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NA OKŁADCE:
Molo Południowe i Aleja Zjednoczenia w Gdyni. 
Fragment rozpoczętej pod koniec lat trzydzie
stych XX w. i przerwanej przez wybuch drugiej 
wojny światowej realizacji założenia tzw. Dzielni
cy Reprezentacyjnej miasta, według koncepcji 
przestrzennej Stanisława Filipkowskiego. Do wy
buchu wojny zrealizowano tylko jej część z bu
dynkami Stacji Morskiej (obecnie Akwarium 
Gdyńskie i Morski Instytut Rybacki) - przy końcu 
mola i Domu Żeglarza Polskiego (obecnie Wy
dział Nawigacyjny Akademii Morskiej). W pla
nach była jeszcze realizacja monumentalnej kate
dry i ratusza, zlokalizowanych przy rozległym pla
cu u nasady mola.

(fot. Halina Wasielke-Cieslak)
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/ch historia sięga odległych czasów starożytnych. Najsłynniejszą, zbudowaną 
w latach 300-285 p.n.e. na wyspie Faros według projektu greckiego architekta 

Sostratosa z Knidos, okrzyknięto jednym z siedmiu cudów świata. Żeglarzom i ma
rynarzom wskazują drogę do domu. Turystom kojarzą się z wakacyjnym pobytem 
nad morzem. Latarnie m o r s k i e. W Polsce nie ma ich wiele, led
wie 15 rozstawionych wzdłuż całego wybrzeża. Trwają, pełniąc odpowiedzialną 
służbę. Niemal wszystkie są obiektami zabytkowymi. Jaka będzie ich przyszłość?

Przed pięciu laty tak o „strażniczkach pol
skiego wybrzeża” pisał jeden z najwybitniej
szych ich znawców, komandor Apoloniusz Ły- 
sejko: „Świecą one od zachodu do wschodu 
Słońca, tworząc niewidzialną nić pomiędzy ty
mi, co na morzu i tymi, co na lądzie. Zdarzają 
się również takie latarnie morskie, które prze
stały spełniać swoją podstawową funkcję i sta
ły się pomnikami techniki morskiej. Również 
w epoce nawigacji satelitarnej i nadchodzącym 
XX/ wieku latarnie morskie będą odgrywały waż
ną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żeglugi 
i w nawigacji. Z uwagi na swoją funkcję i niepo
wtarzalny charakter oraz sentyment Polaków do 
morza nie mogą one ulec zapomnieniu”. I nie 
są zapomniane! Problem jednak jest szerszy, 
gdyż w naszym regionie geograficznym doty

czy on także pozostałych latarń morskich basenu bałtyckiego. Czy w obliczu nie
wiarygodnie szybkiego rozwoju nowych technologii funkcjonujące jeszcze obiekty 
nie będą zmuszone „przejść na emeryturę”? Jak je chronić, jaka powinna być ich 
nowa rola? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z latarniami morskimi oraz 
z pozostałymi wymagającymi ochrony elementami nadmorskiego dziedzictwa kul
turowego szukali uczestnicy Pierwszego Forum Dziedzictwa Kulturowego, które 
w kwietniu br. odbyło się w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Obradom 
towarzyszyła wystawa „Baltic Lights”, która odwiedzi w tym sezonie wiele jeszcze 
muzeów i innych instytucji w państwach zainteresowanych tym tematem. Wnioski 
z gdańskiego forum zostaną przekazane jesienią 2003 r. ministrom kultury państw 
nadbałtyckich na ich spotkaniu w Petersburgu. Ale już teraz wiadomo, że chociaż 
nasze latarnie mają się dobrze, a przeprowadzony niedawno remont latarni na Ro
zewiu może być znakomitym przykładem do naśladowania przez innych, to jednak 
w całym regionie sporo jest jeszcze do zrobienia.

Latarnie morskie są zapowiedzią innych wakacyjnych tematów w numerze. Na 
prośbę Czytelników, którzy niezwykle ciepło przyjęli poświęcony Gdyni numer na
szego miesięcznika (nr 2, 2003), wracamy do zabytków tego miasta (zdjęcie na 
okładce oraz artykuł na s. 20). Z letnim wypoczynkiem i wakacjami mogą się też 
kojarzyć zabytki na pocztówkach (s. 4), albumy do przechowywania fotografii 
(s. 34) i nurkowanie na wrakach (s. 9). Ostatni z wymienionych artykułów nie wy
czerpuje wszystkich podjętych w nim wątków - stanowi raczej zaproszenie do 
dyskusji na temat żywy i aktualny.

We wrześniu numer specjalny „Spotkań z Zabytkami”. Chcemy w nim przedsta
wić wielokulturową, wielonarodowościową i wieloreligijną tradycję naszego kraju.



DO przeglądy 
poglądy

Uchwalona wreszcie została przez Sejm 
RP ustawa „O ochronie zabytków i opie
ce nad nimi”. Już w samej nazwie nastą
piło rozróżnienie dwóch pojęć: ochrony 
i opieki zabytków. Ochrona, według no
wej ustawy, jest domeną administracji 
państwowej, a opieka obowiązkiem wła
ścicieli zabytków. Właściciele finansują 
prowadzenie prac konserwatorskich, 
mogą jednak ubiegać się o dotację na 
ten cel z budżetu państwa. W wypadku 
obiektów zabytkowych o wyjątkowej 
wartości generalny konserwator może 
podjąć decyzję o całkowitym sfinanso
waniu remontu takiego obiektu. Nowa 
ustawa liczy 160 artykułów. Reguluje 
m.in. zasady wywozu zabytków za gra
nicę, kompetencje służb konserwator
skich i ich organizację, zasady wpisywa
nia zabytków do rejestru, obliguje do 
uzgadniania z wojewódzkimi konserwa
torami projektów zmian planów zago
spodarowania przestrzennego, zobo
wiązuje do opracowania krajowego pro
gramu ochrony zabytków. Ustawa wej
dzie w życie po przyjęciu przez Senat.

Na przełomie maja i czerwca br. odbyta 
się w Warszawie konferencja na temat 
relacji pomiędzy reprywatyzacją dóbr 
kultury i obowiązkiem ich ochrony oraz 
sposobów rozwiązywania tych proble
mów przez kraje Europy Środkowej po 
1989 r.; organizatorem konferencji była 
Fundacja im. Stefana Batorego. Obrady 
zdominowane zostały przez kwestie 
prawne, które mają szeroki kontekst 
społeczny i polityczny oraz następstwa 
dla zbiorów muzealnych. Wszystkie kraje 
postkomunistyczne przeżywają rozmaite 
dylematy w tym zakresie, podzielone są 
też zdania dotyczące praw własności 
obiektów kultury narodowej. Jedni uwa
żają, że prawo własności powinno być 
podporządkowane ochronie dziedzictwa 
narodowego jako wspólnego dorobku 
ludzkości, inni, że nie można naruszać 
istoty własności także w odniesieniu do 
dóbr kultury narodowej. Zastanawiano 
się, w jaki sposób przeprowadzić proces 
reprywatyzacji, jaki powinien być jej za
kres, i do którego okresu wracać. W Cze
chach np. jako okres, od którego obo
wiązuje restytucja utraconych dóbr, przy
jęto rok 1948, na Węgrzech lata 1944- 
-1989, przy czym utratę dóbr kultury re
kompensowano tu bonami prywatyza
cyjnymi, nie pieniędzmi. Na Litwie usta
wą reprywatyzacyjną objęto również 
obiekty ruchome. W Niemczech ustawa 
z 1990 r. wprowadza restytucję mienia za 
lata 1933-1945 oraz po 1945 r. w byłej 
NRD. Największe kłopoty w tym wzglę
dzie ma jednak Polska, jedyny kraj post
komunistyczny, w którym nie ma dotych
czas ustawy reprywatyzacyjnej.

Władze Łodzi przygotowują program 
ratowania zabytków, polegający na 

przyznawaniu ich właścicielom dotacji 
na pokrycie części poniesionych kosz
tów remontowych. Taki system funkcjo
nuje już w Lublinie, Sopocie i Gdyni. 
Oprócz tego programu, dotyczącego 
całej Łodzi, pojawił się też program 
społeczny, związany tylko z Księżym 
Młynem. Proponuje on zwolnienie z po
datków właścicieli nieruchomości 
z Księżego Młyna pod warunkiem wyre
montowania przez nich fasad swoich 
budynków. Dodatkową korzyścią mo
głoby być zatrudnienie do prac remon
towych bezrobotnych. Miejski konser
wator zabytków opowiada się za syste
mem dotacji na konkretne działania re
montowo-konserwatorskie.

Trwają prace konserwatorskie przy naj
cenniejszym zabytku Radomia - klasz
torze bernardynów. Wyremontowano 
już szczytowy fragment ściany wschod
niej, uzupełniono zniszczone cegły i fu
gi. Odsłonięto też kamienne otwory 
wentylacyjne, odnowiono blendy. Na 
samym szczycie zamocowany zostanie 
ozdobny element wykonany z piaskow
ca. Końcowym etapem prac będzie ko
lorystyczne ujednolicenie muru całej 
ściany i zaimpregnowanie.

Zabytkowe mosty w Stańczykach - uni
katowe w Europie ze względu na kon
strukcję - zostały sprzedane przez

„Spotkania z Zabytkami", nr 7, 2003), 
którzy dzięki niemu ocalili wiele cennych 
zabytków. Łodzianie w ramach tego 
programu chcą realizować trzy projekty: 
skansen z drewnianymi domami starej 
Łodzi na tyłach Muzeum Włókiennictwa, 
centrum konserwacji drewna w zgier
skim domku sukienników i muzeum 
sztuki współczesnej w dawnej tkalni Po
znańskiego. W czasie łódzkich rozmów 
wyłonił się też pomysł stworzenia w któ
rejś z fabryk akademii konserwacji za
bytków.

W maju br. w Toruniu odbyło się spotka
nie przedstawicieli szkół konserwator
skich z całej Europy, należących do sto
warzyszenia European Network for 
Conservation and Restoration (ENCO
RE). Spotkania tego typu organizowane 
są co dwa lata, wcześniej odbyty się 
w Dreźnie, Kopenhadze i Monachium. 
W czasie obrad toruńskich dyskutowa
no m.in. na temat opracowania wspól
nych dla całej Europy standardów 
kształcenia w dziedzinie konserwacji 
i restauracji zabytków, mówiono rów
nież o potrzebie wprowadzania pew
nych standardów etycznych obowiązu
jących przy wykonywaniu zawodu kon
serwatora, zastanawiano się także nad 
stworzeniem takich rozwiązań praw
nych, które pozwalałyby na przeprowa
dzenie doktoratów i habilitacji na wspól
nych zasadach.

Agencję Własności Rolnej Skarbu Pań
stwa i starostwo w Gołdapi przedsię
biorcom zajmującym się agroturystyką, 
hotelarstwem i gastronomią. Te dwa 
identyczne mosty wybudowane zostały 
w latach 1912-1914 jako część linii kole
jowej łączącej Gołdap z Romnitami. Po 
rozebraniu w 1945 r. torów mosty nie by
ły użytkowane ani remontowane. Ich 
obecny stan wskazuje na konieczność 
przeprowadzenia natychmiastowego re
montu, na który nie stać było dotychcza
sowych właścicieli. Nowi właściciele zo
bowiązali się wyremontować obydwa 
mosty według zaleceń wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, po czym udo
stępnić je turystom i miłośnikom spor
tów ekstremalnych.

W czerwcu br. przez tydzień obradowa
li w Łodzi uczestnicy międzynarodowe
go programu „Balcon". Jego celem jest 
ratowanie obiektów zabytkowych i jed
nocześnie stworzenie miejsc pracy dla 
osób bezrobotnych. Program wymyślo
ny został przez Śzwedów (podobny po
mysł realizuje w województwie mazo
wieckim prof. Marek Kwiatkowski - zob. 

W stowarzyszeniu europejskich uczelni 
kształcących specjalistów w dziedzinie 
restauracji i konserwacji dziel sztuki 
ENCoRE Polskę reprezentuje Instytut 
Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 
UMK w Toruniu oraz wydziały konser
wacji krakowskiej i warszawskiej Aka
demii Sztuk Pięknych.

W Muzeum Żup Krakowskich i Kopalni 
Soli Wieliczka, dla uczczenia 25 roczni
cy wpisania Kopalni Soli w Wieliczce 
i zabytkowego centrum Krakowa na Li
stę Światowego Dziedzictwa Kultural

nego i Naturalnego UNESCO, w czerw
cu br. odbyło się otwarcie wystawy 
„Polskie zabytki na Liście UNESCO". 
Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce 
stanowi jedyny obiekt górniczy na świę
cie, czynny bez przerwy od średniowie
cza do chwili obecnej. Jej oryginalne 
wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory 
eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki) 
o łącznej długości ok. 300 km, usytu
owane na dziewięciu poziomach, się
gających do głębokości 327 m, ilustru
ją wszystkie etapy rozwoju techniki gór
niczej w poszczególnych epokach hi

storycznych. Unikatowa kolekcja górni
czych konstrukcji, urządzeń i narzędzi 
wewnątrz kopalni przedstawia w natu
ralnym środowisku systemy eksploata
cji złoża solnego, zabezpieczenia wyro
bisk, transportu urobku solnego oraz 
odwadniania, wentylacji i oświetlenia 
kopalni. Znajdują się tu także zabytki 
związane z rozwojem warzelnictwa, 
którego początki na tym obszarze się
gają czasów prehistorycznych (neolit). 
Do niespotykanych w skali światowej 
należą obiekty sztuki górniczej repre
zentowane przez rzeźby w soli i cale 
kaplice podziemne z bogatym wystro
jem wnętrz. Wystawa jest pierwszą pró
bą prezentacji wszystkich zabytków 
polskich wpisanych na Listę UNESCO. 
Przedstawione zostaną na niej fotogra
fie, modele, certyfikaty, publikacje albu
mowe oraz różne pamiątki związane 
z tym wydarzeniem.

W konkursie na wydarzenie muzealne 
roku „Sybilla 2002” przyznane zostały 
m.in. następujące nagrody: Muzeum 
Okręgowe w Śandomierzu w kategorii 

„Dokonań z zakresu konserwacji" za 
prace przy zamku i stabilizacji wzgórza 
zamkowego; Muzeum Narodowe w Kra
kowie w kilku kategoriach, a wśród nich 
w kategorii „Wystawy sztuki" za organi
zację wystawy „Ferdynand Ruszczyć 
(1870-1936). Życie i dzieło", a w katego
rii „Programy edukacyjne, oświatowo- 
-wychowawcze i promocyjne” za wy
dawnictwo multimedialne „Muzeum Na
rodowe w Krakowie znane i nieznane". 
Milo nam też odnotować, że Towarzy
stwo „Pro Museo” z Krakowa otrzymało 
wyróżnienie w kategorii „Publikacje” za 
płytę CD „Kraków na starej fotografii 
1846-1918", o której notę informacyjną 
zamieściliśmy w nr. 5, 2003 „Spotkań 
z Zabytkami”.

Wydział Promocji Urzędu Miasta Krako
wa wystąpił z propozycją zadbania 
o stare napisy na elewacjach niektórych 
krakowskich budynków i umieszczenia 
ich w rejestrze zabytków. Akcję ratowa
nia zanikających napisów i szyldów po
piera Akademia Sztuk Pięknych. Po 
skatalogowaniu wszystkich nadających 
się jeszcze do odczytania napisów mia
sto wystąpi o objęcie niektórych ścisłą 
ochroną konserwatorską.

Dziennikarze „Gazety Wyborczej" - Je
rzy S. Majewski i Tomasz Urzykowski - 
znani z walki o każdy warszawski zaby
tek, postanowili doprowadzić do re
montu choć jeden z nich. Przekonali 
władze stolicy do znalezienia pieniędzy 
na odnowienie obiektu wybranego 
przez czytelników „Gazety Wyborczej". 
W ogłoszonym plebiscycie „Zabytek 
nie zbytek" wygrała kaplica Śzustrów 
w parku Morskie Oko na Mokotowie. 
Jest to mauzoleum rodowe właścicieli 
dawnego Mokotowa; powstało w 1899 r. 
Udział w kosztach na prace remonto
wo-konserwatorskie kaplicy oprócz 
miasta zgłosili też sponsorzy.
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lUflĄf Wiedzieć 
II If więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytel
nikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które 
mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, 
lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre 
zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dziel 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.

żanek miano w Korcu wykonać 
tylko dwa komplety. Oba z pole
cenia dyrektora Franciszka Me- 
zera w podziękowaniu za nada
ny mu na Sejmie Wielkim, 11 li
stopada 1790 r, indygenat. We
dług Stanisława Gebethnera 
„Filiżanki analogiczne jak oma
wiana wykonane być musialy 
około r. 1790 [...] i przesiane 
przez niego do Warszawy jako 
dar niezupełnie może bezintere
sowny dla króla Stanisława Au
gusta i dla jego brata prymasa 
[Michała Jerzego] Poniatow
skiego. Wiadomość o tym prze
kazuje nam list prymasa do Me- 
zera, gdzie mowa jest o dwu fili-

kiego, z pałacu warszawskiego 
Krakowskie Przedmieście 15, 
a ofiarowany został przed kilku 
laty do Muzeum przez jego bra
ta Romana Potockiego”. Dziś 
wiemy, że jest to najprawdopo
dobniej ta sama filiżanka, która 
przed ponad stu laty posłużyła 
do zilustrowania dzieła Tade
usza Korzona. Znajdujące się 
w zbiorach warszawskiego Mu
zeum Narodowego od 1947 r. 
naczynie (filiżanka ze spodkiem 
- porcelana, farby naszkliwne, 
złocenia, wys. filiżanki 6,5 cm, o 
spodka 16 cm, nr inw.: SZC 
1404/1-2) przez dłuższy czas 
nie opuszczało magazynu.

„Mój niedawno zmarły dziadek 
pochodził ze Zdolbunowa koto 
Równego na Wołyniu. Nie wiem, 
czy ma to jakieś znaczenie, ale 
w jego pokoju (jak pamiętam 
«od zawsze») wisiaty dwie opra
wione w cienkie złocone ramki 
reprodukcje z wyrobami fabryki 
porcelany w Korcu, nie tak odle
głej od jego rodzinnej miejsco
wości. Obecnie oba te obrazki 
znajdują się w moim posiadaniu. 
Odbitki są barwne, do tego czę
ściowo zdobione prawdziwą zło
tą farbą (co zresztą nie najlepiej 
wyszło na kolorowym ksero, któ
re dołączam do listu). Na pierw
szej z nich umieszczono spode- 
czek podpisany: "Spodek do fili
żanki porcelanowy z widokiem 
fabryki w Korcu (wielkość natu
ralna). Własność hr. Maryi Zawi- 
szynej», na drugiej pozostałe 
części zestawu, o czym świad
czą podpisy: "Przykrywka do fili
żanki koreckiej z cyfrą Stanisla- 
wa-Augusta (wielkość natural
na)* oraz "Filiżanka z porcelany 
koreckiej (wielkość naturalna)*. 
Obie plansze mają słabo wi

doczny pionowy ślad po zała
maniu papieru i sprawiają wra
żenie, jakby były tablicami ilu
stracyjnymi jakiegoś luksusowo 
wydanego albumu. Sądzę, że 
dziadkowi miały one jedynie 
przypominać dawne czasy i bli
skie mu okolice, gdyż, o ile 
wiem, żadnej kolekcji porcelany 
w jego domu nie było. Intryguje 
mnie jednak ta nietypowa filiżan
ka na obrazkach. Czy wiadomo 
coś na jej temat? Czy znany jest 
album, z którego wyjęte zostały 
te reprodukcje?"

Elżbieta Baranowicz 
Wroclaw

Opisane w liście plansze z lito
grafiami przedstawiającymi 
spodek oraz filiżankę z przy
krywką z widokami koreckiej 
manufaktury (il. 1,2) nie pocho
dzą z albumu, lecz z monumen
talnej pracy Tadeusza Korzona 
Wewnętrzne dzieje Polski za Sta
nisława Augusta (1764-1794) 
[wydanie drugie, t. I-VI, Kraków- 
-Warszawa 1897-1898]. Zostały 
one wykonane w Drukarni Arty
stycznej Saturnina Sikorskiego 
jako ilustracje do drugiego tomu 
tego wydawnictwa [1897], 
gdzie w niezdekompletowanych 
egzemplarzach można je zna
leźć po stronie 160 na sąsiadu
jących ze sobą wklejkach. Jeśli 
wierzyć legendzie - chętnie po
wtarzanej we wszystkich opra
cowaniach dotyczących naj
słynniejszej polskiej fabryki por
celany - tak dekorowanych fili-

żankach [choć bez szczegóło
wego ich opisania - red.] przy
słanych do Warszawy [...]: 
"Odebrałem wczoraj list W. pana 
w początkach maja datowany 
z dwoma pięknymi filiżankami; 
dochowam pilnie do obiecane
go powrotu królewskiego 
w przyszłym miesiącu: tę, którą 
mnie obligujesz W. pan prezen
tować od niego; drugą według 
wyrażonego w liście życzenia 
z wdzięcznością dla siebie za
trzymuję [...]» [S. Gebethner, 
Uwagi dotyczące budynków 
manufaktury koreckiej, „Rocznik 
Muzeum Narodowego w War
szawie", 1957, s. 457-458], Jed
nak - jak zgodnie podkreślają to 
niemal wszyscy badacze zaj
mujący się tym tematem - list 
ten mógł być napisany dopiero 
w 1793 r. I tak właśnie dzisiaj da
towane są filiżanki z widokiem 
koreckiej manufaktury. Ile ich 
byto? W1957 r. Stanisław Gebe
thner - ówczesny kustosz Dzia
łu Ceramiki Muzeum Narodo
wego w Warszawie - pisał, że 
w podległych mu zbiorach 
„znajduje się jedna filiżanka nie
kompletna sklejona z wielu czę
ści, przy czym brakuje kilku ka
wałków oraz spodek również 
sklejony, lecz kompletny; braku
je jedynie nakrywki. Niekomplet
ny zespól pochodzi ze zbiorów 
przedwojennych Józefa Potoc- 

Sklejone w latach pięćdziesią
tych i ponownie konserwowane 
przed kilku laty dopiero niedaw
no trafiło na ekspozycję. Można 
je oglądać w III Sali Galerii Pol
skiej Sztuki Zdobniczej tegoż 
muzeum (il. 3). Z kolei w Mu
zeum Narodowym w Krakowie 
znajduje się kompletny i dobrze 
zachowany, analogiczny do 
omawianego, spodek z innego 
kompletu. Być może jednak, 
poza tymi dwoma, istniały kie
dyś (a może istnieją i dziś jesz
cze?) kolejne filiżanki z wido
kiem koreckiej manufaktury. 
W tej sprawie od czasów Stani
sława Gebethnera nic się nie 
zmieniło. Można więc na koniec 
przyjąć i to jego sformułowane 
przed wiekiem domniemanie, 
że być może „wykonanych było 
więcej niż dwa komplety prze
słane do króla i do prymasa. 
Przypuszczalnie jeden komplet 
wykonany być musiat dla głów
nego akcjonariusza manufaktury 
i jej założyciela - stolnika litew
skiego Józefa Czartoryskiego, 
jeden zapewne dla samego Me- 
zera, a być może i inne osobi
stości mogły je również otrzy
mać z odpowiednimi inicjałami 
na nakrywce". Chociaż - poza 
filiżanką z Warszawy i spodkiem 
z Krakowa-żadnych analogicz
nych obiektów, jak dotąd, ni
gdzie nie odnotowano.
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„Gdyby zaginęły wszystkie biblioteki, wszystkie galerye, 
wszystkie źródła, z których przyszłość czerpać kiedyś będzie mogła 

znajomość naszych czasów, a zachowały się trafem tylko ilustrowane 
karty pocztowe w tych czasach wydane - wystarczyłyby one zupełnie 

do odtworzenia dziejów naszej z końca XIX a początków XX w. 
europejskiej cywillzacyi” fAdam Lada Cybulski, Katalog Wydawnictwa 

Kart Pocztowych Artystycznych J. Czernecki, Wieliczka 1909)

Zabytki
na pocztówkach

JERZY ZIELIŃSKI

■ zisiaj, po upływie 130 lat od pojawienia się 
pierwszych ilustrowanych kart pocztowych, 
spróbujmy sprawdzić trafność spostrzeżenia 

-Adama Łady Cybulskiego, publicysty i autora 
prac krytycznych z dziedziny literatury i sztuki 

z początku XX w.
Historia karty korespondencyjnej potoczyła się zupełnie 

inaczej niż przewidywali jej twórcy. W drugiej połowie XIX w. 
pojawiła się myśl wprowadzenia do korespondencji pocztowej 
nowej jej formy - tańszej i prostszej w obsłudze koresponden
cji otwartej. Przypomnijmy sobie, jaką drogę przebyła ta forma 
komunikowania się społeczeństw od czasów faraonów i aztec
kich władców, którzy byli pierwszymi organizatorami poczty, 
od glinianych lub kamiennych tabliczek, palmowych liści i pa
pirusu, na których umieszczano pierwsze korespondencje. 
W 111 w. po Chrystusie zaczęto używać do tego celu pergami
nu, a w 1340 r. pojawił się pierwszy papier. Przekazywaną na 
nim korespondencję utajniano poprzez pieczętowanie odpo
wiednio złożonej kartki. Powszechnie używane dzisiaj koperty 
zostały zastosowane po raz pierwszy w Anglii dopiero w 1820 
r. Poczty wszystkich krajów stały na straży tajności korespon
dencji, a niektóre ordynacje pocztowe przewidywały, że jej 
ujawnienie groziło nawet karą śmierci. Nic więc dziwnego, że 
próby przełamania zasad tajności spotykały się ze zdecydowa
nym sprzeciwem organizacji pocztowych, jednak próby wpro
wadzenia odtajnionej korespondencji pojawiały się począwszy 
od XVIII w. Dzięki zachowanemu Almanachowi Malej Poczty 
w Paryżu z 1777 r. wiemy, że działająca wówczas w stolicy 
Francji „mała poczta”, oprócz listów, dostarczała drukowane 
we własnym zakresie zaproszenia, powiadomienia, a także 
„otwarte dla wszystkich karty na korespondencję”. Żadna 
z nich nie zachowała się niestety do naszych czasów. Sprawa 
„otwartej dla wszystkich” korespondencji ożyła ponownie 
w drugiej połowie XIX w. Pierwszym, który zaproponował 
„otwarcie” korespondencji, był generalny poczmistrz Berlina 

(pochodzący ze Słupska) Heinrich Stephan. Jego „Postblatt” - 
mały kartonik z miejscem na adres zajmującym jedną jego stro
nę, z korespondencją na odwrocie, zaprezentowany w czasie 
konferencji pocztowej w Karlsruhe w 1865 r., nie spodobał się 
niemieckim władzom pocztowym. Podobnie odrzucono 
w 1868 r. dwa nieco inne projekty „uniwersalnych kart kore
spondencyjnych” zaproponowane przez księgarzy z Lipska - 
Friedleina i Pardubitza. Bardziej odważna okazała się rok póź
niej Poczta Austro-Węgier. 1 października 1869 r. wprowadzi
ła ona „kartę korespondencyjną” („Correspondenz-Karte”) 
z wydrukowanym znaczkiem, która zgodnie z zamysłem jej 
projektodawcy profesora ekonomii Emanuela Herrmanna 
miała przynosić oszczędności zarówno gospodarce krajowej, 
jak i korespondującym. Oszczędność papieru (eliminacja ko
pert), prosta obsługa (nadrukowany znaczek pocztowy), niska 
opłata za przesłanie (2 krajcary zamiast 3 do 15 przy korespon
dencji listowej) - były przekonującymi argumentami zarówno 
dla władz pocztowych w Wiedniu, jak i dla społeczeństwa, któ
re szybko zaakceptowało nową formę korespondencji. Wkrót
ce otworzyły się przed nią wszystkie (z niemieckimi włącznie) 
szlaki pocztowe świata. Ku zaskoczeniu wnioskodawców 
otwartej korespondencji, już rok po wprowadzeniu zaczęto ją 
„ulepszać” poprzez umieszczenie na małym szarym kartoniku 
ilustracji - dekoracyjnego znaku graficznego, małych obraz
ków na stronie adresowej. Pierwsze ilustracje dotyczyły tema
tyki militarnej związanej z rozpoczętą właśnie wojną francu- 
sko-pruską. Pierwsze karty widokowe przedstawiające szwaj
carski Zurych powstały w 1872 r. Co ciekawe, stałorytnicze 
widoki miasta wykonane zostały przez firmę „Carl Rorich & 
Sohn” w Norymberdze na stronie przeznaczonej na korespon
dencję. Od tego czasu kariera kart korespondencyjnych poto
czyła się dwutorowo: część z nich, emitowana przez organiza
cje pocztowe, pozostała wierna oszczędnościowym planom 
wnioskodawców, zaś te z wprowadzoną ilustracją, które mógł 
wydać każdy obywatel i każda instytucja, z biegiem lat przybie
rały coraz bardziej bogatą i atrakcyjną formę, budzącą zachwyt 
jeszcze i w naszych czasach.
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Ser. 11/18. MERECZOWSZCZYZNA. Ry». r. natury N.polcon Ordę.
(G. Grodzieńska.)

