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NA OKŁADCE:

Namalowany w 1932 r. obraz olejny 
„Skąpiec” Tadeusza Makowskiego - 
jedna z lepiej znanych prac tego ma
larza - własność Muzeum Narodo
wego w Warszawie. Podczas przygo
towań do wystawy w Muzeum Ślą
skim w Katowicach, po wyjęciu płót
na z ramy, dokonano na nim niezwy
kłego odkrycia. Jedna z dwóch posta
ci wykradających skąpcowi złote mo
nety ze skarpety „odzyskała” swoje 
ukryte przez kilkadziesiąt lat za drew
nianą ramą łobuzerskie oko...

(fot. Jacek Mężyk)
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Od redakcji

O tym, że laureatem IV edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora, 
przyznawanej przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga za 
szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego, zostało To

warzystwo Opieki nad Zabytkami, nasi Czytelnicy mieli zapewne okazję dowie
dzieć się już z codziennej prasy, radia i telewizji. Relacji z uroczystości wręcze
nia Nagrody, którą 12 lutego br. na Zamku Królewskim w Warszawie w imieniu 
wszystkich członków TOnZ odebrał prezes Towarzystwa dr Marian Sołtysiak, nie 
może jednak zabraknąć i u nas (s. 4). Spisana została nie tylko z kronikarskiego 
obowiązku oraz potrzeby podziękowania za dotychczasową pracę owym „ty
sięcznym rzeszom społecznych opiekunów zabytków", o których w swoim wy
stąpieniu mówił profesor Andrzej Rottermund, przewodniczący Rady Fundacji 
Bankowej im. Leopolda Kronenberga, lecz także w nadziei, że do wyróżnionych 
dołączą inni. Oby w jak najliczniejszym gronie osób. Cieszymy się tą Nagrodą, 
ale wiemy też, że jest to Nagroda, która zobowiązuje. Jej finansowa część - 30 
tys. zl - będzie przeznaczona na edukację. Na jaką edukację? O tym już krótko 
w relacji z uroczystości.

W tym numerze inaugurujemy też kolejną na
szą akcję: „Akcję drewno" (o pozostałych, dotych
czas prowadzonych, przypominamy na s. III okt.). 
Decydujemy się na ten krok mając świadomość, 
że problemy dotyczące zabytków drewnianych ni
gdy nie byty pomijane w naszym piśmie. Przeciw
nie, tematyka ta często pojawiała się na jego ta
mach. Biorąc jednak pod uwagę zastraszające i, 
niestety, coraz większe straty w tej dziedzinie, 
a także podjętą w związku z tym w Departamencie 
Zabytków Ministerstwa Kultury niezwykle cenną 
inicjatywę ratowania najbardziej zagrożonych za
bytków drewnianych w ramach „Krajowego pro
gramu konserwacji zabytków drewnianych" (zob. 
„Przeglądy, poglądy", „Spotkania z Zabytkami", 

nr 3, 2003) - chcemy zwrócić jeszcze baczniejszą niż dotychczas uwagę na te 
obiekty, a także wesprzeć działania Ministerstwa. Tym bardziej że, jak się dowia
dujemy, w celu poszerzenia możliwości finansowych, a jednocześnie, aby idei 
ochrony budownictwa drewnianego nadać odpowiednią rangę, w Ministerstwie 
podjęte też zostały prace nad stworzeniem wieloletniego rządowego programu 
ochrony najcenniejszych zabytków drewnianych. „Powinnością nas wszyst
kich - czytamy w końcowym akapicie urzędowego raportu - jest zachowanie dla 
przyszłych pokoleń drewnianego dziedzictwa kulturowego. Jest to zadanie bar
dzo trudne, skomplikowane ze względu na wielość i złożoność uwarunkowań 
materialnych i społecznych, ale tym większa powinna być nasza determinacja, 
aby sprostać wyzwaniu’’. W tym numerze, w ramach „Akcji drewno", prezentuje
my kilka wybranych najcenniejszych zabytków architektury drewnianej (s. 22). 
W przyszłości będziemy pokazywać przede wszystkim te, którym zagraża naj
większe niebezpieczeństwo bądź te, które straciliśmy już na zawsze...

Ponadto polecamy artykuły związane z tradycją Święta Wielkiejnocy 
(s. 6 i s. IV okł.), opowieść o życiu i twórczości Tadeusza Makowskiego (s. 10), 
spotkanie z pałacami księżnej Anny Jabłonowskiej (s. 15) i zabytkami patento
wymi (s. 30).

Za miesiąc dowiemy się między innymi o tym, że nawet w spalonej zabytko
wej fabryce może na nowo zatętnić życie oraz, że wartość makulatury użytej 
w dawnych oprawach książek może niekiedy wielokrotnie przewyższyć wartość
samego zabytku.



OQprze^dy 
poglądy

Społeczny Komitet Ochrony Zabyt
ków Krakowa przeznaczy) w roku bie
żącym ponad 30 min zl na renowację 
86 obiektów. Większość podjętych 
zadań - to kontynuacja prac z lat po
przednich. Wszystkie zaplanowane 
działania podzielone zostały na pięć 
grup: Wzgórze Wawelskie wraz z ar
chikatedrą, Planty i obręb fortyfikacji 
miejskich, Kazimierz, tereny pomię
dzy średniowiecznym centrum a dru
gą obwodnicą oraz enklawy na obrze
żach miasta. Jedno z ważniejszych 
tegorocznych zadań - to kontynuacja 
prac przy pałacu Erazma Ciotka. 
Obiekt ten remontowany jest od 1999 
r. i koszt wykonanych prac wyniósł już 
prawie 9 min zl - jest to najdroższa 
obecnie inwestycja SKOZK. W tym ro
ku rozpoczęte zostaną prace konser
watorskie przy pałacu. Przywrócony 
zostanie wygląd elewacji z XVII w. Zre
konstruowana ma być kamieniarka 
okienna oraz drewniane stropy, które 
podwieszone zostaną pod konstruk
cje stalowe. Zakończenie wszystkich 
prac przewiduje się w końcu 2004 r. 
i wówczas umieszczone będą w pała
cu zbiory sztuki średniowiecznej kra
kowskiego Muzeum Narodowego.

Polskie Pracownie Konserwacji Za
bytków SA, firma od ponad 50 lat 
zajmująca się restauracją zabytków 
powraca do konserwacji światowej 
klasy obiektów zabytkowych. Po
wstał Oddział PP PKZ S.A. w Sankt 
Petersburgu oraz przedstawiciele fir
my przeprowadzili rozmowy z wła
dzami konserwatorskimi Najwyższej 
Rady ds. Starożytności w Egipcie na 
temat realizacji dwóch projektów 
związanych ze stanowiskiem arche
ologicznym Aszmunein oraz prac 
konserwatorskich przy zabytkach is
lamskich w Kairze. Ponadto polscy 
konserwatorzy z PP PKZ S.A. podję
li współpracę z muzealnikami rosyj
skimi - w styczniu gościli delegacje 
największych muzeów i zespołów 
patacowo-parkowych Sankt Pe
tersburga, m.in. Carskiego Sioła, 
Pawłowska, Muzeum Rosyjskiego, 
a W marcu z Ermitażu i Peterhofu.

Trwają prace przy odbudowie zamku 
w Tykocinie. Budowla powstała 
w 1433 r. i była własnością Gasztol- 
dów. Później zamek trafił w ręce Zyg

munta Augusta, który go rozbudował 
i umieścił w nim swój skarbiec. Po po
topie szwedzkim przejęli go Szwedzi. 
W 1656 r. wojska wierne królowi ode
brały Tykocin, a zamek w 1661 r. otrzy
mał Stefan Czarniecki. Później prze
szedł w ręce Branickich. W1734 r. wy
buchł pożar, potem nastąpiła po
wódź, a ostatecznej dewastacji resz
tek budowli dokonali w 1915 r. Niem
cy, którzy używali cegieł i kamieni 
z zamku do remontu dróg. Ruiny tyko- 
cińskiego zamku wykupił przed kilko
ma laty od państwa podlaski przed
siębiorca Jacek Nazarko, który posta
nowił przywrócić stan pierwotny bu
dowli i utworzyć w niej centrum kultu
ry, z biblioteką, muzeum historycz
nym, salą konferencyjną, hotelem. Po 
zrealizowaniu wszystkich planów 
związanych z odbudową zamku Tyko
cin odzyska cenny zabytek 
i może stać się dużą /[jj 
atrakcją turystyczną

stwo, Nowe Formy, Nowe Światy, No

wy Kraj, Realizmy, Ekspresjonizmy, Ko- 
loryzmy, Wizje. W związku z dużym za
interesowaniem wystawą w Polsce 
Muzeum Narodowe w Warszawie pod
jęto decyzję o włączeniu jej do swoje
go planu wystawienniczego na 2003 r. 
i zostanie pokazana w stolicy w maju 
i czerwcu br.

W trzeciej edycji konkursu „Kultura bli
ska” zostały nagrodzone 54 projekty 
z całej Polski. Ich tematem są m.in. gi
nące zawody, niszczejące kapliczki, 
stara architektura. Jeden z nagrodzo
nych projektów - autorstwa Mirosława 
Stepaniuka i ks. Pawła Łapińskiego - 
zakłada m.in. odtworzenie tradycyjne
go zdobnictwa na drewnianych do
mach w podlaskich miejscowościach: 
Trześciance, Puchlach i Socach. Auto

rzy uważają, że w Puchlach np. na- 
leżałoby wypromować architek- 

\ turę drewnianą i wybudować 
izbę muzealną, co przyciągnę

łoby do tej wsi turystów. Z kolei 
projekt parafii prawosławnej z Turzań- 
ska w woj. podkarpackim proponuje 
odbudowę muru cmentarnego i reno
wację nagrobków polskich i ukraiń
skich, co zintegrowałoby mieszkań
ców wsi - prawosławnych i katolików. 
Konkurs „Kultura bliska”, któremu pa
tronuje Fundacja Wspomagania Wsi 
i Bank Inicjatyw Społeczno-Gospo
darczych, ma na celu wspieranie re
alizacji projektów promujących ochro
nę dziedzictwa kulturowego regionu 
i jednocześnie jego rozwój gospodar
czy. Skierowany jest do organizacji 
działających we wsiach i miastecz
kach o liczbie mieszkańców do 6 tys.

W słynnym wiedeńskim Leopold Mu
seum w ramach Roku Polskiego w Au
strii czynna była od 24 stycznia do 31 
marca br. wielka wystawa polskiej sztu
ki dwudziestolecia międzywojennego 
„Nowe Państwo. Polska sztuka między 
eksperymentem a reprezentacją 1918- 
-39”. Wystawę przygotowały austriac
kie kuratorki przy współpracy meryto
rycznej warszawskiego Muzeum Naro
dowego. Zgromadzono na niej ponad 
200 dziel osiemdziesięciu polskich ar
tystów - malarstwo, rzeźbę, sztukę 
użytkową, plakat, fotografię, typografię, 
odbyty się też pokazy siedmiu polskich 
filmów z lat trzydziestych XX w., m.in. 
Franciszki i Stefena Themersonów. 
Ekspozycja, zbudowana wokół twór
czości Leona Chwistka, malarza, teo
retyka sztuki, matematyka, została po
dzielona na osiem działów: Nowe Pań

Studenci Konserwacji z Torunia, War
szawy i Krakowa od 12 lat uczestniczą 
w wakacyjnych praktykach, w czasie 
których zajmują się ratowaniem pol
skich zabytków na Ukrainie. Co roku 
kilkunastoosobowa grupa, przy wspar
ciu finansowym Ministerstwa Kultury, 
prowadziła prace konserwatorskie 
w farze w Żółkwi, związanej z rodami 
Żółkiewskich i Sobieskich. W tym roku 
wakacyjne praktyki studenckie w Żół

kwi odbędą się po raz ostatni, ponie
waż w farze rozpoczną się prace pro
wadzone w sposób ciągły przy konser
wacji ścian oraz związane z powrotem 
do świątyni czterech ogromnych malo
wideł, m.in. „Bitwy pod Chocimiem”. 
Polscy studenci w czasie następnych 
praktyk wakacyjnych rozpoczną prace 
w innym zabytku - kościele w Atyce ko
to Równego, ufundowanym przez Ra

dziwiłłów. Wydaje się, że pomoc stu
dentów w ratowaniu polskich śladów 
na Kresach jest warta rozszerzenia.

Bramę Wyżynną w Gdańsku przejęło 
gdańskie Muzeum Historyczne. Jest 
to jeden z najpiękniejszych renesan
sowych zabytków Gdańska. Stanowi 
początek tzw. drogi królewskiej. Pierw
szym królem, który przez nią przeje
chał, byt Zygmunt III Waza. Od kilku lat 
budowla jest opustoszała i wymaga 
podjęcia pilnych prac remontowych. 
Wstępne prace konserwatorskie prze
prowadzone zostały w latach 1996 
i 1998 - oczyszczono elewację, uzu
pełniono ubytki w murach, zaizolowa
no fundamenty, skuto zawilgocone 
tynki wewnętrzne - ale ich nie dokoń
czono. Jeżeli muzeum starczy środ
ków na przeprowadzenie gruntowne
go remontu, za kilka lat w Bramie Wy
żynnej powstanie być może punkt in
formacji o mieście lub ulokowana 
w niej zostanie administracja tworzo
nego obecnie Muzeum Bursztynu.

Profesor Andrzej Rottermund, dyrek
tor Zamku Królewskiego w Warsza
wie, został odznaczony Wielkim Krzy
żem Zasługi Orderu Zasługi Republi
ki Federalnej Niemiec. W uzasadnie
niu podano, że „odznaczenie to ho
noruje niestrudzone dzieło historyka 
sztuki, obrońcy i opiekuna zabytków".

Nagrodę im. Profesora Jana Zachwa
towicza Polskiego Komitetu Narodo
wego ICOMOS za wybitne osiągnię
cia w dziedzinie badań i rewaloryzacji 
zabytków w 2002 r. otrzymali Hanna 
Szwankowska z Warszawy i Jonas Ri
mantas Glemźa z Wilna. Ponadto 
w Konkursie im. Profesora Jana Za
chwatowicza przyznano pięć nagród: 
trzy dla prac z uczelni polskich i dwie 
dla prac nadesłanych z zagranicy.

Hala Ludowa we Wrocławiu i zespól 
opacki w Krzeszowie kandydują do wpi
su na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego UNESCO. Wrocławska 
hala, zaprojektowana przez arch. Mak- 
sa Berga, była w 1913 r. największą no
wożytną budowlą jednoprzestrzen- 
ną na świecie. Zgłoszenie jej na Listę 
wiąże się ze staraniami o zorganizowa
nie w 2010 r. we Wrocławiu EXPO. 
Umieszczenie na Uście wrocławskiego 
zabytku byłoby promocją miasta i jed
nocześnie ułatwiłoby starania o po
moc Unii Europejskiej na jego remont.
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U/U|/ wiedzieć
If wir 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 dzieł sztuki, które 
mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, 
lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre 
zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł sztuki, co do 
których macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowia
dać także na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja 
w porozumieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak 
najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Bardzo proszę o pomoc w ustale
niu pochodzenia dwóch zabytków, 
które są w moim posiadaniu. Pierw
szy z nich to składający się z 9 czę
ści ekspres do kawy - niegdyś wła
sność mojego pradziadka, który 
urodził się w 1852 r, mieszkał we 
Lwowie i byt tam notariuszem. Wy
sokość złożonego ekspresu - 36 cm, 
średnica jego podstawy - 21 cm, 
średnica pojemnika -12 cm, wyso
kość pojemnika bez pokrywy - 
14 cm, a z pokrywą - 25 cm. W gór
nej części pojemnika znajduje się 
(słabo widoczny na zdjęciu) znak 
z napisem: “PATENT J.S.» (w owa
lu), a niżej cytra «6». Drugi przed
miot to porcelanowy dzbanuszek. 
Dostałam go w prezencie od cioci, 
która ma obecnie 92 lata i, niestety, 
nie pamięta, czy sama go kupiła, 
czy odziedziczyła po moich pra
dziadkach. Wysokość dzbanuszka 
- 16 cm, średnica w najszerszym 
miejscu - 13 cm, średnica podsta
wy-8 cm. Na spodzie znajduje się 
niewyraźny znak. U góry jest korona 

(podwójna), pod nią odwrócone 
“R», jeszcze niżej napis zaczynają
cy się na literę «B» (być może “Ba
waria*), a pod nim, z prawej strony, 
jakiś niewyraźny znak. Ponieważ 
na zdjęciu odwrotnej strony dzba
nuszka słabo to widać - zrobiłam 
też (choć niezdarnie) rysunek tego 
znaku".

Ewa Jarosz 

Koszalin

Pierwszy z opisanych przedmiotów 
(il. 1) - to opalana spirytusem ma
szynka do parzenia kawy (maszyn
ka do gotowania kawy). Różni się 
ona od ekspresu do kawy tym, że 
w maszynce wodę podgrzewano 
w metalowym pojemniku przykry
tym szklaną nakrywką z otworem 
do odprowadzania pary wodnej, 
a zaparzoną kawę wlewano do fili
żanek przy użyciu kranika, podczas 
gdy w ekspresie wodę gotowano 
pod ciśnieniem w szczelnie za
mkniętym naczyniu, a zaparzona 
kawa gromadziła się w połączonym

z nim mniejszym pojemniku. O wy
produkowanym w pierwszych la
tach XX w. w Niemczech prymityw
nym ekspresie do kawy pisaliśmy

już kiedyś w naszej rubryce („Spo
tkania z Zabytkami", nr 3, 1997). 
Maszynki do parzenia kawy na zie
miach polskich pojawiły się dużo 
wcześniej, np. w Królestwie Polskim 
nastąpiło to zapewne już pod ko
niec drugiej ćwierci XIX w. Począt
kowo stanowiły wyrób luksusowy, 
wzorowany na zagranicznych mo
delach, czego przykładem może 
być „maszynka do kawy (...) w naj
nowszym guście" za
prezentowana na „Wy
stawie Płodów Krajo
wego i Rosyjskiego 
Przemysłu" w Warsza
wie w 1845 r.
przez war
szawskiego 
złotnika Ma
cieja Nowa
kowskiego. 
Ale stosunko
wo szybko upo
wszechniły się. I tak 
w latach sześćdziesiątych XIX w. - 
sprowadzane głównie z Niemiec 
i Austrii albo dostarczane bezpo
średnio przez wytwórców krajo
wych - można je było już kupić 
w wielu sklepach i przyfabrycznych 
magazynach. Przykładem „ma
szynki do gotowania kawy, non plus 
ultra, mosiężne i neusilbrowe" (tj. 
wykonane z tzw. nowego srebra, 
czyli stopu miedzi, niklu i cynku), 
wykonywane w „Fabryce Lamp 
i Wyrobów Blaszanych Józefa 
Brożka w Warszawie”, a sądząc 
z zamieszczonego w 1868 r. w „Ku
rierze Codziennym” ogłoszenia (il. 
2) - zbliżone wyglądem do ma
szynki znajdującej się u naszej Czy
telniczki. W tamtych latach maszyn
ki takie kosztowały jeszcze od 6 do 
20 zł (czyli mniej więcej tyle, ile 
kosztował tuzin porcelanowych ta
lerzy lub niezbyt okazała lampa naf
towa do mieszczańskiego salonu). 
Jednak pod koniec XIX w. ceny na 
tego rodzaju wyroby znacznie spa
dły. Z pewnością więc na zakup ta
kiego urządzenia mógł sobie wów
czas pozwolić już nie tylko lwowski 
notariusz, ale także niemal każdy 
przeciętnie zarabiający amator ka
wy. Podobne do przedstawionej tu 
na zdjęciu maszynki do parzenia 
kawy mają w swoich zbiorach za
równo muzea, jak i kolekcjonerzy 

prywatni. W Muzeum Historycznym 
miasta Krakowa znajduje się np. 
(o czym dowiadujemy się dzięki 
uprzejmości p. Elżbiety Wojtalowej 
z Działu Inwentarzy i Gromadzenia 
Zbiorów tegoż muzeum) niemal 
identyczny wyrób z około 1910 r, 
oznaczony znakiem firmowym 
(w owalu nad kranikiem): „J. Punt- 
schert, Wien”. Być może więc i za
strzeżona patentem (il. 3) maszyn
ka naszej Czytelniczki (więcej na te
mat zabytków z oznakowaniem za
strzeżeń patentowych można się 
dowiedzieć z zamieszczonego 
w tym numerze artykułu Grzegorza 
Miliszkiewicza Znaki patentowe) 

pochodzi z tej właśnie wytwórni? 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyż Lwów - prawdopodobne 
miejsce zakupu maszynki - byt 
w tym czasie jednym z ważniej
szych rynków zbytu dla przemysłu 
wiedeńskiego.
Z kolei opisany i widoczny na foto
grafii porcelanowy dzbanuszek 
(il. 4) jest Wyrobem „Wytwórni Por
celany Richarda Klemma” działa
jącej w latach 1869-1916 w Dreź
nie. Ten stosunkowo nieduży, ale 
dobrze prosperujący zakład, pro
dukował nie tylko skromnie zdo
bione naczynia, ale także cieszące 
się dużym popytem różnego ro
dzaju eklektyczne wazony, flakoni
ki i galanterię. Były wśród nich i ta
kie niewielkie dzbanuszki, jak ten 
- o finezyjnym kształcie oraz bo
gatej dekoracji malarskiej, w której 
równie ważną funkcję pełniły inten
sywne złocenia, jak i ujęte w neo- 
rokokowe ramki scenki parkowe 
a la Watteau. Drukowany błękitną 
farbą na szkliwie i prawidłowo 
odciśnięty znak tej wytwórni z lat 
osiemdziesiątych XIX w, (tak 
w przybliżeniu możną datować 
opisane naczynie) przedstawia ini
cjały jej właściciela („R” w lustrza
nym odbiciu połączone z „K”) pod 
mitrą książęcą oraz napisy „Dres
den” „Germany” poniżej (il. 5).
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Statuetka z popiersiem
Leopolda Kronenberga, 

proj. Wiktoria Czechowska-Antoniewska, 
wyk. Firma „Miecznik” Warszawa

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zostało tegorocznym 
laureatem Nagrody imienia Profesora Aleksandra Gieysztora. 

To zaszczytne wyróżnienie - ustanowione przed trzema laty 
przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga 

- przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony dziedzictwa kulturalnego.

przede wszystkim
agrodę wręczono uroczyście 12 

lutego br. na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Wielka Sala Balo
wa z ledwością pomieściła przy
byłych gości - ludzi kultury, nauki 
i polityki. Po krótkim powitaniu 

zebranych przez prezes Fundacji Iwonę 
Ryniewicz, glos zabrał prof. Andrzej Rot- 
termund, dyrektor Zamku Królewskiego, 
a zarazem przewodniczący Rady Funda
cji. Wyjaśnił, dlaczego nagrodę otrzymało 
właśnie Towarzystwo Opieki nad Zabyt
kami: „Nagradzamy dzisiaj grono wy
bitnych humanistów zrzeszonych w To
warzystwie, nagradzamy grono znako
mitych konserwatorów zabytków, ale 
przede wszystkim nagradzamy rzeszę 
społecznych opiekunów zabytków, któ
rzy działają nie tylko w centrach, ale też 
na odległej prowincji. Oni tworzą zalą
żek szerokiego ruchu społecznego ochro
ny zabytków. Chcialbym bardzo, by 
przyciągnęli swym przykładem tysiące 
młodzieży i dzieci. Bez tego szerokiego 
ruchu nie zdołamy ochronić i zachować 
reliktów naszej przeszłości. Gorąco wie
rzę, że nagroda Fundacji Bankowej im. 
Leopolda Kronenberga będzie dla To
warzystwa Opieki nad Zabytkami im
pulsem do przerodzenia się w masowy 
ruch ochrony zabytków w Polsce” - po
wiedział prof. Andrzej Rottermund.

Dyrektor Zamku Królewskiego za
znaczył, że działacze TOnZ pracują 
społecznie i całkowicie bezinteresow
nie. „Organizują i finansują remonty 
i konserwacje, opiekę nad cmentarzami 
różnych wyznań, a przede wszystkim

Nagroda im. Profesora 
Aleksandra Gieysztora

Ustanowiona została w styczniu 2000 r. 
przez Radę i Zarząd Fundacji Bankowej im. Le
opolda Kronenberga. Jej patron - wybitny histo
ryk prof. Aleksander Gieysztor - był członkiem 
Rady Fundacji. Nagrodę otrzymują co rok insty
tucje bądź osoby prywatne zasłużone dla 
ochrony dziedzictwa kulturowego. Laureatami 
poprzednich edycji byli: Społeczny Komitet 
Opieki nad Starymi Powązkami (w 2000 r.), prof. 
Tadeusz Chrzanowski, przewodniczący Spo
łecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa 
(w 2001 r.) i Stefan Sułkowski, dyrektor War
szawskiej Opery Kameralnej (w 2002 r.). Towa
rzystwo Opieki nad Zabytkami uhonorowano 
„za otaczanie szczególną opieką zabytków kul
tury polskiej i polskiego krajobrazu kulturowe
go oraz za inicjowanie działań społecznych 
pielęgnujących dobra kultury narodowej".

dokonują tysięcy interwencji w obronie 
zabytków. Wydają dziesiątki publikacji, 
organizują setki konferencji, sesji, wy
staw, konkursów, odczytów, spotkań, 
których tematem jest ochrona zabytków 
i szeroko pojętego dziedzictwa kultural
nego” - wymienił prof. Rottermund.

