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„Architektoniczny krajobraz Gdy-
ni zapisany jest w uk∏adzie jej
Êródmiejskich kamienic. Wype∏nia-
jà one pierzeje najwa˝niejszych
ulic, kreujà specyficzny klimat 
i okreÊlajà to˝samoÊç miasta.
Domy te prawie w ca∏oÊci po-
wsta∏y w okresie dwudziestolecia
mi´dzywojennego. Sà te˝ wier-
nym Êwiadectwem tej niezwyk∏ej
epoki” – tak Maria Jolanta So∏ty-
sik rozpoczyna swà opowieÊç 
o architekturze Gdyni – jedynego
w Europie za∏o˝onego wówczas
na surowym korzeniu i niemal 

w ca∏oÊci zabudowanego miasta.
Miasta sztandarowego, b´dàcego
dumà i symbolem swych czasów,
miasta b´dàcego wcieleniem op-
tymizmu II Rzeczpospolitej i pre-
dystynowanego do stania si´ jej
pomnikiem. 

Prezentowana ksià˝ka powsta-
∏a na podstawie rozprawy habili-
tacyjnej autorki – historyka archi-
tektury, pracownika naukowego
Politechniki Gdaƒskiej – i jest ko-
lejnà publikacjà poÊwi´conà Gdy-
ni. W 1993 r. ukaza∏o si´ pierw-
sze kompleksowe opracowanie

rozwoju przestrzennego i archi-
tektury tego niezwyk∏ego miasta,
które – jak twierdzi autorka – po-
minàwszy „faz´ rozwoju ma∏o-
miasteczkowego niemal od razu
budowa∏o si´ wysoko i okazale”1.
Omawiana publikacja kontynuuje
i rozszerza niektóre wàtki tamte-
go dzie∏a. 

Polskie budownictwo miesz-
kaniowe dwudziestolecia mi´dzy-
wojennego stosunkowo niedawno
sta∏o si´ przedmiotem zaintereso-
wania badaczy dziejów architek-
tury. Dotychczas zajmowali si´
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1. Gdynia, kamienica Tucho∏ki, ul. Armii Krajowej 9. Wszystkie fot. K. Babnis, 2001 r.
1. Gdynia, the Tucho∏ko town house, 9 Armii Krajowej Street. All photos: K. Babnis, 2001.
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oni przede wszystkim krajowymi
próbami wcielania w ˝ycie idei
miasta -ogrodu oraz ówczesnym
budownictwem spó∏dzielczym –
osiedlami jednolitych bloków,
niemal powszechnie uwa˝anych
za symbol nowoczesnoÊci w ar-
chitekturze tego okresu. 

Monografia gdyƒskich ka-
mienic dotyczy wi´c tematu nie-
mal nietkni´tego, ukazuje ma∏o
znane oblicze budownictwa tej
epoki – tradycyjnà prywatnà ka-
mienic´ czynszowà o awangardo-
wych formach architektonicz-
nych. Omawiany obiekt architek-
toniczny autorka definiuje jako
„pi´trowy, murowany dom miej-
ski w zabudowie zwartej, wyod-
r´bniony pod wzgl´dem w∏asno-
Êciowym i architektonicznym oraz
wspó∏tworzàcy wraz z dzia∏kà
uk∏ad tradycyjnego bloku urbani-
stycznego i ulicy”. Jej zdaniem,

takie uj´cie „wskazuje jedno-
czeÊnie na najistotniejsze cechy
przestrzenne kamienicy, które
by∏y czytelne ju˝ we wczesnej fa-
zie rozwojowej tego domu i to-
warzyszà mu do czasów wspó∏-
czesnych.” Po zarysowaniu doÊç
szerokiego t∏a  historyczno-archi-
tektonicznego, urbanistycznego,
prawnego i spo∏ecznego epoki,
Maria Jolanta So∏tysik przepro-
wadza analiz´ funkcjonalno-styli-
stycznà i klasyfikacj´ kamienic
Gdyni. Do ka˝dej wyró˝nionej
grupy do∏àcza katalog zaliczo-
nych do niej budynków. Ta dwu-
torowoÊç opracowania wydatnie
zwi´ksza wartoÊç ca∏oÊci, czyniàc
jà interesujàcà nie tylko dla
mieszkaƒców i mi∏oÊników Gdyni.

W cz´Êci wprowadzajàcej
(ogólnej) znajdujemy wi´c skró-
towà histori´ kamienicy europej-
skiej oraz omówienie przemian

architektury – zw∏aszcza miesz-
kalnej – „na styku dwóch epok” –
schy∏ku architektury tradycyjnej
(historyzujàcej) i narodzin archi-
tektury nowoczesnej. Autorka
krótko i rzeczowo charakteryzuje
wyst´pujàce wówczas kierunki 
i nurty architektoniczne oraz pod-
kreÊla, ˝e jednà z najwa˝niej-
szych przemian stanowi∏a wów-
czas nowa koncepcja miasta
i mieszkania, powodujàca prze-
niesienie uwagi projektantów z fa-
sady na plan, funkcj´ i kon-
strukcj´ budynku. Ka˝de oma-
wiane zjawisko ilustruje przyk∏a-
dami z Gdyni oraz innych miast
polskich i europejskich,  podajàc
liczne przyk∏ady analogii stoso-
wanych rozwiàzaƒ. Kamienice
gdyƒskie autorka zestawia ze
wspó∏czesnym im budownictwem
mieszkaniowym Warszawy, Lwo-
wa i Krakowa, a tak˝e Berlina 
i Pary˝a oraz wielu innych miast.
Interesujàcy jest zw∏aszcza ma-
teria∏ ilustracyjny ukazujàcy fo-
tografie podobnych (analogicz-
nych) obiektów, pochodzàcych 
z Gdyni i innych miast.

Wiele miejsca autorka po-
Êwi´ca równie˝ kszta∏towaniu
uk∏adu urbanistycznego Gdyni,
omawia proces przekszta∏cenia
wioski rybackiej w wielkie mias-
to, wskazuje, jak zmiany obowià-
zujàcych w nim przepisów budo-
wlanych i warunków gospodar-
czych wp∏ywa∏y na kszta∏t i ja-
koÊç powstajàcych kamienic.
Przedstawia równie˝ t∏o spo∏ecz-
ne i kszta∏towanie si´ lokalnego
Êrodowiska architektonicznego.

W dziejach budownictwa
mieszkalnego w Gdyni Maria Jo-
lanta So∏tysik wyró˝nia nast´pu-
jàce okresy stylistyczne i omawia
je szczegó∏owo w kolejnych roz-
dzia∏ach: IV - „Gdyƒska kamieni-
ca tradycyjna: dom stylowy z wy-
sokim dachem (1926-1930)”; V –
„Mi´dzy tradycjà a nowoczesno-
Êcià: dom modernistyczny z p∏as-
kim dachem (1927) 1930-1933”;
VI – „Gdyƒska kamienica nowo-
czesna: dom luksusowy na s∏u-
pach z tarasem na dachu (1934-
1939)”.

2. Gdynia, kamienica Scheibego, ul. Jana z Kolna 2. 
2. Gdynia, the Scheibe town house, 2 Jana z Kolna Street. 
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Ka˝dy z powy˝szych roz-
dzia∏ów zawiera: ogólnà charak-
terystyk´ omawianego okresu,
prezentacj´ Êrodowiska architek-
tonicznego oraz zbiorczà charak-
terystyk´ i klasyfikacj´ uk∏adu
przestrzennego, konstrukcji, arty-
kulacji fasad, wystroju i wypo-
sa˝enia budynków wzniesionych
w danym okresie. Opisowi to-
warzyszà tabele systematyzujàce
obiekty wed∏ug wyró˝nionych
typów i wewn´trznego rozplano-
wania. ˚ywo napisany tekst zilu-
strowany zosta∏  fotografiami, ry-
sunkami fasad i schematami ty-
powych planów. Na uwag´ zas∏u-
gujà równie˝ tabele, zestawiajàce
pracujàcych w Gdyni w danym
czasie architektów i budowni-
czych. Zawierajà one podstawo-
we informacje o ludziach tworzà-
cych kszta∏t tego miasta, m.in.
posiadane przygotowanie zawo-
dowe i dat´ przybycia do Gdyni
oraz wykazy zrealizowanych tu
prac. 

Uzupe∏nieniem opisu ka˝de-
go z okresów gdyƒskiej architek-
tury jest katalog ciekawszych
realizacji. W jego sk∏ad wchodzà
opisy poszczególnych budynków,
zawierajàce: adres, dok∏adne da-
towanie (nie tylko lata, ale i mie-
siàce wykonania i zatwierdzenia
projektu oraz realizacji budowy),
okreÊlenie inwestorów, projek-
tantów i wykonawców, krótki
rzeczowy opis architektoniczny
fasady oraz uk∏adu wn´trza i ana-
liz´ stylistycznà. WartoÊciowym
uzupe∏nieniem ˝ywo i przyst´pnie
napisanych tekstów sà fotografie
– wspó∏czesne i/lub archiwalne –
oraz opracowane graficznie przez
autork´ odrysy projektów fasad
(cz´sto nieco ró˝niàcych si´ od
wersji ostatecznie zrealizowa-
nych lub obecnie istniejàcych) 
i rozplanowania przynajmniej
jednej kondygnacji. Wielu opisom
towarzyszà dyskretnie umieszczo-
ne w ramkach ciekawostki doty-
czàce roli omawianego budynku

lub jego w∏aÊcicieli w dziejach
Gdyni. Niestety, katalog zosta∏
u∏o˝ony chronologicznie, co nie
zawsze u∏atwia szybkie znalezie-
nie informacji o okreÊlonej ka-
mienicy.

Omawiana publikacja zdecy-
dowanie wyró˝nia si´ rzeczowym
i starannym opracowaniem – za-
równo merytorycznym, jak i re-
dakcyjnym. Tekst uzupe∏niajà
przypisy, zawierajàce wiele infor-
macji wzbogacajàcych zasadni-
czy tok wywodu (narracji) oraz
obszerna bibliografia, dotyczàca
nie tylko dziejów  Gdyni i archi-
tektury dwudziestolecia mi´dzy-
wojennego. Poruszanie si´ po
tekÊcie u∏atwiajà indeksy: naz-
wisk (obejmujàcy w∏aÊcicieli bu-
dynków, architektów i budowni-
czych, a tak˝e autorów cytowa-
nych opracowaƒ) oraz budynków,
w którym umieszczono zarówno
kamienice gdyƒskie, jak i porów-
nywane z nimi budynki z innych
miast.

3. Gdynia, kamienica Gliszczyƒskiego, ul. Abrahama 41. 
3. Gdynia, the Gliszczyƒski town house, 41 Abrahama Street. 
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Dodatkowy walor ksià˝ki sta-
nowi szata graficzna: przemyÊla-
na, konsekwentna, stonowana
kolorystycznie. Kremowy papier
uwypukla wyraz rysunków fasad 
i rzutów oraz urok czarno-bia∏ych
fotografii. Troch´ dziÊ staromod-
na tonacja podkreÊla walor doku-
mentacyjny za∏àczonych ilustra-
cji, nie rozprasza nadmiarem barw
i ujednolica charakter fotografii
archiwalnych i wspó∏czesnych.
Równie˝ zastosowane liternictwo
i subtelne ramki w cz´Êciach ka-
talogowych nawiàzujà do sztuki
edytorskiej lat budowy Gdyni 
i stanowià eleganckie stylistyczne
nawiàzanie do tematu ksià˝ki.

Warto podkreÊliç fakt, ˝e de-
klarowanym celem wydawcy jest
„przedstawianie dziejów Gdyni 
w atrakcyjnie wydanych i bogato
ilustrowanych ksià˝kach na wy-
sokim poziomie merytorycznym”.

Omawiana publikacja jest
piàtà z kolei poÊwi´conà temu
miastu2. 

Prezentowana monografia
gdyƒskich kamienic doskonale
wpisuje si´ w ciàg publikacji 
promujàcych Gdyni´, a jedno-
czeÊnie jest powa˝nym, systema-
tyzujàcym opracowaniem rozwo-
ju form architektury mieszkanio-
wej w okresie mi´dzywojennym.
Szczegó∏owy opis rozwoju ka-
mienicy gdyƒskiej obok szeroko
zarysowanego t∏a, rozmaitych kon-
tekstów oraz ukazania powiàzaƒ
stylistycznych i typologicznych 
z budynkami wznoszonymi wspó∏-
czeÊnie w miastach polskich i eu-
ropejskich czynià z omawianej
ksià˝ki wartoÊciowà pozycj´ dla
wszystkich zainteresowanych ar-
chitekturà dwudziestolecia mi´-
dzywojennego. Niewàtpliwie jej
lektura lub choçby tylko uwa˝ne
przejrzenie ilustracji mo˝e byç
fascynujàcà przygodà dla miesz-
kaƒców i mi∏oÊników Gdyni,
êród∏em inspiracji dla badaczy
architektury okresu mi´dzywo-
jennego, a tak˝e projektantów,

chcàcych chlubnie nawiàzaç do
tradycji. Mo˝e równie˝ przeko-
naç o walorach estetycznych
i funkcjonalnych architektury po-
wsta∏ej „na styku dwóch epok”. 

Maria Jolanta So∏tysik koƒ-
czy swe dzie∏o pytaniem o przy-
sz∏oÊç gdyƒskich kamienic okresu
mi´dzywojennego: „Nie sposób 
w tym miejscu pominàç tak˝e od-
powiedzi na pytanie, jak my, spad-
kobiercy tego dziedzictwa, umie-
my si´ z nim obchodziç. Niestety,
wiele obserwowanych zjawisk nie
napawa optymizmem. Atrakcyjne
po∏o˝enie gdyƒskich kamienic
stwarza du˝e zagro˝enie dla ich
wartoÊci historycznych. Nara˝one
sà na sta∏e poczynania develope-
rów, chcàcych stosunkowo nie-
znacznym kosztem poszerzyç po-
wierzchni´ mieszkalnà, lub w spo-
sób najtaƒszy przeprowadziç mo-
dernizacj´ starej substancji. Z ro-
ku na rok obserwujemy, jak w stru-
ktur´ tych domów wprowadzane
sà nowe elementy, niszczàce ich

4. Gdynia, kamienica Peszkowskiego, Skwer KoÊciuszki 14. 
4. Gdynia, the Peszkowski town house, 14 Kosciuszki Square. 
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Przypisy
1. M.J. So∏tysik, Gdynia. Miasto dwudzie-
stolecia mi´dzywojennego – urbanistyka 
i architektura, Warszawa 1993. 
2. Dotychczas wydano albumy: S. Kitow-

ski, Gdynia – miasto z morza i marzeƒ,
1997; S. Kitowski, M. Soko∏owska, Ulice
Gdyni. O historii i patronach, 2001; 
S. Kitowski, S∏oneczna Gdynia. Od Êwitu

do zmierzchu, 2002; S, Kitowski, Port
Gdynia. 80 lat m∏odoÊci, 2002.

walory architektoniczne. Trzeba
skutecznie powstrzymaç ten pro-
ces. Âródmiejski zespó∏ kamienic
gdyƒskich czeka na ca∏oÊciowy 
i przemyÊlany program ochrony,
w którym by∏oby tak˝e miejsce
na pomoc dla inwestorów, prowa-
dzàcych prace zgodnie z wyma-

ganiami sztuki konserwatorskiej.
Walory architektoniczne i prze-

strzenne kamienic okresu mi´dzy-
wojennego – nie tylko w Gdyni,
ale w ca∏ej wschodniej Europie –
by∏y przez wiele lat powojennej
historii zapomniane i zag∏uszane
przez ideologi´ budownictwa

osiedlowego. Nasta∏ jednak teraz
czas, a˝eby w pe∏ni doceniç, wy-
eksponowaç i podjàç na nowo
frapujàcy temat architektoniczny,
jakim jest nowoczesny dom Êród-
miejski”. I budowaç nie bloki,
a kamienice, bo to one w∏aÊnie
tworzà klimat miasta. 

5. Gdynia, kamienica przy ul. Âwi´tojaƒskiej 68 od strony podwórka. 
5. Gdynia, town house in 68 Swietojaƒska Street seen from the courtyard. 

AT THE MEETING POINT OF TWO EPOCHS. 
THE ARCHITECTURE OF GDYNIA TOWN HOUSES FROM THE INTER-WAR PERIOD

Wyd. Alter Ego S∏awomir Kitowski, Gdynia 2003, 260 pp.

Relatively recently researchers
dealing with the history of

architecture have become interest-
ed in Polish residential architec-
ture from the inter-war period.
Up to now, they have dealt pre-
dominantly with local attempts at
the implementation of the idea of
the garden city and co-operative
architecture of the period – resi-
dential estates composed of uni-
form blocks of flats, almost uni-
versally regarded at the time as 
a symbol of modernity. 

The monographic study about
the town houses of Gdynia, writ-
ten by Maria Jolanta So∏tysik,
presents a little known construc-
tion of the epoch – the traditional
private-owned tenement house
endowed with avantgarde archi-
tectural forms. The author defined
the described architectural topic
as “multi-storey, brick town house
within a compact settlement, dis-
tinguished as regards ownership
and architecture, and co-creating,
together with the lot, a configura-
tion of the traditional town-plan-
ning block and street”. Having
delineated an extensive historical-
-architectural, town - planning, 
legal and social background of
the period, the author conducted 

a functional-stylistic analysis and
classification of the town houses
in Gdynia. Each of the distin-
guished groups is accompanied
by a catalogue of the buildings
enlisted in it. 

The general part of the book
contains a brief history of the
European town house and dis-
cusses the transformations which
occurred within architecture,
especially residential, “at the
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Album jest, jak skromnie
twierdzi autor, efektem wa-

kacyjno-weekendowych wypraw
do pi´knych miejsc w pó∏nocnej
Polsce. Na takà wycieczk´ zapra-
sza swoich czytelników. Jest to,
zgodnie z zapowiedzià, wielka po-
dró˝ w czasie, w Êwiat ró˝nych kul-
tur, rzeczywistoÊci i wra˝eƒ. W is-
tocie to prawie 200 akwareli, gwa-
szy, pasteli i rysunków powsta-
∏ych w latach 1999-2003. Ciep∏e
kolorystycznie, w przyjaznej

„poetyce”, ∏askawej zarówno dla
czytelnika, samych zamczysk, ich
gospodarzy, ale te˝ i konserwa-
torów – zapraszajà do wspólnej 
z artystà podró˝y, która jest au-
torskim szlakiem, prowadzàcym
czytelnika po czterdziestu jeden
zamkach. W swoim albumie
Zbigniew Szczepanek przedsta-
wia zarówno siedziby rycerskie
(P´zino, Tuczno, Kràg, Kroko-
wa), jak i zamki krzy˝ackie
(Malbork, Ostróda, Ryn, Nidzica,

Sztum), ksià˝´ce (S∏upsk, Dar∏o-
wo, Szczecin), biskupie (Reszel,
Szymbark, Lidzbark Warmiƒski)
i zamek królewski Jagie∏∏y w Dy-
bowie. Autor zaprasza do zam-
ków, które pobudowano na mo-
czarach, bagnach, w wid∏ach rzek
czy nad jeziorami (Rogoêno, Ni-
dzica, Ryn, Pokrzywno, Barcia-
ny, Gi˝ycko), ale te˝ do zamków
sprz´˝onych z fortyfikacjami
miejskimi (Pieni´˝no, Reszel,
K´trzyn, Malbork, Sztum).

meeting point of two epochs” –
the twilight of historicism and 
the birth of contemporary archi-
tecture. The author proposed 
a thorough characterisation of the
architectural trends and currents,
placing emphasis on the fact that
one of the most important trans-
formations of the period was 
a new conception of the town and
flat, which transferred the design-
ers’ attention from the facade to
the plan, function and construc-
tion of the building. Each of the
described phenomena is illustrat-
ed with examples from Gdynia
and other Polish and European
cities.  

In the history of residential
architecture in Gdynia M. J. So∏-
tysik distinguished three stylistic
periods (1926-1930, /1927/1930-
1933, 1934-1939), discussed in
detail in successive chapters. The
descriptions are accompanied by
tables arranging the buildings
according to types and inner
planning, as well as photographs,

drawings of the facades, and 
typical schemes of the plans.
Special attention is due to tables
listing architects and builders
active in Gdynia, and offering
fundamental information about
the people who created the shape
of the city and the designs. 

The presentation of each of
the periods in the architecture of
Gdynia is supplemented by 
a catalogue of the more interest-
ing realisations. The catalogues 
contain descriptions of particular
buildings together with the ad-
dress and precise date, investors,
designers and builders, a brief
architectural depiction of the
facade and interior design as well
as a stylistic analysis. Valuable
supplements include photographs
– contemporary and/or archival –
as well as tracings of facade 
projects and the plans of at least 
a single storey. Many of the
descriptions are accompanied by
additional data, provided in
brackets and discussing the part

played by the given building or its
owner in the history of the town. 

A detailed  examination of
the development of the Gdynia
town house, conducted against 
a widely drawn background, the
variegated contents, and a demon-
stration of stylistic and typologi-
cal links with buildings erected at
the time in other Polish and
European towns, render the dis-
cussed book valuable for all those
interested in inter-war architec-
ture. Indubitably, closer acquain-
tanceship with the publication 
or even a careful glance at the 
illustrations could prove to be 
a fascinating adventure for the 
residents and lovers of Gdynia,
and a source of inspiration for
researchers specialising in inter-
-war architecture as well as
designers hoping to refer to tradi-
tion. It could also convince the
reader about the aesthetic and
functional merits of architecture
which emerged “at the meeting
point of two epochs”. 

ZAMKI POMORZA, WARMII I MAZUR
W MALARSTWIE I RYSUNKU ZBIGNIEWA SZCZEPANKA

Wyd. Tower Press, Gdaƒsk 2004, album, format 39,5 x 25 cm, s. 224 + 4 nlb., il. 188

Iga Malawska
etnolog
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków
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Przewa˝ajà pot´˝ne zamki
tzw. konwentualne, czyli zamki-
-klasztory. Kilkukondygnacyjne
budowle z czerwonej ceg∏y, oka-
lajàce prostokàtny dziedziniec 
z czterech stron, spe∏nia∏y potrze-
by bardzo specyficznej grupy
ludzi. O ile zamki rycerskie by∏y
przede wszystkim rodzinnymi
domami, sadybami, siedliskami,
o tyle zamki konwentualne mu-
sia∏y zapewniç bezpieczeƒstwo 
i komfort du˝ej grupie zakon-
ników. Powy˝ej parteru zamku
g∏ównego znajdowa∏y si´ sypial-
nie, refektarz, kapitularz, kaplica
i szpital. Zamek taki, b´dàc dele-
gaturà w∏adzy paƒstwowej, swojà
formà architektonicznà domino-
wa∏ nad otoczeniem jako symbol
pot´gi i panowania. By∏ w pe∏ni
dzie∏em obronnym (z pot´˝nà
fosà i wie˝à – ostatnim miejscem
obrony), a tak˝e gospodarczym –
ten typ zamku posiada∏ co naj-
mniej jedno podzamcze gospo-
darcze.

Wiele z rysunków przedsta-
wionych w albumie to ruiny 
(Ostróda, Rogoêno, Sztum,
Szymbark, Âwiecie, Barciany,
Gi˝ycko). Los zamków od 
2. po∏. XVIII w. by∏ przesàdzony.

trudny wiek, tak dla tego zamku,
jak i ca∏ej Warmii, czas czterech
wojen. Trudno powiedzieç, jak
liczna by∏a za∏oga zamku, ale od
1520 r. by∏a sukcesywnie wzmac-
niana: zaci´˝nymi z Czech, kon-
nymi z Mazowsza, pieszymi
z okolic. W sumie przyby∏o po-
nad 3 tys. ludzi, nie liczàc s∏u˝by 
i koni. Co tam si´ musia∏o dziaç!
Przecie˝ konie i ludzie muszà
jeÊç, piç i spaç. A po çwiczeniach
m∏odzie˝, wyrwana ze swoich
domów, chce si´ bawiç – w ka˝-
dej epoce. 

WÊród wybranych przez ar-
tyst´ siedzib sà dwa wyjàtki nie
mieszczàce si´ w tytule. Przede
wszystkim – Wis∏oujÊcie – pol-
ska twierdza nadmorska. W koƒ-
cu XIII w. by∏a tu stra˝nica 
z nabrze˝em portowym i ognis-
kiem sygnalizacyjnym. W XV w.
wybudowano baszt´ cylindrycz-
nà zwanà Latarnià, w XVII w.
bastej´ zwanà Wieƒcem, a na
prze∏omie XVI i XVII w. Fort
Carré z czterema bastionami.
Przez XVII, XVIII i XIX w.
twierdza rozwija∏a si´ nadal,
obecnie prowadzone sà tam bada-
nia historyczno-technologiczno-
architektoniczne.

Stawa∏y si´ wi´zieniami, koszara-
mi, szpitalami lub by∏y rozbiera-
ne, s∏u˝y∏y jako miejsce pozyski-
wania materia∏ów budowlanych.
W albumie Zbigniewa Szczepan-
ka mo˝emy obejrzeç te budowle
w czasach ich ÊwietnoÊci. W au-
torskim odczytaniu bazy êród∏o-
wej widaç wp∏yw wybitnych
znawców tematu: Erika Dahl-
berga – rysownika Karola X Gu-
stawa i Konrada Steinbrechta –
wieloletniego konserwatora Mal-
borka. Autor studiowa∏ równie˝
wspó∏czesnych teoretyków i ba-
daczy: Wojciecha Krassowskie-
go, Antoniego Kàsinowskiego,
Andrzeja Rzempo∏ucha, Jana
Salma.

Autor ∏agodzi syntetyczne,
suche, fachowe kreski rysun-
ków dokumentacyjnych, próbuje 
tchnàç w nie wi´cej ˝ycia. GdzieÊ
pojawia si´ rybak, na dziedziƒcu
dru˝yna odbywa musztr´, widaç
skupiny drzew. To bardzo po-
trzebne prze∏amywanie barier 
i konwencji przy popularyzowa-
niu badaƒ naukowych. Na akwa-
relach rekonstrukcyjnych, np. na
tej pokazujàcej XVI-wieczny za-
mek w Reszlu, panuje dostojny
spokój. Tymczasem by∏ to bardzo
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Drugim wyjàtkiem jest za-
mek w Tykocinie, po∏o˝ony na
terenie historycznego Mazowsza.
Bli˝szy jest kulturze litewskiej
(poprzez Gaszto∏dów, budowni-
czych pierwszego zamku) czy
polskiej poprzez architekta Joba
Breffusa i jest, czy raczej by∏, tak
typowy dla polskiego budow-
nictwa obronnego poczàtku XVII
stulecia. Zygmunt August na
miejscu zamku Gaszto∏dów wy-
budowa∏ renesansowà twierdz´
przeznaczonà na arsena∏ dla dzia∏,
skarbiec i bibliotek´ przywiezio-
nà z Wilna. Nie mieszka∏ tam jed-
nak. Swój w∏asny dwór wybu-
dowa∏ w mieÊcie. Przy zamku

by∏a jedyna dogodna przeprawa
przez Narew na wschód, a˝ do
czasu wybudowania nowego cen-
trum w Bia∏ymstoku. Wtedy za-
mek zacz´to rozbieraç. Obecnej
odbudowie tykociƒskiej twierdzy
z przeznaczeniem na muzeum 
i hotel towarzyszy du˝e zaintere-
sowanie Êrodowiska konserwa-
torskiego.

Wydawnictwo Tower Press
zadba∏o o bardzo staranne wy-
danie ksià˝ki. Album w twardej
oprawie i etui zawiera 41 roz-
dzia∏ów (po jednym dla ka˝dego
zamku) w uk∏adzie alfabetycz-
nym. Jest te˝ mapa pó∏nocnej
Polski z zaznaczonymi na niej

wizerunkami zamków. Polskie
teksty przet∏umaczono na j´zyk
angielski i niemiecki, co bardzo
rozszerza kràg odbiorców. Dla
uwa˝nego czytelnika istotne sà
ostatnie strony albumu, gdzie
znajdujà si´ notaty dotyczàce
rysunków (równie˝ t∏umaczone).
Zawierajà dane na temat techniki,
materia∏u i wielkoÊci obrazów,
podajà opis przedstawianego frag-
mentu zamku, a przy rekonstruk-
cjach – podstaw´ do ich opraco-
wania. Jest to ciekawy, dobrze
skomponowany i wydany album
– pierwszy z zaplanowanej trzy-
tomowej serii o zamkach Polski. 
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The album of works by Zbig-
niew  Szczepanek, depicting

41 castles in northern Poland,
contains more than 200 water
colours, gouaches, pastels and
drawings executed in 1999-2003.

The warm hues, reader-friend-
ly poetic and excellent technical
level of the publication render it
particularly attractive. The elegant

album, in hard cover and a deco-
rative box, includes an English-
and German-language translation
and a map of northern Poland with
likenesses of the portrayed castles.

The album ends with notes
concerning the illustrations (also
translated), offering data about
the technique, material, and size
of the compositions, as well as

describing the presented fragment
of a given castle and, in the case
of reconstruction, the foundation
for its realisation.  

This indubitably interesting
and well-composed album is the
first in a planned three-volume
series about the castles of Poland.
The publishers – Tower Press –
ensured a meticulous edition.

CASTLES OF POMERANIA, WARMIA AND MAZURIA IN THE PAINTINGS AND DRAWINGS 
BY ZBIGNIEW SZCZEPANEK

Wyd. Tower Press, Gdaƒsk 2004, 188 pp.

SPOTKANIA W WILLI STRUVEGO 2001-2003 
WYK¸ADY O DZIEDZICTWIE KULTURY

Red. Danuta Królak-Merska, Katarzyna Jagoda Kwieciƒska 
Wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2004

Barbara Jamska
historyk sztuki
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

sztuk´ Âlàska oraz rol´ mecenatu
zakonnego. O historii obyczajów
w Polsce traktujà teksty Marii
Boguckiej i Jausza Tazbira.
Pierwszy omawia „Miejsce ko-
biety w kulturze szlacheckiej

XVI-XVIII wieku” i jest wyk∏a-
dem na temat roli Polek w ˝yciu
rodzinnym, gospodarczym i poli-
tycznym paƒstwa, rozwoju ich
edukacji oraz udzia∏u w kszta∏-
towaniu kulturalnego i artystycz-
nego oblicza Rzeczypospolitej.
Janusz Tazbir przedstawia „Sto-
sunek szlachty polskiej XVI-
XVIII wieku do zabytków”, zaj-
mujàc si´ szczególnie relacjami 
z podró˝y po Europie i analizujàc
reakcje polskiej szlachty na „sro-
dze wielkie” i „barzo kosztowne”
budowle u˝ytecznoÊci publicznej,
zwiedzane w Niderlandach czy
we W∏oszech.

Stanis∏aw Suchodolski swój
artyku∏ poÊwi´ca monetom, przed-
stawiajàc je jako materialnà 
i ikonograficznà podstaw´ wie-
dzy o przesz∏oÊci, ∏àczàcà w so-
bie cechy êród∏a archeologiczne-
go i narracyjnego. Dog∏´bna ana-
liza kilku monet z czasów pierw-
szych Piastów pozwoli∏a autoro-
wi tekstu na odczytanie z nich 

W 2004 r. ukaza∏ si´ drugi 
tom „Spotkaƒ w Willi Stru-

vego”, zawierajàcy kolejnych 
17 artyku∏ów wybitnych znaw-
ców przesz∏oÊci. Publikacja ta
jest kontynuacjà ksià˝ki z roku
2001, wydanà z zachowaniem 
takiej samej szaty graficznej 
i z dodaniem biogramów auto-
rów. Obok artyku∏ów podejmujà-
cych szeroko problem ochrony
zabytków, ponownie pojawiajà
si´ referaty z dziedziny archeo-
logii, historii sztuki i obyczajo-
woÊci, filozofii, a nawet j´zyko-
znawstwa. 

Jan Wrabec, badajàcy od lat
sztuk´ Âlàska, w artykule „Barok
Âlàski mi´dzy Czechami, Austrià
i Polskà”, wykazuje zwiàzki for-
malno-stylistyczne architektury,
malarstwa i rzeêby, ∏àczàce w je-
den region artystyczny Dolny
Âlàsk i Czechy oraz Górny Âlàsk 
i Morawy. Na przyk∏adzie licz-
nych zabytków stara si´ pokazaç
wp∏ywy krajów habsburskich na
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nie tylko historii, ale tak˝e wyglà-
du insygniów w∏adzy czy elemen-
tów uzbrojenia, nie znanych z ba-
daƒ archeologicznych. Do wcze-
snej historii polskiej paƒstwo-
woÊci odnosi si´ tak˝e Zofia Kur-
natowska, omawiajàc „Najnowsze
badania archeologiczne w Wielko-
polsce i ich znaczenie dla pozna-
nia poczàtków paƒstwa polskiego”.
Autorka wspomina m.in. o nie-
dawnych sensacyjnych odkryciach 
w Gieczu. W∏odzimierz Godlew-
ski przedstawia konsekwencje
wielkich odkryç archeologicznych
w Faras i Naqlun. To ostatnie
miejsce le˝àce na obrze˝ach oazy
Fajum, do niedawna zupe∏nie 
zapomniane, po odkryciu w nim
ruin póênoantycznego klasztoru
sta∏o si´ wa˝nym oÊrodkiem
˝ycia religijnego, turystycznego
i naukowego.

„Âcienne malowid∏a bizan-
tyƒsko-ruskie w Polsce” z punktu
widzenia konserwatora i techno-
loga omawia Stanis∏aw Stawicki.
Dajàc obszerny wyk∏ad na temat
anatomii, tj. budowy tych malo-
wide∏, prostuje jednoczeÊnie
wiele b∏´dów powstajàcych przy
próbie okreÊlenia technologii ma-
lowid∏a, jak chocia˝by nadu˝y-
wania terminu fresk.

Obok artyku∏ów prezentujà-
cych uznane przez nas zabytki
przesz∏oÊci znalaz∏a si´ praca
Kwiryny Handke, poruszajàca
problem nazewnictwa miejskie-
go, prezentujàca szczególny ro-
dzaj nazw funkcjonujàcych od
dawna i mogàcych nosiç miano
zabytków niematerialnych oraz

wskazujàca na powsta∏e w 2. po∏.
XX w. okreÊlenia cz´sto nieodpo-
wiednie dla obiektów topogra-
ficznych. 

„Poj´cie materialnej i niema-
terialnej wartoÊci dzie∏a sztuki 
w filozofii i estetyce” jest tematem
referatu Miros∏awa ˚elaznego,
który zastanawia si´ nad wzajem-
nymi relacjami ró˝nych wartoÊci
dzie∏a, od materialnej i empirycz-
nej po artystycznà i historycznà. 

W omawianym tomie zna-
laz∏y si´ referaty z zakresu his-
torii ochrony dziedzictwa kultu-
rowego. Artyku∏ Edwarda Bart-
mana „Przyrodnicze i humani-
styczne wartoÊci krajobrazu.
Tradycje, teraêniejszoÊç, przy-
sz∏oÊç” to przedstawienie proble-
mu dzia∏alnoÊci cz∏owieka w kra-
jobrazie, zaznaczenie jego wielo-
wiekowej wra˝liwej i umiej´tnej
gospodarki krajobrazowej, a jedno-
czeÊnie krytyka obecnej, cz´sto
skrajnie rabunkowej. 

Andrzej Pomian odpowiada
na postawione w tytule wystàpie-
nia pytanie „Dlaczego chronimy
zabytki” przez naszkicowanie
dziejów kultu relikwii, zaintere-
sowania antykiem i wreszcie po-
wstania pierwszych instytucji po-
wo∏anych do ochrony zabytków. 

Natomiast Maria Poprz´cka
zastanawia si´ nad stosunkiem
sztuki wspó∏czesnej do natury 
i kultury, zauwa˝ajàc absolutnà
oboj´tnoÊç dzisiejszych twórców
wobec dziedzictwa, ca∏kowity
zanik dialogu mi´dzy epokami.

Rol´ paƒstwa i prawa w za-
kresie ochrony dziedzictwa oma-

wia referat Jana Piotra Pruszyƒ-
skiego, b´dàcy w du˝ej mierze
prezentacjà jego monografii
„Dziedzictwo kultury Polski, jego
straty i ochrona prawna” (Kraków
2001). Tematyk´ spo∏ecznego i po-
litycznego zaanga˝owania w dzie-
dzinie konserwacji i ochrony
dziedzictwa podejmujà równie˝
referaty Bohdana Rymaszewskie-
go „Wàtki spo∏eczne i polityczne
w kszta∏towaniu teorii i praktyki
konserwatorskiej w Polsce”, Mi-
ros∏awy Grabowskiej „Organi-
zacje pozarzàdowe – ich rola 
w spo∏eczeƒstwie obywatelskim 
i ich kondycja w Polsce” oraz
tekst Jurija Makara, traktujàcy 
o wspó∏pracy ukraiƒsko-polskiej
w zakresie ochrony zabytków. 

Tom zamyka artyku∏ Krysty-
ny Paw∏owskiej „Ochrona zabyt-
ków – przed ludêmi czy dla ludzi”,
analizujàcy bardzo cz´sto wra˝li-
wà i odpowiedzialnà postaw´
wspó∏czesnych mieszkaƒców pol-
skich miast wobec ich otoczenia.

Publikacja zamyka cykl spot-
kaƒ w dawnej siedzibie Towarzy-
stwa. Spotkania odbywajàce si´
obecnie w ¸azienkach Królew-
skich, w sali koncertowej Pod-
chorà˝ówki, poÊwi´cone sà pol-
skim rezydencjom historycznym,
m.in. ¸azienkom, Zamkowi Kró-
lewskiemu w Warszawie i na Wa-
welu, pa∏acom w Wilanowie, Ja-
b∏onnie czy Rogalinie. Liczymy,
˝e i te referaty uka˝à si´ drukiem,
prezentujàc, jak poprzednie tomy,
wielostronne, ciekawe i nowe
spojrzenie na problemy polskiego
dziedzictwa kulturowego.

The discussed book is a second
part of professorial lectures

concerning the protection of 
cultural heritage – a total of 17
papers read in 2001-2003. 

The published texts deal with,
i. a., archaeological discoveries
(the excavations in Faras and
Naqlun and the most recent

research conducted in Greater
Poland), the history of Polish
mores (e.g. the attitude of the
Polish gentry during the six-
teenth-eighteenth century towards
historical monuments, the place
of the woman in modern gentry
culture), as well as the conserva-
tion and history of art. 

Many of the articles discuss
the topical question of the social
and political conditions for the
protection of cultural heritage in
Poland as well as international
co-operation involving the pro-
tection of souvenirs of the past. 

MEETINGS AT THE STRUVE VILLA 2001-2003. LECTURES ON CULTURAL HERITAGE
Red. Danuta Królak-Merska, Katarzyna Jagoda Kwieciƒska 
Wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2004
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ADAM KRAJEWSKI, PIOTR WITOMSKI, „OCHRONA DREWNA”
Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 271, rys. 31, fot. 89, tab. 4, schematów 8

Dominik Màczyƒski
architekt
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

i owadów. Szczególnie wyczer-
pujàco – w ramach stosunkowo
skromnych mo˝liwoÊci, jakie
stwarza konwencja skryptu –
ukazano najnowsze teorie rozk∏a-
du drewna przez mikroorganiz-
my. Czytelnik zyska∏ zatem mo-
˝liwoÊç pog∏´bienia wiedzy na
ten temat bez koniecznoÊci 
prowadzenia ucià˝liwych cz´sto 
poszukiwaƒ w polskim i obco-
j´zycznym piÊmiennictwie lub
pomini´cia tych zagadnieƒ, jeÊli
interesujà go wy∏àcznie sympto-
my rozk∏adu drewna, cechy umo-
˝liwiajàce identyfikacj´ poszcze-
gólnych gatunków grzybów oraz
okreÊlenie stopnia zagro˝enia.

Autorzy w przyst´pny sposób
omawiajà tak˝e kwestie zagro-
˝enia drewna w konstrukcjach 
i wyrobach przez termity oraz
zwierz´ta morskie. Tematyka ta
zyskuje u nas na znaczeniu cho-
cia˝by z powodu przystàpienia
Polski do Unii Europejskiej i wy-
nikajàcych z tego faktu powiàzaƒ.

O ile zniszczenia powodowa-
ne przez termity oraz sposoby
przeciwdzia∏ania im by∏y ju˝
opisywane w podr´czniku i atla-
sie autorstwa prof. dr. hab. Jana
Dominika i prof. dr. hab. Jerzego
R. Starzyka, to szkody powodo-
wane przez zwierz´ta morskie
stanowià tematyk´ niemal nie-
znanà nawet dla specjalistów zaj-
mujàcych si´ w Polsce ochronà 
i konserwacjà drewna. Na Êwiecie
ochrona drewna przed termitami
oraz morskimi ma∏˝ami i rów-
nonogami ma bardzo du˝e zna-
czenie, o czym Êwiadczy liczba
corocznie ukazujàcych si´ pu-
blikacji temu poÊwi´conych.
Tymczasem w polskich opracowa-
niach naukowych cz´sto brakuje
nawet prawid∏owego nazewnictwa

wraz z drewnem zasiedlonym ju˝
jako surowiec oraz gatunki po-
wodujàce zniszczenia konstrukcji
poprzez drà˝enie gniazd lub kry-
jówek. Takie potraktowanie doÊç
licznej grupy szkodników jest
bardziej dost´pne dla czytelnika
nie b´dàcego biologiem, ni˝ sy-
stematyzacja doÊç obszernej gru-
py organizmów na zasadzie po-
dzia∏ów taksonomicznych wed∏ug
rz´dów i rodzin. JednoczeÊnie
daje wi´ksze mo˝liwoÊci przeko-
nania czytelnika o perspektywach
bardzo skutecznej ochrony drew-
na, tkwiàcych w profilaktyce
budowlanej, selekcji surowca czy
niektórych aspektach jego obrób-
ki. Wiele uwagi poÊwi´cono 
przy tym zniszczeniom drewna 
w obiektach zabytkowych, co
wydaje si´ byç wa˝ne wobec
braku monografii poÊwi´conej
wy∏àcznie tej tematyce.

W publikacji stosunkowo
du˝o miejsca poÊwi´cono ogól-
nym wiadomoÊciom dotyczàcym
biologii i fizjologii grzybów 

Publikacja ma charakter skryp-
tu akademickiego. Powsta∏a 

z potrzeby zbiorczego uj´cia 
i aktualizacji materia∏ów do çwi-
czeƒ w zakresie ochrony drewna
ze studentami Wydzia∏u Techno-
logii Drewna SGGW na studiach
dziennych, zaocznych oraz na
kierunku konserwacja drewna
zabytkowego. Korzystaç z niej
mogà tak˝e pracownicy przedsi´-
biorstw budowlanych, specjaliÊci
Wojewódzkich Urz´dów Ochrony
Zabytków, pracownicy muzeów,
a tak˝e  inne osoby zajmujàce si´
drewnem w dzia∏alnoÊci zawodo-
wej czy artystycznej. Opracowujàc
skrypt dla tak szerokiego kr´gu
odbiorców, autorzy jedynie mar-
ginalnie zasygnalizowali proble-
matyk´ ochrony drewna w lesie.

Wprowadzenie do poruszanej
tematyki zawiera klasyfikacj´
czynników degradacji drewna
oraz informacje o uwarunkowa-
niach naturalnej jego trwa∏oÊci.
Wiele uwagi poÊwi´cono nast´p-
nie czynnikom biologicznym,
stwarzajàcym w naszym klimacie
szczególne zagro˝enie dla drewna
– grzybom i owadom. Dokonano
przy tym podzia∏u omawianych
gatunków, stosownie do ich zna-
czenia gospodarczego, na orga-
nizmy powodujàce szkody na
surowcu znajdujàcym si´ w ró˝-
nym stanie wilgotnoÊciowym
oraz na organizmy niszczàce
drewno w konstrukcjach i wyro-
bach. W tym ostatnim przypadku
szkodliwe gatunki owadów po-
dzielono wst´pnie na grupy zwià-
zane z typowymi materia∏ami:
drewnem suchym, drewnem za-
wilgoconym i zagrzybionym, 
a tak˝e materia∏em przerobionym,
zawierajàcym pozosta∏oÊci kory. 

Przedstawiono te˝ owady
wprowadzone do konstrukcji
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organizmów atakujàcych drewno
znajdujàce si´ w kontakcie z wo-
dà morskà. Omawiana publikacja
wype∏nia braki istniejàce na na-
szym rynku wydawniczym. 

Uszkodzenia drewna przez
dzi´cio∏y, tak charakterystyczne
dla naszego kraju, pozostawa∏y
dotàd niedostrzeganà kwestià,
choç jest ona specyficznym zja-
wiskiem ze wzgl´du na naszà
tradycj´ budowlanà. Ta luka rów-
nie˝ zosta∏a uzupe∏niona.

Najgroêniejszy spoÊród abio-
tycznych czynników niszczàcych
drewno, jakim jest ogieƒ, zosta∏
omówiony bardzo krótko. Z punk-
tu widzenia czytelników zainte-
resowanych ochronà zabytków
przed tym ˝ywio∏em, ciekawà
informacjà mog∏oby byç podanie
danych, dotyczàcych strat w za-
sobach naszej drewnianej archi-
tektury sakralnej oraz budynków
zgromadzonych w skansenach. 

Rozdzia∏ dotyczàcy chemicz-
nych Êrodków ochrony drewna,
zwanych impregnatami, wyjaÊnia

i rozwija wczeÊniej pojawiajàcà
si´ w publikacji terminologi´.
Niewàtpliwie w podr´czniku aka-
demickim powinien byç szerzej
rozbudowany, ale omawiane opra-
cowanie jest tylko skryptem, stàd
taka lapidarnoÊç ma swoje uspra-
wiedliwienie. W zwi´z∏y i przej-
rzysty sposób omówiono klasyfi-
kacj´ impregnatów, symbolik´ sto-
sowanà w przemys∏owych Êrod-
kach ochrony drewna oraz najwa˝-
niejsze grupy toksycznych sub-
stancji wchodzàcych w sk∏ad pre-
paratów. W rozdziale tym podano
równie˝ sporo wiadomoÊci doty-
czàcych Êrodków do gazowania
drewna. Ta grupa substancji czyn-
nych znajduje coraz szersze zasto-
sowanie w ochronie dóbr kultury,
zarówno w przypadkach obiektów
architektonicznych, jak i zbiorów
muzealnych. Bywa ona na ogó∏
marginalnie traktowana w wi´k-
szoÊci publikacji, dlatego z uzna-
niem nale˝y przyjàç informacje
zebrane na ten temat przez
autorów omawianego skryptu.

W skrótowy sposób omówio-
no mechanizmy wnikania ciek-
∏ych preparatów do drewna, klasy
Êrodowisk zagro˝enia i metody
nasycania. Przedstawiono rów-
nie˝ sposoby zwalczania owadów
i grzybów przy u˝yciu metod
fizycznych, które stosowane sà na
szerszà skal´ w praktyce. Nale˝à
do nich wysoka temperatura 
i promienie gamma. Pierwszy
czynnik fizyczny znalaz∏ dotàd
zastosowanie g∏ównie w dezyn-
sekcji drewnianych konstrukcji
budowlanych, zw∏aszcza w Danii
i Niemczech. Drugi stosowany
jest w konserwacji zabytków,
szczególnie we Francji i Cze-
chach, a ostatnio coraz cz´Êciej 
w Polsce, dzi´ki dzia∏alnoÊci
Mi´dzyresortowego Instytutu
Techniki Radiacyjnej Politech-
niki ¸ódzkiej.

Przedstawiony skrypt mo˝na
uznaç za wa˝nà i potrzebnà pu-
blikacj´ z nowymi elementami 
w naszym piÊmiennictwie.

An introduction to topics as-
sociated with the correct re-

cognition of damage incurred to
timber – a material universally
applied in construction. 

The authors proposed methods
of countering the biological cor-
rosion of timber, produced by
fungi and insects. The publication
contains, i. a. the proper names of

organisms attacking timber and
information about the use of
impregnants, with considerable
attention paid to affected histori-
cal monuments.

ADAM KRAJEWSKI, PIOTR WITOMSKI, “THE PROTECTION OF TIMBER”  
Wyd. SGGW, Warszawa 2003,  271 pp.,  31 fig., 89 photos, 4 tables, 8 schemes

SZLAKAMI ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Katarzyna Sadowska-Mazur
etnolog
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

Po wstàpieniu Polski do Unii
Europejskiej wiele si´ w na-

szym kraju zmieni∏o. Dzi´ki 
ró˝nego rodzaju programom
pomocowym i nowym mo˝li-
woÊciom uzyskania dodatkowych
Êrodków na dofinansowanie pla-
nowanych lub ju˝ rozpocz´tych

przedsi´wzi´ç w∏adze poszcze-
gólnych gmin, powiatów czy
województw zacz´∏y zwracaç
wi´kszà ni˝ dotychczas uwag´ na
ich potencja∏ turystyczny i podej-
mowaç próby wykorzystania go
w promocji podlegajàcych im
terenów.

Jednym ze sposobów na roz-
reklamowanie regionu sta∏o si´
wytyczanie tzw. szlaków tema-
tycznych. Trasy takie powstajà
nie tylko z myÊlà o mi∏oÊnikach
zabytków, ale majà równie˝ 
za zadanie uczyç, informowaç 
i przy okazji promowaç walory
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na∏a Karola Wojty∏y 9 wrzeÊnia
1978 r. przed jego wyborem na
papie˝a. 

Ciekawym przyk∏adem szla-
ku, który mia∏by swym zasi´giem
objàç niemal˝e ca∏à Europ´, sà
Greenways – Zielone Szlaki 
dziedzictwa przyrodniczo-kultu-
rowego tworzone wzd∏u˝ „zielo-
nych korytarzy” rzek. ¸àczà one
poszczególne regiony i atrakcje

turystyczne, wspierajà rozwój tu-
rystyki przyjaznej dla Êrodowiska
oraz promujà zdrowy styl ˝ycia.
Idea Greenways narodzi∏a si´ 
w Stanach Zjednoczonych w la-
tach 50. XX w. DziÊ istnieje 
w USA kilkanaÊcie tysi´cy kilo-
metrów takich szlaków. W Euro-
pie Zachodniej poczàtki Green-
ways przypadajà na lata 80. i 90.
ubieg∏ego stulecia. W za∏o˝eniach

Europejskiego Stowarzyszenia na
rzecz Greenways jest zorgani-
zowanie sieci szlaków, którymi
turyÊci b´dà mogli przemierzaç
ca∏à Europ´. Granice paƒstw nie
b´dà stanowiç tu ˝adnej bariery.
W Polsce ide´ Zielonych Szla-
ków propaguje Fundacja Partner-
stwo dla Ârodowiska. W ich two-
rzenie w∏àczajà si´ samorzàdy,
instytucje rzàdowe, organizacje

1. Zalipie, wieÊ s∏ynàca ze zdobienia domów kwiatowymi wzorami, który to zwyczaj
wywodzi si´ z XIX w. Prace zalipian mo˝na podziwiaç m.in. w Zagrodzie Felicji Cury∏owej,
obecnie filia Muzeum Okr´gowego w Tarnowie. Fot. P. Mierniczak. Wszystkie zdj´cia 
z archiwum Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Ma∏opolskiego.
1. Zalipie, village famous for decorating its houses with floral patterns, a custom dating from
the nineteenth century. Works by the local inhabitants may be admired in, i. a. the Farm of
Felicja Cury∏owa, today: branch of the Regional Museum in Tarnów. Photo: P. Mierniczak.
All photos: archive of the Marshal’s Office of the Voivodeship of Little Poland.

turystyczne danego obszaru. Nie
sposób wymieniç wszystkie takie
szlaki, powsta∏o ich bowiem
w ostatnim czasie bardzo wiele,
ale warto zwróciç uwag´ na cho-
cia˝ kilka z nich. 

Szlak Orlich Gniazd – to
jedna z najpopularniejszych tras
wycieczkowych. Prowadzi z Kra-
kowa do Cz´stochowy przez Oj-
cowski Park Narodowy i ma d∏u-
goÊç 163 km. Jego nazwa pocho-
dzi od znajdujàcych si´ na trasie
ruin zamków obronnych, usytuo-
wanych na stromych ska∏kach
wapiennych niczym orle gniazda. 

Szlak Piastowski – trasa
∏àczàca miejscowoÊci zwiàzane 
z poczàtkami paƒstwa polskiego.
Przebiega przez obszary pó∏noc-
no-wschodniej Wielkopolski, za-
chodnie Kujawy i wschodnià
cz´Êç Równiny Inowroc∏awskiej.
Jego nazwa pochodzi od w∏adajà-
cej ziemiami polskimi w okresie
wczesnoÊredniowiecznym dynas-
tii Piastów. Poszczególne miejsco-
woÊci Szlaku Piastowskiego po-
siadajà cenne, zwiàzane z poczàt-
kami polskiej paƒstwowoÊci, za-
bytki romaƒskie. 

Szlak Gotycki – jest to p´tla
o d∏ugoÊci 248 km, ∏àczàca 35 za-
bytków na trasie Nowy Targ –
Kie˝mark – Nowy Targ. Autorem
szlaku jest Fundacja Rozwoju
Regionu Jeziora Czorsztyƒskie-
go, która przy jego realizacji
wspó∏pracowa∏a ze s∏owackim
partnerem ze Spiskiej Starej Wsi 
i Urz´dem Marsza∏kowskim Wo-
jewództwa Ma∏opolskiego.

Szlak Papieski – trasa w Be-
skidzie ˚ywieckim o d∏ugoÊci 
18 km, upami´tniajàca ostatnià
w´drówk´ górskà ksi´dza kardy-
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Sam pomys∏ szlaku tury-
stycznego, obejmujàcego wybrane
obiekty architektury drewnianej,
zrodzi∏ si´ pod koniec lat 90.
ub.w. w istniejàcej wówczas Kra-
kowskiej Agencji Rozwoju Tury-
styki. Po wprowadzeniu nowego
podzia∏u administracyjnego sa-
morzàdowe w∏adze wojewódz-
twa ma∏opolskiego podj´∏y si´
zadania wykreowania nowego
produktu turystycznego. 

Szlak Architektury Drew-
nianej prezentuje ró˝norodne 
i unikatowe zabytki budownictwa
drewnianego. Na szlaku tym, o
∏àcznej d∏ugoÊci 1500 km, znaj-
duje si´ 237 najbardziej wartoÊcio-
wych obiektów: 126 koÊcio∏ów 
i kaplic rzymskokatolickich, 41
cerkwi i kaplic greckokatolickich
i prawos∏awnych oraz 70 innych
zabytków prezentowanych w ze-
spo∏ach lub pojedynczo. Niektóre
zachowane obiekty, w tym koÊ-
cio∏y drewniane z okresu od XV
do XVIII w., majà charakter uni-
katowy w skali Êwiatowej, po-
twierdzony w 2003 r. wpisaniem
czterech z nich: w D´bnie, Bina-
rowej, S´kowej i Lipnicy Muro-
wanej na List´ Âwiatowego Dzie-
dzictwa UNESCO2. W celu u∏at-
wienia zwiedzania szlaku, po-
dzielony on zosta∏ na szeÊç tras.
Wszystkie znajdujàce si´ na nim
obiekty drewniane sà oznakowa-
ne. W pobli˝u ka˝dego z nich usta-
wiona jest tablica z krótkim opi-
sem zabytku w trzech j´zykach. 

Szczegó∏owe informacje na
temat poszczególnych tras 
i obiektów mo˝emy znaleêç na
wspomnianej p∏ycie. Ca∏oÊç za-
wartego na niej materia∏u skom-
ponowana jest w bardzo przy-
st´pny i prosty w obs∏udze spo-
sób. Po wyborze w∏aÊciwego dla
nas j´zyka oraz krótkim wst´pie,
mamy do dyspozycji menu z po-
dzia∏em na: 
q Szlak Architektury Drewnianej

– trasy Szlaku – wybór miej-
scowoÊci z mapy,

q list´ obiektów z wyszczegól-
nieniem: 
– koÊcio∏ów,
– cerkwi,

trasy nie wykracza poza granice
regionu. Na szcz´Êcie powoli za-
czyna si´ to zmieniaç. 

Zdecydowanym liderem w pro-
mocji w∏asnych terenów i po-
szczególnych ich atrakcji jest
Ma∏opolska. Ca∏kiem niedawno
Departament Edukacji i Kultury
Urz´du Marsza∏kowskiego Woje-
wództwa Ma∏opolskiego wyda∏
p∏yt´ CD zawierajàcà informacje
na temat istniejàcego tu Szlaku
Architektury Drewnianej. Pomys∏
godny pochwa∏y i naÊladowania.
OczywiÊcie ca∏y projekt to tak˝e
szereg wydawnictw oraz infor-
macje zamieszczone w „Atlasie
Turystycznym Ma∏opolski”1.
Jednak wykorzystanie noÊnika
CD z pewnoÊcià znacznie po-
szerza kràg odbiorców. 

pozarzàdowe, przedsi´biorcy oraz
mieszkaƒcy regionów. Obszar,
jaki Greenways obejmuje swym
zasi´giem w naszym kraju, to
pi´ç województw: zachodnio-
pomorskie, kujawsko-pomorskie,
wielkopolskie, pomorskie i ma∏o-
polskie.

To tylko niewielka cz´Êç 
z istniejàcych na terenie nasze-
go kraju tras tematycznych.
Powstajà one g∏ównie z lokalnej
inicjatywy i sà nie tylko cieka-
wym urozmaiceniem dla turystów,
ale i, jak wczeÊniej zosta∏o powie-
dziane, formà promocji obszaru,
na którym funkcjonujà. Jednak˝e
powstanie szlaku to po∏owa sukce-
su. Trzeba jeszcze odpowiednio
go zareklamowaç. Cz´sto bywa
tak, ˝e wiedza o istnieniu takiej

2. Szymbark, wiatrak w OÊrodku Budownictwa Ludowego, oddzia∏ Muzeum Okr´gowego
w Nowym Sàczu. Fot. M. Grochowski.
2. Szymbark, windmill in the Folk Architecture Centre, department of the Regional Museum
in Nowy Sàcz. Photo: M. Grochowski.
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– innych obiektów, 
– obiektów wpisanych na List´ 

Âwiatowego Dziedzictwa 
UNESCO,

q s∏ownik,
q przewodnik po prezentacji. 

Podane informacje sà wyczer-
pujàce, dok∏adne, uzupe∏nione
barwnymi fotografiami ka˝dego
obiektu. Doskona∏ym pomys∏em
by∏o umieszczenie s∏ownika, któ-
ry z pewnoÊcià u∏atwi korzysta-
nie z opisów zabytków osobom 
mniej obeznanym z tematem. 
Niewàtpliwym atutem jest te˝
wykorzystanie systemu informa-
cji przestrzennej – ka˝dy obiekt
zaznaczony jest na za∏àczonej,
interaktywnej mapce, dzi´ki któ-
rej mo˝na zaplanowaç sobie
w∏asny wariant zwiedzania. 

P∏yta zosta∏a przygotowana 
z ogromnà starannoÊcià. Rzetelne
informacje, prosty, a zarazem
profesjonalny sposób obs∏ugi to
istotne atuty tego produktu.
Usztywniona ok∏adka z koloro-
wymi zdj´ciami zach´ca do wir-
tualnej, a nast´pnie rzeczywistej
podró˝y po atrakcyjnych, nieraz
ma∏o znanych zakàtkach prezen-
towanego regionu.

Ale Szlak Architektury Drew-
nianej to nie tylko województwo
ma∏opolskie. Przebiega on równie˝
przez dwa inne województwa po-
∏udniowej Polski – podkarpackie i
Êlàskie. W 2001 r. marsza∏kowie
tych trzech województw podpi-
sali porozumienie o wspó∏dzia∏a-
niu w tworzeniu Szlaku. 

W obr´bie województwa pod-
karpackiego wyodr´bnionych zo-
sta∏o dziewi´ç tras-p´tli o ∏àcznej
d∏ugoÊci 1200 km, pozwalajàcych
na szczegó∏owà prezentacj´ 127.
obiektów. Podkarpacie by∏o od
wieków obszarem przenikania si´
kultur i religii wielu narodów,
stàd zabudowa ma∏ych miaste-
czek i wsi po∏udniowej jego cz´Ê-
ci jest tak unikatowa. Równie˝ 
i tu w 2003 r. na List´ Âwiato-
wego Dziedzictwa UNESCO tra-
fi∏y dwa koÊció∏ki: w Haczowie 
i Bliznem. W zwiàzku z promocjà
Szlaku, Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna wyda∏a
mapk´ z naniesionymi obiekta-
mi i zaznaczonymi trasami3. 
W przewodniku turystycznym
„W´drówki podkarpackie” umiesz-
czony zosta∏ rozdzia∏ dotyczàcy
Szlaku Architektury Drewnianej4.

W najbli˝szym czasie Urzàd Mar-
sza∏kowski Województwa Pod-
karpackiego planuje równie˝ wy-
daç p∏yt´ CD z prezentacjà szlaku, 
a tak˝e folder.

Szlak Architektury Drewnia-
nej na terenie województwa Êlà-
skiego, liczàcy 326 km, obejmuje
∏àcznie 84 obiekty: koÊcio∏y, ka-
plice, dzwonnice, cha∏upy, karcz-
my, leÊniczówki, pa∏acyk my-
Êliwski, skanseny i obiekty go-
spodarcze. Podzielony zosta∏ na
Tras´ G∏ównà i pi´ç tras-p´tli.
Tak jak w dwóch pozosta∏ych
województwach, obiekty oznako-
wane zosta∏y tablicami informa-
cyjnymi, na których umieszczono
opis zabytku oraz schematycznà
mapk´, obrazujàcà jego usytuo-
wanie na Szlaku. JeÊli chodzi 
o promocj´ Szlaku Architektury
Drewnianej, to Urzàd Marsza∏-
kowski Województwa Âlàskiego
wyda∏ jedynie folder „Szlak Ar-
chitektury Drewnianej w woje-
wództwie Êlàskim”, w którym po-
kazano wszystkie trasy i umiesz-
czono schematyczne, krótkie opi-
sy obiektów5. 

Dodatkowe informacje na te-
mat ka˝dej z cz´Êci Szlaku mo˝emy

PIÂMIENNICTWO

3. Zubrzyca, Orawski
Park Etnograficzny otwar-
ty w 1955 r. W skansenie
znajdujà si´ domy, wiej-
skie warsztaty rzemieÊl-
nicze, szko∏a, dwie karcz-
my, dzwonnica oraz dwór.
Fot. M. Grochowski.
3. Zubrzyca, Orawa Eth-
nographic Park opened 
to the public in 1955. 
The Skansen contains
cottages, rural artisans’
workshop, a school, two
taverns, a bell tower and 
a manor house. Photo: 
M. Grochowski.
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znaleêç w Internecie na stronach
poszczególnych województw
(www.ma∏opolskie.pl/szlak/;
www. podkarpackie.pl/szlak/;
www.silesia-region.pl/sad/).

Niewàtpliwie ca∏a inicjatywa
powo∏ania do istnienia Szlaku
Architektury Drewnianej godna
jest pochwa∏y i naÊladowania. 
W 2001 r. trzy urz´dy marsza∏-
kowskie trzech województw pod-
j´∏y si´ realizacji wspólnego pro-
jektu, czego efekt mo˝emy dziÊ
podziwiaç. Budujàce jest to, i˝ ca-
∏y projekt pozosta∏ otwarty na ko-
lejne inicjatywy. W maju 2004 r.
w Krakowie Polska Organiza-
cja Turystyczna i Ma∏opolska
Organizacja Turystyczna zorga-

nizowa∏y dla Regionalnych Orga-
nizacji Turystycznych i urz´dów
marsza∏kowskich z ca∏ej Polski
szkolenie „System turystycznych
znaków drogowych i jego wpro-
wadzanie w terenie”, w trakcie któ-
rego Urzàd Marsza∏kowski Woje-
wództwa Ma∏opolskiego przed-
stawi∏ swoje doÊwiadczenia zwià-
zane z tworzeniem szlaków na
terenie Ma∏opolski. 

Szlak Architektury Drewnia-
nej jako nowy produkt turystycz-
ny w po∏udniowej Polsce ma na
celu ukazanie atrakcji turystycz-
nych, promocj´ oraz aktywizacj´
gmin i powiatów, przez które
przebiega. Jednak˝e równoczeÊ-
nie spe∏nia bardzo wa˝nà funkcj´

dydaktycznà – uczy i informuje.
Âwiadectwem, jak wa˝na jest to
inicjatywa, niech b´dà s∏owa jed-
nej z uczestniczek forum interne-
towego ROZTOCZE na temat
Szlaku, z 2004 r.:
„(…) Âwietny pomys∏. Sama do-
wiedzia∏am si´ o istnieniu kilku
pi´knych, drewnianych cerkwi 
i koÊcio∏ów na moich terenach.
Dla turystów czasem zupe∏nie nie
zorientowanych, co ciekawego
mo˝na zobaczyç, taka mapka
szlaku mo˝e byç inspiracjà, ˝eby
zwiedziç nawet wi´cej obiektów
ni˝ ten, na który mo˝e przypad-
kowo si´ natkn´li. Oby wi´cej ta-
kich inwestycji.”

4. Orawka, koÊció∏ parafialny p.w. Êw. Jana Chrzciciela, po∏. XVII w. Fot. M. Grochowski.
4. Orawka, parish church of St. John the Baptist, mid-seventeenth century. Photo: M. Grochowski.
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In the wake of Poland’s access 
to the European Union there

emerged multiple new opportuni-
ties associated with obtaining
additional funds for planned or
inaugurated investments. 

Voivodeship offices and self-
government authorities are pay-
ing more attention to the tourist
potential of their terrains and
embarking upon attempts at
exploiting them in regional pro-
motion campaigns. 

One of the methods applied
for popularising a given region
has been the delineation of so-
called thematic routes. An excel-
lent example of this approach 
is the Wooden Architecture 
Trail presenting assorted unique 
examples of timber construction. 
The trail runs across three 
voivodeships: Little Poland, Sub-
Carpathian and Silesian, where in
2001 the local marshal’s offices
undertook the realisation of the

joint project. Special emphasis is
due to the fact that despite the
completed establishment of the
Trail, initiatives intent on its con-
stant promotion are continued. 

It is precisely for this purpose
that the Marshal’s Office of the
Voivodeship of Little Poland has
issued a CD record containing
detailed information about the
routes and objects comprising this
particular fragment of the Trail.

ALONG THE TRACES OF WOODEN ARCHITECTURE

Przypisy
1. Atlas Turystyczny Ma∏opolski, Kraków,
b.r.w.
2. 03.07.2003 r. na List´ Âwiatowego
Dziedzictwa UNESCO zosta∏o wpisanych
szeÊç koÊcio∏ów: w Binarowej, Bliznem,
D´bnie, Haczowie, Lipnicy Murowanej 

i S´kowej, z czego koÊcio∏y w Bliznem 
i Haczowie znajdujà si´ na terenie woje-
wództwa podkarpackiego.
3. Szlak Architektury Drewnianej. Mapa
turystyczna. Województwo podkarpackie,
Rzeszów 2004.

4. W´drówki podkarpackie. Przewodnik
turystyczny, Rzeszów 2004.
5. Szlak Architektury Drewnianej w wo-
jewództwie Êlàskim, Katowice, b. r.w.

ÂLÑSKIE CENTRUM, ÂLÑSKIE DZIEDZICTWO,
ÂLÑSKIE WYDAWNICTWA

Anna Kalina
etnolog
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

AktywnoÊç wydawnicza Âlàs-
kiego Centrum Dziedzictwa

Kulturowego w Katowicach wska-
zuje, jak b´dàc aktywnym w ob-
r´bie regionu, mo˝na jednoczeÊ-
nie przekraczaç jego granice 
i swoim przyk∏adem inspirowaç
do dzia∏aƒ na rzecz ochrony
dziedzictwa innych obszarów. 

Jednak by sta∏o si´ mo˝liwe
docenienie tej aktywnoÊci, przy-
datne b´dzie zaznajomienie si´
z choçby niektórymi jej efektami.
Przeglàdajàc propozycje wydaw-
nicze i zapoznajàc si´ z poszcze-
gólnymi tytu∏ami, uwag´ zwraca
konsekwencja w dzia∏aniu, dobór
tematów i sposób ich opracowa-
nia. JeÊli w tym przypadku mo˝-
na mówiç o wychodzeniu poza
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granice regionu, to w znacznej
mierze dotyczy to sposobu, w ja-
ki przedstawiane jest dziedzictwo
kulturowe. Pod wieloma wzgl´-
dami mo˝e on s∏u˝yç jako przy-
k∏ad dla innych oÊrodków o po-
dobnym profilu dzia∏ania. 

Na Âlàsku przenikajà si´
wp∏ywy kilku narodów i wyznaƒ,
ró˝ne tradycje artystyczne i gos-
podarcze, pi´kne krajobrazy i te-
reny zdegradowane. Gdy patrzy-
my na ten nie∏atwy do opisania
obszar, rodzà si´ pytania o bez-
wzgl´dnà wa˝noÊç zjawisk, o to,
którym z nich poÊwi´ciç szcze-
gólnà uwag´ i zaprezentowaç 
w pierwszym rz´dzie? Jako ˝e
jednoznaczne dokonanie takiego
wyboru nie jest mo˝liwe, uzasad-
niona wydaje si´ decyzja o sposo-
bie, w jakim problematyka ta zo-
sta∏a zaprezentowana.

W roku 2004 nak∏adem 
Âlàskiego Centrum Dziedzictwa
Kulturowego ukaza∏y si´ cztery
ksià˝ki. Jednà z nich jest album
zatytu∏owany „˚ywieckie projek-
ty Karola Pietschki – architekta
arcyksi´cia Albrechta Fryderyka
Habsburga”. Ta niewielkiego for-
matu, starannie wydana publi-
kacja zawiera dwa opracowania:
Bo˝eny Husar „Budownictwo
drewniane w dobrach ˝ywieckich
wed∏ug projektów Karola Pietsch-
ki” i Doroty Firlej „Plany prze-
budowy zamku ˝ywieckiego 
oraz projekty innych obiektów”.

ukaza∏a si´ w 45. rocznic´ stwo-
rzenia ˝ywieckiego oddzia∏u Ar-
chiwum Paƒstwowego w Katowi-
cach. Do listy zaanga˝owanych 
w wydanie publikacji nale˝y
dodaç tak˝e honorowego patrona
Europejskich Dni Dziedzictwa –
ówczesnego konsula Republiki
Austrii w Krakowie. Tego rodzaju
aktywnoÊç, ∏àczàca wysi∏ek wielu
osób i ró˝nych placówek, jest
szczególnie wa˝na. U∏atwia zna-
lezienie êróde∏ finansowania, po-
zwala na wykorzystanie dodatko-
wych Êrodków przeznaczonych
na ÊciÊle okreÊlone tematy, towa-
rzyszy konkretnym wydarzeniom,
sprzyja akcjom informacyjnym
oraz nawiàzywaniu wspó∏pracy
mi´dzy ró˝nymi placówkami.

„Zabytkowa architektura mu-
nicypalna i przemys∏owa Racibo-
rza” autorstwa Alicji Ga∏eckiej-
-Paduchowej to druga publikacja
wydana przez ÂCDK w roku
2004, a trzecia ksià˝ka tej autorki
poÊwi´cona zabytkom regionu.
Pierwsza pt. „Kapliczki przy-
dro˝ne ziemi raciborskiej” uka-
za∏a si´ w roku 1997, zaÊ druga
pt. „ Kamienice Raciborza” w ro-
ku 2001. Wszystkie trzy wydane
zosta∏y przy wspó∏udziale Urz´-
du Miasta Raciborza. Jest  to ko-
lejny przyk∏ad udanej wspó∏pracy
ró˝nych instytucji. Publikacje te
∏àczy zainteresowanie zabytkami
nieruchomymi, opisywany teren,
sposób prezentacji materia∏u,

Warstw´ ilustracyjnà stanowià
barwne reprodukcje planów 
i projektów. Zosta∏y one wyko-
nane z wielkà pieczo∏owitoÊcià,
zdradzajà wybitnà wra˝liwoÊç
autora na specyfik´ przestrzeni,
w której mia∏y zostaç zrealizowa-
ne, stanowià te˝ wspania∏y, god-
ny naÊladowania przyk∏ad kultu-
ry estetycznej.

Dzia∏ajàcy w po∏owie XIX w.
Karol Pietschka projektowa∏
zgodnie z ówczesnymi gustami,
wprowadzajàc w krajobraz ˚y-
wiecczyzny formy jej obce, na-
wiàzujàce do stylu alpejskiego.
Jednak wyczucie, z jakim to czy-
ni∏, harmonia formy, przezna-
czenia i usytuowania zupe∏nie 
nie sprawiajà  wra˝enia obcoÊci.
Czytelnik za sprawà tej ksià˝ki
ma okazj´ podziwiaç pietyzm, 
z jakim mo˝na podchodziç do
zadania projektanta. Dla profesjo-
nalistów pozycja ta jest dobrym
przedstawieniem warsztatu ry-
sunkowego i projektowego XIX-
-wiecznego architekta. Uwag´
oglàdajàcego, tak specjalisty, jak
i laika, przykuwa nieomal ma-
larska oprawa projektów i pi´kno
proporcji. Przyk∏ady zastosowa-
nych przez twórc´ podzia∏ów
mogà byç aktualne i dziÊ, gdy
jesteÊmy Êwiadkami powa˝nego
kryzysu proporcji w architektu-
rze. Publikacja ta mo˝e pe∏niç
równie˝ funkcj´ wydawnictwa
popularnego, jako forma inspi-
racji dla osób planujàcych in-
westycje budowlane. 

Na  wyjàtkowoÊç materia∏ów
rysunkowych autorstwa Karola
Pietschki zwróci∏a uwag´ Bo˝ena
Husar, autorka rozdzia∏u pierw-
szego, kierujàca ˝ywieckim od-
dzia∏em Archiwum Paƒstwowego
w Katowicach. Decyzja o wyda-
niu albumu zosta∏a podj´ta przez
nià oraz dyrektora Âlàskiego
Centrum Dziedzictwa Kulturo-
wego – Eugeniusza Paducha. Na
realizacj´ projektu wp∏yw mia∏
fakt, i˝ tematem wiodàcym VII
Europejskich Dni Dziedzictwa 
w województwie Êlàskim by∏o
budownictwo drewniane ziemi
˝ywieckiej. Co wi´cej, pozycja ta
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szata graficzna i  jej opracowanie.
Te starannie wydane, pe∏ne barw-
nych reprodukcji ksià˝ki posiada-
jà por´czny format i przyst´pnà
cen´. W znacznej cz´Êci sk∏adajà
si´ one z ilustracji wraz z opisa-
mi. Dla przeci´tnego czytelnika
mogà staç si´ zach´tà, by bacz-
niej przyjrzeç si´ najbli˝szemu
otoczeniu. S∏owniczek termino-
logiczny mo˝e byç pomocny 
w nazywaniu tego, co do tej pory
by∏o ledwo zauwa˝ane. Dla spe-
cjalisty natomiast mogà byç po-
mocne w pracach porównaw-
czych ze wzgl´du na bogactwo
fotografii prezentujàcych du˝à
liczb´ obiektów. Osobom zawo-
dowo zajmujàcym si´ architek-
turà i sztukà s∏u˝yç mogà jako
swego rodzaju skorowidz do te-
matu. Dzi´ki czytelnemu uk∏ado-
wi treÊci i informacjom adreso-
wym pe∏nià rol´ swoistych prze-
wodników. Dla mieszkaƒców Ra-
ciborza i okolic majà dodatkowà
wartoÊç, dokumentujà bowiem ich
„ma∏e ojczyzny”, zwracajà uwag´
na to, czego do tej pory mogli nie
zauwa˝aç. Najnowsze z omawia-
nych wydawnictw prezentuje bu-
dynki u˝ytecznoÊci publicznej
oraz obiekty przemys∏owe, ods∏a-
nia ich ukryte na co dzieƒ
wn´trza i uzmys∏awia, jak cz´sto

niedoceniane jest to, co cenne 
i wa˝ne dla historii i kultury.

Zaletà dwóch z opisywanych
pozycji jest fakt, i˝ prezentujà
stan aktualny obiektów, nato-
miast opracowanie poÊwi´cone
kapliczkom ukazuje stan sprzed
powodzi, która dotkn´∏a te tereny
w 1997 r. W ÂCDK prezentowa-
ne by∏y wystawy fotograficzne
pod tymi samymi co ksià˝ki ty-
tu∏ami. Z pewnoÊcià wp∏yn´∏o to
na powi´kszenie grona osób zain-
teresowanych poruszanà tema-
tykà. Podobnemu celowi s∏u˝à
t∏umaczenia wst´pów i stresz-
czeƒ, co jest praktykà godnà
naÊladowania. 

Szczególnie wa˝ne w przypad-
ku regionu tak bogatego kulturo-
wo jak Âlàsk jest w∏aÊnie umiesz-
czanie t∏umaczeƒ. T∏umaczenia
wst´pów i streszczeƒ na j´zyk
czeski i niemiecki sà  uk∏onem 
w stron´ przesz∏oÊci tych ziem,
zaÊ t∏umaczenia na j´zyk angiel-
ski i francuski czynià te publikacje
jeszcze bardziej dost´pnymi, nie
tylko poza granicami szeroko po-
j´tego regionu, ale i kraju.

Niewàtpliwie bardzo wa˝nà
pozycjà jest katalog autorstwa
Piotra Siemko pt. „Nie zachowa-
ne  koÊcio∏y drewniane Górnego
Âlàska”. Obejmuje on opisy 78

Êwiàtyƒ przedstawionych na 220
fotografiach. Zebranie materia-
∏ów ilustracyjnych zaj´∏o autoro-
wi oko∏o szeÊciu lat. Nie by∏o to
zadanie ∏atwe, gdy˝ dotyczy∏o
Êwiàtyƒ nieistniejàcych, a co
wi´cej – drewnianych, zagro˝o-
nych po˝arami i huraganowymi
wiatrami. Ust´powa∏y one miejs-
ca koÊcio∏om murowanym, rza-
dziej te˝ dost´powa∏y przywileju
utrwalenia na fotografiach. Tym
bardziej nale˝y doceniç wysi∏ek
autora i efekty jego pracy.
Zgromadzone materia∏y majà ró˝-
ny charakter i jakoÊç. Pochodzà 
z ró˝nych êróde∏, sà wÊród nich
reprodukcje ze zdj´ç i publikacji,
grafiki i rysunki. Prezentujà one
ca∏e sylwetki obiektów, ich
wn´trza oraz detale. Informacje
zawarte w opisach uzupe∏nia bo-
gata bibliografia, zawierajàca ty-
tu∏y zarówno polskie, jak i nie-
mieckie, wzbogacona o najnow-
szà literatur´ przedmiotu. Co
wi´cej, ksià˝ka posiada s∏ow-
niczek trudniejszych terminów,
zestawienie polskich i niemiec-
kich nazw miejscowoÊci, stresz-
czenie i spis ilustracji w j´zyku
niemieckim.

Równie˝ i w tym przypadku
do powstania omawianej publi-
kacji przyczyni∏y si´ ró˝ne insty-
tucje samorzàdowe i koÊcielne,
instytucje zwiàzane z konser-
wacjà, banki i firmy. Jest to god-
ne podkreÊlenia i docenienia,
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The activity pursued by the
Silesian Cultural Heritage

Centre could be perceived as an
example worthy of emulation by
other regions. Numerous books
issued by the Centre combine
assorted features which render
them interesting both for profes-
sionals and laymen. The discus-
sed topics, the presentation of the
material, and the graphic layout
are the prime reasons why the
readers are offered valuable 
publications documenting and
promoting cultural heritage of the
region of Silesia. Consequently,
the books are addressed not only
to readers professionally associat-
ed with research into testimony of

the past, but also to rank and file
inhabitants of the region. We may
even hazard the opinion that it is
precisely the latter who comprise
the basic public. The  inclusion of
introductions and summaries
translated into Czech and German
expands the potential readership.

The article discusses four
books recently issued by the
Centre: 

“˚ywieckie projekty Karola
Pietschki – architekta arcyksi´cia
Albrechta Fryderyka Habsburga”
(Designs by Karol Pietschka – the
Architect of Archduke Albert
Frederic Habsburg – in ˚ywiec),
an album prepared by Bo˝ena 
Husar and Dorota Firlej;

“Zabytkowa architektura mu-
nicypalna i przemys∏owa Raci-
borza” (Historical Municipal 
and Industrial Architecture in
Raciborz) by Alicja Ga∏ecka-
-Paduchowa, a third book by this
author about the region of
Raciborz;

“Nie zachowane koÊcio∏y
drewniane Górnego Âlàska” (Non-
existent Wooden Churches in
Upper Silesia) by Piotr Siemko;

“Grodziska Górnego Âlàska 
i Zag∏´bia Dàbrowskiego z lotu
ptaka” (The Strongholds of Upper
Silesia and the Dàbrowa Basin 
– Aerial Views) by Wojciech
Gorgolewski and Eugeniusz
Tomczak. 

THE SILESIAN CENTRE, HERITAGE AND PUBLICATIONS

gdy˝ do poruszanej w niej tema-
tyki bardziej pasuje okreÊlenie
„niszowa” ani˝eli „popularna”. 

Szczególnà ksià˝kà jest po-
zycja pt. „Grodziska  Górnego
Âlàska i Zag∏´bia Dàbrowskiego
z lotu ptaka” autorstwa Wojcie-
cha Gorgolewskiego i Eugeniusza
Tomczaka – fotografika i archeo-
loga. W roku, w którym zosta∏a
wydana (1996) by∏a to pierwsza
publikacja prezentujàca archeolo-
gi´ lotniczà na terenie Polski.
WczeÊniej sytuacja polityczna 
i ustrojowa kraju nie pozwala∏a
na rozwój tej dyscypliny. 

Jest to album, który na 71
barwnych, panoramicznych foto-
grafiach prezentuje obiekty ar-
cheologiczne „z lotu ptaka”.
Ods∏ania przed czytelnikami
g∏´boki sens okreÊlenia „krajo-
braz kulturowy” oraz daje do r´ki
nieodparty argument tym, którzy
stajà w jego obronie. Wst´p i ko-
mentarz do ilustracji przet∏uma-
czone zosta∏y na j´zyk niemiecki
i angielski, dzi´ki czemu uleg∏
poszerzeniu kràg odbiorców.
Do∏àczona do publikacji mapka
mo˝e staç si´ pomocna w znale-
zieniu tych miejsc, gdzie prze-

Wszystkie publikacje Âlàs-
kiego Centrum Dziedzictwa Kul-
turowego (wczeÊniej, do roku
2002, wyst´pujàcego pod nazwà
Centrum Dziedzictwa Kulturo-
wego Górnego Âlàska), na omó-
wienie których, niestety, nie ma
tutaj miejsca, charakteryzuje bo-
gactwo tematyki, wielostronne po-
dejÊcie do poruszanych proble-
mów i merytoryczna rzetelnoÊç.

sz∏oÊç przenika si´ z teraêniej-
szoÊcià, a to, co jest wytworem
cz∏owieka – z wytworami natury.
Równie˝ i w tym przypadku ma-
my do czynienia z przyk∏adem
udanej wspó∏pracy merytorycznej
i finansowej ró˝nych instytucji.
Ich lista by∏aby bardzo d∏uga,
dlatego te˝ zainteresowanych
odsy∏am do powy˝szego wy-
dawnictwa. 


