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Od redakcji
Rzeczywiście - Kazimierz Dolny 
jest już chyba miasteczkiem kulto
wym. Kult - cultus w języku łaciń
skim jest nazwą wieloznaczną, ale 
oznacza również cześć dla kogoś lub 
czegoś, czyli postawę subiektywną. 
W kulcie odróżnia się zwykle przed
mioty, np. budynki, i czynności kul
towe, w tym spontaniczne. Funkcje 
kultu polegają m. in. na zmistyfiko- 
wanym zaspokajaniu ludzkich po
trzeb, np. emocjonalnych. Definicję 
potraktowaliśmy selektywnie - zna
czeń jest przecież znacznie więcej - 
ale właśnie te idealnie pasują do Ka
zimierza. Od wielu pokoleń mia
steczko stanowi nie tylko temat dla 
malarzy i literatów, ale również dla 
sporej liczby osób jest jedynym spo
sobem na coroczny, wręcz rytualny 
kontakt z zabytkami i przyrodą. 
Adolf Rudnicki, pisarz i eseista, 
próbował odpowiedzieć, na czym 
polega urok Kazimierza: „... nie ma 
w kraju drugiej takiej miejscowości, 
która tak łatwo przywraca ludziom 
dar poezji, zachwaszczony wśród co
dziennych trudów i codziennej bez
myślności. (...) Kazimierz przywraca 
ludziom dar poezji, którą dyszy każda 
piędź tutejszej ziemi”. I choć od cza
sów Rudnickiego wiele się tu zmie
niło, np. nie ma specyficznego mało
miasteczkowego folkloru polsko-ży
dowskiego, masowej cyganerii ma
larskiej z wybitnymi indywidualno
ściami - to pozostał ów genius loci - 

stworzony przez Historię opiekuń
czy duch miejsca. Aby go jednak 
wyczuć i pojąć, Kazimierza nie 
można tylko zwiedzać, tu trzeba 
przebywać... W tym numerze Kazi
mierz zdołamy Czytelnikom zaled
wie przybliżyć. Numer ten powstał 
z inicjatywy przewodniczącego ka
zimierskiego oddziału Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami p. Bogdana 
Lisa, a głównymi sponsorami są:

Telekomunikacja Polska S. A.
- Zakład w Lublinie

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym 
Dom Architekta w Kazimierzu Dolnym 

(dyrektor Ryszard Zdonek)

Przypominamy, że 15 września mi
ja termin nadsyłania odpowiedzi na 
ogłoszony w numerze 5, 1999, kon
kurs z okazji dwudziestu pięciu lat 
działalności Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami. W następnym nu
merze rozpoczniemy cykl artyku
łów zatytułowany „Na krawędzi 
wieków”, przedstawimy także pod
warszawski Milanówek z okazji set
nej rocznicy powstania, zwiedzimy 
sienkiewiczowskie Wodokty i ka
szubskie chaty rybackie; będą też 
artykuły o ciekawych odkryciach.

* * *
Przepraszamy Czytelników i Auto
rów za niezależne od redakcji zakłó
cenia, które pojawiły się i mogą poja
wić m. in. w kolportażu numerów 
i wypłatach honorariów.



przeglądy 
poglądy

W Zamku Lubelskim prowadzo
ne są prace nad wzmocnieniem 
osiadającego północnego skrzy
dła. Skrzydło to wzniesione 
w 1826 r. w czasie przebudowy 
zespołu zamkowego na więzie
nie, zaczęło pękać po ostatniej 
wojnie. W latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych zarysowaną 
ścianę opasano grubą opaską 
betonową, a w 1973 r. cale skrzy
dło podparto żelbetonowymi 
przyporami, których część na 
początku lat dziewięćdziesiątych 
rozebrano, ponieważ zarówno 
przypory, jak i opaska dodatko
wo obciążyły naruszony mur. 
W czasie obecnie prowadzo
nych prac przyjęto całkowicie 
inną zasadę zabezpieczenia 
skrzydła - drążone są głębokie 
szyby, umożliwiające rozebranie 
starych fundamentów i wymuro
wanie nowych. Wielkim utrud
nieniem jest tu betonowa opa
ska, której nie wolno kruszyć za 
pomocą narzędzi udarowych, 
w obawie przed posypaniem się 
murów całego zamku. Niezależ
nie od trudności technicznych 
cale przedsięwzięcie jest bardzo 
kosztowne.

