kilkoma 
drewnianymi zabudowaniami.

W 1836 r. majątek zakupili Łuniew- 
scy i zbudowali nowy dwór. Był to bu
dynek parterowy, postawiony na pla
nie prostokąta, na podmurówce z po
lnych kamieni, podpiwniczony, drew
niany, konstrukcji sumikowo-łątko- 
wej, otynkowany, o dachu dwuspado

wym z naczółkami, po
krytym gontem. Roz
wój majątku nastąpił 
dzięki kolejnym wła
ścicielom - Bzurom 
herbu Lis. Aktywna 
działalność społeczna 
Władysława Bzury nie 
przeszkadzała mu być 
dobrym gospodarzem. 
Aby magazynować 
wszystkie plony i po
mieścić powiększającą 
się z roku na rok trzo
dę, musiał znacznie 

zwiększyć liczbę budynków gospodar
skich. Zbudował więc dwie nowe sto
doły, piwnice, oborę, stajnię, owczar
nię, wozownię, sieczkarnię, spichlerz, 
a także gorzelnię, staw gorzelniany 
i czworak. Podwórze gospodarcze 
otoczyło wtedy 3 1 budynków, w tym 
15 murowanych, a areał ziemi wy
niósł 650 ha.

Właściciele majątku po 1912 r. - 
Jan i Zofia Gromadzcy — powiększy
li i odnowili budynek dworski. Do 
północno-zachodniego szczytu dobu
dowano aneks mieszczący kuchnię, 
spiżarnię i pokoje dla służby, gont na 
dachu zamieniono na czerwoną da
chówkę, elewację ogrodową wzboga
cono tarasem, a przed frontonem po
stawiono murowany portyk o czte
rech kolumnach bez baz, zwieńczony 
trójkątnym przyczółkiem o falistym 
wykroju, z okulusem. Portyk wycho
dził na dziedziniec z gazonem i pod
jazdem, okolony żywopłotem z dzi
kiej róży i lilaków. Drugą stronę dzie
dzińca zajmowała jednokondygnacyj

na oficyna zbudowana z cegieł 
i otynkowana, a narożnik południo
wo-zachodni - dwukondygnacyjny 
spichlerz z kamienia łamanego, ze 
ścianami o podziale ramowym zazna
czonym na tynku, pokryty dwuspa
dowym, blaszanym dachem.

Część rezydencjonalną otaczał kraj
obrazowy park, zajmujący duży ob
szar o zarysach nieregularnego wielo
kąta i tarasowatym układzie po
wierzchni, ogrodzony kamiennym 
murem. Rosły w nim przede wszyst
kim świerki, robinie i kasztanowce, 
ale także klony, lipy, dęby, wiązy i je
siony, zgrupowane w boskiety i szpa
lery lub porozrzucane pojedynczo. 
W gąszczu ozdobnych krzewów kryta 
się romantyczna altana. Tuż przy dwo
rze znajdowały się rabaty kwiatowe, 
a w głębi parku były stawy.

Podczas niemieckiej okupacji Nie
ćkowo (noszące wówczas nazwę Ga- 
lindenhoff) stało się centrum admini
stracyjnym powiatu grajewskiego i re
zydencją powiatowego landrata. Po
wierzchnia majątku zwiększyła się 
wtedy o 900 ha gruntów zabranych 
rolnikom z okolicznych wsi, których 
wywieziono na roboty do Prus 
Wschodnich. Koniec wojny zastał ma
jątek w Niećkowie w niezłym stanie. 
Przybyły mu nawet dwa budynki go
spodarcze. W latach powojennych naj
gorzej ucierpiał park i sady, które stop
niowo wycinano. Z pewnością podob
ny los spotkałby także dwór, gdyby nie 
wprowadziła się do niego szkoła i gdy
by dzięki niej nie został uratowany.

CORAZ BLIŻEJ UPADKU

Zabytkowy drewniany kościół św. Mi
chała Archanioła w Zernicy w pow. gli
wickim (woj. śląskie) jest budowlą prawdo

podobnie wzniesioną w 1661 r. (ślad dato
wania na belce tęczowej - obecnie 
w kruchcie). Pełny napis na belce tęczo
wej: [ILLUSTR] ISIMO D(OMI) NO ANDRAE 
AEM[A]N[UE]LE 16 [J] HS 61 DEI GRA(TI)A 
ABBATE RAUfDENIS] dotyczy faktu ukoń
czenia i poświęcenia kościoła fundacji An
drzeja Emanuela, opata cystersów w Ru
dach Raciborskich.

Drewniana świątynia znajduje się na 
wzniesieniu, pośrodku wsi i - poza wieżą 
czołową o konstrukcji słupowej - jest bu
dowlą zrębową z dachem pobitym gon
tem. Ściany kościoła w 1856 r. wzmocnio
no z obu stron pionowymi lisicami. Na 
szczycie prezbiterium znajduje się wycięta 
w blasze postać św. Michała Archanioła, 

na wieżyczce sygnaturkowej postać Matki 
Boskiej na półksiężycu. Wewnątrz świątyni 
zachowała się częściowo polichromia oraz 
barokowe wyposażenie. Dziś świątynia 
jest nieczynna na skutek ciągnących się 
prac konserwatorskich, nie zawsze po
myślnych dla zabytku. „Budowla ma za so
bą kilka remontów. Niektóre przyniosły wię
cej szkody niż pożytku. Ostatnią próbę jej 
odnowienia podjęto 6 lat temu. Wykonaw
ca nie spełnił wszystkich wymagań stawia
nych przy tego typu pracach i musiał się 
wycofać [faktycznie doszło do zerwania 
umowy]. (...) Oszacowano, że na wypro
stowanie zabytku potrzeba ok. 250 tys. zł. 
Niemal drugie tyle pochłonie renowacja 
kościelnych wnętrz, ołtarzy rzeźb, obrazów 
i piszczałkowych organów z XIX w.(...) Na 
ścianach odkryte zostały polichromie wg 
fachowców zajmujących się konserwacją 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

(fot. Antoni Kreis)

zabytków - jedne z piękniejszych na Ślą
sku. (...) Na większość nałożono warstwę 
farby olejnej" (A. Mruk, Pod ciężarem lat, 
„Dziennik Zachodni” z 6 X 2000 r.).

Damian Adamczak
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Klasztor cysterek w Marianowie
Ziedaleko Stargardu Szcze-

■ cińskiego, w Marianowie 
'R znajduje się najlepiej za- 

Haa chowany na Pomorzu Za
chodnim zespół klasztorny cysterek. 
Jego początki sięgają 1248 r., kiedy 
to książę szczeciński Barnim I oraz 
cztery pomorskie rody rycerskie - 
von Osten, von Borek, von Jerichow 
i Regedanz - wystawili akt fundacyj
ny na rzecz cysterek. Darowane im 
dobra rozciągały się od Chociwla 
i Ińska aż pod Stargard. Do nadań 
ziemskich dochodziły liczne przywi
leje, m.in. zwolnienie zamieszkałej 
tam ludności z czynszów. Niezwykle 
istotny był też przywilej dający prze
łożonej klasztoru wolną rękę w go
spodarowaniu nadanymi terenami.

Klasztor otrzymał wezwanie Naj
świętszej Marii Panny i Wszystkich 
Świętych, a otaczający teren nazwano 
Marienfliess (Rzeka Marii). Niezwy
kle hojne uposażenie pozwoliło za
konnicom w krótkim czasie (do 1265 
r.) wznieść kościół i zabudowania 
klasztorne. Sprzyjały temu też kolejne 
nadania, jakie otrzymywały mniszki. 
Przypuszcza się, że pierwszy konwent 
liczył około 12 zakonnic. Liczba ta 
jednak szybko wzrosła do 30, a mnisz
ki były przedstawicielkami najznamie
nitszych pomorskich rodów rycer
skich. W zamian za przywileje maria- 
nowskie zakonnice zostały zobowią
zane do rozmaitych świadczeń.

Powstające w XIII w. zabudowania 
klasztorne były zapewne (może z wy
jątkiem klasztornej świątyni) jeszcze 
drewniane. Stopniowo, przy wsparciu 
pomorskich rodów rycerskich, głów
nie Wedlów, zastępowane były muro
wanymi. Powstał zespół, złożony 
z orientowanego, pięcioprzęsłowego 
kościoła salowego bez wydzielonego 
prezbiterium, do którego od południa 
przylegały dwa piętrowe skrzydła: 
wschodnie - mieszczące w parterze 
zakrystię, kapitularz i refektarz, na 
piętrze zapewne cele mniszek oraz za
chowane do dziś skrzydło zachodnie, 
którego rozplanowania, na skutek 
licznych nowożytnych przebudów, nie 
możemy dziś rozpoznać. Wzdłuż obu 
skrzydeł i południowej elewacji ko
ścioła biegł krużganek otaczający

klasztorny wirydarz. Od skrzydła za
chodniego ku przepływającej obok 
klasztoru rzece biegł długi, jednokon
dygnacyjny budynek, którego frag
ment zachował się do dziś. Po zachod
niej stronie zabudowań klasztornych 
również częściowo zachowały się bu
dynki gospodarcze: piekarnia, suszar
nia, browar oraz wozownia. Prawdo
podobnie tutaj znajdował się nad rze
ką klasztorny młyn wodny. Cały teren 
otaczał mur z bramą usytuowaną 
w części północno-zachodniej.

W tej formie obiekty klasztorne 
przetrwały do 1549 r., kiedy znaczną 
ich część zniszczył pożar, ale dwa la
ta później zostały odbudowane i roz
budowane. Między innymi po stro
nie południowo-wschodniej wznie
sione zostały zabudowania folwarcz
ne z domem zarządcy domeny; tam 
też mogli zatrzymywać się odwiedza
jący klasztor goście. Obiekty te czę
ściowo zachowały się do dziś.

Kres funkcjonowania klasztoru przy
niosła reformacja, czemu sprzeciwiły 
się pomorskie rody rycerskie, w tym 
najpotężniejszy z nich - Wedlowie, któ
rzy wymogli na księciu utworzenie tu

1. Próba rekonstrukcji planu zatożenia 
klasztornego (oprać, autor)
2. Widok klasztoru na winiecie mapy
E. Lubinusaz 1618 r.
3. Widok klasztoru okoto potowy XVII w. 
(wg Eitnera)
4. Zabudowania klasztorne od północnego 
zachodu, stan z 1997 r.

zakładu dla samotnych panien; zaczął 
on funkcjonować w 1541 r. Z pewny
mi modyfikacjami regulaminów zakład 
istniał do 1944 r., a nadzór nad nim 
sprawowali Wedlowie.
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5. Wnętrze kościoła 
klasztornego

6. Barokowa 
ambona z 1726 r.

7. „Złożenie 
do Grobu",
obraz G. Glockendona 
z 1546 r.

(zdjęcia: Janusz 
L. Jurkiewicz)

Podczas ostatniej konserwacji ołtarza 
pod jego niektórymi fragmentami zna
leziono wcześniejsze malowidła o cha
rakterze renesansowym, pochodzące 
z pierwszej połowy XVI w. Najlepiej 
zachowany i najciekawszy jest ukryty 
pod przedstawieniem „Ostatniej Wie
czerzy” z XIX w. obraz „Złożenie do 
Grobu”. W tłumie asystujących tej ce
remonii postaci stoją trzy mniszki 
w czarnych habitach oraz młoda 
dziewczyna w bogatym, renesanso
wym, dworskim stroju. Prawdopodob
nie one są fundatorkami obrazu, może 
nawet całego ołtarza. O ile nic więcej 

nie możemy po

Kolejna klęska dotknęła klasztor 
w okresie wojny trzydziestoletniej. 
Prawdopodobnie w 1637 r. został 
ograbiony i dotkliwie zniszczony. 
Zburzono wtedy skrzydło wschodnie 
(którego już nie odbudowano) i kruż
ganki wirydarza, a skrzydło zachod
nie zostało poważnie uszkodzone. 
Zapoczątkowane w drugiej połowie 
XVII w. prace remontowe kontynu
owano w XVIII, XIX i na początku 
XX w. W 1910 r. architekt Henryk 
Denecke ze Stargardu (autor regoty- 
zacji zamku w Malborku i kościoła 
NMP w Stargardzie) przeprowadził 
regotyzację klasztornej świątyni, 
wzmacniając ją przyporami. W 1945 r. 
kościół i część skrzydła zachodniego 
przejęła parafia rzymskokatolicka.

Najcenniejszym elementem zespołu 
jest kościół Niepokalanego Poczęcia 
NMP, zbudowany w drugiej połowie 
XIII w. jako budowla ceglana na fun
damentach z kamieni polnych. Świą
tynia jest budowlą jednonawową, pię- 
cioprzęsłową, zamkniętą od wschodu

trójdzielną ścianą. Wokół murów znaj
dują się symetryczne przypory, a ostro- 
łukowe otwory okienne ozdobione są 
na krawędziach wałkiem. Identycznie 
rozwiązano portale przesklepione 
ostrołukiem, z których północny 
(przeznaczony dla wiernych) i połu
dniowy (dla mniszek) podkreślono je
dynie występem z lica muru, zamknię
tym prosto i ozdobionym w górnej 
części wąską, otynkowaną wnęką, zaj
mującą całą jego powierzchnię. 
Skromnym urozmaiceniem płaszczy
zny surowych ścian jest gzyms wień
czący: na pasie gładkiego tynku bie
gnie malowany ornament, złożony 
z rytmicznie powtarzającego się 
czwórliścia, imitującego ceglany fryz.