Dyplom i statuetkę z wizerunkiem 
Leopolda Kronenberga z rąk Ewy 
Gieysztor (córki patrona nagrody) 
i prof. Andrzeja Rottermunda odebrał 
dr Marian Sołtysiak, prezes Zarządu 
Głównego TOnZ. „Traktujemy to wy
różnienie jako ważny sygnał przypomina
jący, że opieka nad dziedzictwem jest po
winnością powszechną, obywatelską, 
a nie jakąś hobbystyczną zabawą. Satys
fakcję sprawia nam ten szczególny fakt, 
że to Fundacja Bankowa im. Leopolda 
Kronenberga, która przecież tak wiele ro

bi dla polskiej kultury, dostrzegła tych, 
którzy w różnych miejscach w kraju, po
za swoimi zawodowymi obowiązkami, 
na co dzień troszczą się o pamiątki prze
szłości” - podziękował dr Marian Sołty
siak, po czym przedstawił najważniejsze 
dokonania TOnZ.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
powstało w 1974 r., by sprawować spo
łeczną opiekę nad zabytkami kultury i na
tury. Organizację tworzyli wybitni kon
serwatorzy, historycy sztuki i społecznicy, 
m.in.: prof. Jan Białostocki, prof. Stani
sław Lorentz, red. Jerzy Waldorff i prof. 
Jan Zachwatowicz. W swym działaniu 
TOnZ nawiązuje do tradycji przedwojen
nego Towarzystwa Opieki nad Zabytka-

Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości
Poprzednik Towarzystwa Opieki nad Zabyt

kami. Istniało w latach 1906-1944. Skupiało wy
bitnych artystów, architektów, uczonych i miło
śników sztuki, ale także przemysłowców, zie
mian i duchownych. Byli wśród nich m.in.: Jó
zef Pius Dziekoński, Zygmunt Gloger, hr. 
Edward Krasiński, Marian Lalewicz, Oskar So
snowski, Stefan Szyller, Władysław Tatarkiewicz 
i Michał Walicki. Towarzystwo organizowało se
sje naukowe i popularyzatorskie odczyty. Do
kumentowało i restaurowało zabytki, gromadzi
ło archiwalia i książki. Zawdzięczamy mu doku
mentację fotograficzną ponad 200 tys. zabyt
ków i ogromną liczbę przeprowadzonych kon
serwacji, by wspomnieć tylko prace na zamku 
w Czersku czy remont kamienicy Baryczków na 
warszawskiej Starówce. Ono też było inicjato
rem stworzenia państwowej służby konserwa
torskiej, a potem jej merytorycznym zaple
czem. Do wybuchu wojny TOnZP zorganizo
wało 32 wystawy i wydało 31 publikacji.
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mi Przeszłości. Obecnie zrzesza 
ok. 2800 osób. W jego skład 
wchodzi 30 oddziałów i pięć kół 
w całej Polsce. Posiada też trzy 
odrębne komitety, zajmujące się 
cmentarzami Żydowskim i Ewan
gelicko-Augsburskim w Warsza
wie oraz zabytkami nad Bzurą.

Siłą organizacji są jej działacze 
w terenie. W Gdańsku bronią za
bytków hydrotechniki, w Pozna
niu przywracają pamiątki małej 
architektury, w Łodzi walczą o re
witalizację zabytków przemysło
wych, w Ustrzykach Dolnych - 
o zabytki cerkiewne, w Słupsku - 
o budownictwo ryglowe, 
a w Lwówku Śląskim - toczą bój 
ze złodziejami okradającymi 
z bezcennych detali tamtejsze ko
ścioły i pałace. W ciągu prawie 
30 lat działalności TOnZ odniósł 
wiele sukcesów. Uratował dzie
sięć cerkwi, ocalił setki obiektów 
małej architektury i kilka tysięcy 
starych nagrobków, a także prze
znaczoną niegdyś do rozbiórki 
warszawską willę Struvego, która 
po generalnym remoncie stała się 
jego siedzibą. Najbardziej jednak 
widocznym znakiem działalności 
Towarzystwa w stolicy jest zreali
zowanie zabytkowego już projek
tu autorstwa wybitnego rzeźbia
rza okresu międzywojennego 
Edwarda Wittiga pomnika Juliu
sza Słowackiego na pl. Banko
wym. Organizacja ma w dorobku sesje, kon
ferencje i odczyty. Dużą popularnością cieszą 
się zwłaszcza comiesięczne otwarte wykłady 
profesorskie pt. „Spotkania w willi Struve
go”. Osobną część aktywności stanowi dzia
łalność wydawnicza. TOnZ ma na swym 
koncie przeszło 80 publikacji, a dzięki wspar
ciu Ministerstwa Kultury wydaje popularny 
miesięcznik „Spotkania z Zabytkami”. Orga
nizuje też szkolenia dla nauczycieli i prze
wodników oraz konkursy dla dzieci i mło
dzieży. Każdego roku część jego oddziałów 
angażuje się w przygotowanie obchodów 
polskiej edycji Dni Dziedzictwa Europejskie
go, największej na Starym Kontynencie ma
sowej imprezy poświęconej zabytkom.

„Obecnie, w demokratycznej Polsce, trze
ba wspierać służbę konserwatorską, pozosta
jącą w permanentnej reorganizacji i z coraz 
chudszymi finansami. Trzeba bronić zabytki 
przed przejawami agresji niektórych nowych 
inwestorów i, niestety, przed obojętnością

1. Uroczystość wręczenia nagrody na Zamku 
Królewskim w Warszawie
2. Prezes TOnZ - dr Marian Sołtysiak odbiera 
nagrodę z rąk Ewy Gieysztor
i prof. Andrzeja Rottermunda

(zdjęcia: Bożena Kędzierzawska)

społeczeństwa. Dlatego za najważniejsze za
danie statutowe uważamy kształtowanie 
stosunku społeczeństwa do zabytków, a więc 
edukację” - stwierdził dr Marian Sołtysiak.

Z tego też powodu finansowy wymiar 
nagrody w wysokości 30 tys. zł Zarząd 
Główny TOnZ postanowił przeznaczyć na 
działalność edukacyjną. Jeśli uda się pozy
skać sponsorów, można będzie poprowadzić 
warsztaty dla nauczycieli i kursy dla Pola
ków zza wschodniej granicy, którzy opieku
ją się tamtejszymi zabytkami.

Tomasz Urzykowski 
dziennikarz „Gazety Wyborczej”

Prof. Henryk Samsonowicz, 
historyk:

Towarzystwo Opieki nad Zabytka
mi odgrywa rolę podobną do tej, któ
rą w czasach minionych miało... biuro 
paszportowe. Przecież ta społeczna 
organizacja chroni nasz „paszport”, 
nasz „dowód tożsamości”. Dba o świa
dectwo naszego pochodzenia - miej
sce, gdzie się urodziliśmy, gdzie 
mieszkamy, nasz język. To jest wła
śnie nasz dowód tożsamości, a dzia
łalność Towarzystwa służy zachowa
niu go w nienaruszonym stanie.

Prof. Tadeusz Chrzanowski, 
historyk sztuki:

Największym osiągnięciem To
warzystwa Opieki nad Zabytkami 
jest jego działalność edytorska. Od 
wielu lat ukazują się „Spotkania 
z Zabytkami", pismo popularyzator
skie z artykułami łatwymi do zrozu
mienia dla przeciętnego czytelnika. 
Forsuje ono tezę, że wszystko wokół 
nas, nawet drobny detal, może być 
zabytkiem. I ma w tym sporo racji. 
Towarzystwo wydało też szereg bar
dzo wartościowych książek. Prowa
dzi odczyty w willi Struvego. Sam 
zresztą wygłosiłem jeden z nich i pi
suję do „Spotkań z Zabytkami”. Nie 
można też, oczywiście, pominąć 
wszystkich prac konserwatorskich 
wykonanych staraniem Towarzy
stwa. Ta organizacja rzeczywiście 
robi dużo, a w dodatku społecznie. 
Spontanicznie powstają w terenie 
nowe jej oddziały i koła. Cieszy 
mnie, że propaguje wiedzę o zabyt
kach wśród młodzieży. Ostatnio 
młodzi członkowie TOnZ wydali CD- 
-ROM poświęcony polskim dworom.

Prof. Ryszard Brykowski, 
historyk sztuki:

Jednym z największych sukce
sów TOnZ jest 15 lat działalności 
Społecznej Komisji Opieki nad Za
bytkami Sztuki Cerkiewnej. Powstała 
ona w 1982 r., a trzeba wiedzieć, że 
w czasach PRL-u starano się zatrzeć 
pamięć o wielokulturowym charakte
rze dawnej wieloetnicznej i różnowy- 
znaniowej Rzeczypospolitej. Zdoby
cie się na odwagę i powołanie komi
sji przez ówczesne władze TOnZ by
ło wielkim osiągnięciem Towarzy
stwa, a jej działalność - ważnym wy
darzeniem kulturowym i aktem poli
tycznym zbliżającym do siebie dwa 
narody - Polaków i Ukraińców. Komi
sja przeprowadziła konserwację 10 
cerkwi i dzwonnic, ponad 4000 na
grobków na ok. 40 cmentarzach, or
ganizowała liczne wystawy w kraju 
i zagranicą oraz liczne plenerowe 
obozy rysunkowe dla dzieci i mło
dzieży z Polski i Ukrainy.
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W żadnym polskim domu 
w czasie Wielkanocy nie 

może zabraknąć kolorowych 
jaj: malowanych gładko 

kraszanek i wzorzystych, 
barwnych pisanek. Są one 

ważnym i charakterystycznym 
atrybutem wielkanocnych 
obchodów świątecznych 

i wiążą się z nimi niezwykle, 
chociaż nie zawsze znane, 

głębokie treści symboliczne.

Jajko w tradycji

1. Pisanki kurpiowskie, Puszcza Biała, lata osiemdziesiąte XX w.
2. Pisankarka przy pracy, Lipsk nad Biebrzą, 2002 r.

BARBARA OGRODOWSKA

I ił i a całym świecie i to od najdawniej- 
szych czasów czczono jajko jako pra- 
źródło naturalnego życia, uniwersalny 

▼ symbol wszelkiego początku: świata 
i każdego istnienia, a także siły, witalności, płod
ności, miłości, rozkwitu, zdrowia, szczęścia, 
zmartwychwstania i wiecznego, niepokonanego, 
ciągle odradzającego się życia. Najstarsze na 
świecie znaleziska skorup jaj glinianych, pokry
tych wzorem i różnymi znakami, pochodzą 
z summeryjskiej Mezopotamii i datowane są na 
3 000 lat p.n.e. W starożytnym Egipcie jajko, po
wiązane z życiodajnym słońcem, było symbolem 
boga Ptaha - garncarza toczącego na kole wielkie 
jajo, które w czasie pracy pękło, a z glinianego 
czerepu wyłonił się w całej swej różnorodności 
świat. Jaja odlane ze złota były atrybutem Afro 
dyty, bogini miłości, płodności i piękna. Według 
mitów filipińskich i indyjskich świat wyszedł 
z ogromnego jaja. W legendach asyryjskich było to jajo 
cudownego ptaka Feniksa, złożone na falach praoce- 
anu. O malowaniu jaj, najczęściej na kolor czerwony, 
w starożytnym Rzymie wspominają w I w. p.n.e. oraz 
I i II w. n.e. pisarze i poeci: Owidiusz, Juvenal, Pliniusz 
starszy. Święty Jan Damasceński dopatrywał się analogii 
pomiędzy budową jajka i kosmosu: skorupkę kojarzył 
z niebem, wyściełającą ją błonę z obłokami, białko

z wodami, żółtko z ziemią i minerałami. W wierzeniach 
wszystkich ludów świata, także w mitologii słowiańskiej 
i polskich wierzeniach ludowych, jajko - kwintesencja 
życia, ma moc kreatywną - przekazywania (ludziom, 
zwierzętom, roślinom, ziemi) ukrytych w nim sił natu
ry. Przypisywano zatem jajku rozliczne właściwości ma
giczne, życiodajne, ochronne i dobroczynne. Uważano 
je za potężny amulet przeciwko czarom i złym mocom.

6 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 4 • 2003



W tradycji chrześcijańskiej jajko stało się symbolem 
świąt wielkanocnych, wiecznego życia i nieśmiertelności 
- darów ofiarowanych wiernym przez Chrystusa, który 
zmartwychwstał i jak pisklę rozbijające skorupę jaja 
skruszył okowy śmierci i grobu.

W polskiej tradycji ludowej jaja złożone na wiosnę, 
malowane na różne kolory, zwłaszcza na kolor czerwo
ny, pokryte wzorami i poświęcone w kościele w Wielką 
Sobotę, pojawiały się w wielu wiosennych zwyczajach 
i obrzędach kultowych, wegetacyjnych, hodowlanych, 
zalotnych, miłosnych, także w obrzędach zadusznych 
oraz w tradycyjnym lecznictwie i magii. Wydmuszki ja
jek wieszane na gaikach (na Śląsku i w Wielkopolsce) 
miały - jak sam gaik - symbolizować wiosnę, przyspie
szać zmianę pór roku, pobudzić wegetację roślin. Sko
rupki jaj, zwłaszcza pisanek, zakopywano w skiby zago
nów, w grządki ogrodów, wieszano na gałęziach lub po 
prostu rzucano pod drzewa owocowe - na urodzaj. 
Wkładano je do kretowisk, wierząc, że przepłoszą 
szkodniki. Podczas pierwszej orki rzucano jajko pod le
miesz pługa, aby chroniło uprawy od wszelkiego zła: 
czarów i groźnych żywiołów. Praktyki magiczne z zasto
sowaniem jajka występowały w wielu zabiegach hodow
lanych, np. na wiosnę toczono jaja po grzbietach i bo
kach krów i koni, aby były tłuste, lśniące, zdrowe 
i „okrągłe jak jajko”. Drobno pokruszone skorupki pi
sanek dodawano do karmy kurom, w nadziei, że będą 
się dobrze niosły. Pasterzy po raz pierwszy wiosną wy
pędzających bydło na pastwisko częstowano jajecznicą 
i dawano im na drogę gotowane jaja dla ochrony przed 
czarami, wilkami, złodziejami, złym urokiem, głównie 
w Malopolsce i na Śląsku. Wierzono, że jajko zakopane 
pod węglem budowanego domu zapewnia szczęście 
i pomyślność, przerzucone nad dachem dworu zabez
piecza przed ogniem, a jeśli zdarzy się nieszczęście i wy
buchnie pożar, to jajko rzucone w płomienie stłumi je 
i ugasi. Wierzono również, że obmycie się w miednicy, 
na dnie której leży pisanka lub kraszanka i srebrne mo
nety, zapewnia zdrowie, urodę i powodzenie w miłości.

W medycynie tradycyjnej i domowych zabiegach lecz
niczych jajko wspomagało zamawianie chorób. Tocząc 
je po ciele chorego, leczono zaziębienia, gorączki i po
strzały. Chorym cierpiącym na febrę i żółtaczkę kazano 
trzymać w ręce jajko i pilnie się w nie wpatrywać. Uwa
żano, że dzięki temu choroba przejdzie z pacjenta na jaj
ko, które później wynoszono i porzucano na rozstaj
nych drogach. Dlatego też ludzie nigdy nie podnosili ja
jek leżących przy drodze czy na rozstajach, aby nie 
wziąć wraz z nimi choroby. Zapis o cudownym ozdro- 
wieniu - odzyskaniu władzy w nogach u chłopca, który 
podniósł jajko z grobu św. Jadwigi, znajduje się w po
święconym jej rozdziale Żywotów Świętych z XIII w. 
Zapis ten jest także świadectwem zastosowania jaj 
w obrzędach zadusznych. W przeszłości na wiosnę za
noszono jaja na cmentarze, toczono je po mogiłach, 
spożywano podczas styp cmentarnych. Zwyczajowi 
składania jaj na grobach w ofierze zmarłym w czasie 
Wielkanocy (obchodzonej w porze dawnych, wiosen
nych zaduszek) wierni są po dzień dzisiejszy wyznawcy 

prawosławia zamieszkujący północno- i poludniowo- 
-wschodnie rubieże Polski. W przeszłości obyczaj ten 
znany byt w wielu rejonach świata, np. w starożytnym 
Rzymie, gdzie na wiosnę kładziono na grobach pomalo
wane na kolor czerwony jaja i czerwone kwiaty. Podob
ne praktyki znane były na Bałkanach, Kaukazie, na zie
miach Słowian, głównie u Rusinów, także na Bliskim 
i Dalekim Wschodzie.

Tradycja zdobienia jaj znana jest w Polsce od ponad 
tysiąca lat. Najstarsze na ziemiach polskich znaleziska 
pisanek (resztek skorupek jaj pokrytych wzorem) po
chodzą z X w. z wykopalisk prowadzonych w Ostrów
ku koło Opola. Dzisiaj już wiadomo, że pisanki te zdo
bione były techniką woskową (stosowaną także i w na
szych czasach), że barwiono je na kolor ciemny, przy 
użyciu farb naturalnych, roślinnych, w wywarach z ja
gód psianki czarnej i rdestu powojowego. Z wykopa
lisk archeologicznych pod Wrocławiem (datowane na 
XIII w.) i na Pomorzu Zachodnim (z XIV i XV w.) po
chodzą pisanki wapienne, kamienne i gliniane, zdobio
ne rytem, czasami malowane. Znajdowano je w obrę
bie domostw, zwykle pod węgłami lub w pobliżu pale
nisk, a większe skupiska na wczesnośredniowiecznych 
cmentarzyskach i w grobach. Płynie stąd wniosek, że 
przypisywano im działania magiczne, ochronne, że 
miały znaczenie kultowe i występowały w ofiarach 
i obrzędach ku czci zmarłych.

Pisankami nazywamy potocznie wszystkie zdobione 
wzorami jaja wielkanocne, chociaż nazwa ta wydaje się 
najwłaściwsza dla pisanek dekorowanych techniką wo
skową (nazywaną także techniką batiku). Polega ona na 
tym, że na czystej i odtłuszczonej powierzchni jajka wy
konuje się wzór ogrzanym, płynnym woskiem, używając 
specjalnego pisaka, tzw. żelazka lub kulki. Zwykłe jest to 
patyk z umocowanym miniaturowym lejkiem z blaszki. 
Przy zastosowaniu tej techniki wykonuje się także pisan
ki tzw. łezkowe lub szpilkowe. Narzędziem do pisania 
jest w tym wypadku szpilka lub gwoździk, a podstawo
wym elementem wzoru - duża kropla wosku, którą 
można dowolnie wydłużać i poprawiać. Jajka z naniesio
nym woskowym wzorem zanurza się w ciepłym barwni
ku. Miejsca pokryte woskiem nie zostają ufarbowane. Po 
osuszeniu pisanki i delikatnym usunięciu wosku otrzy
muje się wzór biały (w naturalnym kolorze skorupki) na 
jednolitym, ciemniejszym tle. Pisanki woskowe, wystę
pujące na całym szerokim pasie ziem wschodnich, a tak
że w Polsce centralnej, mają niekiedy wzory wielobarw
ne, powstające przez stopniowe, kilkakrotne rysowanie 
woskowego wzoru na skorupce i kilkakrotne zanurzanie 
i farbowanie jajka w różnych barwnikach, zaczynając od 
farby najjaśniejszej. Natomiast wielobarwny ornament 
na białym tle uzyskać można, jeśli najpierw ufarbuje się 
jajko, wyrysuje na nim wzory, a następnie wytrawi lub 
rozjaśni tło kwasem buraczanym, chlebowym, serwatką, 
sokiem z kwaszonej kapusty.

Dawne kultowe i magiczne zastosowanie pisanek po
twierdzają ich motywy zdobnicze. Najstarsze z nich - to 
różnego rodzaju znaki solarne: rozety i inne wizerunki 
słońca z promieniami, a wśród nich rozmaite swastyki 
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i znaki mające zapewniać pomyślność: ślimacznice, mo
tywy pastorałów, drzewka życia, a także symbole fallicz- 
ne. Pierwotny sens tych znaków został dawno już zapo
mniany. Artystki ludowe powtarzają je po swych mat
kach, babkach i prababkach, nadając im własne swojskie 
nazwy, np. lejce, słoneczka, konwalijki. Z czasem wymy
śliły też nowe wzory: paseczki i linie dzielące powierzch
nię pisanki na pionowe i poziome pola, szlaczki, kreski, 
kropki i różne ich kombinacje, a także motywy roślinne: 
gałązki, listki, kwiatki itp. oraz zwierzęce: baranki, kur
czątka, ptaki w locie.

Bardzo piękne pisanki powstają przy zastosowaniu 
techniki rytowniczej. Są to tzw. rysowanki lub skroban
ki. Na ufarbowanym jajku ostrym narzędziem (noży
kiem, żyletką lub szpilką) wyskrobuje się wzory, najczę
ściej kwiaty i bukiety kwiatowe, czasem także sentencje 
życzeń, wpisane w owalne pola, wyznaczone wzorzystą, 
najczęściej pionową bordiurą. Najpiękniejsze pisanki 
wykonywane tą właśnie techniką powstają na Śląsku 
Opolskim i nazywane są tam kraszankami. Ich piękne 
wzory przenoszone są niekiedy na porcelanę i zdobią 
najelegantsze i najdroższe, ręcznie malowane serwisy, 
wykonywane w renomowanych wytwórniach śląskich.

Jaja wielkanocne można również zdobić oklejając sko
rupki miękkim rdzeniem sitowia lub dzikiego bzu oraz 
skrawkami kolorowej włóczki, używanej do wyrobu tra
dycyjnych tkanin odzieżowych (na Kurpiach, zachodnim 
Podlasiu, ziemi łowickiej). Można także dekorować pi
sanki naklejanymi warstwowo, barwnymi, miniaturowy
mi wycinankami z glansowanego papieru. Tak zdobią 

swe pisanki z wydmuszek jaj kurzych i gęsich artystki lu
dowe z Łowicza i okolic.

Barwne, wielkanocne jaja bywały także zwyczajowym 
wykupem dziewcząt podczas obchodów śmigusa-dyngu- 
sa. Bywały też darem, niekiedy drogocennym i bardzo 
prestiżowym. Jaja złocone, zdobione misternymi malo
widłami lub ich modele z drogich kruszców, porcelany, 
wysadzane perłami i innymi szlachetnymi kamieniami, 
wykonane przez artystów i utalentowanych jubilerów 
lub w klasztornych manufakturach, były tradycyjnym 
wielkanocnym prezentem na monarszych dworach, 
wśród arystokracji, hierarchów Kościoła i innych dostoj
ników. W Anglii król Edward I każdego roku w dzień 
Wielkanocy rozdawał swym dworzanom pięknie zdo
bione jaja pokryte płatkami szczerego złota. We Francji 
znakomici malarze Watteau i Boucher malowali wielka
nocne jaja dla Ludwika XV. Kosztowne jaja z porcelany, 
ręcznie malowane, srebrne, złocone, wysadzane klejno
tami, własność rodzin cesarskich, prezenty od innych 
koronowanych głów i ważnych osobistości, oglądać 
można w skarbcu na Kremlu. Wiele z nich jest dziełem 
niedościgłego w swej sztuce rosyjskiego jubilera Carla 
Faberge, żyjącego na przełomie XIX i XX w.

W tradycji polskiej i przede wszystkim w tradycji ludo
wej najpiękniejsze wielkanocne jaja były darem świątecz
nym dla osób bliskich i kochanych; były darem serca. 
Dziewczęta wręczały je w dowód sympatii wybranym 
chłopcom, matki chrzestne robiły pisanki i przekazywa
ły je w wielkanocnym prezencie swym chrześniakom, 
obdarowywali się nimi bliscy krewni.

PISANKI UKRAIŃSKIE

Głównym powodem niemal całkowitego braku w naszych zbio
rach zabytkowych pisanek jest ich przysłowiowa kruchość. 
„Stoi za jaje" - mawiano o kimś, kogo miano za nic. „Jaje zjesz, 

skorupkę skruszysz i wyrzucisz. Wiele masz z tego?’’. Nie inaczej 
bywało z jajkiem wielkanocnym. Co święcone - zjadano. A jeśli na
wet najpiękniejsze z kraszanek, pisanek i wyklejanek wybierano ze 
świątecznych koszyków, by je ocalić przed zniszczeniem, tylko 
nieliczne z nich przetrwały próbę czasu.

Jednak o samej tradycji zdobienia jajek wielkanocnych nie za
pominano nawet wtedy (a może szczególnie wtedy), kiedy Rzecz
pospolita znalazła się pod zaborami i problem zachowania daw
nych zwyczajów jej mieszkańców wydawał się problemem niezwy
kle istotnym. Może więc w taki właśnie sposób należałoby się od
nieść do omawiającego ten temat tekstu, zamieszczonego w uka
zującym się w Warszawie tygodniku „Kłosy" (wydanie z 7 kwietnia 
1887 r.)?

„Podając w numerze niniejszym wzory deseni, używanych na Ru
si do ozdabiania jajek wielkanocnych, zwanych Pisankami, przery
sowane z kilkudziesięciu sztuk, jakie nam w roku przeszłym nade
słano z guberni Kijowskiej, chcemy przez to przyłożyć się choć 
w części ku wzbogaceniu materyatów odnoszących się z jednej 
strony do badań etnograficznych, z drugiej zaś do przemysłu do
mowego na Rusi. Wiedzieć bowiem trzeba, że desenie te służą nie 
tylko do ornamentacyi na Pisankach, lecz także i do haftów na ko
szulach ludu rusińskiego, o czem nieświadomi rzeczy przekonać 
się mogą z cennego a ciekawego wydawnictwa Lwowskiego Mu
zeum Przemysłowego, p.t. „Wzory przemysłu domowego, hafty 
włościan na Rusi» (zestawione przez Ludwika Wierzbińskiego), 
w którem napotyka się wiele podobnych wzorów z taką samą ter
minologią. Nie od rzeczy będzie też zrobić przy tern uwagę, że zna
komite Muzeum Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego posiada bogatą 
kollekcyą skorupek pisankowych z Rusi Czerwonej, i że Oskar Kol-
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Ukraińskie pisanki, wg tygodnika „Kłosy”, nr 1136/1887, ze zbiorów Biblioteki
Narodowej w Warszawie

berg przed kilku laty umieścił w „Tygodniku powszechnym* przerys 
czterdziestu ośmiu deseni, używanych do ozdoby jajek wielkanoc
nych na Pokuciu, z odnośnemi do nich nazwami, które też są god
ne uwagi. Między niemi, z podanych przez nas znajdują się tylko: 
dzwon, róża, kaletka, krzyże, czterdzieści klinów, grzebyczki, bara
nie rogi, kurze łapki i ogóreczki; reszta zaś całkiem inna, jak np 
księże ornaty, motowidta, grabie, ślimaki, zwita wstęga, kacze szyj
ki, zajęcze słuchy biesagi, kędziory, splecione nóżki itp. Bo też po
wiada Kolberg: „jakkolwiek niektóre z wymienionych tu wizerunków 
i nazw powtarzają się dosyć często i po innych także wsiach, moż
na jednak przyjąć za pewnik, że każda niemal wieś posiada, obok 
właściwych sobie waryantów tamtych, swoje własne także, specy- 
alne rysunki i nazwy*". (WJP)



wyrób współczesny
4. Owijanki kurpiowskie zdobione rdzeniem
sitowia i barwną włóczką, wyrób współczesny
5. Pisanka wykonana techniką rytowniczą na jajku gęsim, 
lata siedemdziesiąte XX w.
6. Pisanki opoczyńskie, białostockie i podlaskie wykonane techniką 
batiku, druga pot. XX w.
7. Pisanki ze Śląska Opolskiego wykonane techniką rytowniczą, 
druga pot. XX w.