Pałac lir. Pusłowakich i dom, w którym się urodził Tadeusz Koiciuszko r. 1740 dnia 13 lutego.

1. Zamek w Pieskowej Skale na pocztówce z 1908 r. 
wydanej przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Warszawie 
z ozdobną winietą projektu M. Wisznickiego
2. Stara bóżnica w Krakowie - pocztówka z 1900 r. wydana przez Salon Malarzy 
Polskich w Krakowie wg akwareli Stanisława Tondosa
3. Wnętrze Kościoła Mariackiego w Krakowie na pocztówce z ok. 1920 r. Salonu 
Malarzy Polskich w Krakowie wg akwareli Stanisława Tondosa uzupełnionej 
postaciami przez Wojciecha Kossaka
4. Mereczowszczyzna - pocztówka z ok. 1910 r. wydana przez Sp. Wyd. Postęp 
we Lwowie, wg rysunku Napoleona Ordy

Pierwsze kartki widokowe drukowane były w większości 
wypadków jako staloryty na słabej jakości papierze. Niezbyt 
atrakcyjnie prezentowały się również pierwsze prymitywne 
jednobarwne litografie. Dopiero wprowadzenie chromolito- 
grafii oraz światłodruku, zastosowanie dla wierzchniej war
stwy pocztówki papieru kredowego, włączenie się do pro
dukcji pocztówek znanych fotografów, litografów i artystów 
malarzy spowodowało zainteresowanie się nimi nie tylko 
zwolenników pocztowej korespondencji, ale również kolek
cjonerów. „Kto by pomyślał przed laty - pisała Z. Grabska 
w 1924 r. w „Naokoło świata” - że ta mała karteczka, która 
jak motyl barwny przysiada wśród bibelotów na stylowym se- 
kretarzyku wielkiej damy, i wśród książek na poważnem biur
ku uczonego, i wśród gałganków na poddaszu biednej szwacz
ki, i wśród rondli na stole kuchennym, i w koszarach żołnier
skich, i w chałupie chłopskiej, gdzie «ojce» czekają na wieść 
od syna z «Hameryki» - ktoby to niegdyś pomyślał, że pocz
tówka będzie przyjaciółką, pośredniczką, nieodłączną towa
rzyszką całej cywilizowanej ludzkości i że stanie się jedną 

z charakterystycznych i nieprzemijających cech kultury nowo
czesnej?” Pocztówki kolekcjonowali prawie wszyscy: od 
ucznia prowincjonalnej szkoły do artystów i ludzi z tzw. wyż
szych sfer. Zuzanna Grabska zauważyła: „Powodem powo
dzenia pocztówki jest nietylko to, iż bywa ona odbiciem chwi
li. Odpowiada ona jeszcze innym wymaganiom epoki: oto ta
nim kosztem zaspakaja manję kolekcjonerstwa. Drogi jest 
sztych, piękna książka, obraz, rzadki autograf. Pocztówkę 
można nabyć za kilkanaście centymów, lub groszy i to wszę
dzie”. Na kilka lat przed upływem XIX w. rozpoczęły się 
„złote lata pocztówki” - wydawcy dla zaspokojenia popytu 
prześcigali się w wymyślaniu nowych wzorów kartek. „Zło
te lata” trwały do rozpoczęcia działań wojny światowej 
w 1914 r. Jeszcze w czasie wojny pocztówka trzymała się 
mocno - jedynym oczekiwanym darem dla żołnierza na 
froncie były przecież kolorowe kartki z pozdrowieniami od 
najbliższych. Pojawiły się wówczas kartki propagandowe, 
dobroczynne, kartki upamiętniające działania wojenne na 
różnych frontach. Po wojnie, na obniżenie ilości i jakości
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że w ten sposób, że wydawcy pocztówek rozpoczną reprodu
kować gmachy, zamki i palace, w elewacjach i fragmentarycz
nie, współcześni zaś autorzy sami zechcą pamiętać o utrwale
niu swoich utworów na pocztówkach i obsylając się nimi wza
jemnie, umożliwiać mniej pomysłowym korzystanie z goto
wych koncepcji”. Redaktor „Listka”, pisząc to, otworzył jed
nocześnie łamy pisma „dla wszystkich, co zechcą omówić da
ny projekt ku jego szybszemu urzeczywistnieniu”. O tym, czy 
wydawcy i architekci, do których Jurewicz kierował swój 
apel, przejęli się nim, nie dowiedzieliśmy się z „Listka” (na
stępny jego numer już się nie ukazał), ale z zachowanych 
zbiorów kolekcjonerskich. W zbiorach pocztówek wielko
polskich bez trudu odnajdziemy czarno-białe kartki widoko
we sygnowane „L. Durczykiewicz, Czempiń” lub „Fotogr. 
i nakład. L. Durczykiewicz w Czempinie”. Leon Durczykie
wicz już w następnym roku po apelu red. Jurewicza dał się

M. TRZEBIŃSKI

6 ,

WILNO. STARA SYNAGOGA

5. Stara karczma
pod Lublinem - pocztówka 
z 1914 r. wydana 
przez „Gryf” w Warszawie 
wg akwareli M. Trzebińskiego
6. Stara Synagoga 
w Wilnie - akwarela
M. Trzebińskiego z 1925 r. 
przeniesiona na pocztówkę 
Polskiego Towarzystwa 
Księgarni Kolejowych „Ruch”
7. Kaplica Boimów we Lwowie 
na pocztówce z 1901 r. 
wydanej w Dreźnie na zlecenie 
lwowskiego nakładcy
8. Hotel Kalmus w Złoczowie
- typowa architektura 
z okresu secesji, pocztówka 
z 1910 r. wydrukowana 
w Budapeszcie na zlecenie 
nakładcy ze Złoczowa
9. Synagoga w Lesku 
(dawna nazwa Lisko) - 
pocztówka z ok. 1910 r. 
wydana nakładem Arona 
Jakóba Fleischera w Lesku
10. Hale targowe
w Warszawie na pocztówce 
z 1911 r., wydawca 
nieokreślony

produkowanych pocztówek miały wpływ zarówno nowe 
warunki ekonomiczne, jak i zubożenie społeczeństw.

W miarę rozwoju kolekcjonerstwa pocztówek kształtowa
ła się jego specjalizacja. Najliczniejsi byli zbieracze kart z wi
dokami miast. Do dobrego tonu należało posiadanie zbioru 
pocztówek wysyłanych z miast, których widoki przedstawiały. 
Podróżujący kolekcjonerzy nie przywozili więc pamiątkowych 
widoków Krakowa, Paryża czy Wiednia, a wysyłali je drogą 
pocztową na swój domowy adres. W pewnym okresie wy
kształciła się we Francji moda, by znaczki i ostemplowania 
pocztowe umieszczać na ilustracji - widok miasta i widoczny 
na nim datownik pocztowy miały podnieść kolekcjonerską 
atrakcyjność kartki. Albin Jurewicz - wydawca pierwszego 
polskiego pisma dla miłośników ilustrowanych kart poczto
wych „Listek”, które pojawiło się w 1904 r. w Warszawie, roz
ważał w numerze 10 - 12 z tegoż roku przydatność pocztó
wek pod innym niż kolekcjonerski aspektem.- „Owa kartka 
kilkukopiejkowa może być ważną pomocą w popularyzowaniu, 
dawnych czy obecnie wzniesionych, budowli, a stać się to mo- 

poznać jako wydawca w małym podpoznańskim Czempiniu, 
a zarazem autor fotografii licznych dworów, pałaców i zam
ków z terenu Wielkopolski przeniesionych własnym nakła
dem na pocztówki. Pierwsze pocztówki Durczykiewicza poja
wiły się na progu XX w. (widoki Czempinia, Konojadów 
i Siernik). Lata następne zaowocowały serią kilkudziesięciu 
widoków wielkopolskich pałaców - na stronę licową niektó
rych z nich wydawca, jakby idąc za myślą red. Jurewicza, 
wprowadził nazwisko projektanta: „Roger Sławski Architekt”. 
Jednak wydaje się mało prawdopodobne, aby, jak to wymyślił 
sobie Jurewicz, poprzez pocztówki zawiązała się wówczas 
współpraca pomiędzy architektami i wymiana między nimi 
pomysłów w zakresie architektury. To, co możemy dzisiaj po
twierdzić bez cienia wątpliwości, to fakt utrwalenia przez wy
dawcę z Czempinia widoków wielkopolskich dworów, pała
ców i zamków z początku XX w. oraz zachowanie ich dla na
stępnych pokoleń. Leona Durczykiewicza można uważać za 
pocztówkowego kronikarza dziejów słynnej w okresie mię
dzywojennym spółdzielczej wsi Lisków, zorganizowanej przez
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no-geograficzny. Do 1919 r. 
powstało 36 PTK-owskich serii 
pocztówek przedstawiających 
zabytki i krajobrazy oraz kilka 
pojedynczych pocztówek, któ
re udanie wzbogaciły ofertę 
polskich wydawców w okresie 
„złotych łat pocztówki”.

Pocztówkowe serie propa
gujące zabytki polskiej archi
tektury powstawały w różnych 
regionach zarówno w czasie 
zaborów, jak i w okresie mię
dzywojennym. Warta zauwa
żenia jest składająca się z 30 
pocztówek seria przedstawia
jąca zabytkową architekturę 
Podola, wydana w latach 
1899-1902 przy wykorzysta
niu własnych fotografii przez 
Michała Greima. Greim był 
właścicielem zakładu fotogra
ficznego i drukarni w Kamień
cu Podolskim. Jednobarwne 
widoki Podola, które wydawca 
uzupełnił podpisami w języku 
rosyjskim i francuskim, odnio-

księdza Blizińskiego. Seria kartek z Liskowa obejmuje zarów
no ważniejsze obiekty, jak i ludzi, którzy tworzyli i kierowali 
tą wzorcową społecznością. Dzisiaj nie ma już części sfotogra
fowanych przez Durczykiewicza dworków i pałaców, inne 
z biegiem lat utraciły swój pierwotny wygląd - jego pocztów
ki pozostały w niektórych wypadkach jedynym zachowanym 
obrazem tamtej dworsko-pałacowej architektury.

W 1906 r. powstało w Warszawie Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze, które organizowało wycieczki i odczyty, zaj
mowało się ochroną zabytków, przyrody, budowało i prowa
dziło schroniska turystyczne, tworzyło muzea, prowadziło 
działalność wydawniczą. Od 1910 r. PTK wydawało miesięcz
nik krajoznawczy „Ziemia”, którego jednym z założycieli był 
Zygmunt Gloger. W połowie 1911 r. na łamach „Ziemi” moż
na było zapoznać się z obszerną ofertą sprzedaży kilku serii 
pocztówek wydanych przez PTK i nagrodzonych „medalem 
złotym na wystawie w Częstochowie i dyplomem honorowym 
na wystawie pocztówek w Warszawie”. Pierwsze pocztówki 
powstały w 1907 r. z inicjatywy Komisji Wydawniczej przy 
Radzie Krajowej PTK. Jednym z członków Rady był malarz 
i fotograf Mikołaj Wisznicki. To on odegrał główną rolę 
w wydawaniu pocztówek zarówno jako inicjator tego przed
sięwzięcia, jak i ich twórca - autor części pocztówkowych fo
tografii oraz okalających je ozdobnych winiet. Szata graficzna 
pocztówek PTK była interesująca i bardzo efektowna. W nie
których wypadkach dominowała nawet nad pocztówkowym 
widokiem. Kolorowe winiety, otaczające czarno-białe widoki 
zabytkowych budowli, krajobrazów i scen rodzajowych, na
wiązywały do regionalnych symboli (np. do widoków Biało
wieży przywołano głowę żubra), motywów patriotycznych 
(elementy zbroi polskich husarzy dla serii z zamkami), wize
runki Chopina zdobiły krajoznawczą serię „Żelazowa Wola”, 
a księcia Józefa Poniatowskiego serię „Raszyn”. W 1912 r. za
niechano umieszczania winiet na awersie, przenosząc je, w zu
bożałej formie, na odwrocie pocztówki. PTK zadbało o odpo
wiednią informację o prezentowanych na pocztówkach zabyt
kach, umieszczając na rewersie rozbudowany opis historycz-

sły sukces (w postaci srebrnego medalu) na Pierwszej Wysta
wie Kart Pocztowych w Warszawie w 1900 r. Warto dodać, 
że to właśnie na tej wystawie, drogą konkursu, ustalono pol
ską nazwę „pocztówka” dla obco brzmiącej nazwy „karta ko
respondencyjna”.

Krakowski malarz Stanisław Tondos jeszcze za swojego ży
cia został uznany za mistrza w akwarelowym odwzorowywa
niu architektury miast. Przylgnął do niego również tytuł „ma
larza Krakowa”. Tondos należał ponadto do entuzjastów pro
pagowania sztuki poprzez ilustrowane karty pocztowe - 
w 1899 r. wydał autorską serię akwarelowych widoków Kra
kowa. Na pocztówkach wydawnictwa Salon Malarzy Polskich 
w Krakowie znalazła się zdecydowana większość jego prac 
malarskich. Zarówno oryginały, jak i pocztówkowe reproduk
cje szły wówczas jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. Część je
go prac wspomagali swoimi pędzlami najpierw Juliusz, a póź
niej Wojciech Kossakowie, bowiem „mistrz architektury” nie 
radził sobie z malowaniem postaci. W ten sposób powstawały 
przeniesione na pocztówki cykle obrazów „Klejnoty Krako
wa”, „Kościół Mariacki w Krakowie”, „Wawel”, „Kraków - 
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Legiony”. Prasa donosiła z entuzjazmem: „Wydawcy ozdob
nych, a tak. dziś modnych kart korespondencyjnych, silą się bez
ustannie na pomysły coraz to piękniejsze i efektowniejsze. 
W ich szeregu stanął i krakowski «Salon malarzy polskich», któ
remu powiodło się szczęśliwie puścić w obieg rzecz prawdziwie 
ozdobną i artystyczną. Jest nią komplet widoczków akwarelo
wych zabytków krakowskich, wiernie imitujący cenione tak 
wysoko oryginały pędzla Tondosa” („Gazeta Lwowska”, 
3.9.1899 r.). Stanisław Tondos malował również architekturę 
innych miast - na pocztówkach z początku XX w. znalazły się 
widoki Warszawy, Bochni, Brzeska i Okocimia, Lwowa, Szcza
kowej oraz Wrocławia i Wiednia. Jeszcze przed pierwszą woj
ną światową pojawili się warszawscy naśladowcy Stanisława 
Tondosa: (adwiga Bagieńska, Tadeusz Cieślewski i Stanisław 
Sawiczewski. Ich przeniesione na pocztówki akwarele dokład
nie odtwarzają architekturę Warszawy z początku XX w.

Napoleon Orda w latach siedemdziesiątych XIX w. po
święcił się tworzeniu widoków poszczególnych regionów 
kraju. Rysując z natury, gromadzi! je w czasie wielu podróży 
artystycznych. Zebrane w kolejnych, powszechnie dziś zna
nych historykom, Albumach widoków... odznaczają się wy
jątkową wartością ikonograficzną, w wielu wypadkach sta
nowiącą jedyne źródło dokumentujące wygląd setek rezy
dencji kresowych. Przeniesione bardzo starannie około 1910 
r. na pocztówki przez lwowskie wydawnictwo „Postęp”, do
tarły do szerokiego grona odbiorców. Rysowane niegdyś 
przez Napoleona Ordę widoki wspaniałych rezydencji, przy
wołane w pocztówkowych podpisach nazwiska ich właści
cieli, przypominają dzisiaj o świetności dawnej Rzeczypo
spolitej. Podobną rolę odgrywają inne serie wydawnicze: se
ria firmowana przez Wydawnictwo Koła Architektów i To
warzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie, 
seria dworków brzeżańskich wydana ze zdjęć Związku Słu
chaczy Architektury Politechniki Lwowskiej, seria zabytków 
żydowskich krakowskiego Kazimierza wydana nakładem 
Stowarzyszenia „Bnej B’rith” przy wykorzystaniu zbiorów 
Żydowskiego Akademickiego Koła Miłośników Krajoznaw
stwa w Krakowie itp.

W latach trzydziestych ubiegłego wieku nastała wśród wy
dawców pocztówek moda na Polskę malowaną. Z większym 
lub mniejszym pietyzmem kilku artystów malarzy (Iljińczyk, 
Kopczyński, Międzybtocki, Różankowski, Rupniewski, Szulc, 
Trzebiński) odtwarzało na pocztówkach najbardziej urocze za
kątki kraju. Były to przede wszystkim zabytkowe budowle, ale 
równie chętnie przedstawiano urokliwe brzegi morza i groźne 
górskie szczyty. Zastosowanie druku trójbarwnego pozwoliło 
na odtworzenie nawet najbardziej wyrafinowanego kolory
stycznie akwarelowego oryginału. Najwięcej tego typu pocz
tówek powstało nakładem Polskiego Towarzystwa Księgarni 
Kolejowych „Ruch” w Warszawie.

Przedstawione specjalistyczne serie pocztówek z widokami 
zabytkowych budowli, nawet te malarskie, rzetelnie przekazy
wały obraz minionych lat. Stanowią one jednak mały ułamek 
tego, co zaprezentowało w zakresie polskiej architektury kilka 
tysięcy innych wydawców. Ich pocztówki, które teraz wyko
rzystujemy do odtworzenia odległej przeszłości, w chwili po
wstania miały spełniać zgoła inne zadania: bawić, upowszech
niać sztukę, przypominać w czasie zaborów o świetności naro
du polskiego i propagować idee wolnościowe, reklamować 
uroki krajobrazu i miast. Musiały więc być ciekawe i piękne. 
Dlatego często upiększano je poprzez retuszowanie i uzupeł
nianie klisz np. nieistniejącymi w rzeczywistości szyldami i na
pisami reklamowymi. Zdarzało się (ze względów oszczędno
ściowych), że do pocztówkowych widoków używano tych sa
mych klisz przez kilkadziesiąt lat! Znane są przypadki, że jesz
cze w latach dwudziestych XX w. wykorzystywano do pro
dukcji pocztówek klisze z końca XIX w., a litografowie w koń
cu XIX stulecia opierali swe prace na pierwszych fotograficz
nych widokach miast z lat sześćdziesiątych. Powinni o tym 
wiedzieć ci, którzy posługują się pocztówkami do celów ba
dawczych i dokumentacyjnych. Tylko pogłębiona wiedza 
w zakresie historii i topografii miast, historii sztuki oraz zna
jomość technik fotograficznych i drukarskich pozwoli na pra
widłowe wykorzystanie pocztówek do celów badawczych.

Jerzy Zieliński

Spotkanie z książką
TYSIĄC LAT UBIORÓW W POLSCE

Pod takim tytułem ukazała się publikacja prof. Anny Sieradzkiej (wyd.
„Arkady”, Warszawa 2003). Książka jest pierwszym całościowym opra

cowaniem dziejów ubiorów noszonych w Polsce od początku powstania 
państwa aż do końca XX w.

Jak pisze autorka we wstępie: „Noszone w Polsce w ciągu tysiąclecia ubio
ry kształtowane byty według wzorców obejmujących i inne dziedziny kultury ma
terialnej (...) Ubiór bowiem nie tylko okrywał ciało, ale także świadczy! o pozycji 
społecznej i zamożności właściciela, jego poglądach poli
tycznych, przekonaniach religijnych, wrażliwości estetycznej, 
stosunku do aktualnie obowiązujących norm obyczajowych".

Książka stanowi analizę ewolucji polskiego ubioru. 
W czasach piastowskich cechowała go skromność i pro
stota. Powszechnie używana była wówczas tunika - nosili 
ją przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, męż
czyźni, kobiety i dzieci. Od drugiej połowy XIV w. ubiory za
częły się różnicować i bardziej odzwierciedlać pozycję spo
łeczną mieszkańców ziem polskich. Zamożniejsi wprowa
dzali do swych strojów elementy mody zachodnioeuropej
skiej. XVI w. - to narodziny ubioru narodowego, zagranicz
ne nowinki zostały wyparte przez żupan i delię. W XVII w. 
pod wpływem Orientu ubiór narodowy stal się bardziej de
koracyjny, a pod koniec tego stulecia rozpowszechnił się 
kontusz. Epokę ubioru narodowego zakończyła druga po
łowa XVIII w. Zaczęły obowiązywać wzory francuskie i an
gielskie. Rozpowszechnił się frak, suknie zyskały podwyż
szoną talię. Druga połowa XIX w. - to czasy żałoby narodo

wej po upadku powstania styczniowego. Choć panie nosiły krynoliny, zakry
wały dekolty i ramiona, a wśród kolorów dominowała czerń. Moda kobieca 
chyba najbardziej zyskała w okresie secesji. Damska sylwetka otrzymała smu
kłą esowatą linię, przegiętą do tyłu, ubrania wzbogaciły różnorodne ornamen
ty i biżuteria. Okres międzywojenny zapoczątkował ewolucję ubioru w kierun
ku uproszczonej symetrii. W latach po drugiej wojnie światowej aktywność za
wodowa kobiet, popularyzacja sportu przyczyniły się do powstania nowego 

nurtu mody - funkcjonalizmu. Socjalistyczna unifikacja 
ubioru narzucona przez władze w latach pięćdziesiątych 
XX w. nie zyskała powszechnego uznania. Lata siedem
dziesiąte przyniosły coraz większy wpływ kultury i mody za
chodniej, co powróciło z większym natężeniem po burzli
wych latach osiemdziesiątych. Koniec XX w. - to adapto
wanie trendów najnowszej mody do polskich ubiorów.

Historia polskiego ubioru jest pasjonującą lekturą. Bo
gato ilustrowaną, bo bez ilustracji temat byłby niezrozumiały. 
Dzieje strojów ukazują więc miniatury z rękopisów, przedsta
wienia nagrobków i relikwiarzy, fragmenty ołtarzy, portrety tru
mienne, reprodukcje obrazów, plakatów i fragmenty żurnali.

Autorka książki, prof. Anna Sieradzka, w latach 1995- 
-1996 prezentowała na lamach „Spotkań z Zabytkami" 
cykl Ubiory w Polsce. Taki byt początek, a książka jest pod
sumowaniem badań nad historią polskiego ubioru. Publi
kację można nabyć w wydawnictwie „Arkady” (00-344 
Warszawa, ul. Dobra 28, tel. 635-83-44, tel. księgarni wy
syłkowej 828-38-16). (E.K.)
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Nasz czytelnik z Nysy, pan Wojciech Jarzyna, 
ma w swojej kolekcji wiele zabytkowych przedmiotów. 

Jednak żaden z nich nie kryje w sobie tak wielu tajemnic, 
jak ta stara, mocno już podniszczona, 

drewniana skrzynia. Wystarczy uchylić jej wieka...

Tajemnica
drewnianej skrzyni

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

redakcyjnego punktu widzenia wszystko zaczęło 
od listu - jednego z wielu, jakie otrzymujemy - 
z pytaniami skierowanymi do działu „Wiedzieć 
więcej”. Najczęściej w takich listach czytelnicy 
proszą o informacje na temat znajdujących się 

w ich posiadaniu rodzinnych pamiątek, przede wszystkim 
wyrobów rzemiosła artystycznego, obrazów, grafiki, me
bli. Jednak tym razem chodziło o coś zupełnie innego.

„Zawracam się z uprzejmą prośbą - napisał do nas pan 
Wojciech Jurzyna - o wszelkie informacje na temat posia
danej przeze mnie kolekcji «MAGIC LANTERN». Piszę do 
państwa ponieważ w miejscowości, w której mieszkam 
nie zdobyłem o niej wystarczających danych. Wysyłam 
amatorskie zdjęcia tejże kolekcji. Dołączam również nie
które zdjęcia wywołane ze znalezionych w skrzynce nega
tywów. Jest na nich uwidoczniony statek pasażerski «Wil- 
helm G.». Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mo
jej prośby

Bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że w liście tym 
najciekawsza jest wiadomość o odnalezionym i wywoła
nym (po sześćdziesięciu latach od wykonania!) amator
skim filmie ze zdjęciami niemieckiego motorowca „Wil
helm Gustloff ”, gdyż to jego właśnie wizerunek znajduje 
się na przysłanych do redakcji fotografiach. Z kolei, już 
po nawiązaniu kontaktu z autorem listu, okazało się, że 
„latarnią magiczną” zainteresowane jest jedno z naszych 
muzeów. Niewykluczone więc, że w przyszłości, kiedy 
urządzenie zostanie dokładnie zbadane i opisane przez 
specjalistów, jeszcze do niego wrócimy. Tymczasem pozo
stańmy tylko przy ogólnym stwierdzeniu, że widoczny na 
zdjęciach zestaw jest typowym rzutnikiem do projekcji 
statycznej, wykonanym w nieznanej wytwórni (być może 
niemieckiej?) na początku XX w. oraz, że tego rodzaju 
proste aparaty optyczne (będące poprzednikami popular
nych rzutników do bajek) miały za źródło światła (w za
leżności od tego, kiedy je wykonywano): świecę, lampę 
naftową albo żarówkę, a przeźrocza - w postaci wielo
barwnych kalkomanii lub taśm celuloidowych z nakleja-

1.2. Drewniana skrzynia z domową „latarnią magiczną”
i wyposażeniem (1) oraz rozłożone na stole przeźrocza (2)

nymi na szklane płyty kolorowymi rysunkami o moty
wach zaczerpniętych z bajek, historii i przyrody - przesu
wano w nich ręcznie. W zbiorach muzealnych wielu ta
kich rzutników nie ma, ale na przykład warszawskie Mu
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zeum Techniki posiada przynajmniej kilka podobnych eg
zemplarzy.

W kolejnym liście z Nysy znaleźliśmy, przysłane na na
szą prośbę, nie tylko odbitki pozostałych zdjęć wykona
nych z negatywu małoobrazkowego filmu „Agfy” (łącznie 
35 fotografii), lecz także niewielkie strzępki czarno-białe
go amatorskiego filmu do kamery 2x8 mm, wywołane
go zapewne jeszcze w latach drugiej wojny światowej. 
W filmowym kadrze nieznany operator (zapewne miesz
kający na Śląsku, a może nawet w samej Nysie lub jej oko
licach, a więc tam, gdzie przez wiele lat przechowywano 
skrzynkę z rzutnikiem do przeźroczy), utrwalił małą pła- 
czącą dziewczynkę w półpostaci. Ale to chyba wszystko, 
co można powiedzieć o tym typowym, zachowanym tyl
ko w kilkunastocentymetrowym fragmencie rodzinnym 
dokumencie.

