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Od redakcji

Dwa ważne tematy, które zdominowały ostatnio media w Polsce oraz odbity się 
echem na świecie - to wydarzenia związane z obchodami 60 rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego oraz Roku Witolda Gombrowicza. Do pierwszego z tych te

matów, pamiętając o specyfice naszego pisma, w którą znakomicie wpisuje się 
otwarcie 31 lipca br. w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego, będziemy 
mieli okazję niedługo nawiązać w artykule. O Gombrowiczu w tym numerze pisze Ewa 
Mockallo („Polskie ścieżki Witolda Gombrowicza", s. 3). Wśród artykułów znajdziemy 
też dwa uzupełniające się teksty: Janusza Sujeckiego o spontanicznym doświadcza
niu i odczytywaniu reliktów przeszłości („Odczytywanie zabytków”, s. 8) i Tomasza 
Urzykowskiego o naszym najmłodszym zabytku - wystroju kościoła Opatrzności Bo
żej w Wesołej pod Warszawą, dziele prof. Jerzego Nowosielskiego („Zabytek naszych 
czasów”, s. 12). Oba tematy nieco kontrowersyjne. Czy wzbudzą zainteresowanie?

Pozostałe teksty w większym lub mniejszym stopniu 
wiążą się z tematyką Europejskich Dni Dziedzictwa, ob
chodzonych w tym roku w Polsce już po raz dwunasty. 
W przedsięwzięciu, organizowanym z inicjatywy Rady 
Europy, pod patronatem Unii Europejskiej i koordynowa
nym przez Center National de Cultura w Lizbonie, 
w 2004 r. uczestniczy 47 państw Starego Kontynentu. 
W Polsce koordynatorem obchodów jest Krajowy Ośro
dek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, a or
ganizatorami jego regionalne agendy, organizacje poza

rządowe, muzea i inne instytucje oraz współpracujące z nimi władze miejskie i sa
morządowe. Osoby zainteresowane szczegółowym programem tegorocznych ob
chodów Europejskich Dni Dziedzictwa mogą go znaleźć na stronach interneto
wych KOBiDZ (informacja: s. III okl.).

Tematy przewodnie obchodów w bieżącym roku w Polsce - to „Architektura 
drewniana" i „Dziedzictwo poprzemyslowe”. Nie ograniczają one jednak innych Ini
cjatyw. Widać to doskonale na przykładzie Oddziału Łódzkiego TOnZ, który za ha
sło przewodnie tegorocznych obchodów (24 września br.) przyjął: „ Tradycje wypo
czynku - architektura i zwyczaje". Oddział Warszawski TOnZ, organizując obchody 
w dniach 24-26 września br, chce przypomnieć zarówno miejsca, do których uda
wali się na kurację nasi przodkowie, historię i tradycję podwarszawskich uzdrowisk, 
jak i, odwiedzając warszawskie Muzeum Farmacji, pokazać, czym dysponowała 
dawniej wiedza lekarska w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Z tematami tymi 
w bieżącym numerze korespondują artykuły: Jarosława Komorowskiego („Do Ląd
ka na kurację”, s. 21) i Pawła Ajdackiego („Świdermajer”, s. 28). Z kolei w Czersku, 
19 września br, tamtejszy Oddział TOnZ organizuje na zamku imprezę plenerową. 
Jej bogaty i zróżnicowany program powinien zadowolić każdego. Ale debatować na 
dziedzińcu średniowiecznego zamczyska o zabytkach poprzemystowych znacznie 
jest trudniej, niż np. na Śląsku. Pomysłów jest więc wiele. Każdy dostosowany do 
potrzeb i możliwości organizatora.

Podobnie jest w regionach, w których głównymi animatorami Europejskich Dni 
Dziedzictwa są muzea. Dobrym tego przykładem może być program zgłoszony 
przez Muzeum w Gliwicach, organizatora „II Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowe
go", mających odbyć się w dniach 18-19 września 2004 r. Na s. III okładki podaje- 
my adres strony internetowej gliwickiego muzeum, co pozwoli na uzyskanie szcze
gółowych informacji na ten temat. Po lekturze artykułów zamieszczonych w poprzed
nim numerze naszego pisma - szczególnie Anny Manickiej „Nowe muzea w Polsce" 
(o potrzebie zmian w funkcjonowaniu niektórych polskich muzeów) i Tadeusza Le
stera „Niezwykła drewniana wieża” (o Radiostacji Gliwice, której zwiedzanie włączo
ne zostało do wspomnianego programu) - uczestniczenie w „II Gliwickich Dniach 
Dziedzictwa Kulturowego” będzie zdecydowanie łatwiejsze.



Komitet Światowego Dziedzictwa 
UNESCO na swej 28 sesji, która od
byta się 2 lipca br. w Suzhou (Chiny), 
jednogłośnie zdecydował o wpisaniu 
Parku Mużakowskiego / Muskauer 
Park na Listę Światowego Dziedzic
twa. Przyjętymi kryteriami wpisu było 
uznanie parku za arcydzieło geniuszu 
ludzkiego oraz wpływ tego obiektu na 
europejską sztukę ogrodową. Waż
nym argumentem przemawiającym 
za wpisem było także uznanie dla 
trwającej od 1989 r. polsko-niemiec
kiej współpracy na rzecz ochrony 
i konserwacji krajobrazu kulturowego. 
Park Mużakowski / Muskauer Park - 
założenie krajobrazowe z pierwszej 
potowy XIX w., położony jest nad Ny
są Łużycką, po obu stronach polsko- 
-niemieckiej granicy, po stronie pol
skiej na terenie miasta Łęknica w woj. 
lubuskim, po stronie niemieckiej na 
terenie miasta Bad Muskau w kraju 
związkowym Saksonia. Ma po
wierzchnię ponad 700 ha (strona pol
ska - 528 ha, strona niemiecka - 
206 ha). Polską częścią parku zarzą
dza Krajowy Ośrodek Badań i Doku
mentacji Zabytków w Warszawie.

Muzeum Narodowe w Krakowie 
otrzymało tegoroczną Nagrodę im. 
Janusza Bogdanowskiego za rekon
strukcję Ogrodu Mehoffera. Dom 
przy ul. Krupniczej 26 w Krakowie od 
1996 r. dostępny jest dla publiczno
ści jako dom-muzeum artysty pod 
nazwą Dom Józefa Mehoffera, Od
dział Muzeum Narodowego w Krako
wie. Ogród, przez lata zdziczały 
i zdewastowany, został starannie od
nowiony, aby mógł służyć gościom 
muzeum, będąc swego rodzaju ży
wym przedłużeniem ekspozycji. W 
znacznej mierze odtworzono tu nie 
tylko układ ścieżek i kształt rabatek, 
ale także gatunki roślin. Optycznym 
przedłużeniem ogrodu są duże drze
wa w sąsiedztwie, a zwłaszcza góru
jący nad całością potężny dąb 
szyputkowy, zabytek przyrody, na po
sesji od południa. Ogród Mehoffera 
stanowi niezwykle cenną w śródmie
ściu enklawę zadbanej zieleni, jest 
także miejscem kameralnych uroczy
stości. Projekt Ogrodu Józefa Mehof
fera opracowany został przez dr Zo
fię Malinowską, a zrealizowała go fir
ma „Fenix” Jacka Gindy.

Turyści w Polsce najchętniej odwie
dzają pięć miast: Kraków, Warszawę, 
Gdańsk, Wroclaw i Poznań. Przycią
ga ich do tych miejsc dziedzictwo 
kulturowe. W związku z tym faktem 
Tadeusz Zielniewicz z Zamku Królew
skiego w Warszawie wraz z grupą 
ekspertów opracował ideę i szczegó
łowe założenia zwiedzania traktów 
królewskich w tych miastach. Przygo
towaniem merytorycznym każdej tra

sy zajęłyby się poszczególne miasta. 
Opracowane trakty powinny stano
wić interesujący produkt turystyczny, 
identyfikowany tylko ze zwiedzanym 
miejscem. To nie mogą być jedynie 
martwe budynki, nie zawsze będące 
w dobrym stanie. Trakt musi żyć, 
musi być bogatą i skoordynowaną 
ofertą. To oczywiście wymaga wielo
rakich działań, poczynając od rewi
talizacji substancji zabytkowej po 
koordynację i współdziałanie instytu
cji kulturalnych. Dużą część fundu
szy na ten cel można uzyskać z Unii 
Europejskiej, oczywiście po odpo
wiednim przygotowaniu całego 
przedsięwzięcia.

Naukowcy z Katedry Fizyki Budowli 
i Materiałów Budowlanych Politechni
ki Łódzkiej sfotografowali i ocenili 
stan techniczny wszystkich zabytko

wych obiektów drewnianych, znajdu
jących się na terenie woj. łódzkiego. 
Wśród tych obiektów najwięcej jest 
kościołów (94) i dzwonnic (40), na
stępne miejsce pod względem li
czebności zajmują domy mieszkalne 
(37), dwory (25), wiatraki (13), lamusy 
(4), spichrze (3). W najlepszym stanie 
są kościoły, natomiast w najgorszym 
- młyny i wiatraki. Na podstawie ze
branych materiałów ukazała się płyta 
CD, a w przygotowaniu jest publika
cja książkowa.

W tym roku w drewnianym kościółku 
w Łopusznej, leżącym na szlaku ar
chitektury drewnianej i szlaku gotyc
kim na Podhalu, obchodzono uro
czyście 500-lecie konsekracji. Po 
wielkich zniszczeniach, spowodo
wanych w 1997 r. przez powódź, 
podjęto prace przy odnawianiu 
świątyni. Odrestaurowano polichro
mię, wykonano nową aranżację ołta
rza, wybudowano mur przeciwpo
wodziowy. Do zakończenia wszyst
kich prac remontowych wciąż jed
nak daleko. W tym roku zmieniono 
stare gonty, odnowiono sygnaturkę. 
Na remont czeka wieża, konieczne 
są też zabezpieczenia przeciwpoża

rowe, ale parafia nie dysponuje fun
duszami na te prace.

W Muzeum Zamkowym w Malborku 
czynna jest (do końca października 
br.) wystawa tapiserii z XV i XVI w., wy
pożyczonych z petersburskiego Ermi
tażu. Jest to pierwszy pokaz tego 
zbioru w Polsce. Cala kolekcja w Er
mitażu liczy ponad 300 obiektów i na
leży do największych na świecie. Tka
niny pokazywane w muzeum w Mal
borku pochodzą głównie z XVI w. 
i wykonane zostały w najlepszych 
warsztatach europejskich we Francji 
i Flandrii. Prezentowane są w ukła
dzie chronologicznym, co pozwala 
prześledzić rozwój tej sztuki w Euro
pie Zachodniej od schyłku średnio
wiecza do dojrzałego renesansu. 
Malborska wystawa jest jedną z naj
większych tego typu ekspozycji na 
świecie w ostatnich latach, a surowe 
sale zamku stanowią doskonalą dla 
niej scenerię.

Polichromie w kościele św. Jana 
Ewangelisty w Szczecinie poddane 
zostały pracom konserwatorskim. 
Malowidła te pochodzą z przełomu 
XV i XVI w. Należą do nielicznych 
z tego okresu, jakie przetrwały w woj. 
zachodniopomorskim. Odkryte zo
stały podczas remontu kościoła 
w 1958 r. Zachowały się trzy frag
menty malowideł. Na jednym z nich, 
najbardziej zniszczonym, występuje 
kilka postaci, m.in. Maria z Dzieciąt
kiem oraz prawdopodobnie jakiś 
mieszczanin, trzymający herb 
Szczecina. Takie świeckie przedsta
wienie postaci było rzadkie w ówcze
snych świątyniach. Przy renowacji 
malowideł konserwatorzy będą mu- 
sieli rozwiązać trudny problem: jak 
eksponować resztki polichromii i czy 
lub w jakim stopniu zachować ślady 
poprzednich konserwacji.

W Muzeum Żup Krakowskich w Wie
liczce czynna jest (od 18 czerwca do 
15 września br.) wystawa „Ora et la- 
bora. Dziedzictwo cystersów w Pol
sce". Zakon cystersów, uznawany 
przez wielu historyków za prekursora 
górnictwa solnego w Matopolsce, 
działa na terenie ziem polskich od 
850 lat. Powstało 26 klasztorów, któ
re pełniły funkcję ośrodków intelektu
alnych, kulturalnych i gospodar
czych. Większość uległa kasacie, 
niektóre reaktywowały swą działal
ność po drugiej wojnie światowej. 
Dwa - usytuowane blisko Wieliczki - 
zachowały do dzisiaj ciągłość: w Mo
gile i Szczyrzycu. Na wystawie 
w Wieliczce można m.in. obejrzeć 
zabytki romańskie (brązową misę 
z Urazu z drugiej połowy XI w., srebr
ną kadzielnicę z Trzebnicy z pierw
szej potowy XIII w., krzywaśń pasto
rału z Jemielnicy z drugiej potowy XIII 
w.), dokumenty historyczne, rękopisy 
i druki muzyczne, obrazy przedsta
wiające cysterskich świętych, portre
ty opatów i przeorów, naczynia litur

giczne, szaty i stroje zakonne. Na 
szczególną uwagę zasługuje obraz 
Stanisława Samostrzelnika (sprzed 
1538 r.), na którym znajduje się naj
starszy znany wizerunek żupnika.

Potomkowie Aleksandra Zamoyskie
go, ostatniego właściciela Kozłówki, 
mają prawo dziedziczenia majątku 
ruchomego, który jest wyposaże
niem Muzeum Zamoyskich w Ko
złówce. Odszkodowanie, jakiego bę
dą domagać się spadkobiercy, ma 
wynosić 40-50% wartości tego wypo
sażenia. Z pozostałej części ma zo
stać utworzona fundacja Zamoy
skich, która będzie mogła współde
cydować o działalności muzeum. 
Rodzina Zamoyskich ma dobre kon
takty z muzeum w Kozłówce. Historia 
rodu, drzewo genealogiczne, współ
czesne fotografie rodzinne są stałym 
elementem ekspozycji. W kordegar
dzie pałacu muzeum urządziło apar
tament, w którym rodzina Zamoy
skich może mieszkać podczas poby
tów w Polsce.

We Wrocławiu ma powstać bank de
tali architektonicznych. Ozdobne 
elementy starych kamienic, przezna
czonych do rozbiórki, będą fotogra
fowane, a zdjęcia trafią do internetu. 
Jeśli ktoś zainteresuje się sfotogra
fowanym detalem, może go kupić 
i powiadomić konserwatora o spo
sobie jego wykorzystania. O tym, ja
kie elementy z rozbieranych kamie
nic będą umieszczone w magazynie 
i przeznaczone następnie do sprze
daży, zadecyduje miejski konserwa
tor zabytków.

Już po raz piąty na dziedzińcu Zam
ku Książąt Mazowieckich w Czersku 
odbyto się w czerwcu br. widowisko 
historyczne pt. „Ogrody Królowej Bo
ny”; organizator - Towarzystwo Opie
ki nad Zabytkami, Oddział w Czer
sku. Celem imprezy było kulturalne 
ożywienie Czerska, miejscowości, 
która odegrała ważną rolę w historii 
Mazowsza, oraz zaprezentowanie re
gionu bogatego w tradycyjne uprawy 
owoców i warzyw.

W czasie obchodów 700-lecia Liwa, 
w czerwcu br. na terenie piętnasto- 
wiecznego zamku odbyt się happe
ning autorstwa Magdy Raczko-Pie- 
traszek i Romana Postka pt. „Spek
takl 3 żywiołów”. Spektakl miał cha
rakter symboliczny. Rytm muzyki 
Laurie Anderson wywołał z ciemno
ści dwie postacie z pochodniami, 
które idąc od murów zamku zbliżały 
się do widzów. Z mroku nocy zaczęty 
wydobywać się kontury przestrzen
nej formy - ogromnej, błękitnej, pro
stokątnej ramy. Postacie zginęły i po
woli ukazały się kolejne błękitne ra
my. Ramy miały być symbolem cywi
lizacji oraz kontynuacji myśli twórczej 
człowieka od najdawniejszych cza
sów do współczesności.
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Polski parlament ogłosił rok 2004 
Rokiem Witolda Gombrowicza. 

Także UNESCO wpisało na listę swoich 
rocznic stulecie urodzin pisarza. 

W tym roku mija 
również 35 lat od jego śmierci.

Polskie ścieżki
Witolda Gombrowicza
J

EWA MOCKAŁŁO

est sprawą bezsporną, że Gombrowicz jest jednym 
z nielicznych polskich twórców, którego dzieło 
w sposób autentyczny i żywy funkcjonuje we 

współczesnej kulturze europejskiej. Zyskał też sławę 
światową, tłumaczony i wydawany w ponad 20 krajach, 
licznie wystawiany w teatrach (ponad 300 premier), kan
dydował do nagrody Nobla w latach 1966 i 1967. W Pol
sce wybuch zainteresowania jego twórczością rozpoczął 
się w 1987 r., gdy po wielkiej batalii z cenzurą Wydaw
nictwo Literackie opublikowało pełne wydanie dzieł pisa
rza, a wiele teatrów z powodzeniem grało jego sztuki.

Program Roku Gombrowicza, opracowany przez po
wołany przez ministra kultury Komitet Organizacyjny 
pod przywództwem Janusza Palikota, jest imponujący. 
Dwa festiwale teatralne, ogromna liczba projektów wy
dawniczych i wystawienniczych, sympozjów i konferencji 
naukowych, realizacji teatralnych, ale też programów 
edukacyjnych, warsztatów, konkursów, a nawet znaczek 
pocztowy. Większość tych przedsięwzięć odbywa się 
w Polsce, od Międzyzdrojów i Gdyni po Lublin i Kraków, 
ale ich mapa międzynarodowa też robi wrażenie. Buenos- 
-Aires, Tuluza, Genewa, Paryż, Lille, Nancy, Filadelfia, 
Berlin, Neapol, Rzym, Mediolan, Litwa, a nawet Libia 
i Turcja. W Nowym Jorku w październiku i listopadzie 
„Jesień Gombrowicza”, podczas której oprócz wystaw, 
spektakli, nowych wydań, spotkań, odbędzie się między
narodowa konferencja (20-22 X) z udziałem czworga no
blistów i 8 laureatów nagrody Pulitzera. To jest promocja 
kultury polskiej, co się zowie! Ale i w Polsce dowiemy się 
więcej o Witoldzie Gombrowiczu niż to, że jako autor

1. Dwór w Maloszycach, w którym urodzit się Witold Gombrowicz 
(zdjęcie z archiwum Teresy Gombrowicz)

Ferdydurke wniósł do skarbnicy mowy polskiej zwroty 
„przyprawić gębę” czy „pupę”. Dowiemy się także więcej 
o sobie, jak to bywa, kiedy można się skonfrontować ze 
zjawiskiem wybitnym...

Witold Gombrowicz sporo napisał o sobie w Dzienni
kach z lat 1953-1969, we Wspomnieniach polskich po
wstałych na zamówienie monachijskiej rozgłośni Radia 
„Wolna Europa”, w Testamencie (rozmowy z Dominikiem 
de Roux). Jego życiorys nie ma tajemnic. Pochodził ze 
starej rodziny szlacheckiej osiadłej przez około 400 lat na 
Żmudzi, niedaleko Wilna i Kowna. Po carskiej konfiska
cie majątków w 1863 r. Gombrowiczowie przenieśli się 
w Sandomierskie. Ojciec pisarza ożenił się z Antoniną 
Kotkowską z Bodzechowa. Osiedli w Małoszycach, mię
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dzy Ćmielowem i Opatowem, gdzie w 1904 r. przyszło 
na świat najmłodsze ich dziecko (z czworga) - Marian 
Witold Gombrowicz, rzec można syn Ziemi Opatowskiej. 
W 1911 r. rodzina przeniosła się do Warszawy. W 1939 
r. Witold Gombrowicz, już po studiach prawniczych na 
Uniwersytecie Warszawskim i dwuletnich studiach w Pa
ryżu, autor Pamiętnika z okresu dojrzewania (1933) i Fer
dydurke (1937) wyjechał w sierpniu na wycieczkę do Ar
gentyny. Wybuch wojny odciął mu możność powrotu do 
kraju. W Argentynie pozostał 25 lat. Nie miał po co i do
kąd wracać. „Ta Polska, która była moja, już nie istnieje. 
I nie mys'lę o zmianach, które tam zaszły, ale o sferze mię

dzyludzkiej...” To jego słowa. I choć wrócił do Europy 
w 1963 r. już jako pisarz znany na świecie, w Polsce ko
lejna nagonka prasowa i zakaz publikowania zniechęciły 
go nawet do odwiedzin. Ostatnie pięć lat życia spędził na 
Riwierze, w Vence, gdzie został pochowany.

Joanna Siedlecka, mistrzyni polskiego reportażu lite
rackiego, w książce Jaśnie Panicz (IV wydanie w 2003 r.) 
odtwarza polski świat Witolda Gombrowicza zachowany 
w pamięci ludzi w nim obecnych. Jas'nie Panicz - to opo
wieść o Gombrowiczu, przekazana przez ludzi odchodzą
cych i rzeczy w większości bezpowrotnie zniszczone.

Pożoga wojenna zniszczyła dom w Warszawie, w któ
rym pisarz mieszkał 22 lata, piękną kamienicę secesyjną 
przy ul. Służewskiej 3, zaprojektowaną przez Mikołaja 
Tołwińskiego (ojca Tadeusza - autora gmachu Muzeum 
Narodowego). Ostała się kamienica przy Chocimskiej 35, 
w pobliżu pl. Unii Lubelskiej, zbudowana około 1930 r., 
w której Gombrowicz mieszkał z matką i siostrą w latach 
1933-1939. Po wojnie przez jakiś czas mieściło się tu 
słynne Biuro Odbudowy Stolicy. Na kamienicy ma wkrót
ce zawisnąć tablica pamiątkowa, notabene z inicjatywy 
czytelnika „Spotkań z Zabytkami” (nr 12, 2003, s. 40), 
pana Kazimierza Robaka, mieszkającego w USA. Jeżeli 
nie liczyć ulicy na Bielanach, nazwanej imieniem Gom
browicza w latach osiemdziesiątych - więcej śladów po 
wybitnym pisarzu polskim w Warszawie nie ma.

W poszukiwaniu tropów dzieciństwa należy udać się 
na Sandomierszczyznę. Miejsca, w których Gombrowicz 
urodził się (Małoszyce), a potem już jako uczeń i student 
bywał na wakacjach (Bodzechów, Potoczek) - to już tylko 

szczątki dawnej zabudowy dworskiej. Po rodzinnym dwo
rze i całym założeniu (sad, stawy) pozostały czworaki, 
piwnica i sadzawka oraz resztki alei grabowej. W Bodze
chowie - majątku rodziny matki - przetrwały jedynie 
fragmenty budynków gospodarczych. Po pięknej leśni
czówce w Potoczku koło Tarłowa, w której mieszkał brat 
Janusz z rodziną i w której młody Witold spędził wiele 
czasu, a nawet napisał pierwszą powieść (potem ją znisz
czył), zostały tylko kamienie fundamentu, fragment pod
piwniczenia, zamurowana studnia i piękne, ogromne, sta
re drzewa wokół. „Przeinaczone. Powykręcane. Zrujnowa
ne.” - padają słowa w dramacie Ślub.

W tych rodzinnych stronach pisarza zastajemy kilka 
współczesnych oznak pamięci o nim. Dom kultury 
w Ćmielowie nosi jego imię, w Opatowie na skwerku za 
ratuszem stoi na cokole popiersie z ćmielowskiej cerami
ki — dzieło lokalnego rzeźbiarza, Gustawa Hadyny, 
a w Małoszycach przy drodze, przed betonowym płotem 
osłaniającym nieciekawy, piętrowy dom zbudowany 
w miejscu, w którym stał dwór Gombrowiczów - spory 
obelisk, płaskorzeźba Gombrowicza, dzieło tego samego 
rzeźbiarza.

Jest też jedno trwałe świadectwo niematerialne, ale 
historyczne - nazwa „Witulin”. Ojciec pisarza, Jan Onu
fry Gombrowicz, tak bowiem nazwał osadę fabryczną 
w Dołach Biskupich nad rzeką Swiśliną, dopływem Ka
miennej, kilkanaście kilometrów od Ostrowca Święto
krzyskiego.

Doły Biskupie - to pięknie położona, stara wieś. W XV 
w. była w części własnością biskupa krakowskiego, 
w 1789 r. Sejm Czteroletni przejął ją na własność skarbu 
państwa, w 1817 r. wybudowany tu został pierwszy młyn 
na kapryśnej, ale wartkiej rzece, przy czym pierwsza 
wzmianka o wykorzystaniu jej energii do celów przemy
słowych pochodzi z 1586 r. Ale jeszcze większym skarbem 
okolicy był wydobywany w pobliskim kamieniołomie pia
skowiec. Pod koniec XIX w. dobra te należały do Ignace
go Kotkowskiego, ziemianina i przemysłowca, właściciela 
huty w Bodzechowie. W Dołach Biskupich Kotkowski wy
stawił młyny przemysłowe i założył przedsiębiorstwo Ko
palnie Piaskowca Fabryka Wyrobów Kamieniarskich „Do
ły i Świecie”. Uruchamiając nowoczesny zakład, zbudował 
osiedle przyfabryczne, a nawet założył park. Całe to świet
nie prosperujące przedsiębiorstwo odziedziczyła w 1901 r. 
córka Kotkowskiego, wtedy już żona Jana Onufrego 
Gombrowicza. W 1909 r. powódź zniszczyła zaporę na 
Świślinie. Jan Gombrowicz postanowił wznieść nową, 
a także przy okazji zbudować fabrykę papieru i tektury, li
kwidując warsztaty kamieniarskie. Fabryka, wyposażona 
w najnowocześniejsze maszyny do produkcji tektury spro
wadzone z Niemiec i Austrii, ruszyła w 1912 r. W tym sa
mym roku przy pomocy niemieckich specjalistów wybu
dowano nowy jaz, o konstrukcji stalowej z betonowymi 
przyczółkami, betonowe kanały - dopływowy i odpływo
wy, czyli cały system wodny, który zachował się do dzisiaj. 
Rozbudowę fabryki zakończono w połowie lat dwudzie
stych. Nazwa „Witulin” dla całego przedsięwzięcia była 
wyrazem ojcowskiej troski o wyposażenie na przyszłość 
Witolda. Była to udana inwestycja. W 1923 r. pracowało
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2. Czworaki przy dworze w Matoszycach, jedyny zachowany budynek 
3.4. Doty Biskupie-Witulin - budynki administracyjne dawnej fabryki 
tektury, w których ma być zlokalizowane muzeum Gombrowicza (3) 
oraz fragment ukazujący obecny ich stan (4)

w Witulinie 60 osób, w latach 1926-1930 już 130. W dru
giej połowie lat trzydziestych zaczęto produkować tekturę 
z makulatury, co było nowością technologiczną. Fabryka 
funkcjonowała w okresie okupacji hitlerowskiej, mimo że 
okupant zabierał 100% planowanej produkcji i zmuszał 
do przemiału zwożonych z całego kraju książek polskich 
i rodałów żydowskich. Po wojnie, w 1949 r. została upań
stwowiona i weszła w skład Warszawskich Zakładów Pa
pierniczych w Konstancinie-Jeziornie. Od 1981 r. podle
gała Kielcom. Pracowało w niej 80 robotników na trzy 
zmiany. W 1982 r. tak pisał o niej autor dziejów fabryki, 
Jan Leszek Adamczyk {Fabryka tektury w Dolach Bisku
pich - dawniej Witulin - Pomnik kultury materialnej}-. 
„Wyeksploatowany i stary zakład, aby mógł dalej produko
wać, wymaga modernizacji. [...] Należy jednak mieć na 
uwadze, aby modernizacja nie zniszczyła tego, co pozosta
wiła po sobie historia”.

