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NA OKŁADCE:

Widok z Rynku Głównego na Kościół Mariacki w Kra
kowie. Do niedawna kojarzyliśmy to miejsce przede 
wszystkim z sylwetą górującego nad placem słynnego 
kościoła, pomnikiem Adama Mickiewicza oraz przeby
wającymi w ich pobliżu artystami ulicznej sceny, kwia
ciarkami i gołębiami. Ostatnio dołączył do nich... re
klamowy transparent. Czy będziemy zmuszeni zmiany 
te zaakceptować? (artykuł na s. 4).

(fot. Stanisław Grzelachowski)
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Od redakcji

Warszawa, plac Unii Lubelskiej, czwartek, 5 września 2002 r, godz. 12.45. Pełne 
słońce. W pobliżu miejskiej rogatki dwie panie w wieku przedemerytalnym:

- Ty, Anka, popatrz ile ludzi!
- No, nie wiesz, to ten slup z XVIII wieku, czy coś takiego... Odsłaniać go będą.

- Slup?? Boże święty! Co to za państwo mamy, żeby slup... A jaka bieda i bezrobo

cie. Jeszcze przybyto tego po wakacjach. A ONI się dziwią. Nie powinni się dziwić, bo 
sami przykład dają. Ale, wiadomo: SŁUP TRZEBA POSTAWIĆ! Zobaczysz, telewizja 

przyjedzie. Przyjdą tacy pajace i też każą sobie zapłacić! A co ty myślisz, że nie? Toż to 

„wydarzenie na skalę światową”....
No, suń się trochę. Robią zdjęcia. Nie widzisz? Będziesz w gazecie.

Pięć minut później, w tym samym miejscu. Chodnikiem, przez gęstniejący ttum, prze

dziera się zziajany mężczyzna. Spieszy się. Po przejściu przez jezdnię spogląda jednak 
w stronę osób zebranych przy slupie. Przystaje i pyta opartego o ścianę rogatki robotnika:

- Przepraszam, a nie wie pan co tu będzie się działo? 
Jakiś teatrzyk uliczny, czy może happening?

- Nie, coś pan! Zabytkowy slup będą odsłaniać. To ten 
stuletni, po remoncie. W „ Wyborczej” codziennie o nim pi- 
szą, a dziś narysowali go takiego wielkiego na dwie strony. 
Bokiem trzeba było patrzeć. Nie czytat pan?

- Jakoś nie. Ja z Gdańska, przejazdem, w delegacji. Ale 
na Placu Unii bywam często... Rzeczywiście, tu kiedyś byt 
taki podobny. Chyba go zabrali i... No, nie przypuszczałem. 
I to w Warszawie...

- To ten sam! Zawalił się ze starości. Ale go odnowili... 
Wie pan, my tu lubimy zabytki. A pieniądze to dają sponso- 
ry. No i niech dają, bo slup porządny. Zawsze tu stat. Pa

miętam go od dziecka.

O powrocie ponad stuletniego stupa ogłoszeniowego po jego konserwacji na daw
ne miejsce przy placu Unii Lubelskiej w Warszawie pisaliśmy w „Spotkaniach z Zabyt

kami”, nr 12, 2002. Temat ten nie został jednak zamknięty, ponieważ podczas uroczy

stości odsłonięcia odnowionego słupa zebrani usłyszeli, że w przyszłości możliwe by

łoby wykonanie kilku czy może nawet kilkunastu replik zabytku i ustawienie ich w miej

scach zajmowanych niegdyś przez oryginalne, nieistniejące już tego rodzaju obiekty. 
Pomysł wspaniały! Ale czy zyska poparcie? Czy uda się go zrealizować?

Zaprezentowane na wstępie „rozmowy przy slupie" są, niestety, potwierdzeniem ist

niejącego w naszym społeczeństwie podziału na tych, którzy rozumieją, czym są za

bytki i chcą je ratować (a w grupie tej dostrzeglibyśmy bez wątpienia wszystkich, któ

rzy przyczynili się do przywrócenia stolicy stuletniego stupa, a więc: zwykłych jej miesz

kańców, dziennikarzy, urzędników z Zarządu Miasta i pracowników Polskich Pracowni 
Konserwacji Zabytków S. A.) oraz tych, którzy nie potrafią jeszcze dostrzec drze

miącego w zabytkach piękna. Nie ma tu jednak jakiegokolwiek wspólnego pola do pro

wadzenia pomiędzy przedstawicielami obu tych grup merytorycznego sporu. Należało
by raczej solidnie zabrać się do edukacji tych, którym najwyraźniej jest ona potrzebna.

Warto natomiast pospierać się o to, jakie powinny być (jeśli w ogóle powinny) rekla

my wieszane na zabytkach (s. 4), poddać się choć przez chwilę urokowi wnętrz kościo
ła warszawskich wizytek (s. 9) oraz odwiedzić miejsca naznaczone - nie dla wszystkich 
pomyślną - pamięcią wydarzeń roku 1813 (s. 16).
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W tym roku nagrodę im. ks. Janu
sza Stanisława Pasierba, przyzna
waną przez Zarząd Gtówny Sto
warzyszenia Konserwatorów Za
bytków, otrzymali: nagrodę indy
widualną - prof. Wiktor Zin i ze
społową - ks. Waldemar Pytel, ks. 
Roman Kluż oraz architekt-kon- 
serwator Ulrich Schaaf. Celem tej 
nagrody, ustanowionej w 1995 r. 
przez Zarząd Gtówny SKZ, jest 
wyróżnianie osób, których działal
ność na rzecz ochrony zabytków 
przynosi znaczące wyniki, a rów
nocześnie upamiętnia osobo
wość i dzieła wybitnego uczone
go i konserwatora - ks. Janusza 
Pasierba. Tegoroczną nagrodę in
dywidualną prof. Wiktor Zin otrzy
mał za całokształt działalności na
ukowo-badawczej w zakresie teo
rii, historii i architektury, ochrony 
i konserwacji zabytków, zwłaszcza 
obiektów i zespołów sakralnych. 
Z kolei nagroda zespołowa przy
znana została za wzorowo prze
prowadzone prace konserwator
skie w Kościołach Pokoju w Świd
nicy i Jaworze we współpracy pol
sko-niemieckiej; w 2001 r. obydwa 
kościoły zostały wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kultural
nego i Naturalnego UNESCO.

Od 1975 r. prowadzony jest przez 
Ministerstwo Kultury konkurs „Za
bytek Zadbany", który ma na celu 
wyróżnianie wzorowych gospoda
rzy obiektów zabytkowych. 
W ubiegłym roku zmieniona zo
stała nieco formula konkursu. Je
go uczestnikami są zgłoszeni 
przez wojewódzkie służby ochro
ny zabytków właściciele i użyt
kownicy obiektów zabytkowych, 
którzy wzorowo opiekują się nimi. 
W każdym województwie nagro
dzony zostaje jeden obiekt. 
Wśród wyróżnionych gospodarzy 
w tym roku m.in. znaleźli się: Józef 
Rylski i Krzysztof Rylski za wzoro
wo przeprowadzone prace re
montowo-konserwatorskie i ada
ptacyjne zespołu dworsko-parko- 
wego w Jesionce w woj. podkar
packim; parafia rzymskokatolicka 
w Ząbkowicach Śląskich za wzo
rowo przeprowadzone prace re
montowo-konserwatorskie ko
ścioła św. Jadwigi; Urząd Miasta 
Gubina za uratowanie przed za
gładą budynku przy ul. Piastow
skiej 16; firma TIRSPED sp. z o.o. 
za uratowanie zespołu zabudo

wań młyńskich w Klekotkach 
w woj. warmińsko-mazurskim.

Program „Bezrobotni w służbie 
ochrony zabytków” zdaje egza
min. Zapoczątkował go prof. Ma
rek Kwiatkowski, dyrektor war
szawskich Łazienek. W ubiegłym 
roku zatrudnił w Łazienkach 40 
bezrobotnych do prac porządko
wych. Ludzie ci bardzo dobrze 
sprawdzili się. Profesor Kwiatkow
ski w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków zapro
ponował rozszerzenie tej inicjaty
wy na inne mazowieckie zabytki, 

pięciu skansenów kolejowych. 
Wydatki związane z ich prowa
dzeniem są ogromne, np. wpływy 
z działalności skansenu w Cha
bówce koto Rabki pokrywają za
ledwie 20% kosztów jego utrzy
mania. W podobnie trudnej sytu
acji finansowej są skanseny 
w Wolsztynie, Ełku, Kościerzynie, 
Jaworznie Śląskim. Warto wie
dzieć, że 80% znajdujących się 
w nich zabytkowych eksponatów 
jest pod kontrolą konserwatorów 
zabytków. Powołana przez PKP 
specjalna komisja ma zadecydo
wać o dalszym losie kolejowych 
skansenów.

w związku z czym powołany został 
komitet do współpracy w zakresie 
realizacji programu „Bezrobotni 
w służbie ochrony zabytków”. 
W komitecie są m.in. przedstawi
ciele Wojewódzkiego Urzędu Pra
cy i Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Członkowie komitetu 
odwiedzają zabytkowe obiekty 
i wyszukują te, którymi jak naj
szybciej należy się zająć. Ratowa
nie zabytków i zatrudnienie do 
prac przy nich bezrobotnych jest 
celem realizowanego programu.

Ratusz w Darłowie, budynek po
chodzący z 1725 r., czeka na pil
ny remont. Z przyczyn technicz
nych obecnie użytkowane są tyl
ko trzy kondygnacje. Piwnice za
lane są wodą, cały obiekt nasiąka 
wodami gruntowymi i opadowy
mi. W złym stanie jest także dach 
i drewniane stropy. W pomiesz
czeniach odpadają tynki.

Od czasu podjęcia restrukturyza
cji PKP ciągnie się sprawa losu 

Po latach starań wydaje się real
ne powstanie muzeum Brunona 
Schulza w Drohobyczu. Inicjato
rami jego utworzenia w gmachu 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
(dawnym gimnazjum im. Włady
sława Jagiełły), w sali, gdzie 
Schulz prowadził zajęcia z prac 
ręcznych, są Wiera i Igor Menio- 
kowie, kierujący Polonistycznym 
Centrum Naukowo-Informacyj
nym w Drohobyczu. W nowo po
wstałym muzeum planują umie
ścić ekspozycję poświęconą ży
ciu i twórczości pisarza. Czynią 
także starania, aby znalazła się tu 
również część fresków z Muzeum 
Krajoznawczego. Otwarcie mu
zeum przewidywane jest na 12 
lipca br, w 111. rocznicę urodzin 
Schulza.

W pałacu w Wilanowie w dniach 
od 25 kwietnia do 25 maja br. 
czynna była wystawa „Dziedzic
two kulturowe - Kotlina Jelenio
górska. Interdyscyplinarne warsz

taty studenckie”; organizatorem 
wystawy byt Krajowy Ośrodek Ba
dań i Dokumentacji Zabytków. 
Ekspozycja obejmowała m.in. 
prace malarskie, dokumentację, 
projekty zagospodarowania tere
nu oraz wytyczne konserwatorskie 
opracowane przez studentów 
uczelni wyższych w kraju i za gra
nicą. Wystawione prace dotyczyły 
obiektów zabytkowych znajdują
cych się na terenie Kotliny Jele
niogórskiej. W czasie otwarcia wy
stawy wręczona została nagroda 
za najlepiej opracowaną doku
mentację podczas warsztatów 
studenckich 2002. Otrzymali ją 
studenci Szkoły Głównej Gospo
darstwa Wiejskiego w Warszawie.

W Muzeum Architektury we Wro
cławiu w dniach od 7 marca do 
27 kwietnia br. czynna była wy
stawa „Architektura klasztorów 
cysterskich”. Pokazano na niej 
historię pięciu dolnośląskich ze
społów klasztornych - w Lubią
żu, Krzeszowie, Henrykowie, Ka
mieńcu Ząbkowickim i Trzebnicy 
- zilustrowaną przykładami po
chodzących z nich dzieł. Autora
mi tych dzieł byli tak wybitni 
twórcy, jak Michał Willman, Jan 
Krzysztof Liszka, Franz Man- 
goldt.
Wystawie towarzyszyła promocja 
książki Ewy Łużynieckiej (Wy
dawnictwo Politechniki Wrocław
skiej), której tematem obok 
klasztorów dolnośląskich są ze
społy w Mogile oraz w Rudach 
i Jemielnicy.

Zarząd Fundacji Książąt Czartory
skich w Krakowie podjął decyzję, 
że przez co najmniej 8-10 lat „Da
ma z gronostajem” Leonarda da 
Vinci pozostanie w Krakowie i nie 
będzie wypożyczana na żadne 
wystawy. Zostanie poddana 
szczegółowej ekspertyzie konser
watorskiej, mającej na celu okre
ślenie wpływu na stan obrazu je
go ostatnich kilkumiesięcznych 
podróży po Japonii i USA.

W dniach 26-28 września br. od
będzie się XI Forum Publicystów 
Krajoznawczych. Jego tematem 
będą „Wartości niematerialne 
w krajoznawstwie”. Trzydniowe 
spotkanie osób zainteresowa
nych krajoznawstwem odbędzie 
się w Kaliszu i na Wzgórzach 
Ostrzeszowskich (z bazą w Ko
bylej Górze). Bliższych informacji 
na ten temat udziela oddział 
PTTK w Kaliszu.
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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.

Oto dwa ostatnie opisy oraz nasze 
odpowiedzi na pytania nadesłane 
nam przez Czytelnika z Poznania 
(por.: „Spotkania z Zabytkami", nr 
6, 2003).

zbliżenia sygnatur) i uzupełniają
cy ją opis pozwalają na udzielenie 
w miarę wyczerpującej odpowie
dzi. Miniatura przedstawiająca 
wnętrze domu z pięcioma kobie
tami siedzącymi przy stole (przę-

„Tych malowanych i wypalonych 
20 kafli tworzy scenkę rodzajową 
we wnętrzu domu (il. 1). Kafle ma
ją wymiary 15,5x15,5 cm, a w dol
nych rogach znajdują się na nich 
symbole i sygnatury takie, jak na 
zdjęciach (il. 2,3). Z tego co wiem 
tego rodzaju kafle, pokryte białą 
glazurą zawierającą cynę i malo-

dącymi, szyjącymi i rozmawiają
cymi) powstała w jednej z najsłyn
niejszych wytwórni fajansu w Delf
cie - „De Porceleyne Fles” (Por
celanowa flasza), jedynej, która 
działa nieprzerwanie od XVII w. 
(założona w 1653-1655) do dzi
siaj. Wytwórnia zmieniała wielo
krotnie właścicieli. W 1804 r. firmę

wane fioletem manganu, wypala
ne byty w temperaturze 1000° C. 
Byty modne w początkach XVIII w. 
i zawieszano je obok paleniska. To 
dzieło na pewno z Delftu, ale z po
czątku XVII czy XVIII w.? H. Valken- 
burg - co to za artysta? Może z ro
dziny znanych malarzy Volkenbou- 
rchów, tylko że nazwisko pisane 
jest w wersji niemieckiej?"

W tym wypadku dobra dokumen
tacja fotograficzna (zwłaszcza 

przejął Hennicus Arnoldus Pic- 
cardt i od tej pory wyroby wytwór
ni sygnowane są (zgodnie z jej hi
storyczną nazwą) rysunkiem butli. 
Odmiana tej sygnatury, która wy
stępuje w rogu dolnej lewej płytki, 
pochodzi już z XX w. i według lek
sykonu znaków na fajansie Tar- 
dy’ego pojawiła się po 1920 r. Li
terki „AD" z lewej strony znaku 
mogą np. oznaczać kolejnego 
właściciela wytwórni. Jest to jed
nak tylko hipoteza. 

Podana przez wła
ściciela informacja, 
że malatura wyko
nana jest fioletem 
manganu (obok błę
kitu kobaltu, o czym 
właściciel nie pisze, 
ale co widać na fo
tografii) pozwala 
uściślić datowanie 
kompozycji, wiado
mo bowiem, że 
kompozycje z uży
ciem fioletu manga

nu (lub wyłącznie fioletowe) wyko
nywano w „De Porceleyne Fles" 
w latach 1926-1955. Na prawej 
dolnej płytce w kompozycji, wyko
nany odręcznie kobaltem, widnie
je monogram wiązany autora ma- 
latury, a dalej: „naar H. Valken- 
burg", co oznacza: „według H. 
Valkenburg”. Wzorem dla tej do
brze wykonanej miniatury, przy 
której autor musial korzystać z pa
tronu (tzn. przepróchy - rodzaju 
szablonu, przynajmniej z kontura
mi, aby nanieść dokładnie po
szczególne elementy miniatury na 
każdą z 20 płytek - swego rodza
ju „puzzli", które po wypaleniu po
winny się dobrze złożyć w całość) 
był obraz (lub wykonana według 
niego grafika?) holenderskiego 
malarza Hendrika Valkenburga 
(1826-1906), ucznia Akademii 
w Antwerpii, autora popularnych 
scen rodzajowych we wnętrzach. 
Zapewne przy dalszych poszuki
waniach wśród dziel tego artysty 
udałoby się znaleźć pierwowzór 
malarski tej kompozycji.
Trudno natomiast wypowiadać się 
na temat szczegółów dotyczących 
technologii tego wyrobu. Można 
jedynie dodać, że wytwórnia „De 
Porceleyne Fles” stosowała od 
końca XIX w. udoskonaloną tech
nologię produkcji fajansów, któ
rych czerep (bardzo rozbielony) 
przypominał wręcz angielskie „cre
am Ware" i byt wypalany w wyso
kiej temperaturze ok. 1200°C. Na 
tak wypalony czerep nanoszono 
ręcznie dekorację błękitną, a na
stępnie przejrzyste szkliwo. Te no
we biato-niebieskie „Delfty”, choć 
wyglądały, jak tradycyjne fajanse 
holenderskie, byty produkowane 
tak, jak delikatne fajanse angiel
skie i pozwalały na subtelniejsze 
niuanse malarskie - widać to na 
bardzo malarskiej miniaturze, jak
że innej od podobnych osiemna
stowiecznych kompozycji.

„Ostatni z zagadkowych wyrobów 
to porcelanowa figurka dziewczyny 
czytającej książkę. Głowa nakryta 
jest żółtym czepkiem, a różowa su
kienka to, jeśli się nie mylę, tiul ma
czany w porcelanie. Oparcie krze
sła jest w kolorze zielonym. Wyso
kość figurki 7,5 cm. Pod sygnaturą 
manufaktury data «1762» i mata sy
gnaturka «q»".

Tu z kolei sygnatura określa czas 
i miejsce powstania figurki. Czyta
jącą dziewczynę (il. 4) wykonano 
w wytwórni turyngskiej w Volks- 
tedt-Rudolstadt, założonej w 1762 
r. (stąd data w sygnaturze), istnie
jącej do dzisiaj i działającej obec

nie jako „Werk Aelteste Volkstedter 
Porzellanmanufaktur”, zrzeszona 
w stowarzyszeniu wytwórni porce
lany dekoracyjnej „VEB Vereinigte 
Zierporzellanwerke Lichte". Sygna
tura (il. 5) jest dwudziestowieczna 
(wprowadzono ją po 1915 r.), 
w odmianie z lat po drugiej wojnie 
światowej. Figurkę wykonano w la
tach, w których fabryka w Volks- 
tedt-Rudolstadt była jedną z przo
dujących wytwórni porcelany 
w byłej NRD i produkowała m.in. 
luksusowe figurki porcelanowe 
z elementami stroju wykonanymi 
z maczanego w płynnej masie 
porcelanowej i modelowanego na 
mokro tiulu, podsuszanego, a po
tem wypalanego (tancerki, pary 
w stylistyce rokokowej, grupy tzw. 
krynolinowe, figurki rodzajowe sie
dzących kobiet z wachlarzem, 
książką, kwiatami etc.). Tę skom
plikowaną technologię, wymagają
cą dużej sprawności manualnej, 
wprowadzono dopiero w XIX w., 
a w Volkstedt - na przełomie XIX 
i XX w. Plastykę figuralną dekoro
waną techniką „koronkową” (okre
ślaną fachowo jako odmiana bar- 
botinu) produkuje się w Volkstedt 
z powodzeniem do dzisiaj. Za po
wojennym datowaniem figurki 
przemawiają także modelunek 
twarzy i rąk oraz malatura. Jako 
lekturę z interesującym materiałem 
porównawczym, dotyczącym tak
że datowania, można polecić pu
blikację Helmuta Scherfa z foto
grafiami Jurgena Karpinski’ego 
Thu ringer Porzellan, Lipsk 1985.
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Dyskusja jest gorąca. Jedni mówią: zabytek to nie wieszak dla reklam. 
Inni odpowiadają: bez reklam nie ma pieniędzy na konserwacje.

A gospodarze obiektów zabytkowych pewnie i tak nieprędko 
zrezygnują z tej formy wsparcia finansowego.

STANISŁAW GRZELACHOWSKI 
TOMASZ URZYKOWSKI

ostatnich latach reklama na dobre wkroczyła do 
różnych dziedzin naszego życia. W końcu pojawiła 

się też na obiektach zabytkowych. Wprowadzanie jej 
tutaj odbywa się dwiema drogami. Pierwsza dotyczy 

reklam o charakterze stałym w formie szyldów, neonów i znaków 
firmowych. Niestety, wiele realizacji z tej dziedziny nie jest do
brze dostosowanych do istniejącej zabytkowej struktury. Najle
piej widać to na terenie zabytkowego centrum Krakowa, gdzie 
panująca komercjalizacja spowodowała nadmiar i zbytnią różno
rodność tego typu reklam. Jaskrawe, chaotycznie wieszane - czę
sto bez niczyjej zgody - szyldy są wątpliwą ozdobą również in
nych historycznych miast w Polsce, m.in. Torunia, Gdańska i Po
znania. Z pozoru problem wydaje się łatwy do rozwiązania - są 
przecież odpowiednie przepisy ustawy o ochronie dóbr kultury 
oraz ustawy prawo budowlane, które zabraniają wieszania, przy
twierdzania reklam do elewacji bez zgody konserwatora i nadzo
ru budowlanego. Gorzej jest tylko z ich egzekwowaniem. Właści
ciele firm i sklepów niechętnie poddają się nakazom zdjęcia nie
legalnych szyldów. Skarżą się na to konserwatorzy i miejscy pla
stycy, którzy jednak niewiele mogą poradzić, skoro nadzór bu
dowlany traktuje te sprawy jako marginalne i rzadko reaguje. Po
prawę mają przynieść odpowiednie zapisy w planie miejscowym. 
Na przykład w Krakowie trwają obecnie prace nad studium za
gospodarowania przestrzennego miasta. „To będzie podstawa do 
zastosowania odpowiednich rozwiązań w planach zagospodaro
wania przestrzennego. Zostałby do nich dołączony regulamin 
umieszczania reklam na zabytkach, który właśnie jest opracowy
wany. Dzięki temu lad przestrzenny powinien być łatwiej egze
kwowany” - powiedział plastyk miasta Jacek Maria Stokłosa 
(„Nowości. Gazeta Pomorza i Kujaw”, 15/16 marca, 2003). Przy
miarki do wprowadzenia podobnych zapisów uzupełniających 
plany zagospodarowania przestrzennego czynione są też m.in. 
w Poznaniu i Gdańsku. W Warszawie wojewódzki konserwator 
zabytków wydał w ubiegłym roku wytyczne konserwatorskie 
określające dopuszczalny wygląd kawiarnianych ogródków na 
Starym Mieście, a zwłaszcza rozkładanych w tych ogródkach pa
rasoli (które, jak wiadomo, są nośnikami reklamy). Na podstawie 
tych wytycznych administrujący Starówką Zarząd Terenów Pu
blicznych dzielnicy Śródmieście nie wyda już zgody na pstrokate 
parasole z wielkimi znakami firmowymi browarów. Ale zakazy 
i nakazy - to nie wszystko. Na warszawskiej Pradze, na świeżo 
wyremontowanych fasadach stuletnich kamienic przy ul. Ząb- 
kowskiej zawisły szyldy w stylu z przełomu XIX i XX w. Zapro
jektował je Janusz Sujecki z Zespołu Opiekunów Kulturowego 
Dziedzictwa Warszawy ZOK. Namówił właścicieli sklepów 
i punktów usługowych, by je umieścili nad swymi witrynami. Po

mysł chwycił, zrobili to z radością. Współpraca miłośnika zabyt
ków z prywatnym kapitałem może być wzorem dla innych.

