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OD REDAKCJI

Minęło zaledwie piętnaście lat od obchodzonych po raz pierwszy w Polsce 
Europejskich Dni Dziedzictwa, a już nie można byłoby wyobrazić sobie 
kalendarza miłośnika zabytków bez wypełnionego licznymi atrakcjami 

września - miesiąca dopiero od niedawna tak jednoznacznie kojarzącego się 
z tym dorocznym świętem. W tym roku rozpoczynamy już więc szesnastą edycję 
EDD. Jej niezwykle pojemne i nośne hasto - to „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do 
ojczyzny”. Jak je rozumieć?

Według Aleksandra Brucknera od słowa „ojciec” 
utworzono inne - „ojczyzna", które „pierwotnie «ojcowiznę» 
znaczyło, tak że Orzechowski a za nim inni w 16. wieku 
dla «ojczyzny» łacińskiego terminu «patria» używali" 
(Aleksander Bruckner, Słownik etymologiczny języka 
polskiego, Kraków 1927, s. 377). Witold Doroszewski 
w „ojcowiźnie” widzi raczej „ziemię, majątek dziedziczony 
po ojcu; majątek należący od wielu lat do jednej rodziny", 
a dla „ojczyzny” przyjmuje przejrzystą definicję: „kraj,

w którym się ktoś urodził I który jest krajem jego rodaków" (Słownik języka polskiego,
t. V, Warszawa 1963, ss. 896, 898).

W definicjach tych nie ma więc miejsca na objaśnienie mozolnego, często 
trudnego i pełnego niebezpieczeństw, obarczonego licznymi wyrzeczeniami 
i tragicznymi (w skali już nie jednostki, lecz całego narodu) wydarzeniami 
historycznego procesu dochodzenia od ojcowizny do ojczyzny. Tym zajmuje się 
historia, w szczególności historia społeczeństw. Ale tegoroczne hasto Europejskich 
Dni Dziedzictwa podpowiada nam jeszcze, że rozglądając się wokół siebie dobrze 
byłoby zacząć od poszukiwania tego, co możemy nazwać „korzeniami tradycji". 
Obie więc części tegorocznego hasła pozostawiają wszystkim tym, którzy 
rozumieją wymienione słowa, wiele przestrzeni do wypełnienia. Tak też pojmujemy 
i my obecne przestanie EDD - w każdym z artykułów w numerze można znaleźć 
i „tradycję” i „jej korzenie”, i „ojcowiznę” i „ojczyznę”, a nawet to, co nazywamy
„patriotyzmem”.

Poza artykułami przygotowanymi z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, 
tym razem dla wszystkich chętnych mamy jeszcze jedną niespodziankę. To 
zaproszenie na zorganizowaną przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
w Ermitażu w warszawskich Łazienkach Królewskich wystawę prac Romana 
Muchy, artysty plastyka, dobrze znanego naszym czytelnikom. Na wystawie 
będzie można zobaczyć - w większości w postaci oryginalnych linorytów, 
miedziorytów i rysunków - wiele zabytkowych cerkwi, drewnianych kościółków 
i innych bardziej lub mniej znanych zabytków. Bilet wstępu niepotrzebny! Wernisaż 
już 4 września (czwartek) o godz. 14.00! Wystawa będzie czynna do końca 
miesiąca.

Przypominamy, że redakcja czeka na zgłoszenia kandydatów w konkursie miesięcznika 
„Spotkania z Zabytkami” LAUR ROKU! Nagroda przyznawana jest za udostępnienie szero
kiej publiczności odrestaurowanego i utrzymanego w należytym stanie zabytku architektury 
w Polsce. Kapituła Nagrody raz w roku rozpatruje nadesłane propozycje.
Regulamin Nagrody można znaleźć na naszej stronie internetowej (www. spotkania.pl) oraz 
w „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 4, 2008.



Europejskie Dni Dziedzictwa 2008

E
uropejskie Dni Dziedzictwa mają szansę na stale 
wpisać się w świadomość społeczną Polaków 
i stać się ważnym instrumentem edukacji i pro

mocji ochrony dziedzictwa narodowego. Realizacja 
tego zadania wymaga jednak w pierwszej kolejności 
uświadomienia opinii publicznej osobistego związku 
każdego człowieka z jego dziedzictwem.

Europejskie Dni Dziedzictwa są wydarzeniem o cha
rakterze historycznym, kulturowym i edukacyjnym. 
Oryginalne imprezy promują zabytki, kolekcje muze
alne, lokalne tradycje, przypominają o ważnych wyda
rzeniach historycznych. Organizatorzy przygotowują 
festyny, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnie
je rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy 
i imprezy o różnorodnym charakterze, skierowane do 
różnych grup społecznych i wiekowych.

„Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny” 
- tak sformułowany tegoroczny temat przewodni 
pozwolił przygotować wydarzenia kulturalne, które 

mogą przyczynić się do wzrostu poczucia patrioty
zmu w skali lokalnej i ogólnonarodowej. Temat ten, 
podobnie jak ubiegłoroczna propozycja, nawiązująca 
do motywu gościńca, może też z równym powodze
niem funkcjonować we wszystkich regionach Polski, 
bez względu na ich przynależność polityczną w prze
szłości. Bezpośrednie odwołanie do korzeni pozwala 
ponadto na indywidualne wędrówki w czasie właści
wie każdemu.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że zgodnie 
z Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1983/ 
2006/EC z dnia 18 grudnia 2006 r., Komisja Europejska 
ogłosiła rok 2008 - Rokiem Dialogu Międzykulturowe
go i zaleciła państwom członkowskim, aby także krajo
we tematy przewodnie Europejskich Dni Dziedzictwa 
nawiązywały do tej idei. Proponowany temat pozwoli 
doskonale ukazać tradycje wielokulturowości polskie
go społeczeństwa, od tradycji Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów poczynając.

Program Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 
Byczyna, 13 września 2008

WYCIECZKI
♦ Wycieczki piesze

Spacer śladem historii - miasto Byczyna

♦ Wycieczki autokarowe
Szlakiem dziedzictwa - gmina Byczyna

♦ Wycieczki rowerowe
Zabytki i krajobrazy

IMPREZY PLENEROWE
♦ Jarmark produktów lokalnych
♦ Uroczystość Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 

(EDD) z udziaiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego, Wojewody i Marszalka Województwa Opolskiego, 
Burmistrza Miasta Byczyna
(na scenie, między kościołem a ratuszem, w asyście ryce
rzy, proporce rycerstwa księstwa brzeskiego i innych księstw 
śląskich)

♦ Konferencja prasowa
♦ Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim 

św. Mikołaja
Koncert chórów: ewangelickiego i katolickiego

♦ Koncert „Muzyka przez wieki”
♦ Korowód rycerzy (z chorągwiami) po Byczynie i wyjazd 

do grodu, w którym rozpoczną się lub już trwają imprezy 
towarzyszące

♦ Przedstawienie teatralne „Balladyna” w wykonaniu ucz
niów szkół byczyńskich

♦ Wieczór poetycko-muzyczny „Misterium chleba” w koś
ciele ewangelickim św. Mikołaja

♦ Koncert muzyki klasycznej (wokalista, skrzypce, forte
pian) w kościele rzymskokatolickim Świętej Trójcy

WYSTAWY
♦ „Byczyna przez wieki”

(wystawa historyczna o Byczynie)

♦ „Dziedzictwo kulturowe gminy Byczyna"
♦ „Korzenie tradycji... śladami różnorodności Rzeczpospo

litej Obojga Narodów”
♦ „Dzieje byczyńskich ewangelików”
♦ Wystawa fotografii i propozycji projektowych studentów 

Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
♦ „ Byczy ńskie tradycje”

(wystawa prac pokonkursowych dzieci i młodzieży)

♦ „Historia flagi i barw narodowych”
♦ „Kościoły drewniane województwa opolskiego”
♦ „Zabytki dekanatu krapkowickiego i gminy Krapkowice”
♦ „Ślady przeszłości” - PSP Dobrzeń Wielki, Gimnazjum 

w Byczynie
♦ „Zabytki Byczyny i okolic”

(wystawa prac malarskich)

♦ „Byczyńska straż pożarna”
♦ Wystawa i dostęp do dokumentów, starodruków, foto

grafii z Byczyny
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Byczyna - jedno z najstarszych miast ziemi kluczborskiej - zało
żona zostata w drugiej poiowie XIII w. (przed 1283 r.). Wytyczo
ny wówczas owalny plan miasta tworzą prostopadle ulice i położony 

w centrum plac rynkowy. Pod koniec XIV i na początku XV w. Byczynę 
otoczono ceglanym murem obronnym, który w większości zachowa! 
się do dzisiaj. Pierwsza, drewniana zabudowa miejska została znisz
czona w kolejnych pożarach w XV w. oraz podczas bitwy pod Byczy
ną w lutym 1588 r. Stosowanie nietrwałych materiałów budowlanych 
oraz działania wojenne byty przyczyną następnych pożarów, w tym 
najgroźniejszego, w 1757 r., w którym spłonęła m.in. część ratusza 
z około 1400 r., kościół katolicki, browar, waga miejska i dwie szkoły: 
katolicka i ewangelicka.

Z gotyckiej architektury przetrwał pierścień murów miejskich, 
z basztami Polską (od wschodu), Niemiecką (od zachodu) i Piaskową 
(od południa) - budynki bramne przy basztach wschodniej i zachodniej 

nie zachowały się, oraz kościół św. Mikołaja z końca XIV w., w 1556 r. 
przejęty przez gminę ewangelicką, z interesującym neogotyckim wy
strojem. Znaczna część zabudowy pochodzi z czasu odbudowy po 
pożarze w drugiej połowie XVIII w. Wówczas powstał również kościół 
Świętej Trójcy (na miejscu zniszczonego kościoła szkieletowego) 
oraz ratusz (zbudowany z wykorzystaniem pozostałości poprzed
niego, z przełomu XV i XVI w.). Spotykamy też domy i spichlerze 
z XIX i początku XX w.

Poza murami, na zachód od miasta znajduje się niewielka czterna
stowieczna kaplica, w XVIII w. otoczona cmentarzem.

Na charakter Byczyny, oprócz gotyckich i barokowo-klasycy- 
stycznych zabytków architektury, składają się także takie elementy, 
jak zachowana na kilku ulicach brukowa nawierzchnia z XIX w., za
bytkowe pompy wodne czy coraz rzadziej już, niestety, spotykane 
witryny sklepowe z przełomu XIX i XX w.

Patronat honorowy nad obchodami w Polsce, które 
w tym roku odbędą się w dniach 13-14 oraz 20- 
-21 września, objął Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdan Zdrojewski. Decyzją ministra 
uroczyste otwarcie EDD 2008 odbędzie się 13 wrześ
nia w Byczynie w województwie opolskim.

Europejskie Dni Dziedzictwa od lat koordynowa
ne są przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków, ale w ubiegłym roku działania te po raz 
pierwszy miały charakter ogólnopolskiej kampanii 
promocyjnej. Po raz pierwszy też odbyły się pod jed
nym wspólnym hasłem, które organizatorzy poszcze
gólnych wydarzeń kulturalnych zinterpretowali na 
wiele różnych sposobów.

Pod hasłem EDD „Ludzie gościńca. Pielgrzymi, 
wędrowcy, tułacze” odbyło się w Polsce w 2007 r. 

ponad 1300 różnorodnych imprez w 240 miejscowoś
ciach. Ostrożne szacunki wskazują, że łącznie wzięło 
w nich udział ponad 300 000 osób.

W tym roku szczególny nacisk zostanie położo
ny na organizację wydarzeń skierowanych do dzieci 
i młodzieży, m.in. wspólnie z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej przeprowadzony będzie kolejny konkurs 
dla młodzieży szkolnej, nawiązujący do tematu prze
wodniego EDD 2008. Na ubiegłoroczny konkurs EDD 
wpłynęło ponad 2000 prac.

Więcej informacji na temat tegorocznych obchodów 
Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce na stronie: 

www.edd.com.pl

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2008 | 3



DR przeglądy 
rt* pogwy

W ciągu ostatnich czterech lat polski 
sektor kultury wykorzysta! dotacje 
Unii Europejskiej na łączną kwotę 
ponad miliarda dwustu milionów 
złotych. Pieniądze przeznaczono na 
320 różnego rodzaju inwestycji, m.in. 
otwarte w Toruniu Centrum Sztuki 
Współczesnej - największe po wojnie 
wybudowane muzeum, Centrum Na
uki i Edukacji Muzycznej „Symfonia" 
w Katowicach czy przeprowadzenie 
remontu Pałacu Pod Blachą w War
szawie. W 2007 r. z inicjatywy Mini
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro
dowego kultura zaczęła funkcjonować 
jako oddzielna kategoria Europejskie
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
To umożliwia bezpośrednie dofinan
sowanie projektów z nią związanych 
oraz uzyskiwanie większych funduszy. 
W latach 2007-2013 minister kultury 
i dziedzictwa narodowego do wydania 
będzie miał około 2 mid zł na projekty 
z zakresu ochrony dziedzictwa kultu
rowego i rozwój infrastruktury kultury, 
z czego miliard siedemset milionów 
pochodzić będzie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
pozostałe środki z budżetu. Z tych 
pieniędzy realizowane będą takie 
projekty, jak: Europejskie Centrum 
Solidarności w Gdańsku, Opera Pod
laska, Narodowe Forum Muzyki we 
Wrocławiu, Międzynarodowe Centrum 
Kultur w Kielcach oraz Muzeum Sztu
ki Nowoczesnej w Warszawie. W tym 
roku MKiDN, jako jedno z pierwszych, 
otworzyło nabór do Programu Opera
cyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 
na łączną kwotę blisko 600 min zł, co 
oznacza największą w historii kwotę 
przeznaczoną w ramach jednego 
konkursu na projekty związane z kul
turą. Dodatkowo około 2 mid 40 min 
zł będą miały do rozdysponowania 
regiony w ramach Regionalnych Pro
gramów Operacyjnych. Wkład własny 
do tych projektów będzie mógł być 
dofinansowany ze środków w ramach 
Programu Promesa Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Inwentaryzacja i opieka nad cmenta
rzami żydowskimi oraz konserwacja 
i remonty zabytkowych drewnianych 
kościołów zostały uznane za najcen
niejsze działania śląskich społeczni
ków na rzecz ochrony i popularyzacji 
zabytków woj. śląskiego. Dzięki ich 
opiece i staraniom szansę na przetrwa
nie uzyskały w ostatnim czasie m.in. 
zabytkowe kirkuty w Zabrzu, Wielowsi 
i Żorach, a także położone na Szlaku 
Architektury Drewnianej szesnasto- 
i siedemnastowieczne kościółki w po
bliżu Gliwic: w Żernicy, Rachowicach 
i Sierakowicach. Przyznane przez 
ministra kultury Odznaki za Opiekę 
nad Zabytkami otrzymali: zabrzański 
historyk Dariusz Walerjański, emery
towany nauczyciel z Zabrza Henryk 
Dziemba, nauczyciel historii z Wielow
si Grzegorz Kamiński oraz księża Pa
weł Ludwig i Jerzy Pudełko z diecezji 
gliwickiej.

Została podpisana wstępna umowa 
w sprawie budowy Międzynarodowe
go Centrum Kultur w Kielcach. W bu
dynku Międzynarodowego Centrum 
Kultur usytuowane mają być m.in. 
wielofunkcyjna sala koncertowa, sala 
kameralna, dziedziniec koncertowy, 
biblioteka oraz foyer, gdzie znajdzie się 
także galeria. Szczególnym miejscem 
ma być sala koncertowa, gdzie oprócz 
koncertów, przedstawień operowych, 
musicali oraz baletu, będą się także 
odbywać pokazy filmów. Międzyna
rodowe Centrum Kultur ma się stać 
ośrodkiem życia kulturalnego o zna
czeniu ogólnopolskim oraz miejscem 
spotkań artystów z kraju i zagranicy. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane 
w ramach priorytetu „Kultura i dziedzi
ctwo kulturowe”, który jest częścią Pro
gramu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko".

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 
w Łazienkach Królewskich w Warsza
wie obchodzi w tym roku 25-lecie swe
go istnienia i z tej okazji w lipcu i sierp
niu zorganizowało wystawę „25 na 25- 
-lecie”. Na wystawie zaprezentowano 
25 rzeźb zwierząt z unikatowej kolekcji 
Były to głównie prace z Francji i Nie
miec z końca XIX w., m.in. brązy Pierre’a 
Julesa Mene i kompozycje Alberta 
Heinricha Haussmanna. W Polsce fi
gury zwierząt najbardziej interesowały 
artystów w okresie międzywojennym.

Burmistrz Więcborka (woj. kujawsko- 
-pomorskie) odmówił sfinansowania 
przez gminę badań georadarowych na 
Górze Zamkowej w Więcborku. Stało 
się tak pomimo dwukrotnej pozytywnej 
opinii w tej sprawie, wyrażonej przez 
Komisję Kultury Rady Miejskiej. Za 
pomocą georadaru udałoby się ustalić 
zasięg występowania ruin zamku, ich 
położenie względem stron świata oraz 
głębokość zalegania konstrukcji mu
rowanych i drewnianych. Poza tym już 
prawdziwą rewelacją w skali ponadre
gionalnej byłoby ewentualne odkrycie 
reliktów budowli wcześniejszych, np. 
grodu rycerskiego „na kopcu" lub po
zostałości przejść podziemnych po
między dawniejszym zamkiem goty
ckim a kościołem, o których od lat krążą 
w Więcborku legendy. Badania geora- 
darowe mogłyby tez dostarczyć lokal
nym miłośnikom zabytków argumen
tów przemawiających za podnoszoną 
od pewnego czasu ideą wykupienia 
Góry z rąk prywatnych i urządzenia 
tam np. parku kulturowego.

Przy okazji prac w zakrystii kaplicy bi
skupa Piotra Tomickiego w katedrze 
wawelskiej konserwatorzy odkryli szes- 
nastowieczne polichromie z czasów 
budowy kaplicy i zakrystii (budował je 
Berrecci około 1530 r.J. Na sklepieniu 
odsłonięto świetnie zachowane ma
lowidło z ozdobnym herbem Łodzią, 
biskupa Tomickiego, a przy wejściu 
- gorzej zachowaną polichromię 
z elementami architektury. Późniejsze 
polichromie, wprowadzone we wnętrzu 
zakrystii w XIX w., mają być zakryte 
i w ten sposób pomieszczenie uzyska 
wygląd, jaki zapewne miało w XVI w.: 

polichromie przy wejściu i na sklepie
niu oraz jednolite jasne ściany.

W dniach od 22 do 24 września br. 
odbędzie się IX edycja Polsko-Niemie
ckiej Konferencji ANTIKON „Architek
tura ryglowa - wspólne dziedzictwo". 
Konferencja skierowana jest do kon
serwatorów zabytków, konserwatorów 
dziel sztuki, przedstawicieli służb nad
zoru budowlanego, architektów, urba
nistów, projektantów, historyków sztuki, 
zarządców i administratorów obiektów 
zabytkowych, przedstawicieli samo
rządów terytorialnych, naukowców 
i studentów architektury, budownictwa, 
konserwacji zabytków, przedstawicieli 
firm konserwatorskich, budowlanych 
i inwestorów. Głównym tematem jest 
wspólne dziedzictwo kulturowe na 
Pomorzu Zachodnim. Rokrocznie 
w konferencji bierze udział blisko 150 
uczestników, w tym około 70 gości 
z Niemiec. Tegoroczna konferencja na 
temat „Architektura domów wiejskich” 
odbędzie się w byłej synagodze w Ha- 
genow w Niemczech, z bogatą trasą 
podróży studyjnej śladami zabytków 
o konstrukcji ryglowej i dobrych prak
tyk ich ratowania w miejscowościach: 
Hagenow, Moraas, Strohkirchen, Ri
cher, Hóblen, Glaisin, Loosen, Leus
sow, Laupin, Hohen Woos, Tewswoos, 
Alt Jabel, Vielank.

Osadę wielokulturową, przede wszyst
kim kultury łużyckiej, odkryto koto 
Częstochowy. Prace archeologiczne 
prowadzone są na zlecenie Muzeum 
Śląskiego w Katowicach, do którego 
prawdopodobnie trafią znalezione tu 
przedmioty. Osada zajmuje powierzch
nię od kilku do kilkunastu hektarów. Na 
razie udało się zbadać półtora hektara; 
większość terenu pozostanie nieodkry- 
ta. Zarejestrowanych zostało ponad 
800 obiektów (jam gospodarczych, 
tzw. dołków poslupowych) i około 5 
tys. zabytków ruchomych - narzędzi 
kamiennych i fragmentów ceramiki. 
Interesująca jest zwłaszcza figurka 
o zoomorficznym kształcie, zbliżona 
wyglądem do ślimaka. Naukowców 
czeka analiza znalezionych obiektów, 
rekonstrukcja ceramiki, badanie pró
bek pobranych z jam pod względem 
zawartości części roślinnych.

Władze Szczecina zakupiły od prywat
nego kolekcjonera zabytkowe pojazdy, 
które trafią do zbiorów tamtejszego 
Muzeum Techniki i Komunikacji Miej
skiej. Zanim jednak zostaną wysta
wione jako eksponaty, będą musiaty 
przejść remont. Kolekcję, która liczy 
118 różnych pojazdów, miasto kupiło 
od mieszkańca Warszawy, Leszka 
Liszewskiego. Zgodnie z podpisaną 
umową większość pojazdów ma trafić 
do Szczecina do jesieni tego roku, po
zostałe - do połowy 2009 r. Zbiór po
wstawał przez dwadzieścia lat. Tworzą 
go stare rowery, motocykle, samocho
dy osobowe i ciężarówki. Na tę moto
ryzacyjną kolekcję składają się m.in. 
wszystkie modele popularnego przed 
wojną motocykla sokół oraz produko
wane do potowy lat sześćdziesiątych 
XX w. w Śzczecinie motocykle junak. 
Cala kolekcja ma być zaprezentowana 

w lipcu 2010 r. podczas oficjalnego ot
warcia Muzeum Techniki i Komunikacji 
Miejskiej w Szczecinie.

W maju br. w pałacu w Bukowcu - sie
dzibie Związku Gmin Karkonoskich 
odbyło się spotkanie członków Stowa
rzyszenia Ochrony i Badania Zabytków 
Prawa. Uczestnicy mogli wysłuchać 
prelekcji na temat dawnej jurysdyk
cji. Dominowała tematyka związana 
z pracami wykopaliskowymi przy dol
nośląskich szubienicach. Odbyło się 
także otwarcie wystawy obrazującej 
wyniki badań archeologicznych przy 
szubienicach, połączonej z ekspozycją 
wydobytych przedmiotów (łańcuch, 
gwoździe, guziki, sprzączki itp.). Jeden 
dzień poświęcony byt na objazd tere
nowy po okolicach Bukowca - głównie 
szlakiem występowania kamiennych 
zabytków dawnego prawa: licznych 
krzyży kamiennych, które wystawiał 
morderca w ramach ugody z rodziną 
zabitego, pręgierzy (Miłków, Krzeszów) 
i wyjątkowo rzadko spotykanych zabyt
ków, jak stół sądowy (Kochanów).

W Muzeum Okręgowym w Sando
mierzu można oglądać nową stałą 
ekspozycję historyczną pt. „Dzieje za
mku sandomierskiego". Na wystawie 
historia zamku od wczesnego średnio
wiecza aż do czasów współczesnych 
pokazana jest poprzez zmiany, które 
w nim następowały w wyniku funkcji 
pełnionych w poszczególnych epo
kach. Wczesnośredniowieczny gród 
książęcy zmienił się w typowy średnio
wieczny zamek królewski, a w XVI w. 
w renesansową rezydencję. W na
stępnych stuleciach funkcjonował jako 
ośrodek grodowego starostwa i bu
dynek użyteczności publicznej, a po 
przebudowaniu umieszczono w nim 
sąd i więzienie. Obecnie jest siedzibą 
Muzeum Okręgowego w Sandomie
rzu. Na wystawie zwracają uwagę za
bytki ściśle związane z historią zamku: 
elementy kamieniarki okiennej z okre
su budowli gotyckiej i renesansowej, 
kafle z pieców zamkowych z XVII w., 
działo oktawa kartauny z „potopu" 
szwedzkiego znalezione w 1996 r. 
w czasie prac stabilizujących na wzgó
rzu zamkowym.

W Muzeum Historycznym m.st. War
szawy w lipcu i sierpniu br. czynna 
była wystawa „Zachować pamięć". 
Zgromadzono na niej ponad sto eks
ponatów - głównie portretów antena
tów polskich rodów - płótna, akwarele, 
miniatury. Eksponowanym przykładom 
malarstwa portretowego, charaktery
stycznego dla dziewiętnastowiecznych 
szlacheckich dworów, towarzyszyły 
obiekty o wartości emocjonalnej: rze
czy osobiste, bibeloty, robótki ręczne. 
Inspiratorką wystawy była związana 
z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim 
Krystyna Kozłowska, która przygo
towując ekspozycję dokonała kilku 
interesujących odkryć, m.in. płótno 
autorstwa Anieli Pająkówny, przed
stawiające Zofię ze Szweykowskich 
Rittnerową, uchodzące za zaginione, 
odnalazła w gomulkowskim bloku 
w Warszawie, i można je było obejrzeć 
na pokazie.
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Lwów, miasto rodzinne, Zbigniew Herbert nazwał w poezji po imieniu tylko dwa 
razy, i to pod koniec życia, w wierszach z ostatniego tomu Epilog burzy (1998).

A przecież Lwów, najbliższa ojczyzna, jest w jego twórczości obecny stale,
czasem bardziej, a czasem mniej dyskretnie.

Zbigniewa ■ I ■

Lwowska ojczyzna
Zbigniewa Herberta

JAROSŁAW KOMOROWSKI

M
iasto utracone na zawsze, tak jakby przestało 

istnieć, ojczyzna, do której nie ma powrotu 
- to temat aktualny od początku do kresu twórczej 
drogi poety. W „wierszu prozą” Kraj z tomu Hermes, 
pies i gwiazda (1957) utrata ma dramatyczny wymiar 
wygnania z raju:

„Na samym rogu tej starej mapy jest kraj, do które
go tęsknię. Jest to ojczyzna jabłek, pagórków, leniwych 
rzek, cierpkiego wina i miłości. Niestety, wielki pająk 
rozsnuł nad nim swą sieć i lepką śliną zamknął rogatki 
marzenia.

Tak jest zawsze: anioł z ognistym mieczem, pająk, 
sumienie”.

Owo charakterystyczne nienazywanie wynika 
przede wszystkim z chęci przetworzenia osobistego 
w uniwersalne, Lwowa w miasto, a w końcu w Miasto. 
Oczywiście, Miasto Pana Cogito nie zawsze jest 
Lwowem, ale bywa nim - za wolą i wskazaniem autora 
- na tyle wyraźnie, że nie sposób tego nie dostrzegać.

