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Od redakcji

171/ażnym, a przy tym naturalnym sprzymierzeńcem w działaniach po- 
r V dojmowanych przez miłośników zabytków na rzecz ochrony dzie

dzictwa kulturowego są bez wątpienia muzea i związane z nimi środowi
ska muzealne. Ich doroczne święto to ustanowiony w 1977 r. przez Mię
dzynarodową Radę Muzeów (ICOM), pod stalą datą 18 maja, Międzyna

rodowy Dzień Muzeum. W tym roku - obchodzony pod 
hasłem „Muzea i ich Przyjaciele” - będzie on adreso
wany przede wszystkim do działaczy i członków Świa
towej Federacji Przyjaciół Muzeów (WFFM), w podzię
kowaniu za ich niezwykle ważną, lecz mało znaną 
działalność, jaką pełnią na rzecz wzmocnienia więzi

między muzeami i ich miłośnikami. Warto więc z tej okazji przypomnieć, 
że Światowa Federacja Przyjaciół Muzeów liczy dziś ponad milion człon
ków (przyjaciół muzeów, wolontariuszy oraz sponsorów czy jak kto wo
li, dobroczyńców muzeów), działa we wszystkich częściach świata i ści
śle współpracuje zarówno z Międzynarodową Radą Muzeów, jak i z kon
kretnymi muzeami.

W dniu swojego święta muzea na całym świecie 
zorganizują wiele atrakcyjnych imprez, które w więk
szości przybiorą formę dnia otwartego. Planowane są 
liczne wycieczki oraz zwiedzanie wystaw z przewod
nikami, warsztaty muzealne, itp. Będzie też można 
dowiedzieć się, w jaki sposób stworzyć grupy przyja
ciół wokół muzeum, tam gdzie taka grupa jeszcze nie

powstała. A wszystko to z myślą o szerokiej i zróżnicowanej w swoich 
oczekiwaniach publiczności. Celem zaś nadrzędnym całego przedsię
wzięcia jest zwrócenie uwagi na funkcję, jaką muzea powinny pełnić 
w każdym nowoczesnym społeczeństwie.

Nie zapomnijmy i my o Międzynarodowym Dniu Muzeum.

u

A co w numerze? Przede wszystkim zapowiedziane artykuły o ada
ptacji starej papierni w Konstancinie-Jeziornie na supernowoczesne 
centrum uslugowo-handlowo-kulturalne, która już teraz przez wielu 
znawców tematu uznawana jest za rozwiązanie niemal wzorcowe (s. 4) 
oraz o tym, co ciekawego można znaleźć w dawnych introligatorskich 
oprawach (s. 9-15). Piszemy też o inspirowanych arcydziełami Durera 
kościelnych witrażach w Szczecinka (s. 28 i s. IV oki.), o spalonym ko
ściółku w Długiej Kościelnej (s. 22) i o klasztorze Valldemosa na Major
ce, miejscu szczególnym nie tylko ze względu na pamięć o przebywa
jącym tam niegdyś Chopinie (s. 34).

Za miesiąc spotkanie z zabytkami Kalisza.
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Fundacja Odnowy Zabytków Torunia 
im. Jerzego Remera wystosowała list 
do prezydenta Aleksandra Kwa
śniewskiego z apelem o finansowe 
wsparcie. Autorzy listu wyjaśniają, że 
starania o pomoc na ratowanie to
ruńskiej starówki - znajdującej się od 
1997 r. na Liście Światowego Dzie
dzictwa UNESCO - są konieczne 
z powodu szczupłości funduszy 
miejskich. Wielką pomocą byłoby np. 
umieszczenie Torunia - podobnie jak 
Krakowa - jako stałej pozycji w pre
zydenckim budżecie. Liczą również 
na wsparcie prezydenta przy stara
niach o fundusze z Unii Europejskiej. 
Fundacja planuje ponadto utworze
nie Toruńskiego Funduszu Odnowy 
Zabytków, który powstałby ze sprze
daży cegiełek, oraz wypuszczenie - 
przy udziale miasta - obligacji na ra
towanie toruńskich zabytków.

W Polsce notuje się rocznie około 
pół miliona kradzieży, w tym około 
tysiąca dotyczy dóbr kultury. Dość 
powszechne jest zjawisko kradzieży 
w obiektach sakralnych. Według da
nych Ośrodka Ochrony Zbiorów Pu
blicznych w Warszawie w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat aż 65% tych 
obiektów dotknęła kradzież. Biorąc 
ten alarmujący fakt pod uwagę, bi
skup płocki Stanisław Wielgus zwró
cił się do proboszczów swojej diece
zji o przekazywanie zabytkowych 
przedmiotów w depozyt do muzeum 
diecezjalnego. Jednocześnie zaape
lował o zwrócenie szczególnej uwagi 
na odpowiednie zabezpieczenie ko
ściołów przed włamaniem.
Może pomysł biskupa płockiego 
mający na celu ratowanie przedmio
tów zabytkowych przez umieszcze
nie ich w kościelnych muzeach znaj
dzie naśladowców?

W kieleckiej katedrze konserwatorzy 
dokonali niezwykłego odkrycia - rzeź
ba Chrystusa Czuwającego umiesz
czona w bocznej nawie jest dziełem 
jednego z uczniów Wita Stwosza. Do 
tej pory uważano, że figura pochodzi 
z XVIII w., dopiero podjęte w połowie 
ub. roku prace konserwatorskie przy
niosły zmianę datowania na lata 
1490-1500. Po zdjęciu pięciu grubych 
warstw farby olejnej okazało się, że 
rzeźba jest znacznie starsza niż się 

pierwotnie wydawało. Widoczne stały 
się też szczegóły wskazujące na 
warsztat Wita Stwosza - żyłki, mię
śnie, kształt loków na brodzie, spo
sób odtworzenia oczu, sylwetka 
Chrystusa z podgiętymi nogami oraz 
jej proporcje, upięcie przepaski. We
dług konserwatorów rzeźba z kielec
kiej katedry należy do dziesięciu naj
lepszych figur Chrystusa z tego okre
su, jakie są znane na terenie połu
dniowo-wschodniej Polski. Pięknie 
odnowiona będzie bardziej wyekspo
nowana w kieleckiej świątyni, usta
wiona z prawej strony ołtarza.

Pałacowi biskupów krakowskich 
w Kielcach grozi katastrofa budowla
na. W bardzo złym stanie jest mur 
oporowy i stojący w pobliżu budy
nek, w którym mieści się dział histo
ryczny Muzeum Narodowego i część 

istnienia. Budynek powstał w 1913 r. 
według projektu Wilhelma Meyera. 
Obecne prace remontowe mają być 
ukończone latem br.; część środków 
na realizację całego przedsięwzięcia 
ma pochodzić z Unii Europejskiej.

Zrekonstruowana barokowa figura 
Chrystusa przed kościołem Naj
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Olsztynie - najstarsza rzeźba ka
mienna w mieście - uświetni tego
roczne obchody 650-lecia Olsztyna. 
Rzeźba, datowana na 1737 r., pod
dana została zabiegom rekonstruk- 
cyjno-konserwatorskim. Odbudowa
no najważniejsze brakujące elemen
ty, wzmocniono kamienną strukturę. 
Całości przywrócono pierwotny 
kształt barokowy; posługiwano się 
przy tym jedynym zachowanym 
zdjęciem rzeźby.

zbiorów malarskich. Pierwotnie pałac 
otaczały mury z dwiema pięciobocz- 
nymi basztami zaopatrzonymi 
w strzelnice. Do dzisiaj przetrwała tyl
ko baszta zachodnia, należałoby zre
konstruować zabytkowy mur i basztę 
północną, by przywrócić dawny 
układ budowli i uchronić ją przed dal
szym zagrożeniem. Pałac biskupów 
krakowskich w Kielcach należy do 
najcenniejszych przykładów siedem
nastowiecznej architektury rezyden- 
cjonalnej w Polsce.

Gmach muzeum przy Walach Chro
brego w Szczecinie poddany zosta
nie pracom remontowym. Odnowio
na będzie elewacja, zrekonstruowa
ny taras główny i dwa balkony, 
oczyszczone zostaną wnęki okien 
piwnicznych wraz z fosą, wymienio
ne windy. Remont muzeum zbiega 
się z dziewięćdziesiątą rocznicą jego 

Rozpoczął się remont Twierdzy Wislo- 
ujście. Wszystkie prace przy tym za
bytku, który zajmuje powierzchnię po
równywalną do Głównego Miasta 
w Gdańsku, potrwają kilkanaście lat. 
Twierdza jest w bardzo złym stanie - 
pękają i rozwarstwiają się ceglane 
mury, w Bastionie Potudniowo- 
-Wschodnim zapadła się podłoga, na 
naprawy czekają fosy i nasypy. W tym 
roku ma być wyremontowany domek 
komendanta, wymienione dachy 
domków oficerskich otaczających 
wieżę oraz zamontowana nowa insta
lacja elektryczna i sanitarna. W ciągu 
najbliższych dwóch lat miasto planu
je przeznaczyć na remont Twierdzy 
Wistoujście kilka milionów złotych.

W Muzeum Narodowym w Krakowie 
od 23 maja br. czynna będzie wystawa 

„Memoriae donatorum”, dedykowa
na tym wszystkim, których ofiarność 
doprowadziła do powstania zbioru 
Gabinetu Numizmatycznego Mu
zeum Narodowego w Krakowie w je
go obecnym kształcie. Zbiór ten 
zawiera prawie kompletny zestaw 
monet, medali i banknotów polskich 
i z Polską związanych, reprezenta
tywną kolekcję monet antycznych 
oraz dość liczną grupę numizmatów 
z całego niemal świata. Wśród da
rów są m.in. wielkie zbiory Emeryka 
Hutten-Czapskiego, Wiktora Wittyga, 
a z najnowszych - Lecha Kokocińskiego, 
Mirosława Kruszyńskiego. Wystawa 
ilustruje dzieje polskiego mennictwa 
od jego początków po rok 1795. 
Obok walorów poznawczych i edu
kacyjnych jej zaletą jest atrakcyjność 
eksponowanych obiektów, czasem 
wręcz unikatowość, jak np. solid Julia
na Apostaty czy floren Władysława 
Łokietka. Wystawa czynna będzie 
do 31 sierpnia br.

W płockiej katedrze w marcu br. 
wandale zniszczyli cenną polichro
mię. Była to dewastacja na skalę 
niespotykaną w kraju. Na prawie stu
letnich malowidłach wewnątrz świą
tyni wymalowali dziewięć satani
stycznych krzyży i cztery przy obu 
wejściach do kościoła. Prace nad 
przywróceniem pierwotnego stanu 
polichromii będą trudne, ponieważ 
spray prawdopodobnie związał się 
z oryginalnym spoiwem i wniknął 
w głąb struktury malowideł. Powsta
nie też problem scalenia kolory
stycznego tych fragmentów, które 
trzeba odnowić, z resztą polichromii. 
Przygotowywany jest projekt nie
zbędnych prac konserwatorskich. 
Po ataku wandali katedra płocka zo
stała zamknięta, otwierana jest wy
łącznie na nabożeństwa.

Oficyna Wydawnicza Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami otrzymała na
grodę „EDUKACJA XXI” jako wy
dawca CD ROM pt. Dwór polski 

zbiorowego autorstwa członków 
Klubu Studenckiego działającego 
przy ZG TOnZ. Nagroda (statuetka 
i dyplom) w kategorii multimediów 
przyznana została przez Kapitułę 
14. Targów Edukacji za wybitne war
tości edukacyjne. W konkurencji od
padli tacy wydawcy, jak Young Digi
tal Poland i Edgars Multimedia! Uro
czyste wręczenie nagrody odbyto 
się 14 marca br. w Pałacu Kultury 
w Warszawie.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytel
nikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które 
mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, 
lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre 
zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł sztuki, co do 
których macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowia
dać także na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja 
w porozumieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak 
najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Przesyłam zdjęcia awersu i rewer
su zagadkowego dla mnie przed
miotu. Ma on 40 mm wysokości, 
31 mm szerokości, 0,3 mm grubo
ści. Ma srebrny kolor, bez prze bar
wień. Te widoczne na zdjęciu są 
wynikiem słabej jakości odbitki. 
Będąc właścicielem czegoś takie
go, chciatabym wiedzieć, co to 
jest, przez kogo i w jakim celu by
ło używane, jaka jest symbolika 
i funkcja tego przedmiotu. Jedynie 
data (mniemam, iż wykonania) nie 
nastręcza wątpliwości. Przyznam 
się, że od wielu lat poszukuję roz
wiązania tej zagadki (choć robię to 
niezbyt gorliwie) i nie trafiłam na 
nic, co choćby w niewielkim zakre
sie pozwoliłoby odpowiedzieć na 
którekolwiek z zadanych przeze 
mnie pytań".

Adriana Sitek 
Warszawa

Opisany i widoczny na zdjęciach 
zabytkowy przedmiot (ii. 1,2) jest 
przykładem noszonego niegdyś 
na szyi żetonu korporacyjnego lub 
pamiątkowego. Tradycja używa
nia takich wyrobów w charakterze 
trwałych elementów identyfikacyj
nych dla członków organizacji 
i stowarzyszeń politycznych, woj
skowych, społecznych, religijnych 
i innych, a także absolwentów 
szkół, wyższych uczelni i specjali
stycznych kursów, bądź też upa
miętniających czyjeś szczególne 
zasługi lub ważne wydarzenie (np. 
zwycięstwo w konkursie), była kie
dyś niezwykle żywa, a same żeto
ny - spotykane jeszcze w okresie 
międzywojennym - bardzo popu
larne. Wykonywano je zwykle 
z metalu (często szlachetnego) 
różnymi technikami. Znane są 
więc tego rodzaju żetony jubiler
skie, grawerskie, a także bite tak, 
jak wykonuje się medale. Niestety, 
ani rozwiązanie widocznego na 
awersie, pisanego alfabetem ła
cińskim, monogramu wiązanego: 
/. B. (ii. 1), ani odczytanie przez p. 
Iwonę Brzewską z Muzeum Ży
dowskiego Instytutu Historyczne
go w Warszawie hebrajskiej in
skrypcji na rewersie: „Na pamiątkę 
/ niewoli w Niemczech [dost.: “nie
wola* - “Niemcy* lub «niemiecki»] 
/ 25 menachem aw rok [5J674 / 
Zelman Grinblad [Grunbladt?] ” 
(ii. 2), ani pisana alfabetem łaciń
skim (i zgodna z odczytaną w ję
zyku hebrajskim) data poniżej: 
„4 sierpnia 1914 r.", nie pozwalają 
rozwiązać zagadki żetonu. Dzięki 
tym informacjom znamy, co praw
da, nazwisko i imię właściciela że
tonu oraz istotną z jakiegoś powo
du datę, ale to wszystko. Można 
przyjąć, że właśnie 4 sierpnia 
1914 r. w życiu bliżej nam niezna
nego Zelmana Grinblada wyda

rzyło się coś bardzo ważnego, 
coś, co można by powiązać ze 
słowem niewola. Ale co? Wiado-

wach roślinnych, głównie kwiato
wych. Wszystkie ozdoby usytu
owane są symetrycznie. Nato-

mo na przykład, że 4 sierpnia 
1914 r. atakiem na Belgię Niemcy 
rozpoczęły ofensywę na froncie 
zachodnim pierwszej wojny świa
towej. Jednak słowo niewola na 
żetonie niekoniecznie musi ozna
czać rzeczywistą niewolę, do któ
rej, w związku z tymi działaniami, 
mógł trafić Grinblad (czy byłby to 
powód do upamiętnienia tego fak-

miast ornamenty na podstawie 
lichtarza mają przebieg falisty i są 
uzupełnione ozdobami w kształ
cie liści. Wysokość lichtarza wy
nosi 19 cm, średnica jego pod
stawy 10 cm, waga 600 g. Składa 
się on z 4 części, zespolonych 
wewnątrz śrubami, co, jak sądzę, 
było związane ze skomplikowa
nym procesem jego wytwarzania

tu?). Może więc chodzi o zupełnie 
inną „niewolę”, tym razem pisaną 
nie tylko kursywą, ale i w cudzy-

(odlewania) przy obecności tak 
licznych ozdób. Czy można okrń 
ślić styl tego wyrobu i okres pi

słowie? Może odnosiła się ona do 
przeżyć natury osobistej właści
ciela żetonu, na przykład (uwaga 
na monogram wiązany /. B.) po 
danym sobie słowie? Możliwości 
interpretacji jest wiele.

„Posiadam lichtarz, wykonany 
z mosiądzu srebrzonego (lub 
ocynowanego). W górnej jego 
części, kulisto rozszerzonej, połą
czonej z tzw. profitką, są wyniosłe 
ozdoby w postaci liści winorośli, 
w części środkowej i poniżej tuż 
nad podstawą, widoczne są ko
lejne dwa poszerzenia w postaci 
spłaszczonych form kulistych 
i najniższe, w kształcie kielicha 
z ornamentami wyobrażającymi 
główki kobiece. Ponadto widocz
ne są liczne ornamenty o moty- 

wstania? Wydaje się, że pewną 
trudność może tu stwarzać brak 
jakichkolwiek znaków pod pod
stawą lichtarza".

Jan Kochanowicz 
Komorów

Rzeczywiście, brak jakiejkolwiek 
cechy na opisanym i przedstawio
nym na fotografii lichtarzu sre
brzonym uniemożliwia związanie 
go z jakimś konkretnym warszta
tem lub nawet ośrodkiem wytwór
czym. Sądząc jednak z fotografii 
(il. 3) jest on przykładem dobrze 
wykonanego odlewu i interesują
cym przedmiotem z dziedziny rze
miosła artystycznego wykonanym 
w stylu neobarokowym. Datować 
go należy na lata sześćdziesiąte- 
-dziewięćdziesiąte XIX w.
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Zabytkowy dziewiętnastowieczny budynek papierni 
w Konstancinie-Jeziornie nieopodal Warszawy byt do niedawna 

grożącą zawaleniem ruiną. Niszczejące resztki jego murów 
wyglądały może malowniczo, ae też przerażająco. 

Na szczęście, znalazł się prywatny inwestor, który uratował 
zabytek, zmieniając go w centrum handlu, usług i gastronomii.

Stare i nowe
TOMASZ URZYKOWSKI

eszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. 
wydawało się, że dla stojącego w centrum pod
warszawskiego miasteczka - u zbiegu ul. War

szawskiej i al. Wojska Polskiego - budynku daw
nej wytwórni papieru nie ma ratunku. Od czasu pożaru 
w 1984 r. obiekt nie miał stropów ani dachu. Postrzępio
ne mury z wielkimi dziurami zamiast okien bardziej przy
pominały relikt średniowiecznego zamku niż zakład prze
mysłowy. Niebezpiecznie przechylające się ściany podpie
rano drewnianymi stemplami. Ktokolwiek przejeżdżał 
w pobliżu nie zapomni ceglanych kikutów porośniętych 
bluszczem. Latem dochodziła do tego przykra woń prze
pływającego pod ruderą kanałku, napędzającego niegdyś 
fabryczne turbiny. Nie mówiąc już o rojach wylęgających 
się w nim muszek i komarów...

Byłoby tak pewnie nadal, gdyby ruiną nie zaintereso
wał się prywatny nabywca - Jan Wejchert, szef spółki 
medialnej ITI. Kilka lat wcześniej wzorowo odrestauro
wał warszawski pałacyk Sobańskich w Alejach Ujazdow
skich i dobudował w jego sąsiedztwie szklaną oficynę 
(ten wstawiony w zabytkowe otoczenie nowoczesny 
obiekt był kiedyś przedmiotem gorących dyskusji). Jesie- 
nią 2000 r. Wejchert kupił od ówczesnego właściciela - 
Muzeum Narodowego w Warszawie - zniszczony budy
nek papierni z lat trzydziestych XIX w., sąsiadujący 
z nim podłużny magazyn z 1912 r. oraz otaczający te za
budowania plac porośnięty wiekowymi drzewami. Nowy 
gospodarz nie poszedł w ślady inwestorów, którzy naby
wając zdewastowany zabytek myślą tylko o jego szybkiej 
rozbiórce. Zamiast starać się u konserwatora o wykreśle
nie rudery z rejestru zabytków i zezwolenie na zrówna
nie jej z ziemią, postanowił odbudować fabrykę z zacho
waniem możliwie największej ilości autentycznej sub
stancji, a w surowych wnętrzach ulokować nietypowe 
centrum handlowo-usługowe.

Przeprowadzone badania marketingowe wykazały, 
że w promieniu kilkunastu kilometrów jest zapotrzebo
wanie na obiekt z eleganckimi sklepami, kawiarniami 
i restauracjami. W zamieszkanym w dużej mierze przez 
ludzi zamożnych Konstancinie nie było dotąd centrum 
handlowego. O jego zaprojektowanie Jan Wejchert po
prosił znanych warszawskich architektów Andrzeja Bu
landę i Włodzimierza Muchę, mających doświadczenie 
w rozbudowie i adaptacji zabytków. Są oni autorami 
planów rozbudowy pałacyku w Bydgoszczy na siedzibę 
BRE Banku oraz niezrealizowanej jeszcze adaptacji sta
rych bydgoskich młynów Rottera na hotel. Sam zaś 
Wejchert założył spółkę inwestorską pod nazwą „Stara 
Papiernia”. Na jej czele stanął były generalny konser
wator zabytków Tadeusz Zielniewicz. W wywiadzie 
udzielonym w październiku 2002 r. „Gazecie Wybor
czej” prezes Zielniewicz tak przedstawił sposób rozu
mowania inwestora: „Przecież silą tego miejsca jest tra
dycja. Tu produkowano papier. Dlatego staraliśmy się 
zostawić jak najwięcej starych murów, by w ten sposób 
zachować tożsamość miejsca. (...) Projekt centrum han-

Papiernia w Konstancinie-Jeziornie

Początki fabryki papieru sięgają końca XVIII w. Budynek u zbie
gu ul. Warszawskiej i al. Wojska Polskiego powstał jednak dużo 
później - w latach 1836-1838 - gdy zakład stal się własnością 
Banku Polskiego. Projekt obiektu na planie litery ,,L’ przygotował 
Jan Jakub Gay. Pod budynkiem przeprowadzono kanał roboczy 
napędzający sprowadzoną z Wiednia maszynę papierniczą. 
Z czasem ten tzw. Zakład Górny stracił na znaczeniu, a główną 
produkcję przeniesiono do położonego na wschód od niego Za
kładu Dolnego. W latach międzywojennych przy ul. Warszaw
skiej odbywała się wstępna obróbka surowców do produkcji pa
pieru, po wojnie były tu już tylko magazyny - z początku papier
ni, potem Muzeum Narodowego. W 1958 r. zespól Zakładu Gór
nego wpisany został do rejestru zabytków.
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1.2. Papiernia w Konstancinie-Jeziornie 
przed pożarem w 1984 r. (1) i na krótko 
przed rozpoczęciem inwestycji (2)

mim Hi

3. Projekt odbudowy fabryki z przeznaczeniem 
na centrum handlowo-ustugowo-kulturalne

4. Widok kompleksu „Stara Papiernia”
po odbudowie - oryginalne i zrekonstruowane 
skrzydto fabryki, w gtębi dawny magazyn

5. Fragment elewacji od strony
ul. Warszawskiej

dlowo-usługowo-kulturalnego w dawnej papierni nie 
zrodził się z chęci zysku. Przez kilka lat mijaliśmy tę ma
lowniczą ruinę i zastanawialiśmy się, jak ją przywrócić 
do życia. Okazało się, że można zachować starą substan
cję, nawet bardzo zniszczoną, i równocześnie utrzymać 
budżet inwestycji tak, aby przyszłe dochody zrównowa
żyły nakłady na budowę”.