Drugi rodzaj reklam ma charakter czasowy. W większości wy
padków pojawiają się one w związku z remontami elewacji zabyt
kowych budynków. Dla tych celów wykorzystywane są plandeki

Pojadę do Krakowa. Może ci coś kupić? Jakąś płytę?
- Nic mi nie kupuj, ale zrób coś dla mnie - mówi cicho Jan. - Bę

dziesz w Krakowie krótko, ale spróbuj w niego wejść, poczuć go. 
Usłyszeć. Usiądź na skraju fontanny na Rynku Głównym i wpatrz się 
w wieżę Mariacką, tę z koroną. Nie tak zwyczajnie, jak uczestnik tury
stycznej wycieczki, głowa w prawo, głowa w lewo, tu mamy obiekt 
z piętnastego wieku, a tam jest wiek siedemnasty. Usiądź przy fontan
nie, spróbuj się wyłączyć i patrz uważnie, długo, najpierw z dołu do 
góry, potem na niebo, tak by na jego tle zobaczyć złotą koronę, i por 
tem znowu powoli, powolutku schodź wzrokiem w dół, wzdłuż ciem
nych ceglanych murów, ku wielkiej drewnianej rzeźbionej bramie [...].

Kraków byt piękny głównie na widokówkach. Tak naprawdę zo
baczyła na przedmieściach zniszczone budynki i tandetne reklamy, < 
odbijające jaskrawymi kolorami od szarości kamienic. Dworzec auto
busowy był brudny i ciasny, a kolejowy zastawiony rusztowaniami [...].

Zamknęła oczy i otworzyła je powoli, odwracając głowę ku ko
ściołowi Mariackiemu. <

- Nie... Nie. Proszę, nie... - powiedziała błagalnie, a kilku prze
chodniów spojrzało na nią z zaciekawieniem. - Nie. To niemożliwe 
- powtórzyła, zrywając się z miejsca i zasłaniając, to znowu odkry- 

Uwając oczy. Ale ten widok nie znikał. Był. Trwał. Równie wysoki jak 

wieża.
Od złotej korony aż ku monumentalnej prastarej bramie zwiesza

ła się z wieży gigantyczna morda psa bernardyna. Zazwyczaj miła i ła
godna, tu nagle zwyrodniała za sprawą nadnaturalnego rozmiaru. 
Wielkie oczy psiska spoglądały na Rynek Główny i Sukiennice bez do
brodusznej sympatii dla ludzi, lecz jakby z okrutną ironią. Pysk, który 
miał sprawiać wrażenie, że pies się uśmiecha, przez monstrualne po
większenie wyglądał tak, jakby bernardyn miał zamiar zeskoczyć i po
żreć przechodniów.

- WINTERTHUR - przeczytała potężny, pionowo biegnący na- 
pis w kolorze jaskrawego szafiru, wymalowany na sztywnym, ja
snym transparencie, który wisiat na frontonie kościoła i prawie cał
kowicie zasłaniał wieżę.

Usiadła z powrotem na fontannie i zapatrzyła się na bernardyna. 
Wielki pies mówił do niej, ale w obcym języku, którego nie rozumia
ła. Może prosił, aby go zdjąć? Może czul - w przeciwieństwie do lu
dzi - że to nie jest dla niego dobre miejsce?”
—

[Dorota Terakowska, 
Ono. Kraków 2003, s. 390, 400-401]
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1. Warszawa, reklama na elewacji południowej Zamku Królewskiego
2.3. Reklamy na warszawskim Rynku Starego Miasta

przykrywające rusztowania remontowe. Bardzo duże powierzch
nie przeznaczone tutaj na reklamy wprowadzają jednak zupełnie 
nową skalę odbioru wizualnego i poprzez to stają się konkurencyj
nymi elementami w stosunku do historycznego otoczenia. Wszyst
ko to przyczyniło się niedawno do wywiązania się dyskusji praso
wej na temat słuszności stosowania tej formy osłony zabytkowych 
elewacji. Jak zwykle w takich wypadkach zdania są podzielone.

Wieszanie tzw. banerów reklamowych na remontowanych 
zabytkach nie jest w Europie niczym nowym. Ten sposób zara
biania na prace konserwatorskie, a przy okazji promowania 
sponsorów tych prac obserwujemy od lat w miastach Niemiec, 

Francji czy Włoch. Gigantyczne płachty z logo firmy teleko
munikacyjnej zasłaniały nie tak dawno nawet symbol Berlina - 
Bramę Brandenburską. W Polsce zjawisko to pojawiło się 
w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jego ini
cjatorem był pracownik Urzędu Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków w Warszawie Kazimierz Sztarbałło. Z początku 
nie budziło większych kontrowersji, bo w reklamy „opakowy- 
wano” tylko pomniki. Sponsorzy sfinansowali wówczas m.in. 
konserwację warszawskich pomników Mikołaja Kopernika 
i Zygmunta III Wazy. Ale już wtedy reklama browaru przy po
sągu zdjętego z kolumny króla niektórym warszawiakom wy
dawała się niestosowna.

W 1997 r. duże banery - najpierw dwóch, potem czterech 
firm - zawisły na remontowanym Wawelu. Mieszkańcy Krakowa 
przyjęli je z umiarkowanym zrozumieniem. Prawdziwa burza wy-
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PROF. ANDRZEJ ROTTERMUND
DYREKTOR ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

Problem reklam i czerpania z nich korzyści pojawi! się w Polsce stosunkowo nie
dawno, wraz z przemianami gospodarczymi i ustrojowymi. Powstanie wolnego rynku 
oraz prywatnej przedsiębiorczości z jednej strony i osłabienie monopolistycznej do
tychczas roli państwa w finansowaniu instytucji kultury z drugiej stworzyło sytuację, 
w której ubożejące instytucje sfery finansów publicznych zmuszone zostały do poszu
kiwania dodatkowych środków na realizację celów statutowych. W szczególnie trud
nej sytuacji znalazły się te instytucje, które mają swoje siedziby w budynkach zabyt
kowych. Ich najczęściej zły stan techniczny a zarazem zawsze bardzo wysokie kosz
ty prac konserwatorskich spowodowały konieczność poszukiwania środków u spon
sorów. Coraz częściej zatem na fasadach zamków, teatrów, archiwów, instytucji na
ukowych, budowli sakralnych zaczęty pojawiać się reklamy, budząc nierzadko gwał
towne protesty części opinii publicznej. Dotyczy to nie tylko Polski, ale większości kra
jów europejskich, szczególnie Wioch, gdzie reklamy sponsorów na budynkach zabyt
kowych stały się czymś zwykłym i aprobowanym.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że marzeniem każdego administratora obiektu zabyt
kowego jest dysponowanie środkami wystarczającymi nie tylko na bieżącą działalność, 
ale także na prace konserwatorskie i remontowe, tym bardziej że gospodarowanie pie
niędzmi od sponsorów jest obwarowane tymi samymi przepisami, co pieniędzmi po
chodzącymi z budżetu państwa, łącznie z Ustawą o zamówieniach publicznych. Ale je
śli alternatywą rezygnacji z pieniędzy sponsorskich i umieszczania reklam jest degrada
cja budowli lub nawet jej zniszczenie, to wybór okazuje się bezdyskusyjny.

Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków: po pierwsze - środki muszą być 
przeznaczone wyłącznie na cele statutowe instytucji, najlepiej jeśli są to właśnie prace 
remontowe i konserwatorskie; po drugie - forma plastyczna winna być możliwie mało 
agresywna, uwzględniająca charakter i funkcję obiektu zabytkowego; po trzecie - czas 
ekspozycji winien być możliwie krótki, gdyż nawet najładniejsza i najlepsza w treści 
i formie reklama jest zawsze dokuczliwą ingerencją w przestrzeń zabytku. W praktyce, 
drugi i trzeci warunek nie zawsze jest łatwo zrealizować. W dużej mierze zależy to od 
sponsora, jego wrażliwości i umiejętności kompromisu, gdyż pozycja zabiegającego 
o środki na remont administratora zabytku jest zazwyczaj dużo słabsza. Zarazem re
guły marketingowe wymuszają stosowanie ściśle określonych, często agresywnych, 
jaskrawych kolorów, a treść sloganów reklamowych musi być dostosowana do wymo
gów prowadzonej kampanii. Pozostaje zatem mozolne poszukiwanie kompromisu 
między tym, co niezbędne, a tym, co możliwe, kompromisu, którego granice musi wy
znaczać interes społeczny.

Trzeba pamiętać, że umieszczanie reklam na zabytkach stało się koniecznością, 
nierzadko dramatyczną i należy to przyjmować ze zrozumieniem, w nadziei, że czas 
przyniesie poprawę sytuacji finansowej instytucji użyteczności publicznej, zwłaszcza 
dotowanych z budżetu państwa.

PROF. OLGIERD CZERNER
BYŁY DYREKTOR MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU

Miasto jest zwartym zespołem budynków i użytkujących je ludzi, przede wszystkim 
w celach handlowych, gastronomicznych, produkcji rzemieślniczej i innych, i nie może 
być tych funkcji pozbawione, gdyż użytkowanie zapewnia jego dalsze trwanie. To wy
maga jednak informacji, przede wszystkim wizualnej. Nie możemy postulować jej likwi
dacji, natomiast możemy wymagać, aby była ona uladzona plastycznie i nie naruszała 
innych, przede wszystkim estetycznych wartości zabudowy miasta.

Obecny sposób handlowania nieco się przez wieki zmienił, a pomieszczenia temu 
służące są łatwiej dostępne. Tak samo lokale gastronomiczne i usługowe. Nadal jednak 
trzeba do nich wejść, a na zewnątrz musi być informacja do tego zachęcająca. Z dru
giej strony uzasadnione jest nasze oczekiwanie, że szyldy, wywieszki będą wymiarami 
i charakterem dopasowane do fasady, sąsiadującego z nimi portalu, detalu, również do 
charakteru prowadzonej działalności. Tu jednak pojawiają się sprzeczności, czym innym 
jest bowiem pospolite przekonanie o swojej potrzebie kupca, rzemieślnika, bankiera, 
aptekarza, a czym innym wyobrażenie plastyka, architekta i konserwatora. W odniesie
niu do zespołów zabytkowych decyzję ostateczną musimy jednak pozostawić w rękach 
tego ostatniego, licząc na jego umiarkowanie i bezstronność.

We Wrocławiu po 1990 r. ujawniło się początkowo przekonanie, że obszar zabudowy 
zabytkowej można traktować na równi z zachodnioamerykańskim miasteczkiem. Stąd 
olbrzymie, na wysokich stupach stojące ekrany z pędzącymi kowbojami palącymi pa
pierosy „Marlboro”, przesłaniające gotyckie kościoły. Po protestach znikły z tego obsza
ru. Ogólnie szyldy i wywieszki w rynku i sąsiednich uliczkach są dopasowane wielko
ściami, krojami czcionek, zarysem plastycznym, materiałem, kolorem. Gorzej z tzw. 
banerami, które niby na jakiś czas wywiesza się jako transparenty na fasadach, 
a w gruncie rzeczy wiszą długimi miesiącami, skutecznie je zasłaniając. Gorzej też jest 
ze zjawiskiem napisów i jakichś akcentów umieszczanych za szybami okien, przede 
wszystkim na wyższych kondygnacjach fasad. Niby nie ma ich na fasadach, ale ich od
działywanie jest takie, jakby byty. To można zaobserwować nawet w rynku. Ogólnie jed
nak we Wrocławiu jest lepiej niż np. w Krakowie.

DR INŻ. ARCH. MARCIN GAWLICKI
POMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W LATACH 1991-2003

Reklamy są ważniejsze od zabytków. Brzmi to może dziwnie, lecz pamiętajmy, że naj
cenniejsze obszary kulturowe naszych miast są przecież najkorzystniejsze z marketingo
wego punktu widzenia. Obserwujemy więc wielką ofensywę wszystkich form i rodzajów 
reklamy na terenach ochrony konserwatorskiej. W walce z tym zjawiskiem służba ochro
ny zabytków jest wbrew pozorom osamotniona i stoi na straconych pozycjach. Skutecz
ność podejmowanych działań prawnych w konfrontacji ze skalą zjawiska jest znikoma. 
Należy też z żalem odnotować, że prócz wąskiego grona specjalistów, miłośników zabyt
ków i turystów, stan ten wbrew pozorom i głośno wyrażanym deklaracjom nikomu nie 
przeszkadza. To, że reklamy nie powinny wisieć na zabytkach, jest oczywiste, bezdysku
syjne i nie wymaga, szczególnie na tamach „Spotkań z Zabytkami", szerszego komen
tarza. Dopuszczam jednak wyjątek: gdy podczas prowadzenia prac konserwatorskich 
reklamy pojawiają się na rusztowaniach, a uzyskane środki finansowe w całości przezna
czane są na pokrycie kosztów remontu. Wielkość i treść takiej czasowej reklamy, moim 
zdaniem, nie ma znaczenia. Tych, którzy nie zgodzą się z tym stwierdzeniem, pragnę po
informować, że dla przykładu środki uzyskane z ogromnej reklamy, zawieszonej podczas 
remontu na elewacji Zielonej Bramy w Gdańsku, stanowiły kwotę bliską potowy roczne
go budżetu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

buchła dopiero w połowie marca 1999 r., gdy na fasadzie kra
kowskiej bazyliki Mariackiej umieszczono ogromnych rozmia
rów wizerunek psa, zachwalający fundusz emerytalny. Pewnej 
niedzieli na otaczające kościół rusztowania wspięło się dwoje lu
dzi i zerwało reklamę. W jej miejscu wywiesili transparent z na
pisem ,Jezu, ufam Tobie”. Ksiądz proboszcz Bronisław Fidelus



4.5. Warszawa, reklamy na Domu Polonii (4) i kamienicy 
Prażmowskich (5)
6.7. Warszawa, reklama na kościele św. Anny (6) i hotelu „Polonia” (7)
8. Gdańsk, reklamy na budynkach na wyspie Olowianka
9. Gdańsk, reklama na elewacji Bramy Zielonej

nie przejął się tym zdarzeniem. Argumentował, że w Wiedniu, 
Kolonii i Rzymie reklamy od dawna „zarabiają” na renowację za
bytkowych kościołów. Niebawem obok wizerunku psa pozwolił 
rozwiesić następną płachtę - z telefonem komórkowym. Sponso
rzy wzbogacili fundusz remontowy przeszło 400 tys. zł. Za przy
kładem ks. Fidelusa poszli ojcowie paulini z Częstochowy. Płach
ta promująca fundusz emerytalny zawisła na strzelistej wieży ja
snogórskiej bazyliki. Od tego czasu zjawisko stało się niemal ma
sowe. W 2000 r. za rusztowaniami z reklamą zniknęła fasada 
Zamku Królewskiego w Warszawie. Baner spotkał się z życzliwą 
reakcją przechodniów - był zaprojektowany z pomysłem i kultu
rą (odtwarzał zamkową elewację), a na jesieni zniknął odsłania
jąc pięknie odrestaurowany fragment monarszej siedziby.

W ubiegłym roku prym w dziedzinie wielkich reklam cza
sowych znów wiodła Warszawa. Barwne plandeki pojawiły się 
w tak eksponowanych miejscach, jak Zamek Królewski (tym 
razem południowa elewacja), kamienice wokół Rynku Starego 
Miasta oraz historyczne budynki wzdłuż Traktu Królewskiego. 
Niespotykana do tej pory liczba wielkich banerów w najbar
dziej uczęszczanym przez turystów rejonie miasta, które prak
tycznie zasłoniły Starówkę, wywołała ożywioną dyskusję w pra
sie. „Gdzie się podziała warszawska Starówka, jej kamienice - są 
pod płaszczem reklamy. Turysta, który specjalnie przyjechał zo
baczyć Stare Miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, będzie wiedział jakie lody są najlepsze i jakie kosme
tyki. (...) Pieniądze... reklamy..., a gdzie kultura?” - dopytywała 
Barbara Werner („Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego”, 
3,2002). „Skandal! Z tego szczególnego miejsca w Warszawie 
zrobiono śmietnik reklamowy. Zasłonięto zabytki, turyści nie 

mają czego oglądać” - oburzał się prof. Marek Kwiatkowski, 
dyrektor Łazienek Królewskich, który do swego parku tego ty
pu reklam nie wpuścił. „Jeśli w kasie państwa byłyby pieniądze 
na zabytki, nie potrzebowalibyśmy reklam. Tylko, że nie ma ich 
ani państwo, ani konserwator, ani my. Czy był inny wybór?” - 
pytała retorycznie Alicja Zach, dyrektor Fundacji Domu Litera
tury i Domów Pracy Twórczej („Gazeta Stołeczna”, 5 kwietnia, 
2002). Na administrowanej przez siebie kamienicy Prażmow
skich przy Krakowskim Przedmieściu zezwoliła wywiesić płach
tę z wizerunkiem samochodu. Za uzyskane w ten sposób pie
niądze wyremontowała fasadę zabytku, z której do niedawna 
spadały na chodnik kawałki tynku i kamieniarki. Przez kilka lat 
żadna państwowa ani miejska instytucja nie zareagowała na po
nawiane przez panią dyrektor prośby o pomoc.

Spór o plandeki reklamowe znów przybrał na sile jesienią, 
kiedy z Rynku Starego Miasta w Warszawie zniknęły kolorowe 
płachty. Okazało się, że elewacje kamienic wyglądają tak samo, 
jak na wiosnę. Rozczarowało to nawet wcześniejszych zwolenni
ków umieszczania reklam. Gospodarze kamienic - w tym dyrek
torzy Muzeum Historycznego m. st. Warszawy - tłumaczyli, że 
pieniądze od sponsorów przekażą na projekty i dokumentacje 
przyszłych remontów, ale nie wszystkich to przekonało. „Gdy 
reklamy długo zakrywają cenne obiekty i nie widać żadnych efek
tów, zaczynam się zastanawiać, czy nie zostały naruszone jakieś 
proporcje. Zabytek zyskuje niewiele, za to miasto dużo traci, bo 
atrakcyjne miejsca są zasłonięte. Wisząca przez jeden sezon re
montowy reklama musi pokryć przynajmniej 50 procent kosztów 
całego remontu, w przeciwnym razie zabytek będzie zasłonięty 
przez wiele lat i stanie się wieszakiem dla płacht reklamowych. 
Właściciele remontowanych budynków powinni otwarcie powie
dzieć, ile pieniędzy z reklamy idzie na renowację i jaka to część 
kosztów całego remontu” - powiedział Kazimierz Sztarbałło, 
propagator finansowania konserwacji zabytków przez reklamo- 
dawców („Gazeta Stołeczna”, 31 października/1 listopada, 
2002). Skrajnym przypadkiem, kompromitującym ten sposób fi
nansowania ochrony zabytków, były plandeki na warszawskim 
Szpitalu Chirurgii Urazowej Dziecięcej w Alejach Jerozolim-
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10. Reklama na kamienicy Montelupich na Rynku Głównym w Krakowie

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski) 

skich. Przez kilka lat zmieniające się co jakiś czas zasłony z em
blematami sponsorów zarabiały nie na remont starego budynku, 
ale na utrzymanie upadającej placówki.

W międzyczasie w Krakowie nastąpiło wydarzenie, które po
stawiło problem stosowania reklam w innym jeszcze świetle. 31 
lipca ubiegłego roku, podczas bardzo intensywnej burzy z gwał
towną wichurą nastąpiło zerwanie plandeki reklamowej przymo
cowanej do rusztowania remontowanej elewacji Sukiennic. Upa
dek plandeki i rusztowania spowodował uszkodzenie renesanso
wej attyki z maszkaronami. Zniszczenie oryginalnych elementów 
było stratą bezpowrotną, co wywołało wielkie zaniepokojenie za
równo w środowisku krakowskim, jak i w całym kraju. „Zemści
ło się wieszanie reklam. (...) Myślę, że to koniec reklam na Sukien
nicach i innych zabytkach” - stwierdziła Teresa Starmach, wice
prezydent miasta („Kurier Polski”, 1 sierpnia, 2002). Władze 
Krakowa nakazały usunąć z budynków w centrum wszystkie 
plandeki reklamowe. Co dalej? Z pewnością należy teraz podjąć 
odpowiednie kroki, tak aby w przyszłości zapobiec podobnym 
wypadkom. Dlatego też cały ustrój rusztowania łącznie z plande
ką reklamową powinien być zabezpieczony pod względem tech
nicznym na wszelkiego rodzaju niespodziewane zdarzenia.

Współczesny wyraz plastyczny wielkoformatowych reklam na 
zabytkowym tle daje przeważnie bardzo kontrastowe zestawienie 
dwóch zupełnie różnych scenerii. Na szczęście sceneria reklamo
wa ma charakter ograniczony w czasie i po remoncie ukazuje się 
znowu zabytkowy budynek w swojej pierwotnej postaci. Najwię
cej zastrzeżeń wzbudza stosowanie reklam w obiektach sakral
nych lub o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej. Dobry
mi przykładami umiarkowanego rozwiązania plastycznego rekla
my w tego rodzaju obiekcie były: wspomniana wcześniej osłona 
fasady Zamku Królewskiego w Warszawie oraz płachta przykry

wająca w 2002 r. elewację frontową warszawskiego kościoła św. 
Anny. Na plandece reklamowej tej osłony posłużono się kontura
mi podziałów ukrytej elewacji i dopiero na takim tle umieszczono 
znaki firmowe sponsora przedsięwzięcia. Wszystko to sprawiło, że 
kontrastowy wyraz reklamy został osłabiony, a kontury na niej 
przypominały oglądającemu oryginalną elewację. Niestety, są to 
przykłady odosobnione. Większość reklam - to jaskrawe obrazy, 
bez żadnego związku z historycznym otoczeniem. Bardzo rzadko 
sponsor daje się przekonać służbom konserwatorskim do złago
dzenia formy plastycznej swej reklamy. „W takiej nachalnej rekla
mie skrojonej na skalę dinozaurów, a nie człowieka, nie ma finezji, 
pomysłu ani krzty humoru. Reklamiarze! Wykreujcie wreszcie coś 
zamiast monstrualnej nudy i totalnego banału. Dopiero wtedy nie 
będzie żal przesłoniętego zabytku” - apelował dziennikarz „Gaze
ty Stołecznej” Dariusz Bartoszewicz.

Jaka będzie przyszłość stosowania reklam plandekowych? 
Z pewnością korzyści osiągnięte zarówno przez użytkowników 
i właścicieli obiektów zabytkowych, jak i przez reklamujące się 
firmy w dalszym ciągu będą zachęcające. Zwłaszcza ci pierwsi, 
borykający się przeważnie z bieżącymi trudnościami finansowy
mi i jednocześnie mający świadomość konieczności należytego 
utrzymania swoich nieruchomości, zawsze będą poszukiwać 
środków na te cele. Podnoszony często przez przeciwników 
stosowania reklam argument o tym, że zasłaniają one na okre
ślony czas zabytki, które wtedy nie mogą być w pełni oglądane 
przez zwiedzających, może być też podważany, ponieważ i tak 
same rusztowania częściowo przesłaniają elewacje, a poza tym 
są one dodatkowo zabezpieczane plandekami lub siatkami, któ
re jeszcze więcej je przykrywają. Ostatnia dyskusja prasowa na 
temat reklam może się przyczynić do wyciągnięcia właściwych 
wniosków w kierunku użycia jak najlepszych ich form. Przede 
wszystkim jednak powinny być brane pod uwagę trwałe warto
ści skierowane na polepszenie stanu naszych zabytków.

Stanislaw Grzelachowski 
Tomasz Urzykowski
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W centrum Warszawy, przy ruchliwym Krakowskim Przedmieściu, 
pomiędzy luksusowym hotelem „Bristol” i gwarnym terenem 

uniwersytetu znajduje się miejsce szczególne, skrawek miasta, 
gdzie czas się zatrzymał - kościół i klasztor wizytek. 

Budowla ta jest nie tylko genialnym dziełem późnego baroku w Polsce, 
lecz również jednym z nielicznych zabytków śródmieścia, które 

szczęśliwym trafem wyszły cało z pożogi powstania warszawskiego.

Czas się tu zatrzymał

1.2. Fasada kościoła wizytek na drzeworycie z połowy XIX w. Michała Starkmana (1) i obecnie (2)

ZBIGNIEW MICHALCZYK 

nał Jan Jerzy Plersch, najzdolniejszy spośród władających dłu
tem artystów warszawskich XVIII stulecia. Spod jego ręki wy
szły także pełne wdzięku rzeźby aniołów, adorujących krzyż 
ustawiony na zwieńczeniu.

Przekroczywszy osiemnastowieczne kute drzwi kościoła, 
znajdujemy się we wnętrzu, którego upływający czas nie spu
stoszył, jak zdecydowaną większość stołecznych świątyń, lecz 
stopniowo wzbogacał. Nasz wzrok pada na wspaniały ołtarz 
główny projektu Efraima Szregera, architekta, który, podobnie 
jak Jakub Fontana, karierę zaczynał jako artysta barokowy, by 

zującymi nierzadko do rozwiązań francuskiego rokoka. Subtel
ne kształty zwieńczenia, będące wyrazem sztuki trzeciej ćwier
ci XVIII w., doskonałe harmonizują z dynamicznie potrakto
waną pierwszą i drugą kondygnacją. Zdobiące fasadę posągi 
prawodawców zakonu, św. Augustyna i św. Franciszka Saleze- 
go, oraz grupę Nawiedzenia Elżbiety przez Marię wraz z figu
rami Joachima, Anny, św. Jana Chrzciciela i św. Józefa wyko-

akon pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny, zwany zwyczajowo wizytkami, został utworzo- 

Iny we Francji w 1610 r. przez św. Franciszka Salezego 
i św. Joannę Franciszkę Fremyot de Chantal. Do Pol

is ski zgromadzenie sprowadziła królowa Ludwika Ma
ria Gonzaga, żona Jana Kazimierza, 
w 1654 r. i osadziła w stolicy na skar
pie wiślanej w pobliżu rezydencji kró
lewskiej, tzw. Villa Regia (teren dzisiej
szego Uniwersytetu Warszawskiego). 
Siostry szczycą się, że do tej pory każ
da nowa zakonnica wpisywana jest do 
tej samej, założonej w 1654 r. księgi 
obłóczyn. W oprawionym w skórę per
gaminowym woluminie jest jeszcze 
sporo miejsca...