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 r., 
gdy jego rodzice, Bolesław i Maria, mieszkali przy 
ul. Łyczakowskiej 55, niedaleko parafialnego kościoła

1. 2. Dom przy Łyczakowskiej 55 (1) i tablica pamiątkowa (2)

św. Antoniego - zatem w samym centrum Łyczakowa, 
najbardziej lwowskiej ze wszystkich lwowskich dziel
nic. Tutaj też spędził pierwsze dziesięć lat życia. 
W jednym z najwcześniejszych wierszy przypominał: 
„dom był lunetą dzieciństwa / dom był skórą wzrusze
nia / policzkiem siostry / gałęzią drzewa” (Dom z tomu 
Struna światła, 1956). Nieco później, w utworze Nigdy 
o tobie (Hermes, pies i gwiazda) wspominał dom aż do 
najdrobniejszych szczegółów, zarazem paradoksalnie 
odmawiając wspomnień:

„Nigdy o tobie nie ośmielam się mówić 
ogromne niebo mojej dzielnicy [...] 
Nie opiszę nawet domu 
który zna wszystkie ucieczki i moje powroty 
choć mały jest i nie opuszcza powieki zamkniętej 
nic nie odda zapachu zielonej portiery 
ani skrzypienia schodów po których wnoszę zapaloną 
lampę”.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2008 | 5



Trzypiętrowa kamienica przy Łyczakowskiej z ze
wnątrz prezentuje się okazale, wewnątrz już nieco go
rzej. Ciasna sień ze skromnymi stiukowymi ozdobami, 
wąskie, skrzypiące schody z kutą balustradą - i podwór
ko pełne zakamarków. Herbertowie mieszkali na par
terze od frontu, gdzie dziś są tylko sklepy. W 2001 r., 
gdy odbywały się we Lwowie Herbertowskie uroczy
stości, na prawo od wejścia wmurowana została tabli
ca z napisem po polsku i po ukraińsku: „ZBIGNIEW 
HERBERT POETA MIESZKAŁ W TYM DOMU 
W LATACH 1924-1933”.

Chrzest pierwszego syna Herbertów (siostra Halina 
przyszła na świat rok wcześniej) zaplanowano na dzień 
świąteczny, 26 grudnia 1924 r. Niewielki - jak na lwow
ską skalę, barokowy kościół św. Antoniego z 1718 r. 
do dziś jest świątynią katolicką. Od strony ulicy, bar
dziej niż ukryta w drzewach, bezwieżowa fasada, przy
ciąga uwagę ustawiona u podnóża frontowych scho
dów piękna rzeźba Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. 
Kamienna chrzcielnica stoi obecnie w prawej nawie 
blisko wejścia, a znajdująca się obok tablica z 2001 r. 
informuje: „W TEJ ŚWIĄTYNI 26 XII 1924 ZOSTAŁ

OCHRZCZONY ZBIGNIEW HERBERT 1924-1998 
POETA POLSKI”. Poniżej umieszczono cytat z wiersza 
Moje miasto (Hermes, pies i gwiazda), fragment kluczo
wy dla Herbertowskiej poetyki pamięci:

„ocean lotnej pamięci 
podmywa kruszy obrazy 
w końcu zostanie kamień 
na którym mnie urodzono 
co noc 
staję boso 
przed zatrzas'niętą bramą 
mego miasta”.

Z kościelnych schodów dobrze widać było po drugiej 
stronie ulicy sześcioklasową Szkołę Powszechną św. An
toniego, w której Herbert uczył się od 1931 r. A dokład
niej - frontowy budynek z 1875 r., ozdobiony popiersia
mi wybitnych pedagogów: Grzegorza Piramowicza, 

Onufrego Kopczyń
skiego oraz Stanisława 
Konarskiego (to po
piersie nie przetrwa
ło). Przeznaczony był 
dla dziewczynek, 
osobny budynek dla 
chłopców stał w głębi 
posesji, z wejściem 
od ul. Głowackiego 
(dziś Czernichowska). 
Obecnie niedostęp
ny, mieści jakąś pań
stwową czy wojsko
wą instytucję. Msze 
szkolne odbywały się 
nie w kościele św. An
toniego, lecz po są
siedzku, przy ul. Kur
kowej (Łysenki), w koś
ciele sióstr franciszka
nek pod wezwaniem
Serca Pana Jezusa. Wzniesiony w latach 1876-1888 
według projektu Juliana Zachariewicza jako centralna 
część klasztornego gmachu, ma efektowną, neoromań- 
ską fasadę. To tutaj, pod opieką księdza katechety Jana 
Sokołowskiego, Herbert był ministrantem.

W wymiar poezji przenosi szkolną rzeczywistość 
wiersz Pan Cogito. Lekcja kaligrafii z tomu Epilog 
burzy, zarazem jedno ze świadectw lwowskiej tożsa
mości bohatera:

„w klasie pierwszej 
szkoły podstawowej 
świętego Antoniego 
siedemdziesiąt lat temu 
we Lwowie 
konkurs kaligrafii 
Pan Cogito pobija rekord 
najpiękniej napisał 
literę b”.

Ze szkołą powszechną wiąże się też zapewne jeden 
z najgłośniejszych wierszy Herberta, Pan od przyrody, 
zwykle odnoszony do lat gimnazjalnych. Czemu jed
nak nie zawierzyć poecie, gdy z perspektywy dziecka 
pisze:

„z jego namowy 
w dziesiątym roku życia 
zostałem ojcem 
gdy po napiętym oczekiwaniu 
z kasztana zanurzonego w wodzie 
ukazał się żółty kiełek 
i wszystko rozśpiewało się 
wokoło”.

Na lekcjach polskiego w klasie piątej, dzięki pod
ręcznikowi Juliusza Balickiego i Stanisława Maykow- 
skiego Piesn o ziemi naszej, uczniowie mogli zobaczyć 
swoje miasto w perspektywie całego kraju - ojczy
zny, której geograficzne i historyczne krainy kolej
no poznawali. Rozdział Grody Czerwieńskie otwiera

6 | SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 « 2008



3. Chrzcielnica w kościele św. Antoniego

4. Dawna szkolą św. Antoniego

5. 6. 7. Trzy adresy Herbertów: Tarnowskiego 18 (5), 
Piekarska 10 (6), Obozowa 5 (7)

rycina, przedstawiająca lwowski kościół 
bernardynów. Dalej jest wiersz Kornela 
Makuszyńskiego Zegary lwowskie (rozma
wiające o bohaterskiej przeszłości grodu) 
oraz czytanka Ojciec i syn - o synu 
austriackiego radcy, który w 1830 r. uznał 
się za Polaka i uciekł do powstania. Ta 
ostatnia musiała Herberta zainteresować. 
Polska rodzina Herbertów miała przecież 
angielskie i austriackie korzenie, przybyła 
do Lwowa z Wiednia w pierwszej poło
wie XIX w., po czym spolonizowała się 
w ciągu jednego pokolenia.

Rodzice byli na tyle dobrze sytuowani, 
że na początku lat trzydziestych wybudo
wali willę - o nazwie „Leśna” - w mod
nych podlwowskich Brzuchowicach. Tam 
spędzało się wakacje, część pokoi odnaj- 
mując letnikom. Wkrótce też Herbertowie 
wyprowadzili się z Łyczakowskiej i w nie
długim czasie dwukrotnie zmieniali adres. 
Secesyjna kamienica przy Tarnowskiego 
18 (dziś Tarnawskiego - jedna litera zmie
niła polskiego hetmana w ukraińskiego 
generała), nieco na uboczu, u stóp Góry 
Jacka, była wówczas i dzięki niedawnemu 
remontowi pozostała najokazalszą „real
nością” cichej ulicy. Dom przy Piekarskiej 
10, blisko skrzyżowania z Czarnieckiego 
(Iwana Franki), wygląda skromniej, ale 
do centrum miasta stąd tylko parę kro
ków. Oba miejsca, tymczasowe, jakby 
prowizoryczne, nie utrwaliły się w poe
tyckiej pamięci, w przeciwieństwie do 
pobliskiej ulicy, przywołanej w wierszu 
Moje miasto-.

„śniło mi się że idę
z domu rodziców do szkoły 
wiem przecież którędy idę 
po lewej sklep Paszandy 
trzecie gimnazjum księgarnie 
widać nawet przez szybę 
głowę starego Bodeka”.

Znana księgarnia „asortymentowa i wydawnicza” 
Maksymiliana Bodeka mieściła się przy ul. Batorego 12, 
w pobliżu, pod numerem 5, znajdowało się III Gim
nazjum, też noszące imię króla Stefana. Precyzyjna 
w szczegółach obserwacja jest jednak równocześnie 
- zgodnie z logiką snu - odrealniona, bo akurat przez 
Batorego (dziś Kniazia Romana) prosta droga z któ
regokolwiek domu do żadnej ze szkół Herberta nie 
prowadziła.

Rok 1937 - to nowy dom i nowa szkoła. Rodzina 
przeprowadziła się na Obozową 5 (dziś Wołoszczaka), 
pod czwarty i - jak się miało okazać - ostatni lwow
ski adres. Dwupiętrowa, skromna architektonicz
nie kamienica przy krótkiej uliczce nieopodal Parku 
Stryjskiego (do którego chodziło się na randki, a zimą 
na narty) odznacza się co najwyżej solidnymi balko
nami. W niezmienionym kształcie przetrwała ciężka, 
żelazna brama z kutymi girlandami, a nawet przedwo
jenny numer domu, przymocowana do muru duża me
talowa „piątka”.

Zaletą miejsca była bez wątpienia bliskość szko
ły, w której Herbert we wrześniu rozpoczął naukę. 
Państwowe VIII Gimnazjum Męskie im. Króla 
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Kazimierza Wielkiego (w skrócie „ósma buda”), szko
ła o długiej tradycji i wspaniałej renomie, kilka 
lat wcześniej przeniosła się z ul. Czarnieckiego do 
nowej i nowoczesnej siedziby przy Dwernickiego 17 
(dziś Święcickiego), blisko Żelaznej Wody, Snopkowa 
i ówczesnych granic miasta. Peryferyjne położenie 
z nawiązką wynagradzała zasłużona opinia najlep
szego spośród lwowskich gimnazjów. Szkoła, for
malnie matematyczno-przyrodnicza, również huma
nistyki nauczała na wysokim poziomie. Była znakomi
cie wyposażona, miała liczne pracownie, laboratoria 
i zbiory, a także osobno stojącą, dostępną przez łącznik 
salę gimnastyczną.

W szkicu Lekcja łaciny z tomu Labirynt nad 
morzem Herbert wspominał: „Gimnazjum stało na 
wzgórzu. Był to biały, trzypiętrowy gmach o dużych 

jak cienie zachowały ich kształt. Bardziej czytelny jest 
ten od strony boiska - wyraźnie widać zarys późnogo- 
tyckiego, Kazimierzowskiego godła. Wnęka, w której 
stał posąg króla, znajduje się w połowie wejściowych 
schodów, dość wysoko - dotknięcie buta nie było więc 
takie proste. Miejsce monarchy zajmuje teraz nowo
czesna rzeźba św. Marka. Ewangelista ma wyciągniętą 
lewą nogę, ale nikt jej chyba nie dotyka... W analogicz
nej wnęce naprzeciwko - dawniej z posągiem królowej 
Jadwigi - stoi św. Mateusz.

Łaciny w pierwszej klasie gimnazjum uczył Grzegorz 
Jasilkowski, zwany poufale Grzesiem, i było to naj
wcześniejsze wtajem
niczenie w świat kul
tury antycznej. „Pierw
sze lekcje z podręczni-

8. 9. Dawne VIII 
Gimnazjum: widok 
od strony boiska (8), 
miejsce posągu 
króla (9)

10. Grobowiec 
na Cmentarzu 
Łyczakowskim

(zdjęcia:
Jarosław Komorowski)

oknach, z czerwonym, spadzistym dachem. Jeśli wyróż
niał się czymkolwiek, to surową prostotą. Fasada bez 
ozdób, tylko na szczycie znajdowała się płaskorzeźba 
przedstawiająca orła. [...] Wchodziło się przez ciężką 
bramę. Schody, a na szczycie schodów potężny posąg 
patrona naszej szkoły. Gipsowo blady król miał wysu
nięty lewy but i ten nieważny, zdawałoby się, szczegół 
stał się materialną przyczyną uczniowskiego zwycza
ju, nie licującego z powagą zakładu wychowawczego. 
W dostojnej bieli patrona ów lewy but był niepokoją
co czarny i wypolerowany od licznych dotknięć, które 
uchronić nas miały od złych uroków, niedostatecznych 
not zwanych baniakami i straszliwego gniewu naszych 
preceptorów”.

Wielki gmach, niezmiennie górujący nad okolicą, 
mieści dziś Ukraiński Uniwersytet Katolicki. Centralne 
ryzality z trójkątnymi szczytami, od frontu i od boiska, 
mają jednak trochę wymodelowanych w betonie ozdób 
o jakby barokowej inspiracji. Orły znajdowały się w obu 
tympanonach i zostały skute tak precyzyjnie, że ślady 

ka w niewinnie zielonej okładce, zatytułowanego Puer 
Romanus, były dziecięco łatwe” - stwierdził Herbert. 
Ciekawie jest wziąć dziś do ręki tę samą książkę: Jerzy 
Kowalski i Marian Golias, Puer Romanus. Podręcznik 
do nauki języka łacińskiego dla I klasy gimnazjów ogól
nokształcących, wydanie II „przerobione”, Lwów 1937. 
Okładka - prawem „lotnej pamięci” - nie jest zielo
na, jest szaroróżowa z ciemnobrązowymi napisami 
i podobizną rzymskiego chłopca. Wewnątrz, w części 
pierwszej proste teksty łacińskie przeplatane polskimi
- do tłumaczenia, w drugiej, tylko po polsku, opowieści 
o życiu i kulturze Rzymian. Co najważniejsze, podręcznik 
jest bogato ilustrowany, a rysunkowym rekonstrukcjom 
antycznego świata towarzyszą zdjęcia rzymskich zabyt
ków. Apollo Belwederski (s. 75) powróci we wczesnym 
wierszu Do Apollina, wojna trojańska (s. 20) w wierszu 
O Troi. „Do Rzymu przyjechałem dwadzieścia lat później
- czytamy w Lekcji łaciny -[...] Pierwsze swoje kroki skie
rowałem na Forum. [...] To, że nie czułem się zagubiony 
wśród kamieni, jest zasługą mego profesora łaciny”.
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Lwowa takiego, jaki utrwalony został w większości 
nostalgicznych wspomnień, u Herberta prawie nie znaj- 
dziemy. Z jednym wszakże wyjątkiem - wiersza Wysoki 
Zamek z Epilogu burzy. Rodzinna, a może szkolna wy
cieczka „w nagrodę” rozpoczyna się od szalonej po
dróży czerwonym, straszliwie hałasującym tramwajem 
(czyli typowym lwowskim „trambalem”). „Wielki kon
cert / na żelastwo / lane / kute / adorowane” nieoczeki
wanie puentuje najczystsza nostalgia:

„odbity w szybach 
ucichły 
Lwów 
spokojny 
blady 
świecznik lez”.

Tytułowy Wysoki Zamek, najważniejsze z siedmiu 
lwowskich wzgórz, pojawia się tu zaledwie na chwilę, 
skryty w zieleni. Za to, wedle reguł poetyckiego skrótu 
i syntezy {„idziemy na skróty”), łączy się z nim przy
pomnienie innego, odległego w przestrzeni, ale nie 
w pamięci, nienazwanego w wierszu miejsca - Góry 
Stracenia: „tutaj powieszono / Józefa i Teofila / bowiem 
zbyt gorąco / ukochali wolność”. Józef Kapuściński 
i Teofil Wiśniowski z panteonu lwowskich bohaterów 
za organizację powstania w 1846 r. zostali uwięzieni 
przez Austriaków i straceni 31 lipca 1847 r. Pomnik 
- obelisk z 1895 r., choć uszkodzony i bez orła na szczy
cie, nadal upamiętnia to miejsce.

Lwów, którego urodę i niepowtarzalny charakter 
najlepiej widać właśnie z Wysokiego Zamku, stał się 
dla Herberta na całe życie punktem odniesienia, czy to 
na Forum Romanum, czy w czasie włoskich, śródziem
nomorskich podróży. Wprost i kategorycznie wskazał 
na to „uzależnienie” w tytułowym wierszu z tomu 
Rovigo (1992):

„Żyłem wówczas miłością do Altichiera 
z Oratorium San Giorgio w Padwie i do Ferrary 
którą kochałem bowiem przypominała mnie 
zrabowane miasto ojców”.

Ojczyzna - to ziemia i groby... Lwowski obyczaj 
nakazywał odwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego, 
nekropolii historii i chwały, nie tylko w wypadku utraty 
kogoś bliskiego, chodziło bowiem o patriotyczną edu
kację. Dziś wycieczki, podążające na Cmentarz Orląt, 
zatrzymują się również przy grobowcu rodzinnym 
Herbertów. Znajduje się on tuż przy ścieżce, po lewej 
stronie, na skraju pola 51. Prosty grobowiec z jasnego 
piaskowca ozdabia medalion z Matką Bożą Bolesną, 
a pod nim napis: „UCIECZKO GRZESZNYCH MÓDL 
SIĘ ZA NAMI”. Spoczywają tu Herbertowie (wśród 
nich brat dziadka poety, generał Marian Herbert) oraz 
spokrewnieni z nimi w XIX w. Sutterowie. Ostatni 
pogrzeb odbył się w 1943 r., gdy umarł młodszy brat 
Zbigniewa, dwunastoletni Bolesław Janusz, zwany 
Januszkiem. Podczas renowacji grobowca w 2001 r. 
umieszczono tablicę, upamiętniającą członków rodzi
ny, pochowanych w innych miejscach cmentarza, 

wśród nich zmarłą w 1939 r. babcię poety, Marię 
z Bałabanów.

Wybuch wojny, okupacja sowiecka, potem niemie
cka - to był początek końca Lwowa, małej ojczyzny. 
Gimnazjum z dnia na dzień stało się sowiecką dzie
sięciolatką nr 14. W 1940 r. Herberta przeniesiono 
do innej szkoły, dziesięciolatki nr 28, ulokowanej 
w dawnym gimnazjum żeńskim sióstr urszulanek 
przy ul. Św. Jacka (dziś Archipienki). Po wkroczeniu 
Niemców były tajne komplety, głównie w kamienicy 
przy pl. Prusa 3, tuż obok domu, potem konspiracyjna 

matura i początki polonistyki na tajnym uniwersy
tecie. A także karmienie wszy (gwarancja „mocnych 
papierów”) w produkującym szczepionkę przeciwty- 
fusową Instytucie Rudolfa Weigla, w starym gmachu 
uniwersyteckim. 26 marca 1944 r. rodzina Herbertów 
wyjechała ze Lwowa - na zawsze, do Krakowa - na 
parę lat.

„Miasto to nie zbiór budynków, pomników, placów 
i mostów - o mieście stanowi atmosfera międzyludzka” 
- mówił Herbert w jednym z wywiadów. Gdy odeszli 
ludzie, jego Lwów odszedł wraz z nimi. Pozostała 
pamięć, ale tę przechowuje się w sobie: „i jeśli Miasto 
padnie a ocaleje jeden / on będzie niósł Miasto w sobie 
po drogach wygnania / On będzie Miasto” (Raport 
z oblężonego Miasta, 1983). Dlatego poeta nigdy nie 
odwiedził „kraju lat dziecinnych”. A uzasadnienie 
powierzył swemu poetyckiemu sobowtórowi w wier
szu Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta 
(Pan Cogito, 1974):

„Gdybym tam wrócił 
pewnie bym nie zastał 
ani jednego cienia z domu mego 
ani drzew dziecinstiva 
ani krzyża z żelazną tabliczką 
ławki na której szeptałem zaklęcia 
kasztany i krew 
ani też żadnej rzeczy która nasza jest".

Jarosław Komorowski
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W 1920 r. w wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Toruń stał się stolicą 
woj. pomorskiego i niemal od razu pojawiły się liczne dylematy organizacyjne, 

związane z lokalizacją ważnych urzędów drugiej instancji. Miasto, leżące 
dotychczas na pruskiej prowincji, nie było przygotowane do przyjęcia tak 

ważnej funkcji. Należało zatem jak najszybciej opracować strategię rozwoju 
urbanistycznego i podjąć decyzję o lokalizacji gmachów urzędowych.

Architektura 
dwudziestolecia międzywojennego 

w Toruniu
KAROLINA SZAREK

lan zagospodarowania przestrzennego Torunia 
-Ł został sporządzony przez prof. Ignacego Tłoczka. 
Jego koncepcja zakładała wyeliminowanie pierścienia 
pruskich fortyfikacji opinających ciasno Stare Miasto 
i integrację peryferyjnych dzielnic z centrum. Bardzo 
ważny aspekt planu Tłoczka stanowił punkt mówiący 
o usytuowaniu szerokiego pasa zieleni w miejscu daw
nych fortów oraz zlokalizowaniu parków i zieleńców na 
niezabudowanych obszarach pomiędzy poszczególnymi 
dzielnicami. Takie rozwiązanie urbanistyczne niewątpli
wie wywodziło się z dziewiętnastowiecznej idei miasta- 
-ogrodu, zaproponowanej przez Ebenezera Howarda.

Inwestycje w zakresie architektury użyteczności pub
licznej rozpoczęto w Toruniu w 1928 r. Pierwszym repre
zentacyjnym gmachem był Urząd Wojewódzki Pomorski. 
Konkurs na jego projekt został rozpisany w 1925 r. 
Budynek miała cechować monumentalność i dekoracja 
z zastosowaniem elementów tradycyjnie polskich. Na sfor
mułowanie zasad konkursowych w taki właśnie sposób 
wpłynęły względy narodowościowe, a także w pewnej 
mierze sentymentalne. Toruńskie władze administracyj
ne uznały, że należy wyeliminować z nowo powstają
cej architektury wszelkie motywy, które kojarzyłyby się 
z budownictwem pruskim. Neogotyk uważano za nie
właściwą oprawę architektoniczną dla polskich urzędów. 
Ostatecznie zwycięzcą konkursu okazał się krakowski 

architekt Franciszek Krzywda-Polkowski. 
Skrzydła boczne zaprojektowanej przez

■ niego monumentalnej budowli, utrzyma-
■ nej w stylistyce półmodernizmu (opero-
n wanie uproszczonym detalem architek

tonicznym), usytuowanej ukośnie w sto- 
sunku do pl. Teatralnego, wyznaczyły 
kierunki zabudowy dla kolejnych budyn-

JJ. J ków użyteczności publicznej. Koncepcji 
tej nie udało się jednak zrealizować 

||H■ i w efekcie obok Urzędu Wojewódzkiego 
Pomorskiego stanął jedynie gmach Banku 
Rolnego (Marian Lalewicz, 1938-1939).

Budynek Banku Rolnego należy nie- 
iMHfij MHWI wątpliwie do ciekawszych realizacji toruń- 

■ J skiego międzywojnia. Decyduje o tym 
kilka czynników: po pierwsze osoba auto
ra projektu, Mariana Lalewicza, który był 
nie tylko wybitnym architektem, ale rów- 

MhaMMHlIjl nież znakomitym dydaktykiem, naukow- 
ceni oraz niestrudzonym organizatorem 
polskiej szkoły konserwatorskiej. Właśnie
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1. Budynek Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu, 
proj. Franciszek Krzywda-Polkowski, 1932 r.

2. Gmach Banku Rolnego, proj. Marian Lalewicz, 1938-1939

z jego inicjatywy powstały najpierw w Petersburgu, 
a potem w innych miastach oddziały Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości. Sam Lalewicz od 1931 r. peł
nił funkcję prezesa TOnZP w Warszawie, a od września 
1939 r. działał w tajnej Komisji Odbudowy Warszawy, 
organizując zabezpieczanie cennych elementów wystro
ju zniszczonego Zamku Królewskiego (Jan Pruszyński, 
Profesor Marian Lalewicz i Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości, „Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 
2006, ss. 12-14).

Jako wychowanek Akademii Petersburskiej, Lalewicz 
był wierny klasycznej tradycji budowlanej. W swo
ich realizacjach z zamiłowaniem operował dekoracyj
nym detalem architektonicznym. Świadczy o tym dobit
nie budynek Banku Rolnego przy ul. Nowogrodzkiej 
w Warszawie (Hanna Faryna-Paszkiewicz, Gmach dawne
go Banku Rolnego, „Spotkania z Zabytkami”, nr 9, 2007, 
ss. 4-8). Toruńska realizacja Lalewicza zasadniczo odbie
ga od klasycyzujących projektów architekta i potwierdza 
jego ogromną wrażliwość estetyczną. Gmach Banku 
Rolnego w Toruniu osadzony jest mocno w lokalnej tra
dycji budowlanej i wyglądem nawiązuje do miejscowego 
gotyku i neogotyku. Budynek o żelbetowej konstrukcji 
wypełnionej cegłą obłożono czerwonym klinkierem, uło
żonym w wątek gotycki, dodatkowo wprowadzając pro
filowane kształtki. Pojawiają się tu wprawdzie klasyczne 
rozwiązania typowe dla Lalewicza, takie jak obecność 
filarowego portyku, ząbkowanego gzymsu i wysokiego 
parteru z wielkimi oknami wpuszczającymi światło do 

sal operacyjnych, jednak ogólny wygląd budynku, użycie 
czerwonego klinkieru i charakterystyczny ceglany wątek 
- to ewidentna próba nawiązania do lokalnych zwycza
jów budowlanych. Co ciekawe, nie brak tutaj również ele
mentów dekoracyjnych utrzymanych w duchu art deco - 
w drzwiach wejściowych umieszczone zostały romboidal
ne okienka, a kraty na oknach sal operacyjnych ozdobio
ne są geometrycznymi motywami.

Interesujące połączenie nurtu sztuki dekoracyjnej 
i tradycji klasycznej w międzywojennej architekturze 
Torunia reprezentuje grupa budynków wzniesionych 
według projektu Kazimierza Ulatowskiego (od 1925 r. 
naczelnika Wydziału Budownictwa toruńskiego magi
stratu). Ulatowski z powodzeniem wykorzystywał 
w swoich realizacjach klasyczne rozwiązania i proporcje, 
jednocześnie maksymalnie upraszczając detal. Zamiast 
pilastrów pojawiają się u niego gładkie pasy tynku, 
a tradycyjne kolumny są zastępowane przez proste fila
ry. Odwołania do antyku i renesansu widoczne są m.in. 
w gmachu Kasy Chorych Miasta Torunia, zrealizowa
nym w latach 1928-1929. Budowla ta otrzymała formę 
trójskrzydłowego pałacu z wewnętrznym dziedzińcem 
i monumentalną jedenastoosiową fasadą, która budzi 
natychmiastowe skojarzenie ze starogrecką świątynią. 
Nad głównym wejściem, do którego prowadzą reprezen
tacyjne schody, znajduje się płaskorzeźbiona supraporta 
autorstwa Ignacego Zelka, utrzymana w stylistyce art 
deco. Kompozycja z zaciosów i kryształków charakte
rystycznych dla szkoły krakowskiej przedstawia pojenie 
spragnionych - jeden z uczynków miłosierdzia. Motyw 
źródła powtarza się wewnątrz budynku, gdzie niewielki 
wodotrysk został ujęty w dekoracyjne formy typowe dla 
krakowskiego ekspresjonizmu.
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Do innych godnych uwagi realizacji Ulatowskiego 
należy gmach Dyrekcji Lasów Państwowych. Tu klasycz
ne proporcje budynku i uproszczony detal znów zosta
ły przełamane jodełkowo-zaciosową dekoracją Zelka, 
widoczną w płaskorzeźbie przedstawiającej orla polskie
go nad wejściem głównym oraz w sylwetkach dwóch 
niedźwiedzi strzegących wejścia do budynku.