Po zaakceptowaniu projektu przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków inwestycja ruszyła na początku 
2001 r. Ku zaskoczeniu obrońców dawnej architektury, 
pierwszym jej etapem było burzenie. Ekipa „Warbudu” 
rozebrała jedno z dwóch połączonych w kształt litery „L” 
skrzydeł fabryki, pozostawiając z niego tylko górujący 

nad okolicą komin, który po wzmocnieniu stalową kra
townicą wciąż jest widocznym z daleka znakiem rozpo
znawczym papierni. Inwestor tłumaczył, że nie było inne
go wyjścia. Ratowanie stojących na przegniłych funda
mentach dwóch równoległych ścian zewnętrznych (bo ty
le zostało z bryły przeznaczonego do zburzenia skrzydła), 
które w dodatku odchylały się od pionu, nie miało - jego 
zdaniem - sensu ani z technicznego, ani z ekonomiczne
go punktu widzenia. Nadające się do ponownego użycia 
dziewiętnastowieczne cegły z rozbiórki wykorzystano do 
uzupełnienia murów zachowanego drugiego skrzydła, 
stojącego wzdłuż ul. Warszawskiej. Rozebraną część szyb
ko odtworzono w historycznym kształcie, ale już z no-
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6. Początek 
uliczki między 

dawnym 
magazynem 

a fabryką

7. W głębi 
dawny 

magazyn 
adaptowany 

na sklepy 
i kawiarnie

8.9. Atrium 
- główne 

pomieszczenie 
dawnej fabryki

(ilustracje: 1 - Krajowy Ośrodek Dokumentacji i Ochrony Zabytków:
2-5, 7 - „Bulanda & Mucha’- ARCHITEKCI: 6, 8-9 - „Stara Papiernia", Konstancin)

wych materiałów, z zastosowaniem żelbetowej konstruk
cji. Poza skrzydłem fabrycznym od ul. Warszawskiej, 
w całości pozostawiono też ustawiony prostopadle do uli
cy dziewiętnastowieczny magazyn. W jego bocznej elewa
cji wybito rząd otworów, w które wprawiono okna 
i drzwi urządzonych tu sklepów.

Inwestor i projektanci podeszli do zabytkowych 
obiektów z dużym szacunkiem. Zachowali ich układ, 
formę i wysokość, a co najważniejsze charakter i klimat 
podwarszawskiej fabryki. Nie nadbudowali zabytków - 
co dziś jest tak powszechne - kolejnymi kondygnacjami, 
a dodane przez nich nowe fragmenty są tu podporząd

kowane historycznej kompozycji. Dla Andrzeja Bulandy 
i Włodzimierza Muchy stara papiernia była nie lada wy
zwaniem. Mieli przeciw sobie wypalone mury, które 
trzeba było ocalić. Do tego dochodziły naciski konser
watora, by ocalić maksimum zabytkowej struktury, i wy
magający inwestor. Jak przyznał w „Życiu Warszawy” 
(25 listopada 2002 r.) Włodzimierz Mucha, inspiracją 
dla niego były obiekty na Wyspach Brytyjskich: „Przypa
trywałem się starym fabrykom w Anglii, a zwłaszcza 
przemienionemu na centrum handlowe browarowi 
w Dublinie. Tam jednak budynki te znajdowały się nie
mal w śródmieściu. W przypadku Konstancina mamy do 
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czynienia z zespołem satelitarnym”. Architekci przedsta
wili aż siedem różnych koncepcji odbudowy i adaptacji 
papierni. Podczas projektowania rozważali rozmaite 
sposoby uatrakcyjnienia starego zespołu. Chcieli np. 
przesłonić fabrykę od ul. Warszawskiej wielką szklaną 
ścianą kurtynową. Myśleli też o uruchomieniu małej 
elektrowni napędzanej siłą płynącego pod budynkiem 
kanałku. Pomysły te upadły, bo były zbyt kosztowne.

Oryginalne mury poddano fachowej konserwacji 
i uzupełnieniu. Prace te wykonała warszawska firma 
„Renova”. Dla podkreślenia wieku ścian pozostawiono 
je bez tynku (chociaż pierwotnie sama fabryka była 
otynkowana). W przeciwieństwie do nich, zrekonstru
owane skrzydło jest otynkowane. Starą część fabryki 
i magazyn nieznacznie wydłużono. Dostawione do ich 
szczytów dobudówki można traktować jako uzupełnie
nia dawnej architektury. Powtarzają one formę histo
rycznych obiektów. By się jednak od nich odróżniały, 
ich elewacje wykonano ze współczesnej cegły kanało
wej. W bryły obu budynków architekci wprowadzili 
również zupełnie nowe elementy ze szkła i stali. Prze
szklili szczeliny między dziewiętnastowiecznym i odbu
dowanym skrzydłem fabryki oraz starą i uzupełnioną 
częścią magazynu. Szklany jest też aneks przylegający 
do odtworzonego skrzydła, a także świetliki na dachu. 
Zdaniem projektantów, ten zabieg ożywił architekturę 
zespołu - wprowadził do niego więcej światła i nowo
czesności. Patrząc na budynki dawnej papierni, nie spo
sób pomylić starego z odtworzonym, uzupełnionego 
z całkiem nowym.

Architekci utrzymali przemysłowy charakter obiektów 
- gdzieniegdzie widać pozostawione stare rury i izolatory, 
do tego doszły nawiązujące do „fabrycznej” stylistyki 
lampy, metalowe schody i trapy, wreszcie zanurzone 
w przepływającym pod fabryką kanale oryginalne turbiny 
napędzające niegdyś maszynę do produkcji papieru. Moż
na je oglądać ze środka budynku przez szklane ściany spe
cjalnie w tym celu zbudowanego szybu.

Wnętrze dawnej fabryki ze sklepami i gastronomią 
skupia się teraz wokół przestronnego atrium pod szkla
nym dachem. Tutaj projektanci pozwolili sobie na więcej 
nowoczesności. W otoczoną surowymi ścianami z cegły 
i betonu o różnej gradacji przestrzeń wmontowali współ
czesne wyposażenie: klatkę schodową z poręczami 
z chromowanej stali, windę w szklanym szybie, przeszklo
ne drzwi i witryny itd. Podłogi i schody wyłożone są bra
zylijskim drewnem „ipe”. Ten niezwykle wytrzymały ma
teriał, zwany niekiedy „betonem biologicznym”, archi
tekci dostrzegli przed laty w jednej z paryskich bibliotek, 
a potem zastosowali w biurowcu BRE Banku w Bydgosz
czy. „Nie chodziło o aptekarską rekonstrukcję, o naiwne 
odtwarzanie wszystkiego w formach z przeszłości. W stary 
budynek wchodziła nowa funkcja — papiernia po przebu
dowie musiała po prostu być hybrydą łączącą stare z no
wym, dialogiem historycznych murów ze współczesną ar
chitekturą, poprzez zastosowanie nowego uwypuklającą 
stare i dzięki staremu wzmacniającą nowe” - ocenił w gru
dniowym numerze miesięcznika „Architektura & Biznes” 
Roman Rutkowski.

W kolejce do adaptacji
Stara Papiernia jest pierwszym w okolicach Warszawy przykła
dem całkowitej adaptacji obiektu przemysłowego do nowych 
potrzeb. W stolicy na podobną szansę czeka kilka, jeśli nie kil
kanaście starych fabryk.

Elektrownia na Powiślu
Powstała dokładnie sto lat temu. 
Kamień węgielny pod budowę elek
trowni położono 1 września 1903 r. 
Prace zakończono rok później. 
Wówczas to wzniesiono m.in. naj
ciekawszy budynek: kotłownię i ha
lę maszyn o eklektycznych elewa
cjach z motywami architektury ro
mańskiej i renesansowej. Z biegiem 
lat zakład powiększano. Przed woj
ną w krajobrazie Powiśla domino
wały jego olbrzymie kominy. Obec
nie zakład nie produkuje już prądu. 
Szwedzki właściciel stopniowo wy
wozi stąd stare maszyny. Zamierza 
rozebrać większość budynków i wy
stawić teren na sprzedaż. Są jednak 
pomysły urządzenia tu np. muzeum 
techniki, ośrodka naukowego, gale
rii sztuki współczesnej, a nawet 
centrum handlowego.

(aut. Bogusław Wiśniewski)

Monopol przy Ząbkowskiej
Wzniesione na przełomie XIX i XX w. budynki Rektyfikacji War
szawskiej (oczyszczalni spirytusu) stylistyką i czerwienią cegla
nych murów nawiązują do architektury średniowiecza. Stano
wią jeden z najciekawszych kompleksów przemysłowych 
w stolicy. Dziś mieści się tu Warszawska Wytwórnia Wódek 
„Koneser” - mała, zadłużona państwowa firma o niepewnej 
przyszłości. Dwa lata temu grupa przewodników zrzeszonych 
w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy wystąpiła z pomysłem 
przekształcenia zakładu w kompleks turystyczno-promocyjny 
z hotelem, kinem, teatrem i restauracjami serwującymi trady
cyjne jadło. Produkcja alkoholu według starych metod odby
wałaby się w obecności zwiedzających. Przewodnicy powołali 
Stowarzyszenie „Monopol Warszawski", zamówili wstępne pro
jekty kompleksu, prezes Związku Artystów Scen Polskich de
klaruje chęć otwarcia tu sceny alternatywnej. Wszyscy czekają 
na decyzję Ministerstwa Skarbu o przyszłości fabryki.

Zbiorniki gazu na Czystem
Dwie okrągłe budowle w pobliżu Dworca Zachodniego robią 
wrażenie swą wielkością. Kiedyś mieściły się w nich metalowe 
zbiorniki gazu uruchomionej w 1888 r. gazowni Niemieckiego 
Kontynentalnego Towarzystwa Gazowego z Dessau. Stały się 
zbędne, gdy zamiast produkowanego na miejscu z węgla gazu 
miejskiego zaczęto w latach siedemdziesiątych XX w. sprowa
dzać do stolicy gaz ziemny. Do dziś po zbiornikach pozosta
ły jedynie ceglane obudowy, ale za to jakże efektowne. 
Przypominają średnio
wieczne warownie, choć 
w układzie okien moż
na dostrzec echo ar
chitektury pałaców re
nesansowej Florencji. 
Obecnie ich właścicie
lem jest prywatna fir
ma. W niższym zbiorni
ku Andrzej Wajda pla
nuje stworzenie Pano
ramy Powstania War
szawskiego. Komba
tanci chcieliby zago
spodarować jego pod
ziemia na Muzeum Po
wstania Warszawskiego. (aut. Bogusław Wiśniewski)
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Same budynki to nie wszystko. Wiele pracy włożono 
w zagospodarowanie ich otoczenia. Na wprost bramy 
od ul. Warszawskiej, między fabryką a magazynem, po
wstała handlowa uliczka, częściowo przykryta dasz
kiem. Jest ona „kręgosłupem” całego zespołu, łączącym 
historyczne obiekty w jedną całość. Można z niej wcho
dzić bezpośrednio do sklepów i kawiarni w budynku 
magazynowym (jak na prawdziwej ulicy w mieście każ
dy lokal dostępny jest z dworu) oraz do atrium we
wnątrz fabryki. Uregulowano i oczyszczono przepływa
jący przez teren papierni kanałek. Nad nim, wzdłuż zre
konstruowanego skrzydła fabryki zbudowano taras spa
cerowy. Nieopodal urządzono małą wystawę maszyn pa
pierniczych pod gołym niebem. Miały być one ekspono
wane w specjalnie w tym celu wzniesionym pawilonie, 
ale zmieniono plany. Znaczną część placu zajmuje par
king dla samochodów klientów. Zespół otworzył się też 
na miasto - na samym rogu ul. Warszawskiej i al. Woj
ska Polskiego cofnięto ogrodzenie, by przed fabryką po
wstał niewielki miejski placyk. Dawna wytwórnia papie
ru ma szansę stać się zaczątkiem centrum miejscowości. 
Gmina ma bowiem plany zbudowania w jej sąsiedztwie 
ronda, a następnie ratusza Konstancina-Jeziorny. Jeśli 
tak się stanie, historia zatoczy wielkie koło - w XIX w. 
właśnie wokół fabryki tętniło życie przemysłowej Je
ziorny.

W porównaniu do powstających dziś jak grzyby po 
deszczu podmiejskich centrów handlowych, „Stara Pa

piernia” nie jest duża. Trzy kondygnacje budynku fa
brycznego i dwa poziomy w budynku magazynowym 
mają w sumie 5 tys. m2 powierzchni. Są w stanie po
mieścić 40 sklepów, punktów gastronomicznych i usłu
gowych. Kompleks otwarto 23 listopada 2002 r. 
i część pomieszczeń czeka jeszcze na najemców. W tej 
chwili funkcjonują już m.in.: kawiarnie, pizzeria, księ
garnia amerykańska, antykwariat, sklep z zabawkami, 
laboratorium kosmetyczne, apteka i delikatesy. Koszt 
inwestycji - 5 min dolarów - ma się zwrócić w ciągu 
dziesięciu lat.

Kompleks „Stara Papiernia” jest bardzo udany. 
W dziesiątkach publikacji pokazuje się go jako dosko
nały przykład adaptacji opuszczonej architektury prze
mysłowej. Architekci Andrzej Bulanda i Włodzimierz 
Mucha często proszeni są o prezentację swego projek
tu. Niedawno opowiadali o nim na spotkaniu zorgani
zowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Zamku Kró
lewskiego w ramach tzw. Piątków Konserwatorskich. 
Co prawda, w dyskusjach miłośników zabytków poja
wiają się drobne uwagi - nie wszystkim podobają się 
biegnące po ścianach rury w srebrnej folii, brak szpro- 
sów w oknach czy zasłonięcie drewnianych wrót maga
zynu nowymi schodami - nikt jednak nie wątpi, że ura
towano cenny obiekt.

Tomasz Urzykowski 
dziennikarz „Gazety Wyborczej”

Spotkanie z książką
LEGO WARSZAWIE

Jesienią ub. roku dziennikarze stołecznej redakcji „Gazety
Wyborczej" Tomasz Urzykowski i Jerzy S. Majewski zainicjo

wali akcję „Zabytek nie zbytek”. Na tamach „Gazety Stołecznej'’ 
prezentowane byty warszawskie zabytki - bardziej i mniej zna
ne, wpisane do rejestru zabytków i tam pominięte, połączone 
wspólną potrzebą pilnego remontu.

W ślad za codziennymi publikacjami w styczniu br. ukazat 
się nakładem znanego koncernu „Lego” album Lego Warsza
wie, zamykający pierwszy etap akcji. Na 63 stronach zaprezen
towano 30 obiektów zabytkowych; każdy opatrzono notą histo
ryczną, opisem obecnego stanu, rysunkiem i współczesnym 
zdjęciem. Oprócz zabytków ściśle związanych z Warszawą po
kazane zostały też te, które znajdują się na obrzeżach stolicy - 
neogotycka brama w Morysinie, pałacyk Kasyno w Podkowie 
Leśnej, Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornie.

Zaletą albumu jest brak systematyzacji i hierarchizacji przed
stawianych obiektów. Jednakowo ważne są Pałac pod Blachą 
i Nepomuk przed budynkiem poczty przy ul. Senatorskiej, elek
trownia na Powiślu i granitowa kostka, którą wybrukowano Chłod
ną. To samo znaczenie ma zaniedbane ogrodzenie Pałacu Pod 
Czterema Wiatrami, osypujący się szaniec na Woli czy willa Gran- 
zowa przy ul. Chefmżyńskiej. Wszystkie te zabytki tworzą klimat 
stolicy i potrzebują pomocy, aby przetrwać. Dwa (tylko!) opisane 
obiekty - to przykłady pozytywnych rozwiązań. Rekonstrukcja ul. 
Ząbkowskiej, będącej zalążkiem „praskiej Starówki”, i adaptacja 
Starej Papierni w Konstancinie na kompleks handlowo-usługowy 
napawają nadzieją, że pozostałe obiekty też będą uratowane.

Patronem medialnym wydawnictwa została „Gazeta Wy
borcza", autorami tekstów są Tomasz Urzykowski i Jerzy S. 
Majewski. Dziennikarski warsztat autorów objawia się nie tyl
ko w opisach zabytków, ale i w prasowym charakterze tytu
łów poszczególnych prezentacji. I tak np. Instytut Głuchonie
mych opatrzony został nagłówkiem „Pod fruwającymi da
chówkami" (obluzowane ceramiczne płytki spadają z dachu 
pod wpływem wiatru), Pałac pod Blachą przedstawiony jako 
„Pod blachą i na wodzie" (podziemna rzeczka podmywa fun
damenty). Kłopoty pękającego wiaduktu na Karowej sygna
lizuje lapidarne określenie „Zaniedbany ślimak”, a niezreali
zowane plany remontu ul. Próżnej skwitowano jako „Obietni
ce w próżni”.

Akcja „Zabytek nie zbytek” i inicjatywa wydania publikacji 
już zaczęty przynosić efekty. Z „Gazetą Stołeczną” nawiązała 
kontakt „M. i M.” Sp. z o.o. Inżynieria Powierzchni, która wyko
nała nieodpłatną konserwację opisanej w albumie dziewiętna
stowiecznej tablicy z wiaduktu Pancera. Ta zapomniana przez 
lata, skorodowana metalowa płyta przez ostatnie pół wieku wi- 
siata pod przęsłem wiaduktu Trasy W-Z.

Album wydany został w niewielkim nakładzie, przeznaczony 
dla osób i instytucji bezpośrednio zainteresowanych ratowa
niem zagrożonych cennych obiektów. Szkoda, że nie jest do
stępny w sprzedaży, bo niewątpliwie wspomaga popularyzację 
samej akcji (inicjatorzy przedsięwzięcia chcą je kontynuować) 
i tematyki ochrony zabytków, a może wzbogacić bibliotekę nie 
tylko varsavianistow. (E. K.)
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Nad ztoto droższe
Pierwszych skojarzeń na temat zawartości tej niezwykłej księ

gi dostarcza jej efektowna obwoluta, w całości zadrukowana 
barwną reprodukcją renesansowej oprawy dzieła wybranego 
z tzw. kolekcji monumentów króla Zygmunta Augusta. Księgo
zbiór ten, przechowywany w Bibliotece Narodowej, obejmuje 106 
tomów, pierwotnie liczył ich 4 tys. i uważany był przez współcze
snych za najwspanialszy oraz najzasobniejszy prywatny zbiór 
w Europie. Dziś pozostało z niego tylko tyle i... aż tyle. Oprawy 
woluminów - wykonane z brązowej cielęcej skóry, zdobione zło
ceniami oraz drobnymi tłokami dekoracyjnymi, z wyciśniętym su- 
perekslibrisem monarchy (na górnej okładzinie) i powtarzającą 
się formulą „SIGISMUNDI AUGUSTI REGIS POLONIAE MONU- 
MENTUM" (na okładzinie dolnej) - są dziełem działających w po
łowie XVI w. w Krakowie introligatorów: Dawida oraz Jerzego

W takim wyborze nie mogło, rzecz prosta, zabraknąć jed
nego z najcenniejszych i najsłynniejszych skarbów polskiej kul
tury narodowej - Kazań świętokrzyskich. Jest to „najdawniejszy 
zachowany we fragmentach, zapis prozy polskiej, zarazem naj
starszy zabytek języka polskiego w zbiorach Biblioteki Narodo
wej. Z czternastowiecznego zbioru kazań przetrwał w całości 
tekst o św. Katarzynie, ocalały także fragmenty pięciu innych 
tekstów: na dzień św. Michała, św. Mikołaja, Bożego Narodze
nia, Trzech Króli i Matki Boskiej Gromnicznej [...]. «Kazania», na
zwane później świętokrzyskimi, odkrył w roku 1890 w Petersbur
gu prof. Aleksander Bruckner w oprawie kodeksu zawierające
go «Praxapostulus» św. Hieronima. Stare pergaminowe karty 
z tekstem kazań posłużyły średniowiecznemu introligatorowi, 
po pocięciu na paski, do wzmocnienia składek owego kodek-

1. Obwoluta książki Nad złoto 
droższe. Skarby Biblioteki 
Narodowej (pod redakcją 
Haliny Tchórzewskiej-Kabata 
przy współpracy Macieja 
Dąbrowskiego, Biblioteka 
Narodowa, Warszawa 2000)

2. Aleksander Bruckner, 
fotografia z ok. 1895 r.

3. Kazania świętokrzyskie, 
Biblioteka Narodowa

(zdjęcia: 1 - Krzysztof Konopka;
3 - Marzena Stokłosa)

su, który powstał najprawdopodobniej 
w klasztorze bożogrobców w Miecho
wie w pierwszej połowie XV wieku. Po 
roku 1459 przechowywany byt w Leżaj
sku, a następnie w klasztorze Święte

go Krzyża na Łysej Górze, po którego 
kasacie trafił do Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego. W roku 1833 wywie
ziony wraz z jej zbiorami, umieszczony 
został w Cesarskiej Bibliotece Publicz
nej w Petersburgu. «Kazania» wróciły

Meollera; najpóźniejsze są oprawy wykonane przez introligato
rów wileńskich. Jeśli jednak zajrzymy do środka albumu, przeko
namy się, że jest to tylko jeden z wielu przykładów tak cennych 
zabytków polskiej kultury przechowywanych w skarbcu naszej 
narodowej książnicy. „Na publikację «Nad złoto droższe* - czyta
my w księdze - składają się ikonograficzne i słowne prezentacje 
stu pięciu najcenniejszych i najpiękniejszych, nierzadko unikato
wych zabytków piśmiennictwa i kultury polskiej [...]. W albumie 
przedstawiono wszystkie kategorie zbiorów, jakie gromadzone są 
w Bibliotece Narodowej: rękopisy dawne i współczesne, druki sta
re i nowsze, muzykalia i mapy, grafikę i rysunki, pierwsze fotogra
fie i nośniki dźwięku, dokumenty życia społecznego’’.

do Polski po traktacie ryskim - w roku 
1925-już jako odrębny obiekt. Po przekazaniu do zbiorów Bi
blioteki Narodowej, zostały oprawione i zamknięte w specjalnej 
kasecie. W roku 1939 rękopis ewakuowany był do Kanady, 
skąd powrócił po dwudziestu latach".

Niezwykła to i pouczająca historia. Okazuje się jednak - 
nie jedyna. Bo chociaż od czasów pamiętnego odkrycia 
Brucknera nie opisano dotychczas równie sensacyjnego 
znaleziska, to jednak dawne oprawy introligatorskie wciąż 
dostarczają ich badaczom wielu emocjonujących momentów 
i wzruszeń. Interesujące wydają się także rezultaty takich ba
dań. Ich omówienia podjęli się autorzy dwóch kolejnych, 
wzajemnie uzupełniających się artykułów.
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Wydarte, 
pocięte, 
wklejone

„Ledwo czytelnych książek folijały 
ojciec kanaparz lepiej dysponował: 
co przedtem próżno na pulpitach stały, 
On tam ozory, szynki uszykował. 
Pergaminami zwijał specyjały
1 ahy imbier i pieprz się nie psowal, 
pogańskie pisma i stare kroniki, 
Lepiej użyte poszły na funciki. ”

(Ignacy Krasicki, Mysźetaa)

ARKADIUSZ WAGNERTUT
/ raz z gwałtownym rozpowszechnianiem się od 

W M / XV w- ksiąg drukowanych na papierze następo- 
■/ wał Proces stopniowego zanikania ręcznie pisa- 
® > nych kodeksów. Wynikało to z faktu, że koszty
zwielokrotnionego i szybkiego odbijania tekstów książek 
z czcionek drukarskich były zdecydowanie niższe od 
kosztów mozolnego i długotrwałego przepisywania. 
Znacznie tańszy był też zakup papieru aniżeli garbowa
nych skór na karty pergaminowe; w średniowieczu ze 
względu na koszty ich wyrobu karty ze starszymi teksta
mi wykorzystywano często do powtórnego zapisywania, 
po uprzednim zeskrobaniu lub zmyciu starego atramentu.

W wypadku ksiąg kościelnych jednym z głównych powo
dów zastępowania wysłużonych, pergaminowych mszałów 
przez drukowane egzemplarze były zmiany liturgii, wprowa
dzające nowe i ujednolicone treści nabożeństw. Podobny los 
spotykał również liczne książki świeckie, np. pisma schola- 
styczne, prawnicze i polityczne. Ich treści wraz z upływem 
czasu ulegały dezaktualizacji, a ręcznie malowane miniatury 
i inicjały, wymagające znacznego nakładu pracy, zastępowa
no ilustracjami graficznymi, wzbogacanymi niekiedy akwa
relowymi podmalówkami. Wszystko to sprawiało, iż stare 
manuskrypty, zwłaszcza te skromniejsze, bez wykwintnych 
zdobień, stawały się często niepotrzebne i bezużyteczne. Ich 
przetrwaniu nie służyły przemiany społeczne i religijne, jak 
choćby ruch protestancki, przyczyniający się do metodycznej 
likwidacji kościelnych i klasztornych bibliotek.