W czasach, gdy na pożółkłych dziś 
kartach zapisywano atramentem na
zwiska pierwszych polskich wizytek, 
pobożne niewiasty modliły się w ko
ściółku drewnianym. Obecną świątynię 
wzniesiono staraniem Elżbiety Sie- 
niawskiej dopiero w latach 1728-1733 
wedle projektów wybitnego architekta 
Karola Antoniego Baya, będącego 
m.in. autorem fasady kościoła św. Mar
cina na Starym Mieście. Artysta ten, 
wywodzący się z pogranicza szwajcar- 
sko-włoskiego, przez pewien czas prze
bywał w Rzymie, gdzie wskazówek 
udzielał mu jeden z największych twór
ców tamtejszego późnego baroku, je
zuita Andrea Pozzo. Formy kościoła 
stanowią doskonały przykład nurtu emotywnego ówczesnej 
architektury, operującego silnym światłocieniem i dynami
zmem zastosowanych środków. Fasada kościoła o każdej porze 
dnia wygląda inaczej, światło padające na wysunięte i cofnięte 
kolumny piętrzące się w pierwszej i drugiej kondygnacji spra
wia, iż kamienie ożywają. Oglądając elewację z różnych punk
tów, odnosimy wrażenie, że ściany falują, a kolumny prowadzą 
ze sobą dysputę... Zwieńczenie fasady, dostawione w latach 
1754-1763, jest już dziełem innego budowniczego, Jakuba 
Fontany. Fontana operował formami spokojniejszymi, nawią
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w pracach późniejszych dać się poznać jako klasycysta, jeden 
z twórców stylu stanisławowskiego. Również rzeźby w ołtarzu 
opuściły pracownię Jana Jerzego Plerscha, jednak najbardziej 
oryginalnym i najciekawszym jego dziełem w kościele wizytek 
jest ambona. Ma ona formę dziobu łodzi z kotwicą i wielkim 
żaglem wznoszącym się na całą wysokość nawy.

Kazalnice tego typu rozpowszechnione były w XVIII w. 
przede wszystkim na terenach pozostających pod panowaniem 
austriackich Habsburgów, wiele takich obiektów zachowało 
się na Dolnym Śląsku (np. w Bożkowie koło Kłodzka). Dużo 
rzadziej występowały na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 
(dwa przykłady zachowały się w Krakowie - w kościołach św. 
Andrzeja i Bożego Ciała). Sztuka czasów baroku, zwłaszcza sa
kralna, unikała rozwiązań nie będących nośnikiem treści ide
owych. Symbolika ambony o kształcie burty lub dziobu łodzi 
jest przejrzysta, odnosi się bowiem do biblijnego opisu, wedle 
którego Chrystus nauczał stojąc na łódce, o czym przypomina 
stosowny werset z Ewangelii św. Łukasza, umieszczony na cho
rągiewce powiewającej na szczycie masztu. Statek symbolizuje 
jednocześnie Okręt Kościoła, niesiony poprzez burze na spie
nionych falach. Maszt przecięty poprzeczną belką rei nasuwa 
skojarzenie z krzyżem. Uformowanie wielkiej płachty żagla, 
wydymającego się i powiewającego kapryśnie, stało się dla 
Plerscha znakomitym pretekstem, by popisać się swymi zdol
nościami tworzenia dynamicznych układów draperii.

Podziwiając obrazy zdobiące warszawski kościół wizytek, 
czujemy się jak w galerii gromadzącej płótna największych ma
larzy polskich XVII i XVIII stulecia. W pierwszym ołtarzu 
bocznym po lewej stronie znajduje się malowidło Daniela 
Schultza, gdańszczanina, nadwornego artysty Jana Kazimierza, 
przedstawiające św. Alojzego Gonzagę, zwanego też Ludwi
kiem. Święty ów pochodził z książęcej rodziny władców Man- 
tui, był krewnym Ludwiki Marii i to jej dobroczynności za
wdzięczamy fakt, iż możemy oglądać dziś w Warszawie dzieło 
tej klasy. Święty jezuita, będący w czasie powstania płótna 
(przed 1667 r.) błogosławionym (kanonizacji doczekał się do
piero w 1726 r.), ukazany został podczas modlitwy w ciemnej 
kaplicy. Ogólny koloryt obrazu - to przede wszystkim kontrast 
różnych odcieni mroku i jaskrawej bieli komży, w którą odzia
ny jest młodzieniec. Na jego pięknej, szlachetnej twarzy malu
je się wyraz religijnej ekstazy. Wzrok kieruje w stronę stojące
go na ołtarzu krucyfiksu. Gdy przyjrzymy się detalom, faktu
rze obrazu, rozpoznamy w jego autorze mistrza potrafiącego 
wyczarować za pomocą odpowiednio nakładanej farby deli
katne koronki komży, jej fałdy, załamania i magiczne błyski 
światła, wydobywające z ciemności kształty złotego krucyfiksu 
i leżącej na ziemi korony - znaku odrzucenia ziemskich god
ności, jakie czekały na młodego księcia. Świat Schultza jest ta
jemniczy, intrygujący, świat, do jakiego chcielibyśmy wejść 
choć na krótko. Możemy do niego zajrzeć, jeśli znajdziemy 
chwilę czasu, by wstąpić do wizytek i dotrzymać towarzystwa 
pogrążonemu w adoracji krzyża św. Alojzemu...

Daniel Schultz byl również znakomitym portrecistą, potra
fiącym rzucić na płótno całą prawdę o pozującym modelu 
i wejść w najgłębsze zakamarki jego duszy. W kościele przy 
Krakowskim Przedmieściu znajdowały się dwa wizerunki Jana 
Kazimierza i Marii Ludwiki. Pod koniec XIX w. oddano je do 
konserwacji. Malarz, któremu to zadanie powierzono, czło
wiek szalenie zdolny, nie należał niestety do uczciwych. Efekt 
restauracji był taki, że do sióstr wróciły kopie, podczas gdy 
oryginały ozdobiły mieszkanie konserwatora. Z czasem por
trety trafiły do Muzeum Narodowego, a ich repliki możemy 
oglądać w prawej nawie świątyni.

Vis a vis „Św. Alojzego Gonzagi”, w prawej nawie, wisi ob
raz Franciszka Lekszyckiego, przedstawiający scenę nauczania 

Marii przez Annę. Lekszycki, bernardyn współczesny Schul- 
tzowi, nie dorównuje talentem gdańszczaninowi, niemniej jed
nak jest ważną postacią na scenie sztuki polskiej XVII w., jako 
artysta, który przyczynił się do rozpowszechnienia na naszym 
gruncie wzorów malarstwa niderlandzkiego, przede wszystkim 
Rubensa i Van Dycka. W czasach baroku nie znano pojęcia pla
giatu; kompozycje znanych mistrzów powielane były w dużej 
liczbie egzemplarzy za pośrednictwem grafiki, a następnie wy
korzystywane przez innych artystów w całej Europie, a nawet 
w Ameryce Południowej. Wplatanie do własnych dzieł ele
mentów zaczerpniętych z cudzych prac uważano za przejaw 
erudycji. Do takich erudytów należał pracowity braciszek. Od
znaczających się bogatą fakturą, malowanych grubymi, śmiały
mi pociągnięciami pędzla obrazów Rubensa i Van Dycka Lek
szycki nigdy nie widział, jednak znał je doskonale z rycin. Je
go kompozycje nawiązują do dziel wielkich Flamandów, lecz 
wykonane są w zupełnie innej manierze, gładkiej, niemal lu
strzanej, zgodnie z modą, jaka panowała wówczas w Polsce. 
Dobrym przykładem jego twórczości jest obraz przechowywa
ny u warszawskich wizytek.

Znajdują się tu również dwa płótna malarzy nadwornych 
Jana III Sobieskiego, „Św. Józef” Claude’a Callot i „Opłakiwa
nie” Jana Reisnera. Na szczególną uwagę zasługuje dzieło tego 
ostatniego, ucznia Akademii Św. Łukasza w Rzymie. Obraz wi
si dość wysoko w prezbiterium, po lewej stronie. Reisner, oj
czym jednej z sióstr zakonnych, podarował dzieło zakonowi 
u schyłku XVII w. (wraz z czternastoma szczupakami, jak in
formują dokumenty archiwalne!). Sztuka czasów baroku po
strzegana jest często jako rozbuchana, przeładowana, przega
dana, wręcz kiczowata. To anachroniczne przekonanie, mają
ce swe korzenie w XIX stuleciu, pokutuje niestety do dziś. 
„Opłakiwanie”, genialny przykład klasycyzującego nurtu ma
larstwa późnego baroku, stanowi znakomity dowód na to, jak 
to przekonanie jest mylne. Obraz utrzymany jest w chłodnej 
tonacji, a jego kompozycja - to dzieło racjonalnego umysłu 
XVII w. Pozy bohaterów są szlachetne, ich gesty mają za zada
nie wyrażenie i podkreślenie myśli, a nie emocji. Święci Maria 
Magdalena i Jan wskazują na rany Chrystusa, Matka Boska, 
unosząca ręce do nieba, składa ofiarę z Syna. Poprzez swe 
współcierpienie staje się współodkupicielką.

Jakże inaczej jawi się nam malarstwo połowy XVIII stulecia. 
Z 1761 r. pochodzi obraz „Nawiedzenie”, zdobiący ołtarz 
główny. Jego autor, Tadeusz Kuntze-Konicz pochodził z Zielo
nej Góry, lecz większą część życia spędził pod gorącym słońcem 
Italii i Hiszpanii. Kolory jego prac są żywe, wręcz jaskrawe, syl
wetki wydłużone i pełne gracji. Daleko im do powagi i monu
mentalizmu postaci malowanych przez Reisnera czy do głębi 
mistycznego przeżycia, jakie widzimy w pozie i twarzy św. Aloj
zego. Sztuka rokoka jest elegancka, pełna lekkości i finezji.

W kościele i klasztorze zachowało się wiele skarbów, które 
dzięki Opatrzności Bożej czy - jak kto woli - szczęśliwym zrzą
dzeniom losu nie padly łupem najeźdźców czy pospolitych ra
busiów. W chwilach zagrożenia narodowego siostry szczodrą 
ręką oddawały kosztowności, by ratować ojczyznę, jak w czasie 
insurekcji kościuszkowskiej, gdy przekazały na rzecz skarbu na
rodowego bogato zdobioną oprawę puszki z sercem Ludwiki 
Marii. Spośród cennych przedmiotów, jakie do dziś podziwiać 
możemy w kościele, wymienić warto zdobione srebrem heba
nowe tabernakulum na ołtarzu głównym (poi. XVII w.).

Szczególnym momentem w historii klasztoru wizytek był 
okres powstania warszawskiego. Większa część okupacji hitle
rowskiej minęła spokojnie. Matka przełożona opowiada 
o pierwszej rewizji niemieckiej przeprowadzonej w 1939 r. 
Nie była jej świadkiem, bo w zakonie jest od roku 1943, jed
nak jej przebieg zna z relacji innych sióstr. Hitlerowcy oprowa-
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3. Wnętrze kościoła
4. Ołtarz główny
5. Ambona
na drzeworycie
Michała Starkmana
(pot. XIX w.)
6. „Św. Alojzy Gonzaga”, 
obraz Daniela Schultza
w ołtarzu bocznym
7. „Nauczanie Marii”, 
obraz Franciszka 
Lekszyckiego
w prawej nawie kościoła

(zdjęcia: Zbigniew 
Michalczyk)

dzani przez zakonnicę znającą dobrze niemiecki sprawdzali 
kolejno każde pomieszczenie. W końcu dotarli do skrzydła od 
strony Wisły, gdzie natknęli się na zamkniętą celę. Padło pyta
nie, co mieści się w tym pokoju. Leżała tam ciężko chora za
konnica z wysoką gorączką. Tak też poinformowała nieproszo
nych gości przewodniczka w habicie. Wyrażenie przypuszcze
nia, że być może to tyfus, podziałało jak zaklęcie! Rewizja 
skończyła się, a uniformów w kolorze feldgrau nie oglądano 
w klasztorze aż do 1944 r.

W ciągu 63 dni powstania w murach klasztoru znalazło 
schronienie wiele setek osób, cywilów, powstańców, karmeli
tanki z Warszawy i z Łodzi. Przeniesiono tam trzy szpitale, na 
podłodze w piwnicach, rozmównicach, kaplicy leżeli ranni. 
Dniem i nocą słychać było ich jęki. Siostry dzieliły się z ucieki
nierami żywnością, pielęgnowały chorych, przyjmowały poro
dy. Czuwano od brzasku do zmroku i od wieczora do rana. 
Miasto wokół klasztoru płonęło i krwawiło. Matka przełożo
na pamięta doskonale, jak żywe i kolorowe były płomienie bu
chające co chwila ze składu alkoholi po przeciwnej stronie 
Krakowskiego Przedmieścia...

Wreszcie październik, ewakuacja Warszawy. Siostry na wła
snych plecach noszą wielkie skrzynie, pakują paramenty, lich
tarze, szuflady pełne ornatów z XVII, XVIII, XIX w. Ciężar 
jest ogromny, lecz Pan Bóg w szczególnych momentach doda- 

je sił. Trzeba opuścić miasto. Może na zawsze? Może już nigdy 
nie zobaczą zakonnice murów macierzystego klasztoru i świą
tyni? Jak znaleźć transport? Większość niewiast w czarnych 
habitach wyjechała około 15 października, ostatnie w święto 
Chrystusa Króla, 29 X 1944. Następne miesiące spędziły 
w Łowiczu i Krakowie. Do stolicy powróciły w połowie maja 
1945. I oto cud! Wśród morza gruzów i ruin, przywodzących 
na myśl wyobrażenie Apokalipsy, stoi kościół! W klasztorze ru
mowisko, kurz, latające pierze, lecz mury całe. Czas na wielkie 
sprzątanie.

Świątynia i dom zakonny wizytek na trwałe wpisały się 
w historię stolicy. Na tutejszych organach grał młody Fryderyk 
Chopin, co upamiętniono dziesięć lat temu odpowiednią tabli
cą. W podziemiach kościoła miejsce wiecznego spoczynku zna
lazło wiele wybitnych osobistości, architekt Henryk Marconi, 
historyk Julian Bohdziewicz. Na modlących się w nawie spo
gląda poeta Kazimierz Brodziński, którego pomnik wyrzeźbił 
Władysław Oleszczyński. Autorem surowego, wręcz ascetycz
nego posągu Tadeusza Czackiego był wybitny rzeźbiarz 
Tomasz Oskar Sosnowski.

Mijają lata, całe wieki, a życie w klasztorze toczy się po
dobnym trybem. Pokolenia wiernych klęczą na posadzce ko
ścioła, jak św. Alojzy w swej celi...

Zbigniew Michalczyk
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

M
iasteczko na Ukrainie (w daw
nym woj. podolskim), w po
bliżu Latyczowa, położone 
w widiach rzek Boh i Bużek, na wysoko

ści około 300 m n.p.m. Pierwsze 
wzmianki o Międzybożu pochodzą 
z XII w. Należał on wówczas do Rury
kowiczów, a w XII w. do księcia halic
kiego Daniela Romanowicza. W drugiej 
połowie XIV w. król Kazimierz Wielki 
nadał Międzybóż księciu łuckiemu 
i włodzimierskiemu Giedyminowi.

Murowany zamek w Międzybożu 
pochodzi z XIV w., wzniesiony został na 
miejscu budowli drewnianej, którą 
zniszczyli Tatarzy w 1240 r. W XV w. 
zamek był własnością królewską, a od 
XVI w. należał do rodu Sieniawskich; 
hetman wielki koronny Mikołaj Sie- 
niawski (1489-1569) znacznie zamek 
rozbudował. W rękach Sieniawskich 
Międzybóż (wraz z całym kluczem mię- 
dzyboskim, a także mikołajowskim 
i granowskim) pozostawał do śmierci 
ostatniego męskiego potomka, Adama 
Mikołaja Sieniawskiego. Jego córka 
Maria Zofia (1698-1771), po pierw
szym mężu Denhoffowa, w 1731 r. wy
szła za mąż za księcia Augusta Aleksan
dra Czartoryskiego, wojewodę ruskie
go. W ten sposób Międzybóż na ponad 
sto lat przeszedł w ręce przedstawicieli 
tego rodu, a w 1793 r. znalazł się w za
borze rosyjskim.

W 1831 r., po upadku powstania li
stopadowego majątki leżące na terenie 
imperium rosyjskiego zostały skonfi
skowane, Międzybóż stał się własnością 
państwa, a zamek przebudowano na re

zydencję carską (przebywali tu Mikołaj 
I i Aleksander II). W 1843 r. przepro
wadzono renowację zamku; w czasie 
obydwu wojen światowych został czę
ściowo uszkodzony. Ostatnie prace re
nowacyjne przeprowadzono w 1968 r.

Zamek międzyboski usytuowany 
jest na cyplu, na wyniosłej skarpie 
w widłach dwóch rzek. Miejsce to zna
komicie nadawało się do obrony. Po
nieważ w pobliżu przebiegały dwa szla
ki najazdów tatarskich: na północy 
Szlak Czarny, a na południowym za
chodzie - Szlak Kuczmański, wymusza
ło to rozbudowę i umacnianie zamku 
oraz ciągłą gotowość do obrony.

Zamek jest budowlą na planie niere
gularnego czworoboku, wzniesioną 
z wapienia i cegły. Wjazd na dziedziniec 
zamkowy, przez most nad fosą, strzeżo
ny jest przez pięcioboczną basztę 
z dwiema kondygnacjami strzelnic. Po 

stronie północnej znajduje się baszta na 
planie zbliżonym do kola; jej dolna 
część - to basteja z XVI w., a część gór
na, ośmioboczna, pochodzi z XIX w.

Najmocniej ufortyfikowany był za
wsze wschodni narożnik zamku. Pier
wotnie znajdowała się tu czworobocz
na budowla z okrągłą basztą od strony 
dziedzińca. W czasie przebudowy zam
ku w XVI w. została ona obudowana 
od zewnątrz wielką basteją, składającą 
się z trzech baszt na planie półkolistym 
i jednej czworobocznej, z wysuniętą na 
wschód ostrogą. Basteja ta miała trzy 
kondygnacje strzelnic i jeszcze dziś pre
zentuje się bardzo okazale.

Renesansowa mieszkalna część ze
społu zamkowego była stosunkowo nie
wielka i skromna. Przylegała do połu
dniowo-wschodniej ściany murów 
obronnych, które wzmocnione zostały 
w tej części potężnymi skarpami. Ele-
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1. Zamek w Międzybożu - widok od południa, od strony rzeki Boh
2. Dziedziniec zamkowy - po lewej stronie kaplica, w centrum 
pięcioboczna baszta, która strzegła wjazdu do zamku
3. Renesansowa część mieszkalna przylegająca do murów 
zamkowych
4. Obronna kaplica, część dawnych fortyfikacji
5. Obelisk turecki
6. Grobowiec twórcy chasydyzmu

(zdjęcia: Krystyna Malik)

menty dekoracyjne - ostrołukowe okna, 
attyki baszt i krenelaż murów - wprowa
dzono w czasie przebudowy w XIX w.

Na dziedzińcu zamkowym wznosi 
się niewielka kaplica na planie prostoką
ta, z wielobocznie zamkniętym prezbite
rium, zbudowana w 1586 r. przez Rafa
ła Sieniawskiego. Kaplicę wieńczy wy
smukla sygnaturka przypominająca mi
naret. Pochodzi ona prawdopodobnie 
z lat 1672-1699, gdy Podole na mocy 
traktatu buczackiego należało do Turcji, 
a w zamku stacjonowała turecka załoga.

Z zamkiem w Międzybożu związa
na jest romantyczna historia. W latach 
1790-1791 był on kwaterą główną Ta
deusza Kościuszki. W tym czasie był też 
ośrodkiem życia towarzyskiego. Tutaj 
44-letni generał zakochał się w mło
dziutkiej, 18-letniej pannie Tekli Żu
rowskiej - i dostał odmowę od jej ojca. 
Nie miał nasz narodowy bohater szczę

ścia do kobiet, a właściwie do ich oj
ców. Podobna nieszczęśliwa miłość 
przytrafiła mu się już wcześniej, w 1775 
r. Zakochał się wówczas (zresztą z wza
jemnością) w pięknej Ludwice Sosnow
skiej, córce wojewody. Dumny wojewo
da odmówił Kościuszce jej ręki, a córkę 
wydał za księcia Józefa Lubomirskiego. 
I to było jedną z przyczyn wyjazdu Ko
ściuszki do Ameryki, skąd wrócił jako 
bohater dwóch narodów.

W Międzybożu zachowała się jesz
cze niewielka, obronna kaplica 
w kształcie rotundy, należąca do daw
nych fortyfikacji (XVI-XVII w.), oraz 
dwie pamiątki z czasów stacjonowania 
wojsk tureckich, tzn. z lat 1672-1699. 
Są to tzw. obeliski, usytuowane na po
łudniowy zachód od zamku. Pierwot
nie były prawdopodobnie pomnikami 
tureckich wodzów. Mają kształt niewy
sokich słupów, kiedyś były zwieńczone 

półksiężycami. Zarówno kaplica, jak 
i obelisk są obecnie w złym stanie.

Warto w Międzybożu obejrzeć także 
pamiątki związane z Izraelem ben Elieze- 
rem, zwanym Baal Szem Tow, urodzonym 
w 1700 r. w Okopach Św. Trójcy, a zmar
łym w 1760 r. właśnie w Międzybożu. 
Baal Szem Tow był żydowskim misty
kiem, twórcą chasydyzmu. Zasłynął jako 
cudotwórca i uzdrawiacz. Działał wśród 
uboższych warstw ludności żydowskiej, 
kładł nacisk na bezpośrednie obcowanie 
z Bogiem za pomocą szczerej modlitwy, 
głosił równość i braterstwo ludzi. W Mię
dzybożu zachował się jego grób. Niedaw
no nad tym grobem wzniesiono niewielki 
budyneczek z białej cegły, a w pobliżu - 
skromny budynek synagogi. Przyjeżdżają 
tu chasydzi z całego świata, aby modlić się 
na grobie twórcy chasydyzmu.

Krystyna Malik
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Chróstnik, gm. Lubin, pow. lubiński, woj. dolnośląskie. 
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi, 5 km na południe od Lubi
na, dojazd drogą międzynarodową E-65 Lubin-Legnica.
Rodzaj i nazwa obiektu: barokowy patac z pierwszej potowy XVIII w. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: ruina; pałac pozbawiony dachu, wnętrze zdewa
stowane, ocalaty tylko ściany.
Inne informacje: pałac powstał w wyniku gruntownej przebudo
wy renesansowego dworu, przeprowadzonej w latach 1723-1728 
dla generała Jerzego Karola von Haugwitza, prawdopodobnie 
według projektu Marcina Frantza; charakteryzował się zwartą, 
lecz urozmaiconą bryłą (z wysuniętymi partiami skrzydeł bocz
nych nakrytych dachem łamanym i trzykondygnacyjnym skrzy
dłem głównym z wyniesionym ozdobnym szczytem), we wnętrzu 
zaś wielką sienią i tradycyjnie dwubiegowymi schodami (w kon
dygnacji dolnej) oraz paradną salą (na piętrze); przebudowany 
w XIX i na początku XX w., w ostatnich latach popadt w ruinę.
Dane bibliograficzne: K. Kalinowski, Architektura doby baroku 
na Śląsku, Warszawa 1977.

Iwona Sieniawska
Warszawa

Miejscowość: Stryjów, gm. Izbica, pow. krasnostawski, woj. lu
belskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi, dojazd drogą nr 17 Zamość- 
-Krasnystaw.
Rodzaj i nazwa obiektu: patac z korpusem bramnym z pierw
szej ćwierci XIX w.
Użytkownik: brak
Stan obiektu: zły; pałac po niedawnym pożarze szybko popa
da w ruinę, w skrzydle południowo-zachodnim runęły wszystkie 
stropy, założenie ogrodowe systematycznie dewastowane, sta
wy zarośnięte, brama oraz domek odźwiernego w ruinie.