Zakładu nie zmodernizowano, ale w 1992 r. ogłoszono 
jego upadłość, już jako zespołu produkcyjnego wpisanego 
30 października 1992 r. do rejestru zabytków (nr A-1000). 
W kilka lat później fabrykę wraz z 13 ha jej terenu i wszyst
kimi budynkami zakupili dwaj bracia biznesmeni. Co oso
bliwe, powodowani byli nie tyle konkretnymi planami czy 
niską ceną, ale sentymentem, bowiem kiedy jeszcze byli 
studentami wydziału elektryczności na Politechnice Gdań
skiej, słuchali wykładów starego profesora rodem ze Lwo
wa, który często przywoływał jako przykład świetne roz
wiązanie hydrotechniczne z Dołów Biskupich-Witulina. Ja-
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5. Przyfabryczne domki robotnicze w Dotach Biskupich-Witulinie
6. Doty Biskupie-Witulin - zniszczony przez powódź jaz na Świślinie
7. Pomnik Witolda Gombrowicza w Opatowie autorstwa Gustawa 
Hadyny

(zdjęcia: 1 - Władysław Miernicki, 2-7 - Ewa Mockallo)

kie względy powodowały nimi, kiedy zgodzili się część 
świeżo nabytego dobra podarować nowo powstającej wła
śnie w Ostrowcu Świętokrzyskim Fundacji im. Witolda 
Gombrowicza, nie wiadomo, ale jest faktem, że dwa lata 
temu Fundacja stała się właścicielem budynku administra
cyjnego fabryki i przyległego doń terenu.

Fundację im. Witolda Gombrowicza „Witulin” umy
ślili i do jej powstania doprowadzili w 2001 r. dwaj inni 
energiczni panowie (Włodzimierz Szczałuba - dyrektor 
szkoły w Nietulisku w pobliżu Dołów Biskupich i Zbi
gniew Tyczyński - nauczyciel i dziennikarz, obaj rozmi
łowani w swoim regionie, wieloletni przewodnicy), 
a głównym jej celem jest organizacja i prowadzenie mu
zeum Witolda Gombrowicza właśnie w Dołach Bisku
pich, w miejscu z Gombrowiczem związanym. Do współ
udziału pozyskano znakomitą kustosz warszawskiego 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Jolantę Pol, 
która uznała, że będzie to właściwe miejsce dla posiada
nych przez Muzeum pamiątek po pisarzu. Dzięki jej po
mocy działalność Fundacji zainaugurowano w Ostrowcu 
Świętokrzyskim wystawą fotograficzną pt. „Powrót Ja
śnie Panicza - od Małoszyc do Vence”. Ale w roku two
rzenia się Fundacji nastąpił kataklizm: wielka powódź. 
Wody Świśliny sześciometrową falą zalały cały teren, po
wodując wielkie zniszczenie zarówno konstrukcji budyn
ków, jak i maszyn w części fabrycznej, a nawet wspania
łego jazu. Pohamowało to bieg spraw, ale nie załamało 
inicjatorów, którzy w pobliskim kamieniołomie i na dzie-
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dzińcu fabrycznym urządzają Pikniki Gombrowiczow- 
skie we współpracy z radomskim teatrem.

Wyłonił się jednak trudny problem, tak charaktery
styczny dla ochrony zabytków w polskich warunkach. Ni
kogo bowiem nie stać na odbudowanie całego zespołu za
bytkowego w Dołach Biskupich, a stan techniczny funda
mentów i murów nie rokuje nadziei na przetrwanie, a na
wet grozi zawaleniem. Na domiar złego większość zabyt
kowego wyposażenia fabryki (wspaniałe turbiny wodne, 
ścieraki, tekturówki) znikła za sprawą grasujących w całej 
Polsce „złomiarzy”. Zostały tylko dwa ogromne gniotow
niki (tzw. kolergangi), których złodzieje nie zdołali wy
wieźć. Jakże paradoksalny to 
fakt, zważywszy że pierwotny 
właściciel fabryki, który ją tak 
wspaniale i nowocześnie wypo
sażył, był założycielem (w 1926 
r.), a następnie wieloletnim pre
zesem polskiej Centrali Zakupu 
Złomu. Ale on złom sprowadzał 
z Zachodu...

Fundacja zamierza uratować 
to, co jest jej własnością, z prze
znaczeniem na muzeum Gom
browicza. Właściciele pozosta
łych obiektów pragną zagospo
darować teren na cele turystycz
ne i złożyli już wniosek o wy
kreślenie z rejestru zabytków tej 
części zabudowań, której nie da 
się uratować. Przestałby istnieć 
cały malowniczy historyczny ze
spół, powstałaby nowa zabudo
wa, a jej zharmonizowania z za
bytkowym otoczeniem zapewne 
dopilnowałby Świętokrzyski
Konserwator Zabytków. Zmiana funkcji zabytku jest już 
zjawiskiem powszednim, wymusza ją życie. Przywołać 
tu można choćby przykład papierni w Konstancinie- 
-Jeziornie („Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 2003 r.). 
Rezygnacja z zabytkowego kompleksu w Dołach Bisku
pich wydaje się jednak zbyt bolesna. Tak niewiele prze
cież przetrwało oryginalnych, historycznych zespołów, 
zwłaszcza przemysłowych...

Na razie twórcy Fundacji „Witulin” nie tracą ducha. 
Mają już kosztorys remontu kapitalnego swoich budyn
ków (zaledwie 600 tys. zł), plan zagospodarowania mu
zeum i nieco eksponatów, przychylność miejscowych 
władz, pomoc fachową muzealników, a nawet aprobatę 
wdowy po pisarzu, strażniczki jego dzieła i dobrego 
imienia, pani Rity Gombrowicz. Nie czekają biernie na 
pomoc. Postanowili o 20 km dalej urządzić muzeum 
tymczasowe, „stację Gombrowicz” w Bodzechowie, 
miejscowości związanej z matką pisarza. Jej dziadek, 
Ignacy Kotkowski, nabył klucz bodzechowski po Mała
chowskich i w połowie XIX w. zbudował tam fabrykę 
żelaza, którą rodzina Kotkowskich prowadziła przez kil
kadziesiąt lat. Po wojnie majątek rozparcelowano, z czę
ści utworzono PGR, a fabrykę znacjonalizowano. PGR 

już nie istnieje, został po nim zapuszczony wielki i pięk
ny park i zrujnowany dwór, natomiast pozostałości czę
ści przemysłowej służą spółce „Old Kram” do wyrobu 
i suszenia tarcicy. Zygmunt Wrona, właściciel spółki, 
pięknie odnowił zabudowania, z których jedno, zgrabny 
budynek dawnej portierni, użyczył Fundacji „Witulin” 
na filię muzeum Gombrowicza. Uroczyste otwarcie wy
stawy poświęconej dziejom miejscowości, zakładu oraz 
rodów Kotkowskich i Gombrowiczów odbyło się 19 
czerwca br. przy okazji Pikniku Gombrowiczowskiego. 
Starych fotografii i listów użyczyło warszawskie Mu
zeum Literatury im. Adama Mickiewicza, dokumenty 

wyszukano w magazynach, a kilka 
oryginalnych mebli z dworu Kot
kowskich dał ksiądz proboszcz, bo 
u niego się zachowały.

W zamyśle Rady Fundacji „Witu
lin” muzeum Gombrowicza i jego 
„stacje” zlokalizowane w obiektach 
przemysłowych (te tylko przetrwa
ły) mają nie tylko dokumentować 
korzenie autora Ferdydurke, ale też 
w części, niejako w tle, także kon
tekst obyczajowy i cywilizacyjny je
go młodości. Opracowana jest 
również trasa miejscowości związa
nych z Witoldem Gombrowiczem 
w Przewodniku Gombrowiczowskim 
Zbigniewa Tyczyńskiego, w którym 
nie tylko opisane są „ślady po śla
dach”, ale także ich dzieje. Więcej 
nawet, bo autor przytoczył liczne 
cytaty z utworów pisarza, dowodzą
ce jego żywej i głębokiej więzi z tą 
ziemią, z jej krajobrazem.

Obchody Roku Gombrowicza
pozostawią w Polsce i na świecie znaczący dorobek w sfe
rze kultury wysokiej, zapewne także przybliżą inspirującą 
twórczość i intrygującą postać Bohatera Roku, przysporzą 
też uwagi kulturze polskiej. Komitetowi Organizacyjne
mu Roku oddać należy, że okazały budżet (ponad 5 min 
zł, z tego tylko 23% od ministra kultury, reszta - to udział 
hojnych sponsorów i budżetów lokalnych) jest przejrzy
ście wykorzystywany i służy wydarzeniom wielkiej rangi, 
oryginalnie pomyślanym i ze smakiem realizowanym. 
Czytelne jest też staranie, aby przy okazji obchodów nie 
„upupić” Gombrowicza. Niestety, Ziemia Opatowska, 
kolebka pisarza, projekt muzeum Gombrowicza i inne 
przedsięwzięcia Fundacji „Witulin” nie znalazły się w bu
dżecie. „Popieramy, ale nie wspieramy, to jest inicjatywa 
lokalna” - tak brzmi wyjaśnienie Janusza Palikota, prze
wodniczącego Komitetu. Może więc już po Roku Gom
browicza będzie lepszy klimat dla kultury przystępnej, 
a przy okazji i dla zabytków, i Ministerstwo Kultury nie 
tylko poprze, ale i wesprze? Choćby po to, aby unaocznić 
fakt, że choć Witold Gombrowicz to pisarz uniwersalny 
i ponadczasowy, to jednak „gębą stąd”, jak sam o sobie 
zwykł mówić.

Ewa Mockałło
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Gdy mówimy o sensie chronienia zabytku, wyszczególniamy wszystkie 
jego walory, cytujemy opinie ekspertów lub odwołujemy się do przepisów 
prawa. Zwykle nie sięgamy do uzasadnień, będących rezultatem tkwiącej 

w nas potrzeby indywidualnego, spontanicznego patrzenia na świat. 
Występujące coraz częściej w dziedzinie ochrony zabytków zjawisko 
„dyktatury ekspertów”, splatające się z narastającym kultem wartości 

materialnych, powoduje, że sfera emocjonalna, 
w której zawiera się autentyzm doświadczania świata oraz bogactwo 
duchowego rozwoju jednostki, ulega zdeprecjonowaniu i sztucznemu 

oddzieleniu od „merytorycznej argumentacji”.

Odczytywanie 
zabytków

Z
 JANUSZ SUJECKI

astanówmy się nad sposobami odczytywania zabyt
ków. Na początek proponuję odwiedzenie wnętrza 
pewnego zakładu fryzjerskiego w Warszawie.

Ulica Szpitalna, warszawskie Śródmieście 
Północne. Wokół kilka kamienic, wzniesionych jeszcze 
w drugiej połowie XIX w. Dziejowe kataklizmy, prze
taczające się przez Warszawę, zostawiły tu wyraźne 
piętno. Na archiwalnych zdjęciach - kilka zatrzyma
nych epizodów. Maj 1905 r.: uliczne zamieszki. Woj
sko już po akcji, podekscytowany tłum zepchnięty na 
chodnik, jezdnia zasłana szczątkami zdemolowanych 
sprzętów... Wrzesień 1944 r.: bombardowanie miasta. 
Przerażeni ludzie uciekają spod walących się domów, 
Szpitalna zasypana gruzem i częściowo zburzona... 
Później metodyczne podpalanie domów - czas osta
tecznej zagłady, której na Szpitalnej nikt już nie foto
grafował.

Zapewne niejeden entuzjasta historycznych pamiątek 
zastanawiał się, jak na tej ulicy mogło cokolwiek ocaleć. 
Dziwi jednak nie tylko trwanie kilku domów, wpisanych 
dziś w całkowicie odmieniony krajobraz miejski. Spójrz- 
my na zdjęcie ukazujące Szpitalną po bombardowaniu. 
Fragmenty zburzonych ścian i stosy gruzu dają pojęcie 
o rozmiarach nalotu. Przetrwał tylko jeden drobny szcze
gół, łączący ten wymarły krajobraz z życiem: obok bramy 

kamienicy nr 5 widać szyld zakładu fryzjerskiego, nie
tknięty przez ogień i odłamki.

Salon fryzjerski funkcjonuje tu do dziś, co musi zaska
kiwać w mieście podlegającym tak dynamicznym prze
mianom. Jednak prawdziwa niespodzianka czeka na wy
trwałego poszukiwacza warszawskich osobliwości dopie
ro we wnętrzu zakładu. Tuż za progiem wkraczamy 
w malowniczy świat dziewiętnastowiecznych dekoracji. 
Drewniana, przeszklona obudowa wejścia i gabloty roz
dzielone szafkami ozdobione są ornamentami z motywa
mi stylizowanych roślin i kwiatów, girlandami, wieńcami 
oraz miniaturowymi maszkaronami. Takie same girlandy 
i wykonane z gipsu maszkarony zachowały się również na 
jednej ze ścian oddzielających pomieszczenia zakładu fry
zjerskiego.

Obecnie w gablotach stoją kosmetyki. Dekorowane 
meble nie służyły jednak pierwotnie fryzjerowi. W latach 
dziewięćdziesiątych XIX w. pomieszczenie przy Szpital
nej 5 zajmował ekskluzywny sklep jubilerski Konopac
kiego, a w gablotach eksponowano biżuterię. Dopiero 
w 1928 r. Jan Wykowski otworzył tu zakład fryzjerski, 
prowadzony wspólnie z Adamem Ogrodowiczem. Wy
kowski nie uległ ówczesnej modzie, uznającej dziewiętna
stowieczne zdobienia za przejaw złego smaku. Zaadapto
wał staroświecki spadek po jubilerze dla potrzeb swojego 
zakładu. Wyposażenie przetrwało wojnę, podobnie jak 
zakład fryzjerski, który po śmierci Wykowskiego należał 
do Adama Ogrodowicza i Kazimierza Tyma.
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1. Rozruchy uliczne 
na ul. Szpitalnej, maj 1905 r.

2. Ulica Szpitalna 
po bombardowaniu, 
wrzesień 1944 r.; 
po lewej widoczny szyld 
zakładu fryzjerskiego

Od 1975 r. nowym właścicielem salonu stała się firma 
„Laurent”. Jej właściciele Zdzisław Gasperowicz i jego 
syn, Sacha, docenili stary wystrój wnętrza. To właśnie im 
zawdzięczamy konserwatorski remont, podczas którego 
ze wszystkich drewnianych detali starannie usunięto sko
rupę, składającą się z wielu warstw olejnej farby. Ocalone 
relikty znajdą się wkrótce w rejestrze zabytków.

Zachowane przy ul. Szpitalnej 5 ślady przeszłości 
stanowią określoną wartość w przestrzeni miasta, nie 
jest ona jednak najistotniejszą przyczyną prezentacji te
go zabytku. Wskazanie konkretnego wyposażenia dzie
więtnastowiecznego sklepu w kontekście historii mia
sta chciałbym potraktować przede wszystkim jako 
punkt wyjścia do refleksji, stanowiącej jeden z wielu
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3.4. Salon fryzjerski przy Szpitalnej obecnie (3) i fragment 
zachowanego wyposażenia z końca XIX w. (4)

(zdjęcia: 1 - zbiory MHW; 2 - Sylwester Braun-Kris, 
zbiory MHW; 3,4- Janusz Sujecki)

głosów w nieustającej dyskusji na temat sposobów od
czytywania reliktów, sensu otaczania ich ochroną i ro
li obrońców pamiątek.

Spotkanie z reliktem prowadzić może do próby przy
pisania mu „ostatecznego” i w tym sensie - „nieruchome
go” znaczenia poprzez wartościowanie, klasyfikację i za
sugerowanie oceny z pozycji autorytetu. Może jednak 
również przybrać formę doświadczenia emocjonalnego, 
przy spontanicznym „otwarciu się” na oddziaływanie re
liktu i jednoczesnym maksymalnym odblokowaniu. Pod
czas takiego „otwarcia się” ze strony interpretatora, pod
chodzącego do rzeczy z intencją postrzegania jej jako za
korzenionej w przeszłości, zdeterminowanego przez oso
biste doświadczenia, osadzenie w tradycji i posiadaną 
wiedzę historyczną, dochodzi do indywidualnego, jedne
go z wielu możliwych odczytań reliktu. Kontakt z zabyt
kiem może wywołać pewien stan emocjonalny lub prowa
dzić do kreowania własnych, zrodzonych w wyobraźni 
wizji minionej rzeczywistości, opartych m.in. na zrębach 
wiedzy historycznej.

Powróćmy do przykładu z ul. Szpitalnej. Interpreta
tor opisanego zabytku uświadamia sobie przede wszyst-
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kim skrajnie odmienny los rzeczy w przestrzeni zakładu 
fryzjerskiego i w przestrzeni ulicy. Zaczyna postrzegać 
wnętrze zakładu jako rodzaj „enklawy niezmienności”, 
pewien „azyl” w niepowstrzymanym strumieniu przemi
jania, obfitującym w dziejowe wstrząsy. W „azylu” tym 
czas nie ulega „zawieszeniu”, wytworzyć się natomiast 
może poczucie wstrzymania, „zawieszenia” niszczyciel
skiej mocy przemijania, której oparł się relikt. Prze
strzeń ulicy postrzegana jest natomiast jako symbol 
zmienności i przemijania, dotykającego zarówno sub
stancji miasta, jak i kolejnych pokoleń jego mieszkań
ców. Skrajnie różnemu odczuwaniu obu miejsc pod 
względem emocjonalnym towarzyszy zarazem poczucie 
pewnej ich jedności w sensie przestrzennym; jedności 
tego, co „zewnętrzne” (ulicy - sceny, na której realizują 
się dzieje miasta) i pomieszczenia z zachowanym relik
tem, stanowiącego autonomiczną część ulicznego wnę
trza. Zderzenie dwóch biegunowo odmiennych nastro
jów doświadczanych w obrębie jednej przestrzeni złożo
nej z dwóch autonomicznych części wzbudza stan emo
cjonalnego napięcia, współtworzący kontekst, w jakim 
prezentuje się doświadczany relikt.

Opisany tu przykład ilustruje jedną z sytuacji, w któ
rych rezultaty spontanicznego, emocjonalnego doświad
czania i odczytywania reliktu są równie ważnym argu
mentem na rzecz jego ochrony, jak np. odwoływanie się 
do estetycznych czy historycznych walorów.

Doświadczanie reliktu stanowi jedną z dróg wiodą
cych ku wyzwoleniu twórczej aktywności człowieka. 
Jest też okazją do uczynienia drobnego kroku w kierun
ku zrozumienia siebie, samopoznania w obliczu inter
pretowanej rzeczy. W efekcie jest jednym ze sposobów 
zbliżenia się ku autentycznemu bytowaniu, ku stopnio
wemu uwalnianiu się od władzy wartości pozornych 
i schematów narzucanych przez otoczenie. Chronienie 
reliktów można więc traktować jako jedno z działań 
umożliwiających duchowy rozwój człowieka w najszer
szym rozumieniu tego pojęcia.

Wybierając zarysowany wyżej sposób ujmowania 
problematyki ochrony materialnego dziedzictwa, opie
kun zabytków może niekiedy wywierać na otoczenie 
wpływ zbliżony do roli artysty, wystawiającego w prze
strzeni publicznej swoje dzieło. Tylko przez sam fakt 
wskazania obiektu i zarysowania jego historycznego kon
tekstu prowadzi on do postrzegania rzeczy jako zakorze
nionej w przeszłości i umożliwia zainicjowanie procesów 
interpretacyjnych, owocujących dowolną liczbą odczytań. 
Wydobywa relikt z zapomnienia, a czyniąc to raz - ma 
szansę uruchomić łańcuch procesów interpretacyjnych, 
niezależnych już od jego woli.

Nie zamierzam deprecjonować rangi i użyteczności 
ocen ekspertów oraz nawoływać do zastępowania ich re
zultatami emocjonalnego „otwierania się” na relikty. 
Uważam, że obrońcy wszelkich pamiątek i fachowcy kla
syfikujący zabytki powinni bezustannie poszukiwać 
wspólnie takiego punktu, w którym będzie możliwe opty
malne zbliżenie i łączenie obu sposobów patrzenia na rze
czy zakorzenione w przeszłości.

Janusz Sujecki

Spotkanie z książką

SPOŁECZNA OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Wydana w 2004 r. książka autorstwa Franciszka Midury Społeczna 
opieka nad zabytkami na ziemiach polskich do 1918 roku ukazuje 
proces kształtowania się opieki nad zabytkami w czasie, gdy Polska, po

dzielona zaborami, nie miała bytu państwowego. Jak pisze autor we wstę
pie: „Ramy czasowe zakreślone w tytule pracy podyktowane zostały z prze
konaniem, że stanowią one wyodrębniony i zamknięty w rozwoju kultury 
polskiej okres, który pozwala na wszechstronną analizę uwarunkowań róż
nych form opieki nad zabytkami w czasie zaborów. [...] Okres od drugiej 
połowy XVIII w. do 1918 r. byl szczególnie ważny dla ochrony polskich za
bytków, gdyż w tym czasie sprawowana była nad nimi prawie wyłącznie 
opieka społeczna. Dopiero po odzyskaniu niepodległości, odpowiedzial
ność za sprawy zabytków przejmują stopniowo władze odrodzonego pań
stwa, w którym ochrona zabytków uzyskała rangę państwową, a konserwa
torzy zabytków mogli podejmować w stosunku do nich decyzje administra
cyjne". Do opracowania tematu posłużyły materiały archiwalne, pamiętni
ki, katalogi, czasopisma, opracowania naukowe. Książka składa się 
z dwóch części. W części pierwszej ukazane zostały narodziny kultu sta
rożytności, który stal się podstawą idei opieki nad zabytkami. Przedsta
wiono tu wspomnienia polskich podróżni
ków z drugiej potowy XVI w.: pielgrzymów, 
czeladników, studentów. Dokonywane 
przez nich opisy europejskich zabytków 
przyczyniły się do rozwoju zainteresowa
nia starożytnością i kolekcjonerstwem. Ko
lejny rozdział książki prezentuje najcie
kawsze relacje z podróży w XVII i pierw
szej połowie XVIII w., m.in. Sebastiana Ga- 
wareckiego, Wojciecha Radolińskiego, ks. 
Stanisława Grochowskiego, ks. Bartłomie
ja Wąsowskiego; nie są to tylko opisy za
bytkowych obiektów, ale i ocena ich roli 
w popularyzacji kultury antycznej. Jak 
podkreśla autor książki, rozkwit zagranicz
nych wojaży nastąpił w okresie oświece
nia. Popularne stały się wyjazdy do Włoch,
Szwajcarii i Anglii. Michał Jerzy Mniszech, Jan Onufry Ossoliński, August 
Moszyński, Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Jerzy Czartoryski publikują 
wspomnienia z podróży, a Stanisław Kostka Potocki zaczyna tworzyć ko
lekcje nabytych za granicą zbiorów. W XIX w., okresie romantyzmu, mod
ne stają się podróże po podzielonych zaborami ziemiach polskich, szerzy 
się kult miejsc i pamiątek narodowych. Kolejny rozdział książki zawiera 
charakterystykę wypowiedzi, publikacji i programów wybitnych miłośni
ków zabytków, m.in. Ignacego Krasickiego, Anny z Sapiehów Jabłonow
skiej, Zygmunta Vogla, Leopolda Jana Szersznika, Stanisława Staszica; 
oddzielnie przedstawiono zasługi Izabeli Czartoryskiej i Stanisława Kostki 
Potockiego.

W drugiej części publikacji omówiona została działalność organiza
cji opieki nad zabytkami. Po ogólnej charakterystyce osiągnięć tego ty
pu instytucji w Anglii, Saksonii i Prusach przedstawiono szczegółową 
analizę polskich towarzystw podejmujących problematykę opieki nad 
zabytkami w trzech zaborach. Najwięcej miejsca autor poświęcił Towa
rzystwu Opieki nad Zabytkami Przeszłości, które przygotowało kadry 
specjalistów w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków, zdobywające 
doświadczenie w praktycznej działalności w zakresie ochrony polskiego 
dziedzictwa. W ostatnim rozdziale książki zaprezentowane zostały funk
cje społecznej opieki nad zabytkami w okresie zaborów.

Kończąc omówienie tej publikacji, oddajmy jeszcze raz głos autoro
wi. „Społeczna opieka nad zabytkami [...] służyła przede wszystkim pa
triotycznemu wychowaniu społeczeństwa. Była podstawowym źródłem 
integracji narodowej, łącząc Polaków we wszystkich zaborach. Działal
ność ta służyła też integracji społecznej, [...] podejmowali ją wspólnie 
przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, stanowiąc jeden z naj
bardziej efektywnych sposobów przeciwstawiania się rozbiciu polskiego 
społeczeństwa, do którego dążyły zaborcze władze".