Walory wysłużonych, pergaminowych kodeksów potra
fili jednak docenić kolekcjonerzy i introligatorzy. O ile jed
nak ci pierwsi wyławiali co ciekawsze dzieła do swych księ
gozbiorów, o tyle introligatorzy traktowali je jako tani, 
a jednocześnie solidny materiał użytkowy. W ten to sposób 
rozpowszechnił się proceder wydzierania z pergaminowych 
rękopisów pojedynczych kart, a nawet całych składek i wy
korzystywania ich do oprawiania nowych książek. O skali 
zjawiska może świadczyć ogromna liczba nowożytnych, 
szesnasto-siedemnastowiecznych druków, których okładki 
już z daleka wyróżniają się charakterystycznymi ciągami go
tyckich liter na jasnym tle pergaminu. Niejednokrotnie 
możliwe jest w nich odczytanie fragmentów tekstu i okre
ślenie tematyki książki, z której pochodzi okładkowa, ręko
piśmienna karta. Jako przykład może nam tu posłużyć szes- 
nastowieczny druk krakowski z Biblioteki Poznańskiego To
warzystwa Przyjaciół Nauk. Jego okładka sporządzona zo
stała z dużego i sfalcowanego (czyli specjalnie zagiętego 
w połowie) arkusza pergaminu, będącego pierwotnie czę
ścią składki rękopisu. Obie z widocznych na wierzchu i spo
dzie okładki stronic zapełnione są podwójnymi kolumnami 
ręcznie naniesionego, późnośredniowiecznego tekstu. Z ko
lei inna, znacznie mniejsza książka z poznańskiej biblioteki 
oprawiona została w jedną, poziomo rozłożoną kartę ręko
pisu. Rozmiary karty były jednak zbyt duże jak na format 
woluminu, więc jej bok obcięto z częściową szkodą dla jed
nej z kolumn tekstu. W oprawie tegoż druku wykorzystano 
także makulaturę typograficzną, której fragment przebija 
spod pergaminu w jednym z narożników okładki.
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1. Starodruk z 1588 r., 
oprawiony w skórę 
i pomalowaną na czarno 
kartę rękopisu 
średniowiecznego 
(Biblioteka Bobolanum 
w Warszawie)

2.3. Starodruki z 1583 r. (2) 
i 1598 r. (3), oprawione 
w pergaminowe karty 
z rękopisów 
średniowiecznych 
(Biblioteka Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk)

4. Tzw. klocek 
starodruczny z 1617 r., 
zaopatrzony w „fałszywe 
zwięzy” wykonane 
z pergaminowego 
rękopisu 
średniowiecznego 
(zbiory prywatne 
w Poznaniu)

Interesujący pod względem intro
ligatorskim jest też szesnastowieczny 
druk prawniczy z jezuickiej Bibliote
ki Bobolanum w Warszawie. Opra
wiony jest on w tzw. półskórek, czy
li wycinek skóry zajmujący tylko 
grzbiet i połowę wierzchu oraz 
spodu okładki. Powierzchnia skóry 
pokryta jest charakterystycznymi, 
pasowymi wzorami ornamentalny
mi, odciśniętymi za pomocą radełek 
introligatorskich. Drugą połowę 
okładki zajmuje karta z rękopisu per
gaminowego, pomalowana na czar
no i ozdobiona skromnymi, liniowy
mi wyciskami. Przy jej dokładnym 
oglądzie dostrzegamy przebijające 
spod wytartej farby ślady po zapisa
nych literach gotyckich. Nie pozo
stawiają one wątpliwości co do pier
wotnej funkcji i pochodzenia tejże karty. W tym wypadku 
zamalowanie pergaminu na czarno świadczyłoby o dbałości 
o estetykę oprawy. Istotnie, wiele zyskała ona dzięki kontra
stowi czerni i żółci. Wydaje się jednak, iż charakterystyczny 
wygląd manuskryptowych okładek bynajmniej nie prze
szkadzał, a tym bardziej nie przynosił ujmy właścicielom 
książek. Niejednokrotnie bowiem oprawy te zdobione były 
okazałymi superekslibrisami, mającymi podkreślić przyna
leżność księgi do konkretnego bibliofila.

O ile przytoczonym wyżej rękopiśmiennym okładkom 
nie można odmówić swoistej urody, o tyle prawdziwie dra
stycznego przykładu wykorzystywania książkowych perga
minów dostarcza księga z XVII w., należąca do jednego 
z prywatnych księgozbiorów. Nadszarpnięta zębem czasu 
struktura woluminu odsłania nam grzbietową stronę brze
gów książki. Widać na niej charakterystyczne, podłużne 
sploty zwięzów, czyli wąskich pasków skórzanych okręco
nych nićmi, spajających poszczególne składki księgi (to od
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5. Tzw. klocek postinkunabulowy z początku XVI w. z wyklejką 
sporządzoną z pergaminowego rękopisu średniowiecznego 
(Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)

nich właśnie pochodzą poziome garby na grzbietach książek 
wykonywanych tradycyjnymi metodami). Między zwięzami 
znajdują się doklejone do brzegów składek trzy wąskie pa
ski pergaminowe - tzw. zwięzy fałszywe, pełniące niegdyś 
funkcję dodatkowych usztywniaczy bloku książki. Mimo 
zabrudzenia powierzchni wyraźnie widoczne są na nich go
tyckie litery zapisane atramentem. Owe fałszywe zwięzy ob
razują powszechny niegdyś proceder rozcinania kart ręko
pisów na wąskie paski i wklejania ich w struktury bloków 
książek. W warsztatach introligatorskich znajdowały się nie
gdyś całe partie takiego „manuskryptowego surowca” pozy
skiwanego z wielu ksiąg, o czym może świadczyć jeden 
z poklasztornych kodeksów Biblioteki Raczyńskich w Po
znaniu. Na spodniej stronie antyfolium, zakrywającego we
wnętrzną powierzchnię jego oprawy, znajdują się cztery sze
rokie pasy fałszywych zwięzów, wykonane z czterech róż
nych rękopisów. Manuskryptowe pergaminy wykorzysty
wano także jako wyklejki książkowe. Cięto je na szerokie 
pasy, a następnie wkomponowywano między należącą do 
bloku księgi papierową kartę antyfolium i strukturę oprawy.

Traktowanie wytworów rękopiśmiennictwa jako tanie
go surowca introligatorskiego rozciągnęło się z czasem na 
wszelkiego rodzaju druki oraz ryciny. Dowodzą tego licz
ne przykłady fragmentów unikatowych zabytków typo- 
grafii i grafiki, odkrytych w późnośredniowiecznych i no
wożytnych oprawach. Należy podkreślić, iż tradycja 
wkomponowywania makulatury w struktury woluminów 
przetrwała właściwie do dzisiaj, a przynajmniej do okresu 
międzywojennego XX w. Można się o tym przekonać, 
przeglądając ówcześnie oprawiane książki z odpadniętymi 
bądź naderwanymi grzbietami okładek: na ich wewnętrz
nej stronie daje się często zidentyfikować fragmenty kar
tek z gazet i książek, służących jako wzmocnienie oprawy.

Praktyka wtórnego wykorzystywania pergaminowych 
rękopisów do prac introligatorskich budzić może 

u współczesnego miłośnika zabytkowych ksiąg niesmak 
i zgorszenie. Wiele bowiem wskazuje, iż dla szesnasto- 
-siedemnastowiecznych użytkowników, a w każdym razie 
dysponentów książek, owe formalnie przestarzałe, nie
modne, a często i niezrozumiałe dzieła stanowiły przed
mioty porównywalne ze współczesnymi gazetami. One 
również, straciwszy swą aktualność, są bowiem nieskrę
powanie wykorzystywane jako materiał do owijania no
tatnika czy też podręcznego pakunku, niczym w przyto
czonych na wstępie wersach poematu Myszeida.

Uprzytomniwszy sobie dramatyczne losy wszelkich bi
bliotek o średniowiecznej proweniencji, docenić należy fakt 
przetrwania do dzisiaj każdego, choćby najskromniejszego 
śladu niegdysiejszej, piśmienniczej kultury. Nawet bowiem 
pojedyncze, pergaminowe paski wyciągnięte przez fachow
ca ze starej księgi mogą mieć ogromne znaczenie badawcze. 
Takimi stały się słynne Kazania świętokrzyskie, których 
czternastowieczny tekst, będący odpisem z wcześniejszego 
oryginału, został odkryty u schyłku XIX w. właśnie na in
troligatorskich paskach. Użyte one zostały jeszcze w śre
dniowieczu do oprawy innego kodeksu klasztornego. Świa
domość potencjału wiedzy zakodowanego we fragmentach 
rękopiśmiennych kart z pergaminowych okładek winna za
tem stać się bodźcem, by tym pieczołowiciej chronić owe 
skarby przed zatarciem i zniszczeniem. Jest to tym ważniej
sze, iż przytłaczającą większość rodzimych księgozbiorów, 
zarówno tych najstarszych - średniowiecznych, jak i zakła
danych we wszystkich kolejnych epokach, aż do czasów 
nam najbliższych, pochłonęły liczne wojny i kataklizmy.

Arkadiusz Wagner
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W oprawach starych woluminów bibliotekarze i muzykolodzy 
odkrywają bezcenne źródła do historii muzyki.

Pergamin, papier i deski zawierające uznane za bezużyteczne zapisy nutowe, 
które niegdysiejsi introligatorzy potraktowali jako surowce wtórne przydatne 

do usztywnienia okładek, stanowią dziś świadectwa rozwoju notacji muzycznej, 
przemian w technice kompozytorskiej oraz przepływu repertuaru pomiędzy 

różnymi ośrodkami, a także zwiększają zasób znanej muzyki dawnej.

Bezcenne
surowce wtórne

BARBARA PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA

czasach, kiedy znaczenie muzyki ograniczało się 
o jej funkcji użytkowych, a zatem najwspanialszym 

nawet kompozycjom nie przyznawano autonomicz
nej, artystycznej wartości, do ich zapisów nie przywią

zywano większej wagi. Taka postawa, powszechna w Europie 
do XVI w., nie stanowiła rzadkości także w następnych dwóch

techniką, ujęte w inne formy, realizowane innymi środkami 
wykonawczymi i zapisane odpowiednią, stopniowo doskona
loną notacją), ale było też wynikiem zmian społecznych, poli
tycznych i konfesyjnych.

W okresie średniowiecza z uwagi na długotrwałą aktual
ność repertuaru wyjątkową pozycję zajmował wykonywany 
jednogłosowo chorał gregoriański. Do początków XVI w. jego 
zapisy rzadko stawały się bezużyteczne ze względu na treść 

stuleciach (w odnie
sieniu do części reper
tuaru bywa spotykana 
i dzisiaj), choć szczę
śliwie zwiększało się 
grono odmiennie 
traktujących muzycz
ne „starocie” kolek
cjonerów prywatnych 
i powstawało coraz 
więcej kolekcji muzy- 
kaliów przy różnego 
rodzaju instytucjach 
(kościołach, klaszto
rach, szkołach itp.). 
Z użycia wychodziły 
rękopisy (z czasem 
także druki) muzycz
ne zawierające zarów
no kompozycje reli
gijne, jak i świeckie. 
Stanowiło to natural
ną konsekwencję pro
cesów, którym podle
gała sama muzyka 
(stary repertuar wy

1. Tabulatura organowa wyjęta z oprawy Graduale de sanctis
(repr. z: Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej, red. Halina Tchórzewska-Kabatowa, Warszawa 2000)

pierały utwory nowo 
tworzone, pisane inną
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2. „Fragmenty starosądeckie” (mf. Biblioteki Narodowej, sygn. 38763)
3. „Fragmenty lwowskie” (mf. Biblioteki Narodowej, sygn. 65534)
4. Tabulatura organowa wyjęta z oprawy zbioru piętnastowiecznych inkunabułów 
niemuzycznych należącego do Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy 
(mf. Biblioteki Narodowej, sygn. 24646)
5. Rękopiśmienny zbiór wyjęty z oprawy mszału unickiego z 1680 r. (Biblioteka Jagiellońska, 
sygn. 10002 I)

liturgiczną i styl opracowania. Wycho
dziły jednak z użycia te rękopisy z zapi
sami chorału, w których notacja nie 
umożliwiała precyzyjnego określenia 
wysokości dźwięków (chodzi o notację 
neumatyczną bezliniową, wypieraną - 
na szerszą skalę od XII w. począwszy - 
przez notację, w której neumy umiesz
czane były na systemie dwóch, a następ
nie czterech linii). Już w XIV, a zwłasz
cza w XV w. i później eliminowano na
tomiast ze zbiorów rękopisów muzycz
nych utwory wielogłosowe uważane za 
stylistycznie przestarzałe. W skali maso
wej dezaktualizację zastanego repertu
aru muzycznego spowodowała, co 
oczywiste, reformacja, ale również - 
w związku ze zmianami liturgii i śpie
wów chorałowych wprowadzonymi na 
soborze w Trydencie - kontrreformacja.

W nowych warunkach wartość bez
użytecznych nut równała się wartości 
materiału, na jakim je zapisano. Naj
wyższą cenę miał pergamin, który moż
na było zapisywać wielokrotnie, ale tak
że wykorzystywać jako tanią, a stosun
kowo trwałą i elegancką oprawę, po
traktować jako usztywniającą ją maku
laturę - wkładaną pod karty wyklejają- 
ce wewnętrzne strony okładki (z przodu 
i z tyłu kodeksu) lub, po pocięciu na pa
ski, umieszczaną w grzbiecie oprawy. 
Dzięki wtórnemu wykorzystaniu tego 
materiału w dość dużej ilości przetrwa
ły do naszych czasów, choć często roz
proszone i niekompletne, średniowieczne i wczesnonowożytne 
pergaminowe rękopisy zawierające utwory związane z liturgią 
Kościoła rzymskokatolickiego. W środowiskach protestanckich 
już w pierwszej połowie XVI w. powszechnie stosowano je 
m.in. do sporządzania innych, także niemuzycznych, zapisów, 
w tym niekiedy do spisywania ważnych dokumentów. Pergami
ny ze „starymi nutami” były jednak, choć nie tak spektakular
nie, używane jako surowiec wtórny jeszcze przed nastaniem re
formacji oraz w następnych stuleciach również w środowiskach 
katolickich. Dzięki dawnym introligatorom, którzy stosowali 
pergamin, ale także inne materiały, na których zapisywano nu
ty - papier i deski - w oprawach ksiąg, co jakiś czas biblioteka
rze, konserwatorzy i muzykolodzy dokonują odkryć muzycz
nych rękopisów (czasem druków), zazwyczaj uszkodzonych 
i zachowanych w formie fragmentów, ważnych jako źródła 
wiedzy o dawnej kulturze muzycznej. Niestety rzadziej odnaj
dywane są zapisy, których stan zachowania pozwala na włącze
nie odnalezionych utworów do wykonywanego repertuaru 
muzyki dawnej.

Dla poznania dziejów muzyki w Polsce szczególne znacze
nie mają odnalezione we fragmentach rękopisy użyte jako „wy
klejki” usztywniające oprawy różnych ksiąg rękopiśmiennych, 
inkunabułów i druków. Dzięki takiemu wykorzystaniu dotrwa
ły do naszych czasów kawałki pergaminów z zapisami chorału

w notacji neumatycznej bezliniowej, wyklejone z opraw ksiąg 
liturgicznych używanych w kilku klasztorach śląskich, a dato
wanych na koniec XII w. lub na wiek XIII. Chronologicznie 
niewiele późniejsze są świadectwa wczesnej polifonii - również 
pergaminowe tzw. fragmenty starosądeckie z drugiej połowy 
XIII w., zawierające niekompletnie zachowane dwugłosowe 
kompozycje religijne (tzw. organa), zapisane notacją neuma
tyczną liniową. Zostały one wklejone w wewnętrzną stronę 
okładek księgi liturgicznej - gradualu - należącej do biblioteki 
klasztoru bł. Kingi ss. klarysek w Starym Sączu (sygn. 2).

Z kolei wydobyta z okładek makulatura papierowa dowo
dzi znajomości w Polsce schyłku XV w. najbardziej aktualnego 
repertuaru tworzonego przez czołowych twórców niderlandz
kich. Chodzi o tzw. fragmenty lwowskie, wyklejone w 1924 r. 
w Archiwum Miejskim we Lwowie ze skórzanej oprawy księgi 
rachunkowej z lat 1519-1530 (obecnie przechowywane w Bi
bliotece Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
sygn. 7022). Rękopis, który w 1530 r. nieznany lwowski intro
ligator uznał za bezużyteczny w praktyce muzycznej i wykorzy
stał do usztywnienia oprawy księgi, składał się z trzech składek 
obejmujących w sumie 54 karty. Obecnie żadna składka nie jest 
kompletna, a poszczególne ocalałe karty są mocno zniszczone 
(podarte, z ubytkami). Wśród zidentyfikowanych utworów za
pisanych notacją menzuralną, z pewnością w ostatnich deka
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dach XV w., jest m.in. największa msza ówczesnego mistrza 
franko-flamandzkiego Guillaume’a Dufaya (zm. 1474), 
dwie msze jego wybitnego sukcesora Josquina des Pres (zm. 
1521) oraz satyryczny motet wykształconego w Krakowie, 
a popularnego w XV w. w całej niemal Europie Środkowej 
Piotra Wilhelmiego z Grudziądza.

Ze Lwowem łączy się także rękopiśmienny fragment 
tabulatury organowej, sporządzonej na papierze wykorzy
stanym jako makulatura w wykonanej około 1540 r. 
oprawie zbioru piętnastowiecznych inkunabułów. Zbiór 
ten należy obecnie do Biblioteki Publicznej Miasta Sto
łecznego Warszawy (sygn. 3141), a obejmująca 19 kart 
papierowych zapisanych tzw. staroniemiecką organową 
notacją tabulatorową makulatura została odkryta w 1964 
r., kiedy sporządzano nową oprawę „klocka”. Dzięki wy
stępującym w rękopisie inskrypcjom możliwe było powią
zanie źródła ze środowiskiem lwowskich dominikanów, 
a personalnie z tamtejszym organistą Łukaszem, i datowa
nie zapisu na lata 1520-1530. Wśród zanotowanych 
w zbiorze kompozycji udało się zidentyfikować m.in. mo
tet znanego w XVI w. w Europie kompozytora niemiec
kiego Heinricha Fincka (zm. 1527), który jakiś czas dzia
łał na polskim dworze królewskim.

Innym interesującym przekazem muzyki organowej, 
który trafił do szesnastowiecznej oprawy, jest zapisana na 
desce, prawdopodobnie stanowiącej niegdyś pulpit organo
wy, tabulatura organowa wydobyta w 1968 r. z ukończone
go w 1524 r. graduału pochodzącego z klasztoru augustia- 
nów eremitów na krakowskim Kazimierzu (gradual znajdu
je się obecnie w Bibliotece Narodowej, sygn. 3036, a stano
wiąca jeden z największych skarbów biblioteki deska opa
trzona została osobną sygnaturą 2081). To rzadkie w formie 
źródło nutowe zostało niestety nieco uszkodzone przez au
tora oprawy księgi liturgicznej, który przyciął deskę do po
żądanych wymiarów i wykonał otwory na mocujące ją rze
mienie, przez co usunął zapis kilkunastu taktów tego swo
istego, sporządzonego również staroniemiecką organową 
notacją tabulaturową źródła, zawierającego repertuar popu
larny w Krakowie na początku XVI w. (zidentyfikowana zo
stała zapisana tu sekwencja Congaudent angeloruni).

Notacja neumatyczna - system znaków (neumy) stosowanych w za
pisach chorału gregoriańskiego; w zabytkach muzycznych od IX w. 
w postaci znaczków o charakterze artykulacyjnym, nieokreślających 
ani wysokości dźwięków, ani wartości rytmicznych, umieszczanych 
nad tekstem liturgicznym (notacja neumatyczna bezliniowa), od XII w. 
począwszy umieszczanych na dwóch lub czterech liniach (notacja 
neumatyczna liniowa), co umożliwiało zapis wysokości dźwięków, ale 
nadal nie pozwalało na sprecyzowanie relacji czasu ich trwania. 
Notacja menzuraina - system notacyjny stosowany od ok, 1250 do 
1600 r., wykształcony dla potrzeb muzyki wielogłosowej, ale używa
ny również w muzyce jednogłosowej, ustalający dokładnie relacje 
czasu trwania dźwięków.
Staroniemiecka organowa notacja tabulatorowa - popularny do ok. 
pot. XVI w. system zapisu stosowany w Europie Środkowej w tabula
turach organowych, czyli w zbiorach utworów przeznaczonych do 
wykonania na instrumentach klawiszowych; najwyższy głos wielogło
sowej kompozycji zapisywano w nim notacją menzuralną na pięcio
linii, a niższe (umieszczane kolejno pod sobą w układzie partyturo- 
wym) notowano oznaczeniami literowymi (a-h), zgodnie z nomenkla
turą dźwięków.
Kijowska notacja kriukowa - popularny, zwłaszcza w XVII w. na Ukra
inie rodzaj neumatycznej notacji, opartej na systemie znaków (kriu- 
ki), stosowanej (od XIII do XVII w.) do zapisu jednogłosowych śpie
wów liturgicznych cerkwi prawosławnej.

Także rękopisy muzyczne wyjęte z opraw woluminów 
pochodzących już z XVII i XVIII w. stanowią ciekawe świa
dectwa życia muzycznego, dokumentację wychodzącego 
stopniowo z użycia repertuaru i zmieniających się syste
mów notacyjnych. Z uwagi na znaczenie już nie tylko dla 
historyków kultury muzycznej, ale i wykonawców muzyki 
dawnej, szczególnie cenny jest rękopis, który w 1962 r. zo
stał odnaleziony przez muzykologa Jerzego Gołosa w opra
wie mszału unickiego z 1680 r., sporządzonego - jak się 
uważa - w okolicach Połocka, a nabytego w 1956 r. przez 
Bibliotekę Jagiellońską z wojennego zasobu poniemieckie
go (obecna sygnatura 10002 I). Spisany na papierze, dato
wany na schyłek pierwszej połowy XVII w., wyróżnia się 
spośród innych tego rodzaju znalezisk rozmiarami oraz 
charakterem zawartego w nim repertuaru i sposobem jego 
notowania. Zachowane, w części w bardzo złym stanie, 
z obcięciami, wystrzępieniami i śladami kleju, 64 karty nie 
stanowią pierwotnej całości tego rękopiśmiennego zbioru 
(zresztą jest bardzo prawdopodobne, że co najmniej niektó
re z tworzących go składek funkcjonowały niegdyś nieza
leżnie). Zapisane zostały na północno-wschodnich kresach 
Rzeczypospolitej w środowisku unitów przez różne osoby, 
które posługiwały się zarówno zachodnioeuropejską nota
cją stosowaną w muzyce na instrumenty klawiszowe (zbli
żoną do używanej obecnie), jak i charakterystyczną dla wo
kalnej muzyki cerkiewnej kriukową notacją kijowską, a tak
że zapisem łączącym oba te systemy. W warstwie słownej 
wykorzystany zaś został zarówno alfabet łaciński, jak i cy
rylica, stosowane w tekstach polskojęzycznych, łacińskich 
i ruskich. Repertuar rękopiśmiennej kolekcji obejmuje za
notowane w formie opracowania na instrument klawiszo
wy (zapewne organy, ale równie dobrze klawesyn czy kla- 
wikord) pieśni świeckie i kościelne, tańce, instrumentalne 
utwory zespołowe i solowe.

Ten „unicki” rękopis, uznany w 1680 r. za już niepotrzeb
ny, jest jedynym przekazem kompozycji organowej nieznane
go skądinąd kompozytora Piotra Żelechowskiego oraz wielu 
anonimowych kompozycji instrumentalnych, w tym tańców 
o charakterystycznych rytmach mazurkowych. Co szczegól
nie ważne, stanowi też skarbnicę zapisanych bez tekstu (cza
sem z jego incipitem lub z tytułem) melodii siedemnasto
wiecznych popularnych pieśni, dzięki którym możliwe było 
zrekonstruowanie wielu ówczesnych wokalnych utworów 
świeckich, znanych do momentu odnalezienia tej „makulatu
ry” wyłącznie w formie tekstów literackich (np. z wydań 
w zbiorach Dama i Rozmowy młodzieńca z panną z początku 
XVII w., Pieśni, tańce i padwany, Wesoła ochota i Koło tańca 
wesołego z około połowy wieku czy Piękna i wesoła uciecha 
z końca stulecia). W ten sposób praktyce wykonawczej przy
wrócone zostały urokliwe, głównie miłosne pieśni o bardzo 
różnorodnym nastroju. W kanonie repertuaru chórów oraz 
śpiewaków solistów znalazło się co najmniej kilkanaście staro
polskich pieśni świeckich - lirycznych, jak Kędykolwiek teraz 
jesteś, me drogie kochanie, O przedziwna gładkości, Dajci, Bo
że, dobrą noc czy Jeszcze słońce promieni swoich nie straciło 
oraz żartobliwych, czasem niemal obscenicznych, jak Skarżęć 
się, matusiu moja czy Nie złodziejem, choć kradnę.