Natomiast fotografie - oglądane w komplecie, jedna 
po drugiej - pozwalają przynajmniej odtworzyć trasę ro
dzinnej wycieczki po Szczecinie i okolicach, na którą la
tem, gdzieś na początku lat czterdziestych, wybrał się 
nasz fotograf. W największym skrócie można byłoby ją 
opisać w kilku punktach: przejażdżka po morzu, prze
jażdżka po jeziorze Dąbie, pierwsze spotkanie z „Wilhel
mem Gustloffem” przy nabrzeżu pasażerskim w Szczeci
nie, spacer bulwarami Odry z widokiem na dzisiejsze Wa
ły Chrobrego, pobyt na plaży, wycieczka po Odrze, 
w końcu powrót na nabrzeże, by raz jeszcze zobaczyć 
i sfotografować „Wilhelma Gustloffa” - tego dnia bez 
wątpienia największą atrakcję Szczecina.

Dziś, bogatsi w tragiczne doświadczenia minionej woj
ny, spoglądamy na zdjęcia tego statku z innej perspektywy. 
M/s „Wilhelm Gustloff ”, niemiecki wycieczkowiec zbudo
wany na krótko przed drugą wojną światową, z chwilą jej 
wybuchu przeszedł na służbę w Kriegsmarine. Był okrę
tem szpitalnym, bazą szkoleniową U-Bootów i transpor
towcem. Od stycznia do kwietnia 1945 r., kiedy losy woj-

Motorowiec „Wilhelm Gustloff” został zbudowany w latach 
1937-1938 w hamburskiej stoczni Blohm & Voss, Byt to nowocze
sny, jednokominowy transportowiec, o długości kadłuba 
208 m i pojemności 25 484 BRT, przeznaczony do obsługi wycie
czek morskich. Jego pierwszym armatorem została narodowoso- 
cjalistyczna organizacja „Kraft durch Freude”, usiłująca zdobyć 
sobie zwolenników głównie wśród młodzieży z Niemieckiego 
Frontu Pracy, zachęcając ją do udziału w tanich wycieczkach do 
norweskich fiordów, na Wyspy Kanaryjskie i Maderę. Nazwa stat
ku - wybrana przez działaczy NSDAP - miała odegrać ważną ro
lę propagandową, upamiętniając jednego z przywódców partii 
Wilhelma Gustloffa, zastrzelonego w Szwajcarii przez żydowskie
go aktywistę w lutym 1936 r. Chrzest jednostki odbyt się 5 marca 
1937 r. w Hamburgu, z udziałem Adolfa Hitlera i wdowy po Gu- 
stloffie, Hedwigi, Już w pierwszym swoim rejsie „Wilhelm Gu
stloff” zasłynął jako wygodny i komfortowo wyposażony wyciecz
kowiec, na którym nie zabrakło kąpielowego basenu, W luksuso
wych kabinach statku mieściło się 1465 pasażerów, obsługiwa
nych przez 417 osób załogi. Dopiero wybuch drugiej wojny świa
towej zmienił pierwotne przeznaczenie statku. Pod wojenną ban
derą pływał on jako okręt szpitalny, potem baza dla personelu 
okrętów podwodnych, wreszcie (już pod sam koniec wojny, w ra
mach akcji „Hannibal") jako transportowiec do przewożenia woj
ska i ludności cywilnej, Z takim też statusem wypłynął w swój 
ostatni rejs z Gdyni (w południe 30 stycznia 1945 r.), mając na po
kładzie ponad 10 500 osób: żołnierzy, uciekinierów i załogę. Tra
fiony (wieczorem tego samego dnia) trzema torpedami wystrze
lonymi z radzieckiego okrętu podwodnego „S-13", zatonął 19 mil 
od brzegu na północ od latarni morskiej Stilo, zabierając ze sobą 
na dno ponad 8,5 tysiąca ofiar, w tym około 5 tysięcy dzieci.

pozwoliła 
przewieźć

ny wydawały się już 
przesądzone, uczestni
czył w ewakuacji nie
mieckich obywateli z re
jonu Prus Wschodnich 
i Kurlandii na zachód do 
Rzeszy. Operacja, prowa
dzona pod kryptonimem 
„Hannibal”, 
bezpiecznie

morze blisko 2,5 mi- 
osób. Poza „Gustlof- 
wzięło w niej udział 
innych statków, mię- 
innymi motorowce

przez 
liona 
fem” 
wiele 
dzy 
„Goya” i „General Steuben”. 
W ostatniej fazie operacji, 
w kwietniu 1945 r., wszystkie 
trzy zostały zatopione na Bał
tyku przez radzieckie okręty 
podwodne. Tym samym bilans 
operacji nie był już tak korzyst
ny, bo wraz z „Wilhelmem Gu
stloffem”, „Goyą” i „Genera
łem Steubenem” poszło na dno 
morza tysiące ofiar. Dokładnie 
ile - nie wiadomo. Mimo bo
wiem upływu ponad pół wieku 
od tamtych wydarzeń, ciągle 
jeszcze nie zostało to ustalone. 
Według Heintza Schóna, członka 
załogi „Wilhelma Gustloffa”, 
„spośród 8956 cywilnych ucieki
nierów zdołało się uratować jedy
nie 419 osób, uwzględniając zaś 
ocalałych w katastrofie żołnierzy 
i członków załogi, na dno razem 
z «Wilhelmem Gustloffem» poszło 
8537 osób, wśród nich 5 tysięcy 
dzieci”. Do tego trzeba doliczyć po
nad 6,5 tysiąca ofiar na „Goi” 
i 3,5 tysiąca na „Generale Steube- 
nie”. Trzy wielkie cmentarzyska na 
dnie Bałtyku. Wszystkie niezbyt odle
głe od polskiego brzegu. Trzy pobudzające wyobraźnię 
wraki. Dwa z nich - „Wilhelm Gustloff” i „Goya” - zo
stały już zdobyte...

I tak oto, za sprawą niepozornej drewnianej skrzyni, 
znalezionych w niej zdjęć „Wilhelma Gustloffa” oraz szero
ko opisywanych przez media w kwietniu br. nurkowań na 
wraku „Goi” (zakończonych tragiczną śmiercią dwóch płe
twonurków), dochodzimy do istotnego problemu, jakim 
jest nurkowanie wrakowe w Polsce w kontekście ochrony 
związanych z tą działalnością zabytków. Temat niełatwy, 
wręcz delikatny. Czyżby więc nasza tajemnicza skrzynia na
gle zamieniła się w przysłowiową „puszkę Pandory”?

Od samego początku w ujawnione i szeroko nagła
śniane amatorskie nurkowania na wraku „Wilhelma Gu
stloffa” najbardziej zaangażowany był jeden z najstar
szych klubów płetwonurków w Polsce - Gdański Klub 
Płetwonurków „Rekin”. Latem 1973 r. dwadzieścia
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3. Urywek taśmy filmowej z plączącą dziewczynką;
lata trzydzieste-czterdzieste XX w.
4. Paul Wolde, „«Wilhelm Gustloff» opuszcza Hamburg”, fragment 
obrazu olejnego na płótnie, 85 x 122,5 cm, Dom Aukcyjny „Rempex” 
w Warszawie, 57 Aukcja, 25 października 2001 r.
5. Jeden z salonów na „Wilhelmie Gustloffie”, 
fotografia amatorska z ok. 1938 r.

osiem zrzeszonych w nim osób przez dwa tygodnie nur
kowało, rozpoznając w końcu leżący na dnie morza wrak 
statku (już poza granicami wód terytorialnych Polski, 19 
mil morskich na północ od latarni Stilo, na głębokości 
ponad 40 m). Praca nie była łatwa, a przygotowania 
żmudne i długotrwałe. Dość powiedzieć, że w celu 
usprawnienia działań zbudowany został w klubie dzwon 
nurkowy „Ania”, który opuszczono na głębokość 25 m. 
A jakie były efekty, jakie konkretne rezultaty tego niezwy
kłego, jak na tamte lata, przedsięwzięcia?

W jednym z pisanych po latach reportaży - poza wie
loma, interesującymi skądinąd wiadomościami na temat 
nurkowania wrakowego - znajdujemy też garść informa
cji o „skarbach” wydobytych z „Gustloffa”: „To poręcz 
z «Wilhelma Gustloffa». Zaplątała się nam w kotwicę - 
wyjaśnia Jerzy Janczukowicz widząc, że wpatruję się w ob
rośnięte muszlami obramienie schodów w siedzibie klubu 
«Rekin» w Gdańsku-Oliwie. W klubie na piętrze jest rów
nież przechowywany żyrandol wydobyty z sali balowej 
«Gustloffa» i celownik optyczny, który stał na kompasie”.

Podobno jednak przed nurkami z „Rekina” wrak wielo
krotnie był już odwiedzany, a jego najbardziej obiecujące 
dziobowe ładownie opróżnione (choć nie wiadomo z cze
go). Dla nurkujących, poza czystą frajdą (a może właśnie 
dlatego, by można było raz jeszcze zanurzyć się w pobli
że ekscytującego wraku), pozostało więc już tylko jedno. 
Ogłosili, że w przepastnym wnętrzu motorowca będą po
szukiwać... Bursztynowej Komnaty. Ale i to chwytliwe 
przecież hasło nie wszystkim się spodobało. „Twierdzenie, 
iż poszukują we wraku Bursztynowej Komnaty jest tylko 
dymną zasłoną do grabieży dokonywanych na podmor
skim cmentarzu, jakim niewątpłiwie jest wrak «Wilhelma 
Gustloffa»” - czytamy w kolejnej publikacji, niepozosta- 
wiającej cienia wątpliwości co do intencji przyświecają
cych jej autorowi. A jak jest dzisiaj?

Chociaż już dawno w ogłoszonym przez Ambasadę Re
publiki Federalnej Niemiec w Warszawie oficjalnym stano
wisku Rządu Federalnego można było przeczytać, że 
„uznaje on wrak statku «Wilhelm Gustloff» za grobowiec, 
który powinien podlegać ochronie, a każdą wizytę w miej
scu zatonięcia statku w innych celach niż okazanie szacun
ku zmarłym uważa za niestosowną” - wizyty na słynnym 
motorowcu nie ustały. Przeciwnie, w ostatnich latach wrak 
ten stał się jeszcze częstszym celem akcji nurkowych.

Problem rozkradania wraków zauważany jest zresztą 
i przez samych płetwonurków. W opinii jednego z najak
tywniejszych ich reprezentantów, Grzegorza Dominika 
(„Banana”), wiele z odkrytych przez niego wraków zosta
ło już dawno splądrowanych. Wynika z tego, że po od
krywcy docierają do zatopionego statku tabuny niesfor
nych rabusiów, z czego Dominik nie jest (i słusznie!) zado
wolony. A przecież nawet on sam, nurkując do nierozpo
znanego obiektu, zabiera z niego jakieś charakterystyczne 
przedmioty, po to tylko, by upewnić się, z jaką jednostką 
ma do czynienia. Gdzie tu postawić więc granice?

Rzeczą oczywistą jest, że płetwonurkowie schodzą nie 
tylko do „Gustloffa”. Na dnie Bałtyku spoczywa wiele in
nych, kto wie, czy nie bardziej jeszcze interesujących wra
ków. Choćby ze względu na ich historię. Mógłby należeć 
do nich polski okręt-bohater, obrońca Helu we wrześniu 
1939 r., niszczyciel ORP „Wicher”. Ten jednak - w prze
ciwieństwie do „Wilhelma Gustloffa” - dla nurków wra
kowych leży zbyt płytko. Jest co prawda w tej części Bał
tyku jednym z częściej odwiedzanych zatopionych okrę-
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tów, ale na ogół nie wzbudza u nurkujących większych 
emocji. „Wskoczyłem do wody - czytamy w dostępnym 
w internecie, rzeczowym opisie jednej z takich akcji - 
i nie zastanawiając się długo zszedłem po linie kotwicznej. 
Od razu zobaczyłem rozrzucone na dużej przestrzeni 
szczątki okrętu, a dokładniej jego siłowni. Większość z nich 
leży na nieznacznej głębokości nie przekraczającej 10 m. 
Skorodowane blachy z dziurami po nitach, wały napędo
we, części przekładni, kotły, kawałki rurociągów i wiele in
nych różnego rodzaju części silnika”. Czy to są zabytki?

Pozostawmy to pytanie jeszcze przez chwilę w zawie
szeniu. Myszkując w internecie, znajdziemy bowiem wie
le innych opisów akcji nurkowych (prowadzonych zresz
tą nie tylko na morzu, ale i w rzekach oraz jeziorach), 
które być może naprowadzą nas na właściwą odpowiedź. 
Oto kilka z nich:

„Byliśmy na wraku transportowca z okresu I Wojny 
Światowej. Krypa parowo-żaglowa, długość około 80 m, 
leży na głębokości już od 17 do 21 metrów. Wrak dwukrot
nie był wysadzany ze względu na utrudnienia nawigacyj
ne. Wraczek fajny bo jest dostępny cały. Ma trochę złomu 
w ładowniach [...]”. Czy to jest zabytek?

„Tymczasem ruszyliśmy na inne jezioro w okolicy, gdzie 
już jakiś czas temu odkryliśmy wrak nieznanego samolotu. 
Wrak trochę opierał się naszej ciekawości i nie chciał zdra
dzić, czym w istocie jest. Wydobywane kolejne tabliczki 
znamionowe milczały na temat jego typu. Charakterystycz
ne części kadłuba, zwłaszcza w całości zachowana lampka 
we fragmencie ogona sugerowała, że po raz kolejny jest to 
"Messerschmitt Me 210». Lampkę razem z żarówką nieste
ty stłukł jakiś «osioł»! Tymczasem Tomkowi udało się zna
leźć w końcu tabliczkę, na której wyraźnie widnieje nadruk 
«Me 210» [...]”. Dalej jeszcze dwa mniej istotne dla poru
szonego tu tematu zdania i ważna refleksja: „Wśród znale
zionych szczątków są też kości pilota lub Strzelca. W pierw
szej chwili wydały nam się zbyt duże jak na kości ludzkie. 
Mieliśmy sporo wątpliwości co do ich pochodzenia, ale ma
my już ekspertyzę Katedry Anatomii i Antropologii AWFiS 

w Gdańsku, która potwierdza, że są to szczątki ludzkie. Tak 
więc grzebaliśmy we wrakowisku, które jest zarazem gro
bem załogi samolotu. O naszych wątpliwościach i niepoko
ju chyba nie trzeba się rozpisywać”.

Tu (wyjątkowo) pytania nie będzie, ale od razu odpo
wiedź. Tak, to jest zabytek. I na dodatek grób jeszcze! Ale 
chyba tak też myśli i autor opisu. Chyba, bo w zakończe
niu wyznaje z dziecinną szczerością: „Niespecjalnie byli
śmy zainteresowani nagłaśnianiem naszych poszukiwań 
w mediach. Jak wiadomo - zawsze wśród widzów i czytel
ników znajdzie się konkurencja, która gotowa jest po na
szych śladach dotrzeć do źródła i po cichu coś uszczknąć”.

Okazuje się jednak, że w nurkowaniu wrakowym moż
na znaleźć wiele niezapomnianych chwil i pięknych emocji. 
Jak wiadomo, stalą bolączką nurkujących w Bałtyku jest fa
talna przejrzystość wody. Niekiedy uniemożliwia ona do
strzeżenie czegokolwiek nawet na wyciągnięcie ręki. I jest 
to nie tylko poważny problem utrudniający samo nurko
wanie, ale także powód licznych pomyłek w opisie odnaj
dowanych na dnie morza obiektów. Z czasem pomyłki te 
są prostowane. „Uwielbiam ten moment, kiedy nagle z ni
cości wyłania się wraczysko... jakiś majestat?! Uwielbiam 
to! - wykrzykuje w internetowej sieci swoją radość nurek, 
który odwiedził właśnie wrak trałowca spoczywającego na 
głębokości około 40-42 m nieopodal Helu. - Nagle z wy
sokości 25 metrów zobaczyliśmy go. Światło odbijało się od 
"dachu nadbudówki»... Ale do rzeczy: przede wszystkim 
«Trałowiec» to wcale nie trałowiec. Tak po prostu przyjęło 
się go nazywać, ale nie ma na nim żadnych urządzeń do tra
łowania. Główną atrakcją jest działo na dziobie. Nadbu
dówka mocno zrujnowana - jakby «zawalona» wewnątrz, 
ale drewniana balustrada mostka trzyma się rewelacyjnie. 
Wrak nie jest duży, lecz sporo w nim interesujących miejsc, 
do których warto będzie wrócić”. Mamy więc w tym opisie 
niekłamaną porcję radości z udanego nurkowania. A nie 
jest to jedyny taki przykład. „Zaczęliśmy schodzić po linie 
w dół. Po chwili z otchłani wyłonił się zarys kadłuba. Jak 
niesamowity był to dla mnie widok - pisze bez wątpienia
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6.7. Motorowiec 
„Wilhelm Gustloff” 

przy nabrzeżu 
w Szczecinie, widok z kei 

na lewą burtę statku 
od przodu (6) 

i od rufy (7); lata 
czterdzieste XX w.

8.9. Widok z punktu 
widokowego 

na przystań pasażerską 
w Szczecinie 

z „Wilhelmem 
Gustloffem” przy kei (8) 

i na gmach dzisiejszego 
Urzędu 

Wojewódzkiego (9); 
lata czterdzieste XX w.

(zdjęcia: 1,2 
- Wojciech Jurzyna, 
3, 6-9 - ze zbiorów 
Wojciecha Jarzyny, 

4-ARTinfo, Warszawa)

nowicjusz w nurkowaniu wrakowym - zrozumiecie, jeżeli 
przypomnicie sobie swoje pierwsze nurkowanie na wraku. 
Upłynęliśmy «Groźnego» od dziobu ku rufie, dwa razy prze
ciskając się przez nadbudówkę. Co chwila czmychały ryby, 
które do perfekcji opanowały technikę upodobniania się do 
obrośniętego wraku. Pozagłądaliśmy do prawie wszystkich 
możliwych otworów, do których szło włożyć głowę i rękę 
z latarką. Było rewełacyjnie, choć trochę zimno”.

Jak zatem odpowiedzieć na postawione wcześniej py
tania?

Nad niektórymi z nich należałoby się chyba jeszcze za
stanowić. Ale na najważniejsze padła już odpowiedź. Tak, 
wraki są obiektami podlegającymi ochronie. A związane 
z tym kwestie regulują odpowiednie przepisy. Natomiast 
w żadnym wypadku nie można zakazać nurkującym upra
wiania ich ulubionego sportu. Podobnie jednak, jak od

grotołazów wymaga się, by zwiedzali jaskinie z pełnym 
poszanowaniem zastanego w nich naturalnego środowi
ska, tak i od płetwonurków należałoby oczekiwać analo
gicznej postawy. Zasada jest. Trzeba ją tylko zastosować. 
A wszystko po to, by nurkującemu można było z ufnością 
powierzyć leżący na dnie morza, jeziora czy rzeki zabytek.

Wojciech Przybyszewski
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Moim zdaniem...

Nurkowanie na wrakach 
z punktu widzenia nurków-amatorów

J
edną z najatrakcyjniejszych form nurkowania swobodnego stano
wi nurkowanie wrakowe. Do jego uprawiania mamy w Polsce zna
komite warunki. Bałtyk jest stosunkowo płytki, co sprawia, że du
że jego przestrzenie są łatwo dostępne dla nurków. Nie bez znaczenia 

jest też fakt, że w morzu tym nie występują pływy - na innych akwe
nach znacznie utrudniające podwodną działalność. Z uwagi zaś na ni
ską temperaturę wody i małe zasolenie, stosunkowo niewielką ampli
tudę fal sztormowych oraz brak fauny niszczącej zatopione drewno, 
bałtyckie wraki są stosunkowo dobrze zachowane. Dotyczy to także 
licznych wraków z czasów drugiej wojny światowej, których poszu
kiwanie - o czym warto pamiętać - dopiero się u nas zaczyna.

Czynników sprzyjających rozwojowi nurkowania na wrakach

Szczęśliwie większość nurkujących na wrakach zdaje sobie spra
wę z wartości obiektów, z którymi mają do czynienia. Wraki stano
wią dla nich przede wszystkim miejsce do nurkowania, które po ich 
wizycie powinno pozostać w nienaruszonym stanie. Historia więk
szości wraków wiąże się z katastrofami i ich ofiarami, co z kolei na
kazuje traktować te miejsca jako miejsca pamięci. Zatopione statki, 
zwłaszcza te najstarsze, mogą stanowić również cenne źródła infor
macji o czasach, w których były eksploatowane, a zatem mieć war
tość o charakterze muzealnym. Z tych względów, w opinii większo
ści nurków, wraki powinny być chronione i zachowywane w niezmie
nionym stanie, a wydobywanie z nich przedmiotów jest nieetyczne. 
Zdarzają się jednak i tacy, którzy chcą mieć po nurkowaniu pamiątki

Rafał Szaniawski, Andrzej Szerszeń
Zespól Podwodny Speleoklubu Warszawskiego PTTK

Płetwonurek przed zanurzeniem 
(fot. z Archiwum Speleoklubu 

Warszawskiego PTTK)

w Polsce jest wiele. Coraz lepszy sprzęt, doskonalone techniki nurko
wania i wiedza na temat fizjologii pozwalają nurkować coraz głębiej 
(obecnie amatorskie zanurzenia w Bałtyku docho- _S ' - 
dzą do 100 m, podczas gdy jeszcze kilka lat temu 
"50 m, przy zachowaniu niezbędnego poziomu bez
pieczeństwa, b\ ło barierą trudną do przekroczenia). 
Rozwój nawigacji satelitarnej w ostatnich latąch 
i powszechna dostępnOŚć,odbiorników GPS umoż
liwiły bardzo dokładne, a zarazem łatwe określanie 
pozycji geograficznej, co przy nurkowaniu na wra
kach ma kapitalne znaczenie. Ważną wreszcie oko
licznością jest powszechnie znana prawda o dużej 
liczbie niezbadanych, nieopisanych bądź w ogóle 
nieznanych wraków występujących w naszym mo
rzu, co działa na wyobraźnię i zachęca do działania. 
Wreszcie czynnik - choć wymieniony na końcu - 
równie ważny jak poprzednie: w Polsce obserwuje 
się obecnie wzrost zainteresowania czynnym nurko
waniem, liczne organizacje z roku na rok szkolą co
raz więcej adeptów tej (jak kto woli) dyscypliny 
sportu czy formy rekreacji.

/decydowanie trudniejsze do opisania i z całą 
pewnością bardzo zróżnicowane są motywy, któ
rymi kierują się nurkowie-amatorzy, podejmując 
nurkowanie na wrakach. Z reguły w uprawianie 
swojej pasji inwestują om duże środki i czas, czę
sto wykonują nurkowania o znacznym stopniu ry
zyka, niekiedy blisko granicy swoich możliwości, a czasem wkracza
ją w kompetencje organizacji państwowych powołanych do badania 
i inwentaryzacji dna morza. Poza nimi liczną grupę stanowią pod
wodni turyści, odbywający nurkowania na dobrze znanych, łatwo 
dostępnych i bezpiecznych wrakach, laka forma podwodnej rekre
acji w ostatnich latach bardzo się u nas rozpowszechniła. Jest wiele 
jednostek pływających, które zajmują się przewożeniem nurków' na 
wraki oraz centrów nurkowych oferujących podwodnym turystom 
kompleksową obsługę takich akcji. Ale ambitnym amatorom nie wy
starczają utarte szlaki. Poszukując czegoś więcej, starają się oni sięgać 
dalej, niż zwykli turyści i odkrywać nowe obiekty. Niektórzy oczeku
ją silnych doznań w konfrontacji z samym podwodnym środowi
skiem, inni liczą na emocje związane z odkrywaniem miejsc, w któ
rych nikogo jeszcze nie było lub gdzie przed nimi dotarło niewiele 
osób. Dla nielicznej grupy nurków, tych o dużym doświadczeniu 
i umiejętnościach, ważny jest przede wszystkim fakt dotarcia do wra
ków położonych dalej od brzegu i na znacznych głębokościach. Dla 
jeszcze innych wraki stanowią ważne świadectwa historii i już samo 
obcowanie z nimi dostarcza im wystarczającej porcji emocji. Są 
wreszcie i tacy, którzy poszukują we wrakach jakichś pamiątek. Ci 
najczęściej motyw ują się (możliwymi przecież do znalezienia podczas 
nurkowania) wartościowymi przedmiotami, a nawet legendarnymi 
„skarbami”, stanowiącymi ładunek zatopionych statków. Niezależnie 
od przyczyn, jakimi się kierują, nurkowie-amatorzy z roku na rok 
działają coraz intensywniej.

z wraku. Najczęściej związane jest to z faktem, że znaleziony i wydo
byty przedmiot nabiera dla sąmego znalazcy unikatowej ^wartości.

Rzadko kiedy przyczyną jest chęć wzbogacenia się, 
bowiem koszt zorganizowania nurkowania / regu 
ly wielokrotnie przekracza wartość znalezionych 
przedmiotów. Jednakże myśl o odkryciu „skarbu" 
często pobudza wyobraźnię przy planowaniu wy
praw' w nieznane. Jeżeli przedmiot zostanie już 
wydobyty z wody, najczęściej trafia do prywatnych 
zbiorów znalazcy. Panuje opinia, że oddane wła
ściwym instytucjom cenne przedmioty - odpo
wiednio zakonserwowane, ale szybko zapomniane 

: - przepadną w muzealnych magazynach, a ich 
znalazcy pozostaną jedynie wspomnienia.

W sytuacji, gdy amatorskie nurkowanie wra
kowe rozwija się tak dynamicznie, powstaje ko
nieczność regulacji kwestii dostępności morza dla 
płetwonurków. Podyktowane jest to potrzebą 
ochrony wraków oraz zapewnienia bezpieczeń
stwa samym nurkującym. Zajmują się tym urzędy 
morskie, statutowo regulujące dostęp do morza 
i jego zasobów oraz prowadzące inwentaryzację 
obiektów' zalegających na dnie Bałtyku. Archeolo
gicznymi badaniami wraków zajmuje się z kolei 
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku.

Rozumiejąc, że zjawisko dynamicznego rozwo
ju nurkowania wrakowego w Polsce jest dla wy

mienionych instytucji problemem stosunkowo nowym, płetwonurko
wie cierpliwie czekają na jasne i dobre przepisy, umożliwiające bez
pieczne nurkowanie i możliwie nieskrępowany dostęp do wraków. 
Przy czym należy podkreślić szczególny charakter nurkowania wrako
wego, bowiem profesjonalne prace podwodne na morzu prowadzone 
są u nas od bardzo dawna. Mimo wielu cech wspólnych oba wymie
nione tu rodzaje działalności nurkowej różnią się jednak znacznie od 
siebie i wymagają odmiennych regulacji. Rolą urzędów morskich 
i Centralnego Muzeum Morskiego oraz federacji szkolących płetwo
nurków powinno być nie tylko ustanowienie wytycznych w tej spra
wie, ale także szerzenie oświaty we wskazanej dziedzinie oraz udo
stępnianie informacji, które mogłyby się przyczynić do poszanowania 
wraków i zachowania bezpieczeństwa nurkowania. Cenną inicjatywą 
byłoby organizowanie szkoleń i kursów w zakresie inwentaryzacji, 
identyfikacji i dokumentacji wraków (przykładem takiej działalności 
może być podjęta przez. Centralne Muzeum Morskie i Komisję Dzia
łalności Podwodnej ZG PTTK idea szkoleń archeologicznych). 
Ochrona zabytków, jakimi są wraki, musi być wspólnym działaniem 
wspomnianych instytucji, środowiska nurkowego i właścicieli jedno
stek wożących nurków na wraki. Z pewnością też musi być ona zro
zumiana i przyjęta przez samych płetwonurków. Natomiast odgórne 
zakazy i ograniczenia byłyby w tej sprawie rozwiązaniem najgorszym.
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Moim zdaniem...