Towarzystwo Współpracy z Mia
stami Bliźniaczymi Torunia otrzy
mało pól miliona zł dotacji z Fun
dacji Współpracy Polsko-Nie
mieckiej na remont Dworu Mie
szczańskiego. Otrzymane środki 
powinny wystarczyć na wszyst
kie prace w zabytku. Po ich za
kończeniu w budynku, dzier
żawionym obecnie przez Towa
rzystwo Współpracy, mają być 
zlokalizowane m. in. sale do 
nauki języków obcych: angiel
skiego, niemieckiego i holender
skiego, a także pokoje gościnne. 
Dwór mieszczański ma stać się 
budynkiem-symbolem przyjaźni 
trzech miast: Torunia, Lejdy i Ge
tyngi.

W Dobrym Mieście w wojewódz
twie warmińsko-mazurskim wię
kszość zabytkowych budynków 
z przełomu wieków wymaga pil
nego remontu. Na ścianach do
mów pojawiły się rysy, pękają 
kominy, okna nadają się do wy
miany. Według miejscowego Za
kładu Budynków Komunalnych 
i Mieszkaniowych, który zarzą
dza tymi obiektami, niektóre 
z nich nadają się już tylko do 
rozbiórki. Gmina nie ma pienię
dzy na remont, oczekuje pomo
cy ze środków Unii Europejskiej 
i Banku Światowego. Z podob

nym problemem boryka się inne 
miasteczko w województwie 
warmińsko-mazurskim - Orneta. 
Zachowało się tu kilkadziesiąt 
zabytkowych kamieniczek i rów
nież wiele z nich jest w bardzo 
złym stanie, a środków na re
monty brak.

W lipcu i sierpniu br. w Muzeum 
Polskim w Rapperswilu czynna 
była wystawa „Konie i jeźdźcy 
w malarstwie polskim”. Zbiór, 
wypożyczony z Muzeum Naro
dowego w Warszawie, obejmo
wał 12 obrazów olejnych oraz 
ponad 60 rysunków i akwarel - 
od rysunków z XVIII w. Jana Pio

pem są dzieła sztuki. Jest to cią
gle opłacalny proceder dla zło
dziei. Najwięcej dzieł sztuki ginie 
z kościołów, które w wielu wy
padkach nie mają odpowiednie
go zabezpieczenia przed kra
dzieżą. Dotyczy to także muze
ów i zbiorów prywatnych. Wła
śnie te problemy, a szerzej - 
stan zabezpieczenia polskiego 
dziedzictwa narodowego - oma
wiano na zorganizowanej w czer
wcu br. w Warszawie konferen
cji, w której uczestniczyli m. in. 
przedstawiciele Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, policji i organów 
celnych.

(rys. Małgorzata Tabaka)

tra Norblina do pracy Feliksa 
Szewczyka pokazującej dzień 
otwarcia Sejmu II Rzeczypospo
litej. Najliczniej reprezentowane 
było na wystawie malarstwo Ju
liusza Kossaka. Byty także dzieła 
Aleksandra Orłowskiego, Piotra 
Michałowskiego, Jana Matejki, 
Wojciecha Gersona, Artura Grott
gera, Józefa Chełmońskiego. 
Prace wypożyczone z warszaw
skiego Muzeum Narodowego 
stanowiły uzupełnienie kolekcji 
rapperswilskiej. Muzeum Polskie 
na zamku w Rapperswilu, zało
żone i prowadzone przez pol
skich emigrantów przy pomocy 
Szwajcarów, nawiązuje do trady
cji Polskiego Muzeum Narodo
wego, które w drugiej połowie 
XIX w. ufundował hrabia Włady
sław Broel Plater.