Publikacja ukazała się przy wsparciu Wyższej Szkoły Turystyki i Ho
telarstwa w Warszawie oraz pomocy Zarządu Głównego Polskiego To
warzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Zarządu Głównego Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami. Książkę można nabyć w Oficynie Wydawni
czej Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (Łazienki Królewskie, Stara Kor
degarda, 00-460 Warszawa, ul. Agrykoli 1, tel. 0-22 629-62-26, e-mail: 
zabytki@zabytki-tonz.pl). (ek)

*Mtóur

SPOŁECZNA OPIEKA 
NAD ZABYTKAMI 
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DO 1918 ROKU
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Kiedyś budził zdziwienie parafian i zachwyt historyków sztuki.
Dziś wielu mieszkańców Wesołej mówi o nim z dumą: „nasz skarb".
Wystrój kościoła Opatrzności Bożej - znakomite dzieło prof. Jerzego 

Nowosielskiego - od kilku miesięcy jest najmłodszym polskim zabytkiem.

Zabytek naszych 
czasów

r y y TOMASZ URZYKOWSKI

A / esoła - do niedawna samodzielna miejscowość 
/%/pod Warszawą, obecnie jedna z dzielnic stolicy, 

w W Ulicą Piotra Skargi docieramy do wzgórza, na któ- 
’ rego szczycie od końca lat trzydziestych XX w. stoi 
niewielki kościół, wzorowany na świątyniach romań
skich. Nigdy go zresztą nie ukończono, bo wybuchła woj
na, a fundator - wielki miłośnik kultury włoskiej Emanu
el Bułhak - wyjechał z kraju i zmarł w czasie wojny we 
Francji. Na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że ta pro
sta, surowa bryła z czerwonej nieotynkowanej cegły kry- 
je w sobie jedno z najwybitniejszych dzieł współczesnej 
sztuki sakralnej w Polsce. A jednak... Przy drzwiach mija
my wycieczkę z warszawskiej szkoły. Młodzież jest pod 
wrażeniem tego, co widziała w środku. Nauczycielka py
ta, czy gdzieś można kupić przewodnik po kościele. Sły
sząc, że niczego takiego nie ma, dopytuje przynajmniej 
o jakąś pocztówkę z widokiem wnętrza świątyni. „Też nie 
mai To wielka szkoda” - rozkłada ręce.

Zanim do Wesołej przyjechał prof. Jerzy Nowosielski, 
w tutejszej parafii nastał nowy proboszcz - ksiądz Stefan 
Wysocki. By, rok 1972. Gdy po raz pierwszy wszedł do 
swego kościoła, złapał się za głowę. Wnętrze było urzą
dzone chaotycznie i po amatorsku. Absydę prezbiterium 
przegradzała prosta ściana pokryta ceramicznymi płytka
mi z wizerunkiem Dobrego Pasterza autorstwa promowa
nego wówczas przez władze kościelne artysty Krzysztofa 
Henisza. Przy wejściu do świątyni dostawiono niepasujący 
do reszty betonowy balkonik chóru muzycznego w kształ
cie trapezu wspartego na dwóch słupach. Wszystko to za
cierało pierwotny zamysł fundatora, by kościół nawiązy
wał do budowli wczesnochrześcijańskich i romańskich. 
Ksiądz Wysocki postanowił to zmienić. Ogłosił konkurs 
na projekt wystroju wnętrza. Wpłynęło kilkanaście prac, 

lecz żadna nie zadowoliła proboszcza. Jak twierdził, 
wszystkie odwracały się od architektury kościoła. A on 
chciał kontynuować dzieło Bułhaka. Zaprzyjaźnieni arty
ści powiedzieli mu wtedy, że z tym wyzwaniem może 
zmierzyć się tylko krakowski malarz Jerzy Nowosielski, 
który doskonale czuje sztukę wczesnochrześcijańską.

Artysta z początku nie chciał podjąć tematu. Ksiądz pi
sał do niego list za listem, a profesor uprzejmie odpowia
dał, że odmawia, bo jego dzieła zbyt często są źle rozu
miane i skuwane ze ścian kościołów. W końcu jednak dał 
się namówić. Wiosną 1975 r. przyjechał do Warszawy na 
obronę pracy dyplomowej i przy okazji odwiedził Weso
łą. Długo przyglądał się kościołowi, mierzył go krokami, 
wyciągniętą dłonią sprawdzał proporcje. Po dwóch godzi
nach powiedział: „Księże proboszczu, ta architektura mi 
leży”. Kazał tylko rozebrać ścianę w prezbiterium. Tak 
rozpoczęła się długoletnia współpraca i przyjaźń malarza 
z Krakowa z proboszczem z Wesołej.

W kościele Opatrzności Bożej profesor zjawił się po
nownie z dokładnie przemyślaną koncepcją całego wnę
trza. Nie tylko malowideł na ścianach i stropie, ale też po
sadzki, świeczników, witraży, ław i aranżacji przestrzeni. 
Miało być to dzieło kompletne. Przywiózł ze sobą arku
sze z zarysami postaci do namalowania. Ponieważ ma lęk 
wysokości, malować miał tylko na dole, zaś na rusztowa
nia wspinał się jego asystent Miłosz Benedyktowicz i pra
cował według wskazówek mistrza.

Pierwsze powstały polichromie w absydzie. Z początku 
artysta zamierzał tu umieścić smukły wizerunek Madonny 
z Dzieciątkiem, a przed nim - na belce tęczowej - krzyż 
z rozpiętym Chrystusem. Ale księdzu Wysockiemu coś 
w tym zestawieniu nie pasowało. Zaproponował, by zrezy
gnować z jednego Jezusa - tego na rękach Maryi. Jerzy No
wosielski, który nie lubi jak ktoś ingeruje w jego sztukę, 
skwitował to milczeniem. Jednak już następnego dnia przy 
śniadaniu pokazał zmieniony projekt. Zamiast Matki Bożej 
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z Dzieciątkiem profesor postanowił namalować potężną 
Orantę - Madonnę z uniesionymi w geście modlitwy ręka
mi. Widziana z pewnej odległości sprawia wrażenie jakby 
trzymała krzyż z belki tęczowej i w ten sposób ofiarowała 
swego Syna. Z biegiem lat wizerunek Oranty stal się symbo
lem kościoła Opatrzności Bożej, pokazywanym w przewod
nikach po okolicach Warszawy, albumach, a nawet - jako 
logo - na papierach firmowych parafii. Pod Orantą na czer
wonym tle pojawił się orszak świętych. Postacie, choć po
chodzą z kanonu rzymskiego, mają ciemne twarze 
i wschodnie szaty. Wyglądają jak na starych greckich iko
nach. Reakcje parafian na tak pomalowaną absydę były róż
ne. Szok wywołała zwłaszcza agresywna czerwień. „Dopie
ro kiedy nad ołtarzem umieściliśmy krzyż, ludzie się trochę 
uspokoili” - wspomina dziś emerytowany już proboszcz.

Podczas pracy w Wesołej profesor mieszkał na pleba
nii. Codziennie wstawał wcześnie rano, szedł do kościo
ła, klękał i długo się modlił. Cały czas był niezwykle sku
piony. „Obserwując go czułem zażenowanie, że modli się 
więcej niż ja” - mówi ksiądz Wysocki. Ze skupienia i mo
dlitwy zrodził się cykl scen z życia Matki Bożej utrwalo
ny na ścianach przy głównym wejściu. Mało kto wie, że 
malowidła te powstały niejako z musu. Ich autor marzył 
o wielkim przedstawieniu Sądu Ostatecznego, niczym 
w watykańskiej Kaplicy Sykstyńskiej, ale miał za mało

Kościół Opatrzności Bożej w Wesołej

Z początku miat być tylko kaplicą. W 1933 r. mieszkańcy Wesołej zawią
zali komitet jej budowy (prezesem został inż. Józef Chaciński). Dwa lata 
później właściciel tutejszych dóbr Wola Grzybowska - Emanuel Bułhak - 
podarował na ten cel teren na tzw. Górze Milowej. Ten miłośnik sztuki wcze
snochrześcijańskiej i znawca języka greckiego przekazał komitetowi goto
wy projekt świątyni autorstwa włoskiego architekta - prof. Malgheriniego. 
Darczyńca chcial, by kaplica stała się kiedyś miejscem jego spoczynku. 
Obok planował wzniesienię szkoły i założenie cmentarza. Niebawem komi
tet zdecydował, że zamiast kaplicy powstanie kościół. Jak podają autorki 
dokumentacji tego obiektu - Ligia Kwiatkowska i Magdalena Pielas - pro
jekt Wiocha zaadaptował do nowych potrzeb prawdopodobnie Konstanty 
Sylwin Jakimowicz. Budowę prowadzono z funduszy zebranych przez ko
mitet oraz pieniędzy Emanuela Bułhaka. We wrześniu 1939 r. kościół byt już 
w stanie surowym. Jednonawowy korpus na planie prostokąta z półkolistą 
absydą prezbiterium przykryto dwuspadowym dachem. Wraz z wybuchem 
wojny prace stanęły. W 1943 r. w Nicei zmart główny fundator. Nie udało się 
zrealizować m.in. dzwonnicy i schodów prowadzących od podnóża góry 
do fasady kościoła. Samej fasadzie też brakuje licznych detali.

Niedokończona budowla stała się po wojnie parafialną świątynią dla 
Wesołej. W latach pięćdziesiątych dobudowano do niej skrzydło zakrystii, 
a do wnętrza wprowadzono betonowy chór muzyczny. W ten sposób zupeł
nie zignorowano pierwotny zamysł Emanuela Bułhaka.

1. Absyda ołtarzowa z Orantą

miejsca. Przestrzeń dzielił przecież nieszczęsny betonowy 
chór i większego malowidła nijak nie dałoby się tu wci
snąć. W trakcie narady z proboszczem powstał pomysł 
kameralnego cyklu, którego bohaterką jest Maryja, 
a przewodnikami Izajasz i Łukasz. W ośmiu przepięknych 
scenach artysta zawarł życie Matki Bożej od „Ofiarowa
nia w Świątyni”, poprzez „Zwiastowanie”, „Narodzenie 
Jezusa”, „Ucieczkę do Egiptu”, aż do „Zaśnięcia”. Ale 
zrobił to w charakterystyczny dla siebie sposób, zgodnie 
ze wschodnią tradycją. Dlatego np. „Narodzenie” rozgry
wa się nie w bliskiej wyobrażeniu katolików lichej stajen
ce, ale w skalnej grocie. Widzimy tu ubraną w zieloną 
suknię Maryję w pozycji półleżącej i siedzącego przed 
grotą Józefa. Nad Dzieciątkiem pochylają się zwierzęta 
- wół i osioł. Z kolei w „Zaśnięciu” uwolniona z ciała 
Matki Bożej dusza wygląda jak mała lalka. I znów w We
sołej słychać było głosy, że ksiądz wprowadza do katolic
kiego kościoła cerkiewne obrazy. Nie dla wszystkich 
oczywisty był uniwersalny charakter malarstwa Nowo
sielskiego, które jest nowoczesne, ale czerpie wzory ze 
sztuki bizantyjskiej i wczesnochrześcijańskiej, gdy Kościół 
nie był jeszcze podzielony.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2004



2. Cykl maryjny przy wejściu do kościoła
3. „Droga Krzyżowa” - „Śmierć Chrystusa”

Parafianom najtrudniej jednak było zrozumieć stacje 
„Drogi Krzyżowej”. Namalowane na drewnie sceny 
„Męki Chrystusa” nie przypominają tych, do których 
przyzwyczaili się w innych kościołach. Dla prof. Nowo
sielskiego też była to nowość - jako człowiek prawo
sławny nigdy wcześniej nie malował tego cyklu. Długo 
nie mógł się zabrać do pracy. Gdy proboszcz dostarczył 
mu deski na obrazy, mówił, że nie znalazł jeszcze kon
cepcji i może za rok - dwa coś wymyśli. Przed Wielkim 
Postem w 1978 r. parafia wystosowała list do profesora. 
Wkrótce nadeszła odpowiedź: „Znalazłem koncepcję”. 
Zaraz po Wielkiej Nocy gotowe stacje „Drogi Krzyżo
wej” przyjechały do Wesołej. Doprowadzone niemal do 
abstrakcji obrazy mają wiele wspólnego z malarstwem 
świeckim Nowosielskiego. Postacie bez twarzy są tylko 
ciemnymi plamami na tle szarobrązowej architektury. 
„Nie odważyłbym się oddać malarsko cierpienia ludzkiej 
twarzy” - wyjaśniał twórca. Powtarzającym się moty
wem jest mur Jerozolimy - widać go w większości scen. 
Przed nim Chrystus jest skazywany, krzyżowany i owija
ny w całun. Oglądając śmierć Jezusa trudno nie skoja
rzyć tego widoku z archiwalnymi zdjęciami ludzi pojma
nych przez hitlerowców i oczekujących pod ścianą na 
publiczne rozstrzelanie. Krytycy sztuki i teologowie bar
dzo wysoko ocenili „Drogę Krzyżową”. Na jej temat pi
sano artykuły, a nawet wydano monograficzny album Via 
Crucis (Galeria Słowiańska, 2000 r.). „Szarość kolorysty
ki przywodzi na myśl szarość cel więziennych i katowni. 
Groza płynąca z tych obrazów jest nie mniejsza niż 
u Grunewalda. jest jednak ukryta i promieniuje z niej po- 
nadempiryczne doświadczenie zmartwychwstania, na

dzieja eschatologiczna” - ksiądz Henryk Paprocki {Via 
Crucis). Mieszkańcy Wesołej patrzyli jednak na obrazy 
nieufnie. Artysta przez kilka niedziel spotykał się z nimi 
i podczas nabożeństw, zamiast kazań, cierpliwie odpo
wiadał na pytania. Jedni mówili, że „Droga Krzyżowa” 
przypomina im Auschwitz, inni dopatrywali się w sta
cjach ubeckiego więzienia. Profesor kiwał głową: „Wszy
scy macie rację”. Ludzie pytali: „Dlaczego te obrazy są ta
kie ponure?”. Autor wyjaśniał: „Bo to była egzekucja”.

Urządzanie wnętrza kościoła trwało trzy lata i zakoń
czyło się w 1979 r. Poza malowidłami ściennymi i obra
zami powstały polichromie kasetonowego stropu. Wyko
nał je wspomniany wcześniej asystent - Miłosz Benedyk- 
towicz. Namalowane przez niego kompozycje różno
barwnych kwadratów i rombów na szafirowym tle arty
sta nazywał „klejnotami”. Nowosielski zaprojektował też 
witraże o geometrycznych wzorach (wykonane w pra
cowni Teresy Reklewskiej), okrągłe żelazne żyrandole- 
-świeczniki zwisające ze stropu na łańcuchach, posadzkę 
z niedużych płytek, proste drewniane ławy, konfesjonał 
i tron biskupa. Według jego projektu obudowano ołtarz 
konstrukcją pseudocyborium (sześć kolumn podtrzymu
jących belki z krucyfiksem) oraz przebudowano chór mu
zyczny, pod którym powstał otoczony arkadami narteks. 
Całe wnętrze jest jego autorskim dziełem - spójnym 
i skończonym, bliskim surowej estetyce kościołów ro
mańskich, dalekim przepychowi świątyń barokowych. 
Kiedy już wszystko było gotowe, nadszedł moment, któ
rego ksiądz proboszcz obawiał się od dawna. Musiał za
płacić profesorowi za jego pracę, ale nie miał pieniędzy. 
Poprosił nawet o przyjmowanie spłaty w ratach. Tymcza
sem spotkała go niespodzianka, którą po latach opisał: 
„Zaczęła się rozmowa i tutaj Profesor zaskoczył mnie cał
kowicie. Słyszę jeszcze dzisiaj, jak brzmią w moich uszach 
jego słowa: księże proboszczu, ja z kościołów nie żyję,
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Prace Jerzego Nowosielskiego w cerkwiach i kościołach 
(wybrane przykłady)

1952 - projekt i wykonanie polichromii cerkwi w Gródku (z Adamem Dobrzańskim)
1953 - polichromie cerkwi w Jeleniej Górze i Białymstoku - Dojlidach
1954 - malowidła w cerkwi w Kętrzynie i „Pasja" dla cerkwi w Gdańsku
1960 - malowidła w kościele w Jerzmanowicach kolo Krakowa
1964-1965 - polichromie w warszawskim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach
1966 - polichromie w kościele św. Barbary we Wrocławiu i ikonostas w cerkwi cmentarnej

w Hajnówce
1967 - trzy ikonostasy: w Orzeszkowej kolo Hajnówki (niezainstalowany, bo nie podobał się

wiernym), w cerkwi w Nowym Jorku i katedrze prawosławnej we Wrocławiu
1976 - „Pasja” i ikony dla cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie
1978 - Droga Krzyżowa w kościele św. Franciszka na krakowskich Azorach
1981 - początek prac przy malowidłach w kościele w Nowych Tychach
1984 - polichromie w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Lourdes
1987 - ikonostas i wystrój cerkwi Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu
1990 - krzyż dla klasztoru s.s. Oblatek w Tyńcu
1999 - krzyż dla kościoła dominikanów na Służewie w Warszawie, prawdopodobnie ostatnie 

dzieło sakralne Jerzego Nowosielskiego, który od kilku lat nie maluje

mam profesorską pensję, a jak potrzebuję pa
rę groszy, to sprzedaję obraz i mi wystarcza”. 
(Via Crucisj. Wystrój świątyni był więc pre
zentem.

O kościele Opatrzności Bożej stało się 
głośno w całej Polsce. Zaczęli do niego przy
jeżdżać artyści, historycy sztuki i zwykli lu
dzie ciekawi dzieła wybitnego artysty. Każdy 
zwiedzający mógł liczyć na plebanii na dar
mowy poczęstunek. Proboszcz wówczas żar
tował: „To na koszt Nowosielskiego”. Gości
ło też wielu duchownych. Ksiądz Wysocki 
wspomina np. wizytę biskupa Władysława 
Miziołka: „Po obejrzeniu kościoła wziął 
mnie pod rękę i życzliwie powiedział: Zrobił 
tu ksiądz ładną cerkiewkę. A ja na to: Wszyst
ko zgodnie z duchem ekumenii, której Eksce
lencja patronuje”. Innym razem Wesołą od
wiedził wybitny znawca sztuki sakralnej ks. 
prof. Janusz Pasierb. Po wejściu do wnętrza 
świątyni zatrzymał się i długo stał zaskoczo
ny tym, co widzi. W końcu powiedział tylko 
jedno słowo: „Kwadrat”. Zdziwionemu go
spodarzowi wyjaśnił potem, że miał na my
śli czerwony kwadrat ułożony z płytek na 
środku podłogi. Według uczonego, właśnie 
ten kwadrat spinał wnętrze w jedną całość. 
Swymi refleksjami na temat wystroju kościo
ła Opatrzności Bożej ks. Janusz Pasierb po
dzielił się z czytelnikami „Tygodnika Po
wszechnego” (nr 10 z 1978 r.).

Jerzy Nowosielski powrócił do Wesołej 
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. 
W pobliżu kościoła ukończono właśnie bu
dowę domu rekolekcyjnego. W budynku 
zaprojektowanym przez Aleksandra Grygo- 
rowicza powstała spora kaplica. Ksiądz 
Wysocki wymarzył sobie w niej polichro
mie krakowskiego artysty. Profesor nie od
mówił i tak jak poprzednim razem nie 
wziął pieniędzy za swoją pracę. Z pomocą 
mieszkającego w Wesołej Pawła Sadleja 
(obecnie głównego konserwatora Zamku 
Królewskiego w Warszawie) przedstawił na 
bocznej ścianie najważniejsze wydarzenia 
związane z Chrystusem: „Zwiastowanie”, 
„Przemienienie Pańskie”, „Pusty Grób”, 
„Wskrzeszenie Łazarza”, a abstrakcyjną 
mozaikę kolorowych figur geometrycz
nych na stropie namalowała według pro
jektu Nowosielskiego Halina Onichimiuk. 
Wystroju kaplicy dopełniły ołtarz i krzyż. 
Jedna z parafianek wspomina: „Pytam kie
dyś profesora, czemu występujący w jednej 
ze scen Adam i Ewa są w kolorze zielonym? 
A on mi na to odpowiada z uśmiechem, że 
zzielenieli ze starości. Nie można powie
dzieć, ma poczucie humoru”.

Cztery lata temu ksiądz Stefan Wysocki 
wystąpił do służb konserwatorskich o wpi-
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4. Malowidło „Przemienienie Pańskie” w kaplicy domu rekolekcyjnego

sanie wystroju kościoła i kaplicy do rejestru zabytków. 
Tłumaczył, że taki wpis będzie nobilitacją dzieła Nowo
sielskiego, ale też ochroni je w przyszłości przed nieprze
myślanymi ingerencjami czy nawet zniszczeniem. Zbliża
jący się do emerytury kapłan nie wiedział, kto przyjdzie 
po nim i wołał dmuchać na zimne. Sprawą zajęła się sie
dlecka delegatura Mazowieckiego Oddziału Służby 
Ochrony Zabytków (Wesoła leżała na jej terenie). Kie
rownik delegatury Stanisław Fiedorczuk odpisał, że po
zytywnie odnosi się do wniosku proboszcza, ale wpis do 
rejestru musi być poprzedzony wykonaniem kart ewi
dencyjnych, na co konserwator obecnie nie ma pienię
dzy. Wspomniane karty udało się wykonać dopiero 
w 2003 r., po przyłączeniu Wesołej do Warszawy. Ich 
opracowanie sfinansowało Biuro Stołecznego Konserwa
tora Zabytków. Droga do rejestru stanęła otworem.

W ubiegłym roku w Wesołej nastał nowy proboszcz. 
Ksiądz Zbigniew Wojciechowski z początku nie zachwy
cił się wnętrzem kościoła. Patrzył na nie nieufnie, chciał 
„oswoić”. Po bokach absydy ołtarzowej powiesił kopie 
obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej i Jezusa Miło
siernego, kupił błyszczące tabernakulum, a wzdłuż nawy 
rozciągnął dywan. Zapowiedział też wymianę posadzki, 
żyrandoli i ław. Zaniepokojeni mieszkańcy poprosili go

(zdjęcia: 1,2,4 — Kuba Afys/Agencja Gazeta;
3 - Jerzy Gumowski/ Agencja Gazeta)

o opamiętanie. „Spotkaliśmy się z księdzem Zbigniewem 
i tłumaczyliśmy, jaką wartość ma to, co odziedziczył” - re
lacjonuje Paweł Sadlej. Proboszcz dał się przekonać. Choć 
nie zdjął obrazów i nie zwinął dywanu, poparł wniosek 
swego poprzednika o wpisanie wystroju kościoła i kapli
cy do rejestru zabytków. „W skali Mazowsza to jedyny 
obiekt wpisany do rejestru zabytków jeszcze za życia jego 
autora. Jest to dzieło integralne, od początku do końca 
stworzone przez Jerzego Nowosielskiego. Przez lata nikt go 
nie naruszył i tak powinno pozostać. Wpis do rejestru za
bytków ma chronić go przed zniszczeniem, np. podczas re
montu lub rozbudowy kościoła” - zaznacza Ewa Nekanda- 
-Trepka, stołeczny konserwator zabytków. „Dalszych 
zmian raczej nie będzie: niespełna trzydziestoletnie dzieło 
jest od kilkunastu dni najmłodszym polskim zabytkiem. 
Mieszkańcy Wesołej są dumni” - informuje „Tygodnik Po
wszechny” (25 kwietnia 2004 r.). Tylko czy ta radość nie 
jest przedwczesna? Ksiądz Wojciechowski wciąż chce coś 
w kościele przerabiać i dodawać. Już po wpisaniu wystro
ju wnętrza do rejestru zabytków powiesił na ścianie na
stępny obraz - portret św. Faustyny. Przy malowidłach 
Nowosielskiego wygląda on jak przybysz z innej rzeczy
wistości. Jest to poważny sygnał dla służb konserwator
skich - muszą pilnie obserwować, co dzieje się w koście
le Opatrzności Bożej.

Tomasz Urzykowski

Pisząc ten artykuł korzystałem m.in. z kart ewidencyjnych kościoła 
i kaplicy w Wesołej wykonanych na zamówienie Biura Stołecznego Kon
serwatora Zabytków przez panie Ligię Kwiatkowską i Magdalenę Pielas.

MUZEUM TAŁAC w WlLAĄpWlT,
w związku z planowaną wystawą, poszukuje wszelkich 
materiałów archiwalnych (zwłaszcza zdjęć i pocztówelęj 

dotyczących pałacu i par^u wilanowskiego oraz 9dorysina, 
możliwość zakupu. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
z p. Agnieszką Świte^z Działu Dokumentacji Ąaultowej 

teł. (022) 842-81-45, fa^ (022) 842-31-16 w godz. 8.00-16.00 
e-mail: dokumentacja @wiłanow-pałac, art.pl 

ul. St. ‘Kostki Potockiego 10/16, 02-958 'Warszawa
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Wokół jednego zabytku

Kielich z Niechanowa

P
ojawiające się na polskim rynku an
tykwarycznym dzielą sztuki zdobni
czej - znane już z publikacji - nale
żą do rzadkości. W 1997 r. pewną sensa

cją stała się oferowana w Domu Aukcyj
nym „Rempex” w Warszawie na aukcji we
dług systemu Vickreya póżnorenesanso- 
wa hostierka, zwieńczona pelnoplastycz- 
ną pasyjką, wykonana w latach 1634-1637 
przez mistrza złotniczego Marcina Blosa 
dla kościoła farnego w Żarach. Hostierka 
ta wymieniona została w niemieckich 
opracowaniach: Hansa Ericha Kubacha, 
Die Kunstdenkmaler des Kreises Sorau 
und der Stadt Forst, Berlin 1939 oraz Wolf
ganga Schefflera, Goldschmiede Mittel-und 
Nordostdeutschlands, Berlin-New York 1980.