Pisanki i kraszanki wykonuje się w Polsce do chwili 
obecnej. Są one dotychczas przejawem oryginalnej i cie
kawej sztuki zdobniczej i plastyki obrzędowej oraz wiel
kiego kunsztu artystek ludowych. Robimy je także do
mowym sposobem. Są piękną dekoracją świątecznych 
stołów, świadectwem ciągłości i żywotności najstarszych 
naszych tradycji i obyczajów świątecznych.

(w zbiorach: 1, 3, 4, 6,7- Państwowego Muzeum Etnograficznego; 
zdjęcia: 1-4, 6, 7- Krzysztof Chojnacki, 5 - .Foto-Metro" Warszawa) Barbara Ogrodowska
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Jeden z najbardziej uznanych 
polskich malarzy dwudziestolecia 
międzywojennego. Cieszy się dziś 
ogromną popularnością. Wtaśnie 
mija 120. rocznica urodzin i 70. 
rocznica przedwczesnej śmierci 
artysty. Muzeum Śląskie 
w Katowicach i Muzeum Narodowe 
w Warszawie postanowiły uczcić 
tę datę, organizując wystawę 
monograficzną malarza. 
Zgromadzono na niej dzieta z lat 
1900-1932 - obrazy olejne, 
akwarele, a także rysunki i grafiki. 
Wystawa stanowi cenną 
dokumentację poszukiwania formy 
i dochodzenia do własnego stylu. 
Eksponowana jest kolejno 
w Katowicach, Krakowie, Gdańsku 
i Warszawie.

Tadeusz Makowski
tej sławy już nie doczekał...

JOLANTA GUMULA

ózef Tadeusz Makowski urodził się 29 stycznia 
1882 r. w Oświęcimiu. W dzieciństwie nie prze
jawiał cech szczególnego uzdolnienia, po matu

rze zaczął studiować filozofię oraz filologię kla
syczną i polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rok póź
niej wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Ja
ko uczeń Jana Stanisławskiego, zawdzięczał mu wrażli
wość spojrzenia na naturę, a precyzji rysunku i giętkiej li
nii nauczył się od Józefa Mehoffera. Wczesne prace malo
wane były wyraźnie pod wpływem tych dwóch mistrzów. 
Liczne projekty scenograficzne są z kolei świadectwem 
zamiłowania artysty do teatru, a zbiór jego rysunków 
i akwarel z karykaturami kolegów mówi o sporym dow
cipie. Nie nimi miał jednak zasłynąć. Po ukończeniu Aka

demii odbył podróż do Monachium, by na przełomie 
1908 i 1909 r. wyjechać do Paryża. Wybierał się na rok, 
został do końca życia.

Pierwsze lata pobytu na obczyźnie naznaczone były 
piętnem biedy. Znosił ją jednak z pokorą twierdząc, że 
„malarz, który jej nie zaznał może żałować, że ominął go 
urok artystycznego życia - urok niepewności jutra” 
(wszystkie cytaty w artykule pochodzą z: Tadeusz Makow
ski 1882-1932. Malarstwo Rysunek Grafika. 'Wystawa 
w 120. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci, Muzeum 
Śląskie, Katowice 2002). Samym Paryżem nie był zachwy
cony. Nazywał go „targowiskiem pieniędzy”. Sztuka two
rzona „na jego oczach” nie podobała mu się, a uznanie 

' znalazła jedynie twórczość Pierra Puvisa de Chavannesa. 
Wyrazem tej admiracji jest obraz „Chrzest w Jordanie”, 
będący parafrazą „Biednego rybaka” francuskiego mała-
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1. „Autoportret”, ok. 1919, ol., pf., 64 x 50 cm
2. „Chrzest w Jordanie”, ok. 1909, ol., pf., 156 x 129 cm
3. „Widok mostu w Espaly”, ok. 1920, ol., pf., 65,5 x 107 cm
4. „Kapela dziecięca”, 1922, ol., pf., 114 x 146 cm
5. „Powrót ze szkoty”, 1927, ol., pf., 130,5 x 97 cm
6. „Martwa natura z melonem”, ok. 1928, ol., pf., 50,5 x 93 cm

rza. Po roku środowisko paryskie zaczęło coraz bar
dziej wciągać Makowskiego. Teraz mistrzem był Paul 
Cezanne, który wpłynął na dalsze dochodzenia artysty 
do kubizmu. Potęguje to przyjaźń z awangardową gru
pą malarzy i pisarzy, czołówką kwitnącego właśnie no
wego kierunku: Albertem Gleizesem, Jeanem Metzin- 
gerem, Fernandem Legerem. „Wyzbywam się świadomie
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impresjonizmu. Staram się budować przedmiot, opowiada
jąc o jego wymiarach mniej lub więcej natężonymi plama
mi” - zanotował w pamiętniku. Fascynowało go łączenie 
kubizmu z poezją; w tajemnicy przed innymi pisywał 
wiersze. W 1911 r. namalował pierwsze geometryzujące 
pejzaże. W ciągu trzech kolejnych lat niemal całkiem zdo
minowały jego twórczość, charakteryzując się różnorod
ną kolorystyką, od ciemnych lśniących brązów w takich 
obrazach, jak „Pejzaż z domami” lub „Pejzaż bretoński ze 
studnią” po barwy jasne i delikatne, jak w „Portrecie męż
czyzny w białym kapeluszu”. Zaczął odnosić też pierwsze 
sukcesy, wystawiając w grupie awangardowych malarzy. 
Prasa witała go jako nowego kubistę, tymczasem Makow
ski oznajmia, że tak malować już nie będzie. Był to akt 
wymagający sporej odwagi, bo równoznaczny z utratą do
tychczasowego poparcia zaprzyjaźnionej awangardy. 
O dziełach powstałych w tym okresie nie wspominał, 
a zapytany o nie odpowiadał, że je spalił. Choć od kubi
zmu radykalnie się odżegnał, to właśnie on zdecydował 
o kształcie całej jego dalszej twórczości. Zachował też 
świadomość, że jest malarzem nowoczesnym.

Kolejne lata spędził na poszukiwaniu własnej drogi. 
Swego doświadczenia malarskiego nie oceniał zbyt wyso
ko. Epizod impresjonizmu mu się nie podobał, odrzucił 
też twórczość dekoracyjną, kubizm i fowizm. Zwrócił się 
więc do natury, a pomogło mu w tym studiowanie prac 
Jeana B. C. Corota i Gustave Courbeta. Powstały obrazy 
inspirowane pejzażem miejskim i życiem na wsi. Te ostat
nie - malowane podczas wakacyjnych pobytów w Breta
nii, jak „Zagroda w Keranguernat” - tchną magicznym 
realizmem pracy, uproszczeniem formy, przypominają 
styl Pietera Bruegela st., którego Makowski był wielbicie
lem. W tym czasie stworzył też właściwy sobie typ pejza
żu, opierając się na prostocie, wdzięku i liryzmie. Cechy 
te na stałe już weszły do dorobku artysty. Pod wpływem 
intensywnej obserwacji natury odkrył też przedmiot i je
go fakturę. Maluje więc „Martwą naturę z melonem i no
żem”, pisząc: „Często wracam do martwych natur, które 
mi pozwalają swobodnie myśleć i wyszukiwać kształty”. 
Zdarza mu się również uwieczniać bukiety kwiatów, 
zwłaszcza tych delikatnych, subtelnych - polnych („Kwia
ty w ogrodzie”, 1920 r.).

Z Makowskim najbardziej kojarzą się jednak słynne 
portrety dzieci. Poświęcił im ogromną część swojej twór
czości. Zgłębiając ich psychikę, przenosił ją na płótno lub 
papier. Mali bohaterowie stają się postaciami centralny
mi, pierwszoplanowymi. W latach 1918-1920 nie są to 
jeszcze znane wszystkim późniejsze „kukiełki”, lecz reali
styczne studia. Głowy traktowane są zazwyczaj szkicowo, 
wyraz twarzy nad wiek poważny, smutny nawet. Uniesio
ne brwi znamionują zdziwienie, a rozchylone usta - za
myślenie. Widać, że modele nie wywodzą się z najbogat
szych warstw społecznych. Biedne sukienki i nieśmiałość 
wskazują, że to raczej wiejskie sierotki, takie jak 
w „Dziewczynce w sukience w kratkę”, „Dziewczynce 
w różowej czapeczce” czy „Małej Giocondzie”: „To nie są 
dzieci bogatych ludzi; nigdy takich nie znalem” - potwier
dza artysta. Jego stosunek do nich był zawsze nader po
ważny, pełen szacunku. Niektórzy twierdzą, że w ich na

turze artysta znalazł odpowiednik własnych emocji i sto
sunku do świata.

Około 1920 r. nastąpiła zmiana - malowane dzieci sta
ją się weselsze, ciekawe świata i dowcipne. Rysunek ich 
twarzy jest uproszczony - okrągły, bardziej płaski i mniej 
realny. Dwa lata później w duchu tym powstało dzieło, 
które przeszło do historii jako jedno ze szczytowych osią
gnięć artysty - „Kapela dziecięca”. Zaskakuje nowator
stwem kompozycji i syntetycznym uproszczeniem, a tak
że prawdziwą feerią barw, których wcześniej nie stosował 
na taką skalę i w tak śmiałych zestawieniach.

Kolejne lata znowu przyniosły zmianę w twórczości 
Makowskiego. Mowa tu o pejzażach powstałych między 
1926 a 1927 r., zwanych „pejzażami małego miasteczka” 
(„Pejzaż z płotem”, „Domek”). Niemal wszystkie dotyczą 
mieściny Breuilpont, gdzie artysta spędzał letnie miesiące. 
Jak dawniej wybierał krajobraz bogaty, przestrzenny, tak 
teraz preferuje mniejszy, skromny, po prostu „zwyczaj
ny”. Znak przy drodze, wóz z koniem, kościółek - stają 
się stałymi elementami kompozycji. Świadomy ich wybór 
wprowadza do obrazów specyficzny klimat i liryczno- 
-naiwny nastrój. Nastrój, który - mimo iż malowany 
w Bretanii - zadziwiał wszystkich „polskością”. Nie 
mniejsze znaczenie odgrywa tu dyskretna i wyciszona ko
lorystyka, z której światło wydobywa świeżość, przejrzy
stość i swoisty blask. Wtedy też przyszły pierwsze większe 
sukcesy malarza. Po pierwszej indywidualnej wystawie 
w galerii swej przyjaciółki Berty Weill w 1927 r. zwróciła 
na niego uwagę krytyka, odnajdując objawienie nowego 
talentu: „Makowski jest jednym z ostatnich przedstawicie
li typu artysty pełnego melanchołii, sentymentu i refleksji 
właściwych epoce romantyzmu” (Jacques Maunay w pi
śmie „The Arts”). „Szczera intymność całej wystawy była 
tak pozbawiona pozy, że zrobiła wrażenie wiosennego dnia 
na prawdziwej wsi” - pisał Edward Woroniecki.

Sam Makowski, mimo iż mile podbudowany słowami 
pochwały, do takiego sposobu malowania miał już nie 
wrócić. Do głosu zaczęły bowiem dochodzić porzucone 
dawniej pierwiastki kubizmu, by ujawnić się w innym, 
równie znamiennym płótnie tego okresu - „Powrocie ze 
szkoły”. Dominuje w nim forma stożka, do której spro
wadzają się wszystkie elementy obrazu: wieża kościoła, 
czapeczki dzieci, a nawet przydrożne paprocie. Nie jest to 
jednak kubizm w czystej postaci. Malarz zaczerpnął z nie
go tylko to, co było mu potrzebne, by stworzyć wreszcie 
swój własny, niepowtarzalny styl. Druga indywidualna 
wystawa w 1928 r. zupełnie oszołomiła krytykę: „Ma
kowskiemu zdarzył się cud jaki zdarza się jedynie poetom. 
(...) Trzeba widzieć go w jego surowej pracowni wypełnio
nej jedynie miłością do sztuki” - pisał Leon-Martin. „Ko
ledzy winszowali mi (...) - słowem prawdziwy start i zapo
wiedź na przyszłość. Wydaje się, że moja osobowość wy
zwala się coraz bardziej (...). Po dwudziestu latach pracy 
w Paryżu i nieustannej walki osobowość moja poczyna się 
zarysowywać w konturach bliższych tego, co miałbym po
wiedzieć ostatecznie”. Tu właśnie narodził się ten „praw
dziwy”, znany wszystkim Makowski.

Forma jego kompozycji stawała się coraz bardziej uprosz
czona, a tematyka dotyczyła dzieci. „Ubierał je” w spiczaste
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7. „Szewc”, 1930, ol.. pt., 100,5 x 81 cm
8. „Maskarada w mroku”, 1931, ol., pt., 53,5 x 65 cm

(obrazy ze zbiorów: 2-5, 7-8 - Muzeum Narodowego w Warszawie,
1 - Muzeum Narodowego w Krakowie, 6 - Muzeum Śląskiego w Katowicach; 

zdjęcia: 1 - Marek Stadnicki, 2, 6 - Jacek Mężyk, 3-5, 8 - Janusz Kozina, 7 - Elżbieta Gawryszewska)

czapki, opończe z kapturami, kołnierze z kryzami. 
Ich twarze są okrągłe, oczy zredukowane do 
ciemnych paciorków. Tworzą sceny teatralne 
i karnawałowe, pojawia się również charaktery
styczny motyw maski, jak np. w „Maskaradzie” 
lub „Maskach”, mając na stałe zająć miejsce 
w twórczości artysty. Ten poetycki świat marione
tek jest zarazem bardzo prawdziwy, niemal ludz
ki. Sama maska - początkowo niewielka - z bie
giem czasu ewoluowała, stając się „zastępczą gło
wą” o białych kwadratowych oczodołach, pokaź
nych, wydłużonych nosach przypominających 
dzioby. Nie jest też zwykłym ozdobnym akceso
rium. Wprowadza nastrój misterium, sennych wi
zji, kiedy indziej zaś wesołej zabawy. Dla Makow
skiego nie zasłaniała, lecz odkrywała prawdziwe 
oblicze: „Maski! Maski! - widzi się je wszędzie 
w moich obrazach. Dla mnie są to osoby prawdzi
we i ta ludzka prawda mnie pasjonuje”. Niesamo
wity klimat potęguje dodatkowo światło, wdzie
rające się do wnętrza kompozycji samodzielną 
smugą, jak w „Snopie światła”. Ukoronowaniem 
maskaradowych scen jest „Teatr Dziecięcy” 
(19317- Formalnie to jedna z najbardziej geome- 
tryzowanych kompozycji Makowskiego z jego 
neokubistycznego okresu. Figurki dzieci mają 
kształt graniastosłupów, ostro zakończone czapki 
tworzą stożki, a chorągiewki - prostokąty.

Ważnym i często występującym w twórczości 
malarza tego okresu motywem były też instru
menty muzyczne. Pomysł ich wprowadzenia 
wziął się prawdopodobnie z jego zamiłowania 
do muzyki, które od dziecka wykazywał. Gry
wał na skrzypcach i gitarze, a kupowanie sta
rych skrzypiec i naprawianie ich uważał za 
swoje hobby. Harmonie, bębenki, trąbki dyna
mizują kompozycję, a czasem są nawet większe 
od grajków. Jeden z nich w „Chłopcach z fujar
kami” trzyma piszczałkę większą od siebie, 
w „Czworo dzieci z trąbą” sam instrument od
grywa pierwszoplanową rolę. Środki wyrazu 
sugerują też rodzaj melodii: bardziej lirycznej 
w pierwszym obrazie, a skocznej i głośnej - 
w kolejnym. Na czoło wybija się tu obraz zaty
tułowany „Jazz”, który pod względem dynami
zmu nie znajduje analogii w malarstwie euro
pejskim tego okresu.

Ostatnie lata twórczości były dla artysty bar
dzo intensywne. Malował w euforii, jakby nad
rabiając stracony czas uporczywych poszuki
wań stylu. Wierny tematyce dziecięcej, wyod
rębnił dwa rodzaje scen i kostiumów: zwyczaj
ne, codzienne, rodzinno-domowe oraz festyno
we, karnawałowe i teatralne. Pierwsze sytu
owane były wewnątrz wiejskich chat, skromnie 
umeblowanych, jak w „Dzieciach przy stole”. 
Drugie - raczej na wiejskich drogach. Mają 
charakter groteskowy, lecz nie jest to groteska 
złośliwa, raczej życzliwa i dowcipna. W miarę
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coraz większego upraszczania formy bardziej czuła sta
wała się paleta, a koloryt wyszukany. Wydobywał ekspre
sję nie agresywną, lecz czułą, poetycką, doprowadzając 
dzieła do mistrzostwa. Sposób swego malowania najle
piej określił sam: „Maluję natężając barwy i egzaltując 
stronę muzykalną. Formę upraszczam, podkreślając cha
rakter. Lubię prostotę życia, ludzi i przedmiotów w natu
rze. Staram się patrzeć i malować wesoło, bo rados'c daje 
uciechę drugim”. Jednym z lepszych tego przykładów jest 
„Odlot jaskółek”.

Można się zastanawiać, czy w „dziecięcym świecie” 
malarza zdarzały się płótna przedstawiające dorosłych. 
Owszem. Ich charakterystyka jest jednak ostrzejsza, bru- 
talniejsza. Umiejscowieni zazwyczaj w oberżach przy 
kartach i winie, miejscu pracy, zdają się mówić o rzeczy
wistości mniej naiwnej i wesołej. Przykładem - grote
skowa „Gra w karty” lub swoista galeria typów ludz
kich: „Szewc”, „Piekarz”, „Rybak”, „Skąpiec”, będące 
już formami monumentalnymi i szczytowym osiągnię
ciem dojrzałego stylu artysty. Decyzję o tworzeniu więk
szych płócien podjął prawdopodobnie w 1930 r. „Na
malowałem starego rzeźbiarza sabotów. Siedzi w pracow
ni otoczony owocami swej pracy. Potem znów obraz w 
plastycznej formie i ciepłych barwach: Strzelec, a przy 
nim zwierzyna. Z pobytu nad morzem duży obraz Ry
bak”. „Szewc” uchodzi za najlepsze i najbardziej repre
zentatywne dzieło okresu dojrzałego. Postać potrakto
wana jest tu mniej kubicznie od pozostałych. Sylwetka - 
obrysowana mocnym konturem - opiera się na linii 
miękkiej i płynnej. Światło łagodnym refleksem modelu
je ramiona starca, a niebieskosrebrzysty kolor nadaje to
nację całości. Innym obrazem w galerii „typów” jest nie
co moralizatorski „Skąpiec”, oparty na ludowej przypo
wieści o złym chciwcu chowającym do pończochy złote 
talary i czyhających na łup złodziejach. To groteska 
sprowadzająca się w gruncie rzeczy do przedstawienia 
osamotnienia i bezradności starca.

„Skąpiec” był ostatnim dużym płótnem Makowskiego, 
sygnowanym w kwietniu 1932 r. Nie przeczuwając ry
chłej śmierci, artysta spędził wakacje w gronie przyjaciół, 
dużo rysując. 16 października zapadł na ciężką chorobę. 
Grono najbliższych nie odstępowało go ani na chwilę, 
gdy leżał w szpitalu. Nie odzyskując przytomności, zmarł 
prawdopodobnie na skutek udaru mózgu 1 listopada 
1932 r., mając zaledwie 50 lat.

Zycie jego było ciche, kontemplacyjne i biedne. Nie za
łożył rodziny, bo uważał, że sztuka wymaga całkowitego 
poświęcenia. Niezwykle wysoko cenił za to przyjaźń. Pro
wadził pamiętnik, będący dla nas źródłem wiedzy na te
mat jego osobistych przeżyć i stosunku do twórczości. Co 
znamienne, pisał go w większości po polsku, mimo że 
przeszło dwadzieścia lat mieszkał w Paryżu. Kraków uwa
żał za najpiękniejsze miasto, do kraju zamierzał wrócić w 
momencie, gdy jego obrazy będą cokolwiek znaczyć dla 
Polaków. Niestety, nie zdążył. Zapisał tylko: „Wystarczy 
mi, jeżeli kiedyś' późniejsze młode nasze pokolenie przypo
mni mnie sobie i oceni czyste pierwiastki malarskie, które 
mnie wyróżniać będą od innych malarzy. Dla nich bowiem 
buduję moją skromną, nie znaną mi jeszcze drogę". Mimo 

iż drogi tej nie dane mu było dokończyć, życzenie jego 
zostało spełnione.

Śmierć artysty wstrząsnęła całym otoczeniem. Odszedł 
u progu kariery, w momencie, kiedy tworzył najlepsze 
dzieła, a jego sztuka zaczęła budzić zainteresowanie 
marszandów i publiczności. Jego pracownia, pełna nie
dokończonych jeszcze płócien, nagle opustoszała. 
Wśród pozostałych tam papierów odnaleziono małą 
kartkę z odręcznie naszkicowanym życiorysem i lapidar
nym credo artystycznym: „(...) Credo moje artystyczne 
wyraża się w rytmie formy i jej transpozycji lirycznej, 
s'wiatlocieniu nierealnym i kolorze również transponowa- 
nym”. Bliscy zatroszczyli się o uchronienie spuścizny ar
tysty przed rozproszeniem. Założyli Towarzystwo Przy
jaciół Tadeusza Makowskiego i postanowili „zrobić 
wszystko, co możliwe, aby dać publiczności pojęcie o 
prawdziwym obliczu Makowskiego i wielkości jego dzie
ła”. Słowa dotrzymali.

Dziś malarstwo Makowskiego jest niezwykle popular
ne i cenione, uzyskuje wysokie sumy licytowane na au
kcjach, sięgające nawet 970 tys. zł. Podkreśla się jego ory
ginalność, łatwo rozpoznawalną odrębność twórczą, 
szczerość wypowiedzi i subtelne poetyzowanie codzien
ności.

Jolanta Gumula

Wystawę prac Tadeusza Makowskiego można było zobaczyć od listo
pada 2002 r. do lutego 2003 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach, od mar

ca do kwietnia 2003 r. prezentowana jest w Muzeum Narodowym w Krako
wie, od czerwca do sierpnia 2003 r. planowana jest w Muzeum Narodo
wym w Gdańsku, a od listopada do grudnia 2003 r. w Muzeum Narodo
wym w Warszawie.

PRZYKŁADOWE NOTOWANIA AUKCYJNE 
OBRAZÓW T. MAKOWSKIEGO

■„Troje dzieci
z kaduceuszem”,
1929, ol./tekt., 33x47 cm 
Polswiss Art, 05.03.2000 
(145 000) 145 000 pin

■„Rozmowa", 
akw./pap., 24x32 cm
Polswiss Art, 05.03.2000 
(50 000) 62 000 pin

■„Martwa natura z gruszkami", 
ok. 1920, ol./pt., 32,7x40,6 cm 
Polswiss Art, 04.03.2001
(125 000) 125 000 pin

■„Ulica w normandzkim 
miasteczku”, ot ./pap., 21x34 cm 
Polswiss Art, 09.12.2001
(3 500) 4 200 pin

■„Trzej mężczyźni”, 1930, 
akw./pap., 24x31,5 cm
Polswiss Art, 09.12.2001
(65 000) 65 000 pin

■„Chata w lesie”, 1907, 
ol./tekt., 14,5x18,5 cm
Sztuka, 15.12.2001
*- 970 000 pin

■„Dwoje dzieci z chorągiewką", 
1931, ol./pt., 55x46,5 cm 
Sztuka, 18.05.2002
(230 000) 235 000 pin

■„Mali bracia”, 1931, ol./pt., 
37,5x46 cm
Rempex, 23.10.2002 
(320 000) 320 000 pin

■„Dziewczynka w lokach", 
1927, ol./pt., 41x27,5 cm 
Sztuka, 14.12.2002 
(140 000) 140 000 pin

■„Dziewczynka z koszykiem 
kwiatów”, ok. 1927, ol./pt., 
100x62 cm
Rempex, 22.01.2003 
(390 000) 360 000 pin
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1. Widok Kocka - patac od strony zajazdu. 
Zygmunt Vogel, pióro, pędzel, tusz

Palace w Kocku i Siemiatyczach byty głównymi rezydencjami 
księżnej Anny Jabłonowskiej. Pałac w Kocku pełnił funkcję 

rezydencji letniej, a patac w Siemiatyczach zimowej.

