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NA OKŁADCE:
Fragment akwareli Juliusza Kossaka „Jarmark pod Warszawą”, 
1866, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu - sce
na prezentacji, jak pisał Maciej Masłowski w eseju poświęco
nym malarzowi, „chabety rozpędzonej, wprawionej w ruch 
przez handlarzy [...]. Z tego obrazu doskonale fragmenty czer
pał później Chełmoński żywcem Z tego gatunku dziel Kos
saka rodziła swoją odrębność malarską, stawiająca właśnie 
pierwsze kroki cala «najmlodsza generalicja» wraz ze swoim 
wielkim malarzem Maksem [Gierymskim]” (artykuł s. 19).

(fot. Arkadiusz Podstawka)
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Od redakcji

Ponieśliśmy wielką stratę -13 września 2005 r. w Warszawie zmarl w wieku 83 lat wy
bitny historyk sztuki prof, dr hab. Andrzej Tyszkiewicz, emerytowany profesor Kato
lickiego Uniwersytetu w Lublinie, w latach 1975-1978 dyrektor Instytutu Sztuki PAN 

w Warszawie, badacz polskiej sztuki XVIII-XIX w., autor wielu publikacji naukowych i po
pularnonaukowych, znawca I kolekcjoner książek, ekslibrisów oraz secesyjnych wyro
bów rzemiosła artystycznego. Z redakcją „Spotkań z Zabytkami” współpracował nie
mal od samego początku. Już w numerze drugim (1979 r.) powołał do życia dział 
„Zbiory i zbieracze”. Spośród wielu artykułów Profesora opublikowanych na lamach na
szego pisma dużą poczytnością cieszyły się te o secesji, o związkach sztuki polskiej 
ze sztuką francuską, o kolekcjonerach i kolekcjach oraz male monografie zabytków 
prezentowane w cyklu „Wokół jednego zabytku”. W tym numerze pamięci Profesora 
Andrzeja Tyszkiewicza poświęcamy artykuł „ Warszawskie jarmarki w malarstwie Juliu
sza Kossaka” (s. 19).

Artykułem „ Wikingowie niedaleko Chełmna " (s. 4) zapraszamy do średniowiecznej 
osady Culm niedaleko Chełmna, w której archeolodzy odkryli m.in. ślady pobytu wikin
gów. Wyjątkowo w tym numerze szerzej zajmujemy się tematami z zagranicy. Poleca
my dwa interesujące teksty, z których można się dowiedzieć, jakie jest podejście do 
ochrony zabytków w Niemczech oraz, jak można wykorzystać w tej sprawie fundusze 
z Unii Europejskiej (temat jakże aktualny i u nas). W pierwszym omówione zostały pro
blemy rewitalizacji wsi („Ochrona zabytków architektury wiejskiej w Niemczech", s. 8), 
drugi (ten tekst obowiązkowo powinni przeczytać zarówno zwolennicy, jak i przeciwni
cy odbudowy warszawskich pałaców: Saskiego i Bruhla) opowiada o odbudowie Dre
zna („Drezno - powrót do przeszłości”, s. 13).

Tewaloryzacja zabytkowych miast i wsi, odbudowa pałaców 
- to działania na dużą skalę, wymagające odpowiedzialnych de
cyzji, przygotowań i ogromnych funduszy. Ale można też rato
wać zabytki na mniejszą skalę i mieć z tego satysfakcję - za na
sze pieniądze, z 1-procentowego odpisu należnego podatku. 
Ze środków wpłaconych na ten cel przez czytelników „Spotkań 
z Zabytkami" na specjalne konto Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami (organizacji pożytku publicznego) w ubiegłym roku 
udało się m.in. wyremontować dwa nagrobki na cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim w Warszawie (nagrobek rodziny 
Sztark, nagrobek rodziny Szulc), odrestaurować i przenieść na 
nowe miejsce w Zakopanem figurę Koronacji NMP (obecnie 
znajduje się ona na terenie Muzeum Tatrzańskiego) oraz część 
przekazanych wpłat przeznaczyć na konserwację zabytkowych 
żyrandoli w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach. Jak 
dużo zabytków uda się uratować w tym roku? Zależy to wyłącz
nie od hojności naszych darczyńców. Dziękujemy za dotych-

w Zakopanem po konserwacji czasowe wpłaty i czekamy na kolejne.

Przypominamy, że kwotę 1% należnego podatku dochodowego 
za rok 2005 można wpłacać na konto:
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OD przeglądy 
poglądy

W październiku ub. roku odbyły 
się Toruńskie Spotkania Konser
watorskie, które zainaugurowały 
dziesiątą już w Toruniu edycję 
Targów. W tym samym czasie na 
Uniwersytecie Mikołaja Koperni
ka obradowało VIII Forum Kon
serwatorów. Uczestnicy z całej 
Europy dyskutowali o tym, jaki 
wpływ na ratowanie zabytków 
ma turystyka. Niezależnie młodzi 
konserwatorzy z UMK zorganizo
wali międzynarodową konferen
cję pt. „Konserwacja zabytków - 
studia i praktyka", na której za
prezentowali m.in. wyniki badań 
obrazów Aleksandra Gierymskie
go w bliskiej podczerwieni. Na 
Targach Konserwatorskich wy
stawione zostały najnowocze
śniejsze materiały służące kon
serwacji zabytków, odbyty się też 
prezentacje współczesnych 
technik ratowania dziedzictwa 
kulturowego.

Fundacja Ratowania Kaplicy Ka
rola Scheiblera na Starym Cmen
tarzu w Lodzi złożyła do nowojor
skiej World Monuments Fund 
wniosek o dotację na remont ka
plicy. Funduszy na razie nie otrzy
mano, ale zabytek znalazł się na 
ogłaszanej co roku liście najbar
dziej zagrożonych zabytków 
świata. World Monuments Fund 
jest prestiżową organizacją, która 
ratuje zabytki architektury o świa
towym znaczeniu. Działa od 1965 r. 
i do tej pory ocaliła od zagłady 
ponad 460 obiektów w 83 kra
jach, m.in. świątynię Preah Khan 
w Kambodży i kościół Santa Cro
ce we Florencji. Ze środków tej 
fundacji została też odnowiona 
krakowska synagoga Tempie. 
Obecne zainteresowanie łódzką 
kaplicą Scheiblera pozwala mieć 
nadzieję na zdobycie funduszy 
na jej restaurację.

W październiku ub. roku odbyta 
się w Lublinie międzynarodowa 
konferencja pt. „Sztuka cerkiewna 
pogranicza polsko-ukraińskiego 
na Lubelszczyźnie”. Na dwudnio
wym spotkaniu wygłoszono wiele 
interesujących referatów na temat 
sztuki cerkiewnej w ujęciu ogól
nym, rozważane też były zagad
nienia bardziej szczegółowe, jak 
np. problem datowania ikonosta
su z cerkwi św. Dymitra z Tenia- 
tysk lub program ikonograficzny 

wystroju cerkwi NMP w Lublinie. 
Z zainteresowaniem odnotowali
śmy również wystąpienie stałej 
autorki „Spotkań z Zabytkami”, 
Marii Kaniewskiej, na temat losów 
cerkwi na terenie pogranicza pol
sko-ukraińskiego. W czasie kon
ferencji odbyta się też uroczy
stość wręczenia wyróżnień pre
kursorom w ochronie dziedzictwa 
sztuki cerkiewnej na pograniczu 
polsko-ukraińskim. Wyróżnienia 
te otrzymali: prof. Ryszard Bry- 
kowski, Jerzy Tur, Jan Górak.

Dawni właściciele zamków i pała
ców coraz częściej zwracają się 
do muzeów o zwrot muzealiów 
i pamiątek rodzinnych. Niedawno 

wacja zakończona została 
w 1941 r. Pożar kościoła w 1945 r. 
zniweczył wykonane zabiegi kon
serwatorskie i przez ostatnie 60 
lat nie było funduszy na prowa
dzenie systematycznych prac re
montowych przy elewacji bazyliki. 
Obecnie cała fasada rozpada się 
i jej remont jest sprawą niezwykle 
pilną.

Zespól parkowo-palacowy w Za- 
wieprzycach na Lubelszczyźnie 
(pisaliśmy o nim na lamach „Spo
tkań z Zabytkami” w nr. 5, 2004), 
stanowiący własność skarbu pańs
twa, został przejęty przez gminę. 
W tej chwili jest w stanie ruiny; sta
rosta lączyński, który nim zarządzał, 

pozew o zwrot kolekcji malarstwa 
i pamiątek rodzinnych znajdują
cych się w Muzeum Okręgowym 
w Rzeszowie złożyli Aleksander 
Maria Dąmbski i Jan Artur Tar
nowski. Galeria Dąmbskich liczy 
160 obrazów i 39 grafik. Kolekcja 
ta została przekazana jako depo
zyt Ossolineum w 1829 r„ w 1903 r. 
miały być udostępnione publicz
ności w rzeszowskim ratuszu, po 
wojnie trafiły do Muzeum Okręgo
wego w Rzeszowie. W wypadku 
wycofania depozytu, muzeum 
straciłoby najcenniejszą część 
zbiorów. Z kolei dzieła sztuki, 
o zwrot których występują Tar
nowscy, obejmują ponad 500 
obiektów, znajdujących się w Rze
szowie i Łańcucie. Są wśród nich 
militaria, obrazy, meble, wyroby 
rzemiosła artystycznego. Po ich 
odzyskaniu „zabytki te będą udo
stępnione społeczeństwu. W zam
ku w Dzikowie powstanie mu
zeum. Prowadziłaby je fundacja 
rodziny Tarnowskich i samorządu 
Tarnobrzega, bo nie chcemy stra
cić kontroli nad zabytkami" 
- twierdzi Jan Tarnowski.

Najcenniejszemu zabytkowi Gdań
ska - bazylice Mariackiej grozi 
katastrofa budowlana. Jej fasada 
wymaga natychmiastowego re
montu. Ostatnia poważna reno

nie miał funduszy na przeprowa
dzenie prac remontowych. Z za
bytku tego gmina chce uczynić 
atrakcję turystyczną. W rękach 
skarbu państwa obiekt ten nie 
miał szans na pozyskanie fundu
szy unijnych, natomiast gmina 
może podjąć takie starania. Po 
przeprowadzeniu remontu - za
bezpieczeniu ruin zamku, zago
spodarowaniu oranżerii, lamusa 
i stajni, uporządkowaniu parku - 
miejsce to powinno przyciągnąć 
wielu turystów oraz stać się cen
trum kulturalnym gminy.

W Warszawie, w Bibliotece Naro
dowej, w październiku i listopa
dzie ub. roku czynna była wysta
wa pt. „Polsko-ukraińskie badania 
założeń rezydencjonalnych Pod- 
horce”. Ekspozycja była pokło
siem pierwszego etapu programu 
badawczego, realizowanego od 
2004 r. przez Krajowy Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków 
wraz z państwową służbą ochro
ny dziedzictwa kulturowego Ukra
iny, lwowską obwodową admini
stracją państwową i Politechniką 
Lwowską. Celem programu jest 
badanie i dokumentacja obiek
tów, stanowiących wspólne dzie
dzictwo kulturowe Polski i Ukrainy. 
Badania dotyczące zespołu 
w Podhorcach stanowią pierwszy 

etap tego programu. Atrakcją wy
stawy byty dwie makiety, wykona
ne przez studentów Wydziału Ar
chitektury Politechniki Lwowskiej. 
Odtworzono na nich założenie 
palacowo-parkowe w Podhor
cach oraz cały kompleks tury- 
styczno-rekreacyjny związany z tą 
rezydencją.

Jeden z ważniejszych zabytków 
na Pomorzu - baszta prochowa 
z XV w. w Kołobrzegu wymaga pil
nego remontu. Jej stan jest kata
strofalny - zapadające się funda
menty, popękane mury, zawilgo
cone piwnice. Początkowo bu
dowla należała do miasta, a od 
10 lat jej właścicielem jest PTTK 
i od tego czasu nie przeprowa
dzono żadnych prac remonto
wych. Tymczasem wydana już 
w 2002 r. ekspertyza techniczna 
stwierdzała konieczność podjęcia 
renowacji. Obecny właściciel za
bytku nie ma funduszy na ten cel.

Zagrożone są wieże Sanktuarium 
Maryjnego w Sulislawicach. Na 
jednej ze ścian prawej wieży poja
wiło się duże wybrzuszenie, groź
ne dla jej konstrukcji, a lewa wieża 
pękła u podstawy i ważący kilka 
ton blok może w każdej chwili ru
nąć. Sulislawickie sanktuarium po
wstało w końcu XIX w. i w 2010 r. 
ma obchodzić jubileusz 400-lecia 
obecności na ziemi sandomier
skiej słynącego laskami obrazu 
Matki Boskiej Bolesnej. W związku 
z tym od kilku lat prowadzony jest 
remont sanktuarium. Nie spodzie
wano się jednak konieczności roz
szerzenia zakresu prac z powodu 
katastrofalnego stanu wież. O po
moc poproszono specjalistów 
z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie i wszystko wskazuje 
na to, że wieże trzeba będzie roze
brać i postawić na nowo.

Niemiecka Fundacja Ochrony 
Środowiska ma przekazać milion 
złotych na odnowę warmińskich 
kapliczek przydrożnych. Więk
szość z nich pochodzi z przeło
mu XIX i XX w., ale zdarzają się 
też osiemnastowieczne. Stano
wią piękny element warmińskiego 
krajobrazu oraz symbol przywią
zania do katolickiej tradycji. Każ
da kapliczka jest inna i prawie 
z każdą wiąże się interesująca hi
storia. Już od ponad dwóch lat 
starostwo olsztyńskie zajmuje się 
ratowaniem warmińskich kapli
czek; fundusze z Niemieckiej 
Fundacji pozwolą znacznie roz
szerzyć podjęte działania.
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wiedzieć
If ff więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czy
telnikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, 
które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich 
twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przy
syłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącz
nie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł 
sztuki, co do których macie pewne niejasności. Jesteśmy go
towi odpowiadać także na inne pytania związane z zabytka
mi. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała się 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Zwracam się do Państwa 
z prośbą o pomoc w ustaleniu 
okresu oraz miejsca powstania 
mebelków, będących w moim 
posiadaniu [...]. Sekretarzy ki (czy 
też biureczka), o które pytam, są 
w naszej rodzinie od tak dawna, 
że nawet 94-letnia ciocia nie pa
mięta, skąd się wzięty. Oba me
ble mają te same kształty, lecz 
są wykonane w różnych kolo
rach i mają odmienną dekora
cję. Pierwszy wykończony jest 
okleiną dębową i dekorowany 
intarsją. Drugi (II. 1 i 2), w ciem
niejszym kolorze, jest inkrusto
wany, nie wiem jednak jakiej 
użyto okleiny (ktoś mówił mi, że 
to mahoń, ale jest on chyba bar
dziej rudy). Po otworzeniu biure- 
czek uzyskuje się blat do pisa
nia, który wyściełany byt suknem 
(zachowały się resztki materia
łu). W głębi znajdują się trzy szu
fladki, a nad nimi pólka. Dolna 
część mebla jest wysuwana".

Ewa Jarosz 
Koszalin

Ustalenie czasu i miejsca po
wstania sekretarzyków jest 
niemal niemożliwe bez do
kładnego ich obejrzenia w ce
lu określenia zastosowanych 
materiałów i szczegółów wy
konania. Otrzymane zdjęcia 
pozwalają jedynie na wysu
nięcie ogólnych wniosków. 
Forma lekkich mebelków 
o wygiętych nóżkach każę 
wiązać je z modą panującą 
około połowy XVIII w. (styl Lu
dwika XV), co jednak nie zna
czy, że opisane przedmioty 
wykonane zostały właśnie 
w tym okresie. Przypuszcza
my, że obiekty te pochodzą 
z połowy, a może nawet 
z końca XIX w., na co wskazu
je m.in. forma ornamentu 
zdobiącego zamykany blat, 
a także okucia. Moda na tego 
rodzaju meble powróciła 
w połowie XIX w. W latach na
stępnych produkowano je już 
niemal masowo. Wiek pary 
byt bowiem jednocześnie stu
leciem eklektyzmu i history- 

zmu, czyli odwoływania się 
w twórczości artystycznej 
i rzemieślniczej do wzorów 
z epok minionych oraz swo
bodnego łączenia rozmaitych 
rozwiązań. Wyrabiano wtedy 
meble o formach gotyckich, 
renesansowych, barokowych, 
rokokowych, orientalnych. 
Wydaje się, że kształt prezen
towanych sekretarzyków jest 
efektem takiego właśnie dzia
łania.

„Posiadam fortepian marki 
KARL HAAS ODESSA, datowa
ny na początek XX w. Od dawna 
bezskutecznie staram się zna
leźć jakieś informacje na temat 
tej firmy i jej historii. Jeżeli dys
ponują Państwo takimi informa
cjami, byłbym wdzięczny za 
udzielenie mi ich

Jędrzej Piaskowski

Z prośbą o pomoc w znale
zieniu materiałów dotyczą
cych wytwórcy wskazanego 
fortepianu zwróciliśmy się do 
Działu Inwentarza Zabytków 
Ruchomych w Krajowym 
Ośrodku Badań i Dokumen
tacji Zabytków w Warszawie 
oraz do przebywającego 
w Berlinie specjalisty w zakre
sie historii instrumentów 
klawiszowych dr. Krzysztofa 
Rottermunda. Niestety, wstęp
ne poszukiwania nie dały za
dowalających rezultatów. Po
twierdziło się jedynie, że na
zwisko Haas wśród fortepian- 
mistrzów i organmistrzów 
znane jest od bardzo dawna. 
„W naszych zbiorach doty
czących instrumentów mu
zycznych nie znaleźliśmy for
tepianu takiej firmy - czytamy 
w odpowiedzi z KOBiDZ-u. 
- Z nazw zbliżonych możemy 

natomiast wskazać wytwórcę 
organów, które obecnie znaj
dują się w kościele parafial
nym św. Jana Chrzciciela 
w Poniszowicach w powiecie 
gliwickim (instrument prze
niesiony z kościoła w Ujeź- 
dzie, powiat Strzelce Opol
skie), datowanych na 1851 r. 
Wyprodukowała je firma Haas 
z Baworowa". Z monografii 
Beniamina Vogla Fortepian 
polski (Sułkowski Edition 
Warsaw 1995) wiadomo 
z kolei, że już w 1784 r. nieja
ki Johann Christian Haas za
witał do Warszawy, oferując 
na sprzedaż własnej produk
cji klawesyn i fortepian. 
W opinii Krzysztofa Rotter- 
munda znalezienie materia
łów na temat firmy Karl Haas 
z Odessy jest jednak możli
we, choć wymaga to prze
prowadzenia żmudnej kwe
rendy w materiałach źródło
wych. „Sprawa nie jest prosta
- pisze nasz ekspert. - Z ca
łą pewnością jednak Karl Ha
as to firma niemiecka. Trzeba 
tylko pamiętać o tym, że w XIX w., 
a nawet na początku XX w., 
wielu budowniczych instru
mentów muzycznych emi
growało na Wschód «za 
chlebem», do carskiej Rosji
- kraju nieograniczonych
możliwości (tak jak Wokulski, 
który właśnie tam robił naj
lepsze interesy). Mam w do
mu «Lexikon deutscher Kla- 
vierbauer» (Frankfurt / Main 
2000), ale firma ta w nim nie 
występuje. Przypuszczam, 
że można by znaleźć o niej 
drobne informacje w książ
kach adresowych Paula de 
Wita («Welt-Adressbuch der 
gesammten Musikinstru- 
menten-lndustrie») przeglą
dając wszystkie jej wydania 
(Leipzig 1893, 1894/1895,
1900, 1903, 1906, 1909, 1912, 
1925/1926, 1929/1930)".
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Pięć kilometrów na południowy wschód od Chełmna leży niewielka wieś Kałdus. 
Dzięki kierunkowskazom łatwo można trafić w pobliże góry św. Wawrzyńca. 
Liczny zespół archeologów i studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. Wojciecha Chudziaka 
zakończył w 2005 r. prace na terenie osady podgrodowej i leżącego nieopodal 

cmentarzyska. Kolejny sezon archeologiczny rozszerzył wiedzę o dawnych 
mieszkańcach średniowiecznej osady Culm, którzy dla potomnych pozostawili 

po sobie świadectwo w postaci kilkudziesięciu tysięcy zabytkowych przedmiotów.

Wikingowie
niedaleko Chełmna

PIOTR BIRECKI

rowadzone od dziesięciu lat intensywne badania 
koncentrują się na okresie wczesnego średniowie

cza. Tym samym wzrasta wiedza na temat rangi cheł
mińskiego kompleksu osadniczego w państwie wczesno- 
piastowskim. Liczący ponad 20 ha powierzchni teren na
leżał do największych aglomeracji wczesnomiejskich na 
terenie Pomorza Wschodniego. O jego atrakcyjności de
cydował fakt, iż znajdował się na skrzyżowaniu dwóch 
dużych szlaków handlowych: rusko-baltyckiego i nadwi
ślańskiego, prowadzącego z Kujaw nad Bałtyk.

Sama nazwa - Góra św. Wawrzyńca - jest późniejsza 
i powstała dzięki nowożytnej kaplicy fundacji biskupa 
chełmińskiego Kazimierza Jana Opalińskiego, którą po
święcono męczennikowi św. Wawrzyńcowi (do dziś w zie
mi zachowały się jej fundamenty, przechowywano w niej 
relikwie w postaci nadpalonej ręki świętego). Ale to nie 
koniec. Góra jest w istocie kopcem kryjącym pozostałości 
grodu łużyckiego sprzed około 2700 lat!

Na aglomerację Culmine składało się niegdyś grodzi
sko z wałem obronnym, osada podgrodowa zamieszki
wana przez około 200-300 osób, osada wiejska oraz 
cmentarzysko. Góra św. Wawrzyńca i teren ją otaczają
cy ze względu na swe położenie była przez wieki dogod
nym miejscem osadniczym. Góra pełniła też dla za
mieszkujących jej sąsiedztwo plemion funkcje kultowe, 
stanowiąc łącznik między Niebem a Ziemią. Bóstwom 
składano tu w ofierze nie tylko zwierzęta i rośliny, ale 
też ludzi.

W drugiej połowie X w. teren ziemi chełmińskiej został 
podbity przez Piastów. Symbolem nowego porządku reli
gijnego było podjęcie bezpośrednio na terenie grodziska 
budowy najstarszej na Pomorzu Wschodnim bazyliki 
chrześcijańskiej (w typie karolińsko-ottońskim) wraz z ka
plicą. Stworzono więc ośrodek sprzyjający chrystianizacji. 
Przypuszcza się też, iż misja św. Wojciecha zdążająca do 
Prus musiała mijać na swej drodze Górę św. Wawrzyńca.

Budowę kościoła zlecił jeden z pierwszych władców 
piastowskich: Bolesław Chrobry lub jego syn Mieszko II, 
a prace rozpoczęto w pierwszej ćwierci XI w. Z kamienia 
łamanego łączonego wapnem wznosić zaczęto budowlę 
stosunkowo dużych rozmiarów (37 X 15 m), nadając jej 
formę trzynawowej bazyliki z trzema absydami na wschod
nich zakończeniach naw. W południowo-wschodniej części 
muru obwodowego zaplanowano poprowadzenie klatki 
schodowej. Od strony zachodniej świątyni, w miejscu daw
nego ołtarza pogańskiego umiejscowiono niewielki aneks 
z absydą. Budowę aneksu zarzucono jednak, mimo iż roz
poczęto jego wznoszenie niemal równocześnie z bazyliką. 
Budowli nigdy nie ukończono, mimo podjęcia dalszych 
prac przed połową XII w., za rezydowania w kasztelu 
wzniesionym we wschodniej części grodziska Hugo Butyra 
- kasztelana chełmińskiego Bolesława Kędzierzawego, lub 
w pierwszej ćwierci XIII w. za biskupa Chrystiana.

Zagadką pozostaje funkcja, jaką miała pełnić okazała 
bazylika, porównywana rozmiarami z ówczesnymi świą
tyniami w Poznaniu i Gnieźnie. Być może stanowiła ona 
centrum biskupiego ośrodka misyjnego, z którego ruszyć 
miała akcja chrystianizacyjna, kierowana przez wygnane-
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1. Badania na terenie osady podgrodowej
2. Makieta osady na Górze św. Wawrzyńca

go z Kołobrzegu przez pogan biskupa Reinberna lub 
przez św. Brunona z Kwerfurtu, mianowanego w 1002 r. 
arcybiskupem misyjnym. Gal! Anonim i Jan Długosz 
wspominali w swych kronikach o dwóch arcybiskup- 
stwach za czasów Chrobrego. Skoro pierwsze mieściło się 
w Gnieźnie, to czy drugie istniało w Chełmnie? Ten ostat
ni wzmiankował nawet wezwanie chełmińskiego kościo
ła, który mógłby być poświęcony św. Krzyżowi.