Rocznie policja rejestruje około 
1000 przestępstw, których tu- 

Obchody 20-lecia partnerstwa 
Krakowa i Norymbergi uświetniła 
zorganizowana w krakowskim 
Muzeum Etnograficznym wysta
wa „Norymberga na tle arty
stycznej podróży Stanisława 
Wyspiańskiego w roku 1890”. 
Zgromadzono na niej 64 rysunki 
artysty ze zbiorów Lwowskiej 
Galerii Obrazów oraz kilkanaście 
z Muzeum Narodowego w Kra
kowie. Kolekcja rysunków Stani
sława Wyspiańskiego w Lwow
skiej Galerii liczy około 100 
obiektów z lat 1889-1891; praw
dopodobnie została zakupiona 
od autora po 1906 r. i po pew
nym czasie trafiła do Galerii Na
rodowej Miasta Lwowa. Na wy
stawie w Krakowie pokazane zo
stały prace artysty, które powsta
ły podczas jego podróży po Eu
ropie w 1890 r. Jednym z waż
niejszych dla niego miejsc, które 
wówczas odwiedził, okazała się 
Norymberga. Na wystawie moż
na było obejrzeć widoki tego 

miasta, rysunki architektonicz
nych detali, fragmentów średnio
wiecznych rzeźb, roślinnych or
namentów. Uzupełnieniem eks
pozycji byty portrety nieznajo
mych z europejskich podróży ar
tysty.

Z inicjatywy Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami, a ściślej - utwo
rzonego w jego ramach Komite
tu Budowy Pomnika na pl. Ban
kowym w Warszawie (w miej
scu, gdzie wznosił się pomnik 
Feliksa Dzierżyńskiego) ma sta
nąć pomnik Juliusza Słowackie
go. Spiżowy posąg poety ma 
być wykonany na podstawie za
chowanego gipsowego modelu 
pomnika, który przed wojną miał 
stanąć we Lwowie. Jego auto
rem był w 1932 r. rzeźbiarz 
Edward Wittig, twórca m. in. po
mnika Lotnika w Warszawie. Po
sąg poety ma mieć wysokość 
około 12 m i ma stanąć na osi 
dawnego pałacu ministra skar
bu. Według wstępnych obliczeń 
koszt wzniesienia pomnika wy
niesie około 700 tys. zł. W uzy
skaniu tej sumy Komitet liczy na 
hojność sponsorów i pomoc 
władz stolicy.

Pałac Anny Wazówny w Brodni
cy (województwo kujawsko-po
morskie) poddany został pra
com restauracyjnym. Obiekt ten 
powstał przed 1564 r., w XVII w. 
został przebudowany i rozbudo
wany przez starościnę Annę Wa- 
zównę, w 1945 r. został spalony. 
W latach 1960-1970 pałac odbu
dowano, ale prace wykonane 
zostały niedbale, m. in. przed ich 
podjęciem budynek nie został 
osuszony i mimo kolejnego tyn
kowania na elewacjach wycho
dzi wilgoć. Wpływ na ten stan 
miał też fakt zlokalizowania 
w przeszłości przy jednej ze 
ścian budowli stajni. Miejmy na
dzieję, że obecna renowacja do
prowadzi obiekt do właściwego 
stanu.

Zbiory Muzeum Narodowego 
w Krakowie wzbogaciły się o no
we dzieło - „Portret Pauliny Gie
bułtowskiej” pędzla Jana Matej
ki. Obraz przedstawiający matkę 
żony artysty powstał w 1862 r. 
i przez wiele lat uważany był za 
zaginiony. W Domu Jana Matejki 
zorganizowana też została wy
stawa „Zaginione - utracone?”, 
dokumentująca 28 ze 104 zagi
nionych dzieł Matejki.

DD przeglądy
poglądy
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Zamieszczamy niżej 
dwa artykuły 

poruszające problem 
nietypowej formy 
organizacji opieki 
konserwatorskiej 

na przykładzie 
Kazimierza Dolnego. 