Wśród projektów Ulatowskiego wyróżnia się niewąt
pliwie hala wystawowa Toruńskiej Wystawy Ogrodniczo- 
-Przemysłowej (1928), w której dostrzega się nawiązania 
do rzymskiej bazyliki z transeptem, a także do krakow
skich Sukiennic (Michał Pszczółkowski, Toruńska hala 
wystawowa, „Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 2006, 
ss. 24-25) oraz kościół Chrystusa Króla na Mokrem, 
gdzie architekt po raz kolejny wyraźnie nawiązał do tra

dycji historycznych. Kościół ma bowiem formę rotundy 
z narteksem, zwieńczonej latarnią. Kopuła nakrywająca 
rotundę wewnątrz opiera się na masywnych kolumnach 
doryckich i ozdobiona jest ostrosłupowymi kasetonami 
(badacze widzą w tej realizacji motywy zaczerpnięte 
z rzymskiego Panteonu oraz kościoła San Stefano 
Rotondo). Autorem rzeźbiarskiego wyposażenia wnę
trza oraz figury Chrystusa na globie umieszczonej nad 
głównym wejściem był w wypadku tej realizacji również 
Ignacy Zelek.

Jednym z najciekawszych i jednocześnie najbardziej 
charakterystycznych przykładów toruńskiej architektu
ry międzywojennej jest niewątpliwie obecne Collegium 
Minus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, częściej 
nazywane „Harmonijką” ze względu na swoją formę.

3. 4. Kasa Chorych Miasta 
Torunia, proj. Kazimierz 
Ulatowski, 1928-1929 (3) 
i fragment wnętrza (4)

5. Collegium Minus 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika zwane 
„Harmonijką", proj. Jerzy 
Wierzbicki, 1935 r.
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Zrealizowany w 1935 r. budynek według projek
tu Jerzego Wierzbickiego był pierwotnie siedzibą 
Starostwa Krajowego Pomorskiego, Komunalnej Kasy 
Oszczędności oraz Zarządu Elektrowni „Gródek”. 
Dwuskrzydłowy gmach nawiązuje do założeń pałaco
wych. W elewacjach budynku uwydatniono słupy kon
strukcyjne, wprowadzono pomiędzy nie podcięte u dołu 
lizeny i wąskie okna, co dało ciekawy wertykalny efekt 
harmonijki. Chcąc wpisać tę budowlę w konkretny 
nurt architektoniczny, najlepiej byłoby operować poję
ciem ekspresjonizmu, a nawet konstruktywizmu. Warto 
zauważyć, że „Harmonijka” nie od razu zyskała sympa
tię mieszkańców Torunia. W momencie powstania nazy
wano ją „domem bez 
dachu”. Dziś trudno 
sobie wyobrazić kra
jobraz miasta bez te
go charakterystycz
nego budynku.

Szczególną reali
zację w zespole bu
dynków użyteczności 
publicznej lat mię
dzywojennych w To
runiu stanowi dwo
rzec autobusowy przy 
ul. Dąbrowskiego. 
Warto poświęcić mu 
nieco więcej uwagi, 
nie tylko ze względu 
na ciekawą kompozy
cję, ale również dla
tego, że od pewnego 
czasu wspomina się 
o planach rozbiór
ki zarówno same
go gmachu dworca, 
jak i otaczających go 
pomieszczeń, należą
cych niegdyś do sta
cji kontroli pojazdów 
„Fiat”.

Dworzec, wzniesiony w latach 1938-1939 według 
koncepcji Zbigniewa Wahla, był jednym z pierwszych 
w Polsce obiektów tego typu. Reprezentuje on tzw. 
grupę dworców wyspowych. Regułą tego rodzaju zało
żeń było zapewnienie podjeżdżającym autobusom nie- 
krzyżującego się ruchu. Autobusy podjeżdżały z jed
nej strony, po czym swobodnie odjeżdżały z drugiej, 
okrążając wysepkę dworca. Z tyłu głównego gmachu 
zlokalizowano plac manewrowy, obszerny na tyle, by 
ruch odbywał się bez przeszkód. Spośród zaprojektowa
nych przez Wahla budynków najbardziej godny uwagi 
ze względów formalnych jest gmach główny dworca, 
ustawiony frontem do ul. Dąbrowskiego oraz zloka
lizowany tuż obok budynek stacji kontroli pojazdów 
z dużym logo firmy motoryzacyjnej „Fiat”. Architekt 
nadał bryle głównej regularny plan. Zasadniczą jej 
część stanowi prostokąt z aneksami bocznymi oraz

umieszczonym od frontu szerokim ryzalitem - wie
życzką, opiętym lizenami. Niższy, jednokondygnacyj
ny budynek stacji kontroli pojazdów jest interesujący 
przede wszystkim z powodu wspomnianego logo firmy 
motoryzacyjnej. Idealnie wyeksponowany, płaskorzeź
biony znak markowy „Fiata”, przypominający orła 
z rozpostartymi skrzydłami, doskonale wpisuje się 
w design nurtu art deco. Tworzą go trzy elementy - 
w części centralnej zwężający się ku dołowi trapez oraz 
dwa szerokie pasy złożone z węższych wstęg po bokach. 
Cała kompozycja stanowi transpozycję emblematu 
„Fiata”, umieszczanego niegdyś na wlocie powietrza 
w pojazdach tej marki.

6. Dworzec autobusowy, proj. Zbigniew Wahl, 1938-1939

(zdjęcia: Karolina Szarek)

Ten krótki przegląd toruńskiej architektury lat 1920- 
-1939 dowodzi, że Toruń to nie tylko „gotyk na dotyk”. 
Dawna stolica woj. pomorskiego może poszczycić się 
również interesującą architekturą nowoczesną, repre
zentującą bardzo zróżnicowane nurty - od spokojnego 
półmodernizmu, poprzez formy będące odzwiercied
leniem lokalnych tradycji budowlanych, aż do awan
gardowych kierunków ekspresjonistycznych. Jeżeli do 
przedstawionych gmachów użyteczności publicznej 
dodać niejednokrotnie wysokiej klasy budownictwo 
mieszkaniowe, to wyłoni się nowy, zaskakujący obraz 
grodu Kopernika.

Karolina Szarek
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Są rzeźbiarskimi wizerunkami tego samego władcy, ale podobieństw między nimi 
jest niewiele. Wykonano je w różnym czasie i z różnego materiału. Odmienne też 

byty ich losy, a jedyne co łączy oba te dzieła - to rozpoznawalne w każdym 
z nich echo podobizny twarzy króla z wyobrażeniem jego oblicza na sarkofagu 

w katedrze na Wawelu.

Warszawskie posągi
Kazimierza Wielkiego

N
 WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

iemal wszyscy twórcy wizerunków ostatniego

Piasta zasiadającego na polskim tronie odwoływali się do wzoru wawelskiego. Niektórzy także do po
dobizny króla z tablicy erekcyjnej (1464 r.) i drewnianego
posążka (1370-1380 r.) w wiślickiej kolegiacie, ale i tak 
dla nadania portretowanej postaci ogólnego wyglądu nie 
było lepszego opisu ponad ten, trochę nieco nazbyt lapi
darny, pozostawiony nam przez Jana Długosza: „Był to 
mężczyzna silnie zbudowany, wysokiego wzrostu, nieco 
otyły, lica pełnego i poważnego, o gęstych kędzierzawych 
włosach i takie] brodzie” (Feliks Kiryk, Kazimierz Wielki 
- budowniczy i reformator, [w:] Dzieje Narodu i Państwa 
Polskiego, cz. I, t. 5, Warszawa 2002, s. 332).

Tak właśnie pod koniec XIV w. przedstawili króla bli
żej nam nieznani rzeźbiarze z kręgu sztuki austriackiej, 
twórcy nagrobka Kazimierza Wielkiego w katedrze na 
Wawelu. Tak też zrealizował swój marmurowy, liczący 
199 cm wysokości posąg monarchy, przeznaczony do sali 
rotundowej w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazien
kach Jakub Monaldi (1730-1798), nadworny rzeźbiarz 
króla Stanisława Augusta.

Rzeźba Monaldiego powstała w latach 1793-1795 
i była jedną z czterech kamiennych postaci polskich mo
narchów ustawionych w specjalnie przygotowanych dla 
nich wnękach w Rotundzie łazienkowskiego pałacu (trzy 
pozostałe, także wykonane w marmurze, wszystkie wy
sokości 199 cm, to posągi przedstawiające Zygmunta 
Starego i Stefana Batorego, wykonane przez kierownika 
królewskiej pracowni rzeźbiarskiej Andrzeja Lebruna 
oraz posąg Jana III Sobieskiego, autorstwa Franciszka 
Pincka, jeszcze jednego z zespołu rzeźbiarzy pracujących 
dla Stanisława Augusta). Odnalezienie bezpośrednich 
wzorów, którymi posługiwał się Monaldi przy pracy nad 
posągiem króla Kazimierza Wielkiego wydaje się obecnie 
niemożliwe. Ale nawet przy usiłowaniu ich znalezienia 
trzeba pamiętać - a sygnalizował to już Tadeusz Mań
kowski w opracowaniu na temat rzeźb ze zbioru ostatnie
go naszego króla - „o zespołowym projektowaniu i wy
konywaniu dziel sztuki na dworze Stanisława Augusta”.

Aktualna wydaje się też opinia badacza określająca praw
dopodobnego autora projektów: „Nie można też wyklu
czyć, że jak w innych wypadkach, tak i w tym rysunkowe 
projekty wszystkich czterech posągów królów dla rotun
dy w Łazienkach wyszły od Le Bruna, choć wykonaw
cą posągu Kazimierza Wielkiego był w całości Monaldi” 
(T. Mańkowski, Rzeźby zbioru Stanisława Augusta, „Roz
prawy Wydziału Filologicznego Polskiej Akademii Nauk”, 
T. LXVII, nr 7, 1948, s. 67).
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1. Jakub Monaldi, „Posąg Króla Kazimierza 
Wielkiego", 1793-1795 r., marmur, Pałac na Wyspie, 
Łazienki Królewskie w Warszawie

2. „Wyobrażenie posągu króla Kazimierza Wielkiego 
stojącego w Łazienkach Królewskich”, 1828 r., 
litografia

3. Alphonse Charles Masson i Augustin Franęois 
Lemaitre wedtug rysunku Verniera, „Posąg króla 
Kazimierza Wielkiego autorstwa Jakuba Monaldiego 
w pałacu łazienkowskim w Warszawie”, 1840 r., 
staloryt

Rzeźba ukazuje króla w całej postaci % w prawo, 
w koronie i królewskiej szacie przepasanej pasem polskim, 
z lekko uniesioną głową 3A w lewo, z otwartą księgą w le
wej dłoni, stojącego swobodnie na niewielkim cokole, na 
którym widnieje napis: „CASIMIRUS MAGNUS”, z lewą 
stopą wspartą o lwa, gestem prawej dłoni wskazującego 
zarówno ową księgę, jak i leżące u stóp władcy zwierzę.

Takie wyobrażenie króla, którego już w XVI w. na
zywano „Wielkim”, pozostaje w zgodzie z ukształtowaną 
o nim (co najmniej na przełomie XVIII i XIX w.) legendą, 
jako władcy sprawiedliwym i praworządnym, choć suro
wym, nade wszystko zaś zasługującym na miano budow
niczego Polski murowanej i fundatora pierwszej akademii 
w północnej Europie. Jak pisał Julian Bartoszewicz, był to 
król, który „cale życie stawiał ogromne murowane gma
chy, ogrody wielkie, magazyny. Mówiono o nim potem, że 
wziął Polskę drewnianą, a murowaną zostawił. Odżywił 
handel i przemysł [...]. Stopę menniczą poprawił i zbogacił 
się tak, że w czasach głodu i zarazy mógł karmić lud ze 
swych szpichlerzy. Łotrostwa wszędzie poskromił. Surowy 
nie zważał na nikogo [...]. Wolnos'ci kmiecych bronił i rad 
przestawał z wlos'cianami, za co też go szlachta wzgardli
wie przezywała królem chłopów. [...]. Założył akademię 
krakowską (1364 r.), pierwszą świątynię nauk na północy. 
Ale najważniejszym jego czynem i nieśmiertelnym jest to 
sławne prawodawstwo wiślickie, które nadał w r. 1347” 
(Julian Bartoszewicz, Kazimierz Wielki, [w:] Królowie pol
scy. Wizerunki przez Alexandra Lessera, objaśnione teks
tem historycznym przez..., Warszawa 1860, ss. 3-4).

Rzeźba, którą i dzisiaj można oglądać w Łazienkach, 
nie ucierpiała na szczęście w żadnym z wielu zawirowań 
dziejowych XIX i XX w. Będąc ozdobą jednej z najpięk
niejszych sal Pałacu na Wyspie, stała się też wzorem dla 
wielu prac graficznych, które tworzono nie tylko w celu 
zilustrowania wyglądu królewskiej rezydencji, lecz także 
„z potrzeby chwili”. Jak słusznie bowiem zauważyła Anna 
Grochala we wprowadzeniu do katalogu wystawy „Pocz
ty władców polskich. Tradycja państwowości”: „W okre

sie porozbiorowym, w sytuacji utraty państwowości pol
skiej, ogromnego znaczenia nabrała edukacja historyczna 
narodu, a przede wszystkim młodzieży. Opracowywane 
wówczas książki w prosty i przystępny sposób opowiadały 
dzieje dawnej Rzeczypospolitej. Wiele z nich było ilustro
wanych wizerunkami władców [...]” (Poczty władców pol
skich. Tradycja państwowości, Pałac Prezydencki, galeria, 
czerwiec-wrzesień 2005, Warszawa 2005, s.16).

Spośród wielu rycin inspirowanych rzeźbą Jakuba Mo
naldiego na szczególną uwagę zasługuje wczesmt (1828 r.), 
anonimowa litografia z realistycznym, co prawda, odwzo
rowaniem posągu króla, ale ujętym w fantazyjnym archi
tektonicznym obramieniu, z podpisem u podstawy: „Wy
obrażenie posągu króla Kazimierza Wielkiego stojącego 
w Łazienkach Królewskich”. Ta całostronicowa ilustracja 
(odbijana na planszy o wymiarach 240 x 187 mm) poprze
dzała kartę tytułową Nowego Kalendarza Domowego na 
Rok Pański 1829, wydawanego w Warszawie przez Anto
niego Gałęzowskiego. Nieliczne jej egzemplarze zachowa
ły się zarówno w przetrwałych do naszych czasów kalen
darzach, jak i w postaci luźnych kart, które wyjmowano 
niekiedy z kalendarzy w celu umieszczenia ich - zgodnie 
z ówczesną modą - w tzw. albumach sztucznych (kolek
cjonerskich zespołach rycin) lub wykorzystywano do de
koracji wnętrz.

Szerszej popularyzacji rzeźba Monaldiego doczekała 
się dopiero pod koniec lat czterdziestych XIX w. Stało się 
tak dzięki ilustracjom, tym razem wykonanym w techni
ce stalorytu, które weszły do cieszących się dużą poczyt- 
nością książek: Leonarda Chodźki La Pologne historiąue, 
litte'raire, monumentale et pittoresque... (t. 2, Paris 1837- 
-1838) i Karola Forstera La Pologne (Paris 1840).

Kolejna z wzorowanych na posągu z warszawskich 
Łazienek i ostatnia już z prezentowanych tu rycin swoim 
wyglądem zdecydowanie odbiega od pierwowzoru. Na tej 
litografii niezmienione pozostało jedynie ułożenie kró
lewskiej postaci. Monarcha przedstawiony został we wnę
trzu komnaty, z lewą nogą wspartą już nie na lwie, ale na 
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kamiennym stopniu doprowadzającym do podwyższenia, 
na którym ustawiono nakryty materią stół; na nim berło, 
księgi i rozrzucone dokumenty. W tle - podpięta draperia 
i częściowo widoczne wejście do pomieszczenia; poniżej 
kompozycji napis: „12 / KAZIMIERZ WIELKI / KRÓL 
POLSKI/1310 f 1370 / WARSZAWA Wydanie [Francisz
ka] DAZIARO” i dodatkowe informacje: „Archives de 
la B[ibliothe]?Me Imp[eriafe” , „Impfrimerie de Joseph] 
Lemercier, Paris”, „LB/?[ographie] 
par Afntoine] Maurin”.

Taki sposób kompilacji wize
runku historycznej postaci zna
ny jest z twórczości co najmniej 
kilku specjalizujących się w tym 
i działających w XIX w. artystów. 
Jednak niektóre szczegóły rysun
ku występujące zarówno na tej, 
jak i na siedemnastu innych lito
grafiach wchodzących w skład 
pierwszej serii „Portretów królów 
i wybitnych Polaków” (wykona
nej w 1859 r. przez znanego lito
grafa Antoine’a Maurina w pary
skiej litografii Józefa Lemerciera 
na zlecenie Franciszka Dazziary, 
właściciela sklepu z materiała
mi piśmienniczymi, malarskimi, 
grafikami i fotografiami, przy 
Krakowskim Przedmieściu 15 
w Warszawie) wskazują, że auto
rem wzorów rysunkowych, przy
najmniej do tej części zamówienia, 
był warszawski malarz i rysownik
Antoni Ziemięcki (1806-1889), twórca podobnie kompi
lowanych, lecz malowanych olejno na płótnie, portretów 
rodowych Krasińskich z galerii pałacowych w Radziejo
wicach i Regimentarzówce (por. Wojciech Przybyszewski, 
Portrety rodowe Krasińskich, Warszawa 2006). W Polsce 
odbitki litografii z portretem króla Kazimierza Wielkiego 
ze wskazanej serii „Portretów królów i wybitnych Pola
ków” znajdują się m.in. w zbiorach Biblioteki Narodowej 
w Warszawie (litografia dwubarwna), Gabinetu Rycin 
i Rysunków Muzeum Książąt Czartoryskich, Oddział 
Muzeum Narodowego w Krakowie (litografia dwubar
wna, kolorowana ręcznie i pociągnięta białkiem), a także 
w kilku prywatnych kolekcjach.

Zupełnie inaczej historia i pamięć ludzka odniosły się 
do drugiego z zachowanych warszawskich posągów króla 
Kazimierza Wielkiego; obecnie w ekspozycji stałej w Mu
zeum Historycznym m.st. Warszawy.

Dzieje tej, wykonanej z piaskowca przez nieznanego 
nam autora w drugiej połowie XVII w., całopostaciowej 
rzeźby o wysokości 192 cm były przedmiotem wielu opra
cowań, publikowanych przede wszystkim w warszawskich 
czasopismach. Posągiem zajmowali się m.in. Łukasz Go
łębiowski, Karol Hoffman, Aleksander Kraushar, Tadeusz 
Prus-Faszczewski i Jacek Wołowski. A jednak, pomimo 
tylu znakomitych autorów-varsavianistów i tak obfitej li
teratury odnoszącej się do posągu króla, rzeźba z war

szawskiego Muzeum Historycznego wciąż pozostaje mało 
znana.

Ten kamienny posąg znaleziono we wrześniu 1823 r. 
w Lesznowoli koło Piaseczna podczas robót ziemnych wy
konywanych w związku z budową szosy z Warszawy do 
Radomia. W jaki sposób, skąd i kiedy tam się dostał - nie 
wiadomo. Wiadomo natomiast, że figura już w chwili 
znalezienia była częściowo uszkodzona.

Rzeźba - przedstawiająca 
mężczyznę w podeszłym wieku, 
z długą, kręconą brodą, ujętego 
w całej postaci, stojącego w lek
kim skłonie w prawo, ubranego 
w półpancerz, krótką tunikę, 
królewski płaszcz i buty do kolan, 
z pełną królewską koroną na gło
wie i z jabłkiem w lewej dłoni - 
pozbawiona była bowiem dużego 
fragmentu prawej ręki i (według 
niektórych autorów) także trzy
manego w niej oręża (zapewne 
miecza). Z całą pewnością brako
wało też figurze krzyży na koro
nie i na królewskim jabłku oraz 
większości liter układających się 
w łaciński napis, umieszczony 
na niskim cokole. Jak czytamy 
w jednym z opracowań - napis ten, 
„prawdopodobnie wskutek dłu
gotrwałego przebywania w ziemi, 
był niemal zupełnie zatarty, udało 
się jedynie odcyfrować pierwsze 
trzy litery: «Cas...»”, identyfiko

wane przez piszących z początkiem imienia „Casimirus” 
(T. Prus-Faszczewski, Zapoznany posąg Kazimierza Wiel
kiego w Warszawie, „Kurier Literacko-Naukowy”, nr 41 
z 4 października 1937 r., s. 648). Ponieważ jednak nie 
znaleziono dotąd niezbitych dowodów na to, że napis ten 
należy odczytywać jako imię króla Kazimierza Wielkiego 
- w niektórych opisach rzeźby pojawia się także (chyba 
nazbyt ostrożne, ale zgodne ze stanem badań) określenie 
postaci: „Kazimierz Wielki?”.

Jeszcze w tym samym 1823 r. posąg oficjalnie przeka
zany został przez Franciszka Jarosława Christianiego, ów
czesnego dyrektora generalnego Zarządu Dróg i Mostów 
w Królestwie Polskim, do zbiorów Muzeum i Gabinetu 
Rzeczy Przyrodniczych przy Towarzystwie Królewskim 
Warszawskim Przyjaciół Nauk, za co prezes tego Towa
rzystwa, Stanisław Staszic, na posiedzeniu publicznym 
24 stycznia 1824 r. wyraził ofiarodawcy „nayczulsze po
dziękowanie” („Roczniki Towarzystwa Królewskiego War
szawskiego Przyjaciół Nauk”, t. XVII, Warszawa 1824, 
s. 135). Darowizna zbiegła się w czasie z oddaniem do użyt
ku nowej siedziby Towarzystwa Przyjaciół Nauk (obecnie 
znanej pod nazwą Pałacu Staszica). I to właśnie tam, „przy 
wniyściu na górne piętro umieszczony [został] posąg Kazi
mierza Wielkiego” (Ł. Gołębiowski, Opisanie statystyczno- 
-historyczne miasta Warszawy, Warszawa 1827, s. 155), 
a obok niego „w owym przedsionku znajdowały się i inne,
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4. Antoine Maurin według rysunku Antoniego 
Ziemięckiego, „Kazimierz Wielki, król Polski” 
(plansza 12 z serii „Portrety królów i wybitnych 
Polaków”), 1859 r., litografia wykonana
w zakładzie Józefa Lemerciera w Paryżu, 
wydanie Franciszka Dazziary w Warszawie

5. 6. 7. „Posąg króla Kazimierza Wielkiego”, 
druga potowa XVII w., piaskowiec
- w podwórzu domu przy ul. Grzybowskiej 24 
w Warszawie w 1898 r., fotografia archiwalna (5), 
na dziedzińcu Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy w 1974 r., rysunek Mariana 
Stępnia (6) i na wystawie stałej w tym samym 
muzeum, fotografia z 2008 r. (7)

(ilustracje: 1,7- fot. Wojciech Przybyszewski:
2 -wg „Nowy Kalendarz Domowy [Antoniego 

Galęzowskiego] na Rok Pański 1829", Warszawa 
1828, tablica przed frontyspisem, ze zbiorów 

Biblioteki Narodowej w Warszawie: 3-wg Karol 
Forster, „Pologne", Paris 1840, tablica 10, 
ze zbiorów Wojciecha Przybyszewskiego:

4 - fot. Biblioteka Narodowa: 5-wg „Biesiada 
Literacka", nr 44, 1898, s. 299, ze zbiorów 

Biblioteki Narodowej w Warszawie: 6-wg „Życie 
Warszawy", nr 38, 1974, s. 3, ze zbiorów Biblioteki 

Narodowej w Warszawie)

również ciekawe, zabytki historyczne, między temi: «Baba 
chęcińska» albo, jak twierdzą niektórzy, wyobrażenie daw
nego bożka słowiańskiego, «Rycerz śpiący» i «Pątnik», od
bywający pielgrzymkę na kolanach” (A. Kraushar, Zabyt
ki warszawskie. Posąg Kazimierza Wielkiego, „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 28 z 11 lipca 1903 r., s. 557).

Po upadku powstania listopadowego Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk rozwiązano, a większość jego zbiorów 
i majątek trwały podzielono pomiędzy Bibliotekę Główną 
Warszawską i Bibliotekę Cesarską w Petersburgu. Poje
dyncze zaś „zabytki należące do zbiorów Towarzystwa, 
rząd rosyjski po prostu «podarowal» stuym znaczniejszym 
urzędnikom i wojskowym w zamian za zasługi w czasie 
powstania, położone «dla tronu i cesarstwa». Zawdzięcza
jąc zapewne powyższym «względom na zasługi» - czytamy 
dalej w artykule Tadeusza Prus-Faszczewskiego - posąg 
Kazimierza Wielkiego znalazł się w posiadaniu ówczesne
go zastępcy kuratora okręgu szkolnego warszawskiego, Ser- 
gjusza Nikonowa. Jednak nie na długo. Już bowiem około 
r. 1845, obywatel warszawski Jan Przygodzki «z ogromnym 
nakładem starań i kosztów» odkupił pomnik królewski od 
Nikonowa i ustawił go na gruncie swej posesji Nr 24 przy 
ulicy Grzybowskiej w Warszawie” (T. Prus-Faszczewski, 
op. cit., s. 649).

Według innej relacji nowy właściciel posągu był szew
cem, a przy tym „obywatelem szlachetnym i dzielnym, 

ceniącym pamiątki krajowe i wielkich luminarzy ducha. 
Cześć swą dla piśmiennictwa ojczystego ś.p. Przygodzki 
wyraził najdobitniej, zdobiąc ściany oficynki, w której 
mieszkał, pięknemi gipsaturami, wyobrażającemi popier
sia Słowackiego, Pola, Kraszewskiego, Fredry i innych, któ
rych przy obecnem zamazaniu ich wapnem, odróżnić nie
podobna” (K. H., Stara Warszawa, „Biesiada Literacka”, 
nr 44 z 28 października 1898, s. 300).

