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Przeglądy, poglądy 

Jubileusz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami:
Trzydzieści lat minęło... - Witold Straus  
Komisja Cerkiewna TOnZ - Ryszard Brykowski  
Prapoczątek Komitetu Powązkowskiego
- Tadeusz Rudkowski  
Sesje naukowe i wydawnictwa
— Wojciech Fijałkowski  
Nasza przyszłość - Marian Sołtysiak

Pamiątki po królowej Zofii 
Aldona Sołtysówna

Akcja drewno: Ratujmy Kacwin! 
Jan Kurek

Społeczny przegląd zabytków

Odnaleziona metryka
Wiktor Z. Łyjak

Akcja cmentarze: Wiejskie cmentarze ewangelickie 
Bartosz Bijak

Spotkanie z książką: Rewolucja Gutenberga

Od Wielkiej Wsi i Hallerowa 
do Władysławowa 
Marian Adamczyk

WOKÓŁ TRADYCJI
Strój sitarki z Biłgorajskiego
Agnieszka Ławicka
Mariola Tymochowicz

Z kryminalnej kroniki: Zamach na Zygmunta III Wazę 
Hanna Widacka

Spotkanie z książką: Sztuka sakralna Litwy i Polski 

Obelisk odnowiony - Adam Bartosz

Spotkanie z książką: Stroje ludowe 35

TO TEŻ SĄ ZABYTKI
Polskie akumulatorowe pojazdy 
elektryczne
Jerzy Pustoła

ROZMAITOŚCI
Pomnik „Gwiazda Wytrwałości” 
Andrzej Gutorski

Pamięć Wielkiej Wojny
Jarosław Komorowski

Listy

Zabytki utracone: Kradzież w Morysinie
Piotr Piekarz

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
Polskie ślady Arveuf’a
Witold P. Glinkowski

Psie Pole — różne opisanie bitwy
Krzysztof Nowiński

NA OKŁADCE:
Jedna z kart Modlitewnika Władysława 
Warneńczyka, przechowywanego w zbio
rach The Bodleian Library Uniwersytetu 
w Oksfordzie. Modlitewnik powstał praw
dopodobnie na zamówienie królowej Zo
fii, żony Władysława Jagiełły, po 1434 r. 
O innych pamiątkach po tej królowej w ar
tykule na s. 8.
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Od redakcji

Stanisława Jankowskiego (syna), warszawskiego sztukatora, poznatem dokładnie 
przed dziesięciu laty, rozpoczynając zbieranie materiałów do książki o rzeźbiarce 
Oldze Niewskiej, której losy bardzo mnie wtedy zajmowały. Spotykaliśmy się często. 

Czasem w mieszkaniu Pana Stanisława przy ul. Cypriana Godebskiego w Warszawie 
(albo przy łóżku, gdy zdrowie mego rozmówcy trochę niedomagało, albo przy stole, 
kiedy gospodarz miał mi do pokazania jakieś pożółkłe ze starości fotografie i papie- 
rzyska), czasem w drewnianej szopie („pracowni"), na tyłach posesji. Wystarczyło 
włączyć magnetofon lub chwycić za ołówek...

„A wie pan - Stanisław Jankowski rozpoczął swoją kolejną opowieść - w robocie 
to już byłem mając czternaście lat. A tak. Urodziłem się 4 stycznia 1915 r, a już 
w 1929 r. zacząłem pracować z ojcem w jego pracowni. Jako pomagier, ma się ro
zumieć. No, a po wojnie... Wtedy wszystko się zaczęło szybciej, niż można było po
myśleć. W czterdziestym piątym - nie było jeszcze Biura Odbudowy Stolicy, nie było 
ministerstw, nie było niczego (!) - a ja już, na zlecenie profesora [Jana] Zachwatowi
cza, jeździłem do Supraśla... Aż przyjemnie wspominać tamte lata...

Któregoś dnia pojechałem do Muzeum Narodowego zobaczyć się z moimi znajo
mymi sprzed wojny. Miałem ich w tym środowisku wielu. Kiedy zaczęliśmy ze sobą 
rozmawiać podszedł do nas profesor Bohdan Marconi: «O, Stasiu! Dobrze, że ciebie 
widzę - powiedział. Jest robota w Łowiczu, w kaplicy pomisjonarskiej: zabezpiecze
nie sklepienia*. Powiem panu, że to była paskudna robota. Trzeba było przyklejać 
brakujące fragmenty sztukaterii, a gips był kiepski... Straszna dłubanina. Ale profesor 
wyjmuje z kieszeni pieniądze, daje... Co było robić? Pojechaliśmy całą ekipą. I tak to 
się zaczęto.

Profesor Marconi, profesor Zachwatowicz... To byli przedwojenni ludzie. A wie pan 
jak się wtedy, znaczy zaraz po wojnie, pracowało? Taki naukowiec często osobiście 
pilnował roboty. Rano przyszedł, każdemu przydzielił robotę, spisał nazwiska. A na 
fajrant sam przynosił z magistratu pieniądze. Osobiście! I nadużyć nie było. Niech tyl
ko ktoś coś źle zrobił - nie dostał zapłaty. Co tu dużo mówić - kochaliśmy tę pracę, 
kochaliśmy ludzi, którzy ją rozumieli, kochaliśmy zabytki... O, tu są fragmenty zdjęte 
z «Drzwi Gnieźnieńskich*. Tam leżą formy z kolumn ze Strzelna... Kogo to dzisiaj ob
chodzi?".

Stanisław Jankowski zmart w Warszawie przed sześcioma laty, dokładnie 14 mar
ca 1999 r. Z jego pracowni, w której prowadziliśmy rozmowy, nic nie zostało. Nie ma 
już rzeźb, form i gipsu. Nie ma leżących w kącie szopy prac Malety, Niewskiej, Gru- 
berskiego, Gabowicza. Nie ma gipsowych kwater „Drzwi Gnieźnieńskich”, nie ma 
form zdjętych z kolumn w kościele św. Trójcy w Strzelnie...

Jaki to ma związek z bieżącym numerem „Spotkań z Zabytkami"? Czy przytoczo
nemu wspomnieniu można nadać głębszy sens, zestawiając je z jakimś pozytywnym 
przykładem, budzącym nadzieję, będącym wyzwaniem naszych czasów, określają
cym kierunek najbliższych działań i zamierzeń tych, którzy - tak jak Stanisław Jankow
ski - pokochali zabytki?

Z pewnością wiele takich wątków można znaleźć we wspomnieniach zasłużonych 
działaczy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w artykule opublikowanym w związku z jubi
leuszem trzydziestolecia tej organizacji (s. 3). Od niedawna mamy też nową i zupełnie wy
jątkową okazję wpływania na to, w jaki sposób można wydawać pieniądze 
(nasze pieniądze!) na ratowanie i popularyzację zabytków. Umożliwia to ustawa o organi
zacjach pożytku publicznego. A nasi sympatycy i sprzymierzeńcy, po raz pierwszy w tym 
roku, pieniądze (1% obliczonego podatku) będą mogli wpłacać także na specjalne kon
to Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, organizacji, która pod koniec ubiegłego roku uzy
skała dawno oczekiwany status pożytku publicznego. Podajemy więc numer konta ban
kowego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, mając nadzieję na liczne odpisy.

Pieniądze można wpłacać na konto:
Bank BPH S.A, O/Warszawa, nr 81 1060 0076 0000 3300 0031 3478



przeglądy 
poglądy

W trakcie remontu pałacu Pod 
Blachą w Warszawie archeolodzy 
z Zamku Królewskiego natrafili na 
fragmenty grodu, który byt zacząt
kiem dzisiejszej Warszawy. W po
łudniowej części dziedzińca od
słonięte zostały resztki walu ota
czającego średniowieczny gród. 
Lokalizacja walu zmusza do wery
fikacji dotychczasowych hipotez 
dotyczących położenia, zasięgu 
i datowania początków osadnic
twa na terenie Warszawy. Dotych
czas uważano, że gród Warszawa 
miał kształt trójkąta i znajdował się 
na terenie dzisiejszego dziedzińca 
Zamku Królewskiego. Najnowsze 
odkrycie wskazuje, że gród sięgał 
aż po obecny dziedziniec pałacu 
Pod Blachą, miał kształt jajka i zaj
mował powierzchnię około 2 tys. m2. 
Wiek budowy grodu określą wyni
ki badań próbek drewna pobra
nych z terenu wykopalisk.

Zespół palacowo-parkowy w Sa- 
mostrzelu w woj. kujawsko-pomor
skim przekazany został I Bataliono
wi Dowodzenia Brygady Logistycz
nej w Bydgoszczy. Ma tu powstać 
centrum reprezentacyjno-hotelowe 
NATO. Jego otwarcie planowane 
jest w połowie 2006 r., po zakoń
czeniu gruntownego remontu pała
cu. Budowla powstała w końcu 
XVIII w. z inicjatywy Piotra Bnińskie- 
go; w rękach rodziny Bnińskich pa
łac pozostawał aż do wybuchu 
drugiej wojny światowej. W 1825 r. 
został gruntownie przebudowany 
w stylu klasycystycznym. Po kolej
nej przebudowie pod koniec XIX w. 
zyskał obecny kształt. W czasie 
drugiej wojny światowej mieścił się 
w nim szpital, po wojnie - techni
kum rolnicze. W latach osiemdzie
siątych ubiegłego wieku przedsię
biorstwo „Sztuka Polska” planowa
ło utworzyć w pałacu Dom Pracy 
Twórczej. Podjęto prace remonto
we i adaptacyjne. Pomysł nie zo
stał zrealizowany, ponieważ w 1990 r. 
„Sztuka Polska" przestała istnieć. 
Od tamtego czasu zabytek ulegał 
stopniowej degradacji. Teraz ma 
służyć wojsku, ale także całej spo
łeczności regionu.

Muzeum Narodowe w Gdańsku 
w dniach 31. X-1. XI. 2004 r. zorga
nizowało uroczyste obchody 190. 
rocznicy śmierci Jacoba Kabruna 
(1759-1814), gdańskiego kupca, 
dyplomaty, bibliofila i kolekcjonera. 
Zainicjowały one próbę wprowa
dzenia obyczaju przypominania 
wybitnych przedstawicieli gdań
skich elit politycznych, naukowych 

i kulturalnych, którzy na skutek li
kwidacji historycznych cmentarzy 
utracili należne im formy szacun
ku. Przypomnienie tych osób było
by pretekstem do przywołania ich 
osiągnięć, nierzadko o skali świa
towej. Cmentarz Nieistniejących 
Cmentarzy pełniłby funkcję sym
bolicznej księgi pamięci Gdańska.

Toruń dołączył do miast (Krakowa 
i Gdańska), które są sygnatariu
szami porozumienia między tymi 
miastami i Krajowym Ośrodkiem 
Badań i Dokumentacji Zabytków 
w sprawie wspólnego prowadze
nia badań, opracowania wielolet
niego programu ochrony zabytków 
oraz programów edukacyjnych. 
Ośrodek będzie także służył po
mocą w uzupełnianiu ewidencji za
bytków. Ważnym elementem za
wartego porozumienia jest decyzja 

dr. Andrzeja Toczewskiego. Zapro
ponowana przez niego nazwa 
„Śląsk Lubuski" - dotycząca ob
szaru leżącego na styku Śląska, 
Lużyc, Wielkopolski, Brandenburgii 
i historycznej Ziemi Lubuskiej 
- opiera się na historyczno-geogra- 
ficznych oraz kulturowych uwarun
kowaniach i uwzględnia jednocze
śnie współczesne realia terytorialne, 
stanowiąc kompromis między przy
należnością tego obszaru do Dol
nego Śląska i Ziemi Lubuskiej. 
Ekspozycja „Pocztu” wzbogacona 
jest replikami średniowiecznych 
zbroi oraz mapą Polski z czasów 
Henryków Śląskich.

W sieni jednej z bydgoskich ka
mienic (przy ul. Gdańskiej 16) pod 
warstwą odpadającej farby odkry
to starą polichromię. Kamienica 
zbudowana została w latach

o organizowaniu co roku w Toruniu 
konferencji naukowej poświęconej 
tzw. produktowi turystycznemu 
w miastach zabytkowych, w której 
uczestniczyć będą specjaliści z Eu
ropy Środkowej.

Kamienice na Starym Mieście 
w Olsztynie mają odzyskać swój 
dawny blask. Obecnie szpecą je 
sypiące się i pokryte liszajami mu- 
ry. Nie pasuje też do staromiejskich 
zabytków, a szczególnie ścian Sta
rego Ratusza, kolorystyka ich ele
wacji. Aby zmienić wygląd kamie
nic i poprawić ich stan, Urząd 
Miasta zlecił wykonanie studium 
historyczno-konserwatorskiego, 
na podstawie którego podjęte zo
staną odpowiednie prace.

W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zie
lonej Górze została otwarta stała 
galeria „Poczet piastowskich ksią
żąt Śląska Lubuskiego w obrazach 
Ireny Bierwiaczonek”. Składają się 
na nią 24 portrety książąt piastow
skich, władców ziem obejmujących 
obszar południowej części dzisiej
szego woj. lubuskiego. Projekt wy
stawy jest autorskim pomysłem 

1882-1884 na zlecenie Emila 
Bernhardta, właściciela hotelu 
„Pod Ortem"; projektantem byt 
Carl Stampehl. Ściany sieni ka
mienicy pokryte zostały pięknymi 
malowidłami. W końcu lat pięć
dziesiątych XX w. malowidła te, 
niestety, zostały zamalowane far
bą olejną. Teraz popękana po
wierzchnia farby odpadła w kilku 
miejscach i wyłoniły się spod niej 
fragmenty polichromii. Malowidła 
są w dobrym stanie i będą podda
ne zabiegom konserwatorskim.

W oddziale Muzeum Okręgowego 
w Nowym Sączu, w galerii „Dawna 
Synagoga” czynna jest (do 7 mar
ca br.) wystawa „Pietas et litterae. 
Wpływ kolegium pijarów w Podo- 
lińcu na rozwój dawnego szkol
nictwa". Wystawa jest wynikiem 
współpracy z Muzeum Lubowniań- 
skim w Starej Lubowni na Słowacji. 
Szkoła pijarów w Podolińcu została 
założona przez Stanisława Lubo
mirskiego w 1643 r. i działała do 
początku XX w. Wyszło z niej wielu 
znakomitych wychowanków, m.in. 
Stanisław Konarski. Niestety, pijar- 
skie archiwalia, zbiory biblioteczne 
i dzieła sztuki uległy rozproszeniu.

Wystawa podjęta próbę zgroma
dzenia ocalałych obiektów podoli- 
nieckich. Zebranie większości eks
ponatów jest zasługą muzealników 
słowackich, natomiast muzeum 
nowosądeckie wzbogaciło ekspo
zycję obiektami pozyskanymi 
z Prowincji Pijarów w Polsce i na 
Węgrzech. Ważne uzupełnienie 
wystawy stanowi katalog, w którym 
po raz pierwszy zestawione zostały 
archiwalne zbiory węgierskie doty
czące pijarów.

Zabytkowy budynek, pozostałość 
po Wielkiej Wystawie Rolniczej 
z 1909 r„ znajdujący się w Parku 
im. St. Staszica w Częstochowie, 
będzie przekazany Muzeum Czę
stochowskiemu. Budynek ten 
przed drugą wojną światową zo
stał zaadaptowany na obserwato
rium astronomiczne. Po wojnie 
umieszczono przed nim zegar 
słoneczny, poświęcony pamięci 
astronoma, ks. Bonawentury Me
llera. Obecnie właścicielem obiek
tu jest Urząd Miasta, który podjął 
działania zabezpieczające budy
nek przed katastrofą budowlaną. 
Kompleksowa konserwacja obiek
tu umieszczona została w Wielo
letnim Planie Inwestycyjnym mia
sta i ma być przeprowadzona 
w latach 2006-2007. Po remoncie 
budynek zostanie przekazany 
Muzeum Częstochowskiemu.

Obchody w 2005 r. stulecia odzy
skania Wawelu dla społeczeństwa 
polskiego zainauguruje uroczysty 
koncert symfoniczny z udziałem 
szacownych i honorowych gości 
zaproszonych przez Zamek Kró
lewski na Wawelu. W marcu - maju 
br. czynna będzie wystawa „Wawel 
narodowi przywrócony”, a druga 
jej część - wielkoformatowe odbit
ki zdjęć archiwalnych przedsta
wiające wzgórze wawelskie na po
czątku XX w. - od marca do listo
pada. W drugiej połowie roku 
(lipiec - wrzesień) prezentowana 
będzie wystawa „Polski Korona. 
Motywy wawelskie w sztuce pol
skiej” (zob. „Spotkania z Zabyt
kami”, nr 12,2004). W ramach ob
chodów jubileuszowych wydane 
też zostaną specjalne publikacje: 
katalogi wymienionych wystaw, al
bumy Sto najpiękniejszych obra
zów w kolekcji Zamku Królewskie
go na Wawelu, Sto dziel sztuki 
i pamiątek historycznych ze zbio
rów Zamku Królewskiego na Wa
welu, monografie Sto lat odnowy 
Wawelu: 1905-2005, Renesanso
we Głowy Wawelskie oraz kalen
darze i pocztówki. Wśród wyda
rzeń jubileuszowych znajdą się 
również konkursy dla dzieci i mło
dzieży - konkurs plastyczny, foto
graficzny oraz wiedzy historyczno- 
-artystycznej.
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m JUBILEUSZ TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI
W ubiegłym roku minęło trzydzieści lat od utworzenia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

- organizacji, będącej spadkobiercą i kontynuatorem działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości, powstałego w 1906 r. Z okazji jubileuszu zamieszczamy wypowiedzi osób od początku 

związanych z TOnZ-em oraz pełniących w nim odpowiedzialne funkcje społeczne.

Trzydzieści lat minęło...

W
 1906 r. rozpoczęło działalność Towarzystwo Opie
ki nad Zabytkami Przeszłości, mające ogromne za
sługi dla ochrony narodowych zabytków i przygo
towania kadry konserwatorskiej dla niepodległej Polski. 

Po drugiej wojnie światowej jego działalność nie została re
aktywowana. Ówczesna władza uważała, że rozbudowane 
państwowe struktury konserwatorskie nie potrzebują wsparcia 
organizacji społecznych, jednak stanowisko to nie znalazło 
potwierdzenia w praktyce.

Memoriał Stowarzyszenia Historyków Sztuki skierowany 
w 1971 r. do prezesa Rady Ministrów, oceniający 10-lecie funk
cjonowania ustawy o ochronie dóbr kultury, wskazał na koniecz
ność rozwinięcia szerokiego ruchu społecznego na rzecz ochrony 
zabytków. Komisja, powołana w 1973 r. przez ministra kultury 
i sztuki, sporządziła raport o ochronie zabytków, postulując po
wołanie do życia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Minister 
Stanisław Wroński zwrócił się do 30 osób z propozycją, aby zo
stały założycielami Towarzystwa. Wśród tych osób byli działacze 
przedwojennego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszło
ści, jak np. Stanisław Lorentz i Jan Zachwatowicz, a także wybit
ni przedstawiciele świata kultury, nauki i polityki. Na założyciel
skim zebraniu 26 kwietnia 1973 r. na przewodniczącego Komite
tu Organizacyjnego powołano prof. Wiktora Zina, a przygotowa
nie statutu powierzono pracownikom Zarządu Muzeów i Ochro
ny Zabytków - wicedyrektorowi Jackowi Cydzikowi, mec. 
Władysławowi Sieroszewskiemu i Aleksandrowi Żółkiewskie
mu. Rejestracja statutu nastąpiła 17 stycznia 1974 r., po czym 
przystąpiono do prac organizacyjnych i programowych. Pierw
szą ważną decyzją było powołanie do życia Społecznego Komi
tetu Opieki nad Starymi Powązkami, który rozpoczął działalność 
już jesienią tego roku, jako jednostka organizacyjna TOnZ.

10 maja 1976 r. odbyło się Walne Zgromadzenie człon
ków (założycieli) Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 
w którym wzięli udział: Jan Białostocki, Henryk Buszko, Ja
cek Cydzik, Jerzy Kowalczyk, Stanisław Lorentz, Alfred Ma
jewski, Kazimierz Malinowski, Leon Michalski, Andrzej Mi
chałowski, Ryszard Stanisławski, Jerzy Waldorff, Jan Za
chwatowicz, Peregryn Ziobro, Wiktor Zin oraz pełnomocni
cy wysokich urzędników państwowych: Bolesława Kapitana, 
Jerzego Wołczyka i Janusza Kaczmarskiego. Zebrani ustalili 
następujący skład Zarządu Głównego: przewodniczący 
- Wiktor Zin, wiceprzewodniczący - Jerzy Waldorff i Alfred 
Majewski, sekretarz generalny - Jacek Cydzik, skarbnik - 
Andrzej Michałowski, członkowie Prezydium - Jan Biało
stocki i Witold Straus, pozostali członkowie Zarządu Głów
nego - Jerzy Kowalczyk, Edmund Mieroszewicz, Lech Krzy
żanowski i Ryszard Stanisławski. Ustalono także następujący

Prof. Jan Zachwatowicz i prof. Stanisław Lorentz, współzałożyciele 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

skład Głównej Komisji Rewizyjnej: Janusz Durko (przewod
niczący), Witold Bayer, Michał Dessoulavy, Tadeusz Kobył
ka, Franciszek Klima i Stanisław Miedza-Tomaszewski.

Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego i Głównej Komi
sji Rewizyjnej odbyło się 4 października 1976 r., na którym 
w miejsce Lecha Krzyżanowskiego, który złożył rezygnację, 
dokooptowano Marka Kwiatkowskiego - przewodniczącego 
Warszawskiego Oddziału TOnZ, który jako pierwszy oddział 
terenowy zainaugurował swą działalność 21 czerwca 1976 r., 
w siedemdziesiątą rocznicę utworzenia Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości.

Pierwszy etap żmudnej działalności TOnZ podsumowało 
I Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów, które odbyło się 
26-27 kwietnia 1980 r. w Domu Pracy Twórczej Dziennikarzy 
w Zaborowie koło Warszawy. Wzięli w nim udział delegaci z trzy
nastu działających już oddziałów terenowych, a we władzach na
czelnych pojawili się nowi działacze, m.in. Tadeusz Rudkowski, 
Elżbieta Centkowska, Anna Czapska, Antoni Kunysz, Alicja 
Kurzątkowska, Bohdan Rymaszewski, Jerzy Sliziński, Aleksander 
Żółkiewski, Ryszard Brykowski i Przemysław Górski.

Czas szybko mija, wielu z tych osób nie ma już wśród 
nas, ale warto przypominać ich nazwiska, bo to dzięki ich 
ofiarnej pracy mogliśmy świętować trzydziestą rocznicę za
łożenia naszego Towarzystwa.

Witold Straus
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Komisja 
Cerkiewna TOnZ

B
ył późny wieczór pierwszych tygodni stanu wojen
nego. Stołeczny Oddział TOnZ, pomimo zawiesze
nia działalności wszystkich organizacji, obradował 
w willi Struvego. Skrzypnęły schody, ktoś wchodził... 

zrobiło się nieswojo. Wyszedłem na spotkanie... Na klat
ce schodowej przedstawił mi się lek. med. Bogdan Mar
tyniuk, przyszły inicjator i „szef” przez lat siedemnaście 
Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cer
kiewnej TOnZ. Komisja, początkowo pod nazwą: Zespół 
ds. Budownictwa Drewnianego w południowo-wschod
niej Polsce, powstała w czerwcu 1982 r. przy Oddziale 
Stołecznym. W rok później Zarząd Główny, podporząd
kowując sobie Komisję Cerkiewną, zlecił merytoryczną 
opiekę nad nią kol. kol. Ryszardowi Brykowskiemu i An
toniemu Kunyszowi.

Powstanie Komisji było zwieńczeniem prowadzonej od 
połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku walki o zacho
wanie opuszczonego po akcji „Wisła” cerkiewnego dziedzic
twa na południowo-wschodnich obszarach kraju, zwanego 
od 1952 r. PRL-em (Polską Rzeczpospolitą Ludową). Roz
poczęta w 1948 r. cicha, potem coraz jawniejsza, przybiera
jąca różne formy, walka z kościołem katolickim objęła m.in. 
odbieranie proboszczom katolickim cerkwi unickich, prze
kazanych im przez opuszczających te strony proboszczów 
greckokatolickich. Ze była to działalność świadoma i zapla
nowana przez władze partii komunistycznej, świadczy wyda
nie przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rze
szowie (VIII. 1956 r.) zarządzenia wstrzymującego dalsze li
kwidowanie cerkwi. Nie sposób wymienić wszystkich (nie 
wszystkie nazwiska są też znane) obrońców sztuki cerkiew
nej, wspólnego dziedzictwa powstałego pod „polskim nie
bem”, którzy „polegli” w nierównej walce z władzą. Pierw
szą ofiarą był pierwszy konserwator zabytków woj. rzeszow
skiego Franciszek Kruk, który w 1955 r. stracił swe stanowi
sko. Taki sam los spotkał również w późniejszym czasie ko
lejnych konserwatorów: Olgierda Łotoczko z pow. biesz
czadzkiego, Jerzego Tura z Rzeszowa, Marię Ziębińską 
z Przemyśla; „dobrowolne” odejście z pracy sugerowano im 
bardzo przekonywająco. Przemówiono też „do rozsądku” 
Aleksandrowi Rybickiemu, żołnierzowi AK, łagiernikowi, 
twórcy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, aby 
zmienił swój stosunek do problemu cerkiewnego.