Ołtarz główny - to niejednorodny 
stylowo drewniany pentaptyk. Na je
go obecny wygląd wpłynęły liczne 
przeróbki w XVIII i XIX w., pierwot
ne części pochodzą z pierwszej poło
wy XVI w. W predelli umieszczone 
jest malowidło przedstawiające scenę 
„Złożenia do Grobu”, w centralnej 
części retabulum znajduje się malowi
dło ukazujące „Ukrzyżowanie”, na 
skrzydłach wewnętrznych „Modlitwa 
w Ogrójcu” i „Pojmanie”, skrzydła 
zewnętrzne przedstawiają „Biczowa
nie” i „Złożenie do Grobu”. Całość 
zwieńczono gzymsem z napisem: 
„[przeorysza] Anna Dorota von Gott- 
berger ten Ołtarz Boży dala do repera
cji w roku 1730”. Na odwrociu skrzy
deł znajduje się inskrypcja upamięt
niająca restaurację ołtarza z 1931 r.

wiedzieć na temat 
zakonnic, o tyle 
postać młodej ko
biety można roz
poznać na znajdu
jących się na fron
towej ścianie sar
kofagu, do którego

składane jest Ciało Chrystusa, tarczy 
herbowej, monogramie „G. G. D.” 
i dacie „1546”. Zarówno herb, jak 
i monogram należą do nadwornego 
malarza księcia Barnima XI - Gabriela 
Glockendona, a dziewczyną przedsta
wioną na obrazie jest córka księcia, 
15-letnia wówczas Anna, późniejsza 
księżna Anhalt. Prawdopodobnie prze
bywała ona w marianowskim zakładzie 
dla panien, co znacznie podnosiło jego 
rangę i mogło stać się przyczyną funda
cji i wykonania obrazu przez dworskie
go twórcę, który przypuszczalnie był 
autorem całego pentaptyku.

Po prawej stronie głównego ołtarza 
ustawiona jest ambona z 1727 r. - 
przykład pięknej, barokowej snycerki. 
Boki jej ośmiobocznego korpusu ozdo
bione są płytkimi niszami w kształcie 
arkad o łuku pełnym i podwieszonym, 
w których na płaskich cokolikach usta
wiono drewniane figury ewangeli
stów; do dziś przetrwały jedynie figury 
św. Jana i św. Łukasza. Naroża przy
kryto wolutami pokrytymi dekoracją 
festonową, które przechodzą w dol
nych partiach korpusu w wić mięsiste
go akantu. Wydatny parapet ambony 
zdobi astragal i lambrekin z chwastami 
i motywem rozety. Dolna partia kor
pusu, lekko puklowana, dekorowana 
jest fryzem roślinnym. Podstawę sta
nowi pełnoplastyczna, drewniana figu
ra Mojżesza z tablicami Dekalogu i la
ską, ustawiona na płaskiej płycie na 
niewielkim cokoliku. Zapiecek ambo
ny zdobi przewiązana draperia, pod 
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którą zawieszono krucyfiks. Poniżej, 
we wnęce otoczonej wicią akantową 
znajduje się inskrypcja: „Słowo Pańskie 
trwa wiecznie. Ta ambona jest [po
święcona] w roku 1727 dla Kościoła 
i Chrystusa przez tutejszego kaznodzie
ję, pana Jana Krzysztofa Foersterna. 
Wskazówką naszą - dzień”. Ośmio- 
boczny baldachim z oktogonalną wnę
ką w podniebiu dekorowany jest iden
tycznym lambrekinem jak w korpusie, 
konchami flankowanymi przez wić 
akantową oraz wolutami. W zwieńcze
niu znajduje się postać Boga Ojca 
w glorii, otoczona główkami putt.

Interesująca jest bramka prowadząca 
na schody ambony, ujęta w dwa pila- 
stry ustawione na cokołach, pokryte 
dekoracją festonową, podtrzymujące 
architraw, na którym ułożono wydatny 
gzyms ze zdobieniami roślinnymi. Nad 
gzymsem znajduje się kartusz obramo
wany wicią akantową z herbem rodzi
ny von Strauss. Na odwrotnej stronie 
kartusza widnieje napis: „Przeorysza B. 
C. Strauss miała zaszczyt wznieść Bogn 
tę ambonę roku 1726”. Balustrada 
schodów podzielona została na trzy 
strefy: w części górnej parapet zdobio
ny jest jak parapet korpusu, poniżej 
dwie trapezoidalne wnęki zamknięte 
zostały łukiem. Nisze zawierają nie
mieckojęzyczne inskrypcje: „Ewangelia 
św. Łukasza 1.16: Kto Was słucha, ten 
Mnie słucha; Ewangelia św. Łukasza 
11.28: Błogosławieni ci, którzy słucha
ją Słowa Bożego i strzegą Go”.

Zabytkowe wyposażenie klasztornej 
świątyni uzupełnia drewniane, baro

kowe epitafium, zawieszone nad 
bramką ambony, a poświęcone pamię
ci Jerzego Andrzeja Thuna, jednego 
z dobroczyńców kościoła. Składa się 
ono z trzech owalnych tarcz, umiesz
czonych jedna nad drugą. W górnej, 
obramowanej festonem z liści, zwień
czonej koroną szlachecką i wyrastają
cą z niej alegoryczną figurą, umiesz
czono trzy herby rodowe (od lewej: 
Wackerbart, Thun, Billów), nad któ
rymi zawieszono wstęgę z wypisanymi 
na niej nazwiskami: „Anna Sopia v. 
Wackerbarten, Georg Andreas v. Than, 
Catharina v. Billow”. W owalu środ
kowym, obramowanym girlandą 
z motywem winorośli i flankowanym 
przez dwie figury alegoryczne stojące 
na konchach, wymalowano klęczą
cych członków rodziny pod wykona
nym w drewnie krzyżem, ustawionym 
na czaszce Adama, która spoczywa na 
niewielkim wsporniku, podpartym 
płaską konsolką, zdobioną motywem 
suchego akantu. Dolna nisza, obramo
wana festonem i flankowana bogatą 
dekoracją roślinną z motywem girland 
i rogów obfitości, zawiera inskrypcję: 
„W nadziei zmartwychwstania, ten 
śmiertelnik, który posiadał 65 lat, tu 
się położył. Wielce czcigodny i szla
chetny pan Jerzy Andrzej A. Thun kró
lewski doradca dla Pomorza najła
skawszego elektora brandenburskiego 
i urzędu tego przełożony dziedzic 
i skarbnik kapituły kamieńskiej. Które 
to epitafium wdowa i dzieci obojga 
płci uroczystą przysięgą zobowiązani 
tak uczynili Roku Zbawienia 1683”.

Wnętrze nawy nakrywa drewniany, 
belkowany strop, założony po wy
mianie więźby dachowej w 1690 r. 
Znajduje się na nim napis: „Jedyne
mu Bogu chwała + roku 1690 w wol
nym czasie pan Jerzy Krzysztof von 
Wachholzen księcia elektora branden
burskiego kapitan z Marianowa jest 
tego kościoła głównym budowniczym 
i wieży renowatorem. Chwała Panu + 
Chryste trwaj z nami! + Marcin Beyer 
księcia elektora: dozorca dochodów 
skarbowych + ten + kościół + i + 
wieżę + miał + budować + majster 
+ Michał Henning + i + użyczył + 
1688 roku 200 sztuk drewna wymie
rzonego. Aż Michał wiosną roku 1689 
miał 5 przyłączyć do tej budowy aby 
przed nim wykonali najwyższą część 
podziękowanie obwieścił słowem + 
Ernst Ludwik Beyer”. Zabytkowe 
wyposażenie świątyni uzupełniają 
trzy dzwony z lat 1825, 1890 i 1911, 
zawieszone na kościelnej wieży.

Warto dodać, że z marianowskim 
klasztorem wiąże się postać pięknej 
i dumnej szlachcianki pomorskiej, 
Sydonii von Borek, osadzonej tu 
z rozkazu księcia szczecińskiego Bo
gusława XIII w 1604 r. Oskarżona 
o czary i rzucenie klątwy na książęcy 
ród, jako zemsty za niedotrzymanie 
obietnicy małżeństwa przez księcia 
Ernesta Ludwika, została stąd prze
wieziona w 1619 r. do Szczecina, 
osądzona i skazana na śmierć 
w 1620 r.

DREWNIANY KOSCIOŁ I NIEZWYKŁE ZRODŁO

Na zachód od Lekowskiego Lasu kolo Ciecha
nowa, otoczona niewielkimi pagórkami more
nowymi leży wieś Niedzbórz; pod nazwą Międzybo

rza uzyskała prawa miejskie w 1503 r. Stal tu zamek 
Narzymskich, który został rozebrany w XVIII w., 
a z zamkowego budulca wzniesiono klasztor w Ra- 
towie. Pierwszy kościół parafialny w Niedzborzu 
zbudowano w 1502 r., obecny w stylu neogotyckim 
w 1886 r, obok stoi również neogotycka plebania.

W pobliżu Niedzborza, w Drogiszce znajduje 
się małe arcydzieło drewnianej architektury mazo
wieckiej, znakomicie wpisane w krajobraz. W nie
wielkim lasku, na małym wzniesieniu, stoi na pod
murówce z polnych głazów drewniany kościółek 
odpustowy z XVII w., dawniej Świętego Krzyża, 
obecnie Matki Boskiej Częstochowskiej. Zbudo
wano go w 1635,1644 lub 1668 r. Największy re
mont przeprowadzono w 1933 r., wymieniono 
wówczas część drewnianego materiału. Kościółek 
jest budowlą orientowaną, konstrukcji zrębowej, 
wzmocnionej lisicami, oszalowaną, jak prawie 
wszystkie drewniane kościółki na Mazowszu. Ota
cza go stary las, w którym znajduje się kolisty 

szpaler lipowy, potężne dęby, ezgotyczne kaszta
nowce oraz rodzime graby i sosny o pięknych 
kształtach. O urodzie kościółka decyduje jednak 
nie tylko położenie. Charakteryzuje się urozmaico
ną bryłą, utworzoną przez nawę, niższe od niej 
prezbiterium i jeszcze niższą, trójbocznie zamknię
tą zakrystię, dobudowaną do prezbiterium. Nowa 
wieża konstrukcji słupowej zwieńczona jest bla
szanym hełmem i ażurową wieżyczką na sygna
turkę; dachy kryte są gontem. Zaskakuje niezwy
kła surowość wnętrza kościoła. W ołtarzu znajduje 
się obraz Przemienienia Pańskiego, niezupełnie 
wierna kopia stawnego obrazu Rafaela z muzeów 
watykańskich. Nawiązuje on do pochodzącej 
z końca XVI w. tradycji odpustów z okazji święta 
Przemienienia 6 sierpnia. Według tej tradycji w koń
cu XVI w. młynarz z Niedzborza ujrzał tutaj św. Fran
ciszka. Na miejscu zdarzenia postawiono krzyż i fi
gurę, a pół wieku później wzniesiono kościół.

Warto dodać, że na północno-wschodnich 
krańcach gaju otaczającego kościół znajduje się 
źródło, słynące z niezwykłej wody. Pośrodku ma
łego stawu usytuowano studnię, przed którą

Janusz L. Jurkiewicz

Kościół w Niedzborzu
(fot. Lechosław Herz)

w 1889 r. postawiono zwieńczony żeliwnym krzy
żem kamienny obelisk z płaskorzeźbioną główką 
putta. W lecie woda w stawie wysycha i znajdu
je się tylko na dnie studzienki. Gdy jednak susza 
przedłuża się i wody nie ma już w wiejskich stud
niach, nie wiadomo dlaczego wodą napełnia się 
staw. Nikt tego zjawiska nie badał, ale należy pa
miętać, że pierwotnie Niedzbórz nosił nazwę Po
kryte Wody. Pokryte, a więc może ukryte?

Lechosław Herz
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Ośrodek hutniczy
nad Pankówką

kówką wieś Kostrzyna, gdzie w cza
sach Wolskiego znajdowały się piece 
dymarskie, natomiast w XIX w. stały 
dwie kuźnice fryszerskie.

Produkcję broni nad Pankówką za
początkował w 1604 r. wspomniany 
Mikołaj Wolski, marszałek wielki ko
ronny Zygmunta III i jednocześnie 
starosta krzepicki. W latach 1610-

oczątków rozwoju przemy
słu żelaznego nad rzeką Pan
kówką należy szukać w XIV 
w., kiedy kuźnik o nazwisku 

Panek otrzymał od Władysława Opol- 
czyka przywilej „na robienie żelaza”. 
Od niego wywodzi się też nazwa dzi-

laza (syderytów) stała się - z ośrod
kiem w Pankach - kolebką polskiego 
przemysłu wojennego. Tu właśnie 
wytwarzano z wytapianego z miej
scowych rud żelaza działa, moździe
rze, kotły, kule, drut, blachę oraz 
broń palną i sieczną. Do kuźnic fry- 

-1620 zbudował w Pankach dwa 
wielkie piece - należące do trzech 
pierwszych w Polsce - unowocze
śniając produkcję przemysłu hutni
czego i odlewniczego. Wolski znany 
jest również jako mecenas sztuk, na
uk, rzemiosła artystycznego i ogrod-

siejszej niewielkiej miejscowości Panki 
w powiecie kłobuckim koło Częstocho
wy. Jan Długosz w Liber beneficiorum

szerskich i wielkich pieców nad Pan
kówką należały także zbudowane 
w XVII w. fryszerki w Praszczykach

nictwa, przyjaciel poetów i poszuki
wacz kamienia filozoficznego. Głów
ną siedzibę miał w Krzepicach koło

1. Praca w kuźnicy fryszerskiej na rysunku 
Adriana Głębockiego z 1850 r.
2. Cyganka - ruina mfyna wodnego 
z początku XX w.
3. Kuźnica Stara - nieczynny młyn wodny, 
zapewne z początku XIX w.

wspomina o tej wsi, jako Kuźnicy Han- 
kowej czy Herbułtowskiej z 1374 r.

Kuźnice, fryszerki i wielkie piece lo
kowano w dawnych czasach nad rze
kami i strumieniami. Panki leżą nad 
Pankówką - prawym dopływem Li- 
swarty. Jest to ciek nizinny, ale ma on 
bardzo bystry nurt, co dostrzeżono 
przed wiekami, budując nad tą rzeczką 
kuźnice dymarskie, później fryszer
skie, a w końcu wielkie piece na węgiel 
drzewny, wykorzystując siłę rzecznego 
nurtu do poruszania wielu mechani
zmów, jak miechy czy młoty kuźnicze.