Ostatnio w tym samym domu aukcyj
nym pojawił się równie interesujący 
przedmiot kultu religijnego: barokowy kie
lich mszalny. Kielich wsparty jest na sze- 
ściolistnej, wysklepionej stopie, repuso- 
wanej i grawerowanej w motywy kwietne: 
na pięciu puklach wyobrażono pięć róż
nych kwiatów (róża, peonie, słoneczniki), 
których łodyżki i liście „spływają” z trzonu; 
na szóstej cząstce stopy - herb Łodzią 
w ujętym gałązkami palmowymi kartuszu 
pod szlachecką koroną, z literami „M-D / 
W-M" po bokach. Trzon naczynia z grosz
kowatym nodusem dekorowany jest try
bowanymi i grawerowanymi liśćmi akantu 
na groszkowanym tle oraz trzema pelno- 
plastycznymi, uskrzydlonymi główkami 
anielskimi. Gładka czara kielicha osadzo
na została w ażurowym koszyku, powta
rzającym wzór kwiatów i suchego akantu 
zastosowany na stopie i trzonie. Całość 
wykonana jest ze złoconego srebra. Wy
sokość naczynia - 24 cm, średnica stopy 
- 17 cm, waga - 468 g. Na krawędzi kryzy 
stopy znajduje się cecha miejska Torunia: 
w kole litera „T” z dwiema kropkami po 
bokach, występująca w latach 1676-1728; 
obok w prostokącie: litery „MG" - cecha 
imienna złotnika Marcina Gierschnera 
(GierBnera, GieBnera), czynnego w Toru
niu w latach 1684-1694.

Opisane tu zabytkowe naczynie litur
giczne, nazywane kielichem z Niechano
wa, wzmiankowane jest - jako jedna z nie
zbyt licznie zachowanych prac Gierschne
ra - w następujących publikacjach: J. Kohte, 
Verzeichnis der kunstdenkmaler der Pro- 
vinz Posen, Berlin 1895-1898, t. IV, s. 137; 
Eugen von Czihak, Die Edelschmiede- 
kunst Fruherer Zeiten in Preussen, Leipzig, 
1908, t. II, s. 134, nr 88/4; Leonard Lepszy, 
Przemyśl złotniczy w Polsce, Kraków 
1933, s. 283, poz. 18/1; Tadeusz Chrza
nowski, Marian Kornecki, Ztotnictwo to
ruńskie, Warszawa 1988, s. 118. Informa
cje zawarte w powyższej literaturze - 
szczegóły i technika zdobienia motywami 
kwiatowymi, herb i występujące wraz 

z nim monogramy, a także podana u Koh- 
te’go wysokość kielicha - pozwalają 
stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że 
mamy do czynienia z tym samym przed
miotem.

Zastanawiający jest fakt, iż obiektu te
go nie odnotowuje Katalog Zabytków 
Sztuki w Polsce, t. V (woj. poznańskie), z. 3 
(pow. gnieźnieński), [opr.:] Teresa Rusz- 
czyńska i Aniela Stawska, Warszawa 
1963. Jeśli nie został przeoczony w trak
cie inwentaryzacji, to wnioskować należy, 
że zaginął przed 1963 r., być może w cza
sie drugiej wojny światowej.

Kielich, jako dzieło złotnicze, jest do
skonały pod względem rzemieślniczym.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza perfekcyj
nie trybowana stopa. Natomiast zastoso
wane motywy dekoracyjne, proporcje po
szczególnych elementów - jawią się jako 
dosyć typowe dla tego okresu. Porówna
nie obiektu z innymi znanymi pracami 
Gierschnera i całym toruńskim kręgiem 
pozwala na stwierdzenie, że twórca w nie
wielkim stopniu wykracza tu poza repertu
ar ówczesnych kwiatowych wzorników 
graficznych francuskich lub holenderskich 
czy też - bliżej sięgając - gdańszczanina 
Jeremiasza Falcka. Do kanonu należą 
również plastyczne główki anielskie zdo
biące nodus.

Bardziej kusząca niż analiza formalna 
przedmiotu jest próba rozszyfrowania do
natora pieczętującego się herbem Łodzią 

i kryjącego się za inicjałami M. D. W. M., 
żyjącego w czasie, kiedy mistrz Giersch- 
ner tworzył swoje kunsztowne argentaria. 
Najprostszą drogą wydaje się bliższe 
spojrzenie na miejscowość, z której kie
lich pochodzi i ustalenie, który z jej daw
nych właścicieli mógł go ufundować.

Wieś Niechanowo położona jest w po
wiecie gnieźnieńskim, 7 km od Witkowa, 
9 km od Gniezna. Katolicki kościół para
fialny św. Jakuba, należący do dekanatu 
gnieźnieńskiego, istniał już w XIV w. 
(wzmiankę o parafii znajdujemy po raz 
pierwszy w 1395 r.). Dobra niechanowskie 
od około 1580 r. były własnością Krzyszto
fa Iwińskiego (Słownik Geograficzny Kró
lestwa Polskiego i innych krajów słowiań
skich, t. VII, Warszawa 1886, s. 44). Kolej
nymi panami tych dóbr byli Dzialyńscy, po 
nich, od około 1748 r. - Bruhlowie, od dru
giej połowy XVIII w. do 1805 r. - Garczyń- 
scy, a od 1847 r. - Żółtowscy (Katalog Za
bytków Sztuki w Polsce, t. V, z. 3, Warsza
wa 1963, s. 78).

Po stwierdzeniu, że spośród wymie
nionych rodów jedynie związana z Wiel
kopolską rodzina Iwińskich używała her
bu Łodzią, idąc tym tropem, rozpoczęli
śmy dalsze poszukiwania. I oto w Herba
rzu Polskim Kaspra Niesieckiego (t. IV, 
Lipsk 1839, s. 412) udało się odnaleźć 
taką oto informację: ,,/V[ieznanego imie
nia] Iwiński miał za sobą Annę Kościelec- 
ką, z tej były dwie córki, jedna Anna za
konnica Ś. Klary w Gnieźnie 1652, druga 
Maryanna, ta pierwszym związkiem żyła 
z Grudzińskim, kasztelanem Nakielskim, 
drugim z Stanisławem Dziatyńskim woje
wodą Malborskim, starostą Tolkmickim". 
Również na innych kartach tego herba
rza powtarzają się wzmianki o Mariannie 
Iwińskiej, która po śmierci pierwszego 
małżonka - Jana Grudzińskiego herbu 
Grzymała, starosty nakielskiego - poślu
biła Stanisława Dziatyńskiego herbu 
Ogończyk, wojewodę malborskiego 
(wiadomo o nim, że w czasie elekcji 
1674 r. popierał Jana Sobieskiego i że 
zmart w 1677 r.).

Znaleźliśmy zatem osobę żyjącą w in
teresującym nas okresie (druga potowa 
XVII w.), która pasuje do rebusa. Gdyby 
przyjąć, że kielich ufundowała Marianna 
de domo Iwińska herbu Łodzią, secundo 
voto Stanisławowa Dziatyńska Wojewo
dzina Malborska - może mielibyśmy roz
wiązane monogramy wokół kartusza 
z herbem Łodzią? Prawdopodobieństwo 
takiej interpretacji umacnia fakt, że po 
Iwińskich dobra niechanowskie, aż po rok 
1748, należały do Dziatyńskich.

Elżbieta Piwocka 
Maciej Wawrzewski
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Beresteczko

B
eresteczko - to niewielka miej
scowość nad Styrem w Zachod
niej Ukrainie. Mieczysław Or
łowicz w Ilustrowanym przewodniku 

po Wołyniu z 1929 r. podał, że było 
to wówczas miasteczko liczące 5000 
mieszkańców, w tym tylko około 300 
Polaków; absolutną większość stano
wili Żydzi. Już wtedy drogi w okoli
cy były fatalne (nic się nie zmieniło 
do dziś), a najbliższa stacja kolejowa 
znajdowała się w Dębowej Karczmie, 
oddalonej o 18 km.

W XVII w. Beresteczko należało do 
książąt Prońskich, którzy mieli zamek 
na wyspie oblanej wodami Styru. Ksią
żę Aleksander Proński (zm. 1631), 
kasztelan trocki, uczynił miasteczko 
siedzibą arian. Później przeszło na wła
sność Leszczyńskich, Zamoyskich, Pla
terów (do 1795 r.). Ostatnimi właści
cielami, już po rozbiorach, byli Wito- 
sławscy i Raciborowscy.

Najważniejszym zabytkiem miasta 
jest kościół św. Trójcy. Początkowo 
była to świątynia drewniana, zbudo
wana dla zakonu trynitarzy, osiadłych 
tu w 1620 r. Obecny kościół, muro
wany, późnobarokowy, wzniesiony 
został w latach 1711-1733 z fundacji 
ówczesnego właściciela miasteczka, 
kasztelana halickiego Tomasza Kar
czewskiego i jego brata Jana, który 
był zakonnikiem tutejszego klasztoru. 
Trynitarze prowadzili słynne szkoły. 
Zakon skasowano w 1832 r., a ko
ściół zamieniono na parafialny. Klasz
tor trynitarzy zamieniono na więzie
nie, a po pożarze rozebrano.

Kościół św. Trójcy jest budowlą ba
zylikową, trzynawową z transeptem 
i pięciobocznie zamkniętym prezbite
rium. Fasada ujęta jest po obu stronach 
czterokondygnacyjnymi wieżami, przy 
czym narożniki trzeciej kondygnacji są 
wykończone boniowaniem. Ściany są 
rozczłonkowane wyrazistymi pilastra- 
mi i szerokimi gzymsami na wysokości 
pierwszej i drugiej kondygnacji. Fasadę 
wieńczy prosty, trójkątny naczółek bez 
żadnych dekoracji, a poprzedza ją nie
wielki, skromny przedsionek.

Kościół miał kiedyś rokokowe wy
posażenie, a jego ściany i sklepienia 
pokrywały freski, malowane prawdo

podobnie przez księdza Józefa Prech- 
tla (był to zakonnik, trynitarz, żyjący 
za panowania Stanisława Augusta). 
W ołtarzach bocznych znajdowały się 
obrazy przedstawiające świętych z za
konu trynitarzy, również malowane 
przez Prechtla. O wyposażeniu ko
ścioła Orłowicz opowiada, że organy 
i chrzcielnica były rokokowe, w kapli
cy obok prawej nawy znajdowała się 
kopia „Niepokalanego Poczęcia” Es- 
tebana Murilla oraz relikwie bardzo 
tu czczonego, także przez prawosław
nych, św. Walentego. W zakrystii znaj
dował się obraz przedstawiający daw
ny widok kościoła wraz z klasztorem 
oraz kilka portretów. Do 1920 r. 
w kościele św. Trójcy przechowywano 
szablę księcia Jeremiego Wiśniowiec- 
kiego - niestety, zabrali ją bolszewicy. 
W przewodniku Orłowicza jest też 
zdjęcie prezbiterium i głównego ołta
rza. Zdobią je duże rzeźby przedsta
wiające świętych, w bardzo rozwia
nych szatach i w szalenie ekspresyj
nych pozach. Obecnie po wyposaże
niu nie ma śladu, ale we wnętrzu moż
na zobaczyć wspaniałe, bogate, bar

dzo „plastyczne” gzymsy, dobrze za
chowane sklepienie krzyżowe na gur
tach w prezbiterium oraz fragmenty 
malowideł. Podobno na zewnętrznych 
ścianach kościoła znajdowało się ma
lowidło przedstawiające bitwę pod 
Beresteczkiem, autorstwa wspomnia
nego już księdza Prechtla. W 1853 r. 
zostało ono zamalowane z polecenia 
ówczesnego proboszcza, aby je ocalić 
przed Rosjanami.

W pobliżu kościoła, po prawej 
stronie fasady, stoi charakterystyczna 
trójarkadowa dzwonnica (podobna 
znajduje się w Ołyce, przy słynnej na 
Wołyniu kolegiacie). Jest ona zbudo
wana na planie prostokąta, a wyraź
ny gzyms dzieli ją na dwie kondygna
cje. W dolnej kondygnacji znajdują 
się trzy płyciny, zamknięte pełnymi 
łukami, przedzielone pasami bonio- 
wania. Wyższa kondygnacja zacho
wuje identyczne podziały, tylko za
miast płycin są otwarte arkady 
z prześwitami, w których kiedyś były 
dzwony. Dzwonnicę przykrywa czte
rospadowy daszek, a wieńczy nie
wielki barokowy szczyt.

Na zachód od miasteczka, kolo 
dawnego przedmieścia Jurydyka, na 
wzgórzu, znajduje się kaplica św. Te
kli, pochodząca prawdopodobnie 
z XVII w. Jej założenie jest skromne -

J. Brodowski, J. Kossak, „Bitwa pod Beresteczkiem”, olej, 
ptótno, obraz zaginiony

Namalowana w 1854 r. w War
szawie przez Józefa Brodowskiego 
i Juliusza Kossaka „Bitwa pod Bere
steczkiem" w grudniu 1854 r. znala
zła się wśród obrazów pokazanych 
na wystawie sztuki w Krakowie. Ob
raz wzbudził powszechne zaintere
sowanie i entuzjazm oglądających. 
Korespondent „Gazety Warszaw
skiej" pisał z zachwytem: „zaimpo
nował [on] Krakowowi, w całym zna
czeniu tego słowa [...]. Zatrzymywa
łem się kilka razy przed tym obra
zem, który zawsze otacza gromada 

zwiedzających... i z ust każdego prawie stereotypowe słyszałem zawsze zdanie, które 
z serca podzielam: «A niechajże Kossak jak najwięcej takich rzeczy komponuje a Brodow
ski maluje!» („Gazeta Warszawska", 1855, nr 41 z 13 lutego, s. 3)”. Obraz zaginął, dziś 
dysponujemy jedynie nie najlepszej jakości czarno-białymi jego fotografiami i recenzjami. 
Oto fragmenty jednej z nich: „«Bitwa pod Beresteczkiem” [to] obraz olejny, rysowany przez 
Kossaka, a namalowany przez Brodowskiego [...]. Co za harmonia, jakie urocze traktowa
nie, jakie powietrze i ciepło, ile sity nie wymęczonej, ale naturalnej - oczu oderwać nie 
można. Postać Jana Kazimierza na koniu, spokojna lecz smutna, ma [w sobie] coś maje
statycznego. Poznać od razu, że to król dowodzi, choćbyś nawet nie wiedział który. Kom
pozycja ta zaleca się jeszcze tym, że artysta niekoniecznie silił się na wyszukanie trudnych 
pozycji dla ludzi i koni, ale dobierał przyjemne dla oka sytuacje; wyjąwszy tego konia, co 
przebiegając, z czerwonym swoim jeźdźcem w poprzek przed królem osadza się na za
dzie i pokazuje tę część w sposób wcale nie malowniczy, nawet psujący piękny układ ca
łej grupy otaczającej króla [...]. Nie będzie to przesadną pochwalą, gdy powiem, iż pod 
względem rysunku i kolorytu obraz ten ma pierwszeństwo w rzędzie naszych krajowych ar
tystów, a nawet i wielka część zagranicznych malowideł jeszcze by z nim nie wytrzymała 
współzawodnictwa" („Gazeta Codzienna”, 1855, nr 53 z 25 lutego, s. 4).
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1.2. Kościół św. Trójcy, dawniej trynitarzy w Beresteczku: stan sprzed 1929 r. wg M. Orłowicza (1) i obecnie (2) 
3. Fragment wnętrza kościoła św. Trójcy, stan obecny

19

cztery ceglane filary wspierające skle
pienie krzyżowe, przykryte wysokim 
namiotowym dachem. Tradycja mó
wi, że jest to mogiła 5000 dziewic, 
które wymordowali Tatarzy. Przełożo
ną dziewic była błogosławiona Tekla.

W pobliżu kaplicy znajdował się 
jeszcze niegdyś pomnik arianina, księ
cia Aleksandra Prońskiego, zmarłego 
w 1631 r. Pomnik miał formę wyso
kiego na kilkanaście metrów, prostego 
obelisku. Takie pomniki stawiano wła

śnie na mogiłach arian (na terenie dzi
siejszej Polski podobny obelisk, zwany 
Ariańską Mogiłą, znajdował się na Lu- 
belszczyźnie, między Rejowcem a Kru
pem). Szczątki księcia Prońskiego spo
czywały w srebrnej trumnie, zamuro
wane w otworze na pierwszym piętrze 
obelisku. Pomnik ten został prawdo
podobnie zniszczony w czasie pierw
szej lub drugiej wojny światowej.

Kilka kilometrów za Berestecz- 
kiem, nad rzeczką Płaszówką, dopły

wem Styru położona jest wieś Płaszo- 
wa. To właśnie na polach tej wsi 
w dniach 28-30 czerwca 1651 r. od
była się bitwa między wojskami pol
skimi pod dowództwem króla Jana 
Kazimierza i wojskami kozackimi pod 
wodzą Bohdana Chmielnickiego 
i chana tatarskiego Islama Gireja. Po 
przegranych przez polskie wojska bi
twach pod Korsuniem i Żółtymi Wo
dami ta wygrana bitwa wlała nieco 
otuchy w polskie serca. Opis trzy-
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4. Cerkiew św. Michata
5. Cerkiew św. Jerzego
6. Pomnik „Kozackie Mogity”

(zdjęcia: 2, 4-6 - Krystyna Malik, 3 - Anna Lojasiewicz)

dniowych zmagań pod Beresteczkiem 
kończy Ogniem i mieczem Henryka 
Sienkiewicza. Zwycięska bitwa jest 
także tematem zaginionego dziś obra
zu Józefa Brodowskiego i Juliusza 
Kossaka „Bitwa pod Beresteczkiem”.

W Płaszowej znajduje się zespół 
dwóch cerkwi: św. Michała (starsza) 
i św. Jerzego (nowsza) oraz niewielki, 
jednopiętrowy budynek dawnego 
klasztoru, w którym mieści się mu
zeum. Cały zespół, założony w latach 
1910-1914, jest otoczony ceglanym 
murem zwieńczonym zębatymi 
„blankami”, wspartym od zewnątrz 
przyporami. Główna brama na teren 
obiektu prowadzi od strony zachod
niej. Całość jest zadbana, uporządko
wana, obie cerkwie odnowione 
i w doskonałym stanie.

Cerkiew św. Michała, pochodząca 
z XVI w., została zbudowana we wsi 
Ostróg, a do Płaszowej przeniesiono ją 
w 1914 r. Jest to świątynia drewniana, 
jedna z ostatnich tego typu zachowa
nych na Wołyniu. Składa się z kwadra
towego babińca, poprzedzonego nie
wielkim, prostym przedsionkiem, pro
stokątnej, nieco szerszej od babińca na
wy oraz prezbiterium szerokości babiń
ca, zamkniętego pięciobocznie. Nad 

nawą wznosi się na ośmiobocznym 
bębnie duża, przysadzista kopuła, nato
miast nad babińcem i prezbiterium ko
puły są nieco mniejsze i smukłejsze.

Cerkiew św. Jerzego zbudowana 
została w latach 1910-1914, aczkol
wiek Orłowicz w Ilustrowanym prze
wodniku po Wołyniu pisał w 1929 r., 
że „cerkiew jest dotychczas niewykoń
czona”. Wzniesiona została według 
projektu rosyjskiego architekta W N. 
Maksymowa, w stylu łączącym cechy 
baroku i dwudziestowiecznej archi
tektury rosyjskiej. Nawa centralna jest 
otoczona pięcioma zamkniętymi wie- 
lobocznie absydami. Nawę przykrywa 
kopuła na wysokim, ośmiobocznym 
bębnie, z tym że kopuła ta nie jest ce- 
bulasta, ale raczej stożkowa, przypo
mina dach namiotowy i jest zwieńczo
na dodatkowo niewielką „makówką”. 
Podobne kopuły wieńczą przylegające 
do nawy absydy. Oryginalnie rozwią
zana jest fasada świątyni: wejście pro
wadzi przez głęboką niszę z malowi
dłami, zamkniętą pełnym lukiem, 
a wieńczy ją fronton z wolutami,

umieszczonymi dwupiętrowo. W cen
tralnej części frontonu, na murze, na
malowano ikonę przedstawiającą 
Chrystusa, przykrytą odrębnym dasz
kiem. Wnętrze cerkwi jest dwupozio
mowe: kondygnacja wyższa otwiera 
się na nawę główną szerokimi arkada
mi, a w podziemiu znajduje się jeszcze 
jedna cerkiew oraz grobowiec, w któ
rym za szkłem umieszczono kości 
i czaszki poległych w bitwie Kozaków 
Chmielnickiego. Do grobowca można 
wejść również z cerkwi św. Michała.

Podobno na początku XIX w. na 
polach płaszowieckich stał pomnik 
na pamiątkę zwycięskiej bitwy sto
czonej przez wojska Jana Kazimierza 
z Kozakami. Wspomina o tym na 
marginesie Starożytnej Polski Tymo
teusz Lipiński: „W czasie mego prze
jazdu przez Beresteczko 1824 r., mó
wiono mi o znajdującym się pomniku 
za miastem, na pamiątkę stoczonej 
bitwy”. Podobno, gdyż autor opisu 
dodaje: „obejrzećgo nie miałem spo
sobności” (M. Baliński, T. Lipiński, 
Starożytna Polska pod względem hi
storycznym, jeograficznym i staty
stycznym opisana przez..., t. II, War
szawa 1845, s. 838, przyp. 3). Dziś 
przed wejściem do zespołu cerkiew
nego wznosi się pomnik zwany „Ko
zackie Mogiły”. Pomnik ten ustawio
no w 2001 r. - w 350. rocznicę bitwy 
pod Beresteczkiem.

Krystyna Malik
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Do Lądka na kurację

W
XIX w. Lądek był bardzo 
modnym i licznie odwiedza
nym uzdrowiskiem. „Nicze
go, co służyć może do wygody i po

trzeby tak chorych, jak i zdrowych, nie 
brakowało [...]: były tam źródła 
uzdrawiające w marmurowych pała
cach ukryte i wykwintne restauracje 
i kawiarnie, kioski z serwatką i kioski 
z piwem bawarskim, kościół i magazy
ny walczące z sobą o lepsze światowy
mi wystawami, kolumnada dla ochro
ny przed deszczem i kursal, w którym 
co tydzień odbywały się bale” (Zofia 
Urbanowska, Cudzoziemiec, 1882). 
Przybywali tu dla poratowania zdro
wia, ale też dla wypoczynku i rozryw
ki Niemcy, Austriacy, Polacy, Czesi, 
Rosjanie, również Holendrzy, Szwaj
carzy, Anglicy, Włosi, nawet Amery
kanie. Podróże „do wód” stanowiły 
niegdyś w Europie odrębne, znaczące 
i ponadnarodowe zjawisko. Lądek 
Zdrój, umiejący z tego korzystać rów
nież dzięki położeniu na kulturowym 
pograniczu, a przy tym związany 
z wieloma postaciami najwyższej hi
storycznej rangi, wart jest szczególne
go zainteresowania.

1. Kaplica św. Jerzego
2. Wanna króla Fryderyka

Nie o każdej miejscowości powie
dzieć można, że jej początki giną w po- 
mroce dziejów. O Lądku i owszem - 
gdy w 1325 r. pierwszy raz pojawił się 
w dokumencie (jako „Landecke”, czy
li „kąt, zakątek kraju”), był już mia
stem królewskim korony czeskiej. Pra
dzieje uzdrowiska są jeszcze mniej ja
sne. Legendarna tradycja upatrywała 
odkrycia i wykorzystania źródeł mine
ralnych nawet w XI czy XII w. Wedle 
wierszowanego przekazu z XVII w. 
pierwsze urządzenia kąpielowe mieli 
zniszczyć Mongołowie w 1241 r. - ty
le że wojska mongolskie zapewne 
w ogóle tu nie dotarły. W 1678 r. od
naleziono wprawdzie pozostałości 
dawnych „łazienek”, jednak ich dato
wanie na XIII w. trudno dziś uznać za 
uprawnione. Podawany czasem, też 
orientacyjnie, rok 1400, może bliższy 
jest prawdy. Lądek należy z pewnością 
do najstarszych śląskich uzdrowisk, ale 
jego rzeczywistej metryki wiarygodnie 
ustalić nie sposób.

W 1498 r., tuż po objęciu władzy, 
książęta ziębicko-oleśniccy z rodu 
Podiebradów, Albrecht, Jerzy i Karol, 
zainteresowali się należącym do nich 
„zakątkiem”. Gdy sprowadzony 
z Wiednia uczony medyk, Karl vom 
Berge, dokonał analizy źródlanej wo
dy i stwierdził własności lecznicze, 
bracia kazali obudować źródło, two
rząc kąpielisko. Zbudowano zajazd 
dla gości i kaplicę św. Jerzego, który 
został patronem miejsca. Tak powstał 
pierwszy zakład św. Jerzego. Na wie
lokrotnie przebudowanym, bezstylo- 
wym budynku wciąż widnieje data 
fundacji. Natomiast kaplica, przenie
siona w XVII w. na szczyt wzgórza, 
w obecnym kształcie pochodzi 
z 1658 r. Miasto Lądek w 1572 r. 
wykupiło zdrój z rąk prywatnych, 
wydając wkrótce pierwsze przepisy 
kąpielowe. W 1678 r. rządca Hrab
stwa Kłodzkiego, Sigismund Hoff
mann, odsłonił na terenie swojej po
siadłości nowe źródło. Nazwał je 
imieniem Panny Marii, wznosząc ob
szerny, ośmiokątny zakład kąpielowy 
z kopułą, która stała się odtąd stałym 
elementem pejzażu. W pobliżu stanę

ła kaplica Najświętszej Marii Panny 
na Pustkowiu, do dziś pełniąca funk
cję zdrojowej świątyni. Zakład Marii, 
czyli Marienbad, ostro konkurował 
ze „św. Jerzym”, dopóki w 1736 r. 
miasto nie wykupiło i jego.