Nie można też pominąć innych historyków sztuki, sta
jących w obronie sztuki cerkiewnej: Barbary Tondos, Zo
fii Szanter, krakowskich konserwatorów Bogdana Trete- 
ra, Mariana Korneckiego, Hanny Pieńkowskiej, filmowca 
Stanisława Latałło, Piotra Wojciechowskiego i wielu, wie
lu innych. To Basia opisuje jak uratowano cerkiew 
w Chmielniku, która miała być spalona w czasie kręcenia 

filmu „Pan Wołodyjowski” za zgodą... ówczesnego kon
serwatora zabytków w Rzeszowie!

Siedemnastoletnia praca Komisji była wielokierunko
wa. Obejmowała działania interwencyjne - poprzedzone 
rozpoznaniem in situ (m.in. nie dopuszczono do rozbiór
ki drewnianych cerkwi w Korczminie i Łukawcu); kon
serwatorskie - objęto nimi 6 drewnianych świątyń 
i 4 dzwonnice; dokonano rekonstrukcji murowanej biesz
czadzkiej cerkwi w Łopience, przeznaczonej na trwałą ru
inę; konserwację ponad 3000 kamiennych krzyży i figur 
przydrożnych oraz cmentarnych na przeszło 30 cmenta
rzach; dokumentacyjne - m.in. pomiary 17 cerkwi, 
7 dzwonnic oraz dokumentacje mykologiczne; badawcze 
- prowadzono badania archeologiczne na 3 stanowiskach 
(Chotyniec, Łukawiec, Szczebrzeszyn).

W tym z konieczności skrótowym ujęciu można jedy
nie wspomnieć o bogatych działaniach popularyzator
skich, obejmujących liczne i różnorodne wystawy w kra
ju i za granicą; pracę z dziećmi w ramach ogólnopolskich 
konkursów „Zabytki sztuki cerkiewnej w rysunkach 
dzieci”, poprzedzoną plenerowymi obozami; organizo
wanie młodzieżowych obozów konserwatorskich przy 
pracach na cmentarzach (w Lubyczy Królewskiej był już 
tylko jeden kamienny krzyż, a po pracach było o 98 
krzyży więcej, tyle udało się ułożyć i „posklejać” z rozbi
tych ułomków).

Przy Komisji istniała Rada Konsultacyjna, w skład któ
rej wchodzili: prof, dr hab. Anna Różycka-Bryzek, prof, 
dr hab. Anna Czapska, prof, dr hab. Barbara Dąb-Kali- 
nowska, dr Jerzy Kehl, dr Marian Kornecki, prof, dr Woj
ciech Kurpik, dr Jan Michalski i inni.

Komisję Cerkiewną powołał w czerwcu 1983 r. Za
rząd Główny TOnZ - chwała mu za to. Komisję Cer
kiewną rozwiązał Zarząd Główny TOnZ - ale to oddziel
na sprawa, może warto ją kiedyś opisać. Wraz z zaprze-

Obrady Walnego Zebrania Delegatów TOnZ w 1995 r.; 
pierwszy z lewej - wiceprezes mgr Witold Straus, 
pierwszy z prawej - prof. Ryszard Brykowski

staniem działalności Komisji zaniechano w TOnZ prowa
dzenia na szerszą skalę prac konserwatorskich, działań, 
które były podstawową formą pracy naszego poprzedni
ka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, zało
żonego w 1906 r.

Ryszard Brykowski
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Prapoczątek Komitetu
Powązkowskiego

W
 pewien piękny majowy dzień 1974 r. dyrektor 
Instytutu Sztuki PAN, gdzie pracowałem, pro
fesor Juliusz Starzyński wezwał mnie do swego 
gabinetu i oświadczył, że otrzymał od Jerzego Waldorffa 

zaproszenie do wstąpienia do jakiegoś komitetu cmen
tarnego. „Ja się nie wybieram - powiedział - ale Pan in
teresuje się cmentarzami, więc jeżeli ma Pan czas pojutrze, 
to może warto pójść”. Poszedłem. Zebranie odbywało się 
w Muzeum Historycznym miasta Warszawy. Wchodząc 
na salę zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, że to chwi
la w moim życiu niezwykle istotna. Po trzech godzinach 
wychodziłem jako wiceprezes rodzącego się Społecznego 
Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami, odpowie
dzialny za wszelkie działania Komitetu na cmentarzu. 
Byłem zadowolony, dumny i spokojny, że wszystko bę
dzie jak najlepiej.

W najbliższych tygodniach, kiedy prezes Waldorff 
załatwiał sprawy związane z rejestracją nowo powstałe
go Komitetu, co bynajmniej nie było rzeczą łatwą, opra
cowałem wstępny plan działania na cmentarzu, a po
tem, ufny w swoje znajomości w środowisku konserwa
torskim, przystąpiłem do angażowania chętnych do pra
cy. I tu pierwsza niespodzianka. Nikt z tych konserwa
torów rzeźby kamiennej, którym proponowałem współ
pracę, nie miał albo czasu, albo zdrowia do działań 
w warunkach cmentarnych. Tymczasem Waldorff zdążył 
już nas zarejestrować, zdobyć jakieś, zresztą niemałe 
pieniądze, a ja ciągle nie miałem wykonawców. Wresz
cie we wrześniu znalazły się trzy panie gotowe do pra
cy. Odbyła się pierwsza komisja przekazania nagrobków 
wykonawczyniom i... nic. Zima tuż tuż, a moje panie 
nie zaczynają pracy. Nie pomagały prawie codzienne te
lefony. Wreszcie panie oświadczyły, że rezygnują z reali
zacji umowy. A tu prezes molestuje mnie co drugi dzień. 
„Dlaczego Pan nie zaczyna?!" Spotkałem się raz jeszcze 
z moimi paniami i dowiedziałem się nareszcie, dlaczego 
nie ma chętnych. Otóż środowisko uznało za kompro
mitującą pracę na cmentarzu, który od zawsze był do
meną kamieniarzy.

Z tej wiadomości wyciągnąłem konsekwencje. Na 
wiosnę następnego roku zaangażowałem dwóch absol
wentów Wydziału Konserwacji Zabytków z Uniwersyte
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Miałem szczęście, bo 
obaj okazali się wyraźnie uzdolnieni. A po ukończeniu 
pierwszych konserwacji i wypłaceniu odpowiedniego 
honorarium, kiedy rozniosło się po Warszawie, że praca 
na cmentarzu może być opłacalna, zaczęli się zgłaszać 
tutejsi konserwatorzy. Na koniec 1975 r. dysponowali
śmy już 11 specjalistami. A potem... Potem były 22 la-

Dr Tadeusz Rudkowski podczas kwesty na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie w 1993 r.

ta, które dały mi dużo zadowolenia. Kiedy dzisiaj patrzę 
wstecz, widzę ten tysiąc najciekawszych nagrobków pod 
moim kierunkiem zabezpieczonych konserwatorsko dla 
przyszłości, to mam świadomość, że tych lat nie zmar
nowałem.

Tadeusz Rudkowski
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Sesje naukowe i wydawnictwa

W
iosną 1992 r. odwiedził mnie w moim mieszka
niu w Wilanowie długoletni działacz Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami mgr Witold Straus, 
proponując mi w imieniu Oddziału Warszawskiego 

TOnZ kandydowanie na V Walnym Zebraniu Delegatów 

Dr Wojciech Fijałkowski na dziedzińcu Pałacu w Wilanowie

na funkcję prezesa Towarzystwa. Mimo innych wcze
śniejszych propozycji wyraziłem wstępną zgodę zarówno 
ze względu na przedstawione mi przez pana Witolda ar
gumenty, szacunek dla jego ogromnej pasji społeczni
kowskiej, jak i nadzieję na możliwość wzbogacenia form 
działalności naszego Towarzystwa.

Jedną z nich miało być organizowanie przez TOnZ 
corocznych sesji, które stanowiłyby forum wymiany 
myśli z przedstawicielami środowisk naukowych, kon
serwatorskich i architektoniczno-urbanistycznych na 
temat ochrony naszego dziedzictwa w okresie trwania 
wielkiej transformacji w Polsce. Już pod koniec pierw
szego roku sprawowania przeze mnie funkcji prezesa 
Towarzystwa udało się - dzięki inicjatywie znającego 
moje zamiary Zarządu Oddziału Warszawskiego TOnZ 
- zorganizować pierwszą sesję poświęconą „gorącemu 
tematowi”, jakim była zagrożona wówczas planami 
i działaniami inwestycyjnymi Skarpa Warszawska. Do 

organizacji sesji przez TOnZ włączyli się aktywnie ko
ledzy z IS PAN, z dr Bożeną Wierzbicką na czele. Swe
go rzeczowego i finansowego poparcia udzielili nam 
natomiast zainteresowani podjętą tematyką sesji Na
czelny Architekt Warszawy i Generalny Konserwator 
Zabytków.

Sesja spotkała się z wysoką oceną ze strony władz 
i środowisk fachowych, co otworzyło nam drogę do ko
lejnych dorocznych konferencji, których treścią były nie 
tylko sprawy warszawskie (choć te ciągle dominowały), 
lecz także sprawy dotyczące innych rejonów Polski, a na
wet zabytków na dawnych kresach Rzeczypospolitej.

Konieczność utrwalenia i spopularyzowania dorobku 
naszych sesji zaowocowała kolejną, nową formą działal
ności TOnZ, jaką stały się publikacje. Prezydium ZG 
TOnZ zaakceptowało w 1993 r. zgłoszoną przeze mnie 
inicjatywę utworzenia serii wydawniczej pod nazwą Bi
blioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. W ra
mach tej serii ukazywać się miały poza materiałami z se
sji także publikacje poświęcone popularyzacji wiedzy 
o naszych zabytkach, o ludziach zasłużonych na polu ich 
ochrony i konserwacji oraz o problemach samej konser
wacji i ochrony naszego patrymonium. Serię tę, zawie
rającą takie właśnie pozycje wydawnicze, rozpoczęła 
m.in. książka ks. Janusza Pasierba Ochrona zabytków 
sztuki kościelnej, a kontynuuje serię od 1995 r. kilkuto- 
mowa publikacja Jarosława Zielińskiego Atlas architek
tury ulic i placów Warszawy.

Pokutująca od dawna myśl o wydawaniu przez Towa
rzystwo własnego periodyku o charakterze popularno
naukowym i informacyjnym nie miała szans na realizację 
ze względów finansowych. Szczęście jednak uśmiechnęło 
się do nas w nowej kadencji władz Towarzystwa pod ko
niec 1995 r. Podczas bowiem mojej rozmowy z wicemini
strem kultury i sztuki prof. Tadeuszem Polakiem na temat 
wyników rutynowej kontroli przeprowadzonej w resor
cie, dowiedziałem się o zamiarze likwidacji świetnie wy
dawanego od lat niezwykle pożytecznego miesięcznika 
„Spotkania z Zabytkami”; zdaniem organów kontrolnych 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków, będący dotychczaso
wym edytorem czasopisma, nie miał tytułu do prowadze
nia tego typu działalności wydawniczej. Zaproponowa
łem wtedy ministrowi powierzenie wydawania „Spotkań” 
naszemu Towarzystwu, co po zrozumiałej akceptacji me
go stanowiska przez Prezydium ZG TOnZ stało się fak
tem, którego pożyteczne skutki obserwujemy z prawdzi
wą radością i satysfakcją.

Wojciech Fijałkowski
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Nasza przyszłość

W
ciągu 30 lat Towarzystwo Opieki nad Zabytka
mi miało pięciu prezesów (w kolejności: prof. 
Wiktor Zin, prof. Janusz Durko, dr Tadeusz 
Rudkowski, dr Wojciech Fijałkowski). Pełniąc tę zaszczyt

ną funkcję od 1998 r., staram się kontynuować Ich doko
nania, bowiem ważne zadania w ratowaniu zabytków są 
dla Towarzystwa nadal aktualne, chociaż odmienne są 
dziś zagrożenia, inna sytuacja. Zasadnicza zmiana własno
ści obiektów zabytkowych niesie ze sobą wiele dobrego, 
gdy przejmują je ludzie światli, wrażliwi na dawne piękno 
lub osoby potrafiące wysłuchać fachowej rady, i niesie 
także jeszcze więcej złego, kiedy użytkownik, całkowity 
dyletant pozbawiony jakichkolwiek kryteriów estetycz
nych, nabył pałac czy dawną fabrykę, aby poręczyć kredyt 
lub szybko odzyskać zainwestowane pieniądze. I właśnie 
dlatego nasza obecność przy zabytku, nasza społeczna 
czujność jest nadal bardzo potrzebna, zwłaszcza wtedy, 
gdy dyskutuje się zakres prac, gdy komisja konserwator
ska opiniuje projekt. Przy obiekcie powinniśmy być nawet 
przed służbą konserwatorską, naszym naturalnym sojusz
nikiem, zwłaszcza dlatego, że ma on coraz bardziej ogra
niczone środki działania.

Niezmiennie od lat Towarzystwo prowadzi działalność 
edukacyjną, popularyzując wśród młodzieży i dorosłych 
wiedzę o zabytkach oraz ideę ich ochrony. Poczuwamy się 
do obowiązku uzupełnienia ich wiedzy, której nie wynieśli 
ze szkoły, wpojenia wrażliwości na dawne piękno i zachę
cenia do wsłuchiwania się w mowę pomników i pamiątek 
naszej przeszłości. Ważnym instrumentem tej edukacji był 
i pozostaje nasz miesięcznik „Spotkania z Zabytkami”.

Jest nas coraz więcej. Trzydzieści oddziałów Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami, rozsianych w całej Polsce, sku
piających ludzi zatroskanych stanem i losem dziedzictwa kul
tury, upoważnia nas, a nawet zobowiązuje do wyrażania opi
nii w zasadniczych w tej materii kwestiach, przede wszystkim 
w zakresie ustawodawstwa i w decyzjach inwestycyjnych. 
Nie jest to łatwe zadanie, ale staramy się mu sprostać.

Towarzystwo, jako organizacja pożytku publicznego, 
ma nadzieję na większą pomoc ze strony tych, którzy tak 
donośnie deklarują poparcie dla organizacji pozarządo
wych. Ufamy, że uda się nam zrealizować także wiele 
wspaniałych ratowniczych inicjatyw lokalnych, takich jak 
zagospodarowanie zamku w Czersku, rekonstrukcja ko
lejnej fontanny w Poznaniu czy remont cerkwi w Bystrem, 
zakończyć remont cerkwi w Łopience czy kaplicy Maryl- 
skich na cmentarzu w Brwinowie, a także kontynuować 
ratowanie pomników nagrobnych na zabytkowych cmen
tarzach, w czym Towarzystwo od lat ma ogromny doro
bek. Będziemy także liczyli na pomoc miłośników zabyt
ków, którzy nabyli prawo dysponowania 1% płaconego 

podatku i zechcą go przeznaczyć na ratowanie zagrożo
nych pamiątek przeszłości za naszym pośrednictwem.

Zbliża się setna rocznica powstania Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Rok 2006 będzie 
więc szczególną okazją do zastanowienia się nad stanem 

Dr Marian Sołtysiak, obecny prezes TOnZ

naszego dziedzictwa, nad jakością i rezultatami społecz
nej troski o zabytki. Nasze Towarzystwo, pomimo starań, 
nie mogło być formalnym kontynuatorem naszych po
przedników zaraz po wojnie. Dziś przed nami chyba 
ostatni moment, aby przyjąć dawną nazwę i stać się, tak
że w świetle prawa, kontynuatorami Towarzystwa Opie
ki nad Zabytkami Przeszłości. Może wtedy władze War
szawy i Minister Kultury, pomni utraconej siedziby To
warzystwa w willi Struvego, zechcą nas wyposażyć w no
wą siedzibę np. w ramach programu „Trakt Królewski”. 
Marzeniem byłoby pozyskanie niszczejącego gmachu Bi
blioteki Krasińskich, założonej przez Edwarda Krasiń
skiego, zasłużonego prezesa Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości.

Marian Sołtysiak
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Stulecie 
odzyskania WAWELU 

dla społeczeństwa polskiego
Królowa Zofia, poprzez swoją wielostronną działalność, 
przyczyniła się do umocnienia znaczenia dynastii Jagiellonów 
oraz pozostawiła trwały ślad w polskiej kulturze.

Pamiątki po królowej Zofii
ALDONA SOŁTYSÓWNA

ofia Holszańska była córką księcia Andrzeja 
Holszańskiego i księżniczki Aleksandry Druc- 
kiej, córki księcia Dymitra Olgierdowicza. Uro

dziła się około 1405 r. Była spokrewniona z królem
Władysławem Jagiełłą, jako wnuczka przyrodniego bra
ta Jagiełły ze strony matki, a prawnuczka ze strony ojca. 
Jej ślub z królem odbył się w lutym 1422 r. w Nowo
gródku, a uroczystości weselne w Lidzie. Pod koniec 
marca 1422 r. para królewska przybyła do Krakowa, 
a 5 marca 1424 r. odbyła się koronacja królowej Zofii 
w katedrze wawelskiej, po niej uroczysta uczta i turnie
je, z udziałem licznych monarchów. W tym samym roku 
(1424) urodził się pierwszy syn Władysław, w 1426 
- Kazimierz (zmarł w 1427 r.), a w 1427 r. urodził się 
trzeci syn - również Kazimierz. Królowa Zofia, otaczając
się wiernymi stronnikami, walczyła o prawa synów do 
tronu. Po śmierci Władysława Jagiełły doprowadziła do 
koronacji królewicza Władysława - 25 lipca 1434 r. i ob
jęła regencję razem z kardynałem Zbigniewem Oleśnic
kim. Przyczyniła się do zdobycia dla Władysława tronu 
węgierskiego w 1440 r. i wspierała jego wojnę z Turkami. 
Gdy król Władysław zginął w 1444 r. pod Warną, popie
rała prawa do tronu syna Kazimierza. Po koronacji 
w 1447 r. służyła mu pomocą w rządzeniu. Później odsu
nęła się od władzy, sprawowała rządy w dobrach sanoc
kich, stanowiących jej oprawę królewską zapisaną przez 
Władysława Jagiełłę.

Królowa Zofia zajmowała się sprawami politycznymi 
i społecznymi. Przyjmowała posłów, żony dygnitarzy. 
Czyniła liczne fundacje - kaplice, szpitale. Odwiedzała 
chorych, wspierała ubogich. Przyczyniła się do rozwoju 
kultury, nauki, sztuki w Polsce. Wspierała działalność 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawowała mecenat nad 
twórcami w zakresie poezji i muzyki; pisał dla niej poezje 
Stanisław Ciołek. Z kolei Mikołaj z Radomia kompono
wał muzykę m.in. właśnie do hymnów Ciołka.
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Królowa Zofia wniosła duży wkład w rozwój języka 
polskiego i miniatorstwa. Na jej zamówienie ksiądz Ję
drzej z Jaszowic, kapelan królowej w Nowym Mieście, 
dokonał w 1455 r. przekładu Biblii z języka czeskiego na 
polski. Poszczególne karty Biblii zostały ozdobione mi
niaturami i inicjałami oraz bordiurami na obrzeżach, 
które charakteryzuje delikatny rysunek i subtelny kolo
ryt. Tekst pisany jest minuskułą gotycką, miniatury ma
lowane temperą na papierze. Pierwszy tom Biblii królowej
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1. Karta z Biblii królowe/ Zofii (zbiory biblioteki w Szaroszpatak, Węgry)
2. Karta z Modlitewnika Władysława Warneńczyka (zbiory The Bodleian 
Library, University of Oxford)
3. Relikwiarz św. Floriana (zbiory skarbca katedry na Wawelu)

Zofii zachował się w bibliotece kolegium w Szaroszpatak 
na Węgrzech. Z drugiego tomu, rozproszonego, prze
trwały tylko luźne kartki w bibliotekach w Królewcu 
i Hamburgu. Być może na zamówienie królowej Zofii po
wstał również po 1434 r. Modlitewnik Władysława War
neńczyka, przechowywany w zbiorach The Bodleian Li
brary Uniwersytetu w Oksfordzie. Modlitewnik zawiera 
14 miniatur samodzielnych i w inicjałach oraz dekoracje 
arabeskowe na marginesach kart. Miniatury przedstawia
ją króla Władysława w pozycji modlitewnej i adorującej 
oraz wizerunki Chrystusa, Matki Boskiej, świętych i anio
łów. Ozdobione są godłem Królestwa Polskiego - Orłem 
Białym, niekiedy połączonym z insygniami królewskimi 
- koroną i berłem. Tekst, pisany minuskułą gotycką, jest 
połączeniem modlitw mszalnych i prywatnych. Modli
tewnik powstał zapewne w Krakowie. Jest rękopisem na 
pergaminie i papierze; miniatury, malowane temperą, 
złotem i srebrem, reprezentują niezwykły program ikono
graficzny oraz warsztat malarski ukształtowany pod 
wpływem malarstwa europejskiego.

Za czasów królowej Zofii, dbającej o losy dynastii, jej 
oprawę i ceremoniał, powstał też Ordo ad coronandum 
Regem Poloniae (Kodeks ceremoniału koronacji królew
skiej), opracowany dla Władysława Warneńczyka przed 
jego koronacją; przechowywany jest w archiwum kapitu
ły krakowskiej. Napisany temperą na pergaminie minu
skułą gotycką z ozdobnymi inicjałami, zawiera opis rytu
ału koronacyjnego, tekst przysięgi króla i opis jego stro
ju, modlitwy i śpiewy z zapisem nutowym. W kodeksie 
wymienione jest również imię króla Władysława.

W 1430 r. królowa Zofia ufundowała przy katedrze 
wawelskiej kaplicę św. Trójcy, która zbudowana została 
w latach 1431-1432 jako kaplica grobowa królowej. Bu
dowla, wzniesiona z kamienia i cegły, ozdobiona była ma
lowidłami wykonanymi przez ruskich malarzy. Na zwor
nikach sieciowego sklepienia znajdowały się herby Polski, 
Jagiellonów, biskupa Zbigniewa Oleśnickiego i królowej 
Zofii. Później kaplica była kilkakrotnie przebudowywana. 
Obecna polichromia (z lat 1902-1904), namalowana 
przez Włodzimierza Tetmajera, przedstawia ślub królo
wej Zofii z Władysławem Jagiełłą oraz królową między 
synami Władysławem i Kazimierzem.

Dzięki królowej Zofii i jej małżonkowi sztuka bizantyń- 
sko-ruska stała się sztuką dworską pierwszych Jagiellonów. 
Przede wszystkim należy tu wymienić malarstwo ścienne, 
tworzone przez ruskich malarzy pierwszej połowy XV w. 
Oprócz wspomnianej kaplicy królowej malowidła ruskie 
ozdobiły kaplicę Mariacką przy katedrze wawelskiej oraz 
sypialnię królewską na zamku wawelskim. Poza Krakowem 
freskami udekorowano kolegiatę w Wiślicy, katedrę 
w Gnieźnie, katedrę w Sandomierzu. Wspaniałym zespołem 
malowideł pokryto całe wnętrze kaplicy św. Trójcy na zam
ku lubelskim. Do naszych czasów, niestety, nie przetrwały 
malowidła zdobiące wnętrza zamku wawelskiego, kaplicy 
św. Trójcy przy katedrze wawelskiej i katedry w Gnieźnie.

Fundacją królowej Zofii jest sarkofag Władysława Jagieł
ły (zm. 1434 r.) w katedrze wawelskiej, wykonany z marmu
ru węgierskiego w drugiej ćwierci XV w. Zabytek ten,
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o szczególnych wartościach artystycznych, ma cechy stylowe 
charakterystyczne dla późnogotyckiej rzeźby francuskiej, 
z wpływami wczesnorenesansowej rzeźby florenckiej. Balda
chim z piaskowca wykonany został w latach 1519-1524 
przez Jana Ciniego ze Sieny; dodano go później, z zachowa
niem kolumn pierwotnego baldachimu gotyckiego.

Królowa Zofia popierała również rozwój rodzimego 
złotnictwa. Ufundowała relikwiarz św. Floriana, który 
wykonany został w latach 1422-1461. Ma on kształt sze- 
ściobocznej puszki, wspartej na czterech kulistych nóż
kach. Na ściankach znajdują się nisze z gotyckimi ma- 
swerkami, kwiatonami i pinaklami, a w niszach - figurki 
biskupów i aniołków, umieszczone na grawerowanych 
w motywy roślinne lub geometryczne tłach. Półkulista 
pokrywa ma zawiasy w kształcie kwiatonów. W środku 
przez oszklony otwór widoczne są relikwie. Na pokrywie 
znajdują się napisy minuskułą gotycką, odnoszące się do 
osoby fundatora i objaśniające przeznaczenie relikwiarza. 
Pierwotnie miała w nim być przechowywana czaszka św. 
Stanisława, po 1504 r., po przeniesieniu jej do nowego 
relikwiarza fundowanego przez królową Elżbietę Raku- 
szankę, umieszczono w nim czaszkę św. Urszuli, a od 
XVII w. - czaszkę św. Floriana. Relikwiarz wykonany zo
stał z blachy srebrnej w całości złoconej, grawerowanej, 
repusowanej, z odlewanymi figurkami. Przechowywany 
jest w skarbcu katedry wawelskiej. Forma relikwiarza 
świadczy o wysokim poziomie artystycznym ówczesnych 
krakowskich warsztatów złotniczych.

