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Od redakcji

Jak wynika z relacji prasowej zamieszczonej 1 czerwca 1913r. w „Kurierze Warszaw
skim" (nr 149, s. 11), Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości miato za so

bą wtedy ledwie siedem lat działalności, a już dokonania na miarę zasłużonej i w peł
ni dojrzałej organizacji. „Marzenia tych, którzy w roku 1906 zawiązali w Warszawie To
warzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości - czytamy w artykule - ziściły się nadspo
dziewanie prędko. Towarzystwo liczy już przeszło trzy tysiące członków, posiada staro
żytny dom własny w rynku staromiejskim [Kamienicę Baryczków], A ten historyczny ry
nek pozbył się wreszcie brudnych straganów i wrzaskliwych przekupniów. [...] Nadto 
[...] Towarzystwo udzielało rad i pomocy przy odnawianiu i przerabianiu godnych opie
ki domów, poczyniło kroki o zachowanie resztek obronnych murów miejskich i wystą

piło energicznie przeciwko zamachowi na piękną bramę 
wjazdową pałacu Bruhlowskiego. Poza Warszawą To
warzystwo rozciągało w dalszym ciągu opiekę nad po- 
wierzonemi sobie przez rząd wspanialemi ruinami zam
ku czerskiego, nabyło za 223 rb. szczątki zamku w Ra
ciążku, podtrzymywało podarowane sobie: wieżę arjań- 
ską w Wojciechowie i zwaliska zamku w Iłży, kierowało 
odnową zamku w Ojcowie i zabiegało, aby nie zmarniał 
b. pałac biskupów krakowskich w Wolborzu, który wła
dze wojskowe chcą sprzedać. Najwyższą, jak zwykle 
zresztą, była działalność Towarzystwa w zakresie ko
ściołów [...]. W ciągu r[oku] z[esztego] roztoczono opie

kę nad czterdziestu sześciu świątyniami; kierowano tak odnową lub przybudową, oce
niano plany przeróbek, zapobiegano niweczeniu lub oszpecaniu dzieł sztuki. [...] Po 
pierwszej, urządzonej w salach ratusza, wystawie pamiątek dawnej Warszawy [1911 r.], 
następną wystawę minjatur i tkanin, otwarto już w domu własnym. Wystawa trwała od 
czerwca do października [1912 r.], cieszyła się dużym powodzeniem, przyniosła 5273 
rb. czystego dochodu i pozostawiła cenną pamiątkę w naukowo i artystycznie opraco
wanym katalogu. Zapoczątkowało też Towarzystwo odczyty bezpłatne dla członków 
swoich. [...] Teraz w kamienicy Baryczków kipi gorączkowa praca około wykończania 
wystawy ceramiki polskiej. [...] Otwarcie wystawy nastąpi w połowie czerwca. Rynek 
staromiejski niezawodnie zaroi się znowu ciżbą gości’’.

Miejmy nadzieję, że podobnie liczna „ciżba gości” odwiedzi pierwszą jubileuszową 
wystawę zorganizowaną z okazji stulecia powstania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości. Będzie to wystawa przygotowana przez Instytut Sztuki PAN „Sto fotografii na 
stulecie TOnZP" w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie, ul. Kra
kowskie Przedmieście 64; czynna od 9 do 29 maja 2006 r. Serdecznie zapraszamy!

A co w numerze? Wśród artykułów m.in. wspomnienia prof. Zdzisława Męczeńskie
go, które można potraktować jako wprowadzenie do wystawy fotografii ze zbiorów 
TOnZP (s. 5), oraz opowieść o Parku Mużakowskim, ciągle jeszcze mało znanym za
bytku krajobrazu kulturowego, położonym w rejonie przygranicznym Polski i Niemiec, 
od lipca 2005 r. znajdującym się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Na

turalnego UNESCO (s. 10). W tym numerze rozpoczynamy też druk artykułów z nowe
go cyklu „Zabytki i prawo”, w których omawiane będą wybrane problemy prawne do
tyczące zabytków (s. 18).

Redakcja „Spotkań z Zabytkami” apeluje gorąco do Czytelników o kontakt, jeżeli w rodzinnych 
archiwach przechowują pamiątki lub dokumenty (np. legitymacje, zaświadczenia, fotografie, 
ulotki, sprawozdania, publikacje) związane z TOnZP, a nawet ustne przekazy dotyczące dzia
łalności tego Towarzystwa.



Rozmowa z ministrem
Tomaszem Mertą
Generalnym Konserwatorem 
Zabytków
■ Jedną z najwcześniej podnoszonych przez media kwestii 
dotyczących funkcjonowania ministerstwa, w którym sprawu
je Pan urząd Podsekretarza Stanu i Generalnego Konserwa
tora Zabytków była sprawa przywrócenia w nazwie resortu 
drugiego jej cztonu tak, że przyjęta ona postać Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z dotychczasowych wy
powiedzi przedstawicieli rządu wiemy, że nie chodzi tylko 
o stówa. Jak należy rozumieć tę zmianę w odniesieniu do za
bytków?

- Przywrócenie w nazwie Ministerstwa cztonu „Dziedzic
two Narodowe” jest powodowane nie tylko chęcią uporząd
kowania sytuacji, czyli przywrócenia petnego zakresu odpo
wiedzialności Ministrowi Kultury, zgodnie z ustawą o dzia
łach administracji rządowej. Chcielibyśmy także, by miało 
charakter pewnego symbolu. Minister Kultury pojmuje swoją 
rolę nie tylko jako wspieranie działalności kulturalnej oraz 
pracy współcześnie żyjących artystów, ale także jako zobo
wiązanie do ochrony i troski o szeroko pojmowane dziedzic
two narodowe - zarówno materialne, jak i niematerialne. 
O tym ostatnim najłatwiej się zapomina, bo też i najtrudniej 
poddaje się jakiejkolwiek kategoryzacji. Tym bardziej powin
niśmy podejmować działania, które będą podtrzymywać toż
samość i pamięć historyczną Polaków. Temu celowi będzie 
służyło na przykład przygotowywane Muzeum Historii Polski.

Nowa nazwa jest też zwiastunem tego, że ochrona dzie
dzictwa materialnego, zabytków, jest szczególnie ważna dla 
obecnego rządu. Podstawowym problemem, z którym musi- 
my się zmierzyć, jest przede wszystkim problem dramatycz
nie niskich środków na ochronę zabytków. Ilość pieniędzy, 
którymi dysponujemy w Polsce, pozostaje nieadekwatna do 
potrzeb, jakie przed nami stoją. W obecnym, 2006 r., budżet 
Generalnego Konserwatora Zabytków uległ radykalnemu 
zwiększeniu o ponad 60 procent, ale to mimo wszystko daje 
kwotę poniżej 40 milionów złotych. Jest to wciąż jeszcze kro
pla w morzu potrzeb. Chcielibyśmy, aby finansowanie zabyt
ków z każdym rokiem było większe i będziemy do tego dą
żyć. Ale rzecz nie sprowadza się wyłącznie do pieniędzy. 
Mówiąc o trosce o zabytki i o działaniu na rzecz ochrony za
bytków, myślę także o przyjrzeniu się stanowi prawnemu, te
mu, jak obecnie oceniana jest Ustawa o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami i o ewentualnym wprowadzaniu 
zmian. Działanie na rzecz ochrony zabytków oznacza także 
szczególną troskę o służby konserwatorskie, próbę polep
szenia ich sytuacji. Ogromnie ważne jest także wspieranie 
tych inicjatyw i środowisk konserwatorskich, naukowych czy 
społecznych, które jeśli nawet nie umożliwią nam opracowa
nia nowej doktryny konserwatorskiej, to przynajmniej pozwo
lą lepiej uświadomić sobie trudności, z jakimi mamy dziś 
w ochronie zabytków do czynienia. Jesteśmy przecież w sy
tuacji zupełnie odmiennej od tej, która istniała w PRL-u, gdy 
właściciel byt właściwie jeden - wszystko pozostawało pod 
ścisłą kontrolą i nadzorem państwa. W dynamicznie rozwija

jącym się państwie musimy przede wszystkim szukać punk
tu równowagi pomiędzy ochroną zabytków a niewątpliwymi 
potrzebami rozwoju kraju. Polska jest krajem, w którym sub
stancja zabytków uległa szczególnie wielkim zniszczeniom. 
Nasze doświadczenia historyczne nie sprzyjały zachowaniu 
dziedzictwa narodowego. Dlatego też ze szczególnym piety
zmem i troską powinniśmy chronić to, co pozostało. Jest rze
czą bezdyskusyjną, że konserwator musi zawsze stać po 
stronie zabytków. Przyjęcie tego założenia nie oznacza jed
nak automatycznego rozwiązania wszystkich problemów. 
Nie możemy liczyć na to, że z wszystkich budowli, które są 
zabytkowe, uczynimy muzea, że wszystkie będziemy w sta
nie, w równym stopniu, finansować z kasy państwowej. Mu
simy szukać innych rozwiązań - takich, które będą dopusz
czały zmianę pierwotnej funkcji poszczególnych obiektów. 
To oznacza nieustanne szukanie trudnego kompromisu po
między tym, co wynika z wymogów konserwatorskich ochro
ny zabytków a pomysłami inwestorów - planujących nowe 
sposoby wykorzystania zabytków. Ten punkt równowagi, 
choć należy go szukać, nigdy nie zostanie raz na zawsze 
znaleziony: tutaj każda doktryna musi być przecież „przykra
wana” do poszczególnych przypadków. Za każdym razem 
oznacza to bardzo trudne konserwatorskie decyzje. Dlatego 
tak ważne jest utrzymywanie dobrego kontaktu pomiędzy 
światem akademickim, światem ludzi, którzy zajmują się teo
rią ochrony zabytków czy różnymi aspektami konserwacji za
bytków a służbami konserwatorskimi.

■ Czy ze zmianą nazwy ministerstwa zmieni się także rola 
i zakres sprawowania funkcji przez konserwatorów zabytków? 
Mówi się, że w ostatnim czasie ich pozycja ulegta znacznej 
deprecjacji.

- Rzeczywiście, ostatnio wiele osób mówi, a nawet bije 
na alarm, że sytuacja publicznych służb konserwatorskich 
jest sytuacją niedobrą. Wskazuje się, że obecne usytuowa
nie tych służb w ramach administracji zespolonej wojewody 
przyniosło pogorszenie ich pozycji. Stało się tak nie tylko 
w sensie prestiżu społecznego, ale i realnych możliwości 
działania. Niestety, prawdą jest także i to, że mamy do czy
nienia z pewną pauperyzacją tych środowisk. Służby kon
serwatorskie są dzisiaj źle opłacane. Bardzo często zatrud
nionych w nich ludzi motywuje do działania raczej entu
zjazm i miłość do zabytków niż przekonanie o tym, że zna
leźli sobie dobre i dobrze opłacane miejsce pracy. Tymcza
sem z pewnością byłoby lepiej, gdybyśmy mieli i jedno, 
i drugie. Obecna sytuacja skutkuje różnego rodzaju zagro
żeniami, na przykład dużą rotacją w urzędach wojewódz
kich konserwatorów i w ich delegaturach. Ta rotacja jest tym 
bardziej niepokojąca, że można zakładać, iż wdrożenie 
w sprawy ochrony zabytków to nie jest kwestia tygodni, tyl
ko raczej miesięcy i lat. Zachowanie ciągłości pracy w takich 
urzędach jest więc podstawą ich dobrego działania. Otrzy

2 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 5 • 2006



muję wiele sygnałów, że sytuacja finansowa biur wojewódz
kich konserwatorów jest niedobra, i że czasem brakuje pie
niędzy na najbardziej nawet elementarną działalność. Mogę 
zadeklarować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go zamierza podjąć takie działania ustawowe i administra
cyjne, które będą prowadzić do zmiany tej sytuacji. Wyma
ga to jednak zgody rządu, a przede wszystkim Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dlatego za wcześnie 
byłoby dzisiaj mówić, jaki ostatecznie przybiorą kształt służ
by konserwatorskie w naszym kraju. Jesteśmy w pełni świa
domi tego, że stan obecny nie może trwać, i że potrzebne 
są rozwiązania, które zapewnią służbom konserwatorskim 
lepsze możliwości działania, a ludziom, którzy poświęcają 
się ochronie zabytków - lepsze warunki pracy.

■ W świetle obowiązującej Ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami niemal całkowicie pominięta została 
w systemie ochrony i popularyzacji dziedzictwa narodowego 
rola społecznych opiekunów zabytków. Czy widzi Pan potrze
bę i możliwość pełniejszego włączenia ich do działalności 
w tym zakresie?

- Nie wydaje mi się, by obecna Ustawa o ochronie za
bytków i opiece nad zabytkami zupełnie pomijała kwestię 
społecznych opiekunów zabytków. Jest temu poświęcony 
osobny rozdział ustawy. Rzecz mieści się chyba nie tyle 
w braku odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, ile w kapi
tale społecznym, który w odniesieniu do zabytków jest nie
wystarczający. Moim zdaniem fundamentalne znaczenie 
dla ochrony zabytków ma edukacja, której najważniejszym 
celem powinno być nie tyle przekazanie wszystkim maksy
malnej liczby szczegółowych informacji, ile szerokie upo
wszechnienie pewnego ogólnego przeświadczenia o tym, 
że dziedzictwo nasze jest rzeczą bardzo cenną, o którą 
musimy się troszczyć nie tylko z poczucia odpowiedzialno
ści za to, co zostawiły nam poprzednie pokolenia, ale tak
że by je przekazać naszym następcom w równie dobrym 
stanie. Uwrażliwienie na obecność zabytków, na ich zna
czenie, powinno być oczywistą częścią edukacji publicz
nej, tej najbardziej elementarnej. Umiejętność zauważenia 
zabytków, rozumienia ich znaczenia, chęć poznawania ich 
historii - to wszystko może być wspaniałą lekcją, nie tylko 
historii jako takiej, ale także czymś, co będzie umacniało 
tożsamość i pamięć regionalną i wspólnotową. Wyobrażam 
sobie, że na takim fundamencie łatwiej byłoby rozwinąć 
i rozszerzyć rolę ludzi, którzy zajmują się opieką nad zabyt
kami z własnej woli i chęci, a nie z obowiązku, jako właści
ciele poszczególnych obiektów. Wydaje mi się, że taki 
emocjonalny związek z poszczególnymi miejscami czy za
bytkami jest niezmiernie ważny, i że rola tych opiekunów 
mogłaby być znacznie większa niż w chwili obecnej. 
W pewnym sensie los zabytków zależy w dużym stopniu od 
spontanicznej troski ludzi, którzy czują, że zabytki są czymś 
ogromnie ważnym w ich pejzażu kulturowym. Działania 
społecznych opiekunów zabytków budzą niekiedy kontro
wersje. Osoby, które interesują się zabytkami z własnej nie
przymuszonej woli, są czasem traktowane jako uciążliwe, 
utrudniające życie inwestorom czy pomysłodawcom zmia
ny funkcji zabytków. I pewnie tak czasem bywa, że owi 
działacze społeczni, społeczni opiekunowie - rozumiani nie 
tylko w sensie formalnym, o którym mówi ustawa, ale 
w ogóle jako ludzie, którzy czują się odpowiedzialni za po
szczególne zabytki - podejmują czasem działania o cha
rakterze radykalnym, kontrowersyjnym. Z drugiej jednak 
strony trzeba bardzo mocno podkreślić, że często to dzia
łalność takich osób, która na pierwszy rzut oka może się 
wydawać zbyt radykalna, prowadzi do ocalenia różnych 

cennych obiektów. To są ludzie, którzy nie boją się krzy
czeć wtedy, gdy trzeba krzyczeć. Ten krzyk czyni daną 
sprawę publiczną i dzięki niemu często udaje się ocalić 
obiekty bardzo cenne. Taka jest rola społecznych opieku
nów zabytków - ludzie ci na co dzień troszczą się o dane 
zabytki, o ich dokumentowanie, poznawanie ich historii, 
a także kiedy trzeba biją na alarm, gdy zabytkom coś za
graża. Oczywiście można się spierać o to, czy zawsze biją 
na alarm słusznie, ale chyba nikt nie poważy się powie
dzieć, że to alarmowanie w wielu wypadkach nie było sen
sowne i pożyteczne. Tak więc zamiast patrzeć na tę spo
łeczną działalność podejrzliwie, należałoby raczej starać 
się o poszerzenie współpracy między służbami i środowi
skami konserwatorskimi a właśnie tymi ludźmi, którzy czują 
emocjonalny związek z zabytkami, są gotowi poświęcać 
swój czas na to, ażeby społecznie się nimi opiekować.

■ Jakie znaczenie przypisuje Pan edukacji w dziedzinie 
ochrony zabytków? Jakich podpowiedzi udzieliłby Pan w tym 
zakresie naszym Czytelnikom?

- Edukacja w dziedzinie ochrony zabytków musi zaczy
nać się od mówienia o tym, że zabytki są czymś niezmier
nie ważnym, ale nie powinna żadną miarą się tym kończyć. 
Taka edukacja okazuje się zwykle mato skuteczna. Myślę, 
że przyszłością są raczej projekty edukacyjne aktywizujące 
uczniów, to znaczy takie, które zachęcają ich do podejmo
wania różnego rodzaju działań na rzecz zabytków. Inaczej 
mówiąc, cenna jest lekcja w szkole, na której opowiada się 
o Wawelu i innych ważnych zabytkach w naszym kraju, ale 
znacznie bardziej cenne jest takie przedsięwzięcie, w ra
mach którego prosi się uczniów, by spróbowali sporządzić 
przewodnik po swojej miejscowości czy po swoim regionie, 
w którym przedstawią i opiszą zabytkowe budowle, stara
jąc się o nich ciekawie opowiedzieć. Projekt, który zawiera 
w sobie element uczniowskiego zaangażowania jest z pew
nością znacznie bardziej skuteczny. Wreszcie najskutecz
niejsze, choć też i najbardziej czasochłonne i pracochłon
ne dla nauczycieli, są duże, ambitne programy, takie jak na 
przykład prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatel
skiej projekt „Ślady przeszłości". W projekcie tym zaintere
sowani uczniowie z danej szkoły wybierają jeden zabytek. 
Nie musi być to obiekt wielkiego znaczenia. To może być 
na przykład stara fabryka, niekoniecznie zresztą wpisana 
do rejestru zabytków. Opieka nad takim obiektem zostaje 
uczniom powierzona formalnie, chociażby przez władze 
miasta. Działania młodych ludzi, planowane przez nich sa
mych, mogą dotyczyć zarówno porządkowania terenu w ta
kim miejscu, jak i przygotowania wystawy czy multimedial
nej prezentacji, mówiącej o dziejach obiektu. Inaczej mó
wiąc, „Ślady przeszłości” to projekt, w którym uczniowie nie 
są jedynie biernymi słuchaczami dowiadującymi się czegoś 
od kogoś mądrego, ale aktywnymi poszukiwaczami infor
macji, historykami badającymi przeszłość danego miejsca, 
samodzielnie planującymi swoje działania, a w dodatku 
mogącymi zaprezentować ich efekty nie tylko nauczycielo
wi w szkole, ale także wspólnocie lokalnej.

Sita takich projektów jest ogromna. Co istotne, dają 
one szansę na pewien środowiskowo-lokalny ferment. 
W trakcie realizacji „Śladów przeszłości" zdarzało się już 
tak, że gdy uczniowie zwracali uwagę na jakiś zapomnia
ny, a ich zdaniem cenny, obiekt, to reakcją byty często 
przedsięwzięcia osób dorosłych czy władz samorządo
wych, zawstydzonych trochę tym, że młodzi ludzie zajęli 
się tym pierwsi.

■ Dziękujemy za rozmowę.
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przeglądy 
poglądy

Na Zamku Królewskim w Warszawie 
27 stycznia br. odbyło się Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawczo- 
-Wyborcze Polskiego Komitetu Na
rodowego ICOMOS, na którym na 
kolejne trzy lata wybrano nowe wta- 
dze. Prezesem zostai ponownie 
prof. Andrzej Tomaszewski, a do 
prezydium weszli: prof. Ewa Łuży- 
niecka, prof. Krzysztof Pawłowski, 
dr hab. inż. Bogusław Szmygin (wi
ceprezesi), dr Andrzej Michałowski 
(sekretarz generalny), konserwator 
Ewa Święcka (zastępca sekretarza 
generalnego), dr inż. arch. Danuta 
Ktosek-Koztowska (skarbnik), prof. 
Stanislaw Medeksza, prof. Zbigniew 
Paszkowski i dr Małgorzata Włodar
czyk (członkowie). Warto przypo
mnieć, że prof. Andrzej Tomaszew
ski już po raz trzeci z rzędu będzie 
przewodniczyć Polskiemu Komite
towi Narodowemu ICOMOS. W paź
dzierniku ubiegłego roku, podczas 
obrad Generalnego Zgromadzenia 
ICOMOS w Xi'an (Chiny), powołano 
go także na przewodniczącego no
wo utworzonego Międzynarodowe
go Komitetu ICOMOS ds. Teorii i Fi
lozofii Konserwacji, który zainaugu
ruje działalność sesją naukową 
podczas obchodów jubileuszu 15- 
lecia Międzynarodowego Centrum 
Kultury w Krakowie (24-26 maja 
2006 r.).

Na podstawie uchwały Sejmiku Wo
jewództwa Małopolskiego opraco
wany został „Wojewódzki Program 
Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu 
Kulturowego Małopolski”. Jest to 
dokument służący wdrażaniu strate
gii rozwoju woj. małopolskiego 
w dziedzinie dziedzictwa kulturowe
go regionu. Ma służyć ochronie, ak
tywnej rewaloryzacji i lepszemu wy
korzystaniu zasobów tego dziedzic
twa. Ramy realizacji „Programu" do 
2008 r. wyznaczają trzy cele strate
giczne: 1 - utrzymanie i zarządzanie 
zasobem regionalnego dziedzictwa 
kulturowego; 2 - ochrona i kształto
wanie krajobrazu kulturowego; 3 - 
dziedzictwo żywe - promocja, edu
kacja i dokumentacja walorów dzie
dzictwa kulturowego. Zadania za
warte w „Programie" wykraczają 
często poza zakres zadań samorzą
du woj. małopolskiego i stanowią in
tegralną część opracowania strate
gii rozwoju Małopolski.

„Należy zdecydować się na radykal
ną reformę systemu ochrony zabyt
ków" - stwierdził w opublikowanym 
na lamach „Rzeczypospolitej” arty

kule Aleksander Broda, były gene
ralny konserwator zabytków. „Stop
niowe oddawanie władzy nad zabyt
kami lokalnymi społecznościom 
sprawi, że w końcu staną się one dla 
nich elementem własnej tożsamo
ści. Pod warunkiem, że społeczno
ści owe będą miały szansę same 
decydować o priorytetach w zakre
sie ochrony swojego dziedzictwa. 
Jaka w tej strukturze powinna być ro
la generalnego konserwatora zabyt
ków? Nie powinien bezpośrednio in
gerować w postępowanie wobec 
poszczególnych obiektów. Nato
miast wyznaczałby priorytety. Powi
nien tworzyć programy całościowe 
i za ich pośrednictwem oddziaływać 
na działania na szczeblu samorzą
dowym. [...] Ważnym zadaniem ge
neralnego konserwatora zabytków 
powinien być też protektorat (także 
finansowy) nad działalnością stowa
rzyszeń zajmujących się ochroną za
bytków i zapewnienie im faktycznej 
niezależności".

\N tym roku w kolejnej edycji konkur
su ogłaszanego przez europejską or
ganizację EUROPA NOSTRA, zrze
szającą pozarządowe instytucje 
i stowarzyszenia, zajmujące się 
ochroną, konserwacją i promocją eu
ropejskiego dziedzictwa kulturowe
go, przyznano pięć nagród głównych 
w wysokości 10 tys. euro. Wśród 
osób nagrodzonych znalazła się dr 
Anna Sulimowska-Ociepka z Uniwer
sytetu Śląskiego w Katowicach; na
grodę główną w kategorii studiów 
otrzymała za pracę doktorską o osie
dlach robotniczych powstałych w XIX 
i na początku XX w. na terenie Gór
nego Śląska. Gratulujemy! Uroczy
stość wręczenia nagród odbędzie 
się w czerwcu w Madrycie.

Zabytkowy spichlerz w Czernicy za
walił się tej zimy pod ciężarem zale
gającego na dachu śniegu. Pocho
dził z początku XVIII w. i stanowił je
dyną tego typu budowlę na Śląsku. 
Z roku na rok stan jego pogarszał 
się, nie było funduszy na remont, nie 
powiodły się też próby przeniesienia 
zabytku do Parku Etnograficznego 
w Chorzowie. Mieszkańcy wsi zapo
wiadają, że założą komitet odbudo
wy spichlerza.

Polska przygotowuje wniosek 
o umieszczenie na liście doku
mentów UNESCO, będącej czę
ścią programu „Pamięć świata”, 
Kodeksu Supraskiego oraz Archi
wum Komisji Edukacji Narodowej. 
Kodeks, jeden z najstarszych na 
świecie zabytków piśmiennictwa 
słowiańskiego, zostanie zgłoszony 
wspólnie z Rosją i Słowenią, bo 
w tych państwach przechowywane 
są fragmenty manuskryptu, spisa

nego w języku staro-cerkiewno- 
-slowiańskim; największa jego 
część znajduje się w Bibliotece 
Narodowej w Polsce. Zainicjowany 
przez UNESCO w 1992 r. program 
„Pamięć świata" ma na celu 
ochronę archiwalnego i bibliotecz
nego dziedzictwa ludzkości oraz 
jego promocję. Obecnie na liście 
znajduje się 120 obiektów z 45 
krajów, Polskę reprezentuje pięć 
zabytków, m.in. rękopis dzieła Mi
kołaja Kopernika O obrotach sfer 
niebieskich.

W klasztorze bernardynów w Leżaj
sku podczas badań poprzedzają
cych konserwację malowideł ścien
nych w celach nowicjatu dokonano 
ważnego odkrycia: pod warstwą 
późniejszych przemalować natrafio
no na oryginalne siedemnasto
wieczne polichromie. Są to przed
stawienia figuralne i ornamentalne. 
Przypuszcza się, że również w in
nych pomieszczeniach klasztornych 
pod warstwami przemalowań mogą 
znajdować się malowidła dużo 
wcześniejsze. Dokonane odkrycie 
wymaga przeprowadzenia szczegó
łowych badań.

W tym roku Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy obchodzi jubileusz 
70-lecia swego istnienia. Powstało 
w 1936 r. z inicjatywy prezydenta 
Stefana Starzyńskiego. W czasie 
drugiej wojny światowej uległo wraz 
z większością zbiorów zniszczeniu, 
w 1948 r. zostało reaktywowane. 
Obchody jubileuszu rozpoczęta 
otwarta w marcu wystawa „Dzieje 
Placu Zamkowego - Podróż w cza
sie”. W czerwcu zorganizowana zo
stanie wystawa „Muzeum Historycz
ne-w 70. rocznicę powstania”, pre
zentująca historię muzeum, a opar
ta głównie na dokumentach, aktach 
erekcyjnych i fotografiach. Jej do
pełnieniem będzie ekspozycja po
święcona stuleciu powstania Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami Prze
szłości. W ramach jubileuszu czyn
na będzie też (od października do 
grudnia br.) wystawa „Dary i dar
czyńcy”, ukazująca udział miesz
kańców Warszawy w tworzeniu 
zbiorów muzealnych. W tym roku 
rozpocznie się również zaplanowa
ny na wiele lat remont budynku mu
zeum.

Kamienica przy ul. Piwnej w Gdań
sku, mieszcząca siedzibę Pomor
skiej Izby Rzemieślniczej Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, odzy
skała wygląd sprzed trzech i pół 
wieku. Jej renowacja należała do 
prac bardzo trudnych. Został cał
kowicie przemurowany i wzmoc
niony szczyt oraz z ceglanej fasa
dy skuto warstwę twardego, ce

mentowego tynku, położonego na 
przełomie XIX i XX w. Kucie wyma
gało wyjątkowej ostrożności, po
nieważ było zagrożenie uszkodze
nia starych holenderskich cegieł. 
Wszystkie prace wykonała ekipa 
Gdańskiej Pracowni Konserwator
skiej Ludwika i Barbary Brzuskie- 
wiczów.

Studenci Szkoły Głównej Gospo
darstwa Wiejskiego w Warszawie 
przedstawili koncepcję adaptacji 
zespołu parkowo-palacowego 
w Wolmie na Białorusi, gdzie od 
początku XIX w. do 1939 r. miesz
kała rodzina Wańkowiczów. Obec
nie użytkownikiem obiektu jest In
stytut Ochrony Środowiska im. Sa- 
charowa z Mińska i to właśnie In
stytut zaproponował polskim stu
dentom opracowanie koncepcji re
waloryzacji zespołu. W przedsta
wionym przez nich projekcie zago
spodarowania znalazło się utwo
rzenie w tym historycznym obiek
cie parku folkloru i bajki białoru
skiej, centrum konferencyjno- 
-naukowego i parku energii ekolo
gicznej. Decyzję o realizacji zapro
ponowanej koncepcji podejmie In
stytut Ochrony Środowiska im. Sa- 
charowa w Mińsku.

Oddział Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami w Radomsku obchodzi 
w bieżącym roku 25-lecie swego 
istnienia. Wielką aktywnością wyka
zał się przy tworzeniu lapidarium na 
Starym Cmentarzu w Radomsku - 
zgromadzono 35 płyt nagrobnych, 
11 krzyży żeliwnych, 3 tablice pa
miątkowe. Radomszczańskie lapi
darium w momencie powstawania 
było trzecim lapidarium w Polsce 
i stanowiło wzorzec dla tego typu 
obiektów w innych miastach. Towa
rzystwo prowadzi też prace konser- 
watorsko-remontowe grobów na 
Starym Cmentarzu oraz zajmuje się 
działalnością edukacyjną i popula
ryzatorską w dziedzinie ochrony za
bytków.