Wojny śląskie, w wyniku których 
Hrabstwo Kłodzkie znalazło się pod 
berłem Prus, zahamowały rozwój 
uzdrowiska, ale też zaowocowały 
królewską wizytą. Latem 1765 r. Fry
deryk Wielki, zmęczony wieloletnią 
wojaczką, przybył do Lądka na kura
cję (4-25 sierpnia). Osiemdziesiąt go
dzin kąpieli w Marienbadzie przynio
sło znakomity skutek. „Kąpiele 
w Lądku - pisał do generała de la 
Motte-Fouque - przywróciły mi wła
dzę w nogach i teraz wydaje mi się 
prawie, że nigdy nie miałem podagry”. 
Świadkowie zdumiewali się, że „Jego 
Majestat [...] mógł bez niczyjej pomo
cy na piechotę wchodzić na okoliczne 
góry”. Drewnianą wannę, z której ko
rzystał monarcha, wyeksponowano 
potem na galerii pod kopułą. Po 1945 
r. jej część, z herbowym orłem i napi
sem „Landeck den 4te Augusti, Anno 
1765”, została szczęśliwie ocalona 
przed spaleniem w kotłowni i obecnie 
stanowi najciekawszy eksponat w po
święconym Lądkowi fragmencie wy
stawy muzeum w Kłodzku.

Pobyt władcy nie przyniósł jednak 
natychmiastowego rozwoju. Dopiero 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2004



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE--------------------

w 1782 r. minister prowincji śląskiej 
Carl Georg Heinrich von Hoym od
wiedzi! Lądek i energicznie zabrał się 
do rozbudowy uzdrowiska. Oba za
kłady połączyła modrzewiowa aleja, 
wzniesiono wiele budynków, wybru
kowano ulice. Pruscy urzędnicy 
otrzymali ponoć nakaz leczenia się 
właśnie w Lądku, co znakomicie 
zwiększyło frekwencję. W ostatnim 
roku XVIII stulecia przybyło tu dwo
je znakomitych gości. 22 sierpnia 
1800 r. królowa Luiza, piękna, 
uwielbiana przez poddanych żona 
Fryderyka Wilhelma III, położyła ka
mień węgielny pod salę balową, na
zwaną jej imieniem (dziś kinoteatr). 
Obok stanął dom zdrojowy, przebu
dowany w połowie XIX w. Trzy dni 
później Lądek spodobał się Johnowi 
Quincy Adamsowi, amerykańskiemu 
ambasadorowi w Berlinie, przyszłe
mu prezydentowi Stanów Zjedno
czonych: „nigdy nie widziałem kąpie
liska w położeniu tak obliczonym na 
zachowanie i odzyskanie zdrowia”.

Latem 1813 r., w czasie rozejmu 
w wojnie wyzwoleńczej z Francją, 
zjechali do Lądka sprzymierzeni mo
narchowie, najpierw Fryderyk Wil
helm III z córkami i synami, 
a w sierpniu car Aleksander I. Obok 
oficjalnych spotkań w pawilonie, 
zwanym Leśną Świątynią, i narad 
wojennych znalazł się czas na odpo
czynek, a znaczna liczba wojskowych 
ożywiła zdrojowy sezon nawet bar
dziej, niż oczekiwano. W rezultacie 
zakazane zostały powszechne dotąd 
wspólne damsko-męskie kąpiele 
w basenie, gdyż „przez częste odwie
dzanie tych miejsc przez cudzoziem
skich wojaków [...] nie zachowywano 
ze wszystkim wszelkich względów, ja
kie się zazwyczaj winno pici pięknej”. 
Domy, w których mieszkał król (Or
la 1) i car (róg Orlej i Św. Jadwigi), 
choć w bardzo zmienionym kształcie, 
nadal można oglądać.

Lata trzydzieste XIX w. - to po
czątek największego rozkwitu Lądka, 
aż do pierwszej wojny światowej ku
rortu na europejską miarę. W 1842 r. 
niderlandzka królewna Marianna 
Orańska, żona księcia pruskiego Al
brechta, ufundowała przy źródle, no
szącym jej imię (obecnie „Dąbrów
ka”) pijalnię i halę spacerową. W la
tach 1878-1880 na miejscu dawnego

stanął nawiązujący do jego kształtu, 
neobarokowy, monumentalny zakład 
Marii, z wielką kopułą nad basenem 
i pełnym przepychu wystrojem 
wnętrz. Kartusz z literami „FR” nad 
wejściem przypomina kurację króla 
Fryderyka. Ostatnią okazałą budowlą 
uzdrowiska stał się nowy zakład św. 
Jerzego, wznoszony od 1914 r. 
i ukończony w latach Wielkiej Wojny, 
ozdobiony mnóstwem rzeźb o wod- 
no-morskiej tematyce oraz figurą pa
trona. Ciągle też poszerzano tereny 
spacerowe w okolicznych lasach - 
doliną potoku Jadwiżanki dojść moż
na na przykład do Źródła św. Jadwi
gi z elegancką obudową z 1911 r.

Polacy odwiedzali Lądek już 
w XVIII w., zaś w następnym stuleciu 
przybywali coraz liczniej. Nie tylko 
z zaboru pruskiego, także „zagranicz

ni”, z Galicji i Kongresówki. Sądząc 
z relacji, bawili się znakomicie, choć
by - jak Józef Morawski w 1815 r. - 
podziwianiem dam w kąpieli: „stroją 
się w wodę jakby na bal, woda zaś bę
dąc bardzo czystą [...] podwaja pięk
ność widoku przypatrującemu się 
z górnej galerii, który mniema widzieć 
przed sobą kąpiel Diany”. Wśród pol
skich gości były osoby ważne i znane: 
legionista gen. Antoni Amilkar Ko
siński, filozof Józef Kalasanty Sza
niawski, gen. Józef Sowiński, który 
w 1831 r. poległ w okopach Woli, pi
sarz Fryderyk Skarbek, Oskar Kol
berg, poeta Roman Zmorski, margra
bia Aleksander Wielopolski. W 1820 
r. zjechała rodzina księcia Antoniego 
Radziwiłła z Poznania - i zakochany 
w jego córce Elizie książę pruski, 
późniejszy cesarz Wilhelm I. Radzi-
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wiłlowie zbudowali, dla siebie i roda
ków, „Hotel de Pologne” (Orla 2).

Zarządowi kurortu zależało na 
Polakach, dbano, by się dobrze czu
li, zatrudniano polską służbę i ku
charzy. Burmistrz Lądka dawał ogło
szenia do polskich gazet, nieraz - 
jak w krakowskim „Czasie” z 1880 
r. - skierowane specjalnie do pań: 
„Kąpiele kobiece [...] łagodny klimat 

górski, zupełna ochrona od wschodu 
i północy, szczególnie odpowiednia 
przeciw zboczeniom kobiecego zdro
wia. [...] 2/3 gos'ci są kobiety. Piękne 
mieszkania, co dzień dwa razy kon
cert, teatr”. W latach 1876-1903 
jednym z tutejszych lekarzy był 
Aleksander Ostrowicz, który wydał 
dla polskich gości obszerny prze
wodnik. Nagrobek doktora z jego
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podobizną zachował się na cmenta
rzu przy ul. Śnieżnej. A na placyku 
przed zdrojową kaplicą stoi kolum
na z figurą Matki Bożej, ufundowa
na około 1887 r. przez poznańskie
go przedsiębiorcę Antoniego Krzy
żanowskiego.

W 1945 r. nietknięty działaniami 
wojennymi Lądek Zdrój znalazł się 
w granicach Polski (choć i Czesi mie
li na niego chrapkę). Przez kilka lat 
gospodarowało tu wojsko, głównie 
sowieckie. Potem miejscowość stała 
się ośrodkiem sanatoryjno-wypo
czynkowym w gestii Funduszu Wcza
sów Pracowniczych. W 1953 r. za
kład Marii otrzymał nową, świecką 
nazwę „Wojciech”, natomiast „Jerzy” 
przetrwał, bo można było nie pamię
tać o jego świętości. Uzdrowisko roz
wijało się - na szczęście nowe budyn
ki nie popsuły zbytnio krajobrazu - 
ale i stopniowo niszczało. W latach 
dziewięćdziesiątych zrobiono wiele, 
gruntownie wyremontowany „Woj
ciech” błyszczy dawną świetnością. 
Zrujnowaną kaplicę św. Jerzego ura
towano we współpracy z Niemcami, 
żaden z obiektów zabytkowych nie 
jest już więc zagrożony. Dotkliwy 
brak środków też jednak dobrze wi
dać, a szarość minionej epoki nie ze
wsząd zniknęła. Choć z drugiej stro
ny dancing w „Kaskadzie”, taki jak 
przed laty, niewątpliwie ma dla wielu 
nostalgiczny urok.

Jarosław Komorowski

Spotkanie z książką

Adam Chmielowski (1845-1916), zakonnik 
znany jako św. Brat Albert, byt założycie
lem zgromadzeń zakonnych albertynów i al

bertynek, organizował i prowadził liczne za
kłady charytatywne w Galicji (ogrzewalnie 
i przytuliska), opiekował się domami dla star
ców i ludzi niedołężnych, zakładał domy dla 
bezdomnych dzieci i odwiedzał szpitale. 
W 1898 r. wraz z braćmi zakonnymi wybudo
wał pustelnię zakopiańską na Kalatówkach, 
gdzie osiadł jako kapelan. Częste kontakty 
Brata Alberta, artysty malarza, z krakowską 
bohemą, bliskość tak prężnego ośrodka in
telektualnego, jakim byt Kraków, sprawiły, że 
pustelnia stała się miejscem niezwykłym, 
emanującym specyficzną atmosferą. I takim 
pozostała po śmierci Brata Alberta.

PUSTELNIA NA KALATÓWKACH

W 2003 r. Zgromadzenie Sióstr Alber
tynek - w stulecie pobytu na Kalatówkach 
- wydało album poświęcony pustelni. 
Tekstem opatrzyła go siostra Ambrozja 
Anna Stelmach, a zdjęcia wykonał znany 
z wielu publikacji w „Spotkaniach z Zabyt
kami" Jerzy Duda, autor projektu wystroju 
izby pamięci w Chatce św. Brata Alberta 
w 2002 r. Ilustracji jest tu ponad 60, wśród 
nich np. zdjęcia legitymacji Brata Alberta 
z 1915 r., pustelni i jej otoczenia, kaplicy 
Świętego Krzyża (zaprojektowanej 
w 1898 r. przez Stanisława Witkiewicza), 
Chatki Brata Alberta, sióstr albertynek 
przy pracy. Ciekawostką są fotografie wy
konanego przez Brata Alberta telefonu 
oraz drewnianego tabernakulum powsta

łego według jego projektu. Reprodukcje 
okolicznościowych kart pocztowych 
i znaczków poświęconych A. Chmielow
skiemu zainteresują nie tylko filatelistów. 
W książeczce zamieszczony też został 
opis życia Brata Alberta oraz wykaz sióstr 
i księży kapelanów pełniących duszpa
sterską posługę w pustelni.

Skromna szata graficzna wydawnictwa 
nie przeszkadza w odbiorze książki; funk
cjonujące tu jako dokumentacja ilustracje 
szczególnie komponują się z tekstem. Zain
teresowani nabyciem publikacji mogą kon
taktować się z Drukarnią „Leyko”, Sp. z o.o., 
30-702 Kraków, ul. Romanowicza 11 lub ze 
Zgromadzeniem Sióstr Albertynek na Kala
tówkach. (ek)
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Roztoczańskie cerl
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Cieszanów (pow. lubaczow- 
ski). Imponująca bryła cerkwi 
św. Jerzego, w otoczeniu pięk
nych starych akacji, z zacho
waną murowaną dzwonnicą, 
przyciąga uwagę przyjezd
nych. Została wzniesiona 
w 1910 r., podobnie jak więk
szość murowanych cerkwi na 
Roztoczu, które datowane są 
na ogól na lata 1904-1910. We
wnątrz cerkiew kryje dobrze 
zachowaną polichromię, którą 
w latach 1936-1937 wykonał 
Grzegorz Kuźniewicz, słynny 
rzeźbiarz i malarz pochodzący 
ze Starego Brusna (autor m.in. 
monumentalnej płaskorzeźby 
jednego z amerykańskich pre
zydentów na skale Black Hills 
w Dakocie Południowej 
w USA), Cerkiew w Cieszano
wie ma w dobrym stanie dach 
i drzwi główne oraz boczne 
wejścia ozdobione kunsztow
ną snycerką. Mimo dewastacji 
(w latach pięćdziesiątych słu
żyła jako magazyn) nadaje się 
jeszcze do remontu. W 2004 r. 
została uprzątnięta, wstawiono 
szyby w oknach i uporządko
wano teren wokół budowli, 
(fot. 1, 2)

l Diużniów (pow. hrubieszowski). Cerkiew ta została 
zbudowana w 1882 r. na miejscu dawniejszej świątyni. 
Trójdzielna, zwieńczona trzema kopulami. Wewnątrz za
chował się kompletny ikonostas i wiele elementów daw
nego wyposażenia. Otoczona jest resztkami starego mu- 
ru z bramą i schodami flankowanymi czterema slupami. 
W pobliżu znajduje się zniszczona murowana dzwonnica 
parawanowa z początku XX w. Na skutek procesów ero
zyjnych poziom drogi znacznie się obniżył, co z jednej 
strony potęguje wrażenie wyniosłości wzgórza, na któ
rym stoi cerkiew, z drugiej zaś czyni ją trudno dostępną 
dla parafian. Twórca tej niezwykłej świątyni nie zawahał 
się posadowić jej na wzniesieniu, tak by jej bryła - najwyż
sza ze wszystkich drewnianych cerkwi w Polsce - górowa
ta nad otaczającym ją krajobrazem. W tej przepięknej cer
kwi jeszcze cztery lata temu nie było światła elektryczne
go. Młody proboszcz ma pod swoją opieką również zabyt
kowe cerkwie w Mycowie, Wyżtowie i Chtopiatyniu. Jest 
całkowicie świadomy wartości powierzonych mu zabyt
ków i mimo piętrzących się kosztów i trudności (jego pa
rafianie to w 95% ludzie bezrobotni, pracownicy byłych 
PGR-ów) wierzy, że uratuje je od zniszczenia, (fot. 3)
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Dachnów (pow. lubaczowski). 
Drewniana dawna cerkiew grecko
katolicka z 1864 r. (według innych 
danych z 1735 r.), rozbudowana na 
początku XX w., obecnie kościół 
rzymskokatolicki Podwyższenia Krzy
ża Świętego. Od czasu wybudowa
nia nowego kościoła ulega dewasta
cji (m.in. wybito szyby w oknach, 
a ściany zasnuty się pajęczynami). 
Zniszczeniu ulega również oryginal
na drewniana dzwonnica. (fot. 4)

Hrebenne (pow. tomaszowski). Dawna cerkiew 
greckokatolicka, obecnie rzymskokatolicki filialny 
kościół św. Mikołaja Biskupa. Budowla drewniana, 
wzniesiona w 1685 r. (według innych danych w 1697 
r., według tradycji - w 1600 r.), trójdzielna. Trzy czę
ści nakryte ośmiobocznymi kopułami zwieńczonymi 
pozornymi latarniami. Jeden z najcenniejszych za
bytków architektury cerkiewnej w Polsce. Po ostat
nim remoncie piękne gontowe pokrycia dachu zmie
niono, niestety, na blaszane. Wewnątrz zachowały 
się fragmenty ikonostasu z XVIl-XVI11 w. i polichromii. 
Obok znajduje się dwukondygnacyjna drewniana 
dzwonnica z końca XVIII w. i murowana bramka 
z początku XIX w. Cały zespól cerkiewny położony 
jest malowniczo na wzgórzu w otoczeniu starych 
drzew. Po drugiej wojnie światowej cerkiew została 
zamieniona na kościół rzymskokatolicki, ale od 1995 
r. co czwarte nabożeństwo odprawiane jest w ob
rządku wschodnim, (fot. 5)

; Huta Różaniecka (pow. 
lubaczowski). Ruina mu
rowanej cerkwi greckoka
tolickiej św. Mikołaja Bi
skupa. wzniesionej w 1825 r. 
(1836 r.?). Budowla ta 
przypomina kościół kato
licki, z prostokątną nawą 
i przylegającym do niej pre
zbiterium. Zespól cerkiew
ny (przed wojną stała tu 
również drewniana dzwon
nica) został zbombardo
wany 26 czerwca 1943 r. przez lotnictwo niemieckie. 
Ruiny cerkwi (której mury przetrwały w pełnej wyso
kości) wraz z przylegającym do niej cmentarzem sta
nowią cenny zabytek. Zachowało się tu wiele ukry
tych w trawie dziewiętnastowiecznych nagrobków 
z napisami w języku polskim. Warto byłoby objąć 
ochroną teren cmentarza, który zagrożony jest są
siedztwem szosy i wzniesionego obok warsztatu, 
(fot. 6, 7)

Maria Kaniewska

(zdjęcia: 1,2,4-7 - Maria Kaniewska;
3 - Ksenia Kaniewska)



SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Tym razem strony przeznaczone na „Społeczny przegląd zabytków” w całości oddajemy p. Zbigniewowi Lewińskiemu - 
naszemu stałemu czytelnikowi i prenumeratorowi „Spotkań z Zabytkami” z Chojnic, autorowi nadesłanych do redakcji 
dwóch opracowań: Świeckie średniowieczne budownictwo Chojnic oraz Wieże ciśnień mojego miasta. W krótkim liście 

p. Lewiński napisał: „Chcę dołączyć do grona ludzi, którzy obrali sobie za cel kultywowanie tradycji i historii poprzez 
dokumentowanie dóbr naszej wspanialej kultury”. Idea ta jest bliska wszystkim uczestnikom naszej akcji.

Miejscowość: Chojnice, gm. Chojnice, pow. chojnicki, woj, 
pomorskie.
Bliższa lokalizacja: w obrębie murów Starego Miasta, przy ul. Pod- 
murnej 13.
Rodzaj i nazwa obiektu: Brama Cztuchowska (Brama Kamienna) 
z pierwszej potowy XIV w.
Użytkownik: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach. 
Stan obiektu: dobry; baszta była remontowana w latach 1888-1910, 
następnie, w latach 1952-1955 i 1960, gruntownie przebudowana we 
wnętrzu, przeznaczona została na siedzibę muzeum.
Inne informacje: baszta, wzniesiona około 1340 r. w stylu gotyc
kim, jest budowlą pięciokondygnacyjną na planie kwadratu; po
czątkowo pełniła funkcję wieży obserwacyjnej oraz bramy wjazdo
wej do miasta, od 1618 r. aż po wiek XIX mieściło się w niej więzie
nie, następnie do 1945 r. byta używana jako dzwonnica kościołów 
św. Ducha i św. Trójcy.
Dane bibliograficzne: I. G. Goedtke, Geschichte der Stadt Conitz 
[Historia miasta Chojnic], Chojnice 1991 [przekład z oryginału nie
mieckojęzycznego, wydanego w Gdańsku, w 1724 r.]; Chojnice. 
Dzieje miasta i powiatu, [red. S. Gierszewski], Wrocław 1971; Kata
log Zabytków Sztuki w Polsce, 1.11, z. 5, [oprać. P Palamarz, J. Petrus], 
Warszawa 1979; F. Pabich, Maty leksykon chojnicki, Chojnice1987.

Brama 
Cztuchowska 
od strony 
ul. 31 Stycznia

Bliższa lokalizacja: w obrębie murów Starego Miasta, przy 
ul. Podmurnej 15.
Rodzaj i nazwa obiektu: Baszta Wronia z XIV w.
Użytkownik: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach.
Stan obiektu: dobry; po restauracji w 1974 r. baszta przekazana 
została Muzeum Historyczno-Etnograficznemu w Chojnicach, 
obecnie mieści się w niej administracja muzeum.
Inne informacje: z baszty - wybudowanej na murach obronnych, 
pomiędzy Bramą Czluchowską i Bramą Młyńską (nieistniejącą już) - 

prowadziła niegdyś na mury drewniana galeryjka; na początku XIX 
w. budowla przeznaczona została na więzienie; po przebudowie, 
dokonanej ze względu na zniszczenia po uderzeniu pioruna w 1870 r., 
utraciła m.in. gotyckie tuki oraz sklepienie.
Dane bibliograficzne: jak wyżej

Baszta Wronia oraz fosa
i fragment murów 
obronnych w Chojnicach

Bliższa lokalizacja: w obrębie murów Starego Miasta, przy 
ul. Podmurnej 9.
Rodzaj i nazwa obiektu: Baszta Szewska.
Użytkownik: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach. 
Stan obiektu: dobry; baszta, wielokrotnie niszczona w czasie wo
jen, utraciła swój pierwotny wygląd: została zrekonstruowana 
w 1983 r.; od 1984 r. mieszczą się w niej biblioteka i czytelnia 
Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.
Inne informacje: w minionych wiekach baszta byta siedzibą 
cechu szewskiego.
Dane bibliograficzne: jak wyżej

Baszta Szewska w Chojnicach

26 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2004



Bliższa lokalizacja: w obrębie murów Starego Miasta, przy ul. 
Podmurnej nr 7.
Rodzaj i nazwa obiektu: Dom Szewski.
Użytkownik: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach. 
Stan obiektu: dobry; dom odbudowany staraniem muzeum, 
mieszczą się w nim pracownie specjalistyczne tej instytucji.
Dane bibliograficzne: jak wyżej.

Dom mieszkalny (na pierwszym planie, z lewej) oraz Dom Szewski 
(w gtębi)

Bliższa lokalizacja: w rejonie stacji kolejowej PKP w Chojnicach, 
pomiędzy peronem 1 i ul. Towarową.
Rodzaj i nazwa obiektu: wieża wodna o pojemności zbiornika 350 
m3 (wieża wodna nr 1) z końca XIX w.
Użytkownik: Polskie Koleje Państwowe S. A., Zaktad Taboru Gdynia. 
Stan obiektu: ziy; po likwidacji trakcji parowej w Chojnicach (1957 r.) 
wieża wodna straciła na znaczeniu - nieremontowana zaczęta popa
dać w ruinę, obecnie przeznaczona jest do rozbiórki.

Wieża wodna nr 1 na stacji PKP 
w Chojnicach,
widok od ul. Towarowej

Bliższa lokalizacja: w centrum miasta, na wzgórzu, przy ul. 14 Lutego. 
Rodzaj i nazwa obiektu: wieża ciśnień (wieża wodna) z końca XIX w. 
Użytkownik: prywatny właściciel.
Stan obiektu: zły; wieża od kilkudziesięciu lat jest nieczynna i po
woli ulega zniszczeniu (np. w złym stanie są już prowadzące na 
szczyt budowli wewnętrzne drewniane schody); ratunkiem dla za
grożonego obiektu może być inwestycja, którą planuje zrealizować 
jego obecny właściciel (punkt widokowy z kawiarenką na szczycie 
wieży).
Inne informacje: zwieńczona cerkiewną kopulą, wysoka na 
36 m i dominująca nad miastem wieża ciśnień w Chojnicach jest 
budowlą jednokondygnacyjną ze zbiornikiem o pojemności 40 m3; 
wybudowana została w latach 1898-1900 przez Towarzystwo Akcyj
ne AEG z Kolonii-Ehrenfeld; w 1923 r. przeszła na własność miasta, 
a od niedawna stanowi własność prywatną.

Bliższa lokalizacja: w rejonie stacji kolejowej PKP w Chojnicach, 
obok dawnej lokomotywowni, pomiędzy torami 2 i 3.
Rodzaj i nazwa obiektu: wieża wodna o pojemności zbiornika 350 
m3 (wieża wodna nr 2) z 1890 r.
Użytkownik: Polskie Koleje Państwowe S. A., Zakład Taboru Gdynia. 
Stan obiektu: zły; ściany obudowy zbiornika wykazują liczne pęk
nięcia oraz ubytki betonu, stalowy szkielet usztywniający w znacz
nym stopniu skorodowany; obiekt grozi zawaleniem - przeznaczo
ny do rozbiórki.
Dane bibliograficzne: Ekspertyza techniczna nr 15/Rz/B z dnia 
6 lutego 1989 r, wykonana przez Centrum Ustug Techniczno-Orga
nizacyjnych Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techni
ków Budownictwa, Zespól Rzeczoznawców Budowlanych w Byd
goszczy [maszynopis].

Zbigniew Lewiński
Chojnice

Wieża ciśnień w Chojnicach, widok od ul. 14 Lutego

Wieża wodna 
nr 2 na stacji PKP 
w Chojnicach, 
widok od toru 
kolejowego 2
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

„Świdermajer”

O
twock - to obecnie jedno 
z wielu miast satelickich wo
kół Warszawy, liczące około 
44 tys. mieszkańców. Niegdyś znany 

w kraju i poza jego granicami ośro
dek wypoczynkowy i sanatoryjny dla 
chorych na gruźlicę. Krótki, lecz in
tensywny rozwój miasta na przeło
mie XIX i XX w. doprowadził do 
wykształcenia się specyficznego stylu 
budownictwa lokalnego, które było 
rozwijane do końca okresu między
wojennego we wszystkich letniskach 
podwarszawskich, od Międzylesia 
po Celestynów. Powstanie tego stylu 
jest związane ze zjawiskiem rozprze
strzeniania się w Europie pod koniec 
XIX w. mody na architekturę szwaj
carską (budynki w konwencji „chalet 
suisse”).