Przepisy są - wystarczy je tylko stosować

Iwona Pomian
Kierownik Działu Badań Podwodnych 

Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Lampa rufowa na wraku „Wilhelm 
Gustloff”

'(fot. śaroślav Szymonik)

T
o oczywiste, że o nurkowaniu wrakowym w Polsce robi się 
zwykle głośno wtedy, kiedy dochodzi w nim do jakiegoś 
spektakularnego odkrycia. Przed laty wiele mówiło się i pi
sało o „Wilhelmie Gustloffie”. Teraz tematem numer jeden jest 

odnaleziony w kwietniu br. wrak statku „Goya”. Śledząc dysku
sję na ten temat, szczególnie zaś tę prowadzoną w środowisku 
nurków i dotyczącą praw do tytułu znalazcy, odnoszę wrażenie, 
że główni bohaterowie, walcząc o palmę pierwszeństwa, zapomi
nają o obowiązkach, jakie ciążą na nich jako odkrywcach nowe
go wraku. A przecież przepisy w bardzo klarowny sposób okre
ślają procedurę takiego postępowania.

Czym zatem w świetle polskiego prawa jest wrak będący po
wodem tak zawziętego sporu? Sięgnijmy do przepisów, pamięta
jąc jedynie, że każdy taki obiekt - zalegający czy 
to w obrębie wód wewnętrznych, czy terytorial
nych, czy poza nimi - powinien być traktowany 
w dwojaki sposób: jako mienie utracone w mo
rzu lub/i jako dobro kultury. . - . |

Zgodnie z Ustawą z dnia ii marca 1991 r._ 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej polskie obszary morskie i 
dzielą się na: morskie wody wewnętrzne, morze I 
terytorialne oraz wyłączną strefę ekonomiczną. |

Morskimi wodami wewnętrznymi są:.„U i 
część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Żale- , 
wu Szczecińskiego wraz ze Świną i Dźwiną oraz I 
Zalewem Kamieńskim, znajdująca się na i 
wschód od granicy państwowej między Rzecz- • > 
pospolitą Polską a Niemcami oraz rzeka Odra g 
pomiędzy Zblewem Szczecińskim a wodami L? * ' 
portu Szczecin, 2) część Zatoki Gdańskiej za- 
utknięta linią podstawową biegnącą od punktu 
o współrzędnych 54°37’36” szerokości geogra- 
ficznej północnej i 18°49’ 18”długości geogra
ficznej wschodniej (na Mierzei Helskiej) do 
punktu ó, współrzędnych 54°22’12” szerokości 
geograficznej północnej i 19’21’00" długości 
geograficznej wschodniej (na Mierzei Wiślanej).
3) część Zalewu Wiślanego znajdująca się na południowy zachód 
od granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Związ
kiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (sic!) na tym Zale
wie, 4) wody portów określone od strony morza linią łączącą 
najdalej wysunięte w morze stałe urządzenia portowe, stanowią
ce integralną część systemu portowego”. Z kolei morzem teryto
rialnym Rzeczypospolitej Polskiej jest „obszar wód morskich 
o szerokości 12 mil morskich (22 224 m), liczonych od linii pod
stawowej tego morza. Linię podstawową morza terytorialnego 
stanowi linia najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża lub ze
wnętrzna granica morskich wód wewnętrznych. Zewnętrzną gra
nicę morza terytorialnego stanowi linia, której każdy punkt jest 
oddalony o 12 mil morskich od najbliższego punktu linii podsta
wowej, z zastrzeżeniem ustępu 4 ’’.

Trzeba podkreślić, że pełna jurysdykcja państwa polskiego 
obowiązuje w obrębie wód wewnętrznych i terytorialnych. Nato
miast, jeżeli wrak zalega w wyłącznej strefie ekonomicznej, wte
dy, zgodnie z Art. 17, Rozdz. 3 rej Ustawy, Rzeczypospolitej Pol
skiej przysługują: „1) suwerenne prawa w celu rozpoznawania, za
rządzania i eksploatacji zasobów żywych, jak i mineralnych, dna 
morza i wnętrza ziemi pod nim oraz pokrywających je wód, a tak
że ochrona tych zasobów oraz suwerenne prawa w odniesieniu do 
innych gospodarczych przedsięwzięć w strefie, 2) władztwo w za
kresie: a) budowania i użytkowania sztucznych wysp, konstrukcji 

i innych urządzeń, b) badań naukowych morza, c) ochrony i zacho
wania środowiska morskiego".

Tyle przepisy w odniesieniu do wraku jako mienia utracone
go w morzu. Pomijając fakt, że niektóre z przytoczonych tu sfor
mułowań powinny być uaktualnione (np. punkt 3, dotyczący 
morskich wód wewnętrznych, z nazwą nieistniejącego już pań
stwa) - są one jasne i zrozumiale. Warto tylko zaznaczyć, że 
w każdym z możliwych przypadków znalazca wraku zobowiąza
ny jest powiadomić o odkryciu władny w danym akwenie urząd 
morski, ponieważ wrak to przede wszystkim przeszkoda denna, 
która może zagrażać bezpieczeństwu ua morzu.

Kwestie ochrony dóbr kultury w Polsce regulują odrębne prze
pisy,.Z nich najważniejsza jest Ustaway. 15 lutego 1962 r. o ochro- 

nie dóbr kultury i o muzeach. W Rozdz. I, Artyał.g*® 
okjgikcona poecie dobra kulturę: „Dobrem kul- 
tury w rozumieniu ustaw; każdy przedmiot

mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju 
kulturalnego ze względu na jego wartość histo- 
ryczną naukową lub artystyczną". Natomiast 

?! Art. 5 w Rozdz. II precyzuje, jakie to mogą być 
'ajfei obiekty: „Pod względem rzeczowym przedmiotem 

ochrony mogą byc w szczególności: [...] 5) obiek- 
ty archeologiczne i paleontologiczne, jak ślady te- 
renowe pierwotnego osadnictwa i działalności 
człowieka, jaskinie, kopalnie pradziejowe, grodzi- 
ska, cmentarzyska, kurhany oraz wszelkie wytwo- 
rv dawnych kultur; 6) obiekty techniki i kultury 
materialnej, jak stare kopalnie, huty, warsztaty.

’• budowle, konstrukcje, urządzenia, środki trans- 
. ...i portu, maszyny, narzędzia, instrumenty naukowe 

i wyroby szczególnie charakterystyczne dla daw
nych i nowoczesnych form gospodarki, techniki 
i nauki, gdy są unikatami lub wiązą się z ważny
mi etapami postępu technicznego".

Wynika z tego, że zalegające na dnie Bałtyku 
(a tu wzięte za przykład) słynne wraki „Wilhelm 
Gustloff” i „Goya?’’są obiektami przez polskie

prawo chronionymi. To „dobra kultury", konkretnie: „dobra kul
tury" będące „obiektami techniki", „starymi konstrukcjami”, 
„cmentarzyskami" (przy czyni „Goya” jest największym cmenta
rzyskiem morskim, jakie zdołano dotąd zlokalizować). Należy.je 
więc traktować tak, jak każde znalezisko archeologiczne, w na
wiązaniu do Art. 24 Ustawy: .. /. Wykopaliska i znaleziska arche
ologiczne stanowią własność Państwa; [...],• 3. Znalazca przed
miotu archeologicznego lub odkrywca wykopaliska obowiązani są 
zawiadomić niezwłocznie o znalezieniu lub odkryciu właściwego 
konserwatora zabytków albo zarząd właściwej gminy lub powiatu 
bądź też muzeum lub placówkę archeologiczną oraz zabezpieczyć 
znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko".

Być może zakorzeniona w nas obawa przed zbędną biurokra
cją powoduje niechęć do przestrzegania nawet najmniej skompli
kowanych przepisów, ale dopełnienie formalności zarówno 
z punktu widzenia prawa morskiego, jak i ochrony dziedzictwa 
kulturowego nie tylko poprawiłoby stan wiedzy na temat wraków 
zalegających w polskich wodach morskich, lecz także pozwoliłoby 
na bezdyskusyjne określenie odkrywcy, na czym z całą pewnością 
zależy i płetwonurkom, i zajmującym się tą sprawą urzędnikom.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Drewniane meczety
Wileńszczyzny

W
ileńszczyzna kojarzy się 
nam przede wszystkim 
z występującymi tutaj dość 
licznie kościołami i cerkwiami, ale na 

jej terenie przetrwało jeszcze stosun
kowo dużo pamiątek tatarskich, do 
których należą m.in. drewniane me
czety. Nic w tym dziwnego, bo prze
cież okolice Wilna są terenami naj
starszego osadnictwa tatarskiego 
w Wielkim Księstwie Litewskim, się
gającego końca XIV w. „Pokonani 
w boju i osadzeni przez Witolda 
w 1396 roku na Litwie, Tatarowie, 
niezmieniając wiary swych ojców, 
wszczepili się dobrze w społeczność, 
wśród której okoliczności żyć ich 
zmusiły. Mężne zastępy Tamerlana 
i Eddy-Gireja, osadzone w Wace, So- 
roktatarach, Niemieży i innych stro
nach Litwy, [...] chwaląc Allaha oby
czajem swych Azyatyckich praojców, 
odznaczyli się duchem spokoju, 
umiarkowania i pracy. Zakaz Alkora- 
nu niepijania wina, rozciągnięty przez 
gorliwszych i do gorzałki, uczynił ich 
wstrzemięźliwszymi od tubylców. 
A wierność ich dla kraju równała się 
niekiedy heroizmowi”. (Władysław 
Syrokomla, właśc. Ludwik Kondra
towicz, Wycieczki po Litwie w pro
mieniach od Wilna, tom I, Wilno 
1857, s. 27).

Wsie, które zamieszkiwali Tatarzy, 
miały charakter militarny, tzn. ich 
mieszkańcy aż do końca XVIII w. 
utrzymywali się głównie ze służby 
wojskowej w chorągwiach Rzeczypo
spolitej Obojga Narodów. Wystarczy 
powiedzieć, że w wyprawie wiedeń
skiej 1683 r. brali udział niemal wszy
scy mężczyźni z Sorok-Tatarów! Do
piero po rozbiorach, gdy ziemie te 
znalazły się w granicach cesarstwa ro
syjskiego, Tatarzy musieli utrzymy
wać się z innych zajęć. „Tatarowie 
trudnią się garbowaniem skór, wzoro
wą uprawą ogrodów i furmanką” - 
tak pisał o nich w połowie XIX w. 
Władysław Syrokomla.

Pod koniec XIX w. powiat wileń
ski zamieszkało 200 tysięcy ludzi, 
z czego niewiele ponad pół tysiąca 

miało tatarskie korzenie {Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego, 
XIII, 1893, s. 492). Dzisiaj „potom
ków Tamerlana i Eddy-Gireja” jest 
jeszcze mniej, ale po tych osadnikach 
pozostały m.in. ich świątynie. 
W okolicach Wilna zachowały się do 
dzisiaj dwa drewniane meczety - 
w Sorok-Tatarach (15 km na połu
dniowy zachód od Wilna) i Niemie
ży (10 km na południowy wschód 
od Wilna). Trzeci, który znajdował 
się na wileńskim przedmieściu Łu- 
kiszki, przetrwał do lat sześćdziesią
tych XX w.

Sorok-Tatary - to wioska, w której 
już w końcu XIV w. książę Witold 
osadził Tatarów. Tutaj też, według 
tradycji, miał powstać pierwszy me
czet na ziemiach polskich. Obecny, 
trzeci lub czwarty z kolei, pochodzi 
z 1815 r. Jedną ze starszych osad ta
tarskich na Litwie jest również Nie- 
mież, w której zachowany do dzisiaj 
meczet został wybudowany w 1909 r. 
Historie obu tych świątyń są bardzo 
podobne: pierwotnie stanowiły miej
sca, wokół których skupiało się życie 
religijne i społeczne wsi. Sytuacja ule
gła zmianie po 1945 r., gdy za władzy 
sowieckiej meczety zostały zdegrado
wane do rangi kołchozowych maga
zynów. Dopiero pod koniec lat 
osiemdziesiątych XX w. zaczęto przy
wracać im pierwotną funkcję.

Meczety na terenach dawnej Rze
czypospolitej były niewielkimi 
i skromnymi budowlami, wznoszony
mi z materiału najbardziej dostępne
go na tych terenach, czyli z drewna. 
Ich rozplanowanie ograniczało się 
praktycznie do jednej sali modlitw, 
poprzedzonej przedsionkiem lub ma
łym ganeczkiem. Charakterystyczną 
cechą był podział sali modlitw (hara
mu) na dwie części z osobnymi wej
ściami: większą - przeznaczoną dla 
mężczyzn i mniejszą - dla kobiet. Ta
ki układ mają obie zachowane podwi- 
leńskie świątynie. Znacznie mniejsze 
sale kobiece oddzielone są od części 
męskiej ściankami. W nich, na wyso
kości około 1 m, znajdują się podłuż

ne i wąskie otwory o wysokości 
40 cm (szerokość: Sorok-Tatary - 
4,10 m, Niemież - 2,80 m) z tralka- 
mi, zasłaniane białą firaneczką. Przez 
nie kobiety mogły oglądać przebieg 
modłów, odbywających się w części 
męskiej.

Oba meczety, wzniesione w kon
strukcji zrębowej, zewnątrz oszalowa
ne, zostały zbudowane na planach 
prostokątów (Sorok-Tatary: 9,70 
x 12,60 m; Niemież: 10,20 
x 6,70 m). Różnice w rozplanowaniu 
przekładają się na ukształtowanie 
brył świątyń. W Niemieży wejście - 
wspólne dla części męskiej i żeńskiej - 
znajduje się w ścianie północnej, 
a więc w krótszym boku prostokąta. 
Poprzedzone jest ono niewielkim 
przedsionkiem, prowadzącym do 
usytuowanego w poprzek korytarzy
ka, w którym znajdują się osobne 
wejścia: na prawo do pomieszczenia 
męskiego i na lewo (od wschodu) do 
wydzielonego z niego w północno- 
-wschodnim narożniku pomieszcze
nia dla kobiet. Nieco inaczej wygląda 
to w Sorok-Tatarach, gdzie wejście do 
meczetu znajduje się w dłuższym bo
ku prostokąta. Jeszcze do początku 
lat dziewięćdziesiątych XX w. dwa 
oddzielne wejścia do każdej z części 
znajdowały się na zewnątrz świątyni. 
W wyniku przebudowy w 1993 r. po
wstał wspólny dla obu części przed
sionek, z którego dopiero można 
wejść do każdej z części.

Nad meczetem w Sorok-Tatarach 
znajduje się dach namiotowy, 
z ośmioboczną wieżyczką-minareci- 
kiem na szczycie, zwieńczoną cebula- 
stym hełmem zakończonym półksię
życem. Z kolei świątynię w Niemieży 
przekrywa dach czterospadowy. 
W jego przedniej części umieszczona 
jest ośmioboczną wieżyczka-minare- 
cik, również zwieńczona cebulastym 
hełmem, zakończonym sterczyną 
z półksiężycem.

W Sorok-Tatarach w środkowej 
części ściany południowej, w Niemie
ży na prawo od mihrabu (niewielkiej 
przybudówki wskazującej kierunek
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1.2. Meczet
w Sorok-Tatarach od strony 
północnej (1) i jego plan (2)

3.4. Meczet od północnego 
wschodu w Niemieży (3)
i plan świątyni (4)

5. Minbar w meczecie
w Sorok-Tatarach

6. Meczet tatarski
na Lukiszkach na litografii 
Józefa Ozięblowskiego 
z 1830 r. (zb. Biblioteki 
Narodowej w Warszawie)

(zdjęcia: 1,3,5;
rys. 2,4 - Jacek A. Wiśniewski)

na Mekkę) znajdują się minbary (ka
zalnice z baldachimami), stykające się 
tyłem ze ścianą główną (czyli połu
dniową). Na terenach Rzeczypospoli
tej Obojga Narodów minbar liczył na 
ogół od trzech do sześciu stopni, 

w obu omawianych świątyniach mają 
po pięć stopni.

Wnętrza obu meczetów ozdobione 
są jedynie naturalnym drewnem (osza
lowane deseczkami), na ścianach wiszą 
muhiry (wersety z Koranu}, a na podło

dze leżą dywany. I to wszystkie ozdoby, 
jakie możemy spotkać w tych skrom
nych świątyniach, które tak trwale zro
sły się z krajobrazem okolic Wilna.

Jacek A. Wiśniewski
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Turzno, gm. Łysomice, pow. toruński, woj. kujaw
sko-pomorskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi, w południowej części parku 
przylegającego do pałacu Dziatowskich-Gajewskich; dojazd 
pociągiem z Torunia w kierunku Jabłonowa Pomorskiego lub sa
mochodem drogą krajową nr 15 Toruń-Brodnica, 10 km za Toru
niem w lewo drogą nr 646.
Rodzaj i nazwa obiektu: neogotycki pawilon ogrodowy z oko
ło potowy XIX w.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: ruina; z dawnego pawilonu zachowały się dwie 
ściany (południowa i wschodnia) oraz pozbawiona stropów i za
daszenia cylindryczna wieża między nimi.
Inne informacje: budynek murowany z cegły, zbudowany oko
ło potowy XIX w. według projektu Henryka Marconiego dla Au
gustyna Dziatowskiego; podczas drugiej wojny światowej nie
znacznie uszkodzony, pod koniec lat pięćdziesiątych miał jesz
cze mury w pełnym obwodzie, w 1997 r. zostały już tylko trzy 
ściany (południowa, wschodnia i północna); obiekt skazany na 
powolną zagładę.
Dane bibliograficzne: M. Pawłowski, Turzno. Dzieje wsi i zespo
łu palacowo-parkowego, Toruń 1996.

Piotr Kożurno

Miejscowość: Jaszczew, gm. Jedlicze, pow. krośnieński, woj. 
podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi, dojazd drogą nr 38 Krosno- 
-Jaslo.
Rodzaj i nazwa obiektu: pozostałości zespołu dworskiego - 
dwór, oficyna, folwark oraz młyn (IV ów. XVIII w. - I ćw. XX w.). 
Użytkownicy: dwór stanowi siedzibę Domu Ludowego w Jasz- 
czwi, oficynę zajmują lokatorzy, folwark i młyn nie mają użyt
kownika.
Stan obiektu: dwór (po niedawnym remoncie) w bardzo do
brym stanie, pozostałe budynki wymagają natychmiastowych 
działań ratunkowych.

1-3. Zespól dworski w Jaszczwi - dwór (1), oficyna (2) i folwark (3)

Inne informacje: na temat zespołu dworskiego w Jaszczwi 
brak jest bliższych danych w literaturze, nie przeprowadzono 
też badań terenowych; wiadomo natomiast, że właścicielami 
wsi byli kolejno: Jaźwieccy, Cieklińscy, Skotniccy, Firlejowie, 
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Ścipionowie, Jabłonowscy, Zatęscy i Świejkowscy, dwór (z cha
rakterystycznymi alkierzami w narożnikach ściany północnej) 
oraz oficynę (powstałą z dawnej kuchni dworskiej) wzniesiono 
w latach osiemdziesiątych XVIII w., w skład pochodzącego z lat 
sześćdziesiątych XIX w. zespołu gospodarczego - poza folwar
kiem - wchodziły stajnie, obory i spichlerze, a w latach dwudzie
stych XX w. wybudowano przy nich młyn oraz dom młynarza.
Dane bibliograficzne: J. Michalak, Jedlicze i okolica. (Nie tylko 
przewodnik), Krosno 1996; J. Piórecki, Ogrody i parki woje
wództwa krośnieńskiego, Bolestraszyce 1998.

Sylwester Polakowski 
Krosno

Miejscowość: Myczkowce, gm. Solina, pow. leski, woj. podkar
packie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi, w sąsiedztwie zapory wod
nej w Myczkowcach.
Rodzaj i nazwa obiektu: murowany spichlerz z początku XIX w. 
Użytkownik: brak
Stan obiektu: ruina (ze względu na rosnące wewnątrz zabytko
wej budowli okazałe drzewa oraz ustawione w pobliżu ławki, być 
może, należałoby ją nazwać „malowniczą ruiną”); od ponad 
dwudziestu lat nie może znaleźć właściwego przeznaczenia.
Inne informacje: budynek - częściowo zniszczony podczas 
powstania chłopskiego w 1932 r, spalony przez U PA w 1947 r. 
i opuszczony - w 1980 r. byt jeszcze zadaszony; nieremontowa- 
ny i pozbawiony opieki popadl w ruinę.
Dane bibliograficzne: T. Jaworski, Czekają na gospodarzy, 
„Spotkania z Zabytkami", nr 3, 1980, s. 3-4.

Zdzisław Ryszard Łoś
Zielonka
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Miejscowość: Pszczółki, gm. Pszczółki, pow. Pruszcz Gdański, 
woj. pomorskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi, w pobliżu drogi krajowej 
nr 1 Warszawa-Gdańsk.
Rodzaj i nazwa obiektu: drewniany wiatrak typu holenderskie
go z XIX w.
Użytkownik: brak
Stan obiektu: dobry, teren wokół uporządkowany; do niedaw
na w wiatraku mieściła się kawiarnia, obecnie odbywa się re
mont; zabytek wymaga stałej troski konserwatorskiej i opieki 
właściciela, jest bowiem jednym z najlepiej zachowanych tego 
typu obiektów na całym Pomorzu.
Inne informacje: drewniany, o konstrukcji stupowo-ramowej, na 
murowanym niskim cokole, oszalowany deskami na planie regu
larnego ośmioboku; czteroskrzydtowy, z ruchomą głowicą krytą 
gontem i zachowanym jeszcze przez wiele lat po poprzednim re
moncie (1970), obecnie zdemontowanym (nieistniejącym?), do
datkowym wiatraczkiem ustawiającym skrzydła do kierunku wiatru.

Dane bibliograficzne: B. Roi, I. Strzelecka, Pruszcz Gdański 
i okolice, [w:] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce (Seria nowa), 
t. V z. 1, Warszawa 1986.

Daniel Naczk

Miejscowość: Katowice, woj. śląskie.
Bliższa lokalizacja: w centrum miasta, przy ul. Warszawskiej 
30.
Rodzaj i nazwa obiektu: kamienica w stylu historyzmu, wznie
siona w 1870 r.
Użytkownik: Leokadia Wójcik, Tarnowskie Góry.
Stan obiektu: dobry; trwają roboty wykończeniowe wnętrza 
z przystosowaniem budynku na cele mieszkalno-użytkowe.
Inne informacje: kamienica, w stanie ruiny spowodowanej 
szkodami górniczymi, została zakupiona od Gminy Katowice 
przez prywatnego inwestora w 1999 r.; w 2002 r. zakończono re
mont elewacji budynku; nagroda „Złoty portal” w konkursie Od
działu Bytomskiego TOnZ „Renowacje 2002” za najlepsze reali
zacje remontowo-konserwatorskie województwa śląskiego.
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Zabytki Gdyni i ich konserwacja

W
 bieżącym roku obchodzo
na jest 750 rocznica pierw
szej wzmianki historycznej 
o Gdyni. Wzmiankę tę zamieszczono 

w dokumencie biskupa Wolimira 
z 1253 r., w którym wspomniana zo
stała wieś o nazwie Gdina. W tym sa
mym dokumencie wymieniono także 
inne ówczesne wsie Witomino i Oksy
wie (siedzibę parafii), które dzisiaj są 
dzielnicami miasta. Gdynia uzyskała 
prawa miejskie 10 lutego 1926 r., 
w tym samym dniu, w którym 
w 1920 r. w Pucku dokonano symbo
licznego aktu zaślubin Polski z mo
rzem. Nazwę 10 Lutego, upamiętnia
jącą te dwa historyczne wydarzenia, 
nosi na znacznym odcinku najważniej
sza oś urbanistyczna Gdyni, zakoń
czona Molem Południowym. Miasto, 
zbudowane w szybkim tempie w okre
sie dwudziestolecia międzywojenne
go, wciąż cieszy się opinią nowocze
snego ośrodka. Tymczasem liczba 
gdyńskich zespołów przestrzennych 
i budynków wpisanych do rejestru za
bytków jest znaczna. Na terenie mia
sta znajduje się siedem zabytkowych 
obszarów i 45 zabytkowych budyn
ków. Zabytkowe założenia przestrzen
ne to: zespoły dworsko-krajobrazowy 
w Kolibkach i pałacowo-parkowy 
w Małym Kacku, zespoły ruralistycz- 
ne dawnych wsi Oksywie i Wielki 
Kack, osada rzemieślnicza Mały Kack, 
zespoły ruralistyczno-kuracyjny Orło
wa i urbanistyczny Kamiennej Góry.

Każdy z tych zespołów jest niepo
wtarzalny. Kolibki mają wspaniałe 
walory krajobrazowe założenia par- 
kowo-leśnego, położonego przy 
urwistym brzegu morskim. Z posia
dłością tą historia związała rody Wej
herów, Sobieskich, Przebendowskich. 
W Kolibkach przebywał podobno 
sam król Jan III Sobieski z żoną Ma
rysieńką. Do dzisiaj zachował się tu 
dwór i zabudowania gospodarcze. 
Drugi zespół zabytkowy znajduje się 
w historycznym Małym Kacku. 
Głównym elementem kompozycji 
przestrzennej jest tu okazały pałac 
o dominujących formach neogotyc
kich, usytuowany pomiędzy malow
niczym parkiem a częścią gospodar
czą. Pałac wraz z otoczeniem został

wpisany do rejestru zabytków woje
wództwa już w 1946 r., jako pierw
szy zabytek z terenu Gdyni. Dwa 
kolejne zespoły zabytkowe na Oksy
wiu i w Wielkim Kacku - to dawne 
wsie średniowieczne, o historycznym 
układzie osadniczym, czytelnym tak
że dzisiaj. Prawdopodobnie średnio
wieczny rodowód ma również osada 
rzemieślnicza Mały Kack, rozwijająca 
się przy zespole młynów powstałych 
nad potokiem Kacza. Dom młynarza, 
będący jednym z budynków osady 
rzemieślniczej, jeszcze kilkanaście lat 
temu miał być rozebrany, a dzisiaj 
dzięki zaangażowaniu właścicieli na
leży do najbardziej zadbanych obiek
tów zabytkowych w Gdyni.

Zespoły przestrzenne Orłowa 
i Kamiennej Góry powstały w ści
słym związku z morzem. Osada ry
backa Orłowo w okresie międzywo
jennym stała się niezwykle popular
nym ośrodkiem letniskowym z pięk
ną plażą u stóp klifowego brzegu, 
molem z przystanią statków wyciecz
kowych, z licznymi pensjonatami 
i willami. Wypoczywał tu m.in. Ste
fan Żeromski. Dzisiaj Orłowo urzeka 
wciąż malowniczością i kameralną 
atmosferą. Nadal można tu wypo
cząć na plaży, położonej obok przy
stani, z której rybacy wypływają ło
dziami na połów. Kamienna Góra na
tomiast to wysokie wzniesienie przy 
brzegu morskim w samym sercu 

Gdyni. Tu na rozparcelowanych 
gruntach folwarku Steinberg od lat 
dwudziestych XX w. zaczęły powsta
wać domy letniskowe i rezydencje. 
Gdynianie nazywają czasem Kamien
ną Górę „gdyńską starówką”, bo by
ła zalążkiem powstałego wkrótce 
miasta. Tu znajdują się liczne domy 
zaprojektowane przez znakomitych 
ówczesnych architektów. Dodatko
wym walorem Kamiennej Góry jest 
wspaniały widok na miasto i port 
roztaczający się ze szczytu.