W dawnym sanatorium w Trzebie
chowie w woj. lubuskim 25 lutego 
br. odbyta się uroczysta prezenta
cja wykonanych w jego wnętrzach 
prac konserwatorsko-restaurator- 
skich. Ich realizatorem był dr hab. 
Dariusz Markowski z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Toruniu, 
a organizatorami prezentacji: staro
sta zielonogórski oraz lubuski woje
wódzki konserwator zabytków. Na 
temat sanatorium w Trzebiechowie, 
w którym autorem wystroju wnętrz 
byt światowej sławy belgijski artysta 
Henry van de Velde, pisaliśmy 
w „Spotkaniach z Zabytkami", w nr. 
6, 2005 r.
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Zamieszczone niżej wspomnienia z czasów powstania i organizowania się Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami Przeszłości spisane zostały przez uczestnika tamtych wydarzeń - architekta prof. Zdzisława Męczeńskiego 

(1878-1961). Był on jednym z pierwszych czynnych członków Towarzystwa; w latach 1906-1915 pełnił funkcję 
sekretarza Wydziału Konserwatorskiego. Niezależnie od wielkiego zaangażowania społecznego w sprawy polskich 

zabytków Zdzisław Męczeński zajmował się pracę architektonicznę. W latach 1897-1899 pracował w biurze restauracji 
katedry na Wawelu pod kierunkiem prof. Sławomira Odrzywolskiego, a od roku 1900 w biurze architektonicznym 

Józefa Piusa Dziekońskiego w Warszawie. Był autorem licznych budowli - kościołów, dworów, budynków 
mieszkalnych i publicznych - na terenie całej Polski. Po zakończeniu drugiej wojny światowej wykładał 

na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; w latach 1947-1949 był prorektorem tej uczelni oraz dwukrotnie 
(1945-1946,1949-1950) dziekanem Wydziału Architektury.

TOWARZYSTWA 
OPIEKI 

NAD ZABYTKAMI 
PRZESZŁOŚCI

1906-2006

Działalność
Towarzystwa Opieki 

nad Zabytkami Przeszłości
w Warszawie w latach od 1906 do 1915 r.

7 JTarszawę fin de siecle’u [...] charakteryzował 
y /niebywały ruch budowlany, który w latach 

k /% /największej prosperity, tj. między 1894 a 1899 r., 
\/ \Jwyrażał się liczbą kilkuset nowych budynków 
' ’rocznie. Toteż w tym okresie i na początku XX w.
Warszawa wzbogaciła się, obok domów mieszkalnych, 
pokaźną liczbą gmachów, takich jak Politechnika, To
warzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Filharmonia, Hi
poteka, Hotel Bristol, Szpital Dzieciątka Jezus, Stowa
rzyszenie Techników, Towarzystwo Ubezpieczeń Ro
sja, kościoły: Sw. Floriana i Zbawiciela, Hale Targowe 
za Żelazną Bramą i na Koszykach, wiadukt i most Po
niatowskiego, no i kilka cerkwi, z cerkwią na Saskim 
Placu na pierwszym miejscu, lecz równocześnie znika
ją: Pałacyk Tarnowskich przy Krakowskim Przedmie
ściu, Mennica przy ul. Bielańskiej, lewe skrzydło Pała
cu Mniszchów przy ul. Senatorskiej, połowa architek
tury ogrodowej w Pałacu Radziwiłłów przy ul. Miodo
wej, skrzydło średniowiecznego klasztoru Bernardy
nów, część koszar Mirowskich. Nadto w spekulacyjnej 
gorączce budowlanej przebudowuje się lub nadbudo
wuje zabytkowe domy na Starym Mieście, Brzozowej, 
Freta, Nowym Mieście, Krakowskim Przedmieściu 
i Nowym Swiecie, zniekształca się przez obudowę stra
ganami portyki Pałacu Lubomirskich i domów Coraz- 
ziańskich lub przez przebudowę empirowego Pałacu 
Staszica na bizantyjsko-rosyjską budowlę, zabudowuje 
Aleje Ujazdowskie ciężkimi gmaszyskami, dokonuje się 
szeregu nieprzemyślanych parcelacji, jak ogrodu Kro- 1. Zdzisław Mączeński, fotografia z czasów służby w wojsku, ok. 1899
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nenberga, folwarku Koszyki, poklasztornych gruntów 
Kapucynów itp.

A wszystko to odbywa się cicho, spokojnie, gdyż po
za romantykami, poetami itp. indywiduami nie ma od
powiedniego organu, który mógłby wziąć na siebie rolę 
uświadamiania tam, gdzie tego brak, a protestacyjną 
wobec spekulacji i złej woli. Wprawdzie w Rosji już od 
początku XIX w. istniała organizacja „opiekująca się” 
zabytkami, lecz nie na terenie Priwislienia, na którym 
szalejąca rusyfikacja nie dopuszczała do tworzenia się 
jakichkolwiek towarzystw czy organizacji zbiorowych, 
podtrzymujących naszą odrębność narodową. Były 
w Warszawie dwie wyższe uczelnie - Uniwersytet i Po
litechnika - lecz te jako z ducha i języka rosyjskie nie 
miały absolutnie nic wspólnego z polskim społeczeń
stwem i jego poczynaniami. Równocześnie z tym sta
nem rzeczy w Królestwie, w sąsiednim zaborze austriac
kim - Galicji - istniała już wtedy Katedra Historii Sztu
ki w Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1873 r. w ramach 
Polskiej Akademii Umiejętności działała Komisja Histo
rii Sztuki, której członkowie z Łuszczkiewiczem na cze
le nie ograniczają swej działalności do zaboru austriac
kiego, lecz przekraczają granicę i rozpoczynają pracę ba
dawczą też w Królestwie. Jakże skromne są te badania, 
gdy się na nie spojrzy obiektywnie z dzisiejszego nauko
wego lub konserwatorskiego punktu widzenia, lecz jak
że doniosłe w skutkach jako przełamanie bierności i za
chęta do naśladownictwa i kontynuowania. I naśladow
cy się znajdują. Józef Dziekański rozpoczyna pracę in
wentaryzacyjną zabytków wydaniem w 1893 r. w Kra
kowie „Monografii Kościoła Parafialnego w Będkowie”. 
[...] W Warszawie ze względów cenzuralnych było to 
niebywale trudne, jeżeli nie wręcz niemożliwe. Był to 
okres ogromnego wewnętrznego napięcia politycznego 
i konspiracji - maskowanego tylko pozornym spokojem 
i pogodzeniem się z losem, jakby to sądzić było można 
przyglądając się np. spacerującym w niedzielę w połu
dnie po Krakowskim Przedmieściu tłumom na tzw. 
przeglądzie katolickim, a po południu w Alejach Ujaz
dowskich, publiczności zgromadzonej na wystawach 
w Zachęcie i [u] Krywulta, w cukierniach, na balach, 
koncertach i zabawach w Dolinie Szwajcarskiej i tym 
podobnych imprezach, co nagle w 1904 r. przerywa 
krzyk gazeciarzy, obwieszczający wybuch wojny z Japo
nią. Mobilizacja, wyjazdy na front tzw. pułków syberyj
skich formowanych z królewiaków, kożuchy, papachy 
itp. akcesoria mobilizacyjne, wywiezienie 77 czy 177 le
karzy z Warszawy na teren wojny, wszystko to mimo 
dramatycznego napięcia Warszawa przyjęła spokojnie, 
dopatrywując się w tym początku tak oczekiwanego 
końca. Teraz wypadki idą jak lawina. W styczniu 190S r. 
Manifest Tolerancyjny - 200 000 unitów przechodzi na 
Podlasiu na katolicyzm, strajk szkolny, strajk kolejowy, 
strajk powszechny, 30. X. Manifest zwany Październiko
wym, nadający „konstytucję i wolność obywatelską” 
(co nie przeszkadzało oberpolicmajstrowi Meierowi 

w przyjęciu tłumów manifestujących na Placu Teatral
nym, ufnych tym nadaniom, ogniem karabinowym 
i szarżą kozaków kubańskich).

S listopada olbrzymia manifestacja zorganizowana 
przez Ligę Narodową, a w niespełna tydzień „stan oblę
żenia”... i znów w miesiąc - wielki Zjazd Chłopów 
w Filharmonii... a finał? nowe rozczarowanie i zawód... 
Chociaż - ten rewolucyjny zryw nie przyniósł spodzie
wanego rezultatu, to jednak mocno wpłynął na zmianę 
zasadniczej postawy społeczeństwa, które od tajnej 
przeszło do na pól jawnej działalności zarówno na polu 
politycznym, jak i społecznym.

Przede wszystkim powstają szkoły polskie, dalej róż
ne organizacje społeczne, zawodowe, sportowe itp., 
a między nimi w 1906 r. Towarzystwo Opieki nad Za
bytkami Przeszłości pod pierwotną nazwą „Towarzy
stwo Opieki nad Historycznymi Pamiątkami i Zabytka
mi Sztuki [i Kultury Polskiej]”. Towarzystwo to wyszło 
z gmachu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, który w tym 
okresie odegrał rolę jakby wylęgarni różnych towa
rzystw, gdyż tam też i w tym samym czasie powstała 
pierwsza organizacja zawodowa architektów pod nazwą 
„Koło Architektów”. Inauguracyjne posiedzenie 
[TOnZP] miało miejsce 27. X. 1906 r., zaś pierwsze 
Walne Zgromadzenie, które wybrało 14-osobowy Za
rząd 10. III. 1907 r. Z kolei Zarząd na posiedzeniu 
8. IV. tegoż roku ukonstytuował się w ten sposób, że 
prezesem wybrano Adama hr. Krasińskiego, wicepreze
sami Zygmunta Glogera i Erazma Majewskiego, skarb
nikiem Andrzeja Rotwanda, a na sekretarza powołano 
Kazimierza Broniewskiego. Skład pierwszego Zarządu - 
Józef Dziekański, Zygmunt Gloger, ks. prałat Adolf Je- 
łowiecki, Adam hr. Krasiński, Tadeusz Korzon, Aleksan
der Kraushar, Erazm Majewski, Władysław Marconi, 
Włodzimierz Powichrowski, Franciszek Pułaski, Andrzej 
Rotwand, Antoni Strzalecki, Pius Weloński, Konstanty 
Wojciechowski - w którym na 14 osób jest trzech histo
ryków, trzech architektów, jeden rzeźbiarz, jeden arche
olog, jeden badacz naukowy, jeden ksiądz, jeden adwo
kat, jeden finansista, jeden malarz-kolekcjoner, jeden 
ziemianin, jest dowodem, że powstanie tego Towarzy
stwa było jakby realizacją tęsknoty inteligentnego odła
mu społeczności warszawskiej, miłującej swoją prze
szłość narodową i kulturalną.

Nic też dziwnego, że początkowe poczynania Towa
rzystwa o takim zespole charakteryzuje obok zapału 
i dobrych chęci jakby amatorskie podejście do wszelkie
go rodzaju zagadnień praktycznych, czego odbiciem by
ły zmiany to nazwy, to statutowe, organizacyjne lub lo
kalowe. Z początku wszystkim zajmował się Zarząd, 
wkrótce jednak doszedł do wniosku o potrzebie wcią
gnięcia do współpracy większej liczby ludzi, co też wy
konał przez mianowanie 12 członków zastępców w oso
bach: Hugo Seydel, Mathias Berson, Władysław Koro- 
tyński, Bronisława Kondratowiczowa, Zygmunt Otto, 
Kazimierz Skórewicz, Kazimierz hr. Sobański, Oskar So- 
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snowski, Gustaw Soubise-Bisier, Stefan Szyller i Jaro
sław Wojciechowski oraz utworzenie Komisji, które 
z kolei przekształciły się w samodzielne Wydziały: Ar
chitektury i Inwentaryzacji, Malarstwa i Rzeźby oraz 
Starej Warszawy. Rozpoczyna się praca propagandowa. 
Nawiązuje się stosunki współpracy z diecezjami, a przez 
nie z parafiami, przez mianowanie delegatów i kore
spondentów z prowincją i rodakami w Rosji, drukuje się

2. Prof. Zdzisław Mączeński jako cztonek senatu Politechniki 
Warszawskiej, ok. 1950

Kwestionariusze „Gościniec Jarzębskiego”, wmurowuje 
się w Warszawie tablice pamiątkowe Staszica (Kanonia 
nr 8), Malczewskiego (Elektoralna nr 4), Słowackiego 
(Elektoralna nr 20), a w Lublinie: Bola i Klonowicza 
(Rynek). Siedzibę Towarzystwa przenosi się kolejno do 
Redakcji Swiatowita, Redakcji Biblioteki Warszawskiej, 
wreszcie do własnego lokalu przy ul. Nowy Świat 41. 
W tym skromnym lokalu w poprzecznej oficynie, do
stępnym ze służbowej klatki schodowej, który równo
cześnie był mieszkaniem sekretarza - zaczyna się bar
dziej uporządkowana i bardziej ustabilizowana praca. 
Tu odbywają się co wtorek o godz. 20-ej zebrania Wy
działu Architektoniczno-Inwentaryzacyjnego przy 
współudziale członków innych Wydziałów, ewentualnie 

zainteresowanych lub zaproszonych osób. Ze względu 
na specjalny charakter tych posiedzeń, rażąco odbiega
jący od dzisiejszych zebrań, pozwolę sobie trochę na ten 
temat powiedzieć. Otóż członków czynnych było 
w ogóle niewielu.

W Wydziale Architektoniczno-Inwentaryzacyjnym 
pierwszy skład stanowili: Józef Dziekański, Władysław 
Marconi, Zdzisław Mączeński, Zygmunt Otto, ks. Skim- 
borowicz, Kazimierz Skórewicz, Oskar Sosnowski, Ste
fan Szyller, Teofil Wiśniewski, Konstanty Wojciechow
ski, Jarosław Wojciechowski oraz z urzędu Kazimierz 
Broniewski. Zespół ten był znakomicie zgrany. Toteż 
obrady były krótkie i rzeczowe. Toczyły się w atmosfe
rze harmonii i koleżeńskiej wyrozumiałości, mimo po
ważnych różnic wieku i znaczenia członków, bez śladu 
celebrowania, decyzje i ich wykonanie było szybkie. 
Członkowie wykonywali zlecone im przez Wydział pra
ce bezinteresownie. Jedynie koszty wyjazdów, tj. kolej 
i konie były pokrywane przez Towarzystwo lub zainte
resowanych. Dalszy ciąg posiedzenia miał z zasady 
miejsce w restauracji „Savoy” przy Nowym Swiecie lub 
u „Lija” przy Krakowskim Przedmieściu, w wyjątko
wych okolicznościach, np. gdy byli goście zamiejscowi 
oraz później po przeniesieniu się do Baryczków, w Ho
telu Europejskim lub Angielskim, gdzie przy wspólnej 
kolacji, w czasie rozmów towarzyskich, następowało 
zbliżenie i zacieśnianie węzłów przyjaźni starej genera
cji z młodą. Zresztą te towarzyskie zebrania, mimo swo
bodnego towarzyskiego charakteru, były naprawdę jak
by dalszym ciągiem zebrań rozpoczętych w lokalu To
warzystwa, o czym wymownie świadczy fakt, że brał 
w nich udział pełny skład Wydziału, nie wyłączając za
cnego Oskara Sosnowskiego (przynajmniej platonicz- 
nie), znanego ze swego krytycznego nastawienia do 
wszelkiego rodzaju imprez, które by nie miały głębszego 
celu, a zwłaszcza tych, których nieodłącznym atrybu
tem był brzęk nie tylko talerzy. Trzeba przyznać, że bar
dzo poważne projekty, jak np. Pierwszego Zjazdu Kon
serwatorów w 1909 r., kupna Domu Baryczków 
w 1910 r., urodziły się właśnie na tych towarzyskich ze
braniach.

Wspomniany wyżej zjazd, naturalnie zakonspirowa
ny, zgromadził przedstawicieli wszystkich trzech zabo
rów. Z Krakowa wzięli w nim udział: Władysław Ekiel- 
ski, Franciszek Klein, Sławomir Odrzywolski, Marian 
Sokołowski, Tadeusz Stryjeński, Jerzy Warchałowski, 
Kazimierz Wyszyński; ze Lwowa: Alfred Zacharjewicz; 
z Poznania: Nikodem Pajzderski i Roger Sławski. Ambit
nym celem jego dwudniowych obrad było ustalenie na
ukowych zasad odnośnie konserwacji zabytków, stosun
ku konserwacji do dotychczas stosowanych „restaura
cji”. Był to bowiem okres zapóźnionego na naszym 
gruncie puryzmu, głoszonego i wprowadzanego w życie 
przez Viollet-le-Duca, który może w czasie swego poby
tu w Krakowie na zaproszenie Czartoryskich zaszczepił 
swoje poglądy i znalazł gorących wielbicieli i gorliwych 
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naśladowców, nie tylko między wybitnymi architekta
mi tego czasu, lecz i przedstawicielami innych dyscyplin 
artystycznych z Matejką na czele, co się tak odbiło na 
„restauracjach” Sukiennic, kościoła Mariackiego, Bi
blioteki Jagiellońskiej i Katedry na Wawelu - w Krako
wie, a bliżej Warszawy - katedr w Płocku, Włocławku 
i innych.

W 1909 r. umiera Adam hr. Krasiński, wobec czego 
obowiązki prezesa obejmuje Zygmunt Gloger. Lecz i ten 
wkrótce przenosi się do wieczności, tak że od 1910 r. 
obejmuje je i dłuższy czas nieprzerwanie sprawuje 
Edward hr. Krasiński.

Te zmiany osobowe zasadniczo nie miały wpływu na 
bieg i kierunek prac Wydziałów, gdyż te rządziły się sa
modzielnie, lecz łączy się z nimi fakt powrotu do War
szawy po studiach zagranicą i wciągnięcia się do pracy 
w Towarzystwie wielu młodych, co zadecydowało nie 
tylko o wzroście pola działania, lecz także i o zmianie 
dotychczasowego stylu pracy.

Dotychczasowy skład najczynniejszego Wydziału Ar- 
chitektoniczno-Inwentaryzacyjnego stanowili przeważ
nie praktycy o dużej inteligencji i zasobie wiadomości 
z zakresu historii sztuki, lecz wobec nowych poglądów 
na sprawy konserwacji zabytków było to już wtedy nie
wystarczające. Toteż włączenie się do pracy Wydziału 
dr. Władysława Tatarkiewicza, dr. Alfreda Lauterbacha, 
dr. Władysława Kły szewskiego, Wacława Husarskiego, 
Czesława Przybylskiego, Juliusza Kłosa i innych - spo
wodowało przejście od praktycznego do naukowego sty
lu pracy, choć trzeba przyznać, że nie od razu zostało to 
w pełni wykorzystane, bo i nie mogło ze względu na 
nieodpowiednie warunki lokalowe, które dopiero po 
dwóch latach zasadniczo się zmieniły. Towarzystwo 
w tym okresie dosłownie się dusiło. Mimo stosunkowo 
niedługiego okresu istnienia zakres jego prac i obowiąz
ków, zarówno świadomie przyjętych, jak i narzuconych 
przez życie, zatoczył bardzo szerokie kręgi. Gros prac 
stanowiły problemy zabytków architektonicznych. 
W okresie od 1907 do 1914 r. Wydział Architektonicz
ny zajął się 366 sprawami, a najpoważniejsze z nich do
tyczyły kościołów: w Czerwińsku, Brześciu Kujawskim, 
Brochowie, Sandomierzu (Sw. Jakuba i Katedry), Czę
stochowie, Łowiczu (Sw. Ducha i Kolegiaty), Odecho- 
wie, Sulejowie, Prandocinie, Wysocicach, Inowłodzu, 
Kaliszu (Sw. Mikołaja), Piotrkowie (po-Bernardyński), 
Jędrzejowie, Lądzie, Warszawie (N.M.P. na Nowym 
Mieście), Kamieńcu Podolskim (Katedra), a z zabytków 
laickich, zamków, ruin itp.: w Pabianicach, Nowogród
ku, Iłży, Pieskowej Skale, Ojcowie, Chęcinach, Raciąż
ku, Siewierzu, Janowcu, Wojciechowie, Korcu, Olyce, 
Szydłowie, Szydłowcu, Lublinie (Brama Krakowska, 
Kamienica Sobieskiego), Łucku (Colegium po-Jezuic- 
kie), Warszawie (Rogatki) i innych.

Oprócz problemów z dziedziny architektonicznej in
ne Wydziały w tym okresie zajmowały się problemami 
z innych dziedzin sztuki. Liczbowo było ich mniej, lecz 

nie mniejszej wagi lub znaczenia, jak np. odnowienie 
tryptyku Olkuskiego, pomników Żółkiewskiego na polu 
bitwy pod Cecorą, Godebskiego na polu bitwy pod Ra
szynem, restauracja lub zabezpieczenie malowideł 
w Czerwińsku, Czernichowie, Warszawie (Sw. Anna), 
Skierniewicach, Berdyczowie, Kamieńcu Podolskim, 
Trokach i innych.

Z inicjatywy Wydziału Starej Warszawy zorganizo
wano instytucję tzw. kuratorów, których zadaniem 
było trzymanie ręki na wszelkich poczynaniach Stare
go i Nowego Miasta, fotografowanie wszelkich uwagi 
godnych obiektów itp. Instytucja ta parę lat później 
odegrała bardzo ważną rolę przy przejęciu mienia 
opuszczonego przez Rosjan. Z narzuconych Towarzy
stwu zadań należy wymienić przejęcie z rąk Cesarskiej 
Komisji Architektury w Petersburgu zarządu i opieki 
ruin Czerska, przyjęcie darowanych przez księcia Lu
bomirskiego ruin Iłży, przez Artura Popławskiego 
Wieży w Wojciechowie, przez Bersohna księgozbioru 
Podczaszyńskiego, przez hr. Tyszkiewicza z Łohajska 
kolekcji rycin, planów, map i rysunków Canaletta, 
przez Kraushara zbioru drzeworytów i fotografii doty
czących Warszawy, przez Marconiego, Kondratowi- 
czową i innych - zbiorów fotografii, klisz itp. z róż
nych dziedzin budownictwa, rzeźby i malarstwa. Po
za tym różne osoby ofiarowują: dywany, rzeźby, por
trety, broń, majolikę, szkło itp., dzięki czemu Towa
rzystwo staje się właścicielem, zarządcą, kolekcjone
rem w szerokim tego słowa znaczeniu, nie może atoli 
stać się tym, czym by chciało być i do czego dąży, ma
jąc po temu zasadnicze dane w osobach naukowo 
przygotowanych pracowników i zgromadzonym ma
teriale inwentaryzacyjnym, tj. placówką naukową.

Na przeszkodzie tym szlachetnym zamiarom stał od 
początku brak odpowiednich warunków lokalowych. 
Sprawa ta poruszana od 1908 r., gdy Erazm Majewski 
deklarował 15 000 rb. i swe zbiory, o ile Towarzystwo 
zbuduje lub nabędzie własny gmach w ciągu dwóch lat, 
mimo dalszych ofiar Pułaskiego i Rotwanda po 5 000 rb., 
nie mogła znaleźć szczęśliwego rozwiązania. Dopiero, 
jak już uprzednio wspomniałem, rzucona „na rybce” 
w Wielki Piątek 1910 r. myśl nabycia Domu Baryczków 
i zrealizowanie jej w myśl zasady „audaces fortuna iu- 
vat” - problem lokalowy rozwiązało. Pomysł był śmia
ły i trudny. Trzeba było nie tylko zapłacić cenę kupna, 
lecz również wykonać remont i adaptację budynku, co 
trwało około dwóch lat, a Towarzystwo rozporządzało 
na ten cel więcej niż skromnymi, w stosunku do po
trzeb, środkami ze składek członkowskich i specjalnych 
ofiar. Wszystko to było za mało. Wobec tego powstała 
myśl urządzania imprez odpowiadających celom Towa
rzystwa, a równocześnie przynoszących jakiś dochód.

Zapoczątkowaniem tej akcji było urządzenie w 1911 r. 
w Ratuszu Wystawy Starej Warszawy, łącznie z wyda
niem pamiętnika. Zorganizowaniem tej wystawy zaj
mowały się specjalne komisje; jednym z jej członków
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3. Prof. Zdzisław Mączeński w domowej pracowni, 
koniec lat pięćdziesiątych XX w.

był prof, dr Tatarkiewicz. Z kolei otwarcie Baryczków 
w 1912 r. zainaugurowano bogatą Wystawą Miniatur, 
Tkanin i Haftów, w 1913 r. nastąpiła Wystawa Cerami
ki i Szkła Polskiego i wydanie katalogu, w 1914 r. - Wy
stawa Starych Rycin Polskich ze zbiorów Dominika 
Witke-Jeżewskiego również z katalogiem i w 1915 r. - 
Wystawa „Wieś' i Miasteczko”, urządzona wspólnie 
z Kołem Architektów.

Wystawy w stałym lokalu jako środek propagando
wy odegrały dużą rolę, lecz nie stanowiły najważniej
szego osiągnięcia związanego z przeniesieniem się do 
Baryczków. Osiągnięciem tym było umieszczenie w no
wym lokalu wszystkich agend Towarzystwa i związane 
z tym pogłębienie nurtu dotychczasowej pracy i dzia
łalności oraz zmiana stylu tej pracy. Zaniana ta polega
ła na zlaniu się trzech zasadniczych Wydziałów, tj. Ar- 
chitektoniczno-Inwentaryzacyjnego, Malarstwa i Rzeź
by oraz Starej Warszawy w jeden Wydział Konserwa
torski z Józefem Dziekańskim jako przewodniczącym 
i Zdzisławem Mączeńskim jako sekretarzem, oraz 
utworzenie nowego Wydziału Historii Sztuki z hr. 
Edwardem Krasińskim jako przewodniczącym, a dr. 
Władysławem Tatarkiewiczem jako sekretarzem. Od
tąd wszelkie sprawy o charakterze konserwatorsko- 
-praktycznym podlegały Wydziałowi Konserwatorskie
mu, a o charakterze historycznym i teoretyczno-konser- 
watorskim Wydziałowi Historii Sztuki. Zmiany te zbie
gają się w czasie z ustąpieniem dotychczasowego, wiel
ce zasłużonego, sekretarza Zarządu Kazimierza Bro
niewskiego i objęciem tego stanowiska przez dr. Włady
sława Kłyszewskiego. Dalszym naturalnym następ
stwem zdobycia własnej siedziby było wprowadzenie 
systematycznych okresowych odczytów z dziedziny hi
storii i konserwacji zabytków. Pierwszy odczyt na te
mat „Zycie domowe mieszczan warszawskich w ubie
głych wiekach” wygłosił Aleksander Kraushar.

W 1913 r. powstaje Komisja Muzealno-Biblioteczna, 
urządza się Muzeum Zbiorów Towarzystwa i Archiwum 

Ikonograficzne, kierowane przez Bronisława Gembarzew- 
skiego, oraz Pracownia Inwentaryzacyjna, prowadzona 
przez Jarosława Wojciechowskiego i Juliusza Kłosa.

Oprócz tych bezpośrednich korzyści zakup Domu 
Baryczków i przeniesienie tam Towarzystwa miało bar
dzo ważny wpływ na powstanie - nazwę to - mody na 
wykupywanie domów staromiejskich, zapoczątkowanej 
przez wykup kilku domów na Kanoniach przez Dzie
kańskiego, Pawłowicza, Kalinowskiego, a kontynuowa
nej przez zakup domu Książąt Mazowieckich dla Towa
rzystwa Miłośników Historii, przywracania staromiej
skim domom ich historycznego wyglądu, między który
mi na pierwszym miejscu dom Fukiera, dom Johna na 
Placu Zamkowym i inne, oczyszczenie Rynku Staro
miejskiego ze straganów, wybrukowanie go i przyozdo
bienie historycznym wodotryskiem, przy którym to 
„oberpolicmajster dostał po pysku”. Słowem, z zanie
dbanej dzielnicy straganów, drobnych warsztatów rze
mieślniczych, sklepikarzy i siedzib proletariatu miejskie
go, najczęściej oglądanej przy księżycu, zaczyna wyła
niać się historycznie i architektonicznie ciekawa dzielni
ca, nadająca się nie tylko do oglądania, lecz również 
czarująca swym urokiem, zarówno w blasku słońca, jak 
i poświacie księżyca.

W czasie największej aktywizacji Towarzystwa, 
w 1914 r. wybucha znów nowa wojna, tym razem świa
towa, która w swoich skutkach postawiła przed Towa
rzystwem ogrom nowych zadań, dla rozwiązania któ
rych Towarzystwo wchodzi w ścisły kontakt z Kołem 
Architektów oraz nowo powstałym Centralnym Komi
tetem Obywatelskim. Powstaje Komitet Konserwatorski 
o bardzo szerokim zakresie działania, specjalne pracow
nie konserwacji uszkodzonych dzieł sztuki, wykonywa
nia odlewów itp., wreszcie organizuje się Wystawę 
„Wieś i Miasteczko”, której zadaniem było zaznajomie
nie szerokiego ogółu z charakterystycznymi cechami na
szego budownictwa dla wykorzystania tychże przy od
budowie, selekcjonuje się materiał wystawowy i wyda- 
je w formie albumowej, wreszcie przystępuje się do 
przygotowania kuratorów do objęcia opieki nad budow
lami i zabytkami po opuszczeniu ich przez zaborców, co 
nastąpiło w nocy z 4 na 5 sierpnia 1915 r.

Mnie nie było sądzone brać udziału w tych czynno
ściach, gdyż w lipcu 1915 r. wywieziono mnie jako au
striackiego oficera rezerwy do Moskwy, gdzie przypadła 
mi w udziale praca w Centralnym Komitecie Obywatel
skim, ewakuowanym z Warszawy, oraz w Centralnym 
Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny im. Tatiany Nikola- 
jewny. Przedmiotem zainteresowań tych komitetów był 
problem losów zabytków wywiezionych z kraju.