Posąg króla Kazimierza co najmniej do wybuchu po
wstania styczniowego ustawiony był na podwórku posesji 
Jana Przygodzkiego. Później, ze względu na ewentualne 
represje władz lub nawet konfiskatę zabytkowej figury, 
został przez właściciela ukryty - według jednych „zasy
pany rumowiskiem i gruzem”, według drugich „zakopany 
w miejscu jemu tylko wiadomym”. Bez względu jednak 
na sposób ukrycia rzeźby już w 1898 r. można ją było zo
baczyć stojącą na okazałej kamiennej podmurówce, tuż 
obok pompy, na samym środku podwórka. Wszystko za 
sprawą nowego właściciela posesji przy Grzybowskiej 24, 
Żyda, Arona Thursza, który przez wiele lat procesował się 
o prawo własności do pomnika, dzielnie znosząc szykany 
ze strony władz rosyjskich, grożące mu nawet zesłaniem 
na Sybir. Thursz, objaśniony o wartości historycznej za
bytku, nie tylko zadbał o jego wyeksponowanie w jedy
nym, jak się zdaje, możliwym wówczas miejscu, ale także 
zlecił odświeżenie rzeźby.
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Informacje o przebiegu procesu oraz opublikowane 
w prasie zdjęcia posągu spowodowały szersze zaintereso
wanie się rzeźbą. Podobno w 1906 r. oglądał ją dr Otto 
Karrer, dyrektor Muzeum Sztuki w Wiedniu, który „za 
znaczną sumę” chciał ją nabyć do zbiorów wiedeńskiego 
muzeum, jednak właściciel propozycję odrzucił. Nie zgo
dził się także na umieszczenie rzeźby w Kazimierzu Dol
nym, o co zwrócili się do niego już w roku następnym ma
gistraccy urzędnicy z Kazimierza, prosząc „o ofiarowanie 
pomnika miastu i zaznaczając, iż «pomnik będzie najsza
cowniejszą ozdobą miasta i zostanie ustawiony na rynku»” 
(T. Prus-Faszczewski, op. cit.).

W 1918 r. Aleksander Kraushar apelował o przejęcie 
posągu przez miasto i ponowne ustawienie go w Pała
cu Staszica. Ostatecznie jednak w 1921 r. spadkobiercy 
zmarłego trzynaście lat wcześniej Arona Thursza - wy
pełniając zapisaną w testamencie ostatnią wolę zmarłego, 
by „pomnik Kazimierza Wielkiego został przekazany bez
interesownie jedynie Państwu Polskiemu, które kiedyś' po
wstanie” - ofiarowali rzeźbę Zarządowi m.st. Warszawy, 
domagając się jednocześnie ustawienia jej w stolicy na ja
kimś znaczącym placu lub skwerze, najchętniej na Starym 
Mieście. Pamiątką z tamtych czasów jest napis, wykuty 
z boku, na cokole: „DAR SPADKOBIERCÓW / ARONA 
THURSZA”. Figura zaś trafiła do zbiorów Muzeum Naro
dowego, które niemal do wybuchu drugiej wojny świato
wej eksponowało ją na dziedzińcu swojej dawnej siedziby 
przy ul. Podwale.

Po wojnie rzeźba przekazana została w depozyt do Mu
zeum Historycznego m.st. Warszawy, w którym (po prze
prowadzonej konserwacji, polegającej m.in. na przywróce
niu postaci prawej ręki) przez dłuższy czas eksponowana 
była na podwórzu jednej z kamienic stanowiących siedzibę 
tego muzeum, a od ponad dwudziestu już lat można ją 
oglądać wśród eksponatów stałej wystawy „VII wieków 
Warszawy”. Niedługo, zgodnie z zaplanowaną reorganiza
cją ekspozycji, zostanie przeniesiona w nowe miejsce.

Tymczasem do Pałacu Staszica powróciła niedawno, 
znana nam z wcześniejszego opisu, „Baba chęcińska”. 
Nie w oryginale (ten zaginął już chyba bezpowrotnie), ale 
w artystycznej wizji warszawskich plastyków Jolanty Ga
łązki i Tomasza Kościuszki, odtworzona w nowych ma
teriałach na podstawie dawnych przekazów. Jak wiemy, 
nie była to jednak jedyna tak znacznej wartości historycz
nej „pamiątka starożytności” ustawiona na honorowym 
miejscu w przedsionku gmachu Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Może więc warto byłoby, aby po latach tułaczki 
i burzliwych przygód wrócił w to miejsce także posąg kró
la Kazimierza, który - rozumiejąc potrzebę rozwoju nauk 
-„założył akademię krakowską (1364 r.), pierwszą świąty
nię nauk na północy Europy”. Już raz, przed blisko dwoma 
wiekami rzeźbę ofiarowano Towarzystwu. Obecnie, jak się 
wydaje, wykonanie dobrej kopii z oryginału znajdującego 
się w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy 
i ustawienie jej przy schodach w Pałacu Staszica nie byłoby 
zadaniem zbyt trudnym. Tylko czy znalazłby się sponsor 
skłonny do poniesienia kosztów takiego przedsięwzięcia?

Wojciech Przybyszewski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Domek Loretański 
w Głogówku

G
łogówek - to piękne miastecz
ko położone w dolinie rzeki 
Osobłogi, pełne niezwykłych 
i malowniczych miejsc oraz tajemni

czych zaułków. Pod względem histo
rycznym i architektonicznym należy 
do grupy wyjątkowych miast na Śląsku 
Opolskim. W czasie „potopu” szwedz
kiego zamek w Głogówku - rezyden
cja rodu Oppersdorffów, był miej
scem schronienia polskiego króla Jana 
Kazimierza. W nim także Ludwig van 
Beethoven komponował IV Symfonię. 
Oprócz okazałego zamku zachowały 
się w tym mieście inne cenne zabyt
ki, m.in. najstarszy w Polsce Domek 
Loretański.

Domkami Loretańskimi nazywa
ne są małe budowle wzniesione we 
wnętrzu kościoła lub w jego pobliżu 
na wzór Santa Casa (Świętego Domu) 
w Loreto we Włoszech. Sanktuarium 
w Loreto zostało zbudowane w 1924 r. 
z kamieni przywiezionych z Nazaretu. 
W XVI w. na polecenie papieża 
Juliusza II rozpoczęto budowę bazyli
ki, która jest postawiona w taki spo
sób, że dokładnie w jej centrum znaj
duje się Domek Loretański. Wnętrze 
domku oświetla tylko jedno okno. 
Zgodnie z legendą, przez to okno 
Archanioł Gabriel przybył z posłanni
ctwem. Wnętrze, w którym umieszczo
ne jest przepierzenie z kraty, składa się 
z symbolicznych dwóch części: poko
iku i kuchenki. W pokoiku znajduje 
się figura Matki Bożej z Dzieciątkiem 
z drewna hebanowego, natomiast 
w kuchence wymurowany jest komi
nek oraz szafka na naczynia. W Polsce 
Domki Loretańskie znajdują się m.in. 
w Gołębiu koło Hrubieszowa z 1640 r., 
w Warszawie w kościele Matki Bożej 
Loretańskiej z 1645 r., w Krakowie 
przy klasztorze kapucynów z 1719 r.

Fundatorem Domku Loretańskiego 
w Głogówku, zbudowanego w latach 
1630-1634, był hrabia Jerzy III 
Oppersdorff, który odwiedził Loreto 
dwukrotnie. Za każdym razem włas
noręcznie wykonywał rysunki Santa 
Casa, które posłużyły mu do odtwo
rzenia w Głogówku jego wiernej kopii.

1. Domek Loretański w Głogówku

2. Ołtarz z figurą Matki Bożej 
Loretańskiej z Dzieciątkiem

(zdjęcia: Krzysztof Spalek)

prostokąta, z dwoma wejściami 
w ścianach bocznych. Na zew
nątrz ozdobiony został rokoko
wym polichromowanym szczytem 
z glorią maryjną pośrodku. We 
wnętrzu za ozdobną kratą znaj
duje się ołtarz z barokową kopią

Domek został zbudowany jako odręb
na kaplica obok kościoła franciszka
nów wzniesionego w końcu XIII w., 
jednak w 1636 r. hrabia Oppersdorff 
polecił przedłużyć świątynię, a Domek 
Loretański obudować wielką kapli
cą, przylegającą do nawy od północy. 
Domek ten jest barokowym, prostym

figury Matki Bożej Loretańskiej 
z Dzieciątkiem. Ściany Domku Lo
retańskiego pokryte są autentyczny
mi dekoracjami malarskimi moraw
skiego artysty - Franciszka Antoniego 
Sebastiniego, wykonanymi w latach 
1770-1780 na polecenie hrabiego Hen
ryka Ferdynanda Oppersdorffa.

jednonawowym obiektem na planie Krzysztof Spafek
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Matka Boża Loretańska 
w kapliczce z Łabuniek

K
ult Matki Bożej Loretańskiej 
w Polsce promieniował z Loreto 
we Włoszech. W domkach, ka
plicach i kościołach znajdują się figury 

Matki Bożej Loretańskiej, wzorowane 
na pochodzącej z 1315 r. z Loreto, któ
ra została uznana za cudowną. Przed
stawia ona Maryję trzymającą na lewej 
ręce Dzieciątko Jezus, które prawą dłoń 
wyciąga w geście błogosławieństwa, 
a lewą ujmuje kulę ziemską zwieńczo
ną krzyżem. Obydwie postacie okrywa 
szata wyszywana perłami i złotymi nić
mi oraz wota.

Na terenie Zamojszczyzny kult 
Matki Bożej Loretańskiej szerzyli ordy
naci. Niedaleko Zamościa, w miejsco
wości Łabuńki znajduje się we współ
czesnej kapliczce figura tej postaci 
wraz z rzeźbami niezidentyfikowanego 
apostoła i Jezusa Zmartwychwstałe
go oraz dwóch puttów. Z przekazów 
najstarszych mieszkańców wynika, że 
rzeźby te na początku XX w. umiesz
czone były w kapliczce w części Łabu
niek, zwanej Starą Wsią, dokąd trafiły 
w drugiej połowie XIX w.

Analizę pierwotnego wyglądu figur 
utrudnia przemalowanie ich farbą pla
katową, szaty puttów są formowane za 
pomocą ostrych cięć, co pozwala zali
czyć rzeźby do powstałych pod wpły
wem lwowskich dzieł rokokowych. Być 
może rzeźby w Łabuńkach pochodzą 
z jednego z kościołów zamojskich, bo
wiem - jak zostało wspomniane - kult 
Matki Bożej Loretańskiej w Zamościu 
był upowszechniany przez ordynatów, 
którzy zetknęli się z orędownictwem 
u tej postaci podczas podróży do Włoch, 
m.in. do Loreto. W 1617 i 1633 r. prze
bywał we Włoszech Tomasz Zamoyski, 
podróżował do Italii również Jan So
biepan, związany z dworem króla Wła
dysława IV, który upowszechniał kult 
Matki Bożej Loretańskiej w Polsce. Od 
XVII w. w kolegiacie zamojskiej znajdo
wał się obraz Matki Bożej Loretańskiej, 
jej kult był znany również w parafiach 
w Kraśniku i Hucie Krzeszowskiej, 
wchodzących w skład dóbr ordynacji 
(Marian Kozaczka, Poczet ordynatów 
zamojskich, Warszawa - Tarnów 2002, 
ss. 20-21; Piotr Kondraciuk, Obrazy
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1. Figura Matki Bożej Loretańskiej w kapliczce 
w tabuńkach

2. 3. Dwa putta w kapliczce

(zdjęcia: Agnieszka Szykuta)

w kolegiacie zamojskiej w XVII i XVIII 
wieku, „Zamojski Kwartalnik Kultu
ralny”, nr 4, 1998, s. 31; tenże, Obraz 
Matki Bożej Lubomelskiej. Przyczynek 
do ikonografii przedstawień Matki Bo
żej Loretańskiej na Wołyniu i obsza
rze dzisiejszej Lubelszczyzny w okresie 
baroku, [w:] Zamojszczyzna i Wołyń 
w minionym tysiącleciu. Historia, kul
tura, sztuka, Zamość 2000, s. 105).

Analiza stylistyczno-formalna rzeźb 
z Łabuniek dowodzi, że mogły one 
powstać w XVIII w. i należały do wy
posażenia kościoła lub innego obiek
tu, któremu patronowała Matka Boża 
Loretańska. Należy przypuszczać, 
że figury zostały przeniesione z jed
nego z obiektów z Zamościa, gdzie 
w XVIII w. trwał ożywiony rucb bu
dowlany i wznoszono budowle, któ
rym patronowała Matka Boża Lore
tańska. W 1714 r. naprzeciw kościoła 
św. Krzyża w Zamościu wzniesiono 
kapliczkę przekrytą kopułą, w któ
rej w pierwszej połowie XVIII w. 
był umieszczony niewielki ołtarzyk 
z drewnianą figurą patronki i dwoma 
aniołami (Bogumiła Sroczyńska, Roz

wój przestrzenny przedmieść Zamościa 
w latach 1580-1939, „Konserwator
ska Teka Zamojska”, 1986, ss. 63- 
-64). W drugiej połowie XVIII w. fi
gura Matki Bożej Loretańskiej znajdo
wała się również obok wznoszonego 
w 1773 r. szpitala sąsiadującego z ka
plicą (Wiesław Partyka, Budowa 
szpitala na Przedmieściu Lwowskim 
w Zamościu (1774-1775), „Kwar
talnik Historii Kultury Materialnej”, 
nr 2, 2002, ss. 134-137). Na miejscu 
kaplicy w latach 1778-1781 został 

wzniesiony kościół Matki Bożej Lore
tańskiej, w którym usytuowane były 
trzy ołtarze, w ołtarzu głównym była 
umieszczona przypuszczalnie figura 
patronki.

Znajdujące się w kapliczce w Ła- 
buńkach figury mogły być przeniesione 
z jednego z wymienionych obiektów na 
początku XIX w. Trudna do ustalenia 
jest przyczyna decydująca o wyborze 
miejsca dla rzeźb.

Agnieszka Szykuia

Spotkanie z książką
PRZEWODNIK PO REZYDENCJACH

We wstępie do książki Marek Borucki uściśla pojęcie „rezydencja 
królów i książąt” - w ten sposób określa nie tylko konkretne siedziby: 
zamki, palace, ale również miejscowości „nobilitowane dzięki stałym albo 

tylko sporadycznym pobytom monarchów". Dlatego wraz 
z przewodnikiem możemy zwiedzić wsie, miasta i mia
steczka, gdzie nie było budowli rezydencjonalnych, ale 
które przeszły do historii z powodu pobytu lub działalno
ści politycznej króla (np. Wiślica, Jedlnia, Stary Korczyn). 
Dodatkowym walorem publikacji są rekonstrukcje zamków 
sporządzone na podstawie zachowanych opisów, wykaz 
godnych obejrzenia w danej miejscowości obiektów 
i informacje praktyczne (położenie miejscowości, spo
sób najdogodniejszego dojazdu, warunki zwiedzania). 
Na końcu książki zamieszczony został indeks wszyst
kich wymienionych miejscowości, co ułatwia korzystanie 
z przewodnika.

Książkę można nabyć (cena: 49,90 zł) w księgarniach 
lub zamówić bezpośrednio u wydawcy (Sport i Turystyka 
- MUZA SA, 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8, 
nrtel. do działu zamówień: 022 628 63 60, 022 629 32 01, 
e-mail: info@muza.com.pl, www.muza.com.pl).

Bogato ilustrowane, kolorowe przewodniki, publikowane od lat przez 
warszawskie wydawnictwo MUZA SA w serii Polska, przybliżają czy
telnikom szczególnie cenne, bardziej i mniej znane obiekty, miejsca bądź 

wydarzenia z terenu naszego kraju.
Anonsowana tu publikacja Marka Boruckiego Polska. 

Rezydencje królów i książąt ukazała się w 2008 r. Książka 
zawiera podstawowe wiadomości o 53 najciekawszych 
i najbardziej łubianych przez naszych władców rezydencjach 
królewskich w Wielkopolsce (od Giecza po Wschową), na 
Śląsku (od Będzina po Wroclaw), w Malopolsce (od Chęcin 
do Wiślicy), na Mazowszu (od Bolimowa do Warszawy), 
Podlasiu (od Drohiczyna po Tykocin), Pomorzu Gdańskim 
i ziemi chełmińskiej (od Gdańska do Torunia). Opowiada ich 

historię od czasu narodzin państwa polskiego do panowa
nia ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
dzieje mieszkańców, podaje legendy i ciekawostki związane 
z tymi siedzibami. Spośród prezentowanych w przewodniku 
obiektów tylko kilku udało się uniknąć zniszczeń w czasie 
licznych wojen i klęsk żywiołowych. Po wielu pozostały 
jedynie nikle ślady. Obecnie niektóre z nich są pieczołowicie 
restaurowane przez architektów i konserwatorów.
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Poznański Pomnik Wdzięczności

W
 każdym mieście znajdu
ją się miejsca o szczegól
nym charakterze - miej
sca pomnikowe - które na skutek 

zawirowań historycznych zyskują 
w ciągu wieków rozmaite oblicza. 
W zależności od momentu dziejo
wego powstają w nich monumenty, 

stojącym tu w latach 1932-1939, 
nazywanym także pomnikiem Naj
świętszego Serca Pana Jezusa.

Dyskusja wokół tego pomni
ka toczyła się niemalże przez cały 
okres międzywojenny. Od powsta
nia idei budowy w 1920 r. aż do 
zgłoszenia zrealizowanej wersji 

w 1928 r. pojawiały się rozmaite 
koncepcje rozwiązania urbanistycz
nego placu, usytuowania pomnika, 
wreszcie samej jego formy. Ukon
stytuowany Komitet Budowy czy
nił u władz miasta starania o uzy
skanie pod budowę placu między 
Zamkiem a Uniwersytetem.

Miejsce to uznano za najbar
dziej odpowiednie. Jego charakter 
determinowało bezpośrednie są
siedztwo pruskich budowli, z głów
nym symbolem pruskiej dominacji 
- zamkiem cesarskim. Znaczący był 
również fakt, że do 1919 r. stał tu 
pomnik Bismarcka, zburzony przez 
poznaniaków. Lokalizacja Pomnika 
Wdzięczności w tym miejscu miała 
nadać tej przestrzeni nowe oblicze.

W 1927 r., chcąc wpłynąć na 
decyzję władz w sprawie lokaliza
cji pomnika oraz rozpropagować 
ideę jego budowy, Komitet ogłosił 
ogólnopolski konkurs na projekt 
tego monumentu. Z całej Polski 
napłynęły 44 projekty, które zapre
zentowano na wystawie, zorgani
zowanej na terenie Targów Poznań
skich. Pierwszą nagrodę przyznano 
Józefowi Różyńskiemu i Józefowi 
Starzyńskiemu ze Lwowa, drugą - 
Wawrzyńcowi Kaimowi z Poznania, 

upamiętniające konkretne zdarze
nia lub osoby, przybierając funkcję 
czynnika kształtującego oraz wyra
zu pamięci zbiorowej społeczeństwa 
danego czasu. Równocześnie nada
ją tym miejscom określony kształt, 
stając się istotnym elementem po
rządkującym przestrzeń miejską.

W wypadku Poznania taki cha
rakter uzyskał w XX w. pl. Mickie
wicza (bezpośrednio po drugiej 
wojnie światowej plac nosił imię Jó
zefa Stalina, a stosowaną dziś nazwę 
uzyskał w 1957 r.). Obok znajdują
cych się tu obecnie pomników Ada
ma Mickiewicza oraz Poznańskich 
Krzyży widoczne jest prostokątne 
wgłębienie w powierzchni placu. 
W ten sposób przywołana została 
pamięć o Pomniku Wdzięczności,
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trzecią - Stanisławowi Ostrowskie
mu z Warszawy; wyróżnienia otrzy
mali: Zygmunt Otto, Marcin Rożek 
oraz Oskar Sosnowski.

Nagrodzone prace nie zadowo
liły jednak Komitetu Budowy. Na 
początku 1928 r. swoją propozy
cję przedłożył poznański architekt 
Lucjan Michałowski, wcześniej 
zasiadający w konkursowej komi
sji. To właśnie jego projekt został 
w efekcie przeznaczony do realiza
cji. Konkurs posłużył więc przede 
wszystkim nadaniu odpowiedniej 
rangi przedsięwzięciu i uzyskaniu

1932 r., w dniu święta Chrystusa 
Króla.

Projekt Michałowskiego pod 
względem formy oraz treści iko
nograficznych nawiązywał do 
wyróżnionej w konkursie pracy 
Rożka. Obie wersje, przedsta
wiające postać Chrystusa na tle 
monumentalnej oprawy architek
tonicznej, najlepiej wpisywały się 
w kontekst architektoniczny pla
cu. Zaproponowana architektura 
pomnika miała stanowić istotną 
przeciwwagę dla potężnego gma
chu zamku.

Monumentalna architektura sta
nowi tło dla rzeźb również w pro
jekcie Lucjana Michałowskiego. 
W bliższym porównaniu obu rysun
ków widoczne stają się jednak róż
nice w sposobie rozwiązania elewa
cji. W wypadku pracy Rożka forma 
oprawy architektonicznej przypo
mina ołtarz. Rzeźby organizują tu 
płaszczyzny monumentalnej archi
tektury, tworzą jej podziały. Z ko
lei u Michałowskiego zastosowanie 
przelotowych łuków, toskańskich 
kolumn, attyki czy boniowania jest 
typowe dla języka architektonicz

1. Plac Mickiewicza w Poznaniu - widok
od strony zamku

2. Tablica upamiętniająca Pomnik 
Wdzięczności; w tle fragment pomnika 
Poznańskiego Czerwca

3. Marcin Rożek, „Projekt Pomnika
Wdzięczności”, projekt wyróżniony w konkursie 
(wg „Ilustracja Poznańska”, nr 4,1930)

4. Lucjan Michałowski, „Projekt Pomnika 
Wdzięczności” (wg „Tęcza”, zeszyt 36, 1929)

(zdjęcia: 1,2- Aleksandra Paradowska)

placu pod budowę, a nie wyłonie
niu najlepszej propozycji. Wkrótce 
przedmiotem odrębnego konkursu 
stała się dekoracja rzeźbiarska, któ
rej wykonanie powierzono rzeźbia
rzowi Marcinowi Rożkowi (rzeźby 
frontowe) oraz Kazimierze Pajzder- 
skiej (płaskorzeźby tylnej elewacji). 
Prace nad budową pomnika, prowa
dzone od połowy 1930 r., zostały 
zakończone późnym latem 1932 r. 
Pomnik odsłonięto 30 października 

Rysunek konkursowy Rożka 
przedstawia potężną bryłę na pla
nie prostokąta. Do centralnej pół
kolistej niszy prowadzą szerokie 
schody, zwężające się ku górze. 
Znajduje się w niej umieszczona na 
wysokim cokole rzeźba Chrystu
sa. Chrystus pokazany jest w po
zie kroczącej, z prawym kolanem 
wysuniętym do przodu, lewa ręka 
spoczywa na piersi, prawa jest pod
niesiona w geście błogosławień
stwa. Boczne płaszczyzny zdobią 
mniejsze rzeźby, wyznaczające trzy 
kondygnacje monumentu. W dol
nej partii są to postacie historycz
ne: żołnierz i rycerz, w środkowej 
popiersia ówczesnego papieża Piu
sa XI i prymasa Edmunda Dalbo- 
ra - inicjatora budowy pomnika, 
w górnej zaś przedstawienia świę
tych. Masywność bryły łagodzi 
profilowanie krawędzi bocznych, 
powtórzone także na postumen
tach rzeźb.

nego łuku triumfalnego. W tym 
projekcie to architektura podpo
rządkowuje sobie elementy rzeź
biarskie; portrety biskupa i papieża 
z pełnoplastycznych biustów ulegają 
przekształceniu w płaskorzeźbione 
medaliony. O swoim projekcie Lu
cjan Michałowski pisał na łamach 
poznańskiej prasy: ,Wzniesienie 
na wspomnianym miejscu pomni
ka w s'cislym tego słowa znaczeniu 
jest niemożliwe. Pomnik bowiem 
w formie jakiej kolwiekbądź strzeli
stej kolumny wyglądałby znikomo 
obok potężnej baszty zamkowej. 
Wyglądałby on mniej więcej tak, 
jak, używając popularnego porów
nania, zapałka obok szklanki wody. 
Kolosalnej wieży można przeciwsta
wić jedynie pomnik wsparty o sze
roką architekturę w rodzaju «arc de 
tromphe»” („Dziennik Poznański”, 
nr 457 z 6.10.1928 r.).

Aleksandra Paradowska
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■

Grób Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie

N
a świecie w niezliczonych gro
bach spoczywają setki tysięcy 
bezimiennych żołnierzy, pole
głych „Za wolność waszą i naszą”. Aby 

ocalić ich od zapomnienia, powszech
na stała się idea uczczenia ich pamięci 
poprzez stawianie symbolicznych Gro
bów Nieznanego Żołnierza.

Po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej we Francji narodził się po
mysł szczególnego uhonorowania bez
imiennych bohaterów, ale pierwszy 
Grób Nieznanego Żołnierza powstał 

i radosny, a więc nie jako grobowiec, 
lecz monument chwały o konstrukcji 
architektonicznej”.

W nocy 2 grudnia 1924 r. u stóp 
pomnika księcia Józefa Poniatowskie
go na pl. Saskim położona została pły
ta z napisem „Nieznanemu Żołnierzo
wi”. Miejsce to bardzo szybko zostało 
zaakceptowane do składania kwiatów, 
palenia zniczy i oddawania hołdu po
ległym. Listonosze przynosili tu pisane 
do nieznanego żołnierza listy, a oficjal
ne delegacje składały wieńce. W stycz- 

Następnie dokonywano wyboru trum
ny. Złożone w niej szczątki bohatera 
były tymi, którym w imieniu wszystkich 
pozostałych oddawano hold i które po
chowane były w honorowym miejscu. 
Tak było również w Polsce. Najpierw 
w marcu 1925 r. minister spraw wojsko
wych wydal rozkaz nakazujący doko
nanie wyboru w drodze losowania jed
nego spośród pobojowisk wojny 1918- 
-1920. Następnie 4 kwietnia najmłodszy 
z obecnych w czasie losowania żołnierzy 
odznaczonych Krzyżem Kawalerskim

1. Wieńce na płycie z napisem 
„Nieznanemu Żołnierzowi" 
przed pomnikiem księcia Józefa 
Poniatowskiego, 1924 r.

2. Rewia wojskowa na pl. Saskim 
11 listopada 1927 r.

w Londynie w Opactwie Westmin- 
sterskim 11 listopada 1920 r. Trumnę 
z ciałem żołnierza francuskiego prze
wieziono do kaplicy w Łuku Triumfal
nym 10 listopada 1920 r., jednak zło
żono ją do krypty dopiero 28 stycznia 
1921 r.

Grób Nieznanego Żołnierza na pl. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w War
szawie ma chyba najbardziej burzliwą 
historię. Polska po odzyskaniu niepod
ległości nie mogła od razu przystąpić 
do budowy własnego pomnika. Licz
ne spory polityczne w państwie oraz 
wojna polsko-bolszewicka sprawiły, 
że musiał on poczekać na swój czas. 
Pierwsze inicjatywy budowy pomnika 
zrodziły się już w 1921 r., ale nie znaj
dowały posłuchu u oficjalnych władz. 
Dopiero w grudniu 1923 r. na polece
nie prezydenta RP minister spraw woj
skowych wydał rozkaz o powołaniu 
Tymczasowego Komitetu Organiza
cyjnego Budowy Pomnika Nieznanego 
Żołnierza. Zakładano, że pomnik ten 
ma czcić pamięć żołnierzy polskich od 
1794 r. i mieć „charakter triumfalny 

niu 1925 r. minister spraw wojskowych 
przedstawił wniosek w sprawie ustano
wienia i budowy pomnika z lokalizacją 
na pl. Saskim. Wniosek został przyję
ty. Wydawało się, że można rozpocząć 
budowę, jednak zaczęły pojawiać się 
problemy. Powstawało coraz więcej 
wersji i projektów. Nie było zgodno
ści co do formy, czy oddać hołd żoł
nierzom ostatniej wojny (1918-1920), 
jak chciał rząd i tym samym pominąć 
walki Legionów, czy uczcić pamięć 
czynu zbrojnego od Cedyni do 1920 r., 
a może, jak w innych powstałych na 
świecie tego rodzaju grobach, odnieść 
się do ostatniej wojny światowej, która 
pochłonęła najwięcej nieznanych żoł
nierzy i do wojny polsko-bolszewickiej. 
Wszystko to sprawiło, że zakładany 
termin odsłonięcia Grobu Nieznane
go Żołnierza przewidziany na 3 maja 
1925 r. nie mógł być utrzymany.