Spośród licznych, pojedynczych 
budynków zabytkowych Gdyni naj
bardziej znane są: średniowieczny 
kościół na Oksywiu, dom Antoniego 
Abrahama przy ul. Starowiejskiej - 
pamiątka z czasów wsi, a także nie
które budynki z okresu międzywo
jennego - charakterystyczny biuro
wiec Zakładu Ubezpieczeń, będący 
po wojnie siedzibą Polskich Linii 
Oceanicznych czy hala targowa o łu
kowej konstrukcji przekrycia.

Dzięki licznej grupie obiektów 
z okresu międzywojennego Gdynia 
jest prawdopodobnie miastem o naj
niższej średniej wiekowej zabytków 
w Polsce. Cechą charakterystyczną 
wielu młodych zabytków, widoczną 
szczególnie w Gdyni, jest to, że 
utrzymały swoją pierwotną funkcję. 
Zabytkowe domy mieszkalne są na
dal zamieszkane, w zabytkowej hali 
targowej nadal się handluje, a budyń-
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1. Patac przy ul. Folwarcznej w Małym Kacku
2. Basen Jachtowy i Molo Południowe z zabytkowym 
budynkiem Domu Żeglarza Polskiego
3. Kościół św. Wawrzyńca w Wielkim Kacku
4. Elewacja budynku BGK przy ul. 10 Lutego
i 3 Maja po renowacji
5. Kościół NMP i fragment ul. Świętojańskiej
po modernizacji
6. Willa „Orla” przy ul. Kasprowicza na Kamiennej Górze
7. Bateria artyleryjska w Redłowie - jedno ze stanowisk 
dla działa przed rewaloryzacją

(zdjęcia: 1. 3-7 - Robert Hirsch, 2 - Halina Wasielke-Cieślak)

ki portowe wciąż służą dawnym ce
lom. Przez cały sezon żeglarski tętni 
życiem przedwojenne Molo Połu
dniowe z basenem jachtowym i z za
bytkowym Domem Żeglarza Polskie
go - obecnie siedzibą Wydziału Na
wigacyjnego Akademii Morskiej.

Znaczna liczba zabytkowych bu
dynków i zespołów przestrzennych 
oraz innych wartościowych pod 
względem kulturowym obiektów jest 
powodem do dumy, ale także zobo
wiązuje do ich bieżącej ochrony kon
serwatorskiej. W 2000 r. Gmina Mia
sta Gdyni zawarła porozumienie 

z Wojewodą Pomorskim o przekaza
niu miastu części kompetencji z za
kresu działania Pomorskiego Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Do wykonywania tych zadań powoła
ny został miejski konserwator zabyt
ków. Przekazywanie kompetencji do 
ochrony zabytków jednostkom samo
rządu terytorialnego jest tendencją 
ogólnokrajową. W samym tylko wo
jewództwie pomorskim, oprócz Gdy
ni, analogiczne porozumienia zawarły 
gminy: Gdańsk, Sopot, Tczew, Mal
bork, Krynica Morska, Wejherowo, 
Chojnice oraz powiat Kwidzyn.

Jednym z długoplanowych przed
sięwzięć realizowanych obecnie 
w Gdyni jest opracowywanie ewi
dencji dóbr kultury. Obowiązek taki 
spoczywa na gminie zgodnie z ustawą 
o ochronie dóbr kultury. W pierw
szym etapie wykonano ewidencję bu
dynków o wartościach kulturowych, 
do której włączono prawie 750 
obiektów. Jako uzupełnienie do tej 
ewidencji wykonywane są odrębnie 
opracowania specjalistyczne, doty
czące innych obiektów historycz
nych. W 2001 r. przygotowana zo
stała dokumentacja na temat budów- 
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Ii fortyfikacyjnych i wojskowych, za
wierająca wyczerpujący katalog i wa
loryzację obiektów tego typu. Konty
nuując te działania, w 2002 r. wyko
nano dokumentację historycznych 
budowli kolejowych i inżynierskich, 
także z obszernym katalogiem. W ko
lejnych latach planowane jest dalsze 
uzupełnianie ewidencji.

Od kilku lat z budżetu Gminy do
towane są prace konserwatorskie przy 
najważniejszych zabytkach miasta. 
W ostatnich trzech latach zrealizowa
ne zostały - przy finansowym udziale 
miasta - między innymi następujące 
przedsięwzięcia konserwatorskie:

• Rekonstrukcja zwieńczenia wie
ży kościoła św. Wawrzyńca w Wiel
kim Kacku. Kościół ten jest najważ
niejszym obiektem historycznej wsi 
Wielki Kack. Zbudowany został 
w XIX w. na miejscu starszej świąty
ni. Zwieńczenie wieży zostało znisz
czone pod koniec drugiej wojny 
światowej. Odnalezienie przed kilku 
laty fotografii z czasów przedwojen
nych, ukazującej wygląd wieży przed 
zniszczeniem, umożliwiło podjęcie 
rekonstrukcji zwieńczenia.

• Rewaloryzacja klatki schodowej 
w zabytkowym klasztorze Sióstr Mi
łosierdzia św. Wincentego a Paulo 
przy pL Kaszubskim. Klasztor jest 
jednym z najstarszych budynków po
wstałych w wielkomiejskim układzie 
urbanistycznym Gdyni. Zbudowany 
został wraz ze szpitalem, który pro
wadziły zakonnice. Klasztor wyróż
nia się małą bryłą wśród śródmiej
skiej zabudowy miasta.

• Renowacja zabytków rucho
mych w kościele św. Michała Archa
nioła na Oksywiu. Pracami konser
watorskimi objęto witraże, chrzciel
nicę i relikwiarz w tej najstarszej 
gdyńskiej świątyni.

• Renowacja elewacji północnej 
budynku mieszkalnego Funduszu 
Emerytalnego Banku Gospodarstwa 
Krajowego przy ul. 10 Lutego 
i 3 Maja. Jest to największy kubatu
rowo przedwojenny budynek miesz
kalny w Gdyni, zajmujący znaczną 
część kwartału zabudowy i mający 
zróżnicowaną wysokość od 6 do 
9 kondygnacji (prace konserwator
skie opisane zostały w „Spotkaniach 
z Zabytkami”, nr 2, 2003).

Wśród inwestycji, związanych 
z ukształtowanym w okresie między
wojennym historycznym Śródmie
ściem Gdyni, największym przedsię

wzięciem ostatnich lat jest rozpoczę
ta w 2002 r. rewaloryzacja jednej 
z najważniejszych ulic miasta - ul. 
Świętojańskiej. Przebudowa tego cią
gu polega na dostosowaniu go do 
współczesnych potrzeb, zgodnie 
z projektem architektonicznym wy
łonionym w ogólnopolskim konkur
sie. Zasadnicza zmiana polega na 
ograniczeniu szerokości jezdni na ko
rzyść chodników, co umożliwi usta
wianie letnich ogródków przed loka
lami usługowymi. Całkowitej wymia
nie ulegają zniszczone nawierzchnie 
jezdni i chodników. Dokonuje się 
także nasadzeń drzew. W ciągu ulicy 
ustawiane są nowe elementy małej 
architektury - słupy oświetleniowe, 
ławki, stojaki na rowery i inne urzą
dzenia dostosowane charakterem do 
modernistycznego wyglądu ulicy. Re
mont ul. Świętojańskiej połączony 
został także z całkowitą wymianą 
wszystkich - przedwojennych jeszcze 
- sieci podziemnych. Przebudowa 
sieci umożliwia całkowite usunięcie 
z elewacji modernistycznych kamie
nic skrzynek przyłączeniowych i li
kwidację zaczepów trakcji trolejbu
sowej. Pierwszy odcinek ulicy o dłu
gości około pół kilometra oddany 
został do użytku w 2002 r. W 2003 r. 
planowana jest przebudowa kolejne
go znacznego fragmentu ul. Święto
jańskiej na odcinku od ul. Żwirki 
i Wigury do al. Piłsudskiego.

W 2001 r. rozpoczęła się także re
alizacja całkowicie nowej inwestycji, 
związanej z historią miasta i ochroną 
zabytków. U podnóża Kamiennej Gó
ry, przy dawnym hotelu „Polska Ri
wiera” powstaje od podstaw siedziba 
Muzeum Miasta Gdyni i Marynarki 
Wojennej. Muzeum Miasta Gdyni, 
mieszczące się do tej pory w zabytko
wym, ale małym domu rodziny 
Skwierczów, przy ul. Starowiejskiej, 
zwanym powszechnie Domem Abra
hama, od dawna potrzebowało odpo
wiedniej siedziby. Także Muzeum 
Marynarki Wojennej, dotychczas ko
jarzone przede wszystkim z okrętem- 
-muzeum ORP „Błyskawica” i intere
sującą ekspozycją militariów w plene
rze, wymaga nowoczesnych warun
ków wystawienniczych. Muzeum ma 
być również miejscem tradycji Dru
giej Rzeczypospolitej. Zakończenie 
prac przy stanie surowym budynku 
muzeum przewidziane jest w 2004 r.

W bieżącym roku planowane są róż
norodne działania związane z ochro

ną dóbr kultury, będące częściowo 
kontynuacją przedsięwzięć z lat 
ubiegłych. Kontynuowana będzie 
m.in. konserwacja elewacji domu 
mieszkalnego Funduszu Emerytalne
go Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Do końca roku planuje się ukończe
nie renowacji elewacji najstarszej 
części budynku, która ma okładzinę 
z płyt wapiennych.

Innym pod względem wielkości 
i architektury gdyńskim zabytkiem, 
który wymaga pilnej konserwacji, jest 
willa „Orla” na Kamiennej Górze. 
Willa ta, mocno nawiązująca wyglą
dem do stylu zakopiańskiego, zbudo
wana została w latach dwudziestych 
XX w. Położona jest na zalesionym, 
opadającym w kierunku morza, stro
mym zboczu, co w dużej mierze uza
sadnia jej architektoniczną formę. 
Wzniesiona została prawie w całości 
w konstrukcji drewnianej i ma także 
niespotykane na Pomorzu drewniane 
detale. Upływ czasu i wilgoć spowodo
wały pewne zniszczenia drewnianych 
elementów budynku, co zmusza do 
podjęcia działań konserwatorskich.

Z innych przedsięwzięć, których 
rozpoczęcie zaplanowano na 2003 r., 
wymienić warto: opracowanie i publi
kację broszur i przewodników prezen
tujących zabytki Gdyni oraz przygoto
wanie do udostępnienia dla ruchu tu
rystycznego stanowisk artyleryjskich 
11 Baterii Artylerii Stałej w Gdyni Re- 
dłowie. Bateria jest pozostałością po
wstałego po drugiej wojnie światowej 
systemu obrony wybrzeża. Zbudowa
na została w 1949 r., kilkadziesiąt me
trów od brzegu morskiego. Składała 
się z czterech oddzielnych, dwukon
dygnacyjnych stanowisk dla dział kali
bru 130 mm i budynków zaplecza. 
Część budowli zaplecza baterii znaj
duje się na terenie wojskowym, ale na 
obszarze ogólnodostępnym są stano
wiska artyleryjskie z zachowanymi 
oryginalnymi armatami. W tej chwili 
budowle nie są przystosowane do 
zwiedzania. Bateria w Redłowie ma 
dużą wartość historyczną i konieczna 
jest jej ochrona. Połączenie działań 
konserwatorskich z promocją walo
rów przestrzennych i edukacyjnych 
baterii sprawi, że będzie to kolejna 
atrakcja turystyczna miasta.

Robert Hirsch

Więcej informacji na temat zabytków 
Gdyni można uzyskać na stronie internetowej: 
www.gdynia.pl
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Grodzisko nad Chodelką
K

siądz Antoni Chotyński w 1907 r., 
w korespondencji do periodyku 
„Swiatowit”, napisał o „walach 
i okopach szwedzkich” znajdujących się 

we wsiach Chodlik, Kłodnica i Zmijowi- 
ska. Badania archeologiczne w latach 
1952-1976 potwierdziły istnienie tu 
wczesnośredniowiecznych grodów, 
z których najbardziej znane znajduje się 
w Chodliku (zob. nr 5, 2001, s. 18). 
W Zmijowiskach istniał cały wczesnośre
dniowieczny kompleks osadniczy - dwie 
osady i gród, który po badaniach w 1965 
r. datowano na IX, a następnie na X w.

Określenie dokładnej chronologii 
oraz prawdopodobieństwo, że są to śla
dy wkraczania na te tereny państwa 
wczesnopiastowskiego skłoniły arche
ologów do dalszych badań.

W sierpniu 2002 r. ekspedycja Kate
dry Archeologii UMCS w Lublinie i Mu
zeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu 
Dolnym, kontynuująca pod kierownic
twem Stanisławy Hoczyk-Siwkowej prace 
wykopaliskowe w Chodliku, przeprowa
dziła badania grodziska w Zmijowiskach.

Pierwszy wykop wytyczony został na 
styku południowej części zachowanych 
reliktów wału z obszarem zniwelowa
nym spychaczem. Jego celem było uzy
skanie przekroju wału, jednak w części 
środkowej i północno-wschodniej wy
kopu, tuż pod cienką warstwą darni, po
jawiły się w dużej liczbie fragmenty spa
lonych belek drewnianych i granitowe 
otoczaki, w związku z czym wykop zo
stał poszerzony. Zwęglone drewniane 
belki o różnych wymiarach zalegały na 
kilku poziomach, koncentrując się po 
wewnętrznej stronie wału, gdzie zaob
serwowano także pozostałości bruku ka
miennego; wystąpiły one również po 
stronie zewnętrznej - na koronie wału 
i u jego podstawy. W sumie tworzyły 
więc trzy skupiska, które interpretować 
można jako pozostałości ścian licujących 
nasyp wału od wewnątrz i od zewnątrz 
oraz konstrukcji stanowiącej podstawę 
wału, a jednocześnie jako dodatkowy 
element obronny. Wykop drugi zlokali
zowany został w południowej części gro
dziska zniszczonej przez niwelację. Ar
cheologom zależało na uchwyceniu na
warstwień, które pozwoliłyby określić 
południowy zasięg badanego założenia. 
Natrafiono tu na ślady dwóch rowów, 
pełniących pierwotnie prawdopodobnie 
funkcję fos, otaczających założenie 
obronne od południa; powstały one za
pewne podczas wybierania ziemi na na
syp wału. Nie natrafiono na ślady wału, 
jednak interesująca była obecność wy-

* zachowane fragmenty konstrukcji 
drewnianych

<3 otoczaki granitowe

«///'• ślady spalonych konstrukcji drewnianych

1

Of 1 rekonstrukcja elementów konstrukcji 

drewnianych

5S5 nasyp walu (rekonstrukcja) 

pierwotny poziom glebowy 

piach calcowy

1. Przekrój przez system obronny grodziska z naniesieniem elementów konstrukcji odkrytych 
w trakcie badań archeologicznych
2. Wygląd systemu obronnego grodziska

raźnych pozostałości spalonego drewna 
na zewnętrznej linii wyniesienia między 
rowami. Możemy tu więc mieć do czy
nienia ze śladami umocnień drewnia
nych, które uległy spaleniu.

Odkryte w 2002 r. nawarstwienia 
oraz relikty drewnianych konstrukcji 
walu, uzupełnione wynikami badań 
z 1965 r., pozwalają na określenie gro
dziska jako pierścieniowatego o pier
wotnej średnicy objętej zewnętrzną linią 
wału około 25 m. Jak na tak małe zało
żenie obronne znajdował się tu więc bar
dzo rozbudowany system umocnień! 
Sztucznie usypany z piaszczystej ziemi 
wał miał od strony wewnętrznej umoc
nienie w postaci ściany z biegnących 
wzdłuż wału drewnianych belek, ułożo
nych na krótkich poprzecznych „legar- 
kach”. Podstawa tej konstrukcji była za
pewne ustabilizowana brukiem kamien
nym, ograniczonym od wewnątrz kolej
ną linią równoległych do wału belek,

umocnionych elementem pionowym. 
Od strony zewnętrznej korona wału 
wzmocniona była także ścianą z podłuż
nych belek, wspartych na krótkich „le- 
garkach”, podparta ukośnie wbitymi 
w nasyp wału palami. Przypuszczać na
leży, że zgodnie z ówczesną sztuką 
obronną przedpiersie wału stanowił czę
stokół, choć jego ślady w badanej części 
nie zachowały się. Powyższe ustalenia 
w sposób znaczący poszerzyły nasz stan 
wiedzy, a także potwierdziły wcześniej
sze obserwacje o istnieniu konstrukcji 
drewnianej u podstawy wału. Stwierdzić 
można, że podstawa ta zrównoważona 
została podłużnymi belkami, umocowa
nymi od wewnątrz pionowymi kołkami, 
zaś od zewnątrz ukośnie wbitymi w pod
łoże palami, pełniącymi zapewne funk
cję zasieku. Tak skonstruowany wał oto
czony był pierwotnie dwiema fosami. 
Na wyniesieniu oddzielającym obie fosy 
funkcjonowało dodatkowe umocnienie
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w formie drewnianego płotu. Dzięki 
przeprowadzonym analizom dendro- 
chronologicznym odkrytych fragmen
tów konstrukcji drewnianych wiadomo, 
że użyte do ich budowy młode dęby 
ścięte zostały w 888 r. Tak więc począt
ki grodu w Zmijowiskach datować nale
ży na ostatnią ćwierć IX w.

Wnioski wynikające z tych ustaleń są 
bardzo interesujące. Analogiczne roz
wiązania konstrukcyjne odnajdujemy na 
grodziskach Polski Środkowej i Zachod
niej, nawet na wschodnich terenach 
Niemiec. Właśnie tam, na grodzisku 
w Ketzin nad Hawelą, odkryto identycz
ną, jak w Zmijowiskach, konstrukcję 
podstawy wału: potężną belkę biegnącą 
wzdłuż jego osi, ustabilizowaną od we
wnątrz niewielkimi pionowymi kołka
mi, a od zewnątrz wspartą na masyw
nych, wbitych w pewnych odstępach,

3.4. Pozostałości konstrukcji po wewnętrznej 
stronie wału (3) i na jego koronie (4)
5. Przekrój przez fosy

pochylonych na zewnątrz palach pełnią
cych funkcję zasieku. Na ślady podob
nych konstrukcji natrafiono także pod
czas badań grodzisk w Łęczycy, Daleszy- 
nie i Kaliszu. W Ketzin, również w Łę
czycy i Kłecku, zasadniczy wał grodziska 
otoczony był od zewnątrz wałami niż
szymi oraz zwiększoną liczbą fos. Ten 
element systemu obronnego był szeroko 
rozpowszechniony w grodach tzw. pier- 
ścieniowatych. Za istnieniem „przedwa- 
łu” w Zmijowiskach przemawia obec
ność śladów spalonego drewna na ze
wnętrznych stokach wyniesienia między 
fosami, będących pozostałością obron
nego płotu. Podobne konstrukcje dość 
powszechnie stosowane były we wcze
snośredniowiecznym budownictwie gro
dowym, m.in. na terenie Lubelszczyzny, 
co poświadczają odkrycia w pobliskiej 
Kłodnicy czy Busieńcu, gdzie przy kul
minacji wału zachowały się zwęglone 
kołki przeplatane gałęziami.

Pojawianie się na terenach Sło
wiańszczyzny Zachodniej od połowy lub 
od końca IX w. takich małych, silnie 
ufortyfikowanych grodów interpreto

wane jest jako przejaw nasilających się 
procesów integracyjnych, związanych 
z formowaniem się wczesnych organi
zmów państwowych. Szczególnie do
brze widoczne to jest na terenach za
chodnich i północnych (Połabie, Pomo
rze Zachodnie), gdzie nizinne, jedno- 
członowe grody, bronione - podobnie 
jak w Zmijowiskach - wałami ziemnymi, 
licowanymi drewnianymi ścianami lub 
wałami drewniano-ziemnymi o kon
strukcji rusztowej bądź skrzyniowej, 
użytkowane były przez wiek X do XI. 
Przypuszcza się, że w tym czasie sieć 
grodów państwowych, położonych 
w miejscach ważnych strategicznie i ko
munikacyjnie, pokryła już całą Sło
wiańszczyznę Zachodnią. Określona 
w powyższym stwierdzeniu lokalizacja 
w pełni odnosi się do grodziska w Zmi
jowiskach, gdyż tędy właśnie, według S. 
Hoczyk-Siwkowej, w VIII-X w. przebie
gał dalekosiężny szlak komunikacyjny 
„prypecko-wiślany” i „wołyńsko-lubel- 
ski”, czego potwierdzeniem są odkryte 
w Zmijowiskach zabytki o proweniencji 
wschodniej.

(rys. i zdjęcia: Paweł Lis)

Miniaturowe grodzisko nad Chodel- 
ką może być świadectwem wkraczania 
na tereny Małopolski północno- 
-wschodniej państwa piastowskiego. 
Ostatecznych rozstrzygnięć tej kwestii 
szukać należy w dalszych badaniach tego 
niezwykle interesującego kompleksu 
osadniczego.

Paweł Lis

W skład zespołu badawczego w 2002 r., kie
rowanego przez Pawła Lisa z Muzeum Nadwi
ślańskiego, wchodzili: archeolog - Wojciech War- 
dawy oraz studenci Katedry Archeologii UMCS - 
m.in. Przemysław Grządka, Anna Janeczek, Edy
ta Kwaśny i wolontariusze - Piotr Konieczny, Ol
ga Konieczna, Maciej Lis (autor pragnie w tym 
miejscu złożyć serdeczne podziękowania wszyst
kim, którzy uczestniczyli w tych badaniach bądź 
służyli w nich pomocą).
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Zespól patacowo-parkowy
w Lężanach

N
iewielka wieś Łężany znajduje 
się przy drodze z Biskupca do 
Reszla odległego stąd o około 
10 km. Stary trakt biegnie wzdłuż 

wschodniego brzegu jeziora Leginy, 
natomiast wieś rozłożyła się po prze
ciwnej niż jezioro stronie drogi, w po
bliżu pałacu i folwarku. Dzisiejsza re
zydencja powstała na początku XX w. 
Wcześniejsze dzieje Łężan, wobec bra
ku zachowanych źródeł, są trudne do 
odtworzenia. Zapewne w średniowie
czu cała pagórkowata, urozmaicona 
jeziorami okolica należała do majątku 
Leginy, położonego po przeciwnej, 
północnej stronie jeziora o tej samej 
nazwie. Leginy wzmiankowane są 
w 1346 r. w związku ze spustoszeniem 
dokonanym w wyniku najazdu Litwi
nów. W 1350 r. biskup warmiński Jan 
Stryprock uposażył wieś, podwyższa
jąc liczbę nadanych wcześniej włók 
z 35 do 50, oraz odkupił urząd sołty
sa, który odsprzedał następnie Janowi 
von Krempe. Nowy sołtys miał obo
wiązek skolonizować wieś. W 1359 r. 
otrzymała ona przywileje na prawie 
chełmińskim. Na początku XV w. wieś 
stała się własnością rodu von Oelsen. 
Oelsenowie okazali się hojnymi do
brodziejami miejscowej świątyni. 
Wzmiankowany w 1404 r. kościół św. 
Marii Magdaleny zachował, mimo 
przebudowy w latach 1824 i 1912, 
elementy architektury gotyckiej. 
W epoce renesansu, baroku i rokoka 
był wyposażany w ołtarze, sprzęty 
i naczynia liturgiczne. Z fundacji Oel- 
senów pochodziła wspaniała renesan
sowa monstrancja datowana na rok 
1664. W kościele znajdowało się kilka 
płyt nagrobnych, m.in. von Oelsenów 
(1665), a także Heldenów i Gąsiorow- 
skich (1772).

Dwór w Leginach nie istnieje. Jego 
miejsce wyznacza okazała grupa staro
drzewu z czytelnymi alejami, stano
wiącymi niegdyś osie widokowe. Za
chowały się natomiast zabudowania 
gospodarcze o ciekawych formach. 
W końcu XV1I1 w. Leginy, łącznie 
z folwarkiem i dworem, liczyły 25 do
mów. Wkrótce jednak dobra te zostały 

rozparcelowane. W 1820 r. folwark 
już nie funkcjonował, a w Leginach zo
stało tylko 17 domów (272 mieszkań
ców). Najprawdopodobniej wtedy też 
wyodrębniły się Łężany jako samo
dzielny majątek.

Wieś Łężany została założona 
w 1391 r. Jej nazwa zapisywana była 
rozmaicie: Newe Lusien, Lozain Mi
nus, Lusien, Loszeinen, Lossainen, Lu- 
sainen, Luzjany, wreszcie Łężany. 
Miejscowość była niewielka, znacznie 
mniejsza od Legin (w 1820 r. łącznie 
z majątkiem zaledwie 9 domów i 75 
mieszkańców). Jej znaczenie zaczęło 
wzrastać w miarę powiększania się 
majątku, który w niedługim czasie ob
jął też pobliski folwark Plenowo. 
Dzieje siedziby w Lężanach znane są 
nieco dokładniej dopiero od początku 
XX w. W pierwszej połowie tego stu
lecia, do roku 1945, rezydowali tu 
von Fischerowie (w 1905 r. właściciel
ką dóbr była Elle z Jochmannów Fi
scher). Duże znaczenie dla Łężan mia
ła też osoba kontradmirała Reinholda 
von Fischer-Loszainena (1870-1940), 
który pełnił wysokie funkcje państwo
we. W 1922 r. ustanowił on w Łęża- 
nach majorat, co zapobiegło dzieleniu 
majątku. Fischerowie zostali też wła
ścicielami innych okolicznych dóbr. 
Na przykład Renata von Fischer 
otrzymała w prezencie urodzinowym 
niewielki folwark Stachowizna (Reh- 
stall, 10 km na południowy zachód od 
Kętrzyna), w końcu lat dwudziestych 
XX w. własność rodziny Ahlmann. 
Ostatnią właścicielką dóbr nad jezio
rem Leginy była Nora von Fischer-Lo- 
szainen, z domu Myller (1894-1945).

Zespół pałacowo-parkowy, wraz 
z zabudowaniami gospodarczymi, zaj
muje dość znaczny obszar. Ośrodkiem 
całego założenia jest pałac usytuowa
ny w nieregularnym rozległym parku, 
ograniczonym od północnego zacho
du drogą biegnącą tuż nad jeziorem, 
a od północnego wschodu głębokim 
parowem, którego dnem płynie ucho
dzący do jeziora potok. Od południo
wego wschodu znajduje się wielki 
kompleks zabudowań gospodarczych, 

dalej zaś pola uprawne. Okazała sie
dziba von Fischerów wzniesiona zo
stała w stylu neobarokowym przez ar
chitekta, któremu nieobcy też był mo
dernizm. Daty budowy pałacu nie są 
jednoznacznie określone. Dawni 
mieszkańcy Łężan podają rok 1900. 
W literaturze przedwojennej można 
znaleźć daty: około 1900 i 1900- 
-1910. Współcześni badacze przesu
wają jednak to datowanie na lata po 
roku 1910 i wiążą realizację założenia 
z osobą Reinholda von Fischera. Na 
rozstrzygnięcie tej kwestii trzeba po
czekać do czasu dotarcia do właści
wych dokumentów.