Zdzisław Mączeński

Redakcja serdecznie dziękuje córce prof. Zdzisława Mączeńskiego 
p. Marii Hornowskiej i jego prawnukowi p. Markowi Kisilowskiemu za 
udostępnienie do druku wspomnień profesora oraz fotografii z rodzin
nego archiwum.
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Położony po obu stronach granicy polsko-niemieckiej w Bad Muskau (Saksonia) i Łęknicy 
(woj. lubuskie) Park Mużakowski - Muskauer Park jest jednym z najpiękniejszych historycznych 
parków krajobrazowych. Ponadto wpisuje się w szczególny sposób we współczesną historię 

Europy, jako symbol pojednania między narodami Polski i Niemiec oraz współpracy 
konserwatorskiej w dziedzinie ochrony krajobrazu kulturowego. W lipcu 2005 r. obiekt wpisany 

został na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.

Polsko-niemiecki 

park krajobrazowy 
nad Nysą Łużycką

RENATA STACHAŃCZYK

ark Mużakowski jest dziełem wybitnej postaci
_ ^XIX w., księcia Hermana von Ptickler-Muskau. Uro
dzony w 1785 r. w Muskau H. Piickler stał się w 1811 r. 
dziedzicem tego jednego z największych majątków saksoń
skich Górnych Łużyc. Należał do najbardziej barwnych po
staci epoki. Ekscentryk, poszukiwacz przygód, autor towa
rzyskich skandali, dandys brylujący w salonach pruskiej 
stolicy, ale także romantyk i wrażliwy obserwator. Arysto
krata o poglądach liberalnych. Ten „genialny amator”, jak 
określa się jego zasługi w dziedzinie projektowania parków 
i ogrodów, dał się również poznać jako utalentowany pi

Za początek zakładania Parku Mużakowskiego przyj
muje się rok 1815, kiedy to Piickler, powróciwszy z podró
ży po Anglii, zainspirowany tamtejszymi ogrodami, ogłosił 
mieszkańcom Muskau swoje plany, prosząc równocześnie 
o wsparcie w ich realizacji. Polem jego działań stała się ro
dowa rezydencja, położona na lewym brzegu Nysy, otoczo
na skromnym, regularnym ogrodem. Przedsięwzięcie zapla
nowane z wielkim rozmachem obejmowało szeroki zakres 
prac, które doprowadziły do całkowitego przekształcenia 
zespołu rezydencjonalnego w stylu krajobrazowym i stwo
rzenia rozległej, niezwykle wyrazistej, a zarazem prostej 
kompozycji. Warunkiem podstawowym była właśnie jej 
skala, wzorowana na posiadłościach angielskich. Jako sym
bol statusu społecznego fundatora i jego władzy umożliwia
ła realizację założonej przez twórcę wizji artystycznej.sarz i podróżnik.



1. Panorama doliny Nysy, litografia
wg Hermann v. Puckler-Muskau, Andeutungen 
uber Landschaftsgartnerei, Stuttgart 1834
2. Plan Parku Mużakowskiego,
oprać. Maciej Rymkiewicz
3. Łąki parkowe w dolinie Nysy Łużyckiej,
w głębi Nowy Zamek po stronie niemieckiej

ków i odmian roślin, zdobyła wkrótce światowy roz
głos dzięki wydanej przez Petzolda wspólnie z dendro
logiem Georgiem Kirchnerem książce Arboretum Mu- 
scaviense (wyd. Gotha 1864). Za czasów następnych 
właścicieli majątku, rodziny von Arnim, kompozycja 
parkowa również była konserwowana i uzupełniana 
w duchu idei twórcy. Powstało Towarzystwo Puckle- 
rowskie, stawiające sobie za cel ochronę parku i jego 
popularyzację. W 1931 r. centralna część parku zosta
ła uznana za rezerwat przyrody.

Intensywne walki w czasie zatrzymania linii frontu 
na Nysie Łużyckiej na początku 1945 r. spowodowa
ły duże zniszczenia w substancji zabytkowej parku. 
Dotyczyły one m.in. głównych budowli zespołu wraz 
z czterema mostami łączącymi obie części parku oraz 
drzewostanu. Ponadto ustanowienie po drugiej wojnie 
światowej granicy państwowej na Odrze i Nysie Łu
życkiej spowodowało rozpad układu przestrzenno- 
-kompozycyjnego parku, trwający prawie 50 lat. Po 
stronie niemieckiej znalazło się centrum rezydencjo- 
nalne i park po częściowej rewaloryzacji zachował cią

Książę Piickler, autor ideowych pod
staw, planu i programu kompozycyjnego 
parku, kwintesencję swoich poglądów na 
temat kształtowania krajobrazu zamieścił 
w traktacie Szkice o ogrodnictwie krajo
brazowym (oryg. Andeutungen uber Land- 
schaftsgartnerei, Stuttgart 1834), podsu
mowując kilkunastoletnie doświadczenia 
w dziedzinie ogrodnictwa krajobrazowe
go. W realizacji parku niemałą rolę ode
grali również znakomici współpracownicy 
księcia, m.in. Jacob Heinrich Rehder, 
uzdolniony ogrodnik, wybitny pruski ar
chitekt Karl Friedrich Schinkel, a także 
angielski architekt John Adey Repton, syn 
słynnego planisty Humphreya Reptona. 
Autorką wielu cennych sugestii kompozy
cyjnych była również żona Pucklera, Lucie von Pappen- 
heim, córka pruskiego kanclerza von Hardenberga.

Niedostatek środków finansowych, towarzyszący od po
czątku zakładaniu parku, stał się przyczyną sprzedaży dóbr 
w 1845 r. Po 30 latach pracy z pierwotnej koncepcji udało 
się Pucklerowi zrealizować zaledwie 1/3, ale prace parkowe 
ponownie nabrały rozmachu w latach 1846-1883, gdy ma
jątek stał się własnością Wilhelma Fryderyka Karla, księcia 
Niderlandzkiego. Kompozycja stworzona przez Pucklera za
ledwie w zarysach została wówczas nie tylko utrwalona, ale 
też rozwinięta zgodnie z zamysłami twórcy przez jego 
ucznia, Eduarda Petzolda, wybitnego planistę, autora ponad 
170 parków i ogrodów w stylu krajobrazowym w całej Eu
ropie. Największym osiągnięciem Petzolda w Muskau było 
założenie po wschodniej stronie parku arboretum. Kolekcja 
ta, licząca blisko 3000 rodzimych i introdukowanych gatun

głość użytkowania, wschodnia, polska strona, włączona do 
gospodarstwa Lasów Państwowych i PGR, popadała w za
pomnienie. Na dawnych przedmieściach miasteczka Bad 
Muskau po stronie wschodniej powstała zabudowa miasta 
Łęknica.

Nowy rozdział w dziejach parku rozpoczęło nawiązanie 
w końcu lat osiemdziesiątych XX w. współpracy strony 
polskiej i niemieckiej w celu rewaloryzacji całego zespołu. 
Od tego momentu sukcesywnie przywracana jest wartość 
historycznej kompozycji.

Powierzchnia parku, rozciągającego się po obu stronach 
Nysy Łużyckiej, obejmuje ponad 700 ha, z czego 206 ha 
znajduje się po stronie niemieckiej, a 522 ha po stronie pol
skiej. Kompozycja założenia, perfekcyjnie osadzona w doli
nie rzeki, wykorzystuje walory naturalnego ukształtowania 
terenu, które jest wynikiem przełamywania się Nysy przez 
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formacje geologiczne Łuku Mużakowskiego - największą 
na świecie morenę czołową. To właśnie ukształtowanie te
renu i lokalizacja głównych budowli zadecydowały 
o kształcie Piicklerowskiej koncepcji. Jej ośrodkiem jest 
centrum rezydencjonalne, ze Starym i Nowym Zamkiem, 
położone na lewym brzegu Nysy (po stronie niemieckiej). 
Budynki, powstałe na początku XIV i XVI w., następnie 
odbudowane po zniszczeniach w połowie XVII w., zacho
wały się w formie z okresu przebudów w drugiej połowie 
XIX i początku XX w. Po zniszczeniach w wyniku drugiej 
wojny światowej obie budowle zostały odbudowane - Sta
ry Zamek w latach sześćdziesiątych XX w., Nowy Zamek 
od połowy lat dziewięćdziesiątych jest w trakcie prac.

Z wielkiej koncepcji przebudowy budynków rezydencji, 
przygotowanej dla Piicklera przez K. F. Schinkla, zrealizowa
na została jedynie rampa zamkowa, otwierająca się w kierun
ku wschodnim na krajobraz doliny Nysy Łużyckiej, skąd po
przez Łąkę Zamkową dalekie widoki sięgają najważniejszych 
obiektów po stronie polskiej. Na południe od Nowego i Sta
rego Zamku usytuowana jest Oranżeria, wzniesiona w latach 
1844-1845 przez Gottfrieda Sempera. Dziś jest ona siedzibą 
fundacji zarządzającej parkiem po stronie niemieckiej. Nie-

4. Widok na Nysę i Most Królewski po polskiej stronie parku

opodal znajduje się folwark z odrestaurowaną zabudową go
spodarczą i mieszkalną, przebudowaną na początku XX w. 
Mieści ona m.in. salę wystawową, punkt informacji tury
stycznej i kawiarnię. Centralne obiekty rezydencji otaczają 
ogrody kwiatowe (Ogród Zamkowy, Ogród Niebieski 
i Ogród Pana). Pierwotnie bogato wyposażone były w detal 
architektoniczny i roślinny, m.in. kwietniki kobiercowe 
o wymyślnych formach, które rozsławiły dokonania Piickle- 
ra. Ogrody te są obecnie przedmiotem badań. W Ogrodzie 
Niebieskim najbardziej charakterystyczny jest Mostek Fuk- 
sjowy, o balustradach ozdobionych donicami z fuksją oraz 
niebiesko malowanymi elementami jego wystroju.

Ogrody kwiatowe otacza pleasureground (część parku 
służąca przechadzkom, bogato wyposażona w detal roślin
ny i architektoniczny), stanowiący przejście do strefy swo
bodnie skomponowanego parku krajobrazowego. Przez 
Park Zamkowy przepływa malowniczo ukształtowaną linią 
Nysa Hermana - sztuczna odnoga Nysy Łużyckiej, przeko
pana dla wzbogacenia scenerii parkowych. W centralnej 
części zespołu tworzy ona staw, nazywany Jeziorem Lucie, 

od imienia żony Piicklera, a w części północnej Jezioro Dę
bów. Nysie Hermana towarzyszą liczne mostki i kaskady 
oraz kręte drogi parkowe. Z pawilonu nazywanego Glo- 
riettą obserwować można rozległe polany ze swobodnie 
skomponowanymi grupami drzew, budującymi majesta
tyczne scenerie, i podziwiać odległe motywy kompozycji.

Od zachodu Park Zamkowy sąsiaduje z historyczną za
budową miasteczka Bad Muskau, ponad którym wznosi się 
Park Górski z ruinami czternastowiecznego kościoła. 
Z promenady biegnącej skrajem tarasu rozciągają się wido
ki na położony w dole Park Zamkowy i park na wschod
nim brzegu rzeki, po stronie polskiej. W zachodniej i połu
dniowej części Parku Górskiego rozległe łąki kontrastują 
z masywami drzewostanu porastającego dawne hałdy ko
palni ałunu, istniejącej jeszcze za czasów Piicklera, a głębo
kie wąwozy rozcinają zbocze wysokimi skarpami. U podnó
ża parku znajduje się uzdrowisko, urządzone w latach dwu
dziestych XIX w., z zachowanymi Łaźniami Hermana.

Park po stronie polskiej, rozciągający się w dolinie Nysy, 
na jej tarasach i wierzchowinie, stanowi kompozycję krajobra
zową zbudowaną z wielkim rozmachem, będącą rozwinię
ciem parku po stronie zachodniej. Obie części parku łączy od
budowany w 2003 r. Most Podwójny. Jest to jeden z trzech 
historycznych mostów parkowych, łączących niegdyś oba 
brzegi Nysy. Most ten jest równocześnie turystycznym przej
ściem granicznym, umożliwia więc zwiedzanie obu części par
ku. Część parku po stronie polskiej położona w dolinie rzeki 
na jej tarasach nosi nazwę Parku na Tarasach. Jest to rejon 
najsilniej związany przestrzennie i kompozycyjnie z parkiem 
po stronie niemieckiej. Umieszczone w niezwykle malowni
czym krajobrazie budowle parkowe znajdują się tu w zasięgu 
głównych powiązań widokowych z centrum rezydencji. Cen
tralne miejsce zajmuje wśród nich Kamień Piicklera, pocho
dzący z około 1900 r. pomnik ku czci twórcy parku.

Nad obszernym wnętrzem parkowym o nazwie Łąki 
Trzcin dominuje Taras Mauzoleum. Istniejącą tu niegdyś bu
dowlę, wzniesioną w 1888 r. według projektu berlińskiego 
architekta Juliusza Karla Raschdorffa, upamiętnia ustawiony 
współcześnie krzyż kamienny. Z ławki umieszczonej na skra
ju tarasu, ulubionego miejsca odpoczynku Piicklera, podzi
wiać można daleki widok, sięgający ponad łąkami parkowy
mi do odległego o 1000 m pałacu, usytuowanego po zachod
niej stronie Nysy. Do romantycznych treści odwoływał się 
także Grób Nieznajomego, usytuowany nieopodal Mauzo
leum, a upamiętniający ludzki szkielet znaleziony podczas 
prac parkowych w 1840 r. Obiekt ten zostanie wkrótce od
tworzony. Nastrój w tej części parku koresponduje z widocz
nymi z oddali ruinami kościoła w Parku Górskim.

Poszczególne budowle i miejsca służące oglądaniu pro
jektowanych widoków powiązane są siecią dróg parkowych 
prowadzących wzdłuż tarasów rzecznych. Dość szerokie 
drogi przystosowane zostały do zwiedzania parku bryczką, 
inne, wąskie ścieżki schodzą w wąwozy i wprowadzają 
w naturalne, wyciszone scenerie. Nazwy wielu z nich upa
miętniają przyjaźnie z kobietami i romanse, np. Ścieżka Ca
ry poświęcona jest przywiezionej przez Piicklera z podróży 
młodej Abisynce, Machbubie, Ścieżka Sary nazwana zosta
ła na cześć angielskiej pisarki Sary Austin, autorki przekła
du na angielski listów Piicklera, a Ścieżka Helminy upa
miętnia uczucie, jakim darzył Piickler córkę swojej żony 
z pierwszego małżeństwa.

Łączące brzegi wąwozów Most Królewski, Most Arka
dowy i Wiadukt, jedyne w pełni zachowane historyczne bu-
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5. Nowy Zamek po stronie niemieckiej
(ilustracje z archiwum KOBiDZ)

dowie, nie tylko zapewniają ciągłość komunikacji, ale 
przede wszystkim stanowią krajobrazowe dominanty, wto
pione w naturalne tło.

W północnej części parku po stronie polskiej znajdują się 
ślady Domku Angielskiego. Był to urządzony w stylu „cotta
ge” malowniczy zespół zabudowań, ulubione niegdyś miejsce 
wypoczynku. Do dziś czytelne są ślady lokalizacji znajdują
cych się tu niegdyś budynków: gospody, kręgielni, pawilonu 
muzycznego i altan. Zachowały się także filary zburzonego 
podczas drugiej wojny światowej Mostu Angielskiego, za
pewniającego dawniej połączenie z centrum rezydencji.

Niemałą rolę w parku odgrywają także wiekowe drzewa, 
szczególnie przyciągają uwagę dużymi rozmiarami i piękną 
formą kilkusetletnie dęby i buki. Do niedawna do najstarszych 
należał owiany legendami Dąb Hermana; w 1993 r. uległ spa
leniu. To potężne drzewo, otoczone kręgiem kamiennych sie
dzisk, przypominało starogermańskie miejsca sądu.

W latach 1857-1867 na powierzchni około 55 ha zało
żone zostało arboretum - kolekcja roślin drzewiastych, 
przydatnych do kompozycji krajobrazowych. Z pierwotne
go zasobu roślin zachowały się tu odmiany dębów (Quercus 
sp.) i buków (Fagus sp.), orzesznik pięciolistkowy (Carya 
ovata) i orzesznik gorzki (Carya cordiformis), tulipanowiec 
(Liriodendron tulipifera), sosna czarna (Pinus nigra), sosna 
wejmutka (Pinus strobus), cyprysik Lawsona (Chamaecypa- 
ris lawsoniana) i choina kanadyjska (Tsuga canadensis).

We wschodniej części polskiej strony parku znajdują się 
pola uprawne, zajmujące powierzchnię ponad 200 ha. Po
la, zwane Bronowickimi, urządzone na wzór ozdobnej fer
my, stanowiły niegdyś kompozycję krajobrazową, składają
cą się z rozległych powierzchni uprawnych, urozmaiconych 
zadrzewieniami śródpolnymi i przydrożnymi, alejami, gru
pami drzew, drzewami samotnikowymi, malowniczo po
prowadzonymi drogami i zbiornikami wodnymi. Cała 
kompozycja realizowała ideę gospodarstwa ozdobnego, 
ukazującego łączenie piękna z tym, co pożyteczne.

Park Mużakowski stanowi wybitny przykład zastosowa
nia idei kompozycyjnych wywodzących się z tradycji angiel
skich parków krajobrazowych, w sposób nowatorski odrzu

cający dominację elementów architektonicznych na rzecz na
turalnych środków wyrazu. Na tle epoki wyróżnia się jako 
dzieło dążące do osiągnięcia krajobrazu idealnego, powstałe
go bez ingerencji człowieka. Uznawany jest za pracę pionier
ską w dziedzinie kształtowania krajobrazu, która wywarła 
ogromny wpływ na współczesną architekturę krajobrazu 
i stała się, szczególnie w Ameryce, wzorem dla kształtowania 
systemów terenów otwartych. Idee kształtowania krajobrazu 
przetrwały w historii sztuki ogrodowej nie tylko w stworzo
nych przez Piicklera parkach, ale także zostały rozpowszech
nione w całej Europie poprzez prace jego uczniów i absol
wentów założonej przez niego Szkoły Mużakowskiej.

Prace przy rewaloryzacji Parku Mużakowskiego rozpo
częły się w końcu łat osiemdziesiątych XX w. i prowadzo
ne są obecnie przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumen
tacji Zabytków w Warszawie, zarządzający polską stroną 
parku, oraz przez saksońską Fundację „Fiirst-Puckler-Park 
Bad Muskau”, zarządzającą stroną niemiecką. Pomimo ad
ministracyjnej odrębności i niezależności obu instytucji 
proces przywracania wartości historycznej kompozycji 
przebiega w ścisłej współpracy obu stron. Jest to jedyny 
przykład współpracy konserwatorskiej Polski i Niemiec 
w dziedzinie ochrony krajobrazu kulturowego. Wybitne 
osiągnięcia tej współpracy potwierdziły dwie nagrody 
przyznane obu instytucjom: Międzynarodowa Nagroda 
im. Meliny Mercouri (UNESCO Grecja) w 1999 r. i na
groda Europejskiej Fundacji Kultury w 2002 r.

Ważnym aspektem współpracy obu stron jest także po
dejmowanie działań służących promocji obiektu. W Oran
żerii, Masztalerni i Nowym Zamku po stronie niemieckiej 
organizowane są różnorodne imprezy kulturalne, wystawy, 
koncerty, przedstawienia, a także wykłady, prowadzone 
przez wybitnych fachowców. W scenerii parku po obu stro
nach rzeki odbywają się imprezy sportowe, pokazy, happe
ningi, koncerty. Od 1994 r. obchodzone jest Święto Parku. 
Impreza ta, zapoczątkowana po stronie polskiej, przerodzi
ła się w wielki rodzinny festyn. W jej organizację włączyły 
się miejscowe instytucje samorządowe, głównie dom kultu
ry, a także niemiecki zarząd parku.

Te same idee przyświecają realizowanemu przez Funda
cję i Krajowy Ośrodek wraz z partnerami z Wielkiej Bryta
nii i Holandii programowi promocyjnemu parku „Histo
ryczne parki Europy i ich społeczność” (program Kultura 
2000 - European Heritage Laboratory). W ramach tego 
programu w ubiegłym roku po obu stronach parku odbyło 
się wiele imprez promocyjnych i integracyjnych dla miej
scowej społeczności, a w maju br. odbędzie się międzynaro
dowa konferencja, poświęcona zagadnieniom społecznej 
akceptacji zabytkowych parków i ogrodów. Impreza ta 
zbiegnie się z obchodzonym 27 maja Świętem Parku, które
go głównym punktem programu będzie koncert plenerowy 
z udziałem światowej sławy solistów polskich.

Wspólne działania strony niemieckiej i polskiej, podej
mowane przy rewaloryzacji Parku Mużakowskiego, przy
czyniają się do aktywizacji i wzajemnego poznawania oraz 
współpracy mieszkańców, szkół, organizacji, instytucji 
i urzędów obu przygranicznych miejscowości, na których 
terenie położony jest park. 1 chociaż minionych kilkanaście 
lat pracy - to zaledwie początek procesu rewaloryzacji, 
obiekt ten stał się już teraz ważną szansą rozwoju obu przy
granicznych miejscowości, Łęknicy i Bad Muskau.

Renata Stachańczyk
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W kościele dominikanów w Gidlach, małej wsi w woj. łódzkim, w kaplicy 
Matki Boskiej znajduje się zestaw ponad osiemdziesięciu obrazów wotywnych. 

Stanowią one specyficzny rodzaj wot i doskonały przykład sztuki ludowej.

Sfera ziemska i duchowa
w obrazach wotywnych

JOWITA JAGŁA

najdujące się w Gidlach obrazy wotywne, nama
lowane w niedużym formacie (23 x 43 cm) na so

snowych deskach, zawierają scenę cudu, potwierdzoną 
przez umieszczony w dole napis objaśniający. Obok obra
zów m.in. z Piotrawina, Krakowa (kościół Bożego Ciała), 
Wambierzyc, Rzeszowa i Puszczy Solskiej cykl gidelski 
należy do rzadkiego na naszym terenie przykładu malar
skiej twórczości wotywnej, prezentującej cudowne zda
rzenia (uzdrowienia, wskrzeszenia, wyratowania z niebez
piecznych przygód), dokonane dzięki wstawiennictwu 
świętej osoby. Wota z Gidel powstały na przełomie XVIII 
i XIX w., choć prezentują cuda, które wydarzyły się tak
że w wieku XVII. Obrazy ujawniają niezwykle szeroki 
przegląd cudownych wydarzeń, dokonanych dzięki Mat
ce Boskiej Gidelskiej - wskrzeszenia dzieci i dorosłych, 
uleczenia utraty mowy, braku łaknienia, gorączki, czer

wonki, paraliżu, morowego powietrza, gośćca, kaduka, 
kamienia, a także wyzdrowienia z choroby psychicznej, 
ciężkiego porodu, podagry, schorzeń nóg i oczu oraz róż
nego rodzaju wrzodów. Wota rejestrują również takie 
niebezpieczne zdarzenia, jak udławienie się kością przy 
posiłku, stratowanie przez konie i bydło, utonięcia, nie
szczęśliwe połknięcie przez dziecko piszczałki (?), upadek 
z rynny, upadek z rusztowania w kościele, wypadek mu
rarski przy budowie domu, przywalenie ziemią, zawale
nie się budynku, wpadnięcie do studni. Znajdują się też 
przedstawienia osób niesłusznie oskarżonych przez sąd, 
niewinnie osadzonych w więzieniu i skazanych na śmierć.

Wszystkie obrazy mają podział wyraźnie akcentujący 
funkcjonujące we wszechświecie dwa wymiary: sferę 
ziemską i duchową. Pierwsza sfera, świecka, prezentuje 
autora donacji, jego chorobę, wypadek, tragedię lub akt 
modlitwy. Druga sfera ukazuje sacrum - miejsce uświęco
ne, nadprzyrodzone, promieniujące ku sferze świeckiej (fi
gurka cudownie unosząca się na niebie, zabudowania
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1.2.3. Obrazy wotywne w kościele dominikanów w Gidlach

klasztoru w Gidlach, niebo nad pejzażem, ołtarz kościel
ny). Ten dualizm dwóch światów został do nowożytnej 
ikonografii wotywnej przeniesiony z kultury średnio
wiecznej. Tym samym charakterystyczny dla wieków śred
nich podział civitas Dei i civitas terrena jako przeciwstaw
nych terytoriów ujawnia się też w wotach. Co więcej, dla 
ludzi średniowiecza civitas terrena niemalże przenikała się 
z civitas diaboli i tak też można rozumieć ikonografię wot. 
Świat ziemski obfituje w grzechy, dlatego przeobrażają się 
one w chorobę, nieszczęśliwe wypadki i tragiczne zdarze
nia. Z obszarem sztuki średniowiecznej wota z Gidel łączy 
również skrótowość i prostota w ukazywaniu pomiesz
czeń. Zabieg ten zarówno w sztuce średniowiecznej, jak 
i w wotach nowożytnych był efektem zamierzonym, albo
wiem przestrzeń miała być jedynie cytatem, krótką notat
ką stanowiącą tło dla istot ludzkich i pozaziemskich.

Wota gidelskie wykazują cechy charakterystyczne dla 
malarstwa ludowego: każda ze scen sprawia wrażenie 
przejrzystego komponowania. Układ ludzi, pomieszczeń 
i krajobrazów wydaje się za każdym razem sferą niezwy
kle wyważoną, daleką od chaosu czy skomplikowanych 
osi perspektywicznych. Tło nie konkuruje z wątkiem 
głównym, a rytm postaci i zdarzeń jest zawsze podpo
rządkowany głównemu bohaterowi obrazu. Trzeba przy 

tym zauważyć, iż wota, tak jak wiele innych 
obrazów ludowych, w warstwie ikonograficz
nej czerpały dodatkowo z popularnych wów
czas grafik. Szczególnie dotyczy to kompono
wania symbolicznego krajobrazu i elementów 
dekorujących pomieszczenia.

Wszystkie wota z kaplicy Matki Boskiej Gi- 
delskiej można podzielić na kilka grup, z uwagi 
na funkcję i ujęcie przestrzeni. Najliczniejszą 
grupę tworzą obrazy, w których scena została 
wyraźnie podzielona na dwie części: część 
pierwsza mieści łóżko z chorym, natomiast 
część drugą wypełnia pejzaż lub krajobraz z od
dalonym sanktuarium. Chorzy są tu ukazywani 
jako modlący się i leżący w łożu, w niektórych 
ujęciach towarzyszą im członkowie rodziny lub 
ksiądz. Czasami zamiast łóżka pojawiają się ma
ry z leżącym nieboszczykiem, który dopiero zo
stanie wskrzeszony... W wielu obrazach z tej 
grupy elementem wypełniającym pomieszcze
nie jest stolik, na którym znajdują się wymien
nie lekarstwa, książeczka do nabożeństwa czy 
krucyfiks. Krucyfiks czy pobożna księga są 
wspomożycielami cudu, jego wskaźnikami i to
warzyszami. Z kolei zaakcentowanie obecności 
medykamentów wydaje się symbolicznym 
umniejszeniem medycyny ziemskiej, która prze
grała w pojedynku z Medycyną Boską.

Pomysł skomponowania sceny, w której 
dominującym elementem przestrzeni miesz
kalnej jest łóżko z chorym, został prawdopo

dobnie zainspirowany średniowiecznymi grafikami, ilu
strującymi literaturę typu ars moriendi. Traktaty o sztuce 
dobrego umierania powstały w XV w. jako literatura po
mocnicza przygotowująca człowieka do szczęśliwego 
odejścia ze świata. Oprócz modlitw, pouczeń, pytań skie
rowanych do Moribunda (umierającego), zawierały one 
pięć pokus i pięć odpowiadających im pouczeń (w spra
wach wiary, w rozpaczy, w zniecierpliwieniu, w pysze 
i w chciwości). Te właśnie pokusy i pouczenia stanowiły 
dla drzeworytników ilustrujących traktaty najciekawszy 
obiekt do twórczego opracowania. Atrakcyjności ujęciom 
dodawał fakt, iż oprócz Moribunda musiały w nich wy
stępować diabły, święte postacie i anioły, a wnętrze kom
naty tworzył fragment posadzki i łóżko. To ono staje się 
podestem, z którego Moribund ogląda spektakl walki 
o swoją duszę, rozgrywany przez diabły, anioły i świę
tych. Łóżko jest też samym centrum tego spektaklu, gdyż 
nie ma do końca pewności, czy to nie Moribund jest naj
ważniejszym z ukazywanych tu aktorów? Na przełomie 
XV i XVI w. łóżko z umierającym przenosi się do ilustra
cji towarzyszących modlitewnikom dla osób świeckich, 
zwanym „Seelengartlein” („Ogródki duszy”). Co więcej, 
właśnie w „Ogródkach duszy” pojawiają się takie elemen
ty ikonograficzne, jak stolik, leki, krucyfiks, świeca... 
Z powyższych grafik wątek łoża z umierającym, członka
mi jego rodziny i duchownymi przenosi się z czasem tak
że do malarstwa - przykładem są tu choćby obrazy „Godzina 
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4-6. Inne przykłady obrazów wotywnych w kościele dominikanów 
w Gidlach

(zdjęcia: Jowita Jagła)

śmierci” i „Śmierć skąpca” Hieronima Boscha czy 
„Epitafium Heinricha Schmitburga” z 1518 r. Łu
kasza Cranacha Starszego.