Zasada tworzenia Grobu Niezna
nego Żołnierza była wówczas podobna 
na całym świecie. Najpierw wybierano 
pola bitew, skąd miały być ekshumo
wane zwłoki nieznanego żołnierza. 

Virtuti Militari wylosował spośród 15 
wytypowanych miejsc „Pobojowisko 
Lwowskie z roku 1918-1919, łącznie 
z pobojowiskiem nad Wereszycą, to jest 
Gródka Jagiellońskiego [...]”. Na cmen
tarzu Orląt Lwowskich 29 października 
odbyła się ekshumacja grobów. Naj
pierw wydobyto trzy trumny spośród 
275 bezimiennych mogił. Nie można 
było stwierdzić, że pochowani w nich 
byli żołnierzami polskimi. Wydobyto 
więc trzy następne. Pierwsza zawierała 
zwłoki w mundurze Strzelca z guzikami 
z orzełkiem i czapką-maciejówką z or
łem, druga - zwłoki sierżanta sztabowe
go w mundurze z guzikami z orzełkiem, 
trzecia - zwłoki kaprala. Te trzy trumny 
wybrano do losowania, którego doko
nała Pani Zarugiewiczowa, matka syna 
poległego pod Zadwórzem (zob. „Spot
kania z Zabytkami”, nr 8, 2008, ss. 21- 
-22). Wybór padl na trumnę z żołnie
rzem w maciejówce. Zwłoki przełożono 
do trumny sosnowej, którą wpuszczono 
w drugą, wewnątrz metalową, wykona
ną z czarnego dębu, wspartą na skrzyd
łach czterech orłów.
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Trumnę przeniesiono do kaplicy 
cmentarnej, skąd rankiem 1 listopada 
1925 r. przewieziono na dworzec kole
jowy we Lwowie. Podstawiony pociąg 
składał się z sześciu wagonów: czte
rech osobowych, wagonu na wieńce 
i wagonu-kaplicy, tego samego, któ
rym wcześniej sprowadzono do Polski 
zwłoki Henryka Sienkiewicza.

Od samego początku nieznanemu 
żołnierzowi oddawane były najwyższe 
honory. Organizowano uroczystości 
nie tylko we Lwowie i Warszawie, do
kąd zmierzał pociąg, ale we wszystkich 
miejscowościach na jego trasie i wielu 
miastach na terenie kraju. W Warsza
wie, gdzie rankiem 2 listopada 1925 r. 
pociąg przybył na Dworzec Główny, 
witały go tłumy. Stąd trumna przewie
ziona została na łożu działowym do 
katedry św. Jana, gdzie w obecności 
prezydenta odbyło się uroczyste nabo
żeństwo.

Przed godziną 13.00 przewieziono 
zwłoki na pl. Saski, wypełniony de
legacjami, pocztami sztandarowymi, 
żołnierzami i mieszkańcami stolicy. 
Trumnę złożono w krypcie pod ar
kadami Pałacu Saskiego. Wraz z nią 
umieszczono urny z ziemią z 14 wylo
sowanych pól bitewnych oraz akt erek
cyjny o złożeniu zwłok. O godzinie 
13.00 zamknięto kryptę metalowym 
wiekiem i zasłonięto płytą nagrobną 
z napisem: „Tu leży żołnierz polski po
legły za ojczyznę". Była to chwila wy
jątkowa dla całego narodu. W odezwie 
do mieszkańców Warszawy komen
dant miasta stołecznego napisał „[...] 
niech biel, amarant i purpura, bowiem 
śmierć żołnierza za Ojczyznę, to triumf 
a nie żałoba, przystroi w granicach 
możności domy, balkony i okna dla 
uświetnienia majestatu odbywającej 
się uroczystości”.

Od chwili powstania Grób Nie
znanego Żołnierza stał się jednym 
z symboli narodowych. Tu odbywały 
się parady wojskowe i obchodzone były 
najważniejsze w państwie święta.

Grób Nieznanego Żołnierza w War
szawie przechodził różne koleje losu. 
Na 4 dni przed uroczystościami zmie
niony został napis na płycie nagrobnej. 
Pierwotnie miał brzmieć „Nieznanemu 
Żołnierzowi Polskiemu Poległemu za 
Ojczyznę”. Zmieniano też nazwy pól 
bitewnych na czterech płytach wmuro
wanych w kolumny. Na początku miały 
zawierać po 18 nazw pól bitewnych od 
972 do 1920 r. Później z przyczyn tech
nicznych ograniczono się do 9 nazw, by 
ostatecznie zrezygnować z dawnych bi
tew i ograniczyć się do lat 1914-1920.

dzielił los lewobrzeżnej Warsza
wy. Pałac Saski wraz z kolum
nadą został zniszczony przez 
saperów niemieckich, a Grób 
uległ okaleczeniu.

Po wkroczeniu do Warszawy 
wojsk polskich natychmiast wy
stawiono przy pomniku wartę, 
którą jako pierwsze pełniły żoł
nierki z batalionu kobiecego im. 
Emilii Plater. W maju 1945 r. 
przystąpiono do odgruzowa
nia Grobu Nieznanego Żołnie
rza. Podjęto wówczas decyzję 
o nadaniu mu nowej formuły oraz 
zmieniono wygląd jego bezpo
średniego otoczenia. Grób Nie
znanego Żołnierza miał pozo
stać w swoim miejscu pośrodku 
placu, jako fragment okaleczonej 
kolumnady dawnego pałacu. 
Z kolumn grobu usunięto cztery 
tablice z nazwami pól bitewnych 
i zastąpiono sześcioma nowymi, 
upamiętniającymi „walki z fa-

3. Składanie wieńca na Grobie Nieznanego 
Żołnierza przez Joachima von Ribbentropa 
w styczniu 1939 r.

Wolne przestrzenie od strony Ogrodu 
Saskiego zamknięto ażurowymi krata
mi, na których umieszczono dwa naj
wyższe odznaczenia: Krzyż Kawalerski 
Virtuti Militari i Krzyż Walecznych 
oraz na środkowej - orła w koronie na 
tarczy amazonek. Przed filarami grobu 
ustawiono słupy podtrzymujące urny, 
a u wezgłowia płyty zamontowano 
znicz. Całość tworzyła formę interesu
jącą pod względem artystycznym i har
monizującą z bryłą Pałacu Saskiego.

Grób przetrwał okres międzywo
jenny i część drugiej wojny światowej 
aż do 1944 r., kiedy to w grudniu po

4. Grób Nieznanego Żołnierza, stan w 1945 r.

5. Warta honorowa przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza w czasie obchodów święta
3 maja 2008 r.

(zdjęcia ze zbiorów: 1, 4, 5 - Dowództwa 
Garnizonu Warszawy. 2,3- Centralnego Archiwum 

Wojskowego)

szyzmem i hitleryzmem w latach 1936- 
-1945”. Orzeł znajdujący się na środko
wej kracie pozbawiony został korony. 
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Ponadto usunięto z Krzyża Kawaler
skiego Virtuti Militari datę „7792”, 
a na Krzyżu Walecznych rok „1920” 
zastąpiono datą „1918”. Dodano naj
wyższe nowe odznaczenie - Krzyż 
Grunwaldu. W narożnikach płyty 
grobowca umieszczono cztery kasety 
z urnami na ziemię z pól bitewnych. 
8 maja 1946 r. do urn wsypano ziemię 
z 24 miejsc, w których walczyli polscy 
żołnierze, wreszcie Grób Nieznane
go Żołnierza uroczyście przekazano 
przez naczelne władze wojskowe pod 
administrację stolicy.

Podobnie jak to było w okresie | 
międzywojennym, tak i po drugiej 
wojnie światowej Grób Nieznanego 
Żołnierza otoczony był szacunkiem 
i powszechną czcią. Odbywały się 
przed nim różne ważne uroczystości, 
ceremonie i manifestacje. Składano 
tu wieńce, nominowano i odbierano 
ślubowania oficerskie, przeprowadza
no odprawy wart.

11 listopada 1990 r. Grób Nie
znanego Żołnierza przeszedł kolejną 
zmianę - z filarów usunięto tablice 
zamontowane w 1946 r., powróciły 
(w postaci kopii) płyty z 1925 r.

Ostatnią modyfikację wyglądu 
Grobu Nieznanego Żołnierza przy
gotowano na uroczystość święta 3 
maja 1991 r. Wtedy to dodano 14 
nowych tablic upamiętniających czyn 
zbrojny żołnierzy polskich. Na dwu 
tablicach umieszczone zostały nazwy 
bitew stoczonych od 972 do 1683 r., 
na dwu następnych - boje w latach 
1768-1863, dwie kolejne obejmują 
daty: 1863-1921, pięć tablic przed
stawia polski czyn zbrojny w latach 
drugiej wojny światowej od 1939 do 
1945 r. Na osobnej tablicy upamięt
nione zostały największe momenty 
martyrologii narodu polskiego - od 
1768 r., bez daty końcowej, po Podga- 
je; tu również znalazło się miejsce na 
tragedię Katynia-Charkowa-Miednoje. 
Dwie tablice upamiętniają osobne ro
dzaje sił zbrojnych i są dedykowane 
lotnikom i marynarzom. Zostały też 
przywrócone oryginalne elementy 
wystroju Grobu - głowę orła zwień
czono koroną, na Krzyżu Walecz
nych przywrócono datę „1920”, a na 
Krzyżu Kawalerskim Virtuti Militari 
- „1792”. Krzyż Grunwaldu z cen
tralnej części przeniesiono na bocz
ną, zamieniając pozycje Krzyża Ka
walerskiego Virtuti Militari i Krzyża 
Grunwaldu.

Mariusz Kubarek

Moja Wielka
Ojczyzna

W
 ramach projektu „Moja
Wielka Ojczyzna” do końca 
roku półtora tysiąca gimna

zjalistów z północnej Polski zobaczy 
Kraków, Wieliczkę i miejsca związane 
z życiem Jana Pawła II. Pomysł przed
sięwzięcia zrodził się rok temu w dzia
łającym pod patronatem Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego Społecznym

była. Dotyczy to zwłaszcza najodle
glejszych regionów tzw. Ziem Odzy
skanych - województw warmińsko- 
-mazurskiego i zachodniopomorskie
go. Główną przeszkodą są oczywiście 
koszty - podróż do Krakowa, kilku
dniowy pobyt pod Wawelem, nie licząc 
nawet biletów do muzeów, to wydatek 
rzędu kilkuset złotych, na który wielu 

Komitecie Odnowy Zabytków Krako
wa (SKOZK). Komitet ten - to w Kra
kowie znana marka - dzięki niemu 
w ciągu 30 lat odnowiono gruntow
nie 300 najcenniejszych krakowskich 
zabytków. Członkowie Komitetu uwa
żają, że Kraków jest miejscem waż
nym nie tylko dla samych krakowian 
i mieszkańców Małopolski, ale dla 
wszystkich Polaków. To przecież na 
Wawelu spoczywają polscy królowie, 
wieszczowie i bohaterowie narodowi, 
to tu studiował Kopernik, malował 
Matejko, pisał Wyspiański, to z Kra
kowa wyruszył w 1978 r. na konklawe 
Karol Wojtyła. O tym wszystkim opo
wiadają krakowskie zabytki.

Tymczasem jest jeszcze w Polsce 
młodzież, która nigdy w Krakowie nie 

rodzin po prostu nie stać. Trzeba pa
miętać, że w Polsce Północnej wciąż 
dają o sobie znać skutki upadku PGR- 
ów na początku lat dziewięćdziesią
tych, a przeciętne dochody mieszkań
ców wielu powiatów sięgają zaledwie 
70% średniej krajowej. Wniosek więc 
był prosty: chcąc pokazać młodym 
ludziom Kraków, trzeba zapewnić 
im bezpłatny transport, wyżywienie 
i nocleg oraz opłacić wejściówki do 
muzeów i teatrów.

Po 1989 r. dużo mówiło się o bu
dowaniu świadomości historycznej 
i obywatelskiej wokół małych, lo
kalnych ojczyzn - mówi Maciej Wi- 
lamowski, dyrektor Biura SKOZK 
w Kancelarii Prezydenta RP. Tymcza
sem co czwarty młody człowiek w Pol-
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1. 2. Uczniowie gimnazjum w Stawnie 
(woj. zachodniopomorskie) w czasie pobytu 
w Krakowie: spotkanie z prof. Franciszkiem 
Ziejką w Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1) oraz zwiedzanie kościoła 
Mariackiego (2)

(zdjęcia: Katarzyna Prokuska)

see dojrzewa w pejzażu historycznym 
ukształtowanym w zasadniczym zrębie 
przez inny wielki naród europejski. Na 
co dzień doświadczane dziedzictwo hi
storii zawiera się tu często w przestrze
ni wyznaczanej z jednej strony przez 
krzyżacki zamek albo pałac pruskiego 
arystokraty, z drugiej - przez czolg- 
-pomnik z czasów wojny i nie najwyż
szych lotów architekturę PRL. Jako no
woczesna wspólnota musimy ułatwić 
tej młodzieży uzupełnienie doświad
czenia malej ojczyzny drugim, ogólno
narodowym komponentem. I to opar
tym na osobistym przeżyciu, a nie na 
książkach czy wirtualnych podróżach 
w sieci. Stąd wybór Krakowa i nazwa 
projektu - «Moja Wielka Ojczyzna»”.

Inicjatorem akcji był profesor 
Franciszek Ziejka, przewodniczący 
SKOZK i były rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. „W czasach zaborów 

księża i nauczyciele or
ganizowali pielgrzymki 
chłopskie na Wawel, 
by tu pokazywać, czym 
była i może być Polska, 
ludziom, dla których 
polskość była dopiero 
mglistą ideą, natomiast 
kontakt z zaborcą - co
dziennością. Dziś świat 
jest zupełnie inny, ale 
wielu tych młodych lu
dzi z Ziem Odzyskanych 
trafi lada moment ze 
swoich wsi i miasteczek 
do wielkich centrów cy
wilizacji europejskiej, 
gdzie będą konfron
tować swoją polskość 
z kulturą innych na
rodów. Zrobią to mą
drzej, z zachowaniem 
właściwych proporcji, 
jeżeli wcześniej poznają 
Kraków” - tak profesor 
streszcza ideę projektu.

Latem zeszłego roku 
udało się mu osobiście 
przekonać do pomysłu 
prezydenta Lecha Ka
czyńskiego, metropolitę 
krakowskiego kardyna
ła Stanisława Dziwisza 

i marszałka województwa małopol
skiego Marka Nawarę. Kancelaria 
Prezydenta RP wzięła na siebie koszt 
wyżywienia uczestników, zakupu bi
letów wstępu, a także koordynację ca
łego przedsięwzięcia. Do końca roku 
prezydent Lech Kaczyński przeznaczy 
na to 350 tys. zł. Województwo mało
polskie wyda co najmniej 160 tys. zł 
na transport autokarowy, natomiast 
kardynał Dziwisz i parafia bazyliki 
Mariackiej zapewnią wszystkim nie
odpłatne noclegi w domu rekolekcyj
nym w podkrakowskich Bronowicach. 
Założono, że do udziału w projek
cie zostaną zaproszone drugie klasy 
gimnazjów z powiatów o najniższych 
według statystyk GUS dochodach 
ludności: z Pomorza Zachodniego bę
dzie to powiat sławieński, z Warmii 
i Mazur powiat gołdapski oraz gmi
ny wiejskie powiatu lidzbarskiego. 
Od początku maja, gdy projekt wszedł 
w fazę realizacji, do końca roku do 
Krakowa przyjadą 32 autokary z mło
dzieżą i nauczycielami, razem 1536 
osób. W następnych latach projekt 
mógłby obejmować rocznie 2100 gim
nazjalistów.

Kluczowym punktem pięciodnio
wych wycieczek jest oczywiście Kra

ków. Młodzież odwiedza Wawel, ba
zylikę Mariacką, Collegium Maius 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, groma
dzące pamiątki po Karolu Wojtyle Mu
zeum Archidiecezjalne, Muzeum Lot
nictwa Polskiego, Kopiec Kościuszki 
i pamiętający opisane przez Wyspiań
skiego wesele dworek w Bronowicach. 
Czeka ją również wizyta w kopalni 
soli w Wieliczce, w domu papieskim 
w Wadowicach oraz sanktuariach 
w Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiew
nikach. W programie jest też seans 
w kinie trójwymiarowym i spektakl te
atralny, a gdy latem życie teatralne za
miera - wizyta w parku wodnym oraz 
w krakowskim ogrodzie doświadczeń, 
pierwszym w Polsce sensorycznym 
parku edukacyjnym. Kardynał Dzi
wisz obiecał przyjąć wszystkie grupy 
w pałacu arcybiskupów krakowskich, 
jeżeli tylko w danym czasie będzie 
w Krakowie. Rozmowa z najbliższym 
świadkiem pontyfikatu Jana Pawła II 
i możliwość spojrzenia na Kraków 
przez słynne okno papieskie to dla 
wielu gimnazjalistów - jak sami przy
znają - jedno z najsilniejszych przeżyć, 
jakich mieli okazję doświadczyć.

Co o projekcie sądzą sami uczest
nicy? Przebywająca w Krakowie 
z uczniami dyrektor gimnazjum w po
morskim Dobiesławiu Małgorzata Gał 
mówi: „Jesteśmy małą szkołą wiejską, 
do której uczniowie dojeżdżają nawet 
17 km. Prawie wszyscy są dziećmi rol
ników, tylko połowa z nich wybiera po 
gimnazjum szkoły kończące się maturą. 
Od wejścia do Unii Europejskiej sytu
acja w naszej okolicy polepsza się, ale 
wciąż nie stać nas, by zawieźć uczniów 
dalej niż np. do Warszawy. Nie wiem, 
jak dziękować organizatorom projektu 
«Moja Wielka Ojczyzna» - to szansa, 
o jakiej nawet nie marzyliśmy”.

Projekt wydaje się zatem wypeł
niać istotną lukę w ofercie edukacyjnej 
szkól Polski Północnej. Co ciekawe, 
na samym początku trafiał na niespo
dziewane przeszkody. Jak wspomina 
z uśmiechem koordynujący projekt 
dyrektor Wilamowski: „Pierwszy tele
fon z Kancelarii Prezydenta RP uzna
wano w wielu szkołach za kiepski żart 
albo prowokację dziennikarską. Trze
ba było włożyć wiele wysiłku, żeby 
ubłagać panie sekretarki o połączenie 
z dyrektorami”. Nikt wcześniej z po
dobnym pomysłem po prostu do tych 
szkół się nie zgłaszał. Ojczyzna może, 
jak widać, wciąż wiele zrobić dla mło
dych ludzi spoza wielkich miast.

Artur Chojnacki
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Ratujmy stare piece

D
wadzieścia lat temu na lamach 
„Spotkań z Zabytkami” (nr 1, 
1988), w artykule zatytułowa
nym Ratujmy kafle prof. Jan Samek 

zwrócił uwagę na potrzebę zaintereso
wania się ze strony muzealników kafla
mi piecowymi z XIX i XX w. Czytamy 
tam m.in.: „Rafie gotyckie i barokowe 
znamy z ekspozycji w wielu muzeach. 
Gdzie natomiast można oglądać kafle 
z bliższych nam czasów, z drugiej po
łowy XIX i XX w.? Odpowiedź na to 
pytanie jest szokująca: otóż najczęściej 
można je znaleźć jako bezużyteczny 
gruz na ulicach większych miast, na 
wysypiskach, jako nikomu niepotrzeb
ne, przeznaczone na zniszczenie deta
le...^..} Dlaczego nie interesują się tymi 
obiektami w dostateczny sposób muzea 
czy kolekcjonerzy

Minęło wiele lat, a problem dzie
więtnasto- i dwudziestowiecznych pie
ców nadal jest aktualny. W tym czasie, 
podczas modernizacji wnętrz mieszkal
nych, zlikwidowano ogromną liczbę 
urządzeń grzewczych, niejednokrot
nie o dużej wartości zabytkowej. Piece 
w dalszym ciągu usuwane są z wnętrz, 
choć teraz raczej trafiają do handlu, po
jawiając się na giełdach staroci i coraz 
częściej na aukcyjnych portalach inter
netowych, rzadziej w antykwariatach. 
Dlaczego nadal nie interesują się nimi 
muzea? Dlaczego brak regularnej ich 
inwentaryzacji i tak niewiele jest pub
likacji na ten temat? We wspomnianym 
artykule prof. J. Samek nawoływał: 
„Apelujemy gorąco o ratowanie tych 
pięknych zabytków w całości i w posta
ci pojedynczych elementów. Chroniąc 
piece i kafle z bliskich nam lat, ratuje
my przed nieuchronnym zniszczeniem 
prawdziwe dzieła sztuki”.

Niestety, piece kaflowe z XIX i XX w. 
ciągle jeszcze nie są traktowane jako 
pełnoprawne zabytki. A przecież cha
rakteryzuje je niezwykłe bogactwo 
i różnorodność form i dekoracji, moż
na zaryzykować stwierdzenie, że na 
skalę niespotykaną w poprzednich 
wiekach. W XIX w. popularne były 
białe, najczęściej klasycystyczne piece, 
zwane berlińskimi (do których wraca
no jeszcze na początku XX w.). W XIX 
i pierwszej połowie XX w. powszech

nie stawiano też piece z kafli barwnych, 
w których zdobnictwie znajdowały od
bicie wszystkie obowiązujące style: hi- 
storyzm, secesja, art deco. Jednocześnie, 
pod koniec XIX i na początku XX w., 
na kilka dziesięcioleci upowszechnił się 
nowy typ pieców z białych kafli i du
żych polichromowanych elementów. 
Całkowicie odrębne i unikatowe grupy

ochrony zabytków posiadają ewidencję 
pieców, dotyczy ona zwykle większych 
miast, a często sporządzona dokumen
tacja liczy już dziesiątki lat i znajdują
ce się na kartach informacje przestały 
być aktualne. Jedyną próbę szerszej 
inwentaryzacji, ograniczonej do terenu 
Warmii, Mazur i Pomorza, podejmują 
od ośmiu lat pracownicy Muzeum Mi- 

stanowiły repliki pieców z wcześniej
szych epok i piece ludowe. Wszystko 
to tworzyło niezwykłą i trudną dziś do 
ogarnięcia mozaikę. Dopiero po pierw
szej wojnie światowej, kiedy wyszły 
z mody piece w stylach historycznych 
i piece z kafli polichromowanych, prze
minęła moda na secesję, kształt i deko
racje pieców stopniowo uległy uprosz
czeniu.

Chociaż piece kaflowe przez sześć
set niemal lat stanowiły niezbędny 
element wyposażenia mieszkalnego 
wnętrza, dziś zachowały się najczęściej 
obiekty z ostatnich dwustu lat. Szcze
gólnie dużo ocalało ich na Warmii, 
Mazurach, na Pomorzu i Śląsku. Jed
nak ani na tych terenach, ani w pozo
stałych regionach nie prowadzono do
tychczas na większą skalę inwentary
zacji tych zabytków. Nawet jeśli służby 

kolaja Kopernika we Fromborku (au
torki niniejszej publikacji); działania te 
w latach 2002, 2005 i 2008 otrzymały 
wsparcie w postaci stypendiów ze stro
ny ministra kultury i dziedzictwa naro
dowego. Inwentaryzacji towarzyszy też 
popularyzacja wiedzy na temat pieców 
w czasopismach popularnonaukowych, 
naukowych, branżowych i prasie co
dziennej (m.in. w „Świecie Kominków” 
i w „Spotkaniach z Zabytkami”).

Muzea w Polsce nie zajmują się sze
rzej tematem pieców z XIX i XX w. 
Nawet jeśli doceniają ich wartość za
bytkową, przeważnie nie mogą pod
jąć się ich gromadzenia w większym 
zakresie, poprzestając czasem na po
jedynczych egzemplarzach. Nie ma 
w Polsce placówki nastawionej wyłącz
nie na gromadzenie pieców i kafli, pod
czas kiedy w Niemczech, w Velten pod
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W wielu muzeach kafle stano
wią część wystaw stałych, mniej jest 
w ekspozycji kompletnych pieców, choć 
sporo ich w zasobach inwentarzowych. 
Szczególnie muzea funkcjonujące jako 
zespoły pałacowe mają niejednokrot
nie ciekawe zespoły pieców, brak jed
nak często odpowiednio opracowanej 
informacji przybliżającej wiedzę na 
ich temat. Jako pozytywny przykład 
wymienić można Muzeum Regionalne 
w Krokowej koło Pucka, gdzie w pała
cowych wnętrzach uwagę zwiedzają
cych zwracają osiemnasto- i dziewięt
nastowieczne piece (barokowe i neore- 
nesansowe), z opracowaną informacją 
wzbogaconą przedstawieniami pieców 
na archiwalnych fotografiach.

W ostatnich latach zorganizowa
nych zostało kilka muzealnych wystaw 
czasowych podejmujących omawia
ną tematykę, np. w Muzeum Kultury 
Ludowej w Węgorzewie, w Muzeum 
Okręgowym w Toruniu, w Muzeum 
Narodowym Ziemi Przemyskiej w Prze
myślu czy w Muzeum Zamkowym 
w Malborku. Niektóre z nich prezento-

1. Piec barokowy typu toruńskiego, XVIII w., 
warsztat pomorski (kapitularz przykatedralny, 
Frombork)

2. Piec neorenesansowy, ok. 1880 r., 
fabryka C.W. Fleischmanna w Norymberdze 
(pałac, Krokowa)

3. Piec eklektyczny, pocz. XX w.,
fabryka E. Teicherta Miśnia (dom mieszkalny, 
Gdańsk-Osowa)

4. Piec secesyjny, pocz. XX w. (ratusz,
Malbork)

5. Piec secesyjny, ok. 1905 r. (dom wiejski,
Strubno)

6. Kopia barokowego pieca typu elbląskiego 
z 1755 r., 1923 r., Cesarskie Zaktady Majoliki 
w Kadynach (Muzeum Archeologiczno- 
-Historyczne, Elbląg)

(zdjęcia: 1, 3, 5, 6 - Jagoda Samków, 
Weronika Wojnowska, 2 - Marta Zionkowska,

4 - Alina Sawicka)

Berlinem, taka instytucja istnieje od 
blisko 100 lat (Ofen- und Keramikmu- 
seum Velten). Istnieje natomiast u nas 
muzealne i naukowe środowisko za
interesowane tym tematem. Odbywa
ją się warsztaty organizowane przez 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

w Warszawie, konferencje (ostatnio 
np. w 2007 r. w Supraślu zorganizo
wana przez Muzeum Podlaskie w Bia
łymstoku), organizowane są wystawy 
muzealne, choć działania te skupiają 
się raczej wokół tematu kafli, rzadziej 
dotyczą całych pieców. 

wały nie tylko kafle, ale także całe pie
ce lub duże ich fragmenty. Taki też cel 
ma ekspozycja pt. „Przyjaciele naszych 
długich zim - piece kaflowe z terenu 
Warmii, Mazur i Pomorza”, otwarta 
w Muzeum Mikołaja Kopernika we 
Fromborku w maju 2008 r. Prezentuje 
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ona m.in. fragmenty pieców ogrzewa
jących niegdyś pomieszczenia Wzgórza 
Katedralnego we Fromborku i otacza
jących je kanonii, miniatury pieców 
kaflowych z naszego regionu, jak rów
nież kafle ze znakami fabrycznymi oraz 
rachunki i popielniczki reklamowe za
kładów ceramicznych. Dopełnieniem 
wystawy są fotogramy przedstawiające 
typologię pieców, jaką udało się stwo
rzyć na podstawie materiału ikonogra
ficznego zebranego podczas prowadzo
nej od lat inwentaryzacji.