Pałac, zbudowany na planie pro
stokąta, ma zwartą bryłę, w niewiel
kim stopniu rozczłonkowaną za po
mocą ryzalitów, wież i ganków. Jest to 
budowla dwukondygnacyjna, z wyso
kim przyziemiem i czterospadowym 
mansardowym dachem z facjatami 
i wystawkami, kryjącym dodatkowe 
dwie kondygnacje, z których dolna 
ma charakter mieszkalny. Każda z ele
wacji pałacu została opracowana od
miennie. Elewacja główna, paradna, 
znajduje się od strony północnej i wy
chodzi na park. To ją pierwszą do
strzegają goście podjeżdżający od bra
my szeroką aleją, prowadzącą lekkim 
lukiem tak, by walory pałacu, usta
wionego ukośnie, jakby w perspekty
wie, zostały najlepiej wyeksponowane 
i zrobiły największe wrażenie. Ku wy
godzie gości przed wejściem głównym 
usytuowano kryty podjazd. Fasada 
o dziewięciu osiach wyznaczonych 
wysokimi oknami jest lekko niesyme 
tryczna, z dwukondygnacyjną wie 
życzką od strony wschodniej i wielo 
bocznym ryzalitem centralnym po 
przedzonym wspomnianym już pod 
jazdem. Ponad ryzalitem, w dachu, wi 
doczna jest wielka, łukowata wystaw 
ka, w której umieszczono drzwi wy 
chodzące na balkon na dachu ryzalitu. 
Usytuowanie i forma wystawki przy
wołuje na myśl okazałe tympanony 
w pałacach barokowych, akcentujące 
centralną oś fasady i podkreślające jej 
monumentalizm. Wieloboczna wie-

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2003 25



życzka, flankująca elewację od wscho
du, nakryta jest malowniczym łama
nym dachem kopulastym z okrągłymi 
oknami w jego dolnej części. Pomimo 
asymetrii fasada sprawia wrażenie jed
norodnej i zaprojektowanej w całości.

O ile w elewacji głównej oś cen
tralna podkreślona została ryzalitem 
z podjazdem i wystawką, to elewacja 
wschodnia jest już całkowicie nieregu
larna i sprawia wrażenie, jakby w tej 
części budowli nastąpiła jakaś cezura 
budowlana i idąca za nią zmiana pro

jektu. Środkowa część fasady, zaak
centowana wydatnym trójkątnym 
tympanonem - wystawką, wyróżnia 
się regularnym, symetrycznym ukła
dem okien. Dzięki obramującemu ją 
boniowaniu upodabnia się ona do ry
zalitu. Fragment ściany na prawo od 
tego pseudoryzalitu wzniesiony jest 
w tym samym licu; flankuje go 
wzmiankowana wcześniej wieżyczka 
schodowa. Dach ma tu formę i kąty 
nachylenia takie, jak nad fasadą, przy 
czym w jego dolnej części umieszczo-

1-3. Łężany - patac od strony północnej (1) 
i wschodniej (2)
oraz wieża od strony zachodniej (3)
4.5. Aleja w parku pałacowym (4)
i kaplica (5)
6.7. Folwark: kuźnia (6) i obora (7)

(zdjęcia: Krzysztof Korpysz)
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no okno facjaty. Charakter tego frag
mentu elewacji jest podobny do fron
tu budynku - odpowiada mu stylowo 
i z całą pewnością pochodzi z jednego 
projektu. Lewa, południowa część tej
że elewacji jest cofnięta i poprzedzona 
wydatnym prostokątnym gankiem - 
portykiem kolumnowym, otwartym 
od frontu, z oknami w ścianach bocz
nych. Portyk jest jednocześnie podsta
wą wielkiego tarasu. Ściana elewacji 
w tej części budynku jest wyższa,

gzyms wieńczący podniesiony, a dach 
bardziej płaski.

Z kolei elewacja południowa bu
dynku jest najskromniejsza - dość regu
larna, z dwoma wyższymi ryzalitami po 
bokach, cofnięta w części środkowej. 
Oś centralną podkreśla płytki partero
wy występ (rodzaj werandy z dużym 
oknem). Zwraca uwagę zastosowanie 
tu boniowania dla podkreślenia naroży 
poszczególnych elementów architekto
nicznych. O ile elewacje północna 
(frontowa) i wschodnia miały charak
ter reprezentacyjny, to od strony połu
dniowej niewiele było do oglądania. 
W tej części pałacu znajdowały się bo
wiem pomieszczenia gospodarcze.

Najbardziej tajemnicza, trudno do
stępna i ukryta przed okiem wścib- 
skich jest elewacja zachodnia. To po
nad nią wznosi się potężna, dominują
ca nad całością budowli wieża, kryta 
wielką kopułą z latarnią. Ta część pała
cu miała charakter prywatny, intymny. 
Jest tu też najbardziej malowniczo - 
budynek jest silnie rozczłonkowany, 

a poszczególne części mają różne wy
sokości, obok wieży znajduje się rodzaj 
werandy - pergoli, prawie całkowicie 
ukrytej wśród bujnej zieleni.

Bliższa analiza poszczególnych 
członów pałacu pozwala na ostrożne 
wysunięcie wniosku, że ta z pozoru 
zwarta, jednorodna budowla, mająca 
w rzeczywistości architekturę bardzo 
urozmaiconą, w wielu miejscach od
mienną stylowo, niekoniecznie mu- 
siała powstać według jednego, konse
kwentnie realizowanego projektu. 
Neobarokowa, z elementami moder
nizmu, fasada i prawa strona elewacji 
wschodniej, monumentalna, ale jed
nocześnie lekka i finezyjna, znacznie 
odbiega swoim charakterem od suro
wych i prostych, klasycyzujących ele
mentów lewej części tej samej elewa
cji. Proste kolumny portyku, surowe 
boniowanie, skromna, tralkowa balu
strada tarasu, a przede wszystkim je
go prostokątny plan wydają się być 
pewnym dysonansem. Także kryty 
podjazd w elewacji głównej sprawia 
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wrażenie dodanego później. Później
sze wydają się też wysunięte partero
we skrzydło przy malowniczej elewa
cji zachodniej oraz pergola. Być mo
że więc rację mają badacze datujący 
budowę pałacu na lata krótko po ro
ku 1900, ale nie mylą się chyba i ci, 
którzy prace budowlane wiążą z oso
bą Reinholda von Fischer-Loszainena 
i latami dwudziestymi XX w. Wysoka 
pozycja majątkowa kontradmirała 
mogła mu bowiem pozwolić na mo
dernizację zbudowanej wcześniej sie
dziby.

Duży park otaczający pałac ukształ
towany został znacznie wcześniej. 
Zdaniem dendrologów najstarsze oka
zy drzew pochodzą z początku XIX w. 
Nieregularne alejki wiodą wśród staro
drzewu, żywotników i krzewów do 
odległych, malowniczych zakątków. 
Od wschodu naturalną granicę stano
wi głęboki jar z rzeczką. Skręca on ku 
północy i stopniowo staje się płytszy. 
Teren parku - płaski i równy wokół 
pałacu - wyraźnie się tu obniża, potok 
tworzy niewielkie rozlewisko i uchodzi 
do jeziora. Przez trudny dziś do sforso
wania parów przerzucone były niegdyś 
dwa mostki (widoczne na starych ma
pach), dzięki którym można było prze
dostać się z „uporządkowanej” części 
parku do „dzikiej”, przechodzącej 
w naturalny las, porastający wysokie, 
ostro wypiętrzone wzgórze. Zbocze te
go wzgórza od zachodu stromo opada 
ku jezioru i biegnącej dołem drogi do 
Reszla. Na wąskiej platformie tarasu 
uformowanego w stoku von Fischero
wie założyli cmentarz, a na samej kra
wędzi wybudowali mauzoleum. Jest to 
dwukondygnacyjna budowla z kaplicą 
w górnej części, dostępną z poziomu 

tarasu i obszerną kryptą grobową, do 
której wiodła zarośnięta dziś ścieżka 
u podnóża wzniesienia. Architektura 
mauzoleum jest dość dobrze zachowa
na. Krypta dostępna jest od zachodu 
przez prostokątny rozglifiony portal, 
po obu stronach którego znajdują się 
dwa owalne okna. Wnętrze, w którym 
prowadzono ostatnio prace budowla
ne, jest przekryte stropem wspartym 
na czterech prostokątnych filarach 
z impostami w formie kul. Górna ka
plica miała niegdyś wejście od północy, 
a część ołtarzowa, południowa, była 
zamknięta trójbocznie. Kwadratowe 
okno umieszczono w ścianie zachod
niej, w nieznacznie wybrzuszającym się 
wykuszu, na osi wejścia do krypty. Wy
gląd kaplicy uległ zmianie w latach 
dziewięćdziesiątych XX w. Budynek 
został rozbudowany poprzez wydłuże
nie ścian ku północy, w wyniku czego 
dawna kaplica stała się prezbiterium 
obecnej. Przebudowa nie jest może 
najbardziej udana, była jednak ko
niecznością dla niemających kościoła 
Łężan. Poza tym przeprowadzono ją 
tak rozsądnie, że nie naruszyła w naj
mniejszym stopniu struktury murów 
starej kaplicy (zachowała się nawet 
dawna ściana wejściowa z szerokim 
rozglifionym portalem, prowadzącym 
teraz do części chórowej). W kaplicy 
znajduje się też płyta upamiętniająca 
członków rodziny von Fischer.

Integralną częścią majątku był 
wielki folwark usytuowany po połu
dniowo-zachodniej stronie pałacu. 
W skład zabudowań gospodarczych 
wchodzą zachowane do dziś imponu
jące stodoły i obory, spichlerz, młyn, 
warsztaty, ogromna kuźnia o charak
terze małej fabryki i czworaki. Wszyst

kie te obiekty wzniesione są w stylu 
neogotyckim z czerwonej cegły. Zwra
ca uwagę niezwykła dbałość o detal. 
Okna są ostrołukowe lub zamknięte 
lukiem odcinkowym, niekiedy zdwo
jone, ujęte tynkowaną blendą. Szczyty, 
trójkątne lub schodkowe, rozczłonko
wane są lizenami przechodzącymi 
w sterczyny oraz blendami i oknami. 
Pojawiają się krenelaże. Szczególnie 
interesujący jest budynek kuźni 
z warsztatem, nieregularny w planie, 
o elewacjach rozwiązanych odmiennie 
z każdej strony. Zwraca też uwagę 
ogromny magazyn na wprost głównej 
bramy wjazdowej, skierowany do niej 
ścianą szczytową z umieszczonym 
w polu szczytu zegarem.

Zabudowania folwarczne prze
trwały stosunkowo dobrze zachowane 
(jeśli nie liczyć kilku powojennych 
przybudówek oraz przebitych wtórnie 
otworów wejściowych w niektórych 
obiektach). Ale widok całości założe
nia ucierpiał, niestety, wskutek wsta
wienia w ten zabytkowy zespół brzyd
kich bloków mieszkalnych. Folwark 
po wojnie należał do PGR-u. Pałac zaś 
wykorzystywany był przez Fundusz 
Wczasów Pracowniczych. W 1954 r. 
w Łężanach utworzono Rolniczy Za
kład Doświadczalny Akademii Rolni
czo-Technicznej w Olsztynie. Pałac 
poddano remontowi, urządzono kwa
tery dla studentów, pokoje gościnne, 
sale wykładowe i seminaryjne. Odby
wały się tu praktyki studenckie i kon
ferencje. Obecny właściciel - Uniwer
sytet Warmińsko-Mazurski - dzierżawi 
pałac prywatnej osobie, która utrzy
muje go w bardzo dobrym stanie.

Ewa Korpysz

Spotkanie z książką

PRZEWODNIK PO RATUSZACH

Te charakterystyczne dla każdego miasta bu
dowle nieraz gościły na lamach naszego pi
sma. Byty tematem artykułów, ilustrowały okładki 

(ostatnio IV okl. w numerze 6, 2003). Polskie ratu
sze - bo o nich mowa - stały się tematem książki 
opublikowanej w br. przez wydawnictwo Muza SA. 
Zabytkowe ratusze autorstwa Romana Pawlaka - 
to kompendium wiedzy o obiektach będących wi
zytówkami naszych miast. Książka - wydana w se
rii Polska - opracowana została w formie alfabe
tycznego przewodnika. Każdy rozdział opisuje 
jedno województwo i rozpoczyna się wstępem - 
krótkim rysem historycznym przedstawiającym 
początki lokacji miast na danym terenie. 280 ratu
szy zaprezentowanych zostało za pomocą not hi
storycznych i 400 ilustracji. A ilustrowane są nie 

----- RATUSZE -----

POLSKA
ZABYTKOWE

tylko same budynki, ale też ich detale (wieże, bal
kony, portale, kartusze herbowe, zwieńczenia ryza
litu, zegary). Zdjęciom towarzyszą rysunki, litogra
fie, miedzioryty, mapy i plany budowli. Jak na prze
wodnik przystało, dużo uwagi poświęcono otocze
niu ratuszy, a zazwyczaj w ich sąsiedztwie można 
napotkać studnie czy pręgierze. Publikację wzbo
gacają informacje turystyczne - poza praktycznymi 
wskazówkami (możliwość noclegu w danej miej
scowości) zamieszczono propozycje zwiedzania 
ciekawych obiektów w mieście i okolicy. Książka 
zaopatrzona została w słowniczek terminów archi
tektonicznych, indeks osób i rejestr ratuszy. Staran
nie wydaną pozycję można kupić w księgarniach 
na terenie kraju lub w wydawnictwie Muza SA (Dział 
zamówień - tel. 0-prefiks-22 628 63 60). (ek)
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a początku XIX w. na ziemiach 
polskich rozpowszechnił się typ 
piętrowej rezydencji szlacheckiej. 
Tego rodzaju obiekty realizowane były 

w formach panującego już wówczas kla
sycyzmu i z czasem zaczęto je uważać za 
charakterystyczne przykłady dziewiętna
stowiecznej architektury polskiej. Budyn
ki te, w stosunku do dotychczas spotyka
nego parterowego dworu, przez dodanie 
jeszcze jednej kondygnacji nadziemnej te
raz znacznie powiększyły się, a to miało 
istotny wpływ na ukształtowanie całości 
obiektów. Wiele tych nowych rezydencji 
wznoszonych było przez renomowanych 
architektów i autorstwo ich jest udoku
mentowane. Niektóre jednak pobudowa
ne zostały przez nieznanych twórców 
i tylko na podstawie analogii można do
myślać się powiązań autorskich.

Pałac w Drwalewie nieopodal Grójca 
mieści się w tej ostatniej grupie. Wpraw
dzie w swoim czasie były próby przypisy
wania go Fryderykowi Albertowi Lesslo- 
wi lub też jego synowi Józefowi, lecz do 
tej pory nie znaleziono podstaw potwier
dzających te przypuszczenia. Architektu
ra pałacu ma wszelkie cechy wiejskiej re
zydencji klasycystycznej, otoczonej par
kiem krajobrazowym, z aleją dojazdową 
na osi, zakończoną kolistym podjazdem, 
przy którym z boku usytuowane są dwie 
oficyny dworskie. Budowla powstała 

w trzydziestych latach XIX w. na terenie 
dóbr należących wtedy do Dominika 
Krzywoszewskiego - wybitnego prawni
ka, cieszącego się uznaniem w kręgach 
ówczesnej inteligencji warszawskiej. Ma
jątek był w posiadaniu jego rodziny do 
1898 r., kiedy został sprzedany Stanisła
wowi Filipkowskiemu. Na przełomie 
XIX i XX w. właściciele jego zmieniali się 
dosyć często, aż w końcu w 1928 r. dobra 
z pałacem przeszły w posiadanie Stanisła
wa Klawe. Pochodził on ze znanej rodzi
ny farmaceutów warszawskich i zgodnie 
ze swoim profilem działalności na terenie 
nabytego majątku uruchomił wytwórnię 
leków. Zakład ten początkowo umiesz
czony został w jednej z oficyn pałaco
wych, później przeniesiony był do wy
budowanego oddzielnie obiektu. Ten 
ostatni rozdział związany z aktywnością 
gospodarczą rodziny Klawe w Drwale
wie był tematem artykułu W. Baraniew- 
skiego i T.S. Jaroszewskiego Farmaceuci 
w Drwalewie („Spotkania z Zabytkami”, 
nr 9, 1993).

Po drugiej wojnie światowej majątek 
drwalewski został upaństwowiony i wraz 
z istniejącymi obiektami przekazano go 
na rzecz miejscowych Zakładów Przemy
słu Bioweterynaryjnego. Sam pałac wy
korzystywany był od tego czasu na cele 
socjalno-mieszkalne tych zakładów. 
W 1962 r. podjęto generalny remont pa

łacu, a po jego zakończeniu pomieszcze
nia budynku przystosowano do potrzeb 
kulturalnych i mieszkalnych. Potem, od 
1987 r. został opuszczony i przez 12 lat 
nie był użytkowany. W 1999 r. posia
dłość w Drwalewie stała się własnością 
Filipa Bartłomieja Szymańskiego. Nowy 
gospodarz podjął w pałacu niezbędne ro
boty budowlane, takie jak: wykonanie 
izolacji ścian, pogłębienie piwnic, napra
wa dachu, założenie instalacji centralne
go ogrzewania, ułożenie nowych posa
dzek i podłóg. Równocześnie rozpoczęto 
adaptację pomieszczeń do funkcji repre- 
zentacyjno-hotelowej i teraz pałac jest 
w ten sposób wykorzystywany. Obie ofi
cyny po zakończeniu remontów będą 
również przeznaczone na pokoje hotelo
we. Obecnie nowy właściciel użycza swo
ich pomieszczeń i terenu Olimpijskiemu 
Biuru Podróży, które tutaj organizuje 
spotkania i przyjęcia okolicznościowe.

Piętrowy korpus główny pałacu, prze
kryty dachem czterospadowym, rozwią
zany jest na planie wydłużonego prosto
kąta. Do jego obu elewacji bocznych przy
budowane są parterowe pawilony z da
chami trójpołaciowymi. Od frontu na osi 
znajduje się portyk wejściowy z czterema 
kolumnami jońskimi, zwieńczony trójkąt
nym szczytem. Od strony parku pierwot
ny płaski trójkątny portyk został w czter
dziestych latach ubiegłego wieku zastą-
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piony nowym półkolistym, wspartym na 
sześciu kolumnach toskańskich. Jego 
strop służy jako taras, dostępny z salonu 
pierwszego piętra. Wewnętrzny układ 

korpusu głównego jest dwutraktowy, 
z holem wejściowym i salonem w parterze 
na osi. Klatka schodowa usytuowana jest 
w bocznym pomieszczeniu obok holu. Sa-

1. Fasada pałacu w Drwalewie
2. Okno w elewacji ogrodowej pałacu
3. Wnętrze salonu na parterze
4. Skrzydło drzwiowe między pokojami 
parteru
5. Fragment klatki schodowej
6. Lewa oficyna

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

lon połączony jest z przyległymi pokojami 
szerokimi odrzwiami, tak że przy otwar
tych skrzydłach drzwiowych tworzy się 
jedno duże wnętrze. Zarówno detal ze
wnętrzny, jak i wystrój wewnętrzny są 
skromne, lecz jednocześnie szlachetne. 
W latach trzydziestych ubiegłego wieku 
wnętrza pałacu były przebudowane dla 
własnych potrzeb przez ówczesnych wła
ścicieli, natomiast strona zewnętrzna nie 
uległa zmianie, dopiero później dostawio
no wspomniany portyk z tarasem u góry. 
Ta ostatnia realizacja, mimo iż przesunię
ta w czasie, przyczyniła się raczej dobrze 
do wzbogacenia płasko ukształtowanej 
dotychczas elewacji ogrodowej.

Usytuowane po obu stronach pałacu 
dwie parterowe oficyny nie są jednakowe. 
Prawa ma charakter gospodarczy, nato
miast lewa odznacza się ciekawszym roz
wiązaniem architektonicznym, a to ze 
względu na zastosowane podziały elewa- 
cyjne, kształt otworów okiennych, detal 
opasek wokół nich i boniowanie ścian. 
Pałac z oficynami położony jest pośrodku 
parku krajobrazowego ze starym drzewo
stanem i niewielkimi stawami. Park ten na 
skutek wieloletnich zaniedbań wymaga 
podjęcia prac pielęgnacyjnych. Dotych
czas w ramach istniejącej zieleni wykona
no w nim już niezbędne roboty porządko
we, częściowo oczyszczono też stawy.
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Wśród ogromnych strat, jakich dawne 
rezydencje szlacheckie doznały w drugiej po
łowie XX w, założenie pałacowe w Drwale- 
wie zostało uratowane. Dobrze się stało, że 
obecna funkcja reprezentacyjno-hotełowa 
pałacu jest zbliżona do pierwotnego przezna
czenia. Obecna aranżacja wnętrz jest związa
na z tą funkcją, natomiast w przyszłości prze
widuje się urządzenie pomieszczeń pałaco
wych z dostosowaniem ich do epoki, w któ
rej obiekt został zbudowany. Ważną sprawą 
jest również to, aby prace w obrębie parku 
krajobrazowego były kontynuowane, ponie
waż park i znajdujące się w nim obiekty sta
nowią nierozerwalną całość.

Stanisław Grzelachowski

Spotkanie z książką MŁYNY ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

Taki tytuł nosi książka autorstwa Grażyny
i Jerzego A. Balińskich, wydana w br. 

przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wro
cławskiej. Opracowanie obejmuje obszar 
dawnego woj. łomżyńskiego z lat 1975-1999. 
Zawarte są w nim wyniki badań terenowych 
uzupełnione informacjami z archiwów. Książ
ka składa się z dwóch części. Pierwsza uka
zuje proces przekształceń mtynarstwa łom
żyńskiego w ostatnich stu latach. Czytelnik 
może poznać historię mtynarstwa i ludzi 
z nim związanych, wzbogaconą licznymi cie
kawostkami. Bo choć to jedno z najstarszych 
rzemiosł kojarzy się głównie z produkcją mą
ki i kasz, to np. w XII w. na Sycylii za pomocą 
młyna miażdżono trzcinę cukrową, kola 
młyńskie byty używane w prasach olejowych, 
a pracę kota wodnego wykorzystywano przy 
wentylacji kopalń czy nawadnianiu pól.

Interesująco przedstawione zostały dzie
je rodzin młynarzy od trudnych czasów 

przedwojennych, przez tragiczne wojenne, 
po powojenny okres nacjonalizacji, obowiąz
kowych dopłat i domiarów. Dla zaintereso
wanych techniką ważne bę
dą informacje o przekształ
ceniach napędu młyna (od 
turbin wodnych po silniki 
elektryczne), klasyfikacja 
młynów, opisy konstrukcji 
i materiału budowlanego.

Pierwszą część książki 
kończą rozważania o obec
nej kondycji mtynarstwa, 
któremu zagraża m.in. kon
kurencja młynów przemy
słowych i schyłek tradycji 
rodzinnej. Rozbierane, za
mykane młyny rzadko stają 
się eksponatami muzealny
mi, a jeszcze rzadziej ada
ptowane są na nowe cele.

Część drugą stanowi katalog młynów i ich 
reliktów zachowanych na ziemi łomżyńskiej.

Wartość merytoryczną publikacji wzbo
gacają liczne plany i prze
kroje budowli, zdjęcia 
obiektów i ich detali (części 
maszyn młynarskich, ta
bliczki firmowe zakładów 
produkcyjnych).

Książkę można nabyć 
we wrocławskich księgar
niach: „Politechnika”, ul. Wy
brzeże Wyspiańskiego 27, 
50-370 Wrocław, bud. A-1 
Pwr. (tel. 0-prefiks-71 320-25- 
34), „Tech”, pl. Grunwaldzki 
13, 50-377 Wrocław, bud. 
D-1 Pwr. (tel. 0-prefiks-71 
320-32-52). Księgarnie pro
wadzą również sprzedaż 
wysyłkową, (ek)

ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ
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Fundament przetrwa)
O

 wojennych zniszczeniach War
szawy, będących rezultatem 
planowej, hitlerowskiej akcji, 
dowiedziała się opinia publiczna nie

mal na całym świecie. Inaczej było 
z mocno wstydliwą prawdą o powojen
nym, masowym wyburzaniu ocalałych 
stołecznych kamienic i bezcennych za
bytków. Ukrywano ją długo nie tylko 
przed polskim społeczeństwem, ale na
wet przed młodszymi pokoleniami 
warszawiaków, które nie mogły pamię
tać, jak wyglądała stolica w 1945 r. 
Wśród zniszczonych pamiątek znalazła 

towskiego powstał w 1807 r. drewniany 
beit ha-midrasz (dom studiów religijnych 
i modlitwy), w którym mogło się modlić 
około 150 osób. Budynek wzniesiono 
obok bóżnicy, wybudowanej dla potrzeb 
gminy żydowskiej jeszcze przez Szmula 
Jakubowicza, po zniszczeniach z okresu 
powstania kościuszkowskiego.

W 1835 r., gdy drewniana zabudo
wa służąca celom religijnym już nie ist
niała, praski Dozór Bóżniczy wystąpił 
z inicjatywą wzniesienia na jej miejscu 
murowanej synagogi i zgromadził na 
ten cel odpowiednie fundusze. Wyko- 

Warszawa zyskała więc obiekt cenny 
z uwagi na nietypową dla synagogi, 
unikatową w skali europejskiej formę.

Z zachowanych dokumentów wy
nika, że w 1838 r. praska synagoga już 
istniała. Wzniesiono ją najprawdopo
dobniej jeszcze w 1835 r. Wkrótce sta
ła się jednym z najbardziej znanych 
i charakterystycznych elementów pa
noramy Pragi, a na początku XX w., 
wraz z cerkwią św. Marii Magdaleny 
i kościołem św. Floriana, świadczyła 
o wielokulturowym charakterze tej 
części Warszawy.

się również najstarsza warszawska sy
nagoga, wymazana z krajobrazu Pragi 
wiele lat po zakończeniu wojny.

Praga stała się miejscem żydowskiego 
osadnictwa w drugiej połowie XV11I stu
lecia. Około 1775 r. powstała tu gmina 
żydowska. Żydzi osiedlali się wtedy 
głównie wokół folwarku Szmula Jakubo
wicza Zbytkowera (przodka m.in. wybit
nego filozofa i pisarza francuskiego, 
Henri Bergsona). Źródła z pierwszej po
łowy XIX w. dowodzą, że ludność ży
dowska Pragi w okresie tym rosła ilościo
wo szybciej od ludności innych wyznań: 
w 1834 r. Żydzi stanowili 43% ludności 
Pragi, podczas gdy w Warszawie lewo
brzeżnej, w tym samym czasie - 23%.

Na placu należącym do rodziny 
Szmula Jakubowicza, położonym u zbie
gu obecnych ulic Jagiellońskiej i Kłopo-

nanie projektu powierzono architekto
wi Józefowi Grzegorzowi Lesslowi 
(1802-1844), który zaproponował bar
dzo oryginalne rozwiązanie: synagogę 
w formie dwukondygnacyjnej rotundy, 
nakrytej stożkowym dachem. Eleonora 
Bergman przypuszcza, że Lessel nawią
zał do formy osiemnastowiecznego 
warszawskiego zboru ewangelickiego, 
wzniesionego według projektu Szymo
na Bogumiła Zuga. „Okrągłych synagog 
zbudowano w ogóle niewiele (udało mi 
się doliczyć sześciu w całej Europie), 
a do czasów Lessla tylko jedną - stwier
dziła w 1995 r. Eleonora Bergman. Zo
stała ona wzniesiona wyraźnie na wzór 
świątyni Westy jako budowla parkowa 
w Woerlitz (koło Dessau, w Saksonii) 
w latach 1789-1790" (Okrągła synago
ga na rogu Szerokiej i Jagiellońskiej, 
„Mazowsze”, nr 5, 1995, s. 23-28).
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1. Praska synagoga-rotunda około 1870 r.
2. Świątynia po wojennej dewastacji, 
stan z 1947 r.
3. Przekrój i plan synagogi; strzałka wskazuje 
miejsce odsłonięcia fundamentu 
(rekonstrukcja E. Bergman, 1994)
4. Fragment fundamentu, 
odkopany 17 lipca 2002 r.