Ojcem tego stylu był Michał Elwi
ro Andriolli (1836-1893), który 21 
lutego 1880 r. za kwotę 18 tys. rubli 
nabył od Zygmunta Kurtza część fol
warku Anielin, należącego do dóbr 
Otwock Wielki. Był to teren dziewi
czy, niezamieszkany, zalesiony, poło
żony nad rzeką Świder. Nowy właści
ciel od razu postanowił zagospodaro
wać go na letnisko. Swoją posiadłość 
nad Świdrem nazwał Brzegami. 
Oprócz dworku dla siebie wybudo
wał kilkanaście domów z przeznacze
niem pod wynajem dla letników 
z Warszawy. Szczególnie zaintereso
wany był rozpropagowaniem tego 
letniska wśród warszawskich arty
stów, malarzy, aktorów. Część mate
riału na budynki sprowadził ze swo
jego majątku Stasin pod Mińskiem 
Mazowieckim. Andriolli sam opraco
wał konstrukcję ścian - z belek two
rzył główne elementy wiązania do
mu, które z obydwu stron obijał łata
mi, natomiast przestrzeń między ni
mi wypełniał mieszaniną kolek, gliny, 
wiórów i pociętych gałęzi. Własno
ręcznie wyrysowywał na deskach 
projekty wykończeń stolarskich, 
ozdób i ornamentów, które służyć 
miały do wykańczania szczytów, 
ścian i ganków. Szczególnie upodo
bał sobie zdobienia o motywach ro
ślinnych. W 1885 r. sprowadził 
z Warszawy cztery pawilony pozosta
łe po Wystawie Rolno-Przemysłowej,

1. Otwock, ul. Kościuszki 19, willa gen. Michała Jacymirskiego, 1890 r.
2. Willa „Podole” z 1899 r., ul. Kościuszki 15
3. Fragment zdobienia ściany budynku przy ul. Żeromskiego 1

z których zmontował dom nazwany 
„Sędzią”. Pawilony były zbudowane 
z drewna w stylu domów alpejskich, 
a dokładniej tyrolskich. Elementy te
go stylu włączył do swoich projek
tów również twórca tzw. stylu zako
piańskiego - Stanisław Witkiewicz. 
Jednak styl góralski, zwany zako
piańskim, to dopiero lata dwudzieste 
XX w. Bolesław Prus w Kronikach pi
sał, że „są to cacka, jakich Warszawa 
jeszcze nie widziała w tej ilości i roz
maitości. Budowane są przeważnie 
z drewna, a każdy z nich bawi się 
piękną formą, sztukaterią, rzeźbie
niem, tapicerskimi ozdobami albo ży
wą barwą. Są to stacje jakiś dróg żela
znych, altany, kaplice zakończone 

wieżami spiczastymi, baniastymi, nie
kiedy balkonami”.

Bogaty wystrój domów wznoszo
nych przez artystę wywarł niewątpli
wy wpływ na formę budynków, które 
zaczęto stawiać w latach późniejszych 
w okolicach Otwocka. Styl, w jakim 
kontynuowano rozbudowę przyszłe
go uzdrowiska, nawiązując nieudol
nie do pierwowzoru stworzonego 
przez Andriollego, został nazwany 
żartobliwie przez K. I. Gałczyńskiego 
jako „świdermajer”. Drewniana ar
chitektura szwajcarska i rosyjska, 
modna w dziewiętnastowiecznej Eu
ropie dzięki wystawom światowym 
w 1873 r. w Wiedniu i w 1878 r. 
w Paryżu dotarła do Otwocka dzięki 
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Andriollemu, który poznał ją 
w Wiedniu. Szczególnie silny jest 
wpływ bogatej ornamentyki rosyj
skiej, tzw. styl laubzegowy. Wzory 
szwajcarskie nie miały natomiast we
rand, tak charakterystycznych dla bu
downictwa otwockiego i całej linii 
otwockiej. Większy ruch budowlany 
nastąpił na tym terenie dopiero po 
śmierci Andriollego na przełomie 
XIX i XX w. Związane to było z od
kryciem przez dr. Józefa Geislera uni
katowych na skalę europejską właści
wości miejscowego mikroklimatu. 
Okoliczni cieśle i stolarze szybko 
podchwycili nowe cechy budownic
twa wprowadzone na ten teren przez 
właściciela Brzegów. Nowo budowa
ne domy wspaniale wkomponowy
wały się w już istniejącą architekturę 
oraz doskonale harmonizowały z ota-

rannością i solidnością wykonania 
oraz użyciem do ich wznoszenia lep
szych materiałów. Ponadto mają bo
gatszą formę architektoniczną i bo
gatsze zdobnictwo. Okres drugi 
przypadał na lata 1919-1939. Bu
dynki wówczas wzniesione charak
teryzują się mniejszą starannością 
wykonania, użyciem gorszych jako
ściowo materiałów, uboższą formą 
architektoniczną, ozdobami wycię
tymi laubzegą-.

Pod względem formy domy nad- 
świdrzańskie można podzielić na trzy 
grupy. Pierwsza z nich - to obiekty 
kubaturowo największe, o rozwinię
tym planie, składające się z zestawio
nych ze sobą wielu brył prostopadło
ścianów, wielokondygnacyjne. Do 
drugiej grupy należą obiekty mniej
sze, maksimum dwukondygnacyjne.

czającą przyrodą. Moda i styl, który 
zaszczepił Andriolli okolicznym wła
ścicielom gruntów, przyniosły wy
mierne efekty. Tereny dzisiejszego pa
sma otwockiego, położone wzdłuż 
wybudowanej w 1877 r. Nadwiślań
skiej Linii Kolejowej, stały się bardzo 
atrakcyjne zarówno dla inwestorów, 
jak i letników (w późniejszych latach 
i dla kuracjuszy). Już pod koniec lat 
osiemdziesiątych XIX w. nad Świ
drem stało około 50 willi należących 
do różnych właścicieli, które służyły 
jako pensjonaty dla letników.

Do chwili obecnej zachowało się 
bardzo dużo obiektów wybudowa
nych w stylu nadświdrzańskim 
(„świdermajer”). Czas ich powsta
wania można podzielić na dwa okre
sy. Okres pierwszy przypadał na lata 
1880-1918. Domy wzniesione 
w tym czasie cechują się większą sta

Natomiast grupa trzecia - to głównie 
parterowe domy mieszkalne, najbar
dziej zbliżone do tradycyjnej archi
tektury drewnianej Mazowsza. Pod 
względem pełnionych funkcji wszyst
kie można podzielić na budynki uży
teczności publicznej (szkoły, szpitale, 
uzdrowiska itp.), domy letniskowe, 
pensjonaty i domy mieszkalne.

Domy nad Świdrem wybudowa
ne były z tego samego materiału, tj. 
z drewna sosnowego, w nielicznych 
wypadkach na podwaliny użyto dę
biny. Podwalina domu wykonana by
ła z drewna łączonego na narożach 
na zacios, zamek lub klucze. Ściany 
budynków miały dwojaką konstruk
cję - większość sumikowo-zrębowo- 
-łątkową, z węgłem łączonym na ry
bi ogon z obciętymi ostatkami, pozo
stałe konstrukcję sumikowo-łątko- 
wą, ze słupami na węgłach oraz na 

długości ścian. W domach o tego ty
pu rozwiązaniach konstrukcyjnych 
wykorzystywano ich formę przy do- 
budowywaniu dodatkowych po
mieszczeń poprzez dostawianie ko
lejnych sumików i łątek do już istnie
jącej konstrukcji. Ściany były ponad
to oszalowane zarówno z zewnątrz, 
jak i wewnątrz; wewnątrz szalunek 
był przykryty tynkiem położonym 
na trzcinę. Stropy i podłogi były 
drewniane. Podłogi kładziono na le- 
garach, a sufity ubijano na belkach 
stropowych i niekiedy dodatkowo 
obijano deskami oraz w celu docie- 
plenia i uszczelnienia otynkowywa- 
no. Ściany były oszalowywane de
skami, co niejednokrotnie nadawało 
im bardzo ozdobną formę. Deski na 
ścianach były przybijane do wysoko
ści okien pionowo, powyżej pozio
mo i oddzielone drewnianym gzym
sem biegnącym dookoła budynku. 
W budynkach parterowych z trem- 
pelkiem w dachu na deski ścian od 
góry nachodziły deski szalunku i za
kończone były ozdobnymi wzorami 
o motywach roślinnych. Często też 
stosowano dodatkowe oszalowanie 
węgłów, nierzadko wykonane w for
mie ozdobnej. Budynek nakryty był 
dachem krokwiowym bądź krokwio
wo-jętkowym (czasami wzmocnione 
stolcem). Krokwie posadowione by
ły na belkach stropowych bądź czę
ściej na leżącej na belkach stropo
wych murmułce (lub trempelku, tj. 
podwójnej murmułce). Dzięki takiej 
konstrukcji dachu otrzymywano do
datkową przestrzeń do wykorzysta
nia. Dachy miały formę dwuspado
wą, naczółkową lub mansardową 
i kryte były dachówką bądź blachą. 
Szczyty były zawsze bogato zdobione 
deskami z licznymi wycięciami 
o motywach roślinnych, zwierzęcych 
z pazdurami i krokiewkami. Najbar
dziej ozdobny i jednocześnie bardzo 
funkcjonalny element elewacji sta
nowiły werandy i ganki. Ich liczne 
występowanie przy otwockich bu
dynkach związane było przede 
wszystkim z letniskowo-uzdrowisko- 
wym charakterem miasta. Miały 
głównie konstrukcję szkieletową, na 
dole obite deskami, a u góry prze
szklone, lub jako nierozerwalna 
część budynku - konstrukcję sumi- 
kowo-łątkową. Ganki najczęściej by
ły budowane przy budynkach parte
rowych, miały konstrukcję szkieleto-
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4.5. Dom Oszera Perechodnika, 1925 r., 
ul. Kościelna 18 (4) i zdobienie okna w tym 
domu (5)

(zdjęcia: Paweł Ajdacki)

wą i nie były przeszklone. Wszystkie 
werandy i ganki były bogato zdobio
ne, szczególnie ich dolne części obite 
deskami i szczyty dachów. Prawdo
podobnie przy budowie domów wy
korzystywano elementy produkowa
ne segmentowo.

Najpiękniejszym elementem do
mu nadświdrzańskiego była jego 
bardzo bogata snycerka stolarki 
drzwiowej, okiennej, ścian, szczy
tów, dachów i ganków. Andriolli 
przy przygotowywaniu projektów 
korzystał z już istniejących wzor
ców, które sam następnie wzbogacał 
swoimi pomysłami. W ilości i jako
ści ozdób wykonanych dla otwoc
kich willi można się doszukać cech 
wspólnych dla rosyjskich dacz budo
wanych w drugiej połowie XIX w. 
(Andriolli studiował w Petersburgu 
i był zesłańcem jako uczestnik po
wstania 1863 r.) oraz z rozpropago

wanym w Polsce przez S. Witkiewi
cza stylem budownictwa alpejskiego 
z Austrii i Szwajcarii. Andriolli miał 
ambicje stworzyć coś, co miałoby 
niepowtarzalny, ponadczasowy cha
rakter i jednocześnie przyjęło się po
wszechnie w podwarszawskim bu
downictwie. Projekty ozdób, stolar
ki, obramień okiennych itp., wyko
nane przez artystę dla pierwszych 
domów w Brzegach, zostały adapto
wane na potrzeby i możliwości no
wych użytkowników przez miejsco
wych cieśli i stolarzy, którzy często 
dorzucali własne pomysły.

Drewniana architektura Otwocka 
i okolic jest w skali Mazowsza czymś 
wyjątkowym. Rozwinęła się w bar
dzo krótkim czasie i tylko na ściśle 
określonym terenie, którego osią jest 
Nadwiślańska Linia Kolejowa, a cen
trum miasto Otwock. Obecny stan 
techniczny większości budynków nie 
wróży im długiego użytkowania, 
szczególnie te z przełomu XIX i XX 
w., znajdują się w przededniu całko
witej likwidacji. Na katastrofalny 
stan tego budownictwa złożyło się 
kilka przyczyn:

- brak prawowitych właścicieli, któ
rzy albo zginęli podczas ostatniej 
wojny, albo wyemigrowali za granicę 
lub zostali pozbawieni swoich wła
sności przez władzę ludową;
- brak konserwacji i remontów;
- niewłaściwe użytkowanie - duża 
część budynków była przeznaczona 
tylko do użytkowania w okresie let
nim, a nie przez cały rok, jak to jest 
obecnie praktykowane;
- nadmierne zagęszczenie lokatorów;
- dzikie dobudowy, rozbudowy i prze
budowy prowadzone przez lokatorów.

W dalszym ciągu jednak otwoc
kie „świdermajery” trwają i warto 
zwrócić uwagę na ich niepowtarzal
ny klimat, świadczący o dawnej 
świetności uzdrowiska i o tym, że ar
chitektura może współgrać z otocze
niem, a nie szpecić. Promykiem słoń
ca w ciemnym tunelu jest ukonstytu
owanie się w Otwocku stowarzysze
nia, które za cel statutowy postawiło 
sobie ochronę budynków drewnia
nych, wzniesionych w stylu nadświ- 
drzańskim.

Paweł Ajdacki
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Poczta w Ostrzeszowie

P
oczta w Ostrzeszowie (woj. wiel
kopolskie) jako instytucja powsta
ła w 1764 r. na szlaku kursów 
pocztowych Kalisz-Grabów-Ostrze- 

szów-Kępno. Była wtedy stacją pośred
nią (przeprzęgową), zwaną „poczthalte- 
rią”. Stacja taka miała za zadanie trzy
mać konie na zmianę oraz prowadzić 
miejsca noclegowe wraz z wyżywie
niem. Z Kalisza pocztowe wozy konne 
odchodziły wówczas w poniedziałki 
i czwartki wieczorem, by rano następ
nego dnia mogły dotrzeć do Kępna. Po 
odebraniu poczty z trasy Wroclaw-War- 
szawa wozy wracały do Kalisza.

W 1793 r. Ostrzeszów, Kalisz i Kęp
no znalazły się na 14 lat pod zaborem 
pruskim. Potem, między 1807 a 1815 
r. te trzy miejscowości nadal znajdowa
ły się w jednym organizmie - Księstwie 
Warszawskim i dzięki temu nie zmie
niały się znacząco pierwotne trasy po
łączeń pocztowych. Od 1815 r. Kalisz 
znalazł się w zależnym od Rosji Króle
stwie Polskim, a Ostrzeszów i Kępno 
ponownie w zaborze pruskim. Nowo 
powstała granica wymusiła rozwój no
wego dominującego ośrodka miejskie
go w regionie, który wypełniłby „lukę” 
po Kaliszu. W ten sposób zaczął rozwi
jać się Ostrów Wlkp. W 1868 r. funk
cjonowała już poczta, kursująca na tra
sie: Ostrów-Ostrzeszów-Kępno-Ole- 
śnica oraz Ostrzeszów-Grabów. Domi
nującą rolę Ostrowa spotęgowała jed
nak dopiero budowa w 1875 r. linii ko
lejowej z Poznania do Kluczborka, na 
trasie której znalazł się także Ostrze
szów. Później powstały kolejne linie 
kolejowe, które uczyniły Ostrów waż
nym węzłem już w 1888 r., a Ostrze
szów węzłem lokalnym w 1910 r.

Budowa kolei całkowicie wyparła 
pocztowe wozy konne na szlakach po
krywających się z torami. Odtąd prze
syłki były wożone pociągami, najczę
ściej w specjalnych wagonach (ambu
lansach pocztowych). Ostatni wóz kon
ny z Ostrowa do Odolanowa odjechał 
9 października 1909 r., a następnego 
dnia otwarto linię kolejową, łączącą te 
dwa miasta. Na tej podstawie można 
przypuszczać, że ostatnia poczta konna 
z Ostrzeszowa do Grabowa odeszła 30 
września 1910 r., gdyż 1 października 
tego roku otwarto tam linię kolejową.

Remontowany w latach 2002-2003 
budynek poczty w Ostrzeszowie został 
wybudowany w 1900 r. w stylu typo
wym dla pruskiej prowincji poznańskiej. 

Elewacje z czerwonej cegły klinkierowej, 
spadziste dachy i ozdobne blendy ostro 
rysowały budowlę w krajobrazie miasta, 
a jednocześnie dzięki swej typowości po
zwalały przechodniowi szybko zidentyfi
kować budynek jako mieszczący pocztę. 
Konstrukcja dachowa została wyko
nana wyjątkowo solidnie, ponieważ 
musiała podtrzymywać maszty linii 
telegrafu i telefonu. Trudno dziś po
wiedzieć, gdzie mieściła się wcze
śniejsza poczta, ale nie ulega wątpli
wości, że ze względów funkcjonal- 
no-technicznych musiała być poło
żona przy drodze z Kalisza do Kęp
na. Możliwe więc, że zajmowała tę 
samą działkę, co obecny urząd, gdyż 
stoi on właśnie przy tej drodze 
(obecnej ul. Kolejowej). Po 1875 r. 
odrębny „punkt” przekazywania 
poczty do pociągów mógł się też 
znajdować na pobliskim dworcu ko
lejowym. Obok głównego budynku 
poczty, mieszczącego salę z okienka
mi obsługi klientów, pomieszczenia 
służbowe i techniczne, telegraf 
i centralę telefoniczną, znajdowała 
się jeszcze oficyna w podwórzu, 
a w niej stajnie.

W latach 1918-1919 Ostrzeszów 
wrócił do Polski, a gospodarzem 
przy Kolejowej 27 stała się Poczta 
Polska. W okresie międzywojennym 
dobudowano od południa jedno
kondygnacyjną przybudówkę, która 
architektonicznie została zespolona 
z wcześniejszą bryłą. Umieszczono 
w niej nowe wejście główne, a stare prze
budowano na okno. Podczas drugiej woj
ny światowej w budynku znów funkcjo
nował niemiecki urząd pocztowy.

W 1968 r., w myśl zasady, że wszyst
ko, co wybudowane przed okresem Pol
ski Ludowej, jest złe, pocztę poddano 
„modernizacji”. W efekcie otrzymano 
wnętrze uniwersalne, typowe dla lat 
sześćdziesiątych XX w., przypominające 
bardziej wiejską klubokawiarnię niż 
urząd pocztowy. Można się jedynie cie
szyć, że owa modernizacja przypadła 
właśnie na lata sześćdziesiąte i elewacje 
budynku pozostały nienaruszone. Gdyby 
budynek przebudowywano w latach sie
demdziesiątych, zapewne zmieniono by 
całą bryłę budynku oraz elewacje wraz 
z otworami drzwiowymi i okiennymi. 
Jednym z elementów, który znacząco 
zmienił wnętrze poczty, był podwieszany 
sufit. Zasłonięto nim ozdobny sufit pier
wotny, wykonany z rzeźbionych elemen

tów drewnianych, który istniał w oby
dwu częściach budynku (i w tej z 1900 
r., i w tej z lat międzywojennych), mógł 
więc powstać w okresie dobudowy no
wej części. Ze względu jednak na charak
ter przebudowy (bezwarunkowe dopa
sowanie się do starszego gmachu), bar
dziej prawdopodobne wydaje się, że taki 
właśnie, drewniany sufit istniał tam już 
od 1900 r., a w nowszej części poczty 
wykonano sufit na wzór starszego.

1. Budynek poczty w Ostrzeszowie 
po remoncie
2. Sufit w budynku pocztowym 
po przeprowadzonej renowacji

(zdjęcia: Krzysztof Zawada)

Kiedy w 2002 r. przystąpiono do 
kolejnej modernizacji poczty, chyba 
nikt nie spodziewał się odkrycia zabyt
kowego sufitu. A jednak, po zdjęciu 
podwieszanego blaszaka wyłonił się on 
w całej okazałości. W trakcie remontu 
budynku pocztowego sufit został odre
staurowany. Dodatkowo zostało ujed
nolicone z nim kolorystycznie nowe 
wyposażenie poczty. W ten sposób po
wstało harmonijne, stylowe wnętrze. 
Wyremontowano też dach budynku 
i stolarkę okienną, niewielką kosmety
kę przeszły również elewacje.

Krzysztof Zawada
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Żyrandole Grześkiewiczów

W
 warszawskiej restauracji 
„U Jachacego” można zoba
czyć bardzo interesujące 

i oryginalne fajansowe żyrandole. Ich 
konstrukcja jest niezwykle złożona. Na
kładające się elementy stanowią trzon, 
z którego rozchodzą się, niczym macki 
ośmiornicy, ramiona zwieńczone ażu
rowymi koszyczkami osłaniającymi ża
rówki. Podobne oświetlenie znajduje 
się w niektórych wnętrzach Pałacu Kul
tury i Nauki, dawniej także w warszaw
skiej Cafe Nowy Świat i szkole rolniczej 
w Ursynowie.

Autorami tych skomplikowanych 
w formie obiektów byli Helena i Lech 
Grześkiewiczowie. Oboje ukończyli 
Królewską Akademię Sztuk Pięknych 
w Rzymie i specjalizowali się w malar
stwie. W latach pięćdziesiątych zwią
zani byli z Fabryką Fajansu we Wło
cławku, gdzie oprócz szkoleń malarek 
ludowych realizowali także własne 
projekty. Jednym z nich były opisywa
ne żyrandole. Cieszyły się dużym 
uznaniem, o czym świadczy fakt próby 
podpisania kontraktu na ich eksport 
do Stanów Zjednoczonych (informa
cja przekazana ustnie przez Lecha 
Grześkiewicza). W ówczesnych re
aliach politycznych taki kontrakt był 
niemożliwy i pomimo interwencji Le
cha Grześkiewicza nie doszło do za
warcia umowy. Później wzory żyran
doli skopiowała ekipa ceramików ra
dzieckich.

Na I Ogólnopolskiej Wystawie Ar
chitektury Wnętrz i Sztuki Dekoracyj
nej, otwartej 9 maja 1952 r. w war
szawskiej Zachęcie, zaprezentowano 
dwa takie żyrandole: 16-ramienny 
i 5-ramienny, oba ręcznie malowane. 
Rzeczywiście żyrandole Grześkiewi
czów zaczęto zaliczać do obowiązko
wego elementu wyposażania wnętrza 
„świadomie nawiązującego do narodo
wych form twórczości regionalnej” 
(A. Wojciechowski, O sztuce użytko
wej i użytecznej, Warszawa 1955, 
s. 85). Za jednorodnie urządzone 
wnętrze uważano takie, które składa
ło się np. z mebli T. Kasprzyckiego 
czy O. Szlekysa, tkanin dekoracyjnych 
A. Milwicza, talerzy A. Buszka jako 

ozdoby ścian, żyrandoli Grześkiewi
czów, narzuty K. Szczepanowskiej 
i szkła J. Kurzątkowskiego. Problem 
jednak w tym, że tak naprawdę oma
wiane żyrandole nie do końca wpisu
ją się w tzw. regionalną stylistykę lu
dową. Dekorowane są najczęściej mo
tywami kwiatowymi w kolorze kobal
tu, różnych odcieni brązu oraz złota. 
Desenie te wskazują na pewne podo-

Żyrandol w restauracji „U Jachacego” w Warszawie

(fot. Katarzyna Liwak)

bieństwa z wzorami charakterystycz
nymi dla sztuki ludowej, jednak nie 
wykazują one związków z folklorem 
w linii prostej. Nawiązują do prymity
wu, ale niekoniecznie o polskich ko
rzeniach. Nie można jednoznacznie 
określić przynależności stylowej tego 
rodzaju form, jednak nasuwa się sko
jarzenie z renesansem, szczególnie 
kiedy żyrandole są zamontowane na 
kasetonowych sufitach.

Zapewne wiązanie ich z formami 
ludowymi wynikało z działalności 
małżeństwa Grześkiewiczów, prowa
dzonej w ramach Biura Nadzoru 
Estetyki Produkcji (późniejszego In
stytutu Wzornictwa Przemysłowego), 

a polegającej na wspomnianym szko
leniu malarek ludowych, których in
wencję wykorzystywano do dekoro
wania ceramiki czy projektowania 
wzorów tkanin. Ta część twórczości 
Grześkiewiczów (bowiem to oni wła
śnie nadzorowali i podpowiadali pew
ne rozwiązania) nawiązywała do lu
dowości. Tymczasem żyrandole wyka
zują raczej formy historyzujące.

Oprócz żyrandoli małżeństwo 
tworzyło w podobnych formach także 
lampy, kandelabry i kinkiety. Obiekty 
te w całości były wykonane z fajansu 
- w wypadku lamp łącznie z abażura
mi, które wyglądają jak ażurowe ko
szyczki z doczepionymi u dołu fajan
sowymi frędzlami.

Pierwsze żyrandole zostały zapro
jektowane prawdopodobnie w 1951 
r. Wprawdzie często można się ze
tknąć z datą 1950, to jednak wydaje 
mi się ona mało prawdopodobna, 
choćby ze względu na fakt, iż Grześ
kiewiczowie w Fabryce Fajansu we 
Włocławku przebywali od 1 do 
8 maja 1949 r. (był to zbyt krótki 
okres na zaprojektowanie i wykona
nie obiektu), następnie kilka razy 
w 1951 iw latach późniejszych. Bio- 
rąc pod uwagę, że w 1952 r. żyran
dole pojawiły się na wspomnianej 
wystawie, a w 1950 Grześkiewiczo
wie nie przebywali we Włocławku 
(w tym czasie do wypału zaprojekto
wanych obiektów używali wyłącznie 
pieców fabryki we Włocławku), je
dyną prawdopodobną datą wydaje 
się rok 1951. Żyrandole i inne formy 
oświetlenia od lat sześćdziesiątych 
Grześkiewiczowie wypalali już we 
własnej pracowni pod Warszawą, 
jednak największym zainteresowa
niem cieszyły się one w latach pięć
dziesiątych i stały się jednym z waż
niejszych osiągnięć Fabryki Fajansu 
we Włocławku.

Młode to wprawdzie zabytki, od
biegające rangą od misternie malowa
nych naczyń czy formowanych z fanta
zją figurek tego okresu, ale należy się 
im to określenie.

Katarzyna Liwak
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Skarby kultury polskiej

T
o była niezwykła wystawa.
W warszawskim Muzeum Lite
ratury im. Adama Mickiewicza 

od maja do lipca br. mogliśmy obco
wać z dziełami wielkiej rangi - ekspo
natami ze zbiorów Biblioteki Polskiej 
w Paryżu, największego i najstarszego 
centrum polskiej emigracji. Założyli ją 
polscy uchodźcy po upadku powstania 
listopadowego, w 1838 r. Prezesem 
Rady Bibliotecznej został ks. Adam Je
rzy Czartoryski, a pierwszym dyrekto
rem Biblioteki był bibliofil i archiwista 
Karol Sienkiewicz. Biblioteka Polska 
w Paryżu, będąca archiwum dokumen
tów pamięci narodowej i strażnicą 
księgozbioru, stanowiła intelektualne 
i duchowe centrum polskiej emigracji, 
podtrzymujące narodową tożsamość. 
Wśród 150-letnich zbiorów instytucji

1. Fragment 
ekspozycji „Skarby 
kultury polskiej...” 
w warszawskim 
Muzeum Literatury 
im. Adama 
Mickiewicza;
na pierwszym 
planie rzeźba 
Edwarda Wittiga, 
„Przeznaczenie”

2. Leon Kapliński, 
„Portret księcia 
Adama 
Czartoryskiego”

3. Stanislaw 
Wyspiański, 
„Portret Władysława 
Mickiewicza”

znalazło się ponad 200 tys. tomów 
ksiąg, 5 tys. rękopisów, 3 tys. czaso
pism, 5 tys. map i atlasów, kilkaset eks
ponatów malarstwa, grafiki, rysunku 
i rzeźby, zgromadzonych głównie dzię
ki darowiznom.