Coraz częściej muzea pozyskują do 
zbiorów całe piece i poddają rekon
strukcji obiekty przechowywane (bywa, 
że od wielu lat) w magazynach. Do
brym przykładem może być Muzeum 
w Raciborzu, gdzie na wystawie „Sztuka 
dawna” prezentowany jest zrekonstru
owany piec gotycki. Perfekcyjnie od
tworzone piece towarzyszą secesyjnym 
wystawom w Muzeum Mazowieckim 
w Płocku. Ciekawe piece zobaczyć moż
na w ekspozycji w Muzeum Archeolo- 
giczno-Historycznym w Elblągu, a nie
dawno zrekonstruowano tu niezwykle 
interesujący piec w typie barokowym 

z 1798 r., który towarzyszy wystawie 
„W elbląskiej kamienicy”. W ostatnim 
czasie w Muzeum Pałacu w Wilanowie 
ukończono pracochłonną konserwa
cję i rekonstrukcję pieca barokowego 
z dawnego pałacowego wyposażenia. 
Budującym przykładem jest uratowanie 
zespołu siedemnastu pieców z remonto
wanych kamienic w Słupsku i przejęcie 
ich do kolekcji słupskiego Muzeum Po
morza Środkowego.

Szkoda, że nie ma w Polsce odpo
wiedniego forum, gdzie tego rodzaju 
działania byłyby omawiane. Miejmy 
nadzieję, że organizowana we wrześniu 
tego roku przez Muzeum Mikołaja Ko
pernika we Fromborku konferencja pt. 
„Piece kaflowe w zbiorach muzealnych 
w Polsce” taką płaszczyznę stworzy. 
Frombork jest miejscem do tego typu 
spotkania jak najbardziej stosownym. 
Tu, w obrębie kompleksu Wzgórza Ka
tedralnego wraz z otaczającymi go ka
noniami i zespołem poszpitalnym św. 
Ducha, w pomieszczeniach muzealnych 
oraz administrowanych przez kościół, 
znajduje się ogromne bogactwo zabyt
kowych urządzeń grzewczych, na które 

składają się: średniowieczne hypocausta, 
różnoczasowe kominki, barokowe pie
ce kaflowe czy unikatowy zespól dzie
więtnastowiecznych pieców berlińskich. 
Jedną z muzealnych kolekcji stanowią 
zabytki kaflarstwa pozyskane drogą 
wieloletnich badań archeologicznych, 
prowadzonych przez Instytut Historii 
Kultury Materialnej PAN w Warszawie. 
Ponadto pracownicy muzeum, od lat pro
wadząc inwentaryzację dziewiętnasto- 
i dwudziestowiecznych pieców kaflo
wych zgromadzili pokaźny materiał 
dokumentacyjny, dotyczący zabytków 
grzewczych z terenu Polski Północnej.

Miejmy nadzieję, że działania za
początkowane w Muzeum Mikołaja 
Kopernika we Fromborku zaowocują 
w postaci zintegrowanego ogólno
polskiego programu dokumentacji 
i ochrony zabytków sztuki zduńskiej. 
Może stare, piękne piece kaflowe, do 
niedawna symbol domowego ogniska, 
nie pójdą w zapomnienie.

Jagoda Semków 
Weronika Wojnowska

Wystawę „Przyjaciele naszych długich zim - piece kaflowe z terenu Warmii, Mazur i Pomorza”, zorganizowaną 
w ramach obchodów sześćdziesięciolecia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, można zwiedzać do końca 
października br. w dawnej dzwonnicy na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku. Godziny otwarcia oraz inne informacje 
związane z funkcjonowaniem muzeum na stronie internetowej: www.frombork.art.pl

Spotkanie z książką
DONATORZY

W2008 r. mija sto lat istnienia Muzeum Narodowego w Kielcach.
Powstało w 1908 r., a w 1975 r. w uznaniu zasług dla rozwoju kultury 

i nauki polskiej oraz wielkiego znaczenia tej placówki zarządzeniem mini
stra kultury i sztuki podniesione zostało do rangi muzeum narodowego. 
Z okazji jubileuszu kieleckiego muzeum w kwietniu br. otwarta została 
wystawa „Donatorzy Muzeum Narodowego w Kielcach”, której towa
rzyszył katalog pod red. Joanny Mielcarskiej-Kaczmarczyk, komisarza 
wystawy.

Zbiory muzeum składają się z 1200 eksponatów zgromadzonych 
w salach wystaw czasowych, znaczna ich część pochodzi z darowizn. 
Wśród nich można wyróżnić kilka grup. Są to kolekcje wielotematyczne 
(m.in. przekazane w 1956 r. obrazy, grafiki i wyroby rzemiosła artystycz
nego należące do Ludwika Wiktora Kielbassa czy podarowane po 1979 r. 
zbiory szklą, malarstwa, rzeźby, medali, tkanin, mebli Ireny i Jana Henryka 
Dąbrowskich), kolekcje tematycznie jednorodne (np. podarowana w 1977 r. 
koiekcja pamiątek historycznych z obu wojen światowych 
zebrana przez Ludwika Domonia, przekazana w 2004 r. 
przez Marię i Jerzego Łosiów jedna z najwartościowszych 
kolekcji ceramiki polskiej, czy podarowana w 2007 r. kolek
cja klocków drzeworytniczych zbieranych przez Stefana 
Mrożewskiego). Odrębne grupy stanowią prace podarowa
ne przez artystów do działów Sztuki Współczesnej i Rycin 
oraz spuścizny po artystach (np. przekazane przez córkę 
w 2007 r. prace, archiwalia i przedmioty osobiste Henryka 
Czarneckiego) oraz dary pojedyncze, będące często rodzin
nymi pamiątkami.

W katalogu wyodrębnione zostały jeszcze dwie grupy 
spośród podarowanych eksponatów. Pierwsza tworzy kolek
cję Sienkiewiczowską, zgromadzoną w Muzeum Henryka

Sienkiewicza w Oblęgorku (oddział Muzeum Narodowego w Kielcach). 
Kolekcja powstawała w dwóch etapach - pierwszy tworzył za życia sam 
pisarz, który w 1902 r. urządził w Oblęgorku letnią rezydencję. Trafił tu 
bogaty księgozbiór, obrazy, meble, trofea myśliwskie, bibeloty i pamiątki. 
Po raz drugi odtworzono kolekcję, gdy organizowano muzeum pamiątek 
po zmarłym pisarzu w pałacyku podarowanym przez jego dzieci. Wówczas 
zbiory wzbogacone zostały eksponatami kupowanymi od spadkobierców 
i darowanymi przez licznych wielbicieli twórczości Sienkiewicza.

W podobny sposób zorganizowane zostało Muzeum Lat Szkolnych 
Stefana Żeromskiego, które powstało w 1964 r. jako oddział ówczesnego 
Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach, a obecnie jest oddziałem Muzeum 
Narodowego w Kielcach. Bazą dla tej placówki byty przedmioty darowane 
przez córkę pisarza Monikę, wiele z nich przekazali wierni przyjaciele, 
a część kupiono. Jednym z ciekawszych eksponatów jest egzemplarz 
tygodnika „Światowid” z 28 listopada 1925 r. z informacją o śmierci 

pisarza (dar Henryka Malinowskiego z Kielc, przekazany 
w 1972 r.).

Publikowane w katalogu wykazy obiektów pochodzą
cych z danej kolekcji poprzedzone zostały biogramem 
jej twórcy. Bogato ilustrowane wydawnictwo zawiera też 
listę donatorów, wykaz cytowanej literatury, indeks osób 
oraz nazw geograficznych. Stanowi nie tylko pamiątkę po 
wystawie, ale jako starannie opracowany tom może peł
nić funkcję podręcznej encyklopedii, tym bardziej że nie 
wszystkie opisane tu przedmioty były eksponowane.

Katalog można kupić (cena: 66 zl) w Muzeum 
Narodowym w Kielcach (25-010 Kielce, pi. Zamkowy 1, 
tel. 041 344-40-14, e-mail: poczta@muzeumkielce.net, 
www.muzeumkielce.net).
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Zabytkowe krakowskie windy

W
 Krakowie znajduje się ponad 
sto wind zainstalowanych 
przed 1945 r., ponad połowa 
z nich jest nadal czynna. Niektóre - to 

unikatowe zabytki techniki, a także 
prawdziwe dzieła sztuki.

Windy były znane już w starożyt
ności, jednak gwałtowny wzrost zain
teresowania transportem pionowym 
przypada na drugą połowę XIX w. 
Przełom nastąpił w 1854 r. za sprawą 
Amerykanina Elisha Otisa, który zna
lazł rozwiązanie największego proble
mu w funkcjonowaniu wind - zagro
żenia, które stwarzało zerwanie lin. 
Zaproponowany przez niego chwytacz 
bezpieczeństwa został zademonstro
wany podczas dramatycznego poka
zu dla gości nowojorskiej Wystawy 
Światowej. Sam wynalazca znajdował 
się w windzie, gdy lina nośna została 
przecięta. Zgromadzeni widzowie za
marli przerażeni, a Otis zdążył jedynie 
zawołać, że jest całkowicie bezpieczny, 
zanim system bezpieczeństwa rzeczy
wiście zatrzymał spadającą windę. Za
gwarantowanie bezpieczeństwa ludzi 
stało się ważnym impulsem do rozpo
wszechniania się wind osobowych, naj
pierw w USA, a potem także w Euro
pie. W 1860 r. działała już np. winda 
w londyńskim hotelu „Grosvenor”, 
gdzie nazywano ją nieco romantycz
nie „unoszącym się pokojem”. I właś
nie hotele i inne budynki użyteczności 
publicznej były pierwszymi klientami 
tej nowinki technicznej.

Na początku XX w. windy osobo
we dotarły do Polski (wcześniej były 
stosowane w przemyśle). Za pierwszą 
uważa się tę, która została zainstalo
wana w warszawskim hotelu „Bristol” 
w 1901 r. Wkrótce potem windy poja
wiły się w Krakowie.

Rozpowszechnienie się wind wiąza
ło się z otwieraniem przedstawicielstw 
producentów. W Warszawie był to 
m.in. amerykański „Otis”, niemiecki 
„Unruh & Liebieh” i włoski „Stigler”. 
W Krakowie i na terenach zaboru au
striackiego od początku dominującą 
rolę odgrywały firmy wiedeńskie: „So- 
witsch” i „Wertheim”. Ich przedstawi
cielstwa zajmowały się pozyskiwaniem 
i realizacją zamówień, a potem także 
konserwacją i remontami zamontowa

1. Winda w budynku przy pl. Dominikańskim 
w Krakowie

nych dźwigów. Pojedyn
cze windy zainstalowały 
w krakowskich kamie
nicach też inne firmy: 
austriacki „Freissler”, 
niemiecki „Flohr” czy 
szwajcarski „Schindler”. 
Za zezwolenia na do
puszczenie do eksploa
tacji oraz nadzór tech
niczny nad instalowany
mi w Krakowie winda
mi początkowo odpo
wiedzialny był Wydział 
Techniczny Magistratu. 
Dopiero potem system 
został ujednolicony 
w skali całego kraju.

Po uzyskaniu przez 
Polskę niepodległości 
działające dotychczas 
na terenach poszcze
gólnych zaborów zagra
niczne przedstawiciel
stwa firm dźwigowych 
objęły swoim zasięgiem 
cały kraj. Wpłynęło to 
na wzrost konkurencji 
i szukanie sposobów 
obniżenia kosztów. Do
minujące w Krakowie 
firmy wiedeńskie „So- 
witsch” i „Wertheim”, 
aby zachować swoją 
pozycję, zapewniły so
bie ulgi w postaci zwrotu kosztów cła, 
zapłaconego za każdą wyeksportowaną 
do Polski windę. Zatrudniono również 
lokalnych podwykonawców do pro
dukcji mniej skomplikowanych techno
logicznie podzespołów.

Stosowane w Krakowie napędy 
wind były przeważnie standardowe. 
Początkowo windy miały chwytacze 
zabezpieczające w wypadku zerwania 
się lin. Później zaczęto stosować chwy
tacze spadochronowe, które działały 
nie tylko w czasie zerwania się lin, ale 
także w sytuacji, gdy kabina osiągała 
nadmierną prędkość. Wówczas pęd po
wietrza napierał na rozpostarte płótno 
pod kabiną i powodował zadziałanie 
chwytaczy i zatrzymanie się kabiny. 
W latach trzydziestych XX w. został 
przyjęty układ z kołem ciernym i ogra
nicznikiem prędkości - rozwiązanie,

które z drobnymi modyfikacjami stoso
wane jest do dziś. Natomiast obudowa 
kabiny czy drzwi szybowe - to prze
ważnie projekty jednostkowe. Trudno 
znaleźć dwie identycznie wyglądające 
kabiny windy. Dla poszczególnych ka
mienic powstawały oddzielne projekty, 
nawiązujące dekoracją do bramy wej
ściowej, balustrad, okien czy drzwi pro
wadzących do mieszkań, stąd wymyślne 
podziały przeszklonych drzwi szybo
wych, stylizowane elementy mosiężne 
i kryształowe lustra. Zwraca uwagę 
troska o najdrobniejsze detale, wszyst
ko miało być funkcjonalne, a zarazem 
estetyczne. Eleganckie kabiny, począt
kowo z drewnianym wykończeniem,
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2-6. Windy w budynkach 
krakowskich:
przy ul. Kościuszki 73 (2),
w Hotelu Saskim
przy ul. Sławkowskiej (3),
przy ul. Karmelickiej (4), 
przy ul. Fena (5) oraz 
Straszewskiego (6)

7. 8. Tabliczki umieszczone 
w windach: przy Krasińskiego (7) 
i Fena (8)

(zdjęcia: Pawet Kubisztal)

potem częściej wykładane fornirem 
i wyposażone w ławeczkę dla pasaże
rów, sprawiały wrażenie przytulnych 
i komfortowych. Szyby dźwigowe, szcze
gólnie te umieszczane w centralnej czę
ści klatki schodowej, często ozdabiane 
były kutymi elementami metalowymi 
wręcz artystycznej roboty. Dużo skrom
niejsze były windy umieszczone w szy
bach murowanych, które pełniły funkcje 
pomocnicze. Prowadzące do nich drzwi 

często wyglądem przypominały drzwi 
do mieszkań, z którymi sąsiadowały.

Według danych Urzędu Dozoru 
Technicznego w Krakowie użytkowa
nych jest około 7 tys. wind, zdecydo
wana większość pochodzi z lat siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych XX w. 
Tylko około 60 z nich - to urządzenia 
wyprodukowane przed 1945 r. Naj
więcej, bo aż około 30 pracuje urzą
dzeń firmy „Sowitsch”, założonej przez

austriackiego przedsiębiorcę i inżynie
ra Stefana Sowitscha w 1914 r. Firma 
działała w Krakowie za pośrednictwem 
Towarzystwa Handlowego MAHAG. 
Drugą pod względem liczebności funk
cjonujących wind (ponad 20) jest firma 
„Wertheim”. Czasami trudno precyzyj
nie określić producenta czy też wiek 
danej windy, gdyż wiele urządzeń było 
wielokrotnie remontowanych i część 
elementów zostało wymienionych.
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ciuszki 73. Bogato 
zdobione drzwi 
szybowe z cha
rakterystycznym 
napisem „wyciąg” 
są ozdobą Hote
lu Saskiego przy 
ul. Sławkowskiej. 
Niestety, najstar
sze windy w Kra
kowie pochodzą
ce z około 1910 r. 
zostały zastąpione 
dźwigami współ

Konserwatorzy wind twierdzą, że 
przedwojenne urządzenia odznacza
ją się znacznie większą trwałością od 
współczesnych, co wynika nie tylko 
z zastosowania solidniejszych kon
strukcji, ale też ze znacznie większej 
troski użytkowników. Dawne windy 
były też cichsze. Drewniane prowadni
ce i skórzane suwaki gwarantowały, że 
winda wędrowała pomiędzy piętrami 
niemal bezszelestnie. Windy te były też 
i nadal są bardziej bezpieczne. Na ogół 
nie odnotowuje się wypadków w win
dach przedwojennych.

Najwięcej zabytkowych wind w Kra
kowie znajduje się w kamienicach w ob
rębie Plant oraz w okolicy Alei Trzech 
Wieszczy, zupełnie nie spotkamy ich 
na Kazimierzu czy Podgórzu. Do naj
ciekawszych można zaliczyć jedyną 
w Krakowie windę szwajcarskiej firmy 
„Schindler” w budynku przy pl. Do
minikańskim, która dzięki staraniom 
właściciela jest obecnie poddawana 
gruntownej konserwacji. Wyjątkowa ze 
względu na pięciopiętrowy szyb wyło
żony kolorowymi, witrażowymi szyb
kami, jest winda w domu przy ul. Koś

czesnymi.
Jak dotychczas, żadna z wind nie 

otrzymała wpisu do rejestru zabytków, 
choć rozpoczęła się taka procedura 
w sprawie windy przy pl. Dominikań
skim. Wpis nie tylko pozwoli na zacho
wanie windy w niezmienionym stanie, 
oczywiście poza modernizacją podyk
towaną względami bezpieczeństwa, 
ale także może pomóc w ubieganiu się 
o środki na jej remont i konserwację. 
Ponadto wpis do rejestru uniemożliwia 
usunięcie windy, co niektórzy właś
ciciele kamienic mogą uznać za zbyt 
daleko idące ograniczenie. Remont 
zabytkowej windy jest kosztownym 
przedsięwzięciem, może sięgnąć 100- 
-200 tys. zł, czyli może być równy lub 
nawet wyższy od kosztów zainstalo
wania nowego urządzenia. Tymcza
sem właściciele kamienic muszą naj
pierw naprawić przeciekający dach 
i elewację, z której odpada tynk, 
a więc windy muszą poczekać. Nisz
czejące i rozkradane nie mogą jednak 
czekać zbyt długo.

Na pocieszenie warto dodać, że 
w krakowskim oddziale Urzędu Dozo
ru Technicznego przy ul. Rydla 50 po- 
wstaje pierwsza w Polsce kolekcja czę
ści urządzeń dźwigowych. Są już dwie 
wciągarki, ograniczniki prędkości, na
pęd bębnowy i wiele dokumentów oraz 
zdjęć. Wszystkie elementy pochodzą 
z modernizowanych lub demontowa
nych wind. Również Muzeum Inży
nierii Miejskiej planuje zainstalowanie 
w przyszłym roku zabytkowej windy. 
Jest więc nadzieja, że najcenniejsze 
przykłady zabytkowych wind znikają
cych z krakowskich kamienic zostaną 
zachowane.

Paweł Kubisztal

Dziękuję za pomoc w zebraniu materiałów 
Urzędowi Dozoru Technicznego w Krakowie, 
a w szczególności p. Leszkowi Fidelusowi, 
który zbiera wszelkie informacje o zabytkowych 
windach (kontakt: leszek.fidelus@udt.gov.pl lub 
012/66 22 801).

Światowe
dziedzictwo
Na Liście Światowego Dziedzictwa

Kulturalnego i Naturalnego UNESCO 
znajduje się obecnie 878 obiektów. Na 
ostatnim, corocznym posiedzeniu Komitetu 
Światowego Dziedzictwa, które odbyło się 

w lipcu br. w Quebecu w Kanadzie, dopisano 
do Listy 27 nowych obiektów - dziewiętnaście 
dziedzictwa kulturalnego i osiem dziedzictwa 
naturalnego. Wśród europejskich obiektów 
dziedzictwa naturalnego znalazły się: laguny 
Nowej Kaledonii, wulkaniczna wyspa Surtsey 
na Islandii oraz arena tektoniczna Sardona 
w Szwajcarii. Nowo wpisane europejskie 
obiekty dziedzictwa kulturalnego znajdują się 
w siedmiu krajach i są to: Równina Starego 
Gradu w Chorwacji (pierwsze miejsce osad
nictwa na wyspie Hvar i jedno z pierwszych 
w regionie basenu Morza Adriatyckiego); forty
fikacje wzniesione przez Sebastiana Vaubena 
(1633-1707), inżyniera wojskowego Ludwika 
XIV, we Francji (m.in. cytadela w Arras, forty, 
mury miejskie i most w Brianęon, twierdza Mont- 
-Louis w Pirenejach); historyczne centrum San 
Marino (relikty murów obronnych z XIII-XIV w., 
twierdze, kościoły, pałace) wraz z Monte 
Titano (na szczycie góry znajduje się zamek, 

Fragment zabudowy Starego Gradu na wyspie
Hvar w Chorwacji

którego początki sięgają czasów legendar
nego założyciela San Marino - św. Marinusa); 
drewniane kościoły w słowackiej części regio
nu Karpat; Mantua i Sabbioneta we włoskiej 
Lombardii; linia kolejowa w Alpach Retyckich 
i krajobraz kulturowy okolic Albuli i Berniny na 
granicy Włoch i Szwajcarii; modernistyczne 
zespoły mieszkaniowe z początku XX w. 
w Berlinie w Niemczech.

Każdego roku na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO dopisywane są nowe 
obiekty, ale, niestety, nie zawsze w ślad za 
tym idą działania zmierzające do objęcia 
wyróżnionych miejsc należytą opieką.
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Muzeum Erazma Majewskiego

Pierwsze w Warszawie mu
zeum, które gromadziło wy

łącznie zabytki archeologiczne 
ze wszystkich epok na ziemiach 
polskich oraz materiały porów
nawcze z różnych stanowisk 
w Europie, zostało otwarte dla 
publiczności na początku XX w. 
Jego twórcą, właścicielem i dy
rektorem byt Erazm Majewski 
(1858-1922), ówczesny wicepre
zes Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami Przeszłości (zob. „Spot
kania z Zabytkami”, nr 10, 2006, 
ss. 38-39). Dokonanie rekonstruk
cji dziejów Muzeum Erazma Ma
jewskiego (MEM) było możliwe 
dzięki zachowanej dokumentacji 
rękopiśmiennej i fotograficznej, 
która obecnie wchodzi w skład 
jego spuścizny i jest przechowy
wana w Państwowym Muzeum 
Archeologicznym (PMA) w War
szawie.

Fascynacja archeologią, 
która zdominowała zaintereso
wania twórcy MEM na wiele lat, 
rozpoczęła się około 1892 r. In
tensywnie gromadzone przez 
niego zabytki archeologiczne 
początkowo byty przechowywa

ne w jego gabinecie, pełniącym 
równocześnie funkcję biblioteki, 
sali wystawowej i magazynu, 
w domu rodzinnym przy ul. Złotej 
61 w Warszawie. Zabytki wcho
dzące wówczas w skład zbio
rów E. Majewskiego pochodziły 
z badań wykopaliskowych, które 
sam wykonywał, i powierzchnio
wych, które zlecał swemu wujowi 
Fryderykowi Zembrowskiemu. 
Pozyskiwał także zabytki dzięki 

zakupom lub wymianie za du
plikaty lub typowe okazy krze
mienne. Przeglądając muzealną 
księgę inwentarzową, w rubryce 
„Od kogo i kiedy otrzymano [za
bytek]" można spotkać zarówno 
nazwiska kolekcjonerów (m.in. 
J. Choynowskiego, M. Fedorow
skiego, F. Pułaskiego), jak rów
nież przypadkowych znalazców 
i handlarzy starożytnościami, 
wśród których znaleźli się „chłop 
z Cumae i Neapolu" i „pan Da- 
guino - właściciel gruntów, na 
których odkopują Pompeje". 
Można tu także znaleźć nazwy 
Towarzystw Naukowych i Sto
warzyszeń oraz muzeów w Ber
linie, Bolonii, Brukseli, Dieppe, 
Hawrze, Kijowie, Kopenhadze, 
Lipsku, Londynie, Lozannie, Mo
guncji, Odessie, Paryżu, Pradze, 
Wiedniu, Wilnie, Wrocławiu i Zuri- 
chu, w których Majewski wymie
niał zabytki oryginalne lub zama
wiał kopie.

Na szczególne podkreślenie 
zasługuje fakt, że Erazm Majew
ski postępował ze swoimi zbiora
mi jak profesjonalny muzealnik: 
inwentaryzowat je w założonej 

specjalnie do 
tego celu księ
dze, dokumen
tował, konser
wował, opraco
wywał naukowo 
i publikował, od
powiednio prze
chowywał oraz 
udostępniał za
równo uczonym 
do prac nauko
wych, jak i szero
kiej publiczności. 

