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Od redakcji

O
d konferencji pod podwójnym tytułem „Monitoring miast historycznych o naj
wyższej wartości" i „Kazimierz - miasto zagrożone” (zob. „Spotkania z Zabyt
kami”, nr 10, 2006), zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym z inicjatywy tamtej
szego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, we współpracy z Krajowym 

Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Polskim Komitetem Narodowym 
ICOMOS minął już ponad rok. Czy rozwiązała ona któryś z ważnych problemów tego 
miasta malarzy, pisarzy, poetów i... turystów, bez których dzisiejszy Kazimierz Dolny nie 
może się przecież obyć, ale też którzy przysparzają miasteczku wielu kłopotów? Wy- 
daje się, że nie. Dyskusja jakby zawisła w powietrzu. Tymczasem nakładem Oficyny 
Wydawniczej TOnZ ukazały się materiały z kazimierskiej konferencji („Stare miastecz
ka w nowych czasach. Ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa", War

szawa 2007). Warto je przejrzeć i przypomnieć sobie, 
o czym w październiku 2006 r. mówiło się w Kazimierzu. 
Warto, bo oto nadchodzi już wiosna i tylko patrzeć, jak z jej 
nastaniem ruszą w stronę Kazimierza liczne rzesze jego mi
łośników. A będą wśród nich - jak zawsze - i artyści, i zwy
czajni turyści.

Co ich tam ciągnie? Co przyciągało niegdyś? Co zastaną 
dzisiaj u celu wędrówki, a co widywano tam przed laty? Jak 
napisała Monika Adamczyk-Garbowska, autorka antologii 
poświęconej Kazimierzowi Dolnemu, „Od początku dwu
dziestego wieku miasteczko zyskiwało popularność wśród 
malarzy i pisarzy. Dlaczego? Wydaje się, że ze względu na

połączenie cech typowych z wyjątkowymi. Biedne, zanurzone w stagnacji, ale z biedą 
kontrastującą ostro z niezwykłym krajobrazem, znów jednocześnie typowym i nie. Pod
czas gdy lasy i piaszczyste plaże nad Wisłą czynią je podobnym do innych miasteczek, 
skaliste brzegi nadają mu śródziemnomorski wygląd. I - jak stwierdza [Jechiel Jesza- 
ja] Trunk [w książce «Moje życie wpisane w historię Żydów w Polsce», Warszawa 1997] 
- są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie światło jest tak zróżnicowane i wyjątkowe: 
Paryż, Jerozolima i Kazimierz" (Monika Adamczyk-Garbowska, „Kazimierz vel Kuzmir. 
Miasteczko różnych snów", Lublin 2006, ss. 20-21).

Jak zatem widzieli i zapamiętali Kazimierz Dolny wybrani przez nas malarze, przed
stawiciele dwóch różnych kultur i narodowości: Teresa Roszkowska i Chaim Gold
berg? O tym - w artykułach Waldemara Odorowskiego „Kazimierz Dolny Teresy Rosz
kowskiej" (ss. 8-11) i Kazimierza Robaka „Kuzmir Chaima Goldberga" (ss. 12-15).

W tym numerze kończymy już publikację wykazu polskich czasopism poświęconych 
zabytkom. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to lista kompletna. Brakuje też na niej 
czasopism, które przestały się ukazywać (jak np. warszawski magazyn sztuki dawnej 
„ANTYKI”, ukazujący się w latach 1997-1998 i krakowska „SZTUKA SAKRALNA”, wyda
wana w latach 2002-2004). Mamy jednak nadzieję, że nawet w takiej, uproszczonej po
staci nasza lista spełni oczekiwania czytelników.

Przypominamy o możliwości dokonywania dorocznych odpisów kwot w wysokości 1% 
z podatków na rzecz instytucji pożytku publicznego, jaką jest wydawca naszego 

miesięcznika. Od tego roku procedura dokonywania wpłat została znacznie 
uproszczona! Wystarczy w odpowiednim polu formularza zeznania podatkowego 
wpisać nazwę: TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI - ZARZĄD GŁÓWNY, 

podać numer KRS: 0000131582 i obliczoną kwotę 1%, 
by pieniądze trafiły do adresata, który przeznaczy je na ratowanie zabytków.



DD przeglądy
Poglądy

W tegorocznym budżecie przewi
dziano rekordową kwotę - 35 min zl 
- na warszawskie zabytki. Więk
szość tej sumy ma być przeznaczo
na na remonty budynków wzdłuż 
Traktu Królewskiego. Ocaleje też 
Hala Koszyki oraz oficyny kamienic 
przy ul. Foksal. Ma być opracowa
ny przez biuro stotecznego konser
watora zabytków program opieki 
nad zabytkami w całej Warszawie 
oraz plan zarządzania i monitoro
wania obszaru Starego Miasta. Pla
nuje się też utworzenie w stolicy 
dwóch parków kulturowych, obej
mujących historyczne założenie Wi
lanowa i tereny dziewiętnastowiecz
nych fortów oraz przywrócenie do 
życia osiemnastowiecznej pod
ziemnej rotundy Elizeum w pobliżu 
ul. Książęcej. Konserwator ma sfi
nansować także oznakowanie daw
nych granic getta.

Stary dworzec PKP w Katowicach 
nie zostanie zburzony. Zakupiła go 
polsko-włoska spółka, której preze
sem jest Marek Koźmiński, byty re
prezentant kraju w piłce nożnej. Bu
dynek dworca jest wysokiej klasy 
dziełem architektury, wzniesionym 
w latach 1959-1972 według projektu 
wybitnych polskich architektów tam
tego czasu: Wacława Ktyszewskie- 
go, Jerzego Mokrzyńskiego i Euge
niusza Wierzbickiego; konstrukcję 
opracował Wacław Zalewski. We
dług przedstawicieli środowisk pro
fesjonalistów - architektów i history
ków sztuki - hala dworca, ze wzglę
du na unikatowe walory architekto
niczne - uznana jest za wyjątkowe 
osiągnięcie myśli inżynierskiej i pro
jektowania funkcjonalistycznego - 
zasługuje na objęcie ochroną kon
serwatorską. Miejmy nadzieję, że no
wy właściciel katowickiego dworca 
weźmie pod uwagę ocenę budowli 
sformułowaną przez specjalistów 
i prace modernizacyjne będą prowa
dzone przy ścisłej z nimi współpracy.

Wśród pól uprawnych we wsi Dub- 
no na Podlasiu archeolodzy odkry
li relikty dworu i folwarku Sapiehów. 
Według wstępnych ustaleń można 
je datować na XVI-XVIII w. Oprócz 
reliktów zabudowy archeolodzy 
odkryli także ponad 13 tys. okazów 
ruchomego materiału zabytkowe
go - fragmenty ceramiki naczynio
wej, kafli, szkła oraz zabytki meta
lowe. Dubno było siedzibą rodu 
Sapiehów (gałęzi kodeńskiej) do 
połowy XVII w.

W Łodzi otwarte zostało Muzeum 
Papieru i Druku - wspólna inicjaty

wa edukacyjno-historyczna Instytu
tu Papiernictwa i Poligrafii Politech
niki Łódzkiej oraz Ryszarda Uljań- 
skiego, łódzkiego antykwariusza, 
wydawcy i kolekcjonera, założycie
la fundacji „Ocalić od zapomnie
nia”. W nowo utworzonym muzeum 
zaaranżowany został tradycyjny 
zakład drukarski, w którym prześle
dzić można wszystkie etapy po
wstawania książki. Zwiedzający 
mogą też wykonać własną grafikę 
i czerpać papier.

Zamek w Pilicy w Jurze Krakowsko- 
-Częstochowskiej od kilkunastu lat 
czeka na rozstrzygnięcie, kto jest 
jego prawowitym właścicielem. 
W 1989 r. ten szesnastowieczny 
zabytek został zakupiony od gminy 
przez Barbarę Piasecką-Johnson. 
Po przeprowadzeniu remontu za
mierzała urządzić w zamku swoją 
rezydencję z udostępnioną dla 
zwiedzających galerią malarstwa. 
Po roku remont został wstrzymany, 
ponieważ o prawa do zabytku wy
stąpili potomkowie ostatniego wła
ściciela zamku - Kazimierza Arku
szewskiego. Spadkobiercy walczą 
o unieważnienie aktu notarialnego 
i decyzji o przejęciu zamku po dru
giej wojnie światowej przez skarb 
państwa. Spór jest ciągle nieroz
strzygnięty, a zabytek niszczeje 
i maleją szanse na przywrócenie 
go do dawnej świetności.

W listopadzie ubiegłego roku od
byta się polsko-litewska konferen
cja pt. „Odrodzenie cmentarza ber
nardyńskiego", podsumowująca 
prace konserwatorskie realizowane 
w ramach programu konserwacji 
tego wileńskiego cmentarza, opra
cowanego po podpisaniu przed 
dwoma laty porozumienia między 
Radą Ochrony Pamięci Walk i Mę
czeństwa oraz Fundacją Wspiera
nia Współpracy Litewsko-Polskiej 
im. Adama Mickiewicza. Na cmen
tarzu bernardyńskim w Wilnie, który 
obok słynnego cmentarza na Ros
sie określany jest mianem wielkiej 
księgi historii Polski, przez dwa lata 
polscy i litewscy specjaliści odre
staurowali 46 nagrobków, wyre
montowali bramę cmentarną, 
część ogrodzenia, wzmocnili frag
ment skarpy Wilenki. Oprócz prac 
konserwatorskich gromadzony jest 
też materiał historyczny dotyczący 
cmentarza - powstaje wirtualna li
sta pochowanych tu osób, opraco
wywany jest katalog krzyży, rzeźb, 
nagrobków. Do 2010 r., kiedy przy- 
padnie 200. rocznica założenia 
cmentarza bernardyńskiego w Wil
nie, ma on być całkowicie odno
wiony.

Podczas prac konserwatorskich 
w prezbiterium kościoła św. Bar
tłomieja w Staszowie (Świętokrzy
skie) odkryto cenne malowidła 

ścienne. Jedno z nich, datowane 
wstępnie na drugą połowę XV w., 
przedstawia patrona świątyni. Hi
storycy sztuki przypuszczają, że 
staszowski wizerunek św. Bartło
mieja mógł być fragmentem pier
wotnego ołtarza miejscowej świą
tyni. Prawdopodobnie ekspono
wano go do XVII w., czyli do czasu 
wybudowania nowego ołtarza, 
który ukrył stare malowidło. W od
nawianym prezbiterium kościoła 
odzyskują dawny blask najstarsze 
zdobienia ścian oraz głównego oł
tarza. Wśród odkrytych fresków zi
dentyfikowano także postać św. 
Leonarda.

Do zbiorów Muzeum Chopina 
w Warszawie zakupiony został au
torski zapis nutowy „Fantaisie - 
Impromptu” cis-moll, znajdujący 
się w albumie baronowej d’Este, 
paryskiej przyjaciółki i uczennicy 
Chopina. Polscy badacze spuści
zny chopinowskiej od dawna za
biegali o ten rękopis. Utwór, który 
Chopin wpisał do albumu barono
wej - to najpopularniejsza z czte
rech skomponowanych przez nie
go impromptus.

W ramach organizowanych przez 
Krajowy Ośrodek Badań i Doku
mentacji Zabytków oraz Zamek 
Królewski w Warszawie „piątków 
konserwatorskich" w listopadzie 
ubiegłego roku odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu „Dziedzictwo 
kulturowe szansą rozwoju - 
ochrona i promocja zabytków Ma
zowsza". Tym razem było ono po
święcone koncepcji utworzenia 
skansenu archeologicznego pod 
dziedzińcem zamku w Pułtusku. 
Pomysł, zatwierdzony już przed 
dwoma laty przez samorząd Pułtu
ska jako jedno z zadań miasta, zo
stał entuzjastycznie przyjęty przez 
zebranych i wydaje się, że ma 
wielkie szanse na realizację w naj
bliższych latach. Za utworzeniem 
skansenu przemawiają doświad
czenia podobnych rozwiązań 
w Norwegii (Bergen) i Anglii 
(York). Popierają go także znający 
problem z naukowego punktu wi
dzenia archeolodzy oraz burmistrz 
Pułtuska, dyrekcja „Domu Polonii” 
i prezes Stowarzyszenia „Wspól
nota Polska". Deklarację współ
pracy na rzecz projektu zgłosił też 
obecny na spotkaniu przedstawi
ciel Politechniki Warszawskiej. Te
matem marcowego spotkania 
w ramach „piątków konserwator
skich" ma być projekt nowego 
centrum kultury w willi „Waleria" 
(dom rzeźbiarza Jana Szczepkow
skiego) w Milanówku.

W kaplicy św. Szymona klasztoru 
bernardynów w Krakowie ekspono
wany jest po konserwacji płaszcz 
świętego, pasek i skrzyneczka, 

w której płaszcz był przechowywa
ny. Płaszcz pochodzi z drugiej po
towy XV w., wykonany jest z sukna 
wełnianego. W 1688 r„ trzy lata po 
beatyfikacji zakonnika, płaszcz 
wszyto pomiędzy dwa fragmenty 
tafty w kolorze brunatnym i umiesz
czono w drewnianej, polichromo
wanej skrzynce. Kolejną konserwa
cję przeprowadzono w 1725 r. 
W lutym ub. roku płaszcz ponownie 
wyjęto ze skrzynki i wszystkie ele
menty poddano zabiegom konser
watorskim.

W listopadzie ub. roku z hełmu wie
ży Ratusza Głównego Miasta 
Gdańska dokonano demontażu fi
gury króla Zygmunta Augusta. 
Obecna figura jest rekonstrukcją 
zniszczonej w wyniku ostrzału mia
sta w 1945 r. rzeźby umieszczonej 
na ratuszowym hełmie w 1561 r.; 
jej projektantem byt Niderlandczyk 
Dirk Daniels. Projekt nowej rzeźby 
wykonał Kazimierz Macur. Po de
montażu figura Zygmunta Augusta 
umieszczona została w Wielkiej Sa
li Wety w Ratuszu Głównego Mia
sta Gdańska.

W Muzeum Józefa Ignacego Kra
szewskiego w Romanowie do 15 
października ub. roku czynna była 
wystawa poświęcona obchodom 
45. rocznicy powstania muzeum 
oraz „Roku Kraszewskiego w Po
wiecie Bialskim”, ogłoszonego 
w związku ze 195. rocznicą urodzin 
i 120. rocznicą śmierci pisarza. Na 
wystawie zaprezentowano więk
szość zachowanych w polskich 
zbiorach obrazów olejnych i akwa
rel J. I. Kraszewskiego. W katalogu, 
towarzyszącym ekspozycji, za
mieszczono m.in. zdjęcia tych prac, 
których nie udało się pokazać na 
wystawie jubileuszowej.

Do Muzeum Zofii Kossak-Szat- 
kowskiej (Kossak-Szczuckiej) 
w Górkach Wielkich na Śląsku 
Cieszyńskim trafiła maszyna do 
pisania, której używała pisarka 
w czasach powojennej emigracji 
w Anglii. Eksponat ma szczegól
ne znaczenie, gdyż w zbiorach 
muzeum znajduje się bardzo nie
wiele przedmiotów z czasów emi
gracji pisarki. Placówka dotych
czas posiadała jedynie kilka 
zdjęć i zaproszeń. Zofia Kossak 
kupiła wykonaną na specjalne za
mówienie maszynę - z polskimi 
czcionkami - w firmie „Imperial" 
między 1947 a 1949 r. Gdy 
opuszczała Anglię, przekazała ją 
przyjaciółce, a później maszyna 
trafiła do Kanady. Niedawno zo
stała odnaleziona na strychu. 
Dzięki pomocy konsula polskiego 
w Montrealu przesłano ją do mu
zeum. Maszyna jest w dobrym 
stanie, jej autentyczność została 
potwierdzona.
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UfUf wiedzieć 
W W więcej

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

31,5 x 39,5 cm, na odwrocie 
nalepka z napisem: „Wysta
wa obrazów w Salonie Sztuk 
Pięknych Józefa Ungra 
w Warszawie’’, datowanie: la
ta osiemdziesiąte XIX w.) wy
stawiono na sprzedaż z ceną 
wywoławczą 1200 zł. Taka 
też mniej więcej, zależnie od 
stanu zachowania grafiki, 
jest jej wartość rynkowa.
Litografowaną reprodukcję 
akwareli Juliusza Kossaka 
„Puk, puk w okieneczko” 
(oryginał po raz pierwszy 

„Gdyby nie nagła potrzeba 
porządkowania rodzinnych 
pamiątek i pomyst oddania 
do oprawy najcenniejszego 
w naszym domu obrazu, który 
«od zawsze» uważany byt za 
autentyczne dzieto Juliusza 
Kossaka - zapewne nie było
by tego listu. Stało się jednak 
inaczej. Byt «oryginat», jest li
tografia (i list do rubryki Sie
dzieć więcej»). Po wyjęciu ob
razu z ramy i odsłonięciu za
okrąglonego w narożach pas
separtout (które niewątpliwie 
dobrze dopasowano przed la
ty do simlerowskiej złotej ramy 
o podobnie zaokrąglonych ro
gach) ukazały się bowiem za
słonięte dotąd fragmenty 
akwareli z fantazyjnymi napi
sami: «Kossak» (co cieszy) 
oraz «druk i litjografia?) Meyer 
w Warszawie" (co martwi). 
Obraz (do listu dołączam ko
lorowe ksero) bardzo przypo
mina reprodukowaną przez 
Kazimierza Olszańskiego w al
bumie «Juliusz Kossak" (Kra
ków 2000, S. 123, poz. 234) 
pracę «Puk, puk w okienecz
ko, otwórz panieneczko" 
z 1863 r. Nic więc dziwnego, 
że jeszcze niedawno sądzili
śmy, że mamy u siebie inną 
wersję tej akwareli. A tu nagle: 
«druk i litografia". Jaka jest 
wartość takiej reprodukcji? 
Kiedy ją wykonano? Czy jest 
sens zanosić to do oprawy?".

Elżbieta Barańska 
Warszawa

To prawda, że opisany w li
ście obraz (il. 1) nie jest ory
ginalną pracą Juliusza Kos
saka, lecz jego reprodukcją. 
Nie znaczy to jednak, że nie 
ma on żadnej istotnej war
tości. Przed trzema laty 
w ofercie Antykwariatów 
Warszawskich LAMUS (IX 
aukcja książek i grafiki, War
szawa, 4 grudnia 2004 r., 
s. 80, poz. 250) analogicz
ną do opisanej w liście 
chromolitografię (wymiary: 

wystawiono w warszawskiej 
Zachęcie zimą 1862/1863 r., 
z tytułem „Hej tam na górze 
jadą rycerze”, odnoszącym 
się do pierwszych dwóch 
wersów, a nie refrenu popu
larnej piosenki) wykonano 
w 1879 r. w warszawskim 
zakładzie artystyczno-lito- 
graficznym W. F. H. Meyera 
przy Nowym Świecie 58, ja
ko premium dla nabywców 
Kalendarza Ilustrowanego 
Józefa Ungra na rok zwy

K. P. M
KUPON PREMIOWY

NA RYCINĘ

■PUK. PUK, W OKIENECZKO" 
dla W-go.........................................................................................................

......................................................................................

...... ............................ .. ..................... ......................

czajny 1879. W dołączonym 
do tego kalendarza ogło
szeniu zapowiadającym uka
zanie się grafiki można było 
przeczytać m.in.: „Jest to 
kopia chromolitograficzna 
pięknej akwarelli Juliusza 
Kossaka, która przedstawia 
ułanów przed chatą. Jeden 
z nich puka w okno, za szy
bą którego widać piękną 
twarzyczkę dziewczęcia. Tuż 
przy nim dwóch innych, sta
ry wiarus, dzielny wojak mo
że z pod Samosierry, i mfo- 
dzieniec-żolnierz, który z za
pałem oddał się stanowi 
wojskowemu. W oddali wi
dać wstęgą ciągnący się od
dział kawaleryi, którego ko
niec ginie poza wzgórzem. 
Na wzgórzu kościół, w gru
pie malowniczej drzew”. Po 
czym następuje fragment, 
jakby specjalnie ułożony na 
pocieszenie naszej Czytel
niczki: „Chromolitografia ta, 
wykonana w Warszawie, tak 
rysunkiem, jak sympatyczną 
treścią i doborem kolorów 
zasługuje na miano praw
dziwego dzieła sztuki i na
klejona na okazałym brysto- 
lu, może się stać ozdobą 
śród innych utworów ołów
ka i penzla [...]. Ktoby z od
biorców życzył sobie dać 
oprawić rycinę w ramy, ze- 
chce się zgłosić do admini- 
stracyi drukarni, która za
warta umowę na dostawę 
odpowiednich ram, po naj
niższych możliwie cenach. 
Próbki są do obejrzenia 
w Kantorze Drukarni. Lub fi
li j zakładów Miodowa 3". 
Całość zamyka, dodany do 
ogłoszenia, kupon premio
wy (il. 2).
Okazuje się więc, że nawet 
tak niepozorna (by nie po
wiedzieć „niechciana”) gra
fika, jak ta, którą poznali
śmy z opisu i reprodukcji, 
może mieć całkiem intere
sującą historię. I choćby 
dlatego warto o nią zadbać, 
nie wykluczając wizyty u ra- 
miarza.
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Podróżując z Krakowa do Warszawy, mija się Wodzisław, niewielką miejscowość 
położoną pomiędzy Miechowem a Jędrzejowem. Miasto to wraz z przyległościami 

od 1370 do 1945 r. znajdowało się w rękach rodu Lanckorońskich, 
którzy budowali tu zamki i pałace. Stojący do dziś pałacyk w pobliskim Brzeziu 

jest ostatnią zachowaną w tym rejonie rezydencją tego rodu. W 2005 r. zakupił go 
Stanisław Zadora i zamierza prowadzić w nim działalność społeczno-kulturalną.

Wokół pałacyku Lanckorońskich
w Brzeziu koło Wodzisławia

MICHAŁ KAZIMIERZ NOWAK miała się mieścić prywatna kaplica kalwińska. Zagadko
wą atmosferę wokół pałacyku podgrzewała dodatkowo 
obecność piwnic z ostrołukowymi odrzwiami w tzw. do
mu wójtowskim, wybudowanym przed 1849 r., który 
znajdował się w sąsiedztwie rezydencji Lanckorońskich. 
Według niektórych historyków powstanie piwnic należy 
datować pomiędzy XIV i XVI w. Przypuszczano, iż mo
gą one być albo pozostałością „stacji-dworu” z czasów, 
kiedy dobra te należały do króla, albo zamku wybudo
wanego przez Lanckorońskich (Krzysztof Myśliński, Sie
dziby Lanckorońskich herbu Zadora w Brzeziach Wodzi
sławskich. O przenoszeniu znaczeń i roli biografistyki 
w badaniach nad dawną architekturą, w: Dwór polski, 
VI, Kielce 2002, ss. 91-112).

Na podstawie badań nad rezydencją Lanckorońskich 
w Brzeziu udało się określić jej pierwowzór. Według Marii 
Brykowskiej (M. Brykowska, Architektura willi Lanckoroń
skich w Brzeziu kolo Wodzisławia. Problem lokalizacji, ty
pu, genezy i kontynuacji, w: Dwór polski, VII, Warszawa 
2004, ss. 41-59) pałacyk wybudowany został w stylu willi 
toskańskiej, a charakterystyczna latarnia na dachu - to ar
chitektoniczny relikt wieży obronno-mieszkalnej (la casa 
torre). Oględziny pałacyku dokonane przez Joannę Chwist 
(M. Brykowska, ibidem) dowiodły też, iż został on tylko 
nieznacznie przebudowany i w przyziemiu zachował plan 
kwadratu podzielonego na dziewięć części. Większość hi
storyków była także zgodna co do tego, że obiektu nie wy
budował Jan Lanckoroński, jak twierdził Przypkowski, lecz 
powstał on przypuszczalnie na początku XVII w. za czasów 
Samuela Lanckorońskiego (zm. 1638). Dopuszczano 
wprawdzie myśl, iż fundatorem pałacyku mógł być któryś 
z potomków Samuela, albo jego prawnuk Maciej Lancko
roński (1723-1789), wojewoda bracławski, ale do hipote
zy tej podchodzono z dużym powątpiewaniem.

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, kiedy mógł powstać 
stojący do dziś pałacyk, należy cofnąć się do czasów śre
dniowiecza i określić, jak wyglądały poprzednie rezyden
cje Lanckorońskich. Należy też dodać, iż istniejące wokół 
tej historii niejasności są konsekwencją nie tylko bardzo 
skąpej liczby źródeł, ale także braku (w zachowanych 
wzmiankach) klarownego rozróżnienia Brzezia i Wodzi
sławia oraz Brzezia i Laskowej. Zamieszanie pogłębia 
jeszcze obecność takich nazw, jak „Kopiec” oraz „Moro- 
waniec”. Dowolność w nazewnictwie widać również

! I obwodnicy okalającej Wodzisław widać pałacyk 
■'4z charakterystyczną latarnią w dachu. Wokół zacho
wały się również resztki parku z pięknymi kasztanowcami 
oraz część zabudowań administracyjnych i gospodarczych, 
które wchodziły niegdyś w skład folwarku Brzezie. Dobra 
te w końcu 1923 r. stały się własnością Antoniego Lanc
korońskiego (1893-1965), który przejął je po ojcu Karolu 
(1848-1933). W okresie międzywojennym pałacyk 
w Brzeziu Antoni Lanckoroński traktował jako rodzaj let
niej rezydencji, w której zatrzymywał się podczas wizyta
cji dóbr wodzisławskich (Michał Kazimierz Nowak, Dobra 
wodzisławskie Antoniego Lanckorońskiego w latach 1918- 
-1945, w: Cystersi - Jędrzejów - Ziemia Jędrzejowska, Ję
drzejów - Kraków 2006, ss. 111-149). W porównaniu do 
innych rezydencji Lanckorońskich - w Wiedniu, Rozdole, 
Jagielnicy czy Komarnie - pałacyk w Brzeziu w istocie 
przypominał letnią willę. Kiedy w 1939 r. do Wodzisławia 
wkroczyli Niemcy, w pałacyku utworzono ośrodek wypo
czynkowy dla niemieckich żołnierzy. Pod koniec okupacji 
Niemcy traktowali obiekt jako sanatorium i szpital. Prze
bywali tu również chorzy warszawiacy, wysiedleni ze swo
jego miasta po powstaniu. W 1945 r. majątek Lanckoroń
skich został rozparcelowany i wówczas zrodziła się myśl, 
aby w budynku umieścić siedzibę szkoły rolniczej. Osta
tecznie utworzono tutaj liceum ogólnokształcące i stan ta
ki trwał aż do lat siedemdziesiątych XX w., do czasu, kie
dy na potrzeby szkoły wybudowano nowy kompleks bu
dynków wraz z internatem w Wodzisławiu. Odtąd pała
cyk w Brzeziu stał przez wiele lat opuszczony. Podjęte 
w latach dziewięćdziesiątych próby uruchomienia w nim 
działalności gospodarczej przez nowych właścicieli zakoń
czyły się, niestety, niepowodzeniem i w 2005 r. obiekt po 
raz kolejny zmienił gospodarza - budynek wraz z parkiem 
nabył Stanisław Zadora.