Inne informacje: pierwotnie klasycystyczny parterowy dwór 
wybudowali Świeżawscy w pierwszej ćwierci XIX w., pod koniec 
XIX w. został on rozbudowany przez Smorczewskich w stylu 
neogotyckim, jedynie skrzydło południowo-zachodnie pałacu 
przybrało cechy willi włoskiej.
Dane bibliograficzne: H. Faryna-Paszkiewicz, M. Omilanow- 
ska, R. Pasieczny, Atlas zabytków architektury w Polsce, War
szawa 2001; Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, praca zbiorowa 
pod red. L. Maliszewskiej, Kozłówka 2001.

Sylwester Polakowski
Krosno

1-3. Założenie patacowo-ogrodowe w Stryjowie - skrzydło 
południowo-zachodnie pałacu (1), jego wnętrze (2) i korpus bramny (3)
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Miejscowość: Borowa, gm. Borowa, pow. mielecki, woj. pod
karpackie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi, na póinoc od kościoła. 
Rodzaj i nazwa obiektu: stara szkoła, zbudowana w 1875 r. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: mury i konstrukcja dachowa w dobrym stanie; 
wnętrze zdewastowane, zniszczone okna (zabezpieczone de
skami), zdegradowane otoczenie (brak bramy wjazdowej, 
uszkodzone ogrodzenie, zasypana studnia).
Inne informacje: w 1999 r. wykonano w budynku solidny strop 
oraz wymieniono więżbę dachową powtarzającą pierwotną 
konstrukcję; przy odrobinie dobrej woli jest jeszcze nadzieja na 
uratowanie zabytku.
Dane bibliograficzne: S. Komoński, Agonia starej szkoty, „Kor- 
so”, nr 4, 1999; tenże, Opuszczona szkota, „Korso”, nr 7, 2002.

Szczepan Komoński
Borowa

1.2. Wieża ciśnień w Szczytnie na fotografii wykonanej latem 2001 r. (1) 
i latem 2002 r. (2)

Miejscowość: Szczytno, gm. Szczytno, pow. szczycieński, woj. 
warmińsko-mazurskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie miasta, w pobliżu boiska szkol
nego Szkoły Podstawowej Nr 1, przy ul. Kasprowicza.
Rodzaj i nazwa obiektu: wieża ciśnień z 1905 r.
Użytkownik: samorząd miejski.
Stan obiektu: zly; od dwóch lat zabytek pozbawiony jest da
chu, spadające elementy budowli stanowią zagrożenie dla 
uczniów pobliskiej szkoty.

Inne informacje: ten piękny zabytek techniki (z metalową cho
rągiewką na szczycie wieży z wyciętym rokiem „1905”) byt użyt
kowany jeszcze w latach 1945-1948, niekonserwowany od 
1945 r. z wolna popada w ruinę.

Tadeusz Stępkowski
Warszawa

Miejscowość: Łomianki, gm. Łomianki, pow. warszawski, woj. 
mazowieckie.
Bliższa lokalizacja: na terenie miasta, przy ul. Warszawskiej 121. 
Rodzaj i nazwa obiektu: „stary" kościół św. Małgorzaty w Ło- 

i miankach, wzniesiony w latach 1926-1929 według projektu Lu- 
l dwika Kirstowskiego.

Użytkownik: parafia rzymskokatolicka w Łomiankach.
Stan obiektu: zly; po oddaniu do użytku (wzniesionego w la
tach osiemdziesiątych XX w., konsekrowanego w 1988 r.) „no
wego" kościoła w Łomiankach „stary” kościół zaczął popadać 
w ruinę; w 2002 r. zawaliła się sygnaturka, w kolejnych miesią
cach rozebrano częściowo dach; proces dewastacji kościoła 
postępuje bardzo szybko.
Inne informacje: w 1996 r. zawiązał się w Łomiankach komitet spo
łeczny mający zagospodarować „stary" kościół; wobec niechęci 
części mieszkańców jego działalność upadła; kolejny „Społeczny 
Komitet Miłośników Starego Kościoła” powstał w 2002 r„ ale i jego 
starania mające na celu uratowanie zabytkowego kościoła zakoń
czyły się fiaskiem (mimo wniosków społeczników Wojewódzki Kon
serwator Zabytków nie wpisał kościoła do rejestru zabytków).
Dane bibliograficzne: liczne notatki i publikacje w regionalnym 
miesięczniku „Nasze Łomianki”, m.in.: Czy stary kościół będzie 
uratowany?, „Nasze Łomianki”, nr 6, 2002.

(mhk) 
Łomianki

1.2. „Stary” kościół 
w Łomiankach: rysunek 
elewacji frontowej (1) i stan 
zabytkowej budowli 
w listopadzie 2002 r. (2)
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Pamiątki roku 1813

S
to dziewięćdziesiąt lat temu 
(16-19 października 1813 r.) sto
czona została pod Lipskiem wielka 
bitwa, jedna z tych, które decydowały 

o losach świata. Pruskie, austriackie, 
rosyjskie i szwedzkie wojska koalicji 
antynapoleońskiej pokonały skoncen
trowane siły Francji, rozstrzygając losy 
europejskich zmagań. Obie armie były 
wielonarodowościowe, doliczono się 
w ich szeregach przedstawicieli szesna
stu nacji, toteż nadano lipskiej batalii 
miano Bitwy Narodów. Dla Polaków, 
związanych z Napoleonem - niezależ
nie od złudności jego niepodległościo
wych obietnic - była to klęska; 19 paź
dziernika poległ książę Józef Poniatow
ski. Dla Prus natomiast bitwa oznacza
ła przypieczętowanie zwycięstwa w to
czonej od wielu miesięcy ogólnonaro
dowej walce z francuskim okupantem, 
nazwanej wojną wyzwoleńczą.

Najważniejsze polityczne, dyplo
matyczne, a w znacznej mierze i mili
tarne wydarzenia tej wojny rozegrały 
się na Dolnym Śląsku, w decydujących 
chwilach to Wrocław, a nie Berlin był 
faktyczną stolicą kraju. Liczne i różno
rodne pomniki i upamiętnienia miały 
o tym przypominać następnym poko
leniom. A choć większość z nich, jako 
„ślady prusactwa”, uległa zniszczeniu 
po drugiej wojnie światowej, pozosta
ło - w rozmaitym stanie - sporo inte
resujących obiektów, świadectw wiel
kiej historii i złożoności śląskich dzie
jów zarazem. Zapomniane, a przez to 
tajemnicze, są często nieobecne lub 
błędnie omawiane nawet w najnow
szych przewodnikach. Niektóre pre
zentowane już były na łamach „Spo
tkań z Zabytkami”, inne przedstawio
ne będą obecnie, jeszcze inne być mo
że czekają na odkrywców w ustron
nych zakątkach, w lasach i wśród pól. 
Są częścią obcej tradycji - ale na ziemi, 
którą objęliśmy wraz z jej historycz
nym dziedzictwem, i dlatego powinny 
być chronione.

Prusy, Rosja i Anglia 6 październi
ka 1806 r. zawarły sojusz przeciw na
poleońskiej Francji. Przeceniając siłę 
swej armii, król Fryderyk Wilhelm III 
samodzielnie rozpoczął wojnę i 14 
października poniósł klęskę w bi
twach pod Jeną i Auerstedt. 27 paź

dziernika Napoleon był już w Berli
nie, a monarcha wyjechał do Królew
ca, by bronić Prus Wschodnich. Po
rażka wojsk prusko-rosyjskich pod 
Friedlandem doprowadziła do nego
cjacji, które zakończyły się podpisa
niem 7 i 9 lipca 1807 r. traktatów po
kojowych w Tylży.

Prusy znalazły się pod faktyczną 
okupacją francuską, maskowaną wy
muszonym sojuszem. Szybko też rozwi
nął się ruch patriotyczny, wzywający 
do oporu i przyszłej walki. Uczestni
czyli w nim najwybitniejsi politycy, pi
sarze i artyści, m.in. filozof Johann 
Gottlieb Fichte, dramatopisarz Hein
rich von Kleist, malarz Caspar David 
Friedrich. W ciągu kilku lat przepro
wadzono gruntowne reformy państwa 
i armii, przygotowujące do przewidy
wanej konfrontacji. W wyzwoleńczej 
retoryce chętnie odwoływano się do 
wzorców antycznych, starogermań- 
skich i średniowiecznych, a sto lat póź
niej także o tym pamiętano. Na ścia
nach dawnej sali posiedzeń Urzędu Po
wiatowego w Brzegu (dziś Szkoła Mu
zyczna przy ul. Piastowskiej) wciąż 
można oglądać postacie greckich wo
jowników, pozostałość rocznicowego 
wystroju z 1913 r. Wtedy też przed ra
tuszem w Środzie Śląskiej ustawiono 
pomnik - fontannę, którą zdobi posąg

rycerza Rolanda, uniwersalny symbol 
męstwa i niezłomności z pruskim or
łem na tarczy.

Gdy w czerwcu 1812 r. Napoleon 
ruszył na Rosję, wspomagał go z ko
nieczności korpus pod dowództwem 
Hansa Davida Ludwiga von Yorcka. Po 
klęsce Wielkiej Armii generał Yorck 30 
grudnia podpisał w Pożerunach koło 
Taurogów deklarację neutralności, by 
rychło przejść do działań przeciw Fran
cji w Prusach Wschodnich. Fryderyk 
Wilhelm III, który początkowo oficjal
nie potępił Yorcka, wkrótce wyjechał 
z Berlina, by uniknąć francuskiego nad
zoru, i 25 stycznia 1813 r. przybył do 
Wrocławia. Tu 3 lutego zaapelował 
o tworzenie oddziałów ochotniczych. 
Kilka dni później płomienną mowę do 
studentów Uniwersytetu Wrocławskie
go wygłosił w Konwikcie św. Józefa 
(dziś Collegium Antropologicum) pro
fesor Henrik Steffens.
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1. Bitwa pod Lipskiem, fragment obrazu J. A. Kleina, 1814 r.
2. Fontanna Rolanda w Środzie Śląskiej

3. Tablica Theodora Kórnera w Legnicy
4. Lapidarium w Chojnowie - fragment pomnika,
w głębi relikty fontanny jubileuszowej
5. Tablica pamiątkowa zawieszenia broni w Udaninie
6. Bitwa pod Kaczawą, anonimowa rycina z 1813 r.
7. Dunino, pomnik bitwy nad Kaczawą
8. Grób żołnierzy korpusu rosyjskiego w Gryfowie Śląskim
9. Tablica poległych w Kościele Pokoju w Świdnicy

10. Pomnik stulecia w Sędzislawiu
11. Sulistrowickie Skały, dwie tablice

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

W zajeździe Pod Złotym Berłem 
przy Kuźniczej (zburzony w 1945 r., 
obecnie Muzeum Mineralogiczne) roz
poczęło się formowanie korpusu 
ochotniczego majora Ludwiga von 
Liitzowa. Adiutantem dowódcy został 
przybyły 19 marca z Wiednia Theodor 
Kórner, dwudziestodwuletni poeta 
i dramatopisarz u progu wielkiej sławy. 

Jego żołnierska śmierć kilka miesięcy 
później (26 sierpnia pod Gadebusch 
koło Schwerinu w Meklemburgii) 
uczyniła zeń jednego z najbardziej zna
nych bohaterów wojny wyzwoleńczej. 
Na Dolnym Śląsku uczczono go wielo
ma pomnikami i tablicami. W nienaru
szonym stanie przetrwała tylko tablica 
w Legnicy, na ścianie zbudowanej 

w 1914 r. willi kupca Augusta Jaehne- 
ra przy dawnej ul. Kórnera (dziś Wy
spiańskiego 11). Portretowy medalion 
poety okalają liście wawrzynu i dębu, 
a lira, miecz i rulon papieru nawiązują 
do tomu patriotycznych wierszy Leyer 
und Schwert (Lira i miecz).

Fryderyk Wilhelm 111 10 marca 
1813 r. na zamku we Wrocławiu usta- 
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nowit Krzyż Zelazny jako order rozpo
czynającej się wojny „o wolność i nie
zależność”, a 17 marca wydał odezwę 
An mein Volk {Do mego ludu), wzywa
jąc do walki z najeźdźcą. 27 marca 
sformowany w Sobótce korpus von 
Liitzowa złożył przysięgę w ewangelic
kim kościele w Rogowie (zburzony po 
drugiej wojnie światowej) i ruszył na 
front. Dowództwo armii na Śląsku ob
jął 71-letni feldmarszałek Gebhard Le- 
berecht von Bliicher, który przez gra
niczną wówczas Kwisę wkroczył do 
sprzymierzonej z Francją Saksonii i 30 
marca zajął Drezno. Przeciwdziałanie 
francuskie i kampanię wiosenną rozpo
częła 2 maja bitwa pod Grossgorschen 
- Liitzen. Po porażce pod Budziszynem 
wojska pruskie zostały odepchnięte na 
Śląsk. Tu 26 maja Bliicher odniósł efek
towny sukces w bitwie kawaleryjskiej 
pod Chojnowem. W 1882 r. na rynku 
miasteczka stanął wysoki obelisk z pia
skowca, pomnik „wspaniałego zwycię
stwa jazdy”. Po 1945 r., pozbawiony 
napisów, stał do lat sześćdziesiątych, 
gdy runęła górna jego część. Dolną 
część z herbami Chojnowa, Legnicy, 

Wrocławia i Opola przeniesiono do la
pidarium miejscowego muzeum. Moż
na tam też obejrzeć porozbijane ele
menty fontanny jubileuszowej, odsło
niętej przed dworcem kolejowym 18 
października 1913 r. Trzy lata temu 
wydobyto je z rzeki, gdzie przeleżały 
ponad pół wieku.

Ponieważ położenie armii śląskiej 
nadal było niekorzystne, rozpoczęto ro
kowania rozejmowe i 1 czerwca pod
czas spotkania dowódców na plebanii 
w Udaninie uzgodniono 36-godzinne 
zawieszenie broni. Upamiętniająca ten 
fakt tablica z 1913 r. przetrwała na ścia
nie budynku, mieszczącego obecnie 
Ośrodek Zdrowia. 4 czerwca w pobli
skich Pielaszkowicach, w pałacu Bud- 
denbrocków, zawarty został rozejm, 
obowiązujący do 20 lipca, przedłużony 
potem do 10 sierpnia. Piękny niegdyś 
pałac jest dziś rozsypującą się ruiną, nie 
ma też śladu po pamiątkowej tablicy, 
podkreślającej, że akt ów „dla Napole
ona I okazał się zgubny”. W istocie, ko
rzystając z rozejmu, Prusy i Rosja podję
ły ofensywę dyplomatyczną. W czerwcu 
w Dzierżoniowie (Reichenbach), w do

mu pastora Thiedego podpisano kon
wencje wojskowe z Anglią oraz traktat 
sojuszniczy z Austrią. 12 lipca w pałacu 
Hatzfeldów w Żmigrodzie (Trachen- 
berg) zawarty został tzw. protokół tra- 
chenberski, pakt antynapoleoński 
z udziałem Prus, Rosji, Austrii, Anglii 
i Szwecji. Budowlę spalili w 1945 r. żoł
nierze sowieccy, toteż replikę tablicy 
z 1913 r., odsłoniętą w 1998 r. przez So
phie von Hatzfeld, umieszczono na ścia
nie wieży rycerskiej. Uwiecznione 
w brązie kluczowe zdanie spisanego po 
francusku dokumentu brzmi: „Wszyst
kie armie sprzymierzone podejmą ofen
sywę i obóz nieprzyjaciela będzie miej
scem ich spotkania”.

Armia Bliichera z rosyjskim korpu
sem sojuszniczym rozpoczęła ofensywę 
i zarazem kampanię letnią 17 sierpnia, 
po dwóch dniach osiągając linię Bobru. 
Kontratak Francuzów pod dowódz
twem marszałka Etienne’a Macdonalda 
wymusił odwrót w stronę Jawora. 26 
sierpnia 1813 r. Bliicher w rozstrzygają
cej bitwie nad Kaczawą rozgromił Mac
donalda. Podczas chaotycznego odwro
tu setki francuskich żołnierzy utonęły 
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w wezbranych wskutek ulewy nurtach 
Kaczawy i Nysy Szalonej. Bitwę tę przy
pominały liczne pomniki. Najokazalszy 
z zachowanych, wzniesiony w 1908 
i odrestaurowany w 1996 r., stoi na 
nadrzecznym wale we wsi Dunino. Dziś 
tablice w czterech językach poświęcone 
są „pamięci poległych w bitwie nad Ka
czawą”. Pierwotne tablice sławiły zwy
cięstwo, a na jednej znajdował się frag
ment stylizowanego na ludową balladę 
wiersza Ernsta Moritza Arndta Pieśń 
o feldmarszałku, który po polsku mógł
by brzmieć tak: „A nad Kaczawą, nie 
szczędząc guzów / Nauczył Bliicher pły
wać Francuzów: / Płyńcie, Francuzy, bez 
portek w dal! / Niech was wieloryb po
łknie wśród fal”. W Duninie znajduje 
się także muzeum bitwy, utworzone 
w 1909, rozgrabione w 1945 i ponow
nie otwarte w sierpniu 1996 r., podczas 
I Biwaku Historycznego w Warmątowi- 
cach, wskrzeszającego tradycje roczni
cowych obchodów.

Równoczesne zwycięstwo Napole
ona pod Dreznem nie powstrzymało bie
gu wydarzeń. Wojska pruskie 29 sierpnia 
rozbiły pod Płakowicami dywizję gene
rała Puthoda, następnego dnia zajęły 
Lwówek, a 31 sierpnia Gryfów. Sześć
dziesięciu trzech poległych podczas 
szturmu żołnierzy korpusu rosyjskiego 
spoczęło na gryfowskim cmentarzu przy 
ul. kubańskiej. Nagrobny pomnik 
w kształcie sześcianu nakrytego półkulą 
(pierwotnie siedział na niej orzeł), z pła
skorzeźbą przedstawiającą gasnące po
chodnie w wieńcu laurowym, zachował 
niemieckie napisy. Od ulicy oddziela go 
ozdobna kuta krata z czterema plakieta
mi - maskami. 1 w-ześnia w kwaterze 
we Lwówku feldmarszałek Bliicher wy
dał rozkaz dzienny, rozpoczynający się 
od słów: „Śląsk jest wolny od wroga”, 
a do żony napisał: „pognałem ostatnich 
Francuzów z naszej ojczyzny do Sakso
nii”. Półtora miesiąca później rozegrała 
się Bitwa Narodów.

Wkrótce po ostatecznym pokona
niu Napoleona pod Waterloo w dolno
śląskich świątyniach pojawiły się tabli
ce z nazwiskami parafian poległych 
w latach 1813-1815. Było ich bardzo 
wiele, ale po 1945 r. niemal wszystkie 
zostały zniszczone. Bogato zdobiona 
tablica, wisząca w Kościele Pokoju 
w Świdnicy, jest więc dziś cennym uni
katem. W tle widnieje luk triumfalny, 
nad nim napis: „Ams dem hiesigen 
Kirchspiel starben fur Kónig und Vater- 
land” (Z tutejszej wspólnoty kościelnej 
polegli za króla i ojczyznę). W centrum 
znajduje się stela z pięćdziesięcioma na
zwiskami, zwieńczona orłem z gwiaź

dzistym nimbem w dziobie i Krzyżem 
Żelaznym w łapach. Z lewej stoi Anioł 
Zwycięstwa, trzymający trąbę i wieniec 
laurowy, z prawej plączącą kobieta 
w koronie, z orłem na piersi - alegoria 
Prus w żałobie.

Obfitością różnorodnych pomni
ków zaowocowały obchody setnej rocz
nicy wojny wyzwoleńczej. Największy 
z nich - to zaprojektowana przez Maxa 
Berga Hala Stulecia we Wrocławiu 
(przemianowana na Halę Ludową), jed
no z najważniejszych dzieł architektury 
światowej XX w. Najmniejszym mógł 
być zwykły głaz narzutowy z wykutymi 
datami 1813-1913. Znajdziemy takie 
kamienie w Gościszowie koło Lwówka 
czy Gierałtowic koło Bolesławca. Lo
kalne społeczności stawiały zarówno 
pomniki skromne, jak i bardzo okazałe. 
Prosta granitowa stela przetrwała 
w znakomitym stanie na skraju Sędzi- 
sławia koło Kamiennej Góry. W in

skrypcji połączono czas miniony z te
raźniejszością, upamiętniając stulecie 
wojny i dwudziestopięciolecie panowa
nia cesarza Wilhelma II. Z kolei miesz
kańcy Olesznej, nie szczędząc sił, 
wznieśli na szczycie Sulistrowickich 
Skał pięciometrowy kopiec z kamieni. 
Po 1945 r. zarośnięty i uszkodzony, zo
stał odnowiony przez polskich i nie
mieckich miłośników historii, od 1993 
r. wspólnie obchodzących w Sobótce 
i Rogowie kolejne rocznice przysięgi 
korpusu von Liitzowa. Obok napisu 
„Z.ur Erinnerung an die glorreiche Erhe- 
bung Preussens” (Dla upamiętnienia 
chwalebnego powstania Prus) umiesz
czono tablicę DLA UPAMIĘTNIENIA 
WALKI O WOLNOŚĆ 181.3 R. - wy
mowny znak nowego spojrzenia na 
przeszłość Dolnego Śląska, która nie 
dzieli już, lecz łączy.

Jarosław Komorowski

Spotkanie z książką

GÓRNOŚLĄSKIE REZYDENCJE

Bajkowy pałac Thiele-Winklerów w Mosz- 
nej, wspaniała rezydencja Hochbergów 
w Pszczynie i ich zameczek myśliwski 

w Promnicach, reprezentacyjne siedziby 
Strachwitzów w Kamieńcu koto Gliwic i He- 
genscheidtów w Ornontowicach, a także 
pałace Schaffgotschów 
w Kopicach i Seher-Thos- 
sów w Dobrej, będące 
już tylko malowniczymi 
ruinami, współtworzą - 
wraz z innymi jeszcze po
dobnymi obiektami - za
bytkowy krajobraz Gór
nego Śląska. A przecież 
do niedawna części 
z nich nie uznawano na
wet oficjalnie za zabytki, 
skoro powstały po 1850 r. 
Nie mówiąc o tym, że 
uważane byty za obce - 
bo niemieckie, i do tego 
„wrogie klasowo”. Nie 
zajmowano się więc nimi, 
skazując na zapomnie
nie, a często i na fizyczną 
zagładę. Książka Irmy 
Koziny Pałace i zamki na 
pruskim Górnym Śląsku w latach 1850-1914 
(wyd. Muzeum Śląskie, Katowice 2001), 
pierwsza monografia tematu, wypełniła 
więc lukę szczególnie dotkliwą.

Autorka omawia najpierw podstawowe 
konteksty: sytuację polityczno-gospodar
czą regionu oraz teorie architektoniczne 
dziewiętnastowiecznych Niemiec. Następ
nie szczegółowo prezentuje nowo powstałe 
i przebudowywane pałace i zamki, dzieląc 
je według nurtów i tendencji, panujących 
wówczas w architekturze. Grupa pierwsza -

to obiekty wywodzące się z neoklasycy- 
stycznej szkoły Karla Friedricha Schinkla 
(m.in. Slawięcice, Bąków, Trawniki, Starowi- 
ce) oraz należące do postschinklowskiego 
nurtu neogotyku (Narok, Miechowice, Na
klo, Izbicko). Grupę drugą tworzą neogo

tyckie i neorenesansowe 
budowle, projektowane 
przez wrocławskiego ar
chitekta Karla Ludeckego 
(Dobra, Rudy Wielkie, 
Kopice, Krzyżanowice, 
Kamień, Brynek). Do gru
py trzeciej należą pałace 
neorenesansowe, zain
spirowane architekturą 
francuską, włoską czy 
niderlandzką (Pszczyna, 
Świerklaniec, Plawniowi- 
ce, Frączków, Repty, 
Ornontowice, wreszcie 
Moszna). Osobno ukaza
ne zostały projekty i reali
zacje pałaców myśliw
skich. Tekstowi towarzy
szy ponad osiemdziesiąt 
czarno-białych i barwnych 
ilustracji: rycin, zdjęć ar

chiwalnych i współczesnych. Pozwalają 
one zobaczyć zwłaszcza to, co już nie ist
nieje, zniszczone w wyniku wojny, a zwłasz
cza powojennej dewastacji. Pomagają też 
zrozumieć, że wbrew narzuconym propa
gandowo i wciąż jeszcze rozpowszechnio
nym opiniom, Górny Śląsk - jak słusznie pi- 
sze autorka - nie jest „miejscem pozbawio
nym wartościowych dziel sztuki i cennych 
zespołów zabytkowych".