Ich autorzy 
przypominają te same fakty, 

ale opatrują je 
nieco innym komentarzem.

Kazimierz
- kreacja

konserwatorska
BOGUSŁAW SZMYGIN

Jut po raz drugi zostaje wydany specjalny 
numer „Spotkań z Zabytkami” poświęcony 

Kazimierzowi nad Wisłą. To oczywisty 
dowód uznania wyjątkowej i zabytkowej 

wartości tego miasta. Tak więc niektórzy 
mogą nawet uznać za nietakt stwierdzenie 
zawarte w tytule. Sugeruje ono bowiem, że 

Kazimierz nie jest zabytkiem, którym 
opiekują się konserwatorzy, ale że został 

przez nich stworzony. A to bardzo istotna 
różnica, czego nie trzeba szerzej uzasadniać. 

Dlatego najpierw spróbuję sprecyzować 
zawartą w tytule tezę.

Z
acznijmy od dowodów na to, że Kazimierz jest naj
prawdziwszym zabytkiem. Można je znaleźć, powo
łując się na opinię społeczną, ocenę służb konserwa
torskich oraz na formalne zapisy. Wymiernym dowo
dem powszechnego uznania kazimierskiego zespołu są setki 

tysięcy turystów, którzy przez cały rok okupują rynkowe ka
wiarnie. To właśnie powszechne zainteresowanie Kazimie
rzem i liczne artykuły dziennikarzy, przekonanych o niepowta
rzalnej wartości tego zespołu, doprowadziły w 1972 r. do pre
cedensowej decyzji o aktualizacji niekorzystnego dla charakte
ru miasta planu zagospodarowania ogólnego i szczegółowego. 
Zabytkową wartość Kazimierza potwierdza również zaintere
sowanie profesjonalistów i zastosowane tu specjalne formy 
opieki konserwatorskiej. W okresie międzywojennym miasto 
było pod specjalną opieką TOnZP, a problemami konserwator
skimi Kazimierza zajmowali się między innymi Jan Koszczyc- 
-Witkiewicz, Alfred Lauterbach, Józef Dutkiewicz, Karol Si- 
ciński. Po wojnie zorganizowano tu Państwową Pracownię 
Konserwatorską i Kazimierz był jedynym małym miastem, 
którego odbudowie nadano rangę ogólnopaństwową. Potem od 
1972 r. działała w mieście służba konserwatorska wyposażona 
w uprawnienia podobne jak na szczeblu wojewódzkim. Wresz
cie - co powinno mieć największe znaczenie - „zabytkowość” 
Kazimierza poświadczają formalne zapisy. Po pierwsze - 
w Kazimierzu jest ponad 250 obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków, po drugie - Kazimierz jako cały układ urbanistycz
ny również jest ujęty w rejestrze, a w okresie gdy funkcjono
wała waloryzacja zabytków, należał do grupy „zerowej”, po 
trzecie - zabytkowy charakter miasta potwierdza i chroni fakt, 
że stanowi on istotny składnik chronionego krajobrazu 
i wreszcie po czwarte - w ostatnim czasie Kazimierz został za
liczony jako miejski zespół architektoniczno-krajobrazowy do 
elitarnego grona 15 Pomników Historii.
Tak więc nie może być wątpliwości - Kazimierz jest zabyt
kiem. Warto jednak rozważyć kwestię szczegółowych warto
ści, które zadecydowały o tak wysokiej ocenie tego zespołu. 
Dla konserwatorów najważniejsza jest historyczna forma urba
nistyczna i architektoniczna. Okazuje się jednak, że stosunko
wo niewiele wiemy o rozwoju urbanistyki i architektury w tym 