Królowa Zofia zmarła 21 września 1461 r. w zamku 
wawelskim. Pochowana została w ufundowanej przez sie
bie kaplicy. W 1902 r. otworzono grób w celu dokonania

4. Ptyta nagrobna królowej Zofii w kaplicy św. Trójcy
5. Jan Matejko, „Chrzest Władysława Warneńczyka”, obraz zaginiony
6. Jan Styfi, „Dzieci króla Jagiełły”, drzeworyt według obrazu 
Jana Matejki

(zdjęcia: 3,5 - Stanislaw Michta, 4 - Leszek Dziedzic)

badań. W dokumentach zapisano: „Po zbadaniu kilku gro
bów pod posadzką kaplicy (św. Trójcy) otwarto w dniu 
1 lutego 1902 w sklepieniu tego grobu mały otwór, przez 
który w skrzyni modrzewiowej o wieku zapadniętym uj
rzano koronę królewską. Wówczas grób starannie zamknię
ty ponownie został dzisiaj otwartym [...] Zwłoki owinięte 
w całuny, wydobyto z trumny drewnianej, spróchniałej od 
starości. Po stwierdzeniu przez rzeczoznawców, iż kości na
leżą do kobiety oraz po obejrzeniu przedmiotów obok nich 
znalezionych, wszystko z największą starannością zebrano 
i włożono do nowej, tej miedzianej trumny. Trumnę opie
czętowaną umieszcza się na powrót w dawnym grobie, 
który natychmiast będzie sklepieniem zamknięty”. Królo
wa ubrana była w długą szatę, włosy miała upięte w war
kocze, okolone tiulową chustą. Obok znajdowały się 
resztki korony w formie lilii wyciętych w skórze złoconej. 
Z szat zachowały się fragmenty adamaszku (wyrób włoski 
z XV w.) o wzorze owocu granatu, drobnych kwiatów i li
ści oraz fragment tkaniny o motywie drobnych kabłącz- 
ków. Pozostałości te przechowywane są w zbiorach skarb
ca katedry wawelskiej oraz jeden fragment w Muzeum 
Narodowym w Krakowie. Ponowny pochówek królowej 
odbył się 7 czerwca 1902 r.

Nie zachowały się niestety wizerunki królowej Zofii 
jej współczesne. Późniejsze - to stary sztych w bibliote-
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ce Czartoryskich w Paryżu, na polichromii Tetmajera 
w wawelskiej kaplicy św. Trójcy oraz na obrazach Jana 
Matejki. Matejko przedstawił królową na trzech obra
zach. Pierwszy - to „Chrzest Władysława Warneńczy
ka”, z 1881 r., malowany olejno na płótnie. Obraz był 
w zbiorach prywatnych, obecnie jego los jest nieznany. 
Dwa szkice rysunkowe do niego znajdują się w zbiorach 
Domu Jana Matejki w Krakowie. Drugi obraz, z 1890 r., 
malowany olejno na desce, przedstawia ślub Kazimierza 
Jagiellończyka z arcyksiężniczką Austrii Elżbietą. 
W uroczystości zaślubin Kazimierza przed ołtarzem 
w katedrze wawelskiej uczestniczy królowa Zofia, 
przedstawiona obok Elżbiety. Obraz był ofiarowany ar- 
cyksiężnej Marii Walerii, córce cesarza Franciszka Józe
fa, jako prezent ślubny od Galicyjskiego Komitetu Kra
jowego. Los tego obrazu, podobnie jak poprzedniego, 
jest nieznany. Szkic ołówkowy do niego znajduje się 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Trzeci 
obraz - to „Dzieci króla Jagiełły”, z 1874 r. Jest to ma
łe studium szkicowe, malowane olejno na płótnie. 
Przedstawia siedzącego na ławie króla Władysława War
neńczyka i stojącą obok królową Zofię. Obraz był ofia
rowany żonie Matejki jako prezent imieninowy. Znany 
jest jedynie z drzeworytu Jana Styfiego w zbiorach Do
mu Jana Matejki w Krakowie.

Aldona Sołtysówna

Spotkanie z książką

REWOLUCJA GUTENBERGA

Wczasach rozwiniętej komputeryzacji rzadko pamiętamy 
o tym, jakim przełomem w historii stało się upowszechnie

nie obiegu informacji za pomocą techniki druku. Dlatego warto 
przeczytać książkę autorstwa Elizabeth L. Eisenstein, Rewolu
cja Gutenberga (Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 
2004). Jest to drugie wydanie dzieła; pełna wersja książki uka
zała się w 1979 r. Obecna, skrócona, prezentowana bez przypi
sów, z większą liczbą ilustracji, ma bardziej popularyzatorski 
charakter.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza - Ukształ
towanie się kultury druku na Zachodzie prezentuje proces 
przejścia od rękopisu do druku w Europie Zachodniej. Opisa
ny został tu wpływ drukarstwa na działalność ludzką, przedsta
wione cechy tzw. kultury druku - wzrost produkcji, poszerzenie 
kręgu odbiorców ujednoliconych tekstów, standaryzacja prze
kazu przez pozbawienie go indywidualnego stylu, jaki miało 
odręczne pismo. Jak podkreśla autorka, jedną z ważniejszych

cech nowej techniki było nadanie trwałości powielanym tek
stom, choć za cenę rezygnacji z oryginalności rękopisu.

Druga część książki, zatytułowana Druk a inne zjawiska kul
tury, przedstawia relację między upowszechnieniem obiegu in
formacji i towarzyszącymi temu procesowi zjawiskami kulturo
wymi przełomu epok średniowiecza i czasów nowożytnych. 
Uwagę zwracają rozważania o wzajemnych wpływach techniki 
i kultury oraz opis genezy ekspansji nowego środka masowego 
przekazu.

Publikacja nie ma charakteru podręcznikowego, to raczej 
esej, podsumowanie badań autorki nad wpływem druku na wie
dzę i historię, która tak pisze w przedmowie: „ [...] moje opraco
wanie dotyczy przede wszystkim (choć nie wyłącznie) wpływu 
druku na wiedzę spisaną i na poglądy elit, które już wcześniej 
podległy alfabetyzacji. Dyskusja skupia się zatem na przejściu 
od jednej postaci kultury pisma do drugiej, a nie od kultury ust
nej do kultury pisma”.

Starannie wydana, oprawiona w płótno, ciekawie ilustrowa
na książka (m.in. reprodukcje inicjałów z XV, XVI i XVII w.) jest 
lekturą godną zainteresowania. Można ją kupić w Wydawnic
twie Prószyński i S-ka (02-651 Warszawa, ul. Garażowa 7) lub 
za pośrednictwem strony internetowej (www.proszynski.pl). 
(ek)

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 2005 11



Kaszubi, tak bardzo przywiązani do 
swej wiary, języka i tradycji, przez wieki 

dzielili losy Rzeczypospolitej, 
w najtrudniejszych latach mężnie stając 
w jej obronie. Podtrzymywani na duchu 
przez takich patriotów kaszubskich, jak 

Florian Ceynowa, Hieronim Derdowski czy 
Antoni Abraham, nigdy nie utracili 

świadomości, że należą do wielkiej rodziny 
Polaków. Nigdy też nie stracili wiary, że ta 
wyśniona Polska kiedyś do nich powróci.

Od Wielkiej Wsi i Hallerowa
do Władysławowa

MARIAN ADAMCZYK

W ■ czeki wana Polska 10 lutego 1920 r. objawiła
J się w Pucku w osobie generała Józefa Halle-

— ra, który na czele swej „Błękitnej Armii” przy
był tu, aby już na wieki przejąć Pomorze dla Polski. „Błę
kitna Armia”, nazywana tak od koloru mundurów, utwo
rzona została przez Komitet Narodowy Polski we Francji 
z ochotników ze Stanów Zjednoczonych i byłych żołnie
rzy armii państw zaborczych polskiego pochodzenia; do
wództwo nad armią powierzono generałowi J. Hallerowi.

Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu, przygotowując 
przejęcie Pomorza, pragnęła zwrócić uwagę społeczeń
stwa polskiego, że oto dzieje się coś bardzo ważnego i to 
w skali całego kraju. Postanowiono więc, wzorem daw
nych zastępów rycerskich, zawładnąć polskim morzem 
przez zanurzenie sztandarów bojowych w morskich fa
lach, przy huku salw armatnich. Uroczystość otrzymała 
wyjątkowo piękną oprawę. Dowódca Frontu Pomor
skiego generał Józef Haller otrzymał od Polonii Gdań
skiej dwa platynowe pierścienie. Jeden z nich generał 
włożył sobie na palec i już nie rozstawał się z nim do 
końca życia; dopiero po zgonie generała zdjął go z jego 
palca syn Eryk i przekazał pod opiekę księży Marianów 
do muzeum w Londynie. Drugim pierścieniem, siedząc 
na koniu, w imieniu całego narodu dokonał generał ak
tu ślubowania, rzucając go w wody Zatoki Puckiej. Od

było się to przy huku 21 salw armatnich, na znak po
wrotu Polski nad słowiańskie morze.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia artysta malarz 
Henryk Uziembło sporządził stosowny akt, podpisany 
przez głównych bohaterów uroczystości. Żołnierze z kolei 
przygotowali drewniany słupek z napisem, umieszczony 
w miejscu Zaślubin. Niestety, nie przetrwał on wojny. Ja
ko jeden z eksponatów Muzeum Narodowego uległ znisz
czeniu w czasie powstania warszawskiego. Co prawda 
w latach osiemdziesiątych XX w. członkowie Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Pucku sporządzili jego replikę, 
tyle że umieścili ją w porcie rybackim, około 1 km od pier
wotnego miejsca. Po wojnie powstał na terenie dawnego 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego zakład państwowy, do
stęp do słupka był więc utrudniony. Dziś można jeszcze 
odnaleźć tam fragmenty pierwotnych założeń. Najwyższa 
pora, aby władze Pucka lub muzealnicy zainteresowali się 
tym ważnym świadectwem naszej historii.

W uroczystościach w Pucku uczestniczyli sołtys Wiel
kiej Wsi A. Dettlaff oraz gospodarze L. Torliński i A. So
snowski, którzy zaprosili generała J. Hallera na rejs po mo
rzu na dzień 11 lutego. Nie spodziewali się zapewne, jak 
brzemienne w skutki dla wioski okaże się to zaproszenie.

W czasie trwania rejsu wzdłuż polskiego wybrzeża ry
bacy przedstawili generałowi swoje argumenty za budową 
od strony pełnego morza portu i apelowali o pomoc 
i wsparcie w ich staraniach. Zbyt duża odległość od jedy
nego polskiego portu w Helu do łowisk obniżała dochody 
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i była przyczyną wielu tragedii powodowanych zimowymi 
sztormami. Generał J. Haller, przekonany argumentami, 
obiecał swą pomoc. Urzeczony pięknem wybrzeża, gościn
nością i serdecznym przyjęciem, chętnie przystał na ofertę 
kupna niewielkiej działki, na której w dwa lata potem miał 
stanąć domek letniskowy. Za jego przykładem poszli inni 
oficerowie i znajomi, a dzień 25 lutego 1920 r., w którym 
zawarta została transakcja płk. H. Bagińskiego z L. Torliń- 
skim, właścicielem terenów, uważany jest za dzień powsta
nia Hallerowa. Powstało wkrótce Towarzystwo Akcyjne 
Wielka Wieś - Hallerowo, zajmujące się scalaniem grun
tów, sprzedażą działek, procedurami prawnymi związany
mi z opracowaniem założeń i rozwoju powstającej nowej 
osady i nadaniem jej nazwy, co przeczy uwagom, że to 
„Haller założył letnisko swojego imienia”.

Regionem Pucka zainteresowały się również władze 
państwowe, powodowane sytuacją polityczną. Wrogi sto
sunek do Polski władz Wolnego Miasta Gdańsk, strajki ro
botników portowych inspirowane przez partię komuni
styczną nawołującą do solidarności „z ojczyzną międzyna
rodowego proletariatu”, odmowy wyładunku przycho
dzącego z Francji zaopatrzenia dla armii polskiej - zmusi
ły rząd polski do poczynań mających na celu uniezależnie
nie się od portu w Gdańsku. Wojsko przystąpiło do budo
wy linii kolejowej, łączącej Hel, poprzez Puck, z resztą 
kraju. Przychodzące z zaopatrzeniem dla armii statki mia
ły być rozładowywane na redzie portu Hel, a ładunki do-

1. Henryk Uziembto, akwarela „Zaślubiny Polski z morzem”, 1920 r.
2. Pomnik generała Józefa Hallera we Władysławowie
3.4. Willa generała Józefa Hallera w Wielkiej Wsi - Hallerowie 
około 1933 r. (3) i obecnie (4)

starczane barkami na wagony kolejowe. Z czasem od po
mysłu odstąpiono, linia kolejowa została jednak ukończo
na. Dało to pracę miejscowej ludności, łatwiejszy kontakt 
z lądem stałym, uniezależnienie się mieszkańców Półwy
spu Helskiego od kapryśnej Zatoki Puckiej, aktywizowało 
region i podnosiło jego atrakcyjność.

Spółka Akcyjna Wielka Wieś - Hallerowo wkrótce 
upadła, a na jej miejsce w 1926 r. powołano Towarzystwo 
Przyjaciół Hallerowa, które przejęło sprawy dalszego roz
woju tej miejscowości. Działalność Towarzystwa objęła 
cały obszar Rzeczypospolitej, a jej celem był rozwój Hal
lerowa pod względem ekonomicznym, kulturalnym, este
tycznym, sportowym i towarzyskim; siedzibą władz cen
tralnych stała się Warszawa.

Zarząd Towarzystwa zainicjował wiele przedsięwzięć. 
Powstała szeroka, utwardzona granitową kostką droga 
nadmorska do Jastrzębiej Góry, zbudowana przez wojsko, 
obsadzona pięknym drzewostanem, który przetrwał do 
dziś. Wybudowano neogotycką kaplicę św. Wojciecha (do 
której obraz patrona ofiarował Franciszek Szwoch), we 
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współdziałaniu z Ligą Morską i Kolo
nialną, „Dom Rybaka” z częścią hote
lową i salą kinową, dworzec kolejowy 
Wielka Wieś - Hallerowo, obsadzony 
„Dębami Wolności”, upamiętniającymi 
wkroczenie wojska polskiego na Po
morze; jeden z nich przetrwał i ocze
kuje na tabliczkę „Pomnik Przyrody”. 
Doprowadzono elektryczność, wybu
dowano kolonię nowoczesnych dom- 
ków rybackich. Wc współdziałaniu 
z Lasami Państwowymi założono Park 
Miejski im. Hieronima Derdowskiego. 
W 1935 r. Towarzystwo doprowadziło 
do przetargu na budowę portu, który 
w 1938 r. oddany został do użytku. 
Uroczyste otwarcie upamiętniono ta
blicą umieszczoną na głazie narzuto
wym: „1635-1938. 4 maja poświęcono 
i otwarto port Władysławowo. Tak zwany dla upamiętnie
nia warowni morskiej, założonej w 1635 r. na tym wybrze
żu przez króla Władysława IV”. Tablicę zniszczyli hitlerow
cy, jednak w 1990 r. powróciła na dawne miejsce. General 
J. Haller dotrzymał danego słowa: spełniło się marzenie 
wielu pokoleń miejscowych rybaków!

Budowa portu od strony otwartego morza była 
ogromnym wyzwaniem i osiągnięciem technicznym mło
dej kadry inżynierów polskich. Sukces był również policz
kiem wymierzonym Niemcom, którzy twierdzili, że Pola
kom nie należy oddawać morza, gdyż nie potrafią go za
gospodarować. W pobliżu portu powstały budynki Kapi
tanatu Portu i Urzędu Celnego. Dziś są one już zabytkami 
architektury lat trzydziestych, ozdobione wiekowymi ko
twicami wydobytymi z dna morskiego z okolic portu, 
zgubionymi przez dawne żaglowce.

Ciekawostką jest to, że brzeg morski znajdował się 
wtedy bardzo blisko. Większe fale zalewały nawet teren 
budowy, który trzeba było chronić specjalną obudową. 
Z czasem morze odsunęło się o kilkaset metrów, co spo
wodował zachodni falochron portu, zatrzymujący niesio- 
ne prądem morskim rumowisko. Zachodzi więc koniecz
ność okresowego pogłębiania podejścia do portu, a piasek 
przenoszony jest mechanicznie na wschód, aby nie ucier
piał Półwysep Helski.

Powstał bezpieczny port schroniskowy, mogący przy
jąć około stu kutrów, a nawet statki handlowe o zanurze
niu do 5 m. Inwestycja zdaje egzamin po dzień dzisiejszy 
i wywiera wpływ na rozwój miasta.

Port nazwę WŁADYSŁAWOWO otrzymał w 1938 r.; 
w kilka lat potem nazwę tę przyjęło również miasto. W ten 
sposób uhonorowany został król Władysław IV, jako jeden 
z niewielu naszych monarchów, prowadzących świadomą 
politykę morską. W miejscu dzisiejszych Chałup i Kuźnicy 
na Półwyspie Helskim wzniósł on dwa forty: „Kazimierz” 
i „Władysław”, dla obrony Pucka i całego wybrzeża.

Pod stałym nadzorem Towarzystwa Przyjaciół Hałlero- 
wa nastąpił intensywny rozwój letniska. Powstało czterna
ście nowoczesnych pensjonatów, które nadały charakter

nowej dzielnicy, a także całej miejscowości. Zapewniły 
przy tym miejsca pracy dla miejscowej ludności. Takie po
stacie, jak Antoni Suchanek, Marian Mokwa, Włodzi
mierz Nałęcz czy Soter Jaxa-Małachowski, zaczęły przy
ciągać tu ludzi sztuki. Franciszek Szwoch zbudował do- 
mek letniskowy, przy którym organizował plenery malar
skie. Zycie towarzyskie skupiało się w domku generała 
J. Hallera, pensjonacie „Warszawianka” płk. Bagińskiego, 
w „Błękitnym Domku” kpt. Dworzańskiego. Odbywały 
się tu letnie obozy szkoleniowe dla młodzieży „Sokola” 
i harcerzy. W willi „Sienkiewiczówka” - pięknej replice 
staropolskiego dworku - pani F. Sienkiewiczowa prowa
dziła bibliotekę. W „Domu Rybaka” odbywały się seanse 
filmowe, w Parku Miejskim, w muszli koncertowej - wy
stępy artystyczne i koncerty, a w Oficerskich Domach Wy
poczynkowych w Cetniewie - bale i koncerty.

Ostatnim dokonaniem Towarzystwa Przyjaciół Hallero- 
wa przed wybuchem drugiej wojny światowej było uroczy
ste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu 
Parafialnego. Był sierpień 1939 r. - generał J. Haller po raz 
ostatni przebywał w swej „Hallerówce”.

Pierwsze dni okupacji hitlerowskiej zapisały się czarnymi 
zgłoskami w historii Władysławowa. Wehrmacht zamordował
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5. Widok na Wielką Wieś - 
Hallerowo w stronę Zatoki 
Puckiej, okoto 1933 r.

6. Dworzec kolejowy w Wielkiej 
Wsi - Hallerowie w 1935 r.

7.8. Neogotycki kościół św. 
Wojciecha w Wielkiej Wsi - 
Hallerowie, wzniesiony w 1936 r. (7) 
i architektoniczna wizja 
rozbudowy tego kościoła, 
zrealizowana w latach 
1957-1961 (8)

9. Dom Rybaka 
we Władysławowie, 1938 r.

(zdjęcia: 1 - Ewa Meksiak,
2 - Stanisław Szwechowicz,
3 - Wojciech Przybyszewski.

7,9,10- Alfred Swierkosz; 
ze zbiorów: Centralnego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku,
Mariana Adamczyka 

i Archiwum Dokumentacji
Mechanicznej w Warszawie)

24 mieszkańców, oskarżonych o współpracę z wojskiem 
polskim. Leon Torliński został wysiedlony za odmowę zbu
rzenia kapliczki znajdującej się na jego posesji. Jego syna, 
Władysława Torlińskiego, za próbę ukrycia cudownej figu
ry z kościoła w Swarzewie i udzielanie pomocy medycznej 
obrońcom Helu, zesłano do obozu w Bergen Belsen. Sołtys 
Dettlaff został zamordowany w Oranienburgu, a ks. K. Mer- 
klein - w Oświęcimiu. Innym dorobiono niemieckie po
chodzenie i wysłano na front.

Lata powojenne - to lata regresu. Zdewastowane pensjo
naty w większości przejęło państwo. Nowoczesną „Warsza
wiankę” za symboliczną odpłatą otrzymało Wojsko Ochro
ny Pogranicza i przebudowało ją na koszmarne koszary. 
W Parku Miejskim urządzono dla wojska strzelnicę, a potem 
założono cmentarz, skazując go na powolną zagładę.

Generał J. Haller pozostał na emigracji, do „Halle- 
rówki” - jako mienia opuszczonego - wprowadzali się 
przygodni lokatorzy. Na zdewastowanym budynku poja
wiła się tablica z napisem: „Obiekt do rozbiórki, działka 
na sprzedaż”. Protest dawnych członków Towarzystwa 
Przyjaciół Hallerowa wstrzymał zagładę „Hallerówki”.

W 1963 r. Władysławowo otrzymało prawa miejskie. 
Władza pragnęła wymazać z pamięci Hallera i Hallero
wo. Mieszkańcy byli innego zdania. Powstała apteka im. 
Hallera i Ogródki Działkowe im. generała J. Hallera. 
W latach 1957-1961 zbudowano nowy kościół Wniebo
wzięcia Matki Boskiej Królowej Wychodźstwa Polskiego, 
projektu architektów Szczepana Bauma i Andrzeja Kule
szy (z dawnej kaplicy pozostawiono fragment, który sta
nowi prezbiterium świątyni). Jego forma odwołuje się za
równo do symboliki chrześcijańskiej, jak i marynistycznej. 
Jedni dopatrują się w nim rąk złożonych do modlitwy, in

ni rozpiętych żagli czy odwróconej łodzi rybackiej. 
W 1987 r. został wpisany do rejestru zabytków „z uwagi 
na unikatowe rozwiązanie konstrukcyjne oraz wzorowe 
zharmonizowanie neogotyckiej kaplicy z modernistycz
nym korpusem nawowym”.

W 1978 r. utworzony został Nadmorski Park Krajo
brazowy. Jego dyrektor, inż. Tadeusz Rewoliński, podjął 
starania o umieszczenie siedziby dyrekcji w „Hallerów- 
ce”. Po wielu trudach uzyskał zgodę, przeprowadził grun
towny remont, wpisał obiekt do rejestru zabytków. Wy
kupił również na potrzeby Parku sąsiedni „Błękitny Do
mek” z przeznaczeniem na edukacyjną ekspozycję przy
rodniczą. Nawiązał też kontakty z byłymi hallerczykami, 
z rodziną generała Hallera w Australii i zaczął gromadzić 
po nim pamiątki. Pozwoliło to na urządzenie Izby Pamię
ci, poświęconej generałowi J. Hallerowi.

W 1989 r. reaktywowano Towarzystwo Przyjaciół 
Hallerowa. Pojawiły się ulice Generała Hallera i Błękitnej 
Armii, a całą dzielnicę nazwano Hallerowem. W 1995 r. 
wzniesiony został we Władysławowie pierwszy w Polsce 
pomnik generała J. Hallera autorstwa Stanisława Szwe- 
chowicza.

Z chwilą odejścia Tadeusza Rewolińskiego na emery
turę „Hallerówka” straciła swego opiekuna i mecenasa. 
Wprawdzie 11 lutego 2000 r. podpisane zostało porozu
mienie pomiędzy wojewodą gdańskim a burmistrzem 
Władysławowa w sprawie organizacji i prowadzenia 
w „Hallerówce” Centrum Pamięci generała J. Hallera 
i „Błękitnej Armii”, jednak los tego zabytku ciągle niepo
koi mieszkańców Władysławowa i licznie odwiedzających 
to miasto turystów.

Marian Adamczyk
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7. kryminalne] kroniki

Zamach na Zygmunta III Wazę

P
onure przysłowie „Plecie jak Piekar
ski na mękach", nieraz i dziś używa
ne, dowodzi, jak głęboko i trwale 
w pamięć kolejnych pokoleń Polaków za

padły sceny kaźni, rozgrywające się 26 li
stopada 1620 r. pod murami Warszawy, na 
obszarze zwanym Piekiełkiem. Geneza 
porzekadła, bynajmniej niewymyślona, wy
wodzi się z zamachu na Zygmunta III Wa
zę, dokonanego przez szlachcica Michała 
Piekarskiego.

W niedzielę, 15 listopada 1620 r., o go
dzinie 9 rano, król udawał się na mszę do 
katedry, idąc krytym gankiem drewnianym, 
łączącym zamek ze świątynią św. Jana. 
Asysta królewska była większa niż zwykle 
- magnaci, dworzanie, biskupi, a także 
królewicz Władysław. Gdy orszak docho
dził już do końca ganku, schowany w za
głębieniu okna Piekarski dobył węgierskie
go czekana i zaatakował króla. Za pierw
szym ciosem błyskawicznie poszły na
stępne, gdyż w pierwszej chwili dworacy 
niczego nie zauważyli. Jak notował Paweł 
Piasecki w swojej kronice, „pierwszy cios 
uszedł z kielza po twarzy i zadał lekką ranę 
przy obojczyku; drugi zniósł zwierzchnią 
skórę na lewej szczęce”. Inne uderzenia 
trafiły w ramię (na szczęście wszystkie 
okazały się niegroźne). Dalsze zostały 
udaremnione: marszałek Łukasz Opaliński 
laską mocno trącił czekan, a królewicz 
Władysław ciął szpadą zamachowca. Nad 
leżącym na posadzce nieprzytomnym mo
narchą miecznik koronny Jan Zebrzydow
ski wypowiedział znamienne słowa: „nie 
było to nigdy w narodzie naszym".