Wobec popularności literatury typu ars morien- 
di od późnego średniowiecza aż do baroku, nie dzi
wi fakt, iż większość gidelskich wot operuje podob
nym schematem ikonograficznym, z tym jednak wy
jątkiem, iż tutaj w łożu leżą chorzy, którzy zostali 
uzdrowieni, i zmarli, których wskrzesiła Matka Bo
ska Gidelska. Poświadcza to druga sfera przestrzeni 
obecna w wotach - górzysty krajobraz z majaczą
cym w oddali sanktuarium w Gidlach. W większo
ści ujęć po zielonym wzgórzu kroczą wiotkie syl
wetki pielgrzymów, odnoszące się do idei peregry
nacji jako środka pozyskania cudowności wylecze
nia. Tym samym przestrzeń ta przemienia się w pejzaż 
symboliczny, jaki często pojawiał się w sztuce średnio
wiecznej i wczesnorenesansowej.

Kolejnym zapożyczeniem z drzeworytów jest wyko
rzystanie dekoracyjnego motywu kotary. W sztuce śre
dniowiecznej kotara pojawiała się w mozaikach bizantyj
skich, romańskich miniaturach, ikonografii maryjnej 
i sztuce sepulkralnej. Wyobrażała strefę graniczną, wyzna
czającą czas przed i po Chrystusie. Dlatego ukazywano ją 
w przedstawieniach świątyń lub np. w samodzielnych uję
ciach ewangelistów pracujących w natchnionym szale pi
sania. W ikonografii Matki Boskiej, otoczonej przez świę
tych i anioły, zasłona-tkanina rozpięta w tle odgradzała 
świat ziemski od zaświatów. Tworzyła fantazyjną przegro
dę, często w złotym kolorze. Była jednym z przedmiotów 
w obrazie, które tworzyły sanctissimum - miejsce naj
świętsze. Z kolei w sztuce sepulkralnej kotary-zasłony, 
ukazywane jako tło dla postaci zmarłego, symbolizowały 
koniec drogi - kres ziemskiej wędrówki. Średniowieczna 
symbolika kotary została przejęta przez artystów renesan
sowych i dopiero w baroku jej znaczenie nieco się zmody
fikowało. Stała się wtedy jednym z rekwizytów scenogra
ficznych używanych powszechnie w malarstwie portreto
wym. Dodawana do wizerunków malowanych osób odno
siła się przede wszystkim do ich dostojeństwa. W portre
tach męskich odkryta kotara mogła też ukazywać frag
ment krajobrazu z bitwą czy zdobytą fortecą. Tym samym 
często zamieniała się w materię wojennego namiotu i dzię
ki temu symbolizowała wojskową karierę ukazanego męż
czyzny. Dziewiętnastowieczne wota dość często wykorzy
stywały motyw kotary, zapożyczając go przede wszystkim 
ze sztuki barokowej. Wydaje się jednak, iż w wotach zapo
życzenie to miało funkcję bardziej kompozycyjną niż sym
boliczną. Kotara-zasłona wyróżniała tutaj obszar z łóż
kiem i chorym, uwydatniała go i podkreślała.

Do drugiej grupy przedstawień wotywnych należą 
w Gidlach obrazy, których przestrzeń tworzy obszar feral
nego zdarzenia. W ujęciach tych - chyba najbardziej eks
presyjnych - pojawia się próba opisania pejzażu i konkret
nego miejsca. I tak np. mieszczanin Jan Rychwalski z żoną 
ukazani są w trakcie powolnego zatapiania się ich łodzi 
w Warcie, Stefan Podgórski z Szadkowa po upadku z da
chu domu leży na ziemi przed budynkiem, ksiądz Ambro-

ży spoczywa we wnętrzu kościoła, pod rusztowaniami, Mi
chał Przychylnicki znajduje się w sądzie, itd. Zatem mamy 
tu zestaw obrazów, w których dominującą rolę odgrywa 
sceneria przestrzeni odpowiedzialnej za wypadek. Oczywi
ście sacrum jest tu nadal obecne - reprezentuje je zazwyczaj 
ledwo widoczny zarys klasztoru gidelskiego, ale w tym wy
padku sfera miejsca cudownego została celowo umniejszo
na. Centrum przedstawienia stanowi miejsce wypadku, 
który stanie się pretekstem dla cudu, potwierdzającego 
moc samych Gidel i czczonej w nich figury Matki Boskiej.

Grupę trzecią tworzą wota ukazujące klęczącą w izbie 
mieszkalnej lub kościele postać fundatora oraz krajobraz 
z sanktuarium. Tutaj ponownie zostaje przywrócony ry
gorystyczny podział na dwie przestrzenie. Pierwszą z nich 
tworzą fragmenty prostych wnętrz mieszkalnych, z zazna
czonymi oknami i fragmentem stołu. Rzadziej wnętrzem 
tym staje się fragment kościoła czy kaplicy, o czym infor
mują łukowato zamknięte, duże okna. W tej ziemskiej 
przestrzeni fundatorzy, samotni bądź z całymi rodzinami 
(zazwyczaj na kolanach), odmawiają dziękczynną modli
twę. Postacie te są najczęściej zwrócone ku drugiej strefie, 
którą wyznacza wzgórze z klasztornym budynkiem i piel
grzymami. Tylko w jednym wypadku, w wotum Mate
usza Laski z Czerniechowa, postać cudownie uzdrowio
nego mężczyzny została odwrócona od pejzażu z sanktu
arium. Tym samym w przedstawieniach tych związek 
między dwiema przestrzeniami utrzymany jest poprzez 
akt modlitwy. Nie można jednak zapomnieć, iż o łączno
ści między istotami ziemskimi i ich duchową protektorką 
informuje przede wszystkim gest-modlitwa, odmawiana 
w pozycji klęczącej oraz złożone dłonie. Modlitwa odma
wiana na klęczkach była w średniowieczu ukazywana naj
częściej na epitafiach, rzadziej na nagrobkach, jako znak 
prezentacji ludzkiej ułomności, słabości względem świętej 
osoby, ale też wielkiej pobożności. Z kolei złożone dło
nie, symbolizujące w kulturze rycerskiej jeden z elemen
tów inicjacji wasalnej, w kulturze religijnej symbolizowa
ły całkowite oddanie się Stwórcy. Pod koniec XV w. klę
czące postacie ze złożonymi do modlitwy dłońmi zaczęły 
pojawiać się na najwcześniejszych europejskich obrazach
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wotywnych powstałych we Włoszech. Później, wraz 
z rozwojem sztuki nowożytnej, taki wizerunek człowieka, 
obok postaci ukazywanych w łóżku, stanowił najczęstszy 
typ postaci występujący w ikonografii wotywnej.

Do grupy czwartej należą obrazy prezentujące fundato
rów bądź jako pogrążonych w modlitwie w kościele przed 
ołtarzem z wizerunkiem Matki Boskiej Gidelskiej, bądź ja
ko pielgrzymów, którzy właśnie ukończyli podróż pokutną 
do cudownego wizerunku i stanęli przed ołtarzem w Gi
dlach. W większości ujęć z tej grupy bohaterowie cudow
nych uzdrowień zostali przedstawieni we wnętrzu świąty
ni, w momencie dziękczynnej modlitwy kierowanej ku cu
downemu wizerunkowi. Niekiedy za przestrzenią kaplicy 
zostaje ponownie ukazany fragment pejzażu wiodącego na 
wzgórze. Jest to nieco chaotyczny zabieg, ponieważ przed
stawieni fundatorzy właśnie znajdują się w Gidlach, a za
tem sanktuarium zostało tutaj ukazane dwukrotnie. Wśród 
przedstawień z tej grupy na trzech wotach scenerię drugiej 
dopowiadanej przestrzeni tworzy krajobraz ukazujący wy
padek. W wotum ofiarowanym przez rodziców stratowa
nego przez konie dziecka za murami kaplicy widać wieś Gi
dle i drogę, na której wydarzył się wypadek. W wotum An
ny Górskiej, która ofiarowała w opiekę Marii swoje dziec
ko, za kaplicą ukazana jest rozległa panorama z rzeką, 
w której topił się jej syn. Z kolei w wotum Franciszka Ko- 

bielskiego za kaplicą umieszczona jest scena trato
wania przez bydło i konie jego ojca, Samuela Ko- 
bielskiego. Dzięki takiemu zabiegowi kompozycyj
nemu intencja modlitwy w kaplicy staje się czytel
niejsza i bardziej przejrzysta.

Ostatnią grupę tworzą obrazy, w których 
fundatorzy otrzymują wizję Matki Boskiej Gidel
skiej. Franciszkanin - ojciec Krzysztof w momen
cie posiłku, przy którym zadławił się ością, zosta
je obdarzony łaską widzenia Marii i cudu przez 
nią uczynionego, więźniowie Mikołaj Lasocki 
i Piotr Boryszewski otrzymują widzenie po posta
nowieniu złożenia ofiary w Gidlach, podobne 
widzenie zyskuje Zofia Dmosińska, itd.

Wszystkie gidelskie wota łączy jeszcze jedna 
cecha - obszar Gidel staje się w nich jednostką 
religijną, stanowiącą centrum świata. Kaplica 
klasztorna z cudownym wizerunkiem Matki Bo
skiej jest miejscem świętym, a w przestrzeni mię
dzy granicą tej jednostki i miejscem świętym 
dzieją się namalowane zdarzenia. Gdyby działy 
się poza granicą tego obszaru, nie byłoby nadziei 
na cud, albowiem „tam” funkcjonują już wyłącz
nie chaotyczne czy wręcz demoniczne siły.

Zachowany w Gidlach zestaw wot jest zna
kiem ofiary. Ofiara w formie wotum jest darem 
materialnym, który może być złożony przez sa
mego ofiarodawcę lub osoby mu bliskie. Jest też 
wynikiem niezwykłej duchowości opartej na wie
rze w cudowne zdarzenia. Wszystkie wota stano
wią także formę kontaktu człowieka z istotą 
świętą, funkcjonują jako komunikat wysłany ku 
niej i jako ślub z nią zawarty. Są także odzwier

ciedleniem myślenia magicznego stosowanego w kulcie 
świętych, w przypisywanej im mocy i działaniu, są świa
dectwem nie tylko religijności, ale też obrazem ówcze
snych schorzeń i duchowych problemów człowieka.

Malowane obrazy stanowią specyficzny rodzaj wot, od
mienny od tych, które, wykonane z metalu lub wosku, wy
obrażały konkretne organy ciała. Wota przedstawiające 
fragmenty ludzkiego ciała mogły być zarówno wotami pro- 
szalnymi, jak i dziękczynnymi, natomiast wota malowane 
były przede wszystkim darami dziękczynnymi. Poprzez dro- 
biazgowość zapisu cudownych zdarzeń ograniczono w nich 
element tajemnicy, tak oczywisty dla wot metalowych. Wo
ta malowane były przede wszystkim narracyjne. Opowiada
ły o niezwyczajnych zdarzeniach, które działy się dzięki in
terwencji świętego patrona lub istoty boskiej i towarzyszyły 
cudom odnotowywanym w kościelnych księgach.

Gidelskie wota stanowią doskonały przykład sztuki lu
dowej, opartej na takich cechach, jak ideoplastyczność, sy
metria, prostota formy i koncepcji, a także liryczny nastrój. 
Będąc przejawem twórczości ludowej zarówno w treści, jak 
i w budowaniu kompozycji, nawiązują do sztuki dawnej - 
średniowiecznej, renesansowej i barokowej. Jednocześnie 
pięknie ukazują dwie przestrzenie - przenikające się wza
jemnie: obszar boski i ludzki.

Jowita Jagła
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'abytki i prawo

Społeczni opiekunowie 
zabytków

W
 dniu 26 stycznia br. Sejm 
uchwali! nowelizację ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro
nie zabytków i opiece nad zabytkami, 

zwanej dalej nową ustawą. Wprowadzo
ne zostały m.in. zmiany w zakresie kom
petencji wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, jego uprawnień przy dokony
waniu wpisu do rejestru zabytków z urzę
du, kosztów badań archeologicznych, 
pomocy policji w wykonywaniu obowiąz
ków wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków, transferu zabytków w ramach Unii 
Europejskiej oraz wprowadzono dwie no
we kategorie przestępstw. Nadal wyma
ga jednak nowelizacji problem społecz
nej opieki nad zabytkami.

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. in
stytucja społecznego opiekuna zabytków 
uregulowana jest w rozdziale dziesiątym. 
Wcześniej instytucja ta znajdowała regu
lację w nieobowiązującej już ustawie 
z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr 
kultury, zwanej dalej starą ustawą.

Zinstytucjonalizowanie społecznej 
opieki nad zabytkami służy podkreśle
niu rangi społecznej aktywności w tym 
zakresie. Nie można liczyć na to, że 
wszystkie obowiązki związane z dbało
ścią o nasze dziedzictwo będą wykony
wać państwowe i samorządowe służby 
konserwatorskie. Nie takie winno być 
myślenie o ochronie zabytków. Przecież 
geneza opieki nad zabytkami, tak w Pol
sce, jak i w innych krajach, ma swe spo
łeczne korzenie. Państwo stosunkowo 
późno przejęto na siebie obowiązki 
w tym zakresie. A ponadto to od nas za
leży, ile z tego, co cenne z przeszło ty
siącletniego dorobku, zostanie przeka
zane następnym pokoleniom.

W stosunku do poprzedniej regulacji 
instytucja społecznego opiekuna zabyt
ków zmieniła się znacznie. Zmienił się 
tryb powoływania, zmienił się zakres 
kompetencji, zmienił się organ wydają
cy decyzję o wpisie na listę społecz
nych opiekunów zabytków i tę listę pro
wadzący.

Artykuł 71 starej ustawy zawierał upo
ważnienie dla ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa na
rodowego do wydania aktu wykonaw
czego, w którym instytucja społecznego 
opiekuna zabytków znajdowała szcze
gółową regulację. Tak też stara ustawa 
tylko statuowała przedmiotową instytu
cję prawną, jak też jedynie zrębowo ją 
regulowała.

Pierwszym aktem wykonawczym 
w przedmiotowym zakresie było zarzą

dzenie ministra kultury i sztuki z dnia 26 
stycznia 1963 r. w sprawie społecznej 
opieki nad zabytkami. Na jego podsta
wie organizację społecznej opieki nad 
zabytkami przekazano Polskiemu Towa
rzystwu T urystyczno-Krajoznawczemu 
(PTTK). To właśnie PTTK prowadziło li
stę społecznych opiekunów zabytków, 
na którą wpisywało osoby po wcześniej
szym uzyskaniu zgody wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

Dnia 8 kwietnia 2002 r. minister kultu
ry wydał nowe rozporządzenie w sprawie 
społecznej opieki nad zabytkami. Od te
go momentu listę społecznej opieki nad 
zabytkami miał prowadzić zarząd powia
tu, który miał dokonywać wpisu na pod-

(rys. Małgorzata Tabaka)

stawie wniosku kandydata, zaopiniowa
nego przez wojewódzkiego konserwato
ra zabytków. To rozporządzenie nadawa
ło społecznym opiekunom zabytków du
żo szersze kompetencje. Ponadto spo
łeczni opiekunowie zobowiązani byli do 
składania zarządowi powiatu i wojewódz
kiemu konserwatorowi zabytków roczne
go sprawozdania ze swej działalności.

Przepisy starej ustawy ograniczały 
działania społecznego opiekuna zabyt
ków do konkretnego zabytku. Mógł on 
podejmować czynności jedynie w sto
sunku do niego. Według nowej ustawy 
społeczny opiekun zabytków ma, moż
na powiedzieć, właściwość ogólną, 
czyli może objąć swym zainteresowa
niem i w pewnym zakresie działaniem 
każdy zabytek na terenie kraju. Zgodnie 
z treścią art. 104 nowej ustawy, spo

łeczny opiekun zabytków jest uprawnio
ny do pouczania osób naruszających 
przepisy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Ustawa nie stanowi, 
w jakiej formie może on pouczać, więc 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby po
uczenie było dokonywane w formie pi
semnej, z kopią przesyłaną właściwe
mu wojewódzkiemu konserwatorowi za
bytków. Ten zaś, dowiedziawszy się 
o fakcie związanym z naruszeniem 
ustawy, winien podjąć określone czyn
ności służbowe. W ten sposób skutecz
nie realizowane może być uprawnienie 
z art. 104 nowej ustawy.

Jednym z najważniejszych aspektów 
działalności społecznych opiekunów 
zabytków, obok ich osobistych działań 
na rzecz poszczególnych składników 
narodowego dziedzictwa kultury, jest 
informowanie właściwych organów kon
serwatorskich, najczęściej wojewódz
kich konserwatorów zabytków lub sa
morządowych konserwatorów zabyt
ków, o faktach związanych z określony
mi obiektami. Zwłaszcza o takich zda
rzeniach lub stanach faktycznych, które 
stanowią zagrożenie dla zabytku i wy
magają interwencji służb państwowych. 
Na tym w szczególności, choć oczywi
ście nie tylko, polega owo współdziała
nie z art. 102 ust. 2 nowej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 103 ust. 1 nowej 
ustawy, społecznego opiekuna zabytków 
ustanawia, na wniosek wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, starosta właści
wy dla miejsca zamieszkania (siedziby) 
kandydata na społecznego opiekuna za
bytków. Listę społecznych opiekunów 
prowadzi starosta. Społecznym opieku
nem zabytków może zostać osoba fi
zyczna, która ma pełną zdolność do 
czynności prawnych, nie była karana za 
przestępstwa popełnione z winy umyśl
nej oraz ma wiedzę w zakresie ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami. Spo
łecznym opiekunem zabytków może 
również zostać osoba prawna lub jed
nostka organizacyjna niemająca osobo
wości prawnej.

Powyższa regulacja ma pewne man
kamenty, Gdy ktoś chce zostać społecz
nym opiekunem zabytków, w jaki spo
sób może skłonić właściwego woje
wódzkiego konserwatora zabytków do 
podjęcia stosownego działania w swojej 
sprawie, w postaci złożenia wniosku? 
Oczywiście może napisać list z uzasad
nieniem, ale nie będzie on odnosił skut
ków prawnych, nie będzie podstawą do 
wszczęcia postępowania administracyj
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nego. Tak też, jeśli wojewódzki konser
wator zabytków nie wykaże dobrej woli, 
to nie ma możliwości prawnego wpłynię
cia na jego decyzję. Nie ma też żadnej 
możliwości wszczęcia postępowania 
administracyjnego w tym zakresie. 
Z drugiej zaś strony, na podstawie cze
go wojewódzki konserwator zabytków 
ma wnioskować w sprawie powołania 
społecznego opiekuna? Sądzić należy, 
że właściwsza regulacja przedmiotowej 
kwestii wyglądałaby w ten sposób, że 
zainteresowany składałby wniosek, 
w uzasadnieniu którego wykazywałby 
spełnienie przesłanek ustawowych. Na
stępnie wniosek ten opiniowałby woje
wódzki konserwator zabytków i przeka
zywał właściwemu staroście, który wy
dawałby stosowną decyzję administra
cyjną. W wypadku, gdyby się z nią nie 
zgadzał, przysługiwałyby wnioskodawcy 
środki odwoławcze (zażalenie).

Oczywiście, zgodnie z treścią ustawy, 
społeczny opiekun zabytków współpra
cuje z wojewódzkim konserwatorem za
bytków, co może oznaczać, iż woje
wódzki konserwator zabytków ma prawo 
decydowania, z kim chce, a z kim nie 
chce współpracować. Jednakże istota 
społecznej opieki nad zabytkami nie po
lega na tym, aby kluczowe decyzje w tym 
zakresie podejmowała administracja 
państwowa.

A jak ma wyglądać legitymacja spo
łecznego opiekuna zabytków? Tego nikt 
nie wie. W czasie obowiązywania starej 
ustawy legitymacje społecznych opieku
nów zabytków miały formę eleganckiej 
książeczki. Wystawiane byty przez Zarząd 
Główny PTTK na wniosek zarządu okręgu 
PTTK i poświadczane przez wojewódz
kiego konserwatora zabytków, na pod
stawie wzoru ustalonego przez Zarząd 
Główny PTTK w porozumieniu z Zarzą
dem Muzeów i Ochrony Zabytków Mini
sterstwa Kultury i Sztuki. W nowej ustawie 
jest w tym zakresie luka w prawie, czyli 
mamy do czynienia z sytuacją, gdy coś 
winno być uregulowane normatywnie, 
a nie jest. Zabrakło upoważnienia dla mi
nistra właściwego do spraw kultury i dzie
dzictwa narodowego do wydania aktu 
wykonawczego, jakim w stosunku do 
ustawy jest zawsze rozporządzenie. Za
sadą jest, iż rozporządzenie może być 
wydane tylko wówczas, gdy ustawa to 
nakazuje (upoważnienie obligatoryjne) 
lub dozwala (upoważnienie fakultatywne). 
Jak się zdaje, ustawodawca o takowym 
zapomniał. Wiemy jedynie, że legitymacja 
społecznego opiekuna zabytków winna 
zawierać jego zdjęcie, imię i nazwisko, 
miejsce zamieszkania, datę wydania legi
tymacji oraz podpis, imię i nazwisko oraz 
stanowisko służbowe osoby uprawnionej 
do wydania legitymacji.

Wiemy również, że minister kultury 
i dziedzictwa narodowego nie może wy
dać rozporządzenia precyzującego pew
ne sprawy związane z działalnością spo
łecznych opiekunów zabytków, a w tym 
także nie może określić wzoru legityma

cji. Skutkuje to tym, iż organ zobowiąza
ny do wystawienia takiej legitymacji, któ
rym w tym wypadku jest starosta, nie wie, 
jak ma ona wyglądać. Chyba jest oczywi
ste, iż legitymacje społecznych opieku
nów zabytków winny być jednolite w ska
li całego kraju.

Ustawodawca w nowej ustawie nie 
odpowiedział również wprost na pytanie, 
co z dotychczasowymi społecznymi 
opiekunami zabytków. Stąd też powstaje 
wątpliwość, czy osoby, które nabyły 
uprawnienia w czasie obowiązywania 
starej ustawy, nadal je posiadają i w ja
kim zakresie? Zazwyczaj tego typu spra
wy znajdują swą regulację w przepisach 
przejściowych. Niestety, przepisy te do 
ustawy z 2003 r. nie odniosły się do pro
blemu społecznych opiekunów zabytków 
ze starej ustawy. Zawarty tam został je
dynie art. 140, zgodnie z którym decyzje 
ostateczne wydane na podstawie przepi
sów starej ustawy zachowują ważność. 
Oznacza to, że decyzja w sprawie usta
nowienia społecznego opiekuna zabyt
ków zgodnie ze starą ustawą zachowuje 
swą moc. Z jednej jednak strony nie ma 
obowiązku przechodzenia całej proce
dury od początku, gdyż stara decyzja 
jest ważna, z drugiej zaś strony starosta 
nie zawsze ma informacje o wcześniej 
powołanych społecznych konserwato
rach zabytków. A wojewódzki konserwa
tor nie został przecież zobowiązany cho
ciażby do czynności technicznej polega
jącej na przekazaniu listy dotychczaso
wych społecznych opiekunów zabytków 
staroście, ani też zarząd powiatu nie zo
stał zobowiązany do podjęcia takich 
działań. Może dla tzw. świętego spokoju 
należałoby przejść postępowanie usta
nowienia społecznego opiekuna na pod
stawie nowej ustawy, zwłaszcza że nie 
wiąże się to póki co z żadnymi kosztami.

Jako podsumowanie przedstawio
nych uwag nasuwa się wniosek, że 
ustawę z 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami należy zmienić 
co najmniej w zakresie umieszczenia 
w niej upoważnienia do wydania aktu 
wykonawczego przez ministra właści
wego do spraw kultury i dziedzictwa na
rodowego. Można też rozważyć kwestię 
trybu powoływania społecznych opie
kunów zabytków. W myśl partycypacyj
nej koncepcji ochrony dziedzictwa kul
tury, społeczna opieka nad zabytkami 
jest niezbędna. Dopuszczalne jest jej 
znormatywizowanie, czy to w postaci 
dopuszczalności działalności fundacji 
i stowarzyszeń, czy też akceptacji ak
tywności innych podmiotów, w tym 
i każdego obywatela. Oczywiście, aby 
zajmować się opieką nad zabytkami, 
nie trzeba zostawać społecznym opie
kunem zabytków, jednak, jeśli ktoś pra
gnie nadać swej, jakże ważnej i po
trzebnej, działalności charakteru bar
dziej sformalizowanego, wówczas z in
stytucji tej może skorzystać.

Kamil Zeidler

Wyciąg z ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r.

Art. 102.
1. Społeczni opiekunowie zabytków podej
mują działania związane z zachowaniem war
tości zabytków i utrzymaniem ich w jak naj
lepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę 
o zabytkach.
2. Społeczny opiekun zabytków współdziała 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
i starostą w sprawach ochrony zabytków 
i opieki nad tymi zabytkami.
3. Społecznym opiekunem zabytków może 
być osoba, która posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych, nie była karana za prze
stępstwa popełnione umyślnie oraz posiada 
wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami.
4. Zadania społecznego opiekuna zabytków 
może wykonywać również osoba prawna lub 
inna jednostka organizacyjna nie posiadają
ca osobowości prawnej.

Art. 103.
1. Społecznego opiekuna zabytków ustana
wia, na wniosek wojewódzkiego konserwato
ra zabytków, starosta właściwy dla miejsca 
zamieszkania (siedziby) kandydata na spo
łecznego opiekuna zabytków.
2. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora 
zabytków starosta cofa ustanowienie spo
łecznego opiekuna zabytków, jeżeli opiekun 
przestał spełniać wymagania określone 
w art. 102 ust. 3 lub niewłaściwie wykonuje 
swoje zadania.
3. O ustanowieniu społecznego opiekuna za
bytków lub cofnięciu takiego ustanowienia 
starosta zawiadamia wojewódzkiego konser
watora zabytków.
4. Starosta prowadzi listę społecznych opie
kunów zabytków.

Art. 104.
Społeczny opiekun zabytków jest uprawnio
ny do pouczania osób naruszających przepi
sy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt
kami.

Art. 105.
1. Osobie fizycznej pełniącej funkcję spo
łecznego opiekuna zabytków starosta wyda- 
je legitymację społecznego opiekuna zabyt
ków, która zawiera jego zdjęcie, imię, nazwi
sko i miejsce zamieszkania, datę wydania le
gitymacji oraz podpis z podaniem imienia 
i nazwiska, a także stanowiska służbowego 
osoby upoważnionej do wydania legitymacji.
2. Osobie prawnej lub innej jednostce orga
nizacyjnej nie posiadającej osobowości 
prawnej, pełniącej funkcję społecznego opie
kuna zabytków, starosta wydaje zaświadcze
nie, które zawiera informację o nadaniu 
uprawnień opiekuna, nazwę i siedzibę tej 
osoby lub jednostki, datę wydania zaświad
czenia oraz podpis z podaniem imienia i na
zwiska, a także stanowiska służbowego oso
by upoważnionej do wydania zaświadczenia.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Polskie ślady w ryskiej katedrze

R
yga, stolica Łotwy, obchodziła 
niedawno jubileusz osiemsetlecia 
swego istnienia. W 1201 r. bi
skup Albert, następca pierwszego me

tropolity liwońskiego (inflanckiego) 
Meinharda, założył miasto przy ujściu 
Dźwiny do Bałtyku. Rok później papież 
Innocenty III utworzył dła działalności 
misyjnej na tych terenach zakon Braci 
Rycerstwa Chrystusowego (Fratres Mi- 
liciae Christi), zwany potocznie Zako
nem Kawalerów Mieczowych. Po klę
sce, zadanej im w 1236 r. przez pogan 
w bitwie pod Szawlami, kawalerowie 
przyłączyli się do Zakonu Najświętszej 
Marii Panny Domu Niemieckiego (czyli 
Krzyżaków). Inflancki mistrz krajowy 
rezydował w Wenden, ryski zamek był 
siedzibą komtura. Swoista dwuwładza - 
biskupa i zakonu - choć wywoływała 
niekiedy konflikty, nie hamowała roz
woju miasta, które rychło wzbogaciło 
się na handlu morskim, zyskując znaczą
cą pozycję w Związku Hanzeatyckim.

W wielowiekowych dziejach Rygi 
okres sześciu dziesięcioleci na przełomie 
XVI i XVII w., gdy była ona związana 
z Rzeczpospolitą, to oczywiście epizod, 
ale epizod dla nas istotny. Tym bardziej, 
że pozostały po nim materialne ślady 
w kościele Najświętszej Marii Panny - 
katedrze niegdyś katolickiej, a od 1563 r. 
luterańskiej, która jest najcenniejszym 
ryskim zabytkiem. Pamiątki te zostały 
zapomniane, od dawna nikt o nich nie 
pisał, a przecież podczas pobytu w Ry
dze koniecznie trzeba je zobaczyć.

Kamień węgielny katedry poświęcił 
biskup Albert 25 lipca 1211 r. Budowę 
rozpoczęto w stylu romańskim (absydy), 
kontynuowano w gotyckim, pierwszy 
etap zakończył się około 1270 r., dalsze 
prace prowadzono w XIV i XV w. 
W centrum Rygi stanęła imponująca trój- 
nawowa bazylika gotycka. Po przejęciu 
przez protestantów zniszczeniu uległo 
niemal całe jej wyposażenie. W latach 
1885-1906 z inicjatywy miejscowych mi
łośników przeszłości przeprowadzona 
została gruntowna restauracja świątyni, 
uwalniająca jej bryłę od licznych przybu
dówek, a regotycyzowane wnętrze od 
chaotycznie wbudowanych empor.