mieście. Autorzy różnią się w sposób dosyć zasadniczy co do 
faz przestrzennego rozwoju Kazimierza. Największe różnice 
występują w ocenie rozwoju miasta w okresie średniowiecznej 
lokacji. Pojawiały się nawet poglądy głoszące, że Rynek kazi
mierski w obecnej formie został wytyczony i zabudowany do
piero na początku XVII w. Tak więc obraz miasta w pierw
szym okresie istnienia pozostaje w sferze hipotez. Nie ma na
tomiast wątpliwości, że najwartościowsza zabudowa Kazimie
rza powstała w okresie pomyślności gospodarczej miasta pod 
koniec XVI i na początku XVII w. Z tamtego okresu pochodzi 
fara, klasztor, kościół i szpital św. Anny, spichlerze i kamieni
ce. Jednak ten okres trwał krótko i nie został udokumentowa
ny. Już w połowie XVII w. nastąpił upadek znaczenia miasta 
jako portu tranzytowego w handlu zamorskim. Od tego czasu 
Kazimierz praktycznie przestał się rozwijać. Świetne dawniej 
obiekty niszczone były przez kolejne pożary i przeróbki. 
W XVIII i XIX w. miasto zmieniło charakter, stając się lokal
nym ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym. Kazimierz wy
pełnił się małomiasteczkową zabudową drewnianą.
O dzisiejszej atrakcyjności Kazimierza przesądza oczywiście 
wiele elementów, ale można założyć, że dla konserwatorów 
swego rodzaju osnową zabytkowej tkanki miasta powinna być 
architektura z czasów jego prosperity. Niestety, nie dysponuje
my nawet kartografią i ikonografią Kazimierza z tego okresu. 
Widoki miasta utrwaliły dopiero akwarele Zygmunta Vogla, 
a najstarszy plan - zachowany w przerysie - pochodzi z 1812 r. 
Pozostaje więc tylko architektura, która przetrwała w rzeczywi
stości. Ale przecież w ciągu czterech stuleci obiekty te niszczo
ne były przez wojny, pożary i przebudowy. W 1915 r. miasto 
zostało dotkliwie zrujnowane. Wykonane w 1916 r. przez Juliu
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sza Kłosa fotografie pokazują spaloną północno-zachodnią 
pierzeję Rynku oraz cały kwartał zabudowy pomiędzy Ryn
kiem i Wisłą. W okresie międzywojennym nie przeprowadzono 
odbudowy na szerszą skalę. Z tego okresu pochodzi taki oto 
opis księdza Łomińskiego: „Obecnie miasteczko to znajduje 
się w zupełnej nieomal ruinie i upadku, do którego przyczyni
ła się wojna wszechświatowa... W rynku i przylegających uli
cach pozostały same zgliszcza. Sterczące po dziś dzień komi
ny i resztki murów z popalonych domów robią na widzu bar
dzo przygnębiające wrażenie”. W okresie następnej wojny Ka
zimierz uległ dalszym, katastrofalnym zniszczeniom. Część 
drewnianej zabudowy miasta Niemcy rozebrali jeszcze w cza
sie okupacji, po wysiedleniu ludności żydowskiej. Jednak do 
największej ruiny doprowadziły zacięte walki podczas przeła
mywania linii frontu na Wiśle. Zrujnowana została cała pierze
ja południowo-zachodnia i południowo-wschodnia Rynku, 
część ulic Senatorskiej, Klasztornej i Nadrzecznej. Dalszej ru
inie uległy kazimierskie spichlerze. Ogromne zniszczenia do