Wzrastający 
wciąż autorytet 
naukowy E. Ma
jewskiego spo

wodował, że zaczęli się wokół 
niego gromadzić archeolodzy- 
-amatorzy, kolekcjonerzy i miłoś
nicy starożytności. Z czasem on 
sam, ze względu na pogarsza
jący się stan zdrowia, zaprze
stał badań terenowych - robili 
to dla niego i za jego pieniądze 
inni. Obok pomocników, współ
pracowników i korespondentów, 
przysparzających Muzeum wie
lu cennych zabytków, od około

wania archeo-

żbiórr»iesz.czacvsię ciągle 
E.Żftajew- 

skiegoprzy ul.Złofej N°61 w War
szawie został tamże obszer
niej rozlokowany. W lecie r.1908 
wczasie przenosin do Rrfacu 
Sztoki, katalog obejmowałl&2?0 
numerów pochodzącycbz589 
miejscowości Krajowych

ierwociny szukiwaó LMajewskiego j
sięga- lub dokonywanych pod 1 

ja.noka 1892* jego kierunkiem. Obce p 
wktórymEJta- przedmioty weszły do A'A 

-zbioru przeważnie dro- 1 
gą zamiany z muzeami 
zagranicznemu Mała 
ilość drogą kapoa 
Część należy do kałe- 
goryi darów. Te mnożą 
się dopiero w kilku la - 
tacb ostatnich skutkiem 
oddziaływania „Swiatowi- 
ta"NąjznacznieJszem 
darem jest bogaty zbiór 
zabytków pow. Kamie
nieckiego na Podolu, 
ofiarowany przez p. 
Franciszka Pułaskiego. 
Obejmuje on przeszło 
1000numerów. Wosob-

Shopoickiro w zie
mi Kieleckiej.
Zbiór wzrastał 
najsilniej wia
tach I894-7i 1900

przy współudzia
le p.FrZerobrowskie- 

go zćJasłrzębcaiDzies- 
ławicWnl89Zzbiór został 

przenumerowany i założono 
nowy katalog inwentarzowy, 
który do tej cbwilijest podstawą 

zbiora.Wr!900liczba numerów _________ ____________
katalogu dosięgła cyfry 10,422 nej parterowej saliPała- 
Wedwa lata później wynosiła ca Sztuki przeznaczonej 
jaż!5080numerów.Wr.1905 przez. T.Z.S.P. na Muze- 
’ i urn Przedhistoryczne

wszystkie objęte kata- 
logiem okazy zostały 
rozmieszczone wlO® I 
szafach i 29 witrynach | 
płaskich Porządkowa nie | 
i układanie kollekcyi do- J 
kooane zostało osobiście 
przez Gajewskiego ijego 
Małżonkę w ciągu S^miesię 21 

po- cy letnich roku 1908. jd

1. Karta Księgi 
Pamiątkowej Muzeum 

Erazma Majewskiego, 
historia zbiorów

2. Fragment sali
z ekspozycją zabytków 

archeologicznych; po 
lewej stronie, obok 

rzeźby „Lelum - Polelum” 
dłuta Julii Stabrowskiej 
(1868-1941) siedzi Erazm 

Majewski, po prawej 
w głębi (przy oknie) 
- Lucyna Majewska, 
1908 r.

1905 r. rozpoczęli z E. Majewskim 
współpracę młodzi badacze. Pod 
jego okiem, korzystając z jego 
wiedzy, kontaktów, biblioteki fa
chowej, funduszy oraz możliwo
ści publikowania prac, rozpoczy
nali terenową i gabinetową pracę 
naukową późniejsi archeolodzy: 
Marian Himner (1887-1916), Ste
fan Krukowski (1890-1982), Leon 
Kozłowski (1892-1944) i Ludwik 
Sawicki (1893-1972). „Muzeum 
E. Majewskiego stało się [...] 
prawdziwą szkołą archeologiczną 
w Warszawie, z której wyszli pierw
szorzędni prehistorycy polscy" 
- pisał archeolog Włodzimierz 
Antoniewicz (wg W. Antoniewicz, 
Powstanie i losy Muzeum Archeo
logicznego Erazma Majewskiego, 
„Światowit”, t. XIII, 1929, ss.1-19).

Koncepcja stworzenia w War
szawie muzeum archeologicz
nego jako instytucji powstała 
równocześnie z poszukiwaniami 
przez E. Majewskiego odpowie
dzi na pytanie: jak pomieścić 
zbiory, których było coraz wię
cej. Pierwszy projekt pojawił się 
wraz z informacją o budowie 
Muzeum Miejskiego, podaną 
22 września 1897 r. w „Kurierze 
Warszawskim”. Majewski złożył 
wówczas deklarację, że ofiaruje 
swoje zbiory i sfinansuje urzą
dzenie ekspozycji, jeśli Zarząd

Miasta Warszawy przeznaczy 
dla niej odpowiedni stały lokal 
w tym muzeum i zagwarantuje 
jej pełną autonomię. Budowa 
muzeum nie rozpoczęła się jed
nak i Majewski zniechęcony pisał 
w swoim notatniku: „[...] sprawa 
mego muzeum znowu zawisła 
w powietrzu - i nie wiem co robić, 
aby zbiory uczynić dostępnemi 
prędko i trwale. W Warszawie nie 
zanosi się na rychłe otworzenie 
Muzeum".

Tymczasem w sierpniu 1905 r. 
Erazm Majewski musial dokonać 
reorganizacji swojego mieszka
nia, gdyż zabytków było coraz 
więcej. Przeznaczył wówczas 
dwa pokoje na ekspozycję zbio
ru, liczącego wtedy ponad szes
naście tysięcy zabytków, które 
zostały ułożone w specjalnie do 
tego celu wykonanych szafach, 
witrynach i gablotach. Równo
cześnie rozpoczął usilne starania 
o uzyskanie odrębnego lokalu, 
gdyż eksponowanie powiększa
jącej się wciąż kolekcji w domu 
prywatnym stało się bardzo 
uciążliwe. Zwracał się w tym celu 
wielokrotnie do różnych instytucji 
(m.in. do Zarządu Muzeum Prze
mysłu i Rolnictwa), ale odpowia
dały one odmownie. Wreszcie 
ówczesny prezes Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych w War-

34 | SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2008



ROZMAITOŚCI

3. Goście zwiedzający 
ekspozycję; pierwszy z lewej
- J. K. Chamiec,
z prawej - E. Majewski
(wg „Biesiada Literacka", 1908)

4. Fragment sali wystawowej 
z ekspozycją zabytków 
archeologicznych w dodatkowych 
szafach, 1914 r.

(zdjęcia ze zbiorów 
Państwowego Muzeum 

Archeologicznego w Warszawie)

szawie Juliusz Herman wyrazi! 
zgodę na urządzenie ekspozycji, 
a prowadzone w marcu 1908 r, 
rozmowy z członkiem Zarzą
du Towarzystwa, prawnikiem 
i archeologiem Jaksą Ksawerym 
Chamcem, zakończyły się pod
pisaniem porozumienia. „Wczo
raj" - pisał E. Majewski w swoim 
notatniku 16 kwietnia 1908 r., 
nazywając tę datę „pamiętną" 
- „Zarząd Towarzystwa Zachę
ty Sztuk Pięknych oddat mi salę 
na zbiór”. Była to „sala o trzech 
oknach" na parterze w gmachu 
Towarzystwa przy pl. Małachow
skiego 3 (dziś ul. Królewska 17), 
który wówczas nazywany byt Pa
łacem Sztuki, a dziś - Zachętą.

Koszty związane z zakupem 
mebli muzealnych i transportem 
pokrył Erazm Majewski. Wraz 
z żoną Lucyną pakował ekspo
naty, nadzorował ich przewoże
nie z domu do nowej siedziby, 
a następnie sam umieszczał je 
na ekspozycji, którą także sam 
zaprojektował. W jego notatniku 
można znaleźć sporo zapisków 
z tego okresu o kolorze, wymia
rach, ustawieniu oraz różnych de
talach technicznych, dotyczą
cych szaf, witryn i gablot. Relacje 
z przebiegu przenosin ujaw
niają wielką troskę o uzyskanie 
najlepszego efektu i radość, że 
zbiór znalazł stosowne dla siebie 
miejsce.

Metody i sposoby ekspono
wania zabytków już od dawna 
podpatrywał Majewski, zwiedza
jąc europejskie muzea. Wszystkie 
meble muzealne, które zostały 
wykonane dla MEM, byty wzo
rowane na wiedeńskich, berliń
skich, londyńskich i wrocław
skich. Dzięki niezależności mate
rialnej mógł wykładać spore środ
ki finansowe na pozyskiwanie 
zbiorów, ich techniczne i nauko
we opracowanie oraz na meble 
i różne potrzeby muzealne.

Ekspozycję MEM w Pałacu 
Sztuki przedstawiają zdjęcia, 
znajdujące się dziś w zbiorach 
Państwowego Muzeum Arche
ologicznego w Warszawie. Na
rzędzia krzemienne, fragmen
ty ceramiki i małe przedmioty 
z metali zostały przyczepione 
drutem z brązu do specjalnie w 
tym celu przygotowanych tab
liczek tekturowych, a następnie 
opisane (podawano dane admi
nistracyjne i numer inwentarzo
wy). Byt to wówczas powszechny 
sposób eksponowania drobnych 
zabytków, przy czym obowiązy
wała zasada takiego ich dobie
rania na tabliczce, aby uzyskać 
„ładną kompozycję". W MEM 
było kilkaset takich tabliczek. Ce
ramika, eksponowana w szafach 
oraz większe przedmioty, ukła
dane w gablotach i witrynach 
były zaopatrzone w metryczki, na 
których podawano nazwę przed
miotu, dane administracyjne i nu
mer inwentarzowy. Dodatkową 
informację o ich miejscu pocho
dzenia lub chronologii zawierały 
„szyldziki" - tabliczki umiesz
czone na meblach. Na ścianach 
wisiaty mapki, rysunki, schematy 
i fotografie, jako poglądowy ma
teriał uzupełniający.

W niedzielne południe 27 
września 1908 r. nastąpiło uro
czyste otwarcie MEM w Pałacu 
Sztuki. Mowę inauguracyjną 
wygłosił J. Herman. Następnie 
archeolog J. K. Chamiec, w wy
kładzie poświęconym archeo
logii polskiej, omówił znaczenie 
naukowe zabytków archeolo
gicznych. Po nim zabrał glos 
E. Majewski, który opowiedział 
zebranym historię swoich zbio
rów i wyraził podziękowanie 
Towarzystwu za przyjęcie ich 
pod swój dach. Na zakończenie 
przemawiał mineralog Zygmunt 
Weyberg, podkreślając wielkie 
znaczenie powstałego muzeum 

dla nauki i dla Warszawy. Obecni 
złożyli podpisy w wyłożonej Księ
dze Pamiątkowej MEM, w której 
zamieszczona została krótka hi
storia zbioru.

Otwarcie MEM w Pałacu Sztu
ki stało się wydarzeniem, odno
towanym przez całą ówczesną 
prasę stołeczną. Udostępnienie 
zbiorów archeologicznych przez 
E. Majewskiego określono jako 
doniosły fakt w warszawskim ży
ciu naukowym. MEM nazwano in
stytucją, z której Warszawa może 
być dumna. Podkreślano ener
gię, stanowczość i kompetencje 
jego twórcy. Opisując wygląd 
sali, zwracano uwagę na wzoro
we przygotowanie merytoryczne 
ekspozycji: podpisy, komentarze 
naukowe w postaci tablic, opisy, 
mapki, rysunki, a nawet towarzy
szący zbiorom muzealnym i do
stępny dla każdego księgozbiór 
podręczny, stanowiący wybór 
literatury fachowej. Tabliczka, 
umieszczona nad drzwiami wej
ściowymi do sali, informowała, 
że oto eksponowane tu zabytki 
stanowią „Erazma Majewskie
go Oddział pierwszy przyszłe
go Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie" i świadczyła o da
lekosiężnych planach właściciela 
zbiorów. Warszawskie środowi
sko naukowe określiło MEM jako 
„w znacznej mierze archiwum 
naukowe, w części zbiór materia
łu surowego, w części zaś zbiór 
pedagogiczny, przeznaczony do 
uczenia archeologii i porównań” 
(wg Stanisław Lencewicz, Zbiory 
polskie. Muzeum przedhistorycz
ne Erazma Majewskiego w War
szawie, „Ziemia”, 1913, s. 422) 
i bardzo zachęcało do zwiedza
nia ekspozycji.

W marcu 1913 r. ówczesny po
mocnik kustosza w MEM, Stefan 
Krukowski, przystąpił do pisania 
Krótkiego przewodnika archeo
logicznego po Muzeum Erazma 

Majewskiego w gmachu Towa
rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie, zawierającego 
„opis każdej gabloty i wskazów
kę o porządku, w jakim ułożono 
w niej zabytki", a także spis ofia
rodawców i badaczy, charak
terystykę działów oraz wykaz 
zabytków w układzie chronolo
gicznym. Ciekawie przedstawia
ją się uwagi autora dotyczące 
dystrybucji przewodnika, które 
sugerowały, że „na drzwiach sali 
muzealnej i przy stole, gdzie ka
sjerka, powinny być umocowane, 
wyraźnie napisane ogłoszenia 
o sprzedaży katalogu", zawie
rające także zachętę do jego 
nabycia: „Tylko ten ma korzyść 
z oglądania zabytków, kto posił
kuje się do tego katalogiem". Czy 
S. Krukowski dokończył swoją 
pracę oraz czy została ona wy
drukowana - nie wiadomo.

Zbiory się dalej powiększały. 
W1913 r. zaczęto brakować miej
sca dla ponad 20 tys. zabytków, 
wstawiono więc nowe gabloty. 
Meble muzealne byty szczelnie 
wypełnione. Znów pojawił się 
problem zapewnienia właści
wego sposobu eksponowania 
zabytków. Erazm Majewski po 
raz kolejny rozpoczął intensyw
ne poszukiwania większego 
pomieszczenia dla swojego 
muzeum. W marcu 1916 r. zo
stał mianowany członkiem Rady 
Muzealnej Muzeum Narodowe
go w Warszawie. Po konsultacji 
z ekspertem muzealnym, pro
fesorem geologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Janem Piotrem 
Lewińskim i uzyskaniu zgody 
ówczesnych władz podjął de
cyzję o przeniesieniu MEM do 
gmachu Muzeum Narodowego 
przy ul. Podwale 15. W lipcu 
1916 r. zbiory opuściły gościnny 
Pałac Sztuki na zawsze.

Maria Krajewska
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Sto lat opieki 
nad czerskim zamkiem

Pod koniec XIV w. książę 
mazowiecki Janusz I, 

zwany Starszym, zacząt 
wznosić w Czersku zamek. 
Budowla otoczona zostata 
solidnymi murami z trzema 
wieżami obronnymi. Czer
ski gród byt już wówczas od 
prawie dwóch wieków stolicą 
księstwa mazowieckiego. 
Miat tu siedzibę kasztelan, 
archidiakonat, byt też targ 
miejski. Niestety, tenże sam 
książę na początku XV w.

zieleni się z daleka; jej podnó
że falujące błyszczy jak sre- 
brzysto-lazurowy kobierzec; 
opięty w wieże jej wierzcho
łek, purpurowemi konturami 
na szafirze nieba wyraźnie 
się nakreśla" - pisat w 1871 r. 
na tamach warszawskiego 
czasopisma „Kłosy” Edward 
Chtopicki, podróżnik, pisarz, 
publicysta.

Urodę zamku, a przede 
wszystkim jego wartość hi
storyczną, doceniali miesz

nia 9 maja 1908 r. Komitetu 
Nadzorczego - ustanowić 
nadzór „z dwóch ludzi pilnu
jących, aby ludzie zlej woli 
w celu zdobycia materiału nie 
rozbierali murów". Planowa
li też reperację murów oraz 
postawienie parkanu bronią
cego samowolnego wejścia 
do baszt. Jeden z członków 
komitetu informuje Towarzy
stwo, że z własnej inicjatywy 
polecił zabić deskami okno 
w baszcie okrągłe „przez któ

1. Wjazd królowej Bony
na zamek w Czersku, 2008 r.

2. Pokaz walk rycerskich
w wykonaniu Polskiej Rewii 
Konnej, 2008 r.

(zdjęcia: Arkadiusz Strzyżewski)

przeniósł swą siedzibę do 
Warszawy i Czersk zacząt 
tracić znaczenie. Dobre czasy 
wróciły, gdy zamek przejęta 
królowa Bona. Na zboczach 
skarpy posadzono winni
ce, rzemieślnicy tkali cenne 
sukno, zwane londrynem, 
a w kilkunastu browarach 
warzono słynne na cały kraj 
czerskie piwo.

Mijały wieki, a z nimi świet
ność Czerska. Po powstaniu 
styczniowym, w 1869 r., gród 
stracił prawa miejskie. Za
mek, którego nie oszczędzał 
czas i obce wojska tak często 
przeciągające przez polskie 
ziemie, byt już wówczas rui
ną. Miejsce to wciąż jednak 
zachwycało pięknem i ta
jemniczością. „Cypel zagiętej 
szeroko ponad jeziorem góry 

kańcy Czerska. W 1908 r., 
pod opiekuńczymi skrzydła
mi Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości, kilku
nastu zapaleńców podjęto 
się zadania opieki nad ruina
mi zamkowymi. Przez dzie
siątki lat, mimo różnych sy
tuacji historycznych i ustrojo
wych, Towarzystwo nieustają
co sprawowało opiekę, prze
kazując zadanie z pokolenia 
na pokolenie - dziś w czer
skim oddziale TOnZ działają 
potomkowie założycieli.

Głównym celem tonzow- 
skich pionierów było po
wstrzymanie dewastacji ruin. 
Postanowili ogrodzić teren 
zamku drutem kolczastym, 
zasadzić wokół ogrodze
nia żywopłot i - jak czyta
my w protokole z powota- 

re szkodnicy przedostawali 
się na szczyt wieży zrzucając 
[...] cegły" oraz ustanowił 
nadzór w osobach „dziadka 
i stróża kościelnego", za co 
zapłacił 10 rubli „z własnych 
pieniędzy bez żądania zwro
tu". Prace konserwatorskie 
pod nadzorem architektów 
i historyków Towarzystwo 
rozpoczęto już w 1909 r„ a w 
latach trzydziestych opraco
wano rekonstrukcję zamku. 
Czersk zainteresował nawet 
ówczesne władze RP: prezy
denta Ignacego Mościckiego 
i premiera gen. Felicjana Sta- 
woj-Sktadkowskiego; odwie
dzili oni zamek około 1935 r. 
Ostatnie prace konserwator
skie przeprowadzone zostały 
pod koniec lat siedemdziesią
tych ubiegłego wieku.

Dziś za stan zamku od
powiedzialny jest właściciel, 
czyli Gmina Góra Kalwaria, 
jednak los zabytku nadal 
nie jest obojętny członkom 
czerskiego oddziału TOnZ. 
Nie opiekują się nim bezpo
średnio, ale cała ich praca 
skierowana jest na ochronę 
zamku, nawet cyklicznie or
ganizowane imprezy kultu
ralne - Czerskie Spotkania 
Muzyczne, Europejskie Dni 
Dziedzictwa Kulturowego, 
„Ogrody Królowej Bony” czy 
też przeznaczone dla mło
dzieży lekcje historyczne.

Zapewniamy ludziom 
dobrą zabawę, propagując 
przy tym wiedzę historyczną, 
przypominając znaczenie pa
triotyzmu lokalnego. Poza tym 
chcemy, by Zamek został za
uważony. Mamy nadzieję, że 
w ten sposób zmobilizujemy 
do działania instytucje, które 
powinny pomóc w ratowaniu 
zabytku, bo jego stan jest ka
tastrofalny" - mówi Barbara 
Jabłońska, prezes czerskie
go oddziału TOnZ.

Czerwiec i maj - to dla 
członków czerskiego TOnZ 
bardzo gorące miesiące. 
W tym czasie odbywają się 
nie tylko spotkania z mu
zyką, ale też duża impreza 
„Ogrody Królowej Bony”, 
przyciągająca od dziewięciu 
lat setki widzów. Zachęca ich 
nie tylko bogaty program, ale 
i specjalna oprawa, przypo
minająca dawne dzieje.

W tym roku impreza trady
cyjnie rozpoczęta się w sa
mo południe, gdy przy 
dźwiękach odegranego na 
trąbce hejnału Czerska, od
tworzonego według zapisu 
z 1619 r., wjechała na zamek 
królowa Bona. Jej orszak 
tworzyli członkowie Polskiej 
Rewii Konnej w strojach od
powiadających epoce. Wi
dzów, zapełniających ciasno 
zamkowy dziedziniec, nie 
odstraszył nawet padający 
przez chwilę rzęsisty deszcz.
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Warto byto zmoknąć, aby 
tylko przypatrzyć się turnie
jom rycerskim, rozgrywanym 
z zachowaniem szesnasto- 
wiecznych rytuałów rycer
skich. A potem atrakcji byto 
tak wiele, że trudno byto wy
brać: czy krążyć wśród licz
nych kramów, czy oglądać 
pokaz tańca historycznego 
w wykonaniu zespotu „Dek- 
starius”, czy też wzmacniać 
się jadtem. Obok kiełbaski 
z grilla byt kiermasz żywno
ści ekologicznej i tradycyjnej 
przygotowany przez mazo
wiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie 
oraz kuszący ziołowymi zapa
chami kociot królowej Bony. 
W wielkim, dwudziestolitro- 
wym kotle Małgorzata Krasna- 
-Korycińska z Państwowego 
Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie przyrządzała 
zupę z włoszczyzny - wa
rzyw sprowadzonych przez 
Bonę do Polski. Przez pewien 
czas aromatyczną woń jadła 
zagłuszał zapach prochu. 
To, ku radości zgromadzo
nej licznie gawiedzi, grzmia- 
ta armata z XIX w. Obsługę 
działa stanowili jej właścicie
le i budowniczowie - człon
kowie Bractwa Kurkowego 
Strzelców Czarnoprochowych 

Straży Zamkowej w Czersku. 
Nie brakowało chętnych do 
podziwiania tańca dzieci 
z zespotu ludowego „Kasia- 
niecka" z Kałuszyna, tego
rocznego laureata V Mazo
wieckiego Festiwalu Teatrów 
Obrzędowych oraz występu 
Zespotu Ludowego Tęcza 
z Radzikowa. Ponieważ sce
na okazała się za mata, mło
dzi artyści odtańczyli ogniste 
kujawiaki na trawie. Wiele 
osób wyczekiwało na występ 
Kapeli Drewutnia z Lublina. 
Folkowy zespół wykonuje na 
tradycyjnych instrumentach 
ludowych utwory łemkow
skie, ukraińskie, rusackie 
wiernie zachowując tekst 
i melodie. Wszystkich pogo
dził występ zespotu Bene. 
Popłynęły włoskie przeboje, 
a publiczność nuciła, śpie
wała, klaskała i domagała się 
wielokrotnych bisów.

Wieczorem skończyły się 
występy, zniknęły kramy. Na 
dziedzińcu zapadła cisza. 
Stare mury i wierna publicz
ność będą wyczekiwać przy
szłego roku, gdy królowa 
Bona znów radośnie zawoła: 
„Zapraszam wszystkich do 
zabawy".

Małgorzata Kawka

Zamek w Czersku można 
zwiedzać codziennie 
w godzinach: styczeń-luty 
8.00-16.00, marzec 8.00-17.00, 
kwiecień 8.00-18.00, 
maj-wrzesień 8.00-20.00, 
październik 8.00-18.00, 
listopad-grudzień 8.00-16.00.

KONKURS
Kazimierz Dolny

na monetach Narodowego Banku Polskiego
W dniach 17 i ig czerwca 2008 r. Narodowy Bank Polski 
wprowadził do obiegu monety o nominałach 2 zł i 20 zł, 

upamiętniające miasto Kazimierz Dolny.

W związku z nową emisją redakcja „Spotkań z Zabytkami" 
ogłasza konkurs, polegający na udzieleniu odpowiedzi na 

następujące pytanie: „Jakim dwóm artystom (prosimy 
podać imiona i nazwiska), związanym z Kazimierzem 

Dolnym, poświęcone były artykuły w jednym 
z tegorocznych numerów «Spotkań z Zabytkami)/'?

Osoby, które w dniu 15 września br. 
w godz. 10.00-14.00 dodzwonią się pod numer 

telefonu redakcji w Warszawie (022 622-46-63) 
i udzielą prawidłowej odpowiedzi, otrzymają w nagrodę 

jedną z nowo emitowanych monet
(w puli nagród - dwie monety o nominale 20 zł 

oraz dwadzieścia o nominale 2 zł, 
o przyznaniu nagród decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych; 

nagrody ufundował Narodowy Bank Polski).

metal 925/1000 Ag • stempel lustrzany 
• średnica 38,61 mm • masa 28,28 g 
wielkość emisji (nakład) 125.000 szt.

AWERS: U góry w środku wizerunek orła ustalony 
dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła 
z prawej strony napis: 20 ZL, z lewej strony 
stylizowany wizerunek fragmentu zwieńczenia 
kamienicy Celejowskiej w Kazimierzu Dolnym. 
U góry i z prawej strony półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku 
emisji: 2008. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W. 
REWERS: Z lewej strony stylizowane wizerunki: 
studni pokrytej gontowym daszkiem oraz dachów 
domów przy rynku w Kazimierzu Dolnym. 
Centralnie stylizowany wizerunek fragmentu 
kościoła farnego. U góry półkolem napis: 
KAZIMIERZ DOLNY.
Projektant monety: Ewa Olszewska-Borys

metal stop CuAlsZnsSni • stempel zwykły 
• średnica 27,00 mm • masa 8,15 g 

wielkość emisji (nakład) 1.380.000 szt.
AWERS: Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła 
oznaczenie roku emisji: 20-08, pod orłem napis:
Zt 2 ZL, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. 
Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.
REWERS: Stylizowane wizerunki dachów domów 
oraz kościoła farnego przy rynku w Kazimierzu 
Dolnym. U góry stylizowany wizerunek Góry Trzech 
Krzyży. U dołu półkolem napis: KAZIMIERZ DOLNY. 
NA BOKU: Ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, 
co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony 
gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska 
Projektant rewersu: Ewa Olszewska-Borys

Wykaz wszystkich 
ne znajduje się ha

Monety są do nabycia w Oddziałach Okręgowych 
Narodowego Banku Polskiego na terenie całego kraju 
w sldepie firmowym Mennicy Polsldi ‘ 
oraz w sldepach numizmatyczi 'Jr 
miejsc, w których monety są d 
stronach internetowych NBP:
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Zabytki na znaczkach

Lot, którego nie było
W 1936 r. znany szwajcarski 

badacz głębin i stratosfery 
prof. August Piccard planował wy
sokościowy lot balonem. Pragnął 
osiągnąć rekordową wysokość 
30 500 m. Do tego celu należało 
zbudować stratostat o bardzo ni
skiej masie, niespotykanych do
tąd rozmiarach, pojemności oko
ło 120 000 m3. Uwagę profesora 

przyciągnęły osiągnięcia nowo- 

Cena 2 z

I POLSKI
STRATOSFERYCZNY 

ZAKOPANE
DOLINA CHOCHOŁOWSKA

POLSKA

1
cześnie konstruowanych polskich 
balonów produkowanych przez 
Wojskową Wytwórnię Balonów 
i Spadochronów (WBS) w Legio- 
nowie. W maju 1934 r. uczony 
zwrócił się do polskiej wytwórni 
z zapytaniem ofertowym. Speł
nienie technicznych warunków 
budowy balonu strona polska po
twierdziła we wrześniu tego roku, 
kiedy to w laboratorium WBS 
w Legionowie skonstruowano 
ogumowaną tkaninę balonową, 
prawie trzy razy lżejszą niż za
kładały to wymagania ofertowe. 
W maju 1935 r. prof. Piccard przy
jechał do Polski, jednak do reali
zacji zamówienia w pracowni kon
strukcyjnej WBS nie doszło.