Jarosław Komorowski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE -

Diament śląskiej ziemi
P

oczątki zamku książąt pszczyńskich 
- bo o nim tu będzie mowa - sięga
ją, jeśli wierzyć Schafferowi, archi- 
wariuszowi książęcemu z pierwszej po

łowy XIX w., czasów odległych, XII, 
a być może nawet XI w. Wówczas przy 
prowadzącym z Krakowa na południe 
Europy szlaku handlowym założono za
mek, który okolono ziemnym wałem. 
Do końca XIV w. rezydowali w nim 
książęta piastowscy. Po nich w posiada
nie dóbr pszczyńskich weszli Przemyśli- 
dzi, by po blisko stuletnim panowaniu 
oddać te ziemie księciu cieszyńskiemu. 
Ten sprzedał zamek i jego okolice ma
gnatowi węgierskiemu Aleksandrowi 

murowaną wraz z budynkiem. Brama 
Wybrańców - bo tak się ją potocznie na
zywa, stoi do dziś i prowadzi na rynek 
Starego Miasta. Nazwa bramy wywodzi 
się od sposobu rekrutacji straży zamko
wej wzorowanej na polskiej piechocie 
wybranieckiej. Na budynku umieszczo
no łaciński napis: OMnlpotens CoeLI 
terrae peLaglqVe Creator EXCVblls 
postes fVLCIat hosCe sVIs. Odczytanie 
pogrubionych liter daje datę budowy 
bramy: 1687 r. Napis głosi: „Wszech
mocny nieba, ziemi, morza Twórca/ 
Niech wartą swoją tejże bramy strzeże”.

Już pod koniec lat trzydziestych 
XVIII w. następni przedstawiciele rodzi- 

niemieckiej nazwy Pszczyny) złożył kró
lowi pruskiemu hołd lenny z zajmowa
nych przez siebie ziem. Po piętnastu la
tach ustanowiono na nich majorat, czy
li zasadę przekazywania niepodzielone- 
go majątku z ojca na najstarszego 
przedstawiciela rodziny. Wreszcie nad
szedł rok 1846, w którym nowym wła
ścicielem Pszczyny został pochodzący 
z Książa na Dolnym Śląsku hrabia Jan 
Henryk X von Hochberg, cztery lata 
później posługujący się już dziedzicz
nym tytułem książę von Pless, czyli 
książę pszczyński. Dwóch pierwszych 
właścicieli z tej rodziny zakończyło dłu
gie przebudowy zamku. Najpierw ksią-

Turzo. Lecz niedługo dane było cieszyć 
się tej rodzinie z nabytych posiadłości. 
W połowie XVI w. zamkiem władał już 
kto inny - Promnicowie.

Przez ponad dwa wieki zamek znaj
dował się w rękach tej rodziny. W tym 
czasie przebudowano go w stylu rene
sansowym. Wówczas budowla otrzyma
ła plan nieregularnego prostokąta. Dwa 
skrzydła mieszkalne wschodnie i za
chodnie zostały połączone murami kur
tynowymi. Przy wschodnim skrzydle 
umieszczono bramę wjazdową i kaplicę. 
Z trzech stron dziedziniec okalały trój- 
kondygnacyjne krużganki. Od południa 
natomiast zbudowano drewniany ga
nek. W takim stanie zamek dotrwał do 
lat osiemdziesiątych XVII w., kiedy to 
w południowej i północnej części dobu
dowano galerie arkadowe. W miejscu 
drewnianej strażnicy postawiono bramę 

ny Promniców zdecydowali się na nową 
przebudowę. Tym razem w stylu baroko
wym. Przerwane w wyniku pożaru prace 
zostały wznowione po pół roku. Zlikwi
dowano północny mur i na jego miejscu 
postawiono część mieszkalną. Zburzono 
krużganki i południowe skrzydło.

Nim przebudowa zamku została za
kończona, po raz kolejny zmienił on 
właściciela. Miejsce Promniców zajęła 
rodzina Anhalt-Kothen, ta sama, której 
przedstawicielka z linii Anhalt-Zerbst 
zasiadła na tronie Rosji jako Katarzyna 
II. Echem tych rodzinnych powiązań 
jest gobelin znajdujący się w westybulu 
pałacu - „Amazonki żegnające synów 
udających się na poszukiwanie swoich 
ojców”, podarowany przez carycę księ
ciu Fryderykowi. W 1767 r. książę Fry
deryk Erdmann Anhalt-Kothen-Pless 
(ten ostatni człon nazwiska przyjęto od 

żę Jan Henryk X odrestaurował zamek 
i dobudował tarasy widokowe na wyso
kości pierwszego piętra. Później jego 
syn książę Jan Henryk XI sprowadził 
słynnego francuskiego architekta Alek
sandra Destailleura, który zastosował 
formy określane przez historyków sztu
ki mianem „kostiumu francuskiego”. 
Dziewiętnastowieczna fascynacja archi
tekturą Francji XVI i początku XVII w. 
zaowocowała narodzinami mody na 
budowle o elewacjach ceglanych z ele
mentami kamiennymi i wysokimi da
chami mansardowymi. W Pszczynie 
spotykamy charakterystyczne dla dru
giej połowy XIX stulecia przemieszanie 
stylów - malownicza bryła budowli, na
wiązująca do sztuki francuskiego ma- 
nieryzmu czasów Franciszka I, została 
wzbogacona detalem neobarokowym 
o motywach rodem z przełomu XVII
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1.2. Widok zamku w Pszczynie 
od strony północnej (1)
i zachodniej (2)

3. Brama Wybrańców

4.5. Wnętrza zamku: biblioteka (4)
i fragment pokoju myśliwskiego (5)

6. Brama Chińska

7. Wieża widokowa z lodownią

8. Kapliczka w parku

go zamku. Po wojnie Pszczyna weszła 
w obręb państwa polskiego, po raz 
pierwszy od czasów rozbicia dzielnico
wego. Książę Jan Henryk XV, Niemiec 
lecz obywatel Rzeczypospolitej, nie po
parł reżimu hitlerowskiego. Jednak echa 
wystąpień kanclerza dotarły do Pszczyny 
i odbiły się tragicznym losem najmłod
szego z książęcych synów, hrabiego Bol
ko. Zaaresztowany przez gestapo prze
trzymywany był w więzieniu, z którego 
wyszedł, ale w 1936 r. zmarł w zamku. 
Jego grób znajduje się na niewielkim pa-

(zdjęcia: 1-3, 6-8 - Kacper Śledziński;
4,5- Jan Kruczek)

i XVIII w. Aleksander Destailleur za
projektował też wspaniały westybul, je
go ściany i balustrady schodów zostały 
ozdobione znanymi z czasów starożyt
nego Rzymu liśćmi laurowymi przyzna
wanymi wodzom podczas triumfu. 
Przypominają one o udziale księcia Jana 
Henryka XI w dwóch zwycięskich woj
nach Prus, z Austrią i Francją. Jego dzie
łem jest również największa dwukondy
gnacyjna sala zamku zwana Salą Lu
strzaną. Na jej dwóch przeciwległych 

końcach znajdują się duże lustra - stąd 
nazwa. Pierwotnie była tu jadalnia, dzi
siaj odbywają się w niej koncerty muzy
ki kameralnej. Przebudowa zamku we
dług koncepcji Destailleura dokonana 
została w latach 1870-1880.

Podczas pierwszej wojny światowej 
w zamku pszczyńskim mieściła się kwa
tera główna cesarza niemieckiego Wil
helma II. Mieszkał on w swoich aparta
mentach na parterze zachodniego skrzy
dła. Był to najsłynniejszy mieszkaniec te- 

górku w zachodniej części parku. Obok 
złożono zwłoki zmarłego dwa lata póź
niej księcia Jana Henryka XV.

Na otaczających zamek pszczyński 
terenach w połowie XVI w. zaprojekto
wano park. Najpierw był to niewielki 
ogród warzywny i zwierzyniec. Swoją 
późniejszą postać park zawdzięcza ro
dzinie Anhaltów. Wówczas poprowa
dzono pięć alejek, zaczynających się 
przed północnym skrzydłem zamku. 
Centralna aleja prowadziła do amfite
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atru (nie zachował się) i umieszczonego 
na końcu alejki cmentarza rodziny An- 
halt-Kothen-Pless. Ogród warzywny 
zamieniono na ogród ozdobny, tzw. 
giardino segreto. Wzniesiono mały 
dworek klasycystyczny „Ludwikówkę”, 
który nazwę przyjął od imienia księcia 
Ludwika Anhalt-Kothen-Pless, miłośni
ka górskich eskapad. Książę, nielubiący 
hałasów i dworskiej etykiety, wybrał ci
szę i samotność w dworku położonym 
na uboczu. Na południowo-wschod
nim krańcu parku - stąd biegł szlak 
handlowy na południe i zachód - znaj
duje się niewielka kapliczka „Bądź Wo
la Twoja”. Według tradycji w tym miej
scu kasztelan Jan Tęczyński dogonił 
uciekającego do Francji króla Henryka 
Walezjusza. Do parku prowadziła za
chowana do dziś Brama Chińska, wy
budowana za czasów panowania księ
cia Jana Henryka XI. Z tego samego 
okresu pochodzi pawilon herbaciany 
wybudowany w stylu orientalnym. 
Znajduje się on na niewielkiej wyspie 
w centrum parku. Takie umieszczenie 
budyneczku zapewniało spokój po
trzebny do medytacji podczas spożywa
nia napoju. Naprzeciwko pawilonu 
herbacianego, po drugiej stronie stawu, 
na niewielkim pagórku wzniesiono 
wieżę widokową. Niestety do naszych 
czasów nie zachowały się znajdujące się 
w niej niegdyś schody. Za to przez kwa
dratowy otwór u dołu budowli może
my podziwiać dawną lodownię. Na 
drugim końcu parku, na wprost zamku 
znajduje się cmentarz św. Jadwigi. Zo
stał on założony w XV w. Na środku 
cmentarza wznosił się pochodzący 
z XVI w. drewniany kościół św. Jadwi
gi (spalony przez Niemców we wrze
śniu 1939 r.). Wśród wielu dziewiętna
stowiecznych nagrobków jest grób 
księżnej Marii Doroty, żony księcia 
Fryderyka Ferdynanda Anhalt-Kothen- 
-Pless, syna Fryderyka Erdmanna.

Po drugiej wojnie światowej zamek 
wraz z parkiem stał się własnością pań
stwa. Po krótkim epizodzie, kiedy to 
pomieszczenia książęce zaadaptowano 
na biura, zdecydowano się na utworze
nie w nim muzeum. Początkowo eks
pozycja przedstawiała wyposażenie 
wnętrz zamkowych począwszy od re
nesansu, a skończywszy na XIX stule
ciu. Dopiero później zachowane sprzę
ty i fotografie pozwoliły na odtworze
nie wnętrz zamku z początku XX w. 
Takie możemy oglądać je dzisiaj. 
W 1996 r. program rekonstrukcji 
wnętrz pszczyńskiego zamku otrzymał 
dyplom organizacji Europa Nostra.

Kacper Śledziński

Purystyczne zabytki

N
a przełomie XVIII i XIX w. w eu
ropejskiej architekturze dostrze
galny jest pewien nurt awangar
dowy, będący wyrazem poszukiwań no

wej estetyki. Przejawia się on, najogólniej 
rzecz biorąc, w tendencji do upraszczania 

sycystycznej znalazły głównie zastosowa
nie w budownictwie militarnym i prze
mysłowym. Występują również w archi
tekturze ogrodowej i rezydencjonalnej, 
a nawet w tzw. małej architekturze. Poni
żej prezentuję trzy przykłady obecności 

form klasycystycznych i odznacza się 
świadomym ograniczeniem roli porząd
ków architektonicznych. Architekci two
rzący w tej stylistyce stosują chętnie za
biegi mające na celu skontrastowanie po
szczególnych partii budowli, operują czę
stokroć dużymi gładkimi powierzchnia
mi, unikają ozdobności oraz dążą do geo- 
metryzacji elementów przestrzennych 
kompozycji w celu wyeksponowania czy
stości jej struktury. Działaniom tym towa
rzyszą hasła oparcia architektury na zasa
dach racjonalności, oszczędności i funk
cjonalności. Na ziemiach polskich ten
dencje do upraszczania architektury kla- 

w polskiej architekturze tej awangardo
wej tendencji.

Jedną z głównych atrakcji słynnego 
parku Zofiówka koło Humania jest pawi
lon zwany niegdyś Tetidionem. Park Zo
fiówka został utworzony na życzenie ma
gnata kresowego Stanisława Szczęsnego 
Potockiego i miał upamiętniać jego żonę 
Zofię Wittową. Zasadnicze prace związa
ne z ukształtowaniem parku były prowa
dzone w latach 1796-1805 pod kierun
kiem Ludwika Metzlla, uzdolnionego in
żyniera, byłego porucznika wojsk koron
nych. Pośród rozlicznych grot, polan i ma
lowniczo wyeksponowanych bloków ka-
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miennych odnaleźć można w Zofiówce 
kilka pawilonów ogrodowych. Z całą 
pewnością najciekawszym z nich jest sta
nowiący rodzaj kaskady pawilon Tetidion. 
W rzeczywistości jest to wydrążone w gro
bli stawu górnego pomieszczenie. Dwie 
znajdujące się w jego wnętrzu kolumny 
wraz z zamykającym wejście do niego po
tężnym czterokolumnowym portykiem 

dźwigają wielką granitową płytę. Na nią 
spada woda płynąca ze stawu górnego pod 
mostkiem, znajdującym się bezpośrednio 
nad Tetidionem. Ów kamienny blok jest 
idealnie wypoziomowany i powoduje, że 
spadająca z niego woda tworzy zasłonę 
podobną do szklanej tafli, spod której wi
dać wnętrze Tetidionu. Autor tej niezwy
kłej atrakcji (Metzell lub jakiś inny niezna

ny obecnie architekt) użył przy jej projek
towaniu oszczędnych środków. Kolumny 
portyku pozbawione są głowic i baz. Pozo
stałe elementy składają się z prostych nie- 
ozdobionych geometrycznych brył.

W Warszawie przy ul. Senatorskiej 
znajduje się rezydencja rodziny Zamoy
skich. Obecny jej wygląd zawdzięczamy 
gruntownej przebudowie, dokonanej w la-
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tach 1812-1819 z inicjatywy Stanisława 
Kostki Zamoyskiego Pałacu Błękitnego, 
należącego do Anny Orzelskiej, a następ
nie do Czartoryskich. Autorem projektów 
przebudowy był znany warszawski archi
tekt Fryderyk Albert Lessel. Mimo że zo
stała ona przeprowadzona w ramach ist
niejącego zarysu murów, to zmieniła za
sadniczo wygląd obiektu. Lessel zrezygno
wał z artykułowania elewacji porządkami 
architektonicznymi. Fasada korpusu głów
nego otrzymała oszczędną dekorację 
w postaci obramień okiennych i poprze
dzającego ryzalit czterofilarowego porty
ku, a elewacja ogrodowa została ukształto
wana w sposób niesymetryczny przy uży
ciu równie oszczędnych środków. Skrzy
dła boczne o oknach pozbawionych obra
mień ozdobiono jedynie boniami, przez co 
wyraźnie zostały skontrastowane z mają
cym gładkie ściany korpusem. Płaskie da
chy skrzydeł bocznych i niski dach korpu
su głównego podkreślają kubiczność po
szczególnych brył, składających się na ca
łość budowli rezydencjonalnej. Dzięki tym 
zabiegom architektura pałacu Zamoyskich 
nacechowana jest prostotą i elegancją.

W nawie głównej warszawskiej świąty
ni ojców kapucynów przy ul. Miodowej 
znajduje się bardzo interesujący pomnik. 
Został on wystawiony w 1816 r. dla 
uczczenia pamięci rok wcześniej zmarłej 
Anny z Korzeniowskich hr. Aleksandrowej 
Pociejowej. Zasadniczym jego elementem 
jest masywna bryła krzyża, w której wyku
te zostały sentencje oraz na której osadzo
no symbolizującego wieczność węża zjada
jącego własny ogon. Krzyż ten posado
wiony jest na zwężającym się ku górze po
stumencie, w którego arkadowej niszy 
umieszczone zostały płaskorzeźbione mo
tywy związane z symboliką śmierci. Krót
kie ramiona krzyża podtrzymują płaczki- 
-hermy, a cały pomnik oparty jest na ma
sywnym cokole. Zdumiewający jest efekt 
artystyczny całości. Pomnik pozbawiony 
jest zbędnej dekoracyjności i przez to od
znacza się monumentalnością. Poszczegól
ne jego elementy zostały zakomponowane 
przy użyciu prostych brył. Nawet krzyż 
dzięki „zaostrzeniu” zdaje się przypomi
nać popularny w architekturze klasycy- 
stycznej motyw - obelisk. Użycie czarnego 
kamienia, odcinającego się na tle ścian, 
jeszcze bardziej podkreśla zwartość całej 
kompozycji. Partia rzeźbiarska została 
sprowadzona do roli drugorzędnej.

Pomnik z warszawskiego kościoła ka
pucynów jest unikatowym zabytkiem. 
Nie został zaprojektowany z użyciem ty
powych w ówczesnej epoce motywów 
znamiennych dla sztuki sepulkralnej, ta
kich jak urna, sarkofag czy kolumna.

Andrzej Wąsowski

Drzwi do wiejskich stajni

O
becnie na wsiach Śląska Opol
skiego coraz mniej jest koni słu
żących jako siła pociągowa i do 
prac polowych, zastąpione zostały 

przez konie mechaniczne. Dawniej ko
nie były podstawą gospodarstwa, dlate
go dbano o nie czasami bardziej niż 
o ludzi. Urządzano im odpowiednie po
mieszczenia i zabezpieczenia tych po
mieszczeń poprzez drzwi, które chroni
ły przed kradzieżą, ale też przed uciecz
ką koni ze stajni, zwłaszcza w okresie 
letnim. Przed tą drugą ewentualnością 
chroniły tzw. drzwi letnie, występujące 
najczęściej jako drzwi drugie, umoco
wane i otwierane na zewnątrz otworu 
wejściowego do stajni. Na Śląsku Opol
skim nazywano je różnie: drzwirzi do 
chlywu końskiego, drzwirzi do masztal- 
ni, drzwi do stajni lub die Lattentilre 
(niem.) - drzwi drabinowe. Drzwi te 
występowały głównie przy stajniach 
(rzadziej w budynkach mieszkalnych), 
ponieważ w czasie letniej pogody 
wpuszczały świeże powietrze i światło 
do wnętrza stajni, jednocześnie zabez
pieczając przed ucieczką koni. Główne 
drzwi deskowe, otwierane do wewnątrz 
stajni, były w okresie letnim cały czas 
otwarte. W czasie zimy, na noc, między 
drzwi deskowe a drzwi letnie upychano 
snopki słomy w celu docieplenia wnę
trza stajni. Drzwi letnie występowały 
przede wszystkim w budynkach muro
wanych, ponieważ drewniane budynki 
gospodarcze były stosunkowo niskie 
i miały niewysokie otwory drzwiowe. 
W tym wypadku wystarczyły tylko tzw. 
półdrzwiczki (90-110 cm wysokości, 
podczas gdy otwór drzwiowy miał 
170-180 cm wysokości), stosowane 
głównie przy budynkach mieszkalnych 
i oborach. Półdrzwiczki nie zabezpie
czały przed ucieczką konia ze stajni; 
koń mógł je przy wysokim otworze 
drzwiowym łatwo przeskoczyć.

Na Śląsku Opolskim murowane bu
dynki gospodarcze występowały pier
wotnie pod wspólnym, dwuspadowym 
dachem z budynkami mieszkalnymi (tzw. 
zagroda frankońska). Pomieszczenia go
spodarcze miały piękne, kolebkowe skle
pienia, podtrzymywane przez kamienne 
kolumny oraz żłoby wykonane z wydrą
żonego kamienia. Otwory drzwiowe 
(wys. 2,0-2,2 m) były często zakończone 
lukiem, podobnie jak drzwi wejściowe 
do części mieszkalnej, z ozdobnym obra

mieniem z cegieł. Drzwi do pomieszczeń 
gospodarczych były deskowe (deskowo- 
-listwowe, deskowo-spongowe), otwie
rane do wewnątrz; od drzwi w domach 
mieszkalnych różniły się jedynie precyzją 
wykonania. Skrzydło drzwi deskowych 
wykonane było z pionowo ułożonych 
kilku desek łączonych do czoła lub na 
wpust i związanych za pomocą gwoździ 
kowalskich listwami lub spongami (śpon- 
gi), widocznymi od wewnątrz. Drzwi de
skowe wzmacniano przy większej szero
kości (powyżej 1 m) skośnym zastrzałem 
(śtrybą), zaciętym w dolną listwę od stro
ny zawiasów, a w górną od strony za
mknięcia. Drzwi te najczęściej miały za
wiasy pasowe (wcześniejsze były różny
mi wariantami zawiasów esowych i krzy
żowych) wyrobu kowalskiego.

Podobną konstrukcję miały drzwi 
letnie, tylko ich górna część była ażuro
wa, miała wycięte różnego rodzaju 
otwory, przepuszczające światło i powie
trze do wnętrza stajni. Przy tych 
drzwiach, które były chronologicznie 
późniejsze, występowały zawsze zawiasy 
pasowe pierwotnie kowalskie, a w okre
sie międzywojennym fabryczne. Drzwi 
te zawsze zamykano na skobel i wrzecią- 
dze, zatykając w otwór drewniany ko
łek, kawałek metalowego, zagiętego 
pręta, a na noc kłódkę; nie miały innych 
zamków. Wykonywali je profesjonalni 
stolarze, podobnie jak inne drzwi wiej
skie. Trudno dziś dociec, czy urozmaico
ne i często wyszukane formy otworów 
w górnej części były naśladownictwem
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1-7. Przykłady dawnych drzwi letnich do 
stajni z różnych miejscowości: z Krogulna (1), 
Mosznej (2), Domecka (3), Starościna (4), 
Mieszkowic (5), Rudziczki (6), Bukowa (7)

(zdjęcia: Elżbieta WijaŚ-Grocholska)

budownictwa pałacowego, czy stanowi
ły wytwór wyobraźni i pomysłowości 
samych majstrów stolarskich. Jedno 
można stwierdzić na pewno, że im 
drzwi starsze, tym bardziej ozdobną 
miały formę wycięć, a im nowsze, tym 
częściej ograniczały się tylko do pro
stych listew, wyciętych w deskach.

Dawne drzwi letnie do stajni wystę
powały w trzech wersjach: jako pełne 
drzwi deskowe, o normalnej wysokości, 
z wycięciami w deskach w części gór
nej; jako pełne drzwi deskowe, niższe 

od otworu drzwiowego o 15-25 cm, 
również z ażurowymi wycięciami w de
skach w części górnej oraz jako niższe 
od otworu drzwiowego drzwi, których 
wycięcia w deskach dochodziły do koń
ca, a końcówki wyciętych desek zakoń
czone były ozdobnie w kształcie wieży
czek, szpiców, tworząc przy tym ozdob
ny łuk (Rudziczka, Bukowo).

Zdobnictwo wyciętych otworów 
jest, jak na ograniczony fragment drzwi 
i ich przeznaczenie, bardzo urozmaico
ne. Są to wycięte w deskach wycięcia 
owalne, kółka, łezki, trójkąty skiero
wane ku górze, romby, prostokąty 
o ściętych, wewnętrznych wierzchoł
kach itp. Na drzwiach np. z Mosznej 
wycięty jest nawet otwór w kształcie 
serduszka. Ozdobny charakter ma rów
nież górne zakończenie drzwi, wycięte 

w półokrągłe ząbki z dziurkami, w ząb
ki trójkątne, w łuki faliste itp.

Drzwi letnie przy budynkach miesz
kalnych występują głównie w bied
niejszych gospodarstwach, w budyn
kach osiemnasto- i dziewiętnastowiecz
nych, najczęściej budowanych w kon
strukcji słupowo-ryglowej na połu
dniowo-zachodnich terenach Śląska 
Opolskiego (Prudnickie, Nyskie). Moż
na przypuszczać, że w tych budynkach, 
w bocznej komorze trzymano konia do 
chwili wybudowania osobnego budyn
ku gospodarczego.

Niestety, drzwi te znikają z zabudo
wy wsi. Wyrzucane są jako stare i niepo
trzebne, a na ich miejsce wprowadza się 
współczesną, typową stolarkę drzwiową.

Elżbieta Wijas-Grocholska
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Zabytki na znaczkach

Parowozy z Wolsztyna

F
ilateliści, będący zarazem miłośni
kami naszych zabytkowych paro
wozów i związanego z nimi taboru 
kolejowego, nie mogą narzekać na brak 

walorów filatelistycznych (znaczków 
pocztowych, całości, kart analogicznych 
oraz pamiątkowych karnetów) odnoszą
cych się do wybranego przez nich tema
tu. Doceniając znaczenie kolei w dzie
dzinie ekspedycji pocztowej, Zarząd 
Poczty Polskiej z sentymentem spogląda 
na stare, wysłużone lokomotywy i cią
gnięte przez nie zabytkowe wagony, 
wśród których nie brakuje przecież i wa
gonów pocztowych. Do wydanych 
przed laty i cieszących się niezmiennie 
powodzeniem znaczków z tego tematu 
należą na przykład serie: „Historia loko
motywy” (1976), „Historia kolejnictwa” 
(1978), „40-lecie fabryki taboru kolejo
wego «PaFaWag» we Wrocławiu” (1985) 
oraz pojedynczy znaczek z portretem 
Hipolita Cegielskiego i wizerunkiem 
produkowanej w jego zakładach w 1883 r. 
lokomobili parowej, z wieloczęściowej 
emisji „70 rocznica odzyskania niepod
ległości” (1988), a z niedawno wyda
nych seria „150 lat kolei na ziemiach 
polskich” (1995).