tknęły również drewnianej zabudowy w centrum miasta 
i w częściach peryferyjnych. Już po zakończeniu działań wo
jennych dzieło zniszczenia zostało dopełnione przez ludność, 
która wróciła do pustego miasta. Był styczeń i na opał rozebra
no bardzo wiele obiektów, m.in. drewnianą konstrukcję bożni
cy na Małym Rynku i część jatek. Karol Siciński, który przybył 
do miasta bezpośrednio po wojnie oceniał, że w centrum ocala
ło „maksimum 20% zabudowy”.
Podsumowując można więc stwierdzić, że zabytki Kazimie
rza - czyli to, co stanowi tradycyjny punkt wyjścia dla pla
nów i działań konserwatorskich, były zniszczone. Co więcej, 
proces zniszczenia był długotrwały i głęboki, gdyż nastąpił 
w wyniku kilkuwiekowej degradacji miasta, kataklizmu wojen, 
wieloletnich zaniechań i celowych rozbiórek. Zabytki były 
więc zniszczone, a wiedza o nich tak niewielka, że Jerzy Żu
rawski - główny twórca koncepcji obecnego zagospodarowania 
Kazimierza - mógł napisać „Współczesne studia i wytyczne 
konserwatorskie, a także plany zagospodarowania przestrzen
nego Kazimierza Dolnego z konieczności tylko w niewielkiej 
części oparte są na ustaleniach naukowych. Niedostatek wie
dzy znacznie utrudnia określenie przedmiotu ochrony i sfor
mułowanie szczegółowych wytycznych konserwatorskich dla 
tego miasta”. Tak oto można zbilansować fakty, dotyczące za
sobu zabytkowego i wiedzy o nim. Teraz więc kolej na przed
stawienie dokonań konserwatorskich. Zobaczmy, jaki jest ich 
wkład w stworzenie współczesnego Kazimierza.
Pierwszy okres konserwatorskiego zainteresowania Kazimie
rzem przypada na dwudziestolecie międzywojenne. Miasto by
ło wtedy przedmiotem szczególnego zainteresowania TOnZP, 
które doprowadziło do zakazu odbudowywania zniszczonych 
obiektów do czasu opracowania odpowiednich projektów. Jed
nak wobec braku państwowego wsparcia finansowego skoń
czyło się na pracach dokumentacyjnych i na odbudowie zaled
wie kilku kamienic, które to odbudowy nie zawsze pozostawa
ły w zgodzie z formą historyczną. Jerzy Siennicki, działający 
w latach dwudziestych jako konserwator na tym terenie, odbu
dował np. kamienicę Górskich, stylizując jej attykę w formie 
nie mającej uzasadnienia w przekazach. W sposób ahistorycz- 
ny odbudował narożnik Rynku i ul. Wiślanej, mimo że sam 
zinwentaryzował znajdującą się tam poprzednio zabudowę. 
Wstawiony w tak eksponowane miejsce budynek miał zmie
niony plan, bryłę i dekorację attyki.
Przedwojenni konserwatorzy mało odbudowywali, nato
miast stosunkowo dużo budowali. Pracujący na stanowisku 
miejskiego konserwatora Jan Koszczyc-Witkiewicz, poprzed
nik Siennickiego, przede wszystkim właśnie budował. W 1921 
r. wydłużył ul. Senatorską i na jej zakończeniu budował Łaź
nię Miejską. W latach 1921-1922 wzniósł cały zespół budyn
ków Szkoły Rzemiosł Budowlanych między Wisłą, Groda- 
rzem, ulicami Błotną i Nadwiślańską. Był to największy ze
spół budynków w Kazimierzu, którego realizacja wymagała li