Interesujące nas obiekty znajdują się 
w północno-wschodniej części katedry. 
W lewym ramieniu transeptu leży na po
sadzce wielka płyta z wapienia, bardzo 
zniszczona przez erozję, z utrąconą dol
ną krawędzią. Jest to nagrobek Wilhel
ma Brandenburskiego, arcybiskupa ry
skiego w latach 1539-1563, na początku 
XIX w. przeniesiony z pierwotnego 
miejsca w prezbiterium. Postać zmarłego 
w szatach pontyfikalnych spoczywa ho

ryzontalnie z rękami złożonymi do mo
dlitwy, głowa wspiera się na ozdobnej 
poduszce, po lewej stronie widnieje pa
storał, a po prawej procesyjny krzyż ar
cybiskupi. Erozja zatarła zarówno rysy 
twarzy, jak i precyzyjnie niegdyś wyrzeź
bione detale stroju, ale litery „1HS” 
u dołu stuły pozostały czytelne. Wilhelm 
był synem Fryderyka V Hohenzollerna 
i Zofii Jagiellonki, córki Kazimierza Ja
giellończyka, a zatem - siostrzeńcem 
Zygmunta Starego i ciotecznym bratem 
Zygmunta Augusta. Jego rodzony starszy 
brat Albrecht, wielki mistrz Zakonu Naj
świętszej Marii Panny, został w 1525 r. 
polskim lennikiem. Wilhelm natomiast 
odegrał ważną rolę w podporządkowa
niu Rzeczypospolitej także inflanckiej 
prowincji zakonu, która nie przyłączyła 
się do hołdu pruskiego, zachowując nie
zależność.

Kiedy w obliczu zagrożenia ze strony 
Rosji mistrz krajowy Wilhelm von 
Fiirstenberg gotów był paktować z Iwa
nem Groźnym, arcybiskup sprzeciwił się 
temu i w porozumieniu z księciem Al
brechtem zwrócił się o pomoc do Zyg
munta Augusta. Polski monarcha mógł 
się przy tym powołać na dotąd tylko no
minalne prawo opieki nad arcybiskup- 
stwem ryskim, nadane w 1394 r. przez 
cesarza Władysławowi Jagielle. Demon
stracja siły - zbrojna wyprawa w stronę 
inflanckiej granicy - poskutkowała. We 
wrześniu 1557 r. w Poswolu na Litwie 
Fiirstenberg złożył hołd królowi i przy
jął zaoferowany mu sojusz. Kolejny i za
razem ostatni mistrz inflancki Gotthard 
Kettler 28 listopada 1561 r. podpisał 
w Wilnie akt poddania zsekularyzowa- 
nych Inflant pod władzę Zygmunta Au
gusta i jako lennik Rzeczypospolitej 
otrzymał dziedziczne Księstwo Kurlan
dii i Semigalii. 5 marca 1562 r. w Rydze 
Kettler ceremonialnie przekazał królew
skiemu wysłannikowi Mikołajowi Ra
dziwiłłowi Czarnemu insygnia zakonne 
i klucze do miasta. Wilhelm Branden
burski, wobec ekspansji protestantyzmu 
niemal pozbawiony wiernych, oddał swe 
dobra Zygmuntowi Augustowi, zaś kate
drę sprzedał luteranom. Zmarł 4 lutego 
1563 r., a w uroczystym pogrzebie, któ
ry odbył się w sierpniu, uczestniczyła 
liczna delegacja polska.

W pobliżu płyty arcybiskupa, w na
rożniku transeptu, spoczywa Nicolaus 
Eck, burmistrz i burgrabia Rygi, repre
zentujący w mieście interesy dwóch pol
skich królów, Stefana Batorego i Zyg
munta III Wazy. Po zwycięstwie nad Ro
sją, w marcu 1582 r. Batory przybył do 
Rygi - i upomniał się o prawa katoli
ków. Początkowo żądał zwrotu katedry, 

ale w końcu zadowolił się kościołami 
św. Jakuba i św. Marii Magdaleny, któ
re przekazał jezuitom. Wywołało to 
sprzeciwy, zwłaszcza ultraprotestanckie- 
go pospólstwa. Burmistrz Eck, sam pro
testant, wspierając poczynania monar
chy popadł w konflikt z większością 
mieszkańców. Kiedy w 1584 r. ogłosił 
decyzję o wprowadzeniu w mieście no
wego, „papistowskiego” kalendarza, do
szło do gwałtownych zamieszek, w wy
niku których musiał uchodzić do Polski. 
Wrócił w 1589 r., już za panowania 
Zygmunta III, wraz z komisją Lwa Sa
piehy przysłaną dla ukarania buntowni
ków. W 1605 r., oskarżony przez nie
przyjaciół o nadużycie władzy i sprzenie
wierzenie miejskich funduszy, wyjechał 
ponownie, by po wykazaniu przed kró
lem bezpodstawności zarzutów w 1612 r. 
raz jeszcze objąć urząd burmistrza.

Eck umarł w 1623 r., dożywszy 82 
lat. Rok później wystawiono mu piękny 
nagrobek z piaskowca, zamówiony po
noć w Niderlandach. Na niskiej tumbie 
leży figura zmarłego ze złożonymi ręka
mi, w ubiorze z kryzą i długim płaszczu. 
Głowa, ręce i stopy, pierwotnie sporzą
dzone z nietrwałego alabastru, szybko 
uległy zniszczeniu. Rysunek Johanna 
Christopha Brotzego w dziele Sanimlnng 
Lieflandischer Monuments (Zbiór pomni
ków inflanckich) z końca XVIII w. uka
zuje sam tylko korpus. Brakujące części 
odtworzono - już w piaskowcu - po 
1885 r. Wtedy też nagrobek został ogro
dzony ozdobną, kutą kratą, chroniącą 
go, ale i zasłaniającą. Napis na plakiecie 
informuje: „N. Eck. Buergemeister und 
Burggraf. A[nn]o 1623”. Pomnik burmi
strza cieszy się dziś szczególnym zaintere
sowaniem zwiedzających, rzucających 
nań drobne monety „na szczęście”.

Rzecznik polskich interesów zajmo
wał się także działalnością charytatyw
ną. Nieopodal kościoła św. Piotra w la
tach 1594-1596 wzniósł i uposażył 
przytułek dla ubogich wdów, nazwany 
konwentem Ecka. Na ścianie budynku 
zachowała się tablica z 1618 r., dzieło 
Berendta Bodekkera. Pod płaskorzeźbą 
„Jezus i jawnogrzesznica” umieszczono 
napis, wskazujący fundatora, oraz jego 
herb. U góry łacińska sentencja głosi: 
„SCOPUS VITAE MEAE CHRISTUS” 
(Opoką życia mego Chrystus).

Po sekularyzacji zakonni rycerze da
li początek pokoleniom inflanckich hra
biów i baronów, o nazwiskach głośnych 
nieraz w historii i znanych do dziś. Nie 
tylko w Niemczech, bo niektórzy, wstę
pując na służbę Rzeczypospolitej, polo
nizowali się szybko, tworząc polskie ga
łęzie sławnych rodów. W ryskiej kate-
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1. Płyta nagrobna Wilhelma
Brandenburskiego
2. Nagrobek burmistrza Ecka
3. Tablica na fasadzie konwentu Ecka
4. Epitafium żony Kaspra Tyzenhauza
5. Witraż Tyzenhauzów
i Przezdzieckich
6.7. Witraż Manteufflów - Georg
von Manteuffel w centrum witraża (6)
i witraż w całości (7)

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)
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drze upamiętnione zostały dwa z nich - 
Tyzenhauzowie (Tiesenhausen) i Man- 
teufflowie. Na zachodniej ścianie tzw. 
Kaplicy Oblubieńców, przylegającej do 
transeptu, znajduje się okazale, wyko
nane z drewna manierystyczne epita
fium. Dla uczczenia żony Marii z domu 
von Effern, zmarłej 3 lipca 1611 r. w 22 
roku życia, ufundował je Caspar von 
Tiesenhausen, czyli Kasper Tyzenhaus, 
rotmistrz wojsk polskich i podkomorzy 
króla Zygmunta III. Na polichromowa
nej płaskorzeźbie pośrodku klęczy 
przed Ukrzyżowanym sam Kasper, jego 
żona i dwie córeczki. W zwieńczeniu 
mamy scenę Zmartwychwstania, meda
lion u dołu ukazuje śmierć młodej ko
biety. Figury po bokach - to Prudentia 
(Roztropność) i Spes (Nadzieja). Na ta
blicach znalazły się napisy w języku nie
mieckim - cytaty z Pisma Świętego oraz 
inskrypcja żałobna.

Bliski krewny rotmistrza, kasztelan 
inflancki i wojewoda dorpacki Got- 
thard Tyzenhaus, po najeździe Szwe
dów i zajęciu Rygi w 1621 r. opuścił ro
dzinną ziemię i udał się na dwór Zyg
munta III. Jak pisze Kasper Niesiecki, 
„lubo wielkimi obietnicami nęcony, wo
łał wszystką fortunę zostawić w ich ręku, 
niżeli wiary królowi i Rzeczypospolitej 
nie dochować”.

Ryskie epitafium, odsłonięte po usu
nięciu empor, zostało pod koniec lat 
osiemdziesiątych XIX w. odrestaurowa
ne na koszt Marii z Tyzenhauzów Prze- 
zdzieckiej, właścicielki dóbr Rakiszki na 
Wileńszczyźnie, ostatniej przedstawi
cielki polskiej linii inflanckiego rodu. 
Ta filantropka i patriotka była dobro
dziejką kościołów, dbała również o na
rodowe pamiątki. Gdy podczas restau
racji katedry postanowiono ozdobić jej 

okna artystycznymi witrażami, Prze- 
zdziecka ufundowała w Kaplicy Oblu
bieńców najpiękniejszy z nich. Sąsiaduje 
on z epitafium, tworząc znaczącą całość.

Centralne miejsce witraża zajmuje 
Matka Boża z Dzieciątkiem w otoczeniu 
aniołów - inflancka Madonna, zwana 
Madonną Plettenberga, mistrza krajo
wego w latach 1494-1535. Pierwowzo
rem był bowiem wizerunek z Nordkir
chen, warowni Plettenbergów w West
falii, w Rydze znany z gotyckiej płasko
rzeźby, zachowanej na dziedzińcu zam
kowym. Po prawej stoi rycerz w pełnej 
zbroi i białym zakonnym płaszczu 
z czerwonym krzyżem, znakiem kawale
rów mieczowych. Protoplasta rodu, En
gelbert de Tysenhusen, który pod ko
niec XII w. przybył do Inflant z bisku
pem Albertem, gestem ręki wskazuje 
i poleca opiece Matki Bożej mężczyznę 
i chłopca. Klęczący profilem brodaty 
mężczyzna - to Rajnold Tyzenhauz 
z Rakiszek, syn znanego zoologa Kon
stantego i brat Marii Przezdzieckiej, 
ostatni męski potomek rodziny, zmarły 
w 1880 r. Frontem do patrzącego przy
klęka chłopiec, urodzony w 1877 r. Jan 
Przezdziecki, jeden z pięciu wnuków 
Marii. Ponieważ miał odziedziczyć Ra
kiszki, babka uważała go za spadkobier
cę także Tyzenhauzowskich tradycji. Je
go młodsi bracia - bliźniacy, Konstanty 
(potem oficer kawalerii) i Stefan (przy
szły dyplomata) ukazani zostali jako 
aniołki, podtrzymujące koronę Matki 
Bożej. Nie ma tu natomiast najstarszego 
z braci Józefa, dziedzica majątku w Po
stawach, i najmłodszego Rajnolda, hi
storyka, który za prezesury Edwarda 
Krasińskiego został wiceprezesem To
warzystwa Opieki nad Zabytkami Prze
szłości. Poniżej postaci Jana widnieje 

Bawół, herb Tyzenhauzów, z czarnym 
bawołem w polu złotym, a na prawo 
herb Przezdzieckich Roch III - lilia nad 
wrębami w polu czerwonym.

Witraż został wykonany w renomo
wanym zakładzie sztuki kościelnej Mayera 
w Monachium. Dziś, choć jest reprodu
kowany w wielu wydawnictwach po
święconych Rydze, o jego polskim po
chodzeniu i treści już się nie pamięta. 
Przezdziecka ufundowała także sąsiedni 
witraż z przedstawieniem biskupa Al
berta, wizytującego budowę katedry.

Wąskie okno lewego ramienia tran
septu wypełnia z kolei witraż fundacji 
rodziny Manteufflów z obu linii, nie
mieckiej i polskiej. Wśród bogatej orna
mentyki w środkowym polu klęczy 
przed ołtarzem dzielny rycerz Georg 
von Manteuffel, uczestnik wielkiej bi
twy z Rosjanami pod Pskowem 14 
września 1502 r. Jako poseł mistrza 
Plettenberga zawiózł on cesarzowi 
Maksymilianowi I wieść o zwycięstwie, 
a teraz modli się przed wystąpieniem 
w turnieju. Powyżej umieszczony został 
jego patron św. Jerzy, a u dołu herb - 
w polu srebrnym połuorzeł (pół orła) 
czarny nad dwoma czerwonymi pasami. 
Jednym z najwybitniejszych Polaków te
go nazwiska był historyk Gustaw Man
teuffel, który na przełomie XIX i XX w. 
wydal szereg prac o dziejach Inflant. Ba
dania „w zakresie krajoznawstwa okolic 
północno-wschodnich dawnej Polski” 
uważał za patriotyczną powinność, sko
ro zapoznają one rodaków „z naszą kra
iną kresową, [...] krajem, który ogółowi 
polskiemu najmniej może jest znanym, 
pomimo że w historii polskiej ważną 
odegrał rolę".

Jarosław Komorowski

Spotkanie z książką
BIBLIA LWOWSKIEJ ARCHITEKTURY

Nakładem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Wydawnictwa Neriton uka
zała się praca Jakuba Lewickiego Między tradycją a nowoczesnością - ar
chitektura Lwowa lat 1893-1918 (Warszawa 2005, 590 ss.). Publikacja ta nie

mal wymyka się wszelkim ocenom, z czym bowiem można porównać dzieło 
tej rangi i formatu, stworzone w skrajnie trudnych warunkach przez jednego 
autora? Takie monografie, prawdziwe dzieła życia, popularne w XIX w., uka
zują się wprawdzie i w naszych czasach, że wspomnę choćby słynne Dzieje 
Rezydencji Romana Aftanazego, ale przecież żaden autor, poza J. Lewickim, 
nie pokusił się o odręczny przerys setek (sic!) rysunków architektonicznych. 
Wynika to z ogromnych trudności w korzystaniu z ukraińskich archiwów. W tej 
sytuacji, jak stwierdza sam autor, wiele z opublikowanych rysunków ma war
tość źródłową, ponieważ oryginały zdążyły już zaginąć! Dzieło Jakuba Lewic
kiego dystansuje o milę wszystko, co dotychczas na temat architektury lwow
skiej napisano. I chodzi nie tylko o najnowsze publikacje ukraińskie (np. Juri
ja Biruliowa czy Igora Zuka), ale także o wydawnictwa polskie. Tu wystarczy 
choćby porównanie z monografią architektury Lwowa międzywojennego pió
ra Romany Cielątkowskiej. W warstwie ilustracyjnej podstawową zaletą obu 
tych prac jest właśnie opublikowanie ogromnej liczby projektów, wielkie jed
nak różnice pojawiają się w warstwie komentarza, który w dziele J. Lewickie
go został doprowadzony niemal do perfekcji. Zupełnej przejrzystości podzia
łu tematyki towarzyszy wyczerpujący wykład prowadzony językiem przystęp
nym, ale bynajmniej nie lapidarnym. Gorsze notowania wystawiłbym materia
łom fotograficznym, reprodukowane zdjęcia wydają się bowiem zbyt małe 
i czasami niedostatecznie czytelne. Trzeba to jednak zapewne złożyć na karb 
szczupłości finansowych środków wydawcy, co z jednej strony zaowocowa

ło nie najlepszym papierem, z drugiej jednak pozwoliło na utrzymanie relatyw
nie bardzo niskiej ceny publikacji (80 zł).

Chronologiczny zakres pracy (1893-1918), umiejscowiony pomiędzy da
tą zakończenia pierwszej wystawy architektoniczno-budowlanej a rokiem 
przywrócenia Lwowa polskiej Macierzy, odpowiada najbardziej wielkomiej
skiemu okresowi rozwoju miasta. Należy przy tym pamiętać, iż z wielkomiej- 
skością grodu Lwa nie mogło i nie może porównywać się żadne inne rdzen
nie polskie miasto. W dziele zapoznajemy się ze stanem badań nad architek
tura Lwowa przełomu wieków na tle miast cesarstwa austriackiego i wybra
nych miast polskich. Tu jako badacz dziejów zabudowy Warszawy zgłosiłbym 
pewne zastrzeżenia co do doboru i kompletności najważniejszej literatury do
tyczącej architektury stolicy; dają się też zauważyć zwykłe pomyłki. W następ
nych rozdziałach autor prezentuje rozwój miasta, jego środowisko architekto
niczne, zagadnienia poszukiwania stylu narodowego, architekturę secesyjną 
i wczesnomodernistyczną, prądy w urbanistyce i architekturze oraz zamiesz
cza obszerne podsumowanie. Cennym uzupełnieniem są aneksy zawierają
ce tabelaryczne spisy twórców pawilonów Wystawy Krajowej z 1894 r. oraz 
wybranych (bardzo licznych) budynków, a także - w pełnym brzmieniu - 
lwowską ustawę budowlaną z 1885 r., wraz z jej nowelizacją z roku 1909.

W całym dziele zwraca uwagę obiektywizm autora i zachowanie właści
wych proporcji, szczególnie przy obserwacji zjawisk, na które wpływ miało 
narodowe pochodzenie twórców. W swojej książce J. Lewicki przypomina 
nam, że Lwów w omawianym okresie był najważniejszym ośrodkiem nieskrę
powanej polskiej myśli, kultury i twórczości.

Jarosław Zieliński
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Studnia św. Ottona w Pyrzycach

P
yrzyce - to niewielkie miasto po
wiatowe w województwie za
chodniopomorskim o starej, po
nad 700-letniej historii. To właśnie 

w Pyrzycach, a ściślej na placu targo
wym w pobliżu grodu w czerwcu 
1124 r. bamberski biskup i późniejszy 
święty - Otton rozpoczął dzieło 
wprowadzenia Pomorzan na łono Ko
ścioła katolickiego.

Istnieje wiele legend, związanych 
z tym wydarzeniem, m.in. legenda, 
opisująca cudowne pojawienie się 
źródła, z którego misjonarze czerpali 
wodę do chrztu. Czy rzeczywiście 
owo źródło wytrysnęło z ziemi w cza
sie pierwszej, odprawionej na tym 
miejscu przez biskupa Ottona mszy 
świętej, czy istniało już wcześniej - 
trudno powiedzieć. Faktem natomiast 
jest, że miejsce to czczone było jako 
święte już w XII w.

Pierwsza nowożytna informacja 
o pyrzyckim źródle pojawiła się 
w 1574 r. w kronice Pyrzyc, spisanej 
przez burmistrza miasta, humanistę, 
Piotra Cholopeusa (Kistmachera). On 
to po raz pierwszy nazwał je „Świę
tym Źródłem”, pisząc, iż przy nim 
właśnie zatrzymała się Ottonowa mi
sja. Tę samą informację podali póź
niejsi kronikarze Pomorza: Dawid 
Cramer w 1628 r. i Jan Micrelius 
w 1640 r. Także osiemnastowieczni 
historycy Ludwig Wilhelm Briigge- 
mann (1784) i Christian Friedrich 
Wutstrack (1793) w opisach pomor
skich dziejów wymienili pyrzyckie 
źródło. Święta Studnia pojawiła się 
też na dwu wielkich mapach Pomo
rza, autorstwa Piotra Montarguesa 
(1720) i Davida Gilly (1789) oraz na 
planie miasta, sporządzonym w 1723 r. 
przez M. F. Schwadkego.

Jak wynika z zachowanych doku
mentów, pochodzących z końca XVII 
i początku XVIII w., miejsce to zosta
ło obudowane i zabezpieczone, przy
puszczalnie około połowy XVII stule
cia lub nawet wcześniej. Nie zachował 
się jednak żaden jego opis poza lako
niczną informacją, zawartą w proto
kole inwentaryzacji pyrzyckiej dome
ny państwowej, przeprowadzonej 
w 1704 r. Z tego dokumentu wynika, 
że źródło cieszyło się sławą miejsca 
uzdrawiającego i że jego obudowa by

ła już w tym czasie całkowicie znisz
czona i zbutwiała. Starania o nową 
obudowę źródła rozpoczęto przy
puszczalnie w październiku 1699 r., 
kiedy to podczas wizyty w Stargardzie 
elektora brandenburskiego Fryderyka 
III przedstawiono elektorowi sprawę 
uporządkowania i obudowania źró
dła. Wniosek uzyskał aprobatę księcia 
elektora i 7 kwietnia 1700 r. zlecono 
architektowi Victorio de Porte wyko
nanie stosownego projektu, który 
prawdopodobnie został zaakceptowa
ny przez elektora i zrealizowany, jed-

1. Projekt obudowy studni wykonany 
przez Victorio de Porte w 1700 r.
2. Szkic studni wykonany
przez Fryderyka Wilhelma okoto 1823-1824

nak nie wcześniej niż po 1704 r. No
wa obudowa źródła nie przetrwała 
jednak zbyt długo, a otaczający ją te
ren uległ zaniedbaniu i degradacji.

Przełomowym w dziejach pyrzyc- 
kiego źródła miał okazać się rok 
1820. Wobec zbliżającej się 700. 
rocznicy pomorskiej misji biskupa Ot
tona administrator pyrzyckiej dome
ny państwowej, radca Sehmsdorf, 
zwrócił się do nadprezydenta Rejencji 
Szczecińskiej, dra Johanna Augusta 
Sacka, z wnioskiem o uporządkowa
nie terenu wokół źródła oraz obudo
wanie go kamieniami. Wnioskował 
też o wykonanie napisu upamiętniają
cego chrzest pyrzyczan w tym miej
scu. J. A. Sack oddalił wniosek, ale 
niezrażony odmową Sehmsdorf, ko
rzystając z obecności w Pyrzycach 
pruskiego następcy tronu, zorganizo
wał sesję naukową, w trakcie której 
przedstawił zarówno dzieje źródła, 
tradycję z nim związaną, a także wła
sną koncepcję uczczenia zbliżającej się 
rocznicy. Fryderyk Wilhelm, znany 
z zamiłowania do sztuk pięknych, 
przyjął pomysł Sehmsdorfa z aproba
tą, czego wyrazem było zlecenie na
dwornemu architektowi - Karlowi 
Friedrichowi Schinklowi - wykonania 
projektu pomnika, upamiętniającego 
dzieło misyjne św. Ottona i jednocze
śnie chroniącego samo źródło.

Przedstawiony przez Schinkla pro
jekt okazał się niezwykle okazały i... 
drogi; jego koszt oszacowano na 
3 657,8 talarów. Miała to być central
na kaplica, nawiązująca formą do Ba
zyliki Grobu Pańskiego, o sklepieniu 
krzyżowym z narożnymi wieżyczka
mi, wzniesiona z glazurowanej cegły, 
ozdobiona ceramicznymi, wielobarw
nie glazurowanymi kształtkami. Jej 
pierwowzorem miało być tabernaku
lum ołtarza głównego w kościele San 
Michele we Florencji, autorstwa An
drea di Cione (Orcagna). Na środku 
kaplicy miała stanąć ceramiczna misa, 
z której miała tryskać źródlana woda, 
a jej nadmiar wyprowadzałby system 
rur poza kaplicę.

Projekt ten nie został jednak zaak
ceptowany - przypuszczalnie okazał 
się zbyt kosztowny lub niezgodny 
z plastyczną wizją zleceniodawcy. 
Fryderyk Wilhelm wykonał bowiem
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odręczny rysunek, mający być wska
zówką dla Schinkla. Jak wynika z za
chowanego do dziś szkicu, miał to być 
niski, kamienny czworobok, otoczony 
okazałymi lipami, w którego centrum 
przewidziano miejsce dla prostokąt
nego basenu ze źródlaną wodą. Bez
pośrednio nad basenem, w półkolistej 
absydzie miał stanąć monumentalny 
kamienny krzyż łaciński. W trzech bo
kach czworoboku, na osiach, miały 
znaleźć się skromne metalowe bram
ki, prowadzące do basenu. Nadmiar 
wody z basenu miał być odprowadza
ny do położonej poza czworobokiem 
sadzawki, a dalej, sztucznym strumie
niem poza teren.

Szkic ten powstał zapewne na 
przełomie 1823 oraz 1824 r. i przy
puszczalnie był wynikiem konfliktu, 
jaki na tle budowy pomnika zaryso
wał się między J. A. Sackiem (prze
ciwnikiem wznoszenia pomnika 
i nadmiernego eksponowania Pyrzyc), 
popieranym przez króla, i Frydery
kiem Wilhelmem. W rezultacie zreali
zowany został uzgodniony z Frydery
kiem Wilhelmem kolejny projekt 
K. F. Schinkla, ale było już zbyt póź
no, aby pomnik mógł powstać na 
700. rocznicę chrztu pyrzyczan. Miej
scem głównych uroczystości stały się 
- zgodnie z decyzją Fryderyka Wilhel
ma - właśnie Pyrzyce i teren przy źró
dle, a momentem kulminacyjnym by
ło wmurowanie przez Fryderyka Wil
helma aktu erekcyjnego pod budowę 
pomnika.

Pomnik powstał dopiero w roku 
następnym. W absydzie na wschod
niej ścianie, wyniesionej nieco ponad 
poziom części z basenem, ustawiony 
został na ośmiobocznej, granitowej 
podstawie prosty łaciński krzyż 
z czerwonego polerowanego granitu, 

pozbawiony jakichkolwiek ozdób. 
U stóp krzyża znalazł się prostokątny 
basen o wymiarach 3,20 x 1,30 m, 
głębokości 2,35 m, do którego pro
wadziły - od zachodu - trzy kamien
ne stopnie. Boki basenu wyłożono dę
bowymi balami. Nadmiar wody miał 
wypływać żelazną rurą do położonej 
poniżej studzienki sadzawki, skąd 
strumieniem miał być odprowadzany 
poza obręb założenia. Teren studni 
i krzyża zajmował kwadrat o boku 
8 m i okalał go mur z granitowej kost
ki o wysokości 1,44 m, obrys absydy 
wykonano z granitowych bloków. 
Wzorem dla założenia było baptyste- 
rium cesarza Konstantyna Wielkiego 
na rzymskim Lateranie. Z tego też 
miejsca zaczerpnięto inskrypcję, którą 
wykuto nad basenem źródła, u pod
stawy krzyża: „AD FONTEM VITAE 
HOC ADITU PROPERATE LAVANDI 
/ CONSTANTIS VITAE IANUA XPS 
ERIT” (Spiesz do źródła życia, przy
bywaj / Chrystus da tobie chrzest, 
drzwi zbawienia wiecznego uchyli). 
Zgodnie z wolą fundatorów, na ścia
nie absydy została wyryta trzywier
szowa niemieckojęzyczna inskrypcja 
fundacyjna:

„BISCHOFF OTTO VON BAM
BERG TAUFTEZUERST IN POM- 
MERN AUS DIESER QUELLE AM XV 
JUNIUS MCXXIV / FRIEDRICH WIL
HELM III UND SEINER SÓHNE 
FRIEDRICH WILHELM KRON- 
PRINZ. FRIEDRICH WILHELM LU
DWIG. FRIEDRICH CARL / ALEK
SANDER, FRIEDRICH HEINRICH 
ALBRECHT ERRICHTETEN DIESES 
DENKMAL ZUM ANDENKEN JE- 
NES TAGES AM XV JUNIUS MDCC- 
CXXTV” (Z tego źródła biskup Otton 
z Bambergu chrzcił pierwszych Pomo
rzan 15 czerwca 1124. / [król] Fryde

ryk Wilhelm III wraz ze swymi syna
mi następcą tronu Fryderykiem Wil
helmem, Fryderykiem Wilhelmem 
Ludwikiem, Fryderykiem Karolem / 
Aleksandrem [i] Fryderykiem Henry
kiem Albrechtem zbudowali ten po
mnik dla upamiętnienia tego dnia, 15 
czerwca 1824).

Do budowy całego założenia, łącz
nie z krzyżem, użyto tzw. granitów 
polnych, pochodzących z terenów Po
morza, gromadzonych na okolicznych 
polach. Najtrudniejszy do wykonania 
- ze względu na wielkość - był krzyż, 
złożony z dwóch elementów, odku
tych z jednego bloku kamienia. Jeden 
z nich - to wieloboczna w przekroju 
podstawa, drugi - równoramienny 
krzyż, odkuty w całości. Ramiona 
krzyża, o przekroju identycznym jak 
cokół, zakończono kryzą z półwałka; 
identycznie zakończono cokół. Oba 
elementy, połączone ze sobą stalo
wym trzpieniem, tworzyły krzyż ła
ciński. Wykonano je w pracowni ka
mieniarskiej w Berlinie.

Równocześnie z pracami budowla
nymi przy studni wznoszono według 
projektu K. F. Schinkla budynek szko
ły dla chłopców oraz na przekazanych 
przez pyrzycką domenę państwową 
gruntach wokół źródła prowadzono 
czynności związane z zakładaniem 
Parku Ottona.

Dwukondygnacyjny, w stylu goty
ku angielskiego budynek szkoły 
wzniesiony został we wschodniej czę
ści parku. Początkowo zamieszkało 
w nim 12 chłopców z biednych ro
dzin, którzy tu kształcili się i sposobi
li do zawodu nauczyciela. Ich zada
niem była też opieka nad parkiem 
oraz pomnikiem. W 1834 r. szkoła 
przekształcona została w seminarium 
nauczycielskie dla 16 chłopców.
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3. Litografia do projektu 
studni, wykonanego 
przez K. F. Schinkla
w 1824 r.

4. Studnia i budynek 
szkoły na pocztówce 
niemieckiej, stan przed 
1945 r.

5. Studnia św. Ottona 
po konserwacji, 
stan w 2002 r.

(zdjęcia: 1-4-z archiwum 
autora, 5 - Janusz L.

Jurkiewicz)

W 1867 r. seminarium przeniesiono 
do nowego gmachu na terenie miasta, 
a w opuszczonym budynku urządzo
no dom starców. Po przejęciu Pyrzyc 
w 1945 r. przez władze polskie daw
ną szkołę przeznaczono na mieszkania 
dla pracowników PGR. Pod koniec 
lat siedemdziesiątych XX w. dopro
wadzony do ruiny budynek został ro
zebrany.