Za czasów Mikołaja Wolskiego 
(1549-1630), na początku XVII w. 
Pankówka wraz z okolicami słynący
mi z kopalnictwa osadowych rud że-

i w Pile położone w górze rzeki, zaś 
niżej kuźnice fryszerskie w Cygance 
i Kuźnicy Starej, nazywanej dawniej 
Przystańską, o której wspomina kuź- 
nik-poeta Walenty Rożdzieński 
(1560-1622) w swoim rymowanym 
dziele Off teina ferraria z 1612 r. Tro
chę dalej na północ leży nad Pan- 

Panek, gdzie własnym sumptem od
nowił zaniedbany zamek, wzniesiony 
w drugiej połowie XIV w. przez Ka
zimierza Wielkiego. Po śmierci Wol
skiego nowy starosta, niejaki Herme- 
laus Ligęza, zabraniając kopania rud 
żelaza na podlegającym mu obszarze, 
doprowadził do upadku zagłębia 
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4. Kostrzyna - nieczynny mtyn wodny z drugiej potowy XIX w. 

(zdjęcia: Zbigniew Zadruski)

TO TEŻ SĄ ZABYTKI-----

Pankowskiego. Wiemy ze 
wzmianek historycznych 
z 1642 r., że z nakazu sta
rosty jeden z wielkich pie
ców w Pankach został prze
budowany na karczmę. 
Jednak zakład hutniczy 
i drugi wielki piec były 
czynne do 1882 r., a ruiny 
tej budowli przetrwały do 
1939 r.

Po utworzeniu 10 kwiet
nia 1782 r. przez St. Augu
sta Komisji Kruszcowej, już 
w 1786 r. wykonane zosta
ły plany sytuacyjne Panek 
wraz z okolicami, ponie
waż przewidywano przebu
dowę starych zakładów 
hutniczych. W latach 
1798-1805 pracami tymi 
kierował Wyższy Urząd 
Górniczy z Wrocławia, 
a władze pruskie, którym 
przypadły te obszary po 
kolejnym rozbiorze Polski, 
były przychylne budowie 
nowych kopalń i wznawia
niu eksploatacji w starych.

Do wartościowych prze
kazów ikonograficznych 
dotyczących Panek należą prace ma
larskie i rysunkowe urodzonego tutaj 
w 1833 r. Adriana Głębockiego, syna 
sekretarza miejscowego urzędu gór
niczo-hutniczego. Są to m.in. obrazy 
kuźnicy fryszerskiej i wielkiego pieca. 
Do dzisiaj znajdują się tu olbrzymie 
ilości żużla wielkopiecowego, z któ
rego zbudowano okoliczne drogi 
i ulice oraz wysoką groblę na podmo

kłej łące w pobliżu uregulowanego 
kanału Pankówki. W innych wsiach, 
np. w Pile czy Praszczykach, w miej
scu dawnych fryszerek na początku 
XIX w. postawiono młyny wodne al
bo tartaki, które dzisiaj są w kom
pletnej ruinie. W Cygance, około 
2 km na północ od Panek, gdzie 
w XVIII-XIX w. pracowała kuźnica 
fryszerska, znajduje się obecnie roz

padający się młyn wodny 
z początku XX w. Z kolei 
w Kuźnicy Starej istnieje nie
czynny młyn wodny, wymie
niony w opracowaniu Danu
ty Trynkowskiej z 1970 r. ja
ko zabytek techniki z XVIII 
r. (Nieruchome zabytki tech
niki w Polsce, praca zbioro
wa pod red. J. Jasiuka i J. 
Pazdura Muzea i zabytki 
techniki w Polsce)-, zapewne 
była to dawna fryszerka 
z XVIII w. Obok tego młyna 
można znaleźć ślady zwałów 
żużla wielkopiecowego, bo
wiem w 1836 r. z inicjatywy 
Marcelego Królikiewicza 
(1792-1839), naczelnika Za
kładów Górniczych Okręgu 
Zachodniego, powstał tu je
go prywatny wielki piec na 
węgiel drzewny, z nowocze
snym miechem cylindrycz
nym, napędzany kołem 
wodnym i wykorzystujący 
energię wodną Pankówki. 
Znajduje się tu także dwór 
Królikiewicza ze śladami je
go działalności hutniczej: la
ną, żeliwną balustradą gan

ku północnego. We wsi Kostrzyna, 
2 km na północ, w XIX w. (a może 
też w XVIII w.) pracowały dwie kuź
nice fryszerskie. Na miejscu jednej 
z nich znajduje się młyn elektryczny 
przerobiony z wodnego, którego sta
re mechanizmy napędowe są w zu
pełnie dobrym stanie

FORT W WAWRZE

W drugiej połowie XIX w. rosyjscy strate
dzy zmuszeni zostali do poszukiwania 
nowych sposobów obrony zachodnich 

krańców imperium Romanowów. W tym 
czasie rozwój taktyki i techniki wojennej 
spowodował, że istniejące fortyfikacje War
szawy, wybudowane kosztem 23 ton złota, 
stały się przestarzałe. Pod koniec XIX w. 
opracowano projekt zakładający stworzenie 
trójkąta obronnego między Warszawą, Mo
dlinem i Zegrzem. Teren ten byt łatwy do 
obrony. Dwa jego boki stanowiły bowiem 
Wista i Narew. Dzięki zabiegom generat-gu- 
bernatora Warszawy, Josifa Hurko, władze 
rosyjskie zgodziły się w 1890 r. na budowę 
umocnień na linii Warszawa - Zegrze, której 
projektantem byt gen. Wannowski. Miała 
ona stykać się z „pierścieniami” twierdzy 
Warszawa przy forcie „XI Grochów". Prace, 
rozpoczęte jeszcze w 1890 r., trwały do

1909 r. Powstały w sumie trzy forty: „Benia
minów”, „Kawęczyn” i „Wawer”. Ten ostatni, 
zwany również fortem Suworowa, zbudo
wano w latach 1892-1893 na miejscu 
cmentarza ewangelickiego. Otoczony byt 
pojedynczym watem, z którego broniono 
rowów zalanych wodą. W jego skład wcho
dziła także kaponiera szyjowa. Zadaniem 
stacjonujących w nim żołnierzy była osłona 
torów kolei nadwiślańskiej. W 1909 r. nastą
pił zwrot w planach strategicznych Rosji. Ar
mia rosyjska miała operować zza pasa 
twierdz rozciągających się od Kowna, przez 
Osowiec, Grodno do Brześcia. Fortyfikacje 
znajdujące się na zachód od tej linii miały 
zostać zlikwidowane. W 1913 r. rozpoczęła 
się rozbiórka. Kontynuowano ją również po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Prace, w których uczestniczyli okoliczni 
mieszkańcy, wstrzymano w 1919 r. Fort miał 

Zbigniew Zadruski

(fot. Robert Gucman)

stać się redutą przeciw zbliżającym się od
działom bolszewickim. W 1920 r. znikły 
ostatnie ślady budowli. Resztki fortu znajdu
ją się obecnie na terenie założonego w cza
sach drugiej wojny światowej Parku Matki 
Mojej.

Robert Gucman
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Niszczenie
osiedli marzeń

zapewniających mieszkańcom maksi
mum komfortu i wygody. Z tego 
względu wkomponowywano w zabu
dowę budynki użyteczności publicznej 
- szkoły, przedszkola, pralnie, sklepy, 
kawiarnie, czytelnie.

Takie osiedle społeczne oparte na 
standaryzacji kojarzy się nam natych-

a Łódź najczęściej 
patrzymy przez pry
zmat Reymontow
skiej Ziemi obiecanej,

widząc jedynie jej dawną świet
ność w XIX w. Ale nie jest to 
jedyne oblicze tego miasta. 
W latach międzywojennych 
rozwijał się tu silny ośrodek 
awangardy, niesłusznie pomija
ny w opracowaniach architek
tury tego okresu. Dziś w pejzaż 
Łodzi znakomicie wpisują się 
modernistyczne kamienice, 
wille, gmachy użyteczności pu
blicznej i osiedla mieszkaniowe
z tego okresu. Tymczasem te 
cenne awangardowe zespoły 
znajdują się w zapomnieniu,
rzadko traktowane są jako za
bytki, zatracają swój oryginalny 
charakter i nieustannie podda
wane są „pomysłowym moder
nizacjom” właścicieli.

Wielki głód mieszkaniowy,
który ogarnął Europę po pierw
szej wojnie światowej, nie omi
nął Łodzi. Migrująca w poszu
kiwaniu pracy ludność ze wsi 
i małych miasteczek powodo
wała jeszcze większe przelud
nienie miasta. Z dnia na dzień
pogarszały się warunki miesz
kaniowe i higieniczne. Więk
szość mieszkańców żyła poniżej 
godności człowieka, w drew
nianych barakach, zatęchłych 
piwnicach lub źle doświetlo- 
nych oficynach śródmiejskich 
kamienic. Takie warunki wpły
nęły na narodziny moderni
stycznych osiedli marzeń, które 
miały uzdrowić polskie miesz
kalnictwo. Powstawały domy 
całkowicie zrywające z trady
cyjną zabudową podwórzową 
i pierzeją uliczną, oferujące ta
nie, zdrowe i funkcjonalne 
mieszkania. Nowe osiedla loka
lizowano najchętniej poza cen
trum miasta, starając się nadać 
im charakter zamkniętych, sa
mowystarczalnych zespołów,

1.2.3. Modele osiedli marzeń (kolor biaty - budynki istniejące, kolor 
szary - budynki niezrealizowane): osiedle Mireckiego (1), osiedle 
ZUS (2) i osiedle Marysin III (3)

miast z „betonowymi 
cmentarzyskami” okalają
cymi każde polskie miasto. 
Należy jednak pamiętać, że 
dopiero lata powojenne 
zdehumanizowały i zwul
garyzowały ten piękny, 
choć może odrobinę uto
pijny mit, przeistaczając go 
w ideologię „wielkiej pły
ty” i „kombinatu do ży
cia”. Zamiary architektów 
tworzących pierwsze osie
dla mieszkaniowe wynikały 
ze szlachetnych pobudek, 
chęci zapewnienia lepszych 
warunków bytowych naj
biedniejszym. Po raz pierw
szy architektura zaczęła łą
czyć funkcje społeczne z es
tetycznymi, wypracowując 
bardzo ciekawe rozwiąza
nia przestrzenne.

Na terenie Łodzi powsta
ły cztery wysepki zorgani
zowanego życia, zdecydo
wanie odcinające się od do
tychczasowej zabudowy, 
przyobleczone w moderni
styczną formę. Najpełniej 
nowe koncepcje zrealizo
wano na osiedlu im. Mątwi- 
la-Mireckiego w dzielnicy 
Polesie, które stało się jed
nym z największych i naj
bardziej awangardowych 
przedsięwzięć tego typu 
w Polsce, nie ustępując 
w niczym powstałym w tym 
samym czasie zespołom 
Groppiusa czy Maya. 
O wartości tego osiedla mo
że świadczyć fakt, że jego 
projekt został zaprezento
wany na II Międzynarodo
wym Kongresie Architektu
ry Nowoczesnej we Frank
furcie w 1928 r. Autorami 
byli młodzi architekci war
szawscy: Jan Łukasik, Miru- 
ta Słońska, Witold Szere- 
szewski i Jerzy Berliner. 
Przewidzieli oni powstanie 
zespołu trzydziestu trzech
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trzypiętrowych bloków o płaskich da
chach oraz wielu budynków użytecz
ności publicznej. Budynki te, zgodnie 
z nowoczesną tendencją kształtowania 
osiedla jako samowystarczalnej cało
ści, miały zapewniać mieszkańcom 
maksimum komfortu i tworzyć przy
jazną do życia atmosferę. Jednak z po
wodów finansowych z planowanych 
trzydziestu trzech ukończono dwa
dzieścia bloków. Osiedle zlokalizowa
no na trójkątnej działce, w widiach 
trzech ulic, w pobliżu terenów zielo
nych, by zapewnić jak najczystsze po
wietrze i stworzyć dogodne warunki 
rekreacyjne. Układ i plan osiedla wy
pływał ze starannie przemyślanych 
względów funkcjonalnych. Z powo
dów praktycznych bloki usytuowano 
liniowo na osi północ-południe, aby 
zapewnić optymalne nasłonecznienie 
mieszkań i przewietrzanie podwórzy. 
Większość z nich - to budynki cztero
kondygnacyjne o strukturze klatko
wej. Inny rodzaj pojawia się jedynie 
na zamknięciach kompozycyjnych. 
Na linii diagonalnej, tworzącej ramię 
trójkąta usytuowano blok złożony 
z przesuniętych sześcianów. Stanowi 
on optyczne zamknięcie zespołu od 
strony północno-wschodniej i, co naj
ważniejsze, w maksymalnym stopniu 
wykorzystuje ograniczoną przestrzeń. 
Natomiast na osiach wschód-zachód 
znalazły się trzy obiekty o strukturze 
galeriowej, z mieszkaniami po połu
dniowej stronie.

Oś kompozycyjną osiedla Mirec- 
kiego stanowi linia wschód-zachód 
(ul. Perla), zamknięta półkolistym 
zieleńcem. Od niej prostopadle roz
chodzą się grzebienie bloków. Miej
sce na budynki użyteczności publicz
nej pozostawiono w północnym na
rożniku, by nie rozbijać zwartej, li
niowej zabudowy. Całość zespołu 
o przewadze kierunków horyzontal
nych utrzymana jest w jednej wyso
kości, pozbawiona silnej dominanty 
w celu uzyskania wrażenia jak naj
większej jednolitości. To bardzo ra
cjonalne podejście do architektury 
w niczym nie zubaża jej pod wzglę
dem estetycznym. Bryła budynku nie 
jest wynikiem fantazji architektonicz
nej, lecz staranną analizą funkcji 
i wewnętrznych podziałów. Osiedle 
to więc całkowicie zerwało z fasado- 
wością XIX w., bowiem funkcja, 
a nie dekoracja, stanowi o pięknie.