kwidacji ul. Łaziebnej i odcinka ul. Sadowej. Projektu Witkie
wicza było też kilka mniejszych obiektów, m.in. kamienica, 
która powstała w narożniku - na miejscu zniszczonej zabudo
wy - w północno-zachodniej pierzei Rynku pod farą. Oprócz 
Witkiewicza budowali też inni. Karol Siciński na początku lat 
trzydziestych wzniósł kolejny kompleks dużych budynków. 
W głębi doliny Grodarza zbudował dwupiętrowe budynki 
szkolne, w formie nawiązującej do kazimierskich spichlerzy. 
Skala tych obiektów zdecydowanie przytłaczała sąsiadującą 
parterową zabudowę. Innym obiektem, który w sposób trwały 
zmienił i określił panoramę Kazimierza, była willa-pracownia 
wybudowana według projektu Lecha Niemojewskiego dla Ta
deusza Pruszkowskiego na zboczu Góry Krzyżowej. Przez ca
ły okres dwudziestolecia w Kazimierzu powstawały też drew
niane wille i pensjonaty. Wiele z tych obiektów - to ciekawa 
i wartościowa architektura, która bardzo dobrze wpisała się 
w klimat i pejzaż Kazimierza. Obecnie są to już szacowne za
bytki. Nie zmienia to jednak faktu, że było to tworzenie „stylu 
kazimierskiego”, a nie jego ochrona. Korektom ulegały też in
ne elementy istotne dla pejzażu miasta. W połowie lat trzy
dziestych wykonano nowy wjazd na Rynek od strony Puław, 
rozpoczęto regulację Grodarza, plac rynkowy wybrukowano 
i obudowano murkami oporowymi.
Po drugiej wojnie światowej konserwatorzy rozpoczęli no
wy etap kształtowania miasta. W Kazimierzu doszło do wy
jątkowej sytuacji. K. Siciński. który był delegatem Minister
stwa Kultury do spraw odbudowy Kazimierza, miał możliwość 
kształtowania miasta w ciągu kilkunastu lat. I zrobił to, wyko
nując pracę inwentaryzatora, architekta, urbanisty. Przede 
wszystkim opracował program podziału miasta na funkcjonal
ne strefy. Kontynuując program utrzymania Kazimierza jako 
ośrodka zabytkowego o charakterze turystycznym i letnisko
wym, założył, że centrum będzie utrzymane bez zmian. Funk
cje przemysłowe zlokalizował na Gdańskim Przedmieściu, 
przy grupie spichlerzy leżących wzdłuż drogi wiodącej z Pu
ław. Problem komunikacji rozwiązał podtrzymując negatywną 
opinię o doprowadzeniu linii kolejowej, natomiast dworzec au
tobusowy i parking zaprojektował koło budynku poczty. Siciń
ski planował uczynienie z Kazimierza regionalnego ośrodka 
„szkolno-sportowego” i rozbudował przedwojenny kompleks 
Szkoły Rzemiosł Budowlanych. Architekt-konserwator Siciń
ski zajął się nawet programowaniem rozwoju miejscowej go
spodarki.
Aktywność Sicińskiego objęła plany urbanistyczne, remonty, 
odbudowy oraz nowe inwestycje. Projektowane przez niego 
korekty urbanistyczne Kazimierza były znaczne, jednak zosta
ły zrealizowane tylko w niewielkim stopniu. Wytyczona zosta
ła nowa ulica Krzywe Koło, przy której Siciński wybudował 
swój dom-pracownię. Po rozebraniu resztek zabudowy, w cen
trum miasta pozostały trzy puste tereny - przy ul. Nadwiślań
skiej, w zakolu Grodarza i na Małym Rynku. Są one niezabu
dowane do dzisiaj. Siciński podjął również swoje przedwojen
ne projekty uregulowania Grodarza, w efekcie rzeczka została 
ujęta dużym, kamiennym korytem, nad którym wykonano żel
betowe mosty. Następstwem tego było też znaczne podniesie
nie poziomu ul. Senatorskiej. Dziełem Sicińskiego można 
również nazwać najsłynniejsze wnętrze urbanistyczne Ka
zimierza, czyli Rynek. Jego projekty objęły wszystkie pierze
je. Siciński odbudował m.in. całkowicie zniszczoną pierzeję 
południowo-zachodnią, uzupełnił podcieniową zabudowę pie
rzei południowo-wschodniej, wybudował Dom Architekta. 
W sumie odbudował lub wybudował w Kazimierzu co naj
mniej 60 obiektów, które w większości znajdowały się w cen
trum miasta. W części była to odbudowa zabytków, w części 
twórcza i swobodna interpretacja widoków obiektów kiedyś 
istniejących, a pozostałe obiekty - to realizacja projektów zu
pełnie nowych. Wszystkie projekty i realizacje Sicińskiego by
ły jednak przesiąknięte wizją małego, polskiego miasteczka, 
w którym zabytki świetnej niegdyś architektury otoczone były
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Widok na Kazimierz z Góry Trzech Krzyży
(fot. Wiesław M. Zieliński i Stanisław Fitak)

„swojską” zabudową, wkomponowaną w otaczający krajobraz