Romantyczny park otaczający 
studnię, pozbawiony po 1945 r. fa
chowego dozoru i konserwacji dzi
czał, stawał się z wolna śmietniskiem. 
Nie podejmowano też żadnych pozy
tywnych działań przy dewastowanym 
pomniku. Jedyne, co uczyniono, to 
wpisanie go 1 maja 1991 r. do reje
stru zabytków województwa szczeciń
skiego.

Dopiero z inicjatywy ks. Walde
mara Gasztkowskiego, proboszcza pa

rafii Matki Boskiej Bolesnej, na której 
terenie studnia się znajduje, podjęto 
działania zmierzające do rewaloryza
cji cennego zabytku. Projekt zabezpie
czenia i konserwacji obiektu, przygo
towany przez inż. Macieja Płotkowia- 
ka, zakładał przywrócenie stanu pier
wotnego, wymianę zniszczonej, drew
nianej cembrowiny basenu, przemu- 
rowanie i wypoziomowanie murów 
okalających, konserwację (wraz z uzu
pełnieniem ubytków) i ponowne 
umocowanie na stalowych trzpie
niach granitowego krzyża, wreszcie 
oczyszczenie i pogłębienie samego ba
senu. Założono też rewaloryzację par
ku wokół studni, ogrodzenie i zabez
pieczenie całego terenu oraz wprowa
dzenie nowych elementów architek
tonicznych o charakterze kultowym. 
Miał też zostać zrekonstruowany 
pierwotny napis fundacyjny na ścianie 

absydy. Prace konserwatorskie rozpo
częto we wrześniu 1999 r.; prowadziła 
je szczecińska firma R.G.W. sp. z o.o. 
Z uwagi na fakt, iż pociągały one za 
sobą konieczność niemal całkowitej 
rozbiórki obiektu, poprzedzono je 
wykonaniem szczegółowej dokumen
tacji fotograficznej oraz inwentaryza
cji. Pozwoliło to na wierne odtworze
nie całego założenia oraz dało możli
wość przeprowadzenia badań arche
ologicznych, w trakcie których odkry
to osiemnastowieczną cembrowinę 
studni i fragmenty jej barokowej obu
dowy (z ok. 1704 r.), a także metalo
wą płytę fundacyjną z 1824 r.

Przeprowadzony w latach 1999- 
-2000 remont jest zaledwie wstępnym 
etapem prac związanych z rewalory
zacją i zagospodarowaniem dawnego 
Parku Ottona. Cały teren ma zostać 
otoczony murem ze szlachetnych ce
gieł z budynkiem bramnym, nawiązu
jącym formą do bramy głównej 
Cmentarza Centralnego w Szczecinie. 
Przy studni ma stanąć kamienny mur 
z absydą i polowym ołtarzem oraz 
półkolumnadą, na której umieszczone 
zostaną stacje Drogi Krzyżowej. Pla
nowane jest też ustawienie po zachod
niej stronie studni, w pierwotnym 
miejscu, repliki popiersia św. Ottona. 
Studnia ma otrzymać kutą kratę, za
bezpieczającą basen oraz repliki ory
ginalnych bramek w murach obwodo
wych baptysterium.

Janusz L. Jurkiewicz

Spotkanie z książką
GOTYCKIE MALOWIDŁA

W 2005 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy ukazała się książką autorstwa Andrzeja Jankowskiego 
Średniowieczne malarstwo ścienne na Śląsku u progu reformacji. Ikonogra

fia - funkcje - styl. Publikacja jest rezultatem wieloletnich prac naukowych 
autora, który badał śląskie malowidła ścienne z przełomu XV i XVI w. 
W pierwszej części książki opisane zostały zachowane śląskie dekoracje 
ścienne, ich kompozycje i koncepcje aranżacyjne. Autor przedstawił rozwój 
warsztatów i ich twórców, zinterpretował symbolikę przedstawień malar
skich, odkrył nowe stylizacje, nadające scenom walory 
przestrzenne. W kolejnych rozdziałach poznajemy m.in. 
funkcje malarskich wystrojów wnętrz oraz przedstawienia 
upamiętniające fundatorów i malarzy. Andrzej Jankowski 
opisuje wszystkie te zagadnienia na tle narodzin nowego 
modelu kulturowego chrześcijańskiej Europy, widoczne
go zwłaszcza na Śląsku, będącym pod wpływem husyty- 
zmu, ale przyjmującym idee nadchodzącej reformacji. 
Malarstwo ścienne, odzwierciedlające obowiązujące 
wówczas kanony religijności, dobrze ilustrowało pojawia
jące się zmiany. Autor dogłębnie i wszechstronnie opisu
je to zjawisko.

Drugą część publikacji stanowi (opatrzony mapą 
rozmieszczenia zabytków) katalog dziel malarstwa 

ściennego na Śląsku przełomu XV i XVI w. Zostały one przedstawione 
w grupach jako malowidła zachowane, transferowane, malowidła pod 
tynkiem oraz zniszczone. W obrębie poszczególnych grup zamieszczo
no alfabetyczny spis miejscowości, w których malowidła występują. Każ
de z nich autor opatrzył notką zawierającą m.in. datowanie, atrybucję, 
technikę wykonania, zastosowane barwy i motywy ikonograficzne. Ponad 
170 ilustracji (w większości wykonanych przez autora) stanowi uzupełnie
nie katalogu. Wzbogaca go też obszerna bibliografia i indeks miejscowo

ści z zabytkami śląskiego malarstwa ściennego.
Jak czytamy w nocie od wydawcy: „Nieprofesjonal

nego czytelnika książka wprowadza w fascynujący świat 
symboliki i pozwala zrozumieć głębię treści ideowych, za
wartych w późnośredniowiecznych programach dekoracji 
ściennych”. Autor potrafił zapanować nad bogatym ma
teriałem naukowym i przedstawił go w sposób przystęp
ny dla odbiorców. Wszystkich zainteresowanych publika
cją zapraszamy do nabycia jej w Wydawnictwie i Księgar
ni Internetowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd
goszczy (85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopol
skich 2, tel./fax 0-52 322-52-74, www.wydawnictwo. 
ukw.edu.pl) oraz w Księgarni Uniwersyteckiej (85-064 
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30). (ek)
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Dwór w Skrzydlnej

N
a małopolskiej ziemi lima
nowskiej znajduje się zaledwie 
kilka zabytków budownictwa 
dworskiego, ale te, które dotrwały do 

naszych czasów, należą do szczególnie 
cennych. Są to przede wszystkim 
dwory w Laskowej (1677 r.) i Świdni
ku (1752 r.) - wybitne przykłady pol
skich niewielkich siedzib ziemiańskich 
zachowanych w miejscu ich posado
wienia. Mniej znanym, ale również 
interesującym przykładem zabytko
wego dworu, noszącego wyraźnie za
chowane cechy budowli obronnej, 
jest dwór w Skrzydlnej.

Wieś Skrzydlna, położona malowni
czo w Beskidzie Wyspowym u źródeł 
rzeki Stradomki i wschodnich podnóży 
Ciecienia (835 m n.p.m.) oraz północ
nych Dzielca (648 m n.p.m.) i Śnieżnicy 
(1006 m n.p.m.), należy do najstarszych 
miejscowości powiatu limanowskiego. 
Istniała prawdopodobnie już w XII w., 
chociaż pierwsza wzmianka pisana 
o Skrzydlnej jako wsi rycerskiej pocho
dzi z 1296 r. Miejscowa legenda głosi, że 
tędy do Polski szedł św. Wojciech. Istot
nie doliną Stradomki u stóp lesistych 
stoków Grodziska (623 m n.p.m.), na 
którym wznosił się pradawny szczyrzyc- 
ki gród Castrum de Cirich - siedziba 
kasztelanii, przebiegała droga z Krako
wa na Węgry. Okolica ta w ciągu wie
ków była świadkiem wielu dziejowych 
nawałnic. Wielokrotnie przechodziły 
tędy tatarskie ordy. Napad ordy w 1287 r. 
najprawdopodobniej doprowadził do 
zagłady grodu. W połowie XVII w. 
i w 1705 r. znacznych zniszczeń i rabun
ków dokonali Szwedzi, którzy podczas 
swego drugiego pobytu z klasztoru 
w Szczyrzycu wywieźli kosztowności na 
20 wozach. W tym rejonie w 1848 r. za
trzymała się armia carska, podążająca 
stłumić Wiosnę Ludów w Austrii i na 
Węgrzech. Tędy wycofywały się wojska 
polskie po klęsce wrześniowej w 1939 r.

Pierwszym znanym właścicielem 
Skrzydlnej był komes Zdzisław z po
tężnego rodu Gryfitów, kasztelan 
szczyrzycki w 1235 r. Następnie wieś 
dostała się w ręce komesów Ratuł-

dów, którzy przebywali tu nieprze
rwanie od połowy XIII aż do począt
ku XVI w. Był to możny, pieczętujący 
się herbem własnym ród, którego 
przedstawiciele w XIII w. piastowali 
najwyższe urzędy na Węgrzech. Być 
może do Polski przybyli Ratułdowie 
wraz z królewną węgierską Kingą, żo
ną księcia krakowskiego Bolesława 
Wstydliwego. Do dużego znaczenia 
i rozkwitu doszli jeszcze w okresie pa
nowania Kazimierza Wielkiego. 
W połowie XIV w. oprócz Skrzydlnej 
posiadali liczne inne wsie.

Wraz z ręką Beaty Ratułdówny 
Skrzydlna z okolicą przeszła w 1509 r. 
w posiadanie Jana Pieniążka herbu Od
rowąż z Krużlowej, referendarza kró
lewskiego i sędziego ziemi krakowskiej. 
Ród ten, podobnie jak Ratułdowie, wy
datnie przyczynił się do zasiedlenia Pod
hala i Beskidu Średniego. W czasie po- 
nadstuletniego pobytu w Skrzydlnej 
Pieniążkowie dali się poznać jako do
brzy gospodarze. Po Janie kolejnymi 
właścicielami klucza skrzydlańskiego 
byli jego synowie - Prokop i Jan, a tak
że Piotr Pieniążek, a później Krzysztof 
i Nikodem. Ostatnim właścicielem z ro
du Pieniążków był Mikołaj, ożeniony 
z Zofią Bykowską herbu Gryf, córką 
wojewody sieradzkiego. Kontraktem 
spisanym w 1620 r. zapisali oni mężowi 
córki Krystyny, Stanisławowi Wilko- 
szewskiemu herbu Prus III, wsie Skrzy- 

dlną, Glisne, Wolę i Przenoszę. Po 
śmierci Stanisława w 1644 r. dobra ob
jęło jego sześciu synów. Zasłynęli oni ja
ko dzielni żołnierze, walczący zbrojnie 
ze Szwedami. Po wojnie szwedzkiej ro
dzina podupadła, wydzierżawiony ma
jątek rozpadł się na drobne folwarki.

W 1719 r. Skrzydlną z przyległo- 
ściami kupił Felicjan Jaxa-Święcicki 
herbu Jastrzębiec. W rękach tej rodzi
ny Skrzydlna pozostawała prawie do 
końca XVIII w., do czasu przekazania 
przez Józefa Jaxę-Święcickiego, bur- 
grabiego zamku krakowskiego, i jego 
żonę Salomeę z Otfinowskich herbu 
Gryf majątku zięciowi, kniaziowi An
toniemu Szujskiemu herbu Pogonią 
Ruska, synowi Hieronima strażnika 
czernichowskiego. Był on właścicie
lem Rzędowic na Wyżynie Miechow
skiej, panem Bartosza Głowackiego - 
bohatera spod Racławic. Po śmierci 
Szujskiego w 1823 r. dziedzicem 
Skrzydlnej został jego syn Ignacy Szy
mon. Kolejnym właścicielem majątku 
był jego zięć - Antoni Lewicki herbu 
Odrowąż, którego syn - Felix Lewic
ki w 1844 r. sprzedał Skrzydlną wraz 
z Wolą i Przenoszą Antoniemu Pru- 
szyńskiemu herbu Rawicz; w 1848 r. 
cały majątek przejął syn Zygmunt. 
W dwa lata po śmierci Zygmunta, 
w 1899 r. zadłużony majątek został 
zlicytowany i zakupiony przez miesz
kańca Tarnowa - Zygmunta Freia.
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1. Dwór w Skrzydlnej, widoczne resztki fos, 
późniejszy staw
2. Dwór od frontu

(zdjęcia: Zbigniew Ellnain)

W 1903 r. sprzedał on nabyte dobra 
rodzeństwu Helenie i Karolowi Jor
danom herbu Trąby, którzy rozpoczę
li ich parcelację. Już jednak w 1905 r. 
sprzedali całość Józefowi hr. Łubień
skiemu herbu Pomian i jego żonie Pe
lagii z hr. Jabłonowskich, którzy ob
ciążony hipotecznie jeszcze za Pru- 
szyńskich majątek utracili. I tak na li
cytacji 17 grudnia 1907 r. jego poło
wę nabył Zygmunt Mars herbu Noga, 
właściciel dworu w Starej Wsi koło 
Limanowej, a drugą połowę Galicyj
ski Bank Ziemski w Łańcucie, który 
następnie wykupił część Marsa i prze
prowadził parcelację całości.

Występują duże różnice w publi
kacjach w kwestii datowania dworu 
w Skrzydlnej. Jako wiążące należy 

przyjąć wyniki badań Tadeusza 
Chrzanowskiego i Mariana Kornec
kiego, którzy w swej pracy Sztuka Zie
mi Krakowskiej (Kraków 1982) 
stwierdzają, że dwór w Skrzydlnej po
chodzi z drugiej połowy XVI w. i ma 
niemal identyczną dyspozycję z dwo
rem w Graboszycach pod Wadowica
mi, zbudowanym około 1575 r. przez 
Dziwisza Brandysa. Te prawie analo
giczne obiekty zostały wybudowane 
niewątpliwie w zbliżonym czasie. 
W artykule Dwory polskie - problemy 
badawcze („Historia, Genealogia, He
raldyka”, kwartalnik, nr 3-4, 1991) 
prof. Tadeusz Chrzanowski konkrety
zuje ten okres na trzecią ćwierć XVI w. 
W tym czasie Skrzydlna była w rękach 
Pieniążków, a ściślej Prokopa Pieniąż
ka, który na miejscu dawnego dworu 
z murowaną wieżą (z 1473 r.) wzniósł 
nowy, murowany, i ten dwór, z pew
nymi zmianami, w stosunkowo do
brym stanie przetrwał do chwili obec-
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nej. Pierwotnie obronny, o czym 
świadczą czytelne resztki fos i zacho
wane elementy budynku, dwór rene
sansowy został w XVIII w., a być mo
że i w pierwszej połowie XVII w. 
przekształcony. Jest obiektem muro
wanym, na planie prostokąta, piętro
wym, z wydatnymi ryzalitami w ele
wacji frontowej i tylnej. Nakryty jest 
czterospadowym dachem z dachówki. 
Mury dworu wzmocnione są dwiema 
przyporami, położonymi po przeciw
ległych stronach budynku. Jest trzy- 
traktowy, ma symetryczny układ 
wnętrz. Na parterze na osi znajduje 
się wąski korytarzyk, prowadzący do 
poprzecznego przedsionka, połączo
nego z klatką schodową. W pomiesz
czeniach parteru są sklepienia koleb
kowe i krzyżowe, a jeden z pokojów 
na piętrze, dawna kaplica, ma sklepie
nie zwierciadlane. Zachowało się też 
profilowane nadproże kamienne 
z XVII w. z herbem Sreniawa, a na 
piętrze - fragmenty dwóch ośmio- 
bocznych pieców. Kubatura dworu 
wynosi 2960 m2, a powierzchnia 
użytkowa 740 m2. Położony jest 
w obrębie jednohektarowego parku 
krajobrazowego, z pięknymi okazami 
starodrzewia. Rozpościerają się stąd 
wspaniałe widoki Beskidu Wyspowe
go, a w sąsiedztwie znajduje się trzy
nastowieczne opactwo cysterskie 
w Szczyrzycu. Obecnie dwór jest wła
snością prywatną.

Zbigniew Ellnain

WIRTUALNA KATEDRA

L/atedra prymasowska w Gnieźnie - przewodnik multimedialny - to płyta 
ł\CD, która ukazała się staraniem Prymasowskiego Wydawnictwa GAU- 
DENTIUM w Gnieźnie oraz Agencji Marketingu Interaktywnego 
EXCELO sp. z o.o. w Gdańsku, przy wsparciu finansowym 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Stanowi ona nie 
tylko bogate źródło informacji na temat katedry - jej histo
rii, odgrywanej roli i architektury, ale także umożliwia interak
tywną wędrówkę po obiekcie. Dzięki płycie można zoba
czyć m.in. bezcenne zabytki ze skarbca katedry oraz słynne 
Drzwi Gnieźnieńskie, ale główną jej atrakcją jest zapropono
wany przez autorów nowatorski sposób zwiedzania obiektu. 
Pozwala on na zobaczenie katedry, zarówno z zewnątrz, jak 
i w środku, z dwudziestu czterech „miejsc widokowych" (usy
tuowanych m.in. przed kościołem, w nawie głównej i w kaplicach). W każ
dym z takich miejsc zwiedzającemu towarzyszy glos narratora-przewodni- 
ka, ponadto można też samemu przeczytać opis zwiedzanego obiektu 
(autorem tekstów jest ks. Jarosław Bogacz). Dzięki zastosowanej przez 
Agencję Marketingu Interaktywnego EXCELO nowatorskiej technice foto
graficznej, naśladującej oglądanie zabytków architektury na zasadzie roz
glądania się po pomieszczeniu, mamy złudzenie realizmu. Widok jest trój

wymiarowy, a oglądający może swobodnie poruszać się w przestrzeni. 
Może też poświęcać więcej czasu interesującym go elementom, wybierać 

detale i oglądać je w powiększeniu. Materiał zgromadzony na płycie 
pozwala na poznanie nie tylko wyglądu katedry, ale także jej 
historii oraz dziejów poszczególnych przedmiotów znajdują
cych się w kaplicach. To znakomity program zarówno dla 
tych, którzy byli już w Gnieźnie i chcą przypomnieć sobie te 
odwiedziny bądź poszerzyć wiedzę, jak również dla tych, któ
rzy dopiero zamierzają odwiedzić katedrę lub chcą dowie
dzieć się czegoś o niej we własnym zakresie.

Nawigacja w programie nie sprawia problemów, grafika 
jest bardzo dobrze dobrana. Dodatkowym atutem jest płynąca 
w tle muzyka organowa. Jedyną wadą może być duża ilość

wolnego miejsca na dysku potrzebna na zainstalowanie programu. Z pew
nością jednak warto odbyć tę fascynującą wędrówkę po jednym z najcen
niejszych polskich obiektów zabytkowych.

Do płyty dołączony jest tradycyjnie opracowany miniprzewodnik na te
mat gnieźnieńskiej katedry. Całość można zamówić,u wydawcy: Pryma
sowskie Wydawnictwo GAUDENTIUM, Fundacja Świętego Wojciecha 
w Gnieźnie, ul. Kanclerza J. Laskiego 11,62-200 Gniezno, (mp)
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Bieszczadzka Kolejka Leśna

K
ażdy opisywany w „Spotka
niach” zabytek ma swoją ściśle 
określoną i indywidualnie przy
pisaną scenerię. W znacznej mierze 

właśnie ona definiuje jego tożsamość. 
W wypadku Bieszczadzkiej Kolejki Le
śnej jest to sceneria szczególna, zmie
niająca się wraz z odcinkiem trasy, 
wraz z porami roku. Ongiś - gdy jesz
cze stanowiła istotny element ciągu 
produkcji leśnej - bieszczadzką ciuch
cię mogliśmy ujrzeć w kalejdoskopie 
wszystkich pór roku. Naprawdę pięk
nie, wyraziście prezentowała się w bia
łym pejzażu zimowych bezlistnych gór. 
Dziś możemy ją dostrzec na tle nie
śmiałej bladozielonej wiosny, w głębo
kiej zieleni pełni lata i bajecznie różno
barwnym krajobrazie charakterystycz
nym dla jesiennych Bieszczadów.

Stałym bywalcom tych gór nazwa 
wsi Majdan nie kojarzy się z niczym 
innym, jak właśnie z kolejką. Słuszne 
to skojarzenie, bowiem przysiółek Zu- 
braczego nazwę swą zawdzięcza wła
śnie majdanowi, czyli w języku Rusi
nów - placowi, w tym wypadku: miej
scu, które dziś nazwalibyśmy kolejową 
składnicą spedycyjną. To stąd aż po 
Nowy Łupków w latach 1890-1898 
przeciągnięto wąski tor, korzystając 
z pomocy włoskich kamieniarzy, prze
rzucających mosty nad stromymi jara
mi potoków, to stąd przedłużono go 
w latach 1900-1904 na wschód aż po 
Beskid koło Smereka. Wąskotorówka 
służyła do wywozu leśnego urobku, 
była zapleczem technicznym gwałtow
nie rozwijającego się przemysłu 
drzewnego. W czasie pokoju inten
sywnie pracowała, a w obu świato
wych wojnach dzieliła losy tej ziemi. 
Do powojennej pracy powróciła 
w 1950 r. Dziewięć lat później uru
chomiono odgałęzienie do Rzepedzi, 
w 1964 r. ukończono budowę ostat
niego z jej odcinków do Moczarnego 
koło Wetliny, osiągając dystans 
73 km, najdłuższy w kraju. Na za
chodnim odcinku pełniła również 
funkcję codziennego środka komuni
kacji, wiążącego bieszczadzkie wsie 
i osady, zanim PKS, korzystając z sieci 
nowych dróg, wygrał walkę o względy 
klientów. Pasażerskie wagony na tra
sie Majdan-Rzepedź kursowały do

1993 r. (ostatnie robocze kursy 
z drewnem wykonano jeszcze w roku 
następnym), potem ruch na torach za
marł. Pozostały kolejarskie tradycje 
i torowiska, zarastające samosiejkami 
olchy. Niedługo potem nastał jednak 
czas turystycznej ekspansji, czas poj
mowania wszelkich walorów terenu 
w kategoriach bogactwa regionu. 
1 wtedy kolejka, która już nie funkcjo
nowała - uznana została za takie bo
gactwo. Powstała Fundacja Biesz
czadzkiej Kolejki Leśnej, która w prze
wozach turystycznych dostrzegła szan
sę wskrzeszenia żelaznego szlaku. 
Ruch, teraz już tylko osobowy i tylko 
na czas letniego sezonu turystycznego, 
powrócił na 11. km trasie Majdan- 
-Przysłup i 17. km odcinku Majdan- 
-Wola Michowa. Rozkładowo od dłu
giego majowego weekendu do końca 
września słychać miarowy stukot kół 
wąskotorowego pociągu, nad którym 
pieczę sprawują nie tylko organa kole
jowego nadzoru technicznego, ale 
i wojewódzki konserwator zabytków.

„Wąskotorowa kolej leśna w Biesz
czadach jest najstarszą i najwyżej po
łożoną kolejką leśną w Polsce [...]. 
Trasa kolejki prowadzi przez bardzo 
atrakcyjny turystycznie teren, m.in. 
dolinę Osławy, kamienne koryto So- 
linki [...]. Ochroną [...] objęty jest 
głównie historyczny układ komunika
cyjny wraz z mostami, przepustami 
i murami oporowymi. Ze względów 
celowościowych ochroną objęto także 
trzy składy pociągowe, parowozownie, 
stacje kolejowe jako elementy, których 
istnienie jest niezbędne dla normalne

go funkcjonowania kolei” - napisał 
w uzasadnieniu decyzji z 28 listopada 
1992 r. o wpisaniu kolejki do rejestru 
zabytków krośnieński wojewódzki 
konserwator zabytków, Alojzy Caba- 
ła. Na konserwatorskiej liście oprócz 
torowisk znalazły się więc trzy loko
motywy spalinowe różnych typów, 
pochodzące z lat osiemdziesiątych, 
osiem niegdysiejszych wagonów to
warowych, w połowie lat siedemdzie
siątych XX w. przebudowanych na 
osobowe, oraz tabor z punktu widze
nia transportu leśnego najistotniejszy: 
piętnaście skrzyniowych i tyleż kłoni
cowych wagonów towarowych zbu
dowanych w latach pięćdziesiątych 
XX w. Do wykazu dołączyć należy 
jeszcze dwanaście stacji i trzy parowo
zownie (w Cisnej-Majdanie, Nowym 
Łupkowie i Rzepedzi).

W 2005 r. bieszczadzka kolejka 
zyskała nowy, niezwykle cenny naby
tek. Wąskotorowym kolejarzom uda
ło się tchnąć życie w parowóz typu 
„Las”, który w 1956 r. zbudowała Fa
bryka Lokomotyw im. F. Dzierżyń
skiego w Chrzanowie (numer seryjny 
parowozu - 4967). Przez kilkanaście 
lat pracował w kruszwickiej cukrow
ni, później został wyeksponowany 
w charakterze pomnika, wreszcie tra
fił do bieszczadzkiego Majdanu.

Stan techniczny parowozu był fa
talny, prace remontowe utrudniał brak 
pełnej dokumentacji technicznej. Naj
bardziej obawialiśmy się problemów 
ze zdobyciem części zamiennych, jed
nak i tę kwestię udało się rozwiązać. 
Nadleśnictwo Zagnańsk zgodziło się
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1. Ciuchcia w Balnicy,
jedna z bieszczadzkich atrakcji

bowiem na wykorzystanie niezużytych 
elementów, które mogliśmy wymonto
wać z identycznej lokomotywy znaj
dującej się na tamtejszym pomniku. 
Rozmrożony - gdyż kilkadziesiąt lat 
temu nie spuszczono wody ustawiając 
lokomotywę na cokole - blok parowy 
wyremontowały zakłady w Tyczynie. 
Kocioł, podlegający szczególnie wni
kliwym badaniom technicznym, a któ
rego dokumentację udało nam się od
naleźć, po remoncie w Biurze Utrzy
mania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej 
Kolei Wąskotorowej także został do
puszczony do użytku. Pozostałe ele
menty wykonywaliśmy rzemieślniczy
mi metodami. Dzięki wytężonej pracy 
pasjonatów - naszych byłych i obec
nych pracowników, a także członków 
Stowarzyszenia Miłośników Kolejek 
Wąskotorowych z całej Polski - na 
bieszczadzkim szlaku znów pojawi się 
typ parowozu, jakie kursowały tutaj 
w latach 1954-1958” - mówi kierow
nik biura Fundacji Bieszczadzkiej Ko

lejki Leśnej, Stanisław Wróbel. W po
łowie października 2005 r. lokomoty
wa przeszła ostatni praktyczny test 
sprawności. Od tego roku pociągnęła 
turystyczne wagoniki, czyli po kilku
dziesięciu latach wróciła do pracy, 
stanowiąc - paradoksalnie, bo w od
różnieniu od znacznie młodszych wa
goników - jeden z nielicznych ele
mentów użytkowanego taboru niefi- 
gurujący na urzędowej liście prawnie 
chronionych zabytków.

Obecnie Fundacja Bieszczadzkiej 
Kolejki Leśnej pracuje nad polsko-sło
wackim projektem wskrzeszenia linii 
do Łupkowa, skąd już szerokim torem 
- trasą eszelonu Dobrego Wojaka 
Szwejka, przekraczając słowacką gra
nicę - dociera się do Koszyc. Tu, 
w stolicy województwa wschodnio- 
słowackiego, w 1955 r. położono to
ry Kolejki Dziecięcej. Licząca ponad 
4 km trasa zlokalizowana jest w rekre
acyjnej strefie miasta. Osobowe wago
niki ciągnie parowóz wyprodukowa-

2. Pług odśnieżny użytkowany do 1994 r.

3. Parowóz „Las” przed remontem, 
stacja Majdan

4. Uruchomienie kotła po remoncie, 
parowozownia stacji Majdan, lato 2005 r.

(zdjęcia: i - Stanisław Orłowski,
2-4 - Stanisław Wróbel)

ny w 1884 r. w zakładach Hagansa 
w niemieckim Erfurcie. Wycofany 
z eksploatacji nie trafił na złom, zna
lazł schronienie w skansenie w Spi
skiej Nowej Wsi, jako historyczny po
mnik kolejnictwa. Na tory powrócił 
w 1991 r., nosi imię „Katka” i numer 
ewidencyjny U 36.003. Słowacka wą- 
skotorówka, podobnie jak nasza, 
przeżywała okresy wzlotów i upad
ków. Podźwignięta została przez Klub 
Przyjaciół Lokomotywy Parowej. Co
rocznie, począwszy od roku 1996, jej 
pierwszy kurs inauguruje koszycki se
zon letni.

Utrzymującym transgraniczną 
współpracę kolejarzom kolejne po
mysły podsuwają eksperci z brytyj
skiego towarzystwa „Transport for 
Leisure” (Transport dla Wypoczynku) 
i krakowskiego Centrum Doradztwa 
Strategicznego, które koordynuje 
działania grupy roboczej, opracowu
jącej - w ramach unijnego programu 
„Kolejką przyjaźni przez Karpaty” - 
Strategię Rozwoju Bieszczadzkiej Ko
lejki Leśnej. Już niedługo entuzjastom 
zabytków techniki, miłośnikom histo
rycznych wąskotorówek przedstawio
na zostanie kompleksowa oferta tury
styczna po obu stronach Karpat. Dal
sze kroki zmierzać będą do włączenia 
w nią także węgierskich i ukraińskich 
kolejek.