(zdjęcia: 1 - zbiory MHW, 2 - Archiwum WKZ,
4 - Janusz Sujecki)

Synagoga przetrwała wojnę, gdyż 
hitlerowcy urządzili w jej wnętrzu od- 
wszalnię. Pozbawiona dachu i zdewa
stowana, wymagała pilnych prac zabez
pieczających i remontu. Choć w 1949 
r. obiekt znalazł się w rejestrze zabyt
ków, nie podjęto żadnych działań mają
cych na celu uratowanie bezcennej bu
dowli. Około 1955 r. powstała podob
no koncepcja adaptacji rotundy dla po
trzeb praskiego Urzędu Stanu Cywilne
go. Projektu tego jednak nigdy nie zre
alizowano. W 1961 r. budynek synago
gi został rozebrany. Prace przeprowa
dzono w tempie niemal błyskawicz
nym. Teren splantowano, urządzając 
na nim plac zabaw dla dzieci z pobli
skiego przedszkola. Z gruzu usypany 
został wzgórek, mający zimą służyć 
dzieciom do zjeżdżania na sankach.

Do dziś nie udało się ustalić, kto 
podjął decyzję o zburzeniu zabytku. Te
mat praskiej synagogi stał się z czasem 
mocno niewygodny. Nie wspomniano 
o niej w pierwszym wydaniu Encyklo
pedii Warszawy (1975 r.), a w prasie co 
pewien czas pojawiały się sugestie, że 
zniszczenie świątyni było dziełem hitle
rowców. „Synagogę na Tlomackiem 

wysadzili w powietrze Niemcy w 1943 
r. po likwidacji getta warszawskiego. 
Jeszcze wcześniej zburzyli bóżnicę na 
Pradze” - pisał w 1981 r. Jerzy Ka
sprzycki (Warszawskie pożegnania, 
„Życie Warszawy”, nr 19 z 24-25 
stycznia 1981 r.). Zapewne w wyniku 
protestów wspomniany autor sprosto
wał po dwóch latach tę informację 
(Warszawskie pożegnania, „Zycie War
szawy”, nr 89 z 16-17 kwietnia 1983 
r.), choć oczywiście rozbiórce uległy 
nie „resztki murów” (określenie J. Ka
sprzyckiego), tylko kompletny, choć 
mocno już zdewastowany obiekt.

Po 1990 r. zaistniały warunki do 
nieskrępowanego, publicznego przypo
mnienia o losie praskiej synagogi-ro- 
tundy. W 1995 r. na łamach „Mazow
sza” ukazała się wyczerpująca mono
grafia zabytku, opracowana przez Ele
onorę Bergman (wymieniona wcze
śniej). Zainspirowany tą publikacją, 
postanowiłem sprawdzić, czy pod pla
cem zabaw nie zachowały się funda
menty zburzonej synagogi. Ekipa roz
biórkowa dokonywała dzieła zniszcze
nia w wielkim pośpiechu, a zatem wy
dawało się mało prawdopodobne, by 
robotnicy zdążyli rozebrać fundament.

Latem 2002 r. dotarła do mnie nie
pokojąca wiadomość, że kierownictwo 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Warszawie zamierza sprzedać plac, 
na którym znajdowała się synagoga, 
nie stawiając nabywcy - potencjalnemu 
inwestorowi żadnych warunków. 
Transakcja taka mogła doprowadzić 
nie tylko do ostatecznego przekreślenia 
możliwości zrekonstruowania dzieła 
Lessla, lecz także - w wypadku wznie
sienia tam np. biurowca - do bezpow

rotnego zasłonięcia elewacji Gmachu 
Wychowawczego Warszawskiej Gminy 
Starozakonnych im. Michała Bergsona 
przy ul. Jagiellońskiej, prawdziwego 
arcydzieła wczesnego modernizmu, 
zrealizowanego w 1914 r. według pro
jektu Henryka Stifelmana.

W lipcu 2002 r., dzięki poparciu 
ówczesnego dyrektora Zarządu Pragi 
Północ, Ireneusza Tondery, otrzyma
łem pozwolenie na wykonanie kilku 
niewielkich odkrywek w miejscach, 
gdzie powinien być zlokalizowany fun
dament synagogi. Prace, które przepro
wadziłem 17 lipca wspólnie z archeolo
giem, Anną Przybyszewską z Fundacji 
Ronalda S. Laudera, potwierdziły moje 
przypuszczenia. Stosunkowo dobrze 
zachowany fundament odnaleźliśmy na 
głębokości 30 cm pod powierzchnią 
placu. Szerokość muru fundamentu 
wynosi 60 cm. Zbudowany jest z cegieł 
o wymiarach: 30 x 15 x 6 cm. W war
stwie gruntu położonej na głębokości 
około 1 m pod powierzchnią placu 
znaleźliśmy wiele fragmentów szkła 
i ceramiki z końca XVIII i pierwszej 
połowy XIX w. Od strony wschodniej 
fundament został w znacznych partiach 
zgruzowany w wyniku robót instalacyj
nych, wykonanych w latach siedem
dziesiątych ubiegłego wieku (układano 
wtedy rury instalacji centralnego 
ogrzewania).

Potwierdzenie obecności funda
mentu skłoniło mnie do wystąpienia 
z inicjatywą zrekonstruowania bryły 
„okrągłej” synagogi i przeznaczenia jej 
wnętrza na stałą ekspozycję muzealną, 
ukazującą dzieje praskiej społeczności 
żydowskiej od drugiej połowy XVIII w. 
do 1940 r. (Powrót bóżnicy, „Gazeta 
Wyborcza” [Stołeczna], nr 166 z 18 
lipca 2002 r.). 9 grudnia 2002 r. Ze
spół Opiekunów Kulturowego Dzie
dzictwa Warszawy „ZOK” wystąpił do 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków z wnioskiem 
o wpisanie fundamentu synagogi do re
jestru zabytków. Zrealizowanie tego 
postulatu będzie punktem wyjścia do 
dalszych działań: poszukiwania spon
sorów rekonstrukcji i powołania orga
nizacyjnych struktur, które zajmą się 
koordynowaniem prac związanych 
z przygotowaniami do odbudowy bry
ły zabytku.

Janusz Sujecki

Autor uprzejmie dziękuje Annie Przyby
szewskiej z Fundacji Ronalda S. Laudera za po
moc i cenne wskazówki podczas prac związa
nych z odkrywaniem fragmentów fundamentu 
praskiej synagogi.
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Albumy
do przechowywania fotografii

S
łowo album (łac. albus - biały) 
w starożytnym Rzymie oznaczało 
białą tablicę bądź fragment muru 
z ogłoszeniami. W okresie późnego 

średniowiecza nazywano nim księgę 
z nazwiskami profesorów, studentów 
oraz gości. Analogicznie określano 
książeczkę studencką - album amico- 
rum - pierwowzór późniejszych albu
mów pamiątkowych (imionników, su- 
wenirów, pamiętników). Miano albu
mu otrzymywały również publikacje, 
w których obok krótkiego opisu zjawi
ska umieszczano jego ilustrację, np.: 
wydawane od XV w. serie portretów, 
widoków miast, zabytków, dzieł sztuki. 
Od XVI w. wśród podróżników i uczo
nych, a od XVII w. wśród dam popu
larność zdobyły sztambuchy, które 
w okresie romantyzmu przybrały for
mę albumu romantycznego o bogato 
zdobionej, wytwornej oprawie. Nazwę 
albumu nosiły także zeszyty z litogra
fiami oraz od XIX w. książeczki z wy
cinkami, sylwetkami, listami, biletami, 
znaczkami pocztowymi. Podobieństwo 
formy spowodowało, że popularne 
w drugiej połowie XIX w. księgi, służą
ce do umieszczania na ich kartach foto
grafii i pocztówek, nazwano również 
albumami. Spośród albumów fotogra
ficznych, ze względu na różnice w spo
sobie wykonania, należy oddzielić al
bumy z fotografiami (stały, niewymie
nialny zestaw zdjęć) od albumów do 

przechowywania fotografii o „pu
stych” w momencie sprzedaży kartach 
do samodzielnego, wielokrotnego 
umieszczania różnych zdjęć.

Od około 1853 r. wydawano albu
my z fotografiami, zawierające tema
tycznie uporządkowane zdjęcia, np. 
wydane przez wydawnictwo Blanquart- 
-Evrard Etudes photographiques, Etu
des et paysages, Keepsake photographi- 
que. Zamieszczane w nich fotografie 
wykonywano w technice kalotypii 
i wklejano na karty albumu. Powsta
wały w ten sposób albumy o charakte
rze portfolio, skierowane głównie do 
malarzy, rytowników i rysowników. 
Jednocześnie pojawiły się albumy 
z sentencjami, przerabiane na albumy 
do przechowywania fotografii, w któ
rych zdjęcia wtórnie umieszczano po
między papierową ramką a kartą. 
Tymczasem albumy do przechowywa
nia fotografii zaistniały za sprawą 
wprowadzonej do użycia nowej tech
nologii, czyli procesu albuminowego 
i techniki mokrego kolodionu. Stosu
jąc te obie techniki, Andre Adolphe 
Eugene Disderi wynalazł i opatento
wał wizytowy format zdjęcia portreto
wego. Popularność, jaką zdobyły foto
grafie formatu wizytowego, była tak 
duża, iż mówiono o ich „inwazji”. Bar
dzo szybko zaczęto szukać sposobu na 
przechowywanie tych zdjęć, co zaowo
cowało m.in. powstaniem w Paryżu 

w 1858 r. albumu do przechowywania 
fotografii, przeznaczonego do indywi
dualnego wypełniania go zdjęciami.

W albumach do przechowywania 
fotografii gromadzone i prezentowane 
były zdjęcia przedstawiające zabytki ar
chitektury, w tym najnowsze odkrycia 
archeologiczne, zabytki sztuki starożyt
nej, fotografie przedstawicieli panują
cych rodów oraz znanych osobistości 
ze świata polityki i kultury, jak również 
podobizny bohaterów walk o niepod
ległość ojczyzny. Jednak większość al
bumów do przechowywania fotografii 
poświęcona była rodzinie, krewnym 
i przyjaciołom. W okresie coraz więk
szego rozluźniania rodzinnych więzi, 
spowodowanego rozwojem przemysłu 
i związanej z nim migracji ludności do 
wielkich miast, album do przechowy
wania fotografii zaczął pełnić funkcję 
rodzinnego skarbca, pamięci, doku
mentując i ilustrując historię życia epo
ki. Jego oglądanie stwarzało iluzję 
trwałych więzi duchowych między ży- 
jącymi w coraz większej izolacji krew
nymi, a album bardzo szybko trafił do 
każdego domu, salonu i „saloniku”, 
o czym świadczą słowa Stanisława No- 
akowskiego: „Salonik, o którym mowa, 
to pokój na parterze, podłużny, o trzech 
oknach (...) Jest tu sześć krzeseł, kanapa 
i dwa fotełe. Przed kanapą spory stolik 
okrągły, nakryty wspaniałą pluszową 
serwetą zieloną, w czerwone kwiatki
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1. Okładka przednia albumu, lata sześćdziesiąte XIX w. 
Zielone płótno tłoczone ślepo, pozłacane mosiężne 
zapięcie i ozdobne gwoździe, wymiary: 15,0 cm x 11,2 cm 
(własność prywatna)
2. Wnętrze albumu, lata sześćdziesiąte XIX w. Wymiary: 
15,0 cm x 11,2 cm, passe-partout z wyciętym na karcie 
okienkiem (na zdjęcie formatu wizytowego), fotografie 
wkładano przez szczelinę przy górnej krawędzi karty 
(własność prywatna)
3. Wnętrze albumu z ok. 1864 r. Wymiary: 15,6 cm
x 11,6 cm, passe-partout z wyciętym na karcie okienkiem 
(na fotografię formatu wizytowego), bezpośrednio 
pod okienkiem widoczna szczelina, służąca do wkładania 
fotografii (Galeria 32 w Warszawie)
4. Okładka przednia albumu, 1864-1870. Wymiary: 27, 0 cm 
x 21,0 cm, brązowa, cielęca skóra tłoczona ślepo i złocona, 
tarcza herbowa, okucia i zapięcie wykonane ze złoconego 
mosiądzu (Galeria staromiejska w Warszawie)
5. Karta albumu importowanego najprawdopodobniej 
z Japonii, ok. 1900 r. Wymiary karty: 25 cm x 32,0 cm, 
okienka owalne (na zdjęcie formatu gabinetowego)
w jedwabnym, ręcznie malowanym passe-partout 
(własność prywatna)

(zdjęcia: Izabela Zając)

cętkowaną. Na stole dwa żółte skórzane 
albumy ze starszymi i najświeższymi fo
tografiami: rodziny naprzód, znajo
mych na końcu. Cały szereg pustych 
dziur czeka na klientów (Anna 
Sieradzka, Przechadzki po dawnych 
wnętrzach, Warszawa 2001, s. 25-26).

Osobnym, ciekawym zjawiskiem 
było tworzenie „albumów piękności 
polskich”, w których zbierano fotogra
fie ludzi uważanych za wyjątkowo uro
dziwych. Zwyczaj ten przekształcił się 
w późniejszym czasie w modę na ko
lekcjonowanie podobizn artystów te
atralnych i filmowych.

Produkcją albumów do przechowy
wania fotografii zajmowali się introliga
torzy i specjalizujące się w tej dziedzinie 
firmy, np. Ed. Posen & Co (Niemcy), 
Albert Foerste & Co (Berlin), a sprze
dażą księgarnie, składy papiernicze oraz 
zakłady fotograficzne, np. warszawskie 
atelier Jana Mieczkowskiego.

Sposoby zdobienia takich albumów 
zmieniały się wraz z modą. Albumy hi
storyzujące, eklektyczne, secesyjne czy 
art deco odpowiadały powszechnym 
gustom i spełniały ekonomiczne postu
laty epoki. Z czasem były też dostępne 
w coraz większej liczbie i za coraz niż
szą cenę. Albumy do przechowywania 
fotografii przypominają zabytkowe 
księgi. Podobnie jak one składają się 
z oprawy (grzbiet, okładki, okucia i za
pięcie) i bloku (kapitałki, karty i wyklej
ki). Różnica polega na sposobie wyko
nania poszczególnych elementów.

Najstarsze albumy powstały w la
tach 1858-1865. Oprawę ich wykony
wano z tłoczonej skóry lub rzadziej 
płótna na bazie tekturowej okładki 
i dekorowano mosiężnymi okuciami 
i złoconym zapięciem na zawiasach. 
Często w narożnikach okładki przed
niej i tylnej umieszczano guzy z kości 
i rogów różnych zwierząt. Blok albu

mu składano z kilkunastu tekturowych 
kart o złoconych brzegach. Poprzedza
ły go papierowe wyklejki imitujące 
morę. Na każdej karcie wycinano pro
stokątne okienko i przyklejano passe- 
-partout z tłoczoną „na ślepo” lub zło
coną bordiurą. Do albumu fotografie 
wkładano przez szczelinę przy górnej 
lub dolnej krawędzi karty, powstałą 
w wyniku nieprzyklejenia passe-par
tout do tekturowej karty. Z czasem 
sposób ten zmieniono dzięki wycięciu 
szczeliny w tekturowej karcie i passe- 
-partout, bezpośrednio pod każdym 
okienkiem. Pierwotnie występowała 
ona tylko na stronie verso karty, a na
stępnie po jej obu stronach.

W 1864 r. wprowadzona zostaje 
pierwsza zmiana w budowie bloku 
w postaci umieszczenia przy każdej 
karcie paska patentowego, ułatwiają
cego otwieranie się albumu. W 1865 
r. nowość tę zaakceptowała większość
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Kalotypia - pierwszy proces negatywowo-po
zytywowy, odkryty w 1840 r. przez Foxa Talbota 
(patent w 1841 r.). Negatyw (kalotypię) wykony
wano na papierze uczulonym w roztworze jodku 
potasu i azotanu srebra i po naświetleniu w apa
racie fotograficznym wywoływano w roztworze 
kwasu galusowego i azotanu srebra, a następ
nie utrwalano i woskowano. Tak powstały nega
tyw umieszczano w kopioramce wraz z papie
rem solnym (papier uczulony w roztworze chlor
ku sodu, a po wyschnięciu - w roztworze azota
nu srebra) i wystawiano na działanie słońca. Pod 
wpływem promieni słonecznych na papierze sol
nym powstawał obraz pozytywowy (fotografia). 
Ten sam negatyw mógł być ponownie użyty do 
wykonania kolejnej odbitki.

Proces albuminowy (białkowy) - opatentowa
ny w 1850 r. przez L. D. Blanquarta Evrarda, słu
żący do wykonywania papieru albuminowego. 
Papier pokrywano albuminą (białko jaj) w mie
szaninie z solami metali, a po wyschnięciu uczu
lano w kąpieli z azotanem srebra. Następnie 
wkładano papier do kopioramki ze szklanym ko- 
lodionowym negatywem i wykonywano na nim 
odbitkę - pozytyw.

Technika mokrego kolodionu - proces opa
tentowany w 1851 r. przez F. Scotta Archera. Pły
tę szklaną pokrywano ręcznie kolodionem (azo
tan celulozy - bawełna strzelnicza) i utrwalano 
azotanem srebra. Naświetlanie w aparacie foto
graficznym odbywało się, gdy płytka była mokra, 
stąd proces ten często nazywany jest techniką 
mokrego kolodionu. Powstały negatyw wywoły
wano w roztworze kwasu pirogalusowego i kwa
su octowego, a utrwalano w tiosiarczanie sodu. 
Była to technika pozwalająca na uzyskanie wie
lu odbitek z jednego negatywu.

FOTOGRAFIE - wykonane na cienkim papie
rze przyklejano na tekturowy, firmowy kartonik. 
Format wizytowy: ok. 9,4 x 5,8 cm, kartonik: ok.
10.2 x 6,3 cm: format gabinetowy: ok. 15,0 x 10,0 cm, 
kartonik: ok. 17,0 x 11,0 cm; promenada: ok.
18.3 x 10,0 cm, kartonik: ok. 21,0 x 10,8 cm; impe
rial: ok. 21,7x16,8 cm, kartonik: ok. 25,0 x 17,5 cm.

wytwórców. Jednocześnie wprowa
dzona zostaje modyfikacja w budowie 
oprawy. Dotychczasową tekturową 
okładkę zastąpiono mocniejszą, 
drewnianą ramą (odpowiednik deski 
w oprawach książkowych), na której 
- jak dotychczas - mocowana jest skó
ra i mosiężne okucia. Blok albumu 
składa się nadal z kilkunastu tekturo
wych kart. Tym razem ich brzegi by
wają złocone, ale coraz częściej, w ce
lu obniżenia kosztów produkcji, wy
konywana jest imitacja złocenia. 
Obok albumu przeznaczonego na for
mat wizytowy zdjęcia portretowego 
pojawia się album z fotografiami for
matu gabinetowego, w związku 
z czym zmienia się jego wielkość. 
W latach siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych XIX w. wprowadzono 
konstrukcje poprawiające jakość 
i skuteczność zapięcia, tak aby dobrze 
zamykać album częściowo i w pełni 
wypełniony zdjęciami. Powstało za
pięcie z możliwością regulowania je
go szerokości (w zapięciu umieszcza
no śrubkę lub sprężynkę).

Wraz z udoskonalaniem techniki 
produkcji i zastosowaniem przemysło
wej metody wytwarzania poszczegól
nych elementów albumu zmienia się 
jego wygląd. Ciężkie okucia zastępo
wane są lekkimi zapięciami, a central
ną część oprawy zajmują odlewane 
z mosiądzu plakiety, produkowane 
w ogromnym bogactwie wzorów. Poja
wia się wielka różnorodność materia
łów stosowanych na oprawy: aksamit, 
cyna, emalia, imitacja skóry, jedwab, 
laka, macica perłowa, mora, płótno,

papier, skóra, drewno w połączeniu 
z mosiężnymi pozłacanymi lub sre
brzonymi plakietami i zapięciami. 
Zmienia się także wielkość albumu za 
sprawą wprowadzonych nowych for
matów fotografii: typu promenada 
i imperial. Blok albumu wykonywany 
jest nadal z kilkunastu tekturowych 
kart ze złoconymi lub srebrzonymi 
brzegami. Rezygnuje się z wyklejki tyl
nej, pozostawiając jedynie przednią. 
Pojawia się passe-partout w formie ca
łostronicowej, kolorowej litografii. Na 
karcie albumu umieszczane są okienka 
różnych formatów i kształtów (prosto
kątne i owalne), często w niesyme
trycznej kompozycji.

Od około 1887 r. następuje powol
ne upraszczanie sposobu wykonywania 
albumów do przechowywania fotogra
fii (choć nadal produkowane są albumy 
według wcześniejszych wzorów). 
Oprawę coraz częściej wykonuje się na 
bazie tektury, lecz bez okuć, zapięć 
i plakiet. Materiałem dominującym sta
je się płótno lub bardzo popularna 
rzeźbiona deska (albumy w stylu zako
piańskim) oraz imitacja laki (w wypad
ku albumów importowanych z Chin 
i Japonii). Innowacją jest sposób łącze
nia oprawy z blokiem za pomocą 
ozdobnego sznurka. Blok albumu skła
da się z kilkunastu jednobarwnych, pa
pierowych kart, pozbawionych okie
nek i passe-partout. Zdjęcia różnego 
formatu wklejane są w dowolnym 
miejscu na kartę, co ma wpływ na zróż
nicowaną wielkość albumu.

Izabela Zając

ROK IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

zówek Lukasiewicza, a wykonaną przez 
blacharza lwowskiego Adama Bratkowskie
go, lampą naftową. Jak podają źródła, 
przeprowadzona przed stu pięćdziesięciu 
laty operacja uratowała życie pacjenta o na
zwisku Cholecki. Datę 31 lipca 1853 r. uwa
ża się za dzień narodzin światowego prze
mysłu naftowego.

Obchody „Roku Ignacego Lukasiewi- 
cza" w Polsce - nad którym patronat hono
rowy objął prezydent RP Aleksander Kwa
śniewski - zainaugurowano 15 stycznia br. 
w Warszawie otwarciem w pomieszcze
niach Senatu okolicznościowej wystawy 
„Historia, dzień dzisiejszy i perspektywy 
górnictwa naftowego w Polsce”. Ekspozy
cję zorganizowało Polskie Górnictwo Nafto
we i Gazownictwo S. A., a pomocą służyło 
wiele instytucji, m.in. Muzeum-Skansen 
Przemysłu Naftowego im. Ignacego Luka- 
siewicza w Bóbrce. Później wystawę prze
niesiono do warszawskiej siedziby organi
zatora, a w maju 2003 r. do Muzeum-Skan- 

upór 
skromnego i nie

zwykle sumiennego 
pomocnika aptekarza 

we Lwowie, Ignacego Lukasiewicza (1822- 
-1882), nie moglibyśmy zapewne szczycić 
się ani odkryciem przez Polaka nafty, ani 
skonstruowaniem przez niego pierwszej 
lampy naftowej, ani wybudowaniem w Pol
sce pierwszego na świecie szybu naftowe
go. Nie byłoby też powodu do ogłaszania 
w naszym kraju bieżącego roku „Rokiem 
Ignacego Łukasiewcza". Szczęśliwie jed
nak młodemu absolwentowi Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie starczyło za
równo wiedzy, jak i samozaparcia, by pod
jęte przez niego w 1852 r. prace nad desty
lacją ropy szybko doprowadzić do końca. 
Zaowocowało to między innymi tym, że już 
31 lipca 1853 r. w lwowskim szpitalu pijarów 
na Łuczakowie, w czasie nocnej operacji 
chirurgicznej, można było po raz pierwszy 
posłużyć się zaprojektowaną według wska- 

Fragment wystawy w Senacie RP

senu w Bóbrce, gdzie uświetniała ona od
bywające się tam, pod hasłem „Polski prze
mysł naftowy i gazowniczy w strukturach 
energetycznych Unii Europejskiej", obrady 
Krajowego Kongresu Nafciarstwa i Gazow
nictwa (22-23 maja 2003 r). W przeddzień 
kongresu w pobliskim Krośnie złożono 
kwiaty pod pomnikiem Ignacego Lukasiewi
cza. (WJP)
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Co niszczy kamienne zabytki?

S
kała czy też kamień jest 
synonimem niezmienno
ści, trwałości i wytrzy
małości. Z tego też względu 

od najdawniejszych czasów 
kamień jest powszechnie sto
sowanym surowcem budow
lanym i rzeźbiarskim. Patrząc 
dziś na historyczne obiekty 
wykonane z kamienia, często
kroć zauważamy jednak wy
raźne ubytki, zanik wielu 
szczegółów czy wręcz ewi
dentny rozpad kamienia. Za
leżnie od klimatu, stopnia 
urbanizacji, uprzemysłowie
nia, a także od rodzaju su
rowca, zmiany te mają różne 
nasilenie.

Mechanizmy prowadzące 
do niszczenia kamienia można 
sprowadzić do dwóch podsta
wowych grup. Jedna z nich 
obejmuje reakcje wywołane 
przez aktywne, nieorganiczne 
związki chemiczne zawarte 
w atmosferze, druga dotyczy 
wszelkich zmian spowodowa
nych przez mikroorganizmy. 
Pomijając bardzo powolnie 
przebiegające w sposób natu
ralny zmiany wietrzeniowe, 
pozostałe procesy niszczące 
kamień - oddziaływanie za
nieczyszczonej atmosfery 
względnie wpływ efektów 
wtórnych, będących konse
kwencją takiego zanieczysz
czenia - postępują znacznie 
szybciej. Jest wiele przyczyn 
niszczenia i osłabienia skał 
oraz wyrobów z kamienia, 
a procesy nimi wywołane 
obejmuje się ogólnym termi
nem deterioracja (łac. deterior 
- gorszy). Dokładna ocena 
szybkości przebiegu deteriora- 
cji jest bardzo trudna, ponie
waż stopień zanieczyszczenia 
atmosfery w rozmaitych miej
scach jest różny i z upływem 
czasu ulega zmianom. Na 
pewno jednak deterioracja 
wzmaga efekty naturalnego 
wietrzenia i oba te procesy 
wzajemnie się nakładają.

W powietrzu, obok skład
ników niezbędnych dla życia 
ludzi, zwierząt i roślin, wystę
pują też agresywne pyły i gazy, 

powodujące znaczne zniszcze
nia w zabytkowych i współ
czesnych budowlach wykona
nych z kamienia, zwłaszcza 
w słabo przewietrzanej i cia
snej zabudowie miejskiej. 
Szczególnie niebezpieczne pod 
tym względem są dwutlenek 
siarki i tlenki azotu, które 
w połączeniu z parą wodną 
tworzą bardzo agresywne 
kwasy - siarkowy i azotowy. 
Wnikając w głąb porowatych 
skał, kwasy te w reakcji z nie
którymi minerałami powodu
ją krystalizację soli, zmieniają
cych skład chemiczny, a tym 
samym także parametry tech
niczne i wygląd zewnętrzny 
kamienia. Niektóre sole od
znaczają się znaczną siłą kry
stalizacji, działającą podobnie 
jak woda w procesie zamarza
nia. Należy zatem pamiętać, 
że powierzchnie porowate 
i spękane skał są dużo bardziej 
podatne na destrukcję, niż po
wierzchnie gładkie.