Zalanego krwią Zygmunta szybko ocu
cono. W murach kościoła zawrzato. Jakiś 
włoski wokalista - świadek zamachu, wy
krzyknął traditore (zdrajca), które zebrani 
opacznie zrozumieli i wrzeszcząc „Tatarzy 
w Warszawie!”, wylegli w panice na ulicę. 
Powstał tumult i atmosfera grozy, gdyż nie 
ochłonięto jeszcze po niedawnej klęsce 
cecorskiej. Aby uśmierzyć niepokoje, ranny 
król tego samego dnia kazał rozesłać listy 
do Poznania, w których pisał o nieudanym 
zamachu. Niebawem ukazały się też druki 
ulotne, przekazujące trzy różne relacje, 
opublikowane łącznie w pięciu wydaniach, 
dzięki czemu znamy dziś wyjątkowo do
brze okoliczności zamachu i osobę niedo
szłego zabójcy.

Okazał się nim Michał Piekarski, od 
najmłodszych lat uważany przez otoczenie 
za dziwaka, melancholika i nerwowego fu
riata, niepohamowanego w czynach. 
W dzieciństwie uległ nieszczęśliwemu wy
padkowi, rozbijając sobie głowę - może 
stąd wzięła początek jego choroba psy

chiczna. Już wcześniej - przebywając na 
Wawelu z racji powinowactwa z wielko
rządcą krakowskim - zabił królewskiego 
kucharza i poranił kilka osób z zamkowej 
służby. Wobec niewątpliwego postępu 
choroby, nad Piekarskim - za zezwoleniem 
Zygmunta III - rozciągnięto kuratelę. Od
tąd, „chcąc tęgo mścić się na Królu”, Pie
karski wciąż nań czyhał i śledził. Wiado
mość o zamordowaniu w Paryżu Henryka 
IV (14 maja 1610 r.) rozogniła jeszcze jego 
wyobraźnię. Czekał długo na stosowny 
moment - dziesięć lat.

Ujęty od razu (działał chyba w poje
dynkę, gdyż ówczesne dochodzenia są

czekanem. Do obłąkanego szlachcica, 
wysoko unoszącego broń do góry, dopa
da królewska asysta; ruchy postaci są 
gwałtowne, szaty rozwiane, w natłoczo
nej kompozycji panuje chaos. Z prawej 
strony, tuż przy odrzwiach, wyje pies. 
W głębi dworzanie cucą omdlałego, sie
dzącego w fotelu Zygmunta. Autor ryciny 
starał się, jak mógł, aby wczuć się w pol
skie realia, lecz nie są one zbyt przekony
wające. Stroje są dziwaczną mieszaniną 
elementów rodzimych i obcych, rysy twa
rzy bohaterów dramatu są umowne. Od 
razu widać, że ta ilustracja, zdobiąca 
tekst, wylęgła się w wyobraźni artysty, 
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dowe nie dowiodły istnienia szerzej zakro
jonego spisku) i postawiony przed są
dem, nie wyparł się zbrodni. Stracono go 
dokładnie według scenariusza kaźni Ra- 
vaillaca - zabójcy Henryka IV (jakaż ironia 
losu!), a koszt finansowy egzekucji, od
szukany przez varsavianistę Stanisława 
Szenica, wyniósł 73,09 zł polskich. Innym 
echem zamachu było uchwalenie przez 
Sejm konstytucji Zabronienie czekanów, 
niebawem wykpione we fraszce Hiacynta 
Przetockiego.

Zamieszczona w pierwszym tomie 
dzieła Hioba Ludolfa Allgemeine Schau- 
-Buhne Oder Welt (Franckfurt am Mayn 
1699) anonimowa niemiecka akwaforta 
jako jedyna uwiecznia zamach Piekar
skiego na króla. Przedstawia właściwie 
chwilę tuż po zadaniu monarsze ciosów 

czemu trudno się dziwić, zważywszy na 
zupełny brak jakichkolwiek przekazów 
ikonograficznych, sporządzonych ad 
hoc. Polski monarcha, jakkolwiek prze
baczy! niedoszłemu zabójcy i wstawił się 
za nim do sędziów, jakoś nie zadbał 
o należyte rozpowszechnienie zamachu 
przez grafikę, towarzyszącą z reguty dru
kom ulotnym i rozchodzącą się po Euro
pie (jakże inaczej postąpi Stanisław Au
gust po zamachu w 1772 r., określanym 
przecież niedwuznacznie jako próba kró- 
lobójstwa). Omawiana akwaforta nie
miecka nie odbiega od przeciętnego ar
tystycznego poziomu i zapewne nie speł
nia oczekiwań, ale potomnym musi wy
starczyć.

Hanna Widacka
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Kościół w Komajach

K
omaje, niegdyś miasteczko 
w powiecie święciańskim, 
obecnie zaś nieduża wioska, le
żą 18 km od Postaw, w białoruskiej 

dziś części historycznej Wileńszczy- 
zny. Niełatwo się tam dostać, bo to 
strefa przygraniczna, w zasadzie do
stępna tylko za specjalnymi, niechęt
nie udzielanymi przepustkami. Pró
bować jednak warto, gdyż obronny 
kościół św. Jana Chrzciciela, malow
niczy i unikatowy, śmiało stanąć mo
że w rzędzie najciekawszych zabyt
ków sakralnych na Kresach.

Od początku XVI w. właścicielami 
dóbr komajskich byli książęta Proń- 
scy, Gleb, a następnie Andrzej i Fry
deryk, budowniczowie miasteczka, 
wzmiankowanego po raz pierwszy 
w 1550 r. Syn Fryderyka, Aleksander 
Proński, ten sam, który po śmierci 
w 1631 r. spoczął w niezwykłym gro
bowcu - piramidzie w Beresteczku, 
sprzedał Komaje Tomaszowi Rudo- 
minie. Po nim w 1592 r. majątek 
przejął Jan Rudomina Dusiacki, woj
ski brasławski. On też w latach 1603- 
-1606 wzniósł kościół i uposażył go 
stałym czynszem z dworu i włości ko- 
majskiej oraz dwóch wsi, przeznaczył 
też dom, włókę gruntu i trzech chło
pów na utrzymanie organisty.

Rodzina Rudominów (część uży
wała pojedynczego, część podwójne
go nazwiska) zapisała się w polskich 
dziejach - i w zabytkach. Bratanek 
właściciela Komaj, ksiądz jezuita An
drzej Rudomina, pod nazwiskiem Lu 
Ngan tó Pan Sze prowadził od 1626 
r. działalność misyjną w Chinach. 
Zmarł w opinii świętości w Fuczou 
w 1631 r. Osiemnastowieczny fresk 
z jego podobizną oglądać można 
w refektarzu jezuickiego nowicjatu 
przy kościele św. Ignacego w Wilnie. 
Trzej synowie wojskiego w 1621 r. 
wsławili się pod Chocimiem, uczest
nicząc 7 września w brawurowej 
szarży husarii na atakującą polski 
obóz jazdę turecką. Jerzy poległ wraz 
z ośmioma towarzyszami, Krzysztof 
„szwank dzidą w nogę otrzymał”. 
Jan, także ranny, zajął się pochów
kiem (brata obok ojca u wileńskich 
bernardynów, pozostałych w Nowo
gródku), a w 1649 r. umieścił w ka
plicy Bożego Ciała nowogródzkiej 
fary okazałe epitafium poległych. 
Obok dziewięciu rycerzy bez głów 
klęczy modlący się za nich fundator.

Wedle familijnego podziału z 1622 
r. Komaje odziedziczył czwarty brat, 
Piotr Rudomina Dusiacki, który ulo
kował przy kościele niewielki szpital, 

po nim na krótko jego syn, a w 1651 
r. wspomniany Krzysztof (zm. 1655) 
i jego spadkobiercy. W 1722 r. Kata
rzyna z Rudominów ks. Ogińska 
sprzedała miasteczko i włości Krzysz
tofowi Sulistrowskiemu, chorążemu 
oszmiańskiemu (zm. 1737). Komaje 
pozostały w rękach tej rodziny do 
1875 r., gdy przez małżeństwo prze
szły w ręce Czechowiczów.

Kościół św. Jana Chrzciciela ma 
korpus na planie kwadratu, półkoli
ście zamknięte prezbiterium i prosto
kątną zakrystię od północy. Ponieważ 
ze strony Rosji stale groziło niebez
pieczeństwo, świątynia musiała być 
równocześnie otoczoną murem forte
cą o ścianach dwumetrowej grubości, 
chroniącą w razie potrzeby wszyst
kich mieszkańców. Fasadę z trójkąt
nym szczytem, ozdobionym czterema 
blendami, flankują masywne, cylin
dryczne wieże (16 m wysokości, 
6 m średnicy), zaopatrzone w dwa 
poziomy głębokich, okrągłych strzel
nic do prowadzenia ognia ryglującego 
wejście. Na większą odległość strzela
no z okien i okienek wież (w każdej 
odmiennie rozmieszczonych) oraz fa
sady. Wyraźne echa bardzo spóźnio
nego gotyku nadają sylwecie budowli 
niepowtarzalny charakter.
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Wnętrze, pierwotnie trójnawowe, 
rozdzielały dwie pary kolumn. 
W 1655 r., podczas „potopu”, który 
w tej części Rzeczypospolitej nie był 
szwedzki, lecz moskiewski, kościół - 
zapewne broniony - spłonął. Dach ru-

1. Kościół św. Jana 
Chrzciciela
2. Ołtarz główny
3. Krypta pod kaplicą

nął, pierwotne sklepienie zachowało 
się więc tylko nad prezbiterium. Od
budowę ukończono w 1673 r., re- 
konsekracji dokonał biskup sufragan 
wileński. Kolumny zostały zlikwido
wane, a jednonawowe odtąd wnętrze 
nakryto drewnianym stropem. Szwe
dzi ostrzelali świątynię w czasie woj
ny północnej, na początku XVIII w. - 
kamienne kule armatnie tkwią w ścia
nach do dziś. Malowidła stropu 
i sklepienia, w technice en grisaille 
(wici akantu, girlandy z medaliona
mi, na plafonie kwiaty i owoce) po
chodzą głównie z lat 1726-1736, gdy 
nowy właściciel gruntownie prze
kształcił wystrój. W 1778 r. przepru- 

to ścianę południową i dobudowano 
dużą, prostokątną kaplicę (fundacji 
Koziełtów i Woynów) z kryptą grze
balną Sulistrowskich i innych dobro
dziejów świątyni. W 1861 r. przepro

wadzono remont i z tego okresu po
chodzą obecne malowidła w kaplicy. 
Po drugiej wojnie światowej kościół, 
zamknięty przez władze sowieckie, 
szczęśliwie nie doznał większych znisz
czeń. Pozostali w Komajach Polacy od
zyskali go w 1985 r. Obecnie parafią 
opiekują się polscy księża sercanie.

Wyposażenie kościoła - to przede 
wszystkim cztery drewniane ołtarze 
z XVIII w. W centrum malowanego 
„na marmur” ołtarza głównego znaj
duje się siedemnastowieczny obraz 
Matki Bożej z Dzieciątkiem (Często
chowskiej), wedle dawnych przeka
zów uważany za cudowny. Po jego obu 
stronach stoją figury apostołów Piotra 
i Pawła, powyżej widnieje patron ko
ścioła św. Jan Chrzciciel podczas 
chrztu w Jordanie, a w zwieńczeniu 
króluje Bóg Ojciec w obłokach, wśród 
złotych promieni. W nawie na uwagę

Spotkanie z książką
SZTUKA SAKRALNA LITWY I POLSKI

Sztuka sakralna przez tysiąclecia odzwierciedlała ekspresję artystów wielu 
dziedzin; powstawały dzieła na potrzeby prywatnego i publicznego kultu. 
W podzielonej kulturowo i politycznie Europie materialne dziedzictwo chrześci

jaństwa było powszechnym łącznikiem i atrybutem narodowej tożsamości. Ja
ką rolę odgrywała sztuka sakralna w polsko-litewsko-ruskiej kulturowej inte
gracji? Czy bardziej łączyła sąsiednie narody, czy przyczyniała się do regiona
lizacji? To tylko niektóre zagadnienia poruszone w przygotowanym przez Insty
tut Sztuki Polskiej Akademii Nauk tomie studiów Litwa i Polska. 
Dziedzictwo sztuki sakralnej, pod red. Wojciecha Boberskiego 
i Małgorzaty Omilanowskiej (Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004).

Książka stanowi uwieńczenie wieloletniej współpracy na
ukowców polskich, litewskich i łotewskich. W 2000 r. w Domu Li
tewskim w Sejnach odbyła się sesja poświęcona sztuce sakral
nej Polski i Litwy, zorganizowana przez Instytut Sztuki PAN 
w Warszawie i Instytut Kultury i Sztuki Litewskiej Akademii Nauk 
w Wilnie. Na podstawie wygłoszonych referatów powstały ze
brane w publikacji artykuły. Tematyka książki jest bardzo obszer
na. Są tu teksty nie tylko pióra historyków sztuki, ale i teatrolo
gów (o inscenizacji i idei w teatrze jezuickim Wielkiego Księstwa 
Litewskiego) czy muzykologów (m.in. o organach i prospektach 
organowych w Księstwie Kurlandzkim i Inflantach Polskich, 
związkach polsko-litewskich w muzyce kościelnej, organach na 

obszarze diecezji sejneńskiej w świetle źródeł archiwalnych czy sytuacji li
tewskiej muzyki kościelnej w połowie XX w.). Publikacja zawiera artykuły syn
tetyczne (np. o litewskiej sztuce sakralnej w latach 1918-1940, dziejach ar
chitektury drewnianych kościołów na Litwie), monografie pojedynczych za
bytków (Tron Laski z kościoła w Szylanach pod Wilnem, nagrobek Pawła Sa
piehy i jego żon w kościele franciszkanów w Holszanach, Madonna szafko
wa w Sejnach). W książce zamieszczone zostały również sylwetki uczonych 

(Piotra Bohdziewicza, który prowadził badania nad późnobaro- 
kową architekturą Wileńszczyzny i Wilhelma Sroki, twórcy pro
jektów neogotyckich kościołów w Pieskach i Szydlowicach).

Autorami tekstów polskich są m.in. znani z publikacji na 
tamach „Spotkań z Zabytkami” Ryszard Brykowski, Jarosław 
Komorowski, Wiktor Z. Lyjak, Michał Wardzyński. Artykuły au
torów litewskich i łotewskich opracowane zostały na podsta
wie tłumaczeń Krystyny Makowskiej (z jęz. litewskiego) i Ro
mana Szklennika (z jęz. łotewskiego).

Książkę można nabyć w siedzibie Wydawnictwa DiG 
(01 -524 Warszawa, al. Wojska Polskiego 4, telefax 0-22 839-08-38), 
za pośrednictwem strony internetowej (www.dig.com.pl), 
pocztą elektroniczną (e-mail; zamowienia@dig.com.pl) oraz 
w Księgarni Naukowej DiG (Biblioteka Narodowa w Warsza
wie, Al. Niepodległości 213, tel./fax 0-22 608-28-52). (ek)
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zasługuje obraz wileńskiego malarza 
Alfreda Romera „Chrystus z mło
dzieńcem”. Ołtarz w kaplicy ma w po
lu głównym rzeźbiarskie Ukrzyżowa
nie, a nad nim św. Józefa z małym Je
zusem w warsztacie cieśli. Obok wisi 
współczesny obrazek ludowy, przed
stawiający św. Kazimierza, podarowa
ny przez kardynała Kazimierza Świąt
ka. Na chórze, zbudowanym w 1739 r., 
znajdują się organy z końca XVIII w., 
ozdobione figurkami aniołków i in
strumentami muzycznymi.

Bardzo interesująca jest sklepiona 
krypta, dostępna przez niskie drzwi 
od zewnątrz. Splądrowana i zdewa
stowana po 1945 r., została w ostat
nich latach uporządkowana na tyle, 
na ile pozwalały możliwości parafii. 
Na dwóch poziomach katakumbo- 
wych nisz pochowano ponad dwa
dzieścia osób. Przetrwała część kwa
dratowych płyt grobowych z ledwo 
czytelnymi polskimi napisami, wśród 
nich upamiętniająca pierwszego z no
wych właścicieli Komaj: 1737 MCA 
7BRA DNIA 14 KRZYSZTOF SULI- 
STROWSKI CHORĄŻY POWIATU 
OSZMIAŃSKIEGO. Inna płyta zamy
kała grób Anny Ludwiki z Sulistrowic- 
kich Koziełłowej, starościny dziśnień- 
skiej, na kolejnej niemal zatarta wier
szowana inskrypcja wymienia Kozieł-

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

4. Komajski krzyż

łową de domo Koszczycównę, zmarłą
- o ile można dostrzec - w 1773 r. 
Krypta wymaga pilnej interwencji 
konserwatorskiej i gruntownego re
montu, uratować trzeba zwłaszcza 
płyty, cenne świadectwa przeszłości.

Na placu przed świątynią, po dru
giej stronie drogi, stoi zabytek nieco
dzienny, dwu i półmetrowy kamienny 
krzyż, wyciosany z głazu narzutowego
- skandynawskiego granitu rapakiwi. 
Krzyż rozszerza się ku dołowi, a krót
kie, nieregularne ramiona mają rozpię

tość 90 cm. Trójkątna nisza pośrodku 
(36x56x 10 cm) pełniła z pewnością 
funkcję kapliczki, chroniąc niegdyś 
krucyfiks. Poniżej domyślić się można 
śladów napisu i bliżej nieokreślonych 
znaków. Datę u góry: „R. 1803” wyku
to wtórnie, może nieprzypadkowo 
w dwieście lat od rozpoczęcia budowy 
kościoła. Krzyż bywa datowany ogól
nikowo na XV - XVI w., bez próby 
bliższych dociekań. Tymczasem zarów
no lokalizacja, jak i litera „B”, widocz
na pod prawym ramieniem, zdają się 
wskazywać, że mamy do czynienia 
z jednym z krzyży Batorego, stawia
nych dla upamiętnienia pochodów 
monarchy przeciw Moskwie. Tędy 
właśnie, z miejsca koncentracji wojsk 
w Świrze przez Postawy na Dzisnę i Po- 
łock wiódł szlak wyprawy króla Stefa
na w 1579 r. Dwa inne krzyże Batore
go, spod Dołhinowa i Dokszyc, każdy 
o odmiennym kształcie, zostały przed 
mniej więcej dziesięciu laty wyrwane 
z historycznych miejsc i złożone (a wła
ściwie porzucone) w tzw. muzeum gła
zów w Mińsku. Krzyż w Komajach był
by więc jedynym, który przypomina 
o wielkim triumfie polskiego oręża do
kładnie tam, gdzie umieszczono go po
nad czterysta lat temu.

Jarosław Komorowski

OBELISK ODNOWIONY

Siup w stepie - pod takim tytułem „Spotkania z Zabytkami" zamieściły 
tekst Jacka Kaluszki (nr 3, 2002), w którym autor pisze o pomniku-obe- 
lisku postawionym na. miejscu śmierci hetmana wielkiego koronnego 

i kanclerza Stanisława Żółkiewskiego, Obelisk ten stoi kilka kilometrów od 
Dniestru, na jego mołdawskim brzegu, niedaleko wsi Bieriezowka. To tutaj 
6 października 1620 r. poległ stary, 73-letni rycerz, przebijając się z garstką 
towarzyszy ku polskiej granicy po nieudanej wyprawie przeciwko Turkom 
i porażce pod Cecorą.

Opisywany slup wcześniej byt kilkakroć odnawiany, ostatnio w 1912 r. 
W czasie, kiedy oglądał go autor wymienionego na początku artykułu, był

(fot. Adam Bartosz)

Slup poświęcony hetmanowi Stanisławowi 
Żółkiewskiemu 
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jednak w kiepskim stanie, chociaż zdu
mienie budził sam fakt, iż ocalał pod ra
dziecką władzą pośród kołchozowych 
pól. Dziś pomnik poświęcony bohater
skiemu, polskiemu hetmanowi jest pięk
nie odnowiony z inicjatywy Ambasady RP 
w Kiszyniowie (drugą kadencję ambasa
dorem jest tu Piotr Marciniak) oraz Sto
warzyszenia „Wspólnota Polska". Fundu
sze na ten cel wyasygnował polski Senat, 
a prace prowadzili konserwatorzy Kate

dry Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury 
ASP w Warszawie pod kierunkiem dr. Janusza Smaży.

Prace polegały na rozbiórce kamiennego obelisku i jego ponownej re
konstrukcji. Na południowej ścianie pomnika umieszczono nową dwuję
zyczną tablicę (rumuńsko-polską) o treści:

,. W TYM MIEJSCU 6 PAŹDZIERNIKA 1620 ZGINĄŁ

HETMAN WIELKI KORONNY 
STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI 

JEGO SYN JAN WYSTAWIŁ 1621 POMNIK, KTÓRY PRZETRWAŁ DO 1845.

DZIĘKI MIEJSCOWEMU SPOŁECZNEMU KOMITETOWI
I TOWARZYSTWU OPIEKI NAD ZABYTKAMI PRZESZŁOŚCI Z WARSZAWY 

POMNIK ODBUDOWANO 1908-1912.
STARANIEM OŚRODKA POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

STOWARZYSZENIA-WSPÓLNOTA POLSKA-1 AMBASADY POLSKIEJ W KISZYNIOWIE 
Z FUNDUSZÓW SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PRZEPROWADZONO KONSERWACJĘ 2003.'

Z okazji zakończenia prac przy pomniku zorganizowana została w Ki
szyniowie 7 października 2003 r. międzynarodowa konferencja historyczna 
pt. „Stanisław Żółkiewski i stosunki polsko-moldawskie w wiekach XVI 
i XVII". Poświęcenia pomnika dokonał prymas Józef Glemp w towarzystwie 
miejscowych duchownych i przedstawicieli parlamentów obu państw. Od
nowiony obelisk widoczny jest z daleka z szosy prowadzącej z Mohylewa 
Podolskiego do Kiszyniowa. Uważa się go za najstarszy pomnik na moł
dawskiej ziemi i jako taki jest tam traktowany z należytym szacunkiem.

Adam Bartosz



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Polskie ślady Arveuf'a

W
 2002 r. minęło sto lat od 
śmierci Franciszka Arveuf’a. 
Ten wybitny francuski ar

chitekt, urodzony około 1850 r. 
w Paryżu, przyjechał do Polski 
w 1896 r., za namową braci Reszke, 
którzy zlecili mu budowę pałacu 
w Garnku koło Radomska (nie ist
nieje już). Po osiedleniu się w War
szawie otworzył doskonale prospe
rujące biuro budowlane. Tu też dane 
mu było pozostać - w 1903 r. prasa 
doniosła o jego nagłym zgonie: 
„przed paroma miesiącami choroba 
serca zabrała go niespodziewanie 
[...] gdy roił sobie najlepsze nadzieje 
i najpiękniejsze projekty". Postać te
go błyskotliwego architekta jest 
u nas mało znana, choć plonem je
go kilkuletniego zaledwie pobytu 
w Polsce było wiele interesujących 
projektów i realizacji, w których 
najczęściej uzewnętrzniał się duch 
baroku oraz „kostiumu francuskie
go”. Karierę artystyczną miał 
Arveuf jak się zdaje pisaną, bowiem 
ojciec, konserwator paryskiej kate
dry Notre Dame, przywiązywał go, 
jako małego jeszcze brzdąca, do 
rusztowania, by wymusić nań wie
logodzinne studia detali architekto
nicznych. Gotowe rysunki Franci
szek rzucał na ziemię, a od ich oce
ny zależało, czy zasłuży na „uwol
nienie”. Nie wiadomo, w jakiej 
mierze owe próby umiejętności 
i charakteru przyczyniły się do 
wczesnego rozkwitu talentów mło
dzieńca, który wkrótce po rozpo
częciu nauki w paryskiej uczelni ar
tystycznej wygrał konkurs na pro
jekt teatru w Reims - młody wiek 
projektodawcy okazał się jednak 
przeszkodą w realizacji obiektu. 
W reakcji na powódź, która do
tknęła Ischię (koło Neapolu), 
Arveuf wziął udział w festynie cha-

1. Pałac Epsteinów w Teresinie

rytatywnym, zorganizowanym na 
rzecz powodzian: zbudował makie
tę odtwarzającą widok okolicy 
sprzed kataklizmu. Ów pomysł, 
wcześniej nieznany, został dobrze 
przyjęty i wkrótce powstały kopie 
Wenecji, Wiednia, a londyńczykom 
dano możliwość podziwiania stare
go Paryża bez konieczności forso
wania kanału La Manche.