Najnowsza czteroznaczkowa seria - 
wprowadzona do obiegu 21 września 
2002 r. - prezentuje zabytkowe parowo
zy z parowozowni-skansenu w Wolszty
nie, ostatniej pracującej „pod parą” paro
wozowni w Europie. Do opracowania 
znaczków, wykonanych techniką offsetu 
na papierze fluorescencyjnym, według 
projektu Jacka Brodowskiego, posłużyły 
zdjęcia Dariusza Gulowatego. Niektóre 
z tych fotografii prezentujemy i u nas, 
mając nadzieję, że dopełnią one prezen
tacji wybranych lokomotyw - zabytków 
niezwykłych, fascynujących drzemiącą 
w nich siłą, pięknych, lecz niemal już nie
spotykanych.

Na pierwszym ze znaczków o nomina
le 1,10 zł przedstawiono parowóz osobo
wy Okl-359 zbudowany w zakładach 
Schwarzkopf'w Berlinie w 1917 r. (il. 1). 
Obok ten sam parowóz na fotografii przed 
halą w Wolsztynie (il. 2) i podczas usuwa
nia leszu z dymnicy (il. 3). Na znaczku dru
gim, także o wartości 1,10 zł, pokazano lo
komotywę parową 01 49-7 z zakładów Fa- 
blok w Chorzowie - wciąż sprawną, służą

cą do prowadzenia pociągów osobowych 
- rok produkcji 1954 (il. 4). Z kolei paro
wóz towarowy Tki3-87 - to najstarsza lo
komotywa w wolsztyńskim skansenie. Zo
stała ona zbudowana na zamówienie kolei 
pruskich w zakładach Union-Gieserei 
w Królewcu. Po wojnie trafiła do Pozna
nia, a stamtąd do Gniezna, gdzie w 1995 r. 
przeprowadzono jej remont. Wreszcie sta

ła się ozdobą parowozowni w Wolsztynie. 
Jest na znaczku o nominale 2 zł (il. 5) i na 
zdjęciach z pociągiem historycznym z lat 
trzydziestych na szlaku kolejowym Wolsz
tyn - Konotop (il. 6 i 7). O ostatnim 
z umieszczonych na znaczkach zabytko
wych parowozów mówi się nie tylko 
z uznaniem, ale i z atencją. To słynna

„Piękna Helena” - parowóz pospieszny 
Pm 36-2 z Pierwszej Fabryki Lokomotyw 
w Polsce w Chrzanowie z 1937 r., jedna 
z dwóch zbudowanych wówczas dla ob
sługi lekkich pociągów ekspresowych lo
komotyw, jedyna, która przetrwała zawie
ruchę wojenną. Jest na znaczku o wartości 
2 zł (il. 8), jest i na zdjęciu (il. 9).
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Wchodzące w skład parowozowni 
w Wolsztynie budynki i urządzenia tech
niczne pochodzą z 1907 r. Są to ośmiosta- 
nowiskowa hala postojowa z zapadnią do 
wymiany zestawów kołowych lokomotyw 
i zabytkowym zapleczem warsztatowym, 
wieża ciśnień ze zbiornikiem na wodę 
o pojemności 100 m‘, obrotnica z firmy 
Wischer w Stargardzie oraz kanał oczyst- 
kowy. Wśród eksponatów na szczególną 
uwagę zasługują zabytkowe parowozy, wa
gony i drezyny ręczne. Większość parowo
zów utrzymywanych jest w stanie czyn
nym, a trzem z nich każdego dnia przypa
da w udziale obsługa lokalnych linii kole
jowych wokół Wolsztyna. W grupie 12 
użytkowanych w ruchu zabytkowych loko
motyw znajdują się m.in. parowozy: Tki3-
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Widok hali parowozowni w Wolsztynie
- na pierwszym planie obrotnica, w głębi 
na wachlarzu parowozy

-87 firmy Union-Gieserei z Królewca 
z 1908 r., Okl-359 zbudowany w zakła
dach Schwarzkopf w Berlinie w 1917 r. 
oraz parowóz pospieszny Pm 36-2 - „Pięk
na Helena” z Pierwszej Fabryki Lokomo
tyw w Polsce w Chrzanowie z 1937 r. 
Wśród 16 eksponatów „zimnych” na uwa
gę zasługują parowozy: Tkbb-4 firmy Bor- 
sig Tegel z Berlina z 1912 r., Tyl-76 wy
produkowany w zakładach Linke-Hoff- 
man w 1919 r. i Oki-322 pochodzący z tej 
samej wytwórni, lecz dwa lata młodszy 
oraz Ty43-92 z zakładów Hipolita Cegiel
skiego w Poznaniu z 1948 r.

Skansen czynny jest codziennie od go
dziny 7.00 do 15.00. Wystawa, izba pa
mięci i sprzedaż pamiątek - od poniedział
ku do piątku w tych samych godzinach. 
Ponadto, na specjalne zamówienia, Zakład 
Przewozów Regionalnych PKP w Poznaniu 
organizuje podróże po Wielkopolsce po
ciągami nadzwyczajnymi i turystycznymi 
z Wolsztyna - pociągiem „Retro” w wago
nach dwuosiowych z lat 1928-1930 lub 
składem wagonów czteroosiowych z lat 
1957-1958. Wykupienie biletu na zwie
dzanie skansenu upoważnia do fotografo
wania znajdujących się w nim obiektów. 
Na terenie parowozowni można też sko
rzystać z noclegu w pokojach gościnnych 
1, 2, 3 i 4-osobowych. Informacja i zamó
wienia: PKP „Cargo” S. A. - Parowozow
nia Wolsztyn - tel. (0 prefix 68) 384-20- 
08 w. 393 oraz „PKP Przewozy Regionalne 
Sp. z o. o.” - Zakład Przewozów Regio
nalnych w Poznaniu - tel. (0 prefix 68) 
384-20-08 w. 368.

Tradycyjnie na początku maja 
w wolsztyńskim skansenie spotykają się 
prawdziwi miłośnicy zabytkowych paro
wozów. Ściągają z całej Europy na do
roczne święto Wielkiego Parowego 
Show. Kulminacją tej niezwykłej imprezy 
jest zapierająca dech w piersiach parada 
6-8 lokomotyw na stacji Wolsztyn (il. 10). 
W tym roku - poza przeżyciami związa

10

nymi z paradą - uczestnicy zlotu mieli 
jeszcze dwa dodatkowe powody do zado
wolenia: mogli cieszyć się z wydanych nie
dawno znaczków z ich parowozami oraz 
z wiadomości o Nagrodzie World Press

Photo dla Witolda Krassowskiego, który na 
temat swojego reportażu wybrał ludzi i lo
komotywy z wolsztyńskiego skansenu...

Wojciech Przybyszewski
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mi, wchodziły w skład regaliów. Na 
dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych 
zdjęciach władców sułtanatów indone
zyjskich otaczający ich dworzanie trzy
mają naczynia do betelu w rękach lub 
są one ustawione na podręcznym stoli
ku, wraz z niezbędną spluwaczką, tak 
jak korona i jabłko na portretach euro
pejskich władców. Wśród społeczności 
zamieszkujących Borneo, Timor i inne 
wyspy Indonezji, u których żywe do 
dzisiaj są pozostałości kultury Dong- 
son, żucie betelu jest jednym ze środ
ków duchowej i seksualnej więzi. Sło
wo pinang, będące nazwą orzecha are- 
kowego, jest synonimem słowa ozna
czającego propozycję małżeństwa.

Zestawy do betelu

B
etel jest bardzo rozpowszechnioną 
używką na terenie Azji Południo
wo-Wschodniej. Występuje w for
mie prymek do żucia, których podsta

wowym surowcem są nasiona, znanej 
jedynie w uprawie, pierzastolistnej pal
my arekowej (Areca catechu). Nasiona 
te, nazywane orzechami arekowymi, za
wija się w świeże liście pieprzu żuwnego 
{Piper hetle), posmarowane pastą z wap
na, w klasycznym wydaniu z pokruszo
nych muszli lub koralowców, wraz 
z przyprawami zapachowo-smakowymi, 
np. gambirem, pieprzem, kardamonem, 
goździkami, cynamonem, gałką musz
katołową, tytoniem, w niedużą prymkę. 
Żucie betelu działa pobudzająco na or
ganizm, dezynfekuje także jamę ustną. 
W ludowej medycynie jest stosowane 
jako lek przeciwko gorączce, pasożytom 
i wielu innym dolegliwościom. Ubocz
nym skutkiem żucia betelu jest odkłada
nie się kamienia nazębnego oraz zabar
wienie zębów czerwienią areka i barw
nikiem z gambiru. Ciemne zęby nie 
oznaczają jednak defektu, wręcz od
wrotnie, do niedawna uważane były za 
oznakę zamożności i urody. Ostatnio, 
dzięki badaniom prowadzonym na Taj
wanie, okazało się, że żucie betelu po
woduje zwiększoną zapadalność na raka 
jamy ustnej.

Zwyczaj żucia betelu z Półwyspu 
Malajskiego, który jest ojczyzną palmy 
arekowej, rozprzestrzenił się na Indo
nezję, Filipiny, Indie, Południowe Chi
ny i kraje Półwyspu Indochińskiego. 
Kiedyś związany był, i nadal wiąże się 
go w środowiskach wiejskich, z prak
tykami magicznymi i obrzędowymi,

przede wszystkim przy ceremonii za
ślubin i pogrzebach. W Chinach 
był już znany w czasach dy
nastii Tang. O zwyczaju tym 
donosił w swojej relacji 
z podróży Marco Polo, 
w połowie XV w. konkuro- I 
wał z piciem herbaty. Na ' 
dworach indonezyjskich j 
i malajskich władców czę
stowanie podwładnych be
telem podlegało specjalnemu 
ceremoniałowi, a naczynia do je
go podawania, często wykonane ze 
złota i ozdobione drogimi kamienia-
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porcelany. Wśród mniej zamożnych wy
korzystywano naczynia z bambusa, ple
cione pojemniczki z liści palmowych, 
rotangu, puzderka drewniane, haftowa
ne koralikami torebeczki z tkaniny.

W Indonezji, na Jawie, zestaw na
czyń do podawania betelu, tak jak i sa
ma ceremonia, nazywany tempat sirit, 
składa się z wazy na profilowanej stop- 

Grawerowana dekoracja, składająca się 
z drobnych motywów geometrycznych 
i stylizowanych roślinnych, pokrywa 
całą płaszczyznę, zdradzając wyraźne 
wpływy islamu, obecnego w Indonezji 
od XIII w.

Komplet z Sumatry, wykonany 
z paktongu, składa się z płaskiej, owal
nej tacki, otoczonej ażurowym ran-

1. Gotowe prymki
2. Chiński porcelanowy komplet do betelu, 
ozdobiony tekstem poetyckim
3. Jawajski zestaw do betelu (poi. XIX w.), 
wykonany ze złota; naczynka na przyprawy 
w kształcie owoców mangostanu
4. Zestaw do betelu z Timoru, wykonany
z pudełeczek wyplatanych z liści palmowych 
i pojemników z pędów bambusa; pokrywki 
pudełeczek i pokrowce na bambus 
haftowane koralikami
5.6. Dwa zestawy do betelu z Jawy (pierwsza 
pot. XX w.), mosiądz odlewany, toczony, 
grawerowany (5) i używana z tym zestawem 
spluwaczka (6) (zb. MAiP)
7. Zestaw do betelu, spluwaczka, nożyce 
z Sumatry (pierwsza pot. XX w.), paktong, 
mosiądz, stal (zb. MAiP)

Z kolei dla ludu Atoni, zamieszkujące
go Zachodni Timor, orzech jest pier
wiastkiem żeńskim, liść pieprzu żuwne- 
go pierwiastkiem męskim, a wapno 
wchodzące w skład używki oznacza 
spermę.

W zamożnych domach do przecho
wywania składników i podawania be
telu służyły specjalne zestawy pojem
ników wykonane z metalu, laki czy 

ce, o brzuścu okrągłym lub sześciokąt
nym, przykrytej tacką z tralkowym 
uchwytem. Na tacce ustawione są po
jemniczki na składniki betelu. Najwyż
szy, w przekroju sześciokątny, do liści 
pieprzu żuwnego, mały cylindryczny 
do pasty z wapna, pozostałe, kuliste, 
z pokrywkami lub bez, na przyprawy. 
Zestawy te wykonane są z odlewanego, 
we fragmentach toczonego, mosiądzu. 

tern, na niewysokich nóżkach, bez po
jemnika pod spodem. Kształt naczynek 
jest podobny do jawajskich. Jedno 
z nieb ma charakterystyczną pokrywkę 
w kształcie owocu mangostanu (Garci- 
nia mangostana). Naczyniom do bete
lu towarzyszy spluwaczka, o szerokim, 
wywiniętym poziomo wylewie - pa- 
idon i nożyce do cięcia orzechów - 
rampagoe kleng.
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8. Dwa zestawy z Indii (XX w.); w środku znajdują się wyjmowane naczynka i tacka, 
mosiądz i blacha miedziana repusowana (zb. MAiP)
9. Pojemniki na składniki betelu z Laosu (pierwsza pot. XX w.), srebro repusowane (zb. MAiP)

W Indiach dominuje typ naczyń 
z pojemnikami schowanymi w środku. 
Najprostsza wersja - to prostopadlo- 
ścienna skrzyneczka drewniana z prze
gródkami i nasuwaną pokrywką. Meta
lowe pojemniki, niezależnie od kształtu, 
mają w środku od trzech do pięciu na
czynek i tackę. Pomimo znacznych róż
nic w kształcie i dekoracji, mają podob
nie ukształtowany antabkowy uchwyt 
i zamknięcie.

Na Półwyspie Indochińskim wystę
puje wielka różnorodność kształtów 

naczyń i surowców, z któ
rych je wykonywano. 
W Kambodży popularne są 
srebrne pojemniki w kształ
cie zwierząt. Z Laosu po
chodzą wyroby z repusowa- 
nego srebra o różnych 
kształtach. Najbardziej typo
we, niespotykane gdzie in
dziej, są zawinięte na koń
cach rożki do trzymania li
ści. Duże pojemniki, używa
ne do przechowywania go
towych prymek, mają w po
krywkach otwory wentyla
cyjne. Z Birmy pochodzi 
piękny zestaw wykonany ze 
złoconej laki. Typowe dla 
naczyń z Birmy i Tajlandii są 
pojemniki na liście przypo
minające rogi obfitości. 
Spluwaczka przykryta jest 
płaską pokrywką. Wszystkie 
omówione wyżej komplety 
do betelu znajdują się 
w zbiorach warszawskiego 
Muzeum Azji i Pacyfiku.

Do niedawna betel przygotowywa
no wyłącznie w domu. Obecnie jego 
rozprowadzaniem trudnią się uliczni 
sprzedawcy, można go także nabyć 
w marketach, a składniki, często w po
staci mrożonej, pakowane są w plastiko
we pojemniki. Tak więc zestawy do be
telu przestaną być wytwarzane, a wiele 
z nich, jako niepotrzebne już w domu, 
trafi do handlu antykwarycznego. Moż
na zakładać, że i w Polsce w wyniku co
raz częstszych podróży, a także dzięki 
coraz liczniejszym sklepom ze sztuką 
orientalną, przedmioty takie znajdują 
się w niektórych domach i pozostają 
nierozpoznane. Nierozpoznane mogą 
być również w zbiorach muzealnych. 
Na przykład spluwaczki, zupełnie nie- 
przypominające kształtem naszego eu
ropejskiego modelu, klasyfikowane mo-
gą być jako wazony dekoracyjne, co 
wiele lat temu przydarzyło się autorce 
artykułu.

10. Komplet do betelu z Birmy (XX w.), laka złocona (zb. MAiP)
(zdjęcia: Eugeniusz Helbert) Barbara Pokorska
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Zabytki w gimnazjum

W
szystko, co dzieje się dziś, uwa
runkowane jest tym, co zdarzy
ło się poprzednio. Utrata nawet 
najmniejszej cząstki dziedzictwa kulturo

wego jest stratą nieodwracalną. Stratą 
dla konkretnej osoby czy instytucji, stra- 

rych można również przeczytać na ła
mach „Spotkań z Zabytkami”. Ale 
może być lepiej. Co można by jeszcze 
zrobić? Należy zacząć od dzieci i mło
dzieży, nauczyć ich dbania o to, co 
przeszłe. 

ra książka pradziadka może wzbudzić 
jakieś uczucia?

Jak i kiedy uświadamiać i uczyć, wy
rabiać nawyki? Napięty program nauki 
historii w gimnazjum ogranicza możli
wości rozszerzania treści programo-

2

tą dla danego narodu i dla innych naro
dów zamieszkujących nasz glob.

Świadomość potrzeby ochrony 
przeszłości jest konieczna i, co należy 
podkreślić, coraz bardziej powszech
na. Zawdzięczamy to poruszaniu tych 
problemów w mediach, akcjom popu
laryzatorskim, organizowanym przez 
instytucje kultury konkursom, o któ-

Młodzież dzisiaj żyje bardzo szybko 
i mało czasu poświęca spoglądaniu 
wstecz, zapominając i nie zdając sobie 
sprawy z potrzeby zachowania kultury 
i tradycji swoich przodków dla potom
ków. W dobie komputerów i internetu 
częściej korzysta z encyklopedii multi
medialnej niż tradycyjnej w wydaniu 
książkowym. Czy w takiej sytuacji sta-

Prace uczniów Gimnazjum nr 4 w Warszawie:
1. Plakat przedstawiający zabytki techniki, 
praca zespołowa wykonana przez uczniów 
klasy 2f
2. Plakat popularyzujący opiekę
nad Cmentarzem Powązkowskim, praca 
zespołowa wykonana przez uczniów z klasy 2d 
3.4. Album Ciekawe pomniki Starego Miasta, 
prace plastyczne wykonane przez Katarzynę 
Moląg z klasy 2f - „Kobieta w kwiatach” (3) 
i „Dzwon na Kanonii” (4)
5. Plansza o Warszawie, wykonana przez 
Karolinę Kemicer z klasy 2f

(zdjęcia: Małgorzata Smota)
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wych dodatkowymi elementami. Moż
na się tym problemem zająć na spotka
niach kola zainteresowań, ale jest to 
wtedy wąska grupa młodzieży. Dlatego 
dodatkowa godzina stanowi najlepsze 
rozwiązanie, ale nie zawsze możliwe ze 
względów finansowych. Celem głów
nym takich lekcji jest przekazanie pod
stawowych wiadomości o ochronie za
bytków i opiece nad nimi, jednocześnie 
ukazanie ciągłości kultury i procesu 
wzajemnego przenikania się różnych 
kręgów kulturowych. Jest to zgodne 
z podstawą programową kształcenia 
ogólnego w gimnazjum, gdzie „historia” 
jest wyodrębnionym przedmiotem hu
manistycznym w postaci systematyczne
go kursu, w którym uczeń poznaje naj
ważniejsze etapy dziejów człowieka, po
głębiając i rozwijając wiedzę i umiejęt
ności nabyte w szkole podstawowej. 
Klasa druga gimnazjum jest najodpo
wiedniejszym poziomem dla realizacji 
tego programu. W pierwszej klasie 
uczniowie poznali już dzieje ludzkości 
od czasów najdawniejszych do końca 
epoki średniowiecza. Zapoznali się 
z kulturą najstarszych cywilizacji, kultu
rą starożytnej Grecji i Rzymu, ze zróżni
cowaną kulturą średniowieczną oraz 
wpływem na nią chrześcijaństwa, czyli 
znają filary kultury europejskiej. Obok 
przedmiotów podstawa programowa 
wprowadza również ścieżki edukacyjne 
integrujące tematykę między przedmio
tami. Celem np. „edukacji regionalnej” 
jest ugruntowanie poczucia tożsamości

narodowej przez rozwój wiedzy o wła
snym regionie - „małej ojczyźnie” - i je
go związkach z kulturą narodową oraz 
kształtowanie postawy szacunku dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego. 
I właśnie te cele można realizować, za
poznając uczniów z elementami nauki 
o ochronie dziedzictwa kulturowego. 
W chwili, kiedy stajemy się członkami 
Unii Europejskiej, nie bez znaczenia jest 
uświadomienie młodzieży wartości na
szej polskiej kultury i tradycji oraz na
szego wkładu do kultury Europy.

Dzięki finansowemu wsparciu byłej 
Gminy Warszawa-Ursynów takie roz
szerzenie programu nauczania było 
możliwe w wybranych klasach drugich 
Gimnazjum nr 4, przy Zespole Szkół 
przy ul. Na Uboczu 9. Na podstawie 
opracowanej innowacji Poszerzenie 
programu nauczania historii o elemen
ty wiedzy o ochronie dziedzictwa kul
turalnego - na dodatkowych lekcjach - 
uczniowie zapoznali się z historią 
ochrony zabytków, z podstawami 
prawnymi, zagadnieniami i problema
mi związanymi z ochroną dziedzictwa 
kulturowego. Poznawali zabytki swojej 
dzielnicy, Warszawy i okolicy - ich hi
storię, styl, w jakim są zbudowane, ich 
obecny kształt i funkcje.

Uczniowie wykonywali różnego ro
dzaju prace plastyczne. Na lekcjach, na 
których zapoznali się z klasyfikacją za
bytków, przygotowali plansze przedsta
wiające rodzaje zabytków. Przed Świę
tem Zmarłych wykonali plakaty popula

ryzujące opiekę nad cmentarzami 
i uczestnictwo w zbiórce funduszy na re
nowację grobowców na Cmentarzu Po
wązkowskim. Samodzielnie lub w ma
łych grupach wykonali albumy i plansze 
przedstawiające konkretny zabytek lub 
grupę obiektów zabytkowych. Przygo
towali gry planszowe, referaty popula
ryzujące i sprawdzające wiedzę o zabyt
kach i ich ochronie, fotoreportaże, pra
ce plastyczne przedstawiające konkretne 
obiekty. Na zakończenie w czerwcu od
była się wystawa wykonanych prac.

Wbrew pozorom, realizacja takie
go programu w dużym mieście, peł
nym znanych i opisanych zabytków, 
nie jest prostsza, niż w małej miejsco
wości, której zabytki nie są jeszcze do 
końca rozpoznane. Wtedy jest szansa 
na odkrywanie cennych obiektów 
z najbliższej okolicy, poznawanie re
gionu. I nie ma pokusy, by skorzystać 
z przewodnika czy monografii i na je
go podstawie wykonać zadanie. Przy 
ocenianiu prac wykonanych przez 
uczniów pod uwagę brana była samo
dzielność, oryginalność, wartość me
rytoryczna, pomysł plastyczny i wyko
nanie pracy.

Na podstawie doświadczeń tego ro
ku nauki przygotowany został trzyletni 
program nauki historii w gimnazjum 
dla klas z rozszerzoną wiedzą o kultu
rze, ze szczególnym naciskiem na 
ochronę dziedzictwa kulturalnego.

SZKÓŁKA PRYMASA TYSIĄCLECIA

Prymas Stefan Wyszyński pochodzi! 
z drobnej szlachty mazowieckiej 

okolic Kamieńczyka nad Bugiem, gdzie 
do dziś na miejscowym cmentarzu za
chowała się rodzinna mogiła jego 
dziadków. Rodzice opuścili jednak mia
steczko mazowieckich retmanów i po
wędrowali do wsi Żużela w pobliżu Nu- 
ru. Tam przyszedł na świat, 3 sierpnia 
1901 r., późniejszy Prymas Tysiąclecia, 
tam też w latach 1908-1910 uczęszczał 
do szkoły powszechnej. Jak sam póź
niej wspominał, byt dzieckiem, a potem 
młodzieńcem, wątłym, chorowitym 
i jeszcze podczas święceń kapłańskich 
towarzyszący mu zakrystian nie mógł 
powstrzymać się od uszczypliwej uwa
gi: „z takim zdrowiem to na cmentarz, 
a nie na księdza". W 1910 r. Wyszyńscy 
opuścili Żużelę i przenieśli się do pobli
skiego Andrzejewa, gdzie znajduje się 
grób matki prymasa.