Rezydencje
w Kocku i Siemiatyczach

ALDONA SOŁTYSÓWNA

ałac w Kocku usytuowany jest na wysuniętym 
cyplu skarpy. Główny korpus stanowi budy
nek jednopiętrowy o bryle późnobarokowej, 
dość ciężkiej. Barokowe proporcje podkreśla 

dodatkowo łamany dach. Kształty pałacu typo
we są dla osiemnastowiecznej architektury rezyden- 

cjonalnej. Elementy klasycystyczne wniósł Szymon Bo
gumił Zug (1733-1807), wybitny architekt pochodzący 
z Saksonii. W swych wczesnych pracach stosował on 
formy barokowe, by z czasem stać się jednym z czoło
wych twórców polskiego klasycyzmu, sięgającym nie
jednokrotnie po pomysły awangardowe. Wiele nowa
torskich rozwiązań konstrukcyjnych odnaleźć można 
w jednym z najważniejszych jego dzieł - kościele ewan

gelickim w Warszawie (1777-1781). Kształt najprost
szych figur geometrycznych - walca, sześcianu - przyj
mują często obiekty małej architektury parkowej pro
jektowane przez Zuga. Stanowiło to nawiązanie do tzw. 
francuskiej architektury rewolucyjnej.

W trakcie klasycystycznej przebudowy pałacu 
w Kocku, dokonanej około 1780 r. przez tego archi
tekta, do elewacji od strony dziedzińca dostawiony 
został portyk o czterech kolumnach jońskich z belko
waniem i trójkątnym tympanonem z kartuszami z her
bami Sapiehów i Jabłonowskich. Elewacja ogrodowa 
otrzymała parterowy portyk toskański, podtrzymują
cy taras obrzeżony balustradą. Boczne ryzality fasady 
i środkowa część elewacji ogrodowej zwieńczone zo
stały attykami. Attyka od strony ogrodu ozdobiona 
była płycinami z girlandami i guzami. Jej schodkowy
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2. Widok Kocka - pałac i park od strony rzeki, 
Zygmunt Vogel, 1796, akwarela

3.4. Obecny wygląd pałacu w Kocku - od strony 
północnej (3) i południowej (4)

szczyt dekorował medalion z herbem i mitrą książęcą. 
Oficyny połączone zostały z pałacem ćwierćkolistymi 
galeriami kolumnowymi, poza galerią wschodnią 
umieszczono klatkę na ptaki. Owe ćwierćkoliste gale
rie wywodzą się z twórczości Andrei Palladia (1518- 
-1580), architekta północnowłoskiego, którego dzie
ła wywarły ogromny wpływ na rozwój klasycyzmu 
w Anglii w XVIII w.

Efektem zainteresowania kulturą wysp brytyjskich, 
jakie zrodziło się w Polsce w dobie oświecenia, było 
stosowanie form palladiańskich w ówczesnym budow
nictwie rezydencjonalnym. Pałac w Kocku nie jest od
osobnionym przykładem palladianizmu na naszym 
gruncie, rezydencji z tego okresu o ćwierćkolistych ga
leriach znamy ponad czterdzieści, wśród nich pałace 
w Siedlcach, Tulczynie, Wolborzu, Rogalinie, Małej 
Wsi, Walewicach, Białaczowie, Smiełowie, prymasow
ski w Warszawie. Kock należy do najwcześniejszych 
realizacji tego typu. Na osi oficyny wschodniej usta
wiony został obelisk. Dziedziniec od frontu zamknię
to niskim pełnym murem, z wjazdem flankowanym 
przez dwa sfinksy. W 1825 r. pałac został nieco prze
budowany przez Henryka Marconiego, jednak więk
szość elementów z czasów Anny Jabłonowskiej zacho
wała się do naszych dni; przekształceniu w później
szych czasach uległy wnętrza.

Most przerzucony nad wąwozem, przez który pro
wadzi wjazd na dziedziniec pałacowy, jest dziełem Zu- 
ga. Składał się z dwóch równolegle ustawionych pół
okrągłych łuków, pomiędzy którymi przerzucona była 
konstrukcja nośna. Balustradę zdobiły bukraniony 
(motywy dekoracyjne w kształcie czaszki byka) z gir
landami. Zug był również autorem drugiego mostu 
dwuarkadowego, przerzuconego ponad wąwozem od 
strony zachodniej oraz budynków gospodarczych ota
czających przedpole pałacowe.

W skład zespołu pałacowego w Kocku wchodził 
„słynny z piękności” ogród. Jego część geometryczna 

była założona na płycie skarpy, natomiast częścią po
niżej pałacu zajął się Zug i w jej kompozycję roman
tyczną włączył wąwóz. Nieistniejąca już dziś dekoracja 
ściany obrzeżającej dziedziniec od strony wąwozu wy
konana była z regularnych bloków kamiennych, na tle 
których ustawiona została ruina romantyczna w for
mie półokrągło zamkniętych nisz i stojących przed ni
mi doryckich kolumn. W innym miejscu ogrodu 
umieszczona była okrągła wieżyczka. W części wąwo
zu poniżej skarpy znajdują się stawy połączone z kana
łem wodnym, po którym goście pływali łodziami. 
W parterze wodnym były wyspy tworzące romantycz
ne ustronia z egzotyczną roślinnością. Ogród miał 
charakter naturalnego założenia w typie ogrodów an
gielskich. Księżna Jabłonowska, opierając się na wzor
cach angielskich, założyła układ nieregularny, pełny 
romantycznych zakątków i ustroni.

Szymon Bogumił Zug był nie tylko wybitnym ar
chitektem, ale i jednym z najważniejszych w swym cza
sie projektantów parków krajobrazowych. Do najzna
komitszych jego realizacji należały ogrody w Powąz
kach, Mokotowie, na Solcu, wreszcie w Arkadii pod 
Nieborowem. Wzór dla obiektów tego typu stanowiły 
parki sentymentalne powstające we Francji i Anglii. 
Moda ta wiązała się z preromantyczną fascynacją za
mierzchłą przeszłością, zwłaszcza średniowieczem, eg
zotyką oraz kultem natury, inspirowanym filozofią Ja
na Jakuba Rousseau.

Ogród w Kocku zdobiły rozmaite gatunki egzotycz
nych drzew, krzewów, kwiatów. Wyobrażenie o rośli
nach rosnących w założeniach ogrodowych księżnej 
daje jej praca Porządek robót miesięcznych ogrodnika 
(w 1786 r. wydana drukiem w Siemiatyczach, 
a w 1787 przez Grólla w Warszawie), której pierwo
wzorem była książka angielska New Improvements of 
Planting and Gardening Philosophical and Practical in 
three Parts by Richard Bradley (The Fifth Edition, Lon
don 1726).
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Anna Paulina z Sapie
hów Jabłonowska uro
dziła się w 1728 r. 
w miejscowości Wotpa 
w województwie nowo
grodzkim. Była córką 
Kazimierza Karola Sa
piehy, starosty oni- 
ksztyńskiego i wolpiń- 
skiego, generała artylerii 
litewskiej i Karoliny z Ra
dziwiłłów, kanclerzanki 
litewskiej. Działalność 
jej w różnych dziedzi
nach wskazuje na to, że 
osiągnęła dużą wiedzę 
i należała do najbardziej 
światłych ludzi tego 
okresu. W 1750 r. poślu- 

Portret Anny z Sapiehów 
Jabłonowskiej, 

Edward Jarmosiewicz, 1996, kopia 
obrazu olejnego z XVIII w. (Miejsko- 
■Gminny Ośrodek Kultury w Kocku)

bila Jana Kajetana Jabłonowskiego, wojewodę bractaw- 
skiego. Małżonkowie odbyli podróż po Europie, ale po 
powrocie do kraju ich drogi rozeszły się. Jan K. Jabłonow
ski nadal podróżował i rzadko bywał w kraju, Anna objęta 
zarząd nad dobrami. Po śmierci męża (1764 r.) została
właścicielką olbrzymiej fortuny, którą tworzyły dobra sie- 
miatyckie (Siemiatycze), Wysockie (Wysokie Litewskie), 
kockie (Kock), wołyńskie i inne luźne miejscowości - 14 
miast, 107 wsi, 24 folwarki, pałace w Warszawie i Lwowie. 
Dzięki posiadanej wiedzy i znakomitej organizacji i admi
nistracji majątków doprowadziła do ich rozwoju ekono
micznego, rozkwitu miast, rozwoju rolnictwa. W 1770 r. 
odbyta podróż do Danii, Szwajcarii, Holandii w celu zapo
znania się z nowoczesnym rolnictwem i hodowlą. Następ
nie zwiedziła Wenecję, Rzym, Neapol, Paryż, w 1771 r. An
glię. Doświadczenia zdobyte w czasie podróży wykorzy
stała przy zakładaniu rezydencji i ogrodów.

W latach 1767-1771 brata udział w życiu politycznym, 
dążyła do wprowadzenia reform w kraju i uniezależnie
nia go od obcych wpływów. Uczestniczyła w konfedera
cji barskiej. Wspierała cele patriotyczne i humanitarne. 
Zakładała szpitale, fundowała klasztory. Wydawała duże 
sumy na utrzymanie swojego dworu, biblioteki, groma
dzenia zbiorów. Od Marii Teresy otrzymała order Krzyża 
Gwiaździstego, który cesarzowa nadawała arystokrat- 
kom głośnego nazwiska i zasług.

Pożyczka holenderska w 1794 r. przyspieszyła ruinę 
majątku Anny Jabłonowskiej. Bank holenderski zajął jej 
dobra za długi. Zbiory po jej śmierci zostały sprzedane 
przez spadkobierców carowi Aleksandrowi I, który ofia
rował je Akademii w Moskwie (prawdopodobnie spłonę
ły w 1813 r.); część z nich, w tym zbiory biblioteczne, 
znajduje się w Ermitażu w Petersburgu.

Anna Jabłonowska zmarła 7 lutego 1800 r. w majątku 
rodzinnym w Ostrogu, położonym na północny wschód 
od Kamieńca. Została pochowana w podziemiach tam
tejszego kościoła; w latach sześćdziesiątych XX w. trum
nę przekazano do Muzeum Krajoznawczego w Ostrogu. 
Dla zachowania pamięci o Annie Jabłonowskiej w kapli
cy Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrogu umieszczo
na została współczesna tablica memorialna.

Cały park rezydencji w Kocku zachował ślady z po
szczególnych okresów stylowych. Przetrwały krajobra
zowe walory dzikiej promenady biegnącej wzdłuż 
brzegu stawów oraz elementy układu regularnego 
w formie alei lipowych i szpalerów grabowych. Z ta
rasu pałacowego roztaczają się dalekie widoki na łąki 
i rozległą dolinę Wieprza. Jest to szeroka oś widoko
wa ograniczona kulisami drzew po obu jej stronach. 
Pozostałości parku znajdują się również na terenie na
leżącym obecnie do kościoła, ponieważ za czasów An
ny Jabłonowskiej teren ten wchodził w skład zespołu 
pałacowego.

Rezydencja w Kocku stanowiła centrum życia na
ukowego i kulturalnego, kreowanego przez księżnę Ja
błonowską, która przyjmowała tu ludzi nauki, arty
stów, pisarzy, poetów. Założyła bibliotekę, w której 
zgromadziła bogate zbiory książek z różnych dziedzin. 
Jej pozostałością była biblioteka hrabiów Żółtow
skich, kolejnych właścicieli pałacu, która istniała jesz
cze w okresie międzywojennym. Były tu również zbio
ry dzieł sztuki - obrazów, rzeźb, rzemiosła artystycz
nego - stanowiące wyposażenie wnętrz; po śmierci 
księżnej uległy rozproszeniu.

Zespół pałacowy w Kocku po zniszczeniach w XIX 
i XX w. został odbudowany w latach 1978-1980 pod 
kierownictwem inż. Tadeusza Orzechowskiego. Obecnie 
w pałacu mieści się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Dom Pomocy Społecznej. Prowadzone są również pra
ce nad projektami pełnej rekonstrukcji ogrodu i roślin
ności z czasów Anny Jabłonowskiej.

Po objęciu klucza siemiatyckiego na Podlasiu księż
na Jabłonowska podjęła rozbudowę Siemiatycz, które 
po 1758 r. przeżywały intensywny rozkwit ekono
miczny i kulturalny. W 1777 r. na krańcach miasta, 
w odległości pół kilometra od rynku, zapewne na te
renie dawnej rezydencji Sapiehów, rozpoczęła budowę 
pałacu. Nie jest znana jego forma i szczegółowa loka
lizacja. Zachował się plan Siemiatycz, z którego wyni
ka, że elewacją północną - frontową zwrócony był 
w stronę miasta, miał plan prostokąta z dwoma skrzy
dłami, z ryzalitem w środkowej części fasady. Na dzie
dzińcu pałacowym ustawiony był na osi pomnik z bia
łego marmuru, upamiętniający przodków Sapiehów. 
Całość otaczał założony również na planie prostokąta 
park oraz sad i ogród warzywny, ogrodzony ceglanym 
murem. Dziedziniec pałacowy z ulicą pałacową (aleja 
lipowa) łączyła brama wjazdowa, ozdobiona rzeźbami 
sfinksów. Twórcą siemiatyckiego pałacu w stylu klasy- 
cystycznym był zapewne także Szymon Bogumił Zug, 
projektant pałacu w Kocku.

Anna Jabłonowska przy planowaniu ogrodów wy
korzystała własne doświadczenia oraz swoją pracę Po
rządek robót miesięcznych ogrodnika. Dla lepszego 
utrzymania i zarządzania dobrami opracowała nawet 
Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców (wydruko
wane w 1786 r. w Siemiatyczach i w 1787 u Grólla 
w Warszawie). Obie prace cieszyły się dużym zaintere
sowaniem wśród ziemian.
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(1, 2 -w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie: 
zdjęcia: 1 - Henryk Romanowski, 3,4- Tomasz Futera, 5 - Instytut Sztuki PAN w Warszawie)

5. Pozostałości bramy wjazdowej na dziedziniec patacu w Siemiatyczach

W zimowej rezydencji księżnej w Sie
miatyczach, podobnie jak w Kocku, by
wali pisarze, poeci, naukowcy. Znajdo
wała się tu bogata biblioteka, drukarnia, 
gabinet historii naturalnej, zbiory staro
żytności.

W 1863 r. siemiatycki pałac został 
zniszczony. Zachowały się tylko pozosta
łości kamiennego ogrodzenia ze zrekon
struowaną około 1960 r. bramą o dwóch 
sarkofagowych cokołach, zdobionych 
kanelowanymi konsolkami i zwieńczo
nych piaskowcowymi rzeźbami sfinksów 
z około 1777 r., w znacznym stopniu 
również zrekonstruowanymi.

Zbiory Anny Jabłonowskiej należały 
do największych kolekcji w Polsce. Były 
to zbiory biblioteczne, przyrodnicze, ga
binet archeologiczny, numizmatyczny, 
zbiory dzieł sztuki - malarstwo, rzeźba, 
rzemiosło artystyczne. Księżna zamierza
ła przekazać je narodowi i państwu. 
W tej sprawie zachowała się jej kore
spondencja z królem Stanisławem Augu
stem Poniatowskim. Po śmierci księżnej 
zbiory jednak uległy rozproszeniu. Zbio
ry biblioteki w Siemiatyczach, zakupione 
przez Aleksandra I, znajdują się w Ermi
tażu w Petersburgu.

Anna Jabłonowska przy zarządzaniu 
swymi rozległymi dobrami wykorzystała 
szeroką wiedzę i wieloletnie doświadcze
nia, wniosła też ogromne zasługi w dzie
dzinie rozwoju nauki, kultury i sztuki. 
Przy opracowywaniu założeń i planów 
przestrzennych swych licznych zespołów 
pałacowo-ogrodowych współdziałała 
z architektami i ogrodnikami. Należała 
do najwyższych sfer arystokracji europej
skiej i elity umysłowej Polski w dobie 
Oświecenia.

Aldona Soitysówna

Spotkanie z książką
MIASTO SZCZEGÓLNE

W 2002 r. ukazat się pierwszy tom monografii Częstochowy 
pt. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego - okres sta

ropolski, praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kwiryka (nad 
całością monografii liczącej cztery tomy czuwa Ryszard Koło
dziejczyk); wydawcą jest Urząd Miasta Częstochowa. Tom 
obejmuje najstarszy okres dziejów do końca XVIII w. Znaczne 
wzbogacenie dotychczasowej wiedzy o Częstochowie stało 
się możliwe dzięki nowemu odczytaniu średniowiecznych do
kumentów zgromadzonych m.in. w nierozerwalnie związanym 
z miastem klasztorze paulinów na Jasnej Górze oraz w Archi
wum Archidiecezjalnym. W tomie poruszone zostały m.in. na
stępujące tematy: środowisko przyrodnicze, badania archeolo

giczne, narodziny miasta i jego rozwój, fundacja klasztoru, bu
downictwo i sztuka na terenie klasztoru i miasta, a także rola 
Jasnej Góry jako miejsca pielgrzymkowego oraz twierdzy. 
Książka opatrzona jest wieloma rycinami, fotografiami, mapa
mi i dwoma indeksami. Aby uświadomić sobie szczególny cha
rakter Częstochowy, gdzie z miastem współistnieje słynny 
ośrodek maryjny, warto przytoczyć wstępne słowa Feliksa Kwi
ryka o Częstochowie: „mimo że nie była w dawnej przeszłości 
i dtugo w czasach nowożytnych centrum administracji pań
stwowej, ani ważnym ośrodkiem górniczym czy też portowym, 
jej dzieje znajdowały zawsze swoje odbicie na kartach historii 
narodowej", (kmn)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Rotunda na wzgórzu

K
ilka kilometrów w linii prostej od 
Świętego Krzyża, w powiecie 
Ostrowiec Świętokrzyski, leży 
wieś Grzegorzowice. Pierwsze informacje 

o niej pochodzą z 1269 r., kiedy sprowa
dzili się tu świętokrzyscy benedyktyni, 
aby założyć misję chrześcijańską. W wio
sce znajduje się pięknie położony na 
wzgórzu kościół św. Jana Chrzciciela. Pa
rafia powstała tu przed 1346 r., ale nie 
wiadomo dokładnie, kiedy wybudowano 
kościół - niektórzy badacze uważają, że 
nawet w XI w. Tymczasem Jan Długosz 
podał, że kościół w kształcie rotundy 
ufundował w drugiej połowie XIII w. 
dziedzic Grzegorzowie - rycerz Nawój 
herbu Topór. Ostatnio datowanie kościo
ła przesuwa się na koniec XIII lub począ
tek XIV w., do czego przyczyniły się pro
wadzone tu badania archeologiczne.

Romańska rotunda o średnicy 7,70 m, 
od strony wschodniej zakończona sklepio
ną absydą o średnicy 4 m, zbudowana zo
stała z miejscowego łamanego piaskowca 
i jest murowana na wapno. W absydzie za
chowało się najcenniejsze z trzech pier
wotnych okien - okrągłe z kamienną roze
tą; dwa pozostałe możemy zobaczyć 
w północnej ścianie rotundy. W 1627 r. od 
północy dobudowano do rotundy prosto
kątną zakrystię, od zachodu taką samą na
wę o długości 17 i szerokości 10 m, którą 
podparto pięcioma murowanymi skarpa
mi, a w południowej ścianie nawy umiesz
czono trzy okna i wejście boczne (główne 
znajduje się od zachodu). Wejścia te obra- 
mowują skromne późnorenesansowe por
tale. Do 1885 r. kościół przykryty był gon
tem, który wymieniono na blachę żelazną, 
a w 1923 r. na żelazno-ocynkowaną.

We wnętrzu świątyni warto zwrócić 
uwagę na pierwotną posadzkę kamienną 
w prezbiterium, wykonaną z piaskowca 
wydobywanego w pobliskim Kunowie 
(stąd nazwa: piaskowiec kunowski) 
i chrzcielnicę o cechach romańskich. Oł
tarz, wykonany również z piaskowca ku- 
nowskiego, powstał za czasów probosz
cza Antoniego Zmysłowskiego (1935- 
-1943). Z poprzedniego, lipowego ołta
rza z XVIII w. zachował się obraz 
„Chrzest Chrystusa”, który wisi teraz 
przy wejściu do prezbiterium.

Dobroczyńcami świątyni byli m.in.: 
w czasach najdawniejszych jeden z wła
ścicieli Grzegorzowie i Sarniej Zwoli Mi
kołaj Chrząstowski, w XVI w. Stanisław 
Ożarowski, a później Targowscy, funda
torem 54-stopniowych schodów prowa
dzących do świątyni był Karol Sosnow
ski, a ksiądz Józef Frey ufundował bocz
ne ołtarze, pacyfikał z relikwiami Krzyża 
św. oraz relikwiarz św. Floriana.

U podnóża świątyni zachowały się ru
iny kilku czworaków z początku lat dwu
dziestych XX w. Stanowiły one część te
renu dworskiego. Niestety, wejście na te
ren parku dworskiego z zachowanymi 
ponad czterowiekowymi dębami i innymi 
pomnikami przyrody nie jest już możliwe 
ze względu na zakupienie całości przez 
osobę prywatną.

Jacek Tokarski
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Rzepiennik Biskupi, gm. Rzepiennik Strzyżewski, 
pow. Tarnów, woj. małopolskie.
Bliższa lokalizacja: na „Szlaku Architektury Drewnianej”; na 
skraju zabudowań wsi Rzepiennik Biskupi, 3 km na wschód od 
leżącego w jej centrum nowego kościota w Rzepienniku.
Rodzaj i nazwa obiektu: drewniany kościół filialny św. Jana 
Chrzciciela z przełomu XV i XVI w., należący do parafii w Rze
pienniku Biskupim.
Użytkownik: parafia rzymskokatolicka w Rzepienniku Biskupim. 
Stan obiektu: od pięciu lat wnętrze kościółka pozbawione jest 
wyposażenia; prowadzone są w nim prace konserwatorskie, któ
re wymagają pilnej interwencji. Dawny wystrój kościółka byt 
skromny, wprost surowy, urzekający prostotą i pięknem. Przed 
laty znajdowały się w nim rzeźby, które zaliczane są do najwybit
niejszych dziel przemijającego gotyku (dziś znajdują się w Mu
zeum Narodowym w Krakowie, w Kamienicy Szotayskich) oraz 
tryptyk późnogotycki z początku XVI w. Zachowały się też inne 
resztki rzeźb oraz kilka obrazów o cechach ludowych. Przed 
siedmiu laty rozpoczął się tu remont kapitalny. To co dzisiaj moż
na zobaczyć we wnętrzu kościota budzi grozę. W miejscu ka
miennej posadzki ułożono „kafelki” łazienkowe, kamienne scho
dy pod wieżą i do babińca zastąpiono płytami granitowymi 
(z materiału używanego przy wykonywaniu współczesnych na
grobków), w oknach brakuje szyb, a część gontów zakonserwo
wano przepalonym olejem. Wreszcie prace przerwano. Sposób 
ich prowadzenia może doprowadzić do zniszczenia jednego 
z najstarszych kościołów drewnianych powiatu tarnowskiego.
Inne informacje: parafia w Rzepienniku Biskupim posiada też ko
ściół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z połowy XIX w., 
a w nim secesyjną polichromię wykonaną przez uczniów Stanisła
wa Wyspiańskiego. Także ten obiekt wymaga pilnego remontu: 
odpadają tynki, kruszy się cegła, przecieka dach. Ksiądz pro
boszcz przymierza się do jego remontu - jest już opracowana do
kumentacja. W tej sytuacji wydaje się, że szanse na rychłe dokoń
czenie remontu drewnianego kościółka maleją z każdym dniem. 
Parafia jest zbyt biedna, a służby konserwatorskie nieudolnie nad
zorują prace. Cała ta sytuacja nie napawa optymizmem. Jedy
nym pocieszeniem może być chyba tylko dokonana w 2002 r. za
miana wieżyczki z blaszanej barokowej na drewnianą gotycką.
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Dane bibliograficzne: na temat kościota św. Jana Chrzciciela 
w Rzepienniku Biskupim istnieje olbrzymia literatura - od opraco
wania S. Tomkowicza w Tece konserwatorów Galicji zachodniej, 
I, Kraków 1900 do przewodnika M. i A. Michniewskich, M. Dudy 
i S. Wypycha Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, Pruszków 
2001, s. 158-159; na temat ostatnio prowadzonej konserwacji 
w tygodniku „Temi”, nr 34/1108, 2001.

AW
Rzepiennik
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Miejscowość: Budzynek, gm. Dalków, pow. Poddębie, woj. 
łódzkie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi Budzynek.
Rodzaj i nazwa obiektu: drewniany kościół parafialny Ścięcia 
św. Jana Chrzciciela i Świętej Trójcy.
Stan obiektu: dobry, ostatni gruntowny remont zakończono 
w 1996 r.
Inne informacje: kościół, zbudowany w latach 1710-1711, był 
w latach 1713-1773 stacją misyjną sprowadzonych z pobliskiej 
Łęczycy jezuitów.
Dane bibliograficzne: „Wiadomości Archidiecezji Warszaw
skiej", nr 3, Warszawa 1915, s. 80-83; Diecezja Łódzka, 1987, 
s. 232-233.

ks. Janusz Szeremeta
Łódź

Miejscowość: Glitajny, gm. Bartoszyce, pow. Bartoszyce, woj. 
warmińsko-mazurskie.
Bliższa lokalizacja: ok. 8 km na południowy wschód od Barto
szyc; dojazd drogą polną 1,5 km na południe od drogi Bartoszy
ce - Kętrzyn.
Rodzaj i nazwa obiektu: zespół dworsko-parkowy Glitajny: mu
rowany dwór z pot. XIX w. i zabytkowy park.
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: zachowane mury zewnętrzne, wnętrza zdewasto
wane (brak stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodów); dach 
zabezpieczony, piwnice odwodnione; wymiany wymagają drew
niane stropy, istnieje też możliwość odtworzenia stolarki, drew
nianej podłogi i stiuków na podstawie zachowanych elementów. 
Inne informacje: po wojnie mieściła się we dworze szkoła pod
stawowa, mieszkania pracownicze oraz biura PGR; w latach 
siedemdziesiątych budynek został opuszczony przez lokatorów 
i od tego czasu popadl w częściową ruinę; od 2000 r. stał się 
własnością prywatną. Ostatni remont przeprowadzono w 1940 r. 
Obecnie trwa inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska 
i prowadzone są badania archeologiczne oraz kolorystyczne; 
zinwentaryzowano park i podjęto prace lecznicze drzew; oprą-
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cowano historię posiadłości oraz projekt renowacji parku. W naj
bliższym czasie planowane jest odtworzenie zabudowań gospo
darczych (poprzez przeniesienie na teren założenia z okolic Morą
ga spichlerza z XIX w. i stodoły o konstrukcji szachulcowej oraz 
zakup sąsiadującej dziatki z budynkiem czworaków).
Dane bibliograficzne: M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, Patace 
i dwory dawnych Prus Wschodnich, wyd. III, Olsztyn 2001, s. 171.