Jednym z pierwszych, a zarazem 
najlepiej zachowanych, dzieł archi
tekta na ziemiach polskich jest pałac 
w Teresinie koło Błonia, wzniesiony 
w ciągu kilku ostatnich lat XIX w. 
na zamówienie warszawskiego ban
kiera Mieczysława Epsteina. Budo
wę rozpoczęto od rozebrania stoją
cego tu wcześniej pałacyku autor
stwa Adolfa Adama Loewe, przy 
czym jego piwnice włączono do no
wego obiektu. Bryła nowego pałacu 
nosi cechy późnego baroku, odzna
cza się nieregularnością i zróżnico

waniem form zdobniczych. Główne 
wejście usytuowane w elewacji za
chodniej poprzedza czterokolumno- 
wy portyk, zwieńczony tarasem 
pierwszego piętra. Podobny portyk 
i taras znajdują się po przeciwległej 
stronie pałacu, nieco inne rozloko
wano między dwiema wieżami ele
wacji południowej oraz w jej naroż
nikach. Budynek przykryto dachem 
mansardowym z lukarnami. Obec
nie pałac pełni funkcje ośrodka 
szkoleniowo-rehabilitacyjnego, dys
ponuje 26 pokojami oraz zapleczem 
leczniczo-rekreacyjnym. Większości 
pomieszczeń nie ominęły niestety 
liczne przebudowy, ale zabytkowy 
charakter zachował hall z główną 
klatką schodową oraz wysoka na 
dwie kondygnacje sala kominkowa, 
która dzięki przeszkleniu stropu ma 
naturalne oświetlenie. Wnętrza te 
wyłożone są oryginalną dębową bo
azerią, w którą wkomponowano
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kominek. Klimat pozostałych, nieza- 
bytkowych wnętrz zaaranżowano 
dzięki umiejętnemu pogodzeniu wy
stroju nawiązującego do epoki histo
rycznej z wymogami funkcjonalny
mi, np. w piwnicy urządzono cieka
wą jadalnię. Rozległy park pałacowy 
ze starymi dębami, przechodzący 
w kompleks leśny, ma swą mroczną 
tajemnicę. Tu w 1913 r. zginął tra
gicznie w nigdy niewyjaśnionych 
okolicznościach nowy właściciel ma
jątku ks. Władysław Drucki-Lubec- 
ki, a ćwierć wieku później jego syn 
dokonał sprzedaży Teresina jedne
mu z okolicznych ziemian.

Do ciekawszych dokonań Arveuf’a 
w Warszawie należy okazała willa 
Zygmunta Rzyszczewskiego i jego 
żony Alicji z Epsteinów, będącej cór
ką właściciela teresińskiego pałacu. 
Willa stanęła w 1900 r. przy zbiegu 
Alej Ujazdowskich i ul. Chopina. 
Budynek o trzech kondygnacjach 
(uwzględniając poddasze okryte wy
sokim dachem mansardowym) miał 
narożne ryzality stylizowane na wie

że o zaokrąglonych boniowanych 
krawędziach. Motywy rokokowe, 
występujące obok późnorenesanso- 
wych, nie zakłócają charakteru stylo
wego, pozwalającego w tym obiekcie 
rozpoznać manierę „kostiumu fran
cuskiego” (T. S. Jaroszewski, Od kla
sycyzmu do nowoczesności, Warszawa 
1996, s. 52). Willa spłonęła w 1939 r., 
a po wojnie jej mury rozebrano do 
fundamentów w związku z budową 
siedziby Ambasady Węgierskiej Re
publiki Ludowej.

W tym też czasie, około 1900 r. 
w Warszawie przy ul. Erywańskiej 
(obecnie ul. Kredytowa 5/7) stanął 
zaprojektowany przez Arveuf’a neo- 
rokokowy budynek Klubu Myśliw
skiego. Po zniszczeniach, jakich do
znał w 1944 r., odbudowano go 
w latach 1948-1949 pod kierun
kiem M. Ptic-Borkowskiego (od uli
cy nadbudowano piętro). Na tyłach 
głównego budynku wzniesiono też 
oficynę o formie pałacyku - w la
tach siedemdziesiątych XX w. była 
siedzibą Towarzystwa Przyjaźni Pol
sko-Radzieckiej. Niedaleko, na ty
łach posesji przy ul. Mazowieckiej 5 
powstał, też według projektu 
Arveuf’a, pałacyk S. Łubieńskiej (nie 
przetrwał pożogi ostatniej wojny).

Innym ważnym zleceniem archi
tektonicznym realizowanym przez 
Arveuf’a podczas pobytu na zie
miach polskich była kompleksowa 
przebudowa rezydencji w Antoni
nach na Wołyniu, podjęta na życze
nie ówczesnego właściciela Józefa 
Mikołaja Potockiego (1862-1922). 
Już w 1897 r. z jednej strony pała
cu wzniesiono przylegającą doń 
piętrową wysoko podpiwniczoną 
oficynę, zaś stojącą z drugiej strony 
podwyższono. Nowa oficyna, o ele
wacji rozczłonkowanej pilastrami, 
pozwoliła - jak donosi R. Aftanazy 
w swych Dziejach rezydencji na 
dawnych kresach Rzeczypospolitej - 
pomieścić w niej kuchnie, mieszka
nia dla służby i pokoje gościnne. 
Stara oficyna poddana została 
gruntownej modernizacji, mającej

podnieść jej walory reprezentacyjne 
oraz użytkowe; w nadbudowanej 
kondygnacji ulokowano sześć no
wocześnie urządzonych apartamen
tów. Wkrótce zmieniono też wy
strój biblioteki, której ściany zosta
ły pokryte jedwabiem. Około 1900 r. 
przed głównym dziedzińcem stanę
ła zaprojektowana przez Francuza 
monumentalna neobarokowa bra
ma „z żelaza kutego i ciosu”. Filary 
bramy o blisko dziesięciometrowej 
wysokości, obłożone szydłowiec- 
kim piaskowcem, zwieńczono 
ozdobnymi wazami, tarczami her
bowymi i motywami panoplii. Że
laznych elementów bram dostar
czyła warszawska fabryka Włady
sława Gostyńskiego (1849-1935), 
specjalizująca się w konstrukcjach 
wieżowych i pawilonach (tu wyko
nano m.in. konstrukcję wieży Ja
snogórskiej w Częstochowie, deko
racje dla warszawskiego kościoła
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2. Elewacja wschodnia pałacu Epsteinów
w Teresinie
3.4. Budynek Klubu Myśliwskiego 
w Warszawie (3) i oficyna w podwórzu
- w latach siedemdziesiątych paiacyk TPPR, 
a obecnie siedziba Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (4)
5. Paiacyk myśliwski z pawilonem dawnej 
oranżerii i wozowni w Spalę; przed wojną 
często odwiedzany przez prezydenta 
I. Mościckiego, obecnie przekształcony 
w hotel

(zdjęcia: Witold P Glinkowski)

Wszystkich Świętych i dla „Zachęty”). 
Nieco mniejsza boczna brama, także 
autorstwa Arveuf’a, prowadziła do 
ponad dwudziestohektarowego par
ku. Blisko 4 tys. gatunków flory, ła
będzie i strusie, woliery z egzotycz
nymi ptakami, to niektóre z atrakcji 
antonińskiego ogrodu; kamienne 
lwy oraz żywe wielbłądy, przecha
dzające się po specjalnych polanach, 
miały zapewne przypominać Józe
fowi Potockiemu niedawną wypra

wę do Sudanu. Przebudowano pała
cowe stajnie, uzupełniając je obszer
ną ujeżdżalnią. Program przeprowa
dzonych wówczas prac obejmował 
również wywiercenie studni artezyj
skiej, mającej odtąd dostarczać wo
dę, która za pomocą pompy spali
nowej „rozprowadzana po całym 
pałacu zasila łazienki, kuchnie, 
wszelkie atynencye służbowe, oran
żerie, cieplarnie, cały ogród, wszyst
kie stajnie” Q. Dunin-Karwicki, An
toniny dziś i przed pięćdziesięciu la
ty, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 38, 
1903, s. 755). Założono też sieć te
lefoniczną oraz oświetlenie: acetyle
nowe i elektryczne, wykorzystujące 
najnowszą myśl techniczną. Owe 
udogodnienia trudno uznać za zby
tek, zważywszy, iż przyczyniały się 
do sprawniejszego funkcjonowania 
należących do majątku fabryk i rafi
nerii. Wdrożenia te czyniły Antoni
ny rezydencją na wskroś nowocze
sną w skali regionu. Jednak Arveuf 
nie doczekał końca prac.

W latach 1896-1900 według 
planów Arveuf’a dokonano dla 
Wolnar-Larskich przebudowy daw
nego pałacu Dehnów w Kozieni
cach. Pałac, powstały w drugiej po
łowie XVIII w., zyskał teraz cechy 
francuskiego renesansu, uwydat
nione bogatym detalem architekto
nicznym. W 1939 r. spłonął główny 
korpus i jedna z oficyn, ocalały je
dynie lewa oficyna pochodząca 
z pierwszej połowy XIX w., budy
nek wozowni oraz stajnia.

Miarą zasług francuskiego archi
tekta dla polskiej kultury są też inne 
prace, a wśród nich: pałac w Jadwi- 
sinie koło Zegrza, nawiązujący do 
wczesnego renesansu, a zbudowany 
w 1898 r. dla Macieja Radziwiłła 
i jego żony Jadwigi z Krasińskich, 
zespół rezydencji myśliwskiej 
w Spalę oraz projekt hotelu na miej
scu Tivoli w Warszawie przy ul. 
Królewskiej.

Witold P. Glinkowski
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Psie Pole
- różne opisanie bitwy

O
 tej wojnie - stoczonej 895 lat 
temu - zdało nam relację 
dwóch dziejopisów, którzy 
żyli w zbliżonych do niej czasach - 

tzw. Gall Anonim (zm. ok. 1116 r.) 
oraz Wincenty Kadłubek (ok. 1160- 
-1223). I nie byłoby w tym nic dziw
nego, gdyby nie tak różny sposób 
przedstawienia jednej bitwy. Anoni
mowy kronikarz zwany Gallem Ano
nimem, zapewne benedyktyński 
mnich z Galii, kapelan na dworze 
Bolesława Krzywoustego (1086- 
-1138), był wyraźnym apologetą te
go władcy. „Jest zaś zamiarem na
szym pisać o Polsce, a przede wszyst
kim o księciu Bolesławie” - zaznaczył 
w przedmowie do swojej Kroniki Pol
skiej. I rzeczywiście - dzieje Polski są 
tu tylko tłem dla opisywanych z dużą 
drobiazgowością czynów głównego 
bohatera. Z kolei mistrzowi Wincen
temu Kadłubkowi, biskupowi kra
kowskiemu, błogosławionemu od 
1764 r., przyświecała inna myśl - 
przedstawienie dziejów państwa pol
skiego, jego początków, także bajecz
nych oraz współczesności z przełomu 
XII i XIII w. W tej kronice również 
nie brakowało różnych szczegółów, 
ale zostały one podporządkowane ry
gorom traktatu historycznego i jed
nocześnie chrześcijańskiego morali
tetu, jak określa się jego dzieło.

W 1109 r. granicę Polski przekro
czyła armia niemieckiego króla i ce
sarza (od 1111 r.) Henryka V (1081- 
-1125). Prowadził on wobec sąsia
dów sprytną politykę - za cenę uzna
nia swojej zwierzchności pomagał 
pretendentom w zdobywaniu tro
nów. Sytuacja taka wydarzyła się rok 
wcześniej na Węgrzech, gdzie król 
Koloman wygnał swojego brata, Al- 
musa, ten znalazł pomoc u cesarza, 
który bezskutecznie najechał Węgry. 
Okazja nadarzyła się także w Polsce - 
starszy, przyrodni brat Bolesława 
Krzywoustego, Zbigniew (ok. 1073- 
-1112) próbował zawładnąć polskim 

tronem przy pomocy cesarskiej ar
mii. Henryk V uderzył w kierunku 
nadodrzańskiego Krosna, otoczył do
brze broniony gród w Bytomiu Od
rzańskim, ale zrezygnował z jego 
zdobywania, następnie przesunął się 
wzdłuż Odry do Głogowa. Przez wy
słane poselstwo cesarz domagał się 
od Bolesława oddania Zbigniewowi 
połowy kraju, płacenia rocznego try
butu w wysokości 300 grzywien lub 
- w zamian - oddanie pod cesarskie 
rozkazy 300 rycerzy.

Zdobycie Głogowa, mimo krwa
wych walk, nie powiodło się. Do le
gendy przeszło wiarołomstwo cesa
rza - wziął on zakładników, którzy 
mieli przebywać w niemieckim obo
zie do chwili powrotu poselstwa gło- 
gowian do Bolesława. Cesarz obiecał 
zwrócić zakładników bez względu na 
to, czy Bolesław zgodzi się na pokój. 
Poselstwo otrzymało polecenie obro
ny Głogowa, a cesarz nie dotrzymał 
słowa: zakładnicy zostali przywiązani 
do machin oblężniczych, którymi 
Niemcy zaatakowali gród. Jednak 
„grodzianie nie oszczędzali synów 
i krewnych”, jak pisze Gall Anonim. 
Bohaterstwo obrońców oraz stałe 
ataki wojsk Bolesława na niemiecki 
obóz spowodowały, że cesarz poma
szerował w kierunku Wrocławia. To 
właśnie tutaj miała odbyć się decydu
jąca bitwa. Ale oto Gall Anonim, któ
ry tak szczegółowo przedstawił czyny 
polskiego księcia, żył w jego czasach, 
tworzył kronikę tuż po tych wyda
rzeniach, w ten sposób skwitował bi
twę: „Usłyszawszy taką odpowiedź 
[na ostatnie ultimatum, w którym 
domagał się już tylko 300 grzywien] 
cesarz postąpił pod miasto Wroclaw, 
gdzie jednak nic więcej nie zyskał, jak 
trupy na miejsce żywych”. I to 
wszystko. Nie ma tu ani szczęku orę
ża, ani świstu strzał czy grotów 
włóczni miażdżących hełmy, przebi
jających tarcze i kolczugi, nie ma pa
dających ludzi i koni, jak ten sam 

dziejopis obrazowo opisywał oblęże
nie Głogowa i bitwy księcia z Pomo
rzanami.

Inaczej potraktował bitwę pod 
Wrocławiem Wincenty Kadłubek. 
Przypuszcza się, że zlecenie spisania 
dziejów Polski otrzymał około 1190 r. 
od swojego protektora, syna Bolesła
wa Krzywoustego, księcia Kazimie
rza Sprawiedliwego (1138-1194). 
W jego Kronice Polskiej czytamy, że 
pod Wrocławiem, kiedy tylko ukaza
ło się słońce, z obu stron wybiegli 
lekko zbrojni, ustawili bojowe szyki, 
ale - jak pisze Kadłubek - „siły 
Niemców zwiększa ich liczebność [...] 
Polaków śmielszymi czyni większa 
odwaga”. W kierunku wojsk nie
mieckich ruszył duży oddział rycer
stwa śląskiego, jednak bitwy nie 
przyjął, zawrócił i zaczął uciekać od
ciągając coraz większą liczbę cesar
skich rycerzy. „Gdy ci polegli, inni 
spieszą im z pomocą i [też] padają. 
I tak jedni po drugich [giną], aż 
wreszcie niemal wszystkie w tyle sto
jące wojska zwracają się [przeciw 
nim] [...] mieszają się szyki, nie zna
jąc bowiem przyczyny zamieszania 
sądzą, że swoi uciekają [...]. Po czym 
owe olbrzymie legiony niemieckie - 
jedne niszczy Bolesław, drugie Stęża
nie. Inni, obałamuceni, biegając mię
dzy szeregami walczących, niepewni, 
co mają czynić, gromadnie tu i tam 
się błąkają [...]”. Jak więc widać, Po
lacy zastosowali znaną z wielu wcze
śniejszych i późniejszych bitew tak
tykę, polegającą na pozorowanej 
ucieczce i wciągnięciu nieprzyjaciela 
w zasadzkę. „Na dowód tego - pisze 
dalej Kadłubek - istnieje jeszcze na
zwa miejsca, bowiem zbiegła się tam 
niezmierna sfora psów, które pożera
jąc tyle trupów zapadły w jakąś sza
loną dzikość, tak że nikt nie śmiał 
tamtędy przejść, i dlatego owo miej
sce nazywa się Psim Polem”. Według 
Kadłubka nie tylko psy, ale „nawet 
bardzo łagodne zwierzęta nauczyły 
się pragnąć krwi ludzkiej [...] nawet 
koty [...] same rzucały się na ludzi, 
a oprócz tego z tejże krwi wyroiły się 
wielkie jak krety mrówki [...]”.

Gall Anonim - nie wiadomo, z ja
kiego powodu i w przeciwieństwie do 
obrazu obrony Głogowa - zwycię
stwo na Psim Polu pod Wrocławiem 
pominął prawie całkowicie. Jakby 
uważał, że był to tylko jeden z wielu
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1. Kierunki najazdu na 
Polskę i odwrotu wojsk 
cesarza Henryka V
w 1109 r.
2. Walka rycerzy 
niemieckich o dominację 
swoich zwierzchników
w państwie, miniatura 
z Kroniki Ottona 
fryzygeńskiego, Niemcy, 
1157-1185
3. Dawid i Goliat w zbroi 
rycerza z XII w., 
dziewiętnastowieczny 
od rys sceny trybowanej 
na stopie kielicha 
„królewskiego”
z Trzemeszna, Polska (?), 
ok. 1180 r.
4-7. Elementy zbroi
i broni rycerza w XI-XII w.: 
żelazny hetm (4), żeleżce 
czekana (5), groty 
wtóczni (6) i miecz (7)

partyzanckich ataków polskich wo
jów! Natomiast Wincenty Kadłubek 
nadał temu zwycięstwu główną rolę 
w wojnie 1109 r. Mało tego - opisał 
także zastosowaną przez Bolesława 
taktykę walki, co w innych opisywa
nych bitwach tak chętnie czynił Gall 
Anonim. Ten dziejopis tak kończy 
opis całej wojny: „cesarz przeto wi
dząc, że dalsze wyczekiwanie raczej 
narazi go na straty i hańbę, niż chwa
lę i zysk, postanowił wracać, trupy 
tylko wioząc ze sobą jako trybut”. Na
tomiast Kadłubek zanotował: „skąpe 
tedy i rozbite ich resztki pozbierała 
smutna Lemania [czyli Niemcy], życie 
cesarza za laskę, a ucieczkę za tryumf 
poczytując”.

Psie Pole - to obecnie dzielnica 
Wrocławia. Niegdyś istniejąca tu osa
da rozwijała się w miasto, jednak 
konkurencja Wrocławia nie pozwoli
ła na wykształcenie się ośrodka rze
mieślniczego. Osada ta nazywana by
ła po łacinie Campus Caninus, a w ję
zyku niemieckim Hundsfeld, co 
w obu wypadkach znaczy Psie Pole. 
Dziwił się Władysław Zieliński, au
tor bodajże pierwszego polskiego 
przewodnika po Dolnym Śląsku 
(Śląsk Pruski, Warszawa 1887), że 
jeszcze w jego czasach „mieszkańcy 
opowieść podtrzymują i nazwę miej
scowości położonej rzekomo na pobo
jowisku od tego wywodzą jakoby psy 
trupów niepogrzebanych Niemców 
po polu włóczyły i pożerały”.

Z jednej strony mamy więc nie
zwykle skąpe informacje od Galla 
Anonima, z drugiej - dokładny opis 
Wincentego Kadłubka oraz głęboko 
utrwaloną tradycję. Ten „spór” mię
dzy średniowiecznymi kronikarzami 
przeniósł się w nasze czasy. Choć ar
cheolodzy w latach sześćdziesiątych 
XX w. badaniami sondażowymi 
z dużym prawdopodobieństwem 
zlokalizowali pole bitwy, to wśród 
historyków toczą się dyskusje, czy 
bitwa ta odbyła się rzeczywiście, a je
śli tak, to czy jej przebieg był właśnie 
taki, jak to przedstawił nam Wincen
ty Kadłubek.

Krzysztof Nowiński

Na podstawie fragmentu książki K. Nowiń
skiego Siadami polskich bitew, Wydawnictwo 
MUZA, Warszawa 2004.
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Ratujmy Kacwin!

K
acwin, jedna z najstar
szych wsi na Polskim 
Spiszu, wzmiankowany 
był - wraz z Niedzicą i Fryd

manem - w dokumentach już 
w 1320 r. Ta rozległa wieś, lo
kowana na prawie niemiec
kim, liczyła 84 łany, rozłożone 
równomiernie po obydwu 
stronach Potoku Kacwińskie- 
go. Jej nazwa pochodzi z języ
ka niemieckiego od słowa 
Katzenwinkel, oznaczającego 
Koci Zakątek. W 1700 r. Ka
cwin liczył 836 mieszkańców, 
obecnie liczba ta sięga 1200.

Cechą charakterystyczną 
zabudowy Kacwina są długie, 
wąskie działki, na których 
w zwartej zabudowie i w okre
ślonym porządku wznoszone 
były kolejno od strony drogi 
głównej: budynki mieszkalne, 
inwentarsko-składowe, stajnie, 
spichlerze-sypańce w ogro
dach i na końcu obszerne sto
doły, dostępne także od drogi 
gospodarczej, przebiegającej 
na obrzeżu działek.

Sypańce spotyka się już bardzo 
rzadko, choć dawniej występowały 
powszechnie, m.in. w basenie Popra
du, na Łemkowszczyźnie, na Śląsku 
i Wielkopolsce, a sporadycznie nawet 
dalej na północ. Budowle te - to naj
mniejszy, niespotykany poza Polską 
w takim bogactwie regionalnych od
mian formalnych, typ magazynu zbo
żowego, noszący rozmaite regionalne 
nazwy: śpichlerek, lamus, świronek, 
kleć, sołek, sypaniec. Sypańce i sołki 
były z nich najmniejsze, dlatego zna
komicie pasowały do wąskich działek 
nadanych pod zabudowę Kacwina, 
nieliczne zachowały się tu do dziś.

Kacwińskie sypańce mają charak
terystyczną konstrukcję i formę. Ich 
ściany wzniesione są z drewnianych, 
poziomo ułożonych bali, połączonych 
w narożach na tzw. rybi (lub jaskół
czy) ogon. Przekrycie wnętrza, także 
wykonane z poziomych bali, ma for
mę sklepienia kolebkowego (kon-

1. Drewniana sygnaturka kościoła parafialnego Wszystkich Świętych w Kacwinie ufundowanego 
przez Kokoszą Berzewiczego, później dwukrotnie niszczonego przez pożary (1677 i 1757 r.)
2. Dymy wiosennych ognisk snują się pomiędzy drewnianymi zabudowaniami wsi
3. Ciasne dziedzińce gospodarcze obudowują drewniane i nowsze - już murowane - budynki 
mieszkalne i gospodarcze

strukcja zwana ślegową). Z zewnątrz 
ściany pokryte są gliną, utrzymującą 
się dzięki drewnianym, gęsto nabitym 
kołkom. Całość osłonięta jest lekkim, 
krytym dranicami (lub gontem), 
drewnianym, dwuspadowym dachem, 
z przydaszkami chroniącymi ściany 
szczytowe. Konstrukcja dachu nie jest 
w sposób trwały połączona ze ściana
mi, co pozwala łatwo ją zrzucić w ra
zie jej zapalenia ogniem, przenoszą
cym się w wypadku pożaru z innych 
zabudowań. Te jednownętrzowe bu
dyneczki są prawdziwymi perełkami 
architektury drewnianej, dlatego mar
twi stale zmniejszająca się ich liczba. 
W trakcie pobytu w Kacwinie naliczy
liśmy ich sześć, lecz wiele wskazuje na 
to, że niedługo znów ubędą tu kolejne 

dwa, pozbawione opieki zmarłych 
właścicieli.

Największym zagrożeniem dla tu
tejszych drewnianych zabudowań 
- budynków mieszkalnych i gospo
darczych - jest przede wszystkim 
zmiana mentalności mieszkańców 
wsi, chęć pozbycia się starych „ruder” 
na rzecz murowanych symboli nowo
czesności. Uderzającym tego przykła
dem są zwłaszcza dwa, wielokondy
gnacyjne, niedawno wzniesione 
w centrum wsi budynki hotelowo- 
-pensjonatowe. Kto na to wydał zgo
dę? Gdzie był gminny architekt i wo
jewódzki konserwator zabytków? 
Przecież charakter zabytkowej drew
nianej zabudowy Kacwina kwalifikuje 
ją do ochrony konserwatorskiej nie
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

4. Pod gankami budynków gospodarczych 
znajdowało ochronę przed opadami drewno 
opalowe i nie tylko...
5. Wielka już rzadkość naszych wsi - drewniany, 
obmurowany gliną spichlerz, zwany sypańcem
6. Usytuowany na „kościelnej" działce piękny, 
zagrożony rozbiórką, murowano-drewniany 
spichlerzyk
7. Stodoła przylegająca dłuższym bokiem do granicy 
działki siedliskowej - nachylenie terenu nie 
zaburzało tu regularnego planu urbanistycznego wsi
8. Usytuowana przy głównej drodze mała, 
murowano-drewniana kuźnia
9. Współczesna zabudowa rażąco kontrastuje 
z widoczną w głębi starą kuźnią, a nawet ze 
zbudowanymi po drugiej wojnie światowej 
murowanymi domami mieszkalnymi

(zdjęcia: Jan Kurek)

tylko w wypadku pojedynczych 
obiektów, ale także do zachowania 
całego układu urbanistycznego. Ukła
dy tego typu są już taką rzadkością, że 
przy odpowiednim wyeksponowaniu 
i zareklamowaniu mogłyby stanowić 
główną atrakcję turystyczną i dumę 
mieszkańców regionu. Powszechnie 
wiadomo, że turystyka może przyno
sić znaczne dochody, trzeba tylko 
umiejętnie wykorzystać możliwości. 
Wówczas może się okazać, że zabyt
kowe budynki mogłyby tu utworzyć 

swoiste, zorganizowane na otwartym 
powietrzu muzeum - żywy skansen 
- przyciągające zainteresowanych 
z całego świata. Wydaje się, że czas 
najwyższy, aby władze gminy wzięły 
to sobie poważnie i po gospodarsku 
do serca. Byłoby również dobrze, 
gdyby naturalnym sojusznikiem 
w tych staraniach był miejscowy pro
boszcz. Niestety, podobno stojący na 
gruntach kościelnych malowniczy, 
murowano-drewniany, podpiwniczo
ny spichlerzyk (?) także ma wkrótce 

zostać rozebrany. Jeśli tak się stanie, 
to bezpowrotnie zniknie kolejny cen
ny tutejszy zabytek.