Już w latach pięćdziesiątych XX w. pałacyk w Brze
ziu rozbudził zainteresowanie Tadeusza Przypkowskie
go. Powstanie obiektu przypisywał on Janowi Wodzi- 
sławskiemu-Lanckorońskiemu (zm. 1564) (T. Przypkow
ski, Zabytki reformacji w Kielecczyźnie, w: Studia rene
sansowe, t. I, Wrocław 1956, ss. 57-82). Zdaniem Przy
pkowskiego pałacyk, oprócz funkcji rezydencjonalnej, 
pełnił też funkcję religijną, a w jednym z pomieszczeń 
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1. Widok na paiacyk w Brzeziu od strony południowo-zachodniej
2. Przywilej Samuela Lanckorońskiego z 1627 r. wystawiony dla cechu 
szewców wodzisławskich (w zbiorach Archiwum Państwowego
w Krakowie)

w sprawozdaniach kościelnych z J830 r., gdy mówi się 
o sumach zapisanych na rzecz plebanii nie na folwarku 
Brzezie, lecz na dworze wodzisławskim.

Na mocy testamentu Kazimierza Wielkiego Wodzisław 
wraz z przyległymi doń wioskami darowany został 
w 1370 r. protoplastom Lanckorońskich. W mieście lub 
na jego obrzeżach stał wówczas już zamek, o którym 
wspomina się w aktach żup solnych. Czy była to budowla 
obronna, czy tylko stacja dla dworu królewskiego - tego 
niestety nie wiemy. Jak podaje Stanisław Cynarski, 
w 1415 r. Jan „Marszałkowicz” Lanckoroński założył na
tomiast w okolicach Wodzisławia Brzezie, na pamiątkę in
nego Brzezia - siedziby rodowej spod Bochni (S. Cynarski, 
Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia, Warszawa - Kra
ków 1996), i przypuszczalnie tu powstała wówczas pierw
sza rezydencja, być może zamek, być może villa rustica. 
Nazwa „Brzezie” początkowo nie pojawiła się jednak

w wykazach majątkowych mówiących o składzie klucza 
wodzisławskiego. Jakiś rodzaj wyodrębnienia Brzezia na
stąpić musiał przypuszczalnie dopiero w 1444 r., kiedy 
dokonany został podział dóbr pomiędzy synów Zbigniewa 
Zadory i kiedy ostatecznie wyłoniła się wodzisławska linia 
rodu. Pierwsze wzmianki o dworze w Laskowej i o zamku 
oraz dworze należącym do Adama Wodzisławskiego poja
wiają się dopiero w 1504 r. Warto dodać, iż cztery lata 
później Adam Wodzistawski-Lanckoroński wystarał się 
w kancelarii królewskiej o nadanie dla Wodzisławia prawa 
magdeburskiego, co wiązało się zapewne z przestrzenną 
reorganizacją miasta (w okresie tym przypuszczalnie nie 
było tu jeszcze żadnego osobnego folwarku o nazwie Brze
zie i dlatego też wspomina się nie o dworze w Brzeziu, lecz 
w Laskowej, wsi obecnie przylegającej do Brzezia). Pro
blem polega jednak na tym, że z zapisów pochodzących 
z czasów Adama Wodzisławskiego nie wynika jasno, czy 
mamy do czynienia z trzema, czy też z dwoma obiektami. 
Jeśli przyjmiemy, że były to trzy budowle, to mogły nimi 
być: zamek z czasów Kazimierza Wielkiego, zamek Lanc
korońskich sprzed lokacji Wodzisławia i rezydencja 
w Brzeziu. Jeśli natomiast przyjmiemy, iż były tylko dwie 
budowle, to pierwszą z nich był królewski zamek w przed- 
lokacyjnym Wodzisławiu, a drugą - dwór w Brzeziu koło 
Laskowej. Czy zatem zachowane w podziemiach „domu 
wójtowskiego” piwnice mogą być pozostałościami po 
pierwszej rezydencji Lanckorońskich, czy może zamku 
z czasów króla Kazimierza Wielkiego?

Nieco światła rozjaśniającego mroki dziejów wprowa
dzają Seweryn Borkiewicz i Zygmunt Linowski (S. Bor
kiewicz, Z. Linowski, Monografia historyczna i gospodar
cza powiatu jędrzejowskiego, Kielce 1937). Wspominają 
oni, iż Jan Lanckoroński zbudował zamek w Wodzisła
wiu, a pałac - być może na miejscu dawnego zamku 
obronnego - w Brzeziu. Wzmianki na temat zamku 
w Wodzisławiu znajdujemy w sprawozdaniach z synodów 
różnowierczych z 1558 r. Wynika z nich, iż to tam wła
śnie, a nie w zborze kalwińskim odbywały się dysputy re
ligijne. O zamku tym wspomina też X. Kasjan Korczyń-
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3. Tzw. dom wójtowski w Brzeziu, 
widok od strony południowo-wschodniej
4. Piwnice z ostrotukowymi odrzwiami we wschodniej części
„domu wójtowskiego” .' M (zdjęcia: 1,3,4 - Michal K. Nowak)

ski, który, pisząc w drugiej połowie XVIII w. genealogię 
Lanckorońskich, widział na jego sklepieniach napisy po
świadczające fundację budowli przez Jana Lanckoroń- 
skiego {Kazanie Pogrzebowe Sławnej y świętey pamięci Ja
śnie Wielmożnej IMOSCI Pani Apollonii z Morsztynów 
Lanckorońskiej Stolnikowy Podolskiej w Kościele Wodzi
sławskim dn. 12 maia 1762 r. Miane przez X Kassyana 
Korczyńskiego Franciszkanina). Istnienie budowli w XVIII w. 
potwierdza też adnotacja z 1763 r. W roku tym Maciej 
Lanckoroński ponowił na „zamku wodzisławskim” przy
wilej nadany cechowi szewców przez Samuela Lancko- 
rońskiego w 1627 r. Problemem pozostaje jednak lokali
zacja zamku. Czy stal on w Wodzisławiu polokacyjnym, 
czy też w Brzeziu, które określano w źródłach również ja
ko Wodzisław?

Według Borkiewicza i Linowskiego wystawiony przez 
Jana Lanckorońskiego pałac (jeżeli rzeczywiście wybudo
wano go na miejscu dawnego zamku) uległ pożarowi, jed
nak już w pierwszej połowie XVII w. powstała w okolicy 
Brzezia kolejna rezydencja. Nie była ona jednak murowa
na, lecz drewniana. Wspomniany tu już Kasjan Korczyński 
napisał bowiem o Samuelu Lanckorońskim „[...] o nim 
świadczy Niesiecki, że w Wodzisławiu wiarę Heretycką 
znacznie zakorzenioną wykrzewił, Predykantów luterskich 
wyrzucił, Wiarę Świętą ze czcią, chwałą i triumfem ludu po
wszechnego trochy przez błędy poniżoną wprowadził i wy
wyższył; Kościół przyzwoitym kształtem i modną strukturą 
fundował i murem przyozdobił, Pałac tamże na wyspie 
drewniany y Dwór w Dobrach Cieśle nazywanych w Staro
stwie Małogojskim wystawił”. Jeśli zatem drewniany pałac 
został wybudowany na wyspie w okolicy Wodzisławia, to 
z pewnością nie był to obiekt w typie willi toskańskiej, jak 
zakładała dotychczas część historyków. Przy tej okazji na
leży też zastanowić się, czy wspomniana wyspa mogła być 
tajemniczym Kopcem, który kilkakrotnie występuje w źró
dłach? Kiedy Pakosław Kazimierz Lanckoroński, syn Sa
muela i Zofii, przekazał w 1687 r. część majątku synowi 
Samuelowi, zapisał mu wówczas również Wodzisław 
z zamkiem oraz wsie: Laskową, Kopiec, Morowaniec 
i Brzezie. Z zapisu tego wynika, iż zamek formalnie przy

pisany był do Wodzisławia, czy jednak stał w obrębie mia
sta? Ponadto wspomniany Kopiec uważany był za inną osa
dę niż Brzezie, Laskowa czy też Wodzisław. O ile lokaliza
cja Laskowej i Brzezia jest dla nas jasna, o tyle zagadką po
zostaje lokalizacja Kopca. Podobnie wygląda sytuacja 
w wypadku „Morowańca”, którego nazwa pochodzi za
pewne od murowańca. Czy była to pozostałość zamku 
z czasów Kazimierza Wielkiego, na którym Jan Lanckoroń
ski wybudował w XVI w. pałac, który jednak spłonął?

Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż Samuel Lancko
roński z pewnością nie wybudował stojącego do dziś pała
cyku, tylko mieszkał w drewnianym dworze na wyspie. 
Wybudowany przez Jana Lanckorońskiego zamek nadal 
pełnił funkcję ośrodka administracyjnego w XVIII w. Mo
żemy zatem przypuszczać, iż w Brzeziu, na miejscu, gdzie 
stoi „dom wójtowski”, stał zamek z czasów Jana Lancko
rońskiego, drewniany dwór znajdował się na Kopcu, a ru
iny starego zamku z czasów króla Kazimierza i spalonego 
pałacu na Morowańcu, który zniknął ze źródeł w XVIII w. 
Stan ten mógł jednak ulec zmianie już za czasów Macieja 
Lanckorońskiego w drugiej połowie XVIII w. Jak wspomi
nał w 1789 r. w kazaniu pogrzebowym ks. Andrzej Gro- 
chowalski, Maciej trzykrotnie dźwigał Wodzisław z ruiny 
(Kazanie na pogrzebie ś.p. Jaśnie Wielmożnego JMCI Pana 
Macieja z Brzezia Lanckorońskiego, Wojewody Braclawskie- 
go, Kawalera Orderu Orla Białego i S. Stanisława w koście
le Wodzisławskim Roku 1789 Miane przez W. J. X. Andrze
ja Grochowalskiego, kanonika katedralnego Chełmskiego). 
Być może podejmował też prace budowlane przy dotych
czasowych rezydencjach. W zapiskach z wizytacji biskupiej 
z 1783 r. wspomina się o prebendarzu istniejącej przy ko
ściele wodzisławskim prebendy, który - mimo iż miał do 
dyspozycji osobny dom - za zgodą biskupa przebywał 
w Brzeziu, na dworze u Macieja Lanckorońskiego. Czy był 
to jednak stary dwór na „wyspie” - Kopcu, czy może już 
nowy pałac? Z innych wzmianek z XVIII w. wiemy nato
miast, że na Kopcu znajdował się dom pisarza prewento- 
wego, co zaprzeczałoby obecności dworu w tymże miejscu 
w czasach Macieja Lanckorońskiego. Z kolei spis ludności 
z 1787 r. podaje, iż na zamku (sic!) w Brzeziu mieszkało 
8 mężczyzn i 19 kobiet. Ludzie ci - jak się możemy domy
ślać - byli administratorami i służbą. Spis odróżnia też 
Brzezie od Laskowej, gdzie mieszkało 76 mężczyzn, 62 ko
biety i 18 dzieci, nie wymienia jednak ani Kopca, ani wy
spy, ani też pałacu czy dworu. Czy zatem brak odpowied
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niej rezydencji był powodem, że Maciej Lanckoroński 
u schyłku życia przebywał w Dębnie koło Czorsztyna, czy 
też rezydencja taka wybudowana została przez niego 
w Brzeziu, podczas gdy modernizowano kościół w stylu 
włoskiego klasycyzmu, lecz mimo to Maciej nie zamieszkał 
w nim na stałe? Być może do budowy pałacyku doszło z in
spiracji drugiej żony Macieja, Anny Dobrogniewy z Jabło
nowskich, rozmiłowanej w kulturze antycznej i sztuce wło
skiej, która zmarła jako młoda kobieta w 1782 r.

Jednym z ważnych źródeł do dziejów Wodzisławia 
i Brzezia jest mapa zachodniej Galicji Antona Mayera von 
Heldensfelda z lat 1801-1804. Ukazuje ona obie miejsco
wości, przy czym w Brzeziu, w miejscu, gdzie znajdują się 
obecnie pałac i „dom wójtowski”, wyraźnie wyodrębnio
ne są dwa obiekty oraz zabudowania folwarku leżące na

5. Fragment mapy Mayera von Heldensfelda, na której zaznaczony jest 
pałacyk oraz zamek w Brzeziu, folwark Brzezie oraz bliżej nieokreślone 
zabudowania, być może pozostałość po Kopcu i Morowańcu 
(wg Maria Brykowska, Architektura willi Lanckorońskich w Brzeziu 
kolo Wodzisławia. Problem lokalizacji, typu, genezy i kontynuacji, 
w: Dwór polski, VII, Warszawa 2004)

południe od pałacu (dziś nieistniejące). Jak można się do
myślać, wyodrębnione na mapie dwa obiekty - to stojący 
do dziś pałac oraz wspominany w źródłach zamek, który 
na mapie ma jeszcze wyraźnie kwadratowe kontury. Na 
podstawie akt ubezpieczeniowych z 1849 r. w Brzeziu 
można tymczasem wyróżnić kilka zespołów zabudowań. 
Pierwszym i najważniejszym z nich był pałac, mieszkanie 
rządcy (którego nie ma jeszcze na mapie von Heldensfel
da) oraz spichlerz z wozownią i stajnią. Jako kolejny ze
spól podaje się natomiast wybudowany na fundamentach 
„starożytnego zamku” dom wójta oraz przylegające doń 
stajnie i chlew. Warto zwrócić uwagę, że kamień, z które
go zostały wykonane piwnice w zachodniej części domu 
wójta, i ten, z którego zbudowano podziemia z ostrołuko- 
wymi odrzwiami w części wschodniej, wyraźnie różnią 
się. Może w trakcie dalszych badań uda się ustalić, czy 
piwnice w zachodniej części „domu wójtowskiego” po
wstały w wyniku przebudowy dokonanej w XIX w., czy 
też może wcześniejszych prac. A zatem w okresie pomię
dzy 1804 a 1849 r. doszło w Brzeziu do rozebrania zam
ku i wybudowania na jego fundamentach domu wójta 
(Archiwum Państwowe w Kielcach, ADU, sygn. 153).

Upewnia nas to w przekonaniu, iż zamek, podobnie jak 
dom wójta, pełnił przede wszystkim funkcję administra
cyjną i był zapewne przypisany do Wodzisławia. Wciąż 
nie jest jednak wyjaśniona data powstania pałacu. Przy tej 
okazji wypada wspomnieć o mapie sporządzonej w 1839 r. 
Wynika z niej, iż folwark Brzezie w całości znajdował się 
już na północny wschód od pałacu. Zatem pomiędzy 
1804 a 1839 r. doszło nie tylko do rozbiórki zamku i bu
dowy „domu wójtowskiego”, ale również do całkowitego 
przeniesienia zabudowy folwarku Brzezie, który wcze
śniej był ulokowany na południe od zamku i pałacu. Cał
kowicie zmieniała się zatem topografia tego terenu.

Ponieważ na początku XIX w. doszło do znaczącej 
przebudowy Brzezia, to być może wybudowanie pałacu 
było początkiem tego zamierzenia gospodarczego. Schy
łek XVIII w., mimo iż upływał pod znakiem rozbiorów, 
był w Polsce okresem dużego ożywienia gospodarczego. 
Pod wpływem myśli oświeceniowej bardzo licznie po
wstawały wówczas nie tylko rezydencje pałacowe, ale ca
łe zespoły gospodarcze. Renesans przeżywała też archi
tektura pałacowa w stylu willi toskańskiej. Warto tu przy
pomnieć, iż tuż po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej 
Antoni Lanckoroński (1761-1830), syn Macieja, sprzedał 
swoją willę pod Warszawą i przeniósł się do Wiednia. 
Wodzisław wraz z innymi dobrami kresowymi Lancko
rońskich znalazł się wówczas w zaborze austriackim. An
toni zapewne traktował tę sytuację jako constans i chcąc 
mieć jakiś rodzaj siedziby w Wodzisławiu, zdecydował się 
na budowę tu pałacyku i całkowicie nowego folwarku.

Jeśli przyjmiemy taką hipotezę, powstaje pytanie: kto 
mógł być projektantem pałacyku i budowli gospodarczych 
w Brzeziu? Oczywiście trudno byłoby wskazać jednoznacz
nie na tego lub innego architekta, ale kilka przesłanek mo
że przemawiać za udziałem w tej przebudowie księdza Se
bastiana Sierakowskiego. Antoni Lanckoroński zetknął się 
z nim współpracując w komisji Skarbu i w Komisji Eduka
cji Narodowej. Obaj panowie spotykali się zapewne rów
nież i w Krakowie. Warto podkreślić, iż nagrobek Macieja 
Lanckorońskiego wykonany z czarnego marmuru powstał 
w warsztatach dębnickich przed 1791 r., a więc w czasie, 
kiedy ich dyrektorem był ksiądz Sierakowski. Czy zatem 
Sebastian Sierakowski mógł być projektantem pałacu, albo 
też czy był on twórcą przestrzennej i architektonicznej kon
cepcji nowego folwarku Brzezie, sprawa wymaga zbadania. 
Wiadomo, że w kręgu zainteresowań księdza Sierakow
skiego leżała nie tylko architektura rezydencjonalna, ale 
projektował on również rozmaite obiekty gospodarcze, 
a w swoim traktacie dużą uwagę zwracał na planowanie za
budowy w terenie niezalewowym.

Wracając do sprawy pałacyku w Brzeziu, to nie moż
na wykluczyć, że mógł go wystawić Maciej Lanckoroński, 
ale bardziej prawdopodobna wydaje się fundacja Anto
niego Lanckorońskiego tuż po trzecim rozbiorze, nie póź
niej jednak niż w 1804 r. Wypada też zachęcić badaczy 
architektury do przeanalizowania pozostałości budynków 
gospodarczych w Brzeziu i porównania ich z projektami 
wykonanymi przez ks. Sebastiana Sierakowskiego. Warto 
również podjąć badania archeologiczne, umożliwiające 
zlokalizowanie Kopca i Morowańca, choć może okazać 
się, że wszystkie relikty w tych miejscach zostały całkowi
cie zniszczone.

Michał Kazimierz Nowak
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W Kazimierzu nad Wisłą Teresa Roszkowska, podobnie jak wielu innych artystów, 
dostrzegła szczególną cechę tego miejsca: miasteczko to, 

dając poczucie własnego, przypisanego malarzom wycinka świata, 
wyzwalało potrzebę tworzenia.

Kazimierz Dolny 
Teresy Roszkowskiej

LfTT WALDEMAR ODOROWSKI

łA/szyscy, którzy znali Teresę Roszkowską, nie mieli 
T T wątpliwości: była osobą niezwykłą. Znacznie trud

niej niezwykłość tę nazwać, toteż próby jej identyfikacji 
kończyły się zazwyczaj na opisie dającym wyobrażenie 
o zewnętrzności, daleko niewystarczającym, gdy chodzi 
o zasadnicze składniki osobowości. Kto wie, czy nie było 
to przyczyną (albo jedną z przyczyn), dla której napisano 
o niej tak niewiele. Tylko w pewnym stopniu usprawie
dliwieniem może być to, że o sobie mówić raczej nie lu
biła, wspomnień wręcz unikała, a poza wszystkim nie 
uważała, by stało się coś, co sprawiło, że pisać o niej war
to. Nie oglądała się za siebie, mając 84 lata na widok lu
dzi zebranych z okazji 100-lecia urodzin prof. Tadeusza 
Pruszkowskiego z wielkim zdziwieniem zapytała: „czy ja 
też jestem taka stara?”. Najwłaściwszą jej rzeczywistością 
była sztuka, ale sztuka pojmowana jako kreacja, nieustan
ne tworzenie przekładane na język sztuki, nie autokre- 
acja, choć nader liczne doświadczenia ze współczesnego 
życia artystycznego mogłyby sugerować i to. A jednak na 
autokreację nigdy sobie nie pozwoliła, było to znacznie 
poniżej jej wymiaru duchowego i postawy, jaką w sobie 
ukształtowała i pozostała jej wierna do końca.

Urodziła się (1904 r.) i wychowała w Kijowie w zamoż
nej rodzinie, jej ojciec Adam Roszkowski był inżynierem 
konstruktorem, absolwentem Uniwersytetu w Kijowie 
i tamtejszej Politechniki, matka - Dorota Leiszke pochodzi
ła ze Szwajcarii. Interesujące, że z dzieciństwa Teresa Rosz
kowska najmocniej zapamiętała wizyty w operze, dokąd 
wraz z młodszym bratem Aleksandrem zabierała ją matka. 
Opera otworzyła przed Roszkowską świat nie tylko muzy
ki, ale i sztuki, świat, którego nigdy nie opuściła.

Gdy w 1922 r. osiadła wraz z rodzicami w Warszawie, 
niemal natychmiast zaczęła wchodzić w kręgi artystyczne 
stolicy. We wrześniu wstąpiła do warszawskiego Konser
watorium Muzycznego, gdzie brała lekcje fortepianu 
i solfeżu. Jeszcze wcześniej podjęła naukę malarstwa; 
pierwsze kroki w malarstwie stawiała w prywatnej szkole 
Konrada Krzyżanowskiego. Musiało to być spotkanie 
krótkie, Krzyżanowski zmarl w maju 1922 r., ale być mo
że to on polecił Roszkowskiej naukę we właśnie formują

cej się Szkole Sztuk Pięknych, w której na jedną z głów
nych postaci wybijał się jego uczeń - Tadeusz Pruszkow
ski. To tylko przypuszczenia, faktem jest, że 16 paździer
nika 1923 r. Teresa Roszkowska zapisała się do tej szko
ły i wybrała pracownię... Tadeusza Pruszkowskiego. Pra
cownia ta już wówczas cieszyła się sławą, prof. Pruszkow
ski swoimi metodami nauczania i programem wielkiej 
sztuki przyciągał do siebie coraz więcej studentów, ale 
szczególny smak tej sławie nadał plener, który dla swoich 
pierwszych uczniów urządził w Kazimierzu nad Wisłą.

Było ich zaledwie ośmiu, ale rok później latem poje
chała tam cała, znacznie już liczniejsza pracownia T. Prusz
kowskiego, a razem z nimi uczniowie Władysława Skoczy
lasa i inni, właściwie cała Szkoła Sztuk Pięknych. Pojecha
ła tam też Teresa Roszkowska. Można tylko przypuszczać, 
jakie wrażenie zrobił na niej Kazimierz, z pewnością bar
dzo silne. Nie tylko dlatego, że ów letni plener, trwający 
kilka miesięcy, trwale zapisał się w historii kazimierskiej
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1. „Zachód”, 1928 r., tempera, deska, wym. 37 x 31 cm
2. „Fantazja kazimierska”, 1924 r., tempera, deska, wym. 30 x 40 cm

kolonii artystycznej, choćby przez sławny bal w ruinach 
zamku, nazwany Grand Party Monstre, zorganizowany 
przez artystów dla całego Kazimierza. W miasteczku tym, 
podobnie jak wielu jej kolegów, dostrzegła może wyraź
niej niż inni, szczególną cechę tego miejsca - Kazimierz, 
dając poczucie własnego, przypisanego malarzom, sztuce, 
wycinka świata, wyzwalał potrzebę tworzenia, a ta wykra
czała daleko poza malowanie. Nawet to, co mogło wyglą
dać jedynie na zabawę, było przede wszystkim kreacją, 
także kreowaniem własnej indywidualności. Maria Kunce
wiczowa, świadek tamtych lat i tamtego życia, zresztą do
brze znająca Roszkowską, pisała: „Malarze pływali, malo
wali, żeglowali, przebierali się za pasterzy i dzikusów, kla
syczne amantki, rozbójników, duchy, a nade wszystko ro
mansowali w sposób rzekomo żywiołowy, a właściwie sza
lenie aktorski. Biedę rybaków i sklepikarzy traktowali jako 
egzotyczne tło, od którego jaskrawiej odbijały się ich ko
stiumy i aspiracje” (Maria Kuncewiczowa, Fantomy, Wy
dawnictwo Lubelskie, Lublin, 1989, s. 136).

Trudno się dziwić, że na takiej „scenie”, znając upodo
bania Teresy Roszkowskiej do teatru (także teatralizacji), 
objęła ona jedną z głównych ról. Jej sukienki i stroje, peł
ne fantazji i oryginalności, natychmiast zwróciły na nią 
uwagę, a jeśli połączyć to z niezmiennie ciemną, mocno 
opaloną cerą i wulkaniczną energią, wyłania się postać, 
której niezwykła egzotyczność była rzeczywiście wielką 

kreacją. Jej nieokiełznane, zgoła dzikie usposobienie po
służyły M. Kuncewiczowej do stworzenia Madzi w Dwóch 
księżycach, w innym miejscu pisała o Aszantkach. To rów
nież musiało odnosić się do Teresy Roszkowskiej - wystar
czy spojrzeć na jej zdjęcie z Tadeuszem Pruszkowskim na 
jednym z balów w Kazimierzu (1928 r.), gdzie paraduje 
z piórami we włosach i wielkim kółkiem w... nosie.

Ekstrawagancja, chęć szokowania innych? - nie w Kazi
mierzu, tu była to twórczość taka sama, jak malarstwo i jeż
dżenie na nartach po piasku kazimierskiej plaży. Było to 
swoiste wcielenie idei Gesamtkunstwerk, ale bez towarzyszą
cego zazwyczaj temu pojęciu patosu. Kulminacją kazimier
skich plenerów nie były wystawy, ale poplenerowe bale - ca
łe miasteczko słyszało nawoływanie „wal na bal”, oczywiście 
do Berensa. Tadeusz Pruszkowski nie miał nic przeciw temu, 
wręcz przeciwnie, jedną z podstawowych cech jego dydakty
ki było wyzwalanie w swoich uczniach kreatywności. Być 
może było to jednym z powodów, dla których Roszkowska 
stała się jedną z najbardziej ulubionych uczennic. Musiał do
strzec tę niebywałą energię twórczą. Gdy więc postanowił 
nakręcić film, główną rolę powierzył w nim Teresie Rosz
kowskiej; męską rolę zagrał Eliasz Kanarek. Film nakręcony 
w Kazimierzu latem 1928 r. pt. Wesoły wisielec czyli Kalifor
nia w Polsce miał ponoć surrealistyczny wyraz, ponoć, po
nieważ taśma spłonęła w czasie Powstania Warszawskiego.

Był więc Kazimierz miejscem, gdzie kreatywność Te
resy Roszkowskiej mogła pokazać się niemal w każdym 
wymiarze. Przede wszystkim było to jednak malarstwo. 
To tu wypracowała własną, natychmiast rozpoznawalną
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formę, poczynając od wyboru techniki. Była to tempera, 
malowana na płótnie, naciągniętym na sklejkę. Tempe
rę podpowiedział jej podobno Tadeusz Pruszkowski, ale 
jego podpowiedzi w malarstwie Roszkowskiej jest wię
cej. Pruszkowski chciał u swoich uczniów rozbudzić sza
cunek do tradycji, malarstwa wielkich mistrzów euro

3. „Fantazja z klasztorem 
Reformatów”, 1929 r., 
tempera, deska, wym. 57 x 38 cm

pejskich XVI i XVII w., 
ale nie, by ich naśla
dować, ale znaleźć 
wśród ich dzieł własny 
język, którym wyrazi
liby swoją współcze
sność. Lekcji tych słu
chała i Roszkowska, 
ale nie słuchała bier
nie, jej malarstwo jest 
swoistym dialogiem 
z tradycją, dialogiem 
mocno nasyconym ak
centami współczesny
mi. Z lat kazimier
skich zachowało się 
zaledwie kilka prac, 
cztery z nich są dziś 
w zbiorach Muzeum 
Nadwiślańskiego 
w Kazimierzu Dol
nym. Znalazły się tam 
jako dar Teresy Rosz
kowskiej. Dar tym 
cenniejszy, że były to 
ulubione obrazy ma
larki, z którymi się nie 

rozstawała. Nawet z wystawy przy rue Bonaparte w Pa
ryżu (1930 r.), gdzie sprzedała większość wystawionych 
obrazów, te przywiozła z powrotem. Jest pośród nich 
najstarszy znany jej obraz „Fantazja kazimierska” z 1924 r., 
a więc z pierwszego pleneru. Obraz dość skromny, ale 
wskazujący na teatralne upodobania artystki: kazimier
skie budowle przedstawiła w tym obrazie w sposób cał
kowicie dowolny, po prostu potraktowała je jak ele
menty scenografii. A pośrodku przedstawiła samą siebie 
przy sztalugach. Apoteoza tworzenia?... Inny obraz, 
druga „Fantazja z klasztorem Reformatów” z 1929 r. 
- to już w pełni dojrzały znak malarki Roszkowskiej. 
Ujęty w spiralę murów Kazimierz, w którym symulta
nicznie przedstawione zostały scenki rodzajowe, to 
z jednej strony wyraz afirmatywnego spojrzenia na rze
czywistość, nie tylko kazimierską, z drugiej zaś dyskret
ne, ale bardzo oryginalne nawiązanie do „Wieży Babel” 
Piotra Bruegla Starszego. Zupełnie inny jest trzeci obraz 
kazimierski „Zachód”, bodaj jedyny w twórczości Rosz
kowskiej tamtych lat obraz „bezludny”. Panoramiczne 
spojrzenie na Kazimierz, pełne nieoczekiwanej melan
cholii, refleksyjności. Roszkowska nie dała się uwiązać 
w żaden schemat. I wreszcie czwarty, znów wyjątek, je
dyny autoportret (z 1928/1929) z bardzo egzotycznym, 
afrykańskim (?) tłem.