Mariusz Heleniak
Warszawa
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1.2. Widok dworu: elewacja frontowa (1) i boczna od wschodu (2)

Miejscowość: Rokitno, gm. Rokitno, pow. Biała Podlaska, woj. 
lubelskie.
Bliższa lokalizacja: plac przykościelny parafii Świętej Trójcy 
w Rokitnie.
Rodzaj i nazwa obiektu: grób gen. Iwana Jazykowa-Poleszki, 
zm. 8 lipca 1906 r. - granitowy krzyz i cokół z tablicą, wokół na
sypu ziemnego secesyjna metalowa (kuta i gięta) krata. 
Użytkownik: parafia Świętej Trójcy w Rokitnie.
Stan obiektu: katastrofalny, elementy kraty skorodowane.
Inne informacje: jest to jedyny ocalały grób ze zlikwidowanego 
w latach siedemdziesiątych obszernego przykościelnego cmen
tarza prawosławnego; obiekt ogólnodostępny, dotąd nieremon- 
towany; wymaga natychmiastowej interwencji.
Dane bibliograficzne: dotąd nieopisywany

Tomasz Suma
Zawiercie

1.2. Grób (1) i fragment jego ogrodzenia (2)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

W zaciszu starych drzew...
Wzdłuż ponad dwudziestokilometrowej drogi łączącej Nowy Targ z Krościenkiem we wsiach 

Łopuszna, Harklowa, Dębno Podhalańskie i Grywałd zachowały się wzniesione w XV w. 
cztery drewniane kościoły. Harmonijnie wkomponowane w podtatrzański 

krajobraz, schronione w zaciszu starych drzew cieszą oko,
budząc jednocześnie podziw dla kunsztu góralskich cieśli. Równie piękne - choć otoczone 

nie tak już wybujałymi drzewami - są leżące nieopodal Gorlic, na wschód od tej trasy, 
drewniane kościoły z XVI w. w Krużlowej Wyżnej i Polnej oraz wzniesiona w XVII w. kaplica 

cmentarna w Moszczenicy. Budowane z modrzewia i sosny - czasem na niewielkim 
wzgórzu, czasem na równinie, a czasem w dolinie, na uboczu wsi lub w jej centrum, 
przy kasztelach i przy folwarkach - rokrocznie przyciągają licznych zwiedzających.

I nic w tym dziwnego, gdyż podobnych im zabytkowych świątyń zachowało się tak niewiele...

1. Kościół parafialny św. Trójcy i św. Anto
niego Opata w naddunajeckiej wsi Ło
puszna sąsiaduje z zespołem dworskim 
z XVIII w. Do zbudowanej pod koniec XV 
w. świątyni w XVII w. dostawiono wieżę, 
a później kruchty. Zdobiąca wnętrze poli
chromia patronowa z początku XVI w. za
chowała się jedynie we fragmentach. 
Obecna, o motywach ornamentalnych i fi
guralnych, wykonana została w 1935 r. 
podczas remontu przeprowadzonego po 
powodzi w 1934 r. Ze względu na bliskość 
rzeki kościół często był uszkadzany. 
Ostatnio woda dostała się do jego wnę
trza w 1997 r.

2. Położony w pobliżu folwarku dworskie
go kościół Narodzenia Najświętszej Pan
ny Marii w Harklowej został zbudowany 
pod koniec XV w. Około 1500 r. jego wnę
trze ozdobiono polichromią patronową, 
która zachowała się do dziś we fragmen
tach. Kilkakrotnie byt przebudowywany 
i remontowany, w XVII w. otrzymał wieżę, 
w XVIII kruchtę boczną, w XIX - kaplicę, 
a w XX w. - podcienia. Z czasów ostatniej 
przebudowy pochodzi też wykonana 
w 1931 r. przez Władysława Świtonia 
obecna polichromia, nawiązująca do stylu 
Młodej Polski. W póżnobarokowym ołta
rzu głównym umieszczono obrazy z pier
wotnego gotyckiego tryptyku z XVI w. 
Dwa ołtarze boczne, także barokowe, po
chodzą z XVIII w., a dwa kolejne, w kapli
cy, rokokowe przeniesione zostały do 
Harklowej przed stu laty z jednego z ko
ściołów na Spiszu.

3. Gotycki kościół św. Michała Archanioła 
w Dębnie Podhalańskim jest jedną z naj
starszych świątyń w Małopolsce. Wzniesio
no go około 1480 r. przy kasztelu, którego 
pozostałości odkryto podczas prac arche
ologicznych. Około 1500 r. wnętrze ozdo
biono polichromią patronową (zachowaną 
do dziś), wykonaną w 31 kolorach z 77 mo
tywami ornamentalno-roślinnymi, geome
trycznymi, figuralnymi i zwierzęcymi. 
W 1601 lub 1607 r. do nawy dostawiono 
wieżę - jedną z najstarszych tego rodzaju 
budowli w Polsce. Ściany wieży, wysoki 
dach korpusu oraz daszki kruchty i sobót 
podbite zostały gontem. Do najcenniej
szych elementów gotyckiego wyposażenia 
kościoła należą: ustawiony na belce tęczo
wej krucyfiks z ok. 1380 r., tryptyk w ołtarzu 
głównym, rzeźby w ołtarzach bocznych 
i na ścianie południowej oraz tabernaku
lum, umieszczone obecnie na północnej 
ścianie świątyni.
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4. Malowniczo położony na zadrzewio
nym wzgórzu kościół św. Marcina 
w Grywałdzie zbudowano w drugiej po
łowie XV w. Przed 1618 r. dostawiono do 
niego charakterystyczną wieżę o kon
strukcji słupowej. Prawdopodobnie 
w tym samym czasie przykryto go też 
nowym, oddzielnym dla nawy i prezbite
rium dwuspadowym dachem oraz wy
konano we wnętrzu - zachowane do 
dziś na ścianach i stropie prezbiterium, 
na ścianach nawy i parapecie chóru 
muzycznego - polichromie z motywami 
figuralnymi i ornamentalnymi. W ołtarzu 
głównym znajduje się późnogotycki 
tryptyk z XVI w. z wizerunkiem patrona 
kościoła.

5. Kościół Narodzenia Najświętszej Panny 
Marii w Krużlowej Wyżnej położony jest 
w głębokiej dolinie w centrum wioski. Jed- 
nonawowy, z wieżą izbicową zwieńczoną 
hełmem baniastym z latarnią, został zbu
dowany w 1520 r. z fundacji Jana Pieniąż
ka. Słynie z wykonanych w tym samym 
czasie i zachowanych do dziś przepięk
nych polichromii - dwóch rozet ze scena
mi z Nowego Testamentu oraz bogatych 
dekoracji roślinnych w pozostałych roze
tach na stropie nawy i na zaskrzynieniach. 
W kościele tym Stanisław Wyspiański od
krył dla szerokiej publiczności jedno z naj
wybitniejszych dzieł sztuki polskiego śre
dniowiecza - rzeźbę pięknej Madonny 
z 1410 r., nazwaną później Madonną 
z Krużlowej (obecnie w Muzeum Narodo
wym w Krakowie).

6. Kościół parafialny św. Andrzeja w Po
lnej został zbudowany około połowy XVI 
w. z fundacji Gładyszów, ówczesnych wła
ścicieli wsi. Po przebudowie w połowie 
XIX w., w wyniku której znacznie przedłu
żono nawę, zmienił swój wygląd. Wznie
siony w tradycji póżnogotyckiego warsz
tatu ciesielskiego jest kościołem jednona- 
wowym, bez wieży, z zaskrzynieniami 
i wysoką wieżyczką na sygnaturkę. We 
wnętrzu ma bogatą polichromię z drugiej 
potowy XVI w., odkrytą podczas remon
tów w latach 1966-1968. Polichromia ta 
obejmuje zarówno wzory patronowe (na 
stropie świątyni), jak i znakomite warszta
towo sceny z życia i męki Chrystusa, wize
runki Piotra i Pawła, apostołów i fundato
rów kościoła oraz wyobrażenie Sądu 
Ostatecznego (na ścianach kościoła).

7. Kaplica cmentarna pod wezwaniem 
Chrystusa w Ciemnicy w Moszczenicy 
stoi nieopodal parafialnego kościoła na 
miejscowym cmentarzu. Zbudowana ok. 
1680 r. - gruntownie odnowiona w latach 
1966-1968 - jest budowlą sześcioboczną 
o układzie centralnym, zwieńczoną da
chem namiotowym z latarnią, wzorowaną 
na murowanych kaplicach renesanso
wych. Wewnątrz zachowała się interesują
ca, choć nieco wyblakła, barokowo-ludo- 
wa polichromia z ok. 1680 r. z cyklem 
scen z Męki Pańskiej. Na terenach pol
skich Karpat jest to jedyna dziś drewniana 
kaplica poświęcona Męce Pańskiej.

Piotr Walczak

(zdjęcia: 1-4 - Piotr Walczak, 
5-7 - Grażyna i Zygmunt Malinowscy)
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W
zdłuż historycznego szlaku 
komunikacyjnego Elbląg- 
-Tolkmicko położone były 
niegdyś okazałe podmiejskie majątki, 

m.in. Zakrzewo, Bielany Wielkie, 
Podgórze, Zajazd, Dębolęka, Nowy 
i Stary Krasny Las. Stanowiły one uni
katowy w całych Prusach zespół. Od
grywały rolę ośrodków życia umysło
wego i kulturalnego. Ich właściciele 
często mieli wielkie ambicje artystycz
ne, gościli przedstawicieli sztuki, pisa
rzy i artystów, kolekcjonowali dzieła
sztuki, urządzali wieczory poetyckie 
i koncerty muzyczne. Często też sami 
parali się sztuką. Budynki dworskie 
były na ogół dość skromne, lecz za to 
estetycznie i ze smakiem urządzone 
oraz malowniczo położone wśród zie
leni zadbanych parków. Specyficzny 
klimat tych miejsc przyciągał w XIX 
w. romantycznych wędrowców, któ
rzy docenili uroki okolicy i zaczęli od
wiedzać rejon traktu tolkmickiego, 
popularyzując jego walory. Wszystkie 
te piękne dworskie zespoły dotrwały 
do drugiej wojny światowej, lecz 
w 1945 r. większość z nich została 
zniszczona. Bardzo często padały łu
pem bezmyślnej grabieży połączonej 
z dewastacją lub były palone przez 
żołnierzy armii radzieckiej. Ocalałe 
obiekty oddawano do zamieszkania 
pracownikom PGR-ów, co przyczy
niało się do dalszej dewastacji. O la

tach zaniedbań świadczą ogromne 
pniaki starych pomnikowych drzew, 
straszące w dawnych podworskich 
parkach. Ten niedobry czas przetrwa
ły tylko nieliczne dwory. Wśród ocala
łych znalazł się najstarszy z nich - 
piękny barokowy dworek w Zajeździe 
(dawnym Drewshof).

Majątek ten należy do najstar
szych posiadłości w rejonie miasta, 
założonych w czasach Zakonu Krzy
żackiego. Zanim jeszcze Stare Miasto 
Elbląg otrzymało w 1246 r. prawa 
miejskie, tutejsze dobra ziemskie 
o powierzchni 8 łanów nadano ryce
rzowi Johannowi von Pach, który 
przybył do Prus w 1232 r. wraz z bur- 
grabią Magdeburga. Prawdopodob
nie dopiero w 1457 r., dzięki tzw. 
Wielkiemu Przywilejowi Kazimierza 
Jagiellończyka, owe dobra stały się 
własnością miasta. Od tego momentu 

Zajazd zaczął funkcjonować jako ma
jątek mieszczański, który w swoich 
dziejach wielokrotnie zmieniał wła
ścicieli, a od ich nazwisk różnie go 
nazywano. Nazwa Drewshof pocho
dzi od Albrechta Drewes, który 
w 1568 r. posiadał tu 6 łanów. Kolej
nymi właścicielami majątku byli: Da
niel Wider, Sebastian Stolz, szwedzki 
kapitan Coudin, Brodowski, Klein, 
Skrywiński, August Austigal. Kupno 
Zajazdu w 1812 r. przez Fryderyka 
Reinholda Alsena zapoczątkowało 
nowy okres w historii majątku, zwią
zany z bogatym elbląskim rodem Al- 
senów. Jako jedyny w dawnym po
wiecie elbląskim, Drewshof znajdo
wał się w posiadaniu tej samej rodzi
ny przez ponad sto lat (do 1945 r.). 
Alsenowie przybyli do Elbląga po je
go zajęciu przez Prusaków w 1772 r. 
Wkrótce doszli do ogromnego bogać-
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1. Pozostałości traktu tolkmickiego 
w miejscowości Pięknolesie
2. Fasada dworu w Zajeżdzie
3. Neogotycka kapliczka
4. Rzeźba Iwa przy bramie wjazdowej do parku

(zdjęcia: Justyna Kozłowska)

trwa i znaczenia. Utarło się nawet po
wiedzenie, że „prędzej odpłynie woda 
z Zalewu Wiślanego, niźli pieniądze od 
Alsenów”. Na początku XX w. 
w skład ich majątku wchodziły już trzy 
dobra: nie tylko właściwy Drewshof, 
ale także Hellwigshof i Stara Dębołę- 
ka. Ostatni właściciele Zajazdu z rodu 
Alsenów - rodzeństwo Edith i Hans 
w 1945 r. opuścili dwór, uciekając 
przed Armią Czerwoną.

Po drugiej wojnie światowej go
spodarzem zabytkowego zespołu 
dworsko-parkowego w Zajeżdzie zo
stało Państwowe Gospodarstwo Rol
ne, które przeznaczyło budynek dla 
administracji, a potem na przedszko
le. W następnych latach przejął go 
Kombinat Rolny „Drużno”. W tym 
okresie wybudowano nowe przed
szkole, które do dziś stanowi obcy 
element w zespole. Wycięty został 

sad, zniszczona szklarnia i zburzono 
kilka budynków gospodarczych. 
W parku wycięto wiele cennych sta
rych drzew i urządzono wysypisko 
śmieci. Od 1987 r. dwór jest własno
ścią państwa Oliwii i Jerzego Kosa- 
czów, którzy dokładają wszelkich sta
rań, aby zabytek uratować od dalsze
go zniszczenia. Ich rola ogranicza się 
jednak tylko do zabiegów utrzymują
cych budynek w niezmienionym sta
nie, bo koszt remontu przerasta moż
liwości finansowe.

Barokowy budynek dworu pocho
dzi z drugiej połowy XVII w., kiedy 
właścicielem Zajazdu był szwedzki 
kapitan Coudin; na przełomie XVIII 
i XIX w. został przebudowany. Obec
nie jest to dwutraktowy obiekt parte
rowy, założony na planie prostokąta, 
o wymiarach 29x19 m, z dwoma ry
zalitami na osi poprzecznej. Dach 
dwuspadowy z naczółkami ma pokry
cie ceramiczne. Budynek jest częścio
wo podpiwniczony. Pod jego północ
ną częścią znajdują się piwnice o kon
strukcji o wiele starszej od samego 
dworu, które być może są pozostało
ścią po jakiejś budowli średniowiecz
nej. Pod dachem znajduje się użytko
we poddasze o szachulcowej kon
strukcji ścian. Główne wejście poło
żone jest od strony wschodniej. Pro
wadzi do niego ganek z trzema arka
dami, wsparty na czterech toskań
skich filarach. Nad nim znajduje się 
balkon, a jeszcze wyżej dwuosiowy 
ryzalit zwieńczony trójkątnym na
czółkiem. Od strony ogrodu zacho
wał się ziemny taras z wejściem do 
dworu. Płytki ryzalit nad tarasem ma 
formę małej kamieniczki zwieńczonej 
wysokim szczytem, zamkniętym od 
góry tukiem złożonym, a po bokach 
ujętym w spływy. Niestety, nie zacho
wały się elementy, które zapewne kie
dyś go zdobiły. Być może fragmentem 
tej dekoracji jest wyeksponowany 
w parku ładny odlew betonowy, 
przedstawiający ornament roślinno- 
-geometryczny. Podczas remontu 
w latach dwudziestych XX w. budy
nek przedłużono o 3,5 m w części po
łudniowej. W tym miejscu znajduje 
się obecnie dodatkowe wejście gospo
darcze, nad którym zachował się pul
pitowy daszek. W tym samym czasie 
dostawiono od strony północnej do
budówkę z płaskim dachem, która
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ma oddzielne wejście od wschodu. 
Oprócz budynku dworu zachowały 
się jeszcze inne elementy dawnego 
zespołu - na skraju parku wieża ci
śnień (1923 r.), naprzeciwko dworku 
ceglane budynki gospodarcze, a od 
strony wschodniej nieduża kapliczka 
nagrobna. Kapliczka, wzniesiona nad 
kryptą grzebalną na początku XX w., 
ma formy neogotyckie i regionalno- 
-secesyjne. W krypcie do 1945 r. 
znajdowały się trumny ze zwłokami 
właścicieli majątku, po wojnie ich 
szczątki przewieziono na jeden z el
bląskich cmentarzy.

Ważnym elementem założenia był 
park (około 3,5 ha) - pierwotnie 
utrzymany w stylu francuskim, po
tem przekształcony w park angielski. 
Na podstawie szacunkowej oceny 
wieku drzew (około 150-200 lat) 
obecne założenie parkowe powstało 
w połowie XIX w. Wśród najcenniej
szych zachowanych okazów wymie
nić trzeba lipę drobnolistną o obwo
dzie 6,5 m i szpaler dębów przy dro
dze granicznej. Pomnikiem przyrody 
był też wiąz górski, z którego został 
w tej chwili imponujący rozmiarami 
pień. Inne gatunki drzew występują
ce w parku - to jesiony, modrzewie, 
klony, buki, wiązy, olchy. Wzdłuż za
chodniej granicy płynie strumień, 
który zasila staw. Dawniej w skład 
majątku wchodził także drugi staw, 
który obecnie jest już poza granicami 
posesji. Elementami wystroju parku 
były kiedyś ogrodowe rzeźby. Źródło 
zdobiła grota wykonana z kamieni 
i rzeźby figuralne. Na południowym 
krańcu znajdowała się paradna bra
ma wjazdowa, ku której od strony 
traktu tolkmickiego prowadziła dro
ga dojazdowa. Obecnie zachował się 
tutaj szpaler starych dębów i lip oraz 
dwie kamienne figurki lwów strzegą
cych kiedyś wjazdu.

Dworek w Zajeżdzie jest wspa
niałym przykładem podmiejskiej sie
dziby i świadkiem długiej historii 
podelbląskich majątków rycerskich 
i mieszczańskich. Całe szczęście, że 
w porę dostrzeżono jego wartość 
i uchroniono od całkowitej ruiny. 
Życzyć tylko należy, aby znalazły się 
środki, które umożliwią mu powrót 
do dawnej świetności.

Justyna Kozłowska
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W
 zachodniej części Pomorza 
Gdańskiego stosunkowo 
licznym dworom udało się 
znaleźć mecenasów umiejących po

godzić ich atuty historyczne z uży
tecznością, jakiej oczekujemy od nich 
dzisiaj. O Prusewie (2 km od Jeziora 
Żarnowieckiego) wzmiankuje doku
ment z 1342 r., dotyczący uposażenia 
klasztoru z Oliwy. Wieś lokowana 
była na prawie chełmińskim, w XIV 
w. liczyła 36 włók, z czego 3,5 stano
wiło wołniznę sołtysa. Jednym z ko
lejnych właścicieli był szlachcic ka
szubski Georg Wittke, w XVIII w. na
leżała do Przebendowskich, a w XIX 
w. m.in. do Netzlaffów, von Recków, 
Zastrowów i Timmów. Na początku 
XX w. ówczesny właściciel Hugo 
Fliessbach przyczynił się do połącze
nia miejscowości linią kolejową z od
ległym o 30 km Wejherowem. Dziś 
tor kolejowy zarósł chwastami, jed
nak po Fliessbachach pozostał okaza
ły dwór, położony w starannie utrzy
manym ogrodzie.

Dwór, co często występuje na Po
morzu, poprzedzają tworzące obszer
ny dziedziniec obiekty gospodarcze - 
budynek służby, spichlerz, chlewnia, 
obora - także powstałe na początku 
XX w. Na uwagę zasługuje dawny 
kurnik o wysokim łamanym dachu, 
z półkolistymi okienkami gęsto roz
mieszczonymi we wszystkich elewa-

1.2. Prusewo-dwór (1) 
i stuletni kurnik (2)
3.4. Bychowo - frontowa 
elewacja 
zrekonstruowanego 
dworu (portyk 
z balustradą pochodzą 
z XIX w.) (3) oraz krzyż 
z 1928 r. w miejscu 
tragicznego upadku (4)

(zdjęcia: Witold P 
Glinkowski)

cjach. Zarówno główny korpus dwo
ru, jak i flankujące go skrzydła, 
upodobnione do alkierzy siedzib 
szlacheckich czasów saskich, przy
kryte są wysokim mansardowym da
chem, a na osi elewacji frontowej 
sześciokolumnowy ganek podtrzy
muje taras piętra. Za dworem, na ła
godnie opadającym zboczu rozplano
wano dwuhektarowy ogród, składa
jący się z części geometrycznej (parte
ry trawnikowo-kwiatowe), użytko
wej (owocowo-warzywnej) oraz z na
miastki parku krajobrazowego. Tara
sy z półkolistymi schodkami, okrągły 
basen i stożkowe sylwetki dębów pi
ramidalnych nadają temu miejscu 
charakter miłego zakątka. Już w naj
bliższym sezonie dwór w Prusewie 
ma otworzyć swe podwoje przed

gośćmi, rozpoczynając nowy rozdział 
swojej historii jako ośrodek szkole- 
niowo-rekreacyjny.

Jeśli wierzyć późnośredniowiecz
nej wzmiance Schulza, wieś Bycho
wo wzięła swą nazwę od przepływa
jącej tu strugi. W XVI w. majątek 
objęła pomorska rodzina von 
Buchow herbu Zadora i prawdopo
dobnie wówczas stał się główną sie
dzibą właścicieli. W czasach póź
niejszych zmiany właścicieli były 
dość częste, dopiero w XVIII w. 
przez dłuższy czas gospodarowała tu 
rodzina von Lubtov. Po pierwot
nym, zapewne jeszcze z XVI w. 
dworze, nie ma śladu. Obecny dwór 
jest wierną kopią dworu z XIX w., 
całkowicie zdewastowanego w la
tach pięćdziesiątych i sześćdziesią-
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

tych XX w.; nieliczne budynki go
spodarcze pochodzą z połowy XIX 
w. Zrekonstruowanie dworu na 
dawniejszych fundamentach, oparte 
na ocalałej dokumentacji (również 
fotograficznej), ukończone zostało 
w 1999 r. - w dziesięć lat od chwili 
przejęcia go przez obecnego właści
ciela. Z równą pieczołowitością zre
konstruowano park. Rozciąga się on 
około 1 km w kierunku północnym, 
wzdłuż strugi, dalej przechodzi w las 

otaczający od zachodu wspomniane 
Prusewo. Spośród wielu ciekawych 
drzew na uwagę zasługują kilkuset
letnie dęby (najstarszy „Władysław” 
nosi imię obecnego właściciela), je
sion wyniosły oraz aleja grabowa 
odtwarzana według pierwotnego 
stanu. W 1928 r. ówczesny właści
ciel Bychowa spad! z konia, co przy
płacił życiem; w tym miejscu wznie
siono obelisk upamiętniający to tra
giczne zdarzenie.

Dziś na turystów czeka w Bycho- 
wie wiele atrakcji - we dworze 
urządzono hotel ze stylową restau
racją, którą zaopatruje tradycyjna 
kuchnia (własne wyroby zbożowe 
i mięsne, wędzarnia, piec chlebowy 
itp.). Dzieci ucieszy z pewnością 
małe ZOO, zorganizowane na skra
ju parku i wtopione w malowniczy 
krajobraz.