Misji chrystianizacyjnej służyć mogła znaleziona przy ko
ściele pozostałość kamiennej konstrukcji, pełniącej funkcję 
płytkiego basenu przeznaczonego do masowych chrztów lud
ności pogańskiej. Nie wyklucza się jednak, że służyć miała 
ona nie za pomieszczenie chrzcielne, lecz za aneks grobowy. 
Czyżby przeznaczona była do złożenia zwłok św. Brunona?

Chrześcijańskim śladem pozostawionym przez osadni
ków są też bursztynowe krzyżyki, z których jeden, nanizany 
pierwotnie na rzemień, znaleziono przy kościach jednego ze 
zmarłych pochowanych na cmentarzysku. Bezpieczeństwo 
duchowe zapewnić miały również amulety, czego najlep
szym przykładem jest łyżeczka z kości, znaleziona w miejscu 
składania ofiar. Poganie nosili w tym czasie na szyjach za

wieszki w kształcie młota Thora (mjdlnir 
symboliczny oręż boga Thora, chroniący 
m.in. przed niepowodzeniami i stratami fi
nansowymi, zapewniający powodzenie 
w handlu). Amuletem jest też plakietka 
orantki - mitycznej Walkirii.

Religia chrześcijańska przeplatała się na 
Górze św. Wawrzyńca z pogańską. Obydwie 
starały się wykorzystać do swoich celów ele
menty należące do dziedzictwa kultowego 
przeciwniczki. Jeszcze np. przed budową ba
zyliki w drugiej połowie X w. od strony po
łudniowo-zachodniej znajdowały się jamy, 
które wypełniała czysta woda. Dno jednej 
z ich zalegały ułożone kamienie. Przypusz
cza się, że w tym miejscu oddawano 
cześć bogu Gromowładnemu (Perkunowi), 
a czynnościom kultowym towarzyszyło skła
danie ofiar ze zbóż. Założenie to potwierdza 
nie tylko odnalezienie łączonych z Perku- 
nem belemnitów (od dawna mylonych 
z tzw. strzałkami piorunowymi), ale również 
i brązowych toporków, zwanych toporkami 
Perkuna. Ciekawy jest też fakt, iż obydwie 
jamy - sadzawki ulokowano bezpośrednio 
u podnóża góry, mającej przecież zapewniać 
szczególny kontakt z bóstwami. Zakłada się 
też hipotetycznie, że te same jamy służyły 
następnie do chrztów pogan, których udzie
lano w symbolicznym „źródle Życia”. W ten 
sposób pogańskie święte źródło przekształ
cone zostało w chrześcijańskie fons baptisma- 
lis (źródło wody chrzcielnej).

Kontakty handlowe wiązały się zarówno z pobytem na 
miejscu licznych kupców, jak i docieraniem tu kupców 
skandynawskich, dopływających Wisłą do portu leżącego 
u podnóża góry (pozostałości statku odkryto w drugiej po
łowie XIX w. w pobliskich torfowiskach). Powstał ośrodek 
dorównujący wielkością ówczesnemu Gdańskowi. W spad
ku po wymianie handlowej ludzie dawnego Chełmna po
zostawili m.in. fragmenty wagi, odważniki, monety czy ka
mień do gry z napisem na odwrociu pismem runicznym 
„Przedmiot łona” (Przedmiot należący do Jana), znaleziony 
w miejscu składania ofiar pogańskich. Odkryto też amule
ty zapewniające powodzenie we wszystkich dziedzinach ży
cia. Do handlu wykorzystywano nie tylko wagi i odważni
ki, ale też i znaleziony przez archeologów skarb w postaci 
srebrnego złomu, odważanego w razie potrzeby w trakcie 
transakcji handlowych. Monety, ozdoby i mniejsze lub 
większe fragmenty cennego kruszcu umieszczono w miesz
ku, który złożono przy stopach zmarłej kobiety. Mieszek 
ten był więc swoistym podarunkiem, mającym ułatwić eg
zystencję w zaświatach. Handlowano też na terenie osady 
podgrodowej. Zachowały się liczne srebrne monety, od-
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3.4.Relikty dawnej bazyliki (3) i jej plan z zaznaczonymi zachowanymi 
fragmentami murów, wg Mons Sancti Laurentii, 1.1, Toruń 2003 (4)

ważniki żelazne w koszulkach z brązu. Kupcy poza domo
stwami posiadali liczne jamy magazynowe, paleniska i pie
ce oraz półziemianki. Prócz wytwarzania przedmiotów na 
użytek własny i zbyt zajmowano się uprawą zbóż: prosa, 
żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. Zboże mielono odkryty
mi żarnami po uprzednim skoszeniu za pomocą sierpa lub 
półkoska. Mięsa i skóry dostarczało bydło i trzoda chlew
na, hodowane przy osadzie.

Miejscowym kupcom towarzyszyli liczni przybysze z od
ległych nieraz krain. Skandynawscy wikingowie, jak świad
czą wykopaliska na liczącym ponad 1000 pochówków 
cmentarzu, przebywali na stałe w ośrodku chełmińskim. 
Może stanowili jego wojskową ochronę? Odkryto komory 
grobowe, zwane domami śmierci, charakterystyczne dla po
chówków skandynawskich. Część z nich miała około 6 m2 
powierzchni, a składane w nich ciała układano najczęściej 
na osi wschód-zachód, z rękami ułożonymi wzdłuż tułowia. 
Niektóre z nich były szczególnie bogato wyposażone. Przy
kładem są grobowce, w których zmarłych zaopatrzono 
w brązową misę i wiadro lub w broń. W jednym z grobów 
kobiecych natrafiono na kolię z ośmiu srebrnych zawieszek 
i 21 kamieni półszlachetnych, m.in. karneolu i kryształu 
górskiego. Wielką rzadkością jest znaleziony w grobie drew
niany talerz na jadło z pozłacanymi okuciami: przedstawie
niem smoka i wyobrażeniami drzewa życia. Podejrzewa się,

że pochodzi on z kręgu angloiryjskiego i powstał w ostatniej 
ćwierci I tysiąclecia n.e. Odnaleziono też wspólny pochó
wek mężczyzny (duńskiego wojownika) i kobiety (Słowian
ki). A więc do grobów składano nie tylko kupców (przy jed
nym z nich znaleziono monety Kanuta Wielkiego, króla An
glii), ale i przedstawicieli lokalnych elit władzy. W miejscu 
składania ofiar odnaleziono zapinkę ze szklanym oczkiem 
i wytrawionym znakiem krzyża, która spinała szaty lokalne
go wielmoży. Wiele z odnalezionych precjozów wykonano 
z trudnym i dziś do osiągnięcia mistrzostwem.

W czasach pogańskich na wzgórzu znajdowało się 
wspomniane już święte źródło, przy którym składano cześć 
bóstwom pogańskim. Po przejęciu miejscowości przez Pia
stów rozpoczęto budowę świątyni chrześcijańskiej, by stare 
miejsce wykorzystać na potrzeby nowej religii. Przy kate
drze znajdował się dwór komesa i domy ludzi związanych 
z budową kościoła oraz rzemieślników. Wyrabiali oni licz
ne przedmioty codziennego użytku. Miejscowy hutnik - 
kowal dysponował piecem dymarskim, który pomagał mu 
otrzymać z rudy darniowej niezbędny do dalszej pracy ma
teriał. Obrabiano też i bursztyn, o czym świadczy znalezio
ny komplet narzędzi: pilnik, nóż i osełka.

W jednym z grobów znaleziono skórzaną pochewkę 
na dwa nożyki, zdobione wizerunkiem węża, które mogły 
być używane do prostych zabiegów medycznych. Dbano 
o wygląd, starając się nawet włosy utrzymywać w należy
tym porządku. W tym celu używano gęstych, kościanych 
grzebieni. Z kości wykonywano łyżwy służące nie tylko 
do szybkiego pokonywania pobliskiej Wisły, ale do har
ców na zamarzniętej tafli. Zabawom towarzyszyła muzy
ka płynąca z piszczałek wyrabianych z kości ptasich (jesz
cze „działają”!). Dorośli grali w gry planszowe oraz w ko
ści wykonane z bursztynu, służące zapewne do hazardu. 
Uwagę dzieci skupiały drobne zabawki i grzechotki. Jed
na z grzechotek odnalezionych w Kałdusie, pochodząca 
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z Rusi, ozdobiona została kolorową ceramiczną polewą. 
Co ciekawe, też działa do dziś!

Dynamiczny rozwój ośrodka chełmińskiego został nagle 
zahamowany, co nastąpiło w wyniku kryzysu państwa pia
stowskiego po wygnaniu Mieszka II i najeździe Brzetysława. 
Zaniechano budowy bazyliki, a na jej miejscu ponownie po
jawili się pogańscy kapłani. Zaczął funkcjonować stos ofiar- 
niczy, służący do ofiarowania dawnym bogom zwierząt 
i ziaren różnych zbóż (obok stosu odnaleziono ich aż kilka 
tysięcy). Ofiary składano z koni, kóz, baranów i owiec. Zna
leziono też kości ludzkie ze śladami uszkodzeń i fragmenty 
czaszki dorosłego mężczyzny, którego złożono na ołtarzu 
(chrześcijanina?). Obrzędom towarzyszyło składanie nasion 
z czarnego bzu, mającego za zadanie chronić przed złymi 
mocami. Wierzono również w to, iż w jego korzeniach znaj
dowało się siedlisko złych mocy, a przede wszystkim węża 
strzegącego świata podziemi. Tym samym bez mógł wiązać 
siły demoniczne i chronić ludzi przed ich działaniem.

Dużą zagadkę stanowią odnalezione w pobliżu Góry 
św. Wawrzyńca pochówki noworodka, zwierząt (konia) 
i tzw. depozyt kości ludzkich i zwierzęcych w liczbie po
nad 4000 (w pobliżu aneksu zachodniego świątyni), dato
wane na przełom XI i XII w., a więc czas reakcji pogań
skiej. Przy bazylice odkopano kości noworodka, który 
mógł zostać złożony w darze siłom nadprzyrodzonym 
podczas uroczystości agrarnych. Nieprzypadkowo wybra
no podnóże góry, która stanowiła rodzaj łącznika wspól
noty pogańskiej z jej bóstwami. Znalezisko to interpreto
wane jest jako miejsce odbywania uczt ofiarniczych, na 
których ku czci bogom spożywano dużo zwierząt. De
monstracyjną konsumpcję można odczytywać jako sym
boliczną formę niszczenia darów, opisywaną m.in. przez 
Sakso Gramatyka u Rugian i Helmolda u Obodrytów.

Na niewielkim głazie zabijano też ryby, bowiem w jego 
pobliżu znaleziono tysiące rybich łusek. Wśród kości zwie
rząt składanych na ofiary zidentyfikowano nie tylko kości 
bydła i koni, ale stwierdzono również występowanie kości 
dzików i niedźwiedzi (ponad 50 osobników!). Spożycie mię
sa tych ostatnich miało chronić uczestników uczty przed si
łami demonicznymi. Wśród kości odnaleziono m.in. trzy 
srebrne monety, srebrny kabłączek skroniowy, wzmiankowa
ny już wyżej „Przedmiot łona” oraz ceramiczną przykrywkę.

Miejsce składania ofiar po ponownym przejęciu strefy 
Culmine przez chrześcijan zasypano ziemią i poświęcono.

Reakcja pogańska, krwawa i gwałtowna, położyła 
wprawdzie kres Chełmna Chrobrego, ale nie położyła 
kresu istnienia osady. Odrodziła się ona w połowie XII w., 
kiedy stała się siedzibą kasztelana chełmińskiego, a ludzie 
ponownie bogacili się na handlu i przyciągających kup
ców jarmarkach. Znowu zawitali tu Skandynawowie, 
osłaniając mieczem mieszkańców Chełmna. Jednak i tym 
razem nie uchroniono się od najazdu Prusów, którzy na 
początku XIII w. zdobyli i spalili gród, a w pobliżu ruin 
bazyliki urządzili miejsce pogańskich uczt biesiadnych,

8. Pochówek mężczyzny z mieczem i wiaderkiem do pojenia konia
9. Zrekonstruowany pogański stos ofiarniczy

(zdjęcia: 1-3, 5,6,8,9 - Piotr Birecki)

pozostawiając po sobie tysiące kości zwierzęcych. Tym ra
zem osada nie została odbudowana. Nowi gospodarze 
ziemi chełmińskiej - Krzyżacy - obok popadającego w za
pomnienie Kałdusa wznieśli nowy zamek. Umieścili 
w nim zdobytą na Świętopełku relikwię św. Barbary. Z ba
zyliki i sąsiadującej z nią warowni (Górę św. Wawrzyńca 
zwano wtedy Potterberg, od imienia rycerza niderlandz
kiego i kasztelana chełmińskiego Hugo Butyra) zaczęto 
pozyskiwać kamień, który następnie wywieziono tratwa
mi na budowę zamku w Gniewie. Nastąpiło to w 1283 r. 
na polecenie mistrza Konrada von Thierberga. Pod ko
niec XVII w. zbudowano na terenie grodziska kaplicę św. 
Wawrzyńca, do której sprowadzono relikwię tegoż świę
tego (nadpaloną rękę).

Piotr Birecki
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Znana jest nie najlepsza sytuacja zabytkowych obiektów na polskiej wsi.
Jest to rezultat degradacji tożsamości i wartości kultury chłopskiej, która prowadzi 

najczęściej do negatywnej oceny świadectw własnej przeszłości wśród mieszkańców 
oraz ułatwia wnikanie do krajobrazu wiejskiego elementów całkowicie obcych. 

Jednocześnie podejmuje się w Polsce próby rozmaitych rozwiązań, które stwarzają 
nowe perspektywy rewitalizacji wsi. Pewnego rodzaju drogowskazem dla przyszłych 

działań mogą stać się zamieszczone poniżej informacje, dotyczące jednej z wielu metod 
ochrony zabytkowej architektury wiejskiej stosowanych u naszych zachodnich sąsiadów.

Ochrona zabytków
architektury wiejskiej w Niemczech
| MARIA MALUDY

■ ynamiczny rozwój gospodarki rolnej w Niem- 
t czech od początku lat sześćdziesiątych XX w.

przyczynił się do zachwiania dawnych tradycji 
w strukturze społecznej, osadniczej, budowlanej oraz 
w krajobrazie wiejskim. Przemyślane jednak i zaplanowa
ne kierunki działań mieszkańców wsi oraz władz samo
rządowych pozwoliły dokonać rewolucyjnej transforma
cji, jaką było przejście społeczności chłopskich z wielo
wiekowymi tradycjami rolniczymi i pasterskimi w anima
torów turystyki, rekreacji oraz edukacji. Transformacja ta 
była koniecznością, gdyż wiele terenów wykazywało 
znaczną nadprodukcję rolniczą, a zatem część ludności 
musiała znaleźć inne źródła utrzymania. Cho
dziło o zahamowanie procesu obumierania wsi 
i niwelacji tradycyjnej kultury. Wykorzystanie 
wielowiekowych dóbr, wartości materialnych 
i niematerialnych dało podstawę do organizo
wania odmiennej infrastruktury oraz do zro
dzenia się nowej idei egzystencji.

Za dobry przykład takich przeobrażeń może 
posłużyć wieś Muden, położona na malowni
czych terenach parku ochrony przyrody Liine- 
burger Heide, pomiędzy Hamburgiem i Hano
werem, w prowincji Dolna Saksonia, obejmują
cej północno-zachodni obszar Niemiec. 
W przeszłości tutejsi mieszkańcy, wykorzystując 
ubogie ziemie, rozwinęli, obok skromnej go
spodarki rolnej, hodowlę owiec oraz pszcze
larstwo. Rozwój zainteresowań krajoznawczych 
w XIX w. przyczynił się do odkrycia tego regionu.

W ciągu kilkudziesięciu lat obszar ten przeistoczył się 
w atrakcyjną turystycznie krainę, równocześnie zachowu
jąc historyczny pejzaż kulturowy. W tym procesie odegra
ły ważną rolę czynniki ekonomiczne i polityczne, a także 
odpowiednia polityka państwa, wspierająca finansowo 
ochronę zabytków czy krajobrazu, ale także stymulująca 
planową transformację i rozwój całego regionu. Bardzo 
ważnym czynnikiem oddziałującym w tym procesie była 
silnie wykształcona wśród mieszkańców świadomość war
tości chłopskiej tradycji i niepowtarzalnej kultury przod
ków, którą należy chronić i kultywować.

W ramach „Programu wspierania rozwoju poszczegól
nych regionów kraju” przeprowadzono we wsi Muden 
działania urbanistyczne i architektoniczne, których celem 

1. Kościół św. Laurencjusza we wsi Muden, 1217 r.
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była właściwa kompozycja wiejskiej przestrzeni. Kto po 
raz pierwszy przyjedzie do tej miejscowości, jest pod wra
żeniem panującej tutaj atmosfery, gdyż mieszkańcom uda
ło się zachować pierwotny charakter wsi dolnosaskiej, 
a równocześnie stworzyć symbiozę „starego i nowego”, 
połączyć historię i nowoczesność. Adaptacja zabytkowej 
zabudowy do codziennych potrzeb mieszkańców oraz do 
celów turystyczno-wypoczynkowych stworzyła nowe 
możliwości rozwoju i funkcjonowania wsi, która nie jest 
śpiącym skansenem, lecz wręcz przeciwnie - tętni życiem 
i należy do ulubionych miejscowości urlopowych (około 
200 tys. gości w ciągu roku). Trzeba też podkreślić, że za
bytkowe założenie przestrzenne nie dysharmonizuje ze 
współczesnym budownictwem, które dopuszczono wy
łącznie na obrzeżach. W ostatnich latach powstała tu nie
wielka osada domów jednorodzinnych, o zróżnicowanej 
architekturze nawiązującej do miejscowej tradycji. To no
we urbanistyczne rozwiązanie stworzyło mieszkańcom 
komfortowe warunki wygodnego życia w sąsiedztwie za
bytkowego centrum, które jednocześnie stało się miej
scem pracy. Oczywiście istnieją także zagrody, w których 
nadal prowadzona jest działalność gospodarcza, agrarno- 
-turystyczna albo tradycyjna hodowla owiec.

Historyczne korzenie wsi Miiden sięgają aż do okresu 
średniowiecza. Była to wieś placowa, w której poszczegól
ne gospodarstwa rozmieszczono wokół placu przylegają
cego do wiejskiej drogi. Do naszych czasów zachowało się 
historyczne centrum wsi wraz z zabytkową architekturą. 
Właśnie tutaj znajduje się najstarszy zabytek - kościół św. 
Laurencjusza z 1217 r. oraz drewniana dzwonnica z oko
ło 1590 r., a obok rozpościera się plac targowy „Lauren- 
tius-Markt”. W najbliższym sąsiedztwie kościoła położo
nych jest kilkanaście dużych gospodarstw chłopskich, za
gród, schowanych pod rozłożystymi, sędziwymi dębami.

Centralne miejsce w zagrodzie zajmuje dom saski - 
halowy, wokół którego rozmieszczone są inne zabudowa
nia gospodarcze: stodoła, spichlerz schodkowy, piec do 
wypieku chleba, owczarnia, chlewnia, wozownia. Repre
zentują one typowe budownictwo chłopskie w prowincji 
Dolna Saksonia, a także całego obszaru północnych Nie
miec, rozciągającego się od wschodnich Niderlandów, 
poprzez Pomorze Środkowe, aż do Prus Wschodnich. Za
grody, w których już nie prowadzi się gospodarki agrarno- 
-pasterskiej, zmieniły swoją funkcję na turystyczno-usłu
gową. Zarówno domy, jak i zabudowania gospodarcze za
adaptowano na sklepy, restauracje, kawiarnie, hotele 
i pensjonaty, mieszkania i pokoje gościnne.

Jednym z bardzo interesujących przykładów jest go
spodarstwo „Mullers”, położone w samym centrum, na
przeciw kościoła św. Laurencjusza. Jego historia sięga cza
sów średniowiecza, już w dokumentach klasztornych 
z 1438 r. pojawiła się nazwa zagrody „de olde Muller”. 
Nad bramą wjazdową, znajdującą się w ścianie szczytowej 
od strony drogi, na drewnianej belce umieszczono datę 

rozbudowy domu „DEN 27 TEN JULI - ANNO 1809”. 
W skład tego gospodarstwa wchodzą: dom saski - halo
wy, stodoła, stajnia i obora, szopa oraz chałupa dla sta
rych gospodarzy. Po renowacji zabudowań w latach pięć
dziesiątych XX w. w części mieszkalnej domu halowego 
zaaranżowano pokoje gościnne dla wczasowiczów, 
a w części gospodarczej powstał sklep - antykwariat „An- 
tik-Wohndiele”. Można tutaj nabyć stare meble ludowe 
lub ich kopie, lampy, świeczniki, porcelanę, tkaniny i in
ne akcesoria wyposażenia wnętrz. Renowację zabudowa
nia wykonano bardzo starannie pod nadzorem konserwa
torskim. Tabliczka ze znakiem Unii Europejskiej umiesz
czona tuż przy wejściu informuje o korzystaniu z dopłaty 
finansowej z funduszy unijnych. Zadbano również o ze
wnętrzną oprawę domu. Na podwórku wyłożonym ka
mienną kostką ustawiono stylowe latarnie. Przy bramie 
umieszczono drewniane tablice informacyjne.

Interesującym obiektem w zagrodzie „Mullers” jest też 
stara stodoła, którą zaadaptowano na wiejską kawiarnię 
pod nazwą „Ole Miillern Schiin” (stara stodoła Mullera). 
Do aranżacji jej wnętrza wykorzystano różne stare wiej
skie meble, np. skrzynie, kredensy, na ścianach zawieszo
no stare obrazy o tematyce wiejskiej, dawne zdjęcia wsi, 
dekoracje wykonane z wrzosu i kłosów zboża. Przed wej
ściem do kawiarni, na podwórku pośród wiekowych dę
bów, urządzono ogródek ze stolikami, gdzie popijając ka
wę i delektując się pysznym tortem, można odpocząć 
i podziwiać urok wiejskiej architektury. Z kolei stary spi
chlerz, stojący opodal kawiarni, zaadaptowano na pod
ręczny magazyn zaopatrzeniowy. W dawnej stajni i obo
rze wygospodarowano pomieszczenia, w których mieści 
się sklep ze starociami, drobiazgami i upominkami. A od 
strony drogi usytuowana jest wozownia, gdzie wyekspo
nowano stare powozy wiejskie i urządzenia rolnicze, np. 
stare traktory. Całe gospodarstwo ogrodzone jest drew
nianym płotem, wzdłuż którego rosną krzewy i kwiaty, 
stwarzające atmosferę domowego zacisza. Zagroda 
„Mullers” stanowi wspaniały przykład jednej z wielu 
możliwości ochrony architektury chłopskiej, sposób nie 
tylko na jej ratowanie, ale i rewitalizowanie.

Idąc dalej starą, kamienistą drogą wiejską, tuż za sto
dołą i małym parkingiem dla gości, napotykamy uroczą 
chałupę chłopską, „Bauernkate”, która należy do najstar
szych domów w Miiden. Wybudowana została w 1799 r. 
z pierwotnym przeznaczeniem dla starych właścicieli go
spodarstwa „Mullers”. W ciągu wielu lat zmieniali się lo
katorzy zabudowania. W 1986 r., po zaadaptowaniu stry
chu na mieszkanie, zaczęto wynajmować chałupę wczaso
wiczom. W sąsiedztwie stoi stara szopa, w której dawniej 
trzymano kozy i świnie oraz przechowywano różne narzę
dzia rolnicze i pszczelarskie. Obecnie mieści się w niej 
sprzęt turystyczny, m.in. kajaki i rowery. W ogrodzie, 
pośród starych drzew owocowych zaaranżowano miejsce 
do wypoczynku ze stolikiem i krzesełkami oraz kącik
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mi i ławeczkami, a wkomponowanie w zieleń takich 
obiektów zabytkowych, jak stara studnia czy wóz drabi
niasty, dodaje atrakcyjności i uroku zacisznemu miejscu. 
Dodatkową ciekawostką tego przeobrażonego gospodar
stwa jest drewniany spichlerz schodkowy, malowniczo ob
rośnięty dzikim winem. Wnętrze zostało zaadaptowane na 
barek, gdzie można degustować różne gatunki piwa.

Realizacja programu rewitalizacji obejmuje nie tylko 
zabytkowe stare zagrody, ale również inne zabudowania 
w centrum miejscowości, np. w budynku starej poczty, 
znajdującej się przy głównej drodze we wsi, urządzono 
luksusowy hotel i restaurację „Nemayer’s Posthotel”. 
Jeszcze na początku ubiegłego stulecia zatrzymywał się

z piaskownicą do zabawy dla naj
młodszych. Jest to przykład, w ja
ki sposób nawet nieduże obiekty 
dawnej zabudowy wsi można 
chronić i równocześnie wykorzy
stywać do celów rekreacyjnych.