Barbara Przybyszewska-Jarmińska
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jyokót jednego zabytku

Patriotyczna pamiątka
Na jednej z aukcji „Desy-Unicum” w Warszawie (3 październi

ka 2002 r.) odbyta się nieudana próba sprzedaży dzieła 
o wartości szczególnej, bo - ze względu na jego charakter - z tru

dem poddającej się wszelkim racjonalnym próbom wyceny. W ka
talogu aukcyjnym funkcjonuje ono z tytułem: „MINIATURY POR
TRETOWE UCZESTNIKÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO". Datę 
jego wykonania oraz autora określono na podstawie znalezionej 
sygnatury (W.O. 7869): [rok] 7869 oraz [autor] monogramista 
W.O., 2. połowa XIX w., a w końcowym akapicie opisu umieszczo
no (jakże trafną) uwagę: „Niezwykły dokument najwyższej wagi, 
unikat" oraz cenę wywoławczą: 12 tys. zł.

Mackiewicz / Piotrowski, Konorczowicz? / Krajewski, Traugut [I] jŻu- 
liński, Padlewski / Sierakowski, Topór / Arngold, Śliwicki / Kotyszko, 
Chmieliński / Frankowski / [pozioma kreska] / Felix Pomian Hrabia 
Łubieński, / general z r. 1863 roku / Tadeusz Suchorzewski / [pozio
ma kreska] / odpis z kartki znajdującej się / poprzednio w puzdrze 
w któryfm] te / miniatury byty oprawione [a] obecnie / włożonej we
wnątrz oprawki”. Na odwrociu największego z medalionów umiesz
czono jeszcze jeden odręczny napis: „Poprzednio / wprawione by
ły / w tym samym / passe par / tout w pudełko". Stan zachowania 
miniatur jest bez zarzutu, naprawy domaga się natomiast znacznie 
uszkodzona w wielu miejscach tkanina.

1. „Miniatury portretowe 
patriotów polskich”

2. „Portret Feliksa 
Łubieńskiego” 

(1758-1848), litografia 
ze zbiorów Biblioteki 

Narodowej w Warszawie

3. Tableau „ZA WIARĘ 
I OJCZYZNĘ. 1863. 

ROZSTRZELANI 
- POWIESZENI”

Przyjmując wszystkie te ustalenia za słuszne (oprócz tytułu, 
który ze względu na umieszczony w zbiorze miniatur portret zmar
łego w 1848 r. hrabiego Feliksa Łubieńskiego należałoby określić 
raczej jako „MINIATURY PORTRETOWE PATRIOTÓW POLSKICH, 
W WIĘKSZOŚCI UCZESTNIKÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO’’) 
wypada zauważyć, że zaproponowana w katalogu cena była jed
nak, jak na możliwości jedynego uczestnika aukcji zainteresowa
nego zakupem tego zabytku (Muzeum Historycznego m.st. War
szawy), zbyt wygórowana. A szkoda, gdyż muzeum to posiada 
jeden z najpokaźniejszych w kraju zbiorów pamiątek z tego okre
su, w tym także unikatowe tableau z fotografiami uczestników po
wstania, pozwalające zidentyfikować wszystkie osoby przedsta
wione w centralnej grupie miniatur.

Miniatury, malowane gwaszem na pergaminie, umieszczono we 
wspólnej ramie, za szkłem, w trzech owalnych medalionach, nada
jąc im formę portretowego tableau, nakrytego tkaniną z epoki, peł
niącą w nim funkcję ozdobnego passe-partout. Największy z meda
lionów ma wymiary 9,2 x 7,5 cm, grupuje piętnaście portretów w po
piersiu i zajmuje centralne położenie. Dwa pozostałe, o wymiarach 
4,8 x 3,8 cm każdy, z pojedynczymi portretami rozmieszczono sy
metrycznie po obu jego stronach. Całość ma wymiary prostokąta 
o bokach 17,2 x 24,0 cm. Z tyłu oprawy naklejono na znajdującą się 
tam tkaninę kartkę z odręczną, pisaną atramentem informacją 
o portretowanych osobach i pochodzeniu miniatur: „Jankowski,

Tableau stanowi przykład sentymentalnej pamiątki patriotycz
nej, odwołującej się w głównej mierze do wydarzeń związanych 
z powstaniem styczniowym, wykonanej w 1869 r. na zlecenie nie
znanej nam osoby - wyrób niezwykle interesujący, rzadko spoty
kany na rynku antykwarycznym, wręcz unikatowy. Do tego przez 
wiele lat znajdujący się w ukryciu. Przy miniaturach nie znajduje
my ani nazwisk, ani imion bohaterów. Na wstędze rozpostartej 
u podstawy tarcz z herbami Polski, Litwy i Rusi nie namalowano 
żadnego napisu, a o postaciach przedstawionych na miniaturo
wych portretach oraz sposobie przechowywania pamiątki dowia
dujemy się dopiero z informacji umieszczonych wewnątrz oprawy 
i na jej odwrocie. Nie są to zresztą dane w pełni wiarygodne. Nie
które z nazwisk przepisano błędnie (Konorczowicz?, Traugut, Arn
gold, Chmieliński), w jednym wypadku posłużono się powstań
czym pseudonimem (Topór)... A jednak nie one sprawiają nam 
dziś najwięcej trudności z rozszyfrowaniem przedstawionych na 
miniaturach postaci.

Najwięcej problemów stwarza osoba (dla właściciela tableau, 
jak się zdaje, najważniejsza) Tadeusza SUCHORZEWSKIEGO. 
Jako „swego” wymieniono go z imienia i nazwiska na samym 
końcu listy, na portrecie (w owalu z lewej) - to młody oficer 
o dziarskim spojrzeniu. Niestety, mimo podjętych prób, nie uda
ło się dotąd odszukać wzoru, którym mógł posłużyć się autor ta
bleau przy malowaniu miniaturowej wersji portretu bohatera. Czy 
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bohatera? I tu pewności nie ma. Jeśli jednak przyjmiemy, że oso
ba na miniaturze - to (wymieniony bez imienia) w relacji z walk 
powstańczych pod Cyrusową Wolą w dniu 4 września 1863 r. ich 
uczestnik, „podoficer jazdy Suchorzewski, który 
z 5 żołnierzy na armaty uderzyt, za co - jak pisa! 
w raporcie dowódca oddziału major Robert 
Skowroński - na polu boju mianowałem go ofi
cerem i o potwierdzenie proszę” („Czas", 1863, 
nr 210 z 16 września) - z pewnością tak: portret 
Suchorzewskiego jest portretem bohatera.

Bez trudu natomiast można wskazać pierwo
wzór, na którym opar! się twórca miniatur, malu
jąc wizerunek hrabiego Feliksa Franciszka ŁU
BIEŃSKIEGO herbu Pomian (1758-1848), mini

stra sprawiedliwości i spraw zagranicznych Księ
stwa Warszawskiego - druga z większych minia
tur, symetrycznie z prawej. Jest to litografia, 
o wymiarach 16,5x13,0 cm, ukazująca tego wy
bitnego i wpływowego polityka schyłku XVIII i po
czątku XIX w. w popiersiu % w lewo, 
wykonana w 1840 r. w Litografii Ban
ku Polskiego w Warszawie. Nie wie
my, czy pomiędzy obu wskazanymi 
osobami (tj. bliżej nam nieznanym Ta
deuszem Suchorzewskim i Feliksem 
Łubieńskim) istniały jakieś szczegól
ne związki. Nie wiemy też, dlaczego 
na karteczkowym opisie na odwrociu 
miniatur pojawił się przy nazwisku 
hrabiego Łubieńskiego dopisek „ge
nera/ z r. 1863", skoro już w 1848 r. 
minister rozstał się z tym światem. 
Domyślamy się jednak, że dla osoby 
zlecającej wykonanie miniatur była to 
postać bardzo ważna, być może na
wet w jakimś sensie kluczowa.

Wreszcie grupa centralna tableau 
- piętnaście miniaturowych portretów 
uczestników powstania styczniowe
go. Tu ze wskazaniem wzoru trudno
ści już nie ma. Przy malowaniu portre
tów monogramista W.O. posłużył się 
fotografią zbiorczą (tableau) „ZA WIA
RĘ I OJCZYZNĘ. 1863. ROZSTRZE
LANI - POWIESZENI", wykonaną (jak 
pozwala to stwierdzić roczna data 
umieszczona przy sygnaturze mala
rza) pomiędzy rokiem 1864 a 1869 
w krakowskiej pracowni Ignacego 
Kriegera. Jeden z egzemplarzy tej nie
zwykle rzadkiej fotografii ma w swoich 
zbiorach, jak już wiemy, Muzeum Hi
storyczne m.st. Warszawy. Inny posłu
żył autorowi przytoczonego wcześniej 
opisu do sporządzenia listy osób 
sportretowanych na tableau z malo
wanymi miniaturami. Świadczy o tym niedokładnie odczytane na
zwisko jednego z patriotów - Władysława Kononowicza, a nie Ko- 
norczowicza?, jak zapisano na kartce. Powodem tych trudności 
było widoczne na tableau Kriegera... uszkodzenie czcionki w pod
pisie pod fotografią.

Warto więc na koniec - choć to lista długa, ale i okazja szcze
gólna, jako że w bieżącym roku obchodzimy 140. rocznicę wybu
chu powstania styczniowego - uporządkować nazwiska wszystkich 
występujących na tableau osób. Oto one (poziomami, od lewej do 
prawej):

1 - Józef JANKOWSKI (ur. 1832), pułkownik wojsk polskich w powstaniu 
styczniowym - stracony (powieszony) 12 lutego 1864 r. na stokach warszaw
skiej Cytadeli; 2 - Antoni MACKIEWICZ (ur. 1826), ksiądz, dowódca oddzia

łów powstańczych na Litwie - stracony (powieszony) 
28 grudnia 1863 r. w Kownie; 3 - Józef PIOTROWSKI 
[pseudonim: Józefowicz, Bobowski] (ur. 1839), urzęd
nik, komisarz wojskowy w Augustowskiem, następnie 
naczelnik m.st. Warszawy i członek Rządu Narodowe
go - stracony (powieszony) 21 listopada 1863 r. na sto
kach warszawskiej Cytadeli; 4 - Władysław KONONO- 
WICZ (ur. 1820), b. kapitan armii rosyjskiej, w powstaniu 
styczniowym w randze podpułkownika, dowódca od
działów w Mazowieckiem i Sandomierskiem - stracony 
(rozstrzelany) 4 czerwca 1863 r. w Warce; 5 - Rafał 
KRAJEWSKI (ur. 1834), architekt, w powstaniu stycznio
wym dyrektor Wydziału Spraw Wewnętrznych - straco
ny (powieszony) 5 sierpnia 1864 r. na stokach warszaw
skiej Cytadeli; 6 - Romuald TRAUGUTT (ur. 1826), przy
wódca powstania styczniowego - stracony (powieszo

ny) 5 sierpnia 1864 r. na stokach war
szawskiej Cytadeli; 7 - Roman ŻULIŃSKI 
(ur. 1837), matematyk, w powstaniu 
styczniowym organizator poczty po
wstańczej - stracony (powieszony) 
5 sierpnia 1864 r. na stokach warszaw
skiej Cytadeli; 8 - Zygmunt PADLEWSKI 
(ur. 1836), generał, dowódca oddziałów 
powstańczych w Płockiem - stracony 
(rozstrzelany) w 1863 r. w Płocku; 
9 - Zygmunt SIERAKOWSKI (ur. 1827), 
naczelnik wojenny Kowieńszczyzny, je
den z przywódców powstania stycznio
wego - stracony 27 czerwca 1863 r. 
w Wilnie; 10 - Ludwik ZWIERZDOWSKI 
[pseudonim: Topór] (ur. 1829), absol
went Akademii Sztabu Generalnego 
w Petersburgu, w powstaniu stycznio
wym naczelnik wojskowy w Mohylew- 
skiem, następnie w Sandomierskiem - 
stracony (powieszony) 23 lutego 1864 r. 
w Opatowie; 11 - Jan ARNHOLDT [Arn
gold], Łotysz, porucznik w służbie armii 
rosyjskiej - wyrokiem wojskowego sądu 
polowego stracony (rozstrzelany) 
16 czerwca 1862 r. w twierdzy Modlin 
k. Warszawy; 12 - Piotr ŚLIWICKI, Ukra
iniec, podporucznik w służbie armii ro
syjskiej - wyrokiem wojskowego sądu 
polowego stracony (rozstrzelany) 
16 czerwca 1862 r. w twierdzy Modlin k. 
Warszawy; 13 - Bolesław KOŁYSZKO 
(ur. 1837 lub 1838), jeden z przywódców 
powstania styczniowego na Litwie - stra
cony (powieszony) 9 czerwca 1863 r. 
w Wilnie; 14 - Ignacy CHMIELEŃSKI 
[Chmieliński] (ur. ok. 1840), student Uni

wersytetu Kijowskiego, organizator zamachów na wielkiego księcia Konstan
tego i margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, we wrześniu 1863 r. komi
sarz pełnomocny Rządu Narodowego w Galicji, po upadku powstania stycz
niowego udał się na emigrację - zginął prawdopodobnie na początku 1871 r. 
w czasie zamieszek paryskich; 15 - Leon FRANKOWSKI (ur. 1843), do
wódca walczącego w Lubelskiem oddziału powstańczego złożonego ze 
studentów Instytutu Politechnicznego w Puławach - stracony (powieszony) 
16 kwietnia 1863 r.

Wojciech Przybyszewski

ROZSTRZELANI - FOWlESZOłl.
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Życzę braciom Rusinom czy Ukraińcom, by odtworzy
li zamilkle Obserwatorium na Popie, z powrotem. 
Gdyby to ode mnie zależało, ofiarowałbym im so

czewki i uzbrojenie czarnohorskiego astrografu, które bezu
żytecznie spoczywają w magazynie planetarium chorzow
skiego. I cieszyłbym się, gdyby kilka Spośród kilkudziesięciu 
pomieszczeń przeznaczyli dla wycieczek z Polski. Słowa te 
pochodzą z listu Władysława Midowicza, kierownika Ob
serwatorium Meteorologiczno-Astronomicznego na Popie 
Iwanie, do autorów książki Powroty w Czarnohorę. Nie 
tylko przewodnik (Pruszków 1993). Niestety, wzniosłe ży
czenia nie zostaną chyba nigdy spełnione. Każdemu, kto 
wdrapie się na czarnohorski szczyt, ukazują się już tylko 
wspaniałe ruiny, przypominające do złudzenia średnio
wieczny zamek. Choć budowniczy przystosowali gmach 
do trudnego klimatu, brak opieki i użytkowania sprawia, 
że ruiny niszczeją z roku na rok.

Idea wybudowania na południowo-wschodnich rubie
żach ówczesnej Polski obserwatorium astronomicznego 
narodziła się prawdopodobnie już na początku 1935 r. 
Przejęcie inicjatywy przez Ligę Obrony Powietrznej i Prze
ciwgazowej z jej prezesem gen. dyw. inż. Leonem Berbec- 
kim pozwoliło na rozpoczęcie poważnych przygotowań. 
Militarny charakter LOPP wskazywał jednoznacznie, jaki 
cel stawiali sobie pomysłodawcy projektu. Obserwacje 
meteorologiczne miały służyć polskiemu lotnictwu woj
skowemu. Nad Czarnohorą właśnie wiodła najkrótsza 
droga do zaprzyjaźnionej Rumunii. Obserwatorium miało 
być także placówką naukową zajmującą się meteorologią, 
astronomią i innymi naukami przyrodniczymi.

W połowie 1935 r. rozpisano otwarty konkurs archi
tektoniczny na budynek obserwatorium. Żadna jednak 
z przysłanych prac nie uzyskała akceptacji jury. Rozstrzy
gnięcie przyniósł dopiero drugi, zamknięty już konkurs 
dla pięciu zaproszonych zespołów architektonicznych. 
Zalecono im, aby w projekcie zasugerowali się bryłą ar
chitektoniczną zamku z czasów Kazimierza Wielkiego

w Przemyślu. Jury pod przewodnictwem prof. Jerzego 
Pniewskiego wybrało 16 grudnia 1935 r. projekt inżynie
rów architektów Kazimierza Marczewskiego i Jana Poho- 
skiego. Obaj związani byli z Biurem Planu Regionalnego 
Podhala i Huculszczyzny. Jednocześnie, w ciągu jesien
nych miesięcy 1935 r. zgromadzono na Popie Iwanie oko
ło 1500 m2 kamienia budowlanego, przygotowano do
jazd i domek dla budowniczych. Prace rozpoczęto późną 
wiosną 1936 r., a 5 września wmurowano kamień węgiel
ny. Otwarcie i poświęcenie wybudowanego już Obserwa
torium Meteorologiczno-Astronomicznego na Popie Iwa
nie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (oficjalna nazwa 
funkcjonująca w dokumentach) odbyło się 29 lipca 1938 
r. Uroczystej inauguracji placówki dokonał marszałek se
natu Aleksander Prystor.

Obserwatorium składało się z dwóch budynków przy
legających do siebie prostopadle na planie litery „L”. Od 
strony południowej wzniesiono masywną wieżę, zakoń
czoną kopułą astronomiczną. Sam budynek zaprojekto
wano z wielkim rozmachem. Miał on od 2 do 5 kondy
gnacji, 43 pomieszczenia z 57 oknami. W głównej, dwu
poziomowej części umieszczono hol, pokoje mieszkalne, 
jadalnię, biuro i świetlicę. W podziemiach znajdowały się 
pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze - kotłownia, 
agregaty prądotwórcze, akumulatory i inne. Niezwykle 
istotna była izolacja termiczna budynku. Po wnikliwych
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1. Obecny widok obserwatorium na Popie Iwanie od strony 
południowo-zachodniej
2. Zniszczona tablica z Polskim Ortem
3.4. Obserwatorium przed wybuchem wojny (3) i jego fragment
- wieża z kopulą obserwacyjną (4)
5. Przyrządy badawcze montowane dla obserwatorium 
na Popie Iwanie

(zdjęcia: 1,2-Jacek Tokarski, 3-5 -zb. Biblioteki Jagiellońskiej)

obliczeniach zespołu inż. arch. M. Popiela zastosowano 
metrowej grubości ściany z miejscowego kamienia (ściany 
wieży miały grubość 2 m) ocieplane trzycentymetrową 
warstwą korka i dodatkowo cegłą.

Obserwatorium było znakomicie wyposażone 
w sprzęt badawczy. Najważniejszy przyrząd stanowił 
astrograf umieszczony w wieży. Była to kamera fotogra
ficzna z obiektywem 33 mm i ogniskową 2 m, dodatko
wo wyposażona w 25-centymetrową lunetę i siedmiocen- 
tymetrowy szukacz, wykonana przez angielską firmę „Sir 
Howard Grubbo Persons&Co”.

Koszty całego przedsięwzięcia były ogromne - około 
1 min zł. Fundusze pochodziły ze składek całego polskie

go społeczeństwa, gdyż ono finansowało 
LOPP. Umieszczenie obserwatorium na wy
sokości 2022 m n.p.m. musiało wiązać się 
z dobrze zorganizowanym systemem zaopa
trzenia placówki. Paliwo transportowano 
koleją do Kut, następnie ciężarówkami. Na 
szczyt dostarczane było na grzbietach hucul
skich koni.

Wśród miejscowej ludności i turystów 
krążyły o budowli liczne legendy - o znajdu
jącym się tam podziemnym lotnisku, o tym, 
że na szczycie nigdy nie ma śniegu itp. Pew
ne jest jednak, że w latach 1938-1939 obser
watorium było również placówką II Oddzia
łu Sztabu Generalnego, czyli wywiadu 
i kontrwywiadu. Dodatkowo służbę pełnił 
patrol straży granicznej. W obserwatorium 
zamieszkał Władysław Midowicz wraz z żo
ną i kilkuletnim synem. Oprócz nich przeby
wało tam kilka osób personelu naukowego 
i pomocniczego. Wspaniale zapowiadająca 
się działalność naukowa placówki została 
przerwana wybuchem drugiej wojny świato
wej; 17 września 1939 r. załoga otrzymała 
rozkaz ewakuacji. Żołnierze wycofali się do 
Rumunii, personel cywilny skierował się na 
Węgry, zabierając ze sobą najcenniejsze wy
posażenie i wyniki obserwacji naukowych. 
Budynek został wkrótce zajęty przez armię 
sowiecką i przekazany Ukraińskiej Akademii 
Nauk. Prawdopodobnie prowadzono tam 
nadal badania naukowe. Po inwazji Niemiec 
na ZSRR obserwatorium zajęły wojska wę
gierskie, które przebywały w nim do końca 
1941 r. Po ich ewakuacji miejscowa ludność 
całkowicie ogołociła opuszczony budynek.

Informacje te przekazał dr Kurt Walter - komisarz obser
watoriów astronomicznych w Generalnym Gubernator
stwie. Dotarł on na Popa Iwana w marcu 1942 r. Odna
lezione części wyposażenia obserwatorium - obudowę 
astrografu polecił Walter przewieźć do Lwowa. Znajdu
je się ona do dziś w ogrodzie stacji Obserwatorium 
Lwowskiego w Brzuchowicach.

Zachowały się do naszych czasów wyniki obserwacji 
meteorologicznych na Popie Iwanie z okresu od paździer
nika 1938 do lipca 1939 r. Części optyczne ewakuowane 
we wrześniu 1939 r. znajdują się w Ostrowiku pod War
szawą i Planetarium Śląskim w Chorzowie. Najważniejszą 
jednak pamiątką są ruiny obserwatorium. Niestety, z ro
ku na rok ich stan jest coraz gorszy. Rzesze turystów trak
tują ruiny jako śmietnisko i szalet. Potrzeby biwakowo- 
-opałowe pozbawiły zabytek większości elementów drew
nianych. Mimo tego gmach ciągle prezentuje się napraw
dę okazale, a widok ze szczytu Popa Iwana zapiera dech 
w piersiach. W smutny nastrój wprowadza jednak znajdu
jąca się nad wejściem płaskorzeźba z Polskim Orłem, 
z wyraźnymi śladami kul karabinowych.

Jacek Tokarski

19SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 5 • 2003



lArc/iiivum 
Mltajemnic

Rubryka ta poświęcona jest wszyst
kim sprawom niezwykłym, niepokoją
cym, dziwnym, tajemniczym, związa
nym z przeszłością. Czekamy na opi
sy i próby wyjaśnienia niezwykłych 
miejsc, zagadkowych zdarzeń, tajem
niczych obiektów, napisów, rysun
ków, nazw, obrzędów itd. Publikujemy 
teksty o objętości do 1 strony maszy
nopisu, opatrzone dokładną lokaliza
cją TAJEMNICY i - jeśli wymaga tego 
TAJEMNICA - dobrym zdjęciem lub 
rysunkiem. W rubryce AT zamieszcza
my teksty najciekawsze, ich Autorzy 
otrzymają honorarium i staną się 
członkami KLUBU BADACZY TAJEM
NIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych stro
nach „Spotkań z Zabytkami” tworzy
my razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

KARAWAKI 
CHOLERYCZNE

W artykule Od powietrza... („Spotka
nia z Zabytkami”, nr 1,2003, s. 14) 
Jarosław Komorowski zapytuje, co 

oznaczały skróty literowe rozmieszczone 
na pionowym i poziomych ramionach 
krzyży karawakowych. Są to skróty inwo
kacji, znanej pod nazwą Modlitwy Za
chariasza. Na karawakach pojawiły się 
podobno w czasie obrad soboru try
denckiego. Autorem ich miał być patriar
cha jerozolimski Zachariasz, a na krzyżu 
skróty umieścił biskup antiocheński Le
onard. Z uwagi na epidemię dżumy na 
ósmej sesji 11 marca 1547 r. postano
wiono obrady przenieść. Dziewiąta 
i dziesiąta sesja odbyty się poza Tryden
tem. Skuteczną ochronę przed dżumą 
dawały podobizny relikwiarza z Carawa- 
ki. Być może za pośrednictwem uczest
ników soboru karawakowe krzyżyki roze
szły się po całej Europie.