Kacwin leży na krańcu Polski, ale 
przecież nie na końcu świata. Bli
skość przejścia do Słowacji może go 
włączyć w polsko-słowacką współ
pracę regionalną dla ratowania 
wspólnego dziedzictwa kulturowego 
i dla wspólnych, także materialnych 
korzyści. A więc ratujmy Kacwin!

Jan Kurek
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Na stronach tych najczęściej prezentujemy - opracowane na podstawie ankiet przysyłanych przez naszych czytelników 

- obiekty znajdujące się w złym, a nawet katastrofalnym stanie. Wiele z nich pozbawionych jest opieki i wymaga podjęcia 
natychmiastowych działań konserwatorskich. Rzadziej natomiast pojawiają się tu zabytki zadbane, świadczące 

o właściwym ich traktowaniu. Oto kilka takich pozytywnych przykładów.

Miejscowość: Katowice.
Bliższa lokalizacja: Park im. Tadeusza Kościuszki
Rodzaj i nazwa obiektu: drewniany kościół św. Michała z ok. 
1510 r.
Użytkownik: Parafia Rzymskokatolicka św. Michała w Katowi
cach oraz Muzeum Historii Katowic.
Stan obiektu: dobry; ostatni remont kapitalny przeprowadzono 
w latach 1991-1992, obecnie przygotowywany jest remont da
chu; przed oddaniem kościoła pod opiekę muzeum (1997) bu
dynek byt sześciokrotnie podpalany - na szczęście, bez poważ
niejszych konsekwencji; w kościele funkcjonuje nowoczesny 
system zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywtamaniowych. 
Inne informacje: w obrębie zespołu znajdują się; drewniany ko
ściół z przedsionkiem i babińcem z Syryni koto Rybnika (zbudo
wany ok. 1510 r., przeniesiony do Katowic w 1938 r.), wolno sto
jąca dzwonnica z pierwszej potowy XVII w. i zabytkowe drewnia
ne ogrodzenie; wewnątrz świątyni zachowały się m.in. resztki 
dawnej polichromii oraz gotycka kamienna kropielnica.
Dane bibliograficzne: Jacek Siebel, Kościół świętego Michafa 
Archanioła w Katowicach, Wyd. Muzeum Historii Katowic, Kato
wice 1998.

Jadwiga Lipońska-Sajdak 
Muzeum Historii Katowic
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Elewacja frontowa pałacu Ossolińskich w Sterdyniu-Osadzie, 
po odbudowie

Miejscowość: Sterdyń-Osada, gm. Sterdyń-Osada, pow. So
kołów Podlaski, woj. mazowieckie.
Bliższa lokalizacja: na terenie osady; dojazd drogą krajową nr 
63 Sokołów Podlaski-Zambrów, 18 km za Sokołowem Podlaskim. 
Rodzaj i nazwa obiektu: barokowy pałac z końca XVIII w., 
przebudowany na przełomie XVIII i XIX w. przez Stanisława 
Ossolińskiego.
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: dobry; pałac w kilku ostatnich latach podniesio
ny został z ruiny, w której pozostawał od 1945 r.
Inne informacje: cieszy fakt, że budynek główny i budynki są
siadujące odbudowane zostały z dużą starannością, szkoda 
natomiast, że obiekt ten nie jest udostępniony do zwiedzania.
Dane bibliograficzne: Tadeusz Glinka i inni. Podlasie: prze
wodnik, Warszawa 1997.

Andrzej Miecznik 
Białystok

Miejscowość: Grzebowilk, gm. Siennica, pow. miński, woj. 
mazowieckie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi; dojazd z Mińska Mazowiec
kiego drogą krajową nr 50 Mińsk Mazowiecki-Góra Kalwaria, 
we wsi Rudzienko drogą lokalną 3 km na wschód.

Elewacja frontowa dworu w Grzebowilku1.2. Kościół św. Michała w Katowicach (1) i jego wnętrze (2)
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Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z końca XVIII w., wielokrotnie 
przebudowywany w XIX i XX w.
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: po ostatnim gruntownym remoncie (1987-1991) 
dwór oraz jego otoczenie znajdują się w bardzo dobrym stanie. 
Inne informacje: dwór pierwotny z końca XVIII w. lub początku 
XIX w. - parterowy, drewniany, o konstrukcji zrębowej, oszalo
wany i otynkowany, zbudowany na planie prostokąta, z gan
kiem wspartym na czworobocznych filarach i zwieńczonym trój
kątnym szczytem - przebudowany został w latach 1987-1991 
według projektu jego właściciela inż. arch. Apolinarego Gałec
kiego; obecnie nawiązuje on do poprzedniej realizacji, ale jest 
murowany z cegły i otynkowany, z mieszkalnym poddaszem 
i dachem czterospadowym krytym dachówką.
Dane bibliograficzne: Tadeusz S. Jaroszewski, Waldemar Ba- 
raniewski, Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik, cz. I, 
Warszawa 1997.

Jan Chojnowski
Warszawa

Miejscowość: Rogoźno, gm. Rogoźno, pow. obornicki, woj. 
wielkopolskie.
Bliższa lokalizacja: Rogoźno, Plac Karola Marcinkowskiego 1. 
Rodzaj i nazwa obiektu: budynek dawnego ratusza z XIX w. 
Użytkownik: Rogozińskie Centrum Kultury i Muzeum Regional
ne w Rogoźnie (z pomieszczeń w budynku korzystają też orga
nizacje: Związek Sybiraków i Represjonowanych, Polski Związek 
Hodowców Gołębi Pocztowych, Liga Ochrony Przyrody, Towa
rzystwo Przyjaciół Rogoźna, Bractwo Kurkowe „Rogoża”).
Stan obiektu: dobry; realizacja planowych remontów pozwala 
utrzymać budynek w należytym stanie.
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1.2. Dawny ratusz 
w Rogoźnie, obecnie 
siedziba Rogozińskiego 
Centrum Kultury
i Muzeum Regionalnego 
w Rogoźnie (1) i fragment 
jego elewacji (2)

Dane bibliograficzne: Dzieje Rogoźna [praca zbiorowa pod 
red. Zygmunta Borasa], Poznań 1993; Lucyna Belch i inni, Ro
goźno i okolice: przewodnik, wyd. 2, Rogoźno 1998; Przewodnik 
po Muzeum [praca zbiorowa], Rogoźno 2000.

Marek Mikołajczyk
Rogoźno

Miejscowość: Szreniawa, gm. Komorniki, pow. poznański, woj. 
wielkopolskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie Wielkopolskiego Parku Narodo
wego, kilkaset metrów na wschód od wsi Szreniawa, na szczy
cie wzniesienia; dojazd drogą międzynarodową E-261 Poznań- 
-Sulechów.
Rodzaj i nazwa obiektu: mauzoleum rodziny Bierbaumów ze 
Szreniawy z końca XIX w.
Użytkownik: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- 
-Spożywczego w Szreniawie.
Stan obiektu: dobry.
Inne informacje: obiekt został wzniesiony ok. 1880 r. jako ka
plica grobowa niemieckiej rodziny Bierbaumów, właścicieli dóbr 
Szreniawa (ówczesny Marienberg). Usytuowany na wierzchołku 
wzniesienia stanowi niespotykane połączenie mauzoleum i wie
ży widokowej. Po 1945 r. stopniowo zaczął popadać w ruinę. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych XX w. stały już tylko jego mu- 
ry, pozbawione stropów i dachu. W 1993 r. mauzoleum zostało 
wpisane do rejestru zabytków, a kilka lat później dyrekcja Wiel
kopolskiego Parku Narodowego rozpoczęła generalny remont 
obiektu. Zrezygnowano jednak z odtworzenia pierwotnego jego 
stanu (m.in. nie zrekonstruowano sklepień, witraży w oknach, 
polichromii na ścianach, a jedynie uzupełniono ubytki w mu- 
rach, wstawiono drzwi, drewniane stropy i schody, położono 
dachy; na szczycie budynku urządzono taras widokowy, a na 
parterze skromną ekspozycję prezentującą dzieje okolicy). 
W tak przebudowanym obiekcie jesienią 2001 r. otwarto Tereno
wą Stację Edukacyjną Wielkopolskiego Parku Narodowego. Od 
2003 r. dawnym mauzoleum administruje Muzeum Narodowe 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Dane bibliograficzne: Wojciech Mielewczyk, Zagadkowe mau
zoleum, „Spotkania z Zabytkami", nr 12, 1996, s. 23-24.

Wojciech Mielewczyk
Poznań
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE —

Odnaleziona metryka

W
 Czasie nanoszenia wielu sprosto
wań, uściśleń czy nawet elimino
wania błędów w książce Marii 
Szymanowicz Zabytkowe organy 

w województwie radomskim (wyd. Ośrod
ka Dokumentacji Zabytków, Warszawa 
1998) w szczególny sposób z racji wagi 
obiektu zająłem się organami z Grabowca 
koło Iłży, a w związku z nimi, także tamtej
szym kościołem. Maria Szymanowicz na
pisała, że w Grabowcu znajduje się „Pozy
tyw z ok. poi. XVIII w., budowniczy - nie 
ustalony”, a w innym miejscu, w kontek
ście wypisu z 1748 r., gdzie przedstawiono 
nabyte w owym roku siedmiogłosowe or
gany (Organum septem vocum, hoc Anno 
comparatuniy. „Być może mowa tu o ist
niejącym pozytywie, a liczba głosów zosta
ła podana błędnie. W wizytacji mowa jest 
o organach 7-głosowych, a istniejący pozy
tyw miał 12 głosów”. Nie miałem wątpli
wości, że są to niczym nieuzasadnione fan
tazje, znałem bowiem instrument w pobli
skiej Iłży, którego prospekt powstał krót
ko przed 1781 r. i nawiązuje do organów 
grabowieckich. Ta oczywista pomyłka 
skłoniła mnie do bliższego zainteresowa
nia się także kościołem w Grabowcu.

Murowany kościół parafialny w Gra
bowcu uchodzi za barokowy, z 1626 r. 
Choć zasłonięty drzewami, już na pierw
szy rzut oka sprawia wrażenie znacznie 
późniejszego, zbudowanego po 1750 r. 
Nie wietrząc jeszcze sensacji, zastanawia
łem się, czy datując czas powstania świą
tyni nie pomylono aby dwóch Grabow
ców, lecz w tym drugim, na północny 
wschód od Zamościa, wymurowano ko
ściół w 1855 r., co oddaliło moje podej
rzenia. Nieuzasadniony czas powstania 
świątyni w Grabowcu koło Iłży przed
stawiły zgodnie różne drukowane pozy
cje, m.in. Katalog Zabytków Sztuki 
w Polsce (t. III, z. 2, Województwo Kie
leckie, Powiat Iłżecki, PIS, Warszawa 
1957, pod redakcją Jerzego Z. Łoziń
skiego i Barbary Wolff, s. 3), gdzie poda
no nadto, że kościół fundował w 1626 r. 
Mikołaj Skarszewski, kasztelan sando
mierski, a konsekrowano go w 1629 r. 
Podobnie wyraził się na ten temat ksiądz 
Jan Wiśniewski w pracy Dekanat iłżecki 
(Radom 1909-1911, s. 48).

Będąc obeznany w kwestiach budow
nictwa kościelnego, nie miałem wątpliwo
ści, że świątynia powstała w XVIII w. nie 
może być starsza aż o przeszło sto lat. Jed
nak - jak to często bywa - niepoparta ni
czym pewność nie jest dowodem w spra
wie i powinno się żądać w takim wypad

ku, by wprowadzający naukowy zamęt 
przedstawił konkrety na poparcie swojej 
tezy. Może właśnie dlatego, mimo nawału 
pracy, postanowiłem zająć się właściwym 
wydatowaniem kościoła w Grabowcu, co 
pozwoliłoby na uchwycenie czasu powsta
nia jego wyposażenia wewnętrznego, 
w tym także pozytywu (odmiany orga
nów). Sprawdziłem najpierw dawne zapi
ski sporządzone przeze mnie podczas 
kwerend w Archiwum Archidiecezjalnym 
Lubelskim, gdzie znajdują się siedemna
stowieczne akta wizytacji i inwentarze 
obejmujące sprawy Grabowca, pominięte 
zresztą przez autorkę pracy o zabytko
wych organach w Radomskiem. W tam
tych czasach w Grabowcu znajdowała się 
drewniana świątynia, co już na wstępie, 
przy lansowanej dacie - 1626 r. - wskazu
jącej na czas wymurowania obecnego ko
ścioła, wydawało się niepokojące. W ak
tach wizytacji przechowywanych w zbio
rach Archiwum Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie, za lata 1721 i 1748, także 
inaczej ujmowano zajmującą nas sprawę. 
W 1721 r. w Grabowcu znajdował się 
w całości drewniany kościół z 1626 r. (Ec- 
clesia ipsa... Est tota lignea [AV 20, s. 681]), 
podobnie jak i w 1748 r. [AV 43]. W ak
tach z 1819 r., przechowywanych w Ar
chiwum Państwowym w Radomiu 
[RGR I, 5735], nie odniesiono się do 
daty budowy murowanego kościoła, za
tem czasu jego powstania należało oczeki
wać po 1748 r., na pewno jednak nie 
później niż w 1819 r. Bardziej konkretne 
już, mgliste wszakże ustalenia nie mogły 
sprawiać satysfakcji, a co więcej, nie da
wały do końca przekonywającego do

wodu, którego nadal należało szukać 
z nadzieją, że istnieje.

Gdy wydawało się, że niedostatki 
źródłowe staną na przeszkodzie w ustale
niu dokładnej daty wybudowania tej 
świątyni, zainteresowałem się zespołem 
akt przechowywanym w Archiwum Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie, ukrytym 
pod skrótem IPK. B, a obejmującym akta 
parafii z obszaru diecezji krakowskiej 
w granicach przedrozbiorowych. Pod sy
gnaturą 66 znajdowały się tam materiały 
dotyczące Grabowca. Zapoznając się 
z nimi, a może nawet będąc pierwszym 
ich czytelnikiem, z niemałą satysfakcją 
przekonywałem się, że instynkt badacza 
nie sprowadził mnie na manowce. Sądzę, 
że warto, aby Czytelnicy mieli także 
udział w zetknięciu się z autentycznym 
językiem części tego odkrycia:

Opisanie Stanu Kościoła y Parafyi
w Grabowcu Dnia. 18 Marca. 1791. Roku.

§1.
O Kościele y Parafyi.

1. Koscioł Parafialny, w Miasteczku Gra
bowcu, był dawniey Drewniany, wysta
wiony przez S.P. Mikołaja Skaryszewskie
go Podstolego Sandomirskiego, Dóbr Gra
bowca y innych Dziedzica Kollatora tegoż 
Kościoła. Konsekrowany był przez S.P. 
J.W^ Jmci Xiędza Oborskiego, Sufragana 
Krakowskiego. Ten Koscioł przez dawność 
swoią wielkiey popadł ruinie. Więc na 
tym samym mieyscu JW. Hrabia Piotr Ma
łachowski Wojewoda Krakowski Orderów 
Polskich Kawaler z szczodrobliwości, 
y świątobliwości swoiey, wymurował Ko
scioł z Cegły, w Formę Kwadratową. Za 
bytności teraznieyszego X. Plebana, do
kończony został, w Roku 1779. Koscioł 
zdawna był pod tytułem S. Mikołaja Wy
znawcy, Erekcyi żadney niemiał, tylko 
Donacya, uczyniona przez SP. zwyż wspo
mnianego Mikołaja Skaryszewskiego.
2. Ten Koscioł ieszcze nie iest konsekro
wany, tylko Benedykowany, przez Xię- 
dza Klemensa Kucharskiego Plebana te
goż Kościoła z pozwoleniem Illust: Of
ficii. Lecz wzwyż wzmiankowany, J.W. 
Hrabia Piotr Małachowski Wojewoda 
Krakowski oświadczył X. Plebanowi, iż 
iak prędko się zaspokoi z niektoremi In- 
teressami Swemi, tak Sam będzie upra
szał Illust. Konsekratora, do poświęce
nia tegoż Kościoła, y Sam chce bydz 
przytomny na teyże Kons\e\kracyi. ten 
Koscioł Sam w Sobie iest Parafialny nie 
należący do inszego Kościoła. [...].
7. Tego Kos'ciola y Plebanyi iest Kollato- 
rem JW. Piotr Hrabia Małachowski Wo-
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1.2.3. Kościół w Grabowcu (1) oraz jego 
fasada (2) i fragment z datą „1626” (3) 
4. Strona tytułowa Opisania Stanu 
Kościola[...] w Grabowcuj...], 1791 r.

(zdjęcia: Wiktor Z. Lyjak)

jewoda Krakowski Orderów Polskich 
Kawaler, Fundator teraznieyszego Ko
ścioła, y przy Nim iest Jus Proesentandi, 
to Beneficyum iest Soeculare. [...].

§ PV.
O Ołtarzach Kaplicach y o ich sprzętach. 
1 Ołtarzów iest N° 5. ieszcze nie konse
krowanych, tylko Portatylow uzywaią 
[,] trzema obrusami nakryte [,] Obraza
mi przyozdobione nowemi [,] u wszyst
kich Mensy murowane. [...].

Zakrystya iest nowa murowana 
sklepiona z iednym oknem w którym 
iest Krata Żelaza, długości ma w sobie 
łokci N° 8. Szerokości N° 8. w tey iest 
Mensa N° 1. w ktorey Szuflad na Appa- 
raty iest N° 8. Szufladek małych na 
wierzchu N° 12. Szafek na Kielichy 
N 3. Chorągiewek N° 2. przez Organi
stę teraznieyszego sprawionych. Kwia
tów na Drotach Par N" 4. przez tegoż 
sprawionych

§ V//.
O Fabryce Kościoła Grobow y Cmętarza.
1. Ten Kosciol iest jako się wyzey wspo
mniało wszystek murowany, w Nim Po
sadzka Kamienna Okna y Drzwi dobre, 
Chor murowany Na Którym Organ No
wy. Ten Koscioł reparacyi nie potrzebnie, 
ale w czasie będzie potrzebował.
2. Drzwi do Kościoła iest Dwoie. 
Drzwi wielkie zapieraią się Drągiem 
y Klatką bywaią zamykane. Drzwi 
mnnieysze pobocznie zamykaią się 
Zamkiem. Przy tych Drzwiach iest 
Przysionek, w którym iest Dwoie 
Drzwi na Zawiasach żelaznych Haka
mi zamykaiące się.
3. W tym Kościele iest Grobow Dwa, 
nowych, ieden w Małym Chorze, drugi 
w Wielkim Chorze, w których ieszcze 
nikt niechowany.
4. Dach na Kościele iest dobry Gontowy.
5. Dzwonica iest nowo murowana przed 
Kościołem na Zachód słońca, na ktorey 
iest Dzwonow N° 2. Konsekrowanych.
6. Cmętarz wszystek nowym Murem ob
wiedziony w tym Murze, do wchodu są 
Dwie Fortki przed ktoremi są Kraty aby 
bydło nie wchodziło [.] Przedarzy za- 
dney na tym Cmętarzu nie bywa.
7. Kosnica iest murowana nowa, na 
wschód Słońca za Kościołem.

§X1.
Stan Osobisty Plebana Grabowieckiego. 
l.Teraznieyszy Pleban Grabowiecki, iest 
X Klemens Kucharski, Urodzony w Wie
liczce Dyecezyi Krakowskiey Roku 1740 

Dnia 23 Listopada [,] poświęcony na 
Kapłaństwo Roku 1765. Dnia 20 Stycz
nia. Instytuowany do tegoż Kościoła, 
w Konsystorzu Generalnym Krakow
skim Roku 1771. Dnia 18 Stycznia, za 
Prezentą JW. Hrabi na Malachowicach 
Małachowskiego, Na ten czas Starosty 
Oświęcimskiego, Dzisieyszego Wojewo
dy Krakowskiego, Orderów Orla Białe
go y S. Stanisława Kawalera, Dziedzica 
Dóbr Grabowca y innych [,] Kollatora 
Kościoła Grabowieckiego. Chodził do 
Szkol w Akademyi Krakowskiey, 
y w Krakowie iest wyświęcony na Ka
płaństwo. Przez JWS° Jmcię Xsiędza 
Franciszka Potkanskiego Szufragana 
y Officyała Generalnego Krakowskiego. 
Rekollekcye odprawił w Konwencie 
Opatowskim OO Bernardynów w Roku 
przeszłym 1790. Dnia 18 Listopada. 
Approbowany iest do Słuchania Spowie
dzi, od JW. Xsiędza Olechowskiego Szu
fragana Krakowskiego w Krakowie Dnia 
15 Grudnia. Roku 1790 [...].

Co iako rzetelnie opisano iest, tak 
własną ręką podpisuię się Datt: w Ple- 
banij Grabowieckiey, dnia 18. Marca, 
Roku 1791.

X. Klemens Kucharski P.G. mpp 
Dzięki dotarciu do tego dokumen

tu kolejny zabytek otrzymał metrykę 
i fundatora, co powinno pociągnąć za 
sobą właściwy, wolny od tak rażącego 
błędu wpis do rejestru zabytków, gdzie 
figuruje dotąd jako obiekt z 1626 r. Za
stanawia jednak, jak mogło się to stać, 
że uznawany był dotąd za znacznie 
starszy, a nawet na zwieńczeniu ściany 
frontowej znalazła się data „1626”, 
świadcząca o próbach ugruntowywania 
rzekomej tradycji. Także w Polskim 
Słowniku Biograficznym, gdzie w tomie 
XIX na ss. 409-411 jest mowa o Pio
trze Małachowskim herbu Nałęcz (ok. 
1730 - 3 XII 1799 w Niedźwiedziu), 
bezpotomnie zmarłym wojewodzie 
krakowskim, nie ma śladu o jego gra- 
bowieckiej fundacji.

Na zakończenie chciałbym umieścić 
dalej sięgające przesłanie. Historycy 
i historycy sztuki nie dotrą wszędzie, 
a bez pomocy światłych pasjonatów 
(którzy wiedząc wiele o zabytkach swe
go regionu, dziwią się, że uczeni piszą 
o nich inaczej) nie uda się prostować 
krętych, zamierzchłych dróg dziejo
wych. Jeżeli wiemy i będziemy mogli 
to wykazać, że nasze zabytki mają inną 
proweniencję, nie bójmy się dawać 
o tym świadectwa. Historia jest prze
cież nauką ścisłą, dokumentującą real
nie odbyte zjawiska, a nie uczonym na
ginaniem faktów w celu ochrony dóbr 
osobistych zajmujących się nią osób.

Wiktor Z. Łyjak
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cja cmentarze Wiejskie
cmentarze ewangelickie

J
eszcze przed drugą wojną światową 
i krótko po jej zakończeniu tereny 
dzisiejszego powiatu bełchatowskie- 
go stanowiły bogatą mozaikę narodowo- 

-religijno-kulturową. Zamieszkiwali je 
Polacy, Niemcy, Czesi i Żydzi, wyznawcy 
judaizmu i chrześcijaństwa w jego wielu 
odmianach - katolickiej, luterańskiej, 
kalwińskiej, baptystycznej - żeby wymie
nić tylko najliczniejsze grupy, pomijając 
inne, małe wspólnoty protestanckie. Naj

ściach, w atmosferze fałszywych oskar
żeń o kolaboracje, rabunków, napadów, 
wyszydzania na ulicach. Większość Cze
chów zdecydowała się na emigrację do 
Czechosłowacji. Dziś wspólnota luterań- 
ska - to kilkadziesiąt osób z Kleszczowa, 
Bełchatowa i Zelowa, baptyści - to kil
kudziesięciu mieszkańców tego ostatnie
go miasta. Wspólnota ewangelicko- 
-reformowana liczy około 500 osób, po
tomków czeskiej społeczności, z naj

1.2. Nagrobki na cmentarzach ewangelickich 
w Rogowcu (1) i Faustynowie (2)

lepiej ta różnorodność była widoczna 
w Zelowie, który zamieszkiwali wspólnie 
przedstawiciele każdej z wymienionych 
nacji. W Bełchatowie żyli Polacy, Niemcy 
i Żydzi, a okoliczne wsie zamieszkiwała 
ludność polska, duża grupa potomków 
dawnych kolonistów niemieckich; istnia
ło również kilka wsi czeskich.

Dopiero druga wojna i jej konse
kwencje doprowadziły do radykalnej 
zmiany struktury narodowościowej i re
ligijnej omawianego obszaru. Prawie 
wszyscy Żydzi zginęli, głównie w obozie 
zagłady w Chełmnie nad Nerem i dziś 
nie pozostały po nich prawie żadne śla
dy. Większość Niemców uciekła w oba
wie przed Armią Czerwoną, a reszta zo
stała wysiedlona po wojnie. Również 
większość Czechów opuściła ziemię beł- 
chatowską w dramatycznych okoliczno

większą parafią tego wyznania w Polsce 
w Zelowie, która prężnie działa na rzecz 
rozwoju swego miasta, a znana jest z wi
zyty w 1998 r. prezydenta Vaclava Havla 
czy niedawno wyświęconej, pierwszej 
kobiety pastora w naszym kraju.