Wśród kolejnych gospodarstw, 
które zmieniły profil swojej dzia
łalności z rolniczo-pasterskiej na 
rekreacyjno-wypoczynkową, w są
siedztwie zagrody „Miillers”, znaj
dują się okazałe domy halowe, jak 
np. hotel „Landhotel Bauern- 
wald”, „Pensjonat Winkelhof”, 
„Zagroda Bochelmann”. A przy 
skrzyżowaniu „Alte Dorfstrasse” 
z główną drogą prowadzącą przez 
wieś znajduje się okazałe gospo-

tutaj pocztylion i dyliżanse podróżne. Natomiast w bu
dynku dawnej stacji kolejowej mieści się obecnie restau
racja. W wielu domach saskich położonych w centrum 
miejscowości znalazły swoją siedzibę różne instytucje pu
bliczne, takie jak np. bank, samochodowa szkoła jazdy, 
antykwariaty, kwiaciarnia czy piekarnia.

Należy także wspomnieć o adaptacji młyna wodnego 
nad rzeką Ortze. Pierwsza wzmianka o nim pojawiła się 
w dokumentach z 1438 r. Młyn ten służył do mielenia 
ziarna oraz jako tartak. W 1912 r. stare, niewydajne urzą
dzenie zastąpiono nowym młynem turbinowym. Pracowi
cie służył okolicznym mieszkańcom do lat sześćdziesią
tych ubiegłego stulecia. Potem wykorzystywany był jako 
magazyn, a od 1974 r. zupełnie opuszczony zaczął popa
dać w ruinę. W latach 1989-1997 przeprowadzono prace 
restauratorskie. Od czerwca 1997 r. mieści się tutaj bi
blioteka wiejska, sala konferencyjna, sala wystawowa 
oraz informacja turystyczna.

Spacerując po wsi Miiden zwracamy uwagę także na 
inne zabytki kultury chłopskiej: kamienne studnie, żuraw, 
drewniane wozy, koła do mielenia ziarna oraz stare narzę-

darstwo „Liihrhof”, którego początki sięgają 1438 r. 
W potężnym domu saskim mieści się obecnie hotel i re
stauracja „Alte Deele im Liihrhof” (Stara sień w Liihrhof). 
Właściciele starannie zadbali o romantyczno-wiejski wy
strój wnętrz, ponieważ najczęściej odbywają się tutaj uro
czystości weselne lub jubileuszowe. Z tyłu domu, w miej
scu dawnego podwórka, założono niewielki park z alejka- 
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2. Gospodarstwo „Mullers” 
z głównym budynkiem
- halowym domem saskim

3. Dom halowy 
przebudowany
na hotel „Landhotel
Bauernwald”

4. Dawny drewniany 
spichlerz - obecnie pijalnia 
piwa w gospodarstwie 
„Luhrhof”

5. Brama wjazdowa 
do dawnej części 
gospodarczej domu 
chłopskiego 
zaprasza do sklepu

6. Najstarszy we wsi 
spichlerz schodkowy, 1706 r.

7. Osada nowych domów 
w Miiden

(zdjęcia: Maria Maludy)

dzia rolnicze. Wyeksponowane w ogródkach lub przed 
wejściem do kawiarni czy pensjonatu pełnią zaszczytną 
funkcję małych świadków historii.

Miejscowość Miiden leży na obszarze doskonale zor
ganizowanym i przygotowanym turystycznie. Przez roz
ległe tereny wytyczono wiele szlaków turystycznych; 
przez wieś przechodzą dwa główne szlaki prowadzące 
przez całe Niemcy. W samej miejscowości zorganizowa
no atrakcje turystyczne, stwarzające możliwość upra
wiania relaksujących dziedzin sportowych albo rozwija
nia np. uzdolnień artystycznych. Miejscowość przyciąga 

nie tylko zabytkami i wyjątkową atmosferą, ale także in
teresującymi propozycjami spędzenia urlopu czy krót
kiego wyjazdu. Jedną z nich jest możliwość spływu kaja
kami lub małymi łodziami na rzeczce Ortze. Podobne 
warunki uprawiania sportów wodnych istnieją na jezio
rze Heidesee, położonym prawie w samym centrum wsi. 
Wokół jeziora prowadzi romantyczna alejka spacerowa 
o długości około 2,5 km. Łączy się ona z ogrodem zio
łowym „Krauterspirale”, pomiędzy starym młynem i je
ziorem, w zakolu rzeczki Ortze. Z kolei wypożyczalnia 
rowerów umożliwia turystom wycieczki po okolicy, po
śród lasów i rozległych wrzosowisk. Proponuje się rów
nież wyjazdy bardziej zorganizowane, jak np. w ramach 
programu „Pielgrzymować na pedałach”. W zależności 
od swoich zainteresowań można wybrać różne trasy, 
które przeniosą nas w czasy średniowiecza, jak np. 
„Kloster-tour” (Trasa klasztorów).

Ponieważ wieś Miiden otoczona jest lasami, dało to 
okazję do założenia „Parku z dzikimi i domowymi 
zwierzętami”, występującymi na tutejszych terenach. 
Cały kompleks harmonijnie wkomponowano w drze
wostan leśny, a dogodna alejka wiedzie pomiędzy roz
ległymi wybiegami dla zwierząt. W parku znajdują się 
przepiękne okazy jeleni, saren, dzikich świń, kóz, 
a także ptaków drapieżnych, gołębi i pawi. Działające 
we wsi Towarzystwo „Verkehrsverein Miiden Ortze e. V.” 
ma na celu zapoznawanie przybyszów z tutejszą histo
rią i kulturą, m.in. organizowane są grupowe wyciecz
ki do pasterzy wypasających owce, zwiedzanie wsi 
z przewodnikiem, spotkania z miejscowym pszczela
rzem w pasiece czy pokazy wypieku chleba. Bardzo 
ciekawą imprezą, odbywającą się raz w roku w dniu 
8 lipca na placu w centrum wsi, jest „Bockauktion in 
Miiden”, jedyna w północnych Niemczech aukcja naj
okazalszych baranów.
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Jak już była o tym mowa, na przełomie XIX i XX w. 
Miiden inspirowało wielu malarzy i pisarzy. Również dzi
siaj mieszkają tu i pracują liczni artyści, którzy często wy
stawiają swoje prace w galerii w starym młynie lub w wi
trynach sklepów i hotelach. Przy jednej z małych uliczek 
mieści się „Galeria Bremmer”, gdzie można oglądać cera
mikę, akwarele, malarstwo olejne, metaloplastykę. Wyko
rzystując obecność artystów, organizowane są przez cały 
rok kursy malarstwa i rzeźby, rozwijające twórcze zdolno
ści i ambicje.

Mieszkańcy wsi proponują turystom nie tylko zabytki 
i przyrodę, sport i rekreację, ale również kuszą bogatą 
ofertą handlową. Zwłaszcza przy głównej drodze szeroko 
otwiera swoje podwoje wiele antykwariatów i sklepów, 
zapraszając turystów do środka. Każdy może znaleźć coś 
interesującego dla siebie, zaczynając od staroci, poprzez 
wyroby miejscowego rękodzielnictwa, a kończąc na ma
sowej (niestety) produkcji drobiazgów. W niektórych 
sklepach oferowane są wyroby specyficzne tylko dla tere
nów Liineburger Heide, oznaczone specjalną pieczęcią. 
W wiejskiej piekarni można zakosztować pieczywa i słod
kich wypieków.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na wprowadzenie we 
wsi rzetelnej i czytelnej informacji turystycznej w postaci 
tabliczek i drogowskazów. W wielu punktach wsi, nawet 
przy rozwidleniu małych alejek, znajdują się tabliczki 
wskazujące przybyszowi właściwy kierunek do obranego 
celu. W centrum miejscowości ustawiono gablotę infor
macyjną, zawierającą wiadomości np. o lokalnych impre
zach kulturalno-rozrywkowych. Najbardziej wyczerpują
cą i fachową poradę można uzyskać w Centrum Informa
cji Turystycznej, a także na stronach internetu.

Na terenach Dolnej Saksonii w ramach transformacji 
tradycyjnego modelu wsi podjęto wiele inicjatyw, mają
cych na celu jej odnowę. Pod hasłem np. „Nasza wieś 
powinna być piękniejsza” rozumiano działania w kie
runku zachowania autonomicznej wiejskiej kultury, nie 
zapominając jednocześnie o myśli przewodniej: „tak 
pięknie pozostawić, jak nam zostało przekazane”. 
W 1977 r. powstał „Program inwestycji w przyszłości”, 
w którym wzięto pod uwagę potrzeby całego kraju i po
szczególnych prowincji. Miał on popierać przede 
wszystkim rozwój wsi o profilu rolniczo-leśnym, a jed
nym z kryteriów decydujących o przyznaniu dopłat by
ła lokalizacja oraz przedstawienie kompletnego „Planu 
rozwoju wsi”. Subwencjami objęto dużą liczbę inwesty
cji, jak polepszenie dróg czy zabezpieczenie od powodzi. 
Niektóre inwestycje, mające na celu zachowanie i zago
spodarowanie rolniczej substancji budowlanej wraz 
z ukształtowanym charakterem miejscowości oraz drob
ne przedsięwzięcia budowlane, przyczyniające się do 
tworzenia nowego obrazu wsi, otrzymały aż 90% do
płat. Równocześnie korzystano z innych źródeł pomocy 
finansowej oferowanej przez Unię Europejską. Wyko

rzystano programy popierające rozwój regionów oraz 
pomagające w przeprowadzeniu restrukturyzacji rolnic
twa. Główną rolę odegrały Europejskie Fundacje dla 
Rozwoju Regionalnego (EFRE) oraz Europejskie Funda
cje Socjalne (ESF). Transformacja wsi na omawianych 
terenach sięgnęła jednakże głębiej w socjalny, gospodar
czy i architektoniczny stan wiejskich osiedli.

Rewitalizacja zabytków materialnych i niematerial
nych na obszarze wiejskim zapobiega zniweczeniu wy
pracowanego przez pokolenia środowiska kulturowego, 
a tym samym kultury społecznej. Mieszkańcy wsi muszą 
być jednak świadomi, że zostali poddani ogromnym na
ciskom, jakie wywierają procesy zmian i odnowy. Będą 
oni gotowi do podporządkowania się zmienionym go
spodarczym i społecznym warunkom, jeżeli to nie będzie 
wiązało się z utratą własnej tożsamości. Nie wolno zapo
minać, że wieś jest ich ojczyzną. Są oni gotowi brać czyn
ny udział w odnowie wsi, jeżeli podkreślone zostanie po
czucie ich odpowiedzialności oraz zaproponuje się im fa
chową informację i pomoc. Pozytywny rozwój może na
stąpić tylko wtedy, jeżeli nie będzie się jednostronnie dą
żyć do osiągnięcia ekonomicznych i funkcjonalnych ce
lów, ale kiedy wszystkie działania wynikające ze świado
mości wspólnych wartości kulturowych będą wzięte pod 
rozwagę.

Wieś była zawsze idealną formą osadniczą, w której 
człowiek mieszkał i pracował. Dzisiaj nie jest to już moż
liwe w tych samych wymiarach. Nieodzowne są nowe 
miejsca pracy poza rolnictwem, włączone w strukturę 
wiejską. W Niemczech powszechnie wykorzystuje się 
obiekty miejscowej kultury do celów usługowych, rekre
acyjnych lub wypoczynkowych, adaptując je np. na anty
kwariaty, biblioteki, muzea czy mieszkania letniskowe. 
To przejście z przeszłości do współczesności, stanowiące 
przykład aktywnego utrzymania zabytku, wywołuje tak
że wiele kontrowersji od strony etyki konserwatorskiej. 
Nie należy jednak patrzeć na problem ochrony zabytków 
zbyt jednostronnie, ponieważ transformacja wsi stwarza 
dla młodych generacji ogromną szansę pozostania na oj
czystej ziemi. Powstanie dodatkowej infrastruktury, za
spokajającej codzienne potrzeby miejscowej ludności 
oraz zorganizowanie atrakcyjnych miejsc i form spędza
nia wolnego czasu dodatkowo wzmacnia więzi ze wsią. 
Bardzo ważne jest wspieranie zbiorowego i towarzyskie
go życia, które odgrywa decydującą rolę w trwaniu wiej
skiej wspólnoty.

Utrzymanie zabytkowej przestrzeni, ale pełniącej 
obecnie odmienne funkcje, oraz zmiana świadomości 
i równoczesne zawodowe przekwalifikowanie się ludno
ści pozwoliło we wsi Miiden na gospodarczą i społeczną 
rewitalizację. Czy taka transformacja jest możliwa na pol
skiej wsi? Na pewno tak.

Maria Maludy
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W Dreźnie wszędzie widać tęsknotę za utraconym miastem. 
Reklamy firm turystycznych, mnóstwo publikacji, albumów, kalendarzy, 

wizualizacje odtwarzanych fragmentów dawnego miasta
- wszystko to sprawia na przybyszu wrażenie, że Drezno, jakie znamy z płócien 

mistrza Canaletta, rzeczywiście istnieje.

Drezno
powrót do przeszłości

| ARTUR BOJARSKI

I rezno, jedno z najpiękniejszych miast przedwo- 
g jennych Niemiec, zostało starte z powierzchni 

1^,^^ ziemi 13 lutego 1945 r. Przed piętnastoma laty 
pojawiła się śmiała wizja i pragnienie przywrócenia naj
piękniejszych ulic i niepowtarzalnego, barokowego kli
matu saskiej stolicy. Właśnie niedawno zakończono przy
wracanie do pejzażu miasta jego starej dominanty, ka
miennego, barokowego kolosa - kościoła Najświętszej 
Marii Panny (Frauenkirche). Po wojennej destrukcji jego 
ruiny, celowo pozostawione przez władze wschodnionie- 
mieckie, miały stanowić ostrzeżenie przed wojną i „bar
barzyństwem” zachodniego imperializmu. Projektantem 
tego najwspanialszego, mogącego pomieścić 5 tys. wier
nych kościoła Saksonii, nie był zawodowy architekt, lecz 
mistrz ciesielski z zawodu, Georg Bahr.

Warto może w tym miejscu przypomnieć o istniejącym 
sześćdziesiąt sześć lat związku państwowym Saksonii z Rze- 
cząpospolitą. August Mocny - elektor saski i król Polski, 
realizując swe plany przebudowy Drezna i Warszawy 
w miasta rezydencjalne, zgromadzi) wokół siebie świetnych 
architektów. I tak twórca słynnego Zwingeru - Mateusz

1.2. Kościół Najświętszej Marii Panny w Dreźnie na tle Starego Miasta 
obecnie (1) i przed wojną (2)
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Póppelmann, realizując program „imperialny” króla, 
otrzymał polecenie przebudowy Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Jednak nie było na nią zgody sejmu, który 
nie zezwolił nawet na przebudowę Sali Senatorskiej. Król 
w końcu wykupił pałac Morsztynów i przebudował go - 
tym razem już bez zgody sejmu - na swą warszawską rezy
dencję. Więcej szczęścia przy przebudowie warszawskiego 
zamku miał Gaetano Chiaveri. Jego polskim dziełem jest 
„skrzydło saskie” - najbardziej reprezentacyjna część zam
ku od strony Wisły. Być może projektował on nawet war
szawski kościół Wizytek, nawiązujący stylem do form bry
ły drezdeńskiego kościoła dworskiego (Hofkirche).

Wróćmy jednak do Frauenkirche. Ta największa świątynia, 
wybudowana na potrzeby liturgii protestanckiej, teraz znowu 

stała się centralnym punktem Starego Mia
sta. Podwieszenie latarni na kopule kościo
ła, zwanej przez drezdeńczyków „kamien
nym dzwonem”, było ostatnim akordem 
jedenastoletniej odbudowy. Ten historycz
ny moment zgromadził tłumy mieszkań
ców miasta, w radosnym uniesieniu obser
wujących to wydarzenie. W końcu to decy
zja drezdeńczyków doprowadziła do od
budowy tego symbolu miasta. Drezdeński 
kościół Najświętszej Marii Panny przywró
cił po prawie sześćdziesięciu latach dawną 
linię zabudowy Starego Miasta od strony 
Elby. Jest nawet piękniejszy niż przed woj
ną, lśni z daleka dostojną bielą swoich ka
miennych elewacji.
Frauenkirche stał się też początkiem re

alizacji śmiałego planu odbudowy całego kwartału staro
miejskiej przestrzeni skupionej wokół Nowego Rynku. 
Projekt rekonstrukcji nazwano „Tradycja i innowacje”. Li
nie i gabaryty zabudowy staromiejskich ulic zostaną przy
wrócone, a budynki otrzymają pastelowe elewacje, takie 
jak na obrazach Canałetta. Na miejscu wyburzanej, bez
sensownej powojennej zabudowy odtworzone będą elewa
cje barokowych kamienic i pałaców. Tam, gdzie istniała 
mniej wartościowa architektura, zdecydowano się wpro
wadzić dostosowane gabarytami, układem dachów i ele
wacji nowe obiekty. O rozmachu tej imponującej inicjaty
wy mówi zrekonstruowany niedawno pałac Taschenberg, 
przebija go jednak klasą przepiękna rezydencja faworyty 
Augusta Mocnego - hrabiny Cosel. Ten charakterystyczny
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3. Kościót dworski Hofkirche
i zamek elektorów
4. Odbudowany paiac Taschenberg
5. Rezydencja hrabiny Cosel
6. Pozostałości patacu Kurlandzkiego

(zdjęcia: Artur Bojarski)

stało - pałac Kurlandzki. Odbu
dowany po pożarze w 1730 r., 
wszedł w 1774 r. w posiadanie 
Karola - syna Augusta III, króla 
polskiego. Pałac, również związa
ny z historią Pierwszej Rzeczypo
spolitej, wziął swą nazwę od tytu
łu „księcia Kurlandzkiego”, któ
rego używał, będąc następcą tro
nu polskiego, książę Karol. Po 
zniszczeniach w 1945 r. w obiek
cie zachowała się w dobrym sta
nie elewacja, pozwalająca na oce
nę architektury pałacu. Jest to 
przepiękna, wysmakowana styli
stycznie, o doskonałych propor
cjach budowla. Zwraca uwagę 
wysokimi oknami pierwszego 
piętra z dobrze zachowanymi, ku
tymi balustradami okiennymi. 
Elewację wieńczy wypełniony 
rzeźbą tympanon. Informacja 
umieszczona obok gmachu suge
ruje, że ten klejnot barokowego 
Drezna wkrótce odzyska swoją 
utraconą w czasie ostatnich sześć
dziesięciu lat świetność.

Wielkim powrotem w prze
szłość jest inna imponująca od
budowa, tym razem przenosząca 
nas w dziewiętnastowieczną 
epokę stali, węgla i pary. Jest to

dla Drezna pałac miejski wyróżnia się elegancką sylwetą. 
Wysoki, o pięciu kondygnacjach, kryty mansardowym da
chem jest perełką osiemnastowiecznej architektury drez
deńskiej. O klasie tego dzieła mówią kamienne kartusze 
(rzymscy pretorianie), wspaniały ryzalit z kamiennym ob
ramieniem okien i wieńczący elewację, wysunięty ponad 
attykę tympanon z wysoką, kamienną amforą na szczycie. 
Maleńki dziedziniec pałacu odgrodzony jest od ulicy ku
tym ogrodzeniem, uchwyconym przez słupy zwieńczone 
kamiennymi figurami. Rezydencja hrabiny Cosel, stojąca 
w cieniu Frauenkirche, jest pierwszą poważną rekonstruk
cją ha fragmencie przywracanego do świetności Starego 
Miasta, skupionego wokół Nowego Rynku.

Kilkaset metrów dalej, w kierunku wschodnim stoi in
na rezydencja pałacowa Drezna, a raczej to, co z niej pozo-

odbudowywany ogromnym nakładem finansowym, ol
brzymi, na miarę stolicy wielkiego państwa - kolejowy 
dworzec główny. Pod okiem mistrza sir Normana Foste- 
ra odtworzono, tak jak za kajzera Wilhelma, gigantyczne 
hale dworcowe i kamienną, monumentalną elewację 
Hauptbanhoff.

Metamorfoza Drezna jest naprawdę ekscytująca. 
Wszystkie te inwestycje mówią o wielkiej woli przywróce
nia do życia tych fragmentów substancji miejskiej Drezna, 
które świadczyły o jego tożsamości i niepowtarzalności. 
W czasach NRD miasto było tylko niewiele znaczącą sto
licą okręgu, jednakże rekonstrukcja tego, co nazywamy 
duszą miasta, daje mu szansę powrotu do poziomu wspa
niałej, europejskiej stolicy.

Artur Bojarski
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W ikonografii warszawskiej Pragi szczególne miejsce zajmuje namalowany 
w 1869 r. obraz Juliusza Kossaka, zatytułowany „Piątek na Pradze”, 

spopularyzowany dzięki drzeworytowi Józefa Holewińskiego, opublikowanemu 
na lamach „Kłosów”(nr 238 z 20 stycznia 1870, s. 40).

Obraz przedstawia „w całym rozwoju życia i gwaru" targ koński na Pradze 
- wówczas największy w skali Warszawy. W tle malowniczej, pełnej dynamizmu 
sceny, widać jedyną wyróżniającą się wśród drewnianych domków budowlę: 

dwupiętrową kamienicę z facjatami, oglądaną od strony podwórza. 
Na horyzoncie majaczy katedra i wieża kościoła jezuitów...

Szkoła
Janusza Korczaka

1 1 / J JANUSZ SUJECKI

■Z ■/ Hpcu 2005 r. postanowiłem sprawdzić, czy kamie- 
J <n'ca uwieczniona na akwareli Kossaka istnieje. Wy

raźnie widoczne położenie domu w stosunku do katedry 
i kościelnej wieży ułatwiało poszukiwania. Należało jednak 
liczyć się z trudnościami. Praga nie została zniszczona 
w okresie drugiej wojny światowej, ale od namalowania ob
razu minęło blisko 140 lat. Większość domów uległa w tym 
czasie nadbudowom, przebudowom lub po prostu je roze
brano. Po dwócb dniach poszukiwań byłem już bliski rezy
gnacji, gdy nagle na tyłach ul. Okrzei ujrzałem podwórzo
wą elewację domu, znaną mi z obrazu Kossaka. W Warsza
wie odkrycia takie dają wiele radości i budzą niemałe emo
cje. Gdy ochłonąłem, zainteresowałem się zidentyfikowaną 
czynszówką, zajmującą narożnik ulic Okrzei (dawniej - Bru
kowa) i Sierakowskiego (niegdyś - Namiestnikowska).

Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to stan opuszczenia 
i skrajnej dewastacji. Podziurawione pociskami i odłamka
mi elewacje nie były remontowane od 1945 r. Przez pozba
wione szyb okna parteru ujrzałem całkowicie zdemolowa
ne pomieszczenia. Radość z „odnalezienia” zabytku szybko 
ustąpiła przerażeniu, gdy od lokatorów dowiedziałem się, 
że obecny właściciel nieruchomości przy ul. Sierakowskie
go 4 - spółka Port Praski - zamierza kamienicę wyburzyć (!), 
a zamysł ten poprzedza metodyczne demolowanie czyn
szówki. Każde mieszkanie, z którego wyprowadzają się ko
lejni lokatorzy, jest celowo dewastowane. Wyjmowane są 
drzwi, zrywane podłogi, wyrywane kable ze ścian. Podob

no (nie zostałem tam wpuszczony) taki sam los spotkał 
dawną salę rekreacyjną Gimnazjum Praskiego. Projekt uni
cestwienia jednego z najstarszych murowanych budynków 
Pragi wydał mi się równie bulwersujący, co absurdalny. 
Dom przy ul. Sierakowskiego 4 - to nie tylko utrwalona na 
obrazie Kossaka istotna cząstka krajobrazu kulturowego 
Pragi, lecz także wyjątkowo cenna historyczna pamiątka 
Warszawy, związana z osobą Janusza Korczaka.

We wrześniu 1842 r. plac u zbiegu wspomnianych ulic 
(nr hip. 381), należący do miasta Warszawy, otrzymał 
w dzierżawę Karol Juliusz Minter (1812-1892), wybitny 
warszawski przemysłowiec. Minter posiadał największą 
w Królestwie Polskim i Rosji wytwórnię metalowej galan
terii artystycznej, użytkowej i sprzętu kościelnego. W 1854 r. 
odlewnia Mintera wykonała figury trytonów zdobiących 
cokół kolumny Zygmunta, a rok później posąg staromiej
skiej Syreny, znajdujący się na Rynku Starego Miasta.

„Ponieważ obecnie rozdawanie placów na Pradze ma na 
celu ażeby to Przedmieście zabudowanem było - podkre
ślono w umowie - przeto Pan Karol Minter obowiązanym 
jest nie psuć onego kopaniem gliny lub piasku, robieniem 
dołów, lecz powinien na nim wystawić dom murowany lub 
drewniany od frontu, podług planu przez rząd zatwierdzo
nego, trzymający linii frontowej najmniej łokci trzydzieści, 
a to najdalej w przeciągu dwóch lat od daty niniejszego 
konsensu” (Księga hipoteczna nieruchomości nr 381-Pra
ga). Przekroczenie terminu groziło odebraniem placu 
i utratą wpłaconych czynszów, ale Minter przystąpił do 
wznoszenia domu dopiero w 1860 r. Budowa ukończona 
została wiosną 1863 r.
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1. „Piątek na Pradze” - drzeworyt Józefa Holewińskiego wediug 
obrazu Juliusza Kossaka z 1869 r.
2.3. Kamienica Mintera, elewacja podwórzowa (2) i widok od strony 
ulic Okrzei i Sierakowskiego (3), stan z lipca 2005 r.