Pełnię w swojej twórczości malarskiej osiągnęła malar
ka w latach trzydziestych XX w. Jak pisze Iwona Luba: 
„Obrazy Roszkowskiej uwodziły widza ludyczną tematy
ką, teatralizacją przedstawiania wyrażającą się w zapełnia
niu płótna gwarnym, ruchliwym tłumem maleńkich, nie
realnych, nieco bajkowych postaci ludzkich i zwierząt. 
Fantazyjne, ludowo - mieszczańskie stroje - kostiumy bo-

KAZIMIERZ - MIASTECZKO MALARZY

W zaczarowanym kole kilkunastu kilometrów kwadratowych ptodnej, 
ciemnougrowej glinki - stworzy! Bóg pejzaż godny najpiękniejszych 
zakątków południowej Francji - pejzaż rozsloneczniony a przytem 
nieco mglisty, gdzie w opalizujących oparach wiślanych migocą zlo
tem szczyty wieżyc wyniosłych kościołów. Miasto trzech wzgórz. Każ
de z nich dźwiga inny cud architektury. W rynku i na Senatorskiej no
we pokusy. Rozsiadły się tam nieco przysadziście trzy przepiękne ka
mienice zabytkowe - jedyne w tym rodzaju pomniki renesansowego 
piękna w Polsce, na wybrzeżu zaś Gdańskim i przy Krakowskiej dro
dze - gotyckie spichlerze, główna dziś troska ojców miasta i konser
watora.
Kazimierz - miasto - pomnik, gdzie nie ma kamienia w murze, który 
by nie zabrzmiat wspomnieniem przeszłości, gdzie każda grudka zie
mi mogłaby wam opowiedzieć długie i zawile historie o dzwonach bi- 
jących tryumfalnie na przybycie dobrego króla-budowniczego 
i o dzwonach bijących na trwogę wśród wrzasku wyrzynanego przez 
najeźdźcę miasta - Kazimierz, jedna z najpiękniejszych i najważniej
szych relikwii naszej zachodnioeuropejskiej kultury - jest obecnie 
szkołą dla pejzażystów, jako compendium przeróżnego rodzaju sko
jarzeń formalnych i barwnych. Wszystkie orientacje plastyczne znaj
dują tu pożywkę i materiał [...].
Impresjonista znajdzie przede wszystkim światło, moc światła o zło
tawych refleksach - światła, które nam przypomina utracone może 
kiedyś raje Południa. Znajdzie tu orgiastyczne rozfalowanie barw ży
wych i nasyconych, obywających się w pewnych warunkach oświetle
nia prawie bez półtonów i ćwierćtonów. Skoro zaś pierzaste chmury 
zasłonią na chwilę firmament, barwy te, jak gdyby przysłonięte przej
rzystym woalem, nabierają zwiewnej, lirycznej lekkości, demateriali
zując się niejako. Wówczas to okaże się, że zabarwienie zimnej, sza- 
robialej ściany farnego kościoła, przesunie się w cieplejszą tonację 
bladoróżowego z cieniami chłodnej, stłumionej zieleni, a ceglastopo- 
marańczowe dachy zneutralizuje szarość tępawa i obojętna, podkre
ślająca murszejącą patynę wieków [...].
Zaprzysięgłych zwolenników formy „integralnej” w malarstwie uderzy 
w tern dziwnem miasteczku bogactwo nieprawdopodobnych wprost 
kształtów architektonicznych, gdzie niesamowite łamańce swojskie
go, drewnianego budownictwa, jako niby harmonijne dopełnienie za
bytków z XIV do XVII w. - przenoszą nas co chwilę w fantastyczny 
świat dziecięcej groteski. Zabawne uliczki, wiodące korowody roz
huśtanych, podskakujących domków, opatrzonych tajemniczemi 
murkami i przybudówkami, wśród których często prześwieca niespo
dzianie jakiś czcigodny fragment zabytkowej architektury w szczątko
wej postaci - a dachy? Niewątpliwie, w krzywiznach i załamaniach ka
zimierzowskich dachów - objawia się osobliwy duch miejscowej eg
zotyki [...].
Kazimierz odkryli podobno nasi pejzażyści. Obok młodych adeptów 
sztuki, stawiających pierwsze a dość chwiejne kroki w kazimierzow
skim „plenerze”, obok dyletantów i nudzących się pań, które się na 
malarstwo po prostu „uwzięty” - gości Kazimierz od wielu lat także 
poważniejszych artystów. Tutaj pracował przez jakiś czas Aleksander 
Gierymski, tu parali się impresjonizmem Podkowiński i Pankiewicz, tu 
również wodził swoją szkolę plenerową niezapomniany Ślewiński. 
Dzisiaj rozbił tu namioty Tadeusz Pruszkowski ze swymi uczniami. 
Samotny turysta, wspinając się w Kazimierzu na Górę Trzykrzyską, 
skąd ściele się u stóp widok na miasteczko godny rajskich obja
wień - mamrocze sobie pod nosem: „Jakaż szkoda, że nie jestem 
malarzem”...

(Fragment z: Konrad Winkler, Kazimierz malarski, „Wiadomości Literackie”, 
nr 2 z 8 stycznia 1939 r., s. 4)
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4. „Winobranie”, 1931 r., tempera, płótno naklejone na deskę, 
wym. 119 x 108 cm

(obrazy w zbiorach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, 
zdjęcia: Sławomir Lisowski) 

hater ów obrazów Roszkowskiej oddają - groteskowo prze
rysowany - klimat obrazów Piotra Bruegla Starego”; dalej 
podkreśla, że „wprowadzała nastrój pogodnej gawędy, 
tryskającej radością życia, osobliwego żartu” (Iwona Luba, 
Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwu
dziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Neriton, 
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2004, s. 125).

Kazimierza w tych obrazach już nie było, choć pozo
stało wiele z jego ducha, atmosfery. Po ukończeniu stu
diów w 1929 r. (rok później ruszyła tradycyjna dla pra
cowni „Prusza” uroczystość wyzwolin i otrzymała pisany 
i malowany na pergaminie dyplom - attestatioj do Kazi
mierza malarka już nie przyjeżdżała. Zostały jednak 
związki przyjacielskie i koleżeńskie - najlepszym ich wy
razem było powołanie w 1929 r. kolejnej po „Bractwie 
św. Łukasza” grupy artystycznej złożonej z uczniów 
Pruszkowskiego - Szkoły Warszawskiej. Roszkowska zna
lazła się w niej bok: Eugeniusza Arcta, Włodzimierza Bar
toszewicza (prezesa), Leokadii Bielskiej, Michała Byliny, 
Henryka Jaworskiego, Władysława Kocha, Antoniego 
Łyżwańskiego, Władysława Palessy, Jadwigi Przeradzkiej, 
Aleksandra Raka, Wacława Ujejskiego i braci bliźniaków 

Efraima i Menasze Seidenbeutlów. Inten
cją powołania grupy było zachowanie 
i kultywowanie więzów koleżeńskich po 
ukończeniu studiów.

Roszkowska Szkole Warszawskiej 
wierna była od początku, od pierwszej wy
stawy w Zachęcie w 1930 do ostatniej, 
otwartej w styczniu 1929 r. w Instytucie 
Propagandy Sztuki. Malarstwo jednak jej 
nie wystarczało, wciąż pragnęła więcej, 
wciąż marzył jej się teatr, który widziała 
jako połączenie wszystkich sztuk. 1 nie 
musiał długo namawiać jej Wacław Ujej
ski, by rozpoczęła praktykę u wybitnego 
scenografa Wincentego Drabika. Nawet 
jego rychła śmierć nie zawróciła Roszkow
skiej z tej drogi. W 1934 r. wstąpiła na 
Wydział Reżyserski właśnie otwartego 
Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. 
Spotkała tam postacie wybitne: Aleksan
dra Zelwerowicza, Aleksandra Węgierkę, 
Edmunda Wiercińskiego, Leona Schillera. 
Z dwoma ostatnimi współpracowała przez 
wiele lat. Prace scenograficzne przyniosły 
Roszkowskiej wiele sukcesów tak przed, 
jak i po drugiej wojnie światowej. Jednym 
z bardziej znaczących było Grand Prix 
i srebrny medal za scenografię do baletu 
M. Kondrackiego Baśń krakowska na Po
wszechnej Wystawie Światowej „Sztuka 
i Technika” w Paryżu w 1937 r. Kazimier
ską teatralizację życia zastąpił teatr praw

dziwy, kazimierskie plenery zamieniła na krajobrazy pod
halańskie - jeździła do Szlembarku wraz z Tadeuszem 
Kulisiewiczem, Mieczysławem Jurgielewiczem i Bogną 
Krasnodębską-Gardowską, koleżanką z pracowni „Pru
sza”. Ale Kazimierz musiał w niej tkwić głęboko. Jak ina
czej wytłumaczyć jeden z najbardziej tajemniczych i bar
dzo mało znanych epizodów w jej życiu. Wrzesień 
1939 r. i okupacja były dla Roszkowskiej, jak dla tysięcy 
innych, katastrofą, ruiną wspaniale rozwijającej się twór
czości. I właśnie wtedy, w 1940 i 1941 r. Roszkowska 
znów pojawiła się w Kazimierzu. Z tych pobytów pocho
dzi cykl kilkudziesięciu prac malowanych temperą na kal
ce technicznej, obrazów innego świata. Są to pejzaże oko
lic Kazimierza pełne kwiatów, słońca, barwy. Całkowite 
zaprzeczenie ciemności wojny i okupacji. Roszkowska ni
gdy tych obrazów nie pokazywała, nie wystawiała (dopie
ro po jej śmierci w 1992 r. pokazane zostały, w wyborze, 
na wystawie zorganizowanej przez Muzeum Nadwiślań
skie w Kazimierzu Dolnym w 2002 r.). Tak, jakby nie 
chciała się do nich przyznać. Po wojnie do Kazimierza 
przyjechać nie chciała, mówiła, że to już inne miasteczko, 
tamten - jej Kazimierz - wołała zachować w kształcie, 
który zapamiętała z czasów letnich plenerów. W „no
wym” Kazimierzu sceny dla teatru jej życia już nie było.

Waldemar Odorowski
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W historii malarstwa niewielu było takich malarzy, jak Chaim Goldberg (1917-2004). 
Pisarz-noblista Isaac Bashevis Singer wpisał do księgi pamiątkowej wystawy tego artysty:

„Ponieważ esencją istnienia sztetla była wiara, ta wartość nie może ulec zniszczeniu. 
To ona ożywia i trzyma przy życiu naszą sztukę. Tam wciąż są nasze korzenie.

Pozostanie na zawsze celem i źródtem żydowskiej sztuki. Chaim Goldberg ze sztetla 
wyszedł i pamięta każdy jego szczegół. Nigdy nie odchodzi od prawdy rzeczy i ich 

boskiego porządku. Jego praca wzbogaca żydowską sztukę i wizerunek naszej tradycji. ”

Kuzmir Chaima Goldberga
ZT KAZIMIERZ ROBAK

[ J jztuka Goldberga jest łatwo rozpoznawalna, bowiem 
przy całej różnorodności form i treści - indywidu

alność stylu identyfikuje ją równie wyraźnie jak podpis. 
W jego obrazach, zwłaszcza tych ze sztetla, co w jidisz 
znaczy tyle co „miasteczko”, jest jednak jeszcze jeden ele
ment powtarzający się z niezmienną regularnością, obse
syjnie bez mała: to wątek Kazimierza Dolnego, w którym 
Chaim Goldberg się urodził i dorastał, do którego zawsze 
wracał, gdy mieszkał w Polsce i który stal się jego mitycz
ną Arkadią i „krajem lat dziecinnych”, gdy mieszkał 
i tworzył w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.

Nie ma prawie obrazu, na którym Goldberg, odtwarza
jąc sceny z życia i obyczajowości sztetla, nie zamieściłby ka
zimierskich motywów: ruin zamku, baszty, sylwetki fary, 
Góry Trzykrzyskiej, kamieniczek lub studni pod drewnia
nym daszkiem z rynku czy domu rodzinnego. Sztetl Gold
berga, mimo że ma wymiar ponadczasowy i znaczenie sym
bolu, w podtekście jest projekcją sztetla kazimierskiego.

Chaim Goldberg urodził się 20 marca 1917 r. Byl pierw
szym synem i dziewiątym z jedenaściorga dzieci Summera 
i Ity Goldbergów. Kazimierz nad Wisłą zawsze ściągał arty
stów. Chaim od dziecka obserwował malarzy i chcial robić 
to, co oni. Zaczął malować wcześnie. Gdy podrósł, dorabiał 
jako pomocnik krawca, kowala, uczeń piekarza czy malarz 
pokojowy, ale nie porzucił swojej sztuki.

Do Kazimierza przyjeżdżali nie tylko artyści renomo
wani. Pełno w nim było wędrownych grajków, wagabun- 
dów, obieżyświatów, żebraków. Dom Goldbergów za
wsze był otwarty dla przyjezdnych, którzy nie tylko nie 
musieli wydawać pieniędzy za nocleg, a jeszcze wyruszali 
rano w wyreperowanych przez gospodarza butach. Płaci
li inną walutą: swoją muzyką, opowiadaniem do późna 
w noc zasłyszanych w świecie historii. Dziecinne prace 
malarskie Chaima ilustrowały legendy, które słyszał 
w domu, w szkole od rabina, w otoczeniu. Rodzice byli 
dumni z talentu syna. Ojciec dawał mu pieniądze na far
by, a jego akwarele zawieszał na ścianach i przy każdej 
okazji prezentował gościom i klientom.

Rozerwany but sprawił, że Saul Silberstein, uczeń 
Freuda i kulturoznawca przejeżdżający w 1931 r. przez 

Kazimierz, musiał skorzystać z usługi szewca Summera 
Goldberga. Badacz kultury nie mógł nie zauważyć wiszą
cych wszędzie obrazków. Dalej historia potoczyła się we
dług znanego wzoru: stypendium ufundowane przez 
przyjaciół Silbersteina - adwokata Feliksa Kronhsteina 
i rzeźbiarza Henryka Kunę - pozwoliło chłopcu na dalszą 
naukę, a później na studia artystyczne. Chaim miał 14 lat, 
gdy wyjechał z Kazimierza do Krakowa. W pierwszej 
szkole panowały zbyt wielkie rygory artystyczne, dlatego 
szybko przeniósł się do drugiej, im. Ludwiki Mehoffero- 
wej. Szkołę tę ukończył, gdy miał 17 lat, złożył papiery 
do warszawskiej ASP i został najmłodszym studentem 
w klasie Tadeusza Pruszkowskiego. Studiował m.in. 
w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, Xawerego Duni
kowskiego, Henryka Gottlieba, Henryka Kuny.

Do rodzinnego domu zawsze wracał na wakacje. Póź
niej, już na emigracji, będzie malował z pamięci dawny 
Kazimierz, ludzi z czasów młodości, ulice, domy, sklepy. 
A pamiętał najdrobniejsze szczegóły: przedmioty, po
mieszczenia, rysy twarzy. Wiele osób poznawało tych, 
których malował Goldberg i oglądając obrazy nazywało 
ich po nazwisku.

Chaim Goldberg utrwali! to, co zapamiętał z dzieciń
stwa i młodych lat, kiedy sam mieszkał w sztetlu. Na jego 
płótnach są sceny z życia codziennego, uroczystości religij
ne i rodzinne, charakterystyczne postacie, wnętrza domów, 
portrety i impresje, wąskie uliczki i handlarze na rynku. Na 
dachach tańczą skrzypkowie, nad obłokami unoszą się tań
czące i grające dusze z raju. Wokół zastygłych w ruchu tan
cerzy wirują feerie kolorów. Orszak weselny wpleciony jest 
w meandry ulic, nad którymi unosi się szatchan - swat 
z nieodłącznym parasolem w radosnym pląsie. Budowle 
miast wiją się w tanecznym korowodzie wśród wzgórz, 
a wśród nich co rusz powtarzają się detale, które rozpozna 
każdy, kto choć przez kilka minut zatrzymał się na kazi
mierskim rynku: studnia, fara, ruiny, wieża.

Realizm szczegółu, pietyzm wobec tradycji łączą się 
z wyobraźnią i symboliką. Wibrujące poezją i muzyką, prze
sycone mistycyzmem obrazy są lirycznym zapisem strumie
nia pamięci, w którym rzeczywistość i fikcja przeplatają się 
ze sobą, utrwalając jednocześnie prawdę i legendę tego, co 
w tragiczny sposób odeszło bezpowrotnie. Z każdego ujęcia
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1. „Rynek w Kazimierzu”, 1993 r., olej, płótno, wym. 102 x 152 cm
2. „Dzień Odpuszczenia”, 1990 r., olej, płótno, wym. 102 x 152 cm

przebija nostalgia nie tylko za utraconymi obrazami dzieciń
stwa i młodości, ale i za zaginionym światem.

Klęskę wrześniową 1939 r. Chaim przeżył w mundu
rze wojska polskiego. Dostał się do niewoli, uciekł z obo
zu jenieckiego. Przeczuwając zagrożenie, postanowił ucie
kać na Wschód i przyjechał do Kazimierza po rodziców, 
ale Summer i Ita Goldbergowie nie chcieli wyjeżdżać. Ży
li w Kazimierzu od pokoleń, biednie, ale uczciwie i nie 
mogli sobie wyobrazić, że ktokolwiek zechce skrzywdzić 
rodzinę ubogiego szewca.

Chaim i jego żona, Rachela - również absolwentka 
studiów plastycznych, dotarli do Nowosybirska, gdzie 

pracowali m.in. jako scenografowie miejscowej opery. 
Gdy po wojnie towarowym wagonem wrócili do Polski, 
Żydów w Kazimierzu już nie było. Wśród hitlerowskich 
ofiar byli rodzice Chaima. Jemu pozostała żałoba i do
kładna relacja z miejsca kaźni o tym, jak przed zasypa
niem grobów ludzie wyrywali pomordowanym złote zęby 
i szukali kosztowności.

Wszystko to wkrótce powróci w twórczości Goldber- 
ga, w której holokaust zajmuje miejsce szczególne: wizja 
zagłady najbliższych i całego narodu prześladowała go 
nieustannie w ciągu całego okresu twórczego i owocowa
ła pracami o niesłychanej ekspresji. Mają je w swych ko
lekcjach największe muzea światowe. Są na okładkach 
książek i w albumach o tragedii narodu żydowskiego. 
Przypominają o dniach zagłady ze ścian rezydencji prezy
denckiej w Izraelu. Upamiętniają żydowski ruch oporu 
i walkę powstańców warszawskiego getta z hitlerowskimi 
ludobójcami.

Po wojnie Goldbergowie najpierw zamieszkali 
w Szczecinie. W 1947 r. Chaim dostał rządowe stypen
dium na studia w paryskiej Ecole Nationale de Beaux 
Arts. Po powrocie prawie przez cztery lata mieszkali we 
Wrocławiu. W 1952 r. przenieśli się do Warszawy. We
dług socjalistycznego rozdzielnika Chaim Goldberg miał 
rzeźbić pomniki. W 1953 r. wykonał np. zamówienie 
rządowe na pomnik Mickiewicza i Puszkina dla Polanicy 
Zdroju, który - wykonany z mieszaniny cementu i żwi
ru, gdyż brąz był zbyt drogi - rozpadł się po kilkunastu 
latach. Goldberg nie chciał jednak tworzyć rzeźb figural-
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nych w socrealistycznym stylu. Widział siebie tylko 
w mieście rodzinnym, starał się nawet o pracę w biurze 
odnowy Kazimierza. Gdy jej nie dostał, Goldbergowie 
zdecydowali, że całą rodziną - bo mieli już dwóch sy
nów, Wiktora i Szaloma - wyjadą z Polski na stałe. Po 
otrzymaniu oficjalnego zezwolenia emigrowali w 1955 r. 
do Izraela. Zgodę na wywóz obrazów wydało Minister
stwo Kultury i Sztuki, przerzut kilku prac wykonanych 
w miedzi „ułatwi!” konsulat izraelski.

W Izraelu pracownię Goldberga odwiedzali politycy 
i artyści, kolekcjonerzy i znawcy sztuki z całego świata. 
Namalowany w 1962 r. obraz „Sztetl” - panorama i syn
teza dotychczasowych doświadczeń i tematów z przeszło
ści - został zakupiony przez nowojorskie Metropolitan 
Museum of Art do stałej kolekcji sztuki XX w.

Na początku lat sześćdziesiątych XX w. powstał cykl 
złożony z sześciu obrazów: „Ostatnia droga”, „Babi Jar”, 
„Czarne słońce”, „Nadzieja”, „Nie zapomnij!”, „Sześć 
świec”. Cykl ten trafił do muzeum kultury i sztuki żydow
skiej Spertus Museum w Chicago.

Tłem „Ostatniej drogi” i „Czarnego Słońca” jest ro
dzinny Kazimierz: razem z ludźmi umiera miasto, które
go budowle pochłania sinoszary mrok śmierci. Nic nie 
jest w stanie rozjaśnić spowijających Ziemię ciemności. 
Nie chce na nią świecić nawet zamarłe z przerażenia Słoń

ce, które staje się czarne, by nie oświetlać rzeki krwi, 
w której tonie naród Izraela. Komora gazowa pochłania 
już nie pojedyncze istnienia, a całe człowieczeństwo. 
W „Babim Jarze” tragedia nabiera wymiarów kosmicz
nych: Ziemia drży od skarg grzebanych żywcem, a czasz
ki pomordowanych krzyczą o pomoc. Otoczenie pozosta- 
je obojętne wobec męczeństwa, walki i modlitwy Żydów, 
i nikt nie zauważa nawet samotnej ręki wyciągniętej po 
pomoc. Powietrze nad „Sześcioma świecami”, które sym
bolizują sześć milionów ofiar holokaustu, wypełnione jest 
oczami duchów.

Tragedia narodu splata się z tragedią osobistą. W Kazi
mierzu zaczyna się „Ostatnia droga”, a więc w tłumie ofiar 
gnanych przez hitlerowców są również rodzice artysty. Spo
kój i sielankowość zielonych wzgórz z basztą, ruinami zam
ku i farą kontrapunktuje odrażającą scenę rabowania zwłok 
przedstawioną na płótnie „Dół”. Wizja zagłady pod Czar
nym Słońcem rozgrywa się na kazimierskim rynku.

PIĄTEK W MIASTECZKU
Drogą wiejską idą Żydzi do miasta, niosąc węzetki na plecach. Śpie
szą, żeby jeszcze przed szabasem zdążyć do domu. Na rynek za
jeżdżają fury natłoczone chasydami, starymi i młodymi, którzy przy
bywają na szabas Pociechy do swego cadyka. W miasteczku roi się 
od nowych twarzy. Żydzi chodzą swobodnie i wesoło jak w Jerozo
limie - w sztrajmlach, w trzewikach i białych pończochach, mają dłu
gie pejsy i palą fajki... W miasteczku panuje coraz większe ożywie
nie, coraz wyraźniejszy nastrój piątkowy, wszyscy biegają w pośpie
chu. Wszystko wskazuje na to, że szabas, wielki dzień się zbliża. 
Słońce również tak piątkowo stoi nad miasteczkiem i zsyła światło, 
nie wybierając długo, na co paść mają złociste promienie, kogo 
oświetlać mają. Z szynku wychodzą pijani chłopi i chłopki w czerwo
nych chustach i białych sukmanach szykując się do powrotu. Cału
ją się, śmieją i płaczą, ściskają się i tańczą. Ich tęgie, spasione ko
nie przystrojone są wstążkami, wyglądają tak, jakby jechały na we
sele. Śród hałasu i szumu wyjeżdżają z miasteczka, fury podskaku
ją na kamieniach, a prosięta kwiczą na furach. Małe uczniaki z che- 
deru, którym koszula wygląda z majtek, biegną za nimi z głośnym 
wrzaskiem: „Bee! Hurrraaal”. Lejbel, woziwoda, nadjeżdża od rzeki 
z beczką; dzieci napadają na jego konia i wyrywają mu z ogona wło
sy na struny do swoich skrzypiec. Lejbel pomstuje i trzaska z bata, 
ale nikt nie zwraca na to uwagi. Dzieciaki skubią dalej i karmią za to 
konika jagodami i Chlebem z masłem i konik jest zadowolony...
[...]
Wszystko w uliczce jest piątkowe: niebo rozpościera się daleko 
i szeroko, jak gdyby na szabas chciato zdążyć do domu. W miarę 
jak posuwa się dzień, ukazuje się coraz więcej Żydów w atlasowych 
chałatach, w trzewikach i pończochach. Młodzieńcy, w atłasach i je
dwabiach, idą z węzełkami do rzeki na kąpiel. To młodzi chasydzi, 
którzy również przybyli do cadyka, aby spędzić u niego szabas Po
ciechy.
L„]
Słońce skłania się ku zachodowi na drogę do Łęczycy. Mrok już za
pada. Nad wodą osiadła cisza. Ludzie spieszą do domu, tylko ostat
ni woźnice, którzy za późno przybyli do miasteczka i rzemieślnicy, 
którzy opóźnili się z robotą, dążą jeszcze do rzeki. Na rynku Żydów
ki zbierają towar i niosą do domu. Ulicą biegną wykąpani chłopcy 
z butelkami po wino na kidusz. Okiennice zamykają się stopniowo. 
Na krańcu miasta, u wielkiego zajazdu, na drodze wiodącej do 
cmentarza, powstaje płomienna postać w obłoku ze złocistego py
łu... Niebo zasnuwa się coraz ciemniejszym mrokiem. Szemes cho
dzi po ulicach i głośnym klaskaniem rąk wzywa do modlitwy wie
czornej. Tu i ówdzie płoną już w oknach świece szabasowe. Tylko 
na wpół zapadłe domy, pozostałe jeszcze po pożarze, wyglądają 
żałośnie, jak ubodzy krewni, którzy przybyli na wesele w starej, po
dartej odzieży i w szabasowych czapkach aksamitnych na głowie... 
Przed niektórymi domami ukazały się już gospodynie z córkami 
w strojach odświętnych; świeżo umyte i uczesane siedzą na ław
kach przede drzwiami...
Cisza i spokój panują w uliczce [...].