Przy użyciu najprostszych i powta
rzalnych brył uzyskano ciekawy efekt 

plastyczny, wolny od monotonii 
i schematyzmu. Trzypiętrowe bloki- 
-prostopadłościany, pozbawione tra
dycyjnego ornamentu, złożone z po
wtarzających się, takich samych seg
mentów, oddziałują grą pionów i po
ziomów, przemyślanym układem 
otworów okiennych o horyzontal
nych podziałach oraz rytmicznie zry- 
zalitowanymi klatkami schodowymi. 
W kompozycji elewacji uwzględniono 
również światło, które podkreśla ze
stawiane bryły i wprowadza element 
dynamiki. Zgodnie ze społecznym 
przeznaczeniem osiedla, przeważają 
mieszkania małe, dwupokojowe 
z kuchnią, które uznano za najbardziej 
optymalne dla biednych rodzin robot
niczych i urzędniczych. Jedynie 15% 
stanowią mieszkania jednoizbowe, 
a tylko 10% - trzypokojowe. Mimo 
to ich rozplanowanie do dziś może 
stanowić wzór ergonomii i umiejętno
ści rozwiązania funkcji mieszkania na 
tak małej powierzchni. Wchodzi się 
do niewielkiego przedpokoju otwiera
jącego się na pokój dzienny i sypialnię 
w amfiladzie, z boku umieszczona jest 
kuchnia, spiżarnia i łazienka.

Niestety, ten piękny awangardowy 
zabytek, symbol rozwoju współczesnej 
architektury, jest obecnie dewastowa
ny i niszczony przez głupotę ludzką. 
Plastikowe ramy okienne nie trzymają 
się pierwotnych podziałów, a zabudo
wywane balkony wywołują odrazę. To 
przełomowe dzieło architektoniczne 
staje się stopniowo brudnym reliktem.

Drugie nowoczesne osiedle powsta
ło na terenie Łodzi w latach 1930- 
-1932 z inicjatywy Zakładu Ubezpie
czeń Społecznych. Niestety, z powo
du nasilającego się kryzysu gospodar
czego nie zostało ukończone i z pla
nowanych czternastu wybudowano 
jedynie siedem bloków. Zespól ten 
rozwija koncepcję poprzedniego osie
dla i stanowi dalszy etap poszukiwań 
architektonicznych i funkcjonalnych 
społecznego mieszkalnictwa. Wpro
wadza ono tu wiele nowych rozwią
zań, liczne akcenty architektoniczne 
i bogatsze opracowanie elewacji. 
Osiedle to jest bardziej kameralne 
i zaprojektowane z większą dbałością 
o stronę estetyczną. Bloki usytuowa
ne są na osi północ-południe, wzbo
gacone poprzecznymi zamknięciami, 
nadającymi charakter przytulnych 
wnętrz podwórkowych. W obawie 
o zbytnią monotonię liniowej zabu
dowy wprowadzono na osi wschód- 

-zachód centralną przestrzeń zieloną, 
która stała się sercem osiedla spajają
cym zespół. Dodatkowo od strony za
chodniej umieszczono dominanty wy
sokościowe w postaci wieży ciśnień 
i smukłej klatki schodowej narożnego 
bloku typu galeriowego. Zgodnie 
z nowoczesnymi tendencjami osiedle 
stanowi zamknięty zespół, niezależny 
od przebiegu siatki ulicznej. Prosta 
bryła trzypiętrowych bloków o pła
skich dachach wynika z podziałów 
wewnętrznych. Większość budynków 
- to bloki o komunikacji wewnętrz
nej, klatkowej, jedynie blok stojący na 
osi wschód-zachód, zamykający kom
pozycję, uzyskał strukturę galeriową. 
Zdecydowanie bardziej plastycznie 
niż na osiedlu Mątwiła-Mireckiego 
ukształtowano elewacje, dodając do 
nich cokół z klinkierowanej cegły 
i balkony z zaokrąglonymi narożami.

Całkowicie odmiennie problem 
społecznego mieszkalnictwa został 
rozwiązany na osiedlu domów szere
gowych Marysin III. Małe budynki 
o powierzchni 46 m2 usytuowano 
wzdłuż ulic, ich zwarta zabudowa na
wiązuje do budownictwa tradycyjne
go, jednak koncepcje architektoniczne 
tych obiektów zdecydowanie wykra
czają poza ramy tradycji. Architekci 
ponownie wykazują ogromną troskę 
o mieszkańca, starają się mu zapewnić 
jak najlepsze warunki do życia oraz es
tetyczne otoczenie. Zmuszeni są jed
nak do szukania rozwiązań prostych - 
zwięzłej formy, tanich materiałów 
i niewyszukanej konstrukcji. Właśnie 
ta troska o oszczędność warunkuje 
powstanie nowoczesnych domów, 
o harmonijnych formach wtopionych 
w krajobraz i niezwykle nowocze
snych wnętrzach. Kolonia robotnicza 
na Marysinie składa się ze stu kilku
dziesięciu budynków szeregowych, 
które stoją wzdłuż trzech ulic biegną
cych po lekko wygiętym luku, co 
stwarza wrażenie układu zamknięte
go. Budynki oddzielone są ściankami 
oporowymi, dzięki czemu ich elewa
cje nie tworzą jednej płaszczyzny i za
pobiegają monotonii. Postawiono tu 
trzy typy domów, odmiennych przy 
każdej z ulic i opartych na różnych 
schematach. Najciekawsze obiekty 
powstały w centrum, gdzie nawiązują 
do gotowych projektów domów sze
regowych Syrkusów.

W budynku nad niewielką kuchnią 
i przedpokojem o obniżonej wyso
kości umieszczono dwie sypialnie
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4.5. Bloki mieszkalne na osiedlu Mireckiego
6.7. Bloki mieszkalne na osiedlu ZUS

(zdjęcia: Witold Kamiński)

z wejściem z antresoli otwartej na 
dwukondygnacyjny pokój dzienny. 
Dzięki takiemu zabiegowi uzyskano 
wrażenie dużej przestrzenności na 
stosunkowo małej powierzchni. 
Równie starannie potraktowano ele
wacje. W górnej części wprowadzo
no okładzinę drewnianą, dekoracyj
ne, smukłe kominy, zaś niżej z dbało
ścią o równowagę pionów i pozio
mów zaprojektowano rozmieszcze
nie otworów okiennych. Ta troska 

o funkcjonalne, przestronne wnę
trza, wtopienie form architektury 
w krajobraz, żywy, prosty i naturalny 
detal sprawiają, że osiedle nabiera 
cech bardzo nowoczesnych. Stwo
rzone z myślą o człowieku i dostoso
wane do jego skali rozwija koncepcje 
urbanistów i architektów holender
skich. Niestety, osiedle to ulega sil
nym przekształceniom, zatracając 
swój oryginalny charakter. Właści
ciele domów dokonują oszpecają
cych przebudów, dodając nadbu
dówki i ganki, niszcząc bryłę i szla
chetny ornament. Niedługo ten war
tościowy zespół stanie się jeszcze 
jedną karykaturą osiedla.

Nie dziwię się, że po doświadcze
niu „wielkiej płyty” i masowego bu
downictwa Polacy odwrócili się od 
prostych form modernizmu. Jednak 
powinniśmy docenić nowatorstwo, 
czystość i wysublimowanie form ar
chitektury lat dwudziestych i trzy
dziestych XX w., które były wyni
kiem długotrwałych studiów projek
towych, a nie masową produkcją. 
Łódzkie osiedla zasługują na większe 
zainteresowanie, rehabilitację, pod
niesienie ich do rangi dzieł architek
tury, bowiem należą do najlepszych 
realizacji tego typu w kraju.

Aleksandra Sumorok
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Zabytki na znaczkach

Drewniane
z doskonale znaną miłośnikom zabytków 
cerkwią w Uluczu koło Sanoka z XVII w. 
(ił. 4) - to część, zaprojektowanej przez 
Franciszka Winiarskiego, serii „Polskie bu
downictwo drewniane” z 1974 r. Z kolei

arówno w dawnych, jak i obec
nych planach emisji Zarządu 
Poczty Polskiej nigdy nie bra
kowało propozycji wydania 

znaczków pocztowych z motywami zabyt
ków. O najstarszej zrealizowanej takiej 
edycji - znaczkach z motywami posągu 
z Kolumny Zygmunta oraz konnego po
mnika króla Jana III Sobieskiego z kamien
nego mostku przy warszawskich Łazien
kach (wydanie prowizoryczne Poczty Pol
skiej z 17 listopada 1918 r.) pisaliśmy np.

niesiony w latach sześćdziesiątych do Kra
kowa, na Wolę Justowską, stał się główną 
atrakcją utworzonego tam niewielkiego 
skansenu budowli drewnianych. Miał wie
lu odwiedzających i miłośników, a z cza
sem stał się ulubionym miejscem zawiera
nia małżeństw. Niestety, spłonął w wyniku 
pożaru w 1978 r. Cztery lata później został 
jednak wiernie zrekonstruowany, ale w no
wej postaci przetrwał już tylko dwadzie
ścia lat. Po pożarze w kwietniu 2002 r. 
zdecydowano się go nie odbudowywać.

znaczek o nominale 1 zł z nie mniej zna
nym kościołem św. Michała Archanioła 
w Dębnie nad Dunajcem, wybudowanym 
w drugiej połowie XV w. (il. 5) - to jedna 
z propozycji serii „Zabytki architektury” 
z 1977 r., według projektu Jacka Brodow
skiego. Dwa następne - znaczek o nomina
le 15 zł z wizerunkiem cerkwi greckokato
lickiej pod wezwaniem Opieki Najświęt
szej Marii Panny w Rychwałdzie-Owcza- 
rach z 1653 r. (il. 6) i 31 zł z podobizną 
meczetu tatarskiego w Kruszynianach 
z XVIII w. (il. 7) - stanowią część wydania 
„Architektura sakralna” z 1984 r., zapro
jektowanego przez Janusza Wysockiego. 
Wreszcie znaczek o nominale 5 zł z wize
runkiem wybudowanego w 1667 r. we 
wsi Bączal Dolny koło Jasła kościoła św.

Mikołaja, przeniesionego
w 1983 r. do skansenu w Sa
noku, gdzie zrekonstruowano 
go z uwzględnieniem elemen
tów przebudowy z XVIII w. 
(il. 8) - to z kolei jeden ze 
znaczków z serii „Polskie bu
downictwo drewniane” 
z 1986 r., zaprojektowanej

(reprod. Wo/ciech 
Przybyszewski)

przez Michała Piekarskiego.

w „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 7, 2000. 
Temat zabytków na znaczkach pojawiał się 
zresztą na naszych łamach wielokrotnie - 
i wcześniej, i później. Tym razem chcemy 
przedstawić polskie znaczki pocztowe 
z motywami zabytkowych drewnianych 
kościołów - jeden w postaci projektu, po
zostałych osiem już zrealizowanych 
i wprowadzonych do obiegu.

Na projekcie polskiego znaczka plebi
scytowego, wykonanym w 1920 r. przez 
malarza i konserwatora, absolwenta kra
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1911), 
później profesora Szkoły Przemysłu Arty
stycznego w Krakowie Wiesława Zarzyc
kiego (1886-1949), ukazany został obiekt 
szczególny - drewniany kościół z XVI w. 
ze wsi Komorowice Krakowskie koło Biel
ska-Białej na Śląsku Cieszyńskim (il. 1). 
Odwzorowany w prostej, linearnej grafice 
ukazuje charakterystyczną bryłę jednego 
z najpiękniejszych tego rodzaju zabytków- 
dziś już nieistniejącego. Kościółek, prze- 

Prezentowanemu projektowi znaczka 
można więc przypisać (poza niewątpliwy
mi walorami artystycznymi) także dodat
kowe znaczenie, jako dokumentu ilustrują
cego utracony zabytek. Oryginał tego ni
gdy niezrealizowanego projektu znajduje 
się w zbiorach Muzeum Poczty i Teleko
munikacji we Wrocławiu i był pokazany na 
zorganizowanej tam z okazji 80-lecia pla
cówki wystawie „Z muzealnego skarbca” 
(październik-grudzień 2001).

Na pozostałych ilustracjach widzimy 
znaczki z drewnianymi świątyniami róż
nych wyznań - wszystkie z sześcioznaczko- 
wych serii, wszystkie wykonane według 
projektów artystów grafików wywodzą
cych się z warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Znaczki o nominałach: 1,50 zł 
z późnogotyckim kościołem świętych Fili
pa i Jakuba w Sękowej koło Gorlic (il. 2), 
4,50 zl z wybudowanym pod koniec XVIII 
w. kościołem śś. Piotra i Pawła w Lachowi
cach koło Suchej Beskidzkiej (il. 3) i 5 zł 

I propozycja ostatnia (il. 9) - znaczek o no
minale 10 zł z widokiem malowniczego 
podhalańskiego kościółka w pejzażu z serii 
„Malarstwo polskie - Leon Wyczółkow
ski” z 1987 r., zaprojektowanej przez arty
stę grafika i rzeźbiarza Witolda Surowiec- 
kiego. Jest to reprodukcja znanego pa
stelu Leona Wyczółkowskiego „Kościół 
drewniany” (1910), z dedykacją autora: 
,,Zyg[muntowi] Kowalskiemu djnia] 2 ma
ja L[eon] Wyczó/jkowskij [1J910” - obraz 
ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Le
ona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Przedstawione tu znaczki spełniają waż
ną propagandową, oświatową i kulturalną 
funkcję. Czy mają one jakieś większe gro
no wielbicieli - trudno powiedzieć. Ale 
kiedy kupowaliśmy je w celu wykonania 
ich reprodukcji do naszego cyklu w skle
pie filatelistycznym usłyszeliśmy: „Zabyt
kowe świątynie? Świetny pomysł. Szcze
gólnie te drewniane. Są najpiękniejsze...’’. 
(WJP)
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Celestynów, pow. Otwock, woj. mazowieckie.
Bliższa lokalizacja: stacja kolejowa Celestynów, na trasie Warszawa- 
-Lublin.
Rodzaj i nazwa obiektu: budynek stacji kolejowej z końca XIX w. 
Użytkownik: Polskie Koleje Państwowe.
Stan obiektu: wymaga remontu, poczekalnia na parterze częściowo 
zdewastowana.
Inne informacje: budynek oddano do użytku w 1900 r.; drewniany z ze
wnątrz pomalowany farbą; zapisał się w historii jako miejsce, w którym 
20 maja 1943 r. Oddział Kedywu KG AK (Bat. „Zośka”) dokonał odbicia 
49 więźniów przewożonych do Oświęcimia.
Dane bibliograficzne: A. Kamiński, Kamienie na szaniec. Warszawa 
1999, s. 195-204.