Renesans karawak w Polsce nastąpił 
około potowy XIX w. W 1831 r. po raz 
pierwszy na ziemie polskie dotarta epide
mia cholery i wówczas przypomniano so
bie o podwójnym krzyżu. Pierwsze poja
wiły się druki (w 1848 r. wydano w Płocku 
broszurkę Karawika), potem ulotki z po
dwójnym krzyżem, następnie krzyże mu
rowane, żeliwne i drewniane. Karawaki 
dziewiętnastowieczne są „uporządkowa
ne” - skróty rozmieszczone na ramio
nach ograniczają się zawsze do 18 liter 
i 7 krzyżyków, najczęściej w układzie: 
DIA+HGFI+ZBFRS + Z+BSAB + Z+.

$
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Reprodukcja karawaki z druku wydanego w 1852 r. 

w drukarni C. F Hoffmanna w Wejherowie
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Czasem dodawano datę lub figurę ukrzy
żowanego. Wcześniej, w XVI i XVII w. 
umieszczano skróty modlitwy św. Bene
dykta i wezwania do innych świętych. Za
chowały się polskie przekłady, brzmiące 
dość sztucznie - autorom chodziło za
pewne o zachowanie w polskiej pisowni 
tych samych liter początkowych zdań 
modlitewnych. A oto fragment Modlitwy 
Zachariasza z zachowaniem oryginalnej 
dziewiętnastowiecznej pisowni:
+ Crux Krzyżu Chrystusów. Zachowaj mnie.
D Deus Daj Boże! Boże mój! a uchyl powietrze 

odemnie i od miejsca tego.
I in manus Ja w Ręce Twoje Panie polecam Du

cha mojego, serce moje i ciało moje.
A Ante Aniżeli Niebo Było i Ziemia, Bóg był i mo-

cen jest, uwolnić mnie od Powietrza, 
itd...

Marek Koiyszko

BŁAZEN ZABÓJCA

Na placu Świętej Małgorzaty w dolno
śląskiej Świdnicy, naprzeciwko domu 

nr 6, stoi szary granitowy „słupek” (70 
x 42 x 18 cm), w którym dopatrzyć się 
można kamiennego krzyża z utrąconymi 
ramionami. U dołu widnieją wykute litery 
„J.T” oraz data „1347”. Ten niepozorny 
obiekt wiąże się z najbardziej tajemniczą 
opowieścią z przeszłości miasta - prze
kazem czy legendą o jedynym synu księ
cia świdnickiego Bolka II Małego i o jego 
tragicznej śmierci, która przedwcześnie 
przerwała dzieje miejscowej linii Piastów. 
Opowieść ta, utrwalona przez kronikarzy 
w XVI i XVII w., mówi o strasznym wypad
ku z 1347 r., gdy podczas zabawy na 
zamku w Bolkowie dworski błazen trafił 

książęcego syna w głowę nieszczęśliwie 
rzuconą cegłą czy kamieniem, i tak życia 
pozbawił. Winowajca został ścięty na 
miejscu straceń za bramą Kapturową 
w Świdnicy (tam właśnie znajduje się dziś 
plac Świętej Małgorzaty) i pochowany ko
to przybramnego kościółka św. Wolfgan
ga, zburzonego w połowie XVIII w.

Historycy kategorycznie negują samo 
istnienie niedoszłego Bolka III, z oburze
niem kładąc między bajki relacje kronika
rzy (przy innych okazjach chętnie wyko
rzystywane). Ale legendy miewają długi 
i solidnie utrwalony żywot. Na pochodzą
cym z 1738 r. nagrobku książąt świdnic
kich w Mauzoleum Piastów przy kościele 
Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, wy
eksponowany łaciński napis upamiętnia 
„w kwiecie wieku... dotkniętego raną 
śmiertelną... Bolesława syna Bolesława, 
przesławnego rodu nadzieję przestawną”. 
Jego kości spoczywać mają w sarkofagu 
wraz ze szczątkami ojca, dziada Bernar
da i pradziada Bolka I, przeniesionymi 
z wcześniejszych miejsc pochówku.

W 1816 r. niemiecki pisarz Houwald 
nadał tragicznej historii kształt literacki, 
publikując w zbiorze Romantyczne akordy 
opowiadanie Jacob Tau, błazen dworski. 
Bezimienny, znany tylko specjalistom mi
mowolny zabójca zyskał dzięki niemu 
imię i rozgłos u spragnionych niezwykło
ści czytelników. Zapewne niedługo potem 
wykuto na starym kamieniu (krzyżu) ów 
napis, ozdabiając plac Świętej Małgorza
ty romantyczną pamiątką, zgodną z du
chem epoki. Po drugiej wojnie światowej 
temat podjął polski pisarz Władysław Jan 
Grabski w zatytułowanym Cegła i miecz 
rozdziale powieści Rapsodia świdnicka 
(1955). Szczególnie wiele miejsca po
święcił opisowi egzekucji błazna Kuby za 
miejską bramą: „Nie tylko cała Świdnica, 
ale kto mógł z najbliższych wsi i grodów, 
przybył na widowisko. (...) Kuba, przecho
dząc na środek pomostu, starał się 
uśmiechnąć, ale gdy klękał, wąskie wargi
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wyrażały niezwykłą powagę. (...) Zwinąt ra
miona, skuli! się i opad! na oba kolana 
przed katowskim pniem. (...) Wtedy ruszy! 
się Santor. Zrzuci! z ramion pąsową opoń
czę i ciągnąc za sobą mieczysko, sztyw
nym krokiem podszedł do straceńca. Sta
ną! nad nim po lewej. Przeżegna! się, 
westchnąwszy: «Boże, w Twoje miłosierne 
ręce oddaję jego ducha». Wzniósł głow
nię, ugiął kolano, przymruży! się - i zawa
hał. By poprawić postawę, rozsuną! stopy. 
Na to porwał się Konrad. Uskrzydlony bły
skiem swego miecza doskoczyt, odtrąci! 
zachwianego starca, przymierzy! się, 
machnął! Stal trzepnęta, głowa spadła. 
Zanim kto dostrzegł bluźnięcie krwi 
z trzonka szyi, rycerz dopadt ściętego 
i okrył drgający tułów falą rodyjskiego 
płaszcza. (...) Grzesznika pojednanego 
z Bogiem utuliła ziemia, grób przywalono 
głazem dla pamięci". I do dziś można go 
tam oglądać - chciaioby się powiedzieć. 
No cóż, kto wie - w wymiarze legendy ni
czego nie da się wykluczyć.

Jarosław Komorowski

TAJEMNICA POCHÓWKU

Po prawej stronie prezbiterium kościo
ła klasztornego w łódzkich Łagiewni
kach, tuż przy wejściu do obecnej zakry

stii znajduje się epitafium z następują
cym tekstem: „Tu leży z córką swoią Ka
roliną z Wilkanowskich Dąbrowska Byw- 
sza Żona Jana Mich. Dąbrowskiego Ge

nerała Bryg. Woysk Polskich. Urodź, w Ru 
1782 Dnia 29s° Paździr; Która zakoń
czywszy życie swoje Dnia 19a° czerwca 
1809 Ru. Pozostały Mąż y Jey Rodzice 
upraszają o pobożne za Duszę Jey do 
Boga Westchnienie". \N 1952 r. w trakcie 
prowadzonych prac elektryfikacyjnych 
epitafium zostało zdjęte. To, co zobaczo
no w odkrytej niszy, wywołało ogromną 
sensację. Oczom zdumionych robotni
ków i nadzorujących zakonników ukaza
ło się dobrze zachowane ciało młodej 
kobiety, z twarzą skierowaną w kierunku 
głównego ołtarza. Na jej ręku spoczywa
ło dziecko. Prawdopodobnie oboje 
zmarli przy porodzie. Niestety, znalezi
ska nie można było dłużej oglądać, po
nieważ na skutek światła i świeżego po
wietrza ciała zaczęty ulegać zniszczeniu. 
Niszę ponownie zamurowano tablicą 
epitafijną. Powstało pytanie, na które nie 
ma jednoznacznej odpowiedzi - dlacze
go akurat w ścianie prezbiterium kościo
ła klasztornego pochowana została Ka
rolina Dąbrowska i jej dziecko? Częścio
wą odpowiedź znajdujemy w dziejach 
miejscowości zwanej Pieskowice, osady 
w zgierskiej parafii, do której należały 
także Łagiewniki. Od 1692 r. właścicie
lem pieskowickiego folwarku byt łagiew
nicki klasztor. Około 1778 r. klasztor po-

dochodów i jedyny zwykle sposób 
utrzymania całej rodziny, nic więc 
dziwnego, że jego śmierć, oznaczają
ca definitywny kres występów, miała 
wymiar dramatyczny i przeszła z cza
sem w przysłowie.

Widowiska niedźwiedników byty przez 
wiele stuleci zjawiskiem powszechnym, 
obficie udokumentowanym w literaturze 
oraz w sztuce, od średniowiecznych mi
niatur poczynając. Na zdjęciach widzi
my dwa obiekty. Płaskorzeźba niedżwie-

zbyt się folwarku i dobra stały się wła
snością Michała Czaplickiego, które te
go samego roku nabył dobrodziej zako
nu Onufry Wilkanowski (prawdopodob
nie ojciec wspomnianej Karoliny) za su
mę 9100 zł polskich. Być może ów fakt 
miał duży wpływ na miejsce pochówku 
Karoliny z Wilkanowskich i jej córki. Ale 
czy na pewno?

ks. Janusz Szeremeta 

NIEDŹWIEDŹ ZDECHŁ

Przysłowia, szczególnego rodzaju za
bytki kultury, często przechowują 
echa minionych dziejów i zapomnia

nych realiów. Rzeczywista treść wielu 
z nich stanowi przy tym prawdziwą za
gadkę, a odpowiedzi bywają wielce in
teresujące. „Niedźwiedź zdechł, dudy 
w miech" - mawiano, wskazując nagły 
koniec jakiegoś dobrego interesu. Po
wiedzenie miało również wariant bar
dziej dynamiczny: „Niedźwiedź zdechł, 
dudy o ziemię!’’. Ale dlaczego niedź
wiedź i skąd te dudy? Otóż od średnio
wiecza po drogach Rzeczypospolitej 
(i innych krajów) wędrowali z tresowany
mi misiami niedźwiednicy, występujący 
dla zarobku we wsiach i miastach, 
w przydrożnych karczmach i magnac
kich rezydencjach. Umiejętności ich 
podopiecznych bywały niemałe: strojnie 
przyodziane niedźwiedzie tańczyły przy 
akompaniamencie dudów właśnie albo 
bębenka czy trąbki, stawały na głowie 
i fikały koziołki, właziły na wysoki stup. 
Lepiej wyedukowane nosiły wodę, obra
cały żarna, prezentowały komiczne 
scenki i same „graty” na wspomnianych 
instrumentach. Popis wzbogacały też 
zapasy i pieszczoty z przewodnikiem. 
W XVIII w. zapotrzebowanie na uczone 
misie wzrosło na tyle, że powstało u nas 
kilka ośrodków tresury, które odsprze
dawały wychowanków, nieraz w odległe 
strony. Najsłynniejszy znajdował się 
w Smorgoniach koto Oszmiany, w woj. 
wileńskim. „Akademię smorgońską" 
znano w Europie, a nazwanie kogoś 
„gagatkiem smorgońskim" nie kryto 
bynajmniej pochwały. Niedźwiedź sta
nowił dla właściciela źródło niemałych

dzia, grającego na dudach, znajduje się 
obecnie w lapidarium muzealnym w Le
gnicy, a pierwotnie zdobiła kamienicę 
z 1566 r. (Rynek 13), wyburzoną po 
1960 r. Podobne wyobrażenie odnaleźć 
można wysoko na frontowej ścianie in
nego legnickiego domu, przy ul. Ztoto- 
ryjskiej 43. Dwie drewniane figury mu
zykujących niedźwiedzi z drugiej poło- i 
wy XVIII w. trafiły do Muzeum Okręgo- 11 i 
wego w Toruniu z klatki schodowej za- VII 
możnej mieszczańskiej kamienicy przy J I 
ul. Szerokiej 17. Jeden gra na /ŁĄ 

skrzypkach, drugi - jakże by ina- 
czej - na dudach. Choć poeta fwfcS 
Wacław Potocki powątpiewał jMjE' 
w muzyczny słuch misiów - wWjf 
artystów, pisząc w jednym oStr) 
z wierszy:
„Żelazne w nos niedźwiedziom zwykle 

kółka sadzą.
Za które niedźwiednicy gdzie chcą, ich prowadzą, 
I musi poniewolej, bo się bardziej kija 
Boi, niż dudów słucha, pląsać w nich bestyja".

Jarosław Komorowski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Długa Kościelna
O

 kościele w Długiej Kościelnej, jed
nym z cenniejszych zabytków archi
tektury drewnianej na Mazowszu, pi

saliśmy w nr. 6, 1999 „Spotkań z Zabytka
mi”. We wrześniu 2000 r. pożar zniszczył 
świątynię. Ocalała tylko dzwonnica i kruchta, 
elementy dobudowane w XIX w. Przypomi
namy to tragiczne wydarzenie jako przestro-

dlecki konserwator zabytków, Stanisław Fie- 
dorczuk, oceniając wraz z komisją służby 
konserwatorskiej stan modrzewiowych belek, 
wypowiadał się za wierną rekonstrukcją świą
tyni, którą można było wykonać na podsta
wie przeprowadzonej niegdyś skrupulatnej 
dokumentacji (znajdującej się w urzędzie 
konserwatorskim i na Politechnice Warszaw

skiej). Przez wiele miesięcy nie rozbierano 
ocalałych częściowo ścian, w nadziei, że zo
staną wykorzystane przy budowie nowego, 
lecz również drewnianego kościoła. Budząca 
wiele sprzeciwów i emocji decyzja diecezji 
warszawsko-praskiej o budowie kościoła mu
rowanego uzasadniona była bezpieczeń
stwem przyszłej świątyni.

gę, aby losu kościoła w Długiej Kościelnej nie 
podzieliły inne zabytki drewniane.

Ponury jesienny dzień, swąd spalenizny 
i nieme wołanie wzniesionych ku niebu 
szczątków wyrażały rozpacz i bezsilność. 
Otwarte szeroko drzwi zapraszały do wnę
trza, którego już nie było. Pod ustawionym 
u wejścia krzyżem parafianie i przyjeżdżający 
licznie turyści składali kwiaty. Ściany ze
wnętrzne w dolnej części sprawiały wrażenie, 
że pewne fragmenty da się uratować, wnętrze 
pozbawiało jednak złudzeń: zwęglone ściany, 
zamiast podłogi rumowisko stropu, z którego 
nie zostało już nic.

Wydawało się, że pozostawienie takiego 
stanu byłoby najbardziej wymowną przestro
gą i świadectwem przemawiającym, jak kate
dra w Coventry w Anglii, gdzie stąpa się po 
oryginalnej kamiennej posadzce, ale nad gło
wą zamiast wspaniałego gotyckiego sklepie
nia widać tylko niebo. Kamienne twarze na 
nagrobkach spoczywających tu zmarłych 
w średniowieczu biskupów spoglądają w nie
bieskie sklepienie - i to jest wrażenie niezapo
mniane.

W Długiej Kościelnej podjęto decyzję 
o natychmiastowej odbudowie kościoła. Sie
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

W 2001 r. spalony kościół został roze
brany. Ocalałą kruchtę przeniesiono w cało
ści i umieszczono w zachodniej części terenu 
kościelnego, gdzie odtąd pełni funkcję ka
plicy. Nabożeństwa odbywają się w budyn
ku remizy straży pożarnej.

W chwili obecnej budowany kościół jest 
już w stanie surowym, zwieńczony dachem 
z niewielką sygnaturką, przypominającą tę 
z kościoła drewnianego. Wkrótce rozpocz- 
nie się budowa wieży. Prace posuwają się 
w szybkim tempie, co pozwala mieć nadzie
ję, że niedługo mieszkańcy Długiej Kościel
nej będą mieli swoją świątynię. Ale będzie to

kościół, jakich wiele powstaje na terenie Pol
ski. Nikt już nie będzie szukał na mapie „tej” 
Długiej Kościelnej, z jej niezwykłym zabyt
kiem. Stanie się wsią jak tysiące innych.

Maria Kaniewska

1.2-7. Kościół w Długiej Kościelnej 
przed spaleniem (1) i po pożarze (2-7) 
8. Uratowana stara dzwonnica
i budowa nowego kościoła

(zdjęcia: 1 - Stanisław Grzelachowski,
2-8 - Maria Kaniewska)
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Bratkówka, gm. Wojaszówka, pow, krośnieński, 
woj. podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: dojazd drogą krajową nr 990 Krosno-Strzy- 
żów; jadąc od Krosna, w miejscowości Ustrobna w prawo do 
Bratkówki; po lewej stronie drogi 50 m za mostkiem na Wisłoku. 
Rodzaj i nazwa obiektu: neogotycki dwór Starowieyskich 
z okoto potowy XIX w.
Użytkownik: Szkoła Podstawowa w Bratkówce.
Stan obiektu: po przeprowadzonym latem 2002 r. remoncie 
bardzo dobry; jedynie układ wnętrz został częściowo prze
kształcony dla potrzeb szkoły; ogrody w obrębie terenu użyt
kownika zadbane; folwark nie zachował się.
inne informacje: wieś Bratkówka wzmiankowana już w 1397 r.; 
od tego czasu jej właścicielami byli kolejni posiadacze zamku 
odrzykońskiego - Kamieniec; dwór wzniesiony około potowy 
XIX w. staraniem Starowieyskich; mieszczącej się w dworze 
szkole 17 października 2002 r. nadano imię błogosławionego 
Stanisława Starowieyskiego, zmarłego w 1941 r. śmiercią głodo
wą w obozie Dachau.
Dane bibliograficzne: Krosno, Dukla i okolice, [w:] Katalog Za
bytków Sztuki w Polsce, [Seria nowa], t. I, z. 1, Warszawa 1977; 
J. Piórecki, Ogrody i parki województwa krośnieńskiego, Bole- 
straszyce 1998; Byt uczniem - został patronem, [w:] „Dziennik 
Polski" [dodatek regionalny z dnia 18 października 2002 r.].

Sylwester Polakowski
Krosno

Miejscowość: Iwonicz, gm. Iwonicz Zdrój, pow. krośnieński, 
woj. podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: dojazd drogą krajową nr 28 Krosno-Sanok; 
w Iwoniczu w prawo okoto 1 km na Iwonicz Zdrój, po lewej stro
nie drogi.
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Rodzaj i nazwa obiektu: piętrowy pałac z IV ów. XIX w. - na 
planie wydłużonego prostokąta z dwukondygnacyjnym kolum
nowym portykiem z herbami Junosza i Strzemię - Pałac Zału
skich w Iwoniczu.
Użytkownik: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Iwoniczu.
Stan obiektu: dobry; częściowo zachowany park i ogrody naj
lepiej utrzymane są w pobliżu samego pałacu; w obrębie zało
żenia znajdują się ponadto: oranżeria, odnowiony zabytkowy 
spichlerz, oficyna zwana „starym dworem" oraz stawy (zaro
śnięte i zanieczyszczone).
Inne informacje: pierwotny dwór, wzmiankowany w 1445 r, po
sadowiony byt w innym miejscu; obecny pałac (zwany „no
wym”) wzniesiony został w latach 1882-1883 w obrębie star
szego założenia obronnego (prawdopodobnie fortalicjum) sta
raniem Michała Załuskiego.
Dane bibliograficzne: Krosno, Dukla i okolice, [w:] Katalog 
Zabytków Sztuki w Polsce, [Seria nowa], t. I, z. 1, Warszawa 
1977; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach 
Rzeczypospolitej, t. 8, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1996; 
J. Piórecki, Ogrody i parki województwa krośnieńskiego, Bo- 
lestraszyce 1998; Z. Głowacki, Iwonicz - nasze korzenie, Kro
sno 2002.

Sylwester Polakowski
Krosno

Miejscowość: Dukla, pow. krośnieński, woj. podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: dojazd drogą krajową nr 9 Rzeszów-Barwi- 
nek; przy wjeździe do Dukli od strony Rzeszowa, po lewej stronie. 
Rodzaj i nazwa obiektu: browar (wcześniej pralnia pałacowa) 
w obrębie założenia patacowo-ogrodowego Mniszchów.
Użytkownik: brak
Stan obiektu: w ruinie; budynek, pozbawiony dachu i stropów, gro
zi całkowitym zawaleniem; przed browarem na osi wzdłużnej po
wstało niewielkie zapadlisko odsłaniające piwnicę kolebkową wska
zującą na większy zasięg zabudowań; na murach zabytku widocz
ne ślady licznych wcześniejszych przebudów oraz współczesnych 
prób adaptacji i przeróbek; otoczenie zarośnięte i zaniedbane.

1.2. Założenie 
patacowo- 
-ogrodowe 
Mniszchów 
w Dukli - browar: 
widok 
od południa (1) 
i fragment ściany 
zachodniej (2)



Inne informacje: pierwotny budynek zostai wzniesiony w XIV w., 
do przetomu XVI i XVII w. mieściła się w nim pałacowa pralnia 
lub łaźnia, a później założony przez Męcińskich browar, który 
w XIX w. właściciele wydzierżawili żydowskiej spółce; w okresie 
międzywojennym budowla otrzymała piętro przeznaczone na 
mieszkania dla służby; w tegorocznym sezonie letnim Państwo
wa Służba Konserwatorska z Krosna planuje przeprowadzenie 
w rejonie zabytku badań archeologicznych.
Dane bibliograficzne: J. Michalak, Dukla i okolice, Dukla 1997; 
informacje ustne pracowników Muzeum Historycznego - Pałac 
w Dukli oraz Państwowej Służby Konserwatorskiej w Krośnie.

Sylwester Polakowski
Krosno
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Miejscowość: Łączki Jagiellońskie, gm. Wojaszówka, pow. 
krośnieński, woj. podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: dojazd drogą krajową nr 990 Krosno-Strzy- 
żów; jadąc od Krosna, w Wojaszówce należy skręcić w prawo 
do Łączek Jagiellońskich, tam za Domem Ludowym ponownie 
w prawo w kierunku Rzepnika, następnie aleją lipową w lewo.
Rodzaj i nazwa obiektu: secesyjny dwór Trznadlów z pocz. XX w. 
Użytkownik: lokatorzy.
Stan obiektu: zły; odpadają wykonane w tynku zdobienia ścian 
zewnętrznych, zaniedbane otoczenie dworu; w pobliżu nie- 
ukończona przebudowa dawnego spichlerza.
Inne informacje: dwór wzniesiony w 1910 r. przez Jana Cebulę z Wo
jaszówki; w latach 1939-1967 mieszkał w nim Władysław Trznadel, 
sędzia Sądu Apelacyjnego; obecny właściciel przebywa za granicą. 
Dane bibliograficzne: Krosno, Dukla i okolice, [w:] Katalog Za
bytków Sztuki w Polsce, [Seria nowa], t. I, z. 1, Warszawa 1977; 
S. Pomprowicz, Z dziejów wsi w Gminie Wojaszówka, Krosno 1997.

Sylwester Polakowski
Krosno

Miejscowość: Głuchowo koto Czempinia, gm. Czempiń, pow. 
kościański, woj. wielkopolskie.
Bliższa lokalizacja: przy trasie E-261, w połowie drogi pomię
dzy Stęszewem i Kościanem.
Rodzaj i nazwa obiektu: pałac w Głuchowie.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zty; budynek opuszczony, stopniowo popadają
cy w ruinę (zapadający się dach, zarwane sufity); wymaga na
tychmiastowej interwencji.
Inne informacje: otoczony niewielkim, zdziczałym parkiem 
jednopiętrowy pałac z czterokolumnowym portykiem zwień
czonym attyką z zachowaną tablicą, na której herb rodziny 
Żółtowskich - Ogończyk; w pobliżu oficyna (również wyma
gająca remontu); do 1939 r. właścicielem pałacu byt Marceli 
Żółtowski.

Dane bibliograficzne: M. Libicki, Pałace w Wielkopolsce, Poznań 
1966; A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie. Między wsią a mia
stem, Poznań 2001.