W 1990 r. z inicjatywy władz kościel
nych powstało w Żużeli Muzeum Lat 
Dziecinnych Prymasa Wyszyńskiego. 
Składa się ono z budynku częściowo zre
konstruowanej szkoły powszechnej, 
gdzie w części lewej odtworzono salonik 
i pomieszczenie gospodarcze zajmowa
ne przez nauczyciela, a ilustrujące rów
nocześnie poziom życia parafialnego or
ganisty, którym byt ojciec prymasa. Tam 
też zgromadzono pamiątki i dewocjona
lia związane ze Stefanem Wyszyńskim. 
W skrzydle prawym urządzono izbę lek
cyjną wiejskiej szkoły powszechnej z po
czątku XX w. Dla osób, które uczęszcza
ły do szkoły podstawowej w pierwszych 
dziesięcioleciach po ostatniej wojnie, wi
zyta w tej części może być sentymental
nym przeżyciem, wielu z nas bowiem 
w takiej właśnie „podstawówce” pobiera
ło pierwsze nauki.

Zdzisław Skrok 

Małgorzata Smoła

1.2. Żużela nad Bugiem - Muzeum Lat Dziecinnych 
Prymasa Tysiąclecia (1) i znajdująca się w nim izba 
lekcyjna (2)

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)
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Jubileusz Stanisława Szpilewskiego

W samo południe 27 lutego 
br. w stylowej herbaciarni 

urządzonej we wnętrzu zabyt
kowego, liczącego sobie z gó- 

wtadz lokalnych i wojewódz
kich. Po powitaniu przez go
spodarza uroczystości,, dyrek
tora Muzeum Pomorza Środko- 

przypomnieć, że Stanisław 
Szpilewski jest jednym z naj
bardziej zasłużonych organiza
torów i twórców Muzeum Po

1.2. Jubileusz 40-lecia Stanisława Szpilewskiego; 
uczestnicy spotkania w zabytkowym Spichlerzu Richtera 
przy Rynku Rybackim w Stupsku (1) i wręczenie Jubilatowi 
Nagrody I stopnia Prezydenta Miasta Stupska (2)

(zdjęcia: Dorota Cieślik)

morza Zachodniego w Stupsku 
oraz żarliwym propagatorem 
dbałości o zabytki, czemu wie
lokrotnie dat przykład w pracy 
zawodowej, pełniąc odpowie
dzialne funkcje w służbach 
konserwatorskich (m.in. jako 
organizator, a następnie dyrek
tor Biura Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Stupsku), a także 
w pracy społecznej (jako orga
nizator Oddziału Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami w Stup
sku oraz członek Zarządu 
Głównego tej organizacji). Od 
ośmiu lat jest członkiem Rady 
Redakcyjnej „Spotkań z Zabyt
kami", niezwykle aktywnym 
i twórczym przedstawicielem 
naszego miesięcznika we wła
snym regionie oraz autorem 
wielu opublikowanych na jego 
tamach wartościowych artyku
łów i doniesień.

Wojciech Przybyszewski

rą dwieście lat Spichlerza Rich
tera przy Rynku Rybackim 
w Słupsku, zainaugurowano 
obchody Jubileuszu 40-lecia 
pracy zawodowej i społecznej 
w ochronie zabytków i muzeal
nictwie jednego z naszych naj
bliższych i najbardziej odda
nych współpracowników mgra 
Stanisława Szpilewskiego. Gro
no przybyłych na uroczystość 
gości i przyjaciół Jubilata było 
tak liczne (ponad sześćdziesiąt 
czy nawet siedemdziesiąt 
osób!), że niewiele brakowało, 
a dla wszystkich chętnych 
w herbaciarni zabrakłoby miej
sca. Szczęśliwie jednak nic ta
kiego się nie zdarzyło. Spotka
nie mogło więc odbyć się bez 
najmniejszych przeszkód, 
przebiegało zaś - jak mogą to 
poświadczyć jego uczestnicy - 
w niezwykle serdecznej, wspa
niałej wręcz atmosferze.

Wśród zgromadzonych go
ści byli, m.in. muzealnicy z By
towa, Darłowa, Gdańska i Ko
szalina, delegacje wielu innych 
instytucji, stowarzyszeń spo
łecznych i kulturalnych ze Stup
ska, i nie tylko, przedstawiciele 

wego Mieczysława Jaroszewi
cza, Nagrodę I stopnia Prezy
denta Miasta Stupska, Macieja 
Kobylińskiego, wręczył Jubila
towi wiceprezydent Ryszard 
Kwiatkowski. Stanisław Szpi
lewski otrzymał też przyznany 
mu przez Wojewodę Pomor
skiego, Jana Ryszarda Kuryl- 
czyka, medal honorowy SINT 
SUA PRAEMIA LAUDI oraz kilka 
innych nagród i wyróżnień. 
Wreszcie odczytano skierowa
ne do Jubilata listy gratulacyj
ne, z których jeden - w formie 
rymowanej laudacji - szczegól
nie wzruszył odbiorcę. Część 
oficjalną uroczystości zakoń
czyły wystąpienia zaproszo
nych osób (m.in. wiceprezesa 
Zarządu Głównego Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami, Wi
tolda Strausa), toasty oraz... 
wygłoszony przez samego Sta
nisława Szpilewskiego krótki 
referat: Kobiety mojego 40-le
cia. Po czym nastąpiła część 
artystyczna przygotowana 
przez miejscowy Ośrodek Te
atralny „Rondo”.

Dołączając się do wszyst
kich tych gratulacji, pragniemy

Spotkanie z książką

POMORSKIE PLENERY MAXA PECHSTEINA

Pod takim tytułem ukazała się obszerna praca Andrzeja Czarnika, 
która po raz pierwszy prezentuje, jak bliskie były związki łączące wy
bitnego niemieckiego ekspresjonistę z okolicami Łeby i Rowów na wy

brzeżu bałtyckim. Przebywał tu, z przerwami, od 1921 po rok 1945. Po
byty te odegrały w życiu artysty wielką rolę, tu się ożeni! (po raz drugi), 
tu urodził się jego syn, tu przeżył wśród przyjaciół wiele szczęśliwych 
lat. Ziemie te byty też dla niego azylem w trudnych latach panowania 
nazistów w Niemczech. Jak pamiętamy, twórczość M. Pechsteina za
kwalifikowana została do tzw. sztuki zdegenerowanej. Pobyt na ziemi 
pomorskiej znalazł też istotne odzwierciedlenie w twórczości artysty, za
równo w tematyce dziel, jak i w przekształcaniu się cech formalnych 
i warsztatowych. Wszystkie te wielorakie wątki zostały przedstawione 
i opisane klarownym i przystępnym językiem przez Andrzeja Czarnika. 
Książka nasycona jest dużą liczbą informacji i faktów historycznych. 
Przedstawiony jest nie tylko związek artysty z Pomorzem, ale cale jego 
życie na szerokim tle historycznym. Liczne cytaty i przypisy, kalenda
rium życia artysty, bogaty materiał ilustracyjny i bibliografia uwiarygod
niają treść i czynią książkę jeszcze bardziej atrakcyjną. Umieszczone 
w książce reprodukcje pozwalają zapoznać się z dziełami inspirowany
mi pomorskim pejzażem, które stanowią ważną część dorobku artysty. 
Książka jest do nabycia w Wydawnictwie Pomorskiej Akademii Pedago
gicznej w Stupsku, ul. K. Arciszewskiego 22 „A”, tel. (0 prefix 59) 840- 
53-78 lub w księgarni „Ratuszowa" w Słupsku.

Prof, dr hab. Andrzej Czarnik jest historykiem zajmującym się Pomo
rzem Zachodnim w czasach Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy, zwią
zanym z Pomorską Akademią Pedagogiczną w Stupsku. W nr. 9, 2002 
„Spotkań z Zabytkami” zamieściliśmy artykuł A. Czarnika, przypominający 
mało znany epizod, a znaczący nie tylko w dziejach nadmorskiej miejsco
wości Rowy, kiedy to w latach międzywojennych była letnią kolonią malar
ską wielu wybitnych malarzy. Redakcja przeprasza za pomyłkę drukarską, 
która wystąpiła przy nazwisku Autora tego artykułu, (sts)
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Gabriel Frasunkiewicz - rysownik i nauczyciel

Twórczość rysunkowa
mojego pradziadka Ga

briela Frasunkiewicza, czło
wieka tworzącego przez po
nad trzydzieści lat „do szu
flady” i żyjącego jedynie 
w pamięci rodziny oraz 
dawnych uczniów, jest nie
mal kompletnie nieznana. 
Warto ją przypomnieć. Jest 
bowiem przykładem dobrze 
opanowanego warsztatu 
oraz - jak przystało na su
miennego pracownika Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej - 
niezwykłej, doprowadzonej 

niemal do perfekcji umiejęt
ności odwzorowania każde
go, nawet najdrobniejszego 
szczegółu otaczającej go 
rzeczywistości.

Gabriel Frasunkiewicz, 
syn Ignacego i Karoliny 
z Tarczyńskich, urodził się 
w 1878 r. w Warszawie, zmart 
w 1942 r. w Milanówku. 
Pierwsze nauki pobierał 
w domu od swej matki i jej 
siostry, Heleny Tarczyńskiej.

Następnie uczęszczał do 
Szkoły Elementarnej Rządo
wej w Warszawie, prowadzo
nej przez Michała Grudziń
skiego. W 1888 r. rozpoczął 
naukę w klasie wstępnej Pro- 
gimnazjum Filologicznego 
przy ul. Złotej, a w 1889 r. 
w Szkole Realnej przy ul. 
Leszno w Warszawie. Ukoń
czył 6-klasową Szkołę Tech
niczną w Warszawie i w 1897 
r. objął posadę rysownika- 

1. Gabriel Frasunkiewicz, 
„Autoportret”, rysunek ołówkiem, 1918 r. 
2.3. Gabriel Frasunkiewicz z żoną, 
córkami i synem w mieszkaniu 
w Moskwie na fotografii z 1916 r. (2) 
i jedno z pomieszczeń tego 
mieszkania na rysunku ołówkiem 
G. Frasunkiewicza z 1917 r. (3) 
4.5. Rysunki Gabriela 
Frasunkiewicza: „Chałupa 
w Stanowszczykowie pod Moskwą”, 
ołówek, 1917 r. (4) i „Fragment 
wnętrza dziedzińca pałacu 
Namiestnikowskiego i tylnej fasady 
kościoła Karmelitów Bosych 
w Warszawie”, tusz, 1920 r. (5) 
6. Gabriel Frasunkiewicz z rodziną 
przed willą „Gabrysin” w Milanówku, 
fotografia z 1936 r.

(ilustracje ze zbiorów rodzinnych)

-kreślarza przy Zarządzie 
Drogi Żelaznej Warszawsko- 
-Wiedeńskiej. Jednocześnie 
ukończył 3-letnie dodatkowe 
kursy techniczne. W instytu
cji tej pracował przez 21 lat, 
aż do jej rozwiązania w 1918 
r., na różnych stanowiskach: 
rysownik, kreślarz, zastępca 
kierownika „rysowni”, tech
nik w działach budowlanym, 
drogowym, mostowym, go
spodarczym.

Poza technicznym miał 
Frasunkiewicz również wy
kształcenie artystyczne. Od 
najmłodszych lat wykazywał 
znaczne uzdolnienia rysun
kowe, a jego rysunki z lat 
szkolnych podobno wystano 
nawet na wystawę do Pe
tersburga. Później kształcił 
się przez kilka lat w war
szawskiej Szkole Rysunko
wej i w pracowniach arty
stycznych Wojciecha Gerso
na i Adama Badowskiego. 
Marzył o wyjeździe za grani
cę w celu pogłębiania stu
diów malarskich, co sugero
wali mu również jego profe
sorowie. Jednak choroba 
matki i trudna sytuacja ma
terialna w domu rodzinnym 
uniemożliwiły mu realizację 
planów i spowodowały ko
nieczność podjęcia pracy 
zarobkowej. Oprócz wspo
mnianej posady przy Zarzą
dzie Drogi Żelaznej nauczał 
również rysunku ręcznego 
i kreślenia technicznego 
w szkołach. Byt czlonkiem- 
-zatożycielem sekcji naucza
nia rysunku przy Warszaw-
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skim Towarzystwie Arty
stycznym. Do pracy peda
gogicznej podchodzi! z wiel
ką pasją i zaangażowaniem.

W 1904 r. ożenił się z Ma
rią Suchońską, córką Józefa 
Suchońskiego, artysty-rzeź- 
biarza. Od końca 1911 r. za
mieszka) wraz z żoną, dwie
ma córkami i synem w Mila
nówku pod Warszawą. 
W 1915 r. przed wkrocze

niem wojsk niemieckich wie
le rodzin ewakuowano do 
Rosji, a wśród nich również 
rodziny pracowników kolejo
wych. Gabriel Frasunkiewicz 
wraz z rodziną przebywał 
w Moskwie przez trzy lata, 
pracując tam również jako 
nauczyciel rysunku w mę
skiej Szkole Realnej. Z tego 
okresu zachowało się kilka
naście rysunków, w tym wi

doki z okien jego moskiew
skiego mieszkania, rysunki 
wnętrz, autoportret oraz pej
zaże wiejskie z rozpadający
mi się chałupami ze Sta- 
nowszczykowa - wsi pod 
Moskwą, gdzie w lecie 1917 
r. przebywała jego żona 
z dziećmi. Rysunki te cha
rakteryzują się wielką dbało
ścią o precyzję szczegółu 
i dokładnością warsztatową. 
Jawią się niemalże jako foto
graficzny zapis otaczającej 
rzeczywistości. Dobrze opa
nowane zasady modelunku 
światłocieniowego podkre
ślają plastyczność i prze
strzenność ukazywanych 
wnętrz i poszczególnych 
przedmiotów wyposażenia.

Po powrocie do kraju Ga
briel Frasunkiewicz objął po
sadę nauczyciela rysunku 
w utworzonym w 1919 r. Hu
manistycznym Gimnazjum 
Koedukacyjnym w Milanów
ku i pracował tam do wybu
chu drugiej wojny światowej. 
Przez całe życie żywił wielką 
pasję do podróżowania, 
utrwalając wrażenia z wycie
czek w rysunkach z natury. 

Kazimierz Tarczyński (zmarły 
w Łowiczu w 1873 r.), założy

ciel fabryki fortepianów w Łęczycy, 
a później w Płocku, miał osiemna- 
ścioro dzieci - jedenastu synów 
i siedem córek. Spośród synów 
najbardziej znany jest Władysław 
Tarczyński, korektor fortepianów, 
a później założyciel Muzeum Sta
rożytności w Łowiczu. Utrzymywał 
on ścisłe stosunki zarówno 
z braćmi, jak i starszymi siostrami: 
Bogumiłą, Kazimierą, Heleną i Ka
roliną - żoną Ignacego Frasunkie- 
wicza, mechanika Drogi Żelaznej

KRZYŻ Z SZAJBĄ

Warszawsko-Wiedeńskiej. Być 
może jego pomysłu był projekt 
krzyża, który stanął na wspólnej 
mogile braci Hipolita i Juliana Tar
czyńskich, pochowanych na war
szawskich Powązkach. Krzyż wy
konany został w Łowiczu przez 
Jana Myśliwca, a jego posado
wienia na grobie podjął się 
w kwietniu 1893 r„ „z pomocą 
Franciszka [Tarczyńskiego] chwi
lowo bawiącego wówczas w War
szawie", Ignacy Frasunkiewicz, oj
ciec Gabriela (rysownika i kreśla
rza Kolei Warszawsko-Wiedeń

skiej). W papierach po Władysła
wie Tarczyńskim zachował się 
projekt metalowego krzyża, które
go podstawę stanowiło... pęknięte 
koto pasowe (tzw. szajba). Wydat
ki związane z wykonaniem krzyża 
i jego transportem, wynoszące 
odpowiednio: 5 rubli i 44 kopiejki 
oraz 5 rubli i 78 kopiejek, pokrył 
Władysław Tarczyński. On też 
opatrzył cale to przedsięwzięcie 
stosowną dokumentacją z wła
snoręcznym opisem.

Walerian Warchalowski

Potwierdzają to słowa za
czerpnięte z pamiętnika z lat 
dziecinnych jego córki Wan
dy: „Pociąg zatrzyma! się 
w Hajnówce na 3 godziny. 
Mogliśmy więc wysiąść, 
umyć się, napić herbaty w bu
fecie. Tatuś nawet coś jesz
cze naszkicował". Wśród 
znajdujących się w posiada
niu rodziny kilkudziesięciu za
chowanych prac rysunko
wych przeważają krajobrazy 
(zwłaszcza polskich Tatr) oraz 
szkice architektoniczne (ko
ścioły, dworki). Do rzadkości 
należą portrety. A stosowane 
przez niego techniki rysunko
we - to głównie ołówek, piór
ko i kredka, sporadycznie 
używał węgla rysunkowego.

Pracę pedagogiczną wy
konywał zawsze z wielkim 
oddaniem, zamiłowaniem 
i pełnym poświęceniem się 
młodzieży. Wspomniał mi 
kiedyś przypadkowo spo
tkany starszy człowiek, ab
solwent milanowskiego gim
nazjum, że Gabriel Frasun
kiewicz zwykt byt sprawdzać 
przed rozpoczęciem ryso
wania stan zatemperowania 
ołówków i często padał ko
mentarz: „Ty takim kopytem 
chcesz rysować?”

Ucieleśnieniem zamiło
wań artystycznych i umiejęt
ności kreślarskich stała się 
zaprojektowana przez niego 
willa rodzinna „Gabrysin", 
budowana od 1924 r. i bę
dąca jednym z ciekawszych 
przykładów bardzo popular
nego w Milanówku w okre
sie międzywojennym stylu 
dworkowego.

Maria Smoleń

„Wspólny Krzyż - jako przy 
wspólnym grobie Braci śp. Hipolita 
i Juliana ustawiony na Powązkach”, 
rysunek Władysława Tarczyńskiego, 
ze zbiorów Muzeum w Łowiczu
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KBBS Kaplica grobowa Tomickich

Nad cmentarzem parafii św. 
Wawrzyńca przy ul. Romual
da Traugutta w Sochaczewie, 

założonym około 1830 r., góruje 
klasycystyczna kaplica grobowa 
rodziny Tomickich herbu Łodzią, 
dziedziców dóbr Kożuszki. Jest 
to budowla na planie prostokąta, 
wzniesiona w pierwszej połowie 
XIX w. z cegły, otynkowana, 
ozdobiona na narożach bonio- 
waniem, będącym naśladownic
twem muru z ciosów kamien
nych. Jej fasada zwieńczona jest 
trójkątnym frontonem z tympa
nonem pośrodku, ozdobionym 
herbem Łodzią. Kaplica ma 
dwuspadowy, kryty blachą dach, 
na którym znajduje się czworo
boczna sygnaturka. W ścianach 
elewacji bocznych widoczne są 
dwa półkoliste okna z drewnia
nymi obramieniami. Do wnętrza 
kaplicy prowadzi prostokątne 
wejście, ozdobione w nadprożu 
gzymsem odcinkowym. Mocno 
zniszczone drewniane drzwi, 
które niegdyś miały masywną 
mosiężną klamkę, obecnie są 
zamknięte jedynie na kłódkę. 
U wejścia wmurowano w okre
sie międzywojennym tablicę 
upamiętniającą mieszkańców 
ziemi sochaczewskiej poległych 
w walkach o niepodległość to
czonych w latach 1918-1920. 
Tablicę tę jak najszybciej nale
ży poddać konserwacji, gdyż 
w przeciwnym razie jej treść mo
że wkrótce zatracić czytelność.

We wnętrzu kaplicy, służącej 
grabarzowi za skład narzędzi 
i materiałów budowlanych, znaj
dował się ołtarz z pierwszej poto
wy XIX w., który został całkowicie 
zniszczony przez jej użytkowni
ków. Jego centralną część zaj
mował oleodruk z wizerunkiem 
Chrystusa, pochodzący z drugiej 
połowy XIX w. Obraz ten został 
uszkodzony i podobno wzięto go 
do konserwacji, jednak nie po
wrócił na swoje miejsce, a dalsze 
jego losy są nieznane. Z lewej 
strony nieistniejącego już ołtarza 
znajduje się epitafium wykonane 
z marmuru o następującej treści:

„ Tu leży Ś. R Jan Tomicki 
General Woysk Polskich 
Kawaler różnych orderów 
ur> 1786 r. zmarl w dniu 
15 września 1847 r.
Pozostała Wdowa ten kamień 
kładzie".

Dalej widnieją wmurowane 
w ściany kaplicy dwa kolejne

epitafia: Marii Tomickiej, córki 
generała, zmarłej w 1859 r., oraz 
jego żony Tekli ze Straszewi- 
czów Tomickiej, pochowanej tu 
w 1875 r. Zostały one również 
wykonane z marmuru. Z prawej 
strony ołtarza przykuwa uwagę 
płyta nagrobna wykonana z bia
łego marmuru, z medalionem 
zmarłego syna generała. Jest to 
dzieło znakomitego warszaw
skiego rzeźbiarza Bolesława Sy- 
rewicza (1835-1899), którego 
rzeźby nagrobne i medaliony 
można m.in. zobaczyć na 
Cmentarzu Powązkowskim.

Powstanie kaplicy grobowej 
jest związane z osobą generała 
Jana Tomickiego, właściciela 
dóbr Kożuszki pod Sochacze
wem. Jego życiorys należy do 
niezwykłych. Urodził się 22 paź
dziernika 1786 r. w Zieleńcu 
(Wielkie Księstwo Poznańskie). 
Byt synem Pawła Tomickiego 
i Józefy z Suchorzewskich. Ro
dziny Tomickich i Suchorzew
skich należały do średniozamoż
nej, od dawna w Poznańskiem 
osiadłej szlachty. Po ukończeniu 
szkół Jan Tomicki wstąpił do ka
walerii Księstwa Warszawskiego 
i początkowo służył w 6. pułku 
jazdy, a następnie w 1809 r. zo
stał przydzielony do 6. pułku uła

nów. Wyróżniając się zdolno
ściami, Tomicki dość szybko 
awansował i jeszcze w tym sa
mym roku otrzymał stanowisko 
szefa szwadronu. W 1810 r. zo
stał przeniesiony do 11. pułku 
ułanów i razem z nim wziął 
udział w kampanii 1812 r. 
Uczestniczył w bitwie pod Mirem 
(10 lipca 1812 r.), gdzie dowodził 
brygadą. W roku następnym 
otrzymał nominację na majora 
oraz krzyż Legii Honorowej. Lata 
1813-1814 upłynęły pułkowniko
wi Tomickiemu na walkach u bo
ku księcia Józefa Poniatowskie
go. Po klęsce Napoleona wstąpił 
do armii polskiej Królestwa Kon
gresowego i objął dowództwo 1. 
pułku ułanów. Jednocześnie od 
początku istnienia Królestwa 
uczestniczył Tomicki w pracach 
konspiracyjno-patriotycznych ru
chu wolnomularskiego. 24 maja 
1829 r. został mianowany gene
rałem brygady i przeniesiony do 
dywizji strzelców konnych. Po 
wybuchu powstania listopado
wego generała Tomickiego po
wołano na stanowisko dowódcy 
I dywizji jazdy w I korpusie gene
rała Jana Nepomucena Umiń
skiego. Na tle nieporozumień 
z generałem Janem Skrzynec
kim, po klęsce pod Ostrołęką, 

Tomicki 7 czerwca 1831 r. podał 
się do dymisji i przebywał 
w Warszawie, uczestniczył czyn
nie w pracach powstańczej Ra
dy Wojennej. Po upadku po
wstania listopadowego otrzymał 
zezwolenie od rosyjskiego gu
bernatora Warszawy na wyjazd 
do swego majątku Kożuszki ko
lo Sochaczewa. 21 października 
1831 r. generał Tomicki został 
aresztowany i zesłany za udział 
w powstaniu do Rosji. Przebywał 
w Wotogdzie nad Dwiną jako je
niec cara Mikołaja I. Po powrocie 
z zesłania, aż do śmierci miesz
kał w Kożuszkach i tam zmart 15 
września 1847 r.

Z kolei syn generała, Włady
sław Tomicki (1839-1881) byt 
znanym miejscowym społeczni
kiem i filantropem, mającym za
razem ogromne zasługi dla roz
woju rolnictwa w powiecie so- 
chaczewskim. Warto również 
podkreślić, iż interesował się bar
dzo architekturą i malarstwem, 
m.in. wspierał finansowo Józefa 
Chełmońskiego w trudnych po
czątkach jego kariery artystycz
nej. Władysław Tomicki należał 
do tych - jak wspominał Cheł
moński - „obywateli z Socha- 
czewskiego”, dzięki pomocy któ
rych artysta mógł wyjechać pod 
koniec 1871 r. do Monachium. 
Tomicki zmarl w Warszawie bez
potomnie 1 marca 1881 r. Jego 
zwłoki przewieziono do Socha
czewa i pochowano obok ojca 
generała w rodzinnej kaplicy na 
sochaczewskim cmentarzu.