Witold P. Glinkowski

DWORZEC DLA VIP-OW

Z szesnastu poznańskich dworców i przystan
ków kolejowych największy jest dworzec 

giówny. Oprócz budynku głównego oraz dworca 
zachodniego znajduje się tu jeszcze niewielki 
pawilon dworcowy, który powstał dla specjal
nych podróżnych. Wybudowany został na po
czątku drugiego dziesięciolecia XX w. specjalnie 
do obsługi cesarskiego pociągu, który ewentual
nie mógł zawitać do Poznania. Wiązało się to 
z oddaniem do użytku Zamku Cesarskiego dla 
Wilhelma II niedaleko dworca kolejowego i uzna
niem miasta jako rezydencji cesarskiej. Wybudo
wany został przy obecnej ul. Dworcowej w pew
nym oddaleniu od dworca osobowego. Przy ofi
cjalnym powitaniu konieczne było bowiem po
mieszczenie na jego długim, blisko 300-metro- 
wym oszklonym od strony ulicy peronie kompa
nii reprezentacyjnej, orkiestry i witających dwór 
gospodarzy. We wnętrzu pawilonu znajdował się 
m.in. salon cesarski, wykładany dębową okładzi
ną. Obecnie pawilon, pozbawiony wysokiego, 
spadzistego dachu, ma jeszcze dekorację rzeź
biarską, na którą składają się antykizujące ele
menty, przede wszystkim stylizowane wieńce 
laurowe i rogi obfitości. Pociąg cesarski na pe
ron wjechał tylko raz, 25 sierpnia 1913 r„ pod
czas oficjalnej ostatniej wizyty w Poznaniu cesa

rza. Dworzec ten służył także w czasach Drugiej 
Rzeczypospolitej do przyjmowania ważnych 
osobistości. Na wiosnę 1923 r. przybył do Po
znania prezydent Rzeczypospolitej Stanisław 
Wojciechowski, po oficjalnym powitaniu odje
chał wraz z wojewodą powozem zaprzężonym 
w trzy pary karych koni. Cesarski dworzec witał 
ponownie prezydenta w 1924 r., gdy przybył na 
otwarcie Targów Poznańskich. W 1928 r. przez 
miasto przejeżdżał król Afganistanu z małżonką, 
zatrzymując się na moment także na peronie ce
sarskim. Rzadko używany do celów reprezenta
cyjnych dworzec został przeznaczony do obsłu
gi ruchu turystycznego, przede wszystkim w dni 
wolne od pracy. W okresie międzywojennym od
jeżdżały stąd pociągi do podpoznańskich miej
scowości wypoczynkowych: Puszczykowa, 
Puszczykówka, Mosiny, Promna, a w końcu do 
Osowej Góry. Dlatego też zaczęto określać go 
mianem dworca letniego, wycieczkowego, 
a z racji pełnienia funkcji oficjalnych - reprezen
tacyjnym bądź oficerskim. Obecnie zaniedbany 
pawilon i peron służy już sporadycznie do od
prawiania i przyjmowania pociągów, obsługując 
na co dzień wagony pocztowe.

Przemysław Krysztofiak
1. Pawilon dworcowy obecnie
2. Zadaszenie od strony peronu
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Rubryka ta poświęcona jest wszyst
kim sprawom niezwykłym, niepokoją
cym, dziwnym, tajemniczym, związanym 
z przeszłością. Czekamy na opisy i pró
by wyjaśnienia niezwykłych miejsc, za
gadkowych zdarzeń, tajemniczych 
obiektów, napisów, rysunków, nazw, ob
rzędów itd. Publikujemy teksty o objęto
ści do 1 strony maszynopisu, opatrzone 
dokładną lokalizacją TAJEMNICY i - je
śli wymaga tego TAJEMNICA - dobrym 
zdjęciem lub rysunkiem. W rubryce AT 
zamieszczamy teksty najciekawsze, ich 
Autorzy otrzymają honorarium i staną 
się członkami KLUBU BADACZY TA
JEMNIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych 
stronach „Spotkań z Zabytkami” two
rzymy razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

ZAMUROWANY WSTYD

W2002 r. w nr. 9 „Spotkań z Zabytkami” 
zamieściłem tekst pt. Wstydliwy po
mnik. \N połowie sierpnia tegoż roku otrzy

małem wiadomość, że „wstydliwy pomnik” 
(jak nazwałem kamienny pomnik, który stal 
przed ogrodzeniem placu kościelnego pa
rafii Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach 
kolo Zawiercia) został zamurowany. Przypo
minam, że pomnik ten, podobny do kamien
nego nagrobka zwieńczonego stalowym 
krzyżem, został ufundowany i postawiony 
w 1866 r. przez skarżyckich chłopów na 
cześć cara Rosji, w dowód wdzięczności za 
uwłaszczenie włościan. Trudno powiedzieć, 
co było przyczyną obmurowania i zniszcze
nia zabytku, czy „upiększenie” i upodobnie
nie go swoim wyglądem do otaczającego 
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krajobrazu, czy też spowodowała to moja 
ciekawość, która doprowadziła do zamuro
wania prawie póltorawiekowego „wstydu”.

Tadeusz Loster

GDZIE BYŁ ZAMEK MERISTOW?

Jak informują zachowane źródła historycz
ne, w okolicach Grodkowa, w woj. opol
skim istniał w średniowieczu zamek lub dwór 

obronny o nazwie Meristow, którego właści
cielami byli przedstawiciele możnego rodu 
panów z Pogorzeli. Nazwa tego zamku zapi
sała się w dramatyczny sposób w dziejach 
XIV i XV w., zwłaszcza w historii wojen husyc- 
kich. Majątek ziemski należał od potowy XIV 
w. do biskupstwa wrocławskiego, co stanowi 
tło polityczno-militarnych dziejów zamku, 
który bywał okupowany przez rozmaitych

nieprzyjaciół Kościoła wrocławskiego. 
W1360 r. książę świdnicko-jaworski Bolko II, 
wadząc się z kapitułą wrocławską, zajął 
zbrojnie Grodków oraz wiele okolicznych 
zamków, m.in. Meristow. Wiosną 1430 r. Me
ristow został opanowany przez husytów, któ
rych już we wrześniu tego roku prze
pędziły wojska wrocławskie i nyskie.

Niemiecki historyk Gustav Adolph fa 
Stenzel w wydanym w 1845 r. zbiorze 
dokumentów do historii biskupstwa 
wrocławskiego utożsamił Meristow H 
z leżącą na wschód od Grodkowa 
wsią Żelazna, w języku niemieckim 
Marzdorf. Jego śladem podążył w dru
giej połowie XIX w. Colmar Grunhagen 
w pracy na temat wojen husyckich 
oraz w komentarzach do wydawanych 
źródeł historycznych. Jak się wydaje, 
historycy ci zostali wprowadzeni 
w błąd przez przypadkową zbieżność 
nazw, co wykazał już Herrmann Markgraf 
w komentarzach do wydanej w 1889 r. Księ
gi uposażeń biskupstwa wrocławskiego 
z początku XIV w. Niemiecka nazwa Żelaznej 
nie pochodzi wcale od nazwy Meristow, ale 
od imienia „Marcin” {Martin), jakie nosił za
pewne zasadźca i pierwszy sołtys tej wsi, 
występującej w Liber fundationis jako Sela- 
sna vel Martini villa - „Żelazna czyli Marcino- 
wa Wieś". Co więcej, Żelazna i Meristow zo
stały odrębnie wymienione w innej części Li
ber fundationis, gdzie zamek Meristow 
przedstawiono jako ośrodek innego kom
pleksu dóbr, ze wsiami Osiek i Gola! Prze
ciwko utożsamianiu zamku Meristow z Żela
zną przemawia także okoliczność, że w róż
nych dokumentach historycznych zamek ten 
występuje jako obiekt usytuowany w okręgu 

grodkowskim lub (i to znacznie częściej!) 
w sąsiednim okręgu brzeskim, gdzie znajdo
wały się też inne posiadłości panów z Pogo
rzeli (Pogorzela, Michałów). Wynika stąd, że 
zamek Meristow znajdował się na granicy 
obu okręgów, czego nie da się powiedzieć 
o Żelaznej, leżącej w głębi okręgu grodkow- 
skiego. W jednym z dokumentów jest też 
mowa o lesie nad Nysą Kłodzką w okolicach 
zamku Meristow i na tej podstawie H. Mark
graf wysunął przypuszczenie, że zamek Me
ristow znajdował się w pobliżu Michałowa 
i w niewielkiej odległości od Nysy Kłodzkiej.

Pomyłki i nieporozumienia mają niekiedy 
długi żywot i tak jest również w tym wypad
ku. Trudno uwierzyć, ale od ponad 110 lat 
(!) trafna argumentacja Markgrafa pozosta- 
je bez oddźwięku w literaturze historycznej 
i we wszystkich nowszych publikacjach 
w dalszym ciągu Meristow utożsamia się 
z Żelazną (m.in. B. Guerquin w Zamkach 
śląskich). Obecnie historyczne tezy H. 
Markgrafa mogą być podbudowane roz
strzygającymi argumentami z zakresu ar
cheologii. Na terenie wsi Osiek, która - 
zgodnie ze wspomnianą Liber fundationis - 
należała do dóbr związanych z zamkiem 
Meristow, zachowały się pozostałości 
obronnej siedziby rycerskiej z XIV-XV w. - 
tzw. grodzisko stożkowate. Grodzisko znaj
duje się w lesie nad Nysą Kłodzką, w odle
głości 2,5 km na wschód od wioski. W od
ległości 3,5 km na północ od niego leży Mi
chałów, wieś znajdująca się w średniowie
czu już w granicach okręgu brzeskiego. 
Gdzieś w pobliżu grodziska musiala zatem 
przebiegać granica okręgów brzeskiego 
i grodkowskiego. Jak widać, usytuowanie 

obiektu doskonale odpowiada sugestiom 
H. Markgrafa. Wydaje się wobec tego pew
ne, że grodzisko opisywane w literaturze ar
cheologicznej jako obiekt w Osieku Grod
kowskim jest w istocie pozostałością tajem
niczego zamku Meristow.

Usytuowanie obiektu wskazuje na jego 
duże walory obronne, które usprawiedliwia
ją obecność zamku Meristow w zachowa
nych źródłach historycznych. Prostokątny 
nasyp z reliktami wznoszącej się niegdyś 
na nim murowanej budowli (wieży?), zamy
kał wąski przesmyk prowadzący na spo
rych rozmiarów „wyspę", otoczoną przez 
starorzecze Nysy Kłodzkiej. Jak się wydaje, 
mamy tu do czynienia z pozostałościami 
dwuczłonowego założenia obronnego, mo
gącego w razie potrzeby pomieścić znacz-
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ną liczbę ludzi. Naturalną obronę stanowiły 
mokradła i rozlewiska w dolinie Nysy Kłodz
kiej. Funkcję obronną spełniały być może 
również zagadkowe nasypy ziemne, cią
gnące się pomiędzy grodziskiem i leśną 
drogą z Głębocka do Michałowa.

Zbigniew Bereszyński

ZNAK Z PRADZIEJÓW 
CZY GRANICA?

Kilkaset metrów za miejscowością Witko
wo (powiat sępoleński), przy szosie do 
Starego Gronowa znajduje się potężny głaz

narzutowy o obwodzie około 6 m. Jak do
tąd nie został wpisany na listę pomników 
przyrody, co jest ewidentnym zaniedbaniem 
właściwych instytucji, bowiem ulega postę
pującej dewastacji. Jednak nie sama wiel
kość kamienia stanowi o jego tajemnicy, są 
nią dwa wyraźne ryty zwierząt: większy, wy
obrażający jelenia i wpisany w okrąg oraz 
mniejszy, przedstawiający jakieś inne zwie
rzę, według niektórych psa. Ryty można by 
śmiało zaliczyć do pradziejowych, ale... No 
właśnie. Otóż obok „jelenia" jest wyryta lite
ra „K” i nawet przy sporej dozie wyobraźni 
nie bardzo można się tutaj dopatrzyć cech 
np. alfabetu runicznego (co miałoby uza
sadnienie w relacji z innymi znaleziskami 
pradziejowymi na tych terenach), bowiem 
zdecydowanie bardziej przypomina ona li
terę bliższą naszym czasom - może śre
dniowieczną, a może z XIX w. Pewne świa
tło na tę ostatnią wersję mógłby rzucić fakt, 
że głaz spoczywa niemal na granicy daw
nego powiatu złotowskiego (niem. Kreis 
Fiatów), który powstał w 1818 r., a herbem 
miasta Zlotów jest właśnie jeleń. Zakładając 
taką wersję, litera „K” może być początkiem 
niemieckiego słowa Kreis - powiat. Jednak 
jej usytuowanie nie przekonuje do tego, bo
wiem samo słowo Kreis niczego konkretne-

Stót ustawiony jest pod dwoma zrośnię
tymi, starymi bukami o obwodzie pni 
w pierśnicy 360 i 300 cm. Wszystko znaj
duje się na niewielkiej polance we 
wschodniej części lasku. Niektóre prze
wodniki sugerują, że jest to stół sędziow
ski, podobnie twierdzą okoliczni mieszkań
cy. Stoły takie są reliktem średniowieczne
go sposobu sprawowania sądów. Jednak 
średniowieczne stoły sędziowskie prawie 
zawsze były kamiennymi monolitami - 
wielkimi, leżącymi kamieniami o poziomej 
górnej powierzchni. Obiekt z Celbowa od
biega kształtem od takich stołów. Jego 
umieszczenie pod koronami buków, które

go jeszcze nie mówi (brak przecież nazwy 
powiatu). Gdyby byty to litery „K” i „F", 
umieszczone w tej właśnie kolejności, spra
wa byłaby jednoznaczna.

Być może jednak ryty zwierząt i litera nie 
mają ze sobą nic wspólnego i dzieli je tysią
ce lat. Według miejscowego historyka, Ja
na Dorawy, litera „K” może oznaczać nie
mieckie słowo Kunst - sztuka, i rzeczywi
ście jest młodsza od pozostałych rytów. 
Ktoś, odkrywszy wizerunki zwierząt, uznał 
je po prostu za dzieło sztuki i oznaczył to 
urzędowo symbolem „K” (tak jak dziś spe
cjalnymi znakami oznacza się pomniki 
przyrody i zabytki). Jednak wydaje się to 
mocno wątpliwe i to z kilku względów. Lite
ry takie musiatyby bowiem widnieć również 
na innych kamieniach z pradziejowymi ryta
mi. Poza tym byłaby to dość brutalna i ra
czej mało spotykana interwencja w zaby
tek. Tak więc pytanie, czy ryty mają np. 
2000 lat, czy też zaledwie 200, pozostaje 
sprawą otwartą. Głaz pozostaje tajemniczy

Plan okolic Celbowa: 1 - stół,
2 - cmentarz rodziny Radenacker

dla historyków i coraz częściej zaglądają
cych w te strony turystów...

Leszek Skaza

STÓŁ W CELBOWIE

Na południowy wschód od Celbowa 
(pow. Puck, woj. pomorskie) rosną 
dwa niewielkie laski. W jednym z nich znaj

duje się dziwny, kamienny obiekt. Wyglą
dem przypomina kamienny stół, gdyż skła
da się z dwóch płyt pionowo wkopanych 
w ziemię i nakrytych trzecią płytą. Materia
łem jest miejscowy zlepieniec, podobny do 
tego, w jakim powstały groty w niedale
kim Potchowie i w Mechowej. Długość bla
tu tego stołu wynosi około 3,4 m, szero
kość od 1,5 do 0,5 m, a wysokość nóg 
około 0,40 m. Stefan Świerczewski

dożywają najwyżej 300 lat, sugeruje, 
że stół ustawiono nie wcześniej niż 
około potowy XVIII w. Nie jest więc - 
moim zdaniem - stołem sędziow
skim. Sądzę natomiast, że został 
wykonany przez ostatnich wła
ścicieli Celbowa - Rade- 
nackerów. Przemawia za 
tym podobny w kształcie 
„stół”, stojący przy połu
dniowo-zachodnim na
rożniku pałacu w Celbo- 
wie. Polana ze stołem służyła 
więc być może do letniego wypoczynku 
właścicieli Celbowa.
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Znaki patentowe

W
 świadomości starszych pokoleń 
Polaków przetrwał jeszcze ter
min „wyroby patentowe” lub 
„patentowane”. Używany bywał zazwy

czaj na określenie i do promocji produk
tów, w których zastosowano jakieś opa
tentowane rozwiązanie techniczne. Pa
tentowy zamek, zatrzaski, zamknięcie, 
patentowane tutki dwuwatki, uchwyt — 
oto tylko kilka przykładów. Owe inno
wacje zgłaszano przed pierwszą wojną 
światową do właściwych rejestrów pro
wadzonych według prawa wynalazczego 

mowych na rycinie pokazującej wyrób 
lub w opisie produktu.

W literaturze patentowej Drugiej Rze
czypospolitej wskazywano, że wynalazki 
objęte wzorem użytkowym wymagają na 
ogół mniej wiadomości fachowych niż pa
tenty, jednakże stanowiąc pożądane ulep
szenia i udoskonalenia przedmiotów nawet 
w zasadzie znanych, z natury rzeczy są do
stępne dla znacznie szerszych kół niż wyna
lazki poważniejsze, toteż usprawiedliwione 
wydaje się nazywanie wzoru użytkowego 
małym patentem. Ustawa z 1924 r. określa- 

sches Reichspatentj lub D. R. G. M. (Deut
sche Reichsgebrauchsmuster), tj. wzór użyt
kowy. My zajmiemy się jednakże wyroba
mi krajowymi. Dzięki umieszczeniu na 
produkcie numeru zastrzeżenia możemy 
ustalić wytwórcę. Często charakter i wiel
kość wyrobu nie pozwalały na umieszcze
nie nazwy producenta lub jego znaku to
warowego, ale znalazło się miejsce na 
krótką informację o rejestracji zgłoszenia 
patentowego. Zastrzegać mógł wytwórca, 
np. fasony szklaneczek z bezbarwnego 
prasowanego szkła dekorowanych w tzw. 
kant, sygnowanych na dnie „Nr. 437/ U. P. 
R. P.” zarejestrowała w Urzędzie Patento
wym w 1928 r. jako wzór zdobniczy Huta 
Szklana Ożarów K. A. Kamiński. Zastrze
gać mógł również użytkownik, np. szkla- 
neczkę-musztardówkę z odciśniętym na

państw zaborczych. W Drugiej Rzeczypo
spolitej świadectwa ochronne wydawano 
w latach 1919-1924 na podstawie trzech 
dekretów z 4 lutego 1919 r., a od 10 
kwietnia 1924 r. na podstawie ustawy 
z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wyna
lazków, wzorów i znaków towarowych 
i późniejszych aktów prawnych.

Urząd Patentowy wydawał kilka ro
dzajów świadectw - na patenty, wzory 
zdobnicze, wzory użytkowe, znaki towa
rowe. Umieszczenie na wyrobie lub opa
kowaniu informacji o zastrzeżeniu paten
towym miało chronić firmę przed nie
uczciwą konkurencją, a jednocześnie sta
nowiło formę reklamy. Produkty więk
szych przedsiębiorstw broniły się w ten 
sposób przed podróbkami. Dla małych 
wytwórni było chwytem reklamowym, 
bo przecież - tak producent kalkulował 
punkt widzenia konsumenta - wytwarza
nie takiego towaru musiało mieć głęboki 
sens, a produkt musiał być dobry, jeżeli 
Urząd Patentowy wydał świadectwo na 
pomysł. Informację o tym, że klient ma 
do czynienia właśnie z wyrobem patento
wym, wytwórca zapobiegliwie umiesz
czał w katalogach i ogłoszeniach rekla- 

dnie „W N 277/ U. RR.P” 
jako wzór zdobniczy za

strzegła w tymże roku Fa
bryka Musztardy A. Schweit

ła: „jeżeli nowość postaci ma na celu pod
niesienie pożytku, wzór nazywa się użytko
wym, jeżeli zmierza do celów artystycznych 
- nazywa się wzorem zdobniczym”. W Dru
giej Rzeczypospolitej świadectwo 
ochronne nr 1 na wzór użyt
kowy i model otrzymał Sta
nisław Zerański z War
szawy na „trumnę z we- 
wnętrznem oświetle
niem elektrycznem, do
zwalającą na oglądanie 
w stanie zamkniętym 
zmarłego i po pochowa
niu, z żarówkami umiesz- 
czonemi na wewnętrznej 
stronie wieka, dającą się odsu zer w Warszawie. Termin „opa-
wać zasuwą oraz lunetą wystającą 
ponad ziemię”. Temat tego wynalazku daje

tentowany” mógł oznaczać także za 
rejestrowanie wzoru użytkowego, zdobni

niejako pogląd na jeden z modnych i ilo
ściowo istotnych kierunków działania ow

czego lub znaku towarowego. Używano 
również skrótu S.O.U., co oznaczało Swia-

czesnych wynalazców.
Możemy wokół nas spotkać wytwo

rzone w różnych krajach przedmioty, dziś 
zabytki, na których widnieją napisy sygna
lizujące zastrzeżenie patentowe. Wiele 
produktów pochodzących np. z Niemiec 
opatrzonych jest sygnaturą D. R. P. (Deut-

dectwo Ochronne Urzędu Patentowego, 
np. popularny detefon wyrobu Państwo
wej Wytwórni Łączności ma na bakelito
wej obudowie sygnaturę „S.O.U. PATENT 
No 2198”, a zastrzeżony był pod tym nu
merem w 1930 r. jako wzór użytkowy. 
Niektóre firmy w napisie umieszczonym
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na opakowaniach lub wyrobach nie poda
wały numeru zgłoszenia do Urzędu Paten
towego, stosując jedynie formułę „PA
TENT ZGŁ. [OSZONY], URZ. PAT., NA
ZWA ZATWflERDZONA] w U. P. Rz. P.” lub 
..ZNAK TOWjAROWY] ZAREJESTR. [OWA- 
NYJ”. Spotyka się również wyroby lub 
opakowania opatrzone tylko słowem PA
TENT. Ma ono symbolizować oczywistą 
wyłączność na wzór, wyrób. Dobrym przy
kładem jest tu zabytek jeszcze stosunkowo 
często spotykany na rynku antykwarycz
nym - firmowa butelka do piwa z Browa
ru Arcyksiążęcego w Żywcu. Bywało, że 
firmy krajowe posługiwały się w celach re
klamowych zagranicznymi patentami zare
jestrowanymi w Polsce, np. na niektórych 
naczyniach aluminiowych produkowa
nych w Rybniku-Paruszowicach umiesz

dzi, których dynamizm 
i marzenia ukształtowały 
odkrycia i fortuny znanych 
wynalazców. Naprzeciw za
potrzebowaniom na sukces 
wychodzili autorzy bro
szur ukazujący możliwo
ści praktycznego, logicz
nego i skutecznego my
ślenia w różnych dziedzi
nach życia. Jednym 
z nich był inż. Manke, 
autor wydanej w 1919 r. 
w Poznaniu broszury 
Idea! 800 zadań wzgl. 
wskazówek dla wynalaz
ców i dla takich, którzy 
pragną stać się wynalaz
cami. Słowa inż. Manke, 

7

czone jest zastrzeżenie patentowe dla całe
go koncernu, mającego siedzibę w Schwer
te w Westfalii.

Część zabytków patentowych reprezen
tuje zmierzch epoki łatwych i prostych 
wynalazków dokonywanych w tamtych 
czasach całkowicie indywidualnie przez lu-

1. Pudełko kartonowe z tutkami 
reklamowanymi jako „PATENTOWANE”, druga 
ćwierć XX w.
2. Blaszanka firmowa krakowskiego Herbewa 
z informacją o sposobie wyrobu gilz 
zastrzeżonym patentem austriackim z 1913 r.
i polskim z 1924 r.
3. Tekturowe pudełko i mydełko „Majde i S-ka” 
z Warszawy ze znakiem towarowym 
zastrzeżonym w 1924 r.
4. Blaszanka na „Morfin”, wzór użytkowy 
zarejestrowany w 1931 r.
5. Palnik spirytusowy, sygn. „PATENT R. P. No 
2707”, wzór użytkowy Prospera Złotowskiego 
z Krakowa, zarejestrowany w 1931 r.
6. Szklaneczki, sygn. na dnie „Nr. 437/
U. P. R. R”, wyrób huty Ożarów
7. Butelka firmowa Elektrycznej Fabryki Wód 
Gazowo-Owocowych Zdrój Lubelski w Lublinie 
ze znakiem towarowym zarejestrowanym w 1928 r.
8. Syfon, butla z 1960 r., głowica z 1963 r. według 
wzoru użytkowego zarejestrowanego w 1958 r.

(2-4, 6-8 - w zbiorach Muzeum Wsi Lubelskiej: zdjęcia:
1-3 - Grzegorz Miliszkiewicz, 4-8 - Krzysztof Wasilczyk)

który reprezentował firmę patentową, 
miały rozpalić wyobraźnię przyszłych 
odkrywców i racjonalizatorów. „Zyje- 
my w epoce, w której jedna idea, jed
na, jedyna, szczęśliwa idea, która za
błyśnie w mózgu uświadomionego, 
w krótkim czasie z biedaka robi rniljo- 
nera, z niepozornego, mało szanowa
nego człowieka robi głośnego, sławą 
i honorami okrytego wynalazcę. (...) 
Z górą większa część wynalazków re
krutuje się ze sfer, stojących w pośrod

ku życia praktycznego i bardzo często nie 
mających z techniką nic wspólnego. Kupcy, 
handlowcy, rolnicy, nauczycielowie i rze
mieślnicy - stanowią lwią część naszych wy
nalazców; rzadziej są nimi technicy, chociaż 
to dziwnie brzmi - o których należałoby 
przypuszczać, że właśnie dzięki swemu za
wodowi, na wynalazców szczególnie są po
wołani”. Jeszcze bardziej miały przemówić 
do czytelnika przykłady wielkich majątków 
uzyskanych dzięki prostym wynalazkom. 
„jadąc od Nowego Jorku Hudsonem w górę 
rzeki, przejeżdża się obok pałacowego domu 
milionera Adamsa, który żyl w zupelnem 
ubóstwie, dopóki nie wynalazł Cheving- 
-gum, tj. gumę do żucia. Amerykanki bardzo 
rzecz tę lubią i przez cały dzień gumę tą, 
zmieszaną z cukrem, żują w ustach, aby ją 
na koniec wypluć i nowy kawałek do ust 
włożyć. Nie jest to bardzo estetyczny widok, 
te żujące gumę panie i panny, tworzą one 
pod pewnym względem pendant do żują- 
cych tytoń amerykańskich mężczyzn. Odpo
wiedzialność za ten występek przeciwko do
bremu gustowi w głównej części spada na 
pana Adamsa, ale owe kilka miljonów, któ
re on na swym pomyśle zarobił, pomagają 
mu ten ciężar dźwigać”. Inż. Manke w swej

broszurze proponuje do roz
wiązania 800 zadań z dzie

dziny wielkiej i małej wy
nalazczości. Aby pra
gnącym dorobić się 
na wynalazkach roz
toczyć nadzieję rychłe

go spełnienia marzeń, 
na ogół nie zadaje te
matów fantastycz
nych. Ot, choćby 
poz. 332: „Licznik 
wzgl. przyrząd zna
czący ilość wypitych 
kufli piwa, u pod
kładki kufla, który 
nie może być cofnię

ty z powrotem 
przez gościa”, 

poz. 531: „Urządzenie u telefonów, które
w razie nieobecności wzywanej osoby oznaj
mię i pozostawia numer telefonu tej osoby, 
która wzywała” i poz. 682: „Automat, któ
ry po wrzuceniu monety wydaje większą 
ilość wody. (Szczególnie dla cmentarzy)”.