(zdjęcia: 2,3- Janusz Sujecki)

Zrealizowany obiekt był dwupiętrową kamienicą 
o ściętym, jednoosiowym narożniku i dwóch elewacjach: 
ośmioosiowej od strony ul. Brukowej i czteroosiowej od 
strony ul. Namiestnikowskiej. Elewację parteru ozdobio
no liniami boniowania. Na wysokości pierwszego piętra 
znalazły się trzy balkony z żeliwnymi, dekoracyjnymi ba
lustradami (dwa od strony Brukowej i jeden na ściętym 
narożniku budowli). Skromny wystrój elewacji opisał 
w taksie hipotecznej z maja 1863 r. budowniczy miasta 
Warszawy Józef Orłowski: lekko poboniowane pilastry, 
otwory okienne pierwszego piętra „ubrane w ramy i fron- 
toniki”, okna drugiego piętra „ubrane ramami” oraz osiem 
„wnęk pólkulistych między oknami z umieszczonymi 
w tychże ozdobami sztukatorskimi” (wcześniej cytowana 
Księga hipoteczna nieruchomości). Część poddasza prze
znaczono na mieszkania. Dach kamienicy Mintera pokry
ty został cynkową blachą.

Obszerny plac wokół domu (ówczesny adres - Brukowa 
16), ogrodzony parkanami, zabudowany był drewnianymi 
budynkami gospodarczymi, mieszczącymi drwalnie, kloakę, 
wozownie i stajnię. Na obrazie Kossaka znajduje się bez 
wątpienia najstarszy zachowany wizerunek kamienicy. Jej 
lokatorzy „wywodzili się przeważnie spośród dobrze sytu
owanych urzędników administracji państwowej” (Małgorza
ta Dubrowska, Andrzej Sołtan, Rzemiosło artystyczne Min- 
terów 1828-1881, Warszawa 1987, s. 61).

W latach siedemdziesiątych XIX w. na terenie placu 
powstała murowana, piętrowa oficyna mieszkalna (roz
budowana przed 1885 r.) i drewniany domek stróża od 
strony ul. Namiestnikowskiej. Od 1878 r. w bezpośred
nim sąsiedztwie posesji funkcjonowała fabryka Minterów, 
którą 66-letni wówczas Karol Juliusz Minter przekazał 
synowi, Stanisławowi Karolowi. Cztery lata później użyt
kowanie dzierżawne nieruchomości nr hip. 381 zastąpio
ne zostało własnością dziedziczną.
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Istotną datą w dziejach czynszówki przy ul. Brukowej 
16 stal się rok 1885. W czerwcu sporządzony został kon
trakt, na mocy którego Karol Juliusz Minter wydzierżawiał 
dom i fragment posesji warszawskiemu magistratowi dla 
potrzeb Praskiego Gimnazjum Męskiego na okres 12 lat 
(do lipca 1897 r.). Opłata dzierżawna wynosiła 5500 rubli 
rocznie, wypłacanych Minterowi z warszawskiej kasy miej
skiej. Zgodnie z umową, Minter musiał przygotować po
mieszczenia w kamienicy do 13 sierpnia 1885 r. Roboty re
montowe i adaptacyjne wyszczególnione zostały w szesna
stu punktach kontraktu.

15 września 1885 r. w domu Mintera odbyło się uro
czyste otwarcie Gimnazjum Praskiego. Przez kilkanaście 
lat było ono jedyną szkołą średnią w prawobrzeżnej War
szawie. W 1889 r. przyznano na utrzymanie Gimnazjum 
11 430 rubli zapomogi z funduszy miejskich („Głos”, 
nr 8, 1889 z 23 lutego, s. 107). Uczniowie gimnazjum 
pochodzili z różnych środowisk.

Przed 1897 r. kamienica Mintera została rozbudowa
na. Od strony ul. Brukowej wzniesiono połączony z nią 
dwupiętrowy dom o sześcioosiowej elewacji. Wystrój fa
sady (boniowanie parteru i trójkątne szczyciki nad okna
mi pierwszego piętra) usunięto jeszcze w okresie między
wojennym. Przetrwała jedynie dekoracja gzymsu koro
nującego. W budynku tym mieściła się m.in. obszerna sa
la rekreacyjna Gimnazjum z „wysokim sufitem” i „podło
gą wykładaną posadzką. Na ścianie środkowej na wprost 
drzwi wejściowych wisiał w szerokich, złoconych ramach, 
olbrzymich rozmiarów portret cesarza Mikołaja II. Miej
sce przed portretem było ogrodzone drewnianą, rzeźbioną 
balustradą. [...]” (Henryk Sowiński, Gimnazjum i Li
ceum im. Króla Władysława IV w Warszawie na Pradze. 
Monografia szkoły, t. I, Warszawa 2000, s. 23-24).

Najprawdopodobniej w roku 
szkolnym 1891/1892 (pewności 
nie ma, gdyż akta Gimnazjum 
Praskiego spłonęły w okresie 
ostatniej wojny) naukę w Gimna
zjum rozpoczął Janusz Korczak. 
W murach domu Mintera spędził 
lata gimnazjalne i w roku 1897 
(Maria Falkowska w Kalendarzu 
życia, działalności i twórczości Ja
nusza Korczaka, Warszawa 1989, 
s. 51, przyjmuje datę 1898) zdał 
maturę. Zdaniem Aleksandra Le
wina (Korczak znany i nieznany, 4. Janusz Korczak, 
Warszawa 1999, s. 66) „był to fotografia z lat 

j . ii- i młodzieńczych czas narodzin wielokierunkowe] _ _L_______
publicystyki Korczaka, bardzo in
tensywnie przez niego uprawianej”. W Gimnazjum Pra
skim siedemnastoletni Korczak napisał pierwszy arty
kuł, nim debiutował, tozpoczynając w 1896 r. wielolet
nią współpracę z czasopismem „Kolce”. Okres gimna
zjalny przyniósł też pierwsze refleksje młodego Korcza
ka na temat wychowania dzieci i wykrystalizowanie się 
jego literackich zainteresowań.
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Trudno zrozumieć, dlaczego na elewacji kamieniczki nie 
pojawiła się dotychczas tablica upamiętniająca Korczaka. 
Kamień pamiątkowy poświęcony Korczakowi znajduje się 
przed gmachem przy ul. Jagiellońskiej 38 - siedzibą VIII Li
ceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV, które jest 
kontynuatorem Gimnazjum Praskiego. Sytuacja ta powodu
je częste nieporozumienia, gdyż wiele osób jest przekona
nych, że Korczak zdawał maturę w tym właśnie gmachu. 
Zdewastowanej kamienicy przy ul. Sierakowskiego 4 nikt- 
poza wąskim gronem historyków - nie kojarzy ani z Gim
nazjum Praskim, ani z osobą Janusza Korczaka.

Po śmierci Karola Juliusza Mintera (1892 r.) czynszów
ka stała się własnością jego dzieci: Stanisława, Zofii i Lu
dwiki. Od lutego 1898 r. właścicielką domu została córka 
Mintera, Ludwika, wdowa po prezesie Prokuratorii Gene
ralnej Królestwa Polskiego Tadeuszu Rogozińskim. 
W 1905 r. Gimnazjum Praskie przeniosło się do własnej, 
nowej siedziby w gmachu przy ul. Jagiellońskiej 38. Pięć lat 
później Ludwika Rogozińska sprzedała całą posesję towa
rzystwu akcyjnemu „Warszawskie Towarzystwo Fabryk 
Wyrobów Metalowych i Emaliowanych Wulkan” za sumę 
120 000 rubli. Towarzystwo „Wulkan” pozostawało jedy
nym właścicielem nieruchomości do 1924 r. Prawie 85% 
powierzchni placu odsprzedało wtedy Gminie m.st. War
szawy. Ta współwłasność utrzymała się aż do czerwca 
1941 r. W latach trzydziestych kamienica Mintera była 
domem mieszkalnym. Po adaptacji dawną salę rekreacyjną 
Gimnazjum Praskiego wykorzystywano jako siedzibę „Ka
sy Targowej” Sp. z o.o. W tym czasie wykonany został re
mont elewacji budynku, podczas którego, w ramach mod
nej wówczas „modernizacji”, usunięto sztukatorskie deko
racje. W 1941 r. Towarzystwo „Wulkan” sprzedało resztę 
nieruchomości przy Brukowej 16 Maksymiliannie z Cze
kalskich i Janowi małżonkom Waśkiewicz. Gdy część Waś- 
kiewiczów uregulowana została w odrębnej księdze wie
czystej (czerwiec 1942 r.), wyłącznym właścicielem posesji 
stała się Gmina miasta Warszawy i pozostała nim do zakoń
czenia drugiej wojny światowej. Przez cały okres okupacji 
pierwsze piętro domu Mintera zajmowali Niemcy.

„Uszkodzenia budynku i wyrwy w mitrach usunięto 
dość szybko wiosną 1945 r. - wspomina najstarsza loka
torka czynszówki, Stanisława Auchimenia. - Mieszkam 
w tym domu od zakończenia wojny. Mój ojciec był pra
cownikiem Rzeźni Miejskiej, znajdującej się w sąsiedztwie 
kamienicy. Od 1945 r. w naszym domu były mieszkania 
komunalne, przydzielane różnym osobom. Na przykład 
oprócz mojego ojca, w kamienicy dostał wtedy mieszkanie 
jeszcze jeden pracownik Rzeźni. Poważniejszego remontu 
nie było tu od sześćdziesięciu lat”.

Od przedstawicielki Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków dowiedziałem się, że kamienica umieszczona 
została na liście obiektów wytypowanych do rejestru za
bytków. Jest zatem szansa na jej ocalenie.

Janusz Sujecki

W artykule wykorzystano zbiory Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Archiwum 
Głównego Akt Dawnych i Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.



Spośród wielu znakomitych prac Juliusza Kossaka z jego najlepszego 
okresu twórczości - za jaki powszechnie uważa się drugi pobyt artysty 

w Warszawie (1861-1868), a następnie wyjazd na blisko rok do Monachium 
oraz czas spędzony już w Krakowie, bezpośrednio po powrocie do kraju 

- w sposób szczególny wyróżniają się peine życia, ujęte z reporterską pasją, 
ale i z fantazją, kompozycje ze scenami rodzajowymi przedstawiającymi 

jarmarki na warszawskiej Pradze.

Warszawskie jarmarki
w malarstwie Juliusza Kossaka

Pamięci Profesora Andrzeja Ryszkiewicza

N
" WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

iewykluczone, że tematem tym artysta zaintere
sował się już na początku 1864 r., w związku 
z ilustracjami, które przygotowywał do drukowa
nego w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym” 

opowiadania Władysława Zawadzkiego Obrazy Rusi Czer
wonej (osobne wydanie, nakładem Jana Konstantego Zu- 
pańskiego, Poznań 1869). W rozdziale IV, opisującym jar
marki na Rusi Czerwonej i związane z nimi zwyczaje, zna
lazły się dwa drzeworyty, wykonane według rysunków 
Kossaka. Pierwszy - podpisany „Powrót z jarmarku” (ryto- 
wany przez Edwarda Gorazdowskiego) - przedstawia męż
czyznę i kobietę powracających z targu saniami. Drugi - 
„Jarmark” (cięty przez Konrada Krzyżanowskiego) - jest 
ilustracją tekstu: „Środek targowicy przepełniony wozami, 
a pomiędzy tern wszystkiem snują się, jak nabił, gromady łu
dzi, przez które przecisnąć się trudno, i nigdzie tak, jak tutaj 
razem zgromadzony w całej swej różnobarwności i charak
terystyce, nie przedstawia się świat wieśniaczy” („Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 231 z Tl lutego 1864, s. 77).

Podobne jarmarki odbywały się w wielu innych mia
stach i miasteczkach Rzeczypospolitej. Z nich najważniej
sze były targi końskie lub, jak kto woli, jarmarki na konie. 
Nie handlowano na nich pietruszką, ale sprzedawano 
zwierzęta najbliższe sercu Polaka! „Dwa są główne targi 
końskie w Warszawie - czytamy w popularnym felietonie - 
jeden na Muranowie, w samem mieście, drugi na przedmie
ściu Praga, który góruje nad pierwszym” („Kłosy”, nr 238 
z 20 stycznia 1870, s. 45). Wydaje się więc, że zanim mło
dy Kossak ze szkicownikiem, ołówkami, farbami i pędzla
mi w ręku udał się na drugi brzeg Wisły, by podpatrywać 

ściągających na jarmark i przebywających już na targowi
sku handlarzy, kupców oraz konie, dobrze wiedział, po co 
tam zmierza. Jak można się domyślać latem lub na jesieni
1865 r., w jakiś piątek, gdyż tylko w piątki odbywały się 
targi końskie w Warszawie, wykonał pierwsze szkice: wóz 
z luzakami w drodze na jarmark (lub z jarmarku) i co naj
mniej dwa różne ujęcia jarmarku na Pradze, z których je
den zachował się w zbiorach prywatnych we Wrocławiu.

Jeszcze w tym samym roku owe konie za wozem 
pierwsze doczekały się ostatecznej wersji obrazu. Znany 
jest on pod tytułem „Piątek na Pradze” i był reprodukowa
ny w „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 342 z 14 kwietnia
1866 r., s. 165). „Akwarella ta - czytamy - przez długi czas 
znajdowała się na warszawskiej wystawie Towarzystwa za
chęty sztuk Pięknych, gdzie ogólne budziła zajęcie. W koń
cu rjoku] zjeszłego] komitet Towarzystwa zakupił ją do

Juliusza Kossaka (wg „Tygodnik Ilustrowany", 1866)
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rozlosowania pomiędzy akcyonaryuszów, skutkiem czego 
przeszła ona w ręce znakomitego, a pokrewnego Kossakowi 
rodzajem talentu malarza naszego, Januarego Suchodol
skiego. [...] Na pierwszym planie obrazu trzech Żydów li
chą bryczuszką jednokonną powraca do domu. Za bryczką 
uwiązane trzy konie luźne, z których siwy wcale pokaźny 
i ognisty; podobnież na przodzie, obok konia idącego w ho- 
łobli, widać kasztana i gniadosza. Targ snadź był pomyślny, 
bo dwaj starsi Żydzi, siedzący na przodzie, z zadowoleniem 
coś rozprawiają, zapewne obliczając spodziewane korzyści. 
Trzeci, młodszy, usiadł w poprzek na burcie, kurząc lulkę 
w pozornej obojętności. Po prawej ręce widać część targowi
ska końskiego, a głąb obrazu zamyka panorama Warszawy, 
z wystrzelającymi pod obłoki wieżami kościołów i amfite
atralnie napiętrzonemi massami domów Starego miasta”.

Inna wersja jarmarku na Pradze - „Jarmark pod War
szawą” albo „Targowisko końskie na Pradze” albo „Targ 
na Pradze”, akwarela, 63,5 x 102,4 cm, sygn. z lewej, na 
dole: „Juliusz Kossak / w Warszawie 1866” - zrobiła już 
międzynarodową karierę. Obecnie obraz znajduje się 
w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ale za
nim tam trafił, był w Warszawie (gdzie został namalowany 
w 1866 r.), w Paryżu (na wystawie światowej w 1867 r.), po
nownie w Warszawie (krótko eksponowany na wystawie 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w lutym 1868 r.) i we 
Lwowie (na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk
nych, marzec-kwiecień 1868 r., wreszcie w Galerii Naro
dowej Miasta Lwowa, w której pozostawał aż do przeka
zania go do polskich zbiorów w 1946 r.).

Akwarela od razu zyskała uznanie krytyki. „Dla nas - 
przekonywał korespondent „Kuriera Warszawskiego” 
w sprawozdaniu z wystawy we Lwowie - wystarcza to jed
no spostrzeżenie, że z każdego konia p. Kossaka tryska peł
ne życie, że każdy z nich jest prześliczny, i że w całym obra
zie obok prawdziwie jarmarcznego ruchu, artysta zachował 
wzorową harmonję. Kilkadziesiąt koni, przedstawionych tu 

w różnych postawach, nie ściera się między sobą, bo każde
mu wytknięto odrębną drogę. Zamiast chaosu, któryby po
wstał pod pędzlem nieudolnego malarza, wypłynął z pod 
mistrzowskiego pędzla pana Kossaka estetyczny bezład” 
(„Kurier Warszawski”, nr 75 z 3 kwietnia 1868, s. 4). Za
chwyt ten nie osłabł nawet po wielu latach, a pogłębiony 
refleksją na temat znaczenia obrazu Kossaka dla sztuki 
w Polsce nabrał nowego wymiaru. Jest to obraz „znakomi
ty w układzie, w ruchu, w charakterze” - ocenił dzieło Ma
ciej Masłowski, krytyk i historyk sztuki, syn znanego ma
larza koni, Stanisława Masłowskiego, dodając: „Jest tam 
między innymi prezentacja typowa do dziś, chabety rozpę
dzonej, wprawionej w ruch przez handlarzy - prezentacja 
kapitalna. Z tego obrazu doskonałe fragmenty czerpał póź
niej Chełmoński żywcem. [...] Z tego gatunku dzieł Kossa
ka rodziła swoją odrębność malarską, stawiająca właśnie 
pierwsze kroki cała «najmtodsza generalicja» wraz ze swo
im wielkim malarzem Maksem [Gierymskim]” (M. Ma
słowski, Juliusz Kossak, Warszawa 1990, s. 40).

Kompozycja trzecia - przez samego artystę ceniona naj
wyżej, a nam znana nie tylko ze wspomnianego już szkicu, 
ale także z trzech różniących się nieco ukończonych obra
zów oraz drzeworytu - przedstawia jarmark na Pradze, uję
ty w odmiennej perspektywie. Handlujący i konie, podob
nie jak na poprzednim obrazie, „pełni prawdy i życia”, zaś 
w części środkowej, na dalszym planie - jak ustalił to Janusz 
Sujecki w artykule Szkoła Janusza Korczaka (zob. s. 16-18) 
- wyraźnie widać zarys wybudowanej w 1863 r. kamienicy 
Karola Mintera. Najwcześniejszym przekazem ikonogra
ficznym tej kamienicy nie jest jednak drzeworyt Józefa Ho- 
lewińskiego (cięty pod koniec 1869 r., opublikowany 
w styczniu 1870 r. - il. 1, s. 16), ale wspomniany szkic do 
obrazu znajdujący się w prywatnej kolekcji we Wrocławiu 
(„Jarmark na Pradze”, 42,5 x 67,2 cm, sygn. na dole, z le
wej: „Monachium 1865”, dołem objaśnienie pisane ręką 
Wojciecha Kossaka: „Oryginalny szkic mego ś. p. Ojca Ju-
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2. „Jarmark pod Warszawą”, akwarela, 
63,5 x 102,4 cm, sygn.: „Juliusz Kossak 
/ w Warszaw/e 1866”, Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu

3. „Jarmark na Pradze”, szkic do 
obrazu, akwarela, 42,5 x 67,2 cm, sygn.: 
„Monachium 1865”, kolekcja prywatna 
we Wrocławiu

4. „Jarmark”, akwarela, 43,0 x 68,0 cm, 
sygn.: „Juliusz Kossak / Monachium 
1865 [?]”, Muzeum Sztuki w Łodzi

liusza nagrodzony złotym medalem w Monachium / Woj
ciech Kossak”). Z kolei pracą wykonaną w podobnym for
macie i różniącą się tylko stopniem opracowania szczegó
łów jest akwarela ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi 
(„Jarmark”, 43,0 x 68,0 cm, sygn. na dole, z lewej: ,Juliusz 
Kossak I Monachium 1865 [?]”).

Jednak to nie ona przedstawiona została na drzewory
cie. Według istniejącego szkicu Juliusz Kossak wykonał 
bowiem w Monachium dużą akwarelę z jarmarkiem na 
Pradze, w formacie zbliżonym do obrazu zaprezentowane
go dwa lata wcześniej na wystawie w Paryżu („Jarmark na 
Pradze”, 62,5 x 101,0 cm, sygn. na dole, po prawej: „Ju
liusz Kossak 1869”). Pisał o tym w liście do swego przyja
ciela Marcina Olszyńskiego, kierownika artystycznego 
„Kłosów” (Monachium, 28 lutego 1869 r.): „[...] propo
nuję rysunek nowego targu końskiego na Pradze podług 

akwareli dużej, którą zrobiłem dla Lwowa, a która obecnie 
na wystawie tutejszej się znajduje. Ale musiałaby być na 
jedną stronicę, bo podług fotografii przekalkować trzeba. 
Miejscowość z natury wzięta, ruchu dosyć, w każdym 
razie lepsza jak tamten «Targ na Pradze»” (S. Kozakiewicz, 
A. Ryszkiewicz, Warszawska „Cyganeria” malarska. Grupa 
Marcina Olszyńskiego, Wrocław 1955, s. 204). Oferta zo
stała przyjęta - rysunek przekalkował ze zdjęcia i umieścił 
na klocku Juliusz Kossak w Monachium, rytował w War
szawie Józef Holewiński („Kłosy”, nr 238 z 20 stycznia 
1870 r., s. 40), natomiast akwarela pokazana na monachij
skiej wystawie pojechała do Lwowa; obecnie znajduje się 
w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki.

Artysta dobrze wiedział, że praca ta należała do najbar
dziej udanych. Nic więc dziwnego, że (zwyczajnie, dla pie
niędzy) wykonywał jej powtórzenia. Po przeszło stu latach
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5. „Jarmark na konie pod Warszawą”, akwarela, 46,0 x 78,0 cm, sygn.: „Juliusz Kossak / 1868", 
Muzeum Narodowe w Warszawie (wg K. Olszański, Juliusz Kossak, Wroclaw [etc.] 1988)

6. Fragment drzeworytu „Czerwiec” Konstantego Przykorskiego wg rysunku Juliusza Kossaka - 
ilustracja do „Roku myśliwca” Wincentego Pola (wg „Tygodnik Ilustrowany”, 1866)

7. Fragment akwareli „Jarmark na konie pod Warszawą”, ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie

(zdjęcia: 2 - Arkadiusz Podstawka, 4 - Piotr Tomczyk; reprodukcje: 1, 5-7 - Biblioteka Narodowa w Warszawie)

nie zyskato to aprobaty Macieja Masłowskiego („najsmut
niejsze to traktowanie przez artystę swoich udanych, sil
nych świeżością, młodością obrazów, jak «Targ na Pradze», 
tak jakby to były modele, klisze przeznaczone do dalszej 
mechanicznej autoreprodukcji” - M. Masłowski, tamże, 
s. 41-42), ale przynosiło malarzowi spodziewane profity. 
Dobrym przykładem takiej repliki jest ostatnia już z serii 
akwarela znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie („Jarmark na konie pod Warszawą”, 
46,0 x 78,0 cm, sygn. na dole, z prawej: „Juliusz Kossak / 
1868”). Na próżno by jednak szukać na niej kamienicy 
Mintera. Na jej miejscu (chyba na wyraźną prośbę zama
wiającego obraz) artysta wstawił... kościółek niemający 
nic, ale to zupełnie nic wspólnego z warszawską architek
turą. Skąd go wziął? Z „Tygodnika Ilustrowanego”. Szukać 
długo nie musiał, był to bowiem kościół wykonany we
dług jego własnego pomysłu i rysunku, widoczny na dal
szym planie zamieszczonego tam drzeworytu „Czerwiec”, 
ciętego w klocku przez Konstantego Przykorskiego (ilu
stracja do „Roku myśliwca” Wincentego Pola, „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 358 z 4 sierpnia 1866, s. 52).

Wiemy już co nieco o samych obrazach. Do wyjaśnienia 
pozostaje zagadkowa sprawa sygnowania i datowania dwóch 
z nich, opartych na tych samych motywach kompozycyjnych: 

znajdującego się w kolekcji prywatnej 
we Wrocławiu szkicu („Jarmark na 
Pradze”) oraz akwareli ze zbiorów 
Muzeum Sztuki w Łodzi („Jarmark”). 
Dziwi w nich bowiem zestawienie 
miejsca i roku wykonania: „Mona
chium 1865” - w wypadku szkicu 
i „Monachium 1863[!|" (słusznie przez 
autorów opracowań pisane z wykrzyk
nikiem) albo Monachium 1865[?]” 
(tu odczyt nie do końca pewny, więc 
z pytajnikiem) - na obrazie z Łodzi. 
Dziwi, gdyż malarz na dłuższy pobyt 
dotarł do Monachium dopiero w koń
cu 1868 r. i przebywał tam blisko dwa
naście miesięcy (wcześniej byl w tym 
mieście tylko przejazdem). Skąd ta za
dziwiająca rozbieżność w datach?

Pewności nie ma, ale wydaje się, że 
obie prace przez wiele lat pozostawa
ły w tece artysty. Według Kazimierza 
Olszańskiego pod koniec życia „Ju
liusz Kossak w swojej pracowni kra
kowskiej malował bez przestanku ma
le akwarelki przeplatane większymi 
[...]. Na co dzień również szamota! się 
z długami, pożyczkami i brakiem pie
niędzy |jednak] otoczony kochającą 
rodziną, w atmosferze spokoju i pogo
dy dożywał swych lat z poczuciem nie 
zmarnowanego życia” (K. Olszański, 
Juliusz Kossak, Kraków 2000, s. 264 
i 267). Inaczej widział to Maciej Ma
słowski. Kossaka nazwał „tragiczną fi

gurą”, a omawiając ostatnie lata życia artysty przytoczył za
słyszaną od przyjaciela opowieść, „jak to stary Juliusz biegał 
po Krakowie, jak wąsaty szczurek i wtykał komu się dało ob
razki po 50 koron od łebka” (M. Masłowski, tamże, s. 50). 
Wszystko jedno, którą z opinii weźmiemy za prawdziwszą - 
starzejącemu się malarzowi na pieniądzach nie zbywało. 
Można więc przyjąć, że szukając środków do życia nie tyl
ko malował owe „małe akwarelki” (a, jak chce Olszański, 
także pojedyncze większe prace „na całkiem dobrym pozio
mie”), ale także sprzedawał swoje dawne prace. Sygnował je 
niedbale, choć chyba z rozmysłem. Pobyt w Monachium - 
to najlepszy okres w życiu malarza. Nazwa miasta mogła 
pojawić się więc na pracach niejako „na zachętę”. Datowa
nie z kolei (trochę niewyraźne, sprawiające trudności przy 
odczytywaniu ostatniej cyfry, choć ze wskazaniem na rok 
„1865”) oddaje prawdę. Właśnie wtedy, tak jak zapamiętał 
Kossak, powstawały jego pierwsze studia do jarmarków na 
Pradze i wykonane na ich podstawie w pełni ukończone ob
razy. Były to, jak już wiemy, prace, których nasz najwybit
niejszy akwarelista XIX w. wstydzić się nie musiał. A sygna
tury? Choćby były najbardziej nieprawdopodobne - nie ma
ją tu większego znaczenia.

Wojciech Przybyszewski
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Pod słońcem Podola

T
warz słońca w polu czerwo
nym - tak opisał Jan Długosz 
herb ziemi podolskiej, widnie

jący aż na trzech chorągwiach wojsk 
polskich, walczących pod Grunwal
dem. Pole zmieniono potem na srebr
ne, ale słońce pozostało symbolem tej 
kresowej krainy Rzeczypospolitej. Po
dole, piastowskie dziedzictwo Koro
ny, związane z nią od czasów Kazi
mierza Wielkiego, postrzegano nie
zmiennie jako niezwykle piękne i uro
dzajne, pełne zieleni, złote od słońca 
i zbóż. Romantyczny poeta Maurycy 
Gosławski, stąd właśnie pochodzący, 
w 1827 r. poświęcił rodzinnej ziemi 
poemat Podole, w którym pisał: 
„Jakie dzisiaj Podole, takie było zawsze, 
Jemu słońce chętniejsze i niebo łaskawsze; [... ] 
Kraj piękny, urodzajny, bogaty i żyzny, 
Miły oku, powiewał złotymi płaszczyzny. 
Toż przy takim posagu obcym był łakomy 
I postronnej chciwości naprowadzał gromy. ”

Zabytki i pamiątki, ale także trud
niej uchwytną, bo niematerialną aurę 
dawnego Podola odnaleźć dziś może
my, wędrując po Ukrainie na wschód 
od Kamieńca, do Baru, Mohylewa Po
dolskiego i jeszcze dalej - do Szarogro- 
du i Murafy. Kraj zniszczony w minio
nym stuleciu przez wojny i sowiecki 
totalitaryzm, tutaj w wielu miejscach 
pozostał jednak „miły oku”, choć ży
zne pola przeważnie leżą odłogiem. 
Wbrew wszelkim przeciwnościom 
mieszkają tu nadal podolscy Polacy, 
spadkobiercy kilkusetletnich tradycji, 
pielęgnujący narodową tożsamość.

Zwłaszcza Szarogród, położony 
nad rzeczką Kiełbaśną, zachował 
w znacznym stopniu charakter kreso
wego miasteczka z przeszłości. Założo
ny został przez Jana Zamoyskiego, 
kanclerza i hetmana, w miejscu waż
nym strategicznie, bo na szlaku nie
ustannie niszczących Podole najazdów 
tatarskich. Przywilej króla Stefana Ba
torego z 26 marca 1579 r. głosił: „Gdy 
zawiadomił nas Jan Zamoyski, kanclerz 
wielki koronny, że na gruntach jego [...] 

nader dogodne znajduje się miejsce, [...] 
na którym zamierzył założyć miasto 
Szary Gród i należycie go obwarować, 
skąd by bezpiecznie można było wstrzy
mywać częste napady Tatarów, a tym 
sposobem okolicę tameczną, przez nie
przyjaciół z mieszkańców ogołoconą za
ludnić, chętnie przeto dzieło to pozwa
lamy doprowadzić do skutku”. Nazwę 
wybrał Zamoyski dla uczczenia rycerza 
Floriana Szarego, legendarnego proto
plasty, który - ciężko ranny pod Płow- 
cami - otrzymał od Władysława Ło
kietka herb Jelita. Budowa miasta 
i zamku rozpoczęła się w 1585 r. Trzy 
lata później Zygmunt III Waza nadał 
„miastu Szarogrodek” prawo magde
burskie i herb, przedstawiający święte
go Floriana z klejnotem Jelita na tarczy.

Szarogród rozwijał się szybko, ale 
okres świetności nie trwał długo. 
Zniszczony w 1648 r. przez Kozaków 
Chmielnickiego, był parokrotnie zdo
bywany i odbijany. W 1672 r. na mo
cy traktatu w Buczaczu miasto zajęli 
Turcy, odbudowali je i nazywali „ma
łym Stambułem”. Po powrocie do 
Rzeczypospolitej przeszło w ręce Ko
niecpolskich, potem Lubomirskich.

1. Kościół św. Floriana w Szarogrodzie

W 1768 r. cierpiący ponoć na choro
bę umysłową Stanisław Lubomirski 
miał przegrać Szarogród w karty na 
rzecz Józefa Sosnowskiego. Inna wer
sja głosiła, że żona księcia Stanisława 
była kochanką Sosnowskiego i pod
stępem nakłoniła męża do niekorzyst
nej sprzedaży. Sąd rozstrzygnął spór 
polubownie, nakazując synowi Lubo
mirskiego poślubienie Ludwiki, córki 
Sosnowskiego, tej samej, której od
mówiono zakochanemu Tadeuszowi 
Kościuszce. W połowie XIX w. mia
sto kupił Roman Sanguszko, a ostat
nią właścicielką była do 1917 r. jego 
wnuczka, Julia z Potockich Branicka.

Zabytkowe centrum Szarogrodu 
wyznaczają świątynie trzech wyznań. 
Kościół św. Floriana wzniósł Jan Za
moyski w latach 1595-1596. Od 1648 r. 
był w ruinie, w 1717 r. został prowizo
rycznie odbudowany przez Jana Alek
sandra Koniecpolskiego. Ukończenie 
kościoła, który jeszcze w 1741 r. nie 
miał dachu i okien, trwało do drugiej 
połowy stulecia. Bezwieżowa, trójna- 
wowa świątynia ze skromną barokową 
fasadą była gruntownie odnawiana 
w 1844 i 1899 r. Po bolszewickim 
przewrocie Szarogród, podobnie jak 
pobliska Murafa, był ostoją prześlado
wanej wiary i polskości. Kościół, 
w 1936 r. przekazany kołchozowi jako 
spichlerz, został otwarty w latach woj
ny. Od 1955 r. posługę duszpasterską 
pełnił tu ks. Antoni Chomicki, więzień 
Workuty, kapłan ogromnie dla Podola 
zasłużony. Najlepsze świadectwo wy
stawili mu sowieccy funkcjonariusze, 
pisząc w raporcie: „Energiczny, bardzo 
dobrze przygotowany, wybitny mówca. 
Ma ogromny wpływ na wiernych”. 
W 1961 r. księdza przeniesiono do 
Murafy, a kościół znowu zamknięto, 
ale protesty mieszkańców okazały się 
tak silne, że w 1965 r. władze musiały 
go zwrócić - rzecz wtedy bez prece
densu. Od 1993 r. świątynią i kilkoma 
tysiącami parafian, głównie Polaków, 
opiekują się polscy bernardyni.
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2. Szarogród - cerkiew św. Mikołaja

3. Szarogrodzka synagoga

4. Stare domy w centrum
Szarogrodu - urok podolskiego miasteczka

5. Murata - kościół Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny

6. Ołtarz główny z obrazem
Matki Bożej Murafskiej

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

Wewnątrz zwraca uwagę brak oł
tarza głównego, zniszczonego po za
mknięciu kościoła. Jego funkcję pełni 
po części malowidło na tylnej ścianie 
prezbiterium, przedstawiające Ukrzy
żowanie. Zachował się ołtarz boczny 
z obrazem Pana Jezusa i Trójcą Świę
tą w zwieńczeniu oraz dziewiętnasto
wieczne, rzeźbione stacje Drogi 
Krzyżowej. Polichromie pochodzą po 
części z XVIII, ale głównie z XIX w. 
W zakrystii wisi portret Jana Zamoy
skiego z hetmańską buławą w ręku.

Naprzeciwko kościoła znajduje się 
dawny monastyr bazylianów, których 
do Szarogrodu sprowadził Stanisław 
Lubomirski. Wejście na dziedziniec, 
otoczony wysokim murem z ośmio- 
boczną basztą, wiedzie przez masyw
ną bramę - dzwonnicę. Bazylianie 
przebywali tu do 1793 r., prowadząc 
szkołę, potem z woli zaborcy zastąpili 
ich prawosławni. Obecna cerkiew św. 

Mikołaja, przebudowana z wcześniej
szej, powstała około 1830 r. Jest to kla- 
sycystyczna budowla na planie krzyża 
z czterokolumnowym portykiem i du
żą kopułą na ośmiokątnym bębnie.

Murowaną synagogę, jedną z naj
starszych na Kresach, odnajdziemy 
kilkaset metrów na południe od ko
ścioła. Wzniesiona w pierwszej poło
wie XVII w., przyciąga uwagę przede 
wszystkim efektowną attyką z okrą
głymi wieżyczkami w narożach i ba
rokowym szczytem. Użytkowana 
przez Turków jako meczet, została 
później rozbudowana. W latach 
czterdziestych XVI11 w. rabinem był 
tu Jakub Józef z Połonnego, uczeń 
Baal Szem Towa, twórcy chasydy- 
zmu. W czasach sowieckich synagogę 
zamknięto, a w całkowicie zniszczo
nym wnętrzu ulokowano tzw. sokza- 
wod, czyli wytwórnię soków owoco
wych i taniego wina, która istnieje do 

dziś. Trzem świątyniom odpowiadają 
cmentarze. Katolicki - w istocie pol
ski, z dziewiętnastowieczną kaplicą - 
sąsiaduje z prawosławnym, dwa ży
dowskie, stary i nowy, położone są 
na obu brzegach Kiełbaśnej.

Z zamku Zamoyskich pozostała 
kamienica o pałacowym charakterze, 
znacznie potem przekształcona, 
i resztki murów, które możemy oglą
dać od strony rzeki. Kresowy klimat 
Szarogrodu współtworzy mieszkalna 
zabudowa wąskich uliczek, pamięta
jąca wiek XIX. Drewniane i muro
wane z miejscowego wapienia dom- 
ki, parterowe i piętrowe, z przybu
dówkami, gankami i galeryjkami, 
wspartymi na słupach, często chylące 
się już ku ziemi, tworzą zespół, jakie
go próżno szukać gdzie indziej.

Szarogród od Murafy dzieli 10 km, 
ale dominujące w krajobrazie od ponad 
dwustu lat wieże kościoła widać z dale

24 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 2006



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

ka. Miejscowość, zwana niegdyś Mora- 
chwą, tak jak rzeka, nad którą leży, 
znana od XV w. jako własność Jazło- 
wieckich, potem Tyszkiewiczów i Po
tockich, pod koniec XVI w. uzyskała 
prawa miejskie. Zrujnowana przez Ko
zaków i Turków, na lepsze czasy czekać 
musiała długo. Dopiero gdy w 1780 r. 
osiadł tu generał Joachim Karol Potoc
ki, regimentarz generalny konfederacji 
barskiej, zadbał o rozwój Murafy, wy
budował pałac (zburzony już w XIX w.) 
i kościół. Wdowa po nim, Anna z Gro
cholskich, wyszła za Józefa Dziekoń- 
skiego, a ostatnimi polskimi właścicie
lami miasteczka byli Dobkowie, ukara
ni konfiskatą za udział w powstaniu li
stopadowym.

W 1627 r. Jadwiga z Jazłowieckich 
Bełzecka zapisała dominikanom wieś 
Goliczyńce na utrzymanie konwentu, 
który mieli założyć w Murafie. Do bu
dowy doszło jednak nieprędko, a już 
na pewno, wbrew temu, co się zwykle 
podaje, nie stanął w tym roku kościół, 
bo egzekutor testamentu, Janusz Tysz
kiewicz, nie wpuścił zakonników do 
miasta i wdał się z nimi w proces. Do
minikanie wystawili kaplicę w swojej 
wsi, proces wygrali, ale w Murafie do 
1648 r. zdążyli wznieść tylko klasztor, 
bez świątyni. Na tatarskim szlaku mu- 
siał on być obronny, co widać i dziś, 
zachował się bowiem fragment muru 
ze strzelnicami i dwie narożne baszty. 
Kiedy więc zbudowano pierwszy ko
ściół, nie wiadomo. Generał Potocki 
musiał go jednak zastać w złym stanie, 
gdyż rychło ofiarował dominikanom 
całkiem nowy.

Barokowy, trójnawowy kościół 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny powstał w latach 1772- 
-1786. Fasadę flankują smukłe, kwa
dratowe wieże, malowidło we wnęce 
szczytu wyobraża Matkę Bożą. Nad 
wejściem, w kartuszowym obramieniu 
widnieje polski napis: „Tylko jedyne
mu Bogu cześć i chwała”. W ołtarzu 
głównym, utrzymanym, jak i reszta 
wyposażenia, w biało-złotej kolorysty
ce, znajduje się cudami słynący obraz 
Matki Bożej. Jest to kopia rzymskiego 
wizerunku Matki Bożej Śnieżnej

w srebrnej sukience, otoczona liczny
mi wotami. Na zasłonie obrazu sko
piowano „Madonnę” Murilla. Dwa 
boczne ołtarze poświęcone są Naj
świętszemu Sercu Pana Jezusa oraz św. 
Franciszkowi i św. Antoniemu. Ambo
nę ozdabiają rzeźby Mojżesza i św. 
Grzegorza, a prospekt organów - figu
ry muzykujących aniołów. Herby 
w nawie głównej: Pilawa Potockich 
i Ślepowron Grocholskich, upamięt
niają fundatorów. Witraże są znacznie 
późniejsze - w 1895 r. zamówiono je 
w Warszawie. Na łuku tęczowym czy
tamy: „Ciebie Boże chwalimy, Ciebie 
przeto prosimy, zbaw lud Twój Panie”.

Nad drzwiami z przedsionka wisi 
portret, a na filarze epitafium Joachi
ma Karola Potockiego, który zgodnie 
z ostatnią wolą został w 1791 r. po
chowany pod progiem świątyni. Są 
też epitafia jego żony Anny (1829), 
Józefa Dziekońskiego (1810) i Mi
chaliny z Dziekońskich Stanzani 
(1870), zaś przy wejściu do klasztoru 
- przeora Waleriana Szeligi (1824). 
Koniec XIX stulecia i Wielki Jubile
usz 1901 przypomina marmurowa ta
blica wewnątrz oraz krzyż przed ko
ściołem. Pobliski cmentarz katolicki 
był i pozostał czysto polski. Nagrobki 
podolskiej szlachty i murafskich księ
ży wymownie świadczą o historii.

Klasztor dominikanów skasowali 
Rosjanie w 1850 r., kościół przejęła 
parafia. Po 1917 r. Murafa stała się, 
jak mówiono, twierdzą wiary, o której 
zachowanie trzeba było nieugięcie 
walczyć. Nie bez ofiar - wielu miesz
kańców zostało aresztowanych i za
mordowanych przez NKWD. Świąty
nia była zamknięta tylko w latach 
1937-1941 i szczęśliwie uniknęła 
zniszczeń. Ksiądz Chomicki, sprawują
cy funkcję proboszcza od 1961 r. aż do 
śmierci w 1993 r., uczynił z parafii 
ważne centrum życia religijnego. Dzie
ło to kontynuuje jego następca, ks. 
Bronisław Bernacki. A kościół, staran
nie odrestaurowany i otoczony baczną 
opieką - to jeden z najpiękniejszych 
i najcenniejszych zabytków Podola.

Jarosław Komorowski
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Pałac w Luberadzu

L
uberadz - to mała wioska leżąca 
na północnym Mazowszu, mię
dzy Płońskiem a Ciechanowem. 
Można tam dojechać drogą krajową 

z Płońska do Sochocina, a potem dro
gami lokalnymi lub tą samą drogą kra
jową z Ciechanowa do miejscowości 
Ojrzeń, a dalej także drogami lokalny
mi. Wieś jest usytuowana nad rzeką 
Łydynią, dopływem Wkry, i chociaż 
leży tylko 76 km na północny zachód 
od Warszawy, a 18 km od Płońska, 
stojący tu piękny klasycy styczny pałac 
z końca XVIII w. jest znany tylko nie
licznym miłośnikom zabytków.

Od głównej drogi prowadzącej 
przez wieś do pałacu prowadzi stara 
aleja grabowo-lipowa. Od tej strony 
park jest ogrodzony, a brama główna 
zamknięta łańcuchem i kłódką. Aby 
się dostać w pobliże pałacu, trzeba iść 
około 200-300 m wzdłuż płotu, po 
prawej stronie od bramy. W pewnym 
momencie płot się kończy - a pałac 
prześwituje między drzewami.

Pałac w Luberadzu stoi na niewy
sokiej skarpie schodzącej do rzeki Ły- 
dyni. Został zbudowany w 1789 r. we
dług projektu znanego architekta Hi
larego Szpilowskiego (1753-1827), 
który zaprojektował wiele pałaców na 
Mazowszu, m.in. w Walewicach, Ma
łej Wsi, Słubicach i Studzieńcu, a także 
liczne kościoły, ratusze, pałace miej
skie. Pierwszymi właścicielami pałacu 
w Luberadzu byli Józef Dembowski 

i jego żona Barbara z Lasockich. Bu
dowlę usytuowano w malowniczym 
miejscu, nad skarpą schodzącą do rze
ki - dziś skarpa oraz cały ogród są za
rośnięte, ale należy przypuszczać, że 
rozciągały się stąd piękne widoki. Pa
łac jest budowlą dość niezwykłą, 
głównie dlatego, że zbudowano go na 
planie bardzo rozwartego kąta. Jest 
dwukondygnacyjny, składa się 
z dwóch skrzydeł. W miejscu, gdzie 
skrzydła się łączą, architekt umieścił 
płytki przyścienny portyk joński, czte- 
rokolumnowy, trzyosiowy, zwieńczo
ny trójkątnym szczytem. Skrajne osie 
obydwu skrzydeł pałacu ujmują pila- 
stry z jońskimi głowicami.

Jedenastoosiowa elewacja fronto
wa sprawia wrażenie, że pałac jest tra
dycyjną, symetryczną budowlą klasy- 
cystyczną. Wrażenie to jednak zmie
nia się radykalnie, jeśli obejdzie się 
pałac dookoła, a zwłaszcza - jeśli 
zwiedzający przyjrzy się dokładniej 
elewacjom ogrodowym. Przede 
wszystkim daje się zauważyć, że oby
dwa skrzydła, od frontu pozornie jed
nakowe, mają różną szerokość: skrzy
dło wschodnie jest węższe, zachodnie 
- szersze, a jego szczytowa, zachodnia 
elewacja jest pięcioosiowa i ozdobio
na wgłębnym portykiem w wielkim 
porządku, wspartym na dwóch joń- 
skich kolumnach.

Elewacje ogrodowe są całkowitym 
zaskoczeniem. Są tu dwie loggie wido-

1. Elewacja frontowa pałacu w Luberadzu
2. Plan parteru pałacu wg Katalog Zabytków
Sztuki w Polsce, t. X, z. 1, 1977
3. Elewacja szczytowa skrzydła zachodniego
4. Loggie widokowe w ryzalicie skrzydła 
zachodniego

(zdjęcia: Krystyna Malik)

kowe - jedna w skrzydle wschodnim, 
druga, piętrowa, wsparta na jednej ko
lumnie, znajduje się w ryzalicie skrzy
dła zachodniego, oraz tarasy. Patrząc na 
elewacje ogrodowe odnosi się wraże
nie, że pałac w Luberadzu jest budowlą 
nieregularną. Wszyscy autorzy piszący 
o pałacu cytują wspomnienia wnuka 
pierwszego właściciela, Józefa Feliksa 
Zielińskiego, który w swoich Zapiskach 
z moich czasów pisał tak: „[...] dom 
z przodu w luk wygięty [...] z tylu lamal 
się nieregularnie w kilka ścian rozmaity 
porządek przedstawiających”.
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Układ wnętrz pałacowych był 
również nietypowy. W zasadzie był 
dwutraktowy, ale miał też wiele nie- 
regularności. Na przykład sień głów
na została zaprojektowana nie na osi 
pałacu, lecz nieco z boku. Obok sie
ni umieszczono główną klatkę scho
dową na planie owalu, która prowa
dziła na piętro, gdzie znajdowały się 
pomieszczenia reprezentacyjne: Sala 
Balowa i Sala Jadalna. Sala Balowa, 
usytuowana na styku skrzydeł, zosta
ła zaprojektowana na planie owalu, 
a jej ściany architekt rozczłonkował 
12 parami jońskich półkolumn, na 
których wsparto belkowanie. Parter 
pałacu zajmowały pomieszczenia 
mieszkalne.

półokrągło zamknięte wnęki z profilo
wanymi archiwoltami, wspartymi na 
pasie gzymsu z wolich oczu i listków. 
O większości tych elementów właści
wie powinniśmy napisać w czasie prze
szłym. Być może ambicją konserwato
rów było odtworzenie całości dekora
cji, ale cel nie został osiągnięty, a pra
ce gwałtownie przerwano [...].

Tę monumentalną dekorację archi
tektoniczną uzupełniały ścienne malo
widła, w dużej mierze zrekonstruowa
ne i zakonserwowane, na które patrzy
my dziś z wielkim żalem, trud konser
watorów idzie bowiem na marne. Nie
dokończone dzieło ulega niszczącemu 
wpływowi czasu i wilgoci. Popatrzmy 
na owe malowidła, póki jeszcze są.

W pierwszej połowie XIX w. wo
kół pałacu założono park krajobrazo
wy. Obecnie jest on bardzo zniszczony, 
ale zachowały się okazy starych 
drzew: lip, kasztanowców, grabów. 
Jednocześnie młode drzewka, samo
siejki, rosną bardzo blisko pałacu, tak 
że z niektórych stron trudno go sfoto
grafować. Ciekawostką jest, że główna 
aleja parkowa doprowadza nie do ele
wacji frontowej, ale do elewacji skrzy
dła zachodniego, tej z portykiem 
wgłębnym, przypominającej fasadę 
pałacu w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie.

W ciągu XIX w. pałac miał wielu 
właścicieli. Ostatnimi, do wybuchu 
drugiej wojny światowej, byli Pie-

Obecnie nie ma możliwości zwie
dzenia wnętrz pałacu w Luberadzu. 
Posłużę się więc cytatem z książki Ma
rii i Marka Kwiatkowskich oraz 
Krzysztofa Wesołowskiego:

„Po tym wspaniałym, królewskim 
urządzeniu Sali Balowej i innych pała
cowych wnętrz pozostało już tylko 
wspomnienie. Natomiast zachowało 
się jej architektoniczno-dekoracyjne 
wyposażenie, nad częścią którego jesz
cze nie tak dawno pracowali konserwa
torzy. Sala Balowa, na rzucie spłasz
czonego owalu, ma większą wysokość 
niż inne i znajduje się w skrzydle 
wschodnim, w trakcie od ogrodu, 
u styku obu skrzydeł. Jej ściany zostały 
rozczłonkowane dwunastoma parami 
jońskich kolumn, dźwigających belko
wanie ze sztukateryjnym gzymsem 
podsufitowym. Pary kolumn ujmują 

W górnej części arkad występują moty
wy rogów z kwiatami i wstęgami, wa
zonów oraz puttów, nad lustrem ko
minka profil antycznej głowy typu en 
camea. Na płaskim stropie dekorację 
sztukatorską dopełniał malowany pas 
Z rozetami w kasetonach oraz fryz 
z przenikających się arkadek neogotyc
kich. Prostokątne płaszczyzny wnęk 
pokrywają nie do końca odtworzone 
malowidła romantycznych, fantazyj
nych pejzaży z widokami brzegów 
morskich, na których dostrzegamy 
fragmenty architektury, pojedyncze, 
wysokie drzewa, drobne sylwetki ludz
kie, na wodzie zaś widać statki i lodzie 
z żaglami” (Maria Irena Kwiatkow
ska, Marek Kwiatkowski, Krzysztof 
Wesołowski, Znane i nieznane. Rezy
dencje, ludzie, wydarzenia, PWN, 
Warszawa 2001).

chowscy. Po wojnie w pałacu mie
ściła się szkoła, później magazyny, 
a od 1967 r. zabytek należał do Za
kładu Ubezpieczeń Społecznych, 
który nie przeprowadził remontu, 
a wprost przeciwnie - dopuścił do 
dalszych zniszczeń. Od ZUS nabył 
pałac Polak z Anglii, który rozpo
czął gruntowny remont obiektu. 
Niestety, nowy właściciel zmarł, 
wdowa po nim wyjechała z Polski, 
remont wstrzymano. Obecnie pałac 
z zewnątrz wygląda bardzo dobrze: 
ma nowy dach, wymienione okna, 
otynkowane elewacje. Natomiast 
wnętrza można zobaczyć tylko 
przez okna parteru - widać zgroma
dzone materiały budowlane i nagle 
przerwany remont.