Przygotowania do wystawy roz
poczęły się w 2002 r. Dyrekcja Bi
blioteki Polskiej postawiła przed or
ganizatorami ekspozycji - Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie i Warszawską Fundacją 
Kultury - wiele warunków dotyczą
cych konserwacji i ubezpieczenia wy

pożyczonych dzieł. Obiekty te, 
o ogromnej wartości i wyjątkowym 
znaczeniu, po raz pierwszy miały 
przyjechać do kraju i zostać udostęp
nione publiczności do zwiedzania. 
Prezentowanie trzystu wybranych 
eksponatów poprzedziła ich grun
towna renowacja w Pracowniach 
Konserwacji Zabytków Zamku Kró
lewskiego w Warszawie. Wiele obiek
tów znajdowało się w bardzo złym 
stanie, a trzeba było konserwować je 
tak, aby zachować charakter całej ko
lekcji. Honorowy patronat nad wy

stawą, która otrzymała oficjalną na
zwę „Skarby kultury polskiej ze zbio
rów Biblioteki Polskiej w Paryżu”, 
objęli prezydent RP Aleksander Kwa
śniewski oraz prezydent Republiki 
Francuskiej Jacques Chirac. Kusto
szem wystawy został dr Łukasz Kos
sowski.

Wystawa składała się z kilku czę
ści, prezentowanych w osobnych sa
lach tematycznych; w atmosferę każ
dej wprowadzało jedno specjalnie 
wyeksponowane dzieło, stanowiące 
punkt odniesienia wobec pozosta-
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łych zbiorów. Wstępem do ekspozycji 
był obraz autorstwa Horacego Ver- 
neta „Polski Prometeusz” z 1831 r., 
utożsamiający śmierć polskiego po
wstańca z tragicznym losem bohatera 
mitu. Jako pierwsze eksponaty pre
zentowały się wydawnictwa emigra
cyjnych stronnictw i stowarzyszeń - 
od egzemplarzy „Pielgrzyma Polskie
go” z 1832 r., przez „Narodowość”, 
„Teraźniejszość i przyszłość”, „Zjed
noczenie”, „Zorzę”, „Demokratę 
Polskiego”, po tygodnik „Polak we 
Francji”, ukazujący się w latach trzy
dziestych XX w. Publikacje te stano
wiły dokumentację poglądów, bardzo 
różnych, czasem skrajnych, emigra
cyjnych organizacji, które współist
niały podtrzymywane świadomością 
konieczności zachowania polskiego 
języka i narodowej tradycji. Uzupeł
nienie tej części ekspozycji stanowiły 
obrazy o tematyce martyrologicznej 
(m.in. „Zesłaniec” Henryka Redlicha 
i „Ranny więzień” Kazimierza Alchi- 
mowicza). Kolejna część wystawy zo
stała poświęcona chwale oręża pol
skiego i pamięci wielkiej Rzeczypo
spolitej. Patronował jej obraz pędzla 
Jana Mioduszewskiego „Matka Bo
ska Ostrobramska” z 1885 r., nawią
zujący do Mickiewiczowskiej Inwo
kacji. Jak słusznie tu przypomniano, 
przebywający na emigracji intelektu
aliści nie tylko starali się kultywować 

narodowe tradycje w dziełach arty
stycznych (co uwidoczniają zbiory ob
razów i grafik Aleksandra Orłowskie
go, Michała Elwiro Andriollego, Wła
dysława Stawińskiego). W 1848 r. 
Adam Mickiewicz utworzył przecież 
Legion Polski, walczący we Włoszech.

Dominantę kolejnej sali stanowiła 
rzeźba Edwarda Wittiga „Przeznacze
nie” z 1903 r., stanowiąca hołd złożo
ny przez artystę Mickiewiczowi, przed
stawiająca klęczącą postać (prawdopo
dobnie samego rzeźbiarza) przed ma
ską pośmiertną wieszcza. W tej części 
wystawy zgromadzono dokumenty 
i druki związane z działalnością Towa
rzystwa Literackiego Polskiego, które 
wraz z Towarzystwem Pomocy Nauko
wej utworzyło Bibliotekę Polską w Pa
ryżu. Znalazł się tu m.in. akt założenia 
Towarzystwa Literackiego Polskiego 
(1832 r.), dekret z 1866 r., w którym 
Napoleon III uznawał Towarzystwo 
Historyczno-Literackie (powstałe 
z przekształcenia Towarzystwa Literac
kiego Polskiego) za instytucję użytecz
ności publicznej oraz spis nazwisk ko
lejnych dyrektorów Biblioteki Polskiej 
i prezesów Towarzystwa Historyczno- 
-Literackiego. Uwagę przyciągał ekspo
nowany tu „Portret Władysława Mic
kiewicza” (najstarszego syna poety; 
Władysław był jednym z dyrektorów 
Biblioteki Polskiej) pędzla Stanisława 
Wyspiańskiego.

4. Olga Boznańska, „Autoportret
(w kapeluszu)”
5. Adam Mickiewicz, Dziady część III, 
[Przedmowa] (1832)
6. Teofil Kwiatkowski, „Polonez Chopina”
7. Bolesław Biegas, rzeźba „Dwóch satyrów 
z lasku bulońskiego”, terakota
z pomarańczową patyną

(zdjęcia: 1 - Anna Kowalska,
2-7- zbiory Muzeum Literatury im. Adama 

Mickiewicza w Warszawie)

Kolejna sala ekspozycji przenosiła 
zwiedzających do pracowni malar
skiej Olgi Boznańskiej, która była 
największym artystycznym autoryte
tem w gronie Towarzystwa Artystów 
Polskich w Paryżu, organizacji sku
piającej polskich literatów, rzeźbiarzy 
i malarzy. Liczne obrazy jej pędzla, 
w tym najwięcej autoportretów, za
prezentowane zostały w sąsiedztwie 
obrazów i grafik Feliksa Jabłczyń- 
skiego, Władysława Stawińskiego, 
Teodora Axentowicza, Alfonsa Kar
pińskiego, Władysława Jarockiego. 
Twórczość artystów-emigrantów roz
wijała się dwukierunkowo. Jeden 
nurt związany był z traktowaniem 
sztuki jako depozytu narodowej toż
samości, drugi - z poszukiwaniem 
nowych środków wyrazu. Hołdujący 
nowościom artyści (Teofil Kwiat
kowski, Jan Rubczak, Włodzimierz
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Terlikowski, Jan Lebenstein) wyru
szali z Paryża w poszukiwaniu na
tchnienia na południe Francji. Ale 
sam Paryż jako metropolia też fascy
nował i dostarczał tematów. Emi
granci, włączeni w nurt życia miasta, 
zachowali jednak poczucie odrębno
ści; ten dystans ułatwiał przekazanie 
własnych wizji otaczającego świata. 
Kolejna część wystawy przedstawiała 
dzieła poświęcone właśnie Paryżowi 

widzianemu przez przybyszów. Gra
fiki Antoniego Kamieńskiego, uka
zujące okrucieństwo miasta wobec 
słabych i bezdomnych oraz obrazy 
Jana Rubczaka, przedstawiające 
piękno paryskich ulic, bulwarów, 
dynamikę życia codziennego miesz
kańców, sąsiadują z malarskimi wi
zjami Konstantego Brandla, będący
mi architektonicznymi improwiza
cjami na temat paryskich gotyckich 
kościołów.

Kulminacyjna i największa część 
ekspozycji, ukazana jako swoista 
przestrzeń sakralna, zawierała najcen
niejsze skarby kultury polskiej - do
kumenty historyczne i literackie ze 
zbiorów Biblioteki Polskiej. Wystar
czy, że wymienimy prezentowane tu 
listy: królowej Bony do papieża Paw
ła III z 1547 r. (z jej podpisem), Mar
cina Kromera do nuncjusza apostol
skiego w Polsce z 1563 r., Łukasza 
Górnickiego do Mikołaja Radziwiłła 
z 1594 r., króla angielskiego Jakuba 
I Stuarta do Karola Chodkiewicza 
z 1606 r., króla Stanisława Augusta 
do podczaszego nowogródzkiego 
z 1791 r., Juliusza Słowackiego do 
Edwarda Odyńca z 1829 r. i Frydery
ka Chopina (na papierze listowym 
George Sand) do Ludwika Platera 
z 1840 r. Osobno eksponowane były 
dokumenty związane z powstaniem 
listopadowym: pismo gen. Józefa 
Chłopickiego do Reprezentacji Króle
stwa Polskiego z 1830 r., będące ak
tem przyjęcia dyktatury i akt sejmowy 
detronizacji cara Mikołaja I jako kró

la Polski z 1831 r. Dziennik z podró
ży po Syberii Adolfa Januszkiewicza 
i dokumenty Michała Wołłowicza 
ukazywały dzieje uczestników po
wstania już po jego klęsce. W sali tej 
zgromadzono też cenne rękopisy lite
rackie - Katechizm Pielgrzymstwa 
Polskiego i Dziady część III Adama 
Mickiewicza oraz Przedświt Zygmun
ta Krasińskiego. W sztambuchu Marii 
Szymanowskiej, uzupełnionym przez 
jej córkę Celinę Mickiewiczową, 
można było natomiast obejrzeć auto
grafy artystów i kompozytorów: Ba
cha, Beethovena, Haydna, Mozarta, 
Liszta, Moniuszki, Chopina. -

Tej części wystawy patronował 
obraz Leona Wyczółkowskiego „Ry
cerz wśród kwiatów” z 1904 r. Kiedy 
powstawało to dzieło, trwała wojna 
japońsko-rosyjska, która rozbudziła 
nadzieje na odzyskanie niepodległo
ści przez Polskę. Obraz, inspirowany 
Weselem Wyspiańskiego i legendą 
o zaklętych w skałę Giewontu rycerzach, 
stał się swoistym kontrapunktem dla 
otwierającego wystawę „Polskiego 
Prometeusza” Horacego Verneta. 
Tamto dzieło wyrażało rozpacz po 
utracie niepodległości, to napawało 
wiarą w jej odzyskanie. Malarskim 
dopełnieniem ekspozycji były obrazy 
Walentego Wańkowicza („Adam 
Mickiewicz jako św. Jan Ewangeli
sta”, „Portret Marii Szymanow
skiej”), Teofila Kwiatkowskiego 
(„Fryderyk Chopin”, „George 
Sand”, „Polonez Chopina”), Henry
ka Siemiradzkiego („Autoportret”). 
Eksponatem, który może nie zwracał 
powszechnej uwagi, ale stanowił 
cenną pamiątkę, był... drewniany 
kostur Adama Mickiewicza z 1850 r. 
Pewnie służył choremu wieszczowi 
jako pomoc w chodzeniu, bo prze
cież autor Dziadów nie potrzebował 
rekwizytów dodających prestiżu.

I tak dotarliśmy do końca ekspo
zycji, opisując zaledwie część udo
stępnionych dzieł. Warszawiacy mo
gą tę wystawę już tylko wspominać, 
a mieszkańcy Krakowa mają szansę 
zwiedzać ją w Muzeum Narodowym 
od września do końca listopada br. 
Wrażenia z wystawy pomoże utrwa
lić towarzyszący jej album. Pewnie 
na długo zapamiętamy skarby kultu
ry polskiej z paryskich zbiorów.

Ewa A. Kamińska
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ -

Z Zamościa do Turynu

W
 ramach reformy szkolnictwa 
do szkól licealnych wprowa
dzono nowy przedmiot, który 
tak naprawdę nowy nie jest, bo naucza

no go w dawnych podstawówkach 
i obecnych gimnazjach, jako „rysunki”, 
„plastyka” i „wiedza o sztuce”. W wielu 
państwach Europy poświęca się mu du
żo uwagi. U nas, niestety, nie. Na „wie
dzę o kulturze” (tak brzmi oficjalna na
zwa przedmiotu) przeznaczona jest jed
na godzina tygodniowo. I to tylko 
w jednej klasie!

Ale dla chcącego, nic trudnego. Gru
pa zainteresowanych pierwszoklasistów 
z mojej klasy - klasa I c z III Liceum 
Ogólnokształcącego w Zamościu - spo
tyka się czasem po lekcjach, aby na
uczyć się czegoś więcej. W tym roku po
stanowiliśmy zrobić mały przegląd 
obiektów w naszym najbliższym otocze
niu, które są zabytkami, albo, naszym 
zdaniem, na to miano zasługują. Nie 
wyważaliśmy otwartych drzwi: posłuży
liśmy się gotowymi „kartami zabytku” - 
tak, aby nie umknęły nam najważniejsze 
o nich informacje.

A trzeba przyznać, że nasza okolica 
obfituje w zabytki. Zabytkowy jest sam 
układ urbanistyczny Zamościa - „miasta 
idealnego” powstałego według projektu 
B. Morando na podstawie koncepcji bu
dowy miast G. Martiniego. Mury miej
skie i bramy, którymi się zajęliśmy, są 
nieco młodsze i wielokrotnie przebudo
wywane, ale i tak nie we wszystkich mia
stach takie obiekty istnieją! Oprócz 
oczywistych i ogólnie uznanych elemen
tów naszego dziedzictwa kulturowego 
udało nam się odkryć kilka niepozor
nych budynków, które są stare i bardzo 
zaniedbane, takich, o których już niedłu
go nikt nie napisze. Jedna z uczennic, 
Emilia Ostapińska, znalazła na przykład 
we wsi Sitaniec koło Zamościa nietypo
wą dzwonnicę. Swoje spotkanie z zabyt
kiem opisała w sposób bardzo osobisty:

„Po raz pierwszy natknęłam się na nią 
będąc dzieckiem. Jako sześciolatka poje
chałam w odwiedziny do dziadków. Tro
chę mi się znudziło w domu i wymknę
łam się na zewnątrz. Poszłam przed siebie 
i wkrótce... stanęłam przed wysokim, 
wysokim murem. Byt za wysoki, aby go 
przeskoczyć, ale może da się obejść? 
Oczywiście, że się dał i okazał się wcale 
nie murem, a jakimś budynkiem. Kiedy 
podrosłam, babcia powiedziała mi, że to 
dzwonnica, która pamięta wszystkie woj
ny światowe. Po kilku latach, jako lice
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alistka, znów stanęłam przed dzwonnicą. 
Tym razem przyjechałam nie do dziad
ków (bo oni już tu nie mieszkają), ale do 
tego dziwnego budynku. Postanowiłam 
dociec całej prawdy o nim. Wzięłam swo
je materiały śledcze: tzn. ołówek i karton 
i powoli dochodziłam jej kształtów pier
wotnych, zasad wcale niezbyt skompliko-

przybliżyć mi podstawy architektury 
i sztuki, jednak nie robiło to na mnie aż 
tak dużego wrażenia, abym mogła zain
teresować się tym poważnie. Wszystko 
zmieniło się w momencie, kiedy zaczę
łam uczęszczać do szkoły średniej. To 
właśnie z inicjatywy pani profesor Kozik, 
mojej wychowawczyni, postanowiłam 

wanej konstrukcji, odkryłam jej propor
cje. Od okolicznych mieszkańców dowie
działam się, że budynek z czerwonej, pa
lonej w okolicy cegły, nie jest użytkowa
ny od początku XX wieku. Nikt też go ni
gdy nie remontował. Szkoda, bo w ten 
sposób zatarły się szczegóły posągu 
umieszczonego w niszy muru”.

Inni uczniowie postanowili zacząć 
od badań archiwalnych: jedni udali się 
do archiwum miejskiego, drudzy do bi
blioteki muzealnej, aby dowiedzieć się 
tego, co historycy napisali o bramach 
Zamościa. Tak powstały krótkie opra
cowania o Bramie Lwowskiej Starej 
i o dawnej Bramie Szczebrzeszyńskiej. 
Zawarte w nich informacje pochodzą 
przede wszystkim z książki Stanisława 
Herbsta i Jana Zachwatowicza Twierdza 
Zamość. Istotne okazały się też materia
ły różnych autorów z pracy zatytułowa
nej Zamość miasto idealne oraz znako
mite artykuły prof. Teresy Zarębskiej. 
Oto jedno z takich uczniowskich opra
cowań, autorstwa Joanny Dragan:

„Przez znaczną część swojego życia 
właściwie niewiele wiedziałam o moim 
rodzinnym mieście, a dokładniej o jego 
pięknej architekturze. Owszem, w szkole 
podstawowej i gimnazjum próbowano 

opisać jeden z zabytków mojego miasta. 
Wybór padł na Bramę Lwowską Starą, 
która wydawała się chyba jednym 
z prostszych obiektów do opisania (wy
obrażenie jak najbardziej mylne).

Swoją pracę zaczęłam od dokładnego 
przyjrzenia się «mojemu» zabytkowi 
oraz zastanowienia się, gdzie mogę zasię
gnąć informacji na jego temat. Pani pro
fesor doradziła mi, abym udała się do 
Zamojskiego Konserwatora Zabytków. 
Moja wizyta w biurze konserwatorskim 
była bardzo owocna. Na miejscu udo
stępniono mi kartę zabytku, zawierającą 
podstawowe informacje dotyczące za
bytku: usytuowanie, historię, stan za
chowania, ostatnie prace konserwator
skie. Karta zawierała też zdjęcia oraz ry
sunki bramy, które pozwolono mi sko
piować. Tak oto zaczęła się moja przygo
da z architekturą.

Brama Lwowska była nie tylko bra
mą wjazdową do miasta, ale tak, jak po
zostałe bramy, służyła prestiżowi. Miała 
szczególne znaczenie - jako łuk triumfal
ny wystawiany w centrum miasta dla 
bohaterów stanowiła oprawę ich trium
fów i zwycięstw. Wyposażona w stosow
ne emblematy oraz inskrypcje - jest też 
nosicielką treści ideowych. W pasie fryzu



ZABYTKI I MLODZIEZ

1. Uczennice w Archiwum Miejskim
w Zamościu
2. Dzwonnica w Sitańcu kolo Zamościa, 
rysunek E. Ostapińskiej
3. Stara Brama Lwowska w Zamościu, 
rysunek z początku XIX w., według
S. Herbsta i J. Zachwatowicza
4. Porta Palatina w Turynie

znajduje się na przykład taka oto in
skrypcja: «ANNO CHRYSTI MDLXXX 
/OANfNES] DE ZAMOSC1O REGNI 
POLONIAE SUPREMUS [CANCELLA- 
RIUS] DE SUA PECUNIA [C1RCUM- 
MUNIRE] COLONOSQ [UE] CONVO- 
CARE COEPIT ET NOMEN ZAMO- 
SCIUM NOVUM INDIDIT» [«ROKU 
PAŃSKIEGO 1580 JAN ZAMOYSKI 
KANCLERZ WIELKI KRÓLESTWA POL
SKIEGO WŁASNYM SUMPTEM PO
CZĄŁ OBWAROWYWAĆ I ZGROMA
DZAĆ OSADNIKÓW ORAZ NADAŁ IMIĘ 
NOWY ZAMOŚĆ*]. W partii cokołu nato
miast występuje: «PECCATI ATQ [UE] 
EREBI NECISQ[UE] VICTOR CUNC- 
TORUM RABIEM HOSTEM REPELLE* 
[«ZWYCIĘZCO GRZECHU, PIEKŁA 
I ŚMIERCI ODEPRZYJ WŚCIEKŁE ATAKI 
WSZYSTKICH NIEPRZYJACIÓŁ*]*. Bra
ma Lwowska Stara - jeden z ciekawszych 
przykładów architektury Bernardo Moran- 
do w Zamościu - nazywana jest także Bra
mą Tomaszowską. W 1755 r. wspomniana 
była, jako brama «z mostem dwa razy 
zwodzonym*. Z bramą łączy się wiele waż
nych dla historii naszego miasta epizodów, 
takich jak: napad i odparcie Rosjan 
w 1706 r., wejście wojsk zaborczych 
w 1772 r. i dwukrotny wjazd do miasta ce
sarza Józefa II. W 1818 r. bramę zamuro
wano i zamieniono na kazamatę. Wtedy 
też zburzono jej kamienną fasadę, a obok 
wybudowano nowy przejazd. Do 1866 r. 
w Starej Bramie Lwowskiej mieściło się 
więzienie «kompanii poprawczej*, w której 
przebywał m.in. Walerian Łukasiński. 
W rękach wojska pozostawała aż do 1926 
r., pełniąc w nim różne funkcje, np. składu 
na drewno (!). W latach dwudziestych, 

w związku z odbudową tzw. «celi Łukasiń
skiego*, doszło wreszcie do rozpoczęcia 
prac remontowych. W 1937 r. Jan Zachwa
towicz zidentyfikował najwyższą kazama
tę jako pozostałość Starej Bramy Lwow
skiej. Prace nad rekonstrukcją fasady, pro
wadzone według zachowanego rysunku in
wentaryzacyjnego, przerwano ze względu 
na wybuch drugiej wojny światowej. Do
kończono je dopiero w 1979 r. Od 1987 r. 
fasada bramy jest iluminowana.

Stara Brama Lwowska wzniesiona zo
stała z czerwonej cegły, na zaprawie wa
piennej. Elementy dekoracyjne (obramie
nia otworów, okładziny ścian, rzeźby) wy
konano z piaskowca. Sklepienie przejazdu 
jest dwuprzęsłowe, nieckowate, a wartow
ni - kolebkowe. Łuk arkady przejazdu jest 
półkolisty, zaś drzwi do wartowni są pro
stokątne. Strzelnice ustawione są ukośnie, 
obustronnie rozglifione. W elewacji za
chodniej i południowej występują dekora
cyjne kamienne rzygacze. Fasada bramy 
jest symetryczna, jednokondygnacyjna, na 
cokole zwieńczona belkowaniem toskań
skim. Fronton na cokole ujęty jest pilastra- 
mi. Pendant dolnej kondygnacji jest bonio- 
wany, na osi, z półkolistą niszą wypełnio
ną płaskorzeźbą figuralną, po obu bokach 
wzbogaconą płaskorzeźbionymi kartusza
mi z herbem Zamoyskich «Jelita». W ścia
nach przejazdu bramnego znajdują się pa
ry strzelnic i nisze, a w zwieńczeniu bramy 
- płaskorzeźba ukazująca klęczącego przed 
Chrystusem św. Tomasza (patrona miasta).

Niestety, obiekt utracił w znacznym 
stopniu pierwotny kontekst przestrzen- 
no-funkcjonalny. Brakuje fosy i mostu 
wyprowadzającego na trakt lwowski. 
Nie zachowała się jego część południo
wa i odcinek przylegającej kurtyny, łą
czącej się z Bramą Lwowską Nową. Bra
ma Lwowska Stara jest jednak najlepiej 
zachowaną bramą w naszym mieście”.

Tak naprawdę, nasza praca z zabyt
kami dopiero się rozpoczęła. Klasa na
wiązała kontakty z młodzieżą z dwóch 
pięknych miast we Włoszech: Turynu 
i Modeny, w ramach programu dla 

szkół COMENIUS. Swoje opracowania 
o zabytkach Zamościa uczniowie prze
tłumaczyli na język włoski, co nie było 
łatwe, zwłaszcza że nie ma słownika 
polsko-włoskich terminów plastycznych 
i architektonicznych!

W marcu kilkoro uczniów z naszej 
klasy zostało zaproszonych do Turynu. 
Wrócili stamtąd 1 kwietnia. I co się oka
zało? W Turynie też udało im się zna
leźć kilka bram miejskich. I to jakich!

Cieszę się, że nasza młodzież mogła 
zobaczyć, jak Włosi, od przedszkolaka 
do emeryta, wychowywani są w kontak
cie ze sztuką: obok nas w Rivoli przed
szkolaki malowały swoje wrażenia z wi
zyty w pałacu-muzeum, my z Ameryka
nami staraliśmy się kolorem oddać na
sze wizje przestrzeni, a w miasteczku 
u stóp wzgórza starsi właściciele kamie
nicy ozdobili rysunkiem blaszaną zwy
kłą skrzynkę na przyłącze elektryczne.

Aby móc dostrzec, ocenić i zatrzymać 
piękno, na jakie czasem tylko chwilę uda 
nam się popatrzeć, musi my być odpo
wiednio przygotowani. Dlatego pokazuj
my młodzieży zarówno niepozorne obiek
ty - doskonale zharmonizowane z otocze
niem i piękne, jak i uznane budowle. 
Zwróćmy uwagę na dobre rzemiosło, po- 
każmy im, gdzie szukać informacji histo
rycznych. Wreszcie, nauczmy ich choć tro
chę rysować. Rysując, trzeba się przecież 
na chwilę zatrzymać, zanalizować propor
cje, pomyśleć i odwołać się do posiadanej 
wiedzy. Nie uważajmy, że chwile spędzo
ne z dala od komputera są dla współcze
snego młodego człowieka czasem straco
nym. Sama za wszelką cenę staram się mo
ich uczniów o tym przekonać.

Dagmara Kozik

* Po konsultacji z prof. Jerzym Kowalczykiem, autorem między 
innymi trzech wydań popularnonaukowego przewodnika o Za
mościu (1975,1977,1995) oraz opartego na źródłach naukowe
go artykułu Bramy Zamościa z czasów hetmańskich, „Konserwa
torska Teka Zamojska", cz. 1,1983, s. 44-63, inskrypcje oraz ich 
tłumaczenie podajemy z rozwinięciem znaków abrewiacyjnych. 
Za pomoc serdecznie dziękujemy.
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ROZMAITOŚCI -

Potencjał wielokulturowości
Targom Turystycznym „Karpaty 

2004", zorganizowanym przez 
Podkarpacką Izbę Gospodarczą 

(PIG) w Krośnie, towarzyszyła konfe
rencja o tematyce bliskiej czytelnikom 
„Spotkań z Zabytkami”.