Efekty wpływu zanieczysz
czonej atmosfery na wyroby 
z kamienia cechuje znaczne 
zróżnicowanie. W bardzo 
ogólnym ujęciu, w wypadku 
często używanych w rzeźbiar
stwie i architekturze czarnych 
odmian wapieni najczęściej są 
to odbarwienia, a przy odmia
nach wielobarwnych - zmiana 
ich kontrastu. We wszystkich 
odmianach skał zawierających 
węglan wapnia dochodzi do 
rozpuszczenia i wypłukania te
go związku, a następnie zastą
pienia go gipsem, czyli nieroz
puszczalnym siarczanem wap
nia. Proces ten objawia się kry
stalizacją powierzchniowych 
pokryw białego gipsu, ale 
wpływa też na istotną zmianę 
struktury wewnętrznej kamie
nia. Piaskowce o spoiwie wę
glanowym ulegają ponadto 
rozpadowi ziarnistemu i po
wierzchniowemu łuszczeniu. 
Piaskowce o bardziej trwałym 
spoiwie pokrywają się czarną, 
szarą lub brunatną patyną. 
Niszczące działanie zanie
czyszczonej atmosfery widocz
ne jest też w dobrze przewie

trzanych obszarach pozamiej
skich. Tam jednak istotną róż
nicę w porównaniu ze środo
wiskiem miejskim stanowi 
mniejszy udział gipsu, a w jego 
powierzchniowych nalotach - 
mniejsza zawartość czarnego 
pigmentu pyłowego i więcej 
barwników organicznych.

Ogólnie znane i dobrze 
zrozumiałe jest mechaniczne 
niszczenie skał, wywołane 
wzrostem korzeni roślin. 
Znacznie mniej natomiast wie
my o efektach działania me
chanicznego i metabolicznego 
wywołanego przez mikroorga
nizmy. Tymczasem skały i wy
roby z kamienia ulegają nisz
czeniu także za sprawą bakte
rii, grzybów, glonów i poro
stów. Problem ten jest na tyle 
złożony, że w wielu wypadkach 
trudno określić, czy wzrost mi
kroorganizmów na skałach jest 
przyczyną, czy też skutkiem 
niszczenia kamienia. Ponieważ 
jednak udział organizmów jest 
tutaj niewątpliwy i udowod
niony, proces ten określa się 
mianem biodeterioracji.

Skutki intensywnego od
działywania porostów szcze
gólnie dobrze widać na podło
żu bogatym w substancję wa
pienną. Jednym z produktów 
metabolizmu porostów jest 
bowiem kwas szczawiowy, 
który w reakcji z węglanem 
wapnia powoduje wytrącanie 
się szczawianu wapnia, krysta
lizującego nawet do głęboko
ści 2-3 cm od powierzchni. 
Niektóre porosty powodują 
tworzenie się czerwono-bru- 
natnej patyny, co bywa szcze
gólnie kłopotliwe w wypadku 
zabytków wapiennych i mar
murowych. Niestety, trudno 
znaleźć skuteczną przeszkodę 
dla bardzo agresywnych poro
stów, atakujących bezcenne 
zabytkowe dzieła sztuki.

W środowisku wilgotnym 
niszczenie powierzchni skał, 
a zwłaszcza powstawanie ich 
wtórnego zabarwienia przypi
suje się glonom. Pokrywające 
powierzchnie skał grube po
krywy glonów zatrzymują bar

dzo duże ilości wody, która 
wnikając w głąb kamienia, przy 
powtarzających się okresach 
nawilżania i schnięcia, powo
duje rozluźnienie zwięzłej 
struktury i ułatwia sukcesywny 
postęp rozkładu. Poza tym wil
gotne środowisko stworzone 
przez glony stanowi dobre 
podłoże do bujnego rozwoju 
m.in. porostów i grzybów.

Wiele skał i wyrobów z ka
mienia stanowi dogodne pod
łoże także dla grzybów. Wnikli
we badania naukowe wykazały, 
że jeżeli tylko porowatość śro
dowiska pozwala na odpowied
nio głęboki dostęp powietrza 
i wilgoci, grzyby żyją wówczas 
nie tylko na powierzchni ka
mieni, ale też w ich głębi. Wy
twarzane przez te organizmy 
kwasy organiczne niszczą za
równo dość podatne skały wę
glanowe i piaskowce, jak i wy
jątkowo wytrzymałe - granit 
i bazalt. Destrukcyjna działal
ność grzybów może prowadzić 
też do zmiany stopnia utlenie
nia niektórych jonów, powodu
jąc m.in. powierzchniowe łusz
czenie. Zniszczenia takie są 
szczególnie wyraźne w wypad
ku rzeźb i elementów architek
tonicznych wykonanych z pia
skowca.

Inną bardzo aktywnie dzia
łającą na skały grupą mikroor
ganizmów są samożywne bak
terie (tzw. chemolitotroficzne), 
które energię życiową generu
ją podczas metabolizmu nie
których związków chemicz
nych. Należą do nich m.in. 
bakterie siarkowe, efektywnie 
niszczące substancję mineralną 
w obecności kwasu siarkowe
go, generując w swoim środo
wisku siarczan wapnia. Podob
ne działanie mają samożywne 
bakterie azotowe, utleniające 
nieorganiczne związki azotu. 
Wykazano na przykład roz
kład skał powodowany przez 
te bakterie w środowisku, 
w którym źródłem amoniaku 
i azotanów było silnie zanie
czyszczone powietrze.

Rola bakterii cudzożyw- 
nych w procesie wietrzenia
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1. Rzeźba piaskowcowa na murach twierdzy w Kłodzku; relief zatarty 
na skutek rozkładu kamienia pod wpływem działania porostów
2. Fragment wnętrza kościoła (XIII w.) wykutego w wapiennej skale
w Materze (Włochy); wapień i pokrywające go freski ulegają postępującemu 
niszczeniu przez wilgoć i rozwijające się w tych warunkach glony
3. Wykwity gipsowe wydobywające się z cementowej zaprawy spajającej 
bloki granitowe muru nad jednym z kanałów Odry we Wrocławiu; efekt 
reakcji agresywnej chemicznie wody powodziowej z zaprawą cementową
4. Piaskowcowy portal ulegający stopniowemu niszczeniu przez czynniki 
atmosferyczne; partie bardziej zagłębione są niszczone w znacznie 
mniejszym stopniu
5. Fragment piaskowcowego epitafium na ścianie gotyckiego kościoła; 
wielkomiejskie zanieczyszczenie powietrza powoduje rozkład piaskowca, 
łuszczenie się i powstanie czarnej patyny
6. Piaskowcowy cokół narażony na destrukcyjny wpływ wilgoci, spalin
i zanieczyszczonego powietrza w dużym mieście; ztuszczona powierzchnia 
ujawnia strukturę piaskowca i jego naturalny kolor

(zdjęcia: Marek W. Lorenc)

skał jest wielka, ale wciąż mało 
jeszcze wiadomo na temat me
chanizmu ich niszczącego dzia
łania. Niektóre z tych drobno
ustrojów tolerują nawet bar
dzo niewielkie ilości organicz
nej pożywki, przejawiając na
turę wręcz skąpożywną. Oka
zało się na przykład, że prace 
kamieniarskie, kurz i brud, 
w wystarczającym stopniu mo
gą podtrzymywać ich cudzo- 
żywną aktywność. Niektóre 
bakterie tej grupy produkują 
kwasy organiczne i fenole, 
zdolne rozpuszczać wiele pod
stawowych minerałów skało- 
twórczych. Efektem działania 
bakterii cudzożywnych są np. 
różowe, pomarańczowe lub 
czerwone plamy albo brązowe 
„nacieki” na marmurowych 
rzeźbach i elementach archi
tektonicznych. Przyjmuje się, 
że produkty metabolizmu tych 
bakterii w głębszych partiach 
pod powierzchnią skał powo

dują krystalizację niektórych 
minerałów.

Można założyć, że w mi
nionych wiekach, przed erą 
wielkiego rozwoju techniczne
go i przemysłowego, skażenie 
atmosfery (w dzisiejszym zna
czeniu tego zjawiska) było inne 
i z pewnością znacznie mniej
sze, a w niektórych obszarach 
być może zupełnie nie istniało. 
Można zatem przypuszczać, że 
warunki deterioracji obiektów 
kamiennych były także inne. 
Czy można więc obecnie w ja
kiś sposób zabezpieczyć wyro
by z kamienia przed postępują
cą deterioracją? Od najdaw
niejszych czasów przy oczysz
czaniu niszczejących wyrobów 
kamiennych stosowano naj
prostsze techniki mechanicz
nego usuwania zniszczonych 
powierzchni. Obecnie także 
wykonuje się mechaniczne 
usuwanie barwnych i solnych 
nalotów, ale stosowanie wy

łącznie tej metody nie zabez
piecza w żaden sposób oczysz
czonych powierzchni przed 
dalszą destrukcją. Z drugiej 
strony, istnieje obawa, że uży
cie niektórych chemicznych 
środków osuszających może 
jednocześnie ułatwiać infekcję 
mikrobiologiczną. Problem 
walki z deterioracją sprowadza 

się zatem w znacznej mierze 
do skutecznej walki z mikroor
ganizmami.

Zabiegi mechanicznego 
czyszczenia zniszczonych po
wierzchni, prowadzone najczę
ściej metodą piaskowania lub 
mycia strumieniem wody pod 
ciśnieniem, wystarczają jednak 
na krótko, przerywając eks-
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pansję mikroorganizmów zaled
wie na kilka miesięcy. W ra
mach nowoczesnych metod re
nowacji i konserwacji podłoży 
mineralnych (kamień naturalny, 
cegła, tynk, beton) bardzo sku
tecznie rozpowszechniło się sto
sowanie syntetycznych związ
ków krzemoorganicznych, któ
rych podstawowym działaniem 
jest impregnacja i zabezpiecza
nie obiektu przed wchłanianiem 
wilgoci (tzw. hydrofobizacja). 
Substancje te wnikają w podło
że na głębokość około 3 cm (za
leżnie od porowatości podłoża), 
chroniąc je na wiele lat przed 
szkodliwym wpływem warun
ków atmosferycznych. Stosowa
ne preparaty dobiera się w taki 
sposób, aby działając hydrofobi- 
zująco, łatwo impregnowały za
bezpieczane podłoże, dobrze łą
czyły się z jego mineralnymi 
składnikami, a równocześnie 
nie zmieniały wewnętrznej 
struktury kamienia, zachowując 
jego naturalną porowatość i wy
gląd zewnętrzny.

Obecność mikroorgani
zmów na skalach w dużej mierze 

zależy od podstawowych para
metrów potencjalnego podłoża, 
takich jak porowatość, nasiąkli- 
wość oraz jakościowy i ilościo
wy skład mineralny. Destrukcyj
na aktywność organizmów ży
wych jest ogromna i ma nieba
gatelny wpływ na rozwój zmian 
mineralnych, a w końcu na roz
pad kamiennych materiałów bu
dowlanych i dzieł sztuki. Walka 
z mikroorganizmami jest tym 
bardziej uciążliwa, że zanim na 
powierzchni pojawią się jakie
kolwiek zauważalne zmiany, 
rozkład kamienia w głębi może 
być już daleko zaawansowany. 
Sytuacja ta bardzo przypomina 
rozwój i przebieg choroby 
w świecie organicznym. Należy 
jednak pamiętać, że mikroorga
nizmy utrzymują się przy życiu 
w bardzo szerokim zakresie eks
tremalnych warunków. Do sku
tecznej walki z nimi używane są 
tzw. biocydy, czyli związki che
miczne wstrzymujące bieżącą 
aktywność metaboliczną, powo
dujące nieodwracalne zmiany 
w komórkach i kończące się de
finitywną śmiercią organizmu. 
Środki takie stosuje się wyłącz
nie w celu zniszczenia mikroor
ganizmów, nie zmieniając rów
nocześnie wyglądu zewnętrzne
go i naruszonej struktury we
wnętrznej zaatakowanego ka
mienia.

Walka z „niewidzialnym 
wrogiem” - niezależnie od te
go, czy ma on naturę organicz
ną, czy też nieorganiczną - jest 
bardzo uciążliwa. Mimo 
wszystko podejmuje się ją coraz 
częściej i coraz skuteczniej, za
bezpieczając dla przyszłych po
koleń bezcenne zabytki kultury.

Marek W. Lorenc

TARGI

EDUKACYJNEJ

Serdecznie zapraszamy!

29-31 sierpnia 2003r.
15-18 kwietnia 2004r.

Biuro Targów: Al. Prymasa Tysiąclecia 83 
01-242 Warszawa.
tel./fax:(0-22) 632-83-50,632-43-44 
www.targi-edukacja.pl

NAJWIĘKSZE TARGI KSIĄŻKI EDUKACYJNEJ
Podręczniki szkolne-książki akademickie-publikacje pedagogiczne 
-lektury-literatura piękna-słowniki-encyklopedie-poradniki z różnych 
dziedzin życia-multimedia-mapy itp.
Konsultacje metody czne-spotkania z autorami-seminaria-wystawy itp. 
Możliwość tańszych zakupów.
Wstęp bezpłatny.

Warszawa. Pałac Kultury i Nauki.
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Szanowny Panie Redaktorze!
Pragnę serdecznie podziękować za za

mieszczenie w kwietniowym numerze „Spo
tkań z Zabytkami" informacji o kościółku św. 
Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim 
(...). Nim ukazata się notatka, jeszcze zimą, 
ksiądz proboszcz zainicjował modlitwę w in
tencji przyspieszenia remontu. Później prze
kazał parafianom wiadomość, że ma pole
cenie usunąć marmurowe (granitowe?) pły
ty. Jednak na to na razie parafii nie stać. 
Wreszcie pojawiło się trzech cieśli (górali) 
i na wieży oraz bocznej ścianie kościółka wy
mieniono gonty. Prace trwają nadal. Co wię
cej, Rada Parafialna (...) zaproponowała do
datkowe opodatkowanie parafian na rzecz 
remontu (miesięcznie po 10 zi od rodziny) 
i ksiądz tę propozycję zaakceptowaf (...).

Niestety, takich pamiątek przeszłości, jak 
ten piękny drewniany kościółek ciągle 
w okolicy ubywa. Parę lat temu rozebrano 
w Rzepienniku Strzyżewskim ostatni ślad po 
żydowskim miasteczku - tażnię. W minionym 
roku rozebrano budynek szkoły ludowej 
z końca XIX w. Tylko patrzeć, jak zniknie 
drewniana „stara szkoła" z 1888 r. w Rze
pienniku Suchym, bo już chyli się ku upad
kowi, ale jeszcze mieszka w niej nauczyciel

ka. Strat nie ma żadnych, bo nikt tych obiek
tów nie zapisał w rejestrze zabytków (...).

NN
Rzepiennik Suchy

> W redakcyjnej poczcie znaleźliśmy list 
k od autora notatki na temat kościółka św.

Jana Chrzciciela w Rzepienniku Bisku- 
pim, zamieszczonej w Społecznym 
przeglądzie zabytków („Spotkania 

z Zabytkami", nr 4, 2003). Oto jego 
fragmenty, a w nich - jak to w życiu 
- trochę wiadomości dobrych, z na

dzieją na przyszłość, trochę złych, napawa
jących smutkiem.

Szanowni Państwo!
W ubiegłym roku wzięłam udział w organi

zowanym przez Państwa konkursie „Z wizy
tą w muzeum”, w którym zdobyłam jedną 
z głównych nagród - pobyt na zamku w Nie
dzicy. Dopiero niedawno mogłam wykorzy
stać ową nagrodę i spędzić kilka dni w tym 
niezwykłym miejscu. Na temat zamku ukazał 
się artykuł w numerze 10, 2000, ja chcialam 
ze swojej strony dołączyć kilka zdań, pisa
nych z perspektywy gościa. Zamek, utrzy
many w doskonałym stanie oraz zachowane 
stylowe wnętrza tworzą niepowtarzalny kli
mat. W czasie mojego pobytu na dziedzińcu 
zamkowym odbyty się dwa koncerty, co sta
nowiło dodatkową atrakcję. Nie sposób nie 
wspomnieć przy tej okazji o przemiłych pra
cownikach, dzięki stworzonej przez nich 
serdecznej atmosferze gość hotelowy staje 
się przez okres swojego pobytu mieszkań
cem zamku. Dlatego też wszystkim pragnę 
gorąco polecić zamek w Niedzicy - nie tyl
ko jako wyjątkowy zabytek, ale przede 
wszystkim jako miejsce wypoczynku.

Chciatabym również serdecznie podzię
kować Państwu za zorganizowanie konkur
su, który umożliwił mi pobyt w tym niezwy
kłym miejscu, a także Dyrekcji i Pracowni
kom zamku w Niedzicy. Szczególne podzię
kowania składam na ręce p. E. Jaworow- 
skiej-Mazur i gratuluję stworzenia tak niepo
wtarzalnej atmosfery. (...) . .

Z poważaniem

Monika Kamińska 
Kraków

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. Wpłat prosimy dokonywać na 
blankietach przekazów pocztowych i banko
wych. Prenumeratę można rozpocząć w dowol
nym miesiącu. Wpłaty na minimum trzy numery 
przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 5,50 zł. Czytel
nicy, którzy dokonają jednorazowej opłaty za 
prenumeratę na cały rok 2003, otrzymają ją w 
cenie promocyjnej (60 zł). Dła prenumeratorów 
zamawiających minimum po 10 egzemplarzy 
każdego numeru - 25% rabatu. Prenumerata za
graniczna jest o 150% droższa. Wszelkie infor
macje można uzyskać pod nr. teł. 629-62-26 
(e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li
stonoszy od mieszkańców wsi i małych miaste
czek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumera
tora oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia na
stępnego roku, do końca lutego na okres od 1 
kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 31 
sierpnia na okres od 1 października. 

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na 
miejsce zamieszkania prenumeratora przyj
mują przedpłaty do 25 listopada, lutego, 
maja, sierpnia z uwzględnieniem okresów 
przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez 
pobierania dodatkowych opłat, bez obowiąz
ku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenu
merowane egzemplarze są doręczane do miej
sca zamieszkania prenumeratora lub jego sie
dziby. Prenumeratę można zamawiać również 
za pośrednictwem stron internetowych 
(www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
IV kwartał 2003 r. przyjmowane są do 5 
września br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytka
mi” można nabywać w Warszawie m.in. 
w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa 
(ul. Krakowskie Przedmieście 7), „Księgarni 
Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, 
„Księgarni DiG” w Bibliotece Narodowej 
(Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie 
Opieki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a), 
w kioskach muzealnych oraz kioskach Ru
chu na terenie całego kraju.

Wokół jednego zabytku

Kapitulacja Smoleńska 13 czerwca 1611 r., 
po krwawym i długotrwałym oblężeniu, 

data zwycięskiemu Zygmuntowi III świetną 
okazję do wybicia medalu z pamiętnymi stó
wami „Dum vincor liberor" (Gdym zwyciężony, 
wolność odzyskuję), ale - pomimo licznych 
radosnych uroczystości odprawianych w Wil
nie, Krakowie, Poznaniu i Warszawie, a nawet 
w Prusach Królewskich - wciąż pozostawało 
wrażenie niedosytu i niepewności. Wątpią
cych w politykę królewską nie brakowato (do
minowa! zwyczajny strach przed wojną mo
skiewską), toteż dwór czynił wszystko, aby 
odwrócić te nastroje.

Najbardziej spektakularnym momen
tem, oddziałującym na serca i umysły, stał 
się wjazd do Warszawy niedawnego zwy
cięzcy spod Ktuszyna - hetmana Stanisła
wa Żółkiewskiego, oddanie przezeń 29 paź
dziernika tego roku Zygmuntowi III, w obec
ności obu izb Sejmu, zdobytych sztanda
rów i prezentacja nie byle jakich jeńców - 
zdetronizowanego cara Wasyla IV Szujskie
go i jego dwóch braci: Iwana i Dymitra. To 
„oddawanie tryumfalne" odbyto się w naj
większej wówczas sali Zamku Królewskiego 
- Izbie Senatorskiej, gdzie na tronie zasiadł 
w majestacie polski monarcha, otoczony 
całą swą świtą, senatorami, postami ziem
skimi i duchowieństwem Rzeczypospolitej. 
Podniosłą uroczystość, określaną jako „au- 
diencyję wielką [...], widowisko dziwne i li
tość wzbudzające", należało czym prędzej 
uwiecznić pędzlem, zgodnie z intencjami 
Zygmunta III, szeroko popierającego malar
stwo historyczne. W tym też celu wezwano 
umyślnie z Krakowa królewskiego malarza, 
Tomasza Dolabellę (ok. 1570-1650).

Ów włoski malarz i grafik rodem z Bellu- 

no, od ok. 1585 r. działający w Wenecji, 
znalazł się w 1598 r. w stolicy Rzeczypospo
litej jako pictor regius, w służbie pierwszego 
Wazy. Korzystał zatem z najwyższego po
parcia, ponadto przez całe swoje długie ży
cie spędzone w Polsce cieszył się wielką 
popularnością w społeczeństwie. Jakkol
wiek średnio utalentowany i - przynajmniej 
w początkach - nie w całej pełni przygoto
wany technicznie, górował niewątpliwie nad 
krakowskimi artystami wiedzą i pewnym do
świadczeniem, zdobytym w obcowaniu 
z wielką sztuką wenecką.

Dolabella rzekomo byt naocznym 
świadkiem prezentacji Szujskich w 1611 r„ 
toteż starał się o możliwie jak najwierniejsze 
odtworzenie sceny. To wielkie malowidło, 
należące do najdawniejszego cyklu obra
zów kronikarsko-historycznych artysty, ry
chło wprawione w plafon sali Senatu, znaj
dowało się tam tylko sto lat z okładem. 
Sprezentowane, wraz ze „Zdobyciem Smo
leńska”, w 1716 r. przez króla Augusta II Moc
nego carowi Piotrowi I i wywiezione do Mo
skwy, zaginęło bez wieści.

Jedynym śladem obrazu jest stosun
kowo niewielki (38,6 x 52,8 cm) miedzioryt, 
wykonany przez Tomasza Makowskiego, 
rytownika żyjącego na przełomie XVI i XVII 
w. i pozostającego, zapewne czasowo, 
w służbie księcia Mikołaja Krzysztofa Ra-
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Graficzny ślad obrazu Dolabelli
dziwitfa „Sierotki" w Nieświeżu. Sztych nie 
oddaje oczywiście ani skali, ani barw ory
ginału, lecz tylko układ całości sceny, 
w związku z czym zatracona została nie
wątpliwa portretowość zgromadzonego 
tłumu postów ziemskich i dworzan, 
a w szczególności zasiadających w krze
słach senatorów. Wiadomo, że wśród tych 
ostatnich musieli znajdować się np. woje
woda sandomierski Jerzy Mniszech (ojciec 
carowej Maryny), arcybiskup gnieźnieński 
Wojciech Baranowski, kasztelan krakowski 
Janusz książę Ostrogski czy rokoszanin, 

rżenia dzieła plastycznego o charakterze 
dokumentarnym, miała zaciążyć w przy
szłości na całym warsztacie artysty i pod
porządkować logikę kompozycji potrze
bom kronikarsko-dokumentacyjnym. Mimo 
to wygląd Izby Senatorskiej, o bogato 
rzeźbionym stropie, dużych oknach i ścia
nach pokrytych arrasami, nie jest zupełnie 
autentyczny - jak uważał profesor Włady
sław Tomkiewicz - lecz tylko przybliżony.

„Prezentacja Szujskich” nie była jedy
nym dziełem mistrza Tomasza, zdobiącym 
strop kasetonowy warszawskiego zamku. 

szego znaczenia jako jedyny, choć niedo
skonały, przekaz ikonograficzny z epoki, 
uwieczniający, może jeszcze w tym samym 
roku 1611, opisane wydarzenie. Natomiast 
o samym grafiku wiadomo bardzo niewiele. 
Podawane daty jego życia (1575-1630) ani 
ich modyfikacje nie znajdują potwierdzenia 
w źródłach, nie są więc wiarygodne. 
Względnie dokładnie znamy zaledwie krót
ki okres działalności artysty, obejmujący la
ta ok. 1600-1613. Pracował głównie dla 
„Sierotki", rytując m.in.: serię widoków 
miejscowości Wielkiego Księstwa Litew-

wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydow
ski. Rozpoznawalni są jedynie Zygmunt III, 
królewicz Władysław, podkanclerzy koron
ny Feliks Kryski (przemawiający do zebra
nych), hetman Stanisław Żółkiewski oraz 

bracia Szujscy, wyróżniający się charakte
rystycznymi ubiorami bojarów. Miedzioryt, 
powtarzający wiernie statykę i pewną dro- 
biazgowość oryginału, pokazuje coś jesz
cze, a mianowicie frontalne i profilowe 
ustawienie nie tylko wszystkich głównych 
postaci, ale i zebranych tłumów, z pogwał
ceniem zasad perspektywy. Ta maniera 
Dolabelli, podyktowana żądaniem stwo- 

Wiadomo, że (w związku z rozbudową 
i przebudową w latach 1602-1619 siedzi
by królewskiej) Dolabella wykonał jeszcze 
inne obrazy historyczne - plafony w Izbie 
Senatorskiej i w Gabinecie Marmurowym. 
Były to m.in.: „Koronacja Zygmunta III", 
„Bitwa pod Byczyną”, wspomniane „Zdo
bycie Smoleńska” i „Bitwa pod Choci
miem". Dzieła te, częściowo wywiezione 
przez Szwedów w 1656 r., częściowo 
przez cara Piotra, nie zachowały się nawet 
za pośrednictwem rycin.

W świetle powyższych wywodów mie
dzioryt Makowskiego nabiera jeszcze więk- 

skiego (miasta i zamki Radziwitlowskie), 
ilustracje do „Hippiki” K. Moniwida Doroho- 
stajskiego i tzw. „Panegiryk braci Skorul- 
skich”. Miedzioryty Makowskiego - niewol- 
ne od usterek technicznych i błędów w ry
sunku, za to staranne i dokładne w wykoń
czeniu szczegółów - należą dziś do wiel
kich rzadkości. W handlu antykwarycznym 
nie pojawiają się prawie wcale, toteż eg
zemplarze „Prezentacji Szujskich” w zbio
rach polskich dadzą się policzyć na pal
cach jednej ręki.

Hanna Widacka
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1.'Okładka przednia albumu, ok. 1864 r.
Brązowa skórą tłoczona, mosiężne pozłacane zapięcię, \ ’
wymiary albumu: 15,6-cm x 11,6 cm (Galeria 32 w Warszawie)

.2;-Okładka albumu; ok. 1890.r. „Czerwony aksamit z mosiężnymi, ' 
złoconymi okuciami i zapięciem, Wymiary albumu: 22,0 cm x 17,0 cm 
(własność-prywatna) ■ ■
3. Okładka albumu, ok. 190Ó r. Jasnobrązowa skóra tłoczona
ślepo i barwiona, odlewana i miejscowo posrebrzana mosiężna plakieta,-.!, 
wymiary: 32,0 cm x 18,0 cm (własność prywatna) •
4. Rysunek okładki albumu, ok. 191-0. r. Jasnobrązówy aksamit, odlewana

. plakieta w centrum i zapięcie, posrebrzane, wymiary: 26,8 cm x_15,5 ćm -.
(Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, syg. 102/11).
5. Hysunek okładki albumu, ok. 1920 r. Grzbiet płócienny, okładzina przednia z rzeźbionej deski w stylu 
zakopiańskim, wymiary: 23,7 cni x 1-7,5 cm (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, syg. 1184/11)
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