Zainicjowana przez prof. Pic- 
carda myśl zbudowania stratosta- 
tu w Polsce spowodowała duże 
zainteresowanie przedsięwzię
ciem. Niemożność wykonania 
balonu za pieniądze Narodowe
go Funduszu Badań Naukowych 
w Brukseli zaowocowała pomy

słem, aby dzieła podjęli się sami 
Polacy. Myśl ta znalazła poparcie 
w kręgach rządowych, nauko
wych oraz wojskowych. W kwiet
niu 1937 r. rozpoczęto pracę nad 
przedsięwzięciem, które nazwa
no „I Polski Lot Stratosferyczny”. 
Przewodniczącym Komitetu Or
ganizacyjnego został prezes Ligi 
Obrony Powietrznej i Przeciwga
zowej, gen. dyw. inż. Leon Berbe- 
cki, a przedsięwzięciu patronował 
gen. broni Kazimierz Sosnkowski. 
Zadaniem Komitetu Organizacyj
nego, w skład którego wchodzi
ło 40 osób, było zgromadzenie 
funduszy potrzebnych do zor
ganizowania lotu. Zdecydowano

ków lotu w kraju i za granicą o fi
nansowe poparcie przedsięwzię
cia. Koszt budowy stratostatu 
oraz zorganizowania lotu oszaco
wano na 400 tys. zł polskich.

W 1936 r. opracowano kon
strukcję stratostatu. Konstruk
torem byt inż. Józef Paczosa, 
który nadał czaszy balonu nie
spotykany dotąd jajowaty kształt. 
Komplikowało to konstrukcję 
oraz technologię budowy balo
nu, ale zapewniało dodatkowe 
cechy eksploatacyjne. Stratostat 
mógł uzyskać wyższy pułap lotu 
w znacznie krótszym czasie. Do 
skonstruowania balonu zasto
sowano rewelacyjnie lekkiego 

15 września 1938 r. Poczta Polska wydala okolicznościowy bloczek, 
na którym pośrodku umieszczony byt znaczek koloru fioletowego 
wartości 75 gr. Przedstawiał on stratostat „Gwiazda Polski” na tle 
szczytów tatrzańskich. Po lewej stronie bloczka znalazł się napis 
„Pierwszy polski lot stratosferyczny", a po prawej „Dolina Chocho
łowska wrzesień 1938". W prawym dolnym rogu bloczka umieszczo
no cenę 2 zł. Różnica między ceną a wartością znaczka (1,25 zł) 
przeznaczona była przez Pocztę Polską oraz Komitet Organizacyjny 
I Polskiego Lotu Stratosferycznego na dofinansowanie budowy stra
tostatu. Bloczek, wykonany w nakładzie 65 tys. sztuk, rozprowadza
no w 22 urzędach pocztowych oraz w agencji pocztowej w Dolinie 
Chochołowskiej koto Zakopanego, w miejscu przewidywanego star
tu stratostatu.

1. Bloczek - pierwszy polski lot do stratosfery

2. Maj 1935 r. - prof. August Piccard w Warszawie

3. Okolicznościowa pocztówka - gondola stratostatu „Gwiazda Polski”
oraz jego załoga - kpt. Zbigniew Burzyński i dr Konstanty Jodko-Narkiewicz

4. Adresowa strona stratosferycznej przesyłki

(reprod. Anna Loster)

również, że głównym wykonawcą 
stratostatu będzie Wojskowa Wy
twórnia Balonów i Spadochronów 
w Legionowie.

W sierpniu 1937 r. Komitet Or
ganizacyjny wystosował odezwę 
do społeczeństwa oraz sympaty

materiatu powłokowego z japoń
skiej, jedwabnej przędzy. Tkaninę 
wykonano w zakładach Klinge- 
-Schulz w Lodzi i w Centralnej Sta
cji Doświadczalnej Jedwabnictwa 
w Milanówku. Przygotowana tka
nina została dwustronnie powle

czona impregnacyjno-barwniko- 
wą btonką gumową w Zakładach 
Przemysłu Gumowego w Sanoku, 
gdzie do tego celu uruchomiono 
specjalną linię technologiczną. 
Tkanina od wewnątrz powłoki ba
lonu pokryta była uszczelniającą 
warstwą gumy koloru zielonego, 
a z zewnątrz - gumą białą z do
mieszką sproszkowanego alu
minium. Prace nad wykonaniem 
powłoki stratostatu w Wojskowej 
Wytwórni Balonów i Spadochro
nów w Legionowie rozpoczęto 
w 1937 r., a zakończono pod ko
niec sierpnia 1938 r. Powłoka 
balonu składała się z 80 pierście
ni i 40 pionowych pasów wyko
nanych z 3200 płatów materiału 
o trapezowym kształcie. Szwy 
powłoki uszczelniono od we
wnątrz jedwabną, podgumowaną 
taśmą. Balon miał rozrywacz do 
szybkiego opróżniania powłoki 
rękaw służący jako zawór bezpie
czeństwa oraz klapę nawigacyjną 
do wypuszczania nadmiaru gazu. 
Do napełnienia powłoki stratosta
tu potrzeba było 4500 m3 gazu 

(wodoru), co równało się sile noś
nej balonu na starcie 4500 kg.

Głównym konstruktorem gon
doli stratostatu byt inż. Jan Szal. 
Zamówienie na jej wykonanie 
złożono w wytwórni akcesoriów 
lotniczych i samochodowych 
MOTOLUKS w Warszawie. Miało 
to być nieduże, w miarę wygod
ne, hermetycznie zamknięte po
mieszczenie, mieszczące zarazem 
latające laboratorium i chroniące 
załogę od nieprzyjaznych warun
ków stratosferycznych. Gondola 
miała kształt kulisty. Konstrukcję 
nośną stanowiła kratownica, wy
konana z rur duralowych. Płaszcz 
powłoki gondoli wykonano z blach 
hydronalowych grubości 2 mm, 
wytrzymałych na różnicę ciśnień 
i odpornych na wpływ czynników 
zewnętrznych. Gondolę poma
lowano w biało-czarne pasy, co 
zapewniało utrzymanie tempe
ratury we wnętrzu pomieszcze
nia od 0 do +10°C. W płaszczu 
gondoli znajdowały się 3 włazy 
oraz 6 przezierników wykonanych 
z podwójnych szkieł optycznych, 
umożliwiających obserwację pod 
różnymi kątami. W podłodze, wy
konanej z balsy, zamontowany
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Lot balonu „Gwiazda Polski" do stratosfery 
Rok 1938. 

Dolina Chochołowska.

byt centrycznie aparat fotogra
ficzny, przeznaczony do robienia 
zdjęć pionowych poprzez dolny 
przeziernik. Do podłogi przytwier
dzone były stoliki pod przyrządy 
naukowe i nawigacyjne. Na po
kładzie gondoli znajdował się 
jeszcze przekaźnik ruchu, zrzut- 
nik balastu i zawór wyrównawczy. 
Sama gondola była niezwykle 
lekka, ważyła 140 kg. System 
obalastowania tworzył piasek 
i śrut ołowiany umieszczony 
w workach. Dodatkowy ciężar 
stanowiły akumulatory i baterie. 
Razem balast ważył 1850 kg.

Gondola wyposażona była 
w wiele przyrządów pokładowych, 
które w zależności od przeznacze
nia dzieliły się na nawigacyjne, na
ukowe i klimatyczne. Większość z 
nich zbudowana była w polskich 
zakładach, rękami polskich fa
chowców. Załogę miały stanowić 
dwie osoby: pilot - dowódca za
łogi, zajmujący się przyrządami 
nawigacyjnymi i kierowaniem 
stratostatem oraz obserwator na
ukowy. Do jego zadań należała 
obsługa licznika Geigera-Millera 
służącego do pomiarów natęże
nia promieniowania kosmicznego 
oraz pobieranie próbek powietrza 
wraz z mikroorganizmami.

Gondole wykonano w trzech 
egzemplarzach - pierwszą w celu 
dokonania prób fabrycznych, 
drugą przeznaczoną do lotu, 
a trzecią zapasową. Balon wraz 
z gondolą w pozycji startowej miał 
wysokość 120 m, co odpowiadało 
wysokości 40-piętrowego budyn
ku. W momencie startu przypomi
nał swoim kształtem wydłużoną 
gruszkę. Kulisty, a raczej jajowaty 
kształt, miał przybrać na wysoko
ści 22 000 m, kiedy to spadek ciś
nienia powodował całkowite wy

ROZMAITOŚCI

pełnienie czaszy gazem. W tym 
momencie średnica wypełnionej 
powłoki balonu miała wymiar bli
sko 57 m.

W miesiącach letnich 1938 r. 
budowa stratostatu została zakoń
czona. „Gwiazda Polski", bo tak 
nazwano stratostat, była najwięk
szym dotychczas wybudowanym 
balonem na świecie. Załogę stra
tostatu stanowić mieli kpt. Zbi
gniew Burzyński (1902-1971) - pi
lot balonowy, dwukrotny zdobyw
ca pucharu Gordona Bennetta, 
oraz dr Konstanty Jodko-Narkie- 
wicz (1901-1963) - fizyk, badacz 

służyć lot. Najlepszym okresem 
do startu balonu, ze względu na 
panującą w górach pogodę, byt 
wrzesień i początek października.

Rankiem 12 października roz
poczęto przygotowania do star
tu. Do Doliny Chochołowskiej od 
wczesnych godzin rannych za
częty przychodzić tłumy widzów. 
Na miejscu ustawiono bufety 
z lekkimi posiłkami i napojami. Bi
let wstępu na pole startowe kosz
tował 1 zł. Tutaj można było kupić 
liczne pamiątki, takie jak materiał 
powłokowy balonu, kawałki bla
chy hydronalowej, fotografie i pa

4

August Piccard (1884-1962), profesor politechniki w Brukseli, 
w 1953 r. w batyskafie zbudowanym wraz z M. Cosynsem zanurzył 
się na rekordową głębokość 3150 m. Zasłynął on jednak nie tylko 
jako badacz głębin morskich, ale również jako badacz stratosfery. 
W maju 1931 r. w hermetycznej gondoli stratostatu wykonał pierw
szy udany lot do stratosfery. Mimo, że fundatorem lotu byt Narodowy 
Fundusz Badań Naukowych w Brukseli, balon wystartował w Augs
burgu w Niemczech. Miał on pojemność 14 130 m3 i wzniósł się 
na wysokość 15 781 m. 18 sierpnia 1932 r. z tego samego miejsca 
i tym samym balonem prof. A. Piccard powtórzy! lot, ustanawiając 
rekord świata wynoszący 16 201 m. We wrześniu 1933 r. Rosjanie na 
balonie większym o ponad 10 000 m3 wzlecieli na wysokość 18 500 m. 
Rekord ten został pobity już w listopadzie przez Amerykanów, ale 
tylko o 165 m. Nowy rekord świata ustanowiła amerykańska para 
A.W. Stevens i O.A. Anderson. Na olbrzymim balonie Explorer II, 
o pojemności 105 000 m3, 11 września 1935 r. w miejscowości Ra
pid City w Ptd. Dakocie wzleciata na wysokość 22 066 m. Rekord ten 
znokautował rywali na wiele lat.

promieniowania kosmicznego, 
podróżnik, alpinista i aeronauta.

Na miejsce startu stratostatu 
wyznaczono Dolinę Chochołow
ską. Według meteorologów pa
nowały tam najlepsze warunki na 
pomyślny start balonu, a pobliże 
Zakopanego umożliwiało dobry 
dojazd i zakwaterowanie przyby
łych gości. Na początku września 
1938 r. na polanie doliny rozbito 
obóz liczący około 200 osób, 
składający się ze specjalistów 
wojsk balonowych, mających ob

miątkowe pocztówki. Największą 
jednak atrakcją było stoisko pocz
towe, na którym rozprowadzany 
byt bloczek ze znaczkiem przed
stawiającym stratostat. Można 
było także nadać przesyłkę pocz
tową, która wraz ze stratostatem 
miała wznieść się na rekordową 
wysokość 30 000 m. Była to spe
cjalna kartka pocztowa przygo
towana przez Komitet Organiza
cyjny I-go Polskiego Lotu Strato
sferycznego i Pocztę Polską. Na 
jednej stronie kartki przyklejony 

byt omówiony bloczek skasowany 
w Zakopanem okolicznościowym 
datownikiem pocztowym. Na dru
giej stronie adresowej kartki wid
niał rysunek stratostatu w stylu art 
deco oraz wydrukowany napis: 
„Balonem do stratosfery". Aby za
pewnić matą masę tadunku prze
syłek, które miał unieść balon, 
kartka pocztowa wydrukowana 
była na niezbyt grubym papierze. 
Przed spakowaniem przesyłek 
i umieszczeniem w gondoli strato
statu na kartkach przybito stem
pel o treści: „Przewieziono pocztą 
stratosferyczną".

Około godz. 22.00 do czaszy 
balonu rozpoczęto pompować 
gaz (wodór). Po pótnocy wszyst
kich zaskoczył niespodziewany 
podmuch halnego, który niebez
piecznie poruszył wypełniającą 
się gazem powlokę. Przerwano 
wypełnianie czaszy stratostatu 
i zdecydowano się na wypusz
czenie gazu. Otworzono klapę 
awaryjną. Nasilający się po
dmuch wiatru zacząt mieszać 
się z wodorem, tworząc niebez
pieczną mieszaninę wybuchową. 
Obserwujący zauważyli blask 
płomienia, który poprzedzi! suchy 
trzask. Część widzów rozpierzch
ła się. Tam, gdzie do czaszy ba
lonu przymocowana byta klapa 
awaryjna, widać było nieforemną, 
dużą, postrzępioną dziurę.

14 października 1938 r. Ko
mitet Organizacyjny odwoła! lot, 
podając jako przyczynę wypad
ku zapalenie się wodoru, spo
wodowane wyładowaniem elek
tryczności statycznej w okolicy 
klapy balonu. Przesyłki pocz
towe, które nie wzniosły się do 
stratosfery, zostały zaopatrzone 
w specjalny stempel pocztowy 
o treści: „Lot do stratosfery z po
wodu pożaru balonu nie doszedł 
do skutku. Dolina Chochołowska 
(Zakopane) 14.X.1938" i poprzez 
Warszawę zostały odesłane do 
adresatów.

Organizatorzy lotu postanowili 
naprawić powłokę balonu i do
prowadzić do ponownego startu 
stratostatu w sierpniu 1939 r. Na 
miejsce startu wyznaczono Doli
nę Oporu w Gorganach, 120 km 
na południe od Lwowa. Wybuch 
wojny uniemożliwił jednak te pla
ny. „Gwiazda Polski” nigdy nie za
błysła na firmamencie nieba. Po
zostały znaczki i przesyłki pocz
towe - pamiątki niespełnionego 
polskiego lotu do stratosfery.

Tadeusz Loster
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Muzealna noc w Katowicach
W tym roku, 17 maja, podczas 

„Nocy muzealnej” w Ka
towicach, zorganizowanej już 

po raz czwarty przez Muzeum 
Śląskie, tradycyjnie najwięcej 
osób odwiedziło gmach mu
zeum przy al. W. Korfantego 3. 
Po raz pierwszy natomiast 
udostępniono zwiedzającym 
teren przyszłej siedziby Muzeum 
Śląskiego - dawną kopalnię 
„Katowice". Z radością należy 
też odnotować fakt, że z roku 
na rok impreza cieszy się coraz 
większą popularnością. W 2007 r. 

na nocne zwiedzanie wybrało się 
3,5 tys. osób - w tym roku takich 
osób było już 5 tysięcy (I).

Tradycyjnie najbardziej oble
ganym stanowiskiem była pre
zentacja procesu wyrobu por
celany, przygotowana przez 
Porcelanę Śląską Sp. z o.o. 
Chętnie podglądano też pracę 
konserwatorów dziel sztuki i... 
ustawiano się w długiej kolejce 
do stoiska, przy którym można 
było wykonać pamiątkowy 
linotyp z własnym imieniem 
i nazwiskiem. W programie nie 

zabrakło wykładów, koncertów 
oraz specjalnych imprez dla 
dzieci.

Jednakże kulminacyjnym 
punktem tegorocznego pro
gramu była rekonstrukcja waż
nego dla regionu wydarzenia 
sprzed siedemdziesięciu lat, 
znanego z relacji prasowych 
i utrwalonego na historycznej 
fotografii, wykonanej 29 listo
pada 1938 r. Widzimy na niej 
żołnierzy 73. pułku piechoty Woj
ska Polskiego otrzymujących ka
rabiny ckm wz. 33 na biedkach 

wz. 33, czyli dwukołowych wo
zach służących do transportu 
uzbrojenia. Fundatorem broni 
byli pracownicy Śląskich Ko
lejek Elektrycznych oraz 
przemysł drzewny. Dzięki kilku 
grupom odtworzeniowym 
(w trzech kolejnych odsłonach 
uczestniczyło ponad 600 osób) 
podczas „Nocy muzealnej" na 
katowickim Rynku pokazano 
moment przekazania karabi
nów. Byl to pierwszy tego ro
dzaju projekt w historii miasta 
i Muzeum Śląskiego.
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O wartości dzieła, jakim jest Leksykon porcelany europejskiej 
Ludwiga Danckerta, znawców i miłośników tej dziedziny sztuki 

przekonywać na pewno nie trzeba, bowiem od lat stanowi on dla nich 
podstawowe i niezawodne źródło informagi. Doczekał się w Niemczech 
wielu wydań i choć od śmierci autora upłynęło już wiele czasu, jego praca 
wciąż jest kontynuowana, a książka uaktualniana i uzupełniana, ponieważ 
jest to kompendium wiedzy, z którym żadna z publikacji dotyczących 
porcelany europejskiej równać się nie może. Świadczy o tym również 
fakt, iż Leksykon został przełożony na inne języki.

Zamówienia:_____________
Literatura Net Pl. ul. Drożyny 6, 80-302 Gdańsk, 
tel./fax (058) 552 12 54, e-mail: bszmuda@migotania.pl

Więcej informacji na stronie www.leksykonporcelany.pl

Rekonstrukcja wydarzenia według fotografii z 29 listopada 1938 r.

(fot. ze zbiorów Muzeum Śląskiego)

Piękna uroczystość
na placu Marszalka Piłsudskiego w Katowicach

Wczoraj, w rocznicę powstania listo
padowego, w Katowicach odbyła 
się piękna uroczystość zaprzysiężenia 

strzelców z cenzusem dywizyjnego 
kursu podchorążych Dywizji Śląskiej.

W ramach uroczystości odbył się 
akt wręczenia kursowi podchorążych 
3 ciężkich karabinów maszynowych 
wraz z uprzężą, z których dwa ufun
dowali pracownicy Śląskich Kolejek 
Elektrycznych, a jeden przemysł drzew
ny. Ponadto firma „Kaloryfer” ufundo
wała ręczny karabin maszynowy.

W godzinach rannych przybyli na 
dziedziniec koszar katowickich pracow
nicy Śląskich Kolejek Elektrycznych, 
przemysłu drzewnego i firmy „Kaloryfer" 
z orkiestrą, skąd wraz z wojskiem wyru
szyli na plac Marszałka Piłsudskiego.

Na przystrojonym flagami rynku 
ustawiły się w czworoboku hufce 
szkolne z bronią i uczniowie szko
ły górniczej w pięknych mundurach. 
Z przedstawicieli władz obecni byli 
wicewojewoda Mahlomme, dyr. policji 
Kutner, prezydent dr Kocur, wicepre
zydent Szkudlarz, wiceprezes Sądu 
Apelacyjnego dr Stodolak, inspektor 
Jeziorowski, naczelnik Robel i in.

Przeglądu kompanii przyszłych 
podchorążych dokonał w imie
niu dowódcy Dywizji Śląskiej ppułk 
Sławiczek. Piękne przemówienie do 
żołnierzy wygłosił kapelan wojskowy 
ks. pułk Bombas, podkreślając donio
słe znaczenie przysięgi wojskowej dla 
każdego żołnierza.

Nastąpiła komenda „prezentuj broń". 
Przed frontem szeregów wojsko

wych wystąpił wojskowy poczet sztan
darowy, na który strzelcy z cenzusem, 
przyszli podchorążacy, złożyli przysię
gę wojskową, powtarzając jej rotę.

Następnie odbył się uroczysty akt 
przekazania karabinów maszynowych 
kursowi podchorążych Dywizji Śląskiej 
przez ofiarodawców. Uroczystość tę 
poprzedziły przemówienia przedsta
wicieli Śl. Kolejek Elektrycznych, prze
mysłu drzewnego i firmy „Kaloryfer", 
którzy wznieśli okrzyk na cześć 
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, Jej 
Prezydenta Prof. Ignacego Mościc
kiego i Wodza Naczelnego Marszałka 
Śmigłego Rydza.

Orkiestra odegrała Hymn Narodowy.
Piękną tę uroczystość zakończono 

defiladą, którą przed teatrem odebrał 
ppłk Sławiczek w towarzystwie wice
wojewody Mahlomma.

Wieczorem podchorążowie urzą
dzili w koszarach uroczystą akademię 
i ognisko z udziałem licznie zaproszo
nych gości.

Wypada przy tej sposobności 
zaznaczyć, że pracownicy Śląskich 
Kolejek Elektrycznych, fundatorzy 
dwóch ciężkich karabinów maszyno
wych, ufundowali kosztem 45 000 zł 
w ub. roku dla armii samolot.

[„Polska Zachodnia", nr 330 
z 30 XI 1938 r.;

„Katolik Polski", nr 274 z 30 XI 1938 r ]

40 | SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2008



Spotkanie z książką

FENOMEN MISTRZA PINSLA

Powstała w 1994 r. w Olszanicy oficyna BOSZ 
specjalizuje się w wydawaniu albumów o sztuce, 
krajobrazie, przyrodzie i dziedzictwie kulturowym, 

Jednym z ciekawszych jest album zatytułowany Jan 
Jerzy Pinsel, który ukazał się w 2007 r. Zawiera 
zapis rozmowy na temat życia i twórczości Pinsla, 
przeprowadzonej w 2006 r. we Lwowie przez Janusza 
Pulnara z Borysem Wożnickim, historykiem sztuki, 
dyrektorem Lwowskiej Galerii Obrazów. Tekst 
opublikowany został w trzech językach: polskim, 
ukraińskim i angielskim. O Pinslu po polsku i po 
ukraińsku opowiada sam Borys Wożnicki (jest on 
również autorem opracowania merytorycznego 
albumu); tłumaczenia na język angielski dokonała 
Joanna Holzman.

„ Wśród najwybitniejszych europejskich artystów 
XVIII wieku nie ma chyba rzeźbiarza równie 
tajemniczego jak Pinsel. Prawie nic nie wiemy o życiu 
osobistym mistrza, nie wiadomo, skąd pochodzi, jak 
się pojawił - omijając ośrodki artystyczne Europy 
- na dalekim ukraińskim Podolu, które było wtedy 
wschodnią rubieżą Rzeczypospolitej Polskiej. Nie 
wiemy, gdzie zdobył 
umiejętności, jak się 
rozwijał, w jakich 
okolicznościach 
zakończyło się jego 
zagadkowe życie" 
- pisze we wstępie 
do albumu Borys 
Wożnicki. W trakcie 
rozmowy ujawnia kilka 
ciekawych, ustalonych 
przez siebie faktów 
oraz hipotez na 
temat genialnego 
rzeźbiarza. Pinsel
- to prawdopodobnie pseudonim artysty, nie 
znamy jego prawdziwego nazwiska. Pojawił się 
w Buczaczu w pierwszej połowie czterdziestych lat 
XVIII w. przy dworze starosty Mikołaja Potockiego. 
Zachował się ciekawy wpis w księdze metrykalnej 
w Buczaczu, wskazujący na to miasto jako 
miejsce urodzenia syna rzeźbiarza. Odnaleziono 
też pokwitowania na honoraria, otrzymane od 
fundatorów, na zlecenie których Pinsel rzeźbił 
postacie do ratusza w Buczaczu. Współcześni 
mu artyści pozostawali pod widocznym wpływem 
jego twórczości; oddziaływał on zresztą na cale 
środowisko tworzących wówczas rzeźbiarzy.

Umieszczone w książce kalendarium pozwala 
na usystematyzowanie niektórych hipotez doty
czących życia artysty. Oprócz działalności we 
wspomnianym już Buczaczu, Pinsel rzeźbił też posta
cie do kościołów i klasztorów w Horodence, Mariam- 
polu, Hodowicy i we Lwowie. Zmart prawdopodobnie 
pod koniec 1761 r. - jeszcze we wrześniu tego roku 
otrzymał wynagrodzenie za wykonanie ołtarzyków 
dla kościoła w Monasterzyskach. Ujawnienie nie
dawno na antykwarycznym rynku w Monachium 
ośmiu modeli wykonanych przez Pinsla (zakupionych 
dla Muzeum Bawarskiego) może wskazywać na to, 
że wdowa po artyście wywiozła część jego warsztatu 
za granicę.

Oglądanie, kontemplowanie i smakowanie 80 
opublikowanych w albumie doskonałych repro
dukcji rzeźb Pinsla - to prawdziwa uczta ducho
wa i wielkie przeżycie estetyczne. Trudno opisać 
sceny i postacie stworzone przez wybitnego 
artystę. Trzeba je zobaczyć, aby choć trochę 
„dotknąć" geniusza. Warto dodać, że publikacja 
zdobyła główną nagrodę w kategorii albumów 
w konkursie na „Najpiękniejsze Książki Roku 
2007”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Wydawców Książek.

Album można nabyć (cena: 69 zł) w większych 
księgarniach oraz zamówić bezpośrednio 
u wydawcy (Wydawnictwo BOSZ, 38-622 Olszanica 
311, adres biura: 38-600 Lesko, ul. Parkowa 5, 
tel. 013 469 90 00, e-mail: biuro@bosz.com.pl, 
www.bosz.com.pl).

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2004, 2005 lub 2006 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami każdego 
miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym Prenumeratorom, którzy 

zamówią „SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację 
niżej) książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem naszego czasopisma.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
Katarzyna Ignaś z Iwierzyc - Krzysztof Garbacz, Opowieści o archeologii, wyd. Agencja Wydawnicza 
„PDN", Zielona Góra 2007

Jacek Marczyński z Piaseczna - Hanna Widacka, Sztuka czarna. Piękna mezzotinta angielska XVIII wieku, 
wyd. Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003

Jacek Trzebiatowski z Bytowa- Roman Mirowski, Kościoły drewniane najbardziej polskie..., wyd. Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Warszawa 2005

Jerzy Wolańczyk z Rokietnicy - Tadeusz Maria Rudkowski, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, wyd. 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw-Warszawa-Kraków 2006

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu - płyta CD towarzysząca wystawie „Od 
Michałowskiego do Witkacego. Mistrzowie malarstwa polskiego 1820-1939 ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego w Bydgoszczy”

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 1 A, numer konta: 
02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów 
pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu; cena numeru 
6 zl za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2008 r. - 72 zł. Prenumerata zagraniczna 
jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 2001-2006 w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne 
są w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 0-22 629-62-26 
(e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocztowych oraz przez 
listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora 
oraz listonosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, 
do 31 sierpnia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku 
wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca 
zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za 
pośrednictwem stron internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S. A. - zamówienia na prenumeratę na IV kwarta! 2008 r. przyjmowane są do 5 września 
br., infolinia 0-804-200-600, www.ruch.com.pl; szczegółowe informacje na stronie interne
towej „Spotkań z Zabytkami”.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni 
Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” 
(Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki (Hala Kopińska, ul. Grzymały-Sokołowskiego 2), 
w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), w kioskach muzealnych oraz 
kioskach Ruchu na terenie całego kraju.
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