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Od redakcji

A by uratować znajdujący się w opłakanym stanie siedemnastowieczny kościółek 
zi w Mielenku Drawskim (gmina Drawsko Pomorskie), mieszkańcy tamtejszej 
wsi zawiązali stowarzyszenie i zbierają pieniądze na założonym w tym celu, spe
cjalnym koncie bankowym. Tymczasem konserwatorzy opiekujący się póżnogo- 
tyckim kościołem św. Mikołaja w Potomi (powiat strzyżowski) biją na alarm: 
„ - W murach powstały niebezpieczne pęknięcia i szczeliny! Są one poważnym za
grożeniem dla świątyni". Miejscowy proboszcz dodaje: „- Prowadzimy też prace 
przy renowacji zabytkowych ołtarzy. Wydatki są ogromne". I tam uruchomiono 
specjalne konto bankowe, na które parafianie wpłacają pieniądze.

Z kolei ambicją mieszkańców zabytkowej ka
mienicy przy ul. Żeromskiego 23 w Radomiu, 
w której na klatce schodowej zachowały się pięk
ne polichromie (zob. „Spotkania z Zabytkami", 
nr 1, 2005) postanowili sami przeprowadzić ich 
renowację. W ubiegłym roku wystąpili do mini
sterstwa o dotację. Pieniędzy nie dostali, gdyż 
wniosek zawierał błędy formalne. Chcą więc błę
dy wyeliminować i ubiegać się o dofinansowanie 
prac w roku bieżącym.

Nieporównywalnie większy problem do roz
wiązania mają krakowscy kameduli z klasztoru 
na Bielanach. Mimo szeroko zakrojonej akcji 
pomocy dla jednej z cenniejszych pereł archi

tektury polskiego baroku i mieszczących się w niej zbiorów, ojcowie wciąż oczekują na 
wsparcie. Pomogły już władze województwa, ministerstwo, Totalizator Sportowy, PZU 
i media. Wśród ofiarodawców są instytucje i osoby prywatne. Tu jednak chodzi o milio
ny - pieniędzy będzie więc trzeba dużo więcej.

Tam, gdzie potrzeba goni potrzebę, każdy, nawet najbardziej niezwykły pomysł jest 
dosłownie „w cenie”. W Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spozywczego w Szre
niawie zainicjowano akcję „Zaadoptuj zabytek". Jest ona wzorowana na podobnej ini
cjatywie upowszechnionej w ogrodach zoologicznych, z tą tylko różnicą, że w wyniku 
„adopcji" podopiecznym w ZOO staje się np. słoń, żyrafa lub foka - w muzeum ma na 
to szansę zabytkowa kareta i lokomoblla. Bez pieniędzy nie uda się też zrealizować za
planowanej na najbliższe lata modernizacji jedenastu kamienic na warszawskiej Sta
rówce - siedziby Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Prace, które mają polegać 
m.in. na gruntownej renowacji wszystkich budynków, zainstalowaniu wind i klimatyza
cji, dostosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także na przykryciu 
szklanym dachem dziedzińca muzeum i budowie kina, są dopiero w fazie organizacji. 
Ale już teraz wiadomo, że inwestycja będzie kosztowna. „- Warszawa nie udźwignie 
wszystkich kosztów modernizacji. Dlatego o pomoc chcemy się zwrócić do Unii Euro
pejskiej" - informuje dyrektor muzeum Joanna Bojarska.

Taką pomoc z Unii Europejskiej otrzymało już Centralne Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi. Dzięki przyznanym funduszom oraz dodatkowym środkom uzyskanym z miasta 
będzie ono mogło już wkrótce zrealizować swój wymarzony projekt: rewitalizację obsza
ru pofabrycznego, na którym się znajduje, i utworzenie na nim Skansenu Miejskiej Archi
tektury Drewnianej (zob. artykuł „Rewitalizacja obszarów pofabrycznych” - s. 3).

Nie wystarczą dobre chęci. Bez pieniędzy nie da się ratować zabytków!

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że kwotę 1% należnego podatku dochodowego za rok 2005 

z przeznaczeniem na ratowanie polskich zabytków 
można wpłacać na specjalne konto bankowe ZG TOnZ:
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W listopadzie ub. roku w Międzyna
rodowym Centrum Kultury w Krako
wie odbyta się konferencja „Dzie
dzictwo Kresów - nasze wspólne 
dziedzictwo?". Ideą międzynarodo
wego spotkania było zwrócenie 
uwagi na zjawiska związane ze 
wspólnym dziedzictwem krajów 
Europy Środkowej. Obrady obej
mowały następujące grupy tema
tyczne: Fenomen Kresów, Kresy 
a mitologia narodowa, Współcze
sność Kresów - doświadczenia 
Polski i Węgier. Na zakończenie od
byt się też panel dyskusyjny pt. 
Przyszłość Kresów. W konferencji, 
przygotowanej wspólnie przez Mię
dzynarodowe Centrum Kultury 
w Krakowie i węgierski Urząd ds. 
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
w Budapeszcie, wzięło udział kilku
dziesięciu prelegentów z Białorusi, 
Niemiec, Rumunii, Słowacji, Ukra
iny, Węgier oraz Polski.

Zagrożony jest los zabytkowej ko
palni „Ignacy” w Niewiadomiu. Pa
rę lat temu grupa entuzjastów po
stanowiła uratować dawne budyn
ki, podziemne szyby i dwie najstar
sze na Śląsku działające maszyny 
parowe. Zarejestrowali stowarzy
szenie, postarali się o dotacje, po
zyskali do współpracy miasto i wo
jewodę i udostępnili kopalnię do 
zwiedzania. Obecnie jednak Kom
pania Węglowa, która jest właści
cielem terenu, postanowiła zasy
pać nieczynne szyby, a dwie dzia
łające maszyny parowe przenieść 
w inne miejsce. Plany te uniemożli
wiłoby wpisanie kopalni do rejestru 
zabytków; wniosek w tej sprawie 
wpłynął do wojewódzkiego konser
watora już w 2001 r.

W budynkach po fabryce bawełny 
Karola Scheiblera w Lodzi powsta- 
je olbrzymie centrum sztuki. Orga
nizatorzy zainwestowali już około 
100 tys. zł w odnowienie jednego 
budynku, za co dostali nagrodę 
Wnętrze Roku 2004, przyznawaną 
przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej 
i łódzkich architektów. Potrzebne 
są fundusze na remont pozosta
łych budynków. Część pieniędzy 
trzeba zdobyć u sponsorów, 
część powinno wyłożyć miasto, 
a część Unia Europejska w ra
mach projektu „Kultura 2000". 
Jest nadzieja, że trwająca już od 
dość dawna na całym świecie mo
da na rewitalizację starych fabryk 
i dzielnic przemysłowych upo
wszechni się i u nas.

Trwa remont średniowiecznego 
zamku w Międzyrzeczu. Od dwóch 
lat zabytek nie byt udostępniany 
zwiedzającym z powodu złego sta
nu technicznego. Podjęte prace, ze 
względu na szczupłość posiada
nych funduszy, podzielone zostały 
na kilka etapów. Przede wszystkim 
uzupełnione zostaną ubytki w dol
nych partiach muru zamku, następ
nie wymieniony będzie dach jednej 
z wież oraz zrekonstruowany taras, 
który obecnie grozi zawaleniem. 
Wszystkie prace potrwają kilka lat.

Orawski Park Etnograficzny w Zu
brzycy Górnej przechodzi pod za
rząd władz województwa małopol
skiego. To pierwsze w Polsce mu
zeum skansenowskie w 2005 r. ob
chodziło 50-lecie swego istnienia, 
ale od dawna borykało się z pro
blemami finansowymi. Dotacje 
z urzędu marszałkowskiego i fun
duszy unijnych mają sprawić, że 
skansen odżyje. Potrzeby są bar
dzo duże. Wszystkie znajdujące się 
na jego terenie obiekty - m.in. 
orawskie zagrody, chałupy, budyn
ki gospodarcze, tartak, folusz, kuź
nia, karczma, pochodzące z XVIII 
i XIX w. - wymagają systematycz
nych prac remontowych. Nowe 
środki powinny umożliwić prawidło
we funkcjonowanie skansenu.

Fundacja Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu i Biblio
teka im. Wasyla Stefanyka we Lwo
wie zawarły umowę w sprawie 
współfinansowania remontu daw
nego pałacu Baworowskich, gdzie 
obecnie mieści się Oddział Sztuki 
Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. 
W. Stefanyka. Pałac powstał 
w 1639 r. jako arsenał Sieniaw- 
skich. W XVIII w. należał do rodziny 
Czartoryskich, od których nabyli go 
Baworowscy i w 1830 r. przebudo
wali na pałac. Wiktor Baworowski 
umieścił w nim bogatą kolekcję 
dzieł sztuki i wielką bibliotekę, która 
od 1900 r. udostępniona została 
publiczności. W czasie drugiej woj
ny światowej kolekcja Baworow
skich została włączona do Ossoli
neum, a po wojnie powstał w pała
cu Oddział Sztuki Biblioteki im. W. 
Stefanyka. Zawarta niedawno umo
wa przewiduje, że polska strona 
przekaże na remont pałacu 560 
tys. zł, uzyskanych ze zbiórki prze
prowadzonej na terenie Polski. Je
śli kwota ta będzie wyższa, to po
zostałe środki przeznaczone zosta
ną na konserwację zbiorów lwow
skiej biblioteki, które w przeszłości 
należały do Ossolineum. Zakłada 
się ponadto, że w dwóch pomiesz
czeniach odremontowanego pała
cu mieścić się będzie biuro i sala 

ekspozycyjno-wykladowa, w której 
pokazywane będą wystawy zbio
rów Ossolińskich znajdujących się 
we Lwowie i Wrocławiu.

Późnorenesansowa synagoga 
w Zamościu, której właścicielem 
jest od niedawna Fundacja Ochro
ny Dziedzictwa Żydowskiego w Pol
sce, ma być odrestaurowana za 
unijne pieniądze. Ostatni remont 
świątyni wykonany został w latach 
1967-1972 i od tamtej pory nie pro
wadzono w niej większych prac re
montowych. Budynek jest więc 
w złym stanie technicznym. Po uzy
skaniu funduszy z Unii Europejskiej, 
umożliwiających przeprowadzenie

(rys. Małgorzata Tabaka)

kompleksowej renowacji synagogi, 
obecny właściciel chce umieścić 
w niej centrum kulturalne regionu. 
Ponadto ma mieć tu swoją siedzibę 
Muzeum Żydów Zamościa i Okolic, 
które będzie popularyzować histo
rię przenikania kultury żydowskiej 
i polskiej na Zamojszczyźnie.

Muzeum Książąt Czartoryskich 
w Krakowie odzyskało szesnasto- 
wieczny portret pędzla flamandz
kiego artysty Jana Mostaerta 
(1475-1555). Obraz znany jest pod 
trzema tytułami: „Portret młodego 
mężczyzny”, „Portret Karola VIII” 
i „Książę Burgundii”. Od końca XIX w. 
należał do kolekcji rodziny Czarto
ryskich i przechowywany był na 
zamku w Głuchowie. W 1944 r. wy
wieziony został przez Niemców, 
a w 1948 r. pojawił się na aukcji 
w Nowym Jorku, na której kupiła go 
prywatna osoba i przekazała do 
muzeum w Richmond w Wirginii. 
Kiedy umieszczony został na stro
nach internetowych polskiej amba
sady, na liście utraconych dzieł, 

muzeum zdecydowało się zwrócić 
obraz prawowitym właścicielom.

W listopadzie ub. roku w Lodzi od
byta się konferencja „Tożsamość 
miasta - łódzkie wyzwanie”. Jej 
głównymi tematami byty m.in.: Ro
la materialnego dziedzictwa kultu
rowego Lodzi we współczesnym 
mieście, Wpływ niematerialnego 
dziedzictwa Lodzi na kształtowanie 
współczesnej świadomości miesz
kańców, Diagnoza aktualnego po
czucia tożsamości łodzian, Zasto
sowanie definicji tożsamości Lodzi 
jako narzędzia dla prawidłowego 
procesu rewitalizacji i rozwoju mia
sta. Konferencja stanowiła wyda
rzenie inicjujące „Program budo
wania definicji tożsamości Lodzi”. 
Głównym organizatorem dwudnio
wego spotkania była łódzka Fun
dacja Ulicy Piotrkowskiej.

W październiku ub. roku Podhalań
ski Oddział Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami im. Stanisława Wit
kiewicza w Zakopanem obchodził 
dwudziestolecie swojej działalno
ści. W programie uroczystości, któ
ra odbyła się z tej okazji, było pod
sumowanie akcji ochroniarskich 
w Zakopanem i na Podhalu w la
tach 1985-2000, omówienie 25 lat 
pracy artystycznej Mariana Matu- 
siaka, powołanie do życia Zako
piańskiej Fundacji Narodowej 
„Skansen" dla idei budowy Podha
lańskiego Parku Etnograficznego 
oraz otwarcie ekspozycji muzealnej 
„Poznajmy Zakopane i Tatry". Pod
czas jubileuszowego spotkania 
można też było nabyć okoliczno
ściowy medal z limitowanej serii, 
poświęcony 500-leciu prac wyko
paliskowych w Tatrach.

Na Politechnice Warszawskiej 
w październiku ub. roku odbyta się 
wystawa „Impresje fotograficzne 
z podróży po Europie Jerzego Z. 
Kosiuczenki. Madonny. Nie tylko 
piękne...” Autor pokazanych zdjęć - 
fizyk i dr chemii - w towarzyszącym 
wystawie tekście informacyjnym 
m.in. napisał: „Portretowanie twarzy 
byto zawsze przedmiotem moich 
pozazawodowych zainteresowań. 
Kiedyś wyrażałem to w formie rysun
ku, a obecnie w fotografii. Oblicza 
wyrzeźbionych postaci Madonn głę
boko poruszyły moją wyobraźnię”. 
Niektóre pokazane na wystawie 
Madonny należą już do tematów 
wręcz podręcznikowych, ale znala
zły się też zdjęcia rzeźb, całkowicie 
zapomnianych i nieznanych. Ten fo
tograficzny przegląd Madonn z róż
nych rejonów Europy, oczywiście 
także z Polski, dostarczył zwiedza
jącym wystawę dużo wrażeń este
tycznych i poznawczych.
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Przekształcenia w strukturze gospodarki zachodzące po drugiej wojnie 
światowej przyniosły duże zmiany w organizacji przestrzeni miejskiej. 
Dotyczą one przede wszystkim terenów przemysłowych i mają postać 

procesu, który polega na zmianie przeznaczenia funkcjonalnego, 
formy architektonicznej, kształtu urbanistycznego i wizerunku tych obszarów.

Rewitalizacja
obszarów pofabrycznych

2
r JOANNA MATYSZCZYK

daniem wielu specjalistów jednym z głównych za- 
.dań współczesnej urbanistyki i architektury jest 
1 rewitalizacja terenów przemysłowych. Zmiany 

T gospodarcze powodują, że tradycyjne zakłady 
stają się nierentowne i są zamykane, a całe obszary w mie
ście zamieniają się w nieużytki - a przecież zdegradowa
ne tereny mogłyby być wykorzystane do nowych funkcji. 
Proces naprawczy polega na wprowadzeniu do zdegrado
wanego obszaru miasta innych niż tradycyjne funkcji, 
z jednoczesnym przekształceniem obecnej formy prze
strzennej poprzez nową zabudowę oraz modernizację 
i adaptację już istniejących budynków. Przykładami uda
nej rewitalizacji obszarów poprzemysłowych są Helsinki, 
gdzie stare fabryki zamieniono w komfortowe mieszka
nia, i dzielnica Doków w Londynie - powstało tam mu
zeum i dzielnica mieszkaniowa.

W Polsce problem rewitalizacji przestrzeni pojawił się 
stosunkowo niedawno i przede wszystkim wynika ze zmian 
gospodarczych i społecznych, które nastąpiły po 1989 r. 
Dotyczy jednak zarówno pojedynczych obiektów, jak i ca
łych dzielnic przemysłowych, np. na Śląsku, w Łodzi. 
W centrum Łodzi nadal imponują żywcem przeniesione 
z XIX w. gigantyczne kompleksy, właściwie miasta, z ulica
mi, kolejką, domami dla robotników. Łódź - to cmentarzy
sko fabryk, w większości z nich nie da się już uruchomić 
nowej produkcji. Trudno również, by w tych setkach bu
dowli robić skansen architektury przemysłowej.

Do pierwszej rewitalizacji łódzkiego zabytku architektu
ry przemysłowej doszło tuż po wojnie. Białą Fabrykę, czyli 
pierwsze zakłady Ludwika Geyera, wraz z pierwszym w mie
ście fabrycznym kominem zamierzano rozebrać. Na miejscu 
kilkupiętrowego, olbrzymiego gmachu miał się pojawić par
king. Na szczęście, górę wziął pomysł urządzenia tam Mu
zeum Włókiennictwa. Remont okazał się trudny, bo pierw

1. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
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sza wielka fabryka w mieście była zarobaczona, zaszczurzo- 
na, do cna zniszczona. Dzisiaj przyciąga ludzi z całego świa
ta. Czworobok zabudowań stanowi fragment najstarszej czę
ści zakładów jednego z twórców dziewiętnastowiecznej 
przemysłowej metropolii - Ludwika Geyera, ale jest to rów
nież miejsce piękne krajobrazowo i architektonicznie - ma
lownicze dziewiętnastowieczne budynki umiejscowione są 
nad stawem na obrzeżu miejskiego parku im. Władysława 
Reymonta. Niskie, wsparte na rzędach słupów dźwigających 
drewniane stropy (na belkach zachowały się jeszcze daty - 
1833, 1835) dawne hale fabryczne są świetnym tłem do eks
pozycji historycznych narzędzi i maszyn włókienniczych, ar
tystycznych tkanin przemysłowych, strojów ludowych, 
odzieży i akcesoriów mody. Adaptacja i modernizacja fabry
ki nie zakończyła się w pełni aż do tej pory. Brakuje nadal 
czwartego budynku muzeum w „nowej szacie” i zrealizowa
nia planów utworzenia skansenu przy muzeum.

Przyjmijmy za Wojciechem Micherą (Tajemnica butów, 
czyli pochwala muzeum, „Polska Sztuka Ludowa - Kontek
sty”, 1993), że muzeum pełni funkcję naśladowczą. Jest 
próbą stworzenia pewnego związku, relacji między dzisiej
szym obserwatorem a dawnym wydarzeniem albo przed
miotem. Wraz z rozwojem techniki coraz większego zna
czenia nabiera cel Artura Hazeliusa. Jego motto brzmiało: 
poznaj samego siebie, czyli poznaj warunki, w jakich żyli 
niegdyś ludzie. Motto to idealnie moim zdaniem pasuje do 
definicji muzeum, a jednocześnie do projektu stworzenia 
w Łodzi przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa Skan
senu Miejskiej Architektury Drewnianej w ramach rewita
lizacji kompleksu dawnej fabryki Ludwika Geyera.

Pierwsze na świecie muzeum na wolnym powietrzu 
otwarto w Szwecji w 1891 r. W Polsce pomysł realizacji 
skansenu odnotowano w drugiej połowie XIX w. Jednak 
prawdziwie szybki rozwój muzealnictwa na wolnym powie
trzu nastąpił w latach sześćdziesiątych XX w. W Łodzi z po
mysłem pierwszego skansenu włókienniczego występowała, 
już przy organizowaniu Muzeum Włókiennictwa, pierwsza 
jego dyrektor Krystyna Kondratiuk. Zatwierdzona już na
wet była lokalizacja na skansen, który miał powstać obok 
muzeum, nad stawem. Do terenu muzeum przylega park 
miejski, otaczający budynki muzealne od strony południo
wej i wschodniej. W obrębie parku, w pobliżu południowej 
elewacji muzeum znajduje się staw wypełniający fragment 
doliny rzeki Jasień. Lokalizację skansenu uzasadniano:

- sąsiedztwem zabytkowej Białej Fabryki, reprezentu
jącej klasycystyczne budownictwo przemysłowe pierwszej 
połowy XIX w.;

- sąsiedztwem dworku Geyera, zabytkiem architektu
ry z tejże epoki;

- wolnym terenem zielonym obok stawu, przy któ
rym możliwa jest instalacja zabytkowego folusza z kołem 
wodnym;

- doskonałą lokalizacją przy głównej ulicy miasta.
Przewidywana powierzchnia skansenu miała wynosić 

około 2500 m2 terenów zielonych oraz około 780 m2 sta
wu i miały się tu znaleźć najciekawsze przykłady budownic
twa przemysłowego okresu powstawania Łodzi włókien
niczej. Wówczas proponowano zgromadzić w skansenie: 
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domki tkaczy z ul. Piotrkowskiej, domek kunitzerowski 
z Widzewa, czynszowy jednopiętrowy domek drewniany 
ze Starego Miasta, folusz z kołem wodnym, maneż z kie
ratem poruszającym zgrzeblarki, dworek Geyera jako 
przykład budownictwa fabrykanckiego, zamykający i jed
nocześnie rozpoczynający się za Białą Fabryką teren skan
senu.

Niestety, nie udało się doprowadzić do końca planów 
związanych ze skansenem. Trudności finansowe sprawiły, 
że projekt ten oddalił się, chociaż każda następna dyrek
cja muzeum miała na uwadze ten problem.

Teraz plany utworzenia na zapleczu Centralnego Mu
zeum Włókiennictwa skansenu ponownie powróciły. Ini
cjatywę obecnej dyrekcji muzeum wspiera wojewódzki 
konserwator zabytków - Wojciech Szygendowski. Moder
nizację muzeum i utworzenie na terenie do niego przylega
jącym skansenu przewiduje się na koniec 2007 lub 2008 r. 
W konkursie na przebudowę muzeum zwyciężył projekt 
Fundacji Otwartego Muzeum Techniki z Wrocławia. 
Podstawowym założeniem projektu jest przeniesienie całe
go ciężaru ekspozycyjnego do wschodniego skrzydła, 
a główne wejście ma znajdować się od strony parku. Aby 
dostać się do muzeum, trzeba będzie przejść uliczkami 
skansenu. W skansenie, który powstanie na miejscu dzisiej
szych magazynów, zostanie zrekonstruowana stara łódzka 
ulica. Spacer nią wprowadzi w atmosferę ekspozycji po
święconej historii przemysłu włókienniczego. Najważniej
szym celem jest zachowanie naturalnej skali urbanistycznej, 
czyli szerokości uliczek, wielkości budynków. W minimia- 
steczku rodem z połowy XIX w. stanie osiem przeniesio
nych i odnowionych drewnianych budynków, charaktery
stycznych dla łódzkiej zabudowy okresu fabrykanckiego. 
Znajdzie się tutaj miejsce dla każdego z ginących już typów 
drewnianych zabudowań miejskich:

- obiektu sakralnego (rzymskokatolicki kościół z 1848 r. 
z Nowosolnej, dawny zbór protestancki);

- rezydencji czy domu wielorodzinnego (willa z ul. Sca
leniowej na Rudzie Pabianickiej);

- domu tkaczy (z ulic: Kopernika, Wólczańskiej, Że
romskiego, Mazowieckiej).

Będzie też jeden zabytek ze Zgierza (z pl. Kilińskiego), 
gdzie zachowały się w dość dobrym stanie domki tkaczy 
z XIX w.

W ewidencji łódzkich zabytków jest już tylko 78 drew
nianych budynków, a najstarsze z nich pochodzą z lat sześć
dziesiątych XIX w. Stare drewniane domy robotnicze z XIX w. 
niszczeją w zastraszającym tempie. Każdego roku znika z pej
zażu miasta około 10 drewnianych obiektów ściśle związa
nych z tożsamością kulturową Łodzi. W sześciu drewnia
nych domach znajdzie się także wyposażenie warsztatów 
rzemieślniczych z połowy XIX w., planowane jest również 
otwarcie warsztatów prezentujących ginące zawody. W willi 
letniskowej z ul. Scaleniowej może powstać hotelik dla go
ści. Jest ona budynkiem dwukondygnacyjnym o rozczłonko
wanej bryle i skomplikowanym układzie planu. Została 
wzniesiona około 1905 r. na leśnych terenach podmiejskich. 
Stanowi charakterystyczny przykład zabudowy letniskowej. 
Jej bryłę urozmaicają ganki, tarasy, werandy i wieżyczka,





przykryta namiotowym hełmem. Mansardowe poddasze do- 
świetlone jest zespołem kilku malowniczych lukarn. W willi 
występuje wartościowy detal snycerski - profilowane zakoń
czenia belek, ozdobne kroksztyny, balustrady, kratki, itp.

Niewykluczone, że w skansenie w kościółku z Nowosol- 
nej będą odprawiane msze. Kościół powstał w 1846 r. według 
projektu znanego architekta - Hilarego Szpilowskiego. Jego 
jednoprzestrzenne wnętrze z kondygnacją empor wspartych 
na drewnianych filarach, typowe dla kościołów ewangelic
kich, przykryte jest płaskim polichromowanym stropem. Po
lichromie przykrywają również balustrady i podniebienia em
por. W kościele znajduje się oryginalne wyposażenie - drew
niany ołtarz, ambona i znacznie zniszczony prospekt organo
wy na emporze muzycznej.

Plany dotyczące budynków, które mają być przeniesione 
do skansenu, ulegają ciągłej modyfikacji. Niektórzy właścicie
le prywatnych domów wycofują się z wcześniejszych ustaleń, 
zamierzają remontować swoje budynki w ich dotychczaso
wym miejscu. Większość domów z XIX w. jest w fatalnym 
stanie i przez lata ulegały wielu przeróbkom. Przykładem mo
że tu być willa z ul. Scaleniowej, ładna, ale w bardzo złym sta
nie (konieczna jest wymiana dużej części materiału drewnia
nego). W obiektach, które znajdą się w tym nietypowym mu
zeum, ma być odtworzony oryginalny wystrój wnętrz. Dwa 
domki tkackie zostały już rozebrane i czekają w magazynach 
na realizację projektu.

Na przeszkodzie tych rozległych planów stoją, tak jak 
w latach sześćdziesiątych XX w., fundusze. Jest to inwestycja 
wieloletnia, której planowany koniec przypada na 2007 lub 
2008 r. Obecnie pieniądze na przeniesienie obiektów i ada
ptację skrzydła „D” Białej Fabryki miasto pozyskało z dwóch 
funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Regionalnego 
Rozwoju i Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy 
dofinansowuje obiekty o dużym znaczeniu dla kultury i tu
rystyki, drugi - przyznaje pieniądze na zatrudnienie i przy

uczenie bezrobotnych. Unia Europejska przyznała na remont 
skrzydła Centralnego Muzeum Włókiennictwa, fabrycznej 
łaźni Geyera i budowę skansenu 15 min zl. Niezbędna reszta 
pieniędzy, czyli około 5 min zł, ma pochodzić z budżetu mia
sta. Unia Europejska wyłoży część środków w ramach pro
gramu ochrony dziedzictwa kulturowego, propagowanego 
w państwach unijnych oraz restrukturyzacji zawodowej 
i wspierania ginących zawodów, takich jak cieśla, snycerz. 
Jednym z warunków wykorzystania unijnych pieniędzy jest 
zatrudnienie i przeszkolenie bezrobotnych. Są to również za
łożenia priorytetowe programu „Balcon”, w ramach które
go może zostać zrealizowany projekt skansenu. „Balcon” zo
stał opracowany przez rząd Szwecji, by przygotować przed
stawicieli państw bałtyckich do ratowania obiektów zabyt
kowych. Chodzi o współpracę instytucji samorządowych, 
rządowych oraz prywatnych sponsorów. Szwedzi dzięki te
mu pomysłowi uratowali wiele cennych zabytków. System 
działania jest prosty. Najpierw wybiera się obiekt i opraco
wuje program konserwacji. Potem są szkolenia dla bezrobot
nych, zdobywa się fundusze na realizację inwestycji. Następ
nie świeżo wyszkoleni rzemieślnicy remontują obiekt. Jest to 
program szczególnie ważny dla Łodzi, może bowiem stano
wić pomoc dla niszczejących zapomnianych zabytków dzie
więtnastowiecznego miasta przemysłowego i jednocześnie 
w walce z narastającym w mieście bezrobociem.

Czy możemy zrezygnować z ostatniej szansy zachowa
nia tradycyjnej dziewiętnastowiecznej architektury prze
mysłu włókienniczego? Skansen będzie niezwykłą atrak
cją dla turystów, mogących z bliska poobcować z obiekta
mi dziewiętnastowiecznego miasta przemysłowego. Naj
lepsza scenografia nie przemówi tak do wyobraźni, jak 
autentyczne otoczenie, a jego atrakcyjność podniosą 
czynne warsztaty tkackie oraz pokazy działania zabytków 
techniki.

Joanna Matyszczyk

Spotkanie z książką
EUROPEJSKI RYNEK SZTUKI

Kantor Wydawniczy Zakamycze, jedno z czołowych polskich wydawnictw praw
niczych, wydal kolejną książkę dotyczącą szeroko rozumianego prawa ochro
ny dziedzictwa kultury. Tym razem jest to monografia autorstwa Wojciecha Paczu- 

skiego, prawnika i historyka sztuki, poruszająca problem handlu dziełami sztuki 
w Unii Europejskiej, a właściwie jego prawne aspekty (W. Paczuski, Handel dzieła
mi sztuki w Unii Europejskiej. Kantor Wyd. ZAKAMYCZE, Kraków 2005, 399 ss.).

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym rozdziale autor defi
niuje przedmiot obrotu handlowego, czyli dzieło sztuki, opierając się w szczegól
ności na regulacjach z zakresu prawa celnego. W rozdziale drugim przedstawia, 
niezwykle ważny z punktu widzenia podstawowych zasad Unii Europejskiej, pro
blem ochrony zabytków w odniesieniu do jednej z czterech swobód - swobody 
przepływu towarów. Rozważania w tym zakresie pojawiają się również w dalszej 
części pracy, głównie w rozdziale szóstym.

Rozdział trzeci dotyczy wspólnotowego systemu ochrony dóbr kultury. Au
tor koncentruje się tu na rozporządzeniu nr 3911/92 Rady Unii Europejskiej 
z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury oraz dyrektywie Rady nr 
93/7/EEC z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu obiektów kulturalnych bez
prawnie wywiezionych z terytorium państwa członkowskiego. Co prawda na pol
skim rynku wydawniczym już w 2000 r., czyli jeszcze przed wejściem Polski do 
Unii Europejskiej, ukazała się książka autorstwa M. Niedźwiedź pt. Obrót dobra
mi kultury w Unii Europejskiej, w której opisane zostało wskazane rozporządze
nie i dyrektywa, jednakże W. Paczuski przedstawia europejski rynek sztuki 
w szerszej perspektywie, uwzględniając również nowelizacje tych aktów praw
nych. Jedyną wątpliwość budzi tu pominięcie przez autora pozostałych regula
cji wspólnotowych, które póki co mają charakter soft law. dotyczących różnych 

aspektów ochrony wspólnego, europejskiego dziedzictwa kultury. Chodzi tu 
w szczególności o kilka rekomendacji, które pozwalają sądzić, podobnie jak 
przedstawione w książce podstawy traktatowe, że europejskie prawo ochrony 
dziedzictwa kultury będzie się dalej rozwijać.

Rozdział czwarty dotyczy odniesienia przedstawionych wcześniej regulacji 
wspólnotowych do prawa międzynarodowego publicznego, a przede wszystkim do 
konwencji UNESCO, dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania 
nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporzą
dzonej w Paryżu 17 listopada 1970 r. oraz nieratyfikowanej przez Polskę Konwencji 
Unidroit z 1995 r., dotyczącej kradzieży i nielegalnego wywozu dóbr kultury.

Rozdział piąty zawiera odniesienia empiryczne i opis funkcjonowania 
przedstawionych wcześniej norm w Unii Europejskiej. Ostatni rozdział książki 
traktuje o krajowych regulacjach w przedmiotowym zakresie, przy wykorzysta
niu tak opisu normatywnego, jak i empirycznego.

Zaznaczyć należy, iż podwójne wykształcenie autora skutkuje nie tylko zro
zumieniem dla systemów normatywnych, lecz również właściwym wyczuciem 
sztuki i jej potrzeb. Co rzadko spotykane w książkach prawniczych, została ona 
zilustrowana zdjęciami dziel sztuki i zabytków.

Pracę należy gorąco polecić nie tylko prawnikom zajmującym się przedmioto
wym zagadnieniem, lecz również osobom profesjonalnie uczestniczącym w rynku 
sztuki oraz historykom sztuki, konserwatorom i muzealnikom. Pozwoli ona poznać 
regulacje normatywne obrotu handlowego dziełami sztuki i zabytkami oraz europej
ski system ich ochrony. Książka jest do nabycia w specjalistycznych księgarniach 
oraz w księgarni internetowej: www.profinfo.pl.

Kamil Zeidler
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Historia najstarszych polskich więzień jest przede wszystkim 
historią podziemi - brudnych, mrocznych, pełnych wilgoci, szczurów 

i rozmaitego robactwa. Więźniów przetrzymywano w wieżach zamkowych 
i ratuszowych piwnicach, a nawet w nieprzystosowanych do tego 

zwykłych drewnianych pomieszczeniach.

Dawne polskie więzienia
AGNIESZKA LISAK

decydowana większość teoretyków i praktyków 
prawa aż do końca XVIII w. stała na stanowisku, 
że najlepszym sposobem zapobiegania przestęp

czości jest odstraszanie. Stąd też nawet za tak błahe i wąt
pliwe przestępstwa, jak kradzież jedzenia czy czary, kara
no śmiercią. Egzekucje wykonywano publicznie, przez co 
stawały się one wielkim widowiskiem, skupiającym rzesze 
gapiów. Odcięte nogi, ręce, ciała wisielców pozostawiano 
na widoku, aż do zupełnego rozkładu, tak aby jeszcze 
przez wiele miesięcy mogły „służyć przykładem”.

W tych okolicznościach nietrudno się dziwić, że pozba
wienie wolności uchodziło za karę niezbyt surową, a co wię
cej, odbywane gdzieś w mrocznych i wilgotnych podzie
miach nie mogło skutecznie odstraszać, czyli wychowywać 
innych. Ponadto pociągało za sobą wysokie koszty związa
ne z utrzymywaniem skazanych oraz ryzyko ich ucieczki. 
Mała popularność kary pozbawienia wolności sprawiała, że 
przez całe stulecia nie przywiązywano większej wagi do spo
sobu jej wykonywania. Nie budowano też więzień, ale wy
korzystywano na ten cel budowle już istniejące: wieże, pod
ziemia kamienic, ratuszy, zamków. Ze zwyczajem przetrzy
mywania skazanych w lochach zerwano ostatecznie dopie
ro na przełomie XVIII i XIX w., co było wynikiem głoszo
nych w dobie oświecenia postulatów humanitaryzacji pra
wa karnego, w tym kary pozbawienia wolności. W okresie 
tym zaczęto zwracać też uwagę na konieczność wykonywa
nia jej z poszanowaniem godności uwięzionych oraz zapew
nieniem im pewnego minimum w zakresie higieny, praktyk 
religijnych, kontaktów z rodziną.

W czasach najdawniejszych, tj. monarchii patrymonial- 
nej, siedzibą więzień były zamki i grody, odwiedzane przez 
władcę, który początkowo jako jedyny i najwyższy sędzia 
jeździł po całym kraju w celu sprawowania wymiaru spra
wiedliwości. Można się tylko domyślać, że przy takiej or
ganizacji wymiaru sprawiedliwości oczekiwanie w więzie
niu podejrzanego na wyrok mogło trwać nawet kilka lat. 
Głównym miejscem przetrzymywania skazanych w zam
kach były podziemia i wieże. Podziemia zamkowe z czasem 
zaczęły mieć coraz bardziej rozbudowaną postać, przybie

rającą niekiedy formę skomplikowanych.labiryntów. W taj
nych skrytkach przechowywano w nich cenne przedmioty, 
składowano żywność, a w wypadku zagrożenia chroniła się 
tu ludność. Korytarze mogły kończyć się tajemnym wyj
ściem poza mury obronne do pobliskiego miasta lub inne
go zamku. Tędy dostarczano jedzenie w razie oblężenia, by
ła to też ostatnia droga ucieczki w wypadku przełamania 
przez wroga bram. Wieże natomiast były budowlami

1. Więzień w dybach, drzeworyt z książki Biernata z Lublina 
Żywot Ezopa, 1578

obronnymi, które zaczęto wznosić dopiero w XIII w. Były 
miejscem obserwacji na wypadek zbliżania się wroga, do
godnym bastionem walki, a w wypadku przełamania mu
rów ostatnim miejscem schronienia. Tak więc przetrzymy
wanie więźniów nie było ich głównym zadaniem. W wy
padku prymitywnych, drewnianych grodów, nieposiadają- 
cych jeszcze ani wież, ani podziemi, więźniów umieszczano 
w zwykłych drewnianych pomieszczeniach.

W miarę tworzenia się monarchii stanowej, tj. wyod
rębniania stanów (szlachty, mieszczaństwa, duchowień
stwa, chłopstwa), doszło do różnicowania się praktyk w za
kresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tym sa
mym do różnicowania więzień. W wypadku szlachty kara 
pozbawienia wolności odbywana była na terenie starościń
skich zamków, albowiem to właśnie do starostów należało 
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egzekwowanie takiej kary. Skazani odbywali ją na dnie 
wież (tzw. kara wieży dolnej) lub na górze (tzw. kara wieży 
górnej). Pierwsza z nich była jedną z najsurowszych kar 
orzekanych w odniesieniu do szlachty. Skazanego spuszcza
no za pomocą sznura przez otwór w suficie na dno baszty 
do pomieszczenia bez okien i drzwi. W niewietrzonej celi 
panowała wilgoć i absolutny mrok. Więzień spał na gołej, 
wilgotnej od wód zaskórnych ziemi. Nie było tu także pie
ca, zimą przed chłodem chroniła go tylko odzież. Jedynym 
pożywieniem skazanego był chleb i woda, spuszczane za 
pomocą liny, tą samą drogą wyciągano kubeł z nieczysto
ściami. Tego ciasnego i ciemnego niczym grób pomieszcze
nia, w którym nie sposób było odróżnić dnia od nocy, wię
zień nie opuszczał przez cały czas odbywania kary. Nie

Wieża była typowym więzieniem szlacheckim. Praktyka 
skazywania przedstawicieli tego stanu na karę więzienia 
w innej formie pojawiła się dopiero w XVIII w., wraz 
z utworzeniem pierwszych więzień państwowych w Ka
mieńcu Podolskim, Częstochowie, Warszawie (Prochow
nia), gdzie zaczęto zamykać skazanych bez względu na stan.

Do dziś wiele ze starościńskich zamków nie zachowało 
się. Nie przetrwał zamek w Poznaniu, w Lublinie pozostała 
jedynie wieża i kaplica, po zamku w Warszawie zachowała 
się dolna kondygnacja wieży. Do dziś na jej ścianach widnie
ją gmerki wykonane przez dawnych lokatorów. Większość 
z nich stanowią wyryte dość niezdarnie znaki heraldyczne. 
Należy jednak pamiętać, że w celi szlacheckiej in fundo 
więźniowie nie mieli żadnych sprzętów, narzędzi czy świa-

przyjmował żadnych wizyt, nie korzystał z pomocy lekarza 
ani duchownego. Ze względu na panujące tu warunki, wie
lu umierało nie doczekawszy końca kary, inni wychodzili 
ślepi, chorzy, obłąkani. Czas trwania tej kary był stosunko
wo krótki (rok i 6 tygodni), aczkolwiek należy pamiętać, że 
sankcja ta godziła nie tyle w wolność skazanego, co przede 
wszystkim w jego zdrowie i życie.

Zupełnie odmienny charakter miała tzw. kara wieży 
górnej. Skazani na jej odbycie przebywali w pomieszcze
niach znajdujących się ponad powierzchnią ziemi. Cele 
były jasne, ogrzewane, dość czyste. Skazany mógł wnieść 
tu swoje meble i inne potrzebne sprzęty. Mógł mieć słu
żącego, przyjmować duchownego, lekarza, krewnych, są
siadów, a nawet urządzać uczty z pijaństwem, zabawą 
i muzyką. Dolegliwość tej kary była więc niewielka 
i związana przede wszystkim z zakazem opuszczania celi. 
Tej zresztą często nie zamykano wcale, polegając na tzw. 
verbum nobile, czyli słowie danym przez szlachcica.

tła. Zwyczaj podpisywania się w miejscach do tego nieprze- 
znaczonych (na skałach szlaków górskich, ścianach budyn
ków) istnieje do dzisiaj, dziś jednak podpisujemy się nazwi
skiem, wtedy czyniono to za pomocą herbów.

Na Wawelu celom więziennym służyły wieże fortyfika
cyjne (Senatorska, Panieńska, Złodziejska) oraz podziemia. 
W wypadku podziemi materiały historyczne potwierdzają 
istnienie tu dwóch więzień, nie dają jednak ich dokładnego 
opisu. Pierwsze, zwane Dorotką, znajdowało się pod do
mem Tęczyńskich. Już w 1733 r. nie pełniło swojej funkcji, 
przez co na powrót stało się zwykłą piwnicą. Jedyny opis te
go więzienia pochodzi z lustracji z 1736 r., niestety, nie jest 
on zbyt obrazowy. Czytamy w niej: „Item w tymże sklepie 
[pomieszczeniu] na prawej ręce w kącie jest dół per modum 
więzienia, do którego odrzwia [framugi] tylko same drewnia
ne bez drzwi i schody stare także drewniane, po których 
zszedłszy na dół jest dziura z kamieni prostych murowanych 
[...] ad fundum na więźniów” (Stanisław Tomkowicz,
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Wawel. Zabudowania Wawelu i ich dzieje, Kraków 1908, 
s. 632). Z opisu tego dowiadujemy się o istnieniu tu celi ty
pu szlacheckiego bez okien i drzwi, która jednocześnie nie 
była umieszczona w wieży, wejście do niej znajdowało się 
bowiem w piwnicy. Dziś domu Tęczyńskich nie ma, nie ma 
także pewności co do jego dokładnej lokalizacji na terenie 
zamku, a tym samym nie jest możliwe znalezienie jego piw
nic. Drugie więzienie nazwane zostało tatarskim od prze
trzymywanych tu w XVI w. Tatarów, będących jeńcami wo
jennymi; to więzienie również nie zostało zlokalizowane.

Znacznie większa różnorodność miejsc i warunków 
odbywania kary pozbawienia wolności panowała w mia
stach. Tu więzienia znajdowały się przede wszystkim 
w podziemiach ratuszy. Wiadomo, że w Poznaniu dla ska
zanych przeznaczono kilka pomieszczeń, które od reszty 
piwnic oddzielone zostały drewnianą kratą. Nie wszędzie 
jednak więzienie było tak obszerne, częstokroć składało 
się ono z jednej brudnej ciemnicy, w której zamykano 
wszystkich bez względu na wiek, płeć i rodzaj zarzuca
nych czynów. Osoby skazane przetrzymywano razem 
z podejrzanymi i chwilowo zatrzymanymi. Tak np. w Wa
dowicach mały drewniany domek, szumnie zwany ratu
szem, składał się tylko z trzech pomieszczeń: izby sądo
wej, lichego więzienia i izdebki. W wielu miastach było 
jeszcze skromniej, np. w wypadku Łobżenicy (woj. byd
goskie) dowiadujemy się o „dole złoczyńców”, w Warsza
wie w początkowym okresie przestępców zamykano po 
prostu w domu wójta, a zdarzały się i takie miasteczka, 
które więzień nie miały wcale. Ujętych zakuwano po pro
stu w kłody do czasu wydania wyroku lub też odsyłano 
do najbliższego więzienia w innej miejscowości.

Duże miasta o wysokim procencie przestępczości nie 
mogły sobie pozwolić na takie prowizoryczne rozwiąza
nia. Musiały dysponować przynajmniej jednym więzie
niem w ratuszu. Z czasem jednak i tam zaczynało brako
wać miejsca, dochodziło do bójek, uduszeń. W takiej sy
tuacji decydowano się niekiedy na rozbudowę samego ra
tusza. W Krakowie np. w 1547 r. wystawiono na dzie
dzińcu „chędogie” cele. Panujące tu warunki były znacz
nie lepsze od tych pod ziemią, stąd przeznaczono je dla 
chwilowo aresztowanych i zamkniętych za długi.

2. Jan Matejko, „Grzymislawa z synem swym, Bolesławem Wstydliwym, 
w więzieniu u Konrada Mazowieckiego”, 1979, ol., deska, 32 x 62,5 cm, 
obraz zaginiony

3. Ruiny wieży zamkowej w Krewie; w jej lochach w 1382 r. Jagiełło uwięził 
i zamordował swego stryja, Kiejstuta

4. Turmą więzienna na zamku Tenczyn w woj. małopolskim

5. Cela więzienna w osiemnastowiecznej twierdzy w Srebrnej Górze

Innym razem starano się adaptować na więzienia bezu
żyteczne budowle. Do takich od pewnego czasu zaczęły na
leżeć wieże w obrębie murów obronnych, które z czasem 
utraciły swoje militarne znaczenie ze względu na udoskona
lenie broni palnej i technik wojennych. W Poznaniu np. wy
korzystywano na ten cel wieże bramne Woroniecką i Wro
cławską, a w Elblągu w wieży „obywatelskiej” zamykano 
mieszczan z reguły za długi i wykroczenia obyczajowe, 
w wieży „skarpeta” osadzano swawolników, a w baszcie 
„babi dół” nieskromne niewiasty, natomiast wieża „okrą
glak”, stojąca przy ul. Świętego Ducha, odstraszać miała 
wiarołomnych małżonków. W Warszawie na cele więzienne 
wykorzystywana była wieża w załomach murów przy zbie
gu ulic Krzywe Koło i Brzozowej. Niestety, ze względu na 
fatalny stan, już w 1605 r. uległa ona zawaleniu.

Jeszcze innym razem więźniów zamykano w tzw. korde
gardach, czyli budynkach straży miejskiej. Straży tej przysłu
giwało prawo aresztowania złapanych na gorącym uczynku 
popełnienia przestępstwa, w tym sprawców bójek, awantur-
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ników oraz tych, co „zagrzaną mając 
trunkiem głowę powracali późno w nocy 
do domów z huczeniem pijackim i krzesa
niem szabel po brukach” Jędrzej Kito- 
wicz, Opis obyczajów za panowania Au
gusta III, Warszawa 1985, s. 146). Tych 
ostatnich wypuszczano już dnia następ
nego po wytrzeźwieniu, chyba że prosili 
o przetrzymanie ich do wieczora, tak aby 
mogli wyjść stąd pod osłoną nocy. Pełni
ły więc kordegardy funkcję aresztów, gdy 
jednak były obszerniejsze, zamykano 
w nich też osoby skazane na krótkotrwa
łe kary pozbawienia wolności. Budynki 
takie znajdowały się m.in. w Krakowie, 
Gdańsku, Warszawie, Toruniu.

Szczególnym rodzajem więzień działających na terenie 
miast były tzw. domy pracy przymusowej. Pierwszy z nich 
założony został w Gdańsku w 1629 r. Zamknięte tu osoby 
zmuszano do ciężkiej, niemal katorżniczej pracy w warszta
tach sukienniczych, dzięki czemu uzyskiwano tanią siłę ro
boczą. Jednocześnie wierzono, że w ten sposób uda się od
uczyć próżniactwa i przestępczych skłonności. Gdański 
dom stworzony został z myślą o żebrakach, włóczęgach 
(choćby nie popełnili żadnego przestępstwa) i o sprawcach 
drobnych występków, rokujących poprawę. Tu także zamy
kano swawolną, sprawiającą problemy wychowawcze mło
dzież na polecenie rodziców, którzy jednocześnie określali 
długość pobytu i ponosili wszelkie związane z nim koszty. 
Osadzenie następowało wyrokiem sądu. Czas pobytu usta
lano indywidualnie, wynosił od kilku miesięcy do 20 lat. 
Zycie zamkniętych tu osób szczegółowo określał regulamin. 
Dni powszednie niemal w całości wypełniała praca. Czas 
wolny więźniowie mieli jedynie w niedziele i święta, i to do
piero po południu. W domu obowiązywały bardzo surowe 
reguły - zabroniony był kontakt mężczyzn z kobietami, spo
żywanie alkoholu, palenie tytoniu, gry hazardowe. Z cza
sem także w innych miastach Polski (Wrocław, Kraków, 
Warszawa, Toruń) zaczęły powstawać tego typu zakłady.

Na wsiach więzienia pełniły przede wszystkim funkcję 
aresztów, w których przetrzymywano sprawców do chwi
li wydania wyroku, a następnie jego wykonania. Kara po
zbawienia wolności pojawiła się tu dopiero w XVII w. 
i była orzekana raczej w niewielkiej wysokości. Np. w do
brach biskupstwa chełmińskiego najkrótszy czas jej trwa
nia wynosił zaledwie jedną godzinę siedzenia w wieży (za 
„uderzenie w gębę”, wypchnięcie za drzwi czy pomówie
nie), najdłuższy dwa tygodnie. Chłop bowiem był zbyt 
cenną siłą roboczą, aby można było pozwolić sobie na 
skazywanie go na bezczynne tkwienie w więzieniu. Z tych 
samych przyczyn rzadko karano go śmiercią. Ze względu 
na niewielką popularność pozbawienia wolności oraz nie
wielką liczbę potencjalnych przestępców na wsiach nie 
budowano więzień, ale wykorzystywano akurat wolne 
pomieszczenia, takie jak dworskie piwnice, lochy w zam
ku pana, spichlerze, komórki. Niekiedy pan decydował 
się na przeznaczenie na ten cel konkretnej budowli - 
w Proszowicach na Śląsku już w 1564 r. było wiejskie 

6. Baszta Wronia w Chojnicach, na początku
XIX w. byto w niej więzienie

(zdjęcia: 2 -wg Stanislaw Witkiewicz, „Matejko", Lwów 1912, 
3,5- Jarosław Komorowski, 4 - Kacper Śledziński, 

6 - Zbigniew Lewiński)

więzienie (zapewne drewniane), do 
którego klucz nosił u pasa sołtys.

Własne więzienia miało także du
chowieństwo, choć w tym wypadku 
źródła są bardzo dyskretne. Już synod 
ogólnopolski legata Jakuba, który odbył 
się w 1248 r., wprowadził karę więzie
nia dla duchownych, składających fał
szywe zeznania. Wiadomo, że w zamku 
arcybiskupa gnieźnieńskiego w Uniejo

wie (woj. łódzkie) odbywał karę pozbawienia wolności 
skazany wyrokiem arcybiskupa pewien ksiądz. Bez wątpie
nia najbardziej znane więzienie dla kleru było na zamku 
w Lipowcu koło Chrzanowa. Jeszcze w ubiegłym wieku 
pokazywano tu malowidła na ścianie, przedstawiające po
stać zakonnika, obok którego wymalowano dwa symbo
liczne serca. Bo też i niejednego z duchownych sprawy ser
cowe sprowadzały do murów Lipowca.

Wiek XVIII przyniósł fundamentalne zmiany w dziedzi
nie więziennictwa. Doszło wtedy do pojawienia się pierw
szych więzień państwowych, w których zamykano spraw
ców bez względu na przynależność stanową. Doszło także 
do ujednolicenia zasad odbywania kary pozbawienia wol
ności. W 1767 r. marszałek Stanisław Lubomirski założył 
w Warszawie pierwsze nowoczesne więzienie, zwane Pro
chownią, w którym przyjęte rozwiązania bliższe były dzi
siejszym praktykom. Wprowadzono tu wiele niespotyka
nych dotąd rozwiązań. Zycie więźniów nie miało już cha
rakteru przypadkowego, ale było szczegółowo reglamento
wane przez regulamin, tworzony przez ordynacje marszał
kowskie. Poruszał on kwestie, na które dotychczas w ogó
le nie zwracano uwagi - higieny (oczywiście w osiemnasto
wiecznym rozumieniu tego słowa), praktyk religijnych, 
odzieży. Co więcej, nakazywano dobre traktowanie więź
niów i przewidywano kary za ich bezprawne bicie.

Upowszechnienie się w XVIII w. kary pozbawienia 
wolności sprawiło, że dotychczasowe podziemia zamków, 
wież i ratuszy stały się za małe, a ich dość przypadkowa 
architektura nie nadawała się do przetrzymywania więk
szej liczby skazanych. I to właśnie sprawiło, że na przeło
mie XVIII i XIX w. więźniów zaczęto przetrzymywać 
w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach. 
W architekturze kraju pojawiły się wówczas więzienia, 
odpowiadające swym wyglądem dzisiejszym - solidne, 
masywne budynki z małymi zakratowanymi okienkami. 
Z uwagi na oszczędność, zazwyczaj nie budowano wtedy 
nowych obiektów, ale starano się wykorzystywać na ten 
cel budowle już istniejące, np. dawne twierdze (twierdza 
częstochowska i w Kamieńcu Podolskim) czy też puste 
budynki kasowanych przez zaborcę klasztorów.

Agnieszka Lisak
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Stanislaw Oświęcim herbu Radwan z Kunowy (zm. 1657), łowczy sanocki, 
dworzanin króla Władysława IV Wazy, pamiętnikarz, darzył wielkim uczuciem 
swą przyrodnią siostrę Annę. Po powrocie z Rzymu w 1647 r., gdzie uzyskał 

zgodę papieża na zawarcie z nią małżeństwa, zastał Annę zmarłą; miała 
wówczas 21 lat. Legenda o nieszczęśliwej miłości i śmierci stanowi rodzaj 

polskiej trawestacji historii Romea i Julii. Utrwalona została w dziełach 
literackich, muzycznych i plastycznych.

Polska legenda
Romea i Julii w sztuce

ALDONA SOŁTYSÓWNA

ieszczęśliwa para spoczywa w krypcie kaplicy 
przy kościele franciszkanów w Krośnie. Na 
ścianach kaplicy wiszą olejne portrety tej osnu

tej legendą pary; powstały w pierwszej połowie XVII w. 
Anna przedstawiona została w pozycji stojącej, w ujęciu

tu i dwie winiety - tytułową i końcową. Powstało 12 ry
sunków sepią, litografowanych, których tematem są losy 
krośnieńskiej pary, inspirowane sentymentalnymi nastro
jami patriotyzmu i umiłowaniem dziejów ojczystych 
przez artystę.

Temu nastrojowi uległ również Stanisław Bergman 
(1862-1930), uczeń Jana Matejki, pochodzący z Kro
sna. Malarstwo studiował w latach 1879-1885 i 1887-1890

en face, w ozdobnej sukni i fryzurze zgodnie 
z modą epoki. Prawą rękę wspiera na książce, 
leżącej na konsoli. W tle widać kotarę i frag
ment balustrady. Portret utrzymany jest w tona
cji ugrów, brązów, bieli. Stanisław ukazany zo
stał również w pozycji stojącej, en face, 
w ozdobnym modnym stroju, ze szpadą u bo
ku, lewą rękę wspiera na lasce; tonacja kolory
styczna podobna jak na portrecie Anny. Wize
runki Anny i Stanisława zostały powtórzone na 
obrazie wotywnym w ołtarzu kaplicy, wśród 
członków rodu Oświęcimów, niektórych spo
czywających również w krypcie kaplicy kro
śnieńskiej. Portrety Anny i Stanisława są auten
tycznymi wizerunkami pary bohaterów.

W epoce romantyzmu legenda o miłości An
ny i Stanisława Oświęcimów inspirowała wielu 
twórców. W 1856 r. Mikołaj Bołoz Antoniewicz 
napisał poemat Anna Oświęcimóuma. Przyjacie
lem Antoniewicza i towarzyszem broni z okresu 
powstania listopadowego był ojciec Artura 
Grottgera. Młody malarz zainteresował się żywo 
poematem Antoniewicza oraz legendą o Annie 
i Stanisławie Oświęcimach. Przepisał cały utwór 
oraz wykonał po dwie ilustracje do każdego ak

1.2. Portrety Stanisława (1) i Anny (2) Oświęcimów (pierwsza potowa XVII w.) 
w kaplicy przy kościele franciszkanów w Krośnie
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Artur Grottger urodzi) się 11 listopada 1837 r. w Ottynio- 
wicach w Galicji, zmart 13 grudnia 1867 r. w Amelie-les-Ba- 
ins we Francji. Byt synem malarza Jana Józefa Grottgera 
i Krystyny Blahao de Chodietow. Pierwsze nauki w zakresie 
rysunku pobiera) u ojca, następnie, w latach 1849-1852 
kształci) się we Lwowie w pracowni Jana Maszkowskiego, 
uczy) się rysunku i malarstwa oraz korzysta) z porad arty
stycznych Juliusza Kossaka. W 1852 r. wyjechał do Krako
wa, gdzie do 1854 r. studiował w Szkole Sztuk Pięknych ma
larstwo pod kierunkiem Władysława Luszczkiewicza i Woj
ciecha Kornelego Stattlera. W latach 1854-1859 studiował 
w Akademie der Bildenden Kunste w Wiedniu u Karla Bla- 
asa, Karla Mayera, Karla Wurzingera, Petera J.N. Geigera, 
Christiana Rubena - znanych malarzy wiedeńskich, pod któ
rych wpływem pozostawał we wczesnym okresie twórczości. 
Grottger w Wiedniu przebywał do 1865 r., ciesząc się powo
dzeniem jako ilustrator czasopism wiedeńskich i jako ma
larz. Wykonywał również ilustracje książkowe oraz do kalen
darzy. Najbogatszy zbiór ilustracji Grottgera zawierają rocz
niki „lllustrierte Zeitung", „Mussestunden” i „lllustrierte 
Blatter”. Ilustracje Grottgera byty drukowane również w „Gar- 
tenlaube”, w piśmie czeskim „Pretozor" oraz w polskim pi
śmie „Postęp" (1859), wydawanym w Wiedniu; w 1863 r. 
Grottger został jego redaktorem. W czasopismach publiko
wane byty jego ilustracje do nowel, artykułów, opisów, szki
ców okolicznościowych, relacji wydarzeń politycznych. Były 
to sceny rodzajowe o charakterze reportażu artystycznego.

W okresie wiedeńskim powstały też liczne rysunki Grott
gera, studia i szkice - kompozycje historyczne, sceny rodza
jowe, portrety. Pod wpływem Petera Geigera Grottger zaczął 
interesować się ilustracją o nastroju sentymentalnym. 
W 1855 r. pojawiły się jego pierwsze ilustracje książkowe - 
do Marii Stuart Fryderyka Schillera i Reduty Ordona Adama 
Mickiewicza, a w 1857 r. - do \Nurde der Frauen Schillera. 
W 1862 r. wykonał ilustracje do /-//storn Austm Aleksandra Pa- 
tuzziego. W 1856 r. powstały ilustracje do poematu Mikołaja 
Boloza Antoniewicza Anna Oświęcimówna.

3.4.5. Strona tytułowa poematu Anna Oświęcimówna Mikołaja Boloza 
Antoniewicza (3) oraz ryciny z tego poematu, ilustrowanego 
przez Artura Grottgera (4,5)

6.7. Stanisław Bergman, „Stanisław Oświęcim przy zwłokach Anny 
Oświęcimówny”, 1888 r., olej, płótno, wym. 68 x 113 cm (6) 
oraz fragment obrazu (7)

(zdjęcia: 1,2 - Witalis Wolny, 6,7- Stanislaw Michta)

w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ponadto 
w akademii monachijskiej i w Wiedniu. Ulegając inspi
racjom epoki, uprawiał m.in. malarstwo historyczne. 
W 1888 r. namalował techniką olejną na płótnie ob
raz, sygnowany i datowany Stanisław Bergman!88, 
przedstawiający Stanisława Oświęcima przy zwłokach 
Anny Oświęcimówny. W 1908 r. ofiarował go Mu
zeum Narodowemu w Krakowie. Obraz przedstawia 
wnętrze krypty kaplicy Oświęcimów. W części śród-
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kowej w otwartej trumnie leży Anna, obok po lewej 
stronie klęczy pogrążony w rozpaczy Stanisław. Do
okoła zgromadzeni są członkowie rodziny Oświęci- 
mów, a ksiądz i zakonnicy odprawiają egzekwie. 
W głębi wisi na ścianie obraz Matki Boskiej. Z prawej 
strony znajduje się okno, z którego padające światło 
rozjaśnia wnętrze i wszystkie postacie, podkreślając 
niezwykły nastrój chwili. Dominują brązy, szarości, 
tonacje ugru. Kontrastuje z nimi biel szat Anny i czę

ści stroju Stanisława oraz 
czerwień trumny i umiesz
czonej pod nią tkaniny. 
Bergman odtworzył nastrój 
smutku i tragizmu śmierci 
Anny.

W 1907 r. Mieczysław 
Karłowicz, zainspirowany 
obrazem Bergmana, skompo
nował poemat symfoniczny 
„Stanisław i Anna Oświęci- 
mowie”, należący do nurtu 
neoromantycznego. Wyraził 
w nim środkami muzycznymi 
treści pozamuzyczne, przeży
cia bohaterów.

Utwór Karłowicza stał 
się z kolei szczególną inspi
racją w malarstwie współ
czesnym. Andrzej Polio 
(1939-2001), artysta zwią
zany z krakowską Akademią 
Sztuk Pięknych, poświęcił 
temu tematowi cztery cykle 
obrazów (w latach 1980- 
-1982), opartych na party
turze Karłowicza. Odwie
dzana przez niego krypta 
w Krośnie, jej urok i na
strój, pełna swoistej poezji 
legenda Oświęcimów i po
święcony jej utwór muzycz
ny stały się motywem skoja
rzeń i przetworzeń plastycz
nych. Andrzeja Polio zainte
resowały spójności między 
zapisem nutowym, muzyką 
i przywołanym przez muzy
kę obrazem. Z fragmentów 
partytury zrobił więc mon
taże, przetwarzając je, wy
bierając fragmenty ciekawe 
graficznie, które budziły 
skojarzenia muzyki i jej bu
dowy z treścią poematu. Na 
kanwie zapisu nutowego 
pojawiły się zapisy wła
snych myśli w poetyckiej 
formie, symbole, znaki gra

ficzne, niekiedy ornamentyka renesansowa w formie 
przestylizowanej arabeski, formy epitafijne. Formy te, 
połączone z tekstami poetyckimi, przywołując nastrój 
funebralny, podkreślony niezwykłym marszem żałob
nym, będącym częścią poematu Karłowicza, korespon
dują z motywami muzycznymi i tekstami poetyckimi 
malarza.

Aldona Sottysówna
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Z warsztatu historyka sztuki

\N latach 1989-1990 przeprowadzona została konserwacja 
bocznego ołtarza św. Konstancji w kościele parafialnym w Gniewkowie 

w woj. kujawsko-pomorskim. Miała ona na celu powstrzymanie destrukcji zabytku 
oraz przywrócenie mu pełnych walorów estetycznych.

Jednocześnie sprowokowała do analizy treści zawartych w ołtarzu malowideł.

Tryptyk z Gniewkowa
fDAMIAN LIZUN

■ ■ łtarz św. Konstancji w kościele w Gniewkowie
Z należy do najstarszych elementów jego wyposa- 
żenią. Jest to wolno stojący drewniany, polichro

mowany tryptyk, w skład którego wchodzi pięć obrazów 
malowanych tłustą temperą na deskach lipowych. W części 
centralnej znajduje się malowidło ze sceną przyjęcia korony 
przez św. Konstancję. Pozostałe cztery obrazy skrzydłowe 
przedstawiają legendę męczeńskiej śmierci czterech świę
tych dziewic: Konstancji, Barbary, Katarzyny i Urszuli. Re
tabulum ma wydłużoną predellę, pochodzącą z innego 
obiektu, oraz niewielkie zwieńczenie. Całość spoczywa na 
nieautentycznej mensie. Ołtarz jest przykładem dość dobre
go warsztatu malarskiego i snycerskiego, wskazującego na 
styl manierystyczny pierwszej połowy XVII w. W późnore- 
nesansowej formie ołtarza odnaleźć można nie tak odległe 
wpływy średniowiecznych tryptyków. Autor, warsztat oraz 
dokładny czas powstania zabytku nie są jednak znane.

Ołtarz od początku powstał z przeznaczeniem do ko
ścioła w Gniewkowie. Kult św. Konstancji trwał tu od nie
pamiętnych czasów; kościół i parafia funkcjonują od wie
ków pod wezwaniem tej świętej. Pierwotnym usytuowa
niem dzieła z uwagi na powyższy kult musiało być prezbi
terium. Ołtarz stal tam około 130-150 lat do czasu zbudo
wania nowego, znacznie większego ołtarza głównego w sty
lu barokowym. W połowie XVIII w. tryptyk przestawiono 
do północno-wschodniego narożnika nawy. Zmiana lokali
zacji zbiegła się z gruntowną przebudową kościoła. Od mo
mentu swego powstania ołtarz poddany był dwukrotnie za
biegom renowacyjnym. W połowie XIX w. otrzymał m.in. 
gipsowe popiersie św. Konstancji, w którym znalazły swoje 
miejsce relikwie świętych Konstancji i Urszuli. Kolejna re
nowacja przeprowadzona została w latach sześćdziesiątych 
XX w., a ostatnia w 1989-1990 r.

Głównym elementem kompozycyjnym ołtarza jest ob
raz środkowy ze sceną przyjęcia korony przez św. Konstan
cję, ujęty w głęboką profilowaną ramę ze ściętymi łukiem 
górnymi narożami. Po bokach znajdują się ruchome, zamy
kane skrzydła. Ich awersy i rewersy wypełniają cztery obra
zy, ograniczone wąskimi prostymi ramami. Dopiero po za

mknięciu bocznych skrzydeł ołtarza widoczne są wąskie, 
ażurowe uszaki, zdobiące boki retabulum. Powyżej na ścię
tych narożach ramy obrazu centralnego usytuowane są dwa 
anioły. Zwieńczenie stanowi niewielki tympanon, na które
go szczycie znajduje się wysmukła rzeźba anioła. Całość oł
tarza zdobi skromna stylizowana ornamentyka o motywie 
roślinnym, ulokowana w zwieńczeniu i predelli. Do głów
nych akcentów kompozycyjnych ołtarza należy usytuowany 
w obrazie centralnym ośmioboczny otwór, w którego wnę
trzu jest popiersie św. Konstancji. Skrywa ono dwa pakieci- 
ki (biały i czerwony) z relikwiami świętych Konstancji i Ur
szuli. Na białym widnieje napis „OSSA S. CONSTATIAE” 
(kości św. Konstancji), na czerwonym - „UNIUS NUMERO 
VIRGINIS ET MARTYRIS UNDECIM MILLIA VIRGINUM” 
(jednej dziewicy i męczennicy z liczby jedenastu tysięcy 
dziewic). Na odwrociu popiersia znajduje się sygnatura 
„1854 R.P.r.

Odczytanie treści obrazów wyłącznie z ich malarskiej 
formy, pozbawionej w większości podstawowych atrybu
tów przynależnych poszczególnym osobom, nie jest w peł
ni możliwe. Skomplikowany ikonograficzny program całe
go zespołu malowideł należy zatem traktować jako temat 
otwarty dla historyków sztuki. Cykl obrazów jest ściśle 
związany z wyeksponowaniem osoby św. Konstancji. Przed
stawia on legendę męczeńskiej śmierci czterech dziewic, 
które dla miłości Jezusa i wiary wyrzekły się małżeństwa 
i ziemskich rozkoszy. Świadectwo ich wiary i poświęcenia 
ukoronowane zostało wieczną szczęśliwością. Święte te sta
nowią przykład ofiarności i czystości obyczajów. Z treści 
obrazów wypływa więc jasny moralizatorski program, któ
ry opatrzony malarską formą przemawiał i przemawia na
dal do wyobraźni wiernych. Odnosząc się do warstwy arty
stycznej, można bez wątpliwości stwierdzić, iż obrazy ce
chuje wielka staranność wykonania. Wszystkie są malowa
ne z dużą swobodą, realistycznie i z dobrym wyczuciem ko
loru. Charakteryzuje je ciemna, brązowooliwkowa tonacja 
oraz kontrastowe zestawienie barw. Wspólną cechą pięciu 
przedstawień jest wyraźnie zaznaczona dwustrefowość. Ide
alizm górnej części malowidła opiera się naturalizmowi czę
ści dolnej. Są też pewne różnice - czterem dynamicznym 
i dramatycznym scenom skrzydłowym przeciwstawiono 
statyczną, symetrycznie zakomponowaną i emocjonalnie 
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wyważoną scenę obrazu centralnego. Obrazy skrzydłowe 
malowane są wrażeniowo, oddają dynamikę i dramaturgię 
okrutnych wydarzeń. Ze szczegółowej obserwacji po
wierzchni tkanki malarskiej wynika, iż autor zmieniał 
w trakcie pracy układy fałd szat oraz obłoków nieba. Do
konywał pewnych przesunięć, nie stosując się ściśle do 
wcześniej wyznaczonego rysunku pomocniczego.

Obraz centralny ukazuje scenę przyjęcia korony przez 
św. Konstancję, córkę cesarza rzymskiego Konstantyna 
Wielkiego. Wydarzenie to dokonuje się w obecności św. 
Barbary, jako osoby pośredniczącej i asystującej. Biała 
banderola z łacińskim napisem pośrodku obrazu jedno
znacznie to komentuje: „VENI SPONSA CHRISTI ACCI- 
PE CORONAM” (przyjdź oblubienico Chrystusa weź ko
ronę). Banderola dzieli malowidło na dwie strefy: ziemską 
i niebiańską. Strefa dolna, większa, o statycznym układzie, 
dwuosobowa, z pełnymi postaciami świętych, malowana 
jest w nieco gotycyzującej konwencji artystycznej. Wy

smukłe i monumentalne sylwetki obu niewiast o jasnym, 
miękkim i starannym modelunku twarzy z wyrazem udu
chowienia, malarsko znacznie odbiegają od pozostałych 
malowideł. W przeciwieństwie do obrazów skrzydłowych 
w scenie tej nie ma tak silnych napięć emocjonalnych. Św. 
Konstancja z lewej i św. Barbara z prawej przedstawione 
są na tle płaskich oliwkowych obłoków. Obie z oznakami 
dostojeństwa, ubrane są w długie miękko drapowane sza
ty. Konstancja - to cesarzowa rzymska. Przedstawiona jest 
tu ze złotą cesarską laską w ręku - insygnium władzy ce
sarskiej, i głową otoczoną nimbem promienistym. Barba
ra pochodziła z rodu patrycjuszowskiego. Również i jej 
głowę okala okrągły nimb. Występuje ona tutaj jako oso
ba godniejsza, polecająca Bogu Ojcu Konstancję. Pośrod
ku tej ziemskiej sceny, na tle obłoków umieszczona jest 
złocona korona, wysadzana drogocennymi kamieniami, 
podbita czerwoną tkaniną, z zielonymi u dołu gałązkami 

palmy. Symbol ten oznacza chwałę przez zwycięstwo nad 
złem, okupione męczeńską śmiercią. Strefa górna z cen
tralną postacią Boga w asyście chóru anielskiego potrak
towana jest malarsko odmiennie, z dominującym elemen
tem ruchu. Wyłaniający się w złocistej poświacie ze skłę
bionych obłoków Bóg ukazuje się w popiersiu. Jego syl
wetka skierowana jest na wprost. Prawą dłoń unosi w gó
rę, a lewą wskazuje na treść banderoli. Uskrzydlone anio
ły grają radośnie na instrumentach oprawiając muzycznie 
to doniosłe wydarzenie.

Cztery obrazy skrzydłowe charakteryzuje narracyjne 
ujęcie tematyki martyrołogicznej oraz wzmożony drama
tyzm. Postacie pełne są gwałtownych emocji, przemawia
ją ekspresją gestu. Dramatyczne przedstawienia malowane 
są realistycznie z dużym ładunkiem dynamizmu, typowym 
dla manieryzmu. Ponadto malowidła łączy ten sam sche
mat kompozycyjny, z zastosowaniem podobnych środków 
wyrazu i elementów sztafarzu. Charakterystyczny dla ko

biecych postaci jest brak 
podstawowych, wyróż
niających je atrybutów. 
W dużej mierze utrudnia 
to przeprowadzenie ich 
jednoznacznej identyfi
kacji. Ponadto przedsta
wione zdarzenia rozgry
wają się w realiach 
współczesnych artyście, 
co uwidacznia się w war
stwie kostiumologicz- 
nej. Istnieje tu powtarza
jąca się rozmaitość ty
pów ubiorów o bogatej 
gamie kolorów, z fanta
zyjnym sposobem nosze
nia i udrapowania. 
W strojach męskich wy
raźny jest współczesny 
malarzowi typ mody sar
mackiej z tureckimi i wę
gierskimi elementami. 
Interpretacja plastyczna 

postaci zróżnicowana jest także charakterologicznie. 
Mnogość męskich brodatych typów z dzikim wyrazem 
twarzy ostro kontrastuje z bladymi, łagodnymi i subtelny
mi obliczami niewiast. Wszystkie sceny męczeńskiej śmier
ci świętych ukazane są na tle zbrojnego tłumu w zgiełkli
wej atmosferze. Respekt budzi rozmaity rynsztunek wo
jowników, składający się z toporów, szabli, włóczni i na
piętych łuków. Bezładny tłum, zajęty pogromem niewiast, 
malowany jest wrażeniowo: bez nadmiernej precyzji, lecz 
z podkreśleniem głębi przestrzeni za pomocą uniesionych 
włóczni z barwnymi wstążkami przy żeleźcach. Święte 
męczennice w obliczu śmierci mają odważnie uniesione 
głowy. Na ich twarzach rysuje się wyraz uległości, spoko
ju i opanowania w oczekiwaniu na najgorsze. Przyjmują 
swój los bez lęku, w pokorze polecając się Bogu. Uwagę 
zwraca, iż na żadnym z malowideł tytułowe męczennice 
nie giną samotnie, lecz w towarzystwie jednej, dwóch lub 
trzech anonimowych niewiast. Tuż za plecami św. Kata
rzyny (lewe skrzydło, rewers) wychyla się odwrócona

1.2. Widok ołtarza otwartego (1) i zamkniętego (2)
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3-6. Malowidła na skrzydłach ołtarza: scena męki św. Konstancji (3), 
św. Barbary (4), św. Katarzyny (5) i św. Urszuli (6)

postać młodej dziewczyny. Dalej w głębi widoczny jest za
rys jeszcze jednej. Ten kompozycyjny zabieg ma za zada
nie akcentowanie i stopniowanie dramaturgii wydarzeń. 
Punkt kulminacyjny osiąga ona w ostatnim malowidle ze 
sceną męczeństwa św. Urszuli (prawe skrzydło, rewers). 
Świętą widzimy tutaj w momencie śmiertelnego ugodze
nia strzałą w pierś. Druga tkwi w biodrze. Trudno oprzeć 
się wrażeniu, że autor celowo uwypuklił śmierć Urszuli. 
Jako jedyna przedstawiona jest w pełnej sylwetce w pozy
cji stojącej. Również i jej strój przykuwa uwagę. Nie spo
sób bowiem oderwać oczu od jaskrawej czerwieni krótko 
wykrojonego stanika. Głowę i ręce unosi ku górze, odda
jąc ostatnie tchnienie. Dramaturgię wydarzenia akcentuje 
naturalistyczne przedstawienie ściętej dopiero co jednej 
z towarzyszek. Jej tors z oddzieloną głową ułożony jest 
diagonalnie, a krew spływa obficie z ran.

Sporządzona powyższa analiza ikonograficzna opraco
wana jest na z góry przyjętych założeniach, odnoszących 
się do funkcjonujących nazw obrazów. Przypomnijmy, iż 
kłopotliwy w prawidłowym odczytaniu treści malowideł 
jest brak atrybucji przedstawianych męczennic. Prócz 
ustalonej tematyki malowanych przedstawień, przy wni
kliwej analizie wizualnej można spróbować domyślać się 
nieco odmiennego założenia ikonograficznego. Punktem 
wyjścia do identyfikacji męczennic są relikwie świętych 
Konstancji i Urszuli, przechowywane we wnęce obrazu 
centralnego. Można założyć, iż relikwie te powinny auto
matycznie identyfikować postacie z obrazu centralnego. 
Co do jednej, czyli św. Konstancji, nie ma wątpliwości. Ja
ko jedyna dzierży swój atrybut - laskę cesarską. Natomiast 
jej towarzyszką mogłaby być nie św. Barbara, lecz św. Ur
szula, tak jak podpowiadają to relikwie. Na wszystkich 
obrazach skrzydłowych męczeńską śmiercią ginie w sumie 
jedenaście kobiet, co należałoby rozumieć jako jedenaście 
towarzyszek św. Urszuli. Jak głosi legenda, Urszula, córka

(zdjęcia: Damian Lizun)

króla Bretanii, w towarzystwie 11 dziewic bretańskich 
wyruszyła z pielgrzymką do Rzymu. W drodze powrotnej 
pątniczki otoczone zostały przez dzikich Hunów, oblega
jących Kolonię. W zemście za to, iż Urszula odmówiła ślu
bu pogańskiemu wodzowi, wszystkie zostały przeszyte 
strzałami. W ołtarzu gniewkowskim do opisanej sceny od
nosi się malowidło na rewersie prawego skrzydła. Jako je
dyne przedstawia równoczesną masakrę aż czterech ko
biet, z których pierwszoplanowa - zapewne św. Urszula - 
umiera ugodzona strzałą w pierś. Jednakże śmierć, która 
spotkała wszystkie towarzyszki Urszuli napadnięte przez 
dzikich Hunów różnorodnie przecież uzbrojonych, nie 
musiała nastąpić wyłącznie - jak legenda opowiada - 
w wyniku ugodzenia strzałą. Na wszystkich czterech obra
zach pogańscy wojownicy uzbrojeni są dość różnorodnie. 
Na podstawie przytoczonych spostrzeżeń można by przy
jąć tezę, że postrzegane przedstawienia odnoszą się wy
łącznie do Konstancji i Urszuli. W obrazie centralnym by
łaby to scena przyjęcia korony przez św. Konstancję w asy
ście św. Urszuli, natomiast na obrazach skrzydłowych by
łyby to przedstawienia męczeńskiej śmierci jedenastu to
warzyszek Urszuli, być może i jej samej, gdyby uznać, że 
na rewersie prawego skrzydła artysta w głównej tu posta
ci daje jej wyobrażenie. Wątpliwości, jakie mogą się rodzić 
nie wystarczają jednak do autorytatywnego poparcia wy
snutej hipotezy. Jest to zbyt szczupły materiał spostrzeżeń 
i dowodów, niemniej jednak w mojej ocenie wart przyto
czenia.

Damian Lizun
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Z kryminalnej kroniki

aczęto się od anonimowego listu, który 
21 lipca 1869 r. otrzymał krakowski sąd 

kryminalny. W piśmie tym szczegółowo do-

nych do rodziny w pierwszych trzech latach 
pobytu w klasztorze i cytowanych później 
w „Kurierze Warszawskim", wynikało, że by-

wydalić Barbary z klasztoru i oddać na le
czenie, o co siostry zwracały się do niego 
już dawno.

noszono, iż w tutejszym klasztorze Karmeli
tanek Bosych na Wesołej znajduje się za
konnica Barbara Ubryk, od wielu lat zamu
rowana w celi i nieludzko traktowana. 
Wszczęto natychmiastowe śledztwo, które 
miała przeprowadzić specjalnie w tym celu 
powołana komisja, z udziałem przedstawi
cieli władz świeckich i duchownych. Wkrót
ce też dokonano wizji lokalnej. Komisja zna
lazła Barbarę Ubryk nagą, w słabo oświetlo
nej celi z na wpół zamurowanym oknem. 
Z otwartego dołu kloacznego wydobywał 
się nieopisany smród, a na ziemi przykrytej 
słomą walały się miseczki z resztkami je
dzenia. Podobno wchodzącą do celi komi
sję zakonnica przywitała obelgami i zażą
dała... pieczeni. Wybuchł skandal, który 
rozniósł się po mieście lotem 

la łubiana i obchodzono się z nią bardzo 
dobrze. Lecz już w 1845 r. ponownie poja
wiły się u Barbary niepokojące objawy: ga
siła świece w chórze, przewracała brewia
rze oraz tańczyła i śpiewała sprośne pio
senki, rozbierając się przy tym do naga. 
W swojej celi niszczyła w furii wszystko, co 
wpadto jej w ręce: łóżko, siennik, pościel, 
wszelkie naczynia, jedzenie, własną odzież. 
W takich gwałtownych napadach krzyczała 
i miotała się po celi „powalana ekskremen
tami". Leczyli ją lekarze Sawiczewski i Wró
blewski, ale bez większych skutków. Zasto
sowany kaftan bezpieczeństwa pomagał na 
krótko, ponieważ Ubrykówna i jemu dawała 
radę. Stosując się do zaleceń doktora Wró
blewskiego, zakonnice usunęły piec i inne 

Ubrykówna - nawet o tym nie wiedząc - 
stała się stawna. Władysław Jaworski przy
toczył list księdza Wojciecha Stępnia z Ko- 
chawiny z około 1869 r., w którym ten pisał 
do adresata: „Dnia wczorajszego na odpu
ście w Kochawinie zjawit się portret Barbary 
Ubryk w kilku egzemplarzach przyniesiony 
tu przez jednego z kramarzy Lwowskich, 
który inteligencja nasza po sumie wyszedł
szy z kościoła rozchwycila, płacąc zań kra
marzowi tak dobrze, że tenże potem na koń
cu żałował przedemną, że nie przywiózł 
przynajmniej 100 egzemplarzy tego portre
tu". Innym graficznym śladem opisanej hi
storii była, wykonana zapewne ad hoc, lito
grafia wiedeńska, zaopatrzona w tytuł nie
miecki i polski, o jednoznacznym wydźwię

ku: „Die Marter der Nonne in 
błyskawicy. Powtarzano sobie 
z ust do ust, iż Barbara - uwię
ziona za grzechy nieczystości - 
padla ofiarą ślepego fanatyzmu 
religijnego, że za próbę ucieczki 
zamurowano ją w celi i trzymano 
tam przez 20 lat. Te niespraw
dzone na razie wieści rozpo
wszechniała zbulwersowana 
krakowska prasa (zwłaszcza 
„Czas”), doprowadzając w efek
cie do rozruchów ulicznych 
w nocy z 24 na 25 lipca, kiedy to 
rozjuszone tłumy atakowały 
klasztory jeden po drugim.

23 lipca 1869 r. odwieziono 
Ubrykównę do szpitala św. Du-

Krakau Barbara Ubryk [...]. 
Dręczenie Zakonnicy w Krako
wie. Barbara Ubryk Żywo po
grzebanej w r. 1848 a odszuka
nej w dniu 21 go Lipca 1869". 
Litografia, wydana i odbita 
u niejakiego A. Plancka przy 
Neubau Kirchengasse w Wied
niu, odtwarza sugestywnie 
scenę wejścia komisji do celi 
Barbary. Mogło to istotnie tak 
właśnie wyglądać, ale trzeba 
pamiętać, iż mamy tu do czy
nienia jedynie z rekonstrukcją, 
sporządzoną na podstawie 
przekazów ustnych i pisem
nych, gdyż przy autopsji nie

cha, a dwa dni później przełożoną klasztoru, 
matkę Marię Wężykównę, wraz z dwiema 
zakonnicami, umieszczono w więzieniu św. 
Michała. Po przeszło miesiącu (28 sierpnia) 
trzy aresztowane zakonnice wypuszczono. 
Śledztwo trwało do drugiej potowy listopa
da, lecz jego wyników nie ogłoszono i nie 
doszło do żadnego procesu. Pozostało tyl
ko, liczące 6 arkuszy druku i wyczerpująco 
umotywowane orzeczenie sądu, które czter
dzieści lat po tamtych wydarzeniach rzeczo
wo i bez emocji zanalizował Stanisław Tom- 
kowicz w broszurze Prawda o Barbarze 
Ubrykównie (Kraków 1909).

Ze wspomnianego orzeczenia wynikało, 
że Barbara Ubryk, urodzona około 1817 r. 
w Węgrowie, po raz pierwszy wstąpiła do 
zakonu Wizytek w Warszawie, lecz już 
w trzy miesiące po obłóczynach wystąpiły 
u niej „zboczenia umysłu", w związku 
z czym wydalono ją z klasztoru. W 1839 r. 
przybyła do Krakowa i zakotatata do furty 
panien Karmelitanek Bosych. Tam, po od
bytym nowicjacie, 12 marca 1841 r. złożyła 
uroczyste śluby zakonne. Z jej listów, pisa-

sprzęty z celi Barbary, aby w kolejnych ata
kach nie wyrządziła sobie krzywdy (stąd 
słoma na posadzce celi). Rychło okazało 
się też, że nie było podstaw do twierdzeń, iż 
zakonnicę głodzono. Powszechnie znany 
i ceniony dr Józef Dietl, burmistrz Krakowa, 
orzekł (zapewne po autopsji), że „Ubryk 
musiala być piękną" i nie stwierdził nad
miernego wyniszczenia organizmu.

Nieszczęsna Barbara, od dawna cier
piąca niewątpliwie na nimfomanię, zmarła 
kilkanaście lat po opisanych wydarzeniach 
w szpitalu dla obłąkanych, jako chora umy
słowo. Nie oszalała więc na skutek za
mknięcia, jak sądzono powszechnie, choć 
warunki, w jakich przebywała, jej stanu na 
pewno nie polepszały. Można tylko posta
wić pytanie, dlaczego karmelitanki nie zde
cydowały się znacznie wcześniej na 
umieszczenie chorej w szpitalu, w dodatku 
na koszt rządu krakowskiego, zwłaszcza że 
taki projekt był znany ówczesnemu naczel
nikowi, radcy Vukasovichowi. Przełożona, 
matka Wężykówna, utrzymywała wszakże, 
iż generał zakonu w Rzymie nie pozwolił

było ani rysownika, ani tym bardziej fotogra
fa. Omawiana rycina, kolorowana ręcznie 
akwarelą, trafiła w drodze zakupu do Biblio
teki Narodowej w Warszawie w 1947 r.; po
chodzi ona ze zbioru Aleksandra Czolow- 
skiego, znanego lwowskiego kolekcjonera. 
Autor litografii nie jest znany, a jej poziom 
artystyczny nie należy do najwyższych. Wy- 
daje się, że i wspomniane lwowskie - oczy
wiście umowne - „portrety Ubrykówny” lep
sze nie były.

Sprawa Barbary Ubryk rozeszła się da
leko poza granice Krakowa i zaboru au
striackiego. Jak utrzymywał Stanisław Tom- 
kowicz, około 1908 r. byt on na przedsta
wieniu prowincjonalnego teatrzyku włoskie
go, wystawiającego sztukę Barbara Ubryk, 
o i mister! del chiostro. Zapewne także we 
Włoszech mógł przekonać się, jak sążniste 
plakaty rozlepiane w Wenecji, Florencji 
i Rzymie zachęcały do prenumeraty dzien
nika, drukującego w odcinkach porywającą 
powieść La monaca di Cracovia.

Hanna Widacka
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Zamek w Potoku Złotym

P
otok Złoty - to niewielkie, sym
patyczne miasteczko na Podolu. 
W rynku stoi odzyskany przez 
katolików kościół parafialny, a dalej 

na południe - zbudowany w 1875 r. 
pałac rodziny Gniewoszów z Olekso- 
wa, w którym mieści się obecnie 
szkoła. Największą budowlą w mia
steczku jest zamek. Zbudowany zo
stał w pierwszej połowie XVII w. 
przez wojewodę bracławskiego Stefa
na Potockiego. Fortalicja leży na sto
ku łagodnego wzgórza. Od zachodu 
mury zamku przylegają do drogi

z Buczacza do Koropca. Widać tu też 
pozostałości dawnych wałów oraz 
fosy. Malowniczy śmietnik ulokowa
ny w zagłębieniach po fosach jest 
częściowo zasłonięty współczesnymi 
zabudowaniami.

Stefan Potocki nie tylko wybudo
wał zamek, ale był także założycie
lem miasta, które z czasem stało się 
główną siedzibą rodu. Zamieszkał tu 
ze swoją żoną Marią Mohylanką. Po
dobno tutaj właśnie przechowywał 
bogactwa składające się na posag je
go małżonki. W 1672 r. wojska tu
reckie zmierzające z Kamieńca na Bu- 
czacz zajęły zamek. W 1675 r. Sobie
ski ulokował tu znów załogę pod do
wództwem pułkownika Mellina. Jed
nak już w 1676 r. forteca padła łu
pem oddziałów paszy Ibrahima Szej- 
tana; zamek został splądrowany 
i zniszczony. Odbudowany, w nie
złym stanie przetrwał do początku 
XIX stulecia.

Do końca XVIII w. zamek pozo
stawał w rękach Potockich. Potem 
dość często zmieniał właścicieli. Byli 
nimi Olszewscy, którzy z kolei od
sprzedali go Janowi Stojowskiemu, 
a ten zbył posiadłość Izraelowi Fried
manowi, rabinowi z Sadogóry pod 
Czerniowcami. Do wybuchu drugiej 
wojny światowej obiekt ten pozosta
wał w rękach rodziny Gniewoszów.

Zamek zbudowany został z miej
scowego, czerwonego piaskowca 
i otoczony wałami oraz fosami. Dzi-
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siejsze ruiny tworzą regularny czwo
robok. Dawniej zamek miał cztery 
pięcioboczne baszty w narożach. 
Obecnie zachodnia baszta już nie ist
nieje, została prawdopodobnie roze
brana na budulec. Przy północno- 
-zachodniej ścianie pozostały straszą
ce oczodołami okien ściany zamku, 
wybudowanego początkowo jako bu
dowla parterowa, z czasem podnie
siona do jednego piętra. Wewnątrz 
bujnie krzewi się roślinność. Do ruin 
wchodzi się ścieżką od strony drogi. 
Trzykondygnacyjny budynek bramny 

zamknięty jest zardzewiałą kłódką. 
Na części zabudowań dach pokryty 
jest przerdzewiałą, choć niepozba- 
wioną kolorytu, blachą. Na innych 
zadaszonych częściach budynków le
ży... powszechny tu, ohydny, falisty 
eternit. Ale to nie jedyny szokujący 
widok. Stopnie schodów do resztek 
zamku wykonane zostały z żydow
skich macew, które - sądząc ze stop
nia zużycia - musiały być eksploato
wane jeszcze długo po wojnie.

Zdumiewa stopień zniszczenia 
i zaniedbania budowli, zważywszy 

że po wojnie mieściły się tam naj
różniejsze urzędy miejscowej admi
nistracji, a także milicja i lokalny 
areszt. Zgodnie z tutejszym obycza
jem - gdy odpadły tynki, popękały 
rury, zapadł się dach i wytłuczono 
szyby - mieszczące się tu instytucje 
wyniosły się, a na bezużytecznej już 
budowli przybito tabliczkę infor
mującą, jak na ironię, że jest to za
bytek chroniony „dzierżawnym” 
prawem.

Krzysztof Jan Kubiak

NA WSCHODNIEJ GRANICY

Dla zaprowadzenia porządku na granicy ze Związkiem Sowiec
kim, gdzie obok dywersantów bolszewickich grasowały silne 
bandy rabunkowe i przemytnicze, 12 września 1924 r. utworzono 

Korpus Ochrony Pogranicza. Jego formowaniu towarzyszyła w la
tach 1924-1931 szeroko zakrojona akcja budowy niezbędnych 
obiektów: strażnic oraz budynków dla odwodów kompanijnych 
i dowództw batalionów. Wszystkie - w więk
szości drewniane - wznoszono według typo
wych projektów architekta Tadeusza Nowa
kowskiego. Dziś znamy je głównie z tych pro
jektów i nielicznych zdjęć przedwojennych. 17 
września 1939 r. wiele jednostek KOP stoczyło 
bohaterski bój z wojskami sowieckimi, po 
czym okupanci zniszczyli niemal wszystko, co 
mogło przypominać istnienie „pańskiej Polszy” 
i obronę jej granic.

Unikatowe świadectwo wojskowej architek
tury pogranicza przetrwało na Polesiu, w biało
ruskim dziś Dawidgródku, 25 km od dawnej ru
bieży Drugiej Rzeczypospolitej. Jest to muro
wany budynek centralny siedziby dowództwa 
batalionu „Dawidgródek" z brygady KOP „Pole
sie". Zapomniany, nieodnotowany w opracowa

niach i przewodnikach, stoi przy ul. Kijowskiej, kilkaset metrów od 
głównego placu miasteczka. W projekcie architekt nawiązał do kre
sowej architektury obronnej XVII w. Potężne przypory, szeroka bra
ma, falisty szczyt fasady z polskim Ortem, owalne okienko na pię
trze, przywodzić miały na myśl takie pamiątki przeszłości, jak choć
by brama zamkowa w Zbarażu. Wewnątrz mieścił się reprezentacyj

ny hall, nad nim sala, a.na zapleczu kuchnia 
i warsztat. Do gmachu przylegały z obu stron 
parterowe skrzydła koszar. Tu właśnie od 15 
września 1939 r. przebywał dowódca KOR gen. 
Wilhelm Orlik-Ruckemann, który zorganizował 
obronę środkowego odcinka granicy. Batalion 
„Dawidgródek" wycofał się dopiero 19 wrze
śnia, po dwóch dniach zaciętego oporu.

Po 1945 r. obiekt zajęła armia sowiecka. 
Neobarokowy szczyt został zlikwidowany, bra
ma zastąpiona drzwiami, a w bocznych ścia
nach, pierwotnie przesłoniętych skrzydłami ko
szar, wybito dodatkowe okna. Obecnie zrujno
wany wewnątrz budynek jest opuszczony 
i stopniowo niszczeje - a chyba nie powinien...

Jarosław Komorowski

Budynek dowództwa KOP w Dawidgródku

(fot. Jarosław Komorowski)
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Żywi świadkowie

T
uż za północno-zachodnimi 
rogatkami Warszawy rozciąga 
się rozległy obszar Puszczy 
Kampinoskiej. Takie położenie geo

graficzne sprawiło, że jej losy są 
szczególnie mocno związane z dzieja
mi Polski. Teren Puszczy był areną 
większości ważnych historycznych 
wydarzeń. W 1410 r. zachodnim 
skrajem Władysław Jagiełło ze swo
im wojskiem podążał pod Grunwald; 
30 czerwca na wysokości Czerwińska 
rycerstwo przeprawiło się przez Wi
słę po tzw. moście łyżwowym, zbu
dowanym na łodziach. W 1794 r., 
podczas insurekcji kościuszkowskiej, 
północnym krańcem Puszczy, z War
szawy do Wielkopolski, maszerowała 
dywizja gen. Henryka Dąbrowskie
go; w październiku, w rejonie Bro
chowa i Kamionu, doszło do walk 
z wojskami pruskimi. W okresie po
wstania styczniowego 1863 r. Pusz
cza dała schronienie powstańcom. 
Tutaj warszawska młodzież chroniła 
się przed branką do carskiego woj
ska, w dworku w Kampinosie znaj
dował się sztab powstańczy Zygmun
ta Padlewskiego - tu organizowano 
powstańcze oddziały, stąd szły dyrek
tywy na województwo. 14 kwietnia 
1863 r. oddział powstańców „Dzieci 
Warszawy” stoczył bitwę z wojskiem 
carskim pod Budą Zaborowską. Naj
więcej krwawych śladów pozostawiła 
w Puszczy Kampinoskiej druga woj
na światowa. W dniach od 9 do 20 
września 1939 r. nad Bzurą rozegra
ła się największa bitwa kampanii 
wrześniowej. Po początkowych suk
cesach armii „Poznań” i „Pomorze” 
wojska Wehrmachtu okrążyły i rozbi
ły większość sił polskich. Część od
działów przebiła się z okrążenia 
i przekroczyła Bzurę pod Brocho
wem, idąc na odsiecz Warszawie. Po 
drodze napotykały liczne umocnione 
pozycje wroga, stoczyły wiele poty
czek, były dziesiątkowane przez nie
mieckie samoloty. Wojenny szlak od
działów armii „Poznań” i „Pomorze” 
znaczą liczne mogiły i cmentarze roz
siane po całej Puszczy. W lasach 

Puszczy Kampinoskiej i na jej przed
polach poległo około 9,5 tys. żołnie
rzy, co stanowi około 15% ogólnych 
strat wojska polskiego we wrześniu 
1939 r. Od grudnia 1939 do lipca 
1941 r. na terenie dawnych magazy
nów broni w okolicach wsi Palmiry 
hitlerowcy dokonywali masowych 
mordów więźniów Pawiaka i innych 
warszawskich więzień. Symbolem hi
tlerowskich zbrodni jest cmentarz 
w Palmirach z grobami ponad 2 tys. 
ofiar egzekucji dokonanych na Pal- 
mirskiej Polanie Śmierci, a także 
w innych lasach podwarszawskich. 
W czasie okupacji Puszcza była 
schronieniem i miejscem szkolenia 
żołnierzy Armii Krajowej. Oddział

Celem jego powołania była nie tyl
ko ochrona przyrody, ale także pa
miątek historii i kultury znajdują
cych się na terenie Puszczy Kampi
noskiej. Na terenie Parku i w jego 
strefie ochronnej znajduje się 39 
obiektów zabytkowych. Najbar
dziej znane związane są z życiem 
Fryderyka Chopina: dworek w Że
lazowej Woli - miejsce narodzin 
kompozytora oraz gotycko-rene- 
sansowy kościół obronny w Bro
chowie, miejsce jego chrztu. Cen
nymi zabytkami architektury są 
również m.in. kościoły w Kampi
nosie, Lesznie i Secyminie, a także 
dwory w Lipkowie, Kampinosie 
i Tułowicach. Wzajemne przenika-

AK „Grupa Kampinos” liczył 
w szczytowym okresie ponad 3,5 tys. 
partyzantów. W rejonie Wierszy 
stworzył obóz warowny obejmujący 
wiele wsi. Teren ten, całkowicie wol
ny od okupanta, nazywano wówczas 
„Niepodległą Rzecząpospolitą Kam
pinoską”. Partyzanci z Puszczy w cza
sie Powstania Warszawskiego nieśli 
pomoc walczącej stolicy.

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 
16 stycznia 1959 r. utworzony zo
stał Kampinoski Park Narodowy. 

1. „Aleja Chopina”, prowadząca z Łaz 
do Zawad
2. „Dąb Kobendzy” w rezerwacie „Krzywa Góra”
3. „Dąb Obrońca” we wsi Śladów

4. „Topola Nadwiślańska” w Kromnowie
5. Przykład sosny kandelabrowej
z Kampinoskiego Parku Narodowego

(zdjęcia: Marek Bodyt)

nie się przyrody i historii wyróżnia 
Kampinoski Park Narodowy spo
śród innych parków i tworzy jego 
niepowtarzalny klimat.
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Wśród drzewostanów Puszczy 
Kampinoskiej można odszukać wie
le okazów drzew, które pamiętają 
czasy nie tylko powstania stycznio
wego czy insurekcji kościuszkow
skiej, ale także dużo wcześniejsze. 
Są to żywi świadkowie historii, któ
ra niejednokrotnie przetaczała się 
przez te tereny. Wiek najstarszego 

drzewa w obrębie Puszczy Kampi
noskiej - „Dębu Kobendzy”, rosną
cego w rezerwacie Krzywa Góra, 
przekracza 400 lat. W granicach 
Kampinoskiego Parku Narodowego 
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się 1105 drzew uznanych 
za pomniki przyrody lub wchodzą
cych w skład zabytkowych alej. Naj

liczniejszą grupę (108) stanowią dę
by, kolejne gatunki - to lipy, klony, 
jesiony, topole, wiązy, graby, sosny 
oraz jałowiec. Ponad 80% drzew 
pomnikowych tworzy pięć alej po
łożonych w sąsiedztwie Parku. Naj
okazalszą z nich jest „Aleja Chopi
na”, prowadząca z Łaz do Zawad; 
na odcinku 3 km rośnie 759 lip 
drobnolistnych, 11 jesionów wynio
słych i 1 dąb szypułkowy, o obwo
dach pni od 100 do 470 cm. Inne 
aleje pomnikowe - to aleja w Biału- 
tach (18 jesionów wyniosłych o ob
wodach od 80 do 260 cm), aleja 
w Lesznie od ul. Błońskiej w kie
runku Białut (36 lip drobnolistnych 
i 17 jesionów wyniosłych o obwo
dach od 100 do 280 cm) oraz dwie 
aleje w Dąbrowie Leśnej: przy ul. 
Lipowej (45 lip drobnolistnych 
o obwodach od 110 do 220 cm) 
i przy ul. Partyzantów (29 dębów 
szypułkowych o obwodach od 160 
do 280 cm).

Do drzew-pomników przyrody 
Kampinoskiego Parku Narodowego, 
zasługujących na szczególną uwagę, 
należą m.in.: szypułkowy „Dąb 
Obrońca”, o obwodzie 660 cm i wy
sokości 20 m, rosnący we wsi Śla
dów, który swoją koroną zatrzymał 
pożar wsi podpalonej w 1939 r. 
przez hitlerowców, szypułkowy 
„Dąb Jagiellon”, o obwodzie 
550 cm, rosnący na Posadzie Dem- 
boskie, najgrubszy dąb wewnątrz 
Puszczy, szypułkowy „Dąb Nadwi
ślański”, o obwodzie 550 cm i wyso
kości 25 m, rosnący w Kromnowie, 
sosna pospolita „Królowej Bony”, 
o obwodzie 330 cm i wysokości 
22 m, rosnąca przy drodze Kampi- 
nos-Górki, „Sosna Powstańców” 
w Górkach Kampinoskich, „Jało
wiec Królewski”, o obwodzie 84 cm 
i wysokości 8 m, rosnący we wsi 
Korfowe, będący największym ja
łowcem w Polsce, „Topola Nadwi
ślańska”, o obwodzie 780 cm i wyso
kości 32 m, rosnąca w Kromnowie.

Musimy mieć świadomość, że 
„naoczni” świadkowie minionych 
epok muszą kiedyś odejść. Spieszmy 
zatem, aby wsłuchać się w szum ich 
koron i usłyszeć, co mają nam do po
wiedzenia.

Marek Bodył
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Kościół w Sząbruku
W

armiński kościół późnogo- 
tycki w Sząbruku w pobliżu 
Olsztyna zbudowany został 
w końcu XV w.; konsekracja odbyła 

się w 1500 r. Podobnie jak inne 
obiekty sakralne, po wybudowaniu 
był stopniowo uzupełniany. Najpierw 
w XVII w. dobudowano do korpusu 
od strony zachodniej masywną wieżę. 
W tym samym czasie od północy 
przystawiono do niego kaplicę 
chrzcielną i kruchtę. W XVIII w. wie
ża została nakryta barokowym heł
mem, a od strony wschodniej korpus 
otrzymał sterczynowy szczyt. Naj
większym jednak przedsięwzięciem 
była podjęta w latach 1911-1913 do
budowa od strony południowej trój- 
nawowej hali z prostokątnie zamknię
tym prezbiterium i dwiema zakrystia
mi po jego bokach. Poprzez wyburze
nie południowej ściany starego ko
ścioła nastąpiło połączenie obu 
wnętrz kościelnych w jedną całość.

Nieznani są twórcy starej późno- 
gotyckiej świątyni, znany jest nato
miast autor dwudziestowiecznej roz
budowy, a był nim bardzo aktywnie 
działający na terenie dawnych Prus 
Wschodnich architekt Fritz Heit
mann. Mimo iż czas rozbudowy przy- 
padł na początek XX w., to prace pro
jektowe z nią związane zostały już wy
konane na podstawie wytycznych wy
danych przez ówczesne władze kon
serwatorskie. Z pewnością też autor, 
przystępując do opracowywania pro
jektu, musiał zapoznać się ze stanem 
kościoła i jego historią. Cały ten prze
bieg spraw miał wpływ na decyzję do
tyczącą kształtu planowanej rozbudo

wy. Gotowy projekt przewidywał do
stawienie do południowej ściany ko
ścioła nowego obiektu. Takie rozwią
zanie okazało się bardzo trafne, po
nieważ prawie całkowicie zachowana 
została bryła starego kościoła i tylko 
ze względu na konieczność połączenia 
obu części nastąpiło wyburzenie tej 
właśnie ściany. Dobrze też się stało, że 
nie uległ zmianie wygląd świątyni od 
strony drogi. Przy kształtowaniu no
wej części użyto podobnych form ze 
starego kościoła, co przyczyniło się do 
osiągnięcia efektu jednorodności. Tak
że w nowych wątkach ścian i pokry
ciach dachowych zastosowane zostały 
zbliżone rozwiązania materiałowe. 
Wszystkie te problemy, istotne w pro
cesie projektowania, uzgadniane były 
z urzędującym w tym czasie w Olszty
nie konserwatorem Detlefsenem. Fritz 
Heitmann również w innych swoich 
realizacjach wykazał się wielką su
miennością i znajomością zawodu. Do 
najbardziej znanych jego dzieł na War
mii należy olsztyński kościół Naj
świętszego Serca Pana Jezusa. Był on 
też autorem wielu obiektów wzniesio
nych w Królewcu, m.in. ewangelickie
go kościoła Lutra i królowej Luizy, ka
tolickiego kościoła św. Rodziny, kapli
cy św. Wojciecha, gmachu domu aka
demickiego Palestra Albertina. 
W mieście tym wybudował też zapro
jektowany przez siebie dom własny.

Plan obecnego kościoła w Sząbru
ku jest prosty i czytelny - łatwo moż
na odróżnić część starą i nową. Pier
wotny kościół późnogotycki był bu
dowlą jednoprzestrzenną, salową, bez 
wydzielonego prezbiterium, z później

szą dobudową kryjącą kaplicę chrzciel
ną i kruchtę wejściową. Rozbudowa 
została wykonana w formie trójnawo- 
wego korpusu, z prostokątnym prezbi
terium i dwiema zakrystiami po bo
ku. Ściany części piętnastowiecznej 
wzniesiono z kamienia polnego, z uży
ciem cegły do obróbki otworów 
okiennych i naroży budynku. Ceglany 
szczyt wschodni z tynkowanymi blen
dami, mimo iż został wykonany dopie
ro w XVIII w., ma kształt gotycki. Do
stawiona do korpusu kwadratowa, ce
glana wieża zakończona jest latarnią 
z hełmem blaszanym. Ściany części 
dwudziestowiecznej są z ociosanego 
granitu, a opaski okienne i naroża ce
glane takie, jak w starej części. Po
mieszczenia zakrystyjne wykonane zo
stały z drewna, w konstrukcji ramo- 
wo-płytowej. Dachy obu części kryte 
są dachówką ceramiczną. Na kalenicy 
nowej części znajduje się wieżyczka na 
sygnaturkę z blaszanym hełmem o wy
kroju podobnym do hełmu na wieży.

Nawa starego kościoła ma drew
niany strop, naśladujący sklepienie 
zwierciadlane. Przyozdobiony on zo
stał barokową polichromią z moty
wami wici akantu. Całość obiega ilu- 
zjonistyczna balustrada tralkowa na 
belkowaniu z medalionami różnych 
świętych. W centralnej części podnie
bienia umieszczone są trzy sceny 
w^ malowanych ramach, po bokach 
„Św. Trójca” i „Św. Mikołaj”, 
a w środku - „Niepokalane Poczęcie 
NMP”, obraz olejny, pochodzący 
prawdopodobnie jeszcze z XVII w.

Nowa część, z wyjątkiem prezbite
rium ze sklepieniem klasztornym,
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1. Widok ogólny na kościół w Sząbruku 
i otaczającą zabudowę wsi od strony 
wschodniej

2. Widok na starą część kościoła z XV w. 
od strony północnej

3. Szczyt wschodni (z XVIII w.) starej części 
kościoła

4. Plan kościoła w Sząbruku;
stara część: 1 - korpus (koniec XV w.), a - ściana 
wschodnia (ołtarzowa) z gotyckimi freskami, 
b - ściana północna z gotyckimi freskami, 
c - chór muzyczny, 2 - wieża (XVII w., kruchta 
w dolnej kondygnacji), 3 - kaplica chrzcielna 
(XVII w.), 4 - kruchta boczna (XVII w.);
nowa część - początek XX w.: 5 - korpus 
trzynawowy, 6 - prezbiterium, 7 - zakrystie

5. Wnętrze nowej części z ołtarzami z XVII w. 
i amboną z XX w. 

otrzymała podobny drewniany strop 
jak w starej części. W 1924 r. pokryto 
go neobarokową polichromią, która 
kompozycyjnie i kolorystycznie, a tak
że w zastosowanych motywach została 
dostosowana do już istniejącej. W na
wie głównej, w środkowej części pod
niebienia znajduje się duże malowidło 
ze sceną „Imakulata”, w nawach bocz
nych zaś mniejsze sceny w tondach. 
Wzdłuż boków przebiega, analogicz
nie jak w poprzednio namalowanej, 
iluzjonistyczna balustrada na belkowa
niu z medalionami świętych. Przy wy
konywaniu nowej polichromii doko
nano niezbyt fortunnych uzupełnień 
i przemalowań barokowego stropu. 
Niezależnie od tego starania ujednoli
cenia dekoracji obu stropów należy 

uznać za korzystne, ponieważ przyczy
niły się one do zintegrowania połączo
nego wnętrza kościelnego. Przeniesie
nie do nowej części późnobarokowych 
ołtarzy przyczyniło się również do te
go zespolenia. W prezbiterium znalazł 
się dwukondygnacyjny polichromo
wany ołtarz główny z 1750 r. z bram
kami, zwieńczony figurą św. Barbary 
w obłoku. Fundacja ołtarza związana 
była z Bractwem św. Anny, o czym 
świadczy napis w górnej jego kondy
gnacji. W dolnej kondygnacji umiesz
czony jest dziewiętnastowieczny obraz 
„Św. Anna Samotrzeć”, w wyższej zaś 
barokowy obraz św. Mikołaja. Dwu
kondygnacyjne ołtarze boczne pocho
dzą z tego samego okresu, co ołtarz 
główny i mają podobny wystrój.
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6. Fragment stropu w starej części kościoła 
z malowaną iluzjonistyczną balustradą 
tralkową i medalionami z wizerunkami 
świętych

7. Freski na północnej ścianie w starej części 
kościoła

8. Wschodnia ściana w starej części kościoła 
z odkrytymi gotyckimi freskami

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

Osiemnastowieczna barokowa am
bona pozostawiona została na swoim 
miejscu w starym kościele. Składa się 
ona z pięciobocznej podwieszonej cza
szy i baldachimu. W płycinach ścianek 
czaszy znajdują się rzeźby czterech 
ewangelistów oraz Chrystusa-Króla. 
W nowej części ustawiona została przy 
filarze druga neobarokowa ambona 
z 1911 r. Korpus ambony, wsparty na 
wielobocznym słupie, dostępny jest 
poprzez schody z balustradą. Górą 
przymocowany jest baldachim, deko
rowany spiętymi wolutami i zwieńczo
ny figurą anioła. W starej części pozo
stał też chór muzyczny z późnobaro- 
kowym prospektem organowym. Inte
resującym elementem dawnego wypo
sażenia jest znajdująca się na północnej 
ścianie szafka na oleje święte z pierw
szej połowy XVII w. Z epoki gotyku 
zachowała się w kruchcie granitowa 
chrzcielnica kielichowa.

Wydarzeniem, które zwróciło 
uwagę szerszego ogółu na kościół, 
było odkrycie w 1984 r. przez kon
serwatorów z Krakowa Zofię i Zbi
gniewa Kowalskich gotyckich fre
sków, ukrytych dotąd pod tynkami. 

Zachowały się one w starym kościele 
na wschodniej i północnej ścianie 
oraz na relikcie dawnej ściany połu
dniowej. Na ścianie wschodniej od
słonięta została z lewej strony duża 
scena Sądu Ostatecznego, z podzia
łem na strefę ziemską i niebieską, 
z prawej zaś dziewięć mniejszych 
scen pasyjnych. Cykl ten kontynu
owany był na wyburzonej ścianie po
łudniowej, czego świadectwem są 
ocalałe na jej fragmencie freski. Na 
ścianie północnej przetrwały malo
widła o nieco odmiennej tematyce. 
W górnym pasie znajdują się sceny 
z postaciami apostołów, niżej z legen
dy patronów świątyni - św. Anny 
i św. Mikołaja oraz z życia Adama 
i Ewy w raju. Całość kończy duża 
scena „Święty Jerzy zabijający smo
ka”. W kolorystyce fresków dominu
ją barwy czerwieni, zieleni, fioletu 
i błękitu. Wykonawca malowideł mu- 
siał być wprawnym artystą-rzemieśl- 
nikiem, który umiejętnie potrafił ko
rzystać z ówczesnych wzorów ikono
graficznych oraz wykazał się dużą 
sprawnością przy malowaniu na bar
dzo nierównym podłożu.

Z warmińskim Sząbrukiem zwią
zanych było kilka miejscowych posta
ci, takich jak ks. Andrzej Smoleński - 
fundator ołtarzy w kościele, urodzony 
tu ks. Wojciech Turowski, generał pal
lotynów, czy też Sylwester Sznabrach, 
malarz i publicysta. Wydarzeniem 
w najnowszych dziejach miejscowości 
była wizyta w 1977 r. belgijskiej pary 
królewskiej - króla Baudouina i kró
lowej Fabioli, upamiętniona umiesz
czeniem tablicy w kościele.

Kościół w Sząbruku stanowi pozy
tywny przykład umiejętnie przepro
wadzonej rozbudowy średniowiecznej 
świątyni, z możliwie najmniejszym na
ruszeniem jej pierwotnej struktury 
i jednoczesnym pomyślnym zespole
niem obu części - starej i nowej - 
w jedną całość. Odkrycie w 1984 r. 
gotyckiego malarstwa ściennego 
i później przeprowadzona konserwa
cja stały się jednym z ważniejszych 
osiągnięć konserwatorskich na terenie 
północnej Polski, które wydatnie 
przyczyniło się do wzrostu zaintereso
wania tym zabytkowym obiektem.

Stanisław Grzelachowski
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Cmentarz na poznańskich Jeżycach

1. Nagrobek Marii Lidii Cofty (zm. 1929) z marmurowym 
medalionem wykonanym przez Wawrzyńca Kaima 
w latach trzydziestych XX w.

wraz z 297 nagrobkami wpisany jest 
do rejestru zabytków.

Na teren cmentarza wprowadza nas 
od ul. Nowina ozdobna brama głów
nego wejścia, przez którą wkraczamy 
na aleję, stanowiącą reprezentacyjną oś 
założenia. Po obu jej stronach rozcho
dzą się alejki, przy których rozmiesz
czone są groby. Na początku lipowej 
alei znajduje się Pomnik Wdzięczności 
w formie rozbudowanego, cylindrycz
nego cokołu z figurą Chrystusa stojące
go na kuli. Monument ten, wraz z usy
tuowaną na zakończeniu alei Kwaterą 
Żołnierzy Września, tworzy kompozy
cyjną klamrę dla osi cmentarza. Po
środku reprezentacyjnej alei znajduje 
się kaplica św. Barbary.

Pomnik Wdzięczności, poświęco
ny poległym parafianom - jak głosi 
napis na cokole, wystawiony został 
w 1932 r. Autorem projektu był Lu
cjan Michałowski. W akcie erekcyj
nym napisano: „W czasie wojny świa
towej 1914-1918 - w czasie wywal
czenia wolności Wielkopolski spod 

W
 jednej z dzielnic Poznania, 
na Jeżycach, znajduje się 
miejsce wyjątkowe. Jest to 
niewielki cmentarz parafialny, które

go powierzchnia wynosi 6 ha. Od 
momentu powstania cmentarza spo
częło tutaj około 32 tys. zmarłych, 
dziś jest około 12 tys. grobów. O wy
jątkowości miejsca świadczą jego 
burzliwe losy oraz spoczywające tutaj 
osoby, zasłużone dla historii i kultury 
Polski, a także zabytkowe pomniki 
nagrobne. Jednocześnie nekropolię 
tę oprócz nagrobków współtworzy 
przebogaty świat roślin i zwierząt.

Cmentarz założony został na pe
ryferiach miasta około 1900 r. Dziś, 
wchłonięty przez urbanistyczną tkan
kę, znajduje się wśród bloków miesz
kalnych i ruchliwych ulic. W 1961 r. 
minister gospodarki komunalnej na 
wniosek prezydium Rady Narodowej 
Miasta Poznania podjął decyzję o za
mknięciu cmentarza. Radni argu
mentowali to postanowienie potrze
bą terenu pod zieleń miejską oraz 
faktem rozbudowywania się osie
dla na Jeżycach. Po 34 latach 
udało się jednak otworzyć cmen
tarz ponownie. Pierwszy po prze
rwie pogrzeb odbył się 20 lipca 
1995 r., kiedy to złożono na je
życkim cmentarzu ciało księdza 
Bolesława Jurgi, zmarłego krótko 
po ocaleniu nekropolii od zagła
dy. Od momentu wznowienia 
chowania tu zmarłych wyremon
towano kaplicę św. Barbary, odre
staurowano bramę głównego 
wejścia, wymieniono zniszczone 
części opłotowania, usprawniono 
wodociąg, wybudowano obiekt 
socjalno-biurowy, wycięto dziko 
rosnącą zieleń. W miarę możli
wości finansowych posuwają się 
prace przy renowacji zabytko
wych nagrobków. W 2002 r. po
wstało Stowarzyszenie Opieki 
nad Zabytkowym Cmentarzem 
Jeżyckim, którego przewodnim 
celem jest obecnie uświetnienie 
obchodów stulecia nekropolii. 
Staraniem Stowarzyszenia udało 
się m.in. przeprowadzić konser
wację Pomnika Wdzięczności i te
renów wokół niego. Cmentarz 

jarzma pruskiego 1918-1919 oraz pod
czas inwazji bolszewickiej w 1920 r 
obficie zasiali pola walki Parafianie Je
życcy”. W grudniu 1939 r. władze 
niemieckie zleciły odkucie polskich 
orłów oraz napisu na cokole, jednak 
ówczesny zarządca cmentarza - Józef 
Jurek obmurował cokół, a tym samym 
ocalił symbole polskości. W 2000 r. 
wystawiono pomnik będący wyrazem 
zadośćuczynienia za walkę i poniesio
ne ofiary jeżyczan we wrześniu 1939 r. 
Uniwersalna idea pomnika pamięci 
wyrażona została znakiem przestrzen
nym symbolizującym drzewce sztan
daru Wojska Polskiego, zwieńczonego 
orłem z okresu Księstwa Warszawskie
go. Pomnik jest elementem Kwatery 
Żołnierzy Września. Spoczywają tutaj 
mieszkańcy Jeżyc, zmarli wskutek ran 
odniesionych podczas nalotów 
w dniach 1 i 9 września 1939 r., 
a wśród nich m.in. Kazimierz Sroka - 
szeregowy 57. pułku piechoty.
Główną aleję współtworzą reprezen
tacyjne nagrobki. Niedaleko od wej

ścia uwagę przyciąga sarkofag 
z piaskowca, na którym widnieją 
napisy: „lei git Blanche de Furuh- 
jelm nee Deshayes 8 Decembre 
1921” oraz „Byłaś mi celem i osło
dą życia, Wzorem wierności i czy
stości serca”. Z „Kurjera Poznań
skiego” z dnia 11 grudnia 1921 r. 
możemy się dowiedzieć, iż Blan
che Furuhjelm, urodzona w De
shayes, mieszkała wraz z mężem 
w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 
27, „zasnęła w Bogu, w kwiecie 
lat, po długich i ciężkich cierpie
niach”. Jej mężem był architekt, 
inżynier - August Furuhjelm. 
Oboje przeprowadzili się do Po
znania z Warszawy, na 11 miesięcy 
przed śmiercią Blanche. Przecho
dząc dalej, trudno minąć nagrobek 
w kształcie masywnej kolumny, sy
gnowany nazwiskiem znanego ar
chitekta Adama Ballenstaedta, 
upamiętniający osobę doktora 
Ignacego Mackiewicza (1864-1917), 
zwanego radcą zdrowia. W głów
nej alei spoczywa zasłużony dla te
go miejsca, były wojewódzki kon
serwator zabytków, Witold Gałka 
(1953-2001).

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 3 • 2006



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE—

Najstarsze nagrobki na cmentarzu 
jeżyckim powstały na początku XX w. 
Należą do nich m.in. mogiły: Wojcie
cha Chmielewskiego z 1905 r., Wandy 
Pernaczyńskiej z 1906 r. czy rodzin 
Stelmaszewskich z 1909 r. oraz Jano- 
wiczów z około 1909-1911. Nie spo
sób wymienić tutaj wszystkich zasłu
żonych profesorów, społeczników, lu
dzi kultury. Na uwagę zasługuje osoba

architektów: Sylwestra Pajzderskiego, 
Stanisława Pogórskiego i Kazimierza 
Ulatowskiego.

Cmentarz stanowi niepowtarzalną 
galerię rzeźby na wolnym powietrzu, 
dającej wyraz zmieniającym się gu
stom oraz będącej materialnym wy
znacznikiem zbiorowej pamięci poko
leń. Znajdują się tutaj obiekty cenne 

z punktu widzenia sztuki sepulkralnej, 
jak np. marmurowy medalion autor
stwa Wawrzyńca Kaima na grobie Ma
rii Lidii Cofty. Rzeźbiarz ten wyróżniał 
się wśród artystów żyjących w Pozna
niu w okresie międzywojennym lekko
ścią dłuta przy wykonywaniu licznych 
pomników i płaskorzeźbionych portre
tów. Są też tutaj pomniki autorstwa: J. 
Janickiego, St. Zuromskiego, B. Gmu- 
rowskiego, N. Drzewieckiego, S. Mi
chalskiego, J. Murlewskiego, Cz. 
Woźniaka. W ostatnich latach z cmen
tarza skradziono portretowe medalio
ny autorstwa K. Dąbrowskiej i E. R. 
Haupta. Co ciekawe, do niektórych 
przedwojennych pomników nagrob
nych zachowały się nawet rysunkowe 
projekty. Najstarsze stylistycznie są 
nagrobki secesyjne, wśród nich wy
różniają się rodzinne grobowce oto
czone kutymi ogrodzeniami. Nieco 
później powstały pomniki moderni
styczne i ekspresjonistyczne. W okre
sie międzywojennym bardzo popular
ne były rzeźby aniołów - pogrążone 
w smutku nad grobami zmarłych. Ich 
liczna obecność jest uzasadniona bli-

Janusza Zeylanda (1897-1944), dok
tora medycyny, profesora Uniwersyte
tu Poznańskiego, który został ciężko 
ranny biorąc udział w Powstaniu War
szawskim, a ostatnie chwile życia spę
dził w szpitalu na Woli. Tutaj spoczywa 
Ludwik Jaxa Bykowski (1881-1948), 
profesor Uniwersytetu Poznańskiego, 
rektor tajnego Uniwersytetu Ziem Za
chodnich, a jak głosi napis nagrobny, 
przede wszystkim wychowawca 
i przyjaciel młodzieży. Pierwotnie spo
czywali tutaj Wojciech Trąpczyński, 
pierwszy marszałek Sejmu i Senatu 
w niepodległej Rzeczypospolitej 
(zm. 1953), pianista i kompozytor 
Raul Koczalski oraz wybitny rzeźbiarz 
poznański Władysław Marcinkowski, 
których ciała ekshumowano na 
Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. 
W 1995 r. Dyrekcja Wielkopolskiego 
Parku Narodowego ufundowała no
wy nagrobek botanikowi - Adamowi 
Wodziczce (zm. 1948), oddając w ten 
sposób cześć osobie założyciela. Na 
tutejszym cmentarzu pochowano 
również innego wybitnego ogrodnika, 
dyrektora poznańskiego Ogrodu Bo
tanicznego - Wacława Zembala. 
Wspomnieć można jeszcze muzykolo
ga Adolfa Chybińskiego, aktorów: Bo
lesława Rosłana i Henryka Abbe oraz 
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2. Kute ogrodzenie 
wokói rodzinnego 
grobu Janowiczów 
z okoto 1909-1911, 
sygnowane J. Janicki

3. Figura Chrystusa 
Zmartwychwstałego 
na grobowcu rodziny 
Jakubowskich
z początku XX w.

4. Stela nad mogiłą 
Walentego 
Olejniczaka
(zm. 1914)

(zdjęcia: Adriana 
Podmostko-Klos)
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skością warsztatu czynnego nieopodal 
cmentarza w okresie międzywojnia. 
Obok formy i stylistyki, uwagę przy
ciągają poetyckie inskrypcje nagrob
ne, najczęściej ryte nad mogiłami dzie
ci w imieniu rodziców pogrążonych 
w żałobie. Na grobie Stasinki Borcza- 
kówny (1925-1933) czytamy: „Kwia- 
teczku nasz kochany! Do Nóg Boskich 

Cię składamy! By modlitwa Twoja mi
ła! Żale nasze ukoiła/ Nie wrócisz do 
nas! my pójdziem do Ciebie! Byśmy na 
wieki złączyli się w Niebie”. Napis 
widniejący na nagrobku Adama Gor- 
golewskiego (1879-1933): „Coraz 
bardziej i wyraźniej! czuję, że umie
ram/ z ufnością bez bojaźni o krzyż się 
opieram”, znajduje swą plastyczną wi
zualizację w płaskorzeźbie zmęczone
go wędrowca. Pięknymi słowami 
swą matkę - Pelagię Haendschke 
(1984-1959) upamiętniły dzieci przy
taczając słowa Biblii na cokole jej na
grobka: „Ktobykolwiek czynił wolę oj
ca mego niebieskiego ten mi jest mat
ką” (Mt 12,50).

Niestety, wiele nagrobnych rzeźb 
zostało nadszarpniętych zębem czasu. 
Widoczne są korozje, ubytki, destruk- 
ty, nieczytelne napisy. Trudno nie za
uważyć rozpadających się nagrobków, 
zapadniętych mogił, które porastają 
chwasty. Ich los uzależniony jest od 
ofiarności ludzi oddanych sprawie, dla 
których cmentarz jest formą pamięci, 
a jej wyrazem język rzeźby sepulkral
nej. Pamięć wykuta została w kamie
niu, który wymaga konserwacji.

Na cmentarzu jeżyckim bardzo 
ważną rolę odgrywa współtworząca 

go zieleń. Tym samym wpisuje się on 
w romantyczną ideę cmentarza-ogro- 
du, w której mieściła się ucieczka 
w krainę samotności, gdzie człowiek 
mógł odzyskać utraconą tożsamość. 
W jej odzyskaniu drogą refleksji i za
dumy pomagał park, przeznaczony do 
spacerów, umożliwiający odosobnienie 
i usposabiający dzięki temu do rozmy
ślań. Na cmentarzu jeżyckim aleje 
z grobami współtworzą stare drzewo
stany - lip, brzóz, jarzębu szwedzkie
go, topól, oraz młodsze - cisów, bu
ków, klonów. Taka bujna zieleń cmen
tarna jest ostoją dla wielu gatunków 
ptaków. W 1999 r. występowało tutaj 
20 gatunków lęgowych. Cmentarz od
wiedzają również: kaczka krzyżówka, 
sójka, wrona siwa, pokrzewka piegża. 
W cmentarzu-ogrodzie łączą się ze so
bą zatem Natura i Sztuka.

Jeżycka nekropolia, jako perełka 
wśród cmentarzy Poznania, jest nie
stety słabo zakorzeniona w świado
mości mieszkańców. Obchody 100- 
lecia cmentarza mają przyczynić się do 
jej poznania, a tym samym wspomóc 
ofiarność ludzi dobrej woli, którym 
losy zabytków nie są obojętne.

Adriana Podmostko-Kios

Marta Michałowska
Leksykon 
włókiennictwa
Leksykon obejmuje terminologię fachową 
dotyczącą: surowców, barwników, środków 
pomocniczych, narzędzi, urządzeń, maszyn, 
technik, technologii, nazw wyrobów, 
dziedzin i specjalizacji włókienniczych, 

od czasów najdawniejszych po współczesność. Zawiera 3382 
hasła, 250 rysunków, 77 fotografii. Pod względem liczby 
objaśnionych terminów historycznych i technicznych nie ma 
odpowiednika w literaturze światowej.
Wpisuje się w wysoki międzynarodowy standard włókienniczych 
opracowań leksykograficznych i stanowi najobszerniejszą 
z istniejących wersji w aspektach chronologicznym, 
geograficznym i technicznym.

Nowe muzeum sztuki 
współczesnej 
czy nowoczesnej?
Publikacja prezentuje rozważania o zasobach 
sztuki XX wieku w Polsce, sposobach ich 
prezentacji oraz powiększania kolekcji. Książka 
składa się z dwóch części: pierwsza wprowadza 
czytelnika w teorię sztuki i muzeologii, 
omawia problemy muzeów i kolekcji sztuki 

na świecie, oraz różnorodne funkcje pełnione przez muzea; druga 
- ilustrowana - przybliża najważniejsze kolekcje sztuki XX wieku 
w Polsce.
Publikacja jest efektem konferencji naukowej zorganizowanej 
w Warszawie przez Polski Komitet Narodowy IGOM i Sekcję Polską 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA przy 
współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie 
i wsparciu Ministerstwa Kultury.

NOWE MUZEUM SZTUKI
WRÓŁCZBHŁI 

cnnvoaEsaut

Nowości wydawnicze
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

Mrótce
WSDr7Prło4

Książki dostępne w siedzibie wydawcy:
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa, ul. Szwoleżerów 9 
tel 0-22 622 60 92, fax 0-22 622 65 95, e-mail: wydawnictwa@kobidz.pl
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Proszki do pieczywa i galaretki 
od „Luby”

„Prędko łatwo i smacznie gotować 
- jest to hasło, które powinno pocią
gać każdą gospodynię, czy to Panią 
domu, czy kucharkę. Wykonać to po
zornie trudne zadanie dopomogą Jej 
w pierwszym rzędzie znakomite wyro
by marki »Luba«”. W taki sposób 
w połowie lat trzydziestych ubiegłe
go wieku zachęcała do zakupów swo
ich produktów Lubońska Fabryka 
Drożdży S.A., będąca spadkobierczy
nią Fabryki Drożdży G. Sinnera 
powstałej w Luboniu w latach 1902- 
-1904. W folderze reklamowym, ad
resowanym do odbiorców indywidu
alnych, znalazło się także ponad 40 
przepisów na ciasta, galaretki, kremy 
i leguminy, wykorzystujących jej wy
roby. Fabryka produkowała jednak 
przede wszystkim drożdże prasowane, 
krochmal oraz klej szewski.

się przemysł spożywczy i spirytusowy. 
Nie bez znaczenia były także niskie 
koszty robocizny. Z tego też względu 
w 1902 r. w Luboniu rozpoczęto bu
dowę Fabryki Drożdży G. Sinnera 
z siedzibą w Griinwinkel w Badenii 
oraz Fabryki Przetworów Ziemniacza
nych A.C. Koehlmanna z Frankfurtu 
nad Odrą. Takiej lokalizacji fabryk 
sprzyjało także położenie miejscowo
ści w centrum Wielkopolski, w pobli
żu poznańskiego węzła kolejowego 
oraz drogowego, zapewniające spraw
ny transport zarówno produktów, jak 
i surowców. Istotna była również do
bra dostępność wody technologicznej 
oraz oddalenie od obszarów zaludnio
nych, zmniejszające uciążliwość pro
dukcji. Obydwa zakłady stanowiły fi
lię dużych spółek specjalizujących się 
w produkcji artykułów spożywczych.
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Prowincja poznańska po 1870 r. 
była jednym z głównych dostawców 
żywności dla uprzemysłowionych 
Niemiec. Unowocześnienie rolnictwa 
i przez to zwiększenie wydajności 
upraw spowodowało budowę zakła
dów zajmujących się przetwarzaniem 
produktów spożywczych. Dominowa
ły uprawy ziemniaków i buraków cu
krowych, dlatego najszybciej rozwijał 
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Powstały na terenach wykupionych 
przez Komisję Kolonizacyjną od pol
skich rolników i ich budowa spowo
dowała dynamiczny rozwój trzech po
bliskich osad: Lubonia, Zabikowa 
i Lasku, scalonych w jeden organizm 
miejski w 1954 r.

Fabryka Drożdży, uroczyście 
otwarta na początku listopada 1904 r., 
składała się ze słodowni ze spichle-

LUBOŃSKA rABRYKA DROŻDŻY
DAWN. G. SINNER - LUBOŃ POW. POZNAŃ

rzem, wytwórni drożdży o rocznej 
produkcji 4000 ton oraz gorzelni. 
W procesie technologicznym wyma
gana była wysokiej jakości woda 
i dlatego też zbudowano nowoczesną 
instalację składającą się ze studni głę
binowych, przepompowni oraz wie
ży ciśnień. Zrealizowano także nie
wielkie osiedle pracownicze z prze
znaczeniem dla wykwalifikowanej 
kadry sprowadzonej z Niemiec, oko
liczna ludność polska była natomiast 
zatrudniana jako pracownicy niewy
kwalifikowani. Zainteresowanie pro
duktami zakładu było tak duże, że 
już w 1906 r. powstał nowy oddział 
produkcji drożdży.

Zabudowania Fabryki Drożdży 
oraz kolonię mieszkaniową zbudo
wano prostopadle do ulicy i linii ko
lejowej, w przeciwieństwie do zreali
zowanej w tym samym czasie Fabryki 
Koehlmanna. Ich zdobnictwo archi
tektoniczne nawiązywało do history- 
zmu i nosiło cechy romańsko-gotyc- 
kie; projektant fabryki nie jest znany.

Po pierwszej wojnie światowej Fa
brykę Drożdży nieodpłatnie przejął 
skarb państwa polskiego, po czym ku
piło ją konsorcjum, które utworzyło 
spółkę akcyjną o nazwie Lubońska

J



1. Oktadka reklamowego folderu „Luby”, 
wydanego w połowie lat trzydziestych XX w.

2. Oddział Spożywczy Lubońskiej Fabryki 
Drożdży S.A. w latach trzydziestych XX w.

3. Najstarsze budynki Fabryki Drożdży 
(1902-1904) - drożdżownia oraz słodownia; 
zdobnictwo drożdżowni nawiązuje
do gotyckiej architektury obronnej

4. Zabytkowy komin Fabryki Drożdży:
we wrześniu 2005 r. przeprowadzono prace 
zabezpieczające zwieńczenie komina

(zdjęcia: 1,2 - w zbiorach autora,
3,4 - Przemysław Maćkowiak)

Fabryka Drożdży z kapitałem począt
kowym milion złotych. Pakiet akcji 
w wysokości 30% przejął dawny wła
ściciel zakładu G. Sinner A.G., nato
miast resztą dysponowało konsorcjum.

Podstawowym produktem fabryki 
były drożdże piekarnicze, uzyskiwane 
w ilości 1000-1200 ton rocznie. Pro
dukowano jeszcze wysokoprocento
wy spirytus (850-600 tys. litrów rocz
nie) oraz słód browarniany (1000 ton 
rocznie). Powojenne zubożenie społe
czeństwa spowodowało ograniczenie 
spożycia drożdży, przez co w latach 
1924-1927 uruchomiono nowe wy
działy. Wytwarzano krochmal pszen
ny, klej szewski, mączkę ziemniaczaną 
oraz dekstrynę. Aby sprostać oczeki
waniom klientów indywidualnych, 
rozpoczęto produkcję wyrobów spo
żywczych: budyni, legumin, galare
tek, proszku do pieczenia, cukru wa
niliowego, aromatów oraz zaprawy 
do konserw. W celu lepszej promocji 
wprowadzono nowy znak towarowy 
„Luba”, umieszczany na wszystkich 
produktach spółki. Podjęte działania 
odniosły zamierzony skutek, gdyż 
wyroby wielokrotnie otrzymywały 
prestiżowe nagrody (np. w 1925 r. na 
Wystawie Rolniczo-Przemysłowej 
w Gnieźnie, w 1927 r. na Pierwszej 
Ogólno-Krajowej Wystawie Gastro- 

nomiczno-Spożywczej w Katowicach, 
w 1929 r. na Wystawie Przemysłu 
i Rolnictwa w Warszawie i Powszech
nej Wystawie Krajowej w Poznaniu 
oraz w 1933 r. na Wystawie Piekar
skiej „Od ziarna do chleba”. Fabryka 
zatrudniała w tym okresie 230 pra
cowników.

„Luba” w połowie lat trzydzie
stych, jak informował ówczesny fol
der reklamowy, składała się z trzech 
zasadniczych wydziałów: Drożdżow
ni, produkującej drożdże prasowane 
i spirytus, Krochmalni, wytwarzającej 
mąkę kartoflaną, dekstryny: żółtą 
i białą, puder pszenny, krochmal w ka
wałkach, klej szewski i puder kukury
dziany, oraz Oddziału Spożywczego. 
Ten ostatni oferował największą gamę 
produktów: „proszek do pieczywa, cu
kier waniljowy, budynie, galaretki de
serowe, leguminę z rodzynkami, legu
minę czekoladową z siekanemi migda
łami, proszek na kremy, proszek na 
krem waniljowy, Lubomin - mączkę 
kukurydzianą, zaprawę do konserw 
oraz olejki - aromaty”. Zwracano 
uwagę, że „ciasto przyrządzone przy 
pomocy proszku do pieczywa «Luba» 
wyrasta ładnie i szybko, jest lekko 
strawne, pulchne, zachowuje długo 
świeżość i nie pozostawia żadnego nie
smaku”. Podobnie omawiano inne 
produkty „Luby”, z których „pomy
słowa Gospodyni, mając te wszystkie 
wyborowe artykuły pod ręką, potrafi 
do nieskończoności urozmaicać z nich 
przyrządzane dania”. Do ich zakupu 
zachęcano takimi hasłami: „Spożywa
jąc wyborowe galaretki »Luba« - zwal
czasz bezrobocie!”, „Chcesz dobrobytu 
popieraj krajową produkcję”.

Wśród zawartych w folderze rekla
mowym 45 przepisów znalazły się tyl
ko „same smaczne i wypróbowane”. 
Autorzy „wobec ogólnie ciężko odczu
walnego kryzysu pieniężnego w więk

szości uprościli je zmniejszając ilość ma
sła, jaj, cukru, usuwając niektóre kosz
towniejsze dodatki, wszystko to jednak 
w granicach nie psujących smaku po
traw ani pewności podawanych przepi
sów”. Sugerowano jednak, że wiązało 
się to z ich „udoskonaleniem, nadaniem 
pewnej cechy wykwintności”. Podkre
ślano też używanie „w swem gospodar
stwie tylko wyrobów polskiej produkcji, 
co jest nakazem chwili, zwłaszcza wo
bec przeżywanego przez nas obecnie 
ciężkiego kryzysu ekonomicznego”.

W drugiej połowie lat trzydzie
stych, ze względu na silną konkuren
cję na rynku, szczególnie firmy „Oet- 
ker” z Gdańska, produkcja Oddziału 
Spożywczego stała się jednak nie
opłacalna. Polepszyła się natomiast 
koniunktura na drożdże, więc zwięk
szono ich wyrób, osiągając przed wy
buchem drugiej wojny światowej po
ziom 1600 ton rocznie. Oddział Spo
żywczy zlikwidowano, a wyposaże
nie wraz ze znakiem towarowym 
„Luba” sprzedano prywatnemu 
przedsiębiorcy z Lubonia, Janowi 
Dobremu. Nowy właściciel przeniósł 
produkcję do nowego budynku, zre
alizowanego około 1938 r. przy 
obecnej ul. Powstańców Wielkopol
skich. Firma pod różnymi zarządami 
funkcjonowała do 1965 r.

W czasie drugiej wojny światowej 
produkcję w Fabryce Drożdży konty
nuował okupant. Po wyzwoleniu 
wznowiono działalność, a w 1949 r. 
połączono ją z zakładami ziemniacza
nymi, tworząc Lubońskie Zakłady 
Przemysłu Spożywczego. Produkcję 
definitywnie zakończono na począt
ku lat dziewięćdziesiątych XX w. 
Obecnie budynki zajmują różnorod
ne firmy, ale znacząca ich część pozo- 
staje nieużytkowana.

Przemysław Maćkowiak
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI -

Działo z Pomorza

Z
a początek nowego etapu 
w rozwoju archeologii pola bi
twy w służbie muzeów histo- 
ryczno-wojskowych możemy śmiało 

przyjąć lata 1988-1989 i pierwsze 
prace eksploracyjne rzeki Pilicy. Od 
tamtej pory polskie muzea (przede 
wszystkim Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, Muzeum im. Orła Bia
łego w Skarżysku-Kamiennej i Mu
zeum Regionalne w Tomaszowie Ma
zowieckim) wydobyły kilkanaście 
wraków wozów bojowych z okresu 
drugiej wojny światowej reprezenta
tywnych dla niemieckiej Panzerwaffe, 
Waffen SS i Wehrmachtu.

W 1999 r. wydobyte zostało nie
mieckie samobieżne/szturmowe dzia
ło Sturmgeschiitz IV Wrak odnalezio
ny w pobliżu wsi Komierowo w daw
nym Bydgoskiem - znany szerzej jako 
„StuG IV” z Sępólna Krajeńskiego - 
jest jednym z najciekawszych wozów 
bojowych odkrytych na terenie Polski 
w latach dziewięćdziesiątych XX w.

W połowie maja 1999 r. na łódz
kim bazarze staroci pojawili się dwaj 
młodzi ludzie oferujący „do sprzeda
ży” informację o miejscu zatopienia 
niemieckiego czołgu, uwiarygodnioną 
fotografiami wraku. Sygnał ten trafił 
okrężną drogą do ówczesnego dyrek
tora Muzeum im. Orła Białego, pana 
Andrzeja Lange. Poszukiwacze nie
świadomie podali orientacyjną lokali
zację czołgu - okolice Bydgoszczy. 
Wystarczył jeden telefon do Muzeum 
Tradycji Pomorskiego Okręgu Woj
skowego i dyrektor Lange dowiedział 
się, że chodzi o wrak spoczywający 
w dolinie rzeki Sępólnej w okolicach 
Sępólna Krajeńskiego.

Niedługo po tym na rekonesans do 
Sępólna Krajeńskiego wyruszyła ze 
Skarżyska grupa pracowników mu
zeum i wolontariuszy. Po drodze ode
brali oni zgodę konserwatora zabytków 
na eksplorację. Oględziny na miejscu 
ujawniły, że w gęstych, podmokłych za
roślach spoczywa wrak zniszczonego 
niemieckiego działa samobieżnego - 
mocno zniszczony tył kadłuba, zde
kompletowana nadbudówka... Kolejny 

rekonesans ujawnił, że działo samo
bieżne utonęło w rozlewisku rzeczki, 
około 100 m od podnóża skarpy.

Podczas rekonesansu i samej akcji 
wydobycia zgłaszali się świadkowie 
zdarzeń z zimy 1945 r. Zgodnie 
twierdzili, że tej zimy na polach leżał 
śnieg i było mroźno. W śnieżnej pu
łapce doliny Sępólnej mogło znaleźć 
swój koniec nawet pięć niemieckich 

pancernego (Panzerregiment 35) 4. Dy
wizji Pancernej Wehrmachtu (4.Panzer- 
-Division). Dywizja wchodząca w skład 
2. Armii w Grupie Armii „Wisła” wal
czyła na Pomorzu Gdańskim od końca 
stycznia 1945 r. „StuG IV” odnaleziony 
koło Sępólna Krajeńskiego mógł być 
jednym z dwóch wozów tego typu utra
conych 8 marca 1945 r. podczas nie
udanej próby uchwycenia przyczółków 

wozów bojowych, uciekających przed 
Sowietami. Jeden ze świadków twier
dził, że dwa z nich były amerykański
mi „Shermanami”, obsadzonymi 
przez niemieckie (?) załogi. Na po
twierdzenie tego faktu przekazał do 
muzeum dwie łuski artyleryjskie 
z amerykańskimi kodami producenta. 
Wszystkie wozy bojowe utonęły jed
nak pod lodem. Odnaleziony „StuG” 
zatonął najbliżej skraju rozlewiska 
i właśnie dlatego próbowano go rato
wać. Przez całą noc ogromny czołg 
usiłował bez powodzenia wyciągnąć 
„StuGa” z lodowego bagna. Rankiem 
musiał „dobić” tonące działo samo
bieżne. W jego kadłubie podczas wy
dobycia odnaleziono odłamki pocisku 
8,8 cm, co zdaje się potwierdzać opi
saną relację świadka.

Prawdopodobnie działo samobież
ne pochodziło z 8. kompanii 35. pułku 

na południowym brzegu Sępólnej. 
„StuGa” usiłował ewakuować Pz.Kpfw. 
IV „Tiger” Ausf. E z części 507. batalio
nu czołgów ciężkich podporządkowa
nej dowódcy 4. Dywizji, a nie, jak pier
wotnie sądzono, Tygrys Królewski. Po 
wojnie działo plądrowali okoliczni 
mieszkańcy. W końcu lat czterdziestych 
XX w. w ramach akcji oczyszczania po
bojowisk wewnątrz działa zdetonowa
no ładunki wybuchowe i zabrano wy
rwaną z podstawy półautomatyczną ar
matę 7,5 cm Stuk 40, stanowiącą 
uzbrojenie wozu.

Po powrocie z drugiego rekone
sansu w skarżyskim muzeum zapano
wał entuzjazm. Wiedziano, że odnale
ziony zabytek jest unikatem nie tylko 
w polskim muzealnictwie. Pisano o je
dynie 250 wyprodukowanych egzem
plarzach. Rozpoczęło się poszukiwa
nie sponsorów i odpowiedniego do
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akcji wydobycia sprzętu ciężkiego. 
W lokalnej prasie zaczęły pojawiać się 
artykuły zapowiadające jedną z naj
większych i najciekawszych akcji eks
ploracyjnych. Muzeum pozyskało 
przychylność prezydenta miasta Lu- 
bosława Langera, bez którego pomo
cy finansowej nie wydobyto by działa, 
oraz dyrektora Andrzeja Celeja z Za
kładu Transportu Energetyki w Rado
miu, użyczającego 24-tonowy ciągnik 
balastowy „Faun” i naczepę niskopo- 
dwoziową do transportu wraku.

Tymczasem okazało się, że młodzi 
odkrywcy „StuGa” swoją informację 

mierze zbyt skromne umiejętności 
i pośpiech spowodowany działaniem 
w ukryciu. Faktem jest, że przedstawi
ciele tej grupy próbowali uzyskać ofi
cjalne pozwolenia na wydobycie, ale 
bez przekonania o sensowności tych 
poczynań. Działania „dzikich penetra- 
torów i złodziei” (jak nazwał ich przed 
kamerami TV dyrektor Lange) spowo
dowały przyspieszenie terminu wydo
bycia i 20 sierpnia 1999 r. w Komiero- 
wie pojawił się zespół muzealników, 
wojskowych saperów, policjantów, 
strażaków, ekip telewizyjnych, pasjo
natów historii wojskowości, mieszkań

przekazali również nieformalnej grupie 
poszukiwaczy militariów z Pomorza, 
która to 7 sierpnia 1999 r. podjęła na 
własną rękę próbę wydobycia zatopio
nego wraku. Użyli do tego celu ciężkie
go sprzętu budowlanego i pancernego 
ciągnika ewakuacyjnego na podwoziu 
sowieckiego czołgu „T 34”. Do fiaska 
tej operacji przyczyniły się w dużej 

ców oraz ciężki sprzęt techniczny. 
Działania wydobywcze łowców milita
riów ułatwiły prace muzealnikom, al
bowiem teren został oczyszczony z ro
ślinności, a wrak częściowo wydobyty 
z bagna. Wyciągnięcie „StuGa” zajęło 
ciągnikowi balastowemu 7 i pół godzi
ny. Przed transportem „StuG” został 
dokładnie wypłukany przez miejsco

wych strażaków, a znalezione pociski 
zdetonowane przez saperów.

Wydobytym wrakiem okazało się 
działo samobieżne, które zaprojekto
wano opierając się na podwoziu czołgu 
średniego „Pz.Kpfw. IV”. Nazwano je 
„Sturmgeschiitz IV” (Sd.Kfz.167 - Son- 
derkraftfahrzeug 167), a produkowano 
od grudnia 1943 do marca 1945 r. 
przez zakłady Krupp-Gruson w liczbie 
1108 sztuk. Napędzane było 300-kon- 
nym silnikiem gaźnikowym „Maybach 
HL 120TRM”; masa bojowa 23 tony. 
Załogę stanowiło czterech żołnierzy. 
Wyciągnięty z bagna zabytek zachowa
ny został w około 60%, zniszczenia 
szczególnie widoczne były w przedziale 
silnikowym i w tylnej części nadbudów
ki, którą pozbawiono górnej płyty pan
cernej i wyposażenia wewnętrznego. Po 
wojnie zdemontowano z pojazdu gąsie
nice, część kół jezdnych i podtrzymują
cych, oba koła napinające gąsienice. 
Wewnątrz kadłuba zachowała się pęk
nięta skrzynia przekładniowa „ZF 
Aphon SSG 77” i fragment wału z kor- 
bowodami. Do muzeum w Skarżysku- 
-Kamiennej wrak dojechał w sobotnie 
przedpołudnie 21 sierpnia 1999 r.

Niestety, wobec braku odpowied
nich powierzchni magazynowych 
umożliwiających przechowywanie i re
konstrukcję tak dużych obiektów, wy
dobyty „StuG” trafił do otwartej eks
pozycji bez ochrony przed wpływem 
warunków atmosferycznych. Podsta
wowe znaczenie miało więc skuteczne 
zabezpieczenie antykorozyjne ekspo
natu. Pomimo upływu pięciu lat od 
dnia wydobycia zabytku, jego stan 
ogólny nie uległ bardzo istotnej zmia
nie. Kiedy emocje związane z akcją 
opadły, o dziale szturmowym i jego 
konserwacji jakby zapomniano. Pozo- 
staje więc pytanie, czy celem działania 
tego typu muzeów powinno być odna
lezienie i wydobycie jak największej 
liczby zachowanych jeszcze wraków 
i eksponowanie ich z troską o ochronę 
autentyzmu eksponatu, czy raczej roz
budowa niezbędnego zaplecza tech
nicznego i prace nad rekonstrukcją od
nalezionych pojazdów, lecz bez nad
miernego dydaktyzmu, tak by w na
szych muzeach nie pełniły one wyłącz
nie funkcji martwych eksponatów?

Piotr Milewski
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ -

Uczniowie adoptują zabytki

O
d kilku lat dzieci i młodzież 
z całej Polski w ramach zajęć 
lekcyjnych ruszają w świat 
w poszukiwaniu zapomnianych, za

niedbanych zabytków, miejsc, cieka
wych przedmiotów codziennego 
użytku. Młodzi ludzie swoje 
poszukiwania traktują nie
zwykle poważnie - po odna
lezieniu „swojego” zabytku 
adoptują go. Ten akt adopcji 
jest zobowiązaniem młodzie
ży, a często całej szkoły, do 
stałej i systematycznej opieki 
nad wybranym obiektem, jest 
również zobowiązaniem mło
dych ludzi do działania, które 
przypominać będzie miesz
kańcom o tym miejscu, jego 
znaczeniu i historii.

Program „Ślady przeszło
ści - uczniowie adoptują za
bytki” od pięciu lat organizo
wany jest przez Centrum Edu
kacji Obywatelskiej, Instytut 
im. Adama Mickiewicza oraz 
Fundację Bankową im. Le
opolda Kronenberga. Ucznio
wie opiekują się śladami prze
szłości, znajdującymi się w ich 
okolicy, odtwarzają historię 
wybranego zabytku, zbierają niezbęd
ną dokumentację, dbają o jego wygląd 
i pamięć o nim. Po kilku latach orga
nizowania programu i współpracy 
z młodzieżą i nauczycielami wiemy, że 
takie osobiste spotkania młodych lu
dzi z historią - to najlepsza lekcja 
z przeszłości i kultury swego regionu. 
W programie uczestniczą uczniowie 
i nauczyciele zarówno ze szkól pod
stawowych, gimnazjalnych, jak i po- 
nadgimnazjalnych z całej Polski. Od 
początku akcji udział w niej wzięło 
około 600 szkół, a w prace na rzecz 
ochrony zabytków zaangażowało się 
10 tys. uczniów.

Dla młodych ludzi zabytek ozna
cza nie tylko unikatowe obiekty, wie
kowe dobra kultury. W ubiegłym roku 
szkolnym oprócz dworów i pałaców, 
grobów i cmentarzy, pomników 

i rzeźb, zainteresowały uczniów rów
nież: miejsce po pałacu i jego historia, 
przydrożne krzyże i kapliczki, sztan
dary, nazwy własne w gminie i okoli
cy, kartka imieninowa itp. Grupa mło
dzieży z warszawskich szkół zajęła się

historią najnowszą - tematem ich za
interesowań stały się budynki i miej
sca powstałe w latach 1945-1989. 
Okazało się, że obiekty te stanowią 
doskonały klucz do poznania historii 
PRL-u. Z kolei uczniowie z kilku in
nych warszawskich gimnazjów i szkół 
podstawowych podążają śladem Po
wstania Warszawskiego - docierają do 
miejsc i ludzi, przygotowują przewod
nik śladami oddziałów walczących 
w Powstaniu Warszawskim.

Bardzo ważnym etapem pracy bada
czy historii, również tych najmłod
szych, jest zbieranie informacji i kom
pletowanie dokumentacji wybranego 
obiektu. W swoich poszukiwaniach 
uczniowie nie ograniczają się do infor
macji łatwo dostępnych, docierają do 
archiwów miejskich, kościelnych, źró
deł literackich, wiadomości czerpią 

również od mieszkańców. Dzieci ze 
Szkoły Podstawowej z Włodowic, które 
zaadoptowały barokowy kościółek 
i cmentarz w Krajanowie, tak piszą 
o swoich poszukiwaniach: „byliśmy na 
pierwszej »wizji lokalnej« i zachwycili

śmy się kościołem i cmentarzem, ale ich 
historię dopiero będziemy poznawać. 
Na początek umówiliśmy się z panią, 
która opiekuje się kościołem i chcemy 
z nią przeprowadzić wywiad, pani ta na
tomiast umówi nas z proboszczem, któ
rego główna siedziba jest w Świerkach. 
Chcemy też przeczytać powieść «Dom 
dzienny, dom nocny» Olgi Tokarczuk, 
może jest w tej książce wzmianka o na
szym kościele i cmentarzu”.

Młodzi ludzie chcieliby pełnić 
funkcję obrońcy zapomnianych zabyt
ków. Przypominają o znaczeniu i roli 
tych miejsc. Pomysłów mają wiele - 
m.in. organizują wycieczki, przedsta
wiając swoim młodszym kolegom po
znane miejsca i obiekty, opracowują 
foldery informacyjne poświęcone za
bytkom w ich miejscowości, przygo
towują wystawy fotografii i prac, któ-
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1. Młodzież z Gimnazjum nr 2 w Mikułowicach opiekuje się kapliczkami z figurami św. Floriana
2. Zajęcia z młodzieżą w synagodze Mizrachi w Będzinie
3. Uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Będzinie odczytują inskrypcje na macewach
4.5. Ogólnopolska prezentacja projektu „Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki” 
w Bibliotece Narodowej w Warszawie, czerwiec 2005

(zdjęcia: 2,3- Andrzej Janiszewski)

rych tematem jest wybrany obiekt, 
wystawiają widowiska teatralne, na 
które zapraszają innych mieszkańców, 
przedstawicieli władz i instytucji lo
kalnych. Walcząc o należną zabytkom 
pamięć, młodzież nie liczy wyłącznie 
na siebie - współpracuje z władzami 
samorządowymi, instytucjami ochro
ny zabytków, regionalnymi muzeami, 
bibliotekami, a także dziennikarzami. 
„Nasz zabytek to Wieża. Wiemy, że 
koszty całkowitej renowacji przerastają 
nasze możliwości. Mimo tego, podej
mujemy się przywrócenia znaczenia 
Wieży Quistorpa dla Szczecina. Chce- 
my uporządkować pozostałe resztki 

obiektu oraz tereny do niego przylegle, 
a w pobliżu ruin postawić ławki i ko
sze na śmieci. Mamy nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości zostaną wy- 
karczowane drzewa i krzewy porasta
jące obiekt. Musimy również zebrać 
elementy budowli rozproszone po lesie 
w promieniu kilkuset metrów. Staną 
też drogowskazy i tablice informacyjne 
dla spacerowiczów, żeby wiedzieli, jak 
dojść do zabytku i poznać historie tego 
miejsca. Od Jasnych Błoni aż do Wieży 
planujemy wytyczyć szlak Johannesa 
Quistorpa, aby w ten sposób przybli
żyć sylwetkę tego przemysłowca i fi
lantropa żyjącego w XIX wieku

- ZABYTKI I MŁODZIEŻ 

w Szczecinie, dzięki któremu miasto 
zyskało piękne zielone tereny”. Tak 
o swoim projekcie piszą uczniowie 
z jednej ze szczecińskich szkół.

Każdy z zaadoptowanych zabyt
ków ma własną stronę internetową. 
Zaglądając tam, możemy poznać dzie
je danego obiektu, a także zobaczyć je
go dokumentację fotograficzną wraz 
ze zdjęciami wykonanymi przez mło
dych opiekunów. Strony internetowe 
aktualizowane są na bieżąco i uzupeł
niane relacjami z kolejnych wydarzeń, 
spotkań, młodzieżowych ekspedycji.

Pod koniec roku szkolnego, 
w czerwcu wszystkie grupy uczniów 
uczestniczące w programie przyjeżdża
ją do Warszawy. Kilkuset młodych lu
dzi ma okazję spotkać się i opowiedzieć 
o swoich poszukiwaniach, pasjach 
i sukcesach. Uroczystość organizowana 
jest w formie targów projektów. Orga
nizatorzy do udziału w niej bardzo ser
decznie zapraszają wszystkich, którym 
dobro kultury, ochrona zabytków i ak
tywność młodzieży jest bliska sercu. 
W poszukiwaniu szczegółowych infor
macji zapraszamy na strony internetowe: 
www.ceo.org.pl/slady.

Marianna Hajdukiewicz

Spotkanie z książką
FOTOGRAFIE POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

Propagandowa, pamiątkowa i dokumentacyjna funkcja fotografii wyko
nanych w czasie manifestacji patriotycznych początku lat sześćdziesią
tych XIX w. oraz powstania styczniowego od dawna jest przedmiotem za

interesowań historyków. Poświęcono jej kilka publikacji, choć nie wyczerpa
no zasobu całości kolekcji. Z nowszych pozycji warto odnotować katalog 
opracowany przez Leszka Machnika Fotografie powstańców styczniowych 
w zbiorach Gabinetu Grafiki Zaktadu Narodowego imienia Ossolińskich (To
warzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2002) oraz opublikowaną 
w 2004 r., przygotowaną przez Krystynę Lejko pierwszą część książki Po
wstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Mu
zeum Historycznego m.st. Warszawy.

Zbiór fotografii z powstania styczniowego należy do większych (ok. 
1300 pozycji) i cenniejszych zasobów Dziatu Ikonografii Muzeum Histo
rycznego m.st. Warszawy. Gromadzony przez kilkadziesiąt lat, tworzony 
głównie na podstawie podarowanych muzeum albumów 
prywatnych, zawiera fotografie wykonywane w warszaw
skich pracowniach, najczęściej Karola Beyera, a także 
m.in. Jana Mieczkowskiego, Aleksandra Witkowskiego czy 
Teodora Willnowa.

Lata sześćdziesiąte XIX w. - to początek rozwoju fo
tografii. Ówczesna technika uniemożliwiała robienie foto
reportaży, dlatego sceny bitewne, manifestacje patrio
tyczne i pogrzeby uwieczniano przede wszystkim na ry
sunkach, obrazach i grafikach, które później reproduko
wano. Zachowane kolekcje zdjęć z tamtych czasów - to 
przede wszystkim portrety osób, rzadkie są fotografie wy
konywane poza atelier. I właśnie reprodukcje portretów 
stanowią główną część katalogu wydanego przez war
szawskie Muzeum Historyczne. Opublikowane zostały 
w grupach tematycznych: najpierw ukazano portrety 

działaczy politycznych, uczestników manifestacji, ofiar represji, kolejno - 
wizerunki Polek i Polaków w strojach z okresu manifestacji patriotycznych 
i żaioby narodowej, portrety przedstawicieli władz rosyjskich i Polaków 
w służbie carskiej oraz europejskich polityków, przywódców państw i re
wolucjonistów. Każdą fotografię opatrzono szczegółowym podpisem, 
m.in. krótką notą biograficzną przedstawionej postaci, danymi autora fo
tografii, podano jej wymiary, datę wykonania i pochodzenie (zakup, dar, 
przekaz),

W katalogu opublikowano również, będące rarytasem kolekcjoner
skim, reprodukcje 13 zdjęć wykonanych na ulicach Warszawy w latach 
1861-1863 (m.in. zdjęcia namiotów wojskowych na placach Saskim i Kra
sińskich, zdjęcia procesji Bożego Ciała czy konduktu pogrzebowego arcy
biskupa warszawskiego Antoniego Melchiora Fijatkowskiego). Końcową 
część publikacji wypełniają fotoreprodukcje rysunków, rycin i obrazów 

o tematyce związanej z wydarzeniami lat 1861-1864 i zdję
cia weteranów powstania styczniowego. Katalog zawiera 
też spis osób występujących na fotografiach, indeks zakła
dów fotograficznych, w których wykonano zdjęcia oryginal
ne i fotoreprodukcje oraz spis wydawnictw i firm handlują
cych fotografiami.

Choć patriotyczne przesłanie opublikowanych fotogra
fii może już nie być dla współczesnego odbiorcy istotne, 
wypada się zgodzić z opinią wyrażoną we wstępie do kata
logu, że zdjęcia te „stanowią cenny dokument historyczny, 
ukazujący wydarzenia polityczne, obyczaje i mentalność pol
skiego społeczeństwa w tamtej, odległej już epoce oraz są 
istotnym elementem naszej narodowej tożsamości".

Katalog można nabyć w Muzeum Historycznym m.st. 
Warszawy (00-272 Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 
28/42, tel. 022 831-94-91). (ek)

Powstanie styczniowe 
a zesłaócy syberyjscy
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Plac Powystawowy we Lwowie

W 1894 r. we Lwowie 
otwarta została Po

wszechna Wystawa Krajo
wa. W ciągu szesnastu dni 
czerwca przez specjalnie 
wybudowane pawilony han
dlowe w górnej części Parku 
Stryjskiego przewinęło się 
blisko milion zwiedzających. 
Za cenę 20 krajcarów, bo ty
le kosztował bilet, zwiedzają
cy mogli podziwiać cuda 
techniki rodzącej się ery ma
szyn i elektryczności.

Park Stryjski założony zo
stał w 1877 r., na terenie usy
tuowanym 2 km od śródmie
ścia Lwowa, na samej kra
wędzi Płaskowyżu Podol
skiego; jego projektantem 
byt Arnold Róhring - inspek
tor zieleni miejskich. Pośród 
pagórków, jarów i wąwozów, 
na obszarze 86 morgów, po
rosłych pięćdziesięcioma ty
siącami drzew dwustu ga
tunków, powstało jedno 
z najpiękniejszych miejsc 
spacerowych Lwowa i Euro
py. Właśnie tu, w górnej czę
ści parku, kilka lat przed pla
nowanym terminem otwarcia 
wystawy rozpoczęto budowę 
pawilonów wystawowych. 
Jedna z budowli miała od
mienne przeznaczenie. Ten 
specjalny budynek - rotundę 
ukończono w lipcu 1893 r., 
a w jego obszernym po
mieszczeniu rozciągnięto po 
obwodzie płótno o długości 
120 m i wysokości 15 m. 
W końcu sierpnia ośmiu ma
larzy pod kierownictwem 
Wojciecha Kossaka i Jana 
Styki zaczęto malować 
młodszą siostrę kina - pano
ramę, zwaną Racławicką. 
To malarskie dzieło nie zo
stało ukończone w setną 
rocznicę bitwy pod Racławi
cami, która wypadała 4 kwiet
nia 1894 r. Mimo to po dzie
więciu miesiącach, w re
kordowo szybkim czasie, 
28 maja 1894 r. zakończono
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malowanie, a 5 czerwca 
otwarto panoramę dla zwie
dzających wraz z Powszech
ną Wystawą Krajową. Z kolei 
w najpiękniejszym pawilonie 
wystawy, zwanym Pałacem 
Sztuki, zostały wystawione 
364 płótna Jana Matejki oraz 
ponad 500 innych dzieł sztu
ki. W świetle tysiąca żaró
wek, oświetlających główną 
aleję, zwiedzający mogli 
obejrzeć kilkadziesiąt pawi
lonów, wypełnionych rozma
itymi cudami, nie tylko tech
niki. W czasie trwania wysta
wy odbyły się też we Lwowie 
okolicznościowe kongresy 
dziennikarzy, literatów, leka
rzy... oraz „zlot Sokoła”. Po 
wystawie pozostał plac 
z kompleksem pawilonów, 
budynków, kawiarenek oraz 
knajpek, od tej chwili zwany 
Placem Powystawowym.

Okres poprzedzający 
pierwszą wojnę światową 
oraz działania wojenne nie 
sprzyjały zorganizowaniu na 
Placu Powystawowym cze
goś specjalnego. Po zakoń
czeniu wojny władze miasta 
oraz co energiczniejsi jego 
obywatele uruchomili w 1921 r. 
Targi Wschodnie. Od tego 
momentu, nieprzerwanie do 
1938 r., w pierwszych tygo
dniach września ta handlowa 
impreza gościła w pawilo
nach Placu Powystawowe- 
go. Była zawsze dobrze 
przygotowana i miała 
wspaniałą oprawę. Mimo że 
do zachowanych obiektów 
z 1894 r. dobudowano nowe 
pawilony i urządzenia, plac 
nie różnił się specjalnie 
swym wyglądem od tego 
sprzed 27 lat. Wzdłuż biegła 
aleja, a po jej prawej i lewej 
stronie znajdowały się pawi
lony, wybudowane w stylu 
grynderskim (styl ten, zwany 
też stylem wilhelmińskim, 
jest niemieckim warian
tem neobaroku). Największy 
i najpiękniejszy był Pałac 
Sztuki, w którym tym razem 
eksponowano wyroby prze
mysłu włókienniczego. Po 
przeciwnej stronie stała wiel

ka rotunda Panoramy Racła
wickiej z przeszklonym da
chem. Na środku alei, przed 
pałacem i rotundą znajdował 
się duży geometryczny klomb- 
-wodotrysk. Do charaktery
stycznych budynków Placu 
Powystawowego należał 
neobarokowy, mały pawilon, 
zwany Pacyków, o formie 
zbliżonej do monopterosu, 
usytuowany w środkowej 
części alei. Nie mniej impo
nująco wyglądał centralny 
pawilon, nawiązujący do ba
rokowej kolumnady przed 
Bazyliką św. Piotra w Rzy
mie. Pozostałe pawilony, mi
mo że byty wybudowane 
w formach historyzujących, 
znacznie różniły się od siebie 
wyglądem i rozwiązaniami 
architektonicznymi.

W 1933 r. Targi Wschod
nie podniosły swoją rangę 
do międzynarodowych, ale 
w 1938 r. odbyty się po raz 
ostatni.

W 1936 r. dowódca 61. 
Eskadry Liniowej, 6. Pułku 
Lotniczego, kpt. Józef Woj
ciechowski z samolotu ob
serwacyjnego Potez XXV wy
konał trzydzieści zdjęć lotni
czych Lwowa i jego okolic. 
Zdjęcia te trafiły do pamiąt
kowego albumu, dwanaście 
z nich ukazuje Plac Targów 
Wschodnich z lotu ptaka, 
a kilka najciekawszych zo
stało zamieszczonych w tym 
artykule.

Obecnie Pałac Sztuki 
mieści salę do gry w koszy
kówkę. Rotundę Panoramy 
Racławickiej zaadaptowano 
na halę sportową. Oba 
obiekty są własnością Poli
techniki Lwowskiej. Geome
tryczny klomb-wodotrysk 
jest nadal wodotryskiem, 
choć nie wypełniają go kwia
ty, a w miejscu pawilonu 
centralnego pozostał tylko 
lukowy zarys resztek funda
mentów. Tam, gdzie byt pa
wilon Pacyków, jest fontanna 
z rzeźbą przedstawiającą 
dziecko z trójką łabędzi.

Tadeusz Loster
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Pocztówka od hrabiego
Wtoku dyskusji toczącej się 

na „Kongresie Konserwa
torów Polskich", podczas XIII 

sesji na temat „Roli organizacji 
pozarządowych w ochronie 
zabytków” (7 października 
2005 r. w Patacu Kultury i Na
uki w Warszawie) wiceprezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Muszyńskiej, Ryszard Kruk, 
zgłosił postulat monitorowania 
odbywających się w Polsce 
aukcji dziel sztuki i zabytków, 
w tym także aukcji interneto
wych. Wydaje się, że wniosek 
ten, skądinąd słuszny, przynaj-

trzeć do prof. Feliksa Teodoro- 
wicza, mykologa z Zakładu 
Botaniki Ogólnej i Fitopatologii 
Uniwersytetu Poznańskiego, 
w jego prywatnej siedzibie na 
Sotaczu w Poznaniu. W kore
spondencji skierowanej do na
ukowca czytamy: „Wielmożny 
Panie Profesorze. Odnośnie do 
artykułu o «Gwiazdoszach» po- 
selam W P Prof, reprodukcję 
«C/af[h]ms Cancellatus», któ
rego okaz przez 2 lata tutaj się 
ostawat. Było to jeszcze przed 
wojną, po wojnie zaś i znisz
czeniu ogrodu, więcej z tym 

temat odkrycia. I nie zawiódł 
się. Hrabia przekazał prof. 
Teodorowiczowi wiele nowych 
danych, a ten opublikował je 
w artykule Nowe dla flory pol
skiej podrzędy, rodziny, rodzaje 
i gatunki wnętrzniaków (Gaste- 
romycetes) we lwowskim cza
sopiśmie naukowym „Ko
smos”, ser. A, t. LXIV, 1939, z. 1. 
„Jest to gatunek - czytamy 
w artykule - znany dość po
wszechnie z rycin, z powodu 
swego niezwykłego kształtu 
i zabarwienia, występujący za
sadniczo w południowej Euro- 

miat być wówczas ów gatunek 
przez Prof. Ujniwersytetu] 
Pjoznańskiego] Dr Wjiktora] 
Schramma, lecz nigdzie w lite
raturze polskiej nie został on 
dotąd ogłoszony. Według rela
cji hr. Krasickiego 1 okaz z te
go zbioru (przezeń ofiarowany) 
ma znajdować się w zbiorach 
Muzeum im. Dzieduszyckich 
we Lwowie" (tamże, s. 96-97).

Zakupiona na aukcji kartka 
pocztowa z pierwszym donie
sieniem na temat znalezienia 
w Polsce okratka czerwonego 
- pochodząca bez wątpienia 
ze spuścizny po poznańskim 
naukowcu prof. Feliksie Teo- 
dorowiczu - przekazana zo
stała przez redakcję do mają-

mniej na razie zawiśnie 
w próżni. Trudno bowiem wy
obrazić sobie, kto i w jaki spo
sób w najbliższym czasie miał
by ten monitoring prowadzić. 
Tymczasem życie biegnie da
lej, a wśród oferowanych na 
aukcjach przedmiotów trafiają 
się obiekty, które z takich czy 
innych powodów dobrze było
by włączyć do zbiorów pu
blicznych.

O starych zdjęciach kupio
nych w internecie pisaliśmy nie
dawno (por. „Spotkania z Za
bytkami", nr 9, 2005 i nr 1, 
2006). Teraz kolejny przykład - 
przedwojenna pocztówka-kore- 
spondentka z odręcznym tek
stem i oryginalną akwarelą (na 
pierwszej stronie), zaopatrzona 
w znaczek pocztowy, skasowa
ny w Lesku, i pieczęć nadawcy: 
„AUGUST Hr. KRASICKI / ZA
MEK LESKO P LESKO / woj. 
Lwowskie" (na odwrocie).

Przesyłka została zaadre
sowana: „W. Pan Profesor / F. 
Teodorowicz / Poznań / So- 
tacz-Dwór". Miała zatem do- 

okazem się nie spotkałem. 
Własną reprodukcję namalo
wałem zarówno wedle wzoru 
z natury, obecnie zaś znala
złem kopię którą załączam. Le
sko 2/11 [19]37. Z poszanowa
niem [podpis nieczytelny Au
gusta Konstantego Krasickie
go (1873-1946), działacza po
litycznego, posła na sejm Gali
cyjski i dendrologa]”. Akwarela 
na korespondentce, sygnowa
na inicjałami nadawcy „A. K. ”, 
przedstawia znaleziony przed 
pierwszą wojną światową (po 
raz pierwszy w Polsce!) 
w przyzamkowym ogrodzie 
w Lesku grzyb z gatunku Cla- 
thrus ruber (Milch.) Pers, [sy
nonim: Clathrus cancellatus 
(Tourn.) Fr.], po polsku: okra- 
tek czerwony, obecnie także 
rzadko spotykany i będący 
pod ochroną.

Bez wątpienia wiadomość 
ta i rysunek bardzo ucieszyły 
adresata, który, jak się zdaje, 
niezwłocznie podjął korespon
dencję z Krasickim, w nadziei 
na uzyskanie szczegółów na 

pie po Szwajcarię, Krainę, Ka- 
ryntię, Styrię, Tyrol i pld. Cze
chosłowację, poza tym na 
Kaukazie, w Persji, ptn. Afryce, 
pld. Stanach Zjednoczonych, 
Indiach zachodnich i Japonii. 
Spotykany czasami w ptd. An
glii, w Holandii i w Niemczech 
(przeważnie w wazonach z eg
zotycznymi roślinami), uważać 
należy za zawleczony". A dalej: 
„Niezwykła zatem okazuje się 
wiadomość, dostarczona mi 
w lutym 1937 przez Augusta hr. 
Krasickiego, właściciela zamku 
i dóbr Lesko (woj. Lwowskie), 
że gatunek ten wystąpił w maju 
1912 obficie w ogrodzie zam
kowym w Lesku, nie w wazo
nach z roślinami egzotycznymi, 
lecz na ścieżkach i na trawni
kach w parku w zacisznym za
kątku, osłoniętym od północy 
i zachodu murami zamku, od 
wschodu zaś rzędem rozłoży
stych krzewów lilaku zwyczaj
nego i wiciokrzewu tatarskie
go. Zbierany na tym samym 
miejscu przez hr. Krasickiego 
ponownie w 1913, oznaczony

1.2. Kartka pocztowa z informacją 
o znalezieniu pierwszego w Polsce 
okazu okratka czerwonego
- strona na korespondencję (1)
i strona adresowa (2)

cego długą tradycję Muzeum 
Wiedzy o Środowisku Zakładu 
Badań Środowiska Rolniczego 
i Leśnego PAN w Poznaniu 
(muzeum powstało w 1925 r. 
z połączenia zbiorów Poznań
skiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk ze zbiorami Działu 
Przyrodniczego Kaiser Frie
drich Museum, założonego już 
w 1870 r.). Ciekawe, czy prze
trwał także do naszych czasów 
okaz tego zadziwiającego, 
rzadko spotykanego grzyba, 
ze zbioru z 1913 r., ofiarowany 
przez hr. Augusta Krasickiego 
do kolekcji przyrodniczej Mu
zeum im. Dzieduszyckich we 
Lwowie.

Wojciech Przybyszewski
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Nieścisłości wokół Kaplicy Loretańskiej
Ostatnio media coraz więcej 

miejsca poświęcają war
szawskiej Pradze. Poza nowym 

budownictwem lub rewitalizacją 
ul. Ząbkowskiej częstym tema
tem jest najstarszy zabytek Pra
gi. pochodzący jeszcze z epoki 
Wazów - kościół Matki Boskiej 
Loretańskiej. Niestety, opisy te
go cennego zabytku nie zawsze 
są prawdziwe. Niektórzy autorzy 
błędnie podają stronę, po której 
przybudowano Domek Loretań
ski do kościoła bernardynów, in
ni twierdzą, że byt to budynek 
wolno stojący, że miał mieć 
cztery baszty, ale dwie nie zo

stały wybudowane, że krużgan
ki wokół domku nie byty pokryte 
dachem, który zbudowano do
piero w połowie XIX w., itp.

Wszystkich tych nieścisłości 
można byłoby uniknąć, gdyby 
ich autorzy dokładnie obejrzeli 
w Muzeum Historycznym wysta
wę „Warszawska Praga dawniej 
i dziś”, zorganizowaną w 350-le- 
cie nadania praw miejskich. 
W towarzyszącym wystawie ka
talogu zamieszczona jest foto
grafia obrazu nieznanego mala
rza, zatytułowana: ..Król Włady
sław IV wręcza praskim bernar
dynom klucze do kaplicy Lore
tańskiej na Pradze, XVII w. ” (s. 79). 
Na fotografii wyraźnie widać, że 
kaplica miata dwie baszty, 
zwieńczone kopułami, dach 
nad krużgankami, okna w ścia
nach wewnętrznych krużgan
ków, a dach nad Domkiem Lo
retańskim ozdobiony byt balu
stradą i smukłą wieżyczką. Za 
kaplicą widać ścianę kościoła 
bernardynów. Komentarz do te- 

Jarzębski w Gościńcu abo krót
kim opisaniu Warszawy, wyda
nym w 1643 r„ tak opisał praską 
Kaplicę Loretańską:

„ W rogach baszteczki wtłoczono;
W tychże ołtarze być mają", 

Świadczyłoby to, że wnętrze ka
plicy nie było jeszcze wtedy cał
kowicie wykończone.

Inna ilustracja zamieszczo
na w katalogu wystawy przed
stawia wnętrze Kaplicy Loretań
skiej, według rysunku Zygmun
ta Vogla z 1811 r. (s. 97). Na 
nim również widać krużganki, 
okna w ścianach, czyli musiat 
istnieć dach. Kolejna ilustracja 
przedstawia „Widok kościoła 
i klasztoru 00. Bernardynów na 
Pradze podczas rozbiórki 
w 1811 r. Mai. Aleksander Ma
jerski, 1845 r." (s. 96). Interesu
jąca jest dalsza część objaśnie
nia: „Kościół ongiś pw. Sw. An
drzeja, od 1738 r. pw. Najświęt
szej Marii Panny Niepokalanie 
Poczętej by! drugą pod wzglę
dem chronologicznym (po 

1867-1869, rozebrano kościół 
św. Andrzeja. Oczywiście na 
żadnym planie Pragi opracowa
nym przed połową XIX w. nie 
pokazano kościoła w tym miej
scu, czyli autorzy tej błędnej in
formacji przesunęli w terenie ro
zebrany w 1811 r. kościół 
i klasztor bernardynów. Na 
szczęście uratowana przed roz
biórką Kaplica Loretańska 
wskazuje właściwe miejsce.

Warto także przyjrzeć się 
dokładnie budowlom bernar
dyńskim na pierwszym pomia
rowym planie Pragi Macieja 
Deutscha z 1765 r. Byłoby le
piej, gdybyśmy powiększyli ten 
wycinek, bo wtedy wyjaśni się, 
jak przybudowano Kaplicę Lo
retańską do kościoła bernardy
nów. Na powiększeniu widać, że 
kaplica była wolno stojąca, ale 
znajdowała się bardzo blisko 
ściany kościoła i tylko stosunko
wo wąski łącznik umożliwiał 
przejście między budynkami. 
Domek Loretański obudowany

1. Fragment z zarysem kościoła
i klasztoru bernardynów oraz Kaplicy 
Loretańskiej na planie Macieja 
Deutscha, 1765 r.

2-4. Kościół Matki Boskiej Loretańskiej 
w Warszawie - jedno z bocznych 
wejść do Domku Loretańskiego (2) 
i wejście główne (3) z widocznym 
przecięciem płyty z piaskowca (4)

(zdjęcia: 2-4 - Edward Figauzer) 

go zdjęcia jest następujący: 
„Kaplica Loretańska powstała 
dzięki fundacji Władysława IV 
i Cecylii Renaty. Autorem projek
tu, wzorowanego na Domku 
Matki Boskiej w Loreto (Wiochy) 
- wg legendy przeniesionego 
przez anioły z Nazaretu, byt przy
puszczalnie architekt królewski 
Konstantyn Tencalla. Uroczyste 
poświęcenie Kaplicy Loretań
skiej odbyto się w 1642 r.". Data 
ta nie jest pewna, bo różne źró
dła datują zakończenie budowy 
na lata 1640, 1642, 1644 (naj
częściej), a nawet 1645. Adam 

klasztorze przy ul. Krakowskie 
Przedmieście), a trzecią (obok 
klasztoru czerniakowskiego), 
siedzibą zakonu na terenie 
obecnej Warszawy. Kres jego 
istnienia (po zniszczeniach pod
czas wojny polsko-szwedzkiej 
w 1656 r. oraz szturmie Suworo- 
wa w r. 1794) położyła budowa 
fortyfikacji napoleońskich". Po
danie pierwotnego wezwania 
kościoła bernardynów koryguje 
błędną informację autorów 
książek o sztuce, jakoby pod 
budowę cerkwi św. Marii Mag
daleny na Pradze, w latach 

byt kaplicą, tak jak to jest obec
nie, ale rozwiązania architekto
niczne mogą być różne. W Go
łębiu np. Ossoliński ufundował 
w 1643 r. Domek Loretański cał
kowicie wolno stojący, w cze
skiej Pradze jest wolno stojący, 
otoczony otwartymi krużganka
mi, w Loreto został wbudowany 
w nawę główną kościoła.

W każdym razie Kaplica 
Loretańska na Pradze absolut
nie nie nadawała się do pełnie
nia funkcji kościoła parafialne
go, a pełnić ją musiata, bo po 
rozebraniu parafialnego ko- 
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ściota skaryszewskiego, klasz
torów bernardynek i bernardy
nów, była jedyną budowlą sa
kralną nie tylko na catej Pra
dze, ale i w okolicy; najbliższe 
kościoły znajdowały się w Tar- 
chominie, Grodzisku koto Ma
rek i Zerzniu.

Po 1811 r. rząd Księstwa 
Warszawskiego polecił prezy
dentowi Warszawy naprawę ka
plicy po zniszczeniach powsta
łych podczas szturmu Pragi 
przez wojska rosyjskie Suworo- 
wa w 1794 r. oraz po bitwie pod 
Raszynem w 1809 r. I właśnie 
wówczas rozpoczęły się spory 
o dach kaplicy, ponieważ za 
pieniądze uzyskane ze sprze
daży pierwotnego pokrycia 
(blachy miedzianej) miano po
kryć dach gontem, ułożyć w ka
plicy posadzkę i wyremontować 
mury. Opis tych sporów między 
władzami świeckimi i duchow
nymi znaleźć można w książce 
Juliana Bartoszewicza Kościoły 
warszawskie rzymsko-katolic
kie, opisane pod względem hi
storycznym przez... (Warszawa 
1855): „Do tej kaplicy, kiedy 
i bernardynów kościół obalono, 
rząd Księstwa Warszawskiego 
nakazał przenieść nabożeństwo 
parafialne w roku 1811, zapew
niwszy mieszczan, że Loret 
w całości zachowany będzie" 
(s. 375). To przeczy wielokrotnie 
powtarzanej tezie, że kaplica 
nie została rozebrana dzięki 
protestom ludności Pragi. Autor 
podaje też, na czym polegała 
przebudowa: „W roku 1853, da
no mu więcej pozór kościoła, 
nie zaś kaplicy, bo postawiono 
wieżę nową i dach pokryto. Atty- 
ka przy głównym wejściu zmie
niła swój dawny kształt budowy 
i wewnętrzne urządzenie ko
ścioła, ma więcej wygodę para
fian na celu; kaplica jednak bę
dąca w środku, to jest dawny 
właściwy Loret, został nietknięty, 
i chociaż już nie ma w sobie 
dawnych świętości, jest zawsze 
wielce szanowanym dwu-wie- 
kowym zabytkiem i pamiątką" 
(s. 381). Zbudowanie attyki we
dług projektu architekta Alfon
sa Kropiwnickiego umożliwiło 
urządzenie za nią chóru, na któ
rym potem zainstalowano orga
ny, a wejście było krętymi drew
nianymi schodami. Po zdjęciu 
na wiosnę 1816 r. miedzianego 
dachu zbudowanie nowej wieży 
i pokrycie dachu stało się ko
niecznością.

Trudno ustalić, kiedy wyku
to duże wejście do Domku Lo
retańskiego na jego osi, umoż
liwiające lepszy wgląd i wygod
niejsze dojście do środka. Wy- 
daje się jednak, że jest ono 

późniejsze od czterech bocz
nych wejść, które są bogato 
ozdobione portalami z czarne
go marmuru dębnickiego i ma
ją precyzyjnie dopasowane fry
zy z piaskowca. To dodatkowe 
główne wejście, które nie wy
stępuje w innych Domkach Lo
retańskich, jest ozdobione bar
dzo skromnie, a fryz z piaskow
ca został po prostu ucięty.

Na zakończenie jeszcze in
formacja, że w Domku Lore
tańskim znajduje się figura 
Matki Boskiej Kamionkowskiej, 
która najpierw była w pierw
szym praskim kościele na Ka
mionko, a po jego zniszczeniu 
podczas „potopu" szwedzkie
go umieszczona została 
w skaryszewskim kościele św. 
Stanisława. Po wkroczeniu 
wojsk francuskich do Warsza
wy wybudowano stały most 
przez Wisłę, a po stronie pra
skiej fort broniący do niego do
stępu. Przed fortem rozebrano 
wszystkie budynki od Wisły, aż 
po dzisiejszą ul. Targową, 
włącznie z kościołem św. Sta
nisława, klasztorem i kościo
łem bernardynów oraz klaszto
rem bernardynek. Wtedy ber
nardyni zabrali z kaplicy figurę 
Matki Boskiej Loretańskiej 
i umieścili ją w kaplicy kościoła 
bernardynów św. Anny na Kra
kowskim Przedmieściu. Ponie
waż jedyną praską budowlą 
sakralną została kaplica Matki 
Boskiej Loretańskiej, do niej 
przeniesiono figurę Matki Bo
skiej Kamionkowskiej. Wtedy 
również z kościoła skaryszew
skiego przeniesiono ambonę, 
która też często zmieniała 
miejsce. Związane to było z lo
kowaniem ołtarza. Na począt
ku XIX w. znajdował się on na 
bocznej ścianie Domku Lore
tańskiego, na wprost główne
go wejścia do kaplicy. Nie było 
to praktyczne, ponieważ wierni 
tylko w jednej nawie (są ich 
cztery dookoła Domku Lore
tańskiego) widzieli kapłana. 
W XX w. ulokowano ołtarz uko
śnie w narożniku dwóch naw, 
co zdecydowanie poprawiło je
go widoczność. Kolejny pro
boszcz wsunął ołtarz w krużga
nek, ale następny wysunął go 
znów do nawy, przed krużgan
ki. Ambona stała początkowo 
z prawej strony ołtarza, potem 
schowano ją do kaplicy św. 
Antoniego, a teraz stoi bez 
podstawy obok wejścia do 
Domku Loretańskiego. Jak na 
jedną świątynię - to zmian tych 
było stanowczo za dużo.

Edward Figauzer 
ks. Piotr Figauzer

Warszawski CDT

Pojęcie „stylu międzynaro
dowego" w architekturze 

ugruntowało się po wystawie 
w nowojorskim Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w 1932 r. Zapre
zentowano na niej dokonania 
awangardowych architektów 
europejskich, m.in. Le Corbu
siera, Gropiusa i Mięsa van der 
Rohe. Organizatorzy ekspozy
cji - architekt Philip Johnson 
i krytyk architektury Henry Rus
sel Hitchcock - opublikowali 
przy tej okazji książkę zatytuło

waną International Style. Archi
tecture since 1922, w której 
określili fundamentalne cechy 
stylu: przestrzenność bryty, 
swobodny plan, eliminacja or
namentu i unikanie aluzji do hi- 
storyzmu.

Styl międzynarodowy bar
dzo szybko zyskał popularność 
w Europie. Po pierwsze dlate
go, że byt oparty na użyciu ele
mentów prefabrykowanych, co 
w powojennej rzeczywistości 
odgrywało ważną rolę. Po dru-
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gie zbiegi się w czasie z teoretycz
nymi rozważaniami europejskich ar
chitektów o programowym funkcjo- 
nalizmie i nadrzędnej roli funkcji nad 
formą. Idealnym odzwierciedleniem 
stylu międzynarodowego były reali
zacje Ericha Mendelsohna w zakre
sie architektury handlowej (m.in. do
my towarowe w Stuttgarcie, Chem
nitz i Wrocławiu).

W Polsce jednym z najważniej
szych obiektów zrealizowanych 
w konwencji stylu międzynarodo
wego jest warszawski Centralny 
Dom Towarowy. To fakt ciekawy 
o tyle, że budynek wzniesiono po 
wojnie, w 1948 r., w dobie socreali
zmu, który promował nawiązywa
nie do stylów historycznych, 
zwłaszcza renesansu, baroku i ro
koka. Kosmopolityczne nurty typo
we dla dwudziestolecia międzywo
jennego uważano za negatywne 
i politycznie niepoprawne. Twór
com CDT-u (Zbigniew Ihnatowicz, 
Jerzy Romański) udało się jednak 
zaprojektować gmach osadzony 
formalnie właśnie w tradycji archi
tektury międzywojennej.

Warszawski CDT charakteryzo
wała lekka, przestrzenna bryła. Lek
kość ta była podkreślona przez 
maksymalne przeszklenie budynku 
i osadzenie go na stupach. Wraże
nie dynamiki w statycznej silą rze
czy budowli osiągnięto przez opa
sanie gmachu wstęgami okien 
i umieszczenie na dachu dwóch 
ukośnych płyt. Dodatkowo na ele
wacji od strony Al. Jerozolimskich 
umieszczono spiralny neon. Znaw
ca architektury dostrzegłby w tym 
budynku wyraźne nawiązania do ar
chitektury Louisa H. Sullivana (dom 
towarowy „Carson, Pirie & Scott” 
w Chicago), a przede wszystkim do 
wspomnianych magazynów han
dlowych Mendelsohna.

W 1975 r. CDT został zniszczo
ny przez pożar. Dwa lata później, po 
modernizacji i przebudowie, odda
no go do użytku pod nazwą 
„Smyk”, którą wybrali warszawiacy 
w drodze plebiscytu. Zewnętrzny 
wygląd budynku zmienił się, ale 
pierwotna tkanka zasadniczo nie 
została zatarta. „Smyk" do dziś jest 
jednym z ważniejszych obiektów ar
chitektonicznych w stolicy, stano
wiąc bardzo plastyczny akcent Al. 
Jerozolimskich.

Karolina Szarek
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Zabytki utracone

„Zdjęcie z krzyża" Rubensa

W kościele św. Mikołaja w Kaliszu 
jeszcze w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku zobaczyć można było 

znakomity obraz „Zdjęcie z krzyża”, nie
zwykle cenny ze względu na osobę twór
cy - Petera Paula Rubensa. Dzisiejszą 
wiedzę na temat atrybucji i ikonografii te
go dzieła zawdzięczamy przede wszyst
kim badaniom profesorów Jana Biało
stockiego i jego ucznia Juliusza A. Chro- 
ścickiego.

Obraz powstał w pracowni Rubensa 
w Antwerpii prawdopodobnie w latach 
1615-1617. Była to jedna z licznych wer
sji tego tematu, ofiarowana kaliskiej świą
tyni w 1621 r. przez dyplomatę i starostę 
bydgoskiego, Piotra Żeromskiego (ten 
sam motyw zdjęcia z krzyża znany jest 
m.in. z tryptyku znajdującego się w kate
drze antwerpskiej oraz z płótna zacho
wanego w zbiorach Ermitażu). Piotr Że
romski, herbu Pobóg, syn pisarza ziem
skiego, został wystany w 1620 r. do Ni
derlandów z misją dyplomatyczną, która 
co prawda nie zakończyła się sukcesem, 
ale z tej wyprawy przywiózł wspomniany 
obraz Rubensa.

Kaliska wersja „Zdjęcia z krzyża” 
(o wymiarach 320 x 212 cm) jest praw
dopodobnie jedną z ostatnich koncepcji 
tego tematu. W porównaniu do tryptyku, 
wykonanego przez mistrza dla katedry 
antwerpskiej, obraz z kościoła św. Miko
łaja ukazuje dużo mniej postaci oraz ma 
bardziej uproszczoną kompozycję. Zo
stała na nim przedstawiona grupa pięciu 
osób - Józef z Arymatei i św. Jan zdej
mują z krzyża ciało Chrystusa, na prawo 
od krzyża stoi Maria, a u stóp Chrystusa 
klęczy z wyciągniętymi ku górze rękami 
św. Maria Magdalena. Być może wiele 
elementów malowidła wykonali ucznio
wie mistrza, wśród których nie brakowało 
tak wybitnych nazwisk, jak Anton van 
Dyck czy Jan Brueghel, choć sama kon
cepcja obrazu jest dziełem Rubensa. 
Ostatecznie obraz umieszczony został 
na specjalnie dla niego wykonanym 
w 1662 r. trójkondygnacyjnym baroko
wym ołtarzu głównym.

Częste pożary miasta i kościoła św. 
Mikołaja pozostawiły z czasem swój ślad 
także na obrazie. W XIX w., w związku 
z pogarszającym się stanem dzieła, do
zór kościoła zwrócił się do pełniącego 
wówczas urząd gubernatora z prośbą 
o zezwolenie na zbieranie funduszy 
wśród mieszkańców parafii, w celu odre
staurowania obrazu. Pierwsze zabiegi 
konserwatorskie przeprowadzone zostały 
niezbyt fachowo w 1843 r. przez nauczy- 
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cielą rysunku Karola Mejbauma i Michała 
Chylińskiego, „majora komendy inwalidz
kiej byłego wojska polskiego" (Anna Do- 
brzycka, „Zdjęcie z krzyża" w kaliskim ko
ściele św. Mikołaja, [w:] Osiemnaście wie
ków Kalisza. Studia i materiały do dziejów 
miasta Kalisza i regionu kaliskiego, pod 
red. Aleksandra Gieysztora, Kalisz 1960, 
t. 1, s. 147). Dopiero po wyjęciu obrazu 
z ram okazało się, w jak bardzo opłaka
nym stanie się znajdował. Naklejony zo
stał na sosnowe deski, prawdopodobnie 
klejem mącznym, co stanowiło żerowisko 
dla robaków. Z wielkim trudem odklejono 
obraz i nałożono na płótno malarskie. Da
lej prace polegały na obiciu dzieła od tyłu 
blachą cynkową oraz na gruntownym je
go przemalowaniu i zdjęciu, na szczęście 
jedynie od góry, laserunków.

Owe niezbyt udane zabiegi konser
watorskie nie wystarczyły na długo, już 
trzydzieści lat później miejscowa gazeta 
- „Kaliszanin” - poinformowała o fatal
nym stanie dzieła i o konieczności pod
dania go kolejnej, tym razem już facho
wej konserwacji. W lokalnej prasie rozgo
rzała dyskusja dotycząca także oryginal
ności dzieła. Franciszek Maksymilian So- 
bieszczański w „Tygodniku Ilustrowa
nym” z 1874 r. zamieścił artykuł, w któ
rym podawał w wątpliwość autentycz
ność obrazu. Argumentował to różnicami 
pomiędzy wersją rodzimą a tą, która 
znajdowała się w katedrze antwerpskiej - 
nadmierny spokój i melancholię obrazu 
kaliskiego przeciwstawiał pełnemu życia 
i blasku dziełu znajdującemu się w An
twerpii. Brak podpisu malarza na obrazie 
na pewno tych wątpliwości nie rozwie
wał. Ostatecznego potwierdzenia auten
tyczności dzieła dokonano dopiero około 
1906 r. Ówczesny proboszcz parafii św. 
Mikołaja, ks. kanonik Jan Sobczyński, 
zwrócił się o opinię do profesora historii 
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim - 
Jerzego Mycielskiego, najlepszego wów
czas w Polsce znawcy malarstwa fla
mandzkiego. Według profesora Myciel
skiego kaliski obraz należeć miał do dru
giej grupy ujęć zdjęcia z krzyża - bardziej 
lirycznych, pełnych smutku i spokoju, 
aniżeli pełen ekspresji obraz z katedry 
antwerpskiej, zaliczany do pierwszej gru
py przedstawień tematu (Jerzy Mycielski, 
Pierwszy obraz Rubensa w Polsce, 
„Sprawozdanie i wydawnictwo Wydziału 
Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabyt
kami Sztuki i Kultury za rok 1908”, Kra
ków 1909, s. 2-4).

Rozstrzygnięcie autentyczności obra
zu spowodowało ponowne podniesienie 

coraz pilniejszej kwestii jego restauracji. 
Miał być przewieziony do berlińskiego re
stauratora Hausera i tam na miejscu 
poddany konserwacji. Pojawiły się jed
nakże obawy, iż obraz może już nie wró
cić do Kalisza, ponieważ stanie się zbyt 
cennym nabytkiem dla muzeum, w któ
rym miał być odnawiany, albo też za
miast oryginału pojawi się w Kaliszu jego 
kopia. W rezultacie dopiero po odzyska
niu przez Polskę niepodległości dzieło 
doczekało się kolejnej, tym razem już fa
chowej konserwacji. Nowo powołane do 
życia Ministerstwo Sztuki i Kultury wraz 
z podległymi mu wojewódzkimi urzędami 
konserwatorskimi roztoczyło opiekę nad 
znajdującymi się w katastrofalnym stanie 
polskimi zabytkami. Stan obrazu w mo
mencie rozpoczynania kolejnej konser
wacji był bardzo zły. Obity wcześniej bla
chą cynkową zatrzymywał całą wilgoć, 
zabójcze też było dla obrazu gazowe 
oświetlenie. Prace restauratorskie powie
rzone zostały kierownikowi pracowni 
konserwatorskiej Muzeum Wielkopol
skiego w Poznaniu - Janowi Rutkowskie
mu. Odrestaurowane dzieło wróciło do 
Kalisza 6 października 1922 r. W celu 
stworzenia mu lepszych warunków, zało
żone zostało w kościele św. Mikołaja 
oświetlenie elektryczne. Niestety, zabra
kło funduszy na wybudowanie specjalnej 
kaplicy, w której byłoby lepiej przechowy
wane i zabezpieczone przed czynnikami 
zewnętrznymi.

Obraz przetrwał dziejowe zawieru
chy: czasy napoleońskie oraz dwie wojny 
światowe. W 1939 r. został wyjęty z ołta
rza i przewieziony do Muzeum Narodo
wego w Warszawie, skąd powrócił 
w 1943 r. i ukryty w piwnicach kaliskiego 
ratusza szczęśliwie doczekał końca woj
ny, a po jej zakończeniu ponownie zna
lazł się w kaliskim kościele. W 1956 r. 
poddany został powtórnemu oczyszcze
niu (prace nadzorował Wilhelm Kuklis, 
konserwator z Muzeum Narodowego 
w Poznaniu) i tak zabezpieczony pozo
stawał na swoim miejscu aż do nocy z 13 
na 14 grudnia 1973 r., kiedy to pożar 
strawił środkową część barokowego, 
drewnianego ołtarza głównego. Czy spa
lił się również umieszczony w nim obraz 
- nie wiadomo.

Profesor Juliusz A. Chrościcki wie
rzy jednak, że tak się nie stało, czemu 
dal wyraz w artykule opublikowanym 
w księdze pamiątkowej ku czci prof. An
drzeja Rottermunda w sześćdziesiątą 
rocznicę urodzin, pisząc m.in.: „Do Ka
lisza miałem [...] pojechać w styczniu



Peter Paul Rubens i pracownia, „Zdjęcie z krzyża” w kościele św. Mikołaja w Kaliszu, reprodukcja 
wg: Jan Białostocki, Michał Walicki, Malarstwo europejskie w zbiorach polskich 1300-1800, 
Warszawa 1955, il. 195

1974 roku, aby wyjąć obraz z ram i z po
mocą konserwatora z Muzeum Narodo
wego w Warszawie zbadać stan zacho
wania dzielą, wraz z jego techniką ma
larską. Dlatego przeżyłem prawdziwy 
szok, kiedy dowiedziałem się, że w no
cy z 13 na 14 grudnia 1973 roku spalił 
się obraz "Zdjęcie z krzyża* w pożarze 
kościoła. Informacje z radia i prasy jed
noznacznie wskazywały na spalenie 
w ołtarzu głównym tego wspaniałego 
obrazu Rubensa [...].

Już w trakcie śledztwa prowadzonego 
wiosną i latem 1974 dochodziły do mnie 
informacje świadczące o możliwości ce
lowego podpalenia ołtarza w kościele św. 
Mikołaja w Kaliszu dla ukrycia kradzieży 
obrazu Rubensa. Mówili o tym konserwa
torzy z Muzeum Narodowego w Warsza
wie, a zwłaszcza największy ówczesny 
autorytet w zakresie konserwacji obrazów, 
profesor Bohdan Marconi, nawet demon
strujący sposób potencjalnego ukradze
nia obrazu. Profesor Jan Białostocki zasu

gerował mi, że nie ma dowodów na spa
lenie obrazu Rubensa podczas pożaru oł
tarza głównego. Obwiniał służby milicyjne 
i konserwatorskie o niezabezpieczenie 
resztek ołtarza po wypaleniu części środ
kowej wraz z tabernakulum.

O możliwości kradzieży obrazu i po
zorowanym pożarze pisano nader rzadko 
w kontrolowanej przez ścisłą cenzurę 
prasie. Hipotezą główną prokuratora było: 
zwarcie instalacji elektrycznej z winy bra
ku odpowiedniego dozoru ze strony pro
boszcza. Brano też pod uwagę celowe 
(kryminalne) podpalenie ołtarza. Osta
tecznie, pomimo kilkakrotnego przedłu
żania, śledztwo prokuratorskie umorzono 
w dniu 18 października 1974 «wobec nie- 
stwierdzenia czynu przestępczego*.

w roku 1991, po korespondencji 
z Komendą Wojewódzką Policji w Pozna
niu, Centralnym Archiwum MSW i Archi
wum UOP dowiedziałem się, że materiały 
śledztwa w sprawie pożaru w kościele św. 
Mikołaja w Kaliszu znajdują się w Prokura
turze Wojewódzkiej w Poznaniu (V Wydział 
Śledczy). Po przebadaniu kilkunastu to
mów akt śledztwa prokuratorskiego otwar
tego 18 grudnia 1973, a zamkniętego 18 
października 1974, doszedłem do osta
tecznego wniosku, że «pożar ołtarza zo
stał upozorowany w nocy z 13 na 14 grud
nia 1973, aby móc ukraść i przemycić za 
granicę wspaniałe dzieło sztuki flamandz
kiej* (J. A. Chrościcki, «Obrazy religijne 
Petera Paula Rubensa*, [w:] "Arcydzieło 
Petera Paula Rubensa ‘Zdjęcie z krzyża’ 
ze Zbiorów Państwowego Ermitażu 
w Sankt Petersburgu. Z tradycji przedsta
wień pasyjnych w malarstwie i grafice pót- 
nocnoeuropejskiej XVI i XVII wieku ze zbio
rów Muzeum Narodowego w Warszawie*, 
Warszawa 2000, s. 38) [...].

Nie tracę jednak nadziei na cudowne 
odnalezienie tego obrazu u spadkobier
ców złodziei czy paserów, a następnie 
przeprowadzenie nowoczesnych analiz 
konserwatorsko-technologicznych malo
widła, co ułatwi zbadanie kwestii udziału 
warsztatu i ręki samego mistrza” (Juliusz 
A. Chrościcki, Kaliskie „Zdjęcie z krzyża” 
Rubensa. Refleksje i wspomnienia, [w:] 
ARX FEUCITATIS. Księga ku Czci Profe
sora Andrzeja Rottermunda w sześćdzie
siątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kole
gów i współpracowników, Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2001, 
S. 228, 230-231).

Po pożarze w kościele św. Mikołaja 
w Kaliszu dokonano pełnej rekonstrukcji 
ołtarza głównego; kopię obrazu „Zdjęcie 
z krzyża” namalował Bronisław Owcza
rek (1977 r.). W 1995 r. obraz R P Ruben
sa wpisany został do katalogu skradzio
nych dziel poszukiwanych przez Interpol.

Olga Bartczak



(zdjęcia: Jadwiga Amanowicz)

Wiejska zagroda Anny i Stanisława Jachymków 
znajduje się na Roztoczu, w Guciowie, 9 km 
od Zwierzyńca. W skład udostępnionego do zwie

dzania zespołu wchodzą dziewiętnastowieczna 
chałupa i stodoła oraz obora z początku XX w. 
W chałupie zgromadzono stare sprzęty i przedmio
ty codziennego użytku. W oborze właściciele urzą
dzili wystawę minerałów i skamieniałości zebra
nych z terenu między Wisłą i Bugiem.

1.2. Fragmenty zagrody
3.4. Narzędzia gospodarskie 
i sprzęty użytkowe 
zgromadzone w stodole

Zagroda
Jachymków