Po drugiej wojnie światowej nacjonali
zacja przemysłu i zabójcze opodatkowanie 
prywatnych zakładów rzemieślniczych 
w Polsce znacznie ograniczyły możliwości 
wdrażania produkcji wyrobów z zastoso
waniem rozmaitych wynalazków. Od ludzi 
pracy oczekiwano przede wszystkim wzro
stu produkcji poprzez lepszą organizację 
pracy, a działalność patentowa stała się bar
dziej anonimowa i znalazła słabsze odbicie
w informacji towarzyszącej towarowi lub 
jego opakowaniu. Gdy sukcesy w pracy ba
dawczej osiągają jedynie duże zespoły ludz
kie, coraz trudniej o wynalazki na miarę 
kostki Rubika. Od czasu do czasu ktoś za
dbał jednak, aby na wyrobie umieścić in
formację, że mamy do czynienia z produk
tem patentowym. Ot choćby na wykonanej 
z tworzywa sztucznego głowicy syfonu wy
tłoczono „D. K./ W-WA/ PAT. 12438”; 
wzór użytkowy zastrzegli w 1958 r. Feliks 
Dej i Henryk Kuczyński z Warszawy.

Zabytkowe przedmioty patentowane, 
mimo że są to fabryczne wyroby seryjne, 
w wielu wypadkach zawierają czytelne tro
py, prowadzące do konkretnego historycz
nego twórcy ich formy. Takie zabytki prze
konują do tezy, że o walorach przedmiotu 
jako zabytku nie decyduje sposób wytwo
rzenia - rękodzielniczy lub seryjny, fabrycz
ny, ale metryczka, a w niej przede wszyst
kim zasób wiedzy o historii danej rzeczy.

Grzegorz Miliszkiewicz
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Masielnice, kierzanki, bijanki...

M
asielnice - naczynia do wy
rabiania masła są nieod
łącznym elementem kolek
cji muzeów etnograficznych. Należą 

także do przedmiotów, które więk
szości z nas przywodzą na myśl wieś, 
a szczególnie wiejskie jedzenie, czy
li... chleb z masłem. W tradycyjnych 
polskich gospodarstwach wiejskich 
masielnice znajdowały się wśród 
sprzętów podstawowych, bez któ
rych żadna gospodyni nie mogła się 
obejść. Na polskich wsiach znane 
były trzy typy masielnic. Miały one 
różne konstrukcje i zasady działania, 
ale spełniały jedno zadanie - łączyły 
kulki tłuszczu znajdujące się w śmie
tanie w jednolitą masę, czyli masło. 
Najbardziej znane, użytkowane 
w gospodarstwach wiejskich na ca
łym obszarze Polski, były masielnice 
tłuczkowe. Ubijano w nich masło 
pionowym ruchem tłuczka (stąd na
zwa) w górę i w dół. Powszechne by
ły masielnice drewniane, wyrabiane 
przez bednarzy z sosnowych lub dę
bowych klepek objętych drewniany

mi lub metalowymi obręczami. 
Z terenów Polski Wschodniej 
znane są masielnice tłuczkowe 
drążone w kawałku drewna, któ
re wykonywali gospodarze. Na
tomiast z ośrodkami garncarski
mi (np. Lubelszczyzna, Kielec
czyzna, Kujawy) związane jest 
występowanie tego typu masiel
nic toczonych z gliny. Składały się 
one z dwóch nasadzonych na sie
bie elementów - pojemnika na 
śmietanę i zamknięcia („wierz- 
chenka”) z okrągłym otwo
rem w dnie oraz tłuczka 
z okrągłą lub krzyżakową, 
dziurkowaną główką. Często 
do kompletu należał drew
niany, nakładany na „wierz- 
chenko” i laskę tłuczka 
klosz, nazywany w zależ
ności od regionu „dud
kiem”, „jasłem”, „kolicz- 
kiem”, „podchlebnikiem”. 
Zabezpieczał on śmietanę 
przed wychlapywaniem 
na zewnątrz. Niekiedy 

gospodynie wykorzystywały do 
tego celu po prostu kawałek bu 
raka, ziemniak lub szmatkę.

Inny rodzaj - masielnice koly 
skowe występowały tylko na 
określonych terenach, np. na Slą 
sku, Pomorzu (Kaszuby, Koszaliń 
skie). Używano ich przede 
wszystkim w dużych gospodar 
stwach, gdzie jednorazowo wyra 
biano masło z 8-10 litrów śmieta 
ny. Masło powstawało tu w wyni 

ku kołysania naczynia - drew 
nianych skrzynek osadzonych 

na biegunach lub zawieszo 
nych na stojakach. We 

wnątrz skrzynki znajdowały 
się ustawione pionowo de
seczki z okrągłymi otworami 
lub drabinki, przez które 
w trakcie kołysania przele
wała się śmietana. Masiel
nice kołyskowe można by
ło poruszać nogą i przy 
tym zajęciu gospodynie 
wykonywały równocze
śnie inne prace.

KOŃ W KOMORZE

Przy wejściu do pawilonu działu lecznictwa i weterynarii Mu
zeum Narodowego Rolnictwa i Przemyślu Rolno-Spożyw
czego w Szreniawie (woj. wielkopolskie) stoi duża zielona skrzy

nia wyposażona w niewielki, umieszczony na zewnątrz piecyk. 
Wystająca z uszczelnionego brezentowym kołnierzem otworu 
końska głowa świadczy, że urządzenie jest przeznaczone dla te
go właśnie zwierzęcia. Takie samo urządzenie, choć nie tak efek
townie wyeksponowane, można obejrzeć w Muzeum Weteryna
rii przy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciecha
nowcu (woj. podlaskie). Informacja dla zwiedzających jest w obu 
muzeach więcej niż skromna. Pisemnej nie ma żadnej (przy 
większości eksponatów są tabliczki informacyjne, a tu akurat nie 
ma), a zapytani pracownicy informują, że prawdopodobnie cho
dzi o leczenie chorób skórnych, ale bliższych szczegółów nie 
znają. Z tymi chorobami skórnymi to rzeczywiście prawda. 
Mieszczące konia urządzenie jest wynalezioną w latach sześć- 
dziesiątych-siedemdziesiątych XIX w. przez rosyjskiego wetery
narza M. Raupacha komorą gazową, przeznaczoną pierwotnie 
do dezynfekcji, a w późniejszych latach do leczenia chorób skór
nych, przede wszystkim świerzbu. Środkiem leczniczym byt ga
zowy dwutlenek siarki, otrzymywany różnymi metodami, ale naj
częściej w drodze bezpośredniego spalania siarki, do czego 
właśnie służył widoczny na zewnątrz piecyk. Zwierzę wprowa
dzano do komory, unieruchamiano, otwór, przez który wystawa
ła głowa, uszczelniano kołnierzem z podgumowanej tkaniny lub

Komora gazowa w muzeum w Szreniawie
(fot. Aleksander Stokowski)

pokrytego mineralnym smarem brezentu, aby dwutlenek siarki 
nie drażnił dróg oddechowych, po czym wypełniano komorę ga
zem o temp. 25-30° C na czas określony przez weterynarza. 
Urządzenie znalazło najszersze zastosowanie do leczenia koni 
(w szczególności w wojsku), ale także innych zwierząt domo
wych - bydła, owiec i kóz (wtedy komora miała mniejsze wymia
ry) , a nawet wielbłądów.

Aleksander Stukowski
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1. Masielnica f uuzkowa
2.3. Masielnice kołyskowe: na biegunach (2) i na stojaku (3)
4.5. Masielnice wirnikowe: skrzynkowa (4) i klepkowa (5)

(w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu; zdjęcia: 1,3-5 - A. Grodzicki, 2-A. Ciechanowski)

Masielnice wirówkowe swoim za
sięgiem obejmowały Wielkopolskę, 
Pomorze, Mazowsze, występowały 
także na Śląsku Opolskim. Masło wy
twarzane było w nich w wyniku wiro
wego ruchu wiatraczka poruszanego 
za pomocą korby. Znane były dwie 
formy tych masielnic. Pierwsza - to 
prostokątna skrzynia z desek, we
wnątrz której obracały się skrzydełka 
z otworkami, zawieszone na poziomej 
osi i poruszane korbą. Inne miały 
kształt cylindrycznych pojemników 
wykonanych z klepek. Skrzydełka do 
ubijania masła poruszane były korbą 
w pozycji pionowej. Ta forma masiel
nic była już najczęściej produkcją fa
bryczną. Do jednych z bardziej zna
nych firm wyrabiających masielnice 
należały w końcu XIX w. m.in. nie
mieckie fabryki: Dierks & Móllmann. 
Osnabriik, Lefeldt & Lentsch. 
Schoningen czy Eduard Ahlborn. 
Eisengiesserei Hildesheim. Na życze
nie klientów wysyłały one bezpłatnie 
ilustrowane katalogi informujące 
o najnowszych modelach i cenach.

Naczynia do wyrobu masła miały 
na terenie Polski różne nazwy gwa
rowe. Na terenach południowo- 
-wschodnich znano je pod nazwą 
„maślniczka”, „maślnica”, „masielni
ca”, na południowych i środkowych 
obszarach Polski - „kierznia”, „kie- 
rzynka” bądź „kierzanka”, na pół
nocnym wschodzie używano okre
śleń „tłuczka”, „bijanka” lub „boj
ka”, w okolicach Elbląga - „buterfa- 
sa” lub „poterfaska”, z Dolnego Ślą
ska pochodzi nazwa „działaczka”.

W niektórych regionach kraju ma
sielnice wykorzystywano przy obrzę
dach. Korespondent krajoznawczego 
czasopisma „Wisła” z XIX w., A. Saloni, 
tak opisał zwyczaj z okolic Przeworska: 
„Resztki każdej potrawy wigilijnej wrzu
cają do maślnicy, stojącej w kącie izby 
i pozostającej na tym miejscu przez cale 
święta. Każdy z wchodzących mówi: 
«Niech będzie pochwalony Jezus Chry
stus, na szczyńscie, na zdrowie z Bożem 
Narodzeniem» i porusza tłok maślnicy 
trzy razy. Następstwem tego ma być ob
fity podój krów i udanie się masła”.

Masielnice należa
ły do sprzętów, któ
rych nie pożyczano, 
panowało bowiem 
przekonanie, że masło 
w takim naczyniu nie 
będzie się udawało. 
Nie można było też 
pozwalać obcemu na 
dotykanie kierzanki, 
ponieważ uważano, że 
mógłby ją zauroczyć. 
W specjalny sposób 
zabiegano o to, żeby 
masielnice jak najle
piej spełniały swoje 
funkcje. Stąd np. 
w Sieradzkiem czy Ło
wickiem gospodynie 
razem z wielkanocny
mi pokarmami święci
ły w kościołach kije, 
z których później ro
biły tłuczki. Do wy
robu tłuczków używa
ły przede wszystkim 
drewna szaklaku po
spolitego (Rhamnus 
Catharticus), wierząc 
w jego magiczną moc 

sprowadzania obfitości nabiału 
i chroniącą przed wpływami nie 
tylko „złych oczu”, ale i czarownic. 
Praktykowane były różne zachowa
nia związane z samym wyrobem 
masła. Ogólne uważano, że nie na
leży robić masła siedząc pod straga- 
żem (belka stropowa podtrzymują
ca sufit), ponieważ nie da się go 
ubić. Na Mazurach przy „zbijaniu” 
masła gospodynie kładły do śmieta
ny pieniądz, pod obręcze masielni- 
cy zatykały nóż, a pod masielnicę 
grzebyk (im grzebyk brudniejszy, 
tym lepsze miało być masło).

Wyrób masła tradycyjnym sposo
bem praktykowany jest jeszcze dzi
siaj w czasie imprez organizowanych 
przez muzea skansenowskie i, co 
godne uwagi, w gospodarstwach 
agroturystycznych. Funkcjonujące 
nieliczne warsztaty bednarskie 
wśród swoich wyrobów oferują tak
że popularne masielnice tłuczkowe 
i znajdują na nie nabywców.

Grażyna Szelągowska
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Zabytki na znaczkach

Jubileusz
Uniwersytetu Wrocławskiego
15 listopada ubiegłego roku w słyn

nej barokowej Auli Leopoldyńskiej we 
Wrocławiu - w obecności wielu zapro
szonych gości, z prezydentem Niemiec 
Johannesem Rauem i Polski Aleksan
drem Kwaśniewskim na czele - odbyła 
się główna uroczystość obchodów 300- 
lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, dru
giej pod względem wieku (po Uniwer
sytecie Jagiellońskim) uczelni w kraju. 
Z okazji jubileuszu już 4 listopada 2002 
r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu 
wykonaną według projektu artysty pla
styka Dariusza Litwińca kartkę poczto
wą z widokiem Auli Leopoldyńskiej, 
stosownym napisem „300 LAT Uniwer
sytetu Wrocławskiego” i nadrukowanym 
znaczkiem (o nominale 1,10 zł), przed
stawiającym Gmach Główny Uniwersy
tetu Wrocławskiego od strony Odry.

Włączając do naszej kolekcji zabyt
ków na znaczkach to piękne okoliczno
ściowe wydawnictwo, warto przypo
mnieć, że pierwszy Akt Fundacyjny Uni
wersytetu we Wrocławiu podpisał już 20 
lipca 1505 r. król Czech i Węgier Wła
dysław Jagiellończyk. Jednakże w wyni
ku interwencji władz Uniwersytetu Ja
giellońskiego u ówczesnego papieża Ju
liusza II przywilej ten nie został wcielo
ny w życie. Dopiero niespełna dwa wie
ki później, aktem z 21 października 
1702 r., cesarz Leopold 1 powołał we 
Wrocławiu szkołę wyższą, nazwaną od 
jego imienia Akademią Leopoldyńską 
(Leopoldiną). Uczelnia, której otwarcie 
nastąpiło 15 listopada 1702 r., była pro
wadzona przez tamtejszych jezuitów 
i początkowo składała się z dwóch wy
działów: filozoficznego i teologicznego. 
Przez blisko ćwierć wieku funkcjonowa
ła ona w starym zamku Piastów wro
cławskich, przekazanym jezuitom przez 
cesarza już w 1659 r., a za bursę służył 
wrocławskim żakom budynek konwiktu 
św. Józefa (dzisiejszy Dom Steffensa). 
Budowę obecnie istniejącego Gmachu 
Głównego rozpoczęto dopiero po zbu
rzeniu popadającego w coraz większą 
ruinę zamku i prowadzono z przerwami

300 LAT 
Uniwersytetu 

Wrocławskiego
Kartka fbcztowa Cena 1.20 zl

MraohihUrnt: •aUali liam^ D UOMIrC

1

1. Kartka pocztowa „300 LAT Uniwersytetu 
Wrocławskiego”
2. Dawny zamek książęcy Piastów 
wrocławskich, fragment otoku z „Widoku 
perspektywicznego Wrocławia od południa”, 
miedzioryt, Mikołaj Haublein, 1668
3. Kościół jezuitów i konwikt św. Józefa, 
akwaforta, Maksymilian von Grossmann, 
1820-1825
4. Wizja Akademii Leopoldyńskiej od strony 
Odry, akwaforta, artysta nieznany według 
rysunku Fryderyka Bernarda Wernera, 
wydawca Jerzy Baltazar Probst, ok. 1760

w latach 1728-1742. Ale pierwotnego 
założenia architektonicznego - z dwie
ma symetrycznie rozmieszczonymi wie
żami i jedną wyższą między nimi, jak na 
widoku Leopoldiny wykonanym około 
1760 r. według rysunku Fryderyka Ber
narda Wernera - w całości nie zdołano 
już zrealizować. Przeszkodą były najazdy 
na Śląsk króla Prus Fryderyka II.

Dziś nad zabytkową bryłą budowli 
dominuje tylko jedna wieża (Wieża 
Matematyczna), a na ozdobnej balu
stradzie portyku, w jego narożach, 

ustawione są ledwie cztery figury 
cnót: Sprawiedliwość, Siła, Mądrość 
i Umiarkowanie (z planowanych dla 
całego gmachu dwunastu postaci). Za 
to we wnętrzu budynku dla nasycenia 
wzroku pięknem znajdujących się tam 
iluzjonistycznych malowideł, rzeźb 
i stiukowych dekoracji z pewnością 
wystarczy sama tylko Aula Leopoldyń- 
ska (1732), uznawana za jedną z pereł 
architektury i sztuki baroku w Polsce.

Wojciech Przybyszewski
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AKADEMIA DZIEDZICTWA
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krako

wie oraz Małopolska Szkoła Administracji 

Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krako

wie powołały wspólnie Akademię Dziedzic

twa.
Program Akademii obejmuje zagadnienia 

z zakresu współczesnej teorii dziedzictwa, 

historii, kultury, prawa, ekonomii, marke

tingu i zarzqdzania, polityki regionalnej, 

planowania przestrzennego i polityki kul

turalnej.

Pełny kurs Akademii zakłada dwuletnie stu

dia podyplomowe zakończone obrong pra

cy. Dyplom ukończenia studiów wydany bę

dzie przez Akademię Ekonomiczng oraz 

Międzynarodowe Centrum Kultury. W roku 

2003 planowane sq dwie edycje, z których 

jedna skierowana będzie do kadry nauczy-

cielskiej (edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole).

Aplikanci winni wykazać się dyplomem ukończenia wyższej uczelni oraz przedło- 

J żyć CV i list motywacyjny. Opłata za jeden semestr wynosi 2500 PLN.

Koszty podróży i zakwaterowania studenci pokrywajq z własnych środków. Przyjęci 

na studia mogq się ubiegać o grant no dofinansowanie kosztów edukacyjnych. 

Aplikacje składać należy do końca moja 2003 na adres:

O Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

(tel.: 0+prefix 12/ 42 42 845, fax: 0 -I- prefix 12/ 4218 571, e-mail: sekret@mck.krakow.pl)

ms/Ep
Międzynarodowe
Centrum Kultury

Kraków

MAŁOPOLSKA S2K0ŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE

Ocalić 
od zapomnienia

J
uż drugi rok z rzędu sło
wa z Pieśni Konstantego I. 
Gałczyńskiego służą nam 
- Nowej Prywatnej Szkole 

Podstawowej w Milanówku 
- jako hasło konkursu pla- 
styczno-literackiego, który 
ogłosiliśmy dla szkól podsta-

zachowały jeszcze ślady pięk
na. Inne, opuszczone przez 
użytkowników, wzięła we 
władanie przyroda. Opisane, 
namalowane zostaną ponie
kąd utrwalone. Wiele z tych 
obiektów da się zresztą jesz
cze uratować, ochronić przed

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

1. Wystawa pokonkursowa prac 
uczniów w Nowej Prywatnej Szkole 
Podstawowej w Milanówku
2.3. Prace Kasi Bartosik (2) i Michała 
Zalewskiego (3), uczniów Gimnazjum 
w Otrębusach
4. Praca Izy Kędzierskiej
z Integracyjnej Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Milanówku

wowych i gimnazjalnych po
wiatu grodziskiego i prusz
kowskiego. Ideą konkursu 
jest zwrócenie uwagi na tak 
liczne w tym regionie, zruj
nowane obiekty architektury. 
Zdewastowane przez ludzi -

losem dziesiątków domów 
w stylu witkacowskim, wy
budowanych na przełomie 
wieków na trasie Warszawa- 
-Otwock, które zostały po 
prostu rozebrane w latach 
dziewięćdziesiątych XX w., 
a na ich miejscu zbudowano 
„nowobogackie bezguścia”.

Naszym celem są równo
cześnie działania wychowaw
cze w ramach tak ważnej pra
cy na rzecz „naszych małych 
Ojczyzn”. Dzieci penetrują 
piękne, a nie zawsze znane so
bie zakątki, znajdujące się czę
sto dwa kroki od swoich do-
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ZABYTKI I MLODZIEZ -

mów. Odkrywają urok tych 
obiektów, poznają nieuświa- 
damianą sobie wcześniej ich 
wartość jako dóbr kultury.

Powstało już co najmniej 
kilka prac, które są na tyle 
ciekawe, że - jeśli się wszyst
ko powiedzie - zobaczą 
światło dzienne jako wido
kówki wydane przez Towa
rzystwo Miłośników Mila
nówka. Poprzez różnorod
ność dopuszczalnych form - 
zarówno plastycznych (rysu
nek kolorowy lub czarno- 
-biały, kolaż, dowolne tech
niki malarskie - pastela, 
akwarela, farba plakatowa), 
jak i literackich (baśń, legen
da, opowiadanie, wiersz, re
portaż, wywiad) uczniowie 
kształcą różne umiejętności. 
Ze względu na charakter sta
rej architektury tego regio
nu, jej eklektyczność poznają 
różne style architektoniczne, 
uczą się je rozróżniać.

Nasza inicjatywa zdobyła 
już przychylność miłośni
ków regionu oraz wsparcie 
burmistrza i Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, tak 
więc i wartościowe nagrody 
są magnesem przyciągają
cym uczestników. Do tej po
ry w dwóch edycjach kon
kursu wzięło udział pod 
opieką swoich nauczycieli 
kilkudziesięciu uczniów. Za
równo w ubiegłym, jak i tym 
roku szkolnym nie tylko lau
reaci mogli czuć się usatys
fakcjonowani, gdyż wyniki 
ogłoszono w trakcie uroczy
stych wernisaży, na których 
pojawili się liczni goście. Li
czymy, że za rok trzecia edy
cja konkursu spotka się 
z jeszcze szerszym odzewem. 
A może z lokalnej uda nam 
się uczynić tę imprezę woje
wódzką? Ocalić od zapo
mnienia warto przecież setki 
domów na Mazowszu.

Agnieszka Krzysiak 
Jolanta Marciniak

Wszyscy zainteresowani mogą 
otrzymać regulamin konkursu 
i wszelkie bliższe informacje pod 
adresem:

Nowa Prywatna 
Szkoła Podstawowa 
ul. Warszawska 14 
05-822 Milanówek 

tel.: (0-22) 724 97 93

Nasza ulica
R

azem z moimi ucznia
mi z Publicznego Gim
nazjum Nr 2 im. Ada
ma Mickiewicza w Ludwiko- 

bliskich nam miejsc, odsło
nięcie chociaż części tajemnic 
ważnych niegdyś obiektów 
staramy się zainteresować ni

1.2. Budynek 
elektrowni 
na zewnątrz (1) 
i wnętrze; grupa 
uczniów 
sprawdza zmiany 
w stanie obiektu 
od czasu 
poprzedniej 
lustracji (2)
3. Tzw. okrąglak - 
chłodnia

wicach Kłodzkich poszukuje
my odpowiedzi na wiele za
gadek dotyczących przeszło
ści miejsc i obiektów w na
szym rejonie. Penetracje pro
wadzimy w ramach ogólno
polskiego programu Cen
trum Edukacji Obywatelskiej 
i Instytutu Dziedzictwa Naro
dowego pt. „Ślady przeszłości 
- uczniowie adoptują zabyt
ki”. Przez poznanie historii 

mi miejscowe władze i miesz
kańców, przerwać proces ich 
zapomnienia i dewastacji.

W czasie prowadzonych 
przez nas poszukiwań zwróci
liśmy uwagę na niektóre bu
dynki znajdujące się w naszej 
wsi (Ludwikowicach), poło
żonej na trasie Nowa Ruda - 
Wałbrzych. Szczególnie zajęli
śmy się ul. Fabryczną, zainte
resowały nas obiekty usytu

owane przy tej ulicy - budy
nek dawnej elektrowni oraz 
tzw. okrąglak - chłodnia. Na 
podstawie uzyskanych z róż
nych źródeł informacji dowie
dzieliśmy się, że na terenie, 
gdzie obecnie przebiega ulica, 
w XVIII w. uruchomiona była 
kopalnia węgla kamiennego, 
a na początku XX w. w jej po
bliżu powstała elektrownia, 
zaopatrująca w energię elek
tryczną Hrabstwo Kłodzkie. 
W lipcu 1930 r. nastąpiła po
tworna katastrofa w kopalni - 
zginęło 151 górników, kopal
nia została zamknięta. 
W 1933 r. uruchomiono ją 
ponownie, lecz ze względu na 
ogromne zagrożenie wyrzuta
mi gazów i wysokie koszty 
wydobycia unieruchomiono 
ją ostatecznie w 1939 r. Elek
trownia była czynna do lat 
siedemdziesiątych XX w.; 
w 1962-1965 r. przeprowa
dzono jej remont. Później nie
stety nastąpił proces degrada
cji obiektu. Obecnie właści
cielem budynku dawnej elek
trowni jest osoba prywatna, 
która nie jest zainteresowana 
w utrzymaniu go w należytym 
stanie. Budynek jest dewasto
wany przez miejscową lud
ność, fragmenty sprzedawane 
na złom.

Z kolei drugi obiekt przy 
ul. Fabrycznej - tajemniczy 
okrąglak jest przestrzenną bu
dowlą o konstrukcji żelbeto
wej, ma kształt koła o średni
cy 36 mi wysokości około 
10 m. Składa się z dwunastu 
słupów zwieńczonych rygla
mi. Mógł powstać przed dru
gą wojną światową i według 
relacji byłego górnika jest to 
fragment chłodni, w której 
schładzano wodę wypompo
wywaną z kopalnianych po
kładów. Okrąglak jest wła
snością gminy, która poszu
kuje nabywcy, gwarantujące
go odpowiednie zagospoda
rowanie obiektu.