Wiejskie cmentarze ewangelickie po
wiatu bełchatowskiego - to najczęściej 
jedyne ślady mieszkających tu niegdyś 
protestantów. Takie obiekty zachowały 
się m.in. w miejscowościach: Kurnos- 
-Borki, Stoki, Myszaki, Zawady, Kałdu- 
ny, Trząś, Rogowiec, Pożdżenice, Zabło- 
ty, Faustynów. Są tam głównie nekropo
lie ewangelicko-augsburskie, innymi 
słowy niemieckie; wyjątek stanowi 
cmentarz w Faustynowie, przez miejsco
wych nazywany „czeskim cmentarzem”, 
na którym pochowani są ewangelicy 
reformowani narodowości czeskiej.

(zdjęcia: Bartosz Bijak)

Cmentarze zlokalizowane są prawie za
wsze poza wsią, w przydrożnym lesie, 
czasem głęboko w lesie, innym razem 
w śródpolnej wyspie drzew. Niektóre 
z nich naprawdę trudno jest znaleźć bez 
dokładnych wskazówek mieszkańców. 
Cmentarze te czy raczej ich pozostałości 
- to obiekty niewielkie, od kilku do kil
kunastu nagrobków, bardzo mocno za
niedbane, zapomniane, nadszarpnięte 
zębem czasu. Same nagrobki są w bar
dzo złym stanie, często poprzewracane 
i połamane, choć zachowało się kilka 
w stanie dość dobrym (wyjątek - to 
cmentarz w Kumosie, gdzie wykonane 
zostały z lastryka). Większość znajdują
cych się na nich inskrypcji została napi
sana po niemieckim (tylko w Faustyno
wie po czesku) i specjalnie nie wykracza 
poza utarte schematy; rzadko zdarzają 
się jakieś elementy graficzne inne niż 
prosty krzyż. Wynika to zapewne z cha
rakteru protestantyzmu. Także forma 
nagrobków jest prosta i skromna. 
W wypadku jednego cmentarza zacho
wały się nieliczne resztki ogrodzenia.

Wiejskie cmentarze ewangelickie 
zlokalizowane na terenie powiatu beł
chatowskiego nie stanowią obiektów 
szczególnie cennych z punktu widzenia 
sztuki sepulkarnej, ale na pewno są waż
nym elementem historii tego regionu 
i dlatego powinny być zadbane i podda
ne odpowiedniej opiece.

Bartosz Bijak
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Strój sitarki z Biłgorajskiego

N
a śródleśnych obszarach do
rzecza Tanwi długo zachował 
się strój biłgorajsko-tarno- 
grodzki. Ewenementem był jednak 

strój żon sitarzy z Biłgoraja i okolic, 
gdzie sitarstwo - rozwinięte w XVII 
w. - utrzymało wysoki poziom przez 
najbliższe 200 lat, a sita sprzedawano 
w Szwecji, na Węgrzech, Turcji, Persji 
czy Rosji. Z tych odległych krajów 
sprowadzano właśnie kosztowne ma
teriały - brokaty, adamaszki, cienkie 
sukna, perkale, z których następnie 
sitarki szyły ubiory oparte na wzo
rach mieszczańskich i szlacheckich.

Strój ten składał się z koszul, wy
konywanych z białego cienkiego fa
brycznego płótna. Wykładany koł
nierz u pęknięcia koszuli {oszewka} 
zapinano na guzik lub wiązano wąską 
kolorową pastelową wstążeczką. Rę
kawy były długie, marszczone, wszy
te w wąski mankiet (oszeweczki), za
pinany na jeden guzik lub zakończo
ne niewielką falbanką, zwaną hyrką. 
Koszula - gładka, bez haftów - sięga
ła zazwyczaj do kolan.

Spódnica, szyta z czterech brytów, 
sięgała tuż przed kostkę. Tył i boki 
układane były w drobne nieplisowa- 
ne fałdki. Spódnicę wszywano w pa
sek i podszywano grubym płótnem. 
Materiał przeznaczony na spódnice 
był trojakiego rodzaju. Najmniej od
świętne szyto z jednobarwnej wełen
ki lub sukna, inne - z jednobarwnego 
gładkiego lub adamaszkowego je
dwabiu, a najbardziej strojne z wielo
barwnego jedwabiu żakardowego 
w różnorodne stylizowane kwiaty 
i rośliny na jednobarwnym tle. Gama 
kolorystyczna jednobarwnych spód
nic była szeroka. Przód spódnicy wie
lobarwnej, przykrywany fartuchem, 
był czasem z innego, pośledniejszego 
materiału, a z uzyskanego w ten spo
sób materiału wykonywano ozdobne 
naszycia na mankietach, kołnierzu 
i klapach żupana. Fartuch, szyty 
z adamaszku lub chińskiego gładkie
go jedwabiu w kolorze białym czy 
kremowym, był marszczony i hafto
wany. Haft, wykonany cieniowaną 
wielobarwną jedwabną muliną, two

rzył ornament roślinny w postaci fa
listych wici, liści, pąków i różnorod
nych kwiatów i pokrywał nawet po
nad połowę długości fartucha.

Sitarki szyły dwa typy gorsetów: 
w jednych ramiączka przodu i tyłu 
tworzyły całość, w drugich połączone 
były ze sobą kolorową wstążką o bar
wie lamówki. Gorsety były z wielo
barwnego brokatu, tzw. ruskiego, 
o wzorze w typie renesansowym, 
z chińskiego wielobarwnego jedwa
biu, również o ornamencie kwiato
wym, i z jednokolorowego jedwabiu 
adamaszkowego. Czasem zamiast 
brokatu stosowano cienką wełenkę 
o podobnym wielobarwnym orna
mencie. Brzegi gorsetu były obszywa
ne wąską wstążką w kontrastowym 
kolorze, a całość podszywano gru
bym płótnem. Tradycja gorsetów bro
katowych przetrwała jedynie w sa
mym Tarnogrodzie tylko do 1900 r.

W wioskach znajdujących się bli
sko Biłgoraja, takich jak: Puszcza Sol-

1. Strój żon sitarzy z terenu Biłgoraja 
i Tarnobrzegu

ska, Dereźnia czy Wola Dereźniań- 
ska, przed drugą wojną światową we
szły do mody bezrękawki, zwane też 
serdakami. Były one dwojakiego ro
dzaju: z czarnej wełny z czarną aksa
mitną lamówką wokół wycięć, no
szone na co dzień przez starsze ko
biety i rodzaj serdaka, noszonego 
przez dziewczęta i młode kobiety, 
szytego z kolorowej wełny lub tkani
ny samodziałowej w dwu kolorach. 
Oba rodzaje serdaków sznurowano 
wstążeczką lub tasiemką.

W drugiej połowie XIX w. po
wszechnym ślubnym strojem dziew
czyny była sukmana. Szyto ją z grube
go i gęstego sukna wyrabianego 
z wełny czarnorunnych owiec. 
Z uwagi na jej sztywność i ciężar nie 
była ona jednak chętnie noszona. 
Z czasem jej funkcję przejął żupan, 
początkowo noszony przez bogatsze 
panny młode. Był to rodzaj płaszcza. 
Szyli go małomiasteczkowi krawcy 
z fabrycznego sukna w szafirowym 
kolorze; podszewka była płócienna. 
Kołnierz żupana był wykładany. Kla
py i wywinięte mankiety pokrywał 
wielobarwny brokat lub żakardowy 
wielobarwny jedwab. Zupan, dopaso
wany w talii, z tyłu i na bokach ukła
dał się w fałdy. Jego tylne cięcia w pa
sie i kliny boczne ozdabiano złotym 
łub srebrnym szamerunkiem, przyszy
wano także kilka ozdobnych guzów. 
Zupan noszono rozpięty lub zapięty, 
opasany wielobarwnym pasem z ma
teriału. Kupowano go na targu, głów
nie w Leżajsku i Tarnogrodzie.

Wierzchnie okrycie zimowe sta
nowiła szuba, o kroju żupana, podbi
jana owczym futrem. Obszywano 
nim także mankiety, kołnierz i klapy. 
Szuba była strojem zamożniejszych 
kobiet, podczas gdy biedniejsze cho
dziły w kożuchach. Kożuch szyto 
z wyprawianych na biało skór, a się
gał poniżej kolan. Jego bogactwo 
aplikacji i wyszyć było świadectwem 
zamożności właścicielki.

Kurtką, algierką lub marysieczką 
nazywano kaftan, szyty z cienkiego 
sukna, dopasowany do figury, wcięty 
w talii o długości do kolan lub do po-
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łowy bioder. Rękawy miał wąskie 
i długie, był bez kołnierza i mankie
tów, obszywany kontrastową lamówką 
lub z szalowym kołnierzem i wywinię
tymi mankietami, obszytymi jasnym 
futrem albo białokremowym materia
łem haftowanym w roślinne motywy.

Panny chodziły z odkrytą głową 
lub w chusteczce wiązanej pod bro
dą. W uroczyste dni, np. na wesele, 
przystrajały głowę tzw. podwstążni- 
kiem, obręczą wykonaną z tektury 
i okręconą czerwoną wstążką. Z tyłu 
doszywano kolorowe wstążki, które 
sięgały do pasa. Na to nakładano 
wianek z ruty lub barwinku, przy
strojony kwiatami. Podwstążnik był 
także ślubnym przybraniem głowy 
panny młodej, ale w tym wypadku 
wianek nie miał kwiatów.

Mężatki nosiły na głowie niedużą 
chustkę, wiązaną pod brodą. Chust
ka mogła być biała płócienna, złożo
na trzykrotnie w pas wiązany z tyłu 
głowy, zwana pópólką, albo owijana 
dookoła głowy, a jej końce przecho
dziły do przodu i były zawiązane nad 
czołem w węzeł ze sterczącymi roga
mi jak kokarda. Inny typ nakrycia 
głowy - to humełka, opasująca głowę 
drewniana lub tekturowa obręcz, 
z rozpiętym na niej białym denkiem 
czepka (były także czerwone czepki). 
Obręcz z czepkiem owijano kawał
kiem białego płótna, zawiązywanego 
z tyłu głowy, zwanego zatyczką, któ
rej dłuższe brzegi zdobiono czerwo
nym łub czarnym i czerwonym ha
ftem. Po kilkakrotnym złożeniu 
wzdłuż przymocowywano ją szpilka
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mi do otoczą. Na wierzch nakładano 
dodatkowo lnianą lub wełnianą chu
stę wiązaną pod brodą albo płachtę. 
W pierwszych latach XX w. nakrycie 
głowy uległo pewnej modyfikacji. 
Zamiast siatkowego czepka wyplata
nego z bawełnianych nici młodsze za
mężne kobiety zaczęły nosić kaptu
rek o półokrągłym denku z wzorzy
stego wielobarwnego atłasu lub ada
maszku, usztywniony z przodu do
datkowo ozdobną pliską.

Oskar Kolberg pisał o jeszcze in
nym nakryciu głowy: „zawój dosyć 
wysoki, spięty z kolorowych chustek, 
najczęściej barwy orzechowej, cielistej, 
białej lub jasnoróżowej w kwiaty 
i wzory; strojąc się na święto, robią go 
wyższym, zdobniejszym, w bujniejsze 
układają zgięcia i liczniejsze wiążą wę
zły. W dni świąteczne obwieszały go 
cekinami (pieniążkami) jak Greczynki; 
dziś już tego zaniedbują. Na zawój ten, 
ułożony jakoby turecki turban z chust
ki lub chustek [...], gdy idą do kościoła 
lub w czas słotny po mieście, zarzuca
ją jeszcze kolorową chustę, która cza
sami całą niemal twarz zasiania. Za
wój ten dziś (1870 r.) w odmienne nie
co kształty bywa nawity, tj. że kokarda 
z wierzchu nie jest już tak szeroka jak 
dawniej i mocniej ściśniętą, a końce 
chustki jeszcze się ukazują za uszami 
w tyle. Dawniej obwieszały go błyskot
kami, dziś tego nie robią [...]; szkoda że 
włosy krótko obcinają przy zawoju” 
(Oskar Kolberg, Dzieła Wszystkie. Lu
belskie, t. 16, cz. 1, Kraków 1962).

Sitarki nosiły czarne sznurowane 
trzewiki do kostki, na płaskim obca

sie. W latach osiemdziesiątych XIX 
w. pojawiły się na jarmarkach rów
nież kobiece trzewiki z czarnej skóry 
z niską cholewką. A pod koniec XIX 
w. dziewczęta i młodsze kobiety za
częły nosić tzw. ciżmy - obuwie na 
obcasie, z wysoką cholewką, sznuro
waną na całej długości. Równocze
śnie z kupnym obuwiem wprowadzi
ły kobiety do swego stroju „knapskie 
pończochy”, robione szydełkiem lub 
na drutach, z fabrycznej bawełnianej
- a zimą z dodatkiem białej wełny
- przędzy.

Dodatkowy element stroju sitarek 
stanowiły kolczyki, pierścionki i ko
rale ze srebrnym pieniążkiem na naj
dłuższym sznurze tzw. dukatem lub 
krzyżem maltańskim. Uboższe żony 
sitarzy tarnogrodzkich nosiły naszyj
niki imitujące korale, zwane lakami. 
Można je było nabyć na jarmarcz
nych lub odpustowych kramach. 
W czasie żałoby lub postu zamiast 
korali i laków obowiązywały białe 
paciorki. Nakładała je także do ślubu 
panna młoda.

Mimo całego bogactwa materia
łów i ozdób strój sitarek na przeło
mie XIX i XX w. zaczął zanikać. Po
jawiły się bowiem w tym czasie tań
sze i wygodniejsze ubiory produkcji 
masowej. Obecnie zachowało się tyl
ko kilka elementów stroju sitarek 
i przechowywane są w Muzeum Lu
belskim w Lublinie.

Agnieszka Ławicka 
Mariola Tymochowicz
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Spotkanie z książką

STROJE LUDOWE

W2003 r. nakładem wydawnictwa Muza S. A. 
ukazała się książka Elżbiety Piskorz-Brane- 
kovej Polskie stroje ludowe. Publikacją tą wy

dawnictwo rozpoczęło nową serię Ocalić od za
pomnienia, w której ukazują się książki prezen
tujące nasz dorobek kulturowy. Autorka, pra
cownik Państwowego Muzeum Etnograficznego 
w Warszawie, przedstawia ubiory charaktery
styczne dla 25 regionów Polski, głównie w okre
sie przełomu XIX i XX w. Równocześnie ukazuje 
zamieszkujące je grupy etniczne. Książkę otwie
ra słownik terminów ogólnych, pozwalający czy
telnikom lepiej zorientować się w treści przed
stawionych opisów. Treść uzupełnia rozmiesz
czony na marginesach słowniczek wyrazów 
gwarowych, a ubarwiają liczne ilustracje.

,Z faktem, że strój ludowy wyszedł z po
wszechnego użytku wiąże się zanik procesu je
go wytwarzania. W okresie Polski Ludowej, 
m.in. dzięki działaniu Cepelii, która zrzeszała 
wielu twórców ludowych, proces zaniku wytwa
rzania strojów ludowych byl powolniejszy. 
Obecnie donaszane są stare stroje, a nowe 
pełnią rolę kostiumów" - pisze autorka we 
wstępie, wprowadzając czytelnika w tematykę 
pracy. Z kolejnych rozdziałów dowiemy się, że 
jednym z nielicznych, który zachował się do 
dziś prawie bez zmian, jest strój kurpiowski.

W pozycji zawartych jest wiele ciekawostek. 
Przedstawmy choć niektóre, aby zachęcić do 
lektury książki. Pewnie mało kto wie, że Kurp ni
gdy nie rozstawał się z fajką (wkładano ją nawet 
do trumny), a sukmany robiono z tak grubych 
wełen, że - przemoczone - same stały na ziemi. 
Jeszcze w XIX w. chłopcy na Kujawach chodzili 
na co dzień tylko w długich koszulach przepasa
nych pasem; pierwsze spodnie dostawali przed 
ślubem. Eleganccy rzeszowiacy wszywali pod 
podeszwy butów specjalnie obrabianą skórę, 
która skrzypiala przy chodzeniu. Prawdziwe ko
rale, ozdabiające odświętne stroje kobiet we 
wszystkich regionach, byty tak drogie, że trakto
wano je jako lokatę kapitału; cena naszyjnika 
stanowiła równowartość ceny krowy. Na Kaszu
bach suknie panny młodej szyto w stodole, bo 
tylko tam można było rozłożyć duże płaty mate
riału (14 pasów o szerokości 70 cm każdy).

Publikację można nabyć w księgarniach na 
terenie kraju lub zamówić u wydawcy (Sport i Tu
rystyka MUZA S. A., 00-590 Warszawa, ul. Mar
szałkowska 8, tel. 0-22 628-63-60, 629-32-01, 
księgarnia internetowa: www.muza.com.pl). (ek)

Polskie akumulatorowe 
pojazdy elektryczne

P
ojazdy elektryczne, zasilane 
z akumulatorów, rozpoczęto 
budować przed około 100 laty 
głównie w USA i Niemczech. Ze 

względu na duży ciężar akumulato
rów stosowane były najczęściej do 
przewozu towarów. Pierwszy taki 
elektryczny pojazd w Polsce został 
zaprojektowany i wykonany w końcu 
lat dwudziestych ubiegłego wieku. 
Pionierem w tym zakresie był mój oj
ciec Kazimierz Pustoła, który opra
cował własną konstrukcję wózków 
elektrycznych do przewozu towarów 
o masie do 1,5 tony na dworcach ko
lejowych i dużych halach fabrycz
nych. Pierwsze wózki produkcji fa
bryki BEZET, w której wówczas 
K. Pustoła pracował, zostały wysta
wione na Targach Poznańskich 
w 1929 r. Kryzys gospodarczy prze
rwał działalność fabryki BEZET.

Produkcja pojazdów o znacznie 
ulepszonej konstrukcji, ze zwiększoną 
zwrotnością i hydraulicznie podnoszo
ną platformą została wznowiona 
w 1936 r. w założonej przez Kazimie
rza Pustołę własnej firmie „K. i W Pu
stoła Sp. Kom.” w Warszawie. Konty
nuacją tych pojazdów, wymuszoną 
wprawdzie przez okupację niemiecką, 
były elektryczne samochody ciężaro
we. Na początku 1940 r. Kazimierz 
Szpotański i Kazimierz Pustoła poro-

1. Kazimierz 
Pustoła

zumieli się co do budowy dla własnych 
potrzeb trzech elektrycznych samo
chodów ciężarowych, wykorzystując 
posiadane podstawowe elementy na
pędów i aparatury rozruchowej. W ce
lu zapewnienia dostaw akumulatorów, 
ściśle wówczas reglamentowanych, fir
ma „Pustoła” przyjęła dodatkowe za
mówienie Fabryki Akumulatorów TU
DOR w Piastowie na wykonanie ukła
dów napędowo-sterujących dla dwóch 
dalszych samochodów ciężarowych 
dla tej fabryki. Każdy z kontrahentów 
zdobył we własnym zakresie podwozie 
i karoserie samochodu ciężarowego 
oraz ustalił swoje wymagania co do 
prędkości i zasięgu jazdy. Odpowied
nio do tych wymagań Kazimierz Pu
stoła zaprojektował układy napędowe.

Dla samochodu elektrycznego zbu
dowanego dla wytwórni „K. i W Pu
stoła” wykorzystano wrak podwozia

2. Wózek elektryczny firmy BEZET konstrukcji K. Pustoty
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K. i W. P U S T O Ł A sp. kom.

3. Druk reklamowy firmy „K. i W. 
Pustota Sp. Kom.”

4. Pojazd elektryczny wykonany 
w Instytucie Cybernetyki 
Stosowanej PAN w trakcie badań 
w parku pałacu w Jabłonnie

5. Wózek inwalidzki opracowany 
w Instytucie Biocybernetyki
i Inżynierii Medycznej PAN

(ilustracje z archiwum autora)

3

ploatacyjnym poddano prototyp dwu
osobowego pojazdu elektrycznego.

W 1975 r. nastąpił koniec kryzysu 
ropy naftowej i był to wyraźny sygnał 
zmniejszania się zainteresowania po
jazdami elektrycznymi w świecie. Te
matyka ta została również przerwana 
w PAN. Dopiero w kilka lat później 
już w Instytucie Biocybernetyki i Inży
nierii Biomedycznej PAN, wykorzy
stując wcześniejsze doświadczenia, 
podjęto problem elektrycznych pojaz
dów inwalidzkich. Równocześnie 
w Stołecznym Centrum RehabilitacjiWARSZAWA. UL. JAGIELLOŃSKA 4/6. TEL. 10.33.26 

1 10.03.30

i część karoserii samochodu ciężaro
wego marki Fiat. Samochód został 
zbudowany w ciągu kilku miesięcy 
i jesienią 1940 r. zarejestrowany 
w Warszawie. Niemiecki dowód reje
stracyjny, jakimś cudem, zachował się 
do dzisiaj. Dane techniczne samocho
du były następujące: prędkość maks. 
18 km/h, zasięg z pełnym obciąże
niem (1500 kg) po terenie płaskim - 
40 km, moc silnika 5 KM. Jeżdżąc 
tym samochodem po Warszawie moż
na się było zapoznać dokładnie z kon
figuracją terenu, ponieważ nawet mi
nimalną pochyłość sygnalizowały 
wskazania amperomierza. Jadąc 
z mostu Kierbedzia Nowym Zjazdem 
do góry, trzeba było przełączyć 
pierwszy bieg, a wówczas prędkość 
malała do 6 km na godzinę. Wówczas 
dorożkarze, po pewnym czasie zo
rientowani w możliwościach tego po
jazdu, z wyraźną satysfakcją prześci
gali go, czego nie mogli osiągnąć na 
prostym terenie. Samochód był eks

ploatowany do końca lipca 1944 r. 
W chwili wybuchu powstania war
szawskiego znajdował się na terenie 
fabryki na Pradze, skąd został zabra
ny przez Niemców. Dojechali do Bło
nia, czyli tyle, ile stanowił jego zasięg.

Na początku lat siedemdziesiątych 
XX w. światowy kryzys energetyczny, 
związany z bardzo znacznym wzrostem 
cen ropy, spowodował w technice świa
towej zwrócenie uwagi na samochody 
z napędem elektrycznym. Pracując 
wówczas w PAN, miałem okazję podjąć 
tę tematykę, tym bardziej że doświad
czenie uzyskane z kilkuletniej eksplo
atacji samochodu elektrycznego 
w okresie okupacji było mi bardzo po
mocne w ustaleniu ogólnej koncepcji 
nowego pojazdu. Modelowy pojazd 
elektryczny został wykonany w Instytu
cie Cybernetyki Stosowanej PAN; bada
nia prowadzone były w parku pałacu 
w Jabłonnie. Niezależnie prowadzono 
prace w Wytwórni Sprzętu Komunika
cyjnego w Mielcu, gdzie próbom eks- 

w Konstancinie według pomysłu prof. 
Mariana Weissa został wykonany 
elektryczny wózek inwalidzki. Po do
kładnym przebadaniu w warunkach 
klinicznych wózków opracowanych 
w IBIB PAN została podjęta w Mini
sterstwie Zdrowia decyzja o urucho
mieniu ich produkcji w Warszawskich 
Zakładach Sprzętu Ortopedycznego. 
Parametry pojazdów były równorzęd
ne z tymi, jakie zaczynały być produ
kowane w Europie. Wykonanie 
pierwszej serii (100 szt.) planowane 
było w 1980 r. W rzeczywistości wy
konano tylko 20 sztuk wskutek kryzy
su ekonomicznego, jaki wystąpił 
w kraju w tym czasie. Pojazdy zostały 
rozesłane do klinik ortopedycznych 
i udostępnione niektórym inwalidom 
z niedowładem kończyn, uzyskując na 
ogół pozytywne opinie. Jeden z tych 
wózków znajduje się obecnie w Mu
zeum Techniki w Warszawie

Jerzy Pustota
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Pomnik „Gwiazda Wytrwałości”

Pośrodku rynku w Zakroczymiu, 
miasteczku położonym 40 km 
od Warszawy, usytuowany jest niety

powy pomnik - latarnia (nawiązanie 
do średniowiecznej „latarni zmar
łych”?). W obecnej formie został 
wzniesiony w 1965 r. Z pomnikiem 
tym oraz zakroczymskim klasztorem 
kapucynów wiąże się historia szcze
gólnego polskiego odznaczenia.