Grzegorz Demel
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE -

Ratowanie kolei wąskotorowej
w Nasielsku

S
tan zabytków w Polsce, a już 
szczególnie zabytków przemysłu 
i techniki przyzwyczaił nas do 
narzekania, że porzucone, dewasto

wane i rozkradane obiekty niszczeją 
jako niechciane „dobro zbędne”. Rze
czywiście, w wielu wypadkach niedo- 
cenienie wartości dziedzictwa prze
mysłowego rodzi obojętność zarówno 
właścicieli obiektów, administracji 
państwowej, jak i społeczności lokal
nych. Cieszą więc wydarzenia, które 
rozegrały się wokół Nasielskiej Kolei 
Wąskotorowej.

Wybudowana w latach 1948-1950 
kolej o szerokości toru 750 mm łączą
ca Nasielsk z Pułtuskiem jest jedną 
z dwóch linii kolejowych wąskotoro
wych użytku publicznego zbudowa
nych po drugiej wojnie światowej; 
drugą była kolej łącząca Starachowice 
z Iłżą. Na przełomie lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych XX w. zaprzestano 
budowy nowych linii wąskotoro
wych. Zespół Nasielskiej Kolei Wą
skotorowej stanowi świadectwo roz
woju ówczesnej techniki budowy lo
kalnych linii kolejowych. Funkcjonal
na architektura budynków stacyjnych 
i zaplecza technicznego, rozwiązania 
konstrukcyjne budowli inżynieryj
nych oraz schematy układów toro
wych odzwierciedlają charaktery
styczne rozwiązania stosowane przy 
budowie linii lokalnych. W najlep
szym okresie istnienia Nasielska Kolej 
Wąskotorowa przewoziła rocznie 450 
tys. pasażerów i 110 tys. ton ładun
ków. Od lat osiemdziesiątych ubiegłe
go wieku zaczęła tracić na znaczeniu 
w związku z rozwojem transportu sa
mochodowego. W maju 1986 r. 
wstrzymano na niej ruch pasażerski, 
a w 2001 r. zamknięto przewozy to
warowe. Od tego czasu porzucone 
mienie jest stopniowo dewastowane.

4 czerwca 2004 r. Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Warszawie 
wszczął postępowanie administracyjne 
z urzędu w sprawie wpisania Nasiel
skiej Kolei Wąskotorowej do rejestru 
zabytków. 19 kwietnia 2005 r., 
w związku z toczącym się postępowa

niem, zwołane zostało posiedzenie ko
misji konserwatorskiej, podczas które
go dokonano oględzin kolei. Obiekt, 
wobec którego toczy się postępowanie 
o wpis do rejestru, pozostaje pod 
ochroną prawną, a właściciel (PKP S.A.) 
zobowiązany jest do czasu rozstrzy
gnięcia postępowania do nienarusza
nia jego stanu. Mimo tego Zakład 
Nieruchomości PKP w Warszawie 
podpisał w październiku 2005 r. z fir
mą prywatną umowę kupna-sprzeda
ży, dotyczącą sprzedaży do likwidacji 
torowiska Nasielskiej Kolei Wąskoto
rowej. 19 stycznia 2006 r. rozpoczęto 
rozbiórkę układu torowego stacji.

W sprawie nielegalnej rozbiórki to
rów 20 stycznia 2006 r. interwenio
wało Towarzystwo Przyjaciół Nasiel
skiej Kolei Wąskotorowej. Tego same
go dnia zostały przeprowadzone dwie 
wizje lokalne: jedna przez kierownika 
delegatury Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków w Ciechanowie 
oraz druga przez przedstawiciela Kra
jowego Ośrodka Badań i Dokumenta
cji Zabytków w Warszawie. Kierownik 
delegatury WKZ w Ciechanowie wy
dał (20.01.2006 r.) decyzję o wstrzy
maniu robót budowlanych, polegają
cych na rozbiórce torów Nasielskiej 
Kolei Wąskotorowej. Przez kolejne 
dwa dni (21 i 22 stycznia - sobota, 

niedziela) z uwagi na zamknięcie biur 
PKP prace rozbiórkowe trwały nadal. 
Decyzja WKZ została dostarczona do 
PKP 23 stycznia 2006 r. Następnego 
dnia PKP-Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami poinformował dele
gaturę WKZ w Ciechanowie o wstrzy
maniu robót, prace rozbiórkowe trwa
ły jednak nadal. Według informacji 
przekazanych przez pracowników 
Straży Ochrony Kolei z Nasielska 
w nocy z 24 na 25 stycznia firma pry
watna cięła szyny na stacji Nasielsk 
Wąsk. część towarowa. 25 stycznia 
2005 r. nadal trwały prace na stacji 
Nasielsk Wąsk., polegające na demon
tażu pociętych w nocy szyn oraz zała
dunku ich na samochody ciężarowe. 
Dopiero około godz. 15.00 przy 
udziale Towarzystwa Przyjaciół Na
sielskiej Kolei Wąskotorowej i po in
terwencji Policji oraz Straży Ochrony 
Kolei z Nasielska przerwano rozbiór
kę; PKP złożyły odwołanie od decyzji 
konserwatora.

Przytoczone wyżej fakty wskazy
wałyby na kolejną klęskę ratowania 
zabytku, a jednak Nasielsk urasta do 
roli pozytywnego precedensu. Przy
kład niewielkiej kolei pochodzącej 
z początku lat pięćdziesiątych XX w. 
pokazał, jak wiele dobrego może uczy
nić determinacja osób walczących
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

o zachowanie pozostałości dawnej 
techniki, umiejętnie wsparta i ukierun
kowana przez instytucje i organizacje 
społeczne zajmujące się ochroną za
bytków. Kilkuosobowy zespół mło
dych zapaleńców, zawiadamiając służ
by konserwatorskie, Krajowy Ośrodek

Przyjaciół Nasielskiej Kolei Wąskoto
rowej i wsparli jego działania szybkimi 
decyzjami. Konserwator i przedstawi
ciel KOBiDZ pojawili się na miejscu 
rozbiórki następnego dnia od donie
sienia, a decyzja administracyjna po
wstrzymująca prace rozbiórkowe wy-

1. Parowóz typu 
„Las", prowadzący 
pociągi Nasielskiej 
Kolei Wąskotorowej 
w czasie 
„Mazowieckich dni 
pary”, 1999 r.

2. Rozbiórka stacji 
Nasielsk Wąsk.
20 stycznia 2006 r.

(zdjęcia: Marek 
Barszcz)

Badań i Dokumentacji Zabytków, po
licję, służbę ochrony kolei i ostatecz
nie prokuraturę (TPNKW 30 stycznia 
2006 r. złożyło zawiadomienie do 
prokuratury o popełnieniu przestęp
stwa przez PKP oraz firmę rozbierają
cą tory) powstrzymał rozbiórkę kolei. 
Wśród pracowników administracji 
powołanej do ochrony zabytków zna
leźli się ludzie, którzy pozytywnie od
powiedzieli na apel Towarzystwa 

dana została niezwłocznie. Całą spra
wę udało się też nagłośnić w mediach; 
o próbie likwidacji Kolei Nasielsk - 
Pułtusk napisały: „Gazeta Wyborcza”, 
„Rzeczpospolita”, „PKP Kurier”, „Zy
cie Nasielska”, „Gazeta Polska” 
w Londynie. Dodatkowo swoje 
wsparcie zaoferowały liczne organiza
cje pozarządowe z kraju i zagranicy. 
Listy protestacyjne przeciwko próbie 
likwidacji kolejki wysłały m.in.: Polski 

Komitet Ochrony Dziedzictwa Prze
mysłowego TICCIH (The Internatio
nal Committee for the Conservation 
of the Industrial Heritage), Towarzy
stwo Opieki nad Zabytkami, operato
rzy innych kolei wąskotorowych 
w Polsce, a także zaprzyjaźnione fun
dacje i stowarzyszenia z Niemiec 
i Wielkiej Brytanii. O sprawie zrobiło 
się na tyle głośno, że decydenci zarów
no z administracji państwowej, jak 
i samorządowej nie mogli pozostać 
wobec niej obojętni.

W lutym 2006 r. w Domu Polonii 
w Pułtusku odbyło się zebranie w spra
wie przyszłości Nasielskiej Kolei Wąsko
torowej. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele lokalnych władz, dyrek
tor Muzeum Techniki w Warszawie, 
przedstawiciel KOBiDZ oraz Stowarzy
szenie Kolejowych Przewozów Lokal
nych, które już wcześniej, jako niezależny 
licencjonowany operator kolejowy, wy
stąpiło do PKP o wydzierżawienie linii. 
Celem spotkania było omówienie możli
wości przywrócenia ruchu na linii Na- 
sielsk-Pułtusk. Uczestnicy zaprezentowa
li swoje stanowiska. Nie padły żadne 
wiążące deklaracje, ale zaczęto rozma
wiać, co dobrze wróży na przyszłość...

Dnia 20 marca 2006 r. zespół Na
sielskiej Kolei Wąskotorowej został 
wpisany do rejestru zabytków. Na
stępnym krokiem ze strony admini
stracji państwowej powinno być żąda
nie przywrócenia stanu zabytku 
sprzed rozbiórki.

Anna i Marek Barszcz

Spotkanie z książką
KOLEJ JABŁONOWSKA

Obchodzące w 2004 r. 55-lecie warszawskie Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności od początku działalności popularyzują takie dziedziny wie

dzy, jak motoryzacja, elektronika, telekomunikacja, drogownictwo, kolejnic
two i lotnictwo, a także transport. Jedną z dziedzin zainteresowania wydaw
nictw są Warszawskie Koleje Dojazdowe, którym poświęcono cykl książek 
autorstwa Bogdana Pokropińskiego. Po publikacjach przedstawiających ko
lej wilanowską i grójecką mamy okazję poznać historię kolei jabłonowskiej 
(Kolej jabłonowska, Warszawa 2004).

Kolej jabłonowska, zbudowana z inicjatywy miejscowych 
kapitalistów i właścicieli ziemskich z okolic Warszawy, funk
cjonowała w latach 1900-1963, łącząc prawobrzeżną War
szawę z okolicznymi miejscowościami. Projekt kolei - autor
stwa inż. Krzysztofa Kiersnowskiego - powstał już w 1896 r. 
Do 1914 r. łączyła Jabłonnę z Wawrem, później Warszawę 
z Jabłonną i Karczewem, a od 1956 do 1963 r. funkcjonowa
ła na trasie Otwock-Karczew. Jako jedna z pierwszych kolei 
wąskotorowych wyposażona była w nowoczesną sieć telefo
niczną na licencji szwedzkiej firmy Ericson.

Twórcy kolei nastawili się przede wszystkim na przewo
zy dużej liczby pasażerów. Ponieważ jednak na początku XX w. 
brakowało w Polsce dobrych dróg, a transport samochodo
wy prawie nie istniał, właśnie kolej zaczęła pełnić funkcję 

przewoźnika ładunków. Kolej jabłonowska szczególnie zasłużyła się w latach 
drugiej wojny światowej (wtedy została scalona przez władze okupacyjne 
z koleją marecką). Właśnie tą kolejką „szmuglowano” żywność (wąskotorów- 
ka rzadziej narażona była na niemieckie kontrole). W wagonach z podwójny
mi ściankami przewożono wędliny z Karczewa, pieczywo z Falenicy, podra
biany alkohol z Jabłonny.

Kolej zaczęła tracić znaczenie wraz z powstaniem pociągów elektrycz
nych i rozwojem komunikacji autobusowej. W 1952 r. zamknięto odcinek od 

Warszawy do Otwocka, w 1956 r. od Warszawy do Jabłonny. 
Po wąskotorówce pozostało niewiele zabytków - jeden paro
wóz i kilka budynków stacyjnych. Książka autorstwa Bogdana 
Pokropińskiego może przyczynić się do zainteresowania histo
rią tego obiektu techniki. Warto dodać, że w publikacji opisana 
też została funkcjonująca do 1939 r. kolej konna Wawer-Wią- 
zowna oraz kolej z Wawra do Zegrza (1916-1923). Książka ilu
strowana jest 115 rysunkami i fotografiami, w tym wieloma 
zdjęciami archiwalnymi. Można ją nabyć bezpośrednio w sie
dzibie wydawcy (02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 52). 
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności prowadzą też sprzedaż 
za pośrednictwem stron internetowych (www.wkl.com.pl) oraz 
sprzedaż wysyłkową (Dział Handlowy, tel. 0-22 849-23-45, 
849-27-51 w. 555). (ek)
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Z WIZYTĄ W MUZEUM -

Park Miniatur
| adąc samochodem z Jeleniej Gó- 
I ry do Karpacza, warto zatrzymać 
I się na krótko w Kowarach. Za

chęca nas do tego stojący tuż przy 
szosie szyld z wizerunkiem jamnika 
o wdzięcznym imieniu Lumpi, wy
glądającego z zabytkowej bramy. 
Gdy podążymy we wskazanym przez 
tablicę kierunku, trafimy do Parku 
Miniatur Zabytków Dolnego Śląska 
- unikatowego muzeum modeli za
bytkowych obiektów architektonicz
nych, ustawionych na wolnym po
wietrzu.

Park, założony przez Mariana 
Piaseckiego na terenie dawnej fabry
ki dywanów w Kowarach, został 
otwarty w 2003 r. Dziś można obej
rzeć tam już kilkadziesiąt modeli za
bytkowych budynków, wśród któ
rych znajdują się m.in. palace, zam
ki, klasztory, kościoły i starówki 
miast dolnośląskich. Wszystko wy
konane jest w skali 1:25. Na miejscu 
znajduje się pracownia modelarska, 
gdzie budowane są nowe eksponaty. 
Przy użyciu odpornych na oddziały
wanie warunków atmosferycznych 
materiałów: tworzyw sztucznych, 
metali i elementów prawdziwego 
kamienia, powstają łudząco podob
ne do pierwowzorów obiekty. Wy
konywane są one według oryginal
nych projektów, udostępnianych 
życzliwie przez architektów i archi
wistów regionu dolnośląskiego.

Modele - to nie tylko same budyn
ki, lecz także ich otoczenie (drzewa, 
alejki, w wypadku starówki w Lubo
mierzu - ulica z oświetleniem). W se
zonie letnim makiety zabytków wyeks
ponowane są na specjalnie ukształto
wanych wzniesieniach, a wokół nich 
biegnie ścieżka, którą podążają zwie
dzający. Grupie towarzyszy przewod
nik, który opisuje obiekt i przedstawia 
jego historię. W okresie zimowym mo
dele umieszczone są w przestronnej 
hali ogrzewanej kominkami. Na miej
scu można kupić albumy o Dolnym 
Śląsku i jego zabytkach, a także liczne 
pamiątki (pocztówki, foldery i wyko
nywane tu drobne rzeźby).

Podobne inicjatywy, popularne 
w Europie Zachodniej, u nas wciąż są 
rzadkością. Nic więc dziwnego, że 
przedsięwzięcie Mariana Piaseckiego 
zostało bardzo szybko docenione. 
Twórca Parku Miniatur otrzymał już 
wiele nagród, m.in. odznakę ministra 
kultury „Zasłużony Działacz Kultu
ry” oraz „Liczyrzepę”, nagrodę za 

najlepszy produkt turystyczny w po
wiecie jeleniogórskim w 2003 r.

Swoim entuzjazmem Piaseckiemu 
udało się zarazić wielu ludzi, którzy 
współtworzą to niezwykłe muzeum. 
W pracowni modelarskiej zatrudnio
ne są osoby posiadające nie tylko 
umiejętności plastyczne, ale także du
żą wiedzę na temat architektury re-
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1. Świątynia Wang w Karpaczu Górnym, makieta w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska 
w Kowarach
2.3. Zwiedzający przed modelem kościoła Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie (2) i przy makiecie 
fragmentu starówki w Jeleniej Górze (3)
4. Dębowy Dworek marszałka Ulricha von St. Paula w Karpnikach koło Kowar

(zdjęcia: Natalia Marzec)

gionu. Przewodnicy wykazują się też 
doskonałą znajomością historii pre
zentowanych zabytków.

Modeli wciąż przybywa. Najnow
szą miniaturą prawdziwego zabytku 
jest makieta zamku Książ, jeden 

z największych eksponatów w całym 
zespole. W Parku Miniatur zwiedza
jący nie nudzą się, a czas umila im 
muzyka organowa, płynąca z wnę
trza makiety kościoła Wniebowzięcia 
NMP w Krzeszowie. Jednak najlepiej 

w tym miejscu czują się chyba dzieci, 
zafascynowane różnorodnością zam
ków i pałaców. Wita je hasło prze
wodnie muzeum: „Uśmiechnij się, bo 
dla ciebie zbudowaliśmy Twoją kra
inę fantazji”.

Być może wizyta w Parku Minia
tur w Kowarach zachęci zwiedzają
cych do obejrzenia prawdziwych za
bytków, znajdujących się w niezbyt 
odległych od tego miejsca miejsco
wościach.

Natalia Marzec

Spotkanie z książką
ZABYTKI KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

W2005 r. nakładem wrocławskiej Fundacji Doliny Pałaców 
i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej ukazała się książka autor
stwa Wojciecha Kapatczyńskiego i Piotra Napierały Zamki, palace 

i dwory Kotliny Jeleniogórskiej. Publikacja jest wynikiem wieloletnich 
badań nad zabytkami bogatego historycznie krajobrazu Kotliny Je
leniogórskiej. Część dokumentacji prezentowana była od 2001 r. na 
wystawie „Dolina zamków i ogrodów - Kotlina Jeleniogórska - 
wspólne dziedzictwo”, otwartej we wrocławskim Muzeum Architek
tury, eksponowanej później w wielu miastach Polski i Niemiec. Woj
ciech Kapatczyński i Piotr Napierała, konserwatorzy od dawna po
pularyzujący wiedzę o Kotlinie Jeleniogórskiej, zaangażowani 
w przygotowanie wystawy, opublikowali wyniki swoich 
badań nad tym obszarem na tamach omawianej tu 
książki.

Kotlina Jeleniogórska - to miejsce szczególne. Znaj
dują się tu gotyckie zamki, renesansowe dwory, barokowe 
palace i dziewiętnastowieczne rezydencje, a obok nich - 
wspaniale parki krajobrazowe. Tak pisze o Kotlinie we 
wstępie do publikacji prezes Stowarzyszenia Konserwato
rów Zabytków Jerzy Jasieńko: „Połączenie niezwykłego 
krajobrazu Karkonoszy i Rudaw Janowickich z artystyczny
mi wizjami twórców minionych wieków, stworzyło wspania
ły krajobraz kulturowy całego regionu. Nie tylko rozmaitość, 
ale i ilość historycznych założeń pałacowych i dworskich 
jest tu wyjątkowa". Wspaniała spuścizna warta jest szcze

gółowych badań. W książce Wojciecha Kapatczyńskiego i Piotra Na
pierały przedstawione zostały miasta Kotliny (m.in. Jelenia Góra, Bar- 
cinek, Bolczów, Bukowiec, Czernica, Kowary, Łomnica, Mysłakowice) 
i opisane ich reprezentacyjne obiekty zabytkowe. Opisy historyczne 
pochodzą w większości z wydanego w 2003 r. albumu Zabytki Jeleniej 
Góry i powiatu, ale przedstawione zostały też nowe, przedtem pomi
nięte obiekty. Dzieje wszystkich zabytków prezentowane są z uwzględ
nieniem wpływu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, które 
trwają od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. „Naszym głównym 
zamierzeniem, obok «opisania» dworów, pałaców i zamków, było 
wzbudzenie zainteresowania wśród krajoznawców i turystów zarówno 

historią, jak i współczesną sytuacją dawnych siedzib szla
checkich wybranego skrawka Dolnego Śląska, który w XIX w. 
nazywano śląskim elizjum. Teraz, ze względu na swój bo
gaty historyczny krajobraz kulturowy tego obszaru, może 
on ponownie uzyskać ważne miejsce na mapie Europy" - 
piszą we wprowadzeniu do publikacji autorzy. Zamierze
nie to powinno się udać, książka zawiera wiele cennych 
i popularyzatorsko ujętych informacji, jest bogato ilustro
wana, ma ciekawą szatę graficzną, a więc wszelkie atrybu
ty publikacji wartej poznania. Zawiera ponadto słownik 
ważniejszych terminów architektonicznych i sztuk pięk
nych oraz indeks nazwisk. Można ją nabyć u wydawcy - 
w Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogór
skiej (51-643 Wrocław, ul. Olszewskiego 22). (ek)
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1. Amfora attycka czarnofigurowa, 
VI w. p.n.e.

2. Afrodyta z Erosem, III w. p.n.e.

3. Zloty stater, Pantikapajon, 
IV w. p.n.e.

4. Wóz z woźnicą, glina, I-II w. n.e.

5. Sznur paciorków, fajans, szkło, 
II-III w. n.e.

6. Zloty naszyjnik z zawieszką 
w formie motyla, I-II w. n.e.

7. Diadem, złoto, granaty, V w. n.e.

(materiały ilustracyjne - Muzeum 
Narodowe w Krakowie)

Korzenie Europy
„Skarby znad Morza Czarnego” - 

to tytuł wystawy przygotowanej 
przez Muzeum Narodowe w Krako
wie, prezentowanej od 18 marca do 
4 czerwca br. Wszystkie obiekty, z 
których najstarsze datowane są na 
5000 lat przed Chrystusem, sprowa
dzone zostały z Muzeum Archeolo
gicznego w Odessie.

Ekspozycja ma na celu ukazanie w 
układzie chronologicznym najcen
niejszych zbiorów ukraińskiego mu
zeum. I tak, znajdziemy tu zespół za
bytków cypryjskich, w którym na 
szczególną uwagę zasługują rzeźby, 
datowane od VII do I w. p.n.e.

Kolejną część wystawy stanowią 
przedmioty greckie: ceramika czar
nofigurowa i czerwonofigurowa po
chodząca z Attyki, Koryntu i Italii, 
terakota znad Morza Czarnego oraz 

znakomite szklą. Z drobnych przed
miotów codziennego użytku prezen
towane są brązowe naczynia, lustra i 
drobna plastyka, ale też np. ołowia
na kotwica. Oczywiście sztukę grec
ką reprezentują także rzeźby i stele 
nagrobne.

Następny zespól stanowią zabytki 
hellenistyczne i rzymskie, wśród któ
rych na szczególną uwagę zasługują 
rewelacyjne szkła i ceramika, są też 
drobne przedmioty z brązu i kilka 
doskonałych przykładów rzeźby por
tretowej.

Kulminacyjnym punktem wysta
wy jest skarbiec, gdzie zgromadzone 
zostały obiekty sztuki złotniczej, wy
konane ze złota, srebra i popularne
go w antyku elektronu. Są to wyroby 
greckie, rzymskie, scytyjskie, sarmac
kie, gockie oraz słowiańskie. Prze

różna jest także ich funkcja - od na
czyń, jak złota waza, poprzez biżute
rię, aż po ozdoby końskich rzędów. 
W skarbcu zaprezentowano także 
numizmaty z Kyzikos, Olbii, Pantika- 
pajonu i Chersonezu.

Wystawa w Muzeum Narodo
wym w Krakowie stanowi część pro
jektu Kraków-Odessa, a jej ideą jest 
ukazanie wspólnych od najdawniej
szych czasów korzeni Europy. Po
mysł współpracy z Muzeum Arche
ologicznym w Odessie jest inicjaty
wą niezwykle cenną, bowiem ciągle 
łatwiej nam wybrać się do Londynu 
niż na Krym, a pokazanie małej 
cząstki znakomitych zbiorów może 
stać się ogromną pokusą zobaczenia 
całości.

Dorota Gabryś
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=M/Vokńl jednego zabytku

Odpoczynek w czasie ucieczki 
do Egiptu

Maria, Józef i malutki Jezus, stru
dzeni podróżą w czasie ucieczki 
do Egiptu, usiedli, by chwilę odpo

cząć. Stary Józef usnął w cieniu drze
wa. Odpoczywali wielokrotnie w cza
sie długiej wędrówki. Tym razem jed
nak wydarzyło się coś nadzwyczajne

go mistrza, wczesnej twórczości 
Tycjana, a także Rafaela, ze świet
nie oddanym, nasyconym powie
trzem i światłem pejzażem. Wyróż
nia się płynną linią układu ciała Ma
rii, żywą kolorystyką i subtelnym 
modelunkiem. Lirycznym, poetycz-

pradziadka. Jego córka Leonia Ka- 
zimierzowa Lanckorońska (secundo 
vote Karolowa Vitzthun) była matką 
mojego ojca. Zmarta ona w Paryżu 
w 1893 roku. Spadkobiercami byli 
mój ojciec i jego siostra Elżbieta, za
mężna De Vaux. Wiele rzeczy mojej

go. Na drodze pojawił 
się niespodziewanie 
nieco starszy od Jezusa 
jego kuzyn Jan. Po raz 
drugi, według apokry
fów, doszło do spotka
nia obu chłopców. Na 
obrazie z kolekcji Lanc- 
korońskich, zdobiącym 
salę Pod Planetami na 
Zamku na Wawelu, ra
dość maluchów jest 
wielka. Syn Boży zrywa 
się z kolan Matki, by 
uściskać gościa. Maria 
jednak jest spokojna. 
Pewnie podtrzymuje ru
chliwe Dzieciątko i, 
z czułością patrząc na 
chłopców, błogosławi 
ich. Malujący się zara
zem na jej twarzy wyraz 
powagi i refleksji wypły
wa zapewne z przeczu
cia przyszłości. Oto na 
drzewie za jej plecami

Bonifacio de’Pitati zw. Veronese, „Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu”, 
druga ćwierć XVI w., olej na płótnie, 93 x 115 cm

(fot. Łukasz Schuster, w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu)

babki zostało wtedy 
przewiezionych do 
Pozdolu i do Wiednia. 
Widocznie ten obraz 
dostał się do Pozdolu 
z wieloma innymi 
przedmiotami, m.in. 
meblami i stosami bie
lizny. Podczas I wojny 
światowej, w momen
cie gdy ofensywa Lin- 
zingena sięgnęła dale
ko na wschód, mój Oj
ciec przy pomocy au
tokarów wojskowych 
wywiózł wiele cennych 
rzeczy z Pozdolu do 
Wiednia. Obraz ten 
dzielił od tej chwili losy 
całej naszej kolekcji, 
które są już znane”.

Dodajmy jedynie, że 
obraz, odnowiony w wa
welskiej pracowni kon
serwatorskiej przez An
nę Kostecką, nie ma już

przysiadł szczygieł, zapowiadający 
mękę jej Syna. Ale występuje też ak
cent nadziei, symbol odradzającego 
się życia, zmartwychwstania: zajączki 
u stóp Marii.

Temat odpoczynku Świętej Ro
dziny w czasie ucieczki do Egiptu 
byt ulubionym wątkiem w twórczo
ści Bonifacia de’Pitati, zwanego Ve
ronese, weneckiego malarza, żyją- 
cego w latach 1487-1553. Ów przy
bysz z Werony, uczeń i współpra
cownik Palmy Starszego, był pra
dziadkiem nie mniej znanego Pal
my Młodszego. Obraz wawelski, 
z późnego okresu twórczości Boni
facia, harmonijnie stapia wpływy je-

nym nastrojem nawiązuje do wcze
snych kompozycji artysty.

Profesor Karolina Lanckorońska 
była związana emocjonalnie z tym 
dziełem. Zachęcana do napisania 
na jego temat artykułu, autorowi ni
niejszego tekstu odpowiedziała 
w liście: „To, co wiem o przeszłości 
obrazu "Madonny z Dzieciątkiem 
i św. Janem» Bonifacio Veronese, 
nie wystarcza na artykuł. Oto dane, 
których jestem pewna. Przez okres 
mojego dzieciństwa i młodości aż 
do lata 1914 obraz ten wisiat w Poz- 
dole w salonie. Sądząc z ramy, co 
w tym wypadku jest zasadnicze, na
leżał do Leona Potockiego, mojego

tej ramy, o której wspomina profesor 
Lanckorońska, lecz nową, zaprojek
towaną przez autorkę renowacji. Do- 
natorka najpierw była niezadowolo
na z takiego obrotu sprawy, szybko 
jednak zmieniła zdanie, uznając, że 
to była „brzydka XIX-wieczna rama", 
ale że ona była zżyta z obrazem w ta
kiej właśnie oprawie. Prosiła, by tej 
starej ramy nie niszczyć, lecz zacho
wać. Może darowałby Wawelowi tę 
zmianę również Leon Potocki (1788- 
-1860), ambasador carski w Neapo
lu, a następnie w Sztokholmie, który 
zapewne nabył obraz we Włoszech.

Kazimierz Kuczman
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■

Żarna

Ż
arna należą do najstarszych 
narzędzi służących do rozcie
rania ziaren zbóż. Przez dzie
siątki wieków ułatwiały ludziom 

otrzymywanie mąki - produktu nie
zbędnego do wypieku chleba, plac
ków i przyrządzania polewek. 

trącą narzędzia. Pośrodku górnego 
kamienia przewiercony był otwór za
sypowy, w który wrzucano przezna
czone do zmielenia ziarno. Górny 
kamień żaren wprawiano w ruch ob
rotowy dookoła żelaznej osi, zwanej 
wrzecionem, przechodzącej przez 

wodzie bieguna. Osadzano ją piono
wo w płytkim wyżłobieniu i opasywa
no cały kamień powrósłem lub drążo
no otwór w obwodzie kamienia i kli
nowano rączkę poziomo. Ten drugi 
sposób osadzenia uchwytu ograniczył 
ruch bieguna do półobrotu.

Najbardziej archaiczną formą ża
ren była kamienna płyta wgłębiona 
pośrodku i ułożona bezpośrednio na 
ziemi łub glinianej polepie. Osoba 
pracująca rozgniatała ziarno w pozy
cji klęczącej trzymanym w ręku ka
mieniem - rozcieraczem, używając 
dużej siły fizycznej. Taki rodzaj żaren 
nieckowatych występował na terenie 
Polski już w późnej epoce kamiennej, 
a podobne okazy o charakterze relik
towym spotykano we wsiach kur
piowskich jeszcze w XIX w.