Współczesny krajobraz ul. 
fabrycznej w Ludwikowicach 
jeszcze przypomina o dawnej 
przemysłowej świetności tego 
miejsca, a okoliczne wzniesie
nia i kopalniane hałdy ukry
wają wiele tajemnic i ludzkich 
tragedii.

Joanna Tarapacka
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ROZMAITOŚCI

Nagrobek 
Lubomirskiego 

w Tarnawie

Lubomirscy, jeden z najpo
tężniejszych rodów ma
gnackich Rzeczypospolitej, 

od początku związani byli 
z Małopolską i Bocheńsz- 
czyzną. Tu byto ich rodowe 
gniazdo i siedziby poszcze
gólnych gatęzi. W kościele 
parafialnym w Tarnawie w pow. 
bocheńskim znajduje się 
ptyta marmurowa z płasko
rzeźbioną postacią leżącego 
rycerza, zakutego w zbroję. 
Dla większości badaczy nie 
ulega wątpliwości, że płyta 
stanowi dolną część nagrob
ka Stanisława Lubomirskie
go (zm. 1571 r.); opierają się 
oni na danych zawartych 
w Katalogu Zabytków Sztuki 
w Polsce (tom I, zeszyt 2, 
Województwo Krakowskie. 
Powiat bocheński - pod re
dakcją Jerzego Szabłow
skiego, Warszawa 1951). To 
podstawowe źródło i osoba 
prof. Józefa Dutkiewicza, 
który opracował wspomnia

ny zeszyt, zapewne sprawi
ły, że nawet wybitne prace 
naukowe, nie wspominając 
o materiałach popularnonau
kowych i krajoznawczych, 
powielają takie ustalenie.

Po raz pierwszy z odmien
nym stanowiskiem spotka
łem się w pracy Marii Marci
nowskiej pt. Lubomirscy. Sta
rostowie sądeccy i spiscy 
(Muzeum Okręgowe w No
wym Sączu, 1998 r.). Autor
ka, opisując postać Joachi
ma z Grabia Lubomirskiego, 
stwierdza, że został on po
chowany w Tarnawie, a płyta 
nagrobna w tamtejszym ko
ściele poświęcona jest wła
śnie jemu. Przy czym jako 
datę zgonu Joachima 
z Grabia podaje rok 1570. 
Dowiedziałem się również 
o pracy prof. W. Demetrykie- 
wicza Nagrobek Joachima 
Lubomirskiego w Tarnawie, 
opublikowanej w Sprawoz
daniach Komisji Historyków 

Sztuki (1900 r.). Zarysowały 
się zatem dwa zupełnie od
mienne stanowiska, ale opra
cowanie nowosądeckie nie 
spotkało się z zainteresowa
niem. Niezależnie bowiem 
od uznania słuszności za
wartego w nim stwierdzenia, 
pozostaje faktem, że ukazu
jące się nowe wydawnictwa 
nadal zawierają informację 
o tym, że w Tarnawie znajdu
je się nagrobek Stanisława 
Lubomirskiego.

Jak ostatecznie można 
rozstrzygnąć, czyją postać 
przedstawia ptyta nagrobna 
z Tarnawy?

Józef E. Dutkiewicz w opi
sie kościoła parafialnego 
w Tarnawie podaje, że górna 
część nagrobka Stanisława 
Lubomirskiego znajduje się 
w przykościelnej szopie. Ten 
zapis pochodził jednak 
z 1946 r. Czy zatem byt po 
tylu latach aktualny? Należa
ło również sądzić, że zde-

1. Kościół parafialny 
w Tarnawie
2. Dolna część nagrobka 
Joachima Lubomirskiego
3. Tablica inskrypcyjna

montowana część zawierała 
tablicę inskrypcyjną, której 
odczytanie ostatecznie roz
wiązałoby ten interesujący 
problem. Dwie moje wizyty 
w Tarnawie nic nie wniosły 
do sprawy i dopiero spotka
nie z księdzem probosz
czem Ryszardem Pawlu- 
siem wiosną 2002 r. dato 
nadspodziewane rezultaty. 
Uzyskałem od niego infor
mację, że sygnalizowane 
górne części nagrobka ist
nieją i składowane są w bu
dynku gospodarczym. La
tem tegoż roku wspólnie ze 
znajomymi wynieśliśmy pra
wie kompletne fragmenty 
nagrobka na zewnątrz, do
konaliśmy oględzin, oczysz-
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4. Prowizoryczne ułożenie elementów górnej części nagrobka

(zdjęcia: Zbigniew Ellnain)

czenia oraz oczywiście po
miarów i zdjęć. Nowy ko
ściół w Tarnawie pochodzi 
z 1803 r., a więc zdemonto
wanie części nagrobka na
stąpiło prawie dwa wieki te
mu. W tej sytuacji zachowa
nie obiektów należy uznać 

za zadowalające, stan naj
bardziej nas interesującego 
- marmurowej płyty inskryp- 
cyjnej, o wymiarach 98 x 69 
x 14 cm, z wyraźnie czytel
nym łacińskim tekstem - za 
bardzo dobry. Analiza tekstu 
nie budziła żadnych wątpli

wości - rycerz z tarnawskiej 
świątyni przedstawia Joachi
ma Lubomirskiego! Przy 
okazji wyszło również na 
jaw, że zmart on w roku 
1571, a nie w 1570.

Katalog Zabytków Sztuki 
w Polsce zawiera zatem ewi
dentną pomyłkę i można tyl
ko wyrazić zdziwienie, że to 
błędne ustalenie tak długo 
się utrzymuje.

Przy okazji celowe wydaje 
się bliższe przedstawienie 
ciekawej postaci Joachima 
Lubomirskiego, wybitnego 
przedstawiciela rodu i jed
nego z twórców jego potę
gi. Był jedynym synem Ja
kuba z Grabia, który jako 
pierwszy w rodzinie wszedł 
do elity urzędowej wojewódz
twa krakowskiego. Dzięki za
sługom ojca Joachim zna
lazł się na dworze królew
skim (1524-1570), byt za
ufanym dworzaninem Zyg
munta I, później Zygmunta 
II Augusta, wiernie wspiera
jąc monarchę w jego stara
niach o rękę Barbary Radzi
wiłłówny. Otrzymał staro
stwo jasielskie (1550) i stały 
dochód z żup krakowskich 
(1558). W latach 1523-1547 
Joachim posiadał około 20 

wsi, w tym Tarnawę. Jako 
pierwszy w rodzinie prze
szedł na kalwinizm, zamie
niając w 1560 r. kościół 
w Tarnawie na zbór kalwiń
ski. Ta zmiana wyznania 
była zapewne przyczyną 
demontażu górnej części 
nagrobka i nieumieszcze- 
nia tablicy inskrypcyjnej 
Joachima Lubomirskiego 
w nowej, katolickiej świąty
ni. Po bezpotomnej śmierci 
dobra Joachima przeszły 
na pozostałe linie Lubomir
skich. Na nim wygasła linia 
rodowa na Grabiu, a na czo
ło wysunęły się inne: na Lu
bomierzu i na Jawczycach.

Obecnie należy czynić 
starania, aby ten cenny tar
nawski zabytek otrzymał 
pierwotną postać, co z tech
nicznego punktu widzenia 
i wobec stosunkowo dobre
go zachowania odkrytych 
ponownie fragmentów na
grobka wydaje się zada
niem w pełni wykonalnym. 
Wypada też mieć nadzieję, 
że nowe wydanie Katalogu 
Zabytków Sztuki wolne bę
dzie od stwierdzonej nieści
słości.

Zbigniew Ellnain

Tak nazywa się jeden z bar
dziej intrygujących ekspo
natów londyńskiego British 

Museum. Pies siedzi na tylnych 
łapach, z zadartą głową i czuj
nym wzrokiem obserwuje od
wiedzających. Został wyrzeźbio

ny blisko dwa tysiące lat temu 
i jest uważany za najwspa
nialsze starożytne wyobra

żenie psa. Licząca ponad 
I metr wysokości rzeźba wy

glądem przypomina mastifa. 
L Powstała w Rzymie w II w. 

n.e., jednak jej pierwowzór 
jest jeszcze starszy, praw
dopodobnie o 400 lat. 
Przyjmuje się, że jest to 

marmurowa kopia rzeź
by przywiezionej przez 

Ł wojska rzymskie 
\ z wyprawy wo-

A .* jennej do pól- 
nocno-zachod-
niej Grecji, która 
jest uważana za 
ojczyznę masti-

(fot. Paweł Kubisztal) fów. To jedyny znany przykład

PIES JENNINGSA

kopii greckiej rzeźby wykonanej 
przez Rzymian.

Udokumentowana historia 
psa rozpoczyna się dopiero 
około 1750 r. w okolicach Rzy
mu, gdzie został wykopany. 
Wkrótce potem rzeźba została 
kupiona za równowartość oko
ło 120 dolarów przez Henry 
Constantine Jenningsa, znane
go brytyjskiego kolekcjonera 
antyków. Dumny ze swojego 
nabytku napisał w jednym z li
stów: „to wspaniały pies i jakim 
ja jestem szczęściarzem, że 
mogłem go kupić". Przywiezio
ny do Anglii pies stal się jedną 
z najpopularniejszych starożyt
nych rzeźb. Jego niezliczone 
kopie wykonane z kamienia, 
porcelany i metalu zdobiły 
dworskie rezydencje na całych 
Wyspach Brytyjskich. Henry 
Jennings, niepoprawny hazar- 
dzista, popadt jednak w długi 
i musiat się rozstać ze swoją 
ukochaną rzeźbą. W 1776 r. je
go pies został wystawiony na 

sprzedaż w domu aukcyjnym 
Christie’s. Nabyła go bankier
ska rodzina Duncombes i ma- 
stif znalazł nowy dom w rodzin
nej posiadłości Duncomes 
Park w Yorkshire. W 2000 r. 
spadkobiercy ostatnich właści
cieli wystawili psa na sprzedaż 
i amerykańskie Museum of 
Fine Arts w Houston wyraziło 
intencje jego zakupu za blisko 
milion dolarów. Jednak brytyj
skie ministerstwo sztuki wydało 
czasowy zakaz wywozu rzeźby, 
dając tym samym czas na 
zgromadzenie funduszy na za
kup psa i pozostawienie go w 
Anglii. Kilkumiesięczna kampa
nia, w którą włączyły się osoby 
prywatne i instytucje, przebie
gała pod hasłem „słynny pies 
potrzebuje nowego domu". W 
ostatniej chwili zebrano wystar
czające środki i Pies Jenningsa 
na stałe wzbogacił ekspozycję 
British Museum.

Paweł Kubisztal
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Motto: „Gdzie się podział krzyż?
- Stal się nam bramą. ’ 

C K. Norwid

Szanowny Panie Redaktorze!
Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł p. To

masza Rogali Współczesność na cmentarzu za
mieszczony w listopadowych „Spotkaniach z Za
bytkami” (nr 11, 2002). Jest on ciekawy, gdyż po
dane są w nim nazwiska rzeźbiarzy-twórców wy
branych współczesnych pomników nagrobnych na 
warszawskim Cmentarzu Powązkowskim. Autor 
wymienia: W. Chalaszkiewicza, W. Chmielą, G. 
Czernichowskiego, J. Jarnuszkiewicza, S. Jeleń- 
skiego, M. Kossa, T. P Kowalską, L. Machowskie
go, P Pietrusińskiego, A. Renesa, A. Romana, J. 
Szykulę, J. Ślusarczyka, ale zabrakło mi jednego 
znaczącego nazwiska. Piszący nie stroni w tekście 
od subiektywnych ocen opisywanych obiektów 
i odnosi się do przedstawionego w nim bez zrozu
mienia symboliki nagrobka moich bliskich na pia
skowcowej tumbie z XIX w. rodziny Pawłowiczów 
(kw. 21, rz. 2). I to jest powodem mego listu.

Uważam, że w jej kompozycji o trzech odręb
nych elementach, nie tylko wierzący może zrozu
mieć bogate przesłanie chrześcijaństwa o miłości 
i przebaczeniu. Oddane jest to przez symbolikę 
uniesionych ku górze dłoni w geście proszącym 
o laskę odpuszczenia win przez Chrystusa za po
średnictwem Świętych Patronów zmarłych spoczy
wających w grobie. Ponadto konstrukcja pomnika 
nawiązuje do Norwidowskiej bramy, która w rozwią
zaniach wielu nagrobków powązkowskich jest swo
istego rodzaju kanonem wypowiedzi artystycznych. 
Na zakończenie dodam, że tenże pomnik powstał 
w pracowni rektora warszawskiej ASR pana prof. 
Adama Myjaka i został wykonany przez Jego syna 
- Tomasza.

Żywię przekonanie, że Pan Redaktor uzna pra
wo do repliki i zezwoli na wydrukowanie mego listu 
w jednym z najbliższych numerów pisma, któremu 
szefuje, o czym mnie powiadomi. Z góry serdecz
nie dziękuję, życząc wszelkiej pomyślności Panu 
osobiście i „Spotkaniom z Zabytkami".

Jan Szewczak 
Warszawa

Otrzymują: rektor ASR p. prof. Adam Myjak 
Tomasz Rogala

Odpowiedź autora
Nie istnieją obiektywne oceny dziel sztuki. Gdy

by takie istniały, mielibyśmy jedną, oficjalną historię 
sztuki, będącą zbiorem jednoznacznych, niepod
ważalnych opinii. Nie byłoby też spraw sądowych, 
podczas których rozstrzygane są problemy zwią

zane z interpretacją treści lub symboliki kontrower
syjnych dziel (wystarczy przypomnieć wystawioną 
w Zachęcie rzeźbę przedstawiającą Jana Pawia II 
przywalonego głazem). Tak więc i moja ocena na
grobka rodziny Pawłowiczów jest subiektywna. Po 
lekturze listu nadal uważam, że symboliczne zna
czenia kompozycji rzeźbiarskiej wcale nie muszą 
układać się w program przedstawiony przez p. Ja
na Szewczaka. Odczytanie dość skomplikowanej 
zresztą symboliki dodatkowo utrudnia niezwykle 
silny kontrast, jaki powstał przez zestawienie ma
sywnej, współczesnej rzeźby z delikatnymi forma
mi nagrobka z XIX w.

Natomiast co do sprawy autorstwa mogę tylko 
wyrazić zdziwienie, że twórca nie pozostawi! na 
swoim dziele żadnej sygnatury (czym odróżnił się 
od wymienionych w artykule rzeźbiarzy). Wado by 
przecież było, aby osoby zwiedzające Powązki do
wiedziały się, że cmentarz wzbogacił się rzeźbą, 
która - jak dowiadujemy się z listu p. Jana Szew
czaka - powstała w pracowni profesora Adama 
Myjaka, rektora ASP w Warszawie.

Tomasz Rogala 
Warszawa

Redakcja „Spotkania z Zabytkami"
Jedną z wielu dziedzin moich zainteresowań od 

20 lat jest numizmatyka. W tej dziedzinie miałem już 
okazję wypowiedzieć się na lamach „Spotkań z Źa- 

bytkami” w rubryce „Wiedzieć więcej” (nr 7, 2001) 
na temat bonów obozów jenieckich z lat drugiej woj
ny światowej. Tym razem, po przeczytaniu artykułu 
Pana Wojciecha Przybyszewskiego pt. Supermone- 
ty, zamieszczonego w grudniowym numerze Wasze
go Pisma, chcialbym uzupełnić niektóre zawarte 
w nim informacje.

Na wstępie artykułu dowiadujemy się, że rosyjski 
bank centralny przygotowuje emisję złotych super- 
monet o wadze jednego kilograma, co zasługuje na 
wiadomość minionego lata (Radio RMF-FM podało 
tę informację 11 sierpnia 2002 r.). Tymczasem emi
sję złotych i srebrnych monet o zbliżonej wadze 
Bank Rosji rozpoczął już w połowie lat dziewięć
dziesiątych ubiegłego wieku. (...) W 1995 r. wydal 
on po raz pierwszy srebrne 100-rublówki o średnicy 
100 mm i wadze 1111 gramów, a w roku następ
nym serię monet poświęconą ochronie środowiska 
uzupełniono o 10 000 rubli średnicy 100 mm i wagi 
1001 g wykonane ze złota próby 999 w mennicy 
moskiewskiej w nakładzie 100 egzemplarzy. 
W 1997 r. ukazała się druga rosyjska złota super- 
moneta o identycznych parametrach, będąca kon
tynuacją serii „ochrona środowiska" (...)

Z kolei słynne 100 dukatów Zygmunta III nie jest 
już od kilkunastu lat największą i najcięższą mone

tą polską (średnica 69 mm, waga 350 g). W latach 
1987-1990 wybito w Polsce sześć odmian złotych 
monet o wadze 373,2 g każda w łącznym nakładzie 
604 egzemplarzy. W 1987 r. w nakładzie 101 eg
zemplarzy wybito złotą monetę o nominale 200 tys. 
zł (średnicy 70 mm) z wizerunkiem papieża Jana 
Pawła II. W roku następnym 10 rocznicę pontyfika
tu Jana Pawła II upamiętniono drugą supermonetą 
o identycznych parametrach wybitą w nakładzie 
300 egzemplarzy. W1989 r. wybito w nakładzie 200 
egzemplarzy trzecią monetę z wizerunkiem polskie
go papieża. Wszystkie monety wykonano ze złota 
próby 999 według projektu Stanisławy Wątróbskiej. 
Z kolei w 1990 r. wybito po jednym egzemplarzu 
monet o nominale 1 000 000 zł poświęconych Tade
uszowi Kościuszce, Fryderykowi Chopinowi i Józe
fowi Piłsudskiemu, również ze złota próby 999 
i o wadze 373,2 g, ale nieco mniejszej średnicy niż 
monety serii papieskiej (65 mm).

Należy też pamiętać, iż stempel omawianej 
w artykule „supermonety” 100-dukatówki wykorzy
stywano do wybijania monet o takiej samej średni
cy, tj. 69 mm, ale z krążków o różnej grubości. Stąd 
mamy monety wartości: 100 dukatów wagi 350 
gramów, 90 dukatów wagi 315 gramów, 80 duka
tów wagi 280 gramów, 70 dukatów wagi 245 gra
mów, 60 dukatów wagi 210 gramów, 50 dukatów 
wagi 175 gramów, 40 dukatów wagi 140 gramów 
oraz 30 dukatów wagi 105 gramów - średnica 
wszystkich monet jest taka sama (69 mm). O ile 
najcięższe z wymienionych monet znajdują się 
w zbiorach muzealnych, to pozostałe sporadycznie 
pojawiają się na rynku antykwarycznym. W 1992 r. 
w Paryżu sprzedano za 158 tys. franków monetę 
80-dukatową (282 g). Trzy lata później w Nowym 
Jorku tę samą monetę (nie inny egzemplarz, 
jak sądzą niektórzy numizmatycy) sprzedano za 
52 250 dolarów. Na tej samej nowojorskiej aukcji 
pojawiła się również 50-dukatówka o wadze 
174,9 g, która znalazła nabywcę za 35 200 dolarów.

Łączę pozdrowienia oraz życzenia wszystkiego 
najlepszego w 2003 r.

Dariusz Gutowski 
Sosnowiec

Sprostowanie
W artykule Pamiętny most („Spotkania z Zabytkami", 

nr 1, 2003) podpis pod II. 3 powinien brzmieć „Czołg 
T-34/85 głosi chwałę zdobywców Grodna w 1944 r.‘, na
tomiast kościółek na znaczku za 10 zł („Spotkania z Za
bytkami", nr 3, 2003, s. 30, il. 9) to, oczywiście, drewnia
na cerkiew z rejonu Huculszczyzny. Panom Maciejowi 
Grabowskiemu, Piotrowi Janikowi i Jakubowi Świtlukowi 
dziękujemy za zwrócenie nam na to uwagi, a Czytelni
ków przepraszamy.

Redakcja

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, BPH PBK 
SA XIII O/Warszawa nr 11101024-421020002418 (na opublikowanym w nu
merze przekazie pocztowym prosimy podać, których numerów dotyczy wplata). 
Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu. Wpłaty na minimum trzy 
numery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; ce
na I egz. 5,50 zł. Czytelnicy, którzy dokonają jednorazowej opłaty za prenume
ratę na cały rok 2003, otrzymają ją w cenie promocyjnej (60 zł). Dla prenume
ratorów zamawiających minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 25% 
rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod nr. teł. 629-62-26 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach poczto
wych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego ro
ku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, 
do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron 
internetowych (www. poczta, lublin, pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na III kwartał 2003 r. przyj
mowane są do 5 czerwca br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu 
na terenie całego kraju.
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Nasze akcje
Przypominamy Czytelnikom i potencjalnym Auto

rom o naszych głównych akcjach: CMENTA
RZE, DWORY, OGRODY. Począwszy od tego nume

ru wprowadzamy AKCJĘ DREWNO, o czym szerzej 
we wprowadzeniu Od redakcji. Wszystkie mają na 
celu zachęcanie do przedstawiania na lamach 
„Spotkań z Zabytkami" tych czterech rodzajów za
bytkowych obiektów - ich opisów uwzględniających 
stan zachowania, dziejów i związanych z nimi naj
ciekawszych wydarzeń. Efektem publikacji takich 
artykułów jest w większości wypadków zwrócenie 
uwagi władz lokalnych czy konserwatorskich na te 
obiekty. Dzięki temu wiele z nich znalazło się w reje
strze zabytków i wiele zostało uratowanych.

Najstarsza jest AKCJA CMENTARZE, którą roz
poczęliśmy ponad dwadzieścia lat temu - związany 
z tą akcją apel opublikowany został w 1980 r. Kolej
ną inicjatywą była AKCJA DWORY, rozpoczęta 
w 1986 r., następną AKCJA OGRODY, którą anonso
waliśmy w 1991 r. To rzadkość, że na lamach czaso
pisma prowadzone przez nas akcje przetrwały przez 
tak długi czas! A stało się to dzięki Czytelnikom, któ
rzy artykułami, informacjami i listami przyczyniają 
się do ich kontynuacji. Przed zbliżającą się porą let
nią zachęcamy wszystkich do zwracania uwagi na 
cmentarze, dwory i ogrody, na zabytki architektury 
drewnianej, szczególnie te, które znajdują się w ma
ło znanych miejscowościach, poza turystycznymi 
szlakami. Prosimy o ich opisy, wzbogacone ilustracja
mi - WSZYSTKIE AKCJE TRWAJĄ NADAL! 11 (kmn) (fo
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Antykwaryczna

www.antykwaryczna.com.pl

w numerzt kwietniowym GA bezpłatny bilet wstępu na Targi

rynek sztuki dawnej i współczesnej

Antykw arycz.na

Zapraszamy na 5. Ogólnopolskie Targi Antykwaryczne i Sztuki Współczesnej 9-n.05.2003 Kraków, Bunkier Sztuki, pi.Szczepański 3a

Aktualne informacje o polskim i światowym 
rynku sztuki i antyków:
notowania, aukcje, oferty antykwariatów i galerii

Prezentacje dzieł i twórców:
sztuka dawna i współczesna, wystawy, wernisaże, 
wydawnictwa

Kolekcjonerstwo:
malarstwo, antyki, rzemiosło artystyczne, fotografia

Ponadto stałe rubryki:

prawo, antyki i pieniądze, korespondencje ze świata, 
genealogia i heraldyka

Miesięcznik do nabycia w sieci EMPiK, salonach prasowych, galeriach i antykwariatach w całej Polsce. 
Wydawca: ANTIQUARIUS sp. z o.o.

31-127 Kraków, ul. Kochanowskiego 10, telj fax +48 12 632 36 12, 62610 86, 634 37 95, 
www.antykwaryczna.com.pl • e-mail: gazeta(«anty kwaryczna.com.pl
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Jajko w sztuce
Jajko w sztuce pojawia się ab ovo („od 

jaja”, „od samego początku”). Znane 
z prehistorycznych grobowców ludów 

Północy, występujące wśród najstar
szych zabytków Chin i Egiptu, w Euro
pie zrobiło karierę jeszcze przed słyn
nym „jajem Kolumba”. Prawdziwą jed
nak ciekawość wzbudziło dopiero 
w czasach wielkich odkryć geograficz
nych, kiedy przywieziono na Stary Kon
tynent pierwsze budzące respekt ze 
względu na wielkość jaja strusie. Po
dobno w 1724 r. przekazano do Kunst- 
kamery Augusta II Mocnego w Dreźnie 
wyroby wykonane z 25 strusich jaj. „Sy
to wśród nich: 10 naczyń do picia 
w kształcie strusi, jedno naczynie-peli- 
kan, jedno w formie indyka i 4 nieopra- 
wione jaja z dekoracją snycerską. Do 
kolekcji trafito także około tuzina pucha
rów ze strusich jaj". Trzeba też pamiętać 
o utrzymującej się przez długie lata mo
dzie na różnego rodzaju naczynia 
o szlachetnej owoidalnej formie oraz 
o zawrotnej karierze, jaką w carskiej Ro
sji (a z czasem i na całym świecie) zro
biły przed wiekiem słynne jajka wielka
nocne Carla Faberge. Osobny temat - 
to jajko jako motyw pojawiający się 
w malarstwie, grafice, rzeźbie, architek
turze...

1. Ptak wysiadujący jaja, Egipt, Grobowiec Tutanchamona, ok. 1350 p.n.e.
- Muzeum Egipskie w Kairze
2. Jajo strusie z 12 reliefami biblijnymi, artysta nieznany, pierwsza pot. XVII w.
- Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie, Grunes Gewólbe
3. Świecznik klasycystyczny w formie wazki, Francja, koniec XVIII w.
- D.A. „Desa-Unicum” w Warszawie (2001)
4. Samowar, Francja, Paryż, J. B. C. Odiot, 1809-1819 - Muzeum Pafac w Wilanowie
5. Zegar, Rosja, Petersburg, C. Faberge, 1899 - Muzea na Kremlu Moskiewskim, 
Zbrojownia (Orużejnaja patata)
6. Jajko wielkanocne, Rosja, Petersburg, C. Fabergć, 1899 - Muzeum Narodowe 
w Sztokholmie