Krystyna Malik
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Szlak architektury drewnianej

N
a wzór koncepcji opracowanej 
przez województwo małopol
skie i podkarpackie powstał 

„Szlak architektury drewnianej woje
wództwa śląskiego”, który pokazuje 
najciekawsze obiekty drewnianej cie
siołki. Turystyczna trasa łączy na swej 
drodze 96 obiektów i zespołów bu
downictwa drewnianego. Bogactwo 
stylów dawnej ciesiołki można zaob
serwować zwłaszcza w architekturze 
sakralnej. Liczne przykłady budownic
twa drewnianego z obszaru Górnego 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego zgro
madzono w dwóch skansenach: Gór
nośląskim Parku Etnograficznym 
w Chorzowie i w Zagrodzie Wsi Pszczyń
skiej w Pszczynie. W skansenie cho
rzowskim znajdują się 62 obiekty 
drewnianej architektury wiejskiej i ma
łomiasteczkowej, m.in. chałupa z Isteb
nej, piec chlebowy z Landka, stodoła 
ośmioboczna z Brzeźc, wiatrak z Grza- 
wy, młyn wodny z Imielina, kościół 
z Nieboczów, areszt ze Skrzyszowa, 
kuźnia z Łaz, spichlerz dworski z Woj
kowic. Skansen pszczyński składa się 
z 16 obiektów, m.in. z chałupy z Grza- 
wy, ośmiobocznej stodoły z Kryr, mły
na wodnego z Bojszów, spichlerza 
z Czechowic-Dziedzic i kuźni z Go
czałkowic. Dynamiczna industrializa
cja i ewolucja gospodarki rolnej spo-

1. Trasa „Szlaku architektury 
drewnianej województwa 
śląskiego”

2. Kościół Wniebowzięcia Matki 
Boskiej w Gliwicach, 1493 r.

3. Kościół św. Jadwigi w Zabrzu, 
1929 r.

4. Karczma w Jeleśni, XVIII w.

(zdjęcia: Antoni Kreis)

wodowały, że do naszych czasów za
chowało się niewiele zabytków świec
kich. Enklawy drewnianego budownic
twa przetrwały jedynie w kilku wsiach 
beskidzkich. Nieliczne drewniane chaty 
znajdują się na wschodzie i północy 
województwa śląskiego. Drewniane 
budynki wznoszono tu od wieków 
głównie w konstrukcji zrębowej, cza
sem sumikowo-łątkowej i przysłupowej 
oraz z rzadka jako ryglowe. Do dziś 
możemy zobaczyć nieliczne młyny 
wodne i wiatraki Żarnowe, te ostatnie 
występują na Śląsku Cieszyńskim. 
W Czernicy jest chylący się ku upadko
wi osiemnastowieczny spichlerz dwor
ski. Brak środków na niezbędny re
mont powoduje pogarszanie się stanu 
tego jakże cennego zabytku.

Na turystycznej trasie przeważają 
kościoły i kaplice. Najstarsze zachowa
ne świątynie pochodzą z końca XV w. 
W Gliwicach znajduje się kościół 
z 1493 r., przeniesiony tu z Zębowic 
koło Olesna. Obecny wygląd świątynia 
zawdzięcza gruntownej renowacji 
w XVII w. Prezbiterium kościoła za
mknięte jest prostą ścianą (jak w śre
dniowiecznych kościołach) z dobudo
waną doń lożą kolatorską. Wieża 
dzwonna dostawiona została do nawy 
w 1777 r. Niewiele młodszy kościół jest 
w Łaziskach Rybnickich (pierwsza poło
wa XVI w.). Znajduje się w nim cenna 
polichromia datowana na 1560 r. Przy 
parkanie kościelnym jest kamienny 
krzyż pokutny. W skansenie chorzow
skim zwraca uwagę kościół św. Józefa 
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Robotnika, wzniesiony w 1791 r. 
w Nieboczowach, przeniesiony w latach 
siedemdziesiątych XX w. do Klokocina 
i stamtąd do Chorzowa. Ten niewielki 
kościół, wzniesiony w konstrukcji zrę
bowej i pokryty gontem, składa się 
z prezbiterium zamkniętego trójbocz- 
nie, nawy, zakrystii i kruchty, zwanej ba- 
bińcem. Pierwotne wyposażenie kościo
ła zaginęło, obecny wystrój świątyni jest 
depozytem muzealnym i kościelnym. 
Na uwagę zasługuje obrotowe taberna
kulum i stacje drogi krzyżowej z napisa
mi w języku morawskim. Drewniana 
świątynia św. Jadwigi w Zabrzu pocho
dzi z 1929 r. Z uwagi na występujące 
szkody górnicze kościół zabrzański 
wzniesiony został z drewna. Architekto
nicznie wybija się spośród kanonu tra
dycyjnych drewnianych świątyń. Wy
smukłe wieże flankują modernistyczną 
bryłę świątyni. Wewnątrz kościoła znaj
duje się kaplica św. Barbary, z ołtarzem 
wyciosanym z bryły węgla kamiennego.

Na turystycznej trasie znajdują się 
dwie karczmy. Gospoda w Jeleśni po
wstała w XVIII w. Pod koniec XIX w. 
karczma należąca do Habsburgów zo
stała kupiona przez rodzinę Witków, 
a w 1964 r. nabyła ją Gminna Spółdziel
nia Samopomoc Chłopska w Jeleśni. 
Jest to parterowy budynek, konstrukcji

zrębowej, kryty gontem. Drugi obiekt 
znajduje się w Sławkowie, wzniesiony 
w 1781 r. Już w kronice Jana Długosza 
odnajdujemy informację, iż w 1220 r. 
biskup krakowski, Iwo Odrowąż, upo
sażył klasztor św. Ducha w Prądniku 
pod Krakowem dochodami z karczem 
sławkowskich. Austeria sławkowska 
znajduje się tuż przy rynku. Obiekt skła
da się z szynku, kuchni, alkierza, komo
ry, kantorka oraz dobudowanych wo
zowni i stajni. Do 1939 r. karczma 
funkcjonowała w swej pierwotnej for
mie. Podczas okupacji niemieckiej w bu
dynku znajdował się Deutsches Haus, 
natomiast po wojnie świetlica, muzeum, 
aż wreszcie od 2003 r. znów karczma.

Na trasie możemy odwiedzić 
dość oryginalne miejsce - ruchomą 

szopkę olsztyńską (izbę twórczą Jana 
Wewióra). Obiekt znajduje się w za
bytkowej chłopskiej chałupie, gdzie 
przedstawione są ruchome sceny 
około 350 figur z życia Świętej Ro
dziny i tradycji ludowych. Nieopodal 
chałupy jest chatka „baby-jagi” i stra
szące lochy.

Szlak długości około 335 km skła
da się z trasy głównej i pięciu pętli 
(pszczyńskiej, rybnickiej, częstochow
skiej, beskidzkiej i gliwickiej). Każdy 
obiekt zaopatrzony jest w tablicę infor
macyjną w trzech językach, z krótkim 
opisem i mapką. Równocześnie powsta
ła trójstopniowa odznaka „Szlak archi
tektury drewnianej woj. śląskiego”.

Damian Adamczak

Spotkanie z książką
NAJBARDZIEJ POLSKIE

W2005 r. ukazała się publikacja Krajowego Ośrodka Badań i Dokumen
tacji Zabytków w Warszawie Kościoły drewniane najbardziej pol
skie..., autorstwa Romana Mirowskiego. Książka, przygotowana we współ

pracy z Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Kiel
cach, składa się z dwóch części, poprzedzonych odautorskim słowem 
wstępnym. Roman Mirowski przywołuje w nim opinię zmarłego niedawno 
krakowskiego historyka sztuki Mariana Korneckiego o wyjąt
kowym charakterze i odrębnej historii polskich kościołów 
drewnianych. Zwracano na to uwagę już w XIX w.; początko
wo -- intuicyjnie, wiąząc architekturę drewnianą ze sztuką lu
dową, a wraz z rozwojem badań naukowych - dostrzegając 
ogromny wpływ architektury drewnianej na ogólny rozwój ar
chitektury polskiej.

Roman Mirowski przedstawił w publikacji grupę kościo
łów drewnianych z północnej części Ziemi Krakowskiej, 
z Ziemi Świętokrzyskiej, Wielkopolski i Mazowsza. Pominął 
kościoły śląskie, które zostaną ujęte w odrębnym opraco
waniu, a także świątynie z południa Ziemi Krakowskiej 
i z Podkarpacia, często już opisywane i dobrze znane.
W pierwszej części książki autor zawarł rozważania na temat drewna jako 
szczególnego materiału budowlanego, opisał wpływ wybranego systemu 
konstrukcyjnego na architekturę drewnianych kościołów, przedstawił ukła
dy przestrzenne i konstrukcje dachów. Dokonał też ogólnego przeglądu 
świątyń z XVII, XVIII i XIX w., zwracając uwagę na ich detale, otoczenie 
i przeprowadzone w nich remonty.

Część druga publikacji - to katalog, w którym przedstawionych zosta
ło 85 kościołów w porządku alfabetycznym: od wzniesionego w Bardzi- 
cach w XVIII w., po stojący w Żukowie, zbudowany w XVII w. Budowle re
prezentują różne okresy historyczne i odmiany regionalne. Autor wykonał 
rysunki wszystkich kościołów, krótko je opisał, a ich rozmieszczenie na te
renie Polski przedstawił na zamieszczonej w książce mapie. Rysunki Ro

mana Mirowskiego ozdabiają też pierwszą część książki - 
to wybrane detale i fragmenty budowli (np. okno z kościo
ła w Dębnie, wieżyczka na sygnaturkę ze świątyni w Kurze- 
lowie czy barokowy kapitel słupa z Niegowici). Połączenie 
tekstu z rysunkami jest bardzo dobrym sposobem popu
laryzacji wiedzy i widać, że autor - architekt doskonale to 
wie. Jego grafiki wielokrotnie były prezentowane na wysta
wach poświęconych drewnianej architekturze.

Jak podkreśla w publikacji Roman Mirowski: „Drew
niane kościoły [...] są elementem wyróżniającym nasze 
dziedzictwo - w ramach wspólnego dorobku - z dziedzic
twa Europy i świata. [...] Musimy przekazać je następnym 
pokoleniom w stanie przynajmniej nie gorszym, niż ten, 

w jakim je otrzymaliśmy’’. To nasza duma, ale i obowiązek - stwierdza au
tor, opisując z pasją polskie drewniane świątynie. I dedykuje książkę 
wszystkim wrażliwym na ich piękno czytelnikom.

Publikację można nabyć w Dziale Wydawnictw KOBiDZ (00-464 War
szawa, ul. Szwoleżerów 9, tel. 0-22 622-60-92, fax 0-22 622-65-95, e-mail: 
info@kobidz.pl; wydawnictwa@kobidz.pl).(ek)
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Zapomniane wotum

D
zisiejszy warszawski Targówek 
- blokowisko z początku lat sie
demdziesiątych ubiegłego stule
cia - w niczym nie przypomina dzielni

cy opiewanej przez Stefana Wiechec- 
kiego (Wiecha). Kiedy w połowie lat 
sześćdziesiątych buldożery przeszły 
przez niemal całą, również murowaną, 
zabudowę Targówka, większość miesz
kańców nigdy nie wróciła na miejsce 
swojego urodzenia. W nowych do
mach, zaludnionych głównie przyby
szami z okolic Warszawy, tylko 5% to 
rodziny od pokoleń związane z dzielni
cą. Pozostały tu jeszcze dwa budynki, 
które łączą dawny Targówek ze współ
czesnym - wybudowany w 1914 r., za
chowany do dziś w niezmienionym 
kształcie urząd gminy i wielokrotnie 
przebudowywany kościół Chrystusa 
Króla. Kościół ważny, gdyż wystawio
ny jako wotum całego narodu za zwy
cięstwo w 1920 r. Niestety, dziś tylko 
wnętrze daje wyobrażenie o pierwot
nym, świetnym projekcie.

Po przyłączeniu do Warszawy 
(1.IV1916) Targówek stał się jedną 
z najintensywniej zabudowywanych 
części miasta, jednak tanie place pod 
zabudowę kupowali głównie nieza
możni robotnicy, stawiający wdzięcz
nie wyglądające, drewniane domy 
w stylu „świdermajer”. O duchowych 
potrzebach mieszkańców pomyślał 
najpierw prałat papieski i kanonik me
tropolitalny, proboszcz parafii Matki 
Bożej Loretańskiej, ks. Ignacy Kłopo
towski. Jedna z jego parafianek, wła
ścicielka nieźle prosperującej pracowni 
bieliźniarskiej Jadwiga Wernerowa za
pisała dla nowej parafii swoją schedę 
po mężu - plac przy Tykocińskiej, na
zwany Wernerówką. Ksiądz Kłopo
towski zaproponował na probostwo 
działacza społecznego, radnego Woło
mina, księdza Jana Golędzinowskiego. 
Chociaż ksiądz Gołędzinowski kończył 
jeszcze budowę kościoła Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Wołominie, zaan
gażował się w pracę na Targówku.

Dekret o erygowaniu nowej parafii 
został wydany 25 stycznia 1925 r. Naj
więcej kłopotu sprawiło nadanie kościo
łowi wezwania. W dekrecie wymieniony 
jest Chrystus Król, ale w zapisach dla 
odróżnienia stosowano nazwę Chrystus

l. Projekt kościoła
- pomnika Chrystusa Króla 
w Warszawie, litografia
E. Regulskiego
ze zbiorów Archiwum
m. st. Warszawy

2.3. Kościół Chrystusa 
Króla, stan obecny

4. Wnętrze kościoła
Chrystusa Króla

(zdjęcia: 2-4 - Stanislaw 
Grzelachowski)

Król Pokoju albo Chrystus Król Zwycię
ski, gdyż kościół Chrystusa Króla był już 
przy ul. Skaryszewskiej. Zbieżność we
zwań spowodowało ustanowione 
w 1925 r. przez papieża Piusa XI święto 
Chrystusa Króla. Wydaje się, że najsto
sowniejsze byłoby zaproponowane we
zwanie Chrystusa Króla Zwycięskiego.

W Pamiątkowej Złotej Księdze Fun
datorów budowy Kościoła - Pomnika 
ku czci poległych w obronie Ojczyzny 
w 1920 roku widnieją podpisy prezy
dentów Mościckiego i Starzyńskiego, 
członków rządu, rektorów wyższych 
uczelni. Na Pradze istniał już jeden ko
ściół wotywny - Matki Bożej Zwycię
skiej na Kamionku, projektu Konstan
tego Jakimowicza. Kiedy go budowa
no, parafianie spontanicznie podjęli 
decyzję nadania kościołowi wezwania 
Chrystusa Króla Zwycięskiego. W wy
padku kościoła Chrystusa Króla (takie 
wezwanie obecnie nosi kościół) posta
nowiono oficjalnie, w imieniu całego

narodu podziękować za „cud nad Wi
słą”. Prócz ofiarodawców podpisa
nych w księdze wiele osób z całej Pol
ski anonimowo nadsyłało ofiary. Pro
wadzono również zbiórkę we wszyst
kich parafiach Warszawy. Cegiełką by
ła pocztówka z projektem kościoła 
i napisem: „Pamiątka Ofiary złożonej 
na budowę Kościoła pomnika Chrystu
sa Króla ku czci poległych w obronie 
Ojczyzny w 1920 roku”.

Autor projektu kościoła, Broni
sław Colonna-Czosnowski, zabierając 
się do pracy, najwyraźniej zapoznał się 
z Jakimowiczowskim kościołem na 
Kamionku i postanowił stworzyć do 
niego pendant. Gdyby oba kościoły 
zostały ukończone według pierwot
nych zamierzeń, mogłoby to być po
czątkiem interesującego założenia 
urbanistycznego dla tej - rozwijającej 
się przecież - części miasta.

Jakimowicz zaprojektował trójna- 
wową bazylikę bez transeptu, z nawą
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główną nieznacznie wyższą od bocz
nych i trójczłonową, kubizującą fasa
dą. Bazylika miała być połączona 
krużgankami z pięćdziesięciometrową 
wieżą zwieńczoną posągiem Matki 
Bożej Zwycięskiej.

Colonna-Czosnowski niemal do
słownie powtórzył ten układ: bryła ko
ścioła - krużganki - dzwonnica; 
dzwonnica niższa, czterdziestopięcio- 
metrowa, zwieńczona posągiem Chry
stusa Króla Zwycięzcy. Najciekawsze 
jest, że podobieństwo owego układu 
nie zatarło odmienności rozwiązań ar
chitektonicznych. Projekt kościoła 
Chrystusa Króla jest wyraźnie lżejszy. 
Jest to trójnawowa bazylika z transep- 
tem, z nawą główną wyższą od bocz
nych i nakrytą wysokim, dwuspado
wym dachem. Centralna część fasady 
podporządkowana jest gigantycznej 
francuskiej rozecie i zwieńczona trój- 
schodkowym szczytem. Podobne roze
ty wypełniają górne połowy płaszczyzn 

zamykających ramiona transeptu, rów
nież zwieńczone są trójschodkowymi 
szczytami. Ściany naw i ramiona tran
septu są gęsto przeprute wąskimi, wy
sokimi, półkoliście zamkniętymi okna
mi. Zbudowana na planie kwadratu, 
lekka i wertykalna kampanila jest ide
alnie zestrojona z bryłą kościoła. Znaj
dujemy tu ażurową partię okien, nawet 
zegar jest dalekim echem rozet.

Ażurowe ściany, dekoracja szczy
tów i gra odpowiednio spiętrzonych 
pionowych i poziomych cienkich linii 
- wszystko to przypomina jakiś gotyc
ki hymn do Stwórcy. Jest też wybor
nym przykładem polskiej lekcji Augu
sta Perreta - wybitnego francuskiego 
architekta, twórcy kościoła Notre Da
me w Rainey pod Paryżem. Kościół 
ów, nazywany „Saint Chapelle epoki 
żelbetu”, otworzył drogę do śmiałego 
ukazywania konstrukcji i traktowania 
żelbetu jako materiału nadającego się 
do artystycznego kształtowania. To 
dzieła Perreta inspirowały większość 
żelbetowych realizacji w Polsce. Ich 
czysta konstrukcja oparta na klasycz
nym, wywodzącym się z tradycji fran
cuskiej myśleniu o architekturze 
i podporządkowana jej dekoracja 
rzeźbiarska lub malarska pozwalają 
zaliczyć owe projekty do polskiego 
nurtu architektury art deco. W ko
ściele Chrystusa Króla dodatkowo ni
cią wiążącą całość z Francją byłyby 
umieszczone na ścianach dzwonnicy 
tabliczki z nazwiskami żołnierzy pole
głych w 1920 r.

Niestety, kościoła nie ukończono 
przed wojną, a powojenne kilkakrotne 
przebudowy całkowicie zatarły pier
wotny, zewnętrzny charakter świątyni,

- ZABYTKI W KRAJOBRAZIE 

mimo że w 1939 r. mury były podcią
gnięte już prawie pod sklepienie. Oczy
wiście na taki stan rzeczy wpłynęło kil
ka czynników: brak czasu i pieniędzy, 
ograniczone możliwości zdobywania 
materiałów budowlanych, zakaz sta
wiania dzwonnic (zwłaszcza wysokich).

Na szczęście wnętrze kościoła, któ
re po wojnie kończył i opracował Sta
nisław Koziejewski, jest świadectwem 
na doskonałe zrozumienie Czosnow- 
skiego. W trójnawowej bazylice z pół
koliście zakończonym, podwyższo
nym w stosunku do nawy prezbite
rium widać wyraźnie po perretowsku 
oddaną różnicę między szkieletem 
konstrukcji a jej wypełnieniem. Wą
skie, wysokie okna naw bocznych, ar
kady łączące nawy boczne z główną, 
pasy muru biegnące jak dawne lizeny 
i gurty, a także okna nawy głównej po
wtarzają wzajemnie swój rytm i kieru
ją wzrok prosto na prezbiterium. Owe 
pasy muru - łuki dzielące nawę głów
ną na przęsła nie tylko przypominają 
o swojej funkcji elementu podpierają
cego, lecz również tworzą rodzaj ar
kad, bram, przez które trzeba przejść, 
żeby dotrzeć do królestwa.

Bardzo oryginalnym elementem 
jest prześliczne, na modłę pułtuską 
skonstruowane sklepienie, z równole
głymi pasami okien u podstawy. Całość 
można podsumować dwoma słowami: 
proporcja i blask. I tylko żal, że nie ma 
tego światła jeszcze więcej, że nie po
wstały widoczne w międzywojennym 
projekcie okna w ramionach transeptu.

Niestety, nigdy już nie zobaczymy 
całkowicie zrealizowanego projektu Co- 
łonny-Czosnowskiego. Nie odczytamy 
na dzwonnicy imion chłopców, którzy 
pod dowództwem podporucznika Ma- 
terewicza wyruszali pod Ossów z pobli
skiego gimnazjum Władysława IV Po
równanie bryły kościoła przedstawionej 
na pocztówce - cegiełce z tym, co może
my zobaczyć obecnie, jest dowodem na 
degenerację architektury sakralnej po 
1945 r. Coś jednak z tego kataklizmu 
ocalało, coś, na czym można się uczyć 
i nad czym można pomyśleć - wypełnio
ne światłem wnętrze, a w nim uratowa
ne ze zniszczonego przez armię radziec
ką Lubiąża obrazy Michała Wilłmanna.

Maria Bryzgalska

Autorka dziękuje ks. proboszczowi Marcinowi Wojtowi
czowi i ks. Antoniemu Gościmskiemu za wszelką pomoc 
oraz prof. Zbigniewowi Bani za cenne uwagi.
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Kaplica Marylskich 
na cmentarzu w Brwinowie

C
mentarz parafialny w podwar
szawskim Brwinowie usytuowa
ny jest w odległości około pół 
kilometra od kościoła św. Floriana. Za

łożony został prawdopodobnie niedłu
go po 1819 r. Wówczas wydane zosta
ło rozporządzenie dla Obwodu War
szawskiego, dotyczące nowych warun
ków lokalizacji cmentarzy po ich likwi
dacji na terenach przykościelnych.

Brwinowski cmentarz założony jest 
na planie nieregularnego czworoboku. 
Nie można na nim wytyczyć prostych 
alejek i konkretnych kwater, co jednak 
w połączeniu z bogatym starodrzewiem 
wpływa na jego malowniczość. Pier
wotnie południowo-wschodnia część 
cmentarza przeznaczona była dla 
mieszkańców innych wyznań - ewan
gelików i prawosławnych. Kwatera ta 
nie zachowała się do obecnych czasów. 
Podobny los spotkał kwaterę z grobami 
żołnierzy niemieckich i rosyjskich, po
ległych w czasie pierwszej wojny świa
towej. Jedynymi pozostałościami są: 
pomnik w kształcie sześcianu z nie
mieckim napisem upamiętniającym 
miejsce pochówku 114 niemieckich 
i 26 rosyjskich żołnierzy, poległych 
w 1914 r. oraz osadzonych w murze 
cmentarnym siedem betonowych tablic 
z nazwiskami żołnierzy niemieckich, 
obecnie prawie niewidocznych zza za
słaniających je współczesnych grobów.