Wojciech Siedlecki
Warszawa

Miejscowość: Zakopane, woj. matopolskie.
Bliższa lokalizacja: ul. Jagiellońska 8.
Rodzaj i nazwa obiektu: willa „Helena", budynek drewniany z końca XIX w. 
Użytkownik: lokatorzy.
Stan obiektu: zagrożony rozbiórką ze względu na decyzję o wyłączeniu 
budynku z użytkowania.
Inne informacje: budynek powstał w latach 1891-1892, prawdopodobnie 
według projektu Fryderyka Kallaya, w ramach praktyk uczniowskich Szkoły 
Przemysłu Drzewnego w Zakopanem: ostatni remont w 1962 r.
Dane bibliograficzne: J. Turek, Trzydziestolecie Szkoły Zawodowej Prze
myślu Drzewnego w Zakopanem (1879-1909), Zakopane 1909; T, Ja
błońska, Z. Moździerz, „Koliba", pierwszy dom w stylu zakopiańskim, 
[w:] „Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskie
go", vol. 20, Zakopane 1994, s. 27-28, il. 27.

Joanna Czanerle
Zakopane

Miejscowość: Zakopane, woj. małopolskie.
Bliższa lokalizacja: ul. Piaseckiego 1 (dawniej Jagiellońska 5).
Rodzaj i nazwa obiektu: willa „Stefa”, drewniany budynek w stylu 
zakopiańskim.
Użytkownik: lokatorzy.
Stan obiektu: zadowalający; naprawy wymaga szczyt budynku 
i balustrada w części północnej.
Dane bibliograficzne: L. Długołęcka, M. Pinkwart, Zakopane. Prze
wodnik historyczny, Warszawa 1988, s. 214.

Joanna Czanerle
Zakopane

Miejscowość: Kożniewo Wielkie, gm. Sońsk, pow. Ciechanów, woj. 
mazowieckie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi Kożniewo Wielkie.
Rodzaj i nazwa obiektu: drewniany dwór z drugiej potowy XVIII w. 
Użytkownik: szkoła podstawowa.
Stan obiektu: zły; liczne uszkodzenia elementów drewnianych, wy
bite szyby w oknach, zaniedbane otoczenie zabytku.
Inne informacje: dwór zbudowany został w drugiej połowie XVIII w., 
a przekształcony w drugiej połowie XIX w.; we wnętrzu budynku za
chowały się resztki dębowego parkietu oraz skrzydła drzwiowe 
z XVIII w.; godna uwagi jest klatka schodowa z obramieniami stiu- 
kowymi z XIX w.; ostatni remont w 1960 r.

Zofia Kożniewska
Warszawa
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Uratowana
chrzcielnica 

konana z trwałego kamienia wa
piennego zachowała się do dzisiaj 
i prezentuje tzw. styl okresu przej
ściowego, występujący głównie na 
terenach dawnego Państwa Krzyżac
kiego i na Śląsku. Chrzcielnice tego 
typu wyróżniają się ciekawą techni-

H
hrzcielnica z kościoła para
fialnego Podwyższenia Krzy
ża Świętego w Rogowie pod 
Toruniem jest gotycko-baro- 
kowym wolno stojącym dziełem 

przestrzennym. Zestawiona została 
z dwóch różnych stylowo i materiało-

1. Kościót w Rogowie
2.3. Chrzcielnica z nakrywą przed 
konserwacją (2) i po konserwacji (3)
4.5. Fragment czaszy po usunięciu 
przemalować (4) i po uzupełnieniu 
ubytków (5)
6.7. Figura św. Jana Chrzciciela przed 
konserwacją (6) i po konserwacji (7)

(zdjęcia: Damian Lizun)

wo elementów: gotyckiej, kamiennej 
chrzcielnicy w kształcie kielicha oraz 
późniejszej, barokowej, drewnianej 
i polichromowanej nakrywy, zwień
czonej rzeźbiarską grupą przedstawia
jącą św. Jana Chrzciciela z barankiem 
u stóp i gołębicą u góry. Stylistycznie 
chrzcielnica składa się więc z dwóch 
odrębnych obiektów, z punktu widze
nia funkcji użytkowej tworzy nato
miast jedną całość.

Pierwszy kamienny element zbu
dowany został z półkolistej czaszy 
i dwuczęściowego, dzwonowatego 
trzonu, zwieńczonego wałkiem oraz 
zaopatrzonego w masywną, okrągłą 
stopę. Według badaczy, kamienna 
chrzcielnica należy do grupy najstar
szych w Polsce zabytków średnio
wiecznej sztuki baptyzmalnej. Wy-
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ką wykonania i jednolitą, skromną 
dekoracją czaszy z motywem ostro- 
łukowych arkadek. Na podstawie 
dostępnych skromnych informacji, 
powstanie chrzcielnicy w Rogowie 
można wiązać ze zbudowaniem 
w połowie XIV w. kościoła parafial
nego. Prawdopodobnie wykonana 
została przez wędrownego artystę 
obeznanego z wzorami gotlandzki- 
mi, bowiem ojczyzną tego typu 
chrzcielnic była Gotlandia. Oprócz 
rogowskiej chrzcielnice takie znaj
dują się w Kamieniu Pomorskim, 
Malborku, Miłoradzu, Koszalinie 
i Łęknie, wykazując duże podobień
stwo. Chrzcielnica rogowska cha
rakteryzuje się jednak wyjątkowym 
rozwinięciem dekoracji - jest ona tu 
różnorodna, większa i wyraźniejsza, 
kuta z większą precyzją. Czaszę de
koruje motyw trójlistnych, ostrołu- 
kowych arkad wykonanych w dość 
płaskim reliefie, pomiędzy arkadami 
rozmieszczono płasko rzeźbione, 
stylizowane palmety z małymi me
dalionami rozetowymi.

Drewniana nakrywa - drugi ele
ment chrzcielnicy - ma formę koli
stą. Jej ażurową konstrukcję buduje 
osiem wolutowych spływów wzbo
gaconych liśćmi akantu, mniejszymi 
wolutami oraz prążkowaną taśmą. 
Dolne przestrzenie pomiędzy spły
wami wypełnia drobna ornamentyka 
zbudowana z esowatych, prążkowa
nych odcinków taśm i liści akantu 
z rodzajem muszli u góry. Całość 
wieńczy grupa rzeźbiarska. Nakrywa 
wykonana została przez nieznany 
warsztat około 1720 r., a jej historia 
wiąże się z dziejami kościoła. Przy
pomnieć należy, że w wyniku refor
macji świątynia przekazana została 
luteranom w 1565 r., pozostając 
w ich rękach aż do 1945 r. W tym 
czasie, szczególnie w XVII i XVIII w., 
doszło do licznych przekształceń 
związanych przede wszystkim z no
wymi fundacjami (w XVII w. po
wstał manierystyczny ołtarz, ambo
na i konfesjonał, w 1700 r. baroko
wy prospekt organowy, a w pierw
szej połowie XVIII w. belka tęczowa 
z Grupą Ukrzyżowania). Przypuszcza 
się więc, że wykonawca tego dzieła 
był związany ze środowiskiem prote
stanckim, zapewne wywodził się 
z Torunia lub jako artysta wędrowny 
pochodził ze Śląska lub Pomorza. 
Przeprowadzona ogólna analiza sty- 
listyczno-porównawcza wykazała, że 

najwięcej analogii do rogowskiej na- 
krywy można znaleźć przede wszyst
kim na terenie Śląska (m.in. w Dą
browie, Nysie, Brzegu, Lasocicach, 
Pruchnie, Radziądzu, Sadkowie). 
W znajdujących się tam obiektach 
powtarza się schemat kompozycyjny, 
natomiast różnice widać w sposobie 
opracowania detalu czy proporcji 
lub rozmieszczenia poszczególnych 
elementów w zależności od kompo
zycyjnych uwarunkowań. Pewne po
dobieństwa wynikać mogą także 
z modnych wówczas wzorników gra
ficznych, które znakomicie ułatwiały 
pracę mniej utalentowanym arty
stom. Dopuszczalne i spotykane by
ło także dowolne przekształcanie 
tych wzorów w zależności od 
upodobań zamawiającego oraz indy
widualizmu twórcy. Często wzoro
wano się na znanych już obiektach 
i w czasie zawierania umowy na pra
cę niekiedy określano, na jakim kon
kretnie dziele twórca ma się wzoro
wać. Czy podobnie było w wypadku 
nakrywy rogowskiej - tego nie moż
na wykluczyć.

Chrzcielnica i nakrywa były szcze
gólnie narażone na uszkodzenia wy
nikające z częstego użytkowania, za
obserwowano też ślady ataku biolo
gicznego. Należy pamiętać, że świą
tynia po 1945 r. w wyniku działań 
wojennych znajdowała się w ruinie. 
Chrzcielnicę i nakrywę poddano 
dwukrotnie dość prymitywnym re
nowacjom, które nie zlikwidowały 
bezpośrednich przyczyn niszczenia 
obu zabytków. Przed obecną konser
wacją całość pokrywały dwie war
stwy przemalowali, nałożone mało 
starannie. Warstwy przemalowań 
spowodowały deformację form 
rzeźbiarskich, powierzchnia kamie
nia pokryta była licznymi ubytkami, 
a czytelność płasko rzeźbionej deko
racji pogarszały różnego rodzaju za
prawy wypełniające ubytki. W prze
szłości chrzcielnicę prawdopodob
nie demontowano i przenoszono, 
o czym świadczą znaczne uszkodze
nia na brzegu czaszy, powstałe być 
może w wyniku silnego uderzenia. 
Na trzonie znajdowało się zagadko
we, dość głębokie i poziome nacię
cie. Prawdopodobnie zamierzano 
w ten sposób skrócić wysokość 
chrzcielnicy i dostosować ją do 
funkcji kropielnicy.

Podstawa z drewnianej nakrywy 
stała się z czasem nierówna, praw

dopodobnie na skutek działania wil
goci, której źródłem była woda znaj
dująca się w chrzcielnicy. Wszystkie 
elementy konstrukcyjne i dekoracji 
snycerskiej były znacznie obluzowa
ne, rozchwiane i wykazywały ślady 
intensywnego ataku drewnojadów, 
o czym świadczyły otwory wyloto
we i wysypująca się z nich mączka 
drzewna; większość uległa w wielu 
miejscach obłamaniom i pęknię
ciom, a niektóre fragmenty zaginęły. 
Po usunięciu wtórnych nawarstwień 
okazało się, że oryginalna polichro
mia nakrywy była bardzo źle zacho
wana, a opracowanie malarskie za
chowało się w około 10%, słabo 
czytelne były też w wielu miejscach 
złocenia.

Konserwacja omawianego zabytku 
stanowiła proces skomplikowany 
i trudny z uwagi na różne materiały 
determinujące realizowanie odpo
wiednio skonstruowanego progra
mu badawczo-konserwatorskiego. 
W wypadku nakrywy podstawowe 
zabiegi skoncentrowano na dezyn
fekcji oraz strukturalnej impregnacji 
drewna. Duży zakres prac objęły ro
boty stolarskie, których naczelnym 
zadaniem było uzupełnienie detalu 
rzeźbiarskiego i poprawa statyki. 
Wtórne opracowania renowacyjne 
zostały usunięte, a w wyniku prac 
rekonstrukcyjnych powrócono do 
autorskiego opracowania warstwy 
malarskiej, tj. interesującego połą
czenia czerwieni, zieleni oraz złoceń 
na elementach konstrukcyjno-de- 
koracyjnych. Złocenia wykonano 
w technice nawiązującej do pierwot
nego opracowania tzw. awanturyno- 
wego (naśladujące użyłowania 
marmuru). W wypadku kamiennej 
chrzcielnicy najważniejsze zabiegi 
skupione były wokół usunięcia 
wtórnych nawarstwień, odsolenia 
kamiennego materiału oraz uzupeł
nień ornamentu rzeźbiarskiego. 
Dzięki nim uczytelniona została pła
skorzeźbiona dekoracja czaszy, 
w której ubytki uzupełnione zostały 
zaprawą imitującą kamień.

Damian Lizun

Konserwację chrzcielnicy wraz z nakrywą 
przeprowadzi! w latach 2000-2002 zespól 
konserwatorski pod kierunkiem mgr. Z. Lizu- 
na w składzie: mgr D. Lizun, mgr M. Nowo- 
cińska oraz mgr B. Borkowski.
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Ermitaż odzyskany
udynek jest niewielki, muro
wany, na planie kwadratu. 
Ma dwie kondygnacje i niski 
stryszek u szczytu łamanego 

dachu krytego dachówką. Otoczony 
drzewami znajduje się w północnej 
części Łazienek Królewskich w War
szawie, nieopodal mostku z konnym 
pomnikiem króla Jana III Sobieskie
go, zwanego również Mostem Merli
niego. Patrząc na plan miasta można 
też powiedzieć, że jest usytuowany 

odbudowie zaczęły się już w 1775 r., 
ale zakończone zostały dopiero 
w 1779. Autorstwo odbudowy słusz
nie chyba przypisane jest przez [Wła
dysława] Tatarkiewicza [Dominiko
wi] Merliniemu. Podczas odbudowy 
usunięto stary ryzalit południowy 
i na jego miejscu wprowadzono tzw. 
galeryjkę, czyli portyk wgłębny. Fasa
da w XVIII w. pozbawiona była okien. 
Zachowany projekt odbudowy - z ok. 
1775 r. - przedstawia po obu stronach 

przy ul. Agrykola, dzielącej dziś Ła
zienki na dwie nierówne części.