Jerzy Jan Doliński 
Strzelce Opolskie

Miejscowość: Legionowo, woj. mazowieckie.
Bliższa lokalizacja: zespól koszarowy przy ul. Strużańskiej. 
Rodzaj i nazwa obiektu: budynek koszarowy nr 5, murowany 
z końca XIX w.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zly; budynek zdewastowany, systematycznie 
rozkradany - zamienia się w ruinę.
Inne informacje: budynek wzniesiono w 1898 r. dla carskiego 
Oddziału Balonowego Warszawskiego Rejonu Ufortyfikowane
go; przed drugą wojną światową należał do Wytwórni Balonów 
i Spadochronów; użytkowany przez wojsko do 1994 r.
Dane bibliograficzne: J. Szczepański, Obóz Hurki. Dzieje gar
nizonu w Legionowie do 1918 r., Legionowo 1997.

Jacek Szczepański
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa

Legionowo
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D
owiaciszki, zwane niegdyś 
Dziewiaciszkami, to maleńka 
wioska, leżąca w najbardziej na 
północny wschód wysuniętym skraw

ku Polski. Od granicznego jeziora Ga- 
ładuś, za którym rozciąga się już Li
twa, dzieli ją w linii prostej tylko 5 km. 
Pierwszy raz Dziewiaciszki wzmianko
wane były w XVII w. Nazwę tę nosił 
folwark położony w pobliżu wsi Skar- 
kiszki, należący do Kazimierza Łuka- 
siewicza, który zastawił go za 1600 zł 
polskich Janowi Pierwojszy i jego żo
nie Aleksandrze z Potockich. Pierwoj- 
szowie sprzedali folwark wraz ze Skar- 
kiszkami po 1622 r. Katarzynie 
z Orzyłowskich Strawińskiej.

W XVIII w. majątek ten należał 
kolejno do Szulborskich, Chreptowi- 
czów, Kotarskich i Potockich, a w la
tach 1795-1801 jego właścicielem 
był wojski grodzieński, Michał Mu- 
czyński. Zbudował on przy często 
uczęszczanym trakcie z Sejn do Kal
warii, biegnącym na granicy dóbr, 
osadę karczemną i nazwał ją Micha- 
łówka. Na początku XIX w. właści
cielką Dziewiaciszek była Franciszka 
z Peyczów Hoffmannowa.

Po uwłaszczeniu chłopów w 1864 
r. Michałówka znikła, a Skarkiszki 
zostały oddzielone od folwarku, któ
ry z niewielkim areałem ziemi egzy
stował pod nazwą Dowiaciszki. 
W tym czasie jego posesorem był Ce

zary Ożarowski i on to najprawdopo
dobniej zbudował w 1880 r. istnieją
cy do dzisiaj dwór. Był to budynek 
parterowy, podpiwniczony, drewnia
ny, konstrukcji zrębowej, z zewnątrz 
otynkowany. Ponad mieszkalnym 
poddaszem wznosił się dwuspadowy 
dach, pokryty gontem. Do elewacji 
frontowej, skierowanej ku zachodo
wi, przylegała oszklona weranda. Bu
dynek dworski otaczał park krajobra
zowy o powierzchni około 3 ha, za
łożony wcześniej - w pierwszej poło

wie XIX w. W jego obrębie znajdo
wał się staw oraz fosa wykorzystywa
na przez późniejszych właścicieli ma
jątku do pojenia koni.

Na przełomie XIX i XX w. właści
cielem dowiaciszkowskich dóbr był 
Leonard Borzęcki. W 1908 r. przejęli 
je Bolesław i Maria Konarscy, by po 
dwunastu latach gospodarowania 
sprzedać Stanisławowi Maksymiliano
wi Dąbrowskiemu. Po jego śmierci 
w 1927 r. majątek odziedziczył syn, 
Stanisław Longin, i trzymał go w swo-
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1.2. Elewacja frontowa dworu (1) i jej fragment (2)
3. Elewacja ogrodowa z przybudówką
4. Aleja dojazdowa

(zdjęcia: Katarzyna i Jerzy Samusikowie)

ich rękach do października 1946 r. 
Potem w ramach reformy rolnej mają
tek o areale 180 ha przejęło Państwo
we Gospodarstwo Rolne w Sejnach 
i władało nim aż do likwidacji PGR 
w 1990 r. W 1995 r. właścicielem 
dworu w Dowiaciszkach i dawnej 
dworskiej ziemi o powierzchni 138 ha 
został Tadeusz Buraczewski.

Dzisiejszy wygląd dworu odbiega 
znacznie od tego, jaki miał 100 lat te
mu. Zewnętrzne tynki dawno już po- 
odpadały, elewacja ogrodowa zyskała 

przybudówkę nadającą budynkowi 
kształt litery „L”, w 1957 r. gont na da
chu zastąpiono eternitem, a zniszczone 
wnętrza niczym nie przypominają po
mieszczeń szlacheckiej siedziby. Zmie
niło się również bardzo założenie par- 
kowo-ogrodowe. Przetrwało tylko kil
ka grup swobodnie rosnących kaszta
nowców, klonów i lip oraz trzy aleje li
powe z domieszką klonów, biegnące 
wzdłuż granic parku, gęsto przerośnię- 
te samosiewami, odrostami i podszy
tem złożonym z leszczyn, jarzębin, ro
binii i wiązów. Najlepsze wrażenie ro
bi aleja dojazdowa, prowadząca do 
dworu od szosy Sejny-Widugiery, obsa
dzona starymi lipami i klonami.

Nowy właściciel, Tadeusz Bura
czewski, zabrał się już do porządko

wania terenu wokół swojej siedziby, 
można więc żywić nadzieję, że pod 
jego troskliwym okiem zarówno 
park, jak i dwór odzyskają chociaż 
w części dawną urodę.

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

TAJEMNICZA KOLUMNADA

Ilekroć jechałem boczną drogą z Zielonek 
do Ożarowa Mazowieckiego, moją uwagę 
zwracała stojąca w polu kolumnada. Bez 

wątpienia stanowiła ona kiedyś fronton oka
załego dworu, pałacyku. Ale co to był za 
obiekt, kiedy powstał, do kogo należał 
i wreszcie co się z nim stało? Pytania pozo
stawały bez odpowiedzi. Na żadnej mapie 
nie figurował w tym miejscu ani zabytek ar
chitektury, ani ruiny. Nigdzie nie spotkałem 
się z jakimkolwiek zapisem na ten temat. 
W Urzędzie Gminy w Starych Babicach do
wiedziałem się tylko, że w tym miejscu byt 
kiedyś pałac. Okoliczni mieszkańcy również 
nie powiedzieli mi nic więcej. Aż w końcu 
udało mi się wyjaśnić nurtujące mnie pytania. 
Dotarłem do właściciela posesji, na której 
stała „moja zagadka”, pana Lechowskiego. 
Otóż jego krewny, żyjący jeszcze pan Strze
lecki, byl w okresie międzywojennym dyrek
torem banku w Warszawie przy ul. Senator
skiej. W 1939 r. postawił w stanie surowym 
okazały budynek, który miał być pensjona

tem dla pracowników jego banku. Wówczas 
byty to dalekie peryferie miasta, odległość do 
granic stolicy wynosiła prawie 8 km. Ambitne 
plany przerwał wybuch drugiej wojny świato
wej. W czasie okupacji budowa nie posuwa
ła się. Wojenna zawierucha i nieubłagany ząb 
czasu nie ominęły surowych murów. Po woj
nie materiał budowlany byl w cenie. Okolicz
na ludność rozebrała na własne potrzeby 
mury niedoszłego pensjonatu. Ostała się tyl
ko kolumnada.

A zatem z zagadkowym obiektem nie 
wiązały się ani krwawe historie o szlachec
kich potyczkach, ani legendy o pojawiają
cych się duchach tragicznie zmarłych. Histo
ria dworu, który rozpalał moją wyobraźnię, 
zakończyła się, nim zdążyła się na dobre 
rozpocząć. Może lepiej byłoby pozwolić, aby 
enigmatyczny obiekt wyłaniał się z mroków 
historii owiany mgiełką tajemnicy...

Marek Body! 
(fot. Marek Bodyl)
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Durer w Szczecinku

S
zczecinek - miasto powiatowe 
w woj. zachodniopomorskim, 
między jeziorami Wielimie 
i Trzesiecko - lokację na prawie lu- 

beckim otrzymał od księcia pomor
skiego Warcisława IV w 1310 r. Do 
dziś zachował się średniowieczny 
układ urbanistyczny, z zabudową 
przeważnie z połowy XIX i początku 
XX w. Ze starszych budowli prze- 

skim. Od 1354 r. obsługiwali go 
prawdopodobnie augustianie z klasz
toru na Świątkach (Marientron), 
ufundowanego na południowym 
brzegu jeziora Trzesiecko przez księ
cia Warcisława V Po zwycięstwie re
formacji i likwidacji zakonu augustia- 
nów kościół przejęty został przez 
protestantów. Był wielokrotnie re
montowany, ale w swej szesnasto- 

dzie. Kościół w Szczecinku uzyskał 
formę trójnawowej, oskarpowanej 
budowli z sześciobocznie zamknię
tym prezbiterium i potężną, wysoką 
na 78 m wieżą od zachodu. Ściany, 
szczyty naw, aneksów przy prezbite
rium i wieży ozdobiono bogato roz
członkowanymi sterczynami, blen
dami i ceramicznym fryzem, obiega
jącym górą prezbiterium. Wieżę

trwały jedynie późnogotycka wieża 
kościoła św. Mikołaja z XVI w. i po
zostałości zamku książąt zachodnio
pomorskich, wielokrotnie niszczone
go i przebudowywanego (w XVII, 
XIX i XX w.).

Kościół św. Mikołaja istniał 
w Szczecinku od czasów lokacji mia
sta. Początkowo drewniany, w XVI 
w. uzyskał murowaną wieżę i zapew
ne szachulcową, otynkowaną, pro
stokątną nawę. Pierwotnie podległy 
był parafii w Parsęcku, istniejącej od 
1288 r., a podporządkowanej klasz
torowi cystersów w Bukowie Mor- 

wiecznej formie przetrwał do końca 
XIX w.

Już od połowy XIX w. czynione 
były starania o budowę nowej świą
tyni, gdyż kościół św. Mikołaja był 
w złym stanie technicznym oraz zbyt 
mały dla dynamicznie rozwijającego 
się miasta. W 1908 r. Szczecinek 
otrzymał nowy ewangelicki kościół 
parafialny, wybudowany według 
projektu doświadczonego architekta 
berlińskiego Oskara Hosfelda, twór
cy wielu neogotyckich budowli sa
kralnych, m.in. w Legnicy, Flensbur- 
gu, Bydgoszczy, Poznaniu, Ostró- 

zwieńczono wysokim, iglicowym 
hełmem. Wnętrze naw i prezbite
rium sklepiono sklepieniem gwiaź
dzistym, a wyposażenie, łącznie 
z polichromią ścian i sklepień, uzy
skało jednorodną formę neogotycką.

Kościół, zwany wówczas „Neue 
Nikolai Kirche”, wzniesiony został 
wraz z wystrojem wnętrza w rekor
dowo krótkim czasie trzech lat. Zlo
kalizowany jest przy obecnej ul. 
1 Maja, w centrum miasta, na połu
dniowy wschód od średniowieczne
go ośrodka staromiejskiego, obok 
parku ciągnącego się wzdłuż jeziora
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1. Kościót 
Narodzenia NPM 

w Szczecinko

2.3. Witraże 
w prezbiterium 

kościoła

4-7. Witraże 
wykonane 

wedtug Wielkiej 
i Malej Pasji 

A. Diirera: 
„Upadek pod 
Krzyżem” (4) 

i ta sama scena 
na drzeworycie 

w Wielkiej Pasji (5), 
„Biczowanie” (6) 

oraz „Zdjęcie 
z Krzyża” (7)

(zdjęcia: Jadwiga 
Kowalczyk)

Trzesiecko. Do nowej świątyni prze
niesiono część wyposażenia starego 
kościoła św. Mikołaja (siedemnasto
wieczne świeczniki i epitafium), 
w którym nawę rozebrano, a w póź- 
nogotyckiej wieży zlokalizowano 
muzeum regionalne. Po zakończeniu 
drugiej wojny światowej poewange- 
licki kościół św. Mikołaja przekazany 
został parafii rzymskokatolickiej 
i uzyskał wezwanie Narodzenia Naj
świętszej Marii Panny.

Świątynia ta wraz z pierwotnym 
wyposażeniem wnętrza należy do 
najciekawszych przykładów neogo

tyckich budowli sakralnych nie tyl
ko na Pomorzu Zachodnim. 
W zharmonizowanym z architekturą 
wystroju wnętrza szczególną uwagę, 
mimo częściowych przeróbek, zwra
ca ołtarz główny - architektoniczny, 
z bogatą dekoracją rzeźbiarską na
stawy o motywach rybiego pęche
rza, wici roślinnej i liści akantu. 
Trzyosiowe, ażurowe retabulum 
z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego 
zwieńczone jest potężnym ażuro
wym pinaklem. Wielkie wrażenie 
wielobarwną grą kolorów i światła 
wywołują też dwudzielne witraże 

w prezbiterium. W czterech znajdu
jących się tam oknach, poczynając 
od strony północnej, przedstawione 
są ujęte w okręgi (po dwa w każdym 
oknie) kompozycje figuralne ze sce
nami z życia Chrystusa: „Boże Na
rodzenie”, „Dwunastoletni Jezus 
w Świątyni”, „Chrzest w Jordanie”, 
„Rozmowa z Nikodemem”, „Modli
twa w Ogrójcu”, „Ukrzyżowanie”, 
„Zmartwychwstanie” i „Spotkanie 
Chrystusa z niewiernym Toma
szem”. Sceny te ujęte są w bordiury 
o motywach roślinnych lub archi
tektonicznych w formie ażurowych
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ALBRECHT DURER (1471-1528) urodził się w Norymberdze i tu opanował sztukę pracy 
w metalu, technikę malarską i drzeworytniczą. Później kształcił się we Włoszech. Wrażli
wość i talent pozwoliły mu połączyć sztukę Północy z tradycją starożytności i osiągnię
ciami Południa. W 1498 r. stworzył cykl drzeworytów Apokalipsa, który uczynił go najsłyn
niejszym żyjącym artystą północnej Europy. Była to rewolucja w dziedzinie techniki drze
worytniczej - drzeworyt upodobnił się do miedziorytu. W 1511 r. wydal stawne cykle: 
Wielką i Małą Pasję, Życie Marii i powtórnie Apokalipsę. Tworzył także portrety, wśród por
tretowanych osób znalazł się m.in. Erazm z Rotterdamu. Swoje poglądy na temat sztuki 
zawarł w słynnym dziele Melencolia.

Twórczość tego wybitnego artysty ceniona była już za jego życia. Miał wielu odbiorców 
na dworach cesarskich, ale także licznych naśladowców wśród rytowników i malarzy. 
Oprócz wiernych kopii powstawały prace o kompozycjach lustrzanych lub wykonywane 
w innej technice albo skali. Byty to pojedyncze grafiki, ale też cale cykle. Pasyjne drze
woryty czy miedzioryty Durera stały się wręcz kanonem powtarzanym przez pokolenia ry
towników i malarzy. Jego ryciny były tak często kopiowane (do najsłynniejszych kopistów 
należał Hieronymus Hopfer), że swoich naśladowców artysta nazywał „złodziejami ludz
kiej pracy i talentu". Moda ta, która często denerwowała Durera, była wyrazem uznania 
dla jego sztuki, była potwierdzeniem jego wielkości wśród współczesnych i następców.

W Muzeum Narodowym w Warszawie w dniach od 22 lutego do 7 kwietnia 2002 r. czynna była wy
stawa „Albrecht Durer. Znaczenie i oddziaływanie jego grafiki w XVI wieku", od 20 lutego do 30 
marca br. wystawę zaprezentowano w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

łuków. Na kolorystykę witraży skła
dają się: czerwień, zieleń, beże, fio
let i czerń.

Wszystkie pozostałe okna kościo
ła mają również oszklenie witrażowe 
oprawne w ołów i układające się 
w geometryczne motywy splecio
nych kwadratów, kół i czteroliści 
o jasnej, monochromatycznej kolo
rystyce. W ośmiu dolnych oknach 
naw bocznych, doświetlających prze
strzeń pod emporami, znajduje się 
szesnaście malowanych na szkle, 
dość małych rozmiarów (od 
22x16,5 do 19,5x18 cm) kompozy
cji figuralnych wykonanych według 
Wielkiej i Malej Pasji Albrechta Dure
ra, wydanych drukiem w 1511 
i 1512 r. Sceny te umieszczono po
środku dolnych partii zdwojonych 
okien, zamkniętych od góry lukiem 
ostrym. Ujęte są w ramki o kształ
tach: kwadratów, sześcioboków, 

ośmioboków, stojących owali, czte
roliści i elipsy. Każdą scenę otacza 
bordiura o motywach roślinnych. 
Kolorystyka przedstawień utrzyma
na jest w jasnej tonacji, z zastosowa
niem brązów, żółcieni i ugrów, bor- 
diury obwiedzione są czernią. 
Znaczna część malowideł, mimo 
konserwacji wykonanej w 1976 r. 
przez witrażystę Zygmunta Kośmic- 
kiego z Poznania, jest w bardzo złym 
stanie - zatarty rysunek poszczegól
nych postaci, duże odbarwienie i za
nikanie malowidła dające wrażenie 
„spływania” barwnika.

Jak wiadomo, naśladowanie drze
worytów i miedziorytów Albrechta 
Durera praktykowane było już od 
XVI w. i powtarzane przez wiele po
koleń rytowników i malarzy w całej 
Europie. Drzeworyty, szczególnie 
Malej Pasji, jako szeroko oddziaływa
jące środki przekazu, wykorzystywa

ne były przy ilustrowaniu modlitew
ników i Biblii. Zastosowanie jednak 
tych „wzorników” w witrażach neo
gotyckiego kościoła ewangelickiego 
w Szczecinku jest dość zaskakujące 
chociażby ze względu na odległy 
okres, w jakim zostały wykonane, tj. 
na początku XX w.

W przeciwieństwie do znanych 
twórców zarówno architektury, jak 
i wystroju wnętrza kościoła, witraże 
nie są sygnowane i nie wiadomo, 
kto je wykonał. Być może pomysło
dawcą skopiowania drzeworytów 
Durera był autor projektu architek
tonicznego budowli architekt Oskar 
Hosfeld lub twórca neogotyckiej 
polichromii wnętrza malarz Ernst 
Fey z Berlina albo malarz Frl. v. 
Ubisch z Gross-Lichterfelde, twórca 
obrazów z ołtarza głównego „Boże 
Narodzenie” i „Adoracja Dzieciąt
ka”, kopii według M. Schongauera. 
Być nim mógł także architekt D. A. 
Schafer, inspektor okręgowy ze 
Szczecinka, który pełnił nadzór nad 
całością robót budowlanych i wy
kończeniowych świątyni. Za tą 
ostatnią hipotezą przemawiałby 
późny czas powstania witraży (1908 
r.) i czyste stylowo ich wykonanie, 
bez domieszek secesyjnych, jakie by
ty wówczas powszechnie stosowane 
w realizacji obiektów użyteczności 
publicznej, jak np. w budowanym 
w tym czasie przez architektów ber
lińskich słupskim ratuszu.

Danuta A. Ptaszyńska

Zdjęcia innych witraży w kościele Naro
dzenia NPM w Szczecinku, wykonanych we
dług drzeworytów Albrechta Durera, zamiesz
czamy na s. IV okładki.

MULTIMEDIALNY KRAKÓW

Kraków na starej fotografii 1846-1918 - multimedialny album wyda
ny przez Towarzystwo „Pro Museo" i Muzeum Historyczne miasta 
Krakowa wzbogaca ofertę popularnonaukowych prezentacji tego mia

sta. Prawie 2000 fotografii i 800 stron tekstu na płycie CD przybliża hi
storię i kulturę Krakowa. Osobne rozdziały opisują gospodarkę i admi
nistrację miejską, a szczególne znaczenie miasta podkreśla 200 bio
gramów słynnych krakowian.

Dlaczego wydawca wybrał tę a nie inną cezurę czasową? „Daty 
1846-1918 wyznaczają jakże istotną epokę w dziejach Krakowa. Rok 
1846 to rok Rewolucji Krakowskiej i upadku Wolnego Miasta Krakowa. 
Rok 1918 to kres zaborów i I wojny światowej oraz narodziny II Rzeczy
pospolitej. Okres między tymi datami to czas, w którym Kraków z małe

go prowincjonalnego miasteczka prze
kształca się w znaczący, nowoczesny 
ośrodek polskiego życia kulturalnego, 
naukowego i gospodarczego" - czyta
my w dołączonej do płyty broszurze.

Album wzbogacony został opisami hi
storii krakowskich zakładów fotograficz
nych, kalendarium historii fotografii i słownicz
kiem technik fotograficznych.

Płytę można zamówić w Towarzystwie „Pro Museo" lub kupić bez
pośrednio w Muzeum Historycznym miasta Krakowa i krakowskich 
księgarniach, (eak)
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Pieta ze Szreńska
W

spółczesna konserwacja co
raz częściej dotyczy obiek
tów poddanych w przeszło
ści zabiegom renowacyjnym czy na

wet konserwatorskim. Odnosi się to 
zarówno do zabytków architektury, 
rzeźby, jak i malarstwa. Powodów 
ponownego skierowania obiektu do 
pracowni konserwatorskiej jest wie
le. Lista przyczyn kolejnej konserwa
cji może być bardzo długa - najpo
spolitsza niedbałość użytkownika, 
akty wandalizmu, nieodpowiednie 
warunki ekspozycyjne, katastrofy, 
naturalne procesy starzenia warstw 
oryginalnych i wtórnych (np. reno
wacyjnych lub wprowadzonych pod
czas ostatnich konserwacji), niewła
ściwie zastosowane środki i metody 
konserwatorskie itp.

Gotycka Pieta z kościoła parafial
nego w Szreńsku w woj. mazowiec
kim (dawne ciechanowskie) stanowi 
przykład obiektu zabytkowego, który 

w swej historii doświadczy! bardzo 
wiele, będąc nie raz na skraju całko
witej destrukcji. Prowadzone w trak
cie letnich miesięcy ubiegłego roku 
prace konserwatorskie przy tym za
bytku skłaniają do refleksji nad jego 
skomplikowanymi dziejami. W swej 
historii rzeźba poddana była dwóm 
renowacjom oraz trzem konserwa
cjom. Przybliżony czas wykonania re
nowacji jest trudny do ustalenia. 
Pierwsze zabiegi konserwatorskie 
przeprowadzone zostały w 1962 r., 
kolejne w 1983, ostatnie w 2002 (ich 
wykonawcą był autor artykułu).

Rzeźba reprezentuje tzw. styl 
miękki oraz należy do przedstawień 
określanych mianem piet lirycznych, 
łagodnie wtajemniczających widza 
w sens ofiary zbawienia. Jest to rzeź
ba przyścienna, wykonana w drewnie 
lipowym, starannie opracowana 
z trzech stron, przeznaczona do fron
talnego eksponowania. Maria siedzi

1.2. Pieta Szreńska po konserwacji w 2002 r. (1) 
i fragment rzeźby (2)

na ciemnozielonej ławie, zakończo
nej u góry miękkim wałkiem. Trzyma 
na kolanach ciało Chrystusa w taki 
sposób, jakby chciała je kołysać. Jej 
sylwetka skłania się nieco w lewo, 
w stronę głowy syna. Prawą ręką 
podtrzymuje głowę Chrystusa, a lewą 
ujmuje jego bezwładną dłoń. Złączo
ne dłonie wiążą kompozycyjnie 
i uczuciowo obie osoby. Twarz Marii 
w kanonie lirycznym jest łagodnie 
modelowana, ma regularne rysy, 
przywodząc zarazem silne skojarze
nia ze słowiańskim typem urody. Jest 
pociągła o wypukłym, szerokim czo
le i zaakcentowanych okrągłych po
liczkach. Brwi ma ściągnięte i lekko 
uniesione ku górze, co nadaje rysom 
wyraz łagodnego cierpienia, bólu i li
rycznej zadumy. Z oczu spływa na 
policzek niewielka kropla łzy. Jej gło
wę osłania niebieskie maforium, fał
dami spływające ku dołowi. Pod nim 
Marię okrywa czerwona suknia. Pio
nowej postaci Matki przeciwstawio
na została ukośna linia położenia 
Zbawiciela. Postać Jezusa ma pro
porcje nieco zmniejszone. Jego szczu
płe, bardzo subtelne ciało spoczywa 
na lewym kolanie Marii. Głowa 
zwieńczona jest cierniową koroną. 
Twarz ma podłużną, oczy duże, za
mknięte snem śmierci, usta lekko 
rozchylone. Nienaturalnie wypukła 
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klatka piersiowa zwrócona jest lekko 
ku widzowi. Biodra owinięte są 
w białe, silnie sfałdowane, sięgające 
prawie kolan perizonium. Nogi smu
kłe, starannie opracowane, czubkami 
palców wspierają się o płaszcz Ma
donny. Na piersiach, dłoniach i sto
pach wyraźnie widać znamiona męki 
na krzyżu. Polichromia rzeźby opra
cowana została przy użyciu farb tem
perowych: smalty, zieleni malachito
wej oraz minii, na kredowo-klejowej 
zaprawie.