Kaplica Tomickich jest 
obiektem zabytkowym, figuruje 
w katalogu zabytków sztuki po
wiatu sochaczewskiego. Od lat 
siedemdziesiątych XX w. ulega 
jednak stale postępującej de
wastacji. Sprofanowane i czę
ściowo zniszczone zostało 
przez grabarzy jej wnętrze. 
W bardzo złym stanie jest sufit, 
którego belkowanie jest spróch
niałe. Ściany budowli są zajęte 
przez grzyb i zawilgocone, a ze 
ścian elewacji bocznych odpa
da tynk. Potrzebne są zatem 
zdecydowane działania w celu 
ratowania niszczejącego na na
szych oczach zabytku. Czas już 
najwyższy na gruntowną restau
rację kaplicy Tomickich i przy
wrócenie jej dawnej świetności, 
do czego zobowiązuje zarówno 
ranga tej sochaczewskiej perty 
cmentarnej architektury klasycy- 
stycznej, jednej z niewielu za
chowanych na Zachodnim Ma
zowszu, jak i zasługi pochowa
nych tu osób.

Aleksander Grzegorz Turczyk
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Architektura r/glowa
- wspólne dziedzictwo

chitektura ryglowa - wspólne 
dziedzictwo”.

Budownictwo drewniane, 
a w szczególności o konstrukcji 
ryglowej, stanowi charaktery
styczny składnik pejzażu za
chodniopomorskich wsi i mia

Podstawą budownictwa ry
glowego, nazywanego czę

sto potocznie „murem pruskim”, 
byty konstrukcje szkieletowe. 
Budowę zaczynano od stawia
nia szkieletu - mocowano naj
pierw pionowo grube, ciosane 
belki, które łączono takimi sa
mymi belkami poziomymi. Po
wstawały charakterystyczne 
kwadraty, wzmacniane następ
nie belkami kładzionymi na 
ukos. Między belki, w wolne 
przestrzenie, kładziono szczapy 
drewna, słomę i oblepiano zie
mią, a zwłaszcza gliną, zmie
szaną wcześniej z sieczką. Kie
dy wszystko na słońcu wyschło, 
powstawała konstrukcja stosun
kowo mocna, lekka i ciepła, 
chociaż niezbyt wygodna i bez
pieczna. Dach był pokryty sło
mą lub grubo kładzioną trzciną, 
równo przyciętą na okapie.

Od kilku lat specjaliści 
w dziedzinie drewna spotykają 
się na konferencji ANTIKON 
w Szczecinie. Pierwsza jej edy

1. Nowe Warpno (Karszno) - kościół św. Huberta, 1793 r.
2. Nieklończyca, kościół Matki Boskiej Siewnej, XVIII w.
3. Warnołęka - kościót Matki Boskiej Częstochowskiej, XVIII w.

(zdjęcia: Andrzej Łazowski)

cja odbyta się w 1996 r. Począt
kowo była to głównie impreza 
targowa i wystawiennicza, zwią
zana z szeroko pojętą konser
wacją zabytków. W 1997 r. od
byta się pierwsza konferencja 
naukowa, poświęcona głównie 
tematyce ochrony zabytkowych 
założeń ogrodowych (zorgani

zowana przy udziale Ośrodka 
Ochrony Zabytkowego Krajo
brazu w Warszawie). Od 1998 r. 
ANTIKON podjął po raz pierw
szy szeroko pojętą tematykę 
ochrony i konserwacji obiektów 
ryglowych. Tematyka ta stała się 
specyfiką naszych szczeciń
skich konferencji, stąd tytuł „Ar

steczek. Zaniedbanie bieżącej 
konserwacji, przeprowadzone 
nieprawidłowo remonty, a także 
brak odpowiednich zabezpie
czeń przeciwpożarowych - stały 
się powodem bezpowrotnego 
zanikania tego tradycyjnego bu
downictwa. Wielkie straty są tak
że wynikiem jego bezmyślnego 
traktowania i niedoceniania. Od 
2000 r. podjęto w tej dziedzinie 
szeroką współpracę ze specjali
stami ze służb konserwatorskich 
Meklemburgii Pomorza Przed

niego. W trakcie obrad kolejnych 
edycji ANTIKONU zaprezento
wano ponad 80 referatów, doty
czących zabytkowych parków 
i cmentarzy, ochrony krajobrazu, 
renowacji zabytkowych zespo
łów miejskich, budownictwa 
chłopskiego, zabudowy mało
miasteczkowej i miejskiej, archi
tektury sakralnej (w tym referaty 
dotyczące Kościoła Pokoju 
w Świdnicy), zasad konserwacji, 
technologii i produktów niezbęd
nych do prac remontowych, 
kwestii zabezpieczenia przeciw
pożarowego, inwentaryzacji za
sobu architektury ryglowej w Pol
sce, zabytkowej stolarki, kolory
styki, metod badawczych i kon
serwatorskich. Ostatnio podjęto 
też interesującą tematykę doty
czącą niezachowanej architektu
ry drewnianych synagog.

W 2002 r. tematem konferen
cji było budownictwo kurortów 
nadmorskich, o konstrukcji 
drewnianej, ryglowej i murowa
nej. Wprowadzona formuła po
dróży studyjnej umożliwiła bez
pośredni kontakt z architekturą, 
pozwoliła na konfrontację z pro
blemami jej zachowania, ochro
ny, ekspozycji w kontekście sze
roko pojętego krajobrazu kultu
rowego. W tym roku głównym te
matem konferencji (18-20 wrze
śnia) będą obiekty sakralne na 
pograniczu, a jej mottem słowa 
Władysława Kozickiego z 1913 r. 
„Jesteśmy świadkami objawu 
bardzo smutnego i niepokojące
go. Oto władze i instytucje powo
łane do czuwania nad zabytkami 
są wprost zasypywane podania
mi proboszczów i komitetów pa
rafialnych o pozwolenie na roze
branie starych, czcigodnych, 
a tak bardzo swojskich sercu mi
łych kościołów i cerkwi drewnia
nych. Jako powód podaje się 
zwykle, że owe dawne, po oj
cach w spadku otrzymane, domy 
Boże są już za male i niewystar
czające dla zwiększonej liczby 
parafian, wskutek czego zacho
dzi konieczność budowania 
świątyń nowych, zazwyczaj mu
rowanych".

Wszelkich informacji na te
mat konferencji udziela organiza
tor: Szczecin-Expo, Towarzystwo 
Wspierania Rozwoju Pomorza 
Zachodniego, tel. (0 prefix 91) 
422 12 76.

Andrzej Łazowski

Patronat medialny konferencji: 
„Spotkania z Zabytkami".
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Redakcja

Wydaje się, że w najbliż
szym czasie podobnych korekt 
w sprawie autorstwa projektów 
wyrobów z Ćmielowa może być 
jeszcze więcej. Zapewne też 
ujawnione zostaną kolejne pro
jekty Burtanówny, na co wska
zuje nie tylko powyższy list, ale 
także krótka informacja, która 
dotarta do nas od autorki arty
kułu, Katarzyny Liwak: „Otrzy
małam ostatnio informację od 
właściciela jednego z opisywa
nych przeze mnie obiektów 
(bombonierka, ił. 1), dotyczącą 
projektanta. W artykule pisałam, 
że jest on nieznany. Otóż autor
ką bombonierki jest H. Burta- 
nówna”.

nie nie wymagało udziału wielu 
osób oraz konieczności budo
wy rusztowań - sprawiły, że 
„pająk" nie został wdrożony do 
produkcji, a techniki te nigdy 
nie byty stosowane na szerszą 
skalę.

Szanowny Panie Redaktorze!
Z wielkim zainteresowa

niem zapoznałem się z marco
wym numerem „Spotkań z Za
bytkami”, a w szczególności 
z artykułem „Na przekór wszel
kim okolicznościom", dotyczą
cym drewnianych kościółków 
w Libuszy i Sękowej, które zo
stały ujęte w Szlaku Architektu
ry Drewnianej.

W kwietniu 2002 r. woje
wództwo małopolskie - doce
niając potencjał tkwiący w za
sobach architektury drewnia
nej - razem z województwem 
podkarpackim oraz wojewódz

Szanowni Państwo!
Z dużym zainteresowaniem 
przeczytałam artykuł pani 
Katarzyny Liwak o ludowej 

' tematyce na ćmielowskiej 
porcelanie („Spotkania z Zabyt
kami", nr 3, 2003). Niestety, 
w tym ciekawym tekście znalazł 
się błąd, który powtarzany jest 
od wielu lat w różnych publika
cjach. Ponieważ chodzi o auto
ra bardzo popularnej i często 
spotykanej w handlu antykwa
rycznym figurki - „ Taniec zbój
nicki” (w artykule: „Janosik”, s. 
9, il. 4) - błąd ten należy spro
stować.

Wśród tematów ludowych 
obecnych na ćmielowskiej por
celanie największą popularno
ścią cieszyła się tematyka gó
ralska. Franciszek Kalfas przed
stawi! dynamiczny „Taniec gó
ralski” w niewielkiej figurce oraz 
„Juhasa na hali" jako popiel
niczkę. Na talerzu dekoracyj
nym sygnowanym przez Barba
rę Jęczkowską widnieje pla
styczny korowód z tańczącymi 
trzema góralkami, góralem 
i zbójnikiem. Z kolei wśród ma
lowanych przez Jana Kwietnia 
talerzy z tańcami według wzo
rów Zofii Stryjeńskiej znajdują 
się aż dwa związane z Podha
lem - „Taniec góralski" oraz 
„Zbójnicki” (ten ostatni przed
stawia skaczącego przez ogień 
zbójnika). Zbójnik pojawił się 
także na reprodukowanej 
w „Spotkaniach z Zabytkami" fi
gurce. Figurka ta nosi oryginal
ny tytuł „ Taniec zbójnicki" (inne 
spotykane w literaturze określe
nia to „Tańczący Juhas” oraz 
„Janosik"), a zaprojektowała ją 
nie Zofia Stryjeńska, lecz Halina 
(Helena) Burtanówna, córka 

Bożena Kostuch
Muzeum Narodowe w Krakowie

właściciela Ćmielowa, Stanisła
wa Burtana. Figurka została po
kazana w końcu 1945 r. na wy
stawie w Towarzystwie Przyja
ciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W towarzyszącym wystawie ka
talogu („Wystawa zbiorowa Jó
zefa Mehoffera I Jana Książka. 
Wystawa tkanin artystycznych 
Heleny i Stefana Gałkowskich 
oraz Polskiej Porcelany Art. 
«Ćmielów»") „Taniec zbójnicki” 
Burtanówny znalazł się na stro
nie 15, pod pozycją 210. Jest to 
figurka zaprojektowana w latach 
czterdziestych, najpewniej 
w 1942 r, a jej autorka (po mę
żu Helena Hussarska) to jedna 
z najznakomitszych polskich ar
tystek zajmujących się cerami
ką, współautorka (wraz z mę
żem, Romanem) kilku opaten
towanych wynalazków związa
nych z ceramicznymi technika
mi dekoracyjnymi, w tym unika
towej techniki nazwanej 
p i r o p i kt u rą, o której przy 
okazji warto też powiedzieć 
dwa słowa.

Technika ta polegała na na
tryskiwaniu pod ciśnieniem stru
mienia wody i proszku cera
micznego na poddaną działaniu 
wysokiej temperatury po
wierzchnię, w wyniku czego na
stępowało stapianie się składni
ków szkliwa z podłożem. Odpo
wiednio dobierając warunki te
go procesu - temperaturę i at
mosferę oraz dodając związki 
metali, można było z jednego 
rodzaju szkliwa otrzymać nawet 
sześć i więcej barw. Piropiktura 
mogła być stosowana samo
dzielnie lub w połączeniu z relie
fem albo mozaiką. Pokrywano 
nią płyty z betonu lub gruzobe- 
tonu, z których następnie „skła

dano" kompozycję. Teoretycz
nie mogła być ona stosowana 
również bezpośrednio na ścia
nie. Umożliwić to miał kolejny 
opatentowany wynalazek Hus- 
sarskich - zdalnie sterowane 
urządzenie zwane potocznie 
„pająkiem", które miało być wy
korzystywane przy pracach na 
wysokości (technika ta nazwana 
została telechromią). Kla
sycznym niejako przykładem pi- 
ropiktury są dwie olbrzymie 
kompozycje zdobiące fasadę 
budynku K. S. „Korona” przy ul. 
Kalwaryjskiej w Krakowie, dwie 
kolejne pokrywają ściany znaj
dujące się w sali z basenem 
dziecięcym w tym samym bu
dynku. Z kolei nad bocznym 
wejściem do kościoła św. Józe
fa i Matki Bożej Fatimskiej w Tar
nowie znajduje się duża kompo
zycja przedstawiająca „Pietę”, 
a w Kielcach mozaika wzboga
cona piropikturą ozdobiła szko
lę podstawową im. Władysława 
Jagiełły przy ul. Prostej.

Pierwsza kompozycja wy
konana techniką piropiktury, za
tytułowana „Dziewczyna z wie
wiórką”, została pokazana i na
grodzona na I Ogólnopolskiej 
Wystawie Ceramiki i Szklą Arty
stycznego we Wrocławiu 
w 1954 r. Wkrótce piropikturę 
okrzyknięto „rewelacją w skali 
światowej", a jej autorzy otrzy
mali Nagrodę Miasta Krakowa 
za „wybitne i nowatorskie osią
gnięcia artystyczne w dziedzi
nie plastyki". Helena i Roman 
Hussarscy wiązali ze swymi wy
nalazkami duże nadzieje, lecz, 
paradoksalnie, zalety piropiktu
ry i telechromii - trwałość, sto
sunkowa taniość, a przede 
wszystkim to, że ich wykonywa

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, BPH PBK 
SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. W płat prosimy dokony
wać na blankietach przekazów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można 
rozpocząć w dowolnym miesiącu. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmowa
ne są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 5,50 zl. Czy
telnicy, 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. tel. 
629-62-26 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach poczto
wych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego ro
ku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, 
do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron 
internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na IV kwartał 2003 r. przyj
mowane są do 5 września br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu 
na terenie całego kraju.
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twem śląskim przystąpiło do 
realizacji projektu Szlak Archi
tektury Drewnianej. Szlak obej
muje najbardziej wartościowe 
obiekty budownictwa drewnia
nego, w tym kościoły, cerkwie, 
zespoły zabudowy wiejskiej 
i małomiasteczkowej, pla
cówki muzealne. Natomiast 
w 2003 r. ustanowiona została 
Nagroda Marszalka Woje
wództwa Małopolskiego im. 
Mariana Korneckiego za wybit
ne osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony zabytków architektu
ry drewnianej Małopolski i ich 
promocji. Na tym jednak nie 
kończy się działanie wojewódz
twa małopolskiego w dziedzi
nie ochrony dóbr kultury oraz 
promocji dziedzictwa narodo
wego (...).

Województwo małopolskie 
wspierało finansowo prace 
konserwatorskie zabytków ru
chomych, przekazując od 1999 
r. dofinansowanie dla 138 za
dań konserwatorskich, prze
znaczając na ten cel ponad 
3 miliony złotych! Od 1999 r. or
ganizowane są Małopolskie 
Dni Dziedzictwa Kulturowego. 
W dotychczasowych czterech 
edycjach Dni udostępniono 
zwiedzającym 76 obiektów za
bytkowych. O dużym zaintere
sowaniu mieszkańców Mało
polski i turystów Dniami świad
czy coroczny udział ok. 20 ty
sięcy zwiedzających. Najwięk
szą frekwencję odnotowano 
dotychczas w obiektach na co 
dzień niedostępnych, jak wieża 
kościelna Bazyliki O. O. Jezu
itów, Pałac Arcybiskupi, Browar 
Goetz-Okocimskich w Brzesku 
i in. W 2002 r. dużym zaintere
sowaniem cieszyły się: zamek 
w Dębnie, Pałac Wielopolskich 
(siedziba Urzędu Miasta Krako
wa), klasztory O. O. Karmelitów 
w Krakowie i Czernej, Stary 
Sącz, Frydman i wiele innych. 
V Małopolskie Dni Dziedzictwa 
Kulturowego odbędą się 
w dniach 31 maja - 1 czerwca 
2003 r. Ich organizatorem bę
dzie województwo małopolskie 
poprzez Małopolski Instytut 
Kultury w Krakowie. Do zwie
dzania udostępnionych zosta
nie 12 zabytkowych obiektów 
w 8 powiatach, a w programie 
znajdą się ponadto: trzecia 
edycja konkursu fotograficzne
go „Skarby Małopolski" oraz 
pierwsza edycja konkursu pla
stycznego dla dzieci.

Promocji dziedzictwa naro
dowego w naszym regionie to
warzyszą liczne materiały infor
macyjne i publikacje (...). Są 
wśród nich, poza wydawanym 
w kolejnych latach informato
rem turystycznym Wojewódz
twa Małopolskiego (dostępnym 
w postaci broszury oraz płyty 
CD), między innymi, foldery 
i opracowania dotyczące Mało
polskich Dni Dziedzictwa Kultu
rowego, Szlaku Architektury 
Drewnianej (wersja tradycyjna 
i na płycie CD) oraz Szlaku Ar
chitektury Cerkiewnej Beskidu 
Sądeckiego i Niskiego. Osoby 
zainteresowane tą tematyką za
praszamy też na naszą stronę 
internetową www.malopolskie.pl 
(kultura) lub (turystyka).

Życząc samych sukcesów 
w redagowaniu tak cennego 
i potrzebnego pisma, pozostaję 
z wyrazami szacunku

mgr Krzysztof Markiel 
Dyrektor Departamentu 

Edukacji i Kultury 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego

Po opublikowaniu przez 
nas krótkiej notatki na temat 
przeciągających się prac kon
serwatorskich w drewnianym 
kościele św. Michała w Żernicy 
(Damian Adamczak, Coraz bli
żej upadku, „Spotkania z Za
bytkami”, nr 3, 2003), w której 
autor powotai się na artykuł A. 
Mruka Pod ciężarem lat, za
mieszczony w „Dzienniku Za
chodnim” z dnia 6 X 2000 r., 
otrzymaliśmy list od zastępcy 
Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Ka
towicach, mgr inż. arch. Ewy 
Caban, zawierający następują
ce wyjaśnienia:

„Przyczyną pochylenia się 
kościoła w Żernicy nie są pro
wadzone prace konserwator
skie, lecz jego lokalizacja na 
wzgórzu, “podziurawionym* 
XIX-wiecznymi komorami gro
bowymi. Dodatkowym czynni
kiem jest działanie wiatrów. Za
montowanie w roku 1856 lisic 
było próbą prostowania już 
wtedy pochylonego kościoła.

Świątynia nie jest nieczynna 
na skutek ciągnących się prac 
konserwatorskich, lecz na sku
tek wybudowania w pobliżu no
wego, większego kościoła. Pro

wadzone prace mają na celu 
częściowe przywrócenie ko
ścioła do kultu.

Ślady polichromii występują
cych we wnętrzu kościoła odkry
to w 1995 roku, po zdemontowa
niu do konserwacji ołtarza bocz
nego. Nie zamalowano ich farbą, 
ale przeciwnie - prowadzone są 
prace mające na celu ich całko
wite odkrycie i konserwację.

Szczegółowe opisanie prac 
i problemów konserwatorskich 
dotyczących kościoła w Żerni
cy, znajduje się w artykule mo
jego autorstwa “Zabytkowe 
drewniane kościoły wojewódz
twa śląskiego* zamieszczonym 
w nr 1/2003 kwartalnika “Reno
wacje i zabytki*."

Informacje te bardzo nas 
ucieszyły. Szczególnie, że - jak 
czytamy - „kościół w Żernicy 
jest kościołem, o który wyjątko
wo troszczy się jego gospo
darz". Z zadowoleniem przyj
mujemy też (i podzielamy)- wy
rażony w liście pogląd, że „pro
wadzenie szerokiego zakresu 
prac konserwatorskich, badaw
czych (badania archeologicz
ne) i remontowych w kościele, 
staraniem księdza proboszcza 
i niewielkiej przecież parafii, jest 
przykładem pozytywnym, god
nym naśladowania".

A jednak - pomimo wszyst
kich tych pozytywów - zabyt
kowa świątynia od dawna jest 
nieczynna. Czy tylko dlatego, 
że w jej pobliżu wybudowano 
nowy, większy kościół? Czy 
może jedynie z powodu prze
dłużających się w niej prac 
konserwatorskich? Zdania, jak 
widać, są podzielone. A prze
cież, tak naprawdę, chodzi tu 
o pieniądze. Odpowiednio du
że pieniądze, by można było - 
„na przekór wszelkim okolicz
nościom" - uratować jeszcze 
jeden zagrożony upadkiem za
bytkowy kościół.

Redakcja

Wśród listów nadchodzą
cych do redakcji, w kwietnio
wej i majowej poczcie znaleźli
śmy kilka z uwagami naszych 
Czytelników na temat nowych 
działów i akcji, które pojawiły 
się w miesięczniku (Z wizytą 
w muzeum, Zabytki i młodzież 
oraz Akcja drewno). Dziękuje
my za słowa uznania! Czeka
my też na kolejne listy, w któ
rych spodziewamy się znaleźć 
możliwie wyczerpujące, wnikli

we i szczere opinie na temat 
bieżących numerów pisma. 
Zapoznanie się z nimi pozwoli 
nam lepiej poznać oczekiwania 
naszych Czytelników.

Droga Redakcjol
Kwietniowy numer „Spo

tkań z Zabytkami" jest wyśmie
nity! Gratulacje i zarazem ży
czenia wszystkiego najlepsze
go dla pisma. W swojej dziedzi
nie nie ma ono sobie równych. 
„Akcja drewno” - to bez wąt
pienia strzał w dziesiątkę. 
Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwa
gę to, co dzieje się w Polsce 
z unikatową (dla świata prze
cież) drewnianą architekturą. 
Ocalenie od zatraty tego, co 
przetrwało, jest nie lada wyzwa
niem, godnym największego 
podziwu. Chodzi przecież o na
sze dziedzictwo - dziedzictwo 
zawarte w sztuce, która 
w drewnie dostarcza niezastą
pionych doznań estetycznych. 
Ignorowanie wiekowych trady
cji [...]- zakorzenionych głębo
ko w rodzimej architekturze 
drewnianych chat i kościołów 
wiejskich - to nic innego, jak 
przejaw głupoty i intelektualne
go marazmu. Dlatego też kolej
na akcja pisma to ważny punkt 
w programie walki o zachowa
nie tych wartości. Oby tylko 
szersze rzesze społeczeństwa 
to zrozumiały [...].

Daniel Naczk 
Rumia

Szanowni Państwo!
Jestem odbiorcą pisma od 

1995 r. i każdy numer jest dla 
mnie swego rodzaju wydarze
niem. Czytam go od przysło
wiowej „deski do deski", zwra
cając szczególną uwagę na za
bytki mazowieckie. Uważam 
się bowiem za miłośnika krainy 
nad środkową Wisłą, którą od 
lat poznaję z wysokości rowe
rowego siodełka.

Bardzo podobają mi się ak
cje miesięcznika: „Cmentarze", 
„Dwory” i „Ogrody" oraz ankieta 
„Społeczny przegląd zabytków” 
[...]. Za wspaniały pomysł uwa
żam ogłoszoną w numerze 4, 
2003 „Akcję drewno” oraz za
chętę z Państwa strony skiero
waną do potencjalnych auto
rów, aby pisać do wszystkich 
czterech cyklów [...].

Henryk Sienkiewicz 
Warszawa
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„Większość historycznych opracowań na temat plakatu mówi, 
że jako szersze zjawisko zrodził się on w drugiej połowie XIX w. i że 
po estetycznym epizodzie Art Nouveau oraz po praktycznej służ
bie w czasie I wojny światowej, prawdziwy rozwój przeżyć miał 
w dwudziestoleciu międzywojennym...

Sens plakatu - sztuki pośpiesznej, wkroczył bardzo głęboko 
w język codzienny. W XIX w. pojawiły się już pewne określenia, 
które teraz są bardzo często cytowane. Mówi się na przykład 
o myśleniu plakatowym, mówi się o twarzach z plakatu, o uję
ciach plakatowych, a nawet farby szybkoschnące nazwano pla- 
katówkami. Zjawisko plakatu zatem to nie tylko projektowanie, nie 
tylko wyrafinowane liternictwo, ale to również pewna zmiana spo
sobu patrzenia”.

(Dorota Folga-Januszewska, 
Plakat współczesny i tworzenie nowych symboli, 

Warszawa 1998, s. 6-7)

1-5. Polskie plakaty reklamowe 
z lat 1925-1947:
„Spotka Akcyjna Wielkich Pieców
i Zakładów Ostrowieckich, 
Warszawa”, 1925 (1),
Tadeusz Gronowski, 
„Polskie Towarzystwo 
Radiotechniczne”, 1926 (2),
Tadeusz Gronowski,
„RADION sam pierze", 1926 (3), 
Konstanty Maria Sopoćko, 
„Szkoda kapeluszy z firmy 
MŁODKOWSKI” (4),
Maciej Nowicki, Stanisława Sandecka, 
„Bal młodej Architektury”, 1947 (5)

Młodkowski
PLAC TRZECH KRZYŻY 18

Szkoda 
F kapelusza z prmy

(reprod. Andrzej Zborski)