Profesor Marek Kwiatkowski tak 
wprowadza nas w jego historię: „Bu
dynek w początkach panowania Sta
nisława Augusta spłonąć miał ponoć 
od pioruna. «Notta» robót sporządzo
na zapewne około 1776 r. przez Buz- 
ziego zdaje się sugerować, iż budynek 
nie spłonął do szczętu. Roboty przy 

portyku wielkie płyciny wypełnione 
malowidłami, co było nawiązaniem 
do rozwiązania południowej elewacji 
Łaźni. Budynek wieńczy ciężka czapa 
mansardowego dachu krytego da
chówką holenderską, ożywionego 
okienkami pomieszczeń poddasza”.

30 października 2002 r., podczas 
uroczystości otwarcia Ermitażu, jako 
pawilonu wystawowego Łazienek 

Królewskich w Warszawie, ich dyrek
tor uzupełnił powyższy opis, zwraca
jąc się do przybyłych gości: „Niegdyś' 
wnętrza Ermitażu przypominały 
w swej dekoracji pokoiki Białego Do
mu, a na tyłach pawilonu ciągnął się 
ogród zwany Dziką Promenadą. Dziś 
z pierwotnych dekoracji ścian nic się 
nie zachowało, ocalał jedynie w dużej 
mierze układ pomieszczeń po przebu
dowie Merliniego. Natomiast w miej
scu dawnego ogrodu, w czasach budo
wy Trasy Łazienkowskiej, urządzono... 
boisko. Boisko!” - powtórzył gospo
darz spotkania, zżymając się z gnie
wu. „A przecież jest ich wiele w innych 
częściach miasta. To nieodpowiednie 
sąsiedztwo dla parku i dla zabyt
ków!”. Po czym, już spokojnie, konty
nuował swoją opowieść.

Wynikało z niej, że pawilon należał 
niegdyś do marszałka nadwornego 
koronnego Stanisława Herakliusza 
Lubomirskiego (ok. 1642-1702), poli
tyka, poety i mecenasa sztuki, od 
1683 r. zarządzającego kluczem ujaz- 
dowsko-czerniakowskim pod Warsza
wą. Zapewne też budowa pawilonu 
związana była z prowadzonymi przez 
marszałka inwestycjami w okolicach 
Ujazdowa. W inwentarzach królew
skich ten odosobniony parkowy bu
dynek występuje pod łacińskim okre
śleniem Ermitorium, co należałoby 
tłumaczyć, jako Ermitaż (z francuskie
go: ermitage - pustelnia). Po pożarze 
na początku panowania króla Sta
nisława Augusta Poniatowskiego 
- o czym była już mowa - w latach 
1775-1778 obiekt ten został odbudo
wany według projektów Dominika 
Merliniego dla Henrietty z Pugetów 
Lhullier (Zofii Lulier), faworyty kró
la. Niestety, o późniejszych mieszkań
cach pawilonu nie mamy wystarczają
co wiarygodnych danych. Wiadomo 
natomiast, że po drugiej wojnie świa
towej dawny Ermitaż przez jakiś czas 
był mieszkaniem prominentnego poli
tyka Kazimierza Mijała. Później w pa
wilonie funkcjonowało przedszkole, 
a po nim gnieździły się tam jeszcze 
różne instytucje i stowarzyszenia.

I tak oto doszliśmy do naszych cza
sów. W odnowionym właśnie Ermi
tażu, na jego inaugurację, jako stałe
go miejsca organizowania ekspozycji 
czasowych, zaprezentowano wysta
wę „Dominik Merlini - pierwszy ar
chitekt Jego Królewskiej Mości Sta
nisława Poniatowskiego” (listopad- 
-grudzień 2002 r.). Tak więc po burz-
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Dominik Merlini, wybitny polski architekt włoskiego po
chodzenia, urodzi! się w Castello 22 II 1730 r„ zmart 
w Warszawie 20 II 1797 r. (na tablicy grobowej w kata
kumbach Cmentarza Powązkowskiego, które sam pro
jektował i gdzie został pochowany, wyryto odmienną da
tę jego śmierci: 19 I11797 r.J. Do Polski przybył jako dwu
dziestoletni młodzieniec, mając już pewien zasób wiedzy 
technicznej i artystycznej, którą zdobył w rodzinnych 
stronach. Gruntowną naukę w rzemiośle artystycznym 
odbyt w warsztacie swego wuja Jakuba Fontany, wów
czas architekta króla Augusta III. Od 1761 r. pracował 
głównie na zamówienie króla Stanisława Augusta oraz 
dla arystokracji związanej z dworem. W 1768 r. został no
bilitowany, a w 1773 r. po śmierci Fontany, przejął spra
wowany przez niego urząd architekta króla Rzeczypo
spolitej, Dla króla przebudował Zamek Ujazdowski 
(1766-1771), w latach 1776-1785 przekształcił wnętrza 
na Zamku Królewskim (sypialnia, sale: Audiencyjna, Ansamblowa, Ry
cerska, Tronowa i kaplica) oraz wybudował Bibliotekę. Od 1774 r. pro
wadził budowę zespołu pałacowego w Łazienkach, gdzie jego dziełem 
były m.in. Biały Domek, Pałac Myślewicki. Pałac na Wyspie, Wodozbiór 
i Stara Pomarańczarnia wraz z teatrem. Spośród prac dla arystokracji 
wymienić należy przebudowę pałacu w Opolu Lubelskim (1766-1772), 
pałacyk w Jabłonnie (1775-1779) oraz pałac w Królikarni (1786-1789). 
Jako architekt Rzeczypospolitej prowadził restaurację gmachów pań
stwowych: w latach 1781-1787 przebudował Trybunał w Lublinie, 
w 1783 r. odbudował po pożarze Pałac Rzeczypospolitej (Krasińskich) 
w Warszawie. Według jego projektów w 1787 r. przeprowadzono też 
częściowy remont Zamku Królewskiego na Wawelu i wzniesiono tam 
Salę Srebrną. W swojej twórczości przeszedł ewolucję od form późne
go baroku do klasycyzmu, w czym znaczną rolę odegrał wpływ upodo
bań Stanisława Augusta i długoletnia współpraca Merliniego z Janem 
Chrystianem Kamsetzerem, Inspirowany przez króla tworzył dzieła 
opracowane bardzo starannie, wyróżniające się indywidualnym cha
rakterem na tle ówczesnej architektury klasycystycznej. Zachował 
w nich pewne cechy barokowe, jak zamiłowanie do mocnych form, ko
lorów i złoceń w dekoracji wnętrz. Nieobce mu były również tendencje 
palladiańskie, czego dowodem jest pałac w Królikarni. „Budowle 

wzniesione przez Merliniego dla Stanisława Augusta zaj
mują ilościowo i jakościowo pierwsze miejsce wśród je
go prac i wystarczyłyby same do uzasadnienia pozycji, 
jaką zajmuje w historii polskiej architektury" - pisał o kró
lewskim budowniczym jego biograf Władysław Tatarkie
wicz. „W latach 1766-1771 byt zajęty przy przebudowie 
Zamku Ujazdowskiego na rezydencję dla króla, w latach 
1774-1778 zbudował dlań pawilony w parku Łazienkow
skim, w latach 1776-1785 wykonał główne wnętrza Zam
ku Warszawskiego, od roku 1784 do końca panowania 
Stanisława Augusta budował pałac Na Wyspie w Łazien
kach. W te roboty królewskie włożył 30 lat pracy". A prze
cież nie była to - jak wiemy - jedyna jego działalność. 
Dominik Merlini byl człowiekiem dobrze ułożonym, 
przedsiębiorczym i mile widzianym w towarzystwie. 
Według Krystyny Lewickiej i Barbary Osińskiej „Prze
bywanie w kręgach dworskich, bezpośredni kontakt 

z tak znakomitym koneserem sztuki, jakim byl król Stanisław August, 
i z wybitnymi artystami poszerzyło znacznie horyzonty Merliniego, 
a wysoka pensja umożliwiła mu prowadzenie życia na wysokim po
ziomie. Jego zalety osobiste: wielka pracowitość i rzetelność, tak 
istotne w zawodzie, jednały mu przyjaciół oraz klientów z kręgów ary
stokratycznych. Szybko zasymilował się z nowym środowiskiem, ję
zyka polskiego używał biegle, miał dużą łatwość kontaktów z ludźmi, 
byl więc człowiekiem szanowanym, i łubianym. Podobno nazywano 
go żartobliwie «panem Merle* lub «panem Merlińskim*. Byl wyjątko
wo przedsiębiorczy, umiał także dbać o swoje interesy. Byl właści
cielem dwóch świetnie prosperujących cegielni, majątek lokował 
w nieruchomościach, kupując domy i działki budowlane”. Ze związ
ku z Marianną z Sambergerów Kiemzerową (1764) miał 12 dzieci, 
z których zdolności artystyczne i rysunkowe przejawiała najstarsza 
córka Marianna (1765-1794). Pomagała ona ojcu w wykonywaniu 
niektórych rysunków. Jakkolwiek tylko nieliczne z projektów Domini
ka Merliniego dotyczyły nowych, wznoszonych od podstaw budow
li. to jednak w niczym nie umniejsza to jego zasług. Jako główny 
twórca tzw. stylu stanisławowskiego i jeden z inicjatorów klasycy
zmu w Polsce już za życia zaliczany byl do najwybitniejszych pol
skich architektów.

„Portret Dominika Merliniego", 
autor nieznany, pastel ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie

1. 2. Ermitaż - wygląd obecny (1) i projekt budynku (elewacja 
frontowa oraz plan przyziemia i pierwszego piętra) z ok. 1775 r. (2)
3. Prof. Marek Kwiatkowski w otoczeniu gości na wernisażu 
wystawy projektów Dominika Merliniego w warszawskim Ermitażu
4. Projekt architektoniczny Dominika Merliniego „Świątynia”, 
przed 1780

(zdjęcia: 1 - Wojciech Przybyszewski, 2, 4- Gabinet Rycin 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 3 - Ryszard Opęchowski)

liwych i zmiennych kolejach losu Ermitaż odzyskano 
wreszcie dla Łazienek, a pomieszczona w nim wystawa 
przyciągnęła wielu zwiedzających.

Jej temat nie byl przypadkowy. Na ekspozycję złożyło się 
blisko trzydzieści, starannie wybranych z bogatej kolekcji 
Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 
rysunkowych projektów wykonanych przez wybitnego ar
chitekta, budowniczego króla Stanisława Augusta, autora 
przebudowy opisanego budynku - Dominika Merliniego. 
W większości były to prace wykonane tuszem i akwarelą, 
niekiedy wyłącznie tuszem lub samym ołówkiem. Najlicz
niej prezentowane były projekty związane z Łazienkami 
(Pałac na Wyspie, Pomarańczarnia, Pomarańczarnia Chiń
ska i Wielka Oficyna), co ze względu na miejsce ekspozycji 
wydaje się całkowicie zrozumiale. Można też było zoba
czyć rysunki odnoszące się do Zamku Ujazdowskiego (Sa
la Tronowa), Zamku Królewskiego w Warszawie (projekty 
przebudowy Zamku, Biblioteka Królewska, Sala Tronowa,

Sala Ansamblowa) oraz pięć projektów obiektów niezreali
zowanych (Akademia Nauk, świątynia, katedra, willa, pa
łac). Wystawa stworzyła rzadką możliwość przyjrzenia się 
z bliska oryginalnym pracom Dominika Merliniego.

Wojciech Przybyszewski

35



Z ZAGRANICY

Spotkanie
z norweskimi zabytkami

orweg'a5 kraj nazywany
I dawniej „Northvegr”, czyli

3 „Północna droga”, od wie- 
EJBhJI ków inspirowała podróżni
ków i poszukiwaczy przygód. Koja
rzona z długotrwałą zimą, górami, 
lodowcami i niedostępnymi dla czło
wieka terenami, niechętnie była od
wiedzana przez turystów. Nad fiordy 
wybierano się tylko dla przeżycia ja
kiejś niezwykłej przygody, ale dzisiaj 
to już przeszłość. Norwegia 
— to także kraj bogaty w za
bytki, szczególnie budow
nictwa drewnianego, ka
miennego, chronione i eks
ponowane zabytki techniki 
oraz stanowiska archeolo
giczne, szczególnie z okresu 
wikińskiego. To kraj wielu 
niezwykłych muzeów oraz 
ciekawych inicjatyw kultu
ralnych.

Jednym z najbardziej eks
ponowanych zabytków, za
razem o największej warto
ści kulturowej są tzw. stav- 
kyrkje, czyli drewniane ko
ściółki pochodzące z XI- 
-XIII w. W połowie XIV w. 
było ich około 800 w połu
dniowej części kraju. Po 
wielu katastrofach dziejo
wych, po okresach tzw. 
czarnej śmierci, czyli epide
mii cholery, niszczeniu po 
zmianie religii, pozostało 
ich dzisiaj tylko ponad trzy
dzieści. Wszystkie zachwy
cają pięknem i prostotą za
razem, niezwykłymi kon
strukcjami zachowywanymi 
od tysiąclecia, zdobieniami oraz wy
posażeniem wnętrz. Pociągają tajem
niczością, wzbogacaną legendami 
i podaniami, przede wszystkim swo
im położeniem i roztaczającą się wo
kół nich scenerią.