Około I w. p.n.e. na skutek roz
licznych kontaktów z rzymskim krę
giem kulturowym zaczęły się rozpo
wszechniać na ziemiach Polski żarna 
rotacyjne (obrotowe). Złożone były 
z dwóch kamiennych okręgów: dol
nego nieruchomego, zwanego leża
kiem i górnego ruchomego - biegu
na. Stykające się powierzchnie oby
dwu kamieni nakłuwane w promieni
ście ułożone żłobki zwiększały siłę 

otwór zasypowy i opierającej się dol
nym końcem o wyżłobienie w leżaku. 
W najbardziej prymitywnej wersji ża
ren rotacyjnych górny kamień spo
czywał na dolnym; nie było możli
wości regulowania odstępu między 
nimi. Możliwość taka pojawiła się po 
wprowadzeniu do konstrukcji żaren 
niewielkiej żelaznej sztabki - paprzy- 
cy osadzonej na dolnym końcu wrze
ciona i podtrzymującej górny ka
mień. Dzięki niej, w zależności od 
potrzeby, ziarno śrutowano, rozcie
rano na mąkę grubą lub drobną py
tlową. Różne były sposoby zmienia
nia odstępu między kamieniami. Jed
nym z najpowszechniej stosowanych 
było wbicie klina odpowiedniej gru
bości między dolny koniec osi 
a wgłębienie w leżaku.

Żarna wprawiano w ruch za po
mocą drewnianego uchwytu mającego 
we wczesnym średniowieczu postać 
krótkiej rączki zamocowanej na ob-
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Około X w. krótki uchwyt zastą
piono długim drążkiem, który gór
nym końcem osadzono w drewnianej 
ramce lub deszczułce przybitej do su
fitu. Takie rozwiązanie pozwalało na 
wykonywanie pełnych obrotów przy 
użyciu mniejszej siły fizycznej i skra
cało czas pracy. Zmielenie 1 kg ziar
na trwało około 10 minut.

Od X do XIX w. żarna były jed
nym z ważniejszych sprzętów prawie 
w każdym gospodarstwie domowym.

tajemnie. Dopasowywano obudowy 
do dawno już nieużywanych kamieni; 
wykonywano także nowe narzędzia. 
Bardziej zapobiegliwi gospodarze 
przechowywali żarna jeszcze długo po 
drugiej wojnie światowej „na wszelki 
wypadek”. Używano ich też do śruto
wania ziarna dla zwierząt.

Mechanizm działania wszystkich 
żaren był podobny; największe zróż
nicowanie dostrzec można było 
w kształcie obudowy, którą wykony

1. Żarna poziome w obudowie kłodowej, koniec XIX w.

2. Żarna kamienne, początek XX w.

3. Żarno mechaniczne, lata trzydzieste XX w.

4. Miniatura z rękopisu Legendy świętej Jadwigi, 1353 r.

5. J. P. Norblin, „Kobieta pracująca przy żarnach", koniec XVIII w.

(zdjęcia: 1,2- Dariusz Krześniak, 3-ze zbiorów Muzeum Chleba w Radzionkowie, 4- wg „Kultura
Polski średniowiecznej X-XIII wieku", red. J. Dowiat, Warszawa 1985 r., 

5 - w zbiorach Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie)

W Wielkopolsce, gdzie wybudowano 
dość gęstą sieć młynów wodnych 
i wprowadzono przymus miewa, żar
na zaczęły wychodzić z użycia już 
w XVIII w. Najdłużej przetrwały 
w biednych gospodarstwach we 
wschodniej Polsce. Żarnami zaczęto 
się posługiwać ponownie w czasie 
obydwu wojen światowych, gdy wła
dze ograniczyły możliwość przemiału 
zbóż w młynach. W obawie przed za
rekwirowaniem ziarna mielono je po

wano najczęściej z drewna dębowego 
lub sosnowego. Kamienie osadzano 
w rozłupanej i odpowiednio wydrą
żonej kłodzie (stąd wywodzi się okre
ślenie żaren kłodowych) lub w zbitej 
z desek skrzyni zaopatrzonej niekie
dy w nóżki (żarna skrzyniowe lub 
stolikowe).

Obudowy żaren kłodowych wy
konywane były z przepołowionych 
pni, którym nadawano kształt pro- 
stopadłościenny lub trapezoidalny. 

W głębokim kadłubie drążono dwa 
koliste wgłębienia: jedno do osadze
nia kamieni, drugie, zazwyczaj 
mniejsze, jako naczynie zasobowe 
na ziarno. Kadłub mógł być umiesz
czony na nóżkach. Niekiedy obudo
wę wykonywano z pełnego, piono
wego pnia ustawionego bezpośred
nio na ziemi. Takie żarna nazywa się 
cylindrycznymi.

Obudowie z desek nadawano 
kształt prostopadłościennej skrzyni 
lub ramy umieszczonej na wysokich, 
graniastych nóżkach spiętych łączy- 
nami. Otwarta konstrukcja wymaga
ła podstawienia w czasie pracy niecki 
na wysypującą się mąkę. Zaopatrze
nie obudowy w specjalną szufladę 
eliminowało konieczność użycia do
datkowych naczyń. Ten typ żaren 
pojawił się około połowy XIX w. 
i występował jeszcze w okresie mię
dzywojennym.

Bardzo rzadko spotykano żarna 
w obudowie kamiennej. Górny ka
mień - biegun umieszczany był 
w otworze wyciętym w prostokątnej, 
kamiennej płycie, pełniącej jednocze
śnie funkcję leżaka. W jednej ze ścia
nek leżaka wyciosany był niewielki 
otwór, przez który wysypywała się 
mąka. Żarna obracano za pomocą 
uchwytu osadzonego w drewnianym 
klocku na krawędzi okutego górnego 
kamienia. W czasie pracy żarna tego 
typu umieszczano na drewnianym 
stoliku lub klinowano w ziemi.

Budowa żaren łączących elementy 
z kamienia, drewna i metalu powo
dowała, że wykonanie ich wymagało 
udziału kilku osób. Kamieniarzom 
powierzano obróbkę kamieni, do 
których obudowy wykonywali sami 
gospodarze. Stąd wielka różnorod
ność żaren i unikatowy charakter 
każdego obiektu. Nie były to jednak 
nigdy przedmioty zdobione. Nie wy
magała tego ani ich funkcja, ani miej
sce, w którym je przechowywano: 
kuchnia, sień, komora.

Jedną z przyczyn wyeliminowania 
żaren ręcznych było upowszechnie
nie się formy o napędzie kieratowym 
oraz powstanie gęstszej sieci młynów 
wodnych i wietrznych, które wyko
nywały pracę szybciej i dokładniej.

Joanna Rumińska
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Wieś, która przestała istnieć
Lasy Golębskie - to sosno

wy kompleks leśny rozcią
gający się na pótnoc od Pu

ław. Jego fragment położony 
około 3 km na wschód od sta
cji PKP w Gołębiu - to tzw. Las 
Bonowski. Okolica ta obfituje 

kapliczka, a umieszczona na 
niej inskrypcja informuje, że 
znajdujemy się na terenie 
dawnej wsi Bonów.

Słownik Geograficzny Króle
stwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, wydany w 1880 r., 

można złożyć w całość historię 
miejscowości.

Przed 1936 r. ta niewielka 
wioska tętniła życiem. Miała 
długość 600 m, całą zabudowę 
z drewna, z dachami pokrytymi 
strzechą. We wsi było sześć 

mieszkańców trafiła do Sio- 
strzytowa nieopodal Dorohu- 
czy, część w okolice Bychawy 
(obie miejscowości w dzisiej
szym woj. lubelskim). Ci pierw
si na gruntach wsi Śiostrzytów 
utworzyli kolonię, która dziś no
si nazwę Kolonia Bonów - na 
pamiątkę utraconej ojcowizny.

Piętnaście lat po zakończe
niu drugiej wojny światowej zre
zygnowano z utrzymywania po-

1. Kapliczka 
w miejscu 
nieistniejącej wsi...

2. Tak wyglądają 
miejsca
po zabudowaniach

3. Niektóre miejsca 
oznaczone są 
nazwiskami dawnych 
właścicieli i numerami 
posesji

(zdjęcia: 
Marcin Turski)

w zupełnie niepasujące do 
otoczenia skartowaciate drze
wa owocowe, dobrze znane 
z przydomowych sadów. Ła
two dojść do wniosku, że są 
one fragmentem istniejącego 
niegdyś w tym miejscu osie
dla, tym bardziej że wśród 
drzew odnajdziemy resztki 
fundamentów - pozostałości 
po obejściach. Pomiędzy tym 
wszystkim znajduje się skrom
nie wyglądająca murowana 

zawiera dość ską
pą informację o wsi: 
„Bonów, wieś pow. 
nowoaleksandryj- 
ski (dzisiaj puław
ski), gm. i par. Go
łąb. W 1827 r. było 
tu 19 domów i 103 
mieszkańców". Po- 
zostają pytania 
o losy wsi, z której 
dziś pozostało tak 
niewiele. W jaki 

sposób obeszły się z nią dzie
je? Kto i kiedy tu mieszkał? 
Część odpowiedzi ukryta jest 
w schowku znajdującym się 
w tylnej części wspomnianej 
kapliczki. Odnajdziemy tam kil
ka najzwyklejszych zeszytów 
zapisanych przez dawnych 
mieszkańców Bonowa, którzy 
od czasu do czasu odwiedzają 
jeszcze to miejsce, pozostawia
jąc pamiątkowe wpisy. Z tych 
okruchów ludzkiej pamięci 

studni z charakterystycznymi 
żurawiami. Działała czterokla
sowa szkoła. Z powodu nieuro- 
dzajności ziemi mieszkańcy 
Bonowa w okresie letnim zaj
mowali się zbiorem owoców ru
na leśnego oraz sprzedażą 
chrustu opałowego do pobli
skiej Ireny (dziś część Dęblina). 
Pomimo niedostatku we wsi 
funkcjonowały dwa, a okresowo 
nawet trzy sklepiki.

Życie w Bonowie toczyło się 
aż do momentu, kiedy decyzją 
Ministerstwa Obrony Narodo
wej wieś i jej okolice zostały 
przeznaczone na poligon Ofi
cerskiej Szkoły Lotniczej, mają
cej swą siedzibę w Dęblinie. 
Dla mieszkańców decyzja ta 
oznaczała zagładę ich „idyllicz
nego” świata, po którym miała 
nie zostać nawet nazwa na ma
pie. Wykupiono grunty wsi i za
budowania, a ludność przymu
sowo przesiedlono. Część 

ligonu. Teren został zalesiony. 
Pozwolono przyrodzie zabliźnić 
rany, choć tu i ówdzie pozosta
ły leje powstałe po wybuchu 
bomb. Czy również uleczyły się 
rany w sercach dawnych 
mieszkańców tej ziemi, którzy 
rokrocznie odwiedzają miejsce, 
gdzie dane im było dorastać 
i poczuć, jak nieraz okrutny jest 
wiatr historii dla prostego czło
wieka... Na to pytanie można 
próbować odpowiedzieć prze
glądając wpisy we wspomnia
nych pamiątkowych zeszytach 
przechowywanych w kapliczce. 
Oto przykłady: „Będąc w ko
ściele w Gołębiu odwiedziliśmy 
to specyficzne dla nas miejsce. 
Przyjechaliśmy z Bonowa - Sio- 
strzytowa...", „21.07.2002. Nikt 
nie wyrzeknie się własnych ko
rzeni. Po dwóch latach znowu 
spotkanie potomków Piotra Kło
sa, nr 20..."

Marcin Turski
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Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
W dniach 20-21 maja odbę

dą się kolejne, już VIII Ma
łopolskie Dni Dziedzictwa Kul

turowego. Ideą imprezy jest 
udostępnianie obiektów zabyt
kowych zwykle zamkniętych 
dla zwiedzających i propago
wanie miejsc mniej znanych.

MDDK uczestniczy również od
dział Muzeum Historycznego 
w Krakowie - Kamienica Hipoli
tów, mieszcząca Muzeum 
Wnętrz Mieszczańskich.

Pozostałe obiekty rozpro
szone są na terenie całej Mało
polski - najdalej położone, acz 

będzie można obiekt zupełnie 
inny - cmentarz z pierwszej 
wojny światowej w Łużnej-Pust- 
kach. Największa nekropolia 
żołnierzy węgierskich została 
zaprojektowana przez Jana 
Szczepkowskiego i Duszana 
Jurkowicza jako założenie krajo- 

1. Fragment wnętrza 
kościoła św. św. Filipa 
i Jakuba Apostołów
w Sękowej

2. Cerkiew
w Owczarach

(zdjęcia: Marcin Klag)

W tym roku z miejsc na co 
dzień niedostępnych w samym 
Krakowie będzie można zwie
dzić refektarz i kapitularz klasz
toru augustianów, kompleks bi- 
blioteczno-muzealny klasztoru 
paulinów na Skałce oraz budy
nek dawnego Starostwa Kra
kowskiego. W tegorocznych 

niewątpliwie warte zobaczenia, 
są dwa zabytki architektury 
drewnianej - kościół św. św. Fi
lipa i Jakuba w Sękowej (XVI- 
-XVIII w.) oraz cerkiew grecko
katolicka w Owczarach (XVII- 
-XIX w.), z pięknym, osiemna
stowiecznym ikonostasem. 
W tej samej okolicy zobaczyć 

brązowe, z punktami widoko
wymi, częściowo w układzie 
amfiteatralnym. Kolejne obiekty 
MDDK znajdują się w Bieczu, 
gdzie udostępnione zostaną po 
konserwacji wieża ratuszowa 
oraz klasztor oo. reformatów. 
Znakomite efekty niedawno 
przeprowadzonych prac kon

serwatorskich zobaczyć będzie 
można również w Miechowie, 
gdzie poza zwiedzaniem bazyli
ki Grobu Bożego zorganizowa
na zostanie sesja i pokaz naj
cenniejszych zabytków skarbca 
bożogrobców. Warto też do
trzeć do Grodziska koto Skaty, 
gdzie znajduje się cenny zespół 
sakralny, niesłusznie zapo
mniany, i to nie tylko ze wzglę
du na znajdującą się tam rzeź
bę przedstawiającą słonia 
z obeliskiem - nawiązującą do 
podobnej figury w Rzymie. 
W Nadwiślańskim Parku Etno
graficznym w Wygielzowie- 
- Lipowcu udostępniony zosta
nie drewniany osiemnasto
wieczny dwór, który został roze
brany w Drogini w 1986 r. i teraz 
świeżo zrekonstruowany. Zupeł
nie inny charakter zabytków pre
zentuje Olkusz, gdzie będzie 
można obejrzeć Dwór Machnic
kich i Muzeum Afrykanistyczne.

Zakończenie MDDK, połą
czone z wręczeniem nagrody 
im. Mariana Korneckiego, od
będzie się w zamku w Korzkwi, 
pochodzącym z XIV w., obecnie 
mieści się w nim hotel.

Trudno przewidzieć, który 
z obiektów okaże się „przebo
jem” tej edycji MDDK, takim jak 
w 2005 r. stato się Centrum Ad
ministracyjne Nowej Huty czy 
w 2004 r. wodociągi krakow
skie. Jest z czego wybierać.

Dorota Gabryś

Spotkanie z książką
MISTRZ PLAKATU I REKLAMY

„Za salę wystawową służyła mu ulica, dworzec kolejowy, kiosk z gazetami i księ
garska witryna. [...] Powszechnie odbierany jako twórca nowoczesnej formuły 
plakatu w Polsce, byt również Gronowski prekursorem nowej kategorii artysty. 
Artysty tworzącego na najwyższym poziomie, a jednocześnie schlebiającego 
gustom ogółu”. Ten fragment wstępu do książki Anny Agnieszki Szabłowskiej 
Tadeusz Gronowski. Sztuka plakatu i reklamy (wyd. Instytut Sztuki PAN, Warsza
wa 2005) uświadamia, jak trudnym zadaniem jest przedstawienie fenomenu 
twórczości Tadeusza Gronowskiego. Anna Agnieszka Sza
błowska podjęła się badań nad jego twórczością wcześniej; 
omawiana tu książka powstała na podstawie pracy doktorskiej 
autorki.

Anna Agnieszka Szabłowska omawia życie i działal
ność Tadeusza Gronowskiego na tle historii Polski lat dwu
dziestych i trzydziestych XX w. To był niezwykle ciekawy 
okres rozwoju reklamy artystycznej i plakatu, czas, kiedy ar
tyści specjalizujący się w grafice użytkowej zaczynali tracić 
samodzielność twórczą, podejmując się prac na zamówie
nie. Upominała się o nich przyspieszająca rozwój gospo
darka, nowo powstałe spółki z kapitałem własnym i obcym, 
wreszcie propaganda. Gronowski potrafił odnaleźć się 
w każdej z nowych dziedzin, ale najbardziej identyfikowany 
byt z plakatem; ta forma twórczości przyniosła mu rozgłos 
i sławę. Nie zaniedbywał przy tym tradycyjnej pracy grafika

i ilustratora; współpracował z wieloma ówczesnymi wydawnictwami, projek
tował też scenografie i kostiumy dla Teatru Narodowego, aranżował wnę
trza pawilonów polskich na wystawach międzynarodowych i krajowych, de
korował sklepy, restauracje i salony wystawowe, projektował meble. Każda 
z dyscyplin, będących w kręgu zainteresowań Gronowskiego wymaga od
dzielnego opracowania. Książka Anny Agnieszki Szabłowskiej opowiada 
o fascynacji artysty nowymi środkami wyrazu i jego wkładzie w rozwój pla

katu w latach międzywojennych, ale i o odejściu artysty 
w okresie powojennym od prac w tym zakresie. Gronowski 
sprzeciwiał się coraz powszechniejszemu traktowaniu pla
katu jako kreacji i abstrakcji, nobilitowaniu go jako dzieła 
sztuki. Uważał, że plakat powinien pełnić funkcję użytkową, 
komercyjną. Obecnie te dwie autorskie postawy wydają się 
współistnieć na równych prawach.

Bogato ilustrowana, starannie wydana przez warszaw
ską drukarnię „Argraf" książka zawiera też ciekawe aneksy, 
m.in. zestawienie wystaw, w których Tadeusz Gronowski 
brał udział, nagród, które otrzymał, a także krótkie notatki 
przedstawiające ważniejszych zagranicznych artystów pla
katu. Publikacja zainteresuje wielu czytelników, omawia 
przecież genezę form artystycznych, które towarzyszą nam 
na co dzień. Książkę można nabyć w księgarniach nauko
wych na terenie kraju, (ek)
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POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE

Autograf Dobrzyńskiego
w Bibliotece Państwowej w Berlinie

K
ompozytorska spuścizna Igna
cego Feliksa Dobrzyńskiego 
(1807-1867), warszawskiego 
kolegi Fryderyka Chopina, jest obfita 

i różnorodna. Wiele utworów pozo
stało jednak w rękopisach lub pierwo
drukach, niektóre zaś w ogóle się nie 
zachowały. Dlatego też twórczość 
Dobrzyńskiego jest dość trudno do
stępna, a przez to stosunkowo mało 
znana. Znaczną jej część w postaci au
torskich manuskryptów przechowuje 
Biblioteka Warszawskiego Towarzy
stwa Muzycznego. Kilka autografów 
Dobrzyńskiego zachowało się także 
w bibliotekach zagranicznych. 

skrypt został nabyty przez ówczesną 
Preulśische Staatsbibliothek w 1919 r., 
a zakupu dokonano w berlińskim an
tykwariacie handlu muzykaliami Leo 
Liepmannssohn.

Dobrzyński starał się o wystawienie 
swej opery zarówno w Polsce, jak 
i w Niemczech. Nie miał jednak szczę
ścia do inscenizacji swego najlepszego 
scenicznego dzieła. Operę wykonywa
no jedynie we fragmentach, i to w wer
sji estradowej. Dopiero po wielu stara
niach i zabiegach wystawiono ją po raz 
pierwszy w całości 10 stycznia 1863 r. 
w Teatrze Wielkim w Warszawie, po 
dwudziestu pięciu latach od jej napisa- 

cjonowanie w życiu koncertowym. Być 
może zrobił to na prośbę Josepha Ti- 
chatschka, na co wskazuje na pierwszej 
stronie autografu ozdobna winieta 
z nazwiskiem słynnego śpiewaka.

Utwór zapisany jest na pięciu stro
nach, datowany i podpisany: „Dresden, 
d. 21. Febr. 1846 / I. Dobrzyński”. 
Drezdeńska wersja Ballady, znacznie 
uproszczona w stosunku do pierwo
wzoru operowego, jest właściwie dwu- 
zwrotkową pieśnią, wykorzystującą po
wtórzony dwa razy ustęp początkowy 
oryginału. Ten niepozorny fragment 
opery Dobrzyńskiego stanowi, jak do
tąd, jedyny ślad po jej niemieckiej wer-

1.2. Pierwsza strona autografu Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego Ballady 
Monbara z III aktu opery Monbar czyli Flibustierowie (1) i sygnatura 
kompozytora (2), Berlin, Staatsbibliothek

Jednym z takich autografów jest 
manuskrypt Ballady z Oddziału Mu
zycznego Biblioteki Państwowej 
w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin, 
PreuKischer Kulturbesitz, Musikabteilung 
mit Mendelssohn-Archiv). Rękopis 
utworu Dobrzyńskiego był przez dłu
gi czas nieznany badaczom polskiej 
kultury muzycznej (zob. Krzysztof 
Rottermund, Dobrzyński - addenda et 
corrigenda, „Ruch Muzyczny”, nr 26, 
2001). Kompozytor sporządził go 
podczas pobytu w Dreźnie w 1846 r. Jest 
on opracowanym na głos i fortepian 
fragmentem jego własnej opery Mon
bar czyli Flibustierowie, a fragment 
ten to Ballada Monbara z III aktu. Au
tograf Ballady nosi sygnaturę Mus. 
ms. autogr. Dobrzyński oraz numer 
ewidencyjny Al 1919.34. Dzięki nu
merowi udało się ustalić, że manu- 

nia. Podczas pobytu w Niemczech 
(1845-1847) Dobrzyński starał się 
o wystawienie Monbara w Berlinie 
i Dreźnie, niestety bezskutecznie. 
W stolicy Saksonii, gdzie koncertmi
strzem orkiestry królewskiego dworu 
był wówczas znakomity skrzypek Ka
rol Lipiński, chyba dzięki jego pomocy 
doszło do koncertu, w którym wyko
nano fragmenty opery. Pochodzącą 
z niej Balladę śpiewał wówczas znany 
tenor Joseph Tichatschek. Jednak na
dzieje Dobrzyńskiego na wystawienie 
w całości Monbara na drezdeńskiej sce
nie nie spełniły się. Kompozytor zdał 
sobie w końcu sprawę, że jedynie naj
popularniejsze fragmenty opery mają 
szansę na dalsze koncertowe istnienie. 
I chyba dlatego opracował ową Balladę 
z towarzyszeniem fortepianu, tym sa
mym umożliwiając jej łatwiejsze funk- 

sji, którą kompozytor zapewne przygo
tował, zanim wyjechał w podróż do 
Niemiec. Ballada Monbara została wy
dana w wersji na fortepian na cztery rę
ce, podobnie jak kilka innych fragmen
tów orkiestrowych i wokalno-instru
mentalnych opery, które Dobrzyński 
opublikował w dwóch zeszytach (na 
dwie i cztery ręce) w warszawskim wy
dawnictwie Gebethner i Wolff. Ta zna
na spółka edytorska w końcu wydała 
w 1863 r. w Warszawie całą operę 
w postaci wyciągu fortepianowego.

Ballada z opery Monbar Dobrzyń
skiego, której autograf zachował się 
w Staatsbibliothek w Berlinie, to ko
lejny zabytkowy obiekt, wzbogacający 
pamiątki po starszym koledze Fryde
ryka Chopina.

Krzysztof Rottermund
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Szanowni Państwo!
Z zaciekawieniem przeczy

tałem artykuł pań Ewy Blaże- 
wicz-Matwij i Tatiany Matwij 
„Pałac czy kamienica" w te
gorocznym numerze stycz

niowym „Spotkań z Zabytkami". Jest 
to historia łódzkiej kamienicy przy ul. 
Piotrkowskiej 236 i jej właściciela Au
gusta Hartiga. Dla mnie to także mo
ja historia, gdyż jestem wnukiem 
Hartiga, urodzonym i wychowanym 
w tym mieście i w tej rodzinie, i na 
swój sposób przeżywam to, co 
z udziałem mojego dziadka wydarzy
ło się przed wielu laty w Łodzi...

W latach sześćdziesiątych XIX w. 
trafił do Łodzi młody i pracowity maj
ster farbiarski, rodem z Saksonii. 
W mieście tym, po dwudziestu pięciu 
latach pracy w różnych zakładach 
włókienniczych dorobił się znaczne
go majątku. Założył własną farbiarnię 
i wykańczalnię. Zbudował przy ul. 
Piotrkowskiej okazały dom, w którym 
pod jednym dachem znajdowały się 
biuro, pomieszczenia reprezentacyj
ne i mieszkania rodziny. Biuro i sale 
reprezentacyjne zdobiły elementy ar
chitektoniczne i wyposażenie, z jaki
mi spotykali się synowie i córki farbia
rza w czasie wyjazdów na studia, 
handlowych wojaży, zwiedzania mu
zeów i atrakcyjnych budowli w wielu 
krajach Europy Niestety, rozwój 
włókienniczej Łodzi zahamowały na
łożone przez Rosję na wyroby impor
towane z Królestwa zaporowe cła. 
Nastały trudne lata. Umiera stary far
biarz. Z braku bawełny i wełny 
w pierwszych pięciu latach pierwszej 
wojny światowej zamiera przemysł 
włókienniczej Łodzi. Rodzina farbia
rza zmuszona jest zamknąć fabrykę 
i rozstać się z domem. Kamienica 
przy ul. Piotrkowskiej z dziesięciole
cia na dziesięciolecie niszczeje i za
miera. Czy doczeka się renowacji?

Odpowiedź na to pytanie przy
chodzi w 2005 r., kiedy to przywró
cono miastu ten piękny obiekt wzbo
gacający wiedzę o historii dziewięt
nastowiecznej Łodzi.

Pragnę podziękować Redakcji za 
opublikowanie artykułu pań Matwij 
w miesięczniku i wyrazić moje wyrazy 
szacunku i wdzięczności dla wszyst
kich tych, którzy wzięli udział w rato
waniu kamienicy. VV szczególności 
dziękuję Towarzystwu Reasekuracji 
i Ubezpieczeń „WARTA" S. A. w War
szawie i Łodzi za wykupienie zniszczo
nego obiektu i przeznaczenie znacz
nych środków umożliwiających podję
cie renowacji, konserwatorom zabyt
ków miasta Łodzi: panu Jerzemu Ma- 
twijowi, paniom Ewie Blażewicz-Ma- 
twij i Tatianie Matwij, których czterolet
ni wysiłek zakończył się tak wspania
łym rezultatem [...], wszystkim wyko
nawcom prac i robót renowacyjnych.

Jan A. Straus
Milanówek

Redakcja bardzo przeprasza p. Mariano 
Caldarellę - autora zdjęć zamieszczonych 
na IV s. okładki nr. 4, 2006 za błędne poda
nie jego nazwiska.

KLUB PRENUMERATORÓW

/Jerzy Doliński ze Strzelec Opolskich - O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja, Oficyna 
Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

/Leni Wagner-Szumigaj z Warszawy - Marta Michałowska, Leksykon włókiennictwa, Wydawnictwo 
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2006
/Władysław Sokołowski z Teresina - Kazimierz Grążawski, Życie codzienne na ziemi chełmińskiej 
i dobrzyńskiej w średniowieczu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we 
Włocławku, Włocławek 2003

/Zofia Jener z Tomaszowa Mazowieckiego - Wawel narodowi przywrócony. Odzyskanie zamku 
i jego odnowa 1905-1939, katalog wystawy, Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu, 
Kraków 2005

wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe 

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

z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)
• dla szkół i bibliotek gratisowe roczniki 2003 i 2004 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

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

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

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

/Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu - Nie od razu Kraków zbudowano oraz Nieznane 
Dzieje Ołtarza Mariackiego w Krakowie - płyty CD wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie z okazji 100-lecia urodzin prof. Karola Estreichera, Kraków 2006

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 War
szawa, ul. Agrykoli 1, BPH SA Warszawa nr 02 1060 
0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy doko
nywać na blankietach przekazów pocztowych i ban
kowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym 
miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena prenume
raty opłaconej na cały 2006 r. - 72 zł. Prenumerata 
zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery 
z lat 2000-2004 w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są 
w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można 
uzyskać pod nr. tel. 0-22 629-62-26, 0-22 621-62-41 
w. 252 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez listono
szy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. 
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania 
lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres 
od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na 
okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, 
do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce 
zamieszkania prenumeratora przyjmują przedpłaty 
do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnie
niem okresów przedpłat podanych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobie
rania dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełnia
nia blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzempla
rze są doręczane do miejsca zamieszkania prenume
ratora lub jego siedziby. Prenumeratę można zama
wiać również za pośrednictwem stron internetowych 
(www.poczta.lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 111 kwar
tał 2006 r. przyjmowane są do 5 czerwca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” moż
na nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni Nauko
wej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmie
ście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), 
Centrum Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, 
w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Agrykoli 
1), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na 
terenie całego kraju.
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Park Miniatur 
Zabytków Dolnego 

Śląska 
w Kowarach

(zob. artykuł na s. 32)

1. Kościół św. Maternusa w Lubomierzu
2. Pałac von Magnisów w Bożkowie koło 
Nowej Rudy
3. Pałac królowej Niderlandów Luizy
w Wojanowie koto Jeleniej Góry
4. Makieta pałacu króla Prus
Fryderyka Wilhelma III w Mysłakowicach 
koto Jeleniej Góry
5. Dom Gerharda Hauptmanna
w Jagniątkowie koto Jeleniej Góry

(zdjęcia: Natalia Marzec)