Obszar cmentarza powiększany był 
kilkakrotnie. Najstarsza jego część zo
stała w 1988 r. wpisana do rejestru za
bytków, wraz z nagrobkami, kaplicą, 
murem ogrodzeniowym i starodrze
wiem. Optyczną dominantę w tej części 
stanowi kaplica grobowa rodziny Ma
rylskich, usytuowana na wprost bramy 
głównej. Jest to budowla drewniana, 
oszalowana, na planie prostokąta, przy
kryta dwuspadowym dachem pokry
tym gontem, z umieszczoną na nim 
ażurową wieżyczką z sygnaturką. Ka
plicę ozdabia od frontu podcień wspar
ty na czterech żłobkowanych słupach, 
lekko zwężających się ku górze, o prze

krojach zbliżonych do kwadratu. Fasa
dę wieńczy trójkątny szczyt z umiesz
czonym w nim półkolistym oknem 
oraz tablicą z piaskowca, z wyrytą in
skrypcją. Bezpośrednio nad prostokąt
nymi, dwuskrzydłowymi drzwiami 
prowadzącymi do wnętrza kaplicy osa
dzone jest drugie półkoliste okno, 
w profilowanym obramieniu. W ele
wacjach bocznych, dwuosiowych, 
umieszczone są prostokątne okna. 
Dzięki przeprowadzonej konserwacji 
możliwy jest obecnie do odczytania 
tekst tablicy inskrypcyjnej: „Eustachius 
Ostoja Marylski Haeres / Bonorum Xią- 
żenice erexit a. 1857. / Antonius Ulicki 
Curatus in Brwin. consecravit 1858 a. / 
Nędzny przechodniu, ziemi prochu! Za 
tym progiem / Tu wspomnij na swój ko
niec i kórz się przed Bogiem. / Nie mijaj 
bez westchnienia, wspomóż nas modła
mi / A i za tobą westchną, jak się złą
czysz z nami”.

Jak wynika z inskrypcji, kaplica 
została wzniesiona w 1857 r. przez 
Eustachego Marylskiego, właściciela 
dóbr Książenice. W literaturze przed
miotu spotyka się wzmianki, niepo- 
parte dokumentami źródłowymi, że 
wybudowano ją w połowie XVIII w. 
obok dworu w Książenicach, a w 1857 r. 
przeniesiono na cmentarz w Brwino
wie. Nie wydaje się to jednak słuszne, 
biorąc pod uwagę tekst na tablicy fun
dacyjnej oraz analizę stylistyczną 
obiektu. Prawdopodobne jest jedynie 
wykorzystanie materiału z rozebranej 
tam kaplicy i może ogólne podobień
stwo w wyglądzie bryły.

Fundator kaplicy - Eustachy Ana
stazy Marylski (1803-1871), ziemia
nin i pisarz, kształcił się początkowo 
w gimnazjum płockim, następnie w li
ceum Samuela Bogumiła Lindego 
w Warszawie, mieszkając w tym okre
sie na stancji u Mikołaja Chopina, co 
umożliwiło mu nawiązanie znajomości 
z wielkim kompozytorem. W 1826 r. 
otrzymał dyplom magistra prawa po 
ukończeniu studiów na Uniwersytecie 

Warszawskim. Dwa lata później wraz 
ze swym profesorem uniwersyteckim 
Fryderykiem Skarbkiem odbył podróż 
po krajach Europy, zwiedzając zakłady 
dobroczynne i więzienia. Podczas po
bytu w Paryżu mianowany został 
członkiem Królewskiego Towarzystwa 
Geograficznego. Po powrocie do kraju 
gospodarował w dobrach odziedziczo
nych po ojcu. Podczas wyjazdów do 
Niemiec, Francji, Szwajcarii i Włoch 
kopiował napisy nagrobne z mogił Po
laków i część z nich wydał drukiem. 
Był też autorem książki Wspomnienia 
zgonu zasłużonych w narodzie Pola
ków, w formie kalendarza podającego 
pod odpowiednimi datami krótkie 
notki biograficzne o ludziach nauki 
i oręża oraz innych, mających zasługi 
dla ojczyzny. Swojemu drugiemu pro
fesorowi uniwersyteckiemu, poecie 
Kazimierzowi Brodzińskiemu, ufun 
dował po jego śmierci pomnik w ko 
ściele Wizytek w Warszawie, wykona 
ny przez Władysława Oleszczyńskie 
go. Zmarł we własnej wsi Zółwin i po 
chowany został w Brwinowie w kryp 
cie kaplicy rodowej.

Warto również wspomnieć, że Eu
stachy Marylski był prawdopodobnie 
donatorem przebudowy kościoła para
fialnego w Brwinowie w połowie XIX w. 
Zachowały się rysunki, opatrzone pod
pisem „Plan Kościoła drewnianego 
w Wsi Brwinowie do reparacyi”, przed
stawiające dwie fasady: dwuwieżową, 
podpisaną „Front dotychczasowy” oraz 
drugą, utrzymaną w duchu klasycyzmu 
- „Front nowoprojektowany” - bezwie- 
żową, trzyosiową, z trójkątnym szczy
tem, rozczłonkowaną lizenami i dwo
ma gzymsami. Porównując fasadę ko
ścioła w Brwinowie po przebudowie 
w połowie XIX w. z wyglądem kaplicy 
Marylskich na cmentarzu, nietrudno 
dostrzec analogie stylistyczne.

Głównym elementem wyposażenia 
wnętrza kaplicy Marylskich był pseu- 
doklasycystyczny ołtarzyk z około po
łowy XIX w. Obecnie prawie cale ru-
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1. Kaplica 
Marylskich

na cmentarzu 
w Brwinowie

2. Tablica 
z inskrypcją

na fasadzie kaplicy

3. Płyta nagrobna 
Piotra Marylskiego

(zdjęcia: 
Maria Smoleń)

mykologiczna wskazywała na koniecz
ność wymiany słupów podcienia, gdyż 
ich stan mógł doprowadzić do zawalenia 
się dachu. Zastąpienie zniszczonych mo
drzewiowych słupów nowymi nastąpiło 
w 1992 r., wieńcząc długi okres wytężo
nych działań członków Koła TOnZ 
w Brwinowie w celu pozyskania odpo
wiednich funduszy. Pieniądze zostały ze
brane dzięki przeprowadzonej kweście, 
dobrowolnym ofiarom i wsparciu finan
sowemu kilku mieszkańców Brwinowa 
oraz pokaźnej kwocie ofiarowanej na 
ten cel przez przedstawicielkę rodziny 
Marylskich. W roku następnym dotacja

chome wyposażenie, po wcześniejszym 
zinwentaryzowaniu, przechowywane 
jest w innych zabudowaniach na tere
nie parafii, a na swe dawne miejsce ma 
powrócić po całkowitym ukończeniu 
remontu. Wewnątrz kaplicy znajduje 
się sześć epitafiów, poświęconych 
członkom rodziny. Pierwszą płytę, 
ozdobioną herbami Jelita (Skórkow- 
skich) i Ostoja (Marylskich), ufundo
wał Eustachy rodzicom - Piotrowi i Ka
tarzynie z Cybulskich, pierwszej żonie - 
Urszuli ze Skórkowskich i synowi Wła
dysławowi, zmarłemu w 1856 r. 
w Rzymie. Drugiej żonie - Teodorze, 
córce Józefa Werychy Darowskiego 
i Felicjanny Colonna Walewskiej, po
święcił epitafium z umieszczonymi her
bami Slepowron (Darowskich) i Osto
ja. Kolejną płytę, po śmierci Eustache
go, ufundował ojcu i jego trzeciej żonie 
Ludgardzie z Pruszyńskich ich syn, An
toni Eustachy, ziemianin, działacz Na
rodowej Demokracji i publicysta. Trzy 
następne tablice, już dwudziestowiecz
ne, poświęcone są pamięci kolejnych 
członków rodziny Marylskich.

Najstarsza płyta nagrobna, upa
miętniająca osobę ojca fundatora ka

plicy, Piotra Marylskiego (zm. 1829), 
kapitana wojsk Kościuszki w 1794 r., 
radcy powiatu sochaczewskiego i mar
szałka sejmiku błońskiego, powróciła 
po konserwacji na swoje miejsce w po
sadzce podcienia, z prawej strony 
drzwi wejściowych. Obecnie umiesz
czona jest na ukośnym podwyższeniu.

Z pracami konserwatorskimi przy 
kaplicy, tymi już dokonanymi i jeszcze 
planowanymi, nierozerwalnie wiąże 
się działalność założonego 4 maja 
1988 r. brwinowskiego Koła Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami, 
a szczególnie osoba jego przewodni
czącej, pani Zofii Gajewskiej, która 
z pełną determinacją walczy od wielu 
lat o ratowanie tego cennego zabytku.

Pod koniec lat osiemdziesiątych 
ubiegłego śmiecia kaplica Marylskich 
była w katastrofalnym stanie. Jej sprofa
nowane wnętrze służyło miejscowemu 
grabarzowi jako skład narzędzi i sprzę
tów, co niestety jest częstą, niechlubną 
praktyką wykorzystywania kaplic gro
bowych na cmentarzach (por. artykuł 
o kaplicy Tomickich w Sochaczewie, 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 7, 2003). 
Przeprowadzona w 1989 r. ekspertyza

Urzędu Miasta i Gminy Brwinów umoż
liwiła przeprowadzenie konserwacji 
zniszczonej płyty nagrobnej Piotra Ma
rylskiego i tablicy inskrypcyjnej umiesz
czonej w tympanonie oraz zamontowa
nie czterech dwuskrzydłowych okiennic 
i uzupełnienie oszklenia okien. Trzy lata 
temu odrestaurowano płycinowe, dwu
skrzydłowe drzwi wejściowe, a dwa lata 
temu dach pokryty został gontem, wy
mieniono półkoliste okno nad drzwiami 
i pomalowano elewację frontową i słupy 
podcienia.

Brwinowski cmentarz ze wszech 
miar wart jest zwiedzenia. Oprócz mogił 
bohaterów powstań narodowych, obu 
wojen światowych oraz postaci zasłużo
nych dla miejscowej społeczności, znaj
dują się na nim także groby osób po
wszechnie znanych, jak archeologa, od
krywcy fresków w Faras, profesora Ka
zimierza Michałowskiego (zm. 1981), 
Jarosława Iwaszkiewicza (zm. 1980), 
prozaika Zygmunta Bartkiewicza 
(zm. 1944) czy wreszcie niezapomnia
nego Pawlaka z komedii Sylwestra Chę
cińskiego, aktora Wacława Kowalskiego 
(zm. 1990).

Maria Smoleń
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WOKÓŁ TRADYCJI

NAGRODA W KONKURSIE „PAMIĄTKA RODZINNA”

Jeden człowiek - dwa życiorysy

P
amiątka rodzinna? Od dawna prze
chowywałam różne drobiazgi - 
„na pamiątkę”. Szczególnie ważne 
były te stare, pamiętające czasy sprzed 

drugiej wojny światowej, a może jeszcze 
starsze. Były też fotografie, a wśród nich 
ta bardzo zniszczona mego teścia 
- Bolesława Wasia, zmarłego w 1993 r. 
- zdjęcie z kursu techników samoloto
wych w 1938 r. Były też fotografie z po
bytu w Anglii w polskich dywizjonach 
w czasie drugiej wojny światowej...

1. Legitymacja służbowa Bolesława Wasia, 
wydana w 1936 r. przez Ministerstwo Spraw 
Wojskowych

2. Bolesław Waś w służbie polskich wojsk 
lotniczych w Wielkiej Brytanii

3. Pamiątkowe tableau ukończenia „V Kursu 
Mechaników Samolotowych w Bydgoszczy 
w 1938 roku”

4. Grupa personelu naziemnego polskich 
wojsk lotniczych w Wielkiej Brytanii przed 
samolotem bombowym Vickers Wellington 
z polskiego dywizjonu

Pewnego dnia, szukając czegoś 
w piwnicy, znalazłam negatywy z tych 
czasów. Potem szperając dalej, trafi
łam na dokumenty świadczące o po
bycie taty Bolesława w Wojsku Pol
skim na Zachodzie. Na małym świst
ku papieru był też spisany życiorys 
wojenny:

„Do wojska wstąpiłem w 1935 ro
ku - I-szy P[ułk] L[otniczy], w tymże 
samym roku ukończyłem kurs rekruc
ki. W marcu 1936 r. ukończyłem kurs 

obsługi samolotów. Przydział do 114 
esk. wojsk jako pomocnik mechanika 
samolotowego.

W 1937 r. ukończyłem szkolę pod
oficerską w I-szym Pułku Lotniczym. 
Awans na starszego szeregowego. 
W 1937 r. w grudniu awans na kapra
la. W 1938 r. w październiku ukoń
czyłem szkołę mechaników samoloto
wych dla podoficerów lotnictwa 
w Bydgoszczy. Przydział do 112 eska
dry myśl, jako brygadzista. 1939 - 
przydział do 211 esk. bomb, jako me
chanik brygadzista. Granicę polsko- 
-węgierską przekroczyłem 21 IX 
1939. 24 X 1939 przybyłem do Fran
cji. Przez pewien czas obsługiwałem 
maszyny w esk. Francji (po egzami
nie). Następnie przydział do patroli 
myśl. kpt. Kowalczyka i wyjazd do 
Lakoshelle. Do Anglii przybyłem 22 
VI 1940. W grudniu 1940 r. ukończy
łem kurs silnikowy w Blackpool jako 
Fitter II E. 4 stycznia 1941 r. przy
dział do 300 dyonu bomb, na stano
wisko Fitt II E do [nieczytelne]. 
16.08.[19]41 awans na ejol [?]. 
W lipcu na plutonowego. W lutym 
1943 wyjazd na kurs Fitt I do Halton. 
W sierpniu [1943 r.] przydział do 317 
esk. myśl, na stanowisko brygadzisty 
siln. W październiku [1943 r.] przy
dział do 309 dyonu na stanowisko 
brygadzisty. ”

Z zachowanych dokumentów wy
nika też, że otrzymał w Anglii odzna
czenia: Defence Medal i War Medal
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oraz odznaczenia polskie - trzykrot
nie medal lotniczy. Zanim jednak by
ło wiadomo, gdzie go losy wojny za
niosły, rodzina go już opłakała. 
Otrzymała bowiem wiadomość od 
Niemców, że zginął w Katyniu. 
O tym, że żyje, zaczęto myśleć dopie
ro pod koniec wojny, ponieważ za
częły docierać do matki paczki 
z Czerwonego Krzyża. Po jego po
wrocie okazało się, że przy przekra
czaniu granicy polskiej zgubił waliz
kę, w której przechowywał doku
menty. Przypuszczano więc, że ktoś 
inny posłużył się nimi, a potem zginął 
zamordowany w Katyniu... Zagadka 
tej pomyłki wyjaśniła się dopiero 
w styczniu ubiegłego roku. Mój zna
jomy przekazał mi wiadomość, którą 
znalazł w książce pod redakcją Marka 

Tarczyńskiego pt. Katyń. Księga Cmen
tarna Polskiego Cmentarza Wojennego, 
że na str. 761 był zapis odnoszący się 
do zamordowanego w Katyniu Bole
sława Wasia, prawdopodobnie ze 
względu na zbieżność nazwisk uznane
go za mego teścia. Zapis w księdze 
dotyczy porucznika rezerwy Bolesła
wa Wasia, urodzonego 1894 r. w Ko
byłce koło Warszawy, zaś teść mój był 
urodzony w 1914 r. w Witoszynie 
w województwie lubelskim.

Po powrocie z Anglii mój teść, jak 
wielu ludzi „stamtąd”, miał proble
my. Niewiele o tym mówił. Rzadko 
też wspominał czasy wojny. Były to 
opowieści zakazane, a jego życiorys 
wyglądał następująco (cytuję za 
„Wiadomościami Instytutu Lotnic
twa”, 1973):

- WOKÓŁ TRADYCJI

„Ob. Bolesław Was' pracę zawodo
wą rozpoczął w 1932 r. w charakterze 
mechanika samolotowego. W Inst. Lot
nictwa zatrudniony od 1949 r. pracuje 
przy obsłudze wszystkich typów sprzę
tu lotniczego. Wyróżniał się nie tylko 
w pracy zawodowej lecz i społecznej. 
Od 1969 r. pełni funkcję przewodni
czącego Rady Zakładowej przy Instytu
cie Lotnictwa, wykazując aktywną po
stawę i pełne zaangażowanie w pracy”. 
Wszystko się zgadza, tyle tylko, że nie 
wiadomo, gdzie był i co robił w czasie 
drugiej wojny światowej (!).

Kiedy go poznałam w 1981 r. - był 
już na emeryturze. Ale był to też czas, 
kiedy można było już mówić o czasach 
wojny. Wtedy otrzymał nawet (w paź
dzierniku 1982 r.) medal za udział 
w drugiej wojnie światowej. Wcześniej 
był okres innych medali. Nie będę ich 
wymieniać, chociaż jeden z nich zasłu
guje na to za swoją „inność”, a miano
wicie: „Medal pamiątkowy Instytutu 
Lotnictwa «lnterkosmos» - 1978 r.” 
nadany „w uznaniu wkładu pracy w re
alizację zadań Instytutu Lotnictwa w za
kresie budowy urządzeń satelitarnych do 
programu «Interkosmos»”. Pierwszy eg
zemplarz tego medalu znalazł się na po
kładzie statku kosmicznego „Sojuz 32” 
i na stacji orbitalnej „Salut-6”.

Jeden człowiek - dwa życiorysy. 
Poświadczają je pamiątki odnalezione 
przeze mnie w piwnicy.

Irena Mostowska-Waś

Spotkanie z książką
POLSKIE MEBLE

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie opublikował 
w 2005 r. książkę autorstwa Anny Kostrzyńskiej-Mitosz pt. Polskie 

meble 1918-1939. Forma-funkcja-technika. Choć na początku pu
blikacji autorka zastrzega, że: „Niniejsze opracowanie jest pierwszą 
próbą całościowego spojrzenia na meblarstwo pol
skie dwudziestolecia międzywojennego, dlatego też 
nie wyczerpuje zagadnienia, które bardzo dtugo pozo
stawało poza polem zainteresowania historyków rze
miosła artystycznego", to lektura tej pozycji znacznie 
wzbogaca naszą wiedzę, nie tylko z zakresu meblar
stwa, ale też historii, sztuki i estetyki.

Książka składa się z czterech części. W pierw
szej przedstawiono koncepcje stylistyczne w me
blarstwie polskim od końca XIX w. do 1918 r. (styl 
zakopiański, meble projektowane przez Stanisława 
Wyspiańskiego, dorobek Towarzystwa „Polska 
Sztuka Stosowana” i Warsztatów Krakowskich). 
Druga część ukazuje meblarstwo lat dwudziestych 
XX w. Poznajemy nowe poglądy na formę i funkcję 

mebla, nowoczesny tradycjonalizm, twórczość Spółdzielni 
„Ład”. Kolejno omówione zostały meble lat trzydziestych XX w. 
(m.in. meble „małych mieszkań"), a także rola, jaką w tym cza
sie w projektowaniu wyposażenia wnętrz odgrywał Instytut Pro

pagandy Sztuki. W części ostatniej autorka zajęła 
się przedstawieniem materiałów i technik używa
nych w polskim meblarstwie międzywojennym.

Do książki dołączone zostały dwa aneksy. Pierw
szy zawiera wybór tekstów na temat meblarstwa 
opublikowanych w czasopismach polskich w latach 
1918-1939, drugi jest spisem ważniejszych wytwórni 
i składów mebli na terenie Polski w tym samym okre
sie. Pozycję uzupełniają ciekawe, choć nieliczne ilu
stracje, bibliografia i indeks nazwisk, Warto przeczy
tać tę publikację; być może pod wpływem lektury 
zdecydujemy się przemeblować własne mieszkanie 
lub docenimy obecne jego wyposażenie. Książkę 
można kupić w księgarniach naukowych na terenie 
kraju, (ek)
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Muzeum w nowej siedzibie

W
lipcu 2005 r. Muzeum Ma
zowieckie w Płocku po pół
rocznej przerwie, spowodo
wanej przeprowadzką do nowej sie

dziby, wznowiło działalność wysta
wienniczą. Obecnie swe bogate zbiory 
sztuki secesyjnej prezentuje w kamie
nicy mieszczącej się przy ul. Tumskiej 8. 
W dotychczasowej siedzibie - Zamku 
Książąt Mazowieckich wystawiane by
ły zabytkowe obiekty z zakresu histo
rii regionu, numizmatyki, archeologii 
i secesji. Na przełomie lat sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych XX w. dział 
secesji miał niewiele eksponatów i do
piero lata siedemdziesiąte i osiemdzie
siąte przyniosły wzbogacenie kolekcji. 
Przenosząc zbiory do nowej siedziby 
podjęto decyzję, że będzie ona miej
scem prezentacji tylko i wyłącznie 
sztuki z przełomu XIX i XX w. Zade
cydował o tym stylowy charakter 
kamienicy, która wybudowana 
została w 1910 r. zgodnie ze 
wzorami wiedeńskiej secesji. Po
zostałe działy, tj. historyczny 
i numizmatyczny, czekają na roz
budowę muzeum, mającą nastą
pić w najbliższym czasie; arche
ologia znalazła miejsce w Spi
chlerzu, w którym dotychczas 
mieścił się poświęcony etnografii 
oddział MMP. Obecna siedziba 
stanowi wspaniałą oprawę dla 
sztuki secesyjnej, która we wnę
trzach stylowej kamienicy pre
zentuje się w naturalny i zgodny 
z duchem minionej epoki sposób. 

Kamienica przy ul. Tumskiej 
8, zanim stała się miejscem ekspo
zycji bogatej kolekcji płockiego 
muzeum, musiała być poddana 
generalnemu remontowi, ponie
waż jej stan techniczny był bardzo zły. 
Lata zaniedbań i nadmierna eksploata
cja przy braku bieżących napraw do
prowadziły do osłabienia fundamen
tów, konstrukcji dachowej i drewnia
nych stropów. Zniszczona została rów
nież stolarka okienna i drzwiowa oraz 
ciekawe detale architektoniczne fasa
dy. Adaptacja tak zdewastowanego bu
dynku zakładać musiała więc nie tylko 
remont i wzmocnienie zniszczonych 
elementów, ale i częściową rekonstruk
cję niektórych partii obiektu. Prace 

projektowe wykonane zostały przez 
warszawską Pracownię Konserwacji 
Zabytków „Zamek”, działającą pod 
przewodnictwem Marty Pinkiewicz- 
-Woźniakowskiej. Bardzo zły stan ofi
cyn spowodował, iż podjęto decyzję 
o częściowym ich wyburzeniu. Na tym 
samym miejscu wybudowano nowe 
aneksy, dostosowane układem po
mieszczeń i zapleczem technicznym do 
potrzeb administracyjnych i wysta
wienniczych muzeum. Zachowano 
ściany zewnętrzne budynku frontowe
go wraz z klatką schodową, jednak po
zostałe wnętrza poddano gruntownej 
renowacji. Usunięto osłabioną przez 
szkodniki biologiczne konstrukcję da
chu oraz porysowane i częściowo po- 
zarywane stropy. Osuszono i pogłębio
no piwnice pod budynkiem, a nowe 
wybudowano na dziedzińcu. W celu

zwiększenia statyki całej konstrukcji 
wzmocniono fundamenty, przemuro- 
wano ściany oraz poprzez montaż me
talowych kotew dokonano szycia nad- 
proży. Ponadto uzupełniono zniszczo
ne części zewnętrznej dekoracji i od
tworzono stolarkę okienną. Uwzględ
niając potrzeby praktyczne funkcjono
wania muzeum, wprowadzono we
wnętrzne galerie opinające od strony 
dziedzińca boczną i tylną oficynę oraz 
przykryto dziedziniec szklanym da
chem, tworząc dzięki temu reprezenta

cyjny i wygodny hol. Przeprowadzone 
prace uratowały obiekt przed zniszcze
niem oraz dostosowały jego wygląd 
i wewnętrzny kształt do potrzeb sece
syjnej ekspozycji Muzeum Mazowiec
kiego.