(Fragment z: Szalom Asz, Miasteczko, opracowanie i posłowie Monika 
Adamczyk-Garbowska, Janowiec nad Wisłą 2003, ss. 133-137)
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3. „Swat”, 1991 r., olej, płótno, 
wym. 152 x 102 cm
4. „Szabasowe świece”, 1993 r., 
olej, płótno, wym. 102 x 152 cm
5. „Zimowy dzień”, 1994 r., 
olej, płótno, wym. 102 x 152 cm

steczka, domy, szkoły, 
uroczystości religijne i ro
dzinne. Wśród bohate
rów przewijają się rodzice 
artysty, a wszystko dzieje 
się w Kazimierzu i jego 
najbliższych okolicach.

Powrót do rodzinnego 
miasta był najtrwalszym 
marzeniem artysty, które 
nie opuściło go do końca. 
Zanim dane mu było je 
spełnić, dosięgła go choro
ba i odeszła jego żona Ra
chela, dzięki której przez 
całe życie mógł tworzyć 
nienękany troskami o spra
wy codzienne. Dwa lata 
później, 26 czerwca 2004 r., 
odszedł on sam. Pozostało 
po nim jego dzieło.

W 1967 r. Goldbergo- 
wie pojechali do Nowego 
Jorku, gdzie Chaim przy
gotował wystawę, która 
zdobyła rozgłos ogólno- 
amerykański. W połowie 
lat siedemdziesiątych ro
dzina otrzymała obywa
telstwo Stanów Zjedno
czonych i przeniosła się 
do Houston w Teksasie, 
a stamtąd, w 1987 r., na 
Florydę.

W drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych Chaim 
Goldberg stworzył ma
larską sestynę: sześć ob
razów, połączonych figurą wielogłowej i wielonożnej 
smoczej bestii, symbolizującej ludobójczą machinę hi
tlerowską. Kolejne części: „Powstanie w getcie war
szawskim - 1943”, „Ostatnie pożegnanie”, „Bez od
powiedzi”, „Pociągi”, „Modlitwa”, „Opór”, są synte
zą tragedii i heroizmu, a krytycy nazwali je „żydowską 
Guerniką”. Równocześnie maluje obrazy przedstawia
jące życie w sztetlu, pełne detali i drobiazgów, 
a przede wszystkim przepojone nostalgią i liryzmem.

Na jednym biegunie - synteza grozy, wstrząsające wi
zje męczeńskiej śmierci własnego narodu. Na drugim - 
przepełnione czułością sceny z udziałem pełnych radości 
życia i dobroci postaci zaludniających żydowskie mia-

Goldberg nie znał pojęcia „wypoczynek”. Często 
pracował po 14 godzin dziennie, zupełnie jakby go 
zżerała gorączka twórcza i konieczność wyrzucenia 
z siebie tego wszystkiego, co podpowiadała wyobraź
nia. Mimo przerwy wojennej, przeprowadzek z konty
nentu na kontynent, dorobek artystyczny Chaima 
Goldberga - to blisko trzy i pół tysiąca obrazów olej
nych, akwareli, grafik, rytów, fresków, rzeźb we 
wszystkich możliwych materiałach. Jego prace są dziś 
w zbiorach bardzo wielu muzeów i w kolekcjach 
prywatnych w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Kazimierz Robak
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W
 czerwcu 1559 r. w Paryżu, na końcu ul. Saint-An- 
toine, między pałacem des Tournelles i Bastylią, 
urządzono turniej rycerski, w ramach radosnych 
obchodów zawarcia pokoju w Cateau-Cambresis i zaślu

bin córki królewskiej Elżbiety Valois z Filipem II, władcą 
Hiszpanii. 30 czerwca turniej ów kończył się trzema wal
kami króla Francji, Henryka II Walezjusza (monarchy wy
jątkowo małomównego i tak dalece ponurego, że zyskał 
sobie u poddanych miano „króla z ołowiu”), a zasiadają
ca wśród widzów królewska małżonka, Katarzyna Medy- 
cejska, szalała z niepokoju, pełna najgorszych przeczuć. 
Przewidywała bowiem od dawna, iż jej małżonek zginie 
śmiercią tragiczną, zgodnie z wcześniejszymi dwiema 
przepowiedniami.

Już w 1552 r. Luca Gaurico, słynny astrolog i biskup 
włoski, ostrzegał Henryka, by ten unikał walki w pojedyn
kę, zwłaszcza gdy osiągnie wiek około lat czterdziestu, 
ponieważ właśnie wtedy grozi mu rana głowy, oznaczają
ca ślepotę lub nawet śmierć. W 1555 r. nie mniej stawny 
jasnowidz i lekarz, Michel de Notre-Dame zwany Nostra- 
damusem, opublikował Centurie, w których bez ogródek 
wieścił: „Miody lew pokona starego, / w pojedynku na po
lu walki: / przekłuje mu oczy w ztotej klatce; / dwie rany 
jednocześnie i tak spotka go śmierć okrutna". W dodatku 
Katarzynę - w noc poprzedzającą turniej - nawiedził sen, 
w którym widziała Henryka z wybitym okiem. Jeszcze bar
dziej przerażona, daremnie błagała męża o rezygnację 
z udziału w potyczce.

Walezjusz, zgodnie z obyczajem, zmierzył się z trzema 
przeciwnikami: księciem Sabaudii, księciem de Guise 
i z młodym Szkotem - Gabrielem de Montgomery, kapita
nem gwardii szkockiej. Zakuty w zbroję ozdobioną czer
nią i bielą (barwami jego kochanki Diany de Poitiers) do
siadał wprawdzie rumaka o dziwnym imieniu „Nieszczę
śliwy”, lecz odniósł trzy zwycięstwa. Jakby mu tego było 
mato, uparcie nie chciat zaprzestać walki i - mimo próśb 
Medyceuszki - poprosił Montgomery’ego o ponowne 
starcie. Ten zgodził się, aczkolwiek bez entuzjazmu. Dwaj 
rycerze znów ruszyli na siebie galopem. Aby lepiej wi
dzieć, Henryk II podniósł przyłbicę szyszaku ze złotej bla
chy (Montgomery miał żelazny). W tym momencie lanca 
Montgomery’ego złamała się o napierśnik króla, a pozo
stały w ręku kapitana ułomek wbił się z impetem w prawe 
oko przeciwnika.

Nieprzytomnego władcę przeniesiono do pałacu des 
Tournelles. Nadworni medycy i chirurdzy usunęli wiele du
żych drzazg i opatrzyli ranę. Jednocześnie wezwano 
z Brukseli nadwornego medyka cesarza Karola V, słynne
go anatoma-chirurga, Vesaliusa, który przybył rychło do 
Paryża i nadzorował leczenie monarchy. Aby zbadać rozle
głość rany, przebito lancami czoła czterech opryszków, 
straconych toporem dnia poprzedniego. Niestety, pomimo 
tych wysiłków król przez czas swojej dziesięciodniowej 
agonii w męczarniach, wskutek pourazowego zapalenia 
opon mózgowych i mózgu - nie odzyskał przytomności 
i nie wypowiedział ani słowa. Zmart 10 lipca 1559 r. w wie
ku lat czterdziestu. Dopiero wówczas Vesalius dokonał do
kładnego badania pośmiertnego, które wykazało tak rozle
głe zniszczenie mózgu, że Henryk nie miał najmniejszych 
szans na przeżycie. Samego Montgomery’ego początko
wo uwięziono, później zwolniono; wyjechał do Anglii, lecz 
wrócił do kraju, by uczestniczyć w wojnach religijnych po 
stronie hugenotów. Ujęty 25 maja 1574 r. w Domfort, został 
stracony 26 czerwca tego roku w obecności Katarzyny, 
która ścigała z nieubłaganą nienawiścią mimowolnego 
przecież sprawcę śmierci swego męża. Trzeba przy tym 
pamiętać, iż ta sama Medyceuszka protegowała i ochrania-
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Młody lew pokona starego
X x»

Franęois-Anne David wg rysunku Baptiste Lejeune lub Nicolas Lejeune, „Montgommery blesse 
a mort Henry II en 1559”, 1791 r., akwaforta ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie

ta Nostradamusa, obdarzając go pełnym zaufaniem (nada
ła mu tytuł nadwornego lekarza i wyznaczyła roczną pen
sję), pomimo iż właśnie on w 1560 r., na zamku w Chau
mont nad Loarą, za pomocą magicznego zwierciadła, uka
zał monarchini widmowe obrazy i tragiczne losy jej ukoro
nowanych synów - Franciszka II, Henryka III i Karola IX.

Straszną śmierć Henryka II uwieczniała już szesnasto- 
wieczna grafika francuska. Do najważniejszych przykła

dów należy miedzioryt i drzeworyt 
o tej tematyce, prace sygnowane 
przez malarza Jeana Perrissina I oraz 
miedziorytnika Jacquesa Tortorela, 
obie z około 1570 r. Znalazły się 
one, wraz z licznymi kopiami i wa
riantami, w wydawnictwie pt. Pre
mier volume, contenant quarante 
Tableaux ou Histoires diverses 
touchant les Guerres, Massacres et 
Troubles, advenus en France en ces 
dernieres annees, de 1559 a 1570 
(dzieło, nieczęsto dziś spotykane, 
znajduje się w przebogatej kolekcji 
Hennin w Bibliotece Narodowej 
w Paryżu). Ów wątek podjęło także 
rytownictwo późniejszych wieków, 
ilustrujące dzieje Francji. Mowa tu 
o Histoire de France, czterotomo
wym druku wydanym w Paryżu w la
tach 1787-1796, u Franęois-Anne 
Davida i Pierre’a Sarrazina. Druk ten 
ozdobiły akwaforty wytrawione 
przez wspomnianego Davida (1741- 
-1824), paryskiego grafika i edytora, 
noszącego tytuł „graveur de la 
chambre et du cabinet” Ludwika 
XVIII. Pierwowzory - podkłady do 
rycin wykonał najprawdopodobniej 
malarz i rysownik Baptiste Lejeune 
(1739-1812); w grę może wchodzić 
także Nicolas Lejeune (ok. 1750 -?), 
malarz i grafik, uczeń Louisa J. F. 
Lagrenee. Kompozycja zatytułowa
na „Montgommery blesse a mort 
Henry II en 1559” znalazła się 
w czwartym tomie dzieła (1791), ob
wiedziona-jak i pozostałe ilustracje 
- klasycystycznym obramieniem na 
zasadzie szablonu, z dekoracyjnie 
ułożonymi militariami i atrybutami 
sztuk i nauk. Dramatyczny moment 
turnieju rozgrywa się na pierwszym 
planie: widoczny po lewej stronie 
Henryk gwałtownie odchyla się 
w siodle pod ciosem lancy. W tle ry
suje się kamienica, na której balko
nie widać królewską rodzinę. Na za
chmurzonym i malowniczo skłębio
nym niebie wznosi się strzelista wie
ża kościoła.

Dzisiaj określilibyśmy śmierć 
króla jako wstrząsający wypadek, 

z pewnością niezamierzony. Niemniej jednak zastana
wia dziwne fatum, jakie zawisło nad trzema ostatnimi 
monarchami francuskimi o imieniu Henryk, ponieważ 
wszyscy zginęli w tragicznych okolicznościach. Losy 
Henryka II już znamy, zaś Henryk III Walezjusz i Henryk 
IV Bourbon zostali zasztyletowani przez fanatyków reli
gijnych.

Hanna Widacka
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Dzisna, Dryssa, Druja
D

źwina, jedna z ważniejszych 
rzek Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, wypływając ze źró
deł niedaleko rosyjskiej miejscowości 

Toropiec, przez Witebsk, Połock, Dy- 
neburg i Rygę, zmierza do Bałtyku. Jej 
środkowy bieg, bliski granicy państwa 
carów, w XVI i XVII w. pełnił ważną 
funkcję strategiczną, w 1772 r. stał się 
granicą pierwszego rozbioru, a od 
1921 r. - granicą odrodzonej Rzeczy
pospolitej z Rosją sowiecką i Łotwą. 
Od 1924 r. rubieży strzegli żołnierze 
Korpusu Ochrony Pogranicza.

Trzy miasta o dawnym rodowo
dzie, Dzisnę, Dryssę i Druję, położe
nie nad Dźwiną łączyło, ale i dzieliło. 
Dzisna i Druja znajdują się na lewym 
brzegu, Dryssa na prawym, bardziej 
narażonym na skutki działań wojen
nych. Dzisna i Druja, lokowane na 
prawie magdeburskim, miały więc 
okresy intensywnego rozwoju, Dryssa 
była miejscowością o mniejszym zna
czeniu. W 1921 r. Dryssa znalazła się 
po stronie sowieckiej, tuż przy grani
cy, w strefie niemalże zamkniętej, 
a w 1962 r. utraciła historyczną na
zwę, przemianowana na Wierchnie- 
dźwińsk. Również dziś Dźwina dzieli 
trzy miasteczka na Białorusi. Ponie
waż na stukilometrowym odcinku nie 
ma stałego mostu, z Drui do Dryssy - 
w linii prostej około 30 km - trzeba 
jechać wzdłuż rzeki aż przez Połock, 
przebywając 150 km.

W Dziśnie, na wysokości centrum 
miasta, znajduje się na Dźwinie duża 
wyspa, od dawna zwana Wyspą Bato
rego. To na niej, w miejscu obron
nym, strzegącym przeprawy, w 1563 r. 
- po zajęciu przez Rosjan Połocka - 
Zygmunt August rozkazał wznieść za
mek. W 1569 r. król nadał Dziśnie 
prawo miejskie magdeburskie i herb: 
łódź żaglową na falach w polu błękit
nym. Ranga warowni znacząco wzro
sła podczas wojny Stefana Batorego 
z Iwanem Groźnym, gdy Dzisna stała 
się miejscem koncentracji polskiej ar
mii. 4 sierpnia 1579 r. książę Kurlan
dii Gotthard Kettler złożył tu hołd 
lenny Batoremu, po czym nastąpił 
przegląd wojska, które nazajutrz wy
ruszyło, by odzyskać Połock. Z funda
cji królewskiej stanął w 1583 r. ko
ściół parafialny. Podczas „potopu”, 

w 1661 r. dziśnieńscy mieszczanie po 
siedmiu latach okupacji sami wycięli 
moskiewską załogę, a burmistrza - 
zdrajcę powiesili na bramie. Na po
czątku XVIII w. zamek został zrujno
wany i wkrótce przestał istnieć. Obec
nie na Wyspie Batorego widoczny jest 
tylko wał ziemny, ostatni relikt mi
nionej potęgi.

Wiek XIX - to dla Dzisny okres 
stagnacji w cieniu rosyjskiego garnizo
nu. Z jednym wszakże wyjątkiem: 
8 maja 1831 r. silny oddział powstań
czy na kilka dni zajął miasto, zdobył 
broń, zapasy i pieniądze. Tradycje 
„bastionu nad Dźwiną” odżyły w Pol

sce niepodległej za sprawą patriotycz
nej edukacji - i placówki KOP. Pod 
słupem granicznym nr 65 na wysokim 
brzegu Dźwiny fotografowali się przy
bysze, nie bez emocji patrząc na „bol
szewicką stronę”. 17 września 1939 r. 
Dzisna nie poddała się bez walki. Za
łoga strażnicy KOP, policjanci, rezer
wiści i gimnazjaliści stawili kilkugo
dzinny opór wkraczającym Sowietom. 
W lipcu 1944 r. rosyjski ostrzał artyle
ryjski doszczętnie zniszczył miasto. Do 
dziś w centrum znajduje się rozległa 
pusta przestrzeń z nielicznymi budyn
kami, nad którymi góruje ruina fran
ciszkańskiego kościoła.

1. Dźwina z Wyspą Batorego - widoczny wat królewskiego zamku
2. Dzisna - ruiny kościoła franciszkanów
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Franciszkanów sprowadził do Dzi- 
sny w 1630 r. Krzysztof Chełchowski. 
W 1773 r. na miejscu wcześniejszego, 
drewnianego, wzniesiony został oka
zały, choć bezwieżowy, barokowy ko
ściół Niepokalanego Poczęcia Naj
świętszej Marii Panny. Figura Matki 
Bożej znajdowała się we wnęce nad 
wejściem. W 1832 r. Rosjanie zlikwi
dowali klasztor, a świątynię kilka lat 
później oddali katolikom. W rezulta
cie walk z 1941 i 1944 r. kościół był 
spalony i postrzelany, lecz nadawał 
się do odbudowy, na co nie zgodziły 
się władze sowieckie. W 1958 r. sape
rzy wysadzili fasadę, resztę pozosta
wiono, gdyż wybuchy zagrażały są
siednim domom. Po 1989 r. ruiny 
przekazano odrodzonej parafii, środ
ków starczyło jednak tylko na dobu-

3. Groby rodziny 
Szantyrów
na dziśnieńskim 
cmentarzu
4. Stara kamienica
w Dziśnie
5. Dryssa - kościół 
Narodzenia 
Najświętszej Marii 
Panny
6. Kościół 
dominikanów w Drui 
na fotografii
z początku XX w.

dowanie do potężnych murów prowi
zorycznej kaplicy. Obecnie zaczęła się 
odbudowa - za kilka lat na brzegu 
Dźwiny stać będzie kościół w pier
wotnym kształcie.

Najstarsze nagrobki na dziśnień
skim cmentarzu pochodzą z połowy 
XIX w. Spoczywa tu „pułkownik in- 
gynierów” Piotr Jeśman, „koleski ase
sor” Antoni Barszczewski, „gubernial- 
ny sekretarz” Michał Drozdowicz, 
marszałkowa Zofia Sipayłło. Uwagę 
zwracają groby kilku pokoleń rodziny 
Szantyrów, właścicieli majątku koło 
pobliskiego Mikołajowa. W centrum 
miasta ocalała cerkiew Zmartwych
wstania Pańskiego z 1870 r., ze starą, 
cudami słynącą ikoną Matki Bożej 
z Dzieciątkiem - Hodegetrii, a także 
synagoga z końca XIX w. Wśród nie
wielu zabytkowych domów zwraca 
uwagę skryta w zaułku piętrowa ka- 
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mienica z bogatym detalem architek
tonicznym.

Dryssa wspomniana jest w źró
dłach pod datą 1386, gdy tamtejszy 
zamek zdobył książę połocki Andrzej 
Olgierdowicz, przeciwny polsko-li
tewskiej unii w Krewie. W 1563 r. 
Zygmunt August odnowił fortecę, 
która wkrótce została zajęta przez 
wojska moskiewskie iw 1583 r. odzy
skana przez Batorego. Pierwszy ko
ściół zbudowano tu w 1734 r. Po włą
czeniu do Rosji Dryssa stała się siedzi
bą powiatu i w 1781 r. otrzymała 
herb: Pogoń w polu złotym. W 1812 r. 
w pobliżu znajdował się obóz warow
ny i kwatera rosyjskiego generała Mi
chała Barclaya de Tolly, a miasteczko 
mocno ucierpiało podczas walk 
z Francuzami. Kolejne zniszczenia

przyniosła powódź w 1865 r. Nielicz
ne zabytki dzisiejszego Wierchniedź- 
wińska pochodzą więc z XIX w.

Skromny kościół Narodzenia Naj
świętszej Marii Panny wzniesiono 
w 1867 r., być może przebudowując 
wcześniejszy, z 1809 r. Po pożarze 
w 1899 r. został on gruntownie odre
montowany. Zamknięty w latach 
trzydziestych XX w., był przez krótki 
czas czynny podczas drugiej wojny 
światowej. Od listopada 1941 do 
stycznia 1942 r. posługę duszpaster
ską pełnił w Dryssie ks. Mieczysław 
Bohatkiewicz, aresztowany następnie 
przez nazistów i rozstrzelany pod Be- 
rezweczem. Jako jednego ze 108 ka
płanów - męczenników beatyfikował 
go 13 czerwca 1999 r. w Warszawie 
Jan Paweł II. Odzyskaną po 1989 r. 
w stanie ruiny świątynię odbudowa
no, podwyższając przy tym wieżę.
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7.8.9. Druja
- kościót 
Świętej Trójcy 
fasada (7), 
ołtarz 
giówny (8) 
i oftarz boczn\ 
ze śladami 
zniszczeń (9)

(zdjęcia: 1-
7-9 - Jarosla

Komorowsi

W jednonawowym wnętrzu znajdują 
się, jak niegdyś, trzy odtworzone ołta
rze. Parafią opiekują się polscy kapu
cyni. Niedaleko od kościoła stoi cer
kiew św. Mikołaja z 1819 r. Obelisk 
z 1912 r. - na rynku - upamiętnia stu
lecie wojny z Napoleonem.

Najwcześniejsza wzmianka o Drui 
dotyczy roku 1386 (analogicznie do 
Dryssy). W 1496 r. król Aleksander 
Jagiellończyk nadał Druję kniaziowi 
Tymofiejowi Massalskiemu, który 
wzniósł lub rozbudował zamek. 
W 1581 r. zatrzymał się tu Batory, 
wracający spod obleganego Pskowa. 
W 1600 r. rozległe dobra drujskie ku
pił od Massalskich kanclerz litewski 
Lew Sapieha. W 1618 r. Jan Stanisław 
Sapieha założył obok starej Drui no
we miasto, nazwane Sapieżynem, lo
kowane na prawie magdeburskim. 
Obie części złączył w 1620 r. wspólny 
herb, podobny do dziśnieńskiego, ale 
ze znacznie okazalszą łodzią. Pod rzą
dami Sapiehów miasto stało się ośrod
kiem handlu i rzemiosła, póki lata 
„potopu” nie spowodowały upadku, 
z którego już się nie podniosło. 
W 1825 r. Franciszek Sapieha - za
grożony rosyjską konfiskatą z powo
du nieuznawania rozbiorów - fikcyj
nie sprzedał, a w istocie podarował 
Druję swemu oficjaliście, Józefowi 
Miłoszowi. Czesław Miłosz poświęcił 
tej nieoczekiwanej karierze krewniaka 
fragment książki Szukanie ojczyzny 
(Kraków 1992). W latach Drugiej 
Rzeczypospolitej miasteczko żyło na
dzieją przyszłego rozwoju, projekto
wany port na Dźwinie pozostał jed
nak tylko marzeniem.

Druja utraciła większość swych za
bytków w wyniku zdarzeń, wyraziście 
odzwierciedlających burzliwe dzieje 

kresowych ziem. Dwuwieżowy, w sty
lu baroku wileńskiego, kościół domi
nikanów z lat 1765-1773, po kasacie 
klasztoru przez Rosjan w 1832 r. 
opuszczony, z wolna rozbierany na 
cegłę, został w 1909 r. wysadzony 
w powietrze. Unicka cerkiew św. św. 
Piotra i Pawła z końca XVIII w., 
w 1839 r. przekazana prawosławnym, 
częściowo rozebrana i zamieniona na 
kaplicę ikony Zbawiciela, uległa 
zniszczeniu w czasie drugiej wojny 
światowej - pozostał tylko kikut wie
ży. Osiemnastowieczną wielką syna
gogę fundacji Sapiehów unicestwili 
w 1942 r. hitlerowcy podczas likwi
dacji getta. Walki w 1944 r. obróciły 
w ruinę prawosławną cerkiew Zwia
stowania.

„Zabytkiem wielkiego piękna i zna
czenia” nazwał kościół Świętej Trójcy 
w Drui historyk sztuki Marian More- 
lowski, dodając, że jest to „najświet
niejszy okaz architektury tej ziemi poza 
Wilnem” (M. Morelowski, Zarysy 
sztuki wileńskiej, Wilno 1939, ss. 271, 
273). Trójnawową świątynię ufundo
wał w 1643 r. wraz z klasztorem ber
nardynów Kazimierz Leon Sapieha. 
Z tego najwcześniejszego okresu za
chowały się, zwłaszcza na chórze i pod 
nim, listwowe dekoracje stiukowe 
w tzw. typie lubelskim. Obok form 
geometrycznych występują charakte
rystyczne skrzydlate główki aniołków. 
W drugiej połowie XVIII w. przebu
dowano wieżę i wymieniono wyposa
żenie. W zwieńczeniu ołtarza główne
go z lat 1764-1767 widnieje stiukowe 
wyobrażenie Świętej Trójcy w promie
nistej glorii. Cztery ołtarze boczne 
i ambona pochodzą z 1779 r.

Klasztor został skasowany w 1850 r., 
a świątynia stała się kościołem para

fialnym. W 1923 r. parafię objęli księ
ża marianie, którzy prowadzili 
w klasztorze gimnazjum im. Stefana 
Batorego. Historii uczył w nim Anto
ni Gołubiew, później wybitny powie- 
ściopisarz. W 1944 r. bomba lotnicza 
wywołała pożar, po czym przez po
nad pół wieku świątynia stała opusz
czona i niszczała. W 1989 r. kościół 
zwrócono przybyłym z Polski maria
nom. Pierwszy proboszcz, ks. Antoni 
Łoś, rozpoczął długotrwały remont, 
restaurując i odtwarzając wystrój 
wnętrza. Ołtarz w prawej nawie zre
konstruowano tylko częściowo, wo
kół centralnej części pozostawiając 
zniszczoną strukturę jako wymowne 
świadectwo skutków totalitaryzmu.

Dawny dwór Miłoszów - przed 
wojną koszary szwadronu kawalerii 
KOP, a teraz sanatorium - po wielu 
przebudowach mało jest interesujący. 
Natomiast cmentarz żydowski z po
nad dwustu macewami z pewnością 
zasługuje na uwagę. W 2002 r. Druja 
szczęśliwie odzyskała najstarszy 
z utraconych zabytków, jeden z ka
mieni księcia połockiego Borysa, roz
mieszczonych w 1128 r. na całym ob
szarze jego państwa. Wyryty krzyż 
i napis „Boże pomozi rąbu swojemu 
Bory su” (Boże dopomóż słudze swoje
mu Borysowi) miały zapewnić księciu 
przychylność Stwórcy. Po 1945 r. 
głaz, jako znak „religijnego zabobo
nu” został rozbity i wrzucony do 
Dźwiny. Odnalezione fragmenty uło
żono nad brzegiem rzeki, w miejscu, 
skąd dobrze widać po jej drugiej stro
nie kościół w Przydrujsku, dawnym 
przedmieściu Drui - obecnie należą
cym do Łotwy.

Jarosław Komorowski
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Park Mniszchów w Dukli

W
 wydanej w 1858 r. monu
mentalnej pracy Geografia, 
albo dokładne opisanie kró
lestw Galicyi i Lodomerii, jej autor 

hr. Ewaryst Andrzej Kuropatnicki 
przedstawiał Duklę jako miasto 
„z pałacem nie tak wspaniałym, jak 
we wszelkie wygody obfitym, ogro
dem obszernym, w około murowa
nym, młynem i browarem, wspania
łością podobnym pałacom”. Czter
dzieści lat później ks. Władysław Sar
na w Opisie powiatu krośnieńskiego 
pod względem geograficzno-historycz- 
nym (wyd. Przemysł 1898) relacjo
nował: „Obok pałacu rozległy ogród 
i przeszło 20 morgów obczesny park 
ze starymi drzewami stuletniemi, ale- 
ami z lip i grabów, licznemi sadzaw
kami i rzeką Jasiołką, która park od 
miasta odgranicza”. Zachwyt księdza 
- krajoznawcy dał nawet asumpt 
stwierdzeniu, iż wspomniany teren 
czyni Duklę „jedną z najpowabniej
szych i najlepiej utrzymanych rezy- 
dencyj magnackich w Galicyi”. Pere
grynujący w tych latach po Podkar
paciu wybitny krakowski historyk 
sztuki Stanisław Tomkowicz również 
wielokrotnie wyrażał zachwyt nad 
pałacem Mniszchów oraz otaczają
cym go założeniem ogrodowym, po
święcając temu ostatniemu wiele 
stron w Inwentarzu zabytków powia
tu krośnieńskiego. „Pałac z oficynami 
umieszczony entre court et jardin - 
informował Tomkowicz - znajduje 
się w otoczeniu ogrodu obszernego, 
w północno-zachodniej stronie mia
sta, obok traktu węgierskiego. [...] 
Obszerny ogród typu symetrycznego, 
francuskiego, z alejami drzew, szpale
rami i basenami wody, założony 
w początku XVIII w. [...] w nowszym 
czasie przekształcono nieco, nadając 
mu wygląd naturalistyczno-krajobra- 
zowy, angielski” (wg Piotr i Tadeusz 
Łopatkiewiczowie, Stanisława Tom- 
kowicza Inwentarz zabytków powiatu 
krośnieńskiego, Kraków 2005).

Zaplanowany przez Marię Amalię 
z Briihlów Mniszech w latach 1764- 
-1765 dukielski ogród geometry czno- 
-krajobrazowy, zrealizowany w mod
nym podówczas stylu francuskim, usy
tuowany został na północnym wscho
dzie istniejącego już pałacu. Tę rodową 

rezydencję wzniósł około 1638 r. na 
miejscu starego zamku Franciszek Ber
nard Mniszech, a jego potomek, mąż 
Marii Amalii, Jerzy August rozbudo
wywał pałac równocześnie z parkiem. 
Na nierównym terenie, opadającym ku

francuskie normy, i ściślejszym po
wiązaniu parku z otaczającym go 
krajobrazem naturalnym. Nierówno
ści terenu zostały uwypuklone, 
kunsztowne bukszpany zastąpiono 
naturalną trawą i klombami, jeden 

1. Fragmenty plastyki ogrodowej na skwerze przy pałacu Mniszchów

lewemu brzegowi rzeki Jasiołki, znaj
dowały się wcześniej stawy rybne, któ
rych relikty uwzględniono i włączono 
do nowego założenia. Powstały w ten 
sposób trzy tarasy, z których najniższy 
obejmuje koryto Jasiołki, taras średni 
i największy - ciąg wodny, składający 
się z trzech przedzielonych groblami 
stawów, zasadniczy system komunika
cyjny w postaci alejek i szpalerów oraz 
pałac z oficynami i ogrody warzywne, 
wreszcie taras górny - wysokie skarpy 
oraz aleje lipowe, posadzone wzdłuż 
głównej osi założenia.

W ciągu XIX w. przeprowadzono 
w całym założeniu pewne zmiany, 
których bezpośrednią inspiracją były 
romantyczne idee wybitnej znawczy
ni problematyki ogrodowej tych cza
sów - księżnej Izabeli Czartoryskiej. 
Polegały one m.in. na dosadzeniu no
wych drzew w układach znacznie 
swobodniejszych, aniżeli przewidy
wały to sztywne osiemnastowieczne 

z basenów wodnych pozbawiono 
geometrycznych zarysów i usypano 
nań istniejącą do dziś wyspę. Dukiel
ski park przestał pełnić funkcję opra
wy bujnego dworskiego życia, zysku
jąc walory wybitnie krajobrazowe 
i tworząc warunki niezbędne do kon
templacji piękna natury.

Dokonana przebudowa nie zatar
ła całkowicie pierwotnego planu Ma
rii Amalii, pozostał on czytelny do 
dnia dzisiejszego; widoczny jest m.in. 
w układzie hydrologicznym. Zacho
wał się nadto dotychczasowy układ 
dróg wewnętrznych oraz granice, 
wyznaczone przez kamienno-ceglane 
ogrodzenie. Przetrwały również licz
ne bramy gospodarcze i boczne furty, 
a nade wszystko jedna z nielicznych 
w kraju, długa aleja akacjowa, cią
gnąca się kilkaset metrów wzdłuż 
głównej arterii komunikacyjnej, pro
wadzącej z Rzeszowa do przejścia 
granicznego w Barwinku.
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2. Widok na staw ogrodowy
z pozostałościami kamiennej lawy
3. Filar bramy od strony Traktu Węgierskiego
4. Reminiscencje kamiennego mostku
5. Kaplica ogrodowa

Jeszcze przed ostatnią pożogą wo
jenną na terenie parku w Dukli odno
towywano ponad 800 odmian drzew, 
krzewów i roślin. Były wśród nich ga
tunki w Polsce egzotyczne, takie jak 
miłorząb japoński, tulipanowiec, so
sna czarna, strączyn żółty, surmia ka- 
talpa, dąb grecki etc. Wiele z nich 
przetrwało, aczkolwiek nie są obecnie 
otoczone należytą opieką. Dominują
cym elementem układu przestrzenne
go pozostaje starodrzew lipowy, który 
skupia się w dwóch długich alejach, 
dolnej i górnej, starodrzew grabowy 
i dębowy, liczne klony, topole, a tak
że wiele okazów bluszczu pospolitego. 
Przed pałacem rośnie kilka modrzewi 
i buków.

Nieliczne zachowane relikty ar
chitektury i rzeźby ogrodowej dają 
dziś jedynie skąpe wyobrażenie o mi
nionej świetności ogrodu, której kres 
przyniosły zacięte walki prowadzone 
tu we wrześniu 1944 r. w czasie tzw. 
ofensywy karpacko-dukielskiej. Prze
trwały ślady kamiennego arkadowe
go mostku z 1765 r., rozpiętego po
między dwoma basenami i zaopa
trzonego w smukłe filary, które jesz
cze 30-40 lat temu zwieńczone były 
kamiennymi wazonami (widoczne są 
na zdjęciu reprodukowanym w Kata
logu Zabytków Sztuki w Polsce, w to
mie poświęconym powiatowi kro
śnieńskiemu, wyd. 1977). Równie 
smętny widok przedstawiają kamien-

(zdjęcia: Andrzej Osiński)

ne ławy ogrodowe, pochodzące z te
go samego okresu, oraz studnia w ka
miennej ciosowej obudowie, która 
prawdopodobnie istniała w siedem
nastowiecznym zamku.

W dobrym stanie jest kaplica 
ogrodowa, należy jednak pamiętać, 
iż wzniesiono ją dopiero w 1875 r., 
czyli ponad 100 lat później od loka
cji pierwotnego założenia. W skarpie 
poniżej kaplicy mieściła się lodownia 
- obecnie nie istnieje. Nie zachowały 
się również ślady znajdującego się tu 
w XVIII w. teatru, natomiast prze
trwały widoczne od bramki wejścio
wej do parku ruiny browaru (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 
2003, s. 24).

Próżno dziś szukać tu innych 
dzieł sztuki ogrodowej, o których 
jeszcze 100 lat temu donosił Stani
slaw Tomkowicz. „W różnych miej
scach są na slupach i podmurowa- 
niach rzeźbione z kamienia grupy, 
trofea wojenne, wazony itd." - in
formował, szczegółowo je opisując 
w swoim Inwentarzu. Już wtedy 
część z nich była w znacznym stop-
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niu zniszczona i wydaje się, iż ów
cześni właściciele Dukli, Męcińscy, 
nie przeprowadzali w parku żad
nych znaczących remontów, poza 
zastąpieniem dotychczasowych her
bów Mniszchów własnymi. Co wię
cej, Tomkowicz podał, że „pewną 
ilość podobnych [rzeźb] rzekomo za
sypano ziemią w dołach". W kolej
nych latach z dukielskiego parku 
znikały następne figury, np. posąg 
św. Jana Nepomucena, ustawiony 

obecnie przed fasadą plebanii ko
ścioła farnego św. Marii Magdale
ny; autorstwo tej rzeźby krakowski 
historyk sztuki przypisywał temu sa
memu mistrzowi, który stworzył po
sągi ołtarzowe w tejże świątyni. 
Także późnobarokowy posąg Naj
świętszej Marii Panny, dłuta lwow
skiego rzeźbiarza Fabiana Fesingera, 
ulokowany obecnie przed kościołem 
bernardynów w Dukli, znajdował 
się pierwotnie na terenie parku, po
dobnie postać św. Ignacego Loyoli 
(obecnie na terenie klasztoru ber
nardynów), św. Józefa z Dzieciąt
kiem (koło szkoły) i św. Barbary (na 
jednej z uliczek w pobliżu trasy gor
lickiej). Te trzy ostatnie figury opu
ściły ogród około 1860 r., po serii 
pożarów nękających Duklę w poło
wie XIX w.; św. Barbara miała na
wet wyrytą z tyłu datę przeniesienia 
- rok 1862.

Dewastacji parku sprzyjały nie 
tylko wydarzenia obu wojen świato
wych, ale również fakt, iż rezyden
cja Mniszchów i Męcińskich pozo
stawała niezamieszkana i pozbawio
na należytego dozoru właściwie 
przez cały okres międzywojenny. 
Jednak dopiero to, co nastąpiło 

w latach powojennych, można okre
ślić mianem „radosnej twórczości”. 
Stopień zniszczeń w umęczonej 
i wyludnionej na skutek działań wo
jennych Dukli sięgał 90%. Odbudo
wa, długa i mozolna, została zakoń
czona właściwie dopiero w latach 
sześćdziesiątych XX w. (oficyny 
dworskie - 1958, pałac - 1961- 
-1962). Późnobarokową rezydencję 
Mniszchów zamieniono w Muzeum 
Braterstwa Broni (obecnie: Muzeum 
Historyczne), a park przejęło miasto, 
udostępniając go mieszkańcom i tu
rystom. W bezpośrednim otoczeniu 
pałacu przeprowadzono wiele nieko
rzystnych zmian w strukturze całego 
założenia - m.in. zniwelowano skar
py i tarasy oraz zasypano gruzem 
część fortyfikacji ziemnych, wykar- 
czowano starą dąbrowę przy potoku 
Dukielka, wybetonowano partiami 
jego koryto i wybudowano płytę 
stadionu sportowego. Duże połacie 
powierzchni parkowej wyłączono 
z pierwotnego założenia i przekaza
no Nadleśnictwu Dukla oraz lokal
nym zakładom drzewnym. Wszystkie 
te zmiany są już nie do naprawienia.

Andrzej Osiński

Spotkanie z książką
HISTORIA ARCHITEKTURY SAKRALNEJ

Czy budowle kościelne wznoszone przez wierzących chrześcijan 
są jedynie salami zgromadzeń kultowych? Jakie symbole za
warte są w planach świątyń? Czy wybór miejsca, w którym stanął 

kościół miał znaczenie mistyczne? Na te i wiele innych podobnych 
pytań odpowiada w książce Dom Boga. Historia architektury sakral
nej Edward Norman (Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 2007).

Autor, emerytowany członek zarządu Peterhouse w Cambridge, 
napisał wiele książek na temat dziejów Kościoła i jego roli w świę
cie współczesnym. Omawiana tu publikacja, jak Edward Norman 
pisze we wprowadzeniu „nie jest pracą poświęconą historii architek
tury, a zamiarem jej autora nie było napisanie 
przewodnika po historii Kościoła jako instytucji, 
której odbiciem są pozostawione przez nią dzieła 
materialne. [...] Książka ta stawia sobie raczej za
danie pokazania, w jaki sposób dokonywała się 
akceptacja nowego stylu budowli sakralnych, jak 
pojawiały się ich warianty, w jaki sposób położe
nie geograficzne wpływało na podobieństwa, ale 
także odmienności ich architektury".

Czytając książkę, odbywamy niezwykłą po
dróż w czasie po całym świecie. Najpierw od
wiedzamy Jerozolimę śladami Chrystusa 
i pierwszych chrześcijan. Później poznajemy ko
ścioły bizantyńskie, wędrując m.in. do Stambu
łu, Dafni, Wenecji, Moskwy. W kolejnych roz
działach zwiedzamy budowle związane z nową 
formą życia religijnego, która powstała w tym 
samym okresie, kiedy Kościół rozwijał się 
i umacniał - ruchem monastycznym, głoszącym 
odrzucenie wartości materialnych, nawołującym 

do życia w ubóstwie i odosobnieniu. Szlak dalszej wędrówki wy
znacza chronologia - a więc oglądamy kościoły romańskie, gotyc
kie, zbudowane w epoce renesansu, baroku, oświecenia, świątynie 
neogotyckie i wzniesione po drugiej wojnie światowej. Autor opisu
je związek zmian w architekturze sakralnej ze zmianami w zakresie 
dyscypliny kościelnej i teologii. Twierdzi, że współcześnie trudno 
jest mówić o odrębnym stylu architektonicznym w budownictwie 
sakralnym, choć budowniczowie - w odróżnieniu od ich poprzed
ników z XIX w. - dysponują ogromnymi możliwościami technolo
gicznymi; czasami tworzą śmiałe projekty, w których forma przytła

cza cel, w jakim powstały. Jako przykład „rewo
lucyjnych" projektów Edward Norman podaje 
m.in. katedrę w Tokio, zbudowaną w latach 
sześćdziesiątych XX w.; przykryto ją zamiast 
sklepień taflami szklą, a ściany boczne tworzą 
betonowe płaszczyzny przypominające skrzydła 
latawca, pochylone do wewnątrz jak ściany na
miotu. Kościoły będą budowane tak długo, jak 
długo będzie istniała nasza planeta, bo zawsze 
będziemy potrzebowali miejsc, „w których rze
czywistość transcendentną można wyrażać po
przez formy materialne" - pisze w zakończeniu 
publikacji Edward Norman.

Książka jest bogato ilustrowana, zawiera 
słownik terminów architektonicznych i indeks na
zwisk. Można ją kupić (cena: 75 zł) w większych 
księgarniach oraz bezpośrednio u wydawcy (Wy
dawnictwo „Arkady”, 00-344 Warszawa, ul. Do
bra 28, tel. księgarni wysyłkowej 0-22 864-95-50, 
e-mail: info@arkady.com.pl).
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Drewniany skarb z Gosprzydowej

W
iele jest atrakcyjnych miejsc 
w naszej ojczyźnie, które 
swym pięknem natury, niepo
wtarzalnym klimatem przenoszą w in

ne, odlegle czasy, inspirują twórców 
kultury do aktywności artystycznej. Jed
ną z takich miejscowości jest Gosprzy- 
dowa - mala malownicza osada, ukryta 
w zaciszu Pogórza Wiśnickiego, uroz
maicona falującymi lesistymi pagórka
mi, przez które przedziera się rzeka 
Uszwica, dzieląca miejscowość na dwie 
części. Położona jest w odległości 
15 km na południe od Brzeska, a zaled
wie na rzut kamieniem w kierunku za
chodnim od królewskiego miasteczka 
Lipnica Murowana, gdzie urodził się 
św. Szymon. Jakby chciała się skrywać 
przed wielkimi aglomeracjami i zacho
wać swoją niepowtarzalność oraz uka
zywać prawdę o możliwości istnienia 
harmonii pomiędzy nowoczesnością 
i pięknem natury.

Ten ład w urozmaiconym krajobra
zie sprawił, że istniejąca od XIII w. osa
da zawsze przyciągała przybyszów, by 
swym naturalnym bogactwem wszyst
kich ubogacać. Wśród rdzennej ludności 
mieszkali tu arianie, a bliżej naszym cza
som wyznawcy religii mojżeszowej. Po
moc sąsiedzka, miła atmosfera trwała do 
czasów drugiej wojny światowej, dokład
nie do sierpnia 1942 r., kiedy to właści
ciel folwarku Salomon Fischler wraz 
z najbliższymi oraz rodziny Berków 
i Gruberów zostali wysiedleni do getta 
brzeskiego. Na krzywdę dziejącą się na 
terenie miejscowości nikt z mieszkańców 
nie pozostał obojętny. Na różne sposoby 
organizowano pomoc. Wielu Żydów 
ukrywano i ocalono od nieuchronnej za
głady. Ci, którzy przeżyli, po zakończe
niu wojny wyemigrowali do Izraela. Nie
którzy z nich, wspominając chwile spę
dzone w Gosprzydowej, wśród „kocha
jących i życzliwych ludzkich serc”, 
wdzięczni za otrzymaną pomoc, przesy
łali podziękowania oraz wspierali niektó
re prace remontowe przy kościele.

Usytuowany w środku osady w są
siedztwie rzeki kościół św. Urszuli 
z Towarzyszkami, zbudowany z drew
na modrzewiowego w drugiej połowie 
XVII w., swoją skromnością, prostotą, 
ale i przemyślaną bryłą architektonicz
ną wzbudza uznanie u znawców sztu
ki, „jako zabytek mający wyjątkową 
wartość”.

Na podstawie zachowanych źródeł 
można dokładnie określić rok jego bu
dowy. Inspiratorem tej inwestycji był ks. 
Maciej Wacław Jantkiewicz, który roz
począł budowę w 1697 r., na miejscu 
starego, również drewnianego kościoła, 
o którym wspominają dokumenty z Akt 
Wizytacyjnych z 1569 roku. Z pierwsze
go kościoła zachowała się kamienna 
chrzcielnica i kropielnica z XV w. oraz 
gotycki tryptyk ołtarzowy „Rodzina 
Maryi”, przechowywany obecnie 
w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie.

Nowy gosprzydowski kościół zo
stał wzniesiony na zrąb, w tradycji cie
siołki z okresu średniowiecza. Od sa
mego początku był budowlą jednona- 
wową z trójbocznie zamkniętym pre
zbiterium od wschodu. Całość jest na
kryta gontowym dwuspadowym da
chem, zaokrąglonym stożkowo nad 
prezbiterium. Takie nakrycie dachu 
nadaje bryle kościoła charakter jedno
litości. Na kalenicy siodłowego dachu 
nad nawą umieszczona została ażuro
wa sześcioboczna wieżyczka na sygna
turkę. Przykryta jest wielospadowym 
daszkiem gontowym. Sygnaturka po
chodzi z czasów budowy kościoła, 
świadczą o tym dokumenty powizyta
cyjne z 1730 r. Podczas przeprowa
dzonych w latach 1968-1970 remon
tów kościoła sygnaturka została do
datkowo ozdobiona dużą, posrebrza
ną koroną na szczycie daszku.

Dach kościoła zbudowany jest 
w konstrukcji storczykowej o trzynastu 
wiązarach. Każdy z wiązarów został

1. Kościół w Gosprzydowej
2. Widok na soboty
3. Wnętrze świątyni

(zdjęcia: Jerzy Bakalarz OP)

wzmocniony dwoma jętkami i dlatego 
dachową więźbę gosprzydowskiego ko
ścioła można nazwać krokwiowo-jętko
wą. Krokwie w ostrzyku złączone są 
w jaskółczy ogon, a ich dolne zaciosane 
końce, zwane piętkami, oparte są na ry
siach, ociosanych w kostkę tragarzy, 
które wystają poza lico ściany. Oprócz 
podwójnych jętek, wiązary wzmocnio
ne są pionowymi elementami, tzw. stor
czykami, podwieszonymi do krokwi za 
pomocą zastrzałów w połowie odległo
ści między jętkami. Storczyki usztyw
nione są także za pomocą mieczyków 
do tragarzy oraz płatwi stropowej.

Dach tworzy duży okap wystający 
poza lico ściany kościoła. Uzyskano go 
poprzez zastosowanie przesuwnie. Do
datkowo krokwie wzmocniono podpo
rami do tragarza. Więźba dachowa ma
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jeszcze usztywnienie wzdłużne. Storczy
ki poszczególnych wiązarów złączone 
są między sobą zastrzałami, a u dołu do 
płatwi stropowej krzyżującymi się mie
czami. Ciekawostką w konstrukcji da
chu jest fakt, iż wszystkie łączenia wy
konane są za pomocą kołków, a dopie
ro w miejscach, gdzie były późniejsze 
przeróbki, zastosowano gwoździe. Cały 
szkielet dachu wykonany jest z drewna 
modrzewiowego.

Szerokie okapy dachowe wokół 
prezbiterium powstały na skutek tego, 
że nawa i węższe od niej prezbiterium 
zostały nakryte dachem o jednako
wym kącie rozstawienia krokiew. Te
go typu rozwiązanie spotyka się w ko
ściołach zaliczanych do tzw. grupy ko
ściołów sieradzko-wieluńskich.

Od strony północnej do korpusu 
prezbiterium kościoła przylega prosto
kątna zakrystia. Prowadzi do niej dwoje 
drzwi, zewnętrzne od wschodu i dalej 
drugie do wnętrza kościoła. Drzwi 
wschodnie są masywne, wykonane 
z drewna dębowego z licznymi metalo
wymi okuciami oraz kutym zamkiem. 
Stanowią one przykład siedemnasto
wiecznego kowalstwa i stolarki. Zakry
stia nakryta jest gontowym dachem pul
pitowym. Od zachodu do wnętrza ko
ścioła prowadzi przedsionek połączony 
z kruchtą, zbudowany w 1967 r.

Uroku gosprzydowskiemu kościoło
wi dodaje przylegająca do prezbiterium 
kwadratowa kaplica. Dobudowana zo
stała w 1954 r. według projektu opraco
wanego jeszcze przed drugą wojną świa
tową przez architekta i konserwatora za
bytków Bogdana Tretera. Obecny kształt 
zawdzięcza aktualizacji projektu, doko
nanej przez Piotra Krakowskiego. Kapli
ca nakryta jest czterospadową „pseudo- 
kopułą”, podobnie jak dach kościoła 
i zakrystii - gontem. Mimo, że została 
dobudowana prawie 250 lat od czasu 

powstania kościoła, tworzy z nim inte
gralną całość, dodaje mu ekspresji i spra
wia wrażenie, jakby była zaprojektowana 
razem z kościołem w XVII w.

Dodatkowym elementem dynami
zującym bryłę kościoła są otwarte sobo
ty, które obiegają nawę od północnej 
i południowej strony, łącząc się przy za
chodniej kruchcie. Nakryte są gonto
wym dachem pulpitowym, wspartym 
na fazowanych słupkach z zastrzałami. 
Każdy słupek osadzony jest na kamien
nym dwustopniowym podmurowaniu. 
Ściany zewnętrzne kościoła pod sobota
mi nie są szalowane, dlatego bardzo wy
raźnie widać sposób układania i łącze
nia masywnych drewnianych belek, sta
nowiących korpus kościoła.

Boczne ściany nawy głównej mają 
po dwa otwory okienne, od strony pół
nocnej i południowej, ponadto dwa 
okna od strony południowej oświetlają 
prezbiterium. Od strony wschodniej na 
zewnętrznej ścianie prezbiterium od 
1967 r. wisi barokowy krzyż z wizerun
kiem Ukrzyżowanego Chrystusa; naj
prawdopodobniej wcześniej krzyż ten 
znajdował się na cmentarnym placu 
przykościelnym.

Główne wejście do kościoła usytu
owane jest od strony zachodniej. Do 
wnętrza prowadzą monumentalne so
lidne drzwi, zbudowane z grubych 
i szerokich tarcic dębowych, połączo
nych ze sobą metalowymi, kowalskimi 
okuciami. Dekoracyjne okucia przyj
mują kształt stylizowanych lilii, które 
tworzą jakby trzy poziome pasy, a na 
każdym poziomie w środkowych czę
ściach układają się w pojedyncze rom
by. W centralnej części drzwi są prze
szklone. Dodatkowo mają zamek za
trzaskowy, na którego okuciu wyryty 
jest napis „Anno 1511”; napis sugeru
je, iż drzwi te pochodzą z pierwszego 
kościoła.

- ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Wnętrze nawy i prezbiterium świą
tyni nakryte jest sklepieniem „pseudo- 
kolebkowym”. Ściany boczne zdobi 
polichromia figuralno-ornamentalna, 
wykonana w 1889 r. przez Wiktora 
Puszczyńskiego, artystę malarza, po
wstańca styczniowego, który znalazł 
schronienie w czasach represji w Prze- 
cławiu. Ta dziewiętnastowieczna poli
chromia została w 2006 r. odnowiona 
i wraz z trzema ołtarzami z XVIII w. 
tworzy niepowtarzalny klimat służący 
modlitwie i medytacji w gosprzydow- 
skim kościele.

W głównym ołtarzu mieści się ob
raz Najświętszej Maryi Panny, malo
wany na desce, w typie „Hodegetria”. 
Z dokumentów z XV w., szczególnie 
z Liber beneficiorum, dowiadujemy się, 
że pierwszy kościół był dedykowany 
Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny. 
O cudownym obrazie Stanisław Wol
ski napisał wiersz w języku łacińskim, 
który został opublikowany w 1698 r. 
w książce Sebastiana Piskorskiego Sa- 
cratissima Dei Matris Reginae Poloniae 
Maiestas. Czytamy tam, że obraz Naj
świętszej Panny płakał, że wierni do
znają tu rozlicznych cudów, że Matka 
Najświętsza w Gosprzydowej jest naj
lepszą lekarką na wszystkie choroby 
i cierpienia.

Poza ogrodzeniem kościoła w Go
sprzydowej, w odległości około 20 m na 
północ stoi drewniana dzwonnica. Zbu
dowana została na planie kwadratu, a jej 
konstrukcję stanowią cztery narożne 
słupy, które są delikatnie nachylone do 
środka i połączone ryglami oraz miecza
mi. W budowli tej wyraźnie można za
uważyć trzy kondygnacje. Pierwszą sta
nowi przyziemie, w którym znajduje się 
wejście do wnętrza. Druga kondygnacja 
wraz z pierwszą tworzą część nośną, 
obie są oszalowane modrzewiowymi 
tarcicami. Trzecia kondygnacja - to izbi
ca, która jest nakryta czterospadowym 
dachem. Przestrzeń izbicy jest otwarta 
i przyjmuje na każdym boku kształt po
dwójnej arkady; z arkad widać trzy 
dzwony.

Najstarszy dzwon „Zygmunt” po
chodzi z XVI w. Jego płaszcz podzie
lony jest na dwa segmenty ornamenta- 
cyjną wstęgą z motywem renesanso
wej wici roślinnej, a powyżej widnieje 
pełnoplastyczny herb Starykoń z ini
cjałami „I. W.” oraz napis „ANNO 
1585”. Drugi dzwon „Maria” został 
zainstalowany 1959 r., a trzeci „Flo
rian” w 2005 r.

Piotr Pasek
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KM Dwór z widokiem na Gorce

P
odhalański zespół dworski 
w Łopusznej jest przykładem 
szlacheckiej siedziby o trochę 
odmiennym charakterze niż tego ty

pu obiekty usytuowane w głębi kraju. 
Położony w Kotlinie Nowotarskiej 
ma bardzo silne powiązania z otacza
jącym go zewsząd środowiskiem gór
skim. Także charakter prowadzonej 
tu gospodarki byl inny, opierał się 
bowiem, tak jak u tutejszych górali, 
głównie na hodowli.

Związana z majątkiem szlachec
kim wieś Łopuszna, założona już 

W powszechnej opinii dwór ten łą
czony jest jednak ze znaną rodziną 
Tetmajerów. W posiadanie majątku 
weszli oni dopiero w 1824 r., kiedy 
Leon Przerwa Tetmajer, syn Wojcie
cha i brat poety Józefa, otrzyma! go 
jako posag swojej żony Ludwiki z Li
sickich. Dzięki licznym kontaktom 
nowego właściciela wkrótce dwór 
stał się bardziej znany, gdyż gościło 
w nim wiele ówcześnie znanych oso
bistości. Przebywali tu: Seweryn 
Goszczyński, Julian Goslar, Stani
sław Worcell i Bohdan Zaleski. 

tek odziedziczyła córka Kamila, któ
ra wyszła za mąż za Kazimierza 
Lgockiego.

Zachowany do naszych czasów 
dwór jest budynkiem drewnianym, 
w konstrukcji zrębowej, z dachem 
łamanym-polskim, pokrytym gon
tem. Fasada urozmaicona jest gan
kiem i facjatą nad nim z falistym 
szczytem. W 1892 r. Lgoccy doko
nali remontu i przebudowy dworu. 
Ściany zewnętrzne zostały otynko
wane, dla odciążenia dachu wprowa
dzono przy nich drewniane okrągłe

1. Dwór
w Łopusznej 
z aneksem 
kuchennym 
i stróżówką, 
widok od strony 
potudniowo- 
-zachodniej
2. Brama 
wejściowa, 
obok stróżówka
3. Prześwit między 
zabudowaniami 
dworskimi - stajnią 
i oborą, w głębi 
pasmo Gorców
4.5. Chatupa 
Klamerusów (4) 
i fragment jej ściany 
frontowej (5)

(zdjęcia: Stanislaw 
Grzelachowski)

w drugiej połowie XIV w., należała 
do nielicznych na Podhalu posiadło
ści rycerskich. W XVI w. wzmianko
wanym jej właścicielem byt rotmistrz 
Walerian Poradowski, a w XVII w. 
przejął ją kasztelan sądecki Hiero
nim Przyłęcki. Historia obecnego 
dworu i folwarku związana jest z ro
dziną Lisickich. Na początku XVIII w. 
majątek łopuszański stał się własno
ścią Jana Lisickiego, a syn jego, Ro
muald, około 1790 r. wzniósł dwór.

W swoim Dzienniku podróży do Ta- 
trów Seweryn Goszczyński zamieścił 
opis łopuszańskiego dworu. Właści
ciel majątku był zawsze mocno zwią
zany z miejscową społecznością gó
ralską, więzi te były bardzo silne 
zwłaszcza w okresie powstania cho
chołowskiego, gdy Tetmajer wspie
rał ruch niepodległościowy. W swo
jej siedzibie przyjmował przywódcę 
powstania, Jana Kantego Andrusi- 
kiewicza. Po śmierci rodziców mają-
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Wokół dziedzińca zgrupowane są 
wozownia, stajnia i obora drewnia
na, poza nim w głębi - obora muro
wana i owczarnia, w pobliżu dworu 
- spichlerz, stróżówka tzw. gacek 
oraz kamienna piwnica.

Dwór i majątek po drugiej woj
nie światowej, aż do 1949 r., nale
żał do ostatnich właścicieli - rodzi
ny Lgockich, potem został przejęty 
przez skarb państwa. Później uloko
wana tu została Stacja Oceny Od
mian, która przystosowała istnieją
ce obiekty do swoich potrzeb. Nie
zbyt dbałe użytkowanie zabudowań 
w następnych latach przyczyniło się 
do pogorszenia ich stanu. Dotyczy
ło to także i dworu, dlatego też 
z inicjatywy ówczesnego wojewódz
kiego konserwatora zabytków Han-

słupy, barokowy falisty szczyt zastą
piono trójkątnym. Obecna forma 
dworu jest pośrednia między pier
wotną i dziewiętnastowieczną. Pod
czas remontu konserwatorskiego 
w latach 1957-1958 zachowano tyn
kowane ściany, równocześnie od
tworzono na podstawie rysunku 
z około 1890 r. malarza krakowskie
go Stanisława Cerchy falisty szczyt 
facjaty. Dokonana w ten sposób 
przebudowa od początku wzbudzała 
wątpliwości dotyczące utrzymania 
jednolitości stylowej zabytku.

W planie ośrodkiem całego układu 
jest sień dostępna z ganku oraz przyle
gający do niej salon. Do zachodniego 
szczytu dobudowana została spiżarnia, 
zamieniona na początku XX w. na 

kuchnię - przedtem kuchnia dworska 
znajdowała się w oddzielnym budyn
ku. Takie wyraźne oddzielenie kuchni 
od części mieszkalnej jest bardzo indy
widualnym rozwiązaniem w układzie 
funkcjonalnym dworu.

Dawniej w otoczeniu dworu 
utrzymywany był ogród z szeroką 
aleją i kolistym podjazdem od frontu, 
a z tylu z warzywnikiem, ogródkiem 
kwiatowym i sadem. Całość do dziś 
zamknięta jest pełnym ogrodzeniem 
drewnianym.

Egzystencja dworu zawsze zwią
zana była z jego zapleczem gospo
darczym w postaci gruntów i zabu
dowań folwarcznych. Mimo prze
kształceń dokonanych w czasie, za
chowało się wiele z tych obiektów. 

ny Pieńkowskiej, w latach 1957- 
-1958 podjęty został wspomniany 
już remont obiektu, połączony ze 
zmianami jego dotychczasowej ar
chitektury. W 1978 r. dwór przeję
ło Muzeum Tatrzańskie, które po
nownie przeprowadziło jego kon
serwację, z zamiarem umieszczenia 
w nim ekspozycji kultury szlachec
kiej. Muzeum to nadal opiekuje się 
dworem, jednak, jak dotychczas, 
nie doszło do zorganizowania pla
nowanej ekspozycji we wnętrzach 
dworu i nie są one udostępniane 
zwiedzającym. Można natomiast je
dynie zapoznać się z ekspozycją 
w dawnej kuchni, obrazującą urzą
dzenie i wyposażenie tego gospo
darczego pomieszczenia.
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Szybkie i nieodwracalne prze
kształcenia zabudowy wsi podha
lańskiej w ostatnich latach powo
dowały z roku na rok stopniowy 
zanik dawnego drewnianego bu
downictwa regionalnego. Aby 
przypomnieć, w jakich warunkach 
żyli dawni mieszkańcy wsi łopu
szańskiej, Muzeum Tatrzańskie 
w 1981 r. zakupiło miejscową cha
łupę z 1887 r., należącą do rodziny 
Klamerusów. Została ona przenie
siona na nowe miejsce, w bezpo
średnie sąsiedztwo założenia dwor
skiego, w pobliżu potoku Czer
wonka. Jest to niewielki budynek 
mieszkalny, w konstrukcji zrębo
wej, nakryty dwuspadowym da
chem półszczytowym, pokrytym 
gontem. Składa się z sieni, izby 
czarnej, izby białej oraz przybudo
wanej do tylnej ściany komory. We 
wnętrzu zorganizowana została 
ekspozycja etnograficzna, z uży
ciem sprzętów i mebli dawnych 
właścicieli, a także pozyskanych od 
innych mieszkańców wsi. Na ze
wnątrz zachowano charaktery
styczną kolorystykę ścian - spoino
wanie między belkami w kolorze 
niebieskim i białe opaski okienne.

W niewielkiej odległości od za
łożenia dworskiego znajduje się 
drewniany kościół z przełomu XV 
i XVI w., jeden z pięciu gotyckich 
zachowanych na Podhalu. Wieś Ło
puszna stała się też bardziej znana 
poprzez osobę ks. Józefa Tischnera 
- znanego filozofa i pisarza, bardzo 
związanego rodzinnie i uczuciowo 
z tą miejscowością. Na tutejszym 
cmentarzu znajduje się jego grób, 
a na terenie wsi odbudowano dom 
poświęcony jego pamięci.

Zespół dworski w Łopusznej 
jest jednym z ważniejszych obiek
tów zabytkowych na Podhalu. Na
leży żywić nadzieję, że w końcu 
zrealizowany zostanie zamiar urzą
dzenia w dworze ekspozycji obra
zującej kulturę szlachecką. Ekspo
zycja ta powinna również ukazywać 
życie dawnych mieszkańców dworu 
oraz zaprzyjaźnionych z nimi ludzi, 
którzy w nim przebywali. Położony 
w Regionie Orawsko-Podhalańsko- 
-Pienińskim Małopolskiego Szlaku 
Architektury Drewnianej dwór ło
puszański niewątpliwie wzbogacił
by bardzo jego program.

Stanislaw Grzelachowski

Zespół pałacowo-parkowy 
w Grocholinie

G
łównym akcentem prze
strzennym malowniczego 
parku z pierwszej połowy 
XIX w. w pałuckiej wsi Grocholin, 

leżącej niedaleko Kcyni na terenie 
woj. kujawsko-pomorskiego, jest ze
spół trzech stawów, połączonych ze 
sobą przewężeniami, nad którymi 
przerzucone są mostki. W takim iście 
romantycznym otoczeniu stoi dawny 
renesansowy dwór obronny, zwany 
„zamkiem” oraz późnoklasycystycz- 
ny pałac.

Przez ponad 100 lat majątek 
grocholiński stanowił własność 
niemieckiej rodziny von Treskow- 
-Rosen. Dwór obronny wzniesiony 
został na początku XVII w. w stylu 
późnogotyckim, portal wejściowy 
był manierystyczny (Paweł Prusak, 
Ewa Raczyńska, Grocholin dzieje 
zamku i jego właścicieli, „Zeszyty 
Regionalne Kcyńskiego Towarzy
stwa Kulturalnego”, z. 4, Byd
goszcz 1991). W XVIII w. nastąpi

ło zawalenie się stojącej w narożu 
baszty i budynek popadł w ruinę. 
W 1836 r. Carl von Treskow pod
jął prace renowacyjne - odbudo
wał m.in. basztę i dodał efektowne 
neogotyckie szczyty. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego 
„zamek” przestał pełnić funkcje 
mieszkalne na rzecz wybudowane
go obok w pierwszej połowie XIX w. 
pałacu. Używany był odtąd jako 
„zbrojownia” i muzeum dworskiej 
kolekcji militariów (Sławomir Ła- 
niecki, Palace, dwory i folwarki po
wiatu nakielskiego, Muzeum Ziemi 
Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, 
Sępólno Krajeńskie - Nakło nad 
Notecią 2005, ss. 102-115). Wo
bec faktu zniszczenia ogromnej 
części zabytków architektury 
świeckiej w Wielkopolsce z okresu 
sprzed wojen szwedzkich, dwór 
w Grocholinie jest obok zrekon
struowanego zamku w Sierakowie 
i częściowo przebudowanego dwo-
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1.2. Dwór 
obronny 
w Grocholinie (1) 
i jego portal 
wejściowy (2)
3. Pałac 
grocholiński
4. Fragment 
parku

(zdjęcia: Anna 
Szybowicz)
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wane zostały na cele restauracyjno- 
-konferencyjne i noclegowe.

Z kolei dziewiętnastowieczny 
pałac po 1945 r. przeznaczono na 
mieszkania i biura PGR-u. Przez pe
wien czas mieściło się tu przedszko
le. Budowla doczekała się remontu 
w latach siedemdziesiątych XX w. 
Obecnie w części zachodniej pałacu 
mieszczą się biura PGR-u, a część 
pozostała pełni funkcję bazy nocle
gowej dla pracowników firm.

W otaczającym dwór i pałac kla- 
sycystycznym parku krajobrazowym 
zachował się bogaty drzewostan. 
Wielokrotnie przeprowadzane prace 
rewaloryzacyjne w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci przyczyniły się do te
go, że został on ujęty w Spisie parków

ru w Kruchowie jednym z ciekaw
szych przykładów siedzib ziemiań
skich czy raczej rycerskich tych 
czasów.

Okazały piętrowy pałac, z cha
rakterystycznym płytkim ryzalitem 
zawierającym wnękę z wejściem 
w elewacji frontowej, powstał 
z inicjatywy rodziny Skórzewskich, 
ówczesnych właścicieli dóbr gro- 
cholińskich. Późnoklasycystyczny 
charakter budowli uległ stopnio
wemu zatarciu na skutek prowa
dzonych zarówno w XIX, jak i XX w. 
remontów (Marcin Libicki, Piotr 
Libicki, Dwory i palace wiejskie 
w Wielkopolsce, Poznań 2003, ss. 
127-128).

Po drugiej wojnie światowej ma
jątek Grocholin został przejęty 
przez skarb państwa. W 1949 r. 
utworzono na jego terenie Państwo

we Gospodarstwo Rolne. Dwór po
czątkowo pełnił funkcję mieszkal
ną, aby następnie stać się magazy
nem służącym do przechowywania 
zboża i ziemniaków. Na skutek suk
cesywnej dewastacji w 1957 r. do 
poziomu piwnic runęła zabytkowa 
baszta. W latach 1974-1980 doko
nano niezbędnej restauracji budyn
ku, połączonej z rekonstrukcją wie
ży. Kapitalnemu remontowi podda
no wówczas m.in. ściany, sklepie
nia, stropy belkowe, elewacje, po
krycia dachu, wnętrze. Poza tym za
łożono instalację wodno-kanaliza
cyjną i centralne ogrzewanie. W la
tach dziewięćdziesiątych XX w. wy
mieniono pokrycie dachu i dopro
wadzono ciepłą wodę. W ten spo
sób budynek zyskał na powrót cha
rakter użytkowy. Efektownie prze- 
sklepione wnętrza dworu zaadapto- 

i ogrodów zabytkowych w Polsce, 
a w 1989 r. otrzymał Złoty Medal 
w Ogólnopolskim Konkursie organi
zowanym przez Ministerstwo Kultu
ry i Sztuki na najlepiej utrzymany 
park zabytkowy. Warto również 
wspomnieć, że w 1967 r. kompleks 
leśny dawnego majątku uznano za 
częściowy rezerwat przyrody (Rena
ta Kaja, Przewodnik po zespołach pa
łacowych i dworskich. Walory przy- 
rodniczo-architektoniczne, Bydgoszcz 
2002, ss. 56-59).

Zespół pałacowo-parkowy w Gro
cholinie stanowi obowiązkowy punkt 
programu na trasie większości wycie
czek odwiedzających Pałuki. Gosz
cząc w tutejszych stronach, warto 
chociaż na chwilę zajrzeć do tego 
miejsca.

Anna Szybowicz
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Wielka woda

S
mutno o tym pisać, ale z trzech za
bytkowych metalowych tabliczek 
z oznaczeniami poziomu wód Wi
sty w czasie największych powodzi 

w Warszawie w XIX w., umieszczonych 
w przyziemiu Komory Wodnej na war
szawskiej Pradze, przy ul. Kłopotow
skiego, pozostały tylko dwie. Trzecia, 
zapewne za sprawą jakiegoś nieświa
domego wartości zabytku wandala 
(czy, mówiąc wprost, złodzieja) naj
prawdopodobniej trafiła na złom, przy
sparzając swoim zniknięciem wiele kło
potu konserwatorom, którzy właśnie 
ukończyli restaurację tego, zbudowa
nego w latach 1824-1825, według pro
jektu Antonia Corazziego, pięknego kla- 
sycystycznego budynku. Na dolnej 
z zachowanych tabliczek znajduje się 
napis (czytając od góry ku dołowi): 
„NAJWYŻSZY STAN WODY/ d: 29 Sierp
nia 21 stóp 1813 roku / d: 28 Sierpnia 
1839 roku", a na górnej: „d: 26 Lipca 22 
stóp 9 cali 1844 roku”. Nie są to jednak 
jedyne w Warszawie oznaczenia daw
nych wylewów Wisty.

Komuś, kto piętnaście, czy może 
dwadzieścia lat temu spacerował 
w parku w Wilanowie, łatwo będzie za
pewne przypomnieć sobie rosnące nad 
brzegiem Jeziora Wilanowskiego, nie
opodal pompowni Henryka Marconie
go, charakterystyczne drzewo z nałożo
nymi na pień metalowymi obręczami. 
Na owych obręczach-reperach nanie
sione byty daty, mające przypominać 
o kilku ważniejszych w ciągu minionych 
dwóch wieków wylewach Wisty. Zanim 
bowiem zbudowano wat ochronny od 
strony rzeki (a nawet wtedy, kiedy już 
istniał, lecz nie zawsze bywał skutecz
ny), w czasie dużych powodzi jej wody 
dosięgały nawet tego, tak odległego 
miejsca, a o zniszczeniach czynionych 
w przypatacowym parku można było 
przeczytać w ówczesnej prasie.

Dziś nie ma już, na szczęście, takie
go zagrożenia. Nie ma też krępujących 
drzewo obręczy. Na pniu starej, nieco 
pochylonej, wyniosłej lipy pozostały po 
nich tylko ślady w postaci zdeformowa
nej kory, której naturalny wzrost przez 
wiele lat hamowały uciskające opaski. 
W pobliżu umieszczono za to stojak 
z metalowych prętów, z zaznaczonymi 
na nim poziomami wód i odnoszącymi 
się do nich datami (czytając od dołu): 

„ROK 1924”/ „ROK 1947”/„22 VI11934” 
/ „ROK 1844" /„Rok 1813". Do tego ma
ta tabliczka informacyjna z napisem: 
„ Wskaźnik poziomu wód powodziowych 
/ w latach największych wylewów Wisty / 
przed wybudowaniem walu”.

Wiosenna powódź w 1924 r. nie 
uczyniła szczęśliwie ani w parku, ani 
w pałacu większych szkód. Wody rozla
ły się, co prawda, szeroko w okolicy Wi
lanowa, ale „wal wytrzyma! napór. Nato
miast w dole Wisły, gdzie lody na czas 
nie ruszyły, cale masy wody przerwały 
2 kilometry walu pod Młocinami i zatopi
ły kilkadziesiąt kilometrów urodzajnych 

pól i wsi [...], zostało zalane miasto Nowy 
Dwór, a w obrębie Warszawy, część 
Sielc, Siekierki, szosa czerniakowska aż 
po kościół [św. Bonifacego] na przestrze
ni 300 metrów [...]" („Gazeta Warszaw
ska”, nr 87 z 28 marca 1924 r., s. 1).

Straty odnotowano w mieście także 
w czasie dwóch kolejnych wielkich po
wodzi - lipcowej w 1934 i marcowej 
w 1947 r., obu zaznaczonych na 
wskaźnikach. O tej ostatniej pisano, że 
„jest jedną z największych, jakie miały 
miejsce w Polsce” i ostrzegano miesz
kańców Warszawy, że „Wisła może 
przekroczyć granice 6 m". Ostrzeżenie 
to nie było jednak skierowane do 
wszystkich mieszkańców stolicy: „O ile 
nie jest to jeszcze bardzo groźne dla 
samej Warszawy - pisano - o tyle po-

wstaje obawa zalania niżej położonych 
dzielnic południowej części miasta. Co
raz gorzej też wygląda sytuacja na Sa
dybie i w Mieście-Ogród, gdzie woda 
zbierająca się z topniejących śniegów, 
osiągnęła już metr głębokości i wdzie
ra się do mieszkań. Woda spowodo
wała także podmycie toru kolejki wila
nowskiej na dalekim Czerniakowie” 
(„Robotnik”, nr 81 z 24 marca 1947 r., 
ss. 2 i 3). Okazało się, że katastrofa 
pod Wilanowem została spowodowana 
wylewem, uchodzącej do Wisty, malej 
rzeczki Wilanówki, która 22 marca 1947 r., 
spiętrzona między ogradzającymi ją 
walami „rozerwała tamę południową 
i gwałtowny potop runął na nizinę zabu
dowaną dość gęsto przez wsie Zawady 
i Kępę Zawadzką" („Słowo Powszech-
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1. Tabliczki powodziowe
na Komorze Wodnej w Warszawie
2.3. Pień drzewa ze śladami
po metalowych obręczach-reperach (2)
i stojak z oznaczeniami poziomu 
wylewów Wisty w parku 
w Wilanowie (3)
4.5. Powódź w Warszawie
w marcu 1924 r.: mieszkańcy z okolic 
kościoła na Czerniakowie (4) i zalana 
wodą kapliczka na Marymoncie (5)

(zdjęcia: 1, 2, 3 - Wojciech Przybyszewski;
4- wg „ Tygodnik Ilustrowany", 

nr 14, 1924 r.; 5- wg „Świat", nr 14,1924 r.)

ne”, nr 5 z 26 marca 1947 r., s. 5), ale 
w samym patacu w Wilanowie znisz
czeń nie dokonata.

Opisane powodzie nie byty jednak 
aż tak groźne, jak dziewiętnastowiecz
ne wylewy Wisty. Tragiczne żniwo ze
brała w Warszawie powódź, która na
stąpiła bezpośrednio po intensywnych 
opadach deszczu w lipcu 1844 r., ale 
najgroźniejsza ze wszystkich wiel
kich wylewów zaznaczonych na wila
nowskich tabliczkach była powódź 
z sierpnia 1813 r.

W roku 1844 o pierwszych sympto
mach zbliżającego się niebezpieczeń
stwa pisano już 22 lipca: „Dzisiejszej 
nocy panował nadzwyczaj burzliwy wiatr 
i deszcz ulewny, które rano mato jesz
cze co zwolnialy. Straszny wicher zda
wał się chcieć powywracać wszystkie 
domy, i nie male muslat zrządzić szko
dy" („Gazeta Codzienna” 1844, nr 193 
z 22 lipca, s. 1). Kilka dni później wiado
mo było, że Warszawa nie uniknie po
wodzi. „Woda w Wiśle wzniósłszy się 
wczoraj przeszło 20 stóp, wystąpiła pod 
Warszawą z brzegów i zalała ulice nad
wiślańskie; wiele domów stoi pod sam 
dach w wodzie; czółna krążą we wszyst

kich kierunkach po ulicach, uwożąc 
z zalanych domów rzeczy lub ludzi [...]. 
Wzgórza od strony Wisty pokryte są lud
nością przypatrującą się temu straszne
mu widowisku lub unoszącą się zagładą 
rzeczy. Kilka środkowych łyżew mostu 
porwane zostały [...]" („Gazeta Co
dzienna" 1844, nr 198 z 27 lipca, s. 2). 
Na szczęście wieczorem tego samego 
dnia nastąpiło przesilenie, a nazajutrz 
można już byto obliczać straty i organi
zować pomoc powodzianom. „Wczoraj 
- czytamy w kolejnym wydaniu tej sa
mej gazety - od godziny 10 z rana za
częła na Wiśle opadać woda. Najwyż
sza jej wysokość była wczoraj o godjzi- 
nie] 6tej z rana; doszła bowiem do 
st[óp] 22 cali 6, przewyższała więc wy
sokość z r. 1813o kilka cali [...]. Dowia
dujemy się o ogromnych szkodach, ja
kie ponieśli Nadwiślanie tak pod War
szawą, jak i w dalszych okolicach. Wy
lew tegoroczny, lubo większy od r. 
1813, ale mniej zatrważający, bo nie tak 
gwałtowny; wówczas fale były mocne 
i rzeka nader burzliwa” („Gazeta Co
dzienna” 1844, nr 199 z 28 lipca, s. 1). 
Jak więc to było w owym 1813 r., odno
towanym także na tabliczce powodzio

wej umieszczonej na Komorze Wodnej 
Corazziego?

Jak czytamy w dodatku do „Gazety 
Korespondenta Warszawskiego i Za
granicznego” (nr 70 z 31 sierpnia 1813 r., 
s. 1015), „Wista zaczęta przybierać dnia 
28go b.m. a w nocy na 29ty wylawszy 
nagle, okropne poczyniła szkody. Most 
między Warszawą a Pragą zerwała wo
da i uniosła całkiem, a nawet i łyżwy; ten 
sam los miał spotkać mosty pod Puła
wami i Górą wystawione. Praga prawie 
cala oblana iest wodą, która napełniła 
także ulice Warszawy leżące nisko nad 
Wisłą; musiano na nich pływać łodziami 
dla ratunku nieszczęśliwych, gdyż nie
które domy zaledwie widać byto z wody. 
Łazienki Królewskie prawie całkiem za
lane, toż samo miało się stać w Wilano
wie [...]”. Ale już następnego dnia rela
cję o stratach i stanie zagrożenia rozpo
czyna umiarkowanie optymistyczne 
zdanie: „Wisła opada z wolna”, co wca
le nie znaczy, że byto po powodzi. 
„Szkody są niezmierne; ciągle nadcho
dzą z okolic smutne wiadomości. 
W pięknie urządzoney papierni J. Pana 
Bruschke w Jeziornie woda wielkie po
czyniła szkody; wszystkie prawie wsie 
leżące blisko Wisty wiele ucierpiały. 
W Łazienkach Królewskich niedostala 
się przecie woda do pałacu’’ („Gazeta 
Korespondenta Warszawskiego i Za
granicznego”, dodatek do nr. 71 
z 4 września 1813 r., s. 1031).

Dwa tygodnie później, już po usta
niu powodzi, znany warszawski fizyk 
i meteorolog Antoni Magier opublikował 
w „Gazecie Warszawskiej” systema
tyczny przegląd wcześniejszych powo
dzi, zaczynający się od informacji za
czerpniętej z diariusza księcia Albrych- 
ta Radziwiłła (1593-1656), kanclerza 
wielkiego litewskiego: „R. 1635 13 Junii 
z Warszawy Król Władysław IV do Prus 
Wisłą popłynął, która tak była rozlała, że 
na Pradze dachy tylko domów widać by
ło, i na cztery mile ku Radziminowi [Ra
dzyminowi] pola i wioski zalała z wielką 
szkodą gospodarzów”. Omówiwszy zaś 
wylewy Wisty, Warty i Odry w 1736 r. 
oraz Narwi w 1759 r., naukowiec, powo
łując się na informację z którejś z do
stępnych mu warszawskich gazet (wy
danie z 27 lipca 1774 r.), przedstawił 
sytuację powodziową w Warszawie la
tem 1774 r.: „Wtych dniach wielkieypo
wodzi doznaliśmy, iakey od trzydziestu 
prawie lat niewidziano. Wisła pod samą 
gnoiową górę w sobotę przeszłą pode
szła (to iest 23 Lipca) tamy i domy nad- 
wiślane zalała: towary różne, inne zato- 
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pila, inne zaś, mianowicie wielkie składy 
drzewa, z niezmierną wielu szkodą z so
bą zarwała. Z znaków dawnych daie się 
iednak widzieć, że teraźnieysza Wiślana 
powódź pięcią ćwierciami dawniey- 
szych leszcze nie doszła [...]. W roku te- 
raźnieyszym 1813 Wisła po kilka raza 
cokolwiek wzbierała, iako to w Czerwcu 
do łokci 3 cali 11, w Lipcu do fok[ci] 
4 cali 12, w Sierpniu zaś woda, która by
ła w dniu 28 zrana na /[okci] 4 c[ali] 5. 
Nazaiutrz zrana do łokci 7 cali 11, 
a w wieczór do łokci 9 cali 19 Na
gły ten i wielki wylew wody (który za Pra
gą więcey iak na milę, gdyż aż za Biało
łękę rozciągał się) na półtora łokcia 
przewyższył pamiętny w roku 1774, iako 
zapewnić się mogłem z dokładnego 
opisania miary, która przy moście w ro
ku 1798 była postawioną z oznaczone- 
mi wysokościami wód; co niemniey po
twierdza znak teyże wody na schodach 
kamiennych w ogrodzie Wilanowskim 
uczyniony, od którego teraźnieysza na 
6 schodów Bciucalowych była wyższą. 
Inne zaś znaki, które gdziekolwiekby 
w Warszawie bydż mogły, przez czas 
iuż starte zostały. Znayduie się ieszcze 
kamień w officynie dolney zamkowey 
wmurowany, na którym rok 1754 i litery 
L.E.D.K. są wyryte, który w podobień
stwie, i podług powieści, wysokość wo
dy ma oznaczać, ale ani znaczenia tych 
liter, ani wiadomości o nim nigdzie do
czytać się nie można’’ („Gazeta War
szawska”, nr 75 z 18 września 1813 r., 
ss. 1052-1053).

Co się stato z opisanym przez Ma
giera kamieniem wmurowanym w Oficy
nę, niestety, nie wiadomo. Informacja 
o nim wydaje się jednak wiarygodna, 
a podana data („1754") i skrót literowy 
(„L.E.D.K.”), którego dwie pierwsze lite
ry można rozwinąć („Limes Eluvionis”) 
i przettumaczyć („zasięg wylewu”), rze
czywiście mogą wskazywać na powódź 
w 1754 r. Niestety, nie wiadomo także, 
czy zachowały się do naszych czasów 
jakiekolwiek ślady znaku umieszczone
go na schodach w ogrodzie pałacowym 
w Wilanowie, na którym zaznaczono wy
sokość wody w czasie powodzi w 1798 r. 
Informację o znaku już przed dwoma la
ty redakcja „Spotkań z Zabytkami" 
przekazała naukowcom z międzyuczel
nianego zespołu konserwatorów, doko
nującym kompleksowej restauracji pa
łacu i jego otoczenia. W rejonie prowa
dzonych badań żadnych jednak jego 
pozostałości nie odnaleziono.

Wojciech Przybyszewski

Powodziowe wodowskazy
We wsi Sowiny, położonej około

3 km od centrum Szprotawy 
w woj. dolnośląskim, znajdują się 
(jeszcze - sic!) pozostałości jednego 
z najznamienitszych niegdyś zakła
dów przemysłowych na Dolnym Ślą
sku. Byt on czynny nieprzerwanie po
nad 170 lat. To w Sowinach w 1828 r. 
powstała pierwsza huta żelaza, która 
przerabiała wydobywaną od wieków 
w okolicy rudę darniową. Wyroby tej 
huty ze znakiem Wilhelmshutte: kotły, 
maszyny parowe i urządzenia wycią
gowe dla kopalń węgla znane byty 
także poza granicami Śląska i Nie
miec. Sąsiedztwo Bobru umożliwiało 
wykorzystanie sity wody do napędu

dotknęły zakład. Ciekawostką jest fakt 
istnienia obok siebie tablic niemiec
kich i polskich, upamiętniających 
wielkie powodzie.

Najstarsza tablica pochodzi z 1897 r. 
i zachowała się w dwóch miejscach, 
umieszczona na elewacjach. Ma ona 
najciekawszą i najbardziej rozbudo
waną niemiecką inskrypcję: „Ho- 
chwasser 31. Juli 1897. - Hóchster 
Wasserstand - Vorm. 7 1/2 Uhr - Hir- 
schberg am 30 Juli - Vorm 8 20 Uhr 
7,2 Meter." (powódź 31 lipca 1897 - 
najwyższy poziom wody o godzinie 
7.30 - Jelenia Góra 30 lipca - o go
dzinie 8.20 7,2 m). Była to największa 
powódź, zwana powodzią stulecia, 

1.2.3. Tablice na ścianie zakładu 
metalurgicznego w Sowinach: tablica 
z 1897 (1), z 1907 (2) oraz z 1958 r. (3)

(zdjęcia: Andrzej Wilk)

maszyn i urządzeń w kuźni - po czym 
pozostały jeszcze kanały i przepusty. 
Ta sama sita wezbranych w czas po
wodzi wód Bobru siata zniszczenie. 
Na terenie zlikwidowanych Dolnoślą
skich Zakładów Odlewniczych, 
oprócz interesujących pozostałości 
budynków produkcyjnych i admini
stracyjnych, pochodzących z przeło
mu XIX i XX w., zachowało się kilka 
niezwykłych zabytków, pominiętych 
w trakcie urzędowych oględzin służb 
konserwatorskich. Na ścianach hal 
odlewni i magazynów przetrwały nie
wielkich rozmiarów żeliwne tablice: 
wodowskazy wielkich powodzi, które 

która wyrządziła ogromne szkody 
w całej Kotlinie Jeleniogórskiej. Po tej 
powodzi zdecydowano się na posta
wienie słynnych dziś zapór na Bobrze 
(Pilichowice) i Kwisie (Leśna i Ztotniki 
Lu bańskie).

Na drugiej tablicy widnieje jedy
nie napis: „Wasserstand - am - 18. 
Juli 1907" (poziom wody w dniu 18 
lipca 1907). Poszczególne tablice 
różnią się między sobą stanem za
chowania oraz krojem i wielkością li
ter. Przy tej drugiej (niemieckojęzycz
nej) umieszczono w 1958 r. tablice 
z polskim napisem: „STAN WODY - 
W DNIU - 7. VII. 1958 R.".

Warto, aby pomimo likwidacji zakła
du te popowodziowe, zabytkowe tabli
ce żeliwne zostały zachowane, najlepiej 
in s/tu, jako pamiątka powodzi na Dol
nym Śląsku. Jeszcze do niedawna 
w niedalekich Małomicach, na terenie 
dawnej emalierni i blaszarni znajdowało 
się kilka podobnych tablic. Niestety, po 
likwidacji zakładu większość z nich za
ginęła, a przecież to nasze wspólne 
dziedzictwo i dobro kultury - świadek 
minionych katastrof i klęsk żywiołowych 
oraz trwającej nieprzerwanie więzi hi
storycznej, nad której budową wszyscy 
winni pracować.

Andrzej Wilk
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Leon Barszczewski 
fotograf dawnej Samarkandy

Z
 urodzenia był warszawiakiem, 
z zawodu - rosyjskim wojsko
wym, z zamiłowania - podróż
nikiem i badaczem Azji Środkowej. Po 

blisko stu latach od tragicznej śmierci 
Leona Barszczewskiego możemy po
dziwiać wykonane przez niego znako
mite fotografie. Gdy w 1895 r. poka
zał je na wystawie fotogra
ficznej w Paryżu, prezentu
jącej dorobek Imperium Ro
syjskiego, zdobył złoty me
dal za widoki lodowców. 
Sukces powtórzył sześć lat 
później w Warszawie na 
pierwszej zbiorowej wysta
wie fotograficznej zorgani
zowanej jesienią 1901 r. 
w salach Ratusza przy pl. 
Teatralnym. Złotym meda
lem uhonorowano wtedy je
go portrety mieszkańców 
Azji Środkowej. Mimo to, 
o postaci i dokonaniach Le
ona Barszczewskiego (1849- 
-1910) niemal zupełnie po
tem zapomniano.

Na jego zdjęciach widzi
my górskie krajobrazy - ol
brzymie lodowce, skaliste 
zbocza i mosty z pni drzew 
przerzucone nad rwącymi 
rzekami, ale też portrety 
mieszkańców Azji Środkowej 
- od bogaczy odzianych we 
wzorzyste szaty po półnagich 
rolników ciągnących radio. 
Uwagę zwraca również mia
sto. Wielkie gmachy z kopu
łami i ścianami obłożonymi 
ceramicznymi płytkami uła
twiają identyfikację - to Sa- 
markanda. Zabytkowe budowle 
wzniesiono głównie w okresie naj
większego rozkwitu tego liczącego 
obecnie ponad 2750 lat miasta. Był to 
czas, kiedy stolicę swego państwa - się
gającego od Chin po Morze Czarne - 
miał tu najpierw okrutny Timur 
(1336-1405), a potem jego wnuk Uług 
- Beg (1394-1449), wybitny astronom 
i matematyk. Monumentalne medresy 
(islamskie uczelnie) z XV i XVII w. 
otaczają centralny rynek Samarkandy - 

plac Registan. Za innym targowiskiem 
wyrastają postrzępione mury gigan
tycznego meczetu Bibi-Chanym, które
go budowy doglądał sam Timur. Na
rzucona przez niego skala gmachu 
przerosła jednak umiejętności ówcze
snych architektów. Budowla runęła za
raz po ukończeniu w 1404 r. Próbę

czasu przetrwały za to bogato dekoro
wane mozaikami mniejsze meczety 
i mauzolea dawnych władców, wśród 
nich Timura. Leon Barszczewski foto
grafował te budowle jeszcze przed 
zniszczeniami spowodowanymi trzę
sieniem ziemi w 1897 r. i późniejszą 
odbudową w XX w. Odrestaurowane 
obiekty wyglądają dziś na dużo młod
sze niż wtedy, gdy oglądał je Barsz
czewski. Na jego zdjęciach widać za
bytki mocno nadgryzione zębem czasu.

Leon Barszczewski był postacią 
nietuzinkową. Miał sześciu starszych 
braci i gdyby urodził się kilka lat 
wcześniej, zapewne razem z nimi po
szedłby do powstania styczniowego, 
a potem podzielił ich los. Za udział 
w antyrosyjskim zrywie dwóch braci 
zginęło w twierdzy szlisselburskiej, 

a trzech następnych trafiło 
na Syberię i ślad po nich za
ginął.

Rodzina Leona pocho
dziła z okolic Suwałk, lecz 
po wydarzeniach wiosny lu
dów 1848 r. opuściła swoje 
strony. Udała się najpierw 
do Warszawy, potem na 
Ukrainę, gdzie osiadła pod 
Białą Cerkwią. Tam przed
wcześnie zmarli oboje ro
dzice przyszłego podróżnika 
- Szymon i Adelajda z No
wickich. Osierocony chło
piec marzył o dalekich wy
prawach. Podczas wakacji 
w Czerkasach u swojej star
szej siostry Marii Kostrić 
znalazł nad brzegiem Dnie
stru „terakotowego bożka” 
i najróżniejsze stare skoru
py, które rozbudziły jego 
wyobraźnię. Jedną z niewie
lu możliwości realizowania 
młodzieńczych marzeń o po
dróżach była kariera w armii 
carskiej. Jako sierota trafił 
pod opiekę rządową i skie
rowany został do wojsko
wego gimnazjum w Kijowie, 
a następnie do Junkierskiej 
Szkoły Piechoty w Odessie. 
Na egzaminie oficerskim na 

pytanie o „bunty Polaków” bronił 
powstańców styczniowych. Został za 
to skreślony z listy studentów 
i w stopniu zaledwie junkra przenie
siony do pułku w guberni chersoń- 
skiej. Tam młody Leon przygotowy
wał się do późniejszych podróży: ku
pował książki naukowe, uczył się rze
miosł i języków. W arkana fotografii 
wprowadził go znany wówczas rosyj
ski malarz akwarelista i fotograf Mi
kołaj Osipow.

1. Leon Barszczewski w swojej pracowni na tle zbiorów, które stały się 
zalążkiem Muzeum Historycznego w Samarkandzie
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W 1876 r. na własną prośbę Barsz
czewski skierowany został na niedaw
no przyłączone do Rosji terytorium 
Turkiestanu. Przez 21 lat z krótkimi 
przerwami służył tam w oddziale to
pograficznym stacjonującym w Samar- 
kandzie, którego żołnierze mieli za za
danie dokładnie zbadać teren i wyty
czyć nowe drogi o znaczeniu militar
nym w kierunku granic z Chinami 
i Afganistanem. Wiązało się to z wy
prawami, o których Leon Barszczew
ski tak przecież marzył. Trudno jest 
dziś dokładnie ustalić jego marszruty. 
Wiadomo, że odbył przynajmniej 
dwadzieścia podróży. Przemierzył cały 
okręg samarkandzki i Emirat Buchary 
(dziś na terenie Republiki Uzbekista
nu). Penetrował dorzecza Zerawsza- 
nu, Amu-Darii, Fan-Darii, Iskander- 
-Darii. Wspinał się na góry Hissarskie, 
Zerawszańskie, Tien-szan, lodowce 
Pamiru, przekraczając nawet granicę 
Afganistanu. Narażał się na wiele nie
bezpieczeństw. Pewnego razu spadł 
z koniem w przepaść. Na szczęście, 
skończyło się tylko na silnym poturbo
waniu i utracie kilku zębów. W czasie 
swoich wypraw Barszczewski obser
wował życie ludzi, zbierał okazy przy
rodnicze i zabytki archeologiczne, któ
re wzbogaciły potem muzea w Mo
skwie, St. Petersburgu i Grenoble, a co 
najważniejsze - dały początek kolekcji 
muzeum w Samarkandzie. Pierwsza je
go siedziba znajdowała się w jednej 
izbie jego domu. Obecnie jest to Mu
zeum Historii Kultury i Sztuki Naro
dów Uzbekistanu im. Akmala Ikramo- 
wa, mieszczące się w wielkim gmachu 
zbudowanym w latach siedemdziesią
tych XX w. w pobliżu placu Registan.

Autorka artykułów o Barszczew
skim - Maria Magdalena Blombergo- 
wa z Instytutu Archeologii Uniwersy
tetu Łódzkiego - zwraca uwagę na 
dwie ekspedycje archeologiczne, 
w których uczestniczył nasz bohater. 
W miejscowości Shachrisabs odnalazł 
relikty rodzinnego miasta Timura, 
a w Afrasiab wspólnie z naukowcami 
francuskimi badał pozostałości naj
starszej Samarkandy.

Ustanawiał też nowe nazwy geo
graficzne. Na cześć jego córki jedna 
z przełęczy otrzymała imię św. Anny, 
a ku czci samego badacza jeden z lo
dowców nazwano lodowcem Barsz
czewskiego. Odkrył kilkadziesiąt złóż 
bogactw naturalnych, m.in. kamieni 
szlachetnych, złota, srebra, węgla ka
miennego i ropy naftowej.

Towarzyszem wielu wypraw Le
ona Barszczewskiego był tadżycki 
przewodnik Jakub Izmaiłdżanow, 
którego podróżnik znalazł rannego na 
ulicy po starciach tubylców z Rosjana
mi, zaniósł do swojego domu i wyle
czył. Jakub stał się jego najwierniej
szym przyjacielem. Na zdjęciach wi
dzimy mężczyznę o ciemnej karnacji 
i przenikliwym spojrzeniu, z orlim 
nosem i małym wąsikiem.

W Samarkandzie Leon Barszczew
ski założył rodzinę. W 1880 r. poślu
bił tu Polkę - Irenę Niedźwiecką - 
która przyjechała w odwiedziny do 
swoich dwóch braci zesłanych w głąb 
Rosji po powstaniu styczniowym. 
Miał z nią cztery córki i syna. Wszy
scy urodzili się w Samarkandzie. Dzie
ci podróżnika pojawiają się na jego 
zdjęciach.

W dowód uznania za pracę nauko
wą Barszczewski dostąpił wielu za
szczytów. Przyjęto go w poczet człon
ków Cesarskiego Rosyjskiego Towa
rzystwa Geograficznego w St. Peters
burgu, Rosyjskiego Towarzystwa Ich- 
tiologicznego i Rosyjskiego Towarzy
stwa Aklimatyzacji Geologicznej i Bo
tanicznej w Moskwie. Pod koniec 
1896 r. władze carskie zaproponowa
ły mu w depeszy telegraficznej przej
ście na prawosławie. Odpisał również 
telegraficznie: „Nie zgadzam się na 
przyjęcie prawosławia. Jestem Pola
kiem i katolikiem”. Po tej odmowie 
Barszczewski otrzymał awans na sto
pień pułkownika, a zarazem odwoła
nie z Samarkandy i „zesłanie” na do
wódcę Krasnostawskiego Pułku Pie

choty z siedzibą w Siedlcach. Zanim 
jednak zdążył objąć pułk, dostał roz
kaz znalezienia w Turkiestanie bryły 
nefrytu na sarkofag cara Aleksandra 
III. Odszukanie odpowiednio piękne
go monolitu zajęło mu aż pół roku.

Podczas pobytu w Siedlcach dzia
łalność Barszczewskiego daleko wy
kraczała poza obowiązki wojskowe. 
W 1904 r. ufundował Szkołę Handlo
wą dla dziewcząt, którą kierowała je
go córka Jadwiga (z męża Michałow
ska). Fundusze na utrzymanie szkoły 
pochodziły z dochodów kopalni węgla 
uruchomionej przez Barszczewskiego 
w okolicach Samarkandy. Podróżnik 
osobiście wyposażył pracownie geo
graficzną i biologiczną, a dla uczennic 
organizował wycieczki krajoznawcze. 
Szkoła ta to obecne Liceum im. Królo
wej Jadwigi. Pod koniec życia dotknę
ły Barszczewskiego niesłuszne oskar
żenia o sprzeniewierzenie pułkowych 
pieniędzy. Nie mogąc sobie pozwolić 
na utratę honoru, wyjechał do Często
chowy, wyspowiadał się, po czym po
pełnił samobójstwo. Pochowano go na 
częstochowskim cmentarzu na Ku
lach, a w 1995 r. przeniesiono na war
szawskie Stare Powązki. Kilka tygodni 
po śmierci pułkownika sprawa pienię
dzy się wyjaśniła. Oczyszczono go 
z zarzutów, co, rzecz jasna, życia mu 
nie przywróciło.

W trakcie swoich podróży Leon 
Barszczewski mógł wykonać nawet 
ponad trzy tysiące fotografii krajobra
zów, miast i mieszkańców Azji Środ
kowej. Część szklanych negatywów 
przepadła bezpowrotnie jeszcze na
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2. Rodzina Leona Barszczewskiego
na pomoście miyna nad rzeka Muchawką, 
Sekuła koto Siedlec, 1901 r.
3. Leon Barszczewski, fundator Szkoty 
Handlowej w Siedlcach w towarzystwie córki 
i jej uczennic, ok. 1908 r.

(zdjęcia ze zbiorów rodziny Igora Strojeckiego)

miejscu, gdy osioł dźwigający wypeł
niony nimi bagaż spad! w przepaść. 
Resztę odziedziczyła rodzina (warto 
nadmienić, że jego bliską krewną była 
słynna aktorka teatru i filmu Elżbieta 
Barszczewska). Fotografie były w po
siadaniu rodziny do lat sześćdziesią
tych XX w., kiedy to córki Leona 

Barszczewskiego przekazały zbiór Bi
bliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 
Tutaj odnalazł go w latach siedem
dziesiątych młody naukowiec Marek 
Bero z Katedry Etnografii Uniwersyte
tu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Było tam wówczas 590 szklanych ne
gatywów i filmów zwojowych, które 
posłużyły etnografowi jako podstawa 
pracy magisterskiej. Marek Bero zor
ganizował też pierwszą od ponad pól 
wieku wystawę zdjęć Barszczewskie
go. Jeździł nawet do Samarkandy, by 
porównać ją z utrwalonym na fotogra
fiach miastem z końca XIX w. Nega
tywy znalazły się potem w zbiorach 

Muzeum Azji i Pacyfiku jako czasowy 
depozyt, a następnie przejęte zostały 
przez krakowskie Muzeum Historii 
Fotografii. W latach dziewięćdziesią
tych stały się przedmiotem sporu są
dowego między starym i nowym kie
rownictwem muzeum. Obecnie znaj
dują się w zbiorach prywatnych 
w Krakowie i nie są udostępniane.

Staraniem prawnuka Barszczew
skiego - genealoga Igora Strojeckiego 
- powstała wystawa „XIX-wieczna 
Azja Środkowa w obiektywie Leona 
Barszczewskiego”, prezentująca uni
katowe fotografie sprzed ponad wie
ku. Honorowy patronat nad nią obję
ła Ambasada Republiki Uzbekistanu 
w Polsce. Ekspozycja była już kilka
krotnie pokazywana w Warszawie 
(w Domu Polonii, Łazienkach Kró
lewskich, Rosyjskim Ośrodku Nauki 
i Kultury oraz Galerii Muzeum Uni
wersytetu Warszawskiego), a także 
w Siedlcach, Łodzi, Rzeszowie i Wro
cławiu. W ubiegłym roku gościła 
w Muzeum Regionalnym w Mielcu, 
Muzeum Mazowieckim w Płocku 
i Domu Polonii w Krakowie. Wszę
dzie cieszyła się dużym zainteresowa
niem. Obecnie można ją oglądać w Bi
bliotece Nauk Przyrodniczych UJ 
w Krakowie, a od kwietnia — w Dwor
ku Wincentego Pola w Lublinie. Nie
bawem odwiedzi również inne miasta.

Igor Strojecki 
Tomasz Urzykowski

Spotkanie z książką
W KRĘGU ARCYDZIEŁ

Omawiana tu książka, wydana nakładem warszawskiego Wy
dawnictwa „Arkady" w 2007 r., opowiada o bogactwie polskich 
zasobów dziel sztuki. Bogactwo to podkreśla już tytuł publikacji - 

W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce.
Jak pisze we wstępie Anna Lewicka-Morawska, autorka jedne

go z rozdziałów i redaktor całej publikacji, „Autorzy tej książki 
chcieliby roztoczyć przed czytelnikami szeroką panoramę naszego 
stanu posiadania w dziedzinie malarstwa, rzeźby i rzemiosła arty
stycznego, pokazując dzieła w kontekście warunków ich powsta
wania, a także, jeśli to możliwe, miejsc, w których pierwotnie znaj
dowały się, byty oglądane i często już wtedy podziwiane".

W publikacji przedstawionych zostało 300 prac artystów pol
skich i obcych, a opisali je - poza wymienioną już An
ną Lewicką-Morawską - ks. Michał Janocha, Kazi
mierz Kuczman, Ewa Manikowska, Witold Dobrowol
ski, Jerzy Żmudziński, Joanna Sosnowska. Album nie 
ukazuje kolejnych stylów w sztuce, nie zachowuje też 
chronologii powstawania obiektów. W poszczegól
nych rozdziałach poznajemy dzieła ze zbiorów pol
skich: powstałe w kręgu artystów związanych z Ko
ściołem, te, które wykonywano w czasach renesansu 
i baroku (kiedy zaczął działać mecenat świecki), arcy
dzieła malarstwa europejskiego w polskich kolek
cjach, przedmioty reprezentatywne dla sztuki staro
żytnej, arcydzieła rzemiosła artystycznego, wreszcie - 
obiekty pochodzące już z XX w. W przeglądzie zaso

bu polskich dziel sztuki brakuje tych, które po drugiej wojnie 
światowej zostały poza polskimi granicami lub w drodze zakupów 
czy darowizn trafiły do światowych muzeów, choć autorzy pod
kreślają ich wielką rolę w tworzeniu narodowego dziedzictwa kul
turowego.

Każdy z przedstawionych w albumie obiektów jest opatrzony 
metryczką, w której podano jego historię, twórcę, czas powstania, 
wymiary i technikę wykonania oraz miejsce obecnego przechowy
wania.

Bardzo ciekawa jest nowoczesna szata graficzna książki, opra
cowana przez Macieja Buszewicza: fragmenty omawianych obiek
tów ilustrują bezpośrednio dotyczący ich tekst, a dodatkowo popro

wadzone kolorowe linie przypisują dane zdjęcie wybra
nej treści. Na końcu publikacji umieszczony został in
deks fundatorów, mecenasów, kolekcjonerów oraz ar
tystów i dzieł przedstawionych w albumie.

„Kierujemy tę publikację do wszystkich, którzy chcą 
poznać piękną i niezwykłą sztukę oraz zrozumieć jej arty
styczną wartość ocenianą dawniej i obecnie" - pisze An
na Lewicka-Morawska. I na pewno album znajdzie licz
nych odbiorców, nie tylko wśród historyków sztuki, ale 
i jej miłośników. Nabyć go można (cena: 129 zł) w więk
szych księgarniach oraz bezpośrednio u wydawcy (Wy
dawnictwo „Arkady", 00-344 Warszawa, ul. Dobra 28, 
tel. księgarni wysyłkowej 0-22 864-95-50, e-mail: 
i nfo@arkady. com. p I).
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Nowy nabytek Muzeum Karkonoskiego

Z
biory Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze wzbogaciło 
35 obrazów artystów tworzą
cych w Kotlinie Jeleniogórskiej 

w pierwszej połowie XX w.; kolekcja 
malarstwa karkonoskiego zakupiona 
została ze środków województwa 
dolnośląskiego, a jej przekazanie od
było się 31 sierpnia 2007 r. Wcze
śniej obrazy były własnością Henryka 
Szymczaka, jeleniogórskiego history- 

dla badaczy życia artysty. Będąc dy
rektorem muzeum, przyczynił się do 
zakupu dla muzeum całej spuścizny 
po tym genialnym grafiku z Kowar. 
Henryk Szymczak gromadził rzeźbę, 
grafikę, malarstwo, interesował się 
polską sztuką współczesną. W ostat
nich latach życia jego nową pasją by
ło kolekcjonowanie obrazów arty
stów mieszkających i tworzących na 
Śląsku pod koniec XIX i w pierwszej 

towane są obrazy malarzy skupio
nych w Stowarzyszeniu Artystów św. 
Łukasza w Szklarskiej Porębie. Sto
warzyszenie to powstało w 1922 r. 
z inicjatywy Hansa Fechnera, jego 
założycielami byli malarze: Paul 
Aust, Franz von Jackowski, Alfred 
Nikisch, Hans Oberlander i Georg 
Wichmann, rzeźbiarze: Antonio dell 
Cyrillo i Joachim Wichmann, 
a członkami honorowymi - Herman

1. Bruno Steiguber, „Widok
z Zachelmia na Góry Sokole”, 
1945 r., płótno, olej, 
wym. 80 x 130 cm

2. Franz von Jackowski, 
„Śnieżne Kotły od zachodu”, 
1935 r., płótno, olej,
wym. 50 x 65 cm

3. Hermann van Rietschoten, 
„Portret Alfreda Nikischa
na tle Karkonoszy”, płótno, 
olej, wym. 51 x 61 cm

(zdjęcia: Krzysztof Sawicki)

ka i kolekcjonera, który zmarł 
w 2003 r. Henryk Szymczak w latach 
1968-1983 kierował Muzeum Regio
nalnym w Jeleniej Górze (dziś Mu
zeum Karkonoskie), przyjaźnił się 
z Józefem Gielniakiem, znał Vlasti- 
mila Hofmana. W 1982 r. opracował 
i wydał korespondencję Gielniaka 
(Sztuka moje życie. Józefa Gielniaka 
listy do przyjaciół, Jelenia Góra 
1982), która stanowi cenne źródło

połowie XX w. W ciągu niespełna 
dziesięciu lat udało mu się zgroma
dzić ponad 80 prac pięćdziesięciu ar
tystów.

Większość z zakupionych przez 
muzeum obrazów - to prace, których 
autorzy wykształcenie artystyczne 
zdobyli we wrocławskiej szkole Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem prof. Car
la Ernsta Morgensterna (1847- 
-1928). W kolekcji bogato reprezen- 

Stehr (poeta) i Gerhard Hauptmann 
(pisarz noblista). Siedziba Stowarzy
szenia mieściła się w budynku nazy
wanym Młynem św. Łukasza.

W zakupionej kolekcji znajdują się 
m.in. prace Rudolfa Hacke (1881- 
-1952), zwanego „malarzem Śląska”, 
Heinricha Tiipke (1876-1951), Pau
la Weimanna (1867-1945), Paula 
Austa (1866-1934), Alfreda Nickischa 
(1872-1948), Artura Wasnera (1887- 
-1939), Franza von Jackowskiego 
(1885-1974), Wandy Bibrowicz 
(1878-1954). Kolekcja malarstwa kar
konoskiego jest jednym z cenniejszych 
w ostatnich latach nabytków jelenio
górskiego muzeum. Placówka posiada 
ponad dwieście obrazów związanych 
tematycznie z Kotliną Jeleniogórską. 
Część dzieł z kolekcji eksponowana 
jest na wystawie w Muzeum Carla 
i Gerharda Hauptmannów w Szklar
skiej Porębie, które jest oddziałem 
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej 
Górze.

Krzysztof Sawicki
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ZABYTKI I MŁODZI EZ

Nasze podróże po Kresach
Po raz piąty młodzież Li

ceum Wojskowego z Łań
cuta sprzątała polski cmen

tarz w Zbarażu na Ukrainie. 
Okazuje się, że coroczne wy
prawy na zbaraską nekropo
lię stają się nieuniknione. Na 
wiosnę lub jesienią stajemy 
w pełnym rynsztunku narzę
dzi, siekier, sekatorów na 
skraju cmentarza i przystępu
jemy do pracy. Kolejny raz 
wydaje się, że może to jed
nak syzyfowa praca, że nigdy 
nie uporamy się z tą zieloną 
gęstwiną. Następujące po 
sobie dni pracy odkrywają 
zarośniętą nekropolię, groby 
znane już na pamięć, ście
żynki. Są też chwile wielkiej 
radości, kiedy spod podnie
sionego z ziemi grobu można 
odczytać inskrypcje, jeszcze 
większej, gdy jest to grób po
szukiwany przez rodzinę. Tak 
było tym razem z pomnikiem 
Stanisława Kruczkowskiego 
- przed wojną sekretarza ma
gistratu w Zbarażu.

Trzy lata temu z prośbą 
o poszukanie śladów rodziny 
zwrócił się do nas za pośred
nictwem internetu pan Piotr 
Kruczkowski, przesyłając ko
pie różnych dokumentów ro
dzinnych. Wśród nich była le
gitymacja ze zdjęciem, wyda
na w 1922 r. Porównanie na
pisu i fotografii na odnalezio
nym przez nas nagrobku 
z dokumentem nie budzi żad
nych wątpliwości, że to ta sa
ma osoba, nawet zdjęcie jest 
to samo.

Piąty, kolejny wyjazd do 
Zbaraża możliwy byt w dużej 
mierze dzięki pomocy, jakiej 
udzielił nam Senat RP za po
średnictwem Fundacji „Po
moc Polakom na Wschodzie”. 
Celem tygodniowej wyprawy 
(od 6 do 13 października 
2007 r.) było nie tylko upo
rządkowanie polskiego cmen
tarza. Zawsze staramy się 
wnosić dodatkowe treści - 
poszerzenie współpracy ze 
zbaraską szkołą średnią.

1.2. Prace na cmentarzu
w Zbarażu
3. Podnoszenie grobu
Stanisława Kruczkowskiego

W ubiegłym roku dzięki otrzy
manym funduszom pokazali
śmy uczniom wiele historycz
nych miejsc, ważnych dla Po
laków. Odbyliśmy wycieczkę 
do Krzemieńca, zwiedziliśmy 
dom Juliusza Słowackiego. 
Odwiedziliśmy Chocim i Ka
mieniec Podolski, gdzie 
uczniowie mogli podziwiać 
piękno i potęgę kresowych 
twierdz. Niezwykłość naszej 
podróży - to także miejsce 
ostatniego noclegu w klaszto
rze sióstr urszulanek w Ka
mieńcu Podolskim i w po
mieszczeniach nad zakrystią 
katedry św. św. Piotra i Pawła 
oraz koncert organowy wysłu
chany w świątyni w piątkowy 

wieczór. Niecodzienna była 
również nasza wizyta w ławrze 
poczajowskiej, gdzie chłopcy 
i dziewczyny ubrane w wypo
życzone spódnice i chustki 
zwiedzili kompleks prawo
sławnych cerkwi. Oczywiście 
byliśmy także na Cmentarzu 
Orląt we Lwowie, na którym 
uczeń Piotr Zakrzewski odna
lazł grób swojego krewnego.

Uzyskane środki pozwoli
ły również na zorganizowanie 
wystawy fotograficznej po
święconej cmentarzowi w Zba
rażu. Wystawa została otwar
ta w zbaraskim kościele 
i spotkała się z żywym zainte
resowaniem mieszkańców; 
można ją było jeszcze obej- 

rżeć w klasztorze bernardyń
skim w Potonnem, w kościele 
seminaryjnym w Żytomierzu 
oraz we Lwowie.

Nasza praca na zbara
skim cmentarzu znalazła du
że uznanie w lokalnych me
diach. Zostaliśmy zaproszeni 
do „Radia Zbaraż", gdzie 
przeprowadzono z nami wy
wiad. Gościliśmy także dzien
nikarzy z Polski z Gazety Co
dziennej „Nowiny”, którzy 
przez jeden dzień przyglądali 
się naszym działaniom. Naj
większym jednak wyróżnie
niem była dla nas wizyta Kon
sula Generalnego Rzeczypo
spolitej Polskiej we Lwowie, 
który wyraził uznanie dla na
szej akcji, życzył wytrwałości 
i dziękował za wspaniałą ini
cjatywę.

Prowadzona przez nas 
akcja wspomagana była tak
że po raz pierwszy przez 
Fundację Longinus, której 
jednym z celów jest ochrona 
cmentarzy na Kresach 
i uwrażliwianie młodzieży na 
problemy ratowania zabyt
ków. Podziękowania należą
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ
Polskie czasopisma poświęcone zabytkom

4. Uczniowie 
po zwiedzeniu 
ławry 
poczajowskiej

(zdjęcia:
1,2,4 - Ireneusz 

Skrzypczak, 
3 - Tadeusz

Póżniak)

się również tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do reali
zacji i przebiegu naszego 
wyjazdu. Szczególnie dzię
kuję Panu Ludwikowi Marko
wiczowi, który wykona) po
miary geodezyjne cmenta
rza. Wszystkie zebrane i na

stępnie opracowane materia
ły stanowić będą podstawę 
książki dotyczącej zbaraskiej 
nekropolii. Więcej o naszej 
akcji na stronie internetowej 
www.zbaraz.pl.

Alina Skrzypczak

Spotkanie z książką

Z WIZYTĄ U KRÓLA

Dział Edukacji Muzeum Pałacu w warszawskim Wilanowie prowadzi od lat 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Pomocą w programie są wydawane pod 
redakcją Marii Zielińskiej książeczki, składające się na serie. W ubiegłym roku 

ukazała się kolejna - pod tytułem Z wizytą u króla, autorstwa Ewy Czownickiej 
i Marii Zielińskiej, uzupełniająca cykl Spacer
kiem po Wilanowie, opracowany w ramach 
projektu edukacyjnego „Warszawskim szla
kiem Jana III Sobieskiego”. Bohater książeczki 
- putto mieszkające w wilanowskim pałacu od 
czasów króla - zaprasza na spacer po najstar
szej części pałacu - komnatach zamieszka
łych przez monarszą rodzinę. Wybrana trasa 
jest tradycyjną wycieczką po zabytkowej bu
dowli. Sympatyczne putto wspomina czasy 
budowy pałacu i wędruje po jego wnętrzach; 
zatrzymuje się tylko w kilku miejscach, związa
nych bezpośrednio z eksponatami (Gabinet 
Farfurowy, Pokój Locciego, Wielka Sień), a wę
drówkę kończy w pokojach królewskich. Opro
wadza czytelników po apartamentach króla 

i królowej, pokazuje wyposażenie i przeznaczenie znajdujących się tam przed
miotów, przekazuje informacje o codziennym życiu i obyczajach obowiązują
cych w czasach Sobieskiego. W części informacyjnej zamieszczony został 
plan opisywanego miejsca, fotografie i wykonane przez dzieci rysunki. Do 
książeczki dołączony jest zeszyt do ćwiczeń, z różnymi zadaniami do samo
dzielnego wykonania przez dzieci; część zadań można wykonać od razu, in
ne wymagają czasu i pomocy szkolnych narzędzi - kredek, farb, nożyczek. 
Wykonując ćwiczenia, dzieci mają okazję na nowo przeżyć przygodę w wila
nowskim pałacu oraz utrwalić zdobyte wiadomości, rozwinąć wyobraźnię, 
a także... oderwać się od komputerowych monitorów. Książeczkę wraz z ze
szytem do ćwiczeń można nabyć w kiosku muzealnym (cena: 15 zł) na tere
nie Muzeum Pałacu w Wilanowie.
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■ SUDETY

adres: Podwale 62, 50-010 Wrocław 
teł.: (+48 71)342 20 56 
fax: (+48 71) 341 32 04 
e-mail: sudety@sudety.ig.pl 
www.sudety.ig.pl
wydawca: Oficyna Wydawnicza ATUT 
Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 
redaktor naczelny: Romuald M. Łuczyński 
zasięg publikacji: regionalny 
częstotliwość ukazywania się: miesięcznik

Czasopismo przedstawiające przyrodę, kulturę i historię regionu.

■ SZTUKA. PL - Gazeta Antykwaryczna

adres: ul. Kochanowskiego 10, 31-127 Kraków 
tel.: (+48 12) 634 37 95, 632 36 12, 626 10 86 
fax: (+48 12) 634 37 95, 632 36 12, 626 10 86 
www.antykwaryczna.com.pl 
www.antiques.com.pl 
www.sztuka.pl 
wydawca: ANTIQUARIUS sp. z o. o.
redaktor naczelna: Joanna Rapicka 
częstotliwość ukazywania się: miesięcznik 
medium sieciowe i papierowe 
rok założenia: od września 2006, jako kontynuacja czasopisma 
GAZETA ANTYKWARYCZNA

Czasopismo poświęcone sztuce, antykom, kolekcjonerstwu, wywodzące się 
z „Gazety Antykwarycznej". W kręgu zainteresowań magazynu znajduje się 
sztuka dawna i współczesna, antyki, kolekcjonerstwo i zagadnienia rynku 
sztuki. SZTUKA. PL ma łączyć tradycję i kilkunastoletnie doświadczenie „Ga
zety Antykwarycznej" z nowoczesnym spojrzeniem na współczesne tenden
cje w sztuce. Publikuje artykuły historyków sztuki, artystów i samych kolek
cjonerów, przybliżając czytelnikom historię, specyfikę i wartość artystyczną 
dzieł sztuki. Wśród stałych pozycji znajdują się relacje, zapowiedzi, recenzje 
wydarzeń artystycznych z Polski i ze świata. W strukturze pisma ważne 
miejsce zajmuje tematyka rynkowa: prezentuje się tu wyniki notowań aukcyj
nych, kalendarium aukcji i giełd kolekcjonerskich, odkrywa mechanizmy ryn
ku sztuki i antyków. SZTUKA. PL chce być źródłem informacji dla wszystkich, 
którzy w sztukę, także tę najnowszą, zamierzają inwestować. Zawiera katalog 
skradzionych i zaginionych dóbr kultury. Ciekawa rubryka „Dziwne losy 
przedmiotów”.

■ ŚWIATOWIT

adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
tel.: (+48 22) 55 22 800-801 
łax: (+48 22) 55 22 801 
e-mail: iauw@uw.edu.pl 
wydawca: Instytut Archeologii UW 
redaktor naczelny: Kazimierz Lenartowski 
częstotliwość ukazywania się: rocznik 
rok założenia: 1899

Pismo gromadzi wyniki badań prowadzonych przez pracowników Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 r. ukazuje się w dwóch 
fascykulach: A (archeologia śródziemnomorska i pozaeuropejska) i B (arche
ologia pradziejowa i średniowieczna, archeologia Polski). Ponadto w serii 
Światowita ukazują się również „Suplementy”, w których publikowane są pra
ce zbiorowe, opracowania monograficzne, doktoraty, habilitacje i inne opra
cowania poświęcone badaniom archeologicznym.

■ TURYSTA DOLNOŚLĄSKI

adres: ul. Zielińskiego 70, lok. 31,53-534 Wrocław 
tel.: (+48 71) 718 44 93, kom. 0 608 144 696 
e-mail: turystadol@kn.pl 
wydawca: EXTEMPLO - Anna Wiącek 
zasięg publikacji: regionalny



ROZMAITOŚCI

Zapomniana Krupnicza

Krupnicza - to uliczka leżąca 
blisko centrum Wrocławia, 
z pozoru skromna i zwyczajna. 

Czy rzeczywiście? Jeszcze na po
czątku XVI w. znajdowało się tu 
osiedle krupniarzy (graupe po 
niemiecku znaczy krupa, stąd 
pierwotna nazwa ulicy - Graupen- 
strasse). Wzmianka o pierwszym 
jej mieszkańcu, Martinie Schol- 
czenie, zajmującym się wyrobem 
krup, pojawiła się już w 1461 r. 
Z czasem przy Krupniczej i w oko
licach dzisiejszego pl. Bohaterów 
Getta (dawniej Carlsplatz) osiedli
ła się ludność żydowska. I tak po
wstała właściwie cała „infrastruk
tura" mozaistyczna - w tym rejo
nie znajdowały się zarząd gminy 
z mykwą i szkołami, żydowskie 
świątynie (Synagoga pod Białym

Bórse (Nowa Giełda) i Stande- 
haus (Gmach Stanów Śląskich, 
późniejsze Śląskie Muzeum Rze
miosł Artystycznych i Starożytno
ści, zburzone w 1945 r.).

Po 1892 r. przez Krupniczą 
poprowadzono linię tramwajową, 
jednak najwięcej zmian przynio
sło poszerzenie ulicy i stworzenie 
arterii komunikacyjnej, łączącej 
Stare Miasto z południową czę
ścią Wrocławia na przełomie XIX 
i XX w. Wyburzono wówczas 

1. Widok na wschodnią 
(nieistniejącą) pierzeję 
ul. Krupniczej we 
Wrocławiu około
1892 r.

2. Krupnicza w 1945 r.
- z lewej strony 
zniszczony budynek 
Śląskiego Muzeum 
Rzemiosł
Artystycznych
i Starożytności

3. Domy handlowe, 
pierwszy z prawej
- dawny dom 
handlowy braci 
Gunther,
stan w 2007 r.

Bocianem, Synagoga Krajowa), 
szpitale i instytucje charytatywne, 
a także zajazdy żydowskie z miej
scami noclegowymi, wozownia
mi, stajniami. Najbardziej znane 
byty wówczas: Pokoyhof, Fecht- 
schule (Szkoła Szermiercza), 
Zum goldenen Hirschel (Pod Zło
tym Jelonkiem), Goldenes Rad 
(Pod Złotym Kotem). W Księgach 
Adresowych Wrocławia przy 
Graupenstrasse figurują takie na
zwiska, jak Krause, Cador, Elias, 
Finstęrwald, Sachs, Josch, Op- 
pler. Żydzi, znani ze swojego ta
lentu do pomnażania pieniędzy, 
trudnili się drobnym handlem de
talicznym i rzemiosłem (kupcy, 
handlarze, spedytorzy, szewcy, 
kołodzieje, krupniarze, stolarze, 
kuśnierze). Co ciekawe, w jednej 
z kamienic przy Krupniczej siedzi
bę miała znana wrocławska fabry
ka wytwarzająca kolorowy papier, 
należąca do C. T. Wiskotta (Bunt- 
papier Fabrik).

Usunięcie obwarowań miej
skich umożliwiło otwarcie Grau
penstrasse ku południowej czę
ści miasta (do tego czasu była 
ona ślepą uliczką). Nowe zago
spodarowanie pl. Ćwiczeń w la
tach czterdziestych XIX w., a na

stępnie wzniesienie Nowej Giełdy 
i utworzenie szerokiego przejścia 
do Podwala zmieniło charakter 
ulicy. Wpłynęło to na późniejszą 
rozbudowę ulicy w kierunku połu
dniowym. Mówiąc bardziej obra
zowo, Krupnicza składała się 
z dwóch części: jednej, o star
szym rodowodzie, skupiającej 
ciasno usytuowane kamienice 
czynszowe, i tej bardziej repre
zentacyjnej, z usytuowanymi na
przeciw siebie budynkami: Neue

skromne kamienice pierzei 
wschodniej, a na ich miejscu po
wstały nowoczesne domy han
dlowe żydowskich kupców: Adol
fa Schlesingera, spółki handlowej 
J. Z. Hamburger oraz spółki W. 
Heller & M. i W. Gunther.

Spacerując po tej wiekowej 
ulicy, warto unieść głowę i przyj
rzeć się trochę kamienicom. Nale
żą one do typowych kamienic 
czynszowych, jakie powstawały 
od początku XIX w. we Wrocławiu. 

A ponieważ ulica zachowała się 
niemal w całości, doskonale obra
zuje, jak zmieniały się potrzeby jej 
mieszkańców w kwestii mieszkal- 
no-uslugowej. Nie byt to wpraw
dzie tak ważny trakt handlowy, jak 
ul. Świdnicka, jednak kwitł tu drob
ny handel i usługi. Początkowo 
projektowano tu tradycyjne domy 
ze sklepami i warsztatami. Jeśli 
brakowało lokali handlowych, to 
bardzo często adaptowano istnie
jące pomieszczenia do nowych 
potrzeb lub przebudowywano sta
re sklepy (od lat siedemdziesią
tych XIX w.). Do celów handlo
wych służyły najczęściej dolne 
kondygnacje - oprócz sklepów 
otwierano tu restauracje, zakłady 
rzemieślnicze, itp. Te tzw. cokoły 
handlowe (parter i ewentualnie 
piętro) z szeregiem witryn i drzwi 
do sklepów, w fasadzie akcento
wane były zwykle boniowaniem 
i oddzielone gzymsem od części 
mieszkalnej domu (górnych kon
dygnacji). Fasady kamienic czyn
szowych przy Graupenstrasse wy
różniały się późnobiedermeierow- 
skim charakterem, w swojej styli
styce nawiązywały do późnego 
neoklasycyzmu, neorenesansu 
florenckiego, Rundbogenstilu czy 
neogotyku. Na ogól typy domów 
i dyspozycja wnętrz byty adapta
cją wzorów opracowanych przez 
znanych architektów berlińskich: 
Carla Friedricha Schinkla, Friedri
cha A. Stillera, Eduarda Knoblau- 
cha, Friedricha Hitziga i Eduarda 
Titza. Tym, co szczególnie wyróż
nia te budynki, jest symetryczne 
rozplanowanie elewacji fronto
wych, przewaga układu horyzon
talnego podkreślonego gzymsami 
i rzędami zamkniętych prosto lub 
odcinkowo okien oraz boniowane 
lico muru. Opracowanie fasad by
ło bardzo powściągliwe, niemal 
bez podziałów architektonicz
nych. Jednakże wyraźnym ewene
mentem wśród tej zabudowy była 
kamienica Pokoyhof, która w mo
mencie powstania tworzyła kulisę 
architektoniczną dla promenady 
i korespondowała z forum królew
skim. Co ciekawe, ta okazała bu
dowla była reprezentacyjna tylko 
na zewnątrz, wewnątrz znajdował 
się trywialny dziedziniec z drew
nianymi budynkami. Podobnie by
ło z innymi kamienicami.

Z czasem mieszkańcom ul. 
Krupniczej przestały wystarczać 
modernizacje i adaptacje kamie
nic do potrzeb handlowych, za
częto budować okazale domy 
handlowe. Stopniowo, od począt
ku XX w. aż do około 1908 r„ wy
burzano całą pierzeję wschodnią. 
Najwcześniej powstał dom han-
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4. Nowa Gietda i Pokoyhof, 
1920-1945
5. Pokoyhof i kamienice czynszowe 
przy Krupniczej obecnie

(zd/ęcia: 3,5- Małgorzata 
Drozdowska)

dlowy Adolfa Schlesingera (za
projektowany w 1902 r. przez 
znanego wrocławskiego architek
ta Leo Schlesingera), który uzy
skał licowaną piaskowcem fasa
dę o układzie horyzontalnym, roz
członkowaną malowniczymi wy
kuszami, ozdobnymi szczytami, 
sterczynami czy lukarnami. Wyku
sze zwieńczono ciekawymi 
szczytami, łączącymi elementy 
neorenesansowe (naczółek, pila- 
sterki, belkowanie) i secesyjne 
(motywy dekoracyjne: promienie 
słońca w partii uszaków o płynnej 
linii). Przy realizacji domu handlo
wego spółki Gebr. Gunther & Hel
ler (koniec 1903 r.) skłoniono się 
ku płynnym formom secesyjnym. 
Pojawiły się faliste szczyty, ażuro
we balustrady balkonów, pola 
podokienne zaakcentowane dy
namicznymi liniami fantastycz
nych form roślinnych, a wykusze

reliefowymi konarami kasztanow
ca. Jako ostatni wzniesiono dom 
handlowy J. Z. Hamburgera (we
dług projektu Richarda i Paula 
Ehrlichówz 1909 r.), będący przy
kładem wrocławskiego moderni
zmu w obiektach handlowych. 
W fasadzie wyeksponowano sta
lowe slupy konstrukcyjne (oblico- 
wane piaskowcem) i nadano im 
formę przechodzących przez ca
łą wysokość, delikatnie zdobio
nych pilastrów. Mieściły się tu ele
ganckie sklepy, restauracja, biura 
i zakłady produkcyjne, a także 
obszerne mieszkania.

Ta nieduża ulica nadal stano
wi ważny trakt komunikacyjny, 
prowadzący do przeprawy mo
stowej przez fosę. Przy Krupni
czej trwale kontynuowane są 
również dawne tradycje handlo
we - mieszczą się tu lokale skle
powe i usługowe. Szkoda, że po
wojenne przekształcenia i remon
ty pozbawiły je pierwotnej deko
racji. Na szczęście, wnętrza ka
mienic przetrwały w całkiem do
brym stanie.

Małgorzata Drozdowska

częstotliwość ukazywania się: miesięcznik
rok założenia: 2002

Magazyn turystyczny południowo-zachodniej Polski. Prezentuje wyprawy 
w Sudety, dolnośląskie miasta, historię regionu, tajemnicze zamczyska, 
stare linie kolejowe, zajmuje się problematyką ochrony przyrody i ekologią. 
Przydatne narzędzie dla nauczycieli historii, geografii, języka polskiego 
i biologii.

■ WIADOMOŚCI ARCHEOLOGICZNE

adres: ul Długa 52, 00-241 Warszawa 
tel.: (+48 22) 831 32 21 do 25 (centrala) 
fax: (+48 22) 831 51 95 
e-mail: pma@pma.pl 
www.pma.pl 
wydawca: Państwowe Muzeum Archeologiczne 
redaktor naczelny: Wojciech Brzeziński 
częstotliwość ukazywania się: rocznik 
rok założenia: 1873
Pismo jest poświęcone archeologii starożytnej i wczesnośredniowiecznej 
ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich i Europy Środkowow
schodniej; zawiera rozprawy o charakterze syntetycznym, monograficzne 
opracowania materiałów archeologicznych, informacje o odkryciach i pra
ce z zakresu muzealnictwa i konserwacji zabytków.

■ WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE

adres: ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa
ul. Norwida 1,31-521 Kraków 
tel.: (+48 22) 621 62 41 w. 248 
e-mail: info@skz.pl 
wydawca: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków 
redaktor naczelny: Kazimierz Kuśnierz 
rok założenia: 1985
W periodyku Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zamieszczają 
Swoje publikacje oraz wypowiedzi wybitni naukowcy i praktycy związani 
z ochroną i konserwacją zabytków.

■ WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE

adres: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa
tel.: (+48 22) 620 28 81 
www.iaepan.edu.pl 
wydawca: Komitet Nauk Historycznych PAN 
redaktor naczelny: Stanisław Suchodolski 
częstotliwość ukazywania się: pólrocznik (do 1998 kwartalnik)
Pismo Komisji Numizmatycznej PAN.

■ ZABYTKI HERITAGE
adres: Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa 
tel.: (+48 22) 429 24 45 
e-mail: sekretariat@pwrsa.pl 
www.pwrsa.pl 
wydawca: Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” S. A. 
redaktor naczelny: Grzegorz Mazur 
zasięg publikacji: ogólnopolski 
częstotliwość ukazywania się: miesięcznik 
rok założenia: 2000

Pismo skierowane do szerokiej rzeszy odbiorców: pasjonatów i ludzi zain
teresowanych historią sztuki, archeologią i ochroną dziedzictwa kulturo
wego oraz do tych, którzy zawodowo zajmują się tą problematyką. Każdy 
numer prezentuje zabytki jednego regionu (z mapą rozmieszczenia zabyt
ków), ale zawiera też artykuły o innej tematyce, najczęściej jest to kore
spondencja zagraniczna lub sensacyjne nowinki archeologiczne czy po
dróżnicze. Autorzy piszący do magazynu wywodzą się z szeroko pojęte
go środowiska związanego z kulturą, sztuką i turystyką - podróżnicy, lu
dzie nauki, historycy sztuki, archeolodzy, pasjonaci, przewodnicy. Stresz
czenia w jęz. angielskim.
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■ ZAMOJSKI KWARTALNIK KULTURALNY
adres: ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość 
tel.: (+48 84) 639 20 21,639 20 22, 639 32 87 
fax: (+48 84) 639 32 87 
e-mail: artyst@zdk.zamosc.pl 
www.zdk.zamosc.pl 
wydawca: Zamojski Dom Kultury 
redaktor naczelna: Małgorzata Mazur 
zasięg publikacji: regionalny 
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik 
rok założenia: 1984
Pismo poświęcone dziejom, historii kultury, myśli społecznej oraz ak
tualnym tematom dotyczącym życia kulturalnego Zamościa i Za- 
mojszczyzny. Tworzą je historycy, znawcy sztuki, muzealnicy, regio
naliści, archeolodzy, pracownicy naukowi uczelni zamojskich i lubel
skich, ludzie ze świata kultury i sztuki.

■ ZESZYTY SANDOMIERSKIE
adres: ul. Szegedyńska 5/155, 01-957 Warszawa 
ul. Opatowska 17, 27-600 Sandomierz 
tel.: (+48 22) 835 73 86, (+48 15) 832 10 78 
e-mail: tns@wshp.sandomierz.pl 
wydawca: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie 
redaktor naczelny: Krzysztof Burek 
zasięg publikacji: regionalny 
częstotliwość ukazywania się: nieregularnik 
rok założenia: 1994
Wydawany w Sandomierzu biuletyn lokalnego Towarzystwa Nauko
wego zamieszcza popularnonaukowe artykuły i wszelkiego rodzaju 
publikacje związane z dziedzictwem kulturowym i historycznym ziemi 
sandomierskiej oraz dokumentuje działalność Towarzystwa.

■ Z OTCHŁANI WIEKÓW
adres: ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań 
e-mail: snap@amu.edu.pl 
www.zgsnap.amu.edu.pl 
wydawca: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik
rok założenia: 1926
Pismo to pojawiło się na rynku wydawniczym jako periodyk Polskie
go Towarzystwa Prehistorycznego. Jego pomysłodawcą byt wybitny 
uczony Józef Kostrzewski, profesor Uniwersytetu Poznańskiego. 
Przez wiele lat stanowiło reprezentację środowiska archeologiczne
go. Pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. zostało zatwierdzone przez 
władze ministerialne do użytku szkolnego. Obecnie wydawane jest 
przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich w Warsza
wie i ukazuje się w formie zeszytów monograficznych.

■ GOŚCINIEC PTTK
adres: ul. Senatorska 11,00-750 Warszawa
tel.: (+48 22) 826 57 35; fax: (+48 22) 826 25 05 
e-mail: gosciniec.pttk@zwarszawy.pl 
www.gosciniec.pttk.pl 
wydawca: Zarząd Główny PTTK, 
redaktor naczelny: Andrzej Gordon 
zasięg publikacji: ogólnopolski 
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik 
rok założenia: 2001

Pismo popularnonaukowe poświęcone dokumentowaniu działalno
ści PTTK, kontynuujące tradycję GOŚCIŃCA ukazującego się pod re
dakcją Tadeusza Rycerskiego.

(mt)

Sprostowanie

W numerze 1.2008 „Spotkań z Zabytkami" nie ustrzegliśmy się następują
cych błędów: w artykule Józef Ignacy Kraszewski i archeologia zamienione 
zostały podpisy pod ilustracjami 2 i 4, a grafiki na IV stronie okładki powinny 
mieć tytuł: Cerkwie na linorytach Romana Muchy. Za pomyłki przepraszamy.

Redakcja
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Zabytki Samarkandy 
na fotografiach Leona Barszczewskiego 

(zob. artykuł na s. 33 )

1. Plac targowy przed meczetem Bibi-Chanym
2. Dzieci Leona Barszczewskiego i jego kolega przed meczetem 
Szach-i Zinda
3. Ekspedycja naukowców francuskich przed bramą do zespołu 
mauzoleów Szach-i Zinda
4. Medresa Szer-Dor
5. Medresy Tilla-Kari i Szer-Dor, Place Registan

(zdjęcia ze zbiorów rodziny Igora Strojeckiego)