Czas powstania Piety Szreńskiej 
oraz pochodzenie warsztatowe nie są 
dokładnie znane. Problem ten dotyczy 
zresztą większości zachowanych do 
dziś średniowiecznych dzieł sztuki 
mazowieckiej. Tadeusz Dobrzeniecki 
ustalił wykonawstwo Piety na lata 
1430-1440. Stwierdza także, że jest 
ona wiernym naśladownictwem tzw. 
drugiej Piety Drobińskiej (1430 r.), 
która wśród gotyckich Piet mazowiec
kich jest niezwykle cenną rzeźbą. Oba 
dzieła łączy dość szczególne pokre
wieństwo formalne i stylistyczne. Poza 
ogólnym układem postaci widoczne 
są podobieństwa w opracowaniu 
układu fałd szat, choć nietrudno do
strzec, iż w Piecie Szreńskiej wykona
ne są one bardziej powierzchownie. 
Oprócz podobieństw istnieją także 
wyraźne różnice. Dotyczą one przede 
wszystkim charakterystyki twarzy 
Madonn. Twarz Madonny Szreńskiej 
jest stężała w bólu, owalna, o prostym 
nosie, małych ustach i oczach zapa
trzonych przed siebie. Emocjonalnie 
i warsztatowo nie dorównuje Drobiń
skiej. W przybliżeniu proweniencji ar
tystycznej Piety Szreńskiej pomocne 
mogą być właśnie silne związki styli
styczne łączące ją z Pietą Drobińską. 
Helena Wegner (rozprawa magister
ska pt. Rzeźba gotycka, Pieta tzw. ra
dosna z Drobina w płockim Muzeum 
diecezjalnym, KUL, Lublin 1970) 
przypuszcza, iż twórcą Piety Drobiń
skiej był anonimowy mistrz związany 
ze środowiskiem burgundzkim, dzia
łający być może na terenie Płocka - 
ówczesnej stolicy Mazowsza. Wskazu
je na to właściwa Pietom francuskim 
reprezentacyjna postawa, a także ele
gancja w fałdowaniu szat. Istotne zna
czenie ma też fakt, iż biskupstwo 
w Płocku objął w 1129 r. Aleksander 
z Malonne. Z tej prostej przyczyny

3. Pieta Drobińską (wg T. Dobrzeniecki, 
Sztuka warszawska od średniowiecza 
do potowy XX wieku, katalog wystawy, 
Warszawa 1962)
4. Pieta z Domnowa (wg A. Z. Świechowscy, 
Nieznane zabytki rzeźby gotyckiej na Warmii 
i Pomorzu Gdańskim, BHS, 1951)
5. Stan Piety Szreńskiej przed konserwacją 
w 1983 r.
6.7. Głowa Madonny przed konserwacją (6)
i w trakcie konserwacji w 1983 r.
- po usunięciu wszystkich wtórnych 
nawarstwień (7)
8. Widok Piety Szreńskiej usytuowanej
w ściennej wnęce

(zdjęcia: 1,2,8- Damian Lizun,
5,6,7 - Zenon Lizun)

nastąpił naturalny zwrot ku kulturze 
francuskiej przenikającej na Mazow
sze za pośrednictwem duchowień
stwa. Mistrz Piety Drobińskiej mógł 
mieć współpracowników zarówno ze 
swojej ojczyzny, jak i spośród auto
chtonów. Silne pierwiastki prowincjo
nalne w Piecie Szreńskiej pozwalają 
przypisywać ją miejscowemu pomoc
nikowi mistrza burgundzkiego. Moż
na też przypuszczać, iż wykształcił on 
kilku pomocników, na co wskazuje 
Pieta pomorska z Domnowa - dzieło 
bardzo podobne do Piety Szreńskiej. 
Rzeźba z Domnowa ma cechy typowe 
dla dzieła powtarzającego swój pier

wowzór (m.in. pobieżne, bardziej gra
ficzne opracowanie szat).

Historia rzeźby nie należy do 
szczęśliwych. Dzieło od momentu 
swojego powstania nieprzerwanie 
niszczało. Pomiędzy wiekiem XV 
a XIX przeprowadzono dwie niezbyt 
poprawne renowacje, które niestety 
nie zlikwidowały przyczyn niszczenia 
zabytku. A było ich niestety wiele. 
Prawdopodobnie już bardzo wcze
śnie drewno zaatakowały drewnoja- 
dy, a niesprzyjające warunki klima
tyczne towarzyszą rzeźbie aż do cza
sów współczesnych. Skutkiem tego 
była prawie całościowa utrata orygi-
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warstw technologicznych rzeźby, 
powodując liczne i głębokie spę
kania. Zaznaczyć tu należy, iż Pie
ta od niepamiętnych czasów eks
ponowana jest w ciasnej wnęce 
północnej ściany kościoła. Brak 
swobodnej wymiany powietrza 
oraz podtrzymywana przez to wy
soka wilgotność względna w ma
łej kubaturze wnęki zainicjowały 
po raz kolejny już proces niszcze
nia zabytku. Powstałe uszkodze
nia nie naruszały w istotny sposób 
jego kondycji fizycznej, natomiast 
pogorszył się wygląd estetyczny 
rzeźby. Można przypuszczać, iż 
bez ingerencji konserwatorskiej 
w ciągu następnych lat stan Piety 
powoli ulegałby pogorszeniu. 
Wobec powyższego służby kon
serwatorskie zadecydowały o po
nownym skierowaniu obiektu do 
konserwacji w 2002 r. Miała ona 
w założeniu wyeliminować skutki 
powolnego procesu niszczenia 
rzeźby. Prace skoncentrowane by
ły wokół kilku niezbędnych czyn
ności: dokładnego usunięcia za
nieczyszczeń, konsolidacji zapraw 
i uzupełnienia ich ubytków, wy
konania lokalnych retuszy oraz 
zabezpieczenia polichromii war
stwą werniksu.

Kończąc należy uznać, iż 
dzięki zapobiegliwości służb 
ochrony zabytków udało się 
ochronić od nieszczęścia jedno 
z cenniejszych przedstawień re
prezentujących dziś gotycką sztu
kę Mazowsza. Dotychczasowa 

ekspozycja — jak potwierdziła to histo
ria - rodzi wiele niebezpieczeństw. 
Można im zapobiec w bardzo prosty 
sposób, ustawiając rzeźbę w innym 
miejscu dużego wnętrza kościoła, np. 
w prezbiterium lub na mensie które
goś z bocznych ołtarzy. Przeniesienie 
Piety do muzeum byłoby bardzo rady
kalnym posunięciem wyrywającym 
dzieło z jego kontekstu. Należy mieć 
nadzieję, iż przez regularną kontrolę 
i właściwą opiekę rzeźba będzie trwać 
w niezmiennej kondycji fizycznej i es
tetycznej. Tu jednak konieczna jest 
pełna świadomość lokalnej społeczno
ści i osób opiekujących się zabytkiem 
jego rangi, historii i potrzeb.

Damian Lizun

nalnej polichromii, którą stara
no się odświeżać, a później re
konstruować. Mimo dobrych 
intencji renowatorów proces 
degradacji rzeźby ciągle postę
pował. Starano się go po
wstrzymać w sposób profesjo
nalny dopiero w 1962 r.; wów
czas Pietę zamierzano ekspo
nować na Wystawie Jubile
uszowej „Sztuka warszawska 
od średniowiecza do połowy 
XX wieku” organizowanej 
przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie. Skala proble
mów oraz brak odpowiednich 
środków finansowych zadecy
dował jednak o uproszczeniu 
zabiegów konserwatorskich do 
niezbędnego minimum, po
zwalającego przetrwać rzeźbie 
trudny okres. Niestety, w latach sie
demdziesiątych XX w. Pieta została 
jeszcze dwukrotnie przemalowana. 
Momentem przełomowym był rok 
1983, kiedy kompleksową i bardzo 
skomplikowaną konserwację rzeźby 
przeprowadził mgr Zenon Lizun.

W latach 2001 i 2002 dokonano 
kilku oględzin obiektu w celu ustale
nia stanu zachowania i oceny skutecz
ności zabiegów konserwatorskich 
przeprowadzonych w 1983 r. Ogólnie 
stwierdzono, że przetrwały one próbę 
czasu, co dobrze świadczy o jakości 
prac oraz użytych materiałów. Z dru
giej strony, przyjęto konieczność prze
rwania pewnych niekorzystnych zja
wisk, które w sposób powolny acz 
konsekwentny działały już od dłuższe

go czasu na obiekt. Chodzi tu o skut
ki niefrasobliwej opieki oraz niewła
ściwe warunki ekspozycyjne. Zauwa
żono trzy grupy uszkodzeń: liczne 
przetarcia warstwy malarskiej (gdzie
niegdzie nawet do drewna), zabielenia 
werniksu oraz spękania warstwy ma
larskiej wraz z zaprawą. Cała figura 
była ponadto obficie pokryta kurzem, 
brudem z tłustym kopciem i pajęczy
nami. Dwie pierwsze grupy uszko
dzeń mają swoją przyczynę w niefra
sobliwych zabiegach oczyszczania 
rzeźby z brudu. Prawdopodobnie po
sługiwano się mokrymi szmatami, 
przez co w niektórych miejscach rażą
co uszkodzono warstwę malarską. 
W konsekwencji wprowadzana w ten 
sposób wilgoć inicjowała pracę 
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T
a nieduża miejscowość, licząca 
niewiele ponad tysiąc stałych 
mieszkańców, jest dziś właści
wie miasteczkiem utrzymującym się 

z turystów z całego świata. Niewątpli
wie na Majorce, największej z wysp 
archipelagu Balearów, są miejsca nie 
mniej ciekawe, lecz to nazwiska Fry
deryka Chopina i George Sand przy
ciągają zwiedzających do dawnego 
klasztoru kartuzów, zajmującego na 
liście turystycznych priorytetów dru
gie miejsce po katedrze w Palmie.

Valldemosa (lub Valldemossa) jest 
położona na północ od stolicy wyspy, 
Palmy, w górach Sierra de Alfabia. Od 
południa podjeżdża się do niej zalesio
nymi drogami, które przed samą miej
scowością otwierają się doliną, pośród 
której uprawnych tarasów malowni
czo posadowione jest miasteczko.

Ciekawsza część dziejów Vallde- 
mosy rozpoczyna się u progu XIV 
stulecia. Zbudował tu wówczas swój 
pałac król Sancho, ze względu na do
broczynne działanie tutejszego kli
matu na jego dolegliwości astmatycz
ne. W 1399 r. król Martin el Kuma
no, kolejny władca królestwa kata- 
lońsko-aragońskiego, osadził tu kar
tuzów z Tarragony, ofiarowując im 
pałac. Kartuzi rozbudowali go i za
mienili na klasztor.

Zespół budowli o nazwie Real 
Cartuja de Jesus de Nazaret (Królew-
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ska Kartuzja pod wezwaniem Jezusa 
z Nazaretu) był wielokrotnie przebu
dowywany. Główne człony pochodzą 
z XVII i XVIII w. Najstarsza część, po
tocznie a niesłusznie zwana „pałacem 
króla Sancha” (ten się nie zachował), 
jest budowlą z XVI stulecia, typu 
obronnego. Cele klasztorne niejedno
krotnie służyły jako miejsce odosob
nienia więźniów politycznych, m.in. 
w latach 1801-1802 Gaspara Melcho- 
ra de Jovellanosa (1744-1811), polity
ka, ekonomisty, ale i uzdolnionego pi
sarza, osadzonego tu w wyniku kon
fliktu z rządem króla Karola IV

W 1835 r. dekretem rządowym 
zlikwidowano klasztor w Valldemosie. 
Trzy lata później na Majorkę przybyli 
Fryderyk Chopin (1810-1849) i Geo

rge Sand (1804-1876). Wpłynęli do 
Palmy na pokładzie parowca „El Mal- 
lorquin” 18 listopada 1838 r. Krótko, 
niestety, trwała pogoda, którą Cho
pin określił: „Niebo jak. turkus, morze 
jak lazur, góry jak szmaragd, powie
trze jak w niebie”. Nasiliła się pora 
deszczowa, a wraz z nią ciężki bron- 
chit Chopina. 15 grudnia 1838 r. ru
szyli do Valldemosy, aby osiąść 
w klasztorze adaptowanym na hotel. 
Pobyt tutaj - pośród pięknej przyrody 
i w otoczeniu wrogo nastawionych 
mieszkańców wsi - trwał 56 dni, do 
11 lutego 1839 r.

Szczegółowa interpretacja pobytu 
Chopina i George Sand na Majorce 
została utrwalona głównie przez auto
rów beletrystyki. Historyk Francis 

Claudon napisał o tym 
epizodzie w życiu kom
pozytora: „odbył fatal
ną podróż na Majorkę”. 
Francuski pisarz, mar
kiz Astolphe de Custine 
(1790-1857), zanoto
wał tuż przed wyjazdem 
Chopina w październi
ku 1838 r.: „On nigdy 
stamtąd nie wróci. Nie 
miał odwagi powiedzieć 
mi, że wyjeżdża; mówił 
tylko, że potrzebuje ła
godnego klimatu i wy
poczynku! Wypoczynku! 
- w towarzystwie wam
pira!” George Sand na
pisała w swojej powie
ści /ima na Majorce: 
„Wszystko, co by mógł 
wyśnić poeta i malarz, 
zostało tutaj stworzone 
przez naturę”. A wiele 
lat później podsumowa
ła: „biedny wielki arty
sta był nieznośnym 
pacjentem (...) zupełnie 
się zdemoralizował”. 
Tubylcy uważali Chopi
na za gruźlika, a całą 
grupę wraz z dziećmi 
George Sand za wysoce 
niemoralną. Podsumo
wując, rzec można: po
dróż się nie udała, ale jej 
plon artystyczny dla 
obojga artystów był po
zytywny, nawet impo
nujący.

1.2. Valldemosa, widok ogólny w stronę 
kościoła św. Bartłomieja (1)
i w stronę kartuzji (2)
3. Brama wjazdowa na dziedziniec kartuzji
z płaskorzeźbą przedstawiającą św. Brunona
4. Fragment ekspozycji apteki klasztornej
5. Sposób na oświetlenie światłem świecy 
trzech pomieszczeń klasztornych,
z uwzględnieniem możliwości izolacji 
świetlnej wybranego wnętrza
6. Kamienny, rzeźbiony krzyż przyuliczny

(zdjęcia: Daria Wierzbicka)

Dziś główną atrakcją Valldemosy 
są sąsiadujące ze sobą cele-aparta- 
menty, które użytkowali Chopin 
i George Sand, z wnętrzami stosow
nie zaaranżowanymi meblami z epo
ki i drobiazgami po obojgu, łącznie 
z pianinem firmy „Pleyel”, które 
sprowadzono do Palmy 21 grudnia 
1838 r. za cenę yt wartości instru
mentu! Oczywiście odbywają się dla 
turystów koncerty muzyki Chopina.

W zespole kartuzji znajdują się 
m.in. prace malarza religijnego Jo- 
aquina Juncosy (1631-1708) oraz 
rzeźbiarza Adriano Ferrariego (ur. 
około 1750). Do atrakcji miejsco
wości należą popadający w ruinę 
kościół św. Bartłomieja oraz dom 
przy ul. Rectoria 5, w którym 
w XVI w. przyszła na świat lokalna 
święta - Santa Catalina Tomas; 
wszystkie budynki Valldemosy zdo
bią kafle ceramiczne z przedstawie
niem scen z jej życia.

W 1998 r. przybył Valldemosie 
jeszcze jeden, nowy akcent polski. 
W centrum miasteczka ustawiono 
kameralny pomnik Fryderyka Chopi
na, wykonany przez Zofię Wolską.

Bożena Wierzbicka
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Siady przeszłości
M

ijane obojętnie stare cmenta
rze, ukryte we wnętrzu ko
ściołów epitafia, zaniedbane 
budynki, porzucone na strychu przed

mioty codziennego użytku - takie 
przykłady zapomnianych przez współ
czesnych materialnych zabytków prze
szłości można mnożyć bez końca. Pa
mięć o nich przywraca im znaczenie 
i wzbogaca nasze dziedzictwo. 

dowego i Zamkiem Królewskim w War
szawie. Wobec zainteresowania projek
tami związanymi ze współistnieniem 
różnych kultur na terenie Polski, wspól
nie z Akademią Rozwoju Filantropii 
prowadzimy program „Nasza wspólna 
przeszłość”, będący właśnie takim mię
dzykulturowym fragmentem „Śladów 
przeszłości”. Drugim naszym partnerem 
jest nadal dział oświatowy warszawskie- 

Uczniowie z Jeleniej Góry zaintereso
wali się pobliskim pałacykiem w Dziwi- 
szowie: w trakcie badań trafili na doku
menty z XVII w., o których przetłuma
czenie musieli prosić studentów z Opo
la. Okazało się, że w pałacu przygoto
wywano zamach na Hitlera - no i oczy
wiście pojawił się duch! Uczniowie już 
drugi rok zajmują się swoim zabytkiem, 
porządkując otoczenie, organizując 
m.in. konkurs wiedzy o pałacu, odwie
dzając obecnych właścicieli; tropią też 
losy rodziny von Mentzel, właścicieli 
obiektu. Program stał się inspiracją do 
założenia koła odkrywców historii.

Stąd tylko krok do podejmowania 
działań pro publico bono. Dumni ze 
swoich korzeni młodzi ludzie chcą 
i potrafią przywracać zaadoptowane 
zabytki społecznej pamięci, czasem 
wręcz przyczyniać się do poprawy ich 
stanu, uwzględniania ich w myśleniu 
o promocji miasta. Tak było w Koło
brzegu: uczniowie zaadoptowali zabyt
kową aleję, dziewiętnastowieczny bin- 
daż, będący niegdyś atrakcją turystycz
ną miasta. Podjęli wiele działań, by za
interesować mieszkańców i władze po
mysłem przywrócenia bindaża. Hap
peningi, plakaty, artykuły w gazetach, 
rozmowy, konkursy plastyczne przy

go Zamku Królewskiego. Program cie
szy się dużym zainteresowaniem: 
w ubiegłorocznej prezentacji projektów 
wzięło udział ponad 30 szkół (przeszło 
40 projektów było realizowanych), 
w tym roku zgłosiło się blisko 90 szkół!

Wydaje się, że ważne dla sukcesu 
programu realizowanego w tylu szko
łach było dokonanie właściwego wybo
ru zabytku. Wielu młodym ludziom wy
dawało się, że nie ma nic ciekawego 
w ich okolicy, ale zaczęli odkrywać fa
scynujące historie, jakie kryją mijane 
codziennie obiekty, z wypiekami na 
twarzy opowiadając o swoich miejsco
wościach, niczym o metropoliach.

1. W ubiegłym roku 
uczniowie z gimnazjum 
w Sawinie zaadoptowali 
pozostałości cmentarza 
żydowskiego; z olbrzymim 
zdziwieniem odkryli 
pozostałości hebrajskich 
inskrypcji na jednej z dwóch 
zachowanych macew. W ich 
rozszyfrowaniu pomogli 
uczniom członkowie 
warszawskiej gminy 
żydowskiej.

2. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Jeleniej 
Górze już drugi rok 
opiekują się pałacykiem
w pobliskim Dziwiszowie: 
założyli klub historyczny 
i organizują wycieczki, 
podążając za historią 
rodziny von Mentzel.

3. Studenci wolontariusze 
składają wizyty uczniom, 
prowadzą zajęcia, 
wspierają młodych 
wskazówkami. Na zdjęciu: 
zajęcia na temat ikon
w gimnazjum w Brzeźnie; 
uczniowie adoptowali tu 
cmentarz prawosławny.

W ramach programu 
„Ślady przeszłości” (po raz 
pierwszy pisaliśmy o nim 
w „Spotkaniach z Zabyt
kami”, nr 9, 2002) ucznio
wie poszukują w swojej 
okolicy zabytków, wybie
rają wspólnie jeden, który 
chcą otoczyć opieką szcze
gólną. Próbują dowiedzieć 
się czegoś na jego temat. 
Następnie organizują uro
czystą ceremonię adopcji, 
która ma charakter pu
blicznego wydarzenia.
Stopniowo poszerzają dokumentację na 
temat zabytku, nawiązują współpracę 
z lokalnymi działaczami kultury, pasjona
tami, osobami związanymi z zabytkiem, 
przedstawicielami władz samorządo
wych. Podejmują wreszcie konkretne 
działania, mające przywrócić „ich” zaby
tek społecznej pamięci, a także, jeśli to 
możliwe - poprawić jego stan. Co roku 
uczniowie przyjeżdżają w maju do War
szawy, gdzie podczas ogólnopolskiej pre
zentacji pokazują swoje działania.

Centrum Edukacji Obywatelskiej re
alizuje program już od dwóch lat. W ze
szłym roku prowadziliśmy go we współ
pracy z Instytutem Dziedzictwa Naro- 
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niosły spore efekty: nie ma chyba 
w Kołobrzegu osoby, która nie potrafi
łaby wyjaśnić, co oznacza bindaż! Mia
sto zadeklarowało, że jeśli znajdą się 
środki, bindaż zostanie odnowiony. 
A uczniowie zachęcają inne szkoły do 
opieki nad zabytkami.

Opieka nad zabytkami - to także 
przełamywanie lokalnych stereotypów. 
Tak było w jednej z miejscowości, gdzie 
uczniowie napotkali opór wobec chęci 
zaadoptowania cmentarza żydowskie
go. Postawa młodych, którzy zafascy
nowani żydowską przeszłością mia
steczka łowili wspomnienia dziadków 
i rodziców, powoli przełamała niechęć 
mieszkańców i pozwoliła młodzieży 
budować społeczną akceptację dla swo
ich działań. Zaprzyjaźnieni z zabytkami 
uczniowie i ich nauczyciele starają się 
zarażać bakcylem innych, zmusić do 
zatrzymania się, chwili refleksji i troski 
o dobro wspólne.

Program „Ślady przeszłości” stop
niowo coraz bardziej wiąże szkoły 
z poszczególnych regionów, umożli
wiając wymianę doświadczeń pomię
dzy nauczycielami i uczniami. Taka 
współpraca między szkołami jest bar
dzo szeroka w woj. dolnośląskim i lu
belskim, gdzie m.in. szkoły zdecydowa
ły się na wspólne zorganizowanie cere
monii adopcji - w Chełmie zaadopto
wano 14 zabytków, a w Nowej Rudzie 
- 10. Regionalny rozwój programu 
możliwy staje się także dlatego, że od 
samego początku szkoły współpracują 
z samorządem i lokalnymi mediami. 
Różne formy udanej i trwałej współ
pracy pokazują, że program „Ślady 
przeszłości” jest również dobrym po
mysłem na budowanie partnerstwa 
szkoły i władz lokalnych w działaniach 
na rzecz ochrony dziedzictwa oraz 
wzbogacenia życia kulturalnego miej
scowości.

„Ślady przeszłości” - to pomysł na 
ciekawe lekcje, zajęcia pozalekcyjne, 
działalność świetlic. Można go realizo
wać w każdej szkole, z uczniami w każ
dym wieku. Poznając historię bliskich 
miejsc, młodzież uczy się wielu nowych 
umiejętności - nie tylko dokumento
wania, docierania do różnych źródeł 
informacji, ale także współpracy z do
rosłymi, załatwiania spraw w urzędzie 
czy organizacji publicznych wydarzeń. 
Przede wszystkim jednak młodzi ludzie 
odkrywają fascynujące historie, które 
kryją okolice, a także bezpośrednio an
gażują się w opiekę nad materialnym 
dziedzictwem kultury znajdującym się 
w ich otoczeniu.