By wprowadzić w atmosferę spo
tkania, warto uświadomić sobie poło
żenie Krosna i Podkarpacia na mapie 
kraju. Południowo-wschodni zakątek

Polskie boksy targowe przeplata
ły się z narodowymi stoiskami po
szczególnych regionów Słowacji, 
Ukrainy i Węgier, co znaczyło, że Eu
roregion zaprezentował się prawie 
w całości. Wbrew pozorom oddziele
nie „prostackiej" targowej komercji 
od „szlachetnej” problematyki dysku
sji byłoby posunięciem błędnym, bo
wiem wszystko, co trafia na stragany 

Ekspozycja stowarzyszenia „Portius”

(fot. z archiwum PIG)

u styku trzech dzisiejszych granic - 
Polski, Słowacji i Ukrainy, zaopatrzo
ny w papiery spadkowe po ck mo
narchii -to tygiel, w którym przez stu
lecia ucierały się pierwiastki wielu na
cji, języków, kultur i religii. Często 
przywoływane, w celach marketingo- 
wo-promocyjnych, dawne związki 
z wiedeńskim dworem, w obecnym 
układzie funkcjonalnym odnoszone 
są do innego rodzaju wspólnot - do 
Euroregionu Karpackiego czy Unii 
Europejskiej.

firmowane przez specjalistów promo
cji regionu i lokalnych touroperato- 
rów, w prostej linii, choć rzecz jasna 
po drobnej kosmetyce, wywodzi się 
z tematyki, będącej osią debaty. A ty
tuł jej brzmial: „Wielokulturowość kar
packa jako atrakcja turystyczna - po
tencjał a rzeczywistość”.

Na wstępie trzeba wyjaśnić poję
cie produktu turystycznego. Brzmi to 
fatalnie, natomiast znaczeniowo jest 
jednocześnie i proste, i zawile. Jest to 
bowiem to, co da się sprzedać tury
ście, może to być hotelowe łóżko, bre
loczek, cisza, czyste powietrze, hała
śliwa plaża i średniowieczny zamek na 
wzgórzu. Handel dziedzictwem poko

leń może budzić odrazę, ale także po
czucie uzasadnionej dumy z dorobku 
przeszłości. I właśnie temu poświęco
na była krośnieńska konferencja.

Dyrektor PIG Grzegorz Kubal 
w referacie wstępnym mówił o sche
matycznym oglądzie rzeczywistości: 
„Zjawisko wielokulturowości karpac
kiej jest zjawiskiem dość powszech
nie znanym, rozpoznawanym, kojarzo
nym, przynajmniej pobieżnie, jest za
razem pewnym sloganem, za którym 
nie do końca wiadomo co się kryje. 
[...] Odpowiedzią jest kolejny slogan - 
wielkim atutem dla rozwoju turystyki, 
który to zresztą rozwój w oparciu o wa
lory przyrodnicze, krajobrazowe i dzie
dzictwo kulturowe został wpisany jako 
priorytet do większości strategii roz
woju na tym terenie...". Następny refe
rat, bazując na przykładach wziętych 
z praktyki, odsłonił mielizny instru
mentalnego traktowania przeszłości 
jako tła popkultury. W kolejnych wy
stąpieniach pojawiły się tematy nowe 
i odkrywcze, jeśli w tych kategoriach 
traktować sprawy przez stulecia za
pomniane, jak i poglądy, których do-_ 
tychczas nauka nie wypowiedziała.

Krośnieńskie stowarzyszenie 
„Portius", od nazwiska Wojciecha 
Portiusa, siedemnastowiecznego po
tentata handlu węgierskim winem, 
przygotowuje „Karpacki szlak wina”, 
projekt typowo turystyczny, oparty na 
zasobach dziedzictwa kulturowego 
trzech krajów - Węgier, Słowacji i Pol
ski. Eksponuje walory krajobrazowe 
i historyczno-architektoniczne miast 
na winnym szlaku: Krosna, Sanoka, 
Medzilaborec, Humennego, Michalo- 
vec, Sarospataku i Tokaju. Kupiecki 
wóz wypełniony dębowymi beczkami, 

Program imprez Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 
w ramach VIII Festiwalu Nauki - Warszawa 2004

17-26 września 2004

Wykłady
20 września - prof, dr hab. Barbara Dąb- 
-Kalinowska Kobiety w Bizancjum. Ich ro
la w życiu i sztuce
16.30, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;
20 września - mgr Michał Wardzyński 
Sztuka Jasnej Góry w XVII i XVIII wieku 
18.00, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;
21 września - mgr Kamil Kopania 
Oprawcy Chrystusa w malarstwie późne
go średniowiecza
18.00, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;
22 września - mgr Ewa Korpysz Szla
kiem opactw cysterskich w Polsce
16.30, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;
22 września - dr Antoni Ziemba Ekscen
tryczny akademik: Hendrick Goltzius 
18.00, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;
23 września - dr Andrzej Pieńkos „Zilustro
wać wszystko!". Księgi Gustave'a Dore'go
16.30, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;
24 września - mgr Paweł Freus Świat śre

dniowiecznych bestiariuszy. Słowo i obraz
16.30, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;
24 września - mgr Kamil Kopania 
Oprawcy Chrystusa w malarstwie późne
go średniowiecza
18.00, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;

Wykłady i wycieczki
18 września - mgr Zbigniew Michalczyk, 
mgr Michał Wardzyński Warszawo, jaka 
byłaś naprawdę... Urbanistyka i zabudo
wa Traktu Królewskiego od średniowie
cza do XX wieku
15.00, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;
22 września - dr Andrzej Pieńkos War
szawskie pomniki Thorvaldsena
15.00, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;
22 września - dr Gabriela Świtek Wbrew 
ironii. Sir Norman Foster i architektura 
18.00, Galeria Zachęta, pl. Małachow
skiego 3;
23 września - prof, dr hab. Waldemar 
Baraniewski Genius loci Uniwersytetu 
Warszawskiego

15.00, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;
24 września - prof, dr hab. Waldemar 
Baraniewski Treści nowoczesnej archi
tektury. Nowa Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego
15.00, nowy gmach Biblioteki UW, ul. Do
bra 56/66;
25 września - mgr Zbigniew Michalczyk, 
mgr Michał Wardzyński Warszawo, jaka 
byłaś naprawdę... Urbanistyka i zabudo
wa Traktu Królewskiego od średniowie
cza do XX wieku
15.00, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;
26 września - mgr Zbigniew Michal
czyk, mgr Michał Wardzyński Warsza
wo, jaka byłaś naprawdę... Przemiany 
architektury warszawskiej Pragi od XVII 
do XX wieku
15.00, Warszawska Wytwórnia Wódek, 
ul. Ząbkowska 27/31

Wycieczki
22 września - dr Andrzej Pieńkos War
szawskie pomniki Thorvaldsena
15.00, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;
23 września - prof, dr hab. Waldemar 
Baraniewski Genius loci Uniwersytetu 
Warszawskiego
15.00, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28;

eksponowany w centralnym punkcie 
targowej hali, już wkrótce, jak zapew
nia prezes stowarzyszenia Zbigniew 
Ungeheuer, wyruszy w drogę.

W turystycznych folderach czyta
my o cerkwiach, potrafimy lokować je 
na wschodzie i południu, przewodnicy 
datują wzniesienie murów, przypadko
wy turysta zauroczony jest nastrojem 
miejsca, niepowtarzalnością kształtu. 
W Beskidach, w Bieszczadach - 
o czym mato kto wie - trzeba wziąć ga
licyjską poprawkę. Mówił o tym Damian 
Nowak, student III roku kulturoznaw- 
stwa krajów karpackich Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, 
omawiając sztywną państwową struk
turę organizacyjną ck monarchii, zaj
mującą się określaniem normatywów 
i budową świątyń dla wiernych obrząd
ku wschodniego. Cesarskie urzędy 
szacowały religijne potrzeby skupisk 
ludności, przyjęły kilkanaście podsta
wowych wzorców uszeregowanych 
według adekwatnej do liczby wiernych 
kubatury obiektu, występowały też 
w roli inwestora. Teren nasycono świą
tyniami określonych typów, wariantów 
i modeli ściśle odpowiadających 
urzędniczym ustaleniom. Prelegent 
w odniesieniu do Beskidu Niskiego 
i Bieszczadów przypisał poszczególne, 
zachowane obiekty murowanego bu
downictwa cerkiewnego do austriac
kiej kategoryzacji. Bazując na konkret
nych przykładach z Pogórza Przemy
skiego i Wschodniej Łemkowszczyzny, 
podjął próbę wskazania cerkwi drew
nianych, będących odpowiednikami 
murowanego austriackiego kanonu.

Tegoroczne doświadczenia, sto
pień zainteresowania konferencją, 
wskazują na sens trwałego jej wpisa
nia w program kolejnych Targów Tury
stycznych.

Grzegorz Demel

24 września - prof, dr hab. Waldemar 
Baraniewski Treści nowoczesnej archi
tektury. Nowa Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego
15.00, nowy gmach Biblioteki UW, ul. Do
bra 56/66;

Lekcje dla szkól średnich
mgr Grażyna Bastek Jak powstawały ob
razy dawnych mistrzów? (liceum) 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Je
rozolimskie 3, wejście służbowe od stro
ny budynku Giełdy; 21 września, 
godz. 10.00;
mgr Mikołaj Palosz, mgr Bartłomiej Zaj- 
kowski Co komputer ma wspólnego 
z wiolonczelą? (liceum)
Galeria Zachęta, Pl. Małachowskiego 3; 
22 września, godz. 10.00;
mgr Luiza Nader Między tekstem a obrazem. 
Gramatyka sztuki współczesnej (liceum) 
Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek 
Ujazdowski, Al. Ujazdowskie 6; 20, 21 
września, godz. 10.00;
mgr Ewa Korpysz Tajemnice warowni 
krzyżackich (liceum)
Instytut Historii Sztuki UW, ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28; 21 września, godz. 
10.00;
dr Jarosław Kilian Jak działa tradycyjny 
teatr? (gimnazjum)
Teatr Polski, ul. Karasia 2, hall wejściowy; 
22 września, godz. 12.00.
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Szanowna Redakcjo!

W nawiązaniu do artyku- 
tu p. Krystyny Malik o miej- 
scach związanych z po- 

! etą Antonim Malczewskim 
(„Spotkania z Zabytkami", 

nr 7, 2004) pragnę dodać, że po
mysł upamiętnienia tego niezwy
kłego Polaka poprzez ufundowa
nie stosownej tablicy - niezależnie 
od tej, która znajdowała się nie
gdyś na kamienicy w Warszawie - 
po wojnie byt już podnoszony, 
choć żartem i bez odniesień do li
terackich zasług autora „Marii". Pi
sze o tym Andrzej Zawada, wybit
ny polski alpinista i publicysta, we 
wspomnieniu zamieszczonym na 
końcu albumu poświęconego hi
storii wypraw na Mont Blanc: „Kie
dy w latach sześćdziesiątych jeź
dziliśmy na obozy wspinaczkowe 
do Chamonix, ówczesny dyrektor 
kolejki linowej na Aiguille du Midi, 
Antoine Pocachard, pomagał nam 
zawsze, dając zniżkowe bilety 
Któregoś dnia powiedzieliśmy mu 
żartem, że następnym razem przy
wieziemy wielką, mosiężną tablicę 
ku czci Malczewskiego i przykręci
my na ścianie górnej stacji kolejki. 
Byt zupełnie zaskoczony faktem, 
że Polak pierwszy zdobył «jego» 
górę, i w dodatku tak dawno temu. 
Jego zdziwienie mogłem jeszcze 
zrozumieć, ale byłem zupełnie za
łamany, kiedy w moim artykule 
o polskim alpinizmie dla francu
skiego miesięcznika poświęcone
go górom zmieniono datę 1818 na 
1918, a zdanie, że Polak byt przed 
Francuzem na Mont Blanc - po 
prostu wykreślono, nie mogąc się 
pewnie z tym faktem pogodzić" 
(S. Ardito, „Masyw Mont Blanc. 
Odkrycie i zdobywanie alpejskich 
gigantów", Warszawa 2000, s. 226).

Jerzy Skrzynecki 
Warszawa

KLUB
PRENUMERATORÓW

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
•/ Jan Borowski z Lodzi - Janusz Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do 

Westerplatte. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002
•/ Janusz Koniec z Olsztynka - Kartka z Zeppelina [katalog wystawy w Muzeum w Gliwicach, maj 2004], Gliwice 

2004; Anna Kwiecień - Porcelana miśnieńska ze zbiorów Muzeum w Gliwicach [katalog wystawy w Muzeum 
w Gliwicach, maj-wrzesień 2004], Gliwice 2004

y Ludmiła Łabędź z Sopotu - Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka Młodej Polski, Wydawnictwo 

Kluszczyński, Kraków brw.
y Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych z Gorzowa Wlkp. - Poczet Władców Polski - królów i książąt. Dar

Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami 
i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym 

Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 
miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo opłacą prenumeratę roczną 
(w 2004 r. - 66 zl zamiast 70,5 zł) • rabat w wysokości 10% na wszystkie 

wydawnictwa książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom 

z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)* dla szkół i bibliotek gratisowe 
roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z okazji jubileuszu 150-lecia TPSP, Kraków 2004
■/ Ewa Sylwestrzak z Przeworska - Mirosław Wiśniewski, Polska. Dworskie pejzaże, Oficyna Wydawnicza

YOUMAR, Warszawa 2003

MM*

W KRAJOBRAZIE 
POLSKI

06 lltKUKM*

PRENUMERATA

prowadzona jest przez: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 
Warszawa, ul. Agrykoli 1, BPH PBK SA Warszawa nr 02 1060 0076 
0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach 
przekazów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć 
w dowolnym miesiącu; cena numerów od 1 do 3 - 5,50 zl za 1 egz., 
cena numerów od 4 do 12 - 6 zl za 1 egz., cena prenumeraty opłaco
nej jednorazowo na cały 2004 r. - 66 zł. Dla prenumeratorów zama
wiających minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 25% raba
tu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26, 621-62-41 w. 252 (e-mail: 
zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach poczto
wych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego ro
ku, do końca lutego na okres od I kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, 
do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron 
internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na IV kwartał 2004 r. przyj
mowane są do 5 września br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Agrykoli 1), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na 
terenie całego kraju.
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Redakcja „Spotkań z Zabytkami" 

b Z dużym zainteresowaniem 
h, przeczytałem artykut p. Krysty- 
gPi ny Malik pt. „Dubno" (z działu

„Spotkania na Wschodzie"), 
zamieszczony w nr. 6 „Spo

tkań z Zabytkami". Pragnę uzu
pełnić podane przez Autorkę in
formacje o herbie umieszczonym 
nad bramą wjazdową do zamku 
kilkoma dodatkowymi uwagami.

Szczegółowe dane o herbie 
książąt Ostrogskich, podziałach 
jego tarczy, a także o dziejach tej 
rodziny podaje K. Niesiecki 
w swym herbarzu (wyd. J. N. Bo- 
browicza, Lipsk 1841, t. VII, s. 175 
i następne). Z danych zawartych 
w wyżej wymienionym źródle wy
nika, że herb zaprezentowany 
w artykule na ii. 6 należat do Janu
sza Ostrogskiego (*1554+1620), 
którego matką była Zofia Tarnow
ska h. Leliwa, a babką ojczystą 
Aleksandra, córka Siemiona Olel- 
kowicza h. Pogoń Litewska. Stąd 
te dwa herby na tarczy „głównej". 
W lewym górnym rogu (heraldycz
nie jest to strona prawa) znajduje 
się pierwotny herb książąt ruskich 
tzw. Pogoń Ruska (jeździec z dzi
dą, godzący w smoka - jak chcą 
niektórzy ma to być św. Jerzy). 
Pod nim znajduje się herb o go
dle h. Mądrostki, na tarczy barwy 
błękitnej. Do znaczniejszych ro
dzin pieczętujących się tym her
bem w tym czasie w Wielkim 
Księstwie Litewskim w XVI w. nale
żeli Wilczkowie. O powiązaniach 
książąt Ostrogskich z tą rodziną 
Niesiecki jednak nie wspomina. 
Herb Ostrogskich umieszczony 
na tarczy „sercowej" pochodzić 
ma od czasów księcia Konstante
go I Ostrogskiego, dziada Janu
sza, zwycięzcy spod Orszy który 
miai go przyjąć od godet herbów 
żon swoich dwóch synów: 1) Be
aty Kościeleckiej h. Ogończyk, 
żony Eliasza (po rusku liii) i 2) Zo
fii Tarnowskiej h. Leliwa, żony 
Konstantyna II Bazylego, matki 
Janusza.

Na zdjęciu kartusza herbowe
go, zamieszczonym w cytowa
nym wyżej artykule (ii. 6), widocz
ne są litery „1X0 KK WK BB KCS", 
których znaczenie można odczy
tać następująco: „Janusz Xsiąże 
Ostrogski, Kasztelan Krakowski, 
włodzimierski, kaniowski, biato- 
cerkiewski, bohustawski, kamio- 
nacki, czerkaski starosta". Kasz
telanem krakowskim Janusz byt 
w latach 1593-1620, a więc z te
go okresu pochodzi prawdopo
dobnie ów kartusz herbowy.

Romuald F. Zaręba 
Kalisz

Spotkania w Internecie

Twierdza Kraków

K
raków, mimo iż słynie z zabytków, 
jak mato które polskie miasto, ni
gdy nie miat szczęścia do prezen
tacji w internecie, być może z powodu ich 

wielkiej liczebności. Co ciekawsze, znako
mitych opracowań doczekały się zabytki 
mniej znane, często pomijane w przewod
nikach i naukowej literaturze, te, o których 
najwięcej zdają się wiedzieć pasjonaci, 
a poważni skądinąd naukowcy wolą ich 
nie dostrzegać. Do takich właśnie zabyt
ków należy między innymi krakowska 
twierdza - ogromny i unikatowy zarazem 
zespół fortyfikacji, który dopiero na inter
netowych stronach mógł zostać szczegó
łowo przedstawiony.

Już od ponad pięciu lat informacje na 
temat Twierdzy Kraków gromadzi Dariusz 
Krzysztaiowski. Stronę, a właściwie cały 
serwis, znaleźć można pod adresem 

a przede wszystkim zdjęciami wykonanymi 
przez autora w czasie wycieczek po twier
dzy. I to właśnie chyba głównie ilustracje 
stanowią o wartości strony. W odróżnieniu 
od książek, internet daje przecież możli
wość pokazania niemal nieograniczonej 
liczby fotografii, co zostało znakomicie wy
korzystane - na stronach serwisu zamiesz
czono około 5000 zdjęć. Znaczna część 
zgromadzonych fotografii przedstawia forty 
zamknięte zazwyczaj dla zwiedzających. 
Wiele zdjęć - to już niestety widoki archiwal
ne, mimo krótkiego okresu, jaki minął od ich 
powstania. Niestety, gdyż twierdza nadal 
jest częściej traktowana jako źródło złomu 
niż jako godny ochrony zabytek.

Oprócz opisu samych fortyfikacji, 
sporo miejsca zajmują również materiały 
dotyczące walk toczonych pod Krako
wem w czasie pierwszej wojny światowej, 

www.fortykrakow.prv.pl. Krótka historia 
twierdzy wprowadza w temat, a zestaw od
syłaczy kieruje do dalszych szczegółów. 
Najistotniejszą część serwisu stanowi opis 
zachowanych obiektów krakowskiej twier
dzy, pogrupowanych według obszarów wa
rownych, w skład których wchodziły. Orien
tację znakomicie ułatwiają wprowadzone 
niedawno mapki - duża mapa całej twier
dzy i mniejsze, ukazujące rozmieszczenie 
dzieł obronnych w poszczególnych sekto
rach. Po kliknięciu na umieszczony na ma
pie symbol fortu można stąd bezpośrednio 
przejść do strony z opisem tego obiektu. 
Krótkie zazwyczaj teksty zostały uzupełnio
ne zaczerpniętymi z literatury rysunkami, 

znajdziemy też informacje o załodze 
twierdzy i uzbrojeniu rozlokowanych 
w niej oddziałów. Dużo uwagi poświęco
no także zespołom koszarowym i maga
zynowym, stanowiącym znaczący ele
ment w architekturze współczesnego Kra
kowa. Godne polecenia są również 
umieszczone w osobnym dziale repro
dukcje archiwalnych map i starych foto
grafii. Na zainteresowanych tematem 
czeka ponadto bogaty zestaw literatury 
i linki do innych stron fortecznych.

Nieco podobna w układzie i treści jest 
tworzona przez Michała Chłopka oficjalna 
strona krakowskiego oddziału Towarzystwa 
Przyjaciół Fortyfikacji, znajdująca się obecnie
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pod adresem www.tpfkrakow.netax.info. 
Główną część serwisu stanowi równie wy
czerpujące omówienie zachowanych 
i zniszczonych obiektów twierdzy Kraków. 
Zamiast spisu treści jest obszerny indeks 
opisanych dziel, uporządkowanych we
dług daty powstania. Niezbyt długi, ale za 
to bardzo staranny i precyzyjny opis każ
dego fortu wzbogacono znaczną liczbą 
zdjęć oraz bardzo często reprodukcjami 
archiwalnych planów. Poruszanie się po 
serwisie ułatwia wykonana przez autora 
dokładna mapa twierdzy z odnośnikami 
do rejonów obronnych i poszczególnych 
obiektów. Warto podkreślić, że wspo
mniana mapa jest obecnie najlepszym te
go typu opracowaniem jeśli chodzi o kra
kowską twierdzę - oprócz głównych for
tów zaznaczono na niej również wszystkie 
drobniejsze obiekty - szańce i baterie ar
tyleryjskie, schrony amunicyjne, pod
ziemne zespoły kawern oraz, specjalność 
autora, fortyfikacje połowę, które również 
zostały opisane na odpowiednich stro
nach serwisu. Wspomnieć należy także 
o zamieszczonej na stronach serwisu do

kładnej systematyce fortecznych pance
rzy - szczegółowo opisano i narysowano 
tu wszystkie elementy wyposażenia for
tów, począwszy od wielotonowych wież 
armatnich, poprzez stalowe okiennice, aż 
po metalowe zamknięcia strzelnic karabi
nowych. Rzecz warta podkreślenia, 
przede wszystkim dlatego, iż zazwyczaj 
nie ma na takie detale miejsca w książ
kach, a specjalistyczne artykuły rzadko 
dają możliwość pokazania tak bogatego 
materiału ilustracyjnego.

Wartość dobrze dobranych i wyko
nanych ilustracji docenimy w pełni od
wiedzając trzeci spośród krakowskich ser
wisów fortecznych - www.twierdza.art.pl, 
wykonany i stale rozbudowywany przez 
Krzysztofa Wilka. Schemat strony jest 
właściwie taki sam, jak dwóch poprzed
nich, ale już na pierwszy rzut oka widać 
staranność wykonania. Układ jest jasny 
i przejrzysty, bez zbędnych ozdobników, 
do wszystkich informacji łatwo dotrzeć. 
Jednak największym atutem tej strony 
wydają się fotografie. Nie ma tu przeła
dowania, zdjęcia są dobrze uporządko

wane, rzadko się powtarzają, większość 
z nich prezentuje bardzo wysoką ja
kość. Nic zresztą dziwnego, autor stro
ny sam podkreśla, że jego pasją jest 
właśnie fotografia forteczna. Aby się 
przekonać, że tak jest istotnie, wystar
czy obejrzeć chociażby umieszczone 
w galerii zdjęcia fortów w zimowej sce
nerii. Szybko okaże się, że nawet obiek
ty powszechnie uznawane za szare 
i niezbyt fotogeniczne mogą być pięknie 
i ciekawie przedstawione. Oprócz zna
komitych zdjęć godna uwagi jest rów
nież kolekcja wycinków i artykułów pra
sowych, dotyczących zarówno samych 
fortów, jak i przeróżnych aspektów funk
cjonowania twierdzy. Czytając owe kon
trowersyjne nieraz artykuły, jak choćby 
ten na temat projektowanej adaptacji 
fortu św. Benedykta, trudno nie odnieść 
wrażenia, że krakowska twierdza nadal 
stanowi ważny element miasta. Szkoda 
tylko, że jest on ostatnio tak bezlitośnie 
niszczony.

Hadrian Jakóbczak

„Europejskie Dni Dziedzictwa 2004”
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3 , 31 ' ,
pracownia Rzemiosł Dawnych Tadeusza 
■ Grajpla, z siedzibą w Końskich, powstata 
zaledwie przed ośmiu laty, a już zdążyła zyskać 
renomę. Zajmuje się przede wszystkim odtwa
rzaniem i prezentacją dawnych technologii rze
mieślniczych. W pracowni rekonstruowane są, 
między innymi, klocki drzeworytnicze, służące 
następnie do wykonywania odbitek na papie
rze czerpanym. Powstają tam także kopie hi
storycznych pieczęci, odciskanych za pomocą 
wiernie odtworzonych tłoków pieczętnych w gli
nie, wosku, laku lub papierze. Z kolei zrekon
struowana na podstawie dawnych przekazów 
wczesna prasa drukarska (XV w.) służy do pre
zentacji „czarnej sztuki” i omawiania przełomo
wego w dziejach kultury znaczenia wynalazku 
Gutenberga.
Co skłoniło właściciela pracowni do profesjo
nalnego zajęcia się tak niezwykłą, a przy tym 
szlachetną sztuką naśladowania? „Inspiracją 
było z pewnością moje zainteresowanie historią 
kultury, ochroną zabytków i archeologią do
świadczalną" - odpowiada zapytany. „Chęć 
poznania przeszłości poprzez powtórzenie 
działań dawnych rzemieślników, ich sposobów 
pracy, wiąże się przecież z kuszącą próbą zro
zumienia ich sposobu myślenia, kryteriów este
tycznych, potrzeb, nie tylko w sensie material
nym”. (WP)

5. Sygnet drukarski Floriana Ungiera, Kraków, XVI w. 
- odbitka drzeworytu ze zrekonstruowanego klocka

1.2. Zrekonstruowany klocek drzeworytniczy Gamla 
Uppsala - świątynia pogańska, Olaf Magnus, XVI w. (1) 
i wykonana za jego pomocą odbitka drzeworytu (2)
3.4. Zrekonstruowane tłoki pieczętne (3) i odciśnięta 
w laku za pomocą jednego z nich pieczęć miejska 
Bergen, XIII w. (4)

Szlachetna sztuka naśladowania