Przekraczając bramę budynku, zwie
dzający prosto z gwarnej ulicy przenie
siony zostaje w zacisze mieszczańskiej 
kamienicy z ubiegłego wieku. Dzięki 
bogatemu zestawowi mebli, przedmio
tów użytkowych i artystycznych z okre
su secesji, których płockie muzeum jest 
właścicielem, udało się zaprojektować 
na dwóch piętrach kamienicy oryginal
ne apartamenty mieszkalne. Twórcy 
wystawy - Romuald Kołodziej, Iwona 
Wyszatycka i pełniący funkcję konsul
tanta Krzysztof Kornacki, tworząc eks
pozycję, dążyli do takiego zakompono
wania wnętrz, aby w pełni oddawały 

one klimat minionej epoki i atmos
ferę mieszczańskiego domu. Za
dbano nie tylko o właściwy dobór 
obiektów do poszczególnych po
mieszczeń, ale także o takie ich 
rozmieszczenie, aby odnosiło się 
wrażenie, iż nadal są użytkowane 
przez mieszkańców, którzy tylko 
na chwilę opuścili swój dom. 
Zwiedzający wchodzi na prawach 
gościa do mieszkania, którego po
koje dzięki umieszczonym w nich 
meblom, obrazom, pasmanterii, 
drobnym przedmiotom użytko
wym i bibelotom tchną prawdzi
wym życiem. Na stylowych me
blach, pochodzących m.in. z Au
strii, Francji, Niemiec, Belgii i Pol
ski, ustawione są różnorodne 
sprzęty współgrające z ich charak
terem użytkowym. W jadalni, na 
stole znajduje się bogaty serwis 

obiadowy wraz ze srebrami stołowymi 
i całym dodatkowym osprzętem, a kre
dens i pomocnik kredensowy wypełnia
ją porcelanowe i wykonane z metali ko
lorowych naczynia stołowe. Przestron
ny i widny salon zdobią nie tylko deko
racyjne, lekkie mebelki, ale także poroz- 
mieszczane na nich drobne dekoracyjne 
przedmioty: porcelanowe figurki, zdję
cia w stylowych ramkach i inne bibelo
ty, jak również niezwykle charaktery
styczne dla secesji haftowane tkaniny. 
Każde z kolejnych pomieszczeń urzą-
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dzone jest z podobną dbałością o szcze
góły i właściwy dobór akcesoriów. 
Przedmioty użytkowe, tak hojnie po- 
rozmieszczane w przestrzeni pokojów, 
pozwalają zwiedzającemu zapoznać się 
z rytmem i charakterem życia miesz
czańskiego domu z początku XX w. 
Obok opisanej już jadalni i salonu płoc
kie muzeum prezentuje również wystrój 
gabinetu, biblioteki, sypialni, buduaru 
i pokoju dziecięcego. Taki zestaw po
mieszczeń pozwala na ukazanie różnych 
aspektów codziennego życia w okresie 
secesji, poczynając od prezentacji prze
strzeni oficjalnej związanej z życiem to
warzyskim, a kończąc na zaciszu pry
watnych spraw domowych. Bogaty 
zbiór przedmiotów użytkowych i arty
stycznych z tego okresu pozwala zapo
znać się z charakterem zdobnictwa do
minującego w poszczególnych pań
stwach europejskich oraz odczuć kli
mat sztuki secesyjnej. Różnorodny cha
rakter obiektów, wśród których znaleźć 
można przedmioty zarówno unikato
we, projektowane przez znanych arty
stów, jak i produkowane przemysłowo, 
daje pogląd na złożony i zróżnicowany 
jakościowo obraz sztuki użytkowej 
tamtych czasów. Podsumowując cha
rakter tej części ekspozycji Muzeum 
Mazowieckiego, stwierdzić należy, iż jej 
zadaniem jest ukazanie w jak najbar
dziej naturalny sposób wnętrza domu, 
odzwierciedlającego gust i upodobania 
średniozamożnego mieszczanina, żyją- 
cego w belle epoque.

Od listopada 2005 r. zwiedzający 
płockie muzeum mogą oprócz wysta
wy wnętrz obejrzeć również galerię 
malarstwa i rzeźby młodopolskiej oraz 
kolekcję niezwykle cennego rzemiosła 
artystycznego. Już teraz czynne są 
dwie sale, w których prezentowane 
jest polskie malarstwo pejzażowe 
z przełomu XIX i XX w. oraz obrazy, 
meble i rzemiosło artystyczne z tego 
okresu, inspirowane folklorem pol
skiej wsi.

Secesyjna kamienica stała się wspa
niałą oprawą dla płockiej kolekcji. We
wnętrzny wystrój budynku jest zharmo
nizowany z charakterem prezentowanej 
w nim sztuki. Również nowoczesne za
plecze techniczne bardzo ułatwia wła
ściwą ekspozycję obiektów i ich ochro
nę. Oprócz pomieszczeń administracyj
nych i przeznaczonych na wystawę sta
łą, na parterze kamienicy znajduje się 
obszerna sala na ekspozycje czasowe, 
biblioteka i pomieszczenie, w którym 
usytuowano obecnie sklepik i niewielką 

kawiarenkę. Część zbiorów Muzeum 
Mazowieckiego, którą stanowi sztuka 
przełomu XIX i XX w., uzyskała godne 
miejsce prezentacji. W najbliższym cza
sie, gdy do kamienicy dobudowany zo
stanie budynek przeznaczony na pozo
stałą część historycznych, numizmatycz
nych i archeologicznych obiektów mu
zeum, płocka placówka uzyska prze
strzeń, która pozwoli na kompleksową 
prezentację całości kolekcji.

Monika Pietrzak-Siwińska
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ROZMAITOŚCI

Cmentarz niemal zapomniany

Około 5 km na wschód od Kra
śnika, w lesie przy linii kolejo
wej biegnącej z Lublina do Stalo

wej Woli, znajduje się niewielki, ta-

„Pamięci ofiarom / katastrofy kole
jowej I dn. 8IX1939 r."

O szczegółach owej katastrofy 
nie sposób dowiedzieć się ani z nie

który w pierwszych dniach okupacji 
nie byt niczym szczególnym. Po jed
notorowym szlaku o niewielkiej 
przepustowości pociągi jeździły co 

mywano, że byt to wypadek spe
cjalnie spowodowany przez sity 
sabotażowe, brak jednak na to ja
kichkolwiek dowodów.

Zanim wiadomość o wypad
ku doszła do pobliskich stacji ko
lejowych, na ratunek ofiarom ka
tastrofy ruszyli mieszkańcy oko-

jemniczy cmentarz. Łatwo go do
strzec z okien jadącego pociągu. 
Widoczne są trzy ziemne mogiły 
zwieńczone drewnianymi krzyża
mi. Dwie z nich zlokalizowane są 
po południowej stronie nasypu ko
lejowego - i te nie mają żadnych 
inskrypcji. Trzecia mogiła stoi sa
motnie po przeciwnej stronie to
rów - z kolei tu na przymocowanej 
do krzyża drewnianej tabliczce do
strzec można niewyraźny napis: 

licznych przewodników po regionie, 
ani nawet z bardziej specjalistycznej 
literatury. Część starszych miesz
kańców najbliższej okolicy pamięta 
jednak tragiczne wydarzenie, w na
stępstwie którego powstało to nie
codzienne cmentarzysko. Rozmo
wa z nimi rzuciła snop światła na za
gadkę. Oto kilka zupełnie zapo
mnianych faktów: w nocy z 7 na 
8 września 1939 r. na wspomnianej 
linii kolejowej panował duży ruch, 

5-10 minut. Jeden z nich wiózł ewa
kuowanych z Krakowa cywilów wraz 
z rodzinami. Nieznaczną część pa
sażerów stanowiła wojskowa eskor
ta. Pociąg minął Szastarkę i jechał 
w kierunku Kraśnika. Tuż za nim wy
ruszył skład towarowy, który z nie
wiadomych przyczyn uderzył w tył 
pociągu pasażerskiego. Co dziwne, 
we wraku kabiny parowozu prowa
dzącego pociąg towarowy nie zna
leziono nikogo z obsługi. Domnie-

1.2. Fragment tajemniczego 
cmentarza niedaleko Kraśnika (1)
i jeden z krzyży (2)

(zdjęcia: Marcin Turski)

licznych wsi. Wyciąganie zabitych 
i rannych było trudne. Brakowało 
odpowiednich narzędzi, m.in. 
palników do rozcinania blachy. 
Ratujący pracowali gołymi ręka
mi. Ponadto o świcie zaczęty

Spotkanie z książką
POMYSŁ NA EDUKACJĘ

Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Świętokrzyski wraz z Muzeum
Narodowym w Kielcach rozpoczęto w 2002 r. wydawanie książeczek eduka

cyjnych z serii „Wiem więcej", adresowanych do uczniów szkól podstawowych 
i młodzieży szkolnej. Celem serii jest popularyzacja pałacu biskupów krakow
skich w Kielcach, uznawanego za najbardziej reprezentacyjną budowlę i symbol 
miasta.

W 2002 r. wydane zostały dwie książeczki zapoczątkowujące serię. Pierwsza, 
autorstwa Anny Kwaśnik-Gliwińskiej, zatytułowana Kielecki pałac. Jego twórcy, 
gospodarze, mieszkańcy i goście opisuje historię budowli. Pałac, ufundowany 
przez biskupa Jakuba Zadzika, wybudowany w latach 1637-1644, długo był sie
dzibą urzędów i władz administracyjnych; w 1971 r. Muzeum Narodowe w Kiel
cach przejęło go na cele wystawiennicze. Charakterystyczne budynki, wchodzą
ce w skład założenia pałacowego, przedstawił Bogusław Pa
procki w drugiej książeczce, wydanej w 2002 r., zatytu
łowanej Kielecki pałac. Wzgórze Zamkowe. Opisane tu 
zostały m.in. katedra, kanonie, ujeżdżalnia, spichlerz, 
park, mury obronne pałacu, W 2003 r. ukazały się kolej
ne zeszyty serii: Kielecki pałac. Izba Stołowa Górna, w któ
rym Bogusław Paprocki zaprezentował tak właśnie zwaną 
jadalnię w pałacu kieleckim oraz Kielecki pałac. Aparta
ment Biskupów Krakowskich - tu Anna Kwaśnik-Gliwińska 
scharakteryzowała najbardziej reprezentacyjną salę bu
dowli. Również ta autorka opublikowała w 2004 r. Kielecki 
pałac. Ogród włoski. Anna Kwaśnik-Gliwińska nie skoncen
trowała się tylko na ogrodzie pałacowym w Kielcach, opisała 
historię i tradycję zakładania ogrodów, a także funkcje, jakie 
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pełniły one w ciągu wieków. Podkreśliła też, że podobne ogrody w typie wtoskim 
obejrzeć można m.in, w Woli Justowskiej, Niepołomicach, Książu czy Zamościu.

W 2005 r. opublikowana została książeczka napisana przez Elżbietę Jeżew
ską - Kielecki pałac. Portrety na galerii. Zaprezentowane tu zostały obrazy, które 
obejrzeć można w mieszczącej się w kieleckim pałacu galerii malarstwa polskie
go Muzeum Narodowego w Kielcach: portrety staropolskie, osiemnasto- i dzie
więtnastowieczne. modernistyczne, awangardowe i autoportrety.

Wszystkie zeszyty serii zawierają krótki opis tematyczny zabytków, są ciekawie ilu
strowane, zamieszczono w nich wiele notek biograficznych postaci związanych z pała
cem, słowniczki terminów architektonicznych, wymieniono też ważniejszych pałacowych 
gości (m.in, król Jan Kazimierz, Stanisław Staszic, Jan Styka, Józef Piłsudski, papież Jan 
Paweł II). Sprawdzianem wiedzy są umieszczone w zeszytach krzyżówki i pytania. Wy

dawane w kieszonkowym formacie książeczki w przystępny sposób 
uczą historii Polski, historii sztuki, estetyki; przygotowują 

też uczniów do odbioru bardziej złożonych zagadnień 
kulturowych. Warto dodać, że każda z tych książeczek 
kosztuje tylko 4 zt, popularyzacja zabytków nie jest więc 
droga, najważniejsze - to dobry pomysł i chęci. Idea edu
kacji opracowana przez kieleckich muzealników warta jest 
rozpowszechnienia.

To nie koniec serii, przygotowywane są następne 
pozycje (m.in. dotyczące Muzeum Henryka Sienkiewi
cza w Oblęgorku). Wydane do tej pory zeszyty można 
nabyć w Muzeum Narodowym w Kielcach (25-010 Kiel
ce, pi. Zamkowy 1, tel, 0-14 344-40-14, e-mail: pocz- 
ta@muzeumkielce.net). (ek)



nadlatywać niemieckie samoloty, które 
ostrzeliwały wojsko, ale także ludność 
cywilną z kolejnych transportów. Kule 
zagrażały też ludziom niosącym po
moc, zmuszając ich do szukania schro
nienia w lesie. Po każdym nalocie ratu
jący wracali na tory. Rannych transpor
towano do wsi, a zabitych układano 
w wykopanych naprędce mogiłach, któ
rych sklepienie stanowiły drzwi z rozbi
tych wagonów.

O rozmiarze katastrofy świadczy 
liczba zabitych, wynosząca według re
lacji świadków 68 osób. To oni leżą po
chowani w mogiłach pod widocznymi 
z pociągu trzema krzyżami. Początko
wo były to krzyże zespawane z metalo
wych rurek, wykonane przez kolejarzy. 
Z czasem zniknęły, a na ich miejscu po
jawiły się drewniane, które stoją do 
dziś. Stanowią one jeden z nielicznych 
śladów po katastrofie. Zastanawiające 
jest, że na jej temat nie odnaleziono 
żadnej wzmianki w dokumentach prze
chowywanych w okolicznych urzędach 
czy parafiach. A trzeba wspomnieć, że 
osoba opiekująca się do dziś mogiłami 
zabitych czyniła próby natrafienia na 
ślad pisany tejże katastrofy. Bezsku
tecznie. Jest więc bardzo prawdopo
dobne, że gdy zabraknie już świadków 
opisywanych wydarzeń, to zarówno 
o ukrytym w lesie cmentarzu, jak i zwią
zanym z nim epizodzie z okresu kam
panii Września 1939 r. nie będzie pa
miętał już nikt.

Marcin Turski 
Jolanta Dziubińska
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Zabytki utracone

Świątynia w wil hel mińskim stylu

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 200640

nów w Warszawie, w Łęczycy i Borkach pod Sierpcem). 
W takim stanie kościół przetrwał do początku XX w., aż 
do czasu, kiedy ze względu na budowę nowej świątyni 
został rozebrany.

W 1911 r., z inicjatywy proboszcza ks. Edwarda Szczo- 
drowskiego, architekt Jarosław Wojciechowski wykonał pro
jekt monumentalnej świątyni i okazałej plebanii dla parafii 
w Gostyninie. Do budowy przystąpiono dwa lata później. 11 
listopada 1913 r., w dniu święta patrona, arcybiskup war
szawski ks. Kazimierz Ruszkiewicz poświęcił kamień węgiel
ny. Jednakże wybuch wojny światowej, problemy wewnętrz
ne i ogólne zubożenie społeczeństwa z jednej strony, 
a z drugiej duże koszty budowy spowodowały znaczne spo
wolnienie prac. Zostały one zakończone dopiero w 1924 r.; 
wyposażenie wnętrza nastąpiło jeszcze później. Kościół po
święcony został 15 maja 1927 r., juz po przyłączeniu parafii 
do diecezji płockiej. Uroczystą mszę konsekracyjną odpra
wił ks. biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski.

Zaprojektowany przez Jarosława Wojciechowskiego ce
glany, nieotynkowany kościół - to neoromańska, trójnawo- 
wa, czteroprzęslowa bazylika z westwerkiem od strony po
łudniowej (w kościołach wczesnoromańskich - wieża od 
strony wejścia, w której znajdowały się empory dla zakonni
ków lub możnowtadców i ich dworów). Od strony zachod
niej przylegała kaplica przedpogrzebowa, przykryta cebula- 
stą, spłaszczoną kopułą. Druga kaplica była przystawiona 
do nawy również od strony zachodniej, do której symetrycz
nie została ustawiona wieża. Wydzielone, wąskie prezbite
rium było półkoliście zamknięte, od zachodu przylegała do 
niego trzecia, ogrzewana kaplica, a po stronie przeciwnej 
znajdowała się zakrystia.

W końcu XIX i na początku XX w. w budownictwie sakral
nym dominował nurt neogotycki, związany ze stylem wiślano- 
-baltyckim. Budowniczowie odwoływali się wówczas do 
wzorów architektury średniowiecznej z terenów Pomorza, 
Mazowsza czy Małopolski, do budownictwa o charakterze 
rodzimym. Architekci młodszego pokolenia poszukiwali no
wych rozwiązań. Po 1900 r. Tomasz Pajzderski i jego młod
szy brat Sylwester - wykształceni na Politechnice w Charlot- 
tenburgu pod Berlinem - przyswoili na gruncie polskim for
my niemieckiej architektury romańskiej. Proponowane przez 
nich rozwiązania nawiązywały szczególnie do architektury 
z terenów Nadrenii, ale nie tylko. Powstałe tam świątynie 
charakteryzują się masywnymi, zgeometryzowanymi i prze
nikającymi się brytami, o majestatycznych, wielowieżowych 
sylwetkach. Na gruncie niemieckim noszą miano stylu wil- 
helmińskiego, łączącego się z imieniem króla pruskiego 
i niemieckiego cesarza Wilhelma.

W 1909 r. Sylwester Pajzderski wykonał konkursowy 
projekt na kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Warszawie, za który uzyskał II nagrodę. Na 
jego temat wypowiedział się Jarosław Wojciechowski, 
uznając, że jest to świątynia sztywna i zimna, która repre
zentuje formy niemieckie znane nad Renem, i które w Pol
sce mogą nie być dobrze przyjęte. W kontekście takiej 
opinii, wykonany przez niego projekt dla Gostynina jest 
wyjątkowo zaskakujący, ponieważ reprezentuje idee ar
chitektoniczne zaproponowane przez Pajzderskiego; 
Wojciechowski dodał tylko wieżę w typie włoskim, nawią
zującą bezpośrednio do kampanili Sant’ Ambrogio w Me
diolanie (1128-1144).

W
 historii architektury Gostynina, miejscowości poło
żonej 24 km na południe od Płocka, której początki 
sięgają XIV w., najważniejsze znaczenie miały dwie 
budowle: zamek i kościół parafialny. Zamek, według daw

nych przekazów, należał do piękniejszych i wygodniejszych 
w Koronie. Na przełomie 1611 i 1612 r. stanowił więzienie 
cara Wasyla Szujskiego i jego rodziny. W wyniku przebudo
wy, dokonanej w latach 1824-1830 przez architekta Hilarego 
Szpilowskiego na neogotycki zbór ewangelicki, zamek cał
kowicie zatracił swoje historyczne znaczenie. Uzyskał intere
sującą formę artystyczną, ale o regionalnym znaczeniu. Go
tycki kościół parafialny św. Marcina, również nieoszczędza- 
ny przez czas, także ustąpił miejsca nowej świątyni, ważnej 
dla dziejów architektury w Polsce, wybudowanej w pierwszej 
ćwierci XX w.

Kościół św. Marcina ufundowany został prawdopodob
nie w pierwszej połowie XV w. Była to murowana, jednona- 
wowa świątynia, do której w XVI w. dobudowano kaplicę św. 
Anny, a w wieku następnym kaplicę Matki Boskiej Często
chowskiej. W 1656 r., podczas „potopu” szwedzkiego ko
ściół został spalony. W wyniku następnego pożaru w 1809 r. 
ze świątyni pozostały tylko wypalone mury. Odbudowa na
stąpiła dopiero po trzydziestu latach. Wtedy tez wprowadzo
no zmiany w architekturze świątyni. Wejście znalazło się 
w byłym prezbiterium, w miejscu dawnego ołtarza główne
go, a ołtarz został ustawiony w kruchcie. Mimo pożogi, za
chowało się wówczas jeszcze wiele elementów architekto
nicznych wskazujących, że była to świątynia gotycka.

Kolejny remont przeprowadził ks. kanonik Gronczewski 
w 1870 r. Wówczas kościół byt jednonawową świątynią sa
lową z płaskim stropem i tynkami na ścianach. Zachowane 
elementy ścian wskazywały, że wcześniej był sklepiony. Od 
wejścia i od strony absydy zamknięty byt płaskimi ścianami 
zwieńczonymi, również płaskimi, trójkątnymi szczytami 
z pięcioma niewielkimi sterczynami. Wejście zdobiły nakła
dane arkady ostrotukowe. Nad absydą znajdowały się dwie 
kondygnacje czworobocznej wieży, w której zachowały się 
relikty dawnego portalu zamienionego na okno. Za wieżą 
dobudowano małe galeryjki, tworzące pozorne prezbite
rium. Tam ustawiono ołtarz główny, a przy zakończeniu ga
leryjek - dwa ołtarze boczne. Trzeci ołtarz boczny ustawiony 
byt w kaplicy znajdującej się pośrodku nawy.

Świątynia nie wyglądała zbyt okazale, ściany byty zupeł

nie spustoszone, nie było dekoracyjnego wyposażenia czy 
pomników. Znajdowały się tylko nowe epitafia, m.in. rodziny 
Kleniewskich i Bratoszewskich. W latach 1870-1871 spro
wadzono obraz ołtarzowy „Matka Boska Różańcowa” Woj
ciecha Gersona (drugą wersję tego obrazu, w zmienionym 
formacie, Gerson namalował w 1880 r.) i „Św. Józefa” Teofi

la Godeckiego (prawdopodobnie chodzi o rzeźbę), a w la
tach 1871-1872 na zamówienie ks. Gronczewskiego obraz 
„Św. Mikołaj" Leona Biedrońskiego, „Św. Annę” Antoniego 
Kolasińskiego i „Św. Marcina bpa” - obraz namalowany 

przez hrabinę Marię Łubieńską. W kościele miała znajdować 
się też rzeźba „Św. Desartjana” (?) Bolesława Biegasa (sy

gnowana Biegalski?'), wykonana w lipowym drewnie i mie
rząca około 180 cm.

Z dawnego wyposażenia zachowały się dwa srebrne, 
złocone kielichy z XVII w. i piętnastowieczna brązowa ta
ca z inskrypcjami (podobne tace znajdowały się w tym 
czasie w kilku polskich świątyniach, w tym u Dominika



1.2. Kościół św. Marcina w Gostyninie od strony 
południowo-wschodniej (1) i od strony północno-zachodniej (2)

wym przykładem dla tej architektury stat się kościół zapro
jektowany przez Oskara Sosnowskiego na wyżej wspo
mniany konkurs kościoła dedykowanego Niepokalanemu 
Poczęciu NMP i wybudowany w latach 1909-1954 (nie- 
ukończony). Kościół w Gostyninie, jeżeli nie przewyższał 
tych realizacji, to pod względem walorów artystycznych 
żadnej z nich nie ustępował.

W czasie okupacji w okolicy Płocka Niemcy rozebrali 
duże wspaniałe świątynie, wzniesione na początku XX w. 
Taki los spotkał neogotycki kościół w Gąbinie, zrealizowa
ny według projektu ptocczanina Józefa Piusa Dziekońskie- 
go i kościół w Gostyninie, który zburzono w latach 1941- 
-1942. Planowano również zburzenie kościołów w Dunino
wie (zaprojektowanego przez Konstantego Wojciechow
skiego i uratowanego dzięki interwencji żony fundatora) 
oraz w niedalekich od Gostynina Strzelcach (zaprojekto
wanego przez Strzeżystawa Bowbelskiego, a ocalonego 
dzięki mieszkańcom).

Powszechnie wiadomo, że faszyści profanowali świątynie 
(np. zamieniali je na magazyny), ale wyburzanie ich na ziemi 
gostynińskiej wydaje się odstępstwem od przyjętej przez nich 
normy postępowania. Taka architektura miała przecież dla 
nich wartość architektury narodowej, a kościół w Gostyninie 
wręcz reprezentował taki styl. Wyburzanie tych świątyń w re
jonie Gostynina jest związane z polityką faszystowską, która 
na terenach wcielonych do Rzeszy przewidywała całkowitą

3. Sylwester Pajzderski, konkursowy projekt kościoła Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, 1909 r.

(zdjęcia: 1 - ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pfocku,
2 - „Mazowsze Płockie i Kujawy", 3 - „Przegląd Techniczny1')

Wybudowany w Gostyninie kościół św. Marcina należy 
do grupy znakomitych, ale nielicznych w Polsce neoromań- 
skich budowli sakralnych, zrealizowanych w wyniku odwo
ływania się do tradycji niemieckiej. Można w tym miejscu 
wskazać świątynię w Jutrosinie (1900-1902) Tomasza Pajz- 
derskiego (zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 6, 1993), 
o której pisano, że jest to najwybitniejszy kościół zrealizo
wany w okresie ostatniego półwiecza, oraz kościół w Cze
ladzi (1905-1911) Sylwestra Pajzderskiego. Szczególną sta
wę zyskał znany dziś jako „Czerwony Kościół” - kościół św. 
Szymona i Heleny w Mińsku Białoruskim (wówczas Litew
skim, 1905-1910) Tomasza Pajzderskiego (zob. „Spotka
nia z Zabytkami", nr 3 i 8, 1992 oraz nr 5, 2005). Książko- 

eliminację religii katolickiej. Ponadto na tym terenie antypol
ską i antykatolicką postawę przejawiali niektórzy miejscowi 
Niemcy. Szczególnie agresywny charakter wykazywał pastor 
Bruno Gutknecht z Gąbina, który okazał się agentem gesta
po i jeszcze we wrześniu 1939 r. został stracony na mocy wy
roku potowego. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w czasie 
okupacji również wielu Niemców pomagało miejscowej lud
ności.

Po drugiej wojnie światowej, w latach 1969-1978, na 
miejscu kościoła św. Marcina została wybudowana świąty
nia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła według projek
tu Władysława Pieńkowskiego.

Roman Rzymkowski



Z kolekcji płockiego muzeum

(zdjęcia: 1,2- Monika Pietrzak- 
-Siwińska; wszystkie w zbiorach 
Muzeum Mazowieckiego w Ptocku)

1. Fritz Khmsch, „Figura 
kobiety”, brąz, Niemcy, 1898

2. Oswald Schimmelpfennig, 
„Kobieta Motyl”, brąz, 
Gladenbeck & Shon, 
Niemcy, 1897
3. „Tancerka”, porcelana, 
Amphora”, Czechy, po 1900

4. Wazon, szkto, srebro, 
Francja, po 1900
5. Wazon, szkto, F. T. Legras, 
Francja, ok. 1900

(zob. artykuł na s. 36)