Małgorzata Bakalarz

Uratowany 
holownik

P
rzy wrocławskim Wybrzeżu Wy
spiańskiego, naprzeciwko gma
chu politechniki, cumuje już od 
3 lat zabytkowy holownik parowy 

„Nadbór”. Ten ostatni parowiec od
rzański został uratowany przez Fun-

czyźnie oraz aktywną ochronę dzie
dzictwa przemysłowego i techniczne
go w Polsce, przede wszystkim na ob
szarze Wrocławia i regionów nad- 
odrzańskich. Te założenia programo
we fundacji nie pozostają pustosło

1.2. Holownik „Nadbór” w 1999 (1) i w 2002 r., 
obok dźwig pływający „Wróblin” (2)

(zdjęcia: Krzysztof Zawada)

dację Otwartego Muzeum Techniki 
stawiającą sobie za cel: rozwijanie 
świadomości uniwersalnych walorów 
dziedzictwa przemysłowego i tech
nicznego, budowanie więzi między 
ludźmi i narodami przez ochronę 
dzieł cywilizacji technicznej, wspól
nych europejskiemu kręgowi kulturo
wemu, ochronę spuścizny techników 
polskich działających w kraju i na ob

wiem, czego dowodem jest uratowa
ny i odbudowany zgodnie z zasadami 
naukowymi „Nadbór”. Statek ten po
wstał w 1949 r. w Holandii w ramach 
polsko-holenderskiego traktatu han
dlowego. Jego częścią była umowa, 
w której inwestor „Polska Żegluga na 
Odrze” zamówiła 22 holowniki paro
we. Początkowo miało być zbudowa
nych dziesięć holowników o mocy 
500 KM do obsługi trasy Wrocław- 
-Szczecin i dwanaście o mocy 
250 KM do pracy na Odrze skanali
zowanej między Gliwicami, Koźlem 
i Wrocławiem. Później założenia te 
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zmieniono i w efekcie powstało dzie
więć silniejszych statków i trzynaście 
słabszych. Były one zwyczajowo nazy
wane „dużymi holendrami” i „małymi 
holendrami”. Uratowany „Nadbór” 
jest jednym spośród trzynastu małych 
holendrów. Wszystkie holendry po
większyły ówczesny tabor holowniczy 
na Odrze o 100%, wprowadzając jed
nocześnie znaczną unifikację, co 
z punktu widzenia armatora było 
znacznym ułatwieniem w eksploatacji 
i remontach. W 1954 r. zbudowano 
jeszcze dwa małe holendry, tym razem 
już w Polsce - były to: „Bogumił” 
i „Bogusław”.

Holownik parowy „Nadbór” od 
chwili przyjścia do kraju, razem z sio
strzanymi jednostkami, zaczął pełnić 
służbę liniową przy holowaniu barek 
towarowych pomiędzy Koźlem (oraz 
Gliwicami) i Wrocławiem. Żeglugę tę 
uprawiał do około 1965 r., kiedy to 
na wspomnianą trasę zaczęły wyru
szać pierwsze motorowe zestawy 
pchane i zestawy combi. Wkrótce (do 
1968 r.) wyparły one z eksploatacji 
wszystkie parowce. Dalsze losy „Nad- 
bora” znane są tylko z relacji ustnych, 
gdyż większość dokumentacji została 
już dawno zniszczona. Statek po wy
cofaniu z normalnej służby był uży
wany do około 1975 r. w charakterze 
pływającej kotłowni w Bazie Remon
towej Żeglugi na Odrze. W końcu lat 
siedemdziesiątych trafił na czeską Ła
bę, gdzie na jednej z hydrobudow słu
żył jako źródło prądu - w tym celu 
w pomieszczeniach rufowych zamon
towano agregat prądotwórczy wraz 
ze stacją rozdzielczą energii. Po po
wrocie, w 1982 r., próbowano go wy
korzystać na akwenach Wrocławskie
go Węzła Wodnego w charakterze lo- 
dołamacza, ale w tej funkcji statek ze 
względu na kształt dziobnicy zupełnie 
się nie sprawdził. Ostatecznie w 1983 
r. został odstawiony na postojowisko 
jednostek pływających „Osobowice I” 
we Wrocławiu.

Na przełomie 1986 i 1987 r. zde
cydowano w przedsiębiorstwie „Że
gluga na Odrze”, że statek będzie za
chowany jako zabytek i w 1992 r. zo
stał przekazany Fundacji Otwartego 
Muzeum Techniki. W latach 1992- 
-1993 statek eksponowany był przy 
nabrzeżu koło Hali Targowej - na
stępnie na przystani żeglugi pasażer

skiej spółki „A. Rysiew & T. Harde- 
juk”. Od 1996 r. użytkowała go wro
cławska Liga Morska i do początku 
lipca 1997 r. cumował on w dolnym 
awanporcie wrocławskiej śluzy Ró
żanka. Wobec narastającego zagroże
nia powodziowego przeprowadzono 
go do „Osobowic I” i zabezpieczono 
tak, że nie ucierpiał od powodzi. 
Ważną datą w historii „Nadbora” jest 
16 lipca 1998 r., kiedy jego użytkow
nikiem stało się Biuro Studiów i Do
kumentacji Zabytków Techniki 
z Wrocławia (związane z Fundacją 
Otwartego Muzeum Techniki przez 
osobę dr. hab. Stanisława Januszew
skiego - inicjatora ratowania statku 
i koordynatora jego reaktywacji). 
Biuro zaczęło konsekwentnie realizo
wać program eksploatacji jednostki 
w roli pracowni BSiDZT, statku- 
-muzeum, czasowo również w roli 
pracowni architektonicznej i biura 
FOMT. Przy współpracy „ODRA- 
TRANS S.A.”, Inspektoratu Żeglugi 
Śródlądowej, Okręgowej Dyrekcji 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
i FOMT podjęto prace remontowe 
na statku i uzbrojenie docelowego 
miejsca zacumowania przy Wybrzeżu 
Wyspiańskiego (uporządkowanie, za
budowa przyłącza energii elektrycz
nej, linii telefonicznej, Internetu 
i ujęcia wody).

„Nadbór” jako holownik parowy 
ma hak holowniczy odrzutowy, amor
tyzowany sprężyną, umieszczony na 
śródokręciu oraz dwa pałąki holowni
cze w części rufowej. Do budowy jed
nostki o długości 28 m, szerokości 
6,60 m i wysokości 3,90 m (do naj
wyższej nieskładalnej części), użyto 
głównie stali okrętowej i drewna. 
Średnie zanurzenie wynosi 1,10 m, 
a zanurzenie maksymalne (przy zała
dowanych 14 t węgla) - 1,30 m. Gór
na (przeszklona) część sterówki jest 
składana, a jej dach zdejmowany. 
Składa się także komin mający dwie 
przeciwwagi. Całość kadłuba i nadbu
dówek została wykonana w stoczni 
„BIJKERS MAATSCHAPIJ” w Gorin- 
chem, nr bud. 19/266/115 (1949), na
tomiast producentem maszyny paro
wej i mechanizmów pomocniczych 
jest „N.V BOEL’ES SCHEERSWE- 
RVEN MASCHINENFABRIEK”, nr 
bud. 120 (1949). Moc z maszyny pa
rowej była przekazywana na prawo- 

skrętną śrubę czteropiórową, a para 
pod ciśnieniem 16 atm. pochodziła 
z kotła typu szkockiego, dwupłomie- 
nicowego o powierzchni ogrzewalnej 
83 m2. On także wykonany został 
przez innego producenta - fabrykę 
„J&K SMIT’S KINDERD1JK”, 
nr bud. 719 (1948). Sterowanie stat
kiem jest ręczne - obrót koła sterowe
go przenoszony systemem wałków 
i przekładni na dwie równoległe płe
twy sterowe, umieszczone po obu 
stronach śruby. Do obsługi „Nadbo
ra” przepisy przewidywały sześć osób.

Statek ten, będący jedynym za
chowanym holownikiem spośród 
„małych holendrów”, który utrzymał 
dodatkowo kształt bliski pierwotne
mu, a także unikatową już kotłownię 
i maszynownię z pełnym wyposaże
niem o wybitnych dzisiaj walorach 
historyczno-technicznych, został ja
ko cenne dobro kultury wpisany do 
rejestru zabytków. Użytkownicy 
„Nadbora” włączają go w takie im
prezy, jak np. wrocławski „Festiwal 
Nauki”, udostępniają studentom jako 
salę wykładową czy wreszcie umożli
wiają zwiedzanie pokładu, maszy
nowni, kotłowni, magazynu rufowe
go oraz sterówki. Będąc jednym 
z elementów funkcjonującego we 
Wrocławiu Otwartego Muzeum 
Techniki, statek jest wzorem adapta
cji zabytku do nowych funkcji z jed
noczesnym pozostawieniem starych.

W czerwcu 2002 r. do „Nadbo
ra” dołączyła kolejna uratowana 
przez fundację jednostka - dźwig 
pływający „Wróblin”. Został on od
kupiony od upadającego „Przedsię
biorstwa Budownictwa Hydrotech
nicznego Odra 2” we Wrocławiu 
i sprowadzony do Wybrzeża Wy
spiańskiego w celu eksponowania 
razem ze statkiem „Nadbór”. Wy
produkowano go na przełomie lat 
1938-1939 w Fuerstenbergu an der 
Oder i będąc jeszcze w posiadaniu 
„PBH Odra 2”, został wpisany do 
rejestru zabytków. Obecnie trwa re
mont i adaptacja statku na Pracow
nię Architektoniczną FOMT. Cieka
wostką jest, że „Wróblin” - nadal 
sprawny (dźwig o napędzie elek
trycznym) - mógłby być w każdej 
chwili wykorzystany do prac na 
Odrze.

Krzysztof Zawada
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Blask napoleońskich orłów

czone jest, że czapka mogta 
zostać pozbawiona girland 
i kordonów na skutek rozka
zu z 9 listopada 1810 r. Pole
cono wówczas (z ograniczo
nym zresztą skutkiem) zdjąć 
przy nakryciach głowy 
wszystkie kordony, girlandy, 
chwasty i kity. W nowym re
gulaminie z 1812 r. uprosz
czono mundury wszystkich 
stopni, gdyż przeładowa
ne niepotrzebnymi dodatka
mi uniformy stanowiły zbyt 
duże obciążenie w wydat
kach na umundurowanie ar
mii. Do ciekawostek należy 
zamocowana na szczycie 
czapki okrągła kokarda - ro
zeta, wykonana z falowa
nej, cienkiej, metalowej 
blaszki. Zwykle ten niewiel
ki element wykonany był 
z trójkolorowego płótna

Podczas konserwacji dwóch 
dziewiętnastowiecznych 

czapek wojskowych naby
tych niedawno przez Mu
zeum Wojska w Białymstoku 
dokonano sensacyjnego 
odkrycia. Okazało się, że 
czapki pochodzą z okresu 
napoleońskiego. Tego typu 
pamiątek zachowało się nie
wiele; są niezwykłym raryta
sem w polskich muzeach 
i kolekcjach prywatnych.

Pierwsze czako (nazywa
ne także „kaszkietem”) nale
żało do oficera 21 Regimentu 
Francuskiej Piechoty Liniowej, 
kompanii fizylierów. Stan za
chowania jest bardzo dobry. 
Przy kaszkiecie brakuje jedy
nie pomponu o średnicy 5,5- 
-6 cm. Kompania fizylierów 
nosiła pompony niebieskie, 
pomarańczowe, fioletowe lub, 
co jest najbardziej prawdopo
dobne, zielone. Przed 1805 r. 
tego typu kaszkiet przytrzy
mywany byt na głowie przez 
skórzany pasek, nazywany 
popularnie „podpinką” lub 
„podgardlem”. Później zabez
pieczenie to zaczęto zastę
pować podpinką z metalo
wych łusek. Łuski podpinki 
w kaszkiecie poddanym kon
serwacji wykonane są niezwy
kle starannie z płytek stopu 
mosiądzu, zachodzących jed
na na drugą, tak aby nie było

1.2. Czako 21 Regimentu 
Francuskiej Piechoty Liniowej 
przed konserwacją, widok 
od spodu (1) i po konserwacji, 
widok z przodu (2)
3.4.5. Czako 2 Regimentu 
Francuskiej Piechoty Liniowej, 
Kompanii Wyborczej 
Grenadierów
przed konserwacją (3, 4)
i po konserwacji (5)

(zdjęcia: Mariola Ratajczyk)

widoczne miejsce mocowania 
metalowych łusek do skórza
nego paska. Faktura każdej 
płytki naśladuje plecioną tka
ninę. Na czaku widoczne są 
symetrycznie rozmieszczone 
po bokach otwory do moco

wania sznurów i girlandy. 
Ozdoby takie stanowiły wy
jątkowo dekoracyjny element 
czak żołnierzy napoleoń
skich. Kształt kaszkietu z ca
łą pewnością przemawia za 
wzorem z 1810 r. Niewyklu- 

w barwach Francji. Naj
wspanialszym elementem 
czapki jest cesarski orzeł, 
zachowany w doskonałym 
stanie, który lśni po obec
nych zabiegach konserwa
torskich dawnym blaskiem.
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21 Regiment Francuskiej 
Piechoty Liniowej należał do 
najaktywniejszych jednostek 
armii Napoleona i walczył 
niemal na wszystkich fron
tach Europy, m.in. brał udział 
w kampanii 1806-1807 r. 
przeciwko wojskom pruskim 
i rosyjskim (głównie na tere
nach Pomorza Gdańskiego, 
Mazur i okolic Królewca), 
w wojnie z Austrią w 1809 r., 
w wyprawie rosyjskiej 1812 r. 
oraz pełnił „ostatnią straż” 
podczas 100 dni cesarza 
przed bitwą pod Waterloo. 
Podczas kampanii rosyjskiej 
1812 r. wyruszył na szlak bo
jowy 25 czerwca i walczył 
w ramach I Korpusu mar
szałka Davout, 3 Dywizji gen. 
Gudin. Korpus wymaszero- 
wat na wojnę z Rosją w sile 
69 553 żołnierzy. Po olbrzy
mich stratach tragicznego 
odwrotu spod Moskwy 
w grudniu 1812 r. do granic 
Księstwa Warszawskiego 
powróciło tylko 3 400 żołnie
rzy. Podczas wyprawy na 
Moskwę w skład regimentu 
wchodziło 113 oficerów, 
3 629 żołnierzy, 36 wierz
chowców i 106 koni pocią
gowych. Należy zaznaczyć, 
że liczebność regimentu by
ła dwukrotnie wyższa niż 
zwykle, najprawdopodobniej 
przewidywano duże straty 
podczas prowadzenia dzia
łań wojennych na tak dużym 
terytorium.

Drugi z konserwowa
nych kaszkietów należał do 
żołnierza 2 Regimentu Fran
cuskiej Piechoty Liniowej, 

Kompanii Wyborczej Grena
dierów. To czako swoją for
mą najbardziej przypomina 
wzór z 1806 r. Według in
wentarza z 17 września 
1812 r. czaka z kompanii 
wyborczych (czyli doboro
wych) miały być takie same, 
jak czaka używane przez 
grenadierów piechoty (czyli 
o 10 mm wyższe i szersze 
niż pozostałych żołnierzy). 
Zarówno w części górnej, 
jak i dolnej ozdabiano je pą
sowym otokiem. W większo
ści kompanii wyborczych 
nie stosowano się jednak 
do takiego zalecenia i do 
końca cesarstwa noszono 
bermyce, czyli wielkie fu
trzane czapy niedźwiedzie. 
Częstym powodem wpro
wadzenia do kompanii wy
borczych czaka zamiast 
bermycy byt ograniczony 
budżet na umundurowanie 
armii, zwłaszcza w końco
wym okresie wojen napole
ońskich. Inną przyczyną 
mógł być zwykły pośpiech 
w przygotowaniach do woj
ny z Rosją w 1812 r. Dość 
często gubiono w czasie 
walki części oporządzenia 
i umundurowania, zastępo
wano je wówczas tym, co 
można było dostać lub na
wet znaleźć na polu walki. 
Zdarzało się również przera
bianie znalezionych lub zdo
bytych czapek wrogiej for
macji na własne. W wypad
ku czaka poddanego kon
serwacji zarówno jego for
ma, jak i oznaczenie pułko
we w postaci symbolu gore

jącego granatu o charakte
rystycznych dla armii fran
cuskiej szeroko rozstrzelo
nych płomieniach bez wąt
pienia przemawiają za przy
należnością do formacji na
poleońskiej, której żołnierze 
nosili nakrycia głowy we
dług wzoru z 1806 r. Pułko
wą cyfrę „2”, o bardzo ele
ganckim kroju, przymoco
wano do symbolu gorejące
go granatu. Element wyko
nano z ozdobnej blaszki 
perforowanej w kratkę, jak
by drobnymi drucikami. In
nym ciekawym elementem 
jest spodnia strona daszka, 
wykonana ze skóry w kolo
rze jasnozielonej oliwki. Na 
czaku poza paskiem i sznu
rami brakuje charaktery
stycznej dla kompanii wy
borczej kity koloru pąsowe
go, ale podczas zabiegów 
konserwatorskich odnale
ziono szczątkowe ilości 
czerwonego pióra.

2 Regiment Piechoty Li
niowej podczas kampanii 
rosyjskiej 1812 r. walczył 
w ramach II Korpusu mar
szałka Oudinot, 8 Dywizji 
generała Verdier. Na Rosję 
wyruszył 1 czerwca 1812 r. 
w sile 40 000 żołnierzy, z wy
prawy wojennej w grudniu 
powróciło zaledwie 3 600 
żołnierzy. Podczas wojny ro
syjskiej regiment liczył 104 
oficerów, 3 127 żołnierzy, 31 
wierzchowców, 108 koni po
ciągowych. W tym wypadku 
również regiment miał dwu
krotnie wyższą liczbę żołnie
rzy niż zazwyczaj.

Na podstawie przepro
wadzonych badań oraz kon
sultacji z działającym w War
szawie Stowarzyszeniem Hi- 
storyczno-Mundurowym Le
gii Nadwiślańskiej i Pułku 
Lansjerów Nadwiślańskich 
ustalono, że pierwszy z opi
sywanych kaszkietów wyko
nany został w latach 1810- 
-1812, a drugi jest nieco 
wcześniejszy, co można 
wnioskować po kroju czap
ki, charakterystycznym dla 
1806 r. Jest wysoce prawdo
podobne, że obydwa czaka 
należały do żołnierzy napo
leońskich biorących udział 
w tragicznej kampanii rosyj
skiej 1812 r. Przedmioty te 
mają unikatowy charakter; 
Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie nie posiada 
ani jednego czaka żołnierzy 
francuskich z okresu napo
leońskiego. Według niepo
twierdzonych informacji te
go typu czapek nie mają też 
inne muzea w Polsce. Znany 
jest zaledwie jeden przypa
dek niekompletnego czaka 
francuskiego z tego okresu 
w kolekcji prywatnej. Być 
może ktoś z czytelników 
mógłby wzbogacić naszą 
wiedzę o tych wspaniałych 
trofeach, przypominających 
potęgę napoleońskiego im
perium.

Mariusz Klarecki

Prace konserwatorskie przy omó
wionych czakach napoleońskich zo
stały wykonane w Pracowni Konser
wacji Tkanin Polskich Pracowni Kon
serwacji Zabytków S.A. w Warsza
wie, pod kierownictwem p. Marioli 
Ratajczyk.

PRENUMERATA 
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, BPH PBK 
SA XIII O/Warszawa nr 11101024-421020002418. Wpłat prosimy dokonywać 
na blankietach przekazów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpo
cząć w dowolnym miesiącu. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmowane są 
na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 5,50 zł. Czytelni
cy, którzy dokonają jednorazowej opłaty za prenumeratę na cały rok 2003, 
otrzymają ją w cenie promocyjnej (60 zł). Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 25% rabatu. Prenumerata za
graniczna jest o 150% droższa. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. teł. 
629-62-26 (e-maił: 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.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 5 • 2003



Najlepsza z dobrych

Ulica Mala w Warszawie należy z pewnością do najmniej 
reprezentacyjnych miejsc w stolicy. Znajduje się ona 
na Pradze Północ, jest równoległa do Stalowej, stanowi 

łącznik pomiędzy Inżynierską i Strzelecką. Niewiele się tu 
zmieniło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W procesie 
przemian, którym podlegają miasta, zjawiskiem naturalnym 
jest, iż pewne dzielnice rozwijają się, podczas gdy inne 
podupadają, pustoszeją, niszczeją. Wśród zrujnowanych 
ulic, ścian umęczonych, zżartych przez grzyb i spłukanych 
deszczem, gdzie fragmenty tynku wydają się zagubionymi 
wyspami na morzu omszałych cegieł, spotkać można relik
ty przeszłości, których próżno szukać w miejscach umiesz
czanych na pocztówkach z napisem „Pozdrowienia z War
szawy". Jeden z najciekawszych i najbardziej efektownych 
zabytków kultury materialnej na terenie Warszawy zacho
wał się na bocznej elewacji kamienicy przy ul. Malej 12 - 
jest to namalowana na tynku reklama pasty do butów „Do
brolin” . Malowidło pochodzące z okresu międzywojennego 
jest dziś już nieco zmyte, barwy straciły dawną intensyw
ność, widoczne są ubytki i odpryski, jednak zarówno ogól
ny rysunek, jak i slogan reklamowy „najlepsza z dobrych" 
są wyraźnie czytelne. Jak to się stało, że prototyp billboar
du sprzed sześćdziesięciu paru czy siedemdziesięciu lat 
ocalał do naszych dni? Po prostu zapomniano o nim, tak 
jak o Małej i wielu innych ulicach Pragi. Jaka będzie przy
szłość reklamy pasty „Dobrolin”? Miejmy nadzieję, że wła
dze dzielnicy pozwolą jej dalej zachęcać do kupna dawno 
nieprodukowanego towaru... Powstaje jeszcze jedno pyta
nie: jak postępować z miejscami podobnymi do Małej, Sta
lowej, Brzeskiej, Szwedzkiej? W ostatnich czasach dotarto

1.2. Reklama firmy „Dobrolin": na budynku przy ul. Malej w Warszawie (1)
i w przedwojennej książce telefonicznej Warszawy (2)

(zdjęcia: 1-Zbigniew Michalczyk, 2-Biblioteka Narodowa)

Założona w 1921 r. Fabryka Przetworów Chemicznych „Dobrolin", 
której właścicielami byli Ferdynand Adolf i Gustaw Pal, w 1927 r. 
miała siedzibę przy ul. Grzybowskiej 40 w Warszawie. Rok później 
zarówno fabryka, jak i jej dyrekcja oraz dział zakupów mieściły się 
już przy ul. Wolskiej 159, a przy Grzybowskiej pozostał jedynie 
skład fabryczny i sklep prowadzący sprzedaż na Warszawę. Układ 
ten nie zmienił się aż do wybuchu drugiej wojny światowej, fabryka 
zaś, przez cały ten czas, prosperowała znakomicie. Poza pastą do 
butów - która już w latach dwudziestych stała się symbolem dobrej 
(nie inaczej) jakości wyrobów pochodzących z „Dobrolina” - pro
dukowano tam także m.in.: proszek do prania „MYTOU, mydło, za
prawę oraz pastę do podług, proszek do szorowania „FORS”, czy- 
ścidlo przeznaczone do ogólnego stosowania, wywabiacz plam, 
płyn do czyszczenia metali „PIECOBLYSK”, wosk płynny do posa
dzek oraz różnego rodzaju kremy, pomadki i środki owadobójcze, 
a wśród nich specjalny preparat „SAM", który - jak napisano na 
opakowaniu - „tru/e robaczki - tępi pluskwy". Dziś w zespole bu
dynków dawnego „Dobrolina” przy ul. Wolskiej 157/159 mieści się 
Zakład Sprężyn „PZL-Warszawa”.

nad Wisłę znane na Zachodzie nie od dziś zjawisko rewalo
ryzacji dzielnic zdegradowanych przez historię, przywraca
nia im dawnej świetności, adaptowania starych kamienic 
i fabryk na galerie, centra artystyczne i turystyczne. Działa
nia tego typu można obserwować w Warszawie w rejonie ul. 
Ząbkowskiej. Gruntowny remont starych budynków przy
wraca je do życia, czy jednak nie tracą jednocześnie swoje
go charakteru i duszy...? Na skrzyżowaniu Malej i Zaokopo- 
wej powstają nowe bloki, jednak ekipy budowlane i remon
towe dużym lukiem omijają niszczejące kamienice sprzed 
stulecia. Kiedyś ul. Mała, taka jaką znamy ją dziś, zniknie. 
Nie wiadomo tylko, czy stojące tam czynszówki rozsypią 
się, ustępując miejsca nowym blokom, czy też zostaną wy
remontowane, a zapomniana uliczka upodobni się do No
wego Światu i Starówki...

Zbigniew Michalczyk