Jednym z najwspanialszych, wpisa
nym na Listę Światowego Dziedzic
twa Kulturalnego UNESCO jest ko
ściółek w Urnes (także z pisownią Or
nes'). Pomimo braku charakterystycz
nych zdobień dachu i prostej bryły sa

mego obiektu, stanowi on przykład 
sztuki norweskiej XI i XII w. Zarów
no drewniana konstrukcja, wspaniały 
krzyż we wnętrzu datowany na XI w., 
jak i malowidła urzekają nawet laika. 
Godna najwyższej uwagi jest orna
mentyka zachowana na bocznych 
ścianach i słupach. Satysfakcji spotka
nia z tym zabytkiem dopełnia zarów
no jego położenie, jak i prowadząca 
do niego droga. Zdecydowaliśmy się

bowiem zrezygnować z prostego do
tarcia promem przewożącym tury
stów z Solvorn, leżącego na przeciw
ległym brzegu fiordu, na rzecz sko
rzystania z dawnej drogi prowadzącej 
wokół tej odnogi Sognefiordu. Idąc tą 
wąską drogą, nad samym brzegiem 
fiordu, z dwoma ciemnymi tunelami, 
spotkaliśmy kolejne atrakcje: wodo
spad Feigumfoss o wysokości ponad 
200 m, piękną dolinę, w której od 
1705 r. wydobywano złoto, i dawniej 

zapewne królewską farmę, której po
czątki sięgają 1300 r.

Wyjątkowo piękne są także: kościół 
w Heddal, zbudowany około 1250 r., 
restaurowany w 1954 r., o fantastycz
nej ornamentyce, oraz w Burgund, 
również wpisany na Listę UNESCO. 
Ten ostatni stanowi najwspanialszy 
przykład zarówno konstrukcji drew
nianej, jak i zdobienia dachu. Stoi 
przy dawnej drodze królewskiej pro
wadzącej z Oslo do Bergen, jednej ze 
stolic dawnej Norwegii, miasta hanze- 
atyckiego. Kościół zbudowany został 
w 1150 r., restaurowano go w latach 
1870-1880 i jest przykładem najzna
komitszej proporcji bryły, wkom
ponowania w krajobraz i najwyż
szego poziomu zdobnictwa. Pośród 

dwudziestu zwiedzanych 
przez nas stavkyrkje niezwy
kłe wrażenie zrobił jednak 
jednonawowy kościółek, 
zbudowany prawdopodobnie 
w 1100 r., znajdujący się 
w Undredal, nad jedną z po
łudniowych odnóg Sogne
fiordu. Jest to jeden z naj
mniejszych kościołów w całej 
Skandynawii, znajduje się 
w nim 40 miejsc siedzących 
i wykorzystywany jest do ce
lów liturgicznych do dzisiaj. 
Prostota budowli i koloryt - 
biała ściana i dach pokryty 
czerwoną dachówką na tle 
zielononiebieskiego fiordu 
i gór mieniących się różnymi 
barwami skał, na których leżą 
płaty śniegu i niewielkie lo
dowce - tworzą niezwykłe 
kontrasty.

Oprócz stavkyrkje w Nor
wegii znajduje się wiele in
nych zabytków, wśród któ
rych wyróżniają się zabytki 
techniki i przemysłu. W Rju- 
kan jest muzeum „ciężkiej 
wody”, służącej Niemcom 
do produkcji bomby atomo

wej. Pod Lillehammer można zwie
dzić muzeum drogownictwa, gdzie na 
jeziorze Miosa pływa do dzisiaj paro
wiec z 1859 r. Trudno nie wspomnieć 
o muzeum techniki w Oslo, muzeum 
kolejnictwa w Hamar, kanale w Tele
marku oraz wielu maleńkich, ale jak
że znaczących minimuzeach drogo
wnictwa. W pobliżu Borgund prze
biega droga uznana za zabytek techni
ki, obecnie udostępniona rowerzy
stom. Ta dawna droga o spadku po-
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1-4. Kościółki w Urnes (1), Undredal (2) 
Burgund (3), Heddal (4)
5. Droga przez przełęcz Vindhella

(zdjęcia: Jerzy Duda)

nad 18% jest skrótem między Kyrkje- 
woll i Husum. Prowadzi ona przez 
przełęcz Vindhella, została wytyczona 
około 1100 r., a w latach 1840-1843 
przebudowana według nowoczesnej 
na ówczesne czasy technologii.

Zaskakujące dla turystów są rów
nież działania mające na celu zacho
wanie zabytków in situ. Znaleźliśmy 
wiele przykładów dawnych mostów 
czy fragmentów dróg, które nie zo
stały zniszczone po wybudowaniu 
nowego mostu czy zmianie trasy dro
gi. Dawne budowle zostają i są wyko
rzystywane na parkingi, otrzymują 
tablice informacyjne z krótkimi opi
sami i historią.

Jerzy Duda
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„Pałace i dworki” 
po raz piąty i szósty

ełny tytuł tego 
konkursu - nie
zwykle pobudza
jącego wyobraź

nię, a przy tym spełniające
go wymagania stawiane 
programom edukacyjnym - 
brzmi: „Zamki, pałace, 
dwory i dworki w otocze
niu parków” - Międzyna
rodowy Konkurs Plastycz
ny dla Dzieci i Młodzieży. 
W Polsce znają go od 1998 r., 
a poza nią (od ubiegłorocz

1. Renata Sztuba (lat 14, Sompolno), „Zamek
w Gołuchowie” - Grand Prix w V konkursie
2. Ola Dobek (lat 6, Kraków), „Dwór w Modlnicy”
- wyróżnienie w V konkursie
3. Beate Liepina
(lat 9, Dundaga, ŁOTWA), bez tytułu - nagroda w V konkursie

nej edycji) także w dziewię
ciu innych państwach euro
pejskich: w Finlandii, Jugo
sławii, na Litwie i Łotwie, 
w Niemczech, Norwegii, 
Rosji, Rumunii i na Ukra-

rania i Rozwoju Kultury, 
Oświaty i Sportu „Prawo- 
brzeże” (od października 
2002 r. posługująca się krót
szą nazwą: Fundacja Kultury 
i Sportu „Prawobrzeże”) 
w Szczecinie - nadesłano 
1980 prac ze 147 szkól 
i placówek oświatowo-wy
chowawczych z całego kra
ju. W konkursie drugim 
udział wzięli uczniowie 
i wychowankowie już 159 
placówek w Polsce, a oce
niono 2190 nadesłanych 
prac. W konkursie trzecim 
i czwartym odnotowano 
chwilowy spadek popular
ności - na trzeci nadesłano 
1932 prace ze 132 placó
wek, na czwarty 1084 prace 
z 98 ośrodków. Ale po nich 
udało się zorganizować 
pierwszy międzynarodowy 
(a piąty ogólnopolski) kon
kurs „Zamki, pałace, dwory 
i dworki w otoczeniu par
ków” i to jego sukces zachę
cił nas do opisania tej pięk
nej inicjatywy szczecińskie
go „Prawobrzeża”.

Tym razem nadesłano 
4028 prac z 376 szkól i pla
cówek kulturalno-oświato
wych z całej Polski i zagra
nicy. Jury (Jadwiga Prawdzie, 
Krzysztof Krzywiński i Mał
gorzata Wrzosińska, pod 
przewodnictwem Jerzego 
Wykowskiego) w kategorii 
malarstwa rozdało 18 nagród 
i 31 wyróżnień, w kategorii 
rysunku i grafiki 8 nagród 
i 18 wyróżnień oraz przyzna
ło Grand Prix konkursu Re-

inie. Ale sądząc z tempa, 
w jakim rozwija się ta god
na uwagi inicjatywa, na tym 
się nie zakończy.

„Z pomysłem na zorgani
zowanie tego konkursu wy
stąpiła Galeria Sztuki Dzie
cięcej i Młodzieżowej na 
Osiedlu Bukowym w Szcze
cinie” - czytamy w pierw
szym pokonkursowym fol
derze. „Uznaliśmy, że jest to 
niezwykle cenna inicjatywa, 
dająca możliwos'ć poznania 
przez dzieci i młodzież war
tości artystycznych architek
tury polskich zamków, pała

ców, dworów i parków nie
zależnie od stanu ich zacho
wania. Zakładaliśmy, że 
efekty konkursu będą bardzo 
wymierne - swego rodzaju 
dokumenty, które dadzą 
młodym Polakom możliwość 
wzbogacenia ich wiedzy 
o zabytkach a także uświa
domią im potrzebę ich 
ochrony”. Na pierwszy kon
kurs - którego głównym or
ganizatorem (podobnie jak 
wszystkich następnych jego 
edycji) była Fundacja Wspie

Warunki uczestnictwa w VI konkursie:
• wiek uczestników - 5-7, 8-11 i 12-16 lat
• temat - zabytki architektury znajdujące się w okolicy za
mieszkania autora (w granicach macierzystego województwa)
• technika prac - malarstwo, rysunek, kolaż i techniki miesza
ne na podłożu papierowym oraz grafika
• format prac - A3 (dla grafik dowolny)
• w każdej kategorii wiekowej zostaną ufundowane nagrody 
i wyróżnienia oraz dyplomy i listy uznania dla uczestników, 
szkól, placówek kultury, nauczycieli i instruktorów

Adresy, pod którymi można otrzymać wyczerpujące informacje na te
mat konkursu: Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”, ul. Seledyno
wa 91a, 70-781 Szczecin, tel. (091) 4-631-744 oraz Galeria Sztuki 
Dziecięcej i Młodzieżowej, ul. Seledynowa 75a, 70-781 Szczecin, 
tel. (091) 4-630-837
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nacie Sztubie (lat 14) z Miej
sko-Gminnego Ośrodka Kul
tury w Sompolnie za pracę 
malarską „Zamek w Gołu
chowie”. Warto dodać, że 
także w poprzednich edycjach 
konkursu podopieczni tej pla
cówki zdobywali nagrody, 
a Grand Prix w latach 1999 
i 2000 w kategorii grafiki 
odebrały uczennice tej samej 
Szkoły Podstawowej w ma
leńkiej nadgranicznej miejsco
wości Czeremcha w woje
wództwie podlaskim: Elwira 
Plis (lat 14) i Anna Markie
wicz (lat 14).

W materiałach organiza
cyjnych trwającego właśnie 
szóstego już konkursu „Zam
ki, pałace, dwory i dworki 
w otoczeniu parków” - któ
rego wyniki poznamy pod
czas uroczystego otwarcia 
wystawy pokonkursowej 
w maju br. na Zamku Ksią
żąt Pomorskich w Szczecinie 
- na temat dotychczasowych 
edycji przeczytaliśmy m.in. 
taką oto opinię: „Zdumiewa 
wielka wrażliwość młodych 
artystów na piękno zabyt
ków. Konkurs na pewno 
przyczyni! się również do po
głębienia świadomości istnie
nia «malych ojczyzn», w któ
rych żyją, uczą się i tworzą 
młode pokolenia, a także do
brze służy procesowi eduka
cji ekologicznej realizowane- 
mu m.in. przez szkoły i insty
tucje społeczno-kulturalne 
danego regionu". Nasz ko
mentarz? Obejmujemy kon
kurs patronatem medialnym 
i... OBY TAK DALEJ! Za
chęcamy też do udziału 
w nim dzieci i młodzież 
szkolną. Prawda, że czasu 
zostało niewiele. Na naszą 
prośbę organizatorzy kon
kursu przedłużyli jednak 
termin nadsyłania prac do 
końca marca br. Być może 
więc także któremuś z na
szych Czytelników, niemal 
w ostatniej chwili, „rzutem 
na taśmę” (używając żargo
nu sportowego), uda się 
sięgnąć w nim po sukces?

Wojciech Przybyszewski

Podróże 
zabytkowej 

misy
Biskup przemyski i włocławski, 

kanclerz wielki koronny, pry
mas Polski, Maciej Drzewicki po

dróżował wiele po Europie. Praw
dopodobnie w czasie wyjazdu na 
elekcję cesarza Karola I, w czerw
cu 1519 r., kiedy wraz z R. Lesz
czyńskim reprezentowali króla 
Zygmunta I. w drodze do Frank
furtu wypadto mu jechać przez 
Norymbergę. Wśród zakupionych 
tu przedmiotów-pamiątek znala
zła się m.in. mosiężna misa 
z przedstawieniem Adama i Ewy 
przy „Drzewie wiadomości złego 
i dobrego." Wykonane z mosią
dzu misy miały wówczas szerokie 
zastosowanie: w kościołach uży
wane były w czasie chrztu, przy li
turgicznych obmyciach, także do 
zbierania jałmużny, celom świec
kim służyły u cyrulików do upusz
czania krwi, w bogatych domach 
do mycia rąk po posiłkach lub do 
składania podarunków w czasie 
wesel. Ważna była też funkcja de
koracyjna - błyszcząca, złocista, 
bogato zdobiona misa przydawa
ła wnętrzom splendoru. Pod ko
niec XV i w pierwszej połowie XVI 
w. głównym europejskim ośrod
kiem produkcji tych mis była No
rymberga. Pracowało tu wiele 
warsztatów tzw. Beckenschlage- 
rów, czyli „wybijaczy mis”, którzy 
w końcu XV w. otrzymali statut ce
chowy. Jedną z najczęstszych 
scen zdobiących środkową część 
misy był motyw Grzechu Pierwo
rodnego.