Dokładnej daty powstania la
tarni nie udało się ustalić. Członek 
komitetu ds. jej odbudowy i autor 
monografii o Zakroczymiu, p. Kazi
mierz Szczerbatko, twierdzi, że po
mnik powstał na pewno przed 1936 
r. Już w latach dwudziestych pro
jektowano uczczenie wszystkich 
powstańców z lat 1831 i 1863 po
mnikiem na rynku, w miejscu pu
blicznych egzekucji uczestników 
powstania styczniowego. Logicz
nie byłoby przyjąć za datę wznie
sienia pomnika rok 1931, ale dowo
dy na to nie zachowały się, a pa
mięć ludzka zawiodła. Wiadomo, 
że pierwotnie pomnik miał kształt 
latarni z pochyloną lampą, a wokół 
niego rosły cztery lipy. W1939 r. zo
stał zniszczony przez Niemców. 
W 1948 r. Komitet Byłych Więźniów 
Twierdzy Zakroczymskiej postano
wił dokonać rekonstrukcji, jednak 
do odbudowy pomnika doszło do
piero po 17 latach. Na niewielkim 
granitowym cokole (ok. 2 m wyso
kości) ustawiono slup tramwajowy 
z Warszawy. Na stupie umieszczo
no czworościenną latarnię z herba
mi Zakroczymia (od południa) i zie
mi zakroczymskiej (od północy) 
oraz stronę lewą Gwiazdy Wytrwa
łości (od zachodu) i prawą (od 
wschodu). Tablica na północnej 
ścianie cokołu głosi: „POWSTAŃ
COM Z ROKU 1863/1 BOJOWNI
KOM WALK O WOLNOŚĆ / W LA
TACH 1939-45 / SPOŁECZEŃ
STWO ZAKROCZYMIA / (orzeł) / 
POMNIK «IATARNIA» WZNIESIO
NY / PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO 
ZAKROCZYMIA / JAKO SYMBOL / 
MĘCZEŃSTWA POWSTAŃCÓW 
1863 R. / ZNISZCZONY PRZEZ 
OKUPANTA W 1939 R. / ODBUDO
WANY W 1965 R. STARANIEM / 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZA
KROCZYMIA”. Mata tablica na po
łudniowej ścianie cokołu nosi na
pis: „1065-1965 / NA MIEJSCU / 
DAWNEGO / RATUSZA / WZNIE
SIONO / TEN POMNIK / W 900-LE- 
CIE / ISTNIENIA / ZAKROCZYMIA".

Adnotację o ratuszu zamiesz
czono tu trochę na wyrost. Miasto

nie dorobiło się nigdy ratusza. Wła
dze pruskie postanowiły w 1797 r. 
o jego budowie, jednak z braku 
funduszy prace przerwano już po 
roku i nie jest pewne, że prowadzo
no je właśnie na środku rynku. Idea 
budowy nowego ratusza odżyła 
niedawno, brano pod uwagę jeden 
z pustych placów przy rynku, lecz 
i tym razem na przeszkodzie stanę
ły trudności finansowe. Siedziba 
władz miasta znajduje się więc 
wciąż w 200-letnim budynku w po
bliżu klasztoru i kościoła kapucy
nów. Na tablicy w refektarzu tego 
klasztoru widnieje napis: „*W TYM 
REFEKTARZU* / W DNIACH 11-20 
IX 1831 R / ODBYŁY SIĘ OSTATNIE 
/ POSIEDZENIA SEIMU I SENATU / 
PRZED ROZWIĄZANIEM / RZĄDU 
NARODOWEGO / W CZASIE PO
WSTANIA / LISTOPADOWEGO". 
Gwiazdki oznaczają tu awers i re
wers Gwiazdy Wytrwałości. Czym 
była ta Gwiazda?

Po kapitulacji Warszawy (8. IX. 
1831 r.) Rząd Narodowy przeniósł 
się do Zakroczymia. Jednym z jego 
ministrów byt Joachim Lelewel. Już 
po złożeniu dymisji, 15 listopada, 
stał się współzałożycielem tajnego 
komitetu, którego celem było zor
ganizowanie wyjazdu za granicę 
radykałów i zwolenników opozycyj
nego Klubu Patriotycznego. Mieli 
w tym pomóc niemieccy karbona- 
riusze. Lelewel wystąpił z projek
tem specjalnej odznaki dla bojow
ników o wyzwolenie Polski i jako 
wybitny znawca numizmatyki i mie- 
dziorytnictwa sam zaprojektował jej 
wizerunek. Była to pięcioramienna 
- w zamyśle żelazna - gwiazda. 
W ramiona jej prawej strony byty 
wpisane słowa: „1831 / SEIM W / 
ZAKRO / CZY / MIU”, w środku 
w kole: „ZA / WYTRWA / ŁOŚĆ 
W PO / WSTANIU / NARODO / 
WEM". Górne i dolne ramiona lewej 
strony gwiazdy wypełniał napis: 
„USQUE / AD FI / NEM", lewe ra
mię - napis „UTUANIA”, prawe - 
„POLONIA”. W środku dwie nachy
lone ku sobie owalne tarcze herbo
we z Ortem i Pogonią, pod nimi na
pis: „29 NOVEMBUS”. „Uchwalę 
ustanawiającą znak honorowy 
Gwiazdę Wytrwałości" sejm zakro
czymski podjął 18. IX. 1831 r.

Jeden z artykułów „Uchwały" 
mówił o korzyściach materialnych. 
Kawalerowie Gwiazdy mieli otrzy
mać nagrodę pieniężną: 150 zip 
cywile i 100 ztp wojskowi. Pozosta
li weterani mieli być pozbawieni

prawa do uposażeń pieniężnych 
związanych z odznaczeniami woj
skowymi. To postanowienie doty
czyło prawie wyłącznie kawalerów 
Orderu Virtuti Militari, gdyż w czasie 
powstania tylko oni mieli prawo do 
pensji z tego tytułu. Ważnym powo
dem właśnie takiego postanowie
nia było zawłaszczenie i nader po
gardliwe potraktowanie tego pol
skiego orderu wojskowego przez 
Mikołaja I. Order Virtuti Militari byt 
nadawany masowo żołnierzom ro
syjskim, m.in. wszystkim, którzy 
wzięli udział w szturmie na Warsza-

uchwaly sejmu powstańczego. Na 
rewersie medalu znajdowała się 
gwiazda z wieńcem cierniowo-lau- 
rowym w środku; w jej ramionach 
widniała dewiza „US/OUE/AD/FI/NEM". 
Wokół niej biegły napisy: zewnętrz
ny - „W WYKONANIU UCHWAŁY 
SEJMOWEJ 18WRZEŚN. 1831 R.” 
i wewnętrzny - „ZA WYTRWAŁOŚĆ 
W SPRAWIE DLA POLSKI". Na re
wersie medalier umieścił tarczę her
bową z koroną, podzieloną na trzy 
pola - z Ortem, Pogonią i Archanio
łem Michałem, a wokół niej napis: 
„ZARZĄD MUZ. NARÓD. W RAP-

Pomnik „Gwiazda Wytrwałości” „ , , . „
’ (fot. Andrzej Gutorski)

wę. Rząd Narodowy chcial więc 
odróżnić polskich i rosyjskich ka
walerów Orderu - Gwiazda Wy
trwałości miała być potwierdze
niem polskości odznaczonego. 
Uchwala jednak nigdy nie weszła 
w życie w związku z emigracją rzą
du i kapitulacją armii.

W pięćdziesiątą rocznicę tych 
wydarzeń Władysław hr. Plater, dy
rektor polskiego Muzeum Narodo
wego w Rapperswilu, członek sej
mu zakroczymskiego, zlecił mona
chijskiemu medalierowi, W. A. Mali
nowskiemu, wykonanie medalu. 
Miał to być nie tylko medal pamiąt
kowy, ale i znak honorowy dla wete
ranów powstania. Zarząd Muzeum 
traktował akcję jako wykonanie

PERSWIL W ROCZNI. 50 L POWST. 
1831-1881". Pierwszymi odznaczo
nymi tym medalem przez zarząd 
Muzeum byli: Władysław Plater, Ar
tur hr. Gotuchowski, Franciszek Du- 
chiński i Aleksander Bieńczycki.

Sejm odrodzonej Rzeczypo
spolitej nie potwierdził uchwały sej
mu powstańczego - uczestnicy po
wstania dawno już nie żyli, a prze
cież tylko ich miała dotyczyć. Wete
ranów powstania styczniowego 
uhonorowano inaczej. Gwiazda 
Wytrwałości nie stała się więc - na
wet po możliwej wszak zmianie for
muły - oficjalnym odznaczeniem 
wojskowym.

Andrzej Gutorski
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ROZMAITOŚCI -

Pamięć Wielkiej Wojny

Była szokiem dla pierwsze
go pokolenia XX w. i na

tchnieniem poetów, triumfem 
śmierci i nadzieją dla naro
dów ujarzmionych. Gdy 
Niemcy, Francuzi, Anglicy, 
Rosjanie latami beznadziejnie 
gnili w okopach, Polacy, wy
chowani na modlitwie Mickie
wicza „o wojnę powszechną 
za wolność ludów", skutecz
nie walczyli o niepodległość, 
mamy więc do owych zma
gań gruntownie odmienny 
stosunek. Przez dwadzieścia 
lat nazywana była po prostu 
Wielką Wojną, póki jeszcze 
większa i okrutniejsza wojna 
lat 1939-1945 nie zepchnęła 
jej w cień jako zaledwie pierw
szej wojny światowej. W dzie
więćdziesiątą rocznicę strza
łów w Sarajewie Niemieckie 
Muzeum Historyczne w Berli
nie zaprezentowało w nowo
czesnej, ukrytej za zabytko
wym arsenałem Hali I. M. Pe-

ia wielką wystawę „Pierwsza 
wojna światowa 1914-1918. 
Wydarzenie i pamięć”, wysta
wę o absurdalnym okrucień
stwie wojny, ale i o zmianie 
oblicza Europy.

Wystawa, przygotowana 
przez Reinera Rothera, Gun- 
dulę Bavendamm i Kristiane 
Burchard!, skoncentrowana 
została wokół trzech pojęć 
przewodnich: „Doświadcze
nie", „Nowy ład" i „Pamięć”, 
ukazując przyczyny wybuchu 
i przebieg wojny, jej następ
stwa dla Niemiec i narodziny 
nowego kształtu Europy, a tak
że sposoby upamiętnienia wo
jennych wydarzeń w poszcze
gólnych krajach. Nie sposób 
w krótkiej nocie zrelacjonować 
ekspozycji tak bogatej, jedno 
wszakże trzeba powiedzieć 
koniecznie. Ważną przesłanką 
merytorycznego, ale i arty
stycznego sukcesu wystawy 
była jej dramaturgiczna aran-

Andrzej Januszajtis

pełnych 
zatracili

Tower Press Sp. z o.o. 
Leszczyńskich 3 '
80-464 Gdańsk 
www.towerpress.com.pl 
tel. (058) 343-80-44

„Zamki Pomorza, Warmii i 

Mazur” zachwycają pięknem 
ilustracji. Mistrzowskie akwa- 
relc Ł—
malowane z umiłowaniem te
matu, pokazują urodę starych 
budowli w różnych porach 
roku i podkreślają ich wspól
ną cechę: idealne wtopie
nie w otaczający krajobraz. 
Oszczędne w słowach teksty 
Grzegorza Rybińskiego in
formują o historii i dopełniają 
nastroju. Album jest wspa
niałym darem wydawnictwa 
Tower Press dla miłośników 
zamków i tych Czytelników, 
którzy w czasach 
„zgiełku i furii” nie 
wrażliwości 
na piękno.

w"5"' ’

Zbigniewa Szczepanka.!

1. Żołnierskie 
krzyże Wielkiej 
Wojny

2. Okładka polskiej 
wersji katalogu

(fot. 1 - Jarosław 
Komorowski)

żacja, teatralny wręcz 
dialog martwych z pozo
ru eksponatów. Wyrazisty 
przykład takiego efektu - 
to zderzenie wymyślnej 
mechanicznej protezy 
(liczba inwalidów wzra
stała lawinowo) z ele
gancką suknią z epoki. 
Podobnie tchnące spo
kojem fotografie czerwo
nych maków z bitewnych 
pól skonfrontowane zo
stały z plakatami propa
gandowymi, ukazujący
mi okrucieństwa prze
ciwnika, oraz z dziełami 
sztuki tak wstrząsający
mi, jak ryciny Otto Dixa. 
Dramaturgię wzmagały 
również prezentacje 
multimedialne - świa
dectwa dźwiękowe i filmowe.

Na wystawie nie brak było 
wątków związanych z Polską, 
jej wojenną drogą do niepodle
głości. Eksponaty, z popier
siem marszałka Piłsudskiego 
na czołowym miejscu, wypoży
czyły muzea z Warszawy, Kali
sza i Kielc, zabrakło natomiast 
polskiego konsultanta, co po
zwoliłoby może uniknąć pew
nych uproszczeń i niezręcz
ności. Wśród żołnierskich 
nagrobków, zgrupowanych 
w jednej z sal jako symboliczny 
wojenny cmentarz, znalazły się 
drewniane i żelazne krzyże 
z pobojowisk galicyjskich. 
Twórcom wystawy zależało na 
zwiedzających z Polski i ich

opinii. Świadczy o tym nie tylko 
zaproszenie przez dyrektora 
muzeum, prof. Hansa Otto- 
meyera, dużej grupy history
ków i dziennikarzy, którzy mogli 
zwiedzić ekspozycję, rozma
wiając z jej autorami, ale także 
wydanie skróconej polskiej wer
sji katalogu, na wstępie której 
czytamy: „Bardzo zależy nam 
w Niemczech na poszukiwaniu 
dialogu z naszymi sąsiadami. 
Przez dtugi czas uniemożliwiała 
nam to żelazna kurtyna, toteż 
nieraz wiedzieliśmy o sobie zbyt 
mato. [...] Dialog między Pola
kami a Niemcami ma dla nas 
szczególne znaczenie".

Jarosław Komorowski
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Szanowni Państwo!
Nieodłącznym elementem krajo

brazu kulturowego Mazur byty i są 
pałace oraz dwory. Niestety, okres 
drugiej wojny światowej i lata powo
jenne okazały się tragiczne dla wielu 
z nich. Pozbawione właścicieli byty 
szabrowane, niszczone, podpalane 
i burzone. Te budynki, które pozosta
ły, były w okresie władzy ludowej z re
guły przebudowywane, pozbawiane 
dworskiego charakteru i zamieniane 
na biura lub mieszkania. Kolejnym, 
jak się okazało, bardzo poważnym 
zagrożeniem byty zmiany ustrojowe 
w 1989 r. [...]. Po raz kolejny pozba
wione właścicieli budynki (często 
owymi właścicielami były PGR-y) za
częty popadać w ruinę.

Wybudowany na początku XX w. 
dwór w Macharach (gm. Piecki, pow. 
Mrągowo), opisany w doskonałym 
opracowaniu M. Jackiewicz-Garniec 
i M. Garniec „Pałace i dwory daw
nych Prus Wschodnich", a ostatnio 
także w „Spotkaniach z Zabytkami" 
(nr 12, 2003, s. 15), stanowił wła
sność Agencji Rolnej Skarbu Pań
stwa w Sorkwitach. Agencja nie wi
dząc sensu dalszego utrzymywania 
budynku, a w szczególności naprawy 
niewielkiej dziury w dachu, przez któ
rą woda dostawała się do wnętrza 
powodując niszczenie ryzalitu w ele
wacji frontowej, ogłosiła przetarg na 
sprzedaż dworu do rozbiórki (i), i na 
początku 2003 r. sprzedała budynek 
za niewielką opłatą [...]. W 2003 r. 
przystąpiono do rozbiórki budynku, 
a zakończono ją wiosną 2004 r, speł
niając tym samym, jak na ironię, po
stulaty zawarte w Dekrecie Związku 
Mazurów, wystanym w 1944 r. do 
PKWN: „Wszystkie zabytki, pomniki 
i pamiątki panowania Niemców, na 
terenie ziemi mazurskiej usunie się 
radykalnie i bezapelacyjnie. Nie wol
no ich pozostawiać nawet mimo ich 
wartości artystycznych, architekto
nicznych czy też naukowych. Muszą 
zniknąć bezpowrotnie" [...].

Krzysztof Worobiec 
Stowarzyszenie na rzecz ochrony 

krajobrazu kulturowego Mazur 
„SADYBA", Ukta

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

Prenumeratorom książki oraz ptyty CD o tematyce związanej z profilem „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

•/ Andrzej Ladziak z Górek koto Platerowa - zestaw książek o tematyce konserwatorskiej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
•/ Wanda Longstrom z Haninge (Szwecja) - Tadeusz Śledzikowski, Polska. Zabytki drewniane, Wydawnictwo 

Kluszczyński, Kraków brw.

PRENUMERATORÓW
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

KLUB

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 
miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo optacą prenumeratę roczną 

(w 2005 r. - 66 zt zamiast 72 zt) • 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".

y Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie - Anna M. Drexlerowa (red.), Kultura miejska w Królestwie Polskim.

Część 1. 1815-1875. Warszawa-Kalisz-Lublin-Plock, Wydawnictwo TOnZ, Warszawa 2001
y Hubert Mącik z Zemborzyc Teresińskich - Maria Lubocka-Hoffman, Miasta historyczne zachodniej i północnej 

Polski. Zniszczenia i programy odbudowy, Oficyna Wydawnicza Excalibur w Bydhoszczy, Bydgoszcz 2004
y Jadwiga Ostromęcka z Sabni kolo Zembrowa - Beata Lewicka. Magdalena Rozbicka (red.), W poszukiwaniu 

śladów niemieckich osadników w powiecie wołomińskim, Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji 
Chrystusa Króla APOSTOLICUM, Ząbki 2003

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 Warszawa, 
ul. Agrykoli 1, BPH SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 
2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów 
pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowol
nym miesiącu; cena numeru 6 zt za 1 egz., cena prenumeraty opłaco
nej jednorazowo na cały 2005 r. - 66 zł. Prenumerata zagraniczna 
jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 1996-2003 w cenie 
1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie infor
macje można uzyskać pod nr. teł. 629-62-26, 621-62-41 w. 252 
(e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych 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 listo
nosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres 
od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, 
do 31 maja na okres od 1 lipca, do 3 1 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 II kwartał 2005 r. przyjmo
wane są do 5 marca 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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Zabytki utracone

Kradzież w Morysinie
Morysin czy też Morysinek - to nazwa 

parku romantycznego w stylu angiel
skim, założonego na początku XIX w. 
przez ówczesnych właścicieli Wilanowa: 
Stanisława Kostkę Potockiego i jego mał
żonkę - Aleksandrę z Lubomirskich. Był on 
niejako przedłużeniem Parku Wilanowskie
go na wschód, od którego oddzielał go je
dynie pas wody składający się z Jeziora 
Wilanowskiego i Kanału Sobieskiego. Po 
wojnie woda stała się niestety granicą mię
dzy strefą chronioną, znajdującą się po 
stronie Pałacu Wilanowskiego, a pozosta
wionym samemu sobie Morysinem. Obiek
ty, które tam się znajdowały, zostały 
w większości bardzo zniszczone, zanim 
w 1973 r. wpisano je do rejestru zabytków 
jako trwałe ruiny. Ruiny te nie zostały jed
nak zabezpieczone i podlegały dalszym 
zniszczeniom. Sytuacja nieco się poprawi
ła w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w., 
kiedy zalesiona część tego obszaru uzy
skała status rezerwatu przyrody. Od tego 
czasu do dalszych przejawów wandalizmu 
w stosunku do przyrody czy resztek obiek
tów zabytkowych dochodziło już bardziej 
sporadycznie.

O tym, że zagrożenie jest nadal duże, 
może świadczyć zniknięcie w ubiegłym ro
ku najmniejszego spośród tamtejszych 
obiektów, jakim byt kamienny pomniczek, 
wystawiony ku czci zmarłych sióstr i sio
strzenicy Aleksandry Potockiej. Należał on 
obok ruin pałacyku i Oraculum, czyli an
tycznej siedziby wyroczni, do najstarszych

Na początku XIX w. Wilanów z przyle- 
gtościami należał do Aleksandry z Lubomir- 
skich-Potockiej i jej męża - Stanisława Kost
ki Potockiego. Mąż Aleksandry - znawca ar
chitektury i sztuki ogrodowej - chciał swoje 
posiadłości, rozciągające się na południe 
od Warszawy, przekształcić w wielki zespól 
parkowy, do którego oprócz Wilanowa mia
ły wchodzić: Natolin, Rozkosz (późniejszy 
Ursynów), Gucin na Służewie (nieistniejący 
już) oraz Morysin. Z dzieła Hipolita Skimbo- 
rowicza i Wojciecha Gersona Willanów. Al
bum widoków i pamiątek [...] (Warszawa 
1877) dowiadujemy się, że Aleksandra Po
tocka pola nadwiślańskie nazwała Morysi
nem od zdrobniałego imienia młodszego 
wnuka, Maurycego (ur. 1812 r.), a Stanisław 
Kostka Potocki inny teren od zdrobniałego 
imienia drugiego wnuka nazwał Gucinem. 
Przez trzy lata Aleksandra zajmowała się 
upiększaniem Morysina, a Stanisław wzno
szeniem Gucina. Skądinąd wiadomo, że 
Potocki zajął się Gucinem w 1817 r„ a więc 
mógł być to rok rozpoczęcia owej „małżeń
skiej rywalizacji".

obiektów Morysina, wykonanych za życia 
Aleksandry Potockiej, zmarłej w 1831 r.

Inaczej niż w wypadku innych zacho
wanych jeszcze zabytków, na wiele pytań 
związanych z tym obiektem nie udało się 
znaleźć odpowiedzi. Nie wiadomo np. kto 
go wykonał, w którym roku, gdzie pierwot
nie byt ustawiony i jak wyglądał przed 
uszkodzeniem. Trzeba bowiem pamiętać, 
że w miejscu, z którego został wykradzio
ny, pojawił się dopiero w latach osiemdzie
siątych ubiegłego wieku. Wtedy to - we
dług ustnej relacji jednego z uczestników 
akcji - pomniczek został przetransporto
wany spod Oraculum, gdzie leżał przewró
cony. Ponieważ różni autorzy, pisząc 

o Oraculum, nie wspominali o pomniczku, 
można przypuszczać, że oba obiekty znaj
dowały się pierwotnie z dala od siebie.

Jedna z akwarel Wjilibalda?] Richtera 
z 1850 r. (Instytut Sztuki PAN, negatyw nr 
24715), przedstawia ołtarzyk ustawiony 
przy starym drzewie, rosnącym w pobliżu 
wody. Przed frontową stroną obiektu z na
pisem leżał klęcznik, natomiast z prawej 
strony stał kandelabr. Trudno jednak przy
jąć, że chodzi tutaj o pomniczek wystawio
ny przez Aleksandrę Potocką, ponieważ 
mimo wyraźnych podobieństw, jego kształt 
odbiegał od przedstawienia na akwareli. 
Ten nieco uszkodzony obiekt, w formie po
stumentu pomnika, wykonanego z jednej
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1. Ruiny pałacyku 
w Morysinie, stan 
obecny

2. Wincenty Kasprzycki, 
„Widok Morysinka”, 1834 r., 
ol., pt. (w zbiorach 
Muzeum Narodowego
w Warszawie)

3.4. Oraculum, 
widok od południa (3) 
oraz pomniczek 
wystawiony ku czci sióstr 
i siostrzenicy Aleksandry 
Potockiej, skradziony 
w 2004 r. (4)

bryły, o wysokości 93 cm, miał bowiem 
przekrój w kształcie trójkąta równoramien
nego ze ściętymi wierzchołkami, a nie 
czworoboku, jak na ilustracji. Szerokość 
boków, wynosząca pierwotnie 74 cm 
u podstawy (z powodu uszkodzenia jednej 
z krawędzi pomniejszona do wymiarów: 74 
x 65 x 60 cm), zmniejszała się ku górze do 
42 cm przy wierzchołku. Na górnej po
wierzchni znajdowały się blisko siebie dwa 
gniazda, służące do przymocowania ele
mentu, który już nie istniał.

Na jednej spośród trzech bocznych 
ścian postumentu wyryto napis, który w kil
ku miejscach był nieco zatarty. Jednak 
dzięki dziełu Hipolita Skimborowicza i Woj
ciecha Gersona Willanów. Album widoków 
i pamiątek [...] (Warszawa 1877) napis ten 
można zacytować w całości. Tekst został 

(zdjęcia: 1,3,4 - Piotr Piekarz,
2 - Piotr Ligier)

podany w układzie występującym na po- 
mniczku:

„Izabelli i Julii z książąt 
Lubomirskich

Hrabinom Potockim
Siostrom i Krystynie Potockiej 

Siostrzenicy
w kwiecie życia z powszechnym żalem 
zabranym w latach 1782. 1794. 1800 

Nieutulona Siostra i Ciotka
Alexandra z H. Lubomirskich Potocka 

Pamiątkę smutku i przywiązania wielkiego 
położyła."

Pomniczek ukradziono z miejsca, któ
re znajdowało się kilkadziesiąt metrów od 
ogródków działkowych. Ze względu na 
niewielkie wymiary obiektu, kradzieży mo
gło dokonać jedynie dwóch ludzi posiada
jących samochód osobowy. W pobliże po- 
mniczka, znajdującego się na terenie zale
sionym, można było wjechać tylko drogą 
polną biegnącą wzdłuż płotu ograniczają
cego ogródki działkowe od strony za
mieszkanego jeszcze, zabytkowego domu 
ogrodnika z potowy XIX w. Co działo się 
dalej, można sobie łatwo wyobrazić. Waż
niejsza jest jednak odpowiedź na pytanie, 
kto dokonał kradzieży: kamieniarz, który 
zdążył przerobić zabytek na coś innego, 
czy może „kolekcjoner”, który ustawi po
mniczek jako np. ozdobę ogrodu. Mam 
nadzieję, że w miarę dokładne przedsta
wienie tego zabytku przyczyni się do jego 
odzyskania.

Piotr Piekarz



Wiejskie cmentarze ewangelickie
(zob. artykuł na s. 32)

1-5. Pozostałości nagrobków, rzeźb sepulkralnych i tabliczek na cmentarzach Z.-"
w: Kaldunach (1,5), Stokach (2), Trząsie (3) i Rogowcu (4) :’

(zdjęcia: Bartosz Bijak)