Po powrocie do Polski misa, 
którą przywiózł biskup Drzewicki, 
powędrowała - zapewne jako 
prezent - do rodziny brata Ada
ma, a po zakończeniu remontu 
i odbudowy spalonego zamku 
w Inowtodzu, który od 1515 r. po-

PRENUMERATA 
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, 
BPH PBK SA XIII O/Warszawa nr 11101024-421020002418 (na opubli
kowanym w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, których nu
merów dotyczy wplata). Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym mie
siącu. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmowane są na co najmniej 1 
miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 5,50 zł. Czytelnicy, którzy 
dokonają jednorazowej opłaty za prenumeratę na cały rok 2003, otrzy
mają ją w cenie promocyjnej (60 zł). Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 25% rabatu. Prenumera
ta zagraniczna jest o 150% droższa. Wszelkie informacje można uzyskać 
pod nr. tel. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, 
gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe 
właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listo
nosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycz
nia następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja 
na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania 
prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, 
sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej. 
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowa
ne egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora 
lub jego siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednic
twem stron internetowych (www. poczta, lublin, pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na II kwartał 2003 r. 
przyjmowane są do 5 marca 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 Zamkowy 
4), Centrum Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni 
DiG” w Bibliotece Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzy
stwie Opieki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muzeal
nych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.

zostawał w ręku Drzewickich, za
wisła w jednej z nowych komnat 
zamkowych. Znajdowała się tu do 
następnego pożaru, tj. do począt
ku lat sześćdziesiątych XVI w., 
kiedy wyposażenie pomieszcze
nia runęło do piwnicy, a otwory do 
niego zamurowano. Wszystkie ru
chomości przeleżały w gruzie do 
1983 r., kiedy w czasie prac wyko- 
paliskowych ponownie zostały 
odkryte. Z misy zachowały się tyl
ko pogięte i nadpalone fragmen
ty, które razem z innymi przed-

1. Wybijacz mis przy pracy 
(na dawnej rycinie)
2. Relikty misy z zamku 
w Inowtodzu

(fot. Jerzy Augustyniak) 

miotami z inowtodzkiego zamku 
znalazły się na stałej wystawie ar
cheologicznej w muzeum Arche
ologicznym i Etnograficznym 
w Lodzi.

Tymczasem w Norymberdze 
postanowiono zorganizować wy
stawę upamiętniającą udział tego 
miasta w europejskim handlu i po
kazać m.in. mosiężne misy z róż
nych miejsc Europy. Z łódzkiego 
muzeum znana firma „Węgielek” 
zawiozła inowfodzką misę z po
wrotem do miasta, gdzie została 
wykonana. Wystawa pt. „Quasi 
Centrum Europae Europa kauft in 
Nurnberg 1400-1800” czynna była 
w Germanisches Nationalmu
seum od 20 czerwca do 6 paź
dziernika 2002 r. Paradoksalnie: 
kiedy misa była cała i epatowała 
swym złocistym blaskiem oraz ry
sunkiem, wisiala na surowych, ka
miennych ścianach zamkowej 
komnaty, zaś pogięta, poobijana 
i nadpalona, zajęta miejsce 
w szklanej gablocie ustawionej 
w wytwornych wnętrzach muzeal
nych. Niezbadane są losy nie tyl
ko ludzi, ale także ich dzieł, obec
nie zabytków.

Jerzy Augustyniak
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ANKIETA
dla jednego obiektu zabytkowego *

1. Miejscowość 
Województwo 

Powiat 
Gmina 

2. Bliższa lokalizacja w terenie (adres)  

3. Rodzaj i nazwa obiektu

4. Właściciel (prywatny, gminny, skarb państwa, inny) 

5. Użytkownik

 

 

6. Opis stanu obiektu i otoczenia

7. Inne uwagi (np. stan zagrożenia, przyczyny zniszczenia - nowe inwestycje, powodzie, 
szkody górnicze itp., czy obiekt jest użytkowany i w jaki sposób, kiedy byt ostatni re
mont)  

 

 

 

8. Ewentualne dane bibliograficzne (artykuły, foldery, inne publikacje) 

9. Inne informacje 

10. Zdjęcie (-a) obiektu

Imię Nazwisko  

Dokładny adres  

ew. telefon

* Dla większej liczby obiektów ankietę można powielać



Drodzy Czytelnicy!

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami podjęto niezwykle ważne za
danie systematycznej oceny stanu zachowania obiektów zabytko
wych w Polsce, czyli spotecznego monitorowania kondycji naszego 
dziedzictwa kulturowego. Jest to przedsięwzięcie wymagające 
współdziałania wielu organizacji i towarzystw, szkół, instytucji, wielu 
ludzi, dla których zabytki stanowią dobro szczególnie ważne i drogie. 
Dlatego w pierwszym i podstawowym etapie kierujemy naszą ankie
tę do Czytelników „Spotkań z Zabytkami” z gorącą prośbą o doko
nanie społecznej oceny jak największej liczby zabytków.

Wypełnione ankiety posłużą nam do zbiorowego opracowania, 
a następnie sporządzania okresowych, społecznych raportów o sta
nie dziedzictwa. Mamy nadzieję zwracać w ten sposób uwagę władz 
lokalnych i władz konserwatorskich na zagrożone dobra kultury 
i w konsekwencji przychodzić im z pomocą.

Najlepsze opisy i zdjęcia będą publikowane w „Spotkaniach z Za
bytkami”. Korzystajcie Państwo ze wszystkich form przekazywania 
ankiet pod adresem redakcji: pocztą (00-672 Warszawa, ul. Piękna 
44a), faxem (0-prefix-22-622-46-63), pocztą elektroniczną (spotka- 
nia@zabytki-tonz.pl).

Czekamy na Waszą pomoc i zachęcamy do współpracy z oddzia
łami TOnZ w całym kraju.



Wokół jednego zabytku

Od skandalu do symbolu
Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta - 

któż nie zna tego miejsca i symbolu 
Warszawy. U stóp najstarszego pomnika 
stolicy zbierają się każdego dnia grupy 
turystów, tu latem umawiają się zako
chani, a w sylwestra strzelają tysiące 
korków szampana. Lecz kto z dzisiej
szych przechodniów ma świadomość, 
jakie kontrowersje wzbudziło wystawie-

Język symboli i alegorii wywodzący się ze 
starożytności pozostawał w XVII w. czytel
ny i jednoznaczny. Kolumnę, nieodłączny 
element antycznych świątyń, uznawano 
za symbol świętości. Rzymscy cesarze, 
których figury stały na kolumnach, zali
czeni byli w poczet bogów. W okresie no
wożytnym powstało na terenie Italii wiele 
pomników o tej formie, po zwycięstwie

niezależnej od potrząsających połową 
Europy Habsburgów.

Nad całością dzieła pracowało kilku 
artystów, Constante Tencalla przygoto
wał projekt, Augustyn Locci starszy zajął 
się koncepcją ustawienia pomnika 
w układzie przestrzennym miasta, a po
sąg wykonał pochodzący z Bolonii rzeź
biarz włoski Clemente Molli oraz gdański

Kolumna Zygmunta na miedziorycie 
Wilhelma Hondiusa, 1646 r.

(fot. ze zb. Muzeum Narodowego 
w Warszawie, reprod. Zbigniew Michalczyk)

nie kolumny w 1644 r.?
Warszawa była wówczas stolicą 

młodą, zaledwie 48 lat minęło od 
momentu, gdy Zygmunt III wybrał 
gród na swą siedzibę. Uroczystości 
dworskie i państwowe, wspaniale 
pochody z udziałem dworu, senato
rów i wojska, procesje oraz zjazdy 
trybunalskie wymagały odpowied
niej oprawy. Miejscem reprezenta
cyjnym ówczesnej Warszawy był 
plac przed Bramą Krakowską (czyli 
przy Zamku Królewskim), pl. Ber
nardyński przed kościołem św. An
ny oraz Droga ku Świętemu Krzyżo
wi (dzisiejsze Krakowskie Przed
mieście). W pierwszej połowie XVII w. 
powstała koncepcja stworzenia tam 
Forum Wazów, wzorowanego na 
antycznych rozwiązaniach urbani
stycznych. W starożytności place 
tego typu zapełniano tukami trium
falnymi, obeliskami, kolumnami 
dźwigającymi posągi imperatorów.

Pomysł wystawienia w Warszawie 
kolumny powstał już w 1607 r., kiedy 
sprowadzono z Chęcin przeznaczo
ny na ten cel surowiec, jednak reali
zacji doczekał się ów projekt kilka
dziesiąt lat później. W 1643 r. Włady
sław IV Waza postanowił wykupić 
drewniane domki na placu przed 
Zamkiem w celu rozebrania ich i bu
dowy w tym miejscu pomnika swego 
ojca. Teren ten należał do Kościoła 
i zamiary monarchy spotkały się 
z ostrym protestem nuncjusza apo
stolskiego Mario Filonardiego. Biskup 
poznański (Warszawa znajdowała się 
wówczas w diecezji poznańskiej) Andrzej 
VI Szoldrski zagroził, iż obłoży magistrat 
miasta anatemą. W odpowiedzi na to król 
otoczył siedzibę nuncjusza wojskiem 
i wykupił kościelne dziatki, słono przepła
cając. O co naprawdę chodziło w sporze 
pomiędzy Władysławem IV a władzami 
kościelnymi? Z pewnością nie o marne 
baraki, których zburzenie kosztowało 
króla niemało.

Tym, co wywołało oburzenie biskupów 
i stolicy apostolskiej, byt zamiar ustawie
nia na kolumnie posągu osoby świeckiej. 

chrześcijaństwa nad pogaństwem zare
zerwowanej dla Chrystusa, Trójcy Świętej, 
Matki Boskiej. Pomysł Władysława IV byt 
zatem w oczach hierarchów jawnym bluź- 
nierstwem, a zarazem pierwszym w dobie 
nowożytnej (i ostatnim do czasów Napo
leona i kolumny na pl. Vendome w Pary
żu) przypadkiem poświęcenia osobie 
świeckiej monumentu w tym kształcie. 
Zygmunt III zostaje przyrównany do rzym
skich imperatorów, warszawska kolumna 
stanowi manifest suwerenności polskiej 
korony i niezawisłości Rzeczypospolitej,

odlewnik Daniel Tym. Roboty posu
wały się żwawo i już w końcu 1644 r. 
mieszkańcy Warszawy mogli podzi
wiać późniejszy symbol miasta. Dzi
siejsza forma pomnika jest dużo 
skromniejsza od pierwotnej. Wiele 
budowli barokowych zadziwiało nie 
tylko kształtem, lecz również kolora
mi, nierzadko jaskrawymi i dobrany
mi na zasadzie ostrych kontrastów. 
Podobnie rzecz się miała z Kolumną 
Zygmunta. Cokół monumentu obło
żono płytami z czarnego marmuru, 
do którego przytwierdzono brązowe 
tablice ze złoconymi literami. Złoce
niem pokryto również osiem orłów 
z girlandami ponad tablicami. Trzon 
kolumny wykonano z czerwono żył
kowanego zlepieńca zygmuntow- 
skiego, a sam posąg monarchy ze 
złoconego brązu. Dziś możemy so
bie jedynie wyobrażać, jak wspania
le jaśniała niegdyś w słońcu statua 
ojca stołeczności Warszawy...

Z kolei niewielka kolumna z ka
pliczką, stojąca przy kościele św. 
Anny, jest świadectwem sporu po
między monarchą a nuncjuszem. 
Wystawiły ją władze kościelne 
w odpowiedzi na śmiałe poczyna
nia króla.

Kolumna Zygmunta nie była jedy
nym pomnikiem, jakie wedle pla

nów miały zdobić Forum Wazów. Nie
stety, większość z nich pozostała na 
papierze; nie doczekał się realizacji 
projektowany przez wybitnego archi
tekta Giovanniego Battistę Gisleniego 
tuk triumfalny upamiętniający zwycię

stwa Jana Kazimierza, ani obelisk Wła
dysława IV. Z kolei ustawiona przez Ten- 
callę na osi ul. Piwnej Brama Świętojań
ska została rozebrana w 1818 r.

Mato kto z dzisiejszych przechodniów 
spacerujących po pl. Zamkowym zdaje 
sobie sprawę, jak burzliwe, a zarazem 
wspaniałe byty początki tego miejsca, 
tak charakterystycznego dla stolicy. Za
trzymajmy się na chwilę i pomyślmy 
o czasach Wazów, srebrnym wieku Rze
czypospolitej...

Zbigniew Michalczyk



Przydrożne kapliczki

•iii/

Jedną z wielu atrakcji przeprc 
wadzonej 8 czerwca 2002 r. 4: 

aukcji antykwariatu „RARA AVIS 
w Krakowie byt zbiór 27 odręcz 
nych rysunków nieznanego autc 
ra, przedstawiających m.in.: ka 
pliczki przydrożne, krzyże cmen 
tarne, rzeźby kościelne oraz detali 
drewnianych kościołów z Gorlb 
i okolic. Wszystkie powstał 
w 1915 r. Rysowane tuszem, ołów 
kiem lub kredką na austriackie! 
oficjalnych kartach koresponden 
cyjnych o wymiarach 9 x 14 cnr 
zgodnie z intencją ich twórcy, mia 
ty zachować w pamięci wyglą< 
zniszczonych w wyniku dzialai 
pierwszej wojny światowej lub za 
grożonych tymi działaniami zabyl 
ków z pobliskiego regionu. Kilki 
takich rysunków, z elementami ar 
chitektury i wyposażenia późno 
gotyckich drewnianych kościołów 
w Libuszy i Sękowej, prezentuje 
my wewnątrz numeru. Z pozosta 
łych kartek wybraliśmy pięć z ry 
sunkami przydrożnych kapliczel 
z okolic Zagórzan, Harbutowic 
Tarnowa i Gorlic. Dziś prawdopo 
dobnie żadna z tych kapliczek ju: 
nie istnieje... (WJP)

1. Zagórzany, kapliczka 
drewniana na krzyżu

2. Kaplica figurowa z okolicy 
Stróżownicy

3. Kapliczka przydrożna 
we wsi Lisów kolo Gorlic

4. Kapliczka przydrożna 
nadrzewna z okolic Harbutowic 
(na drodze do Bieńkówki)

5. Kapliczka z okolic Tarnowa(reprod. Wojciech Przybyszewski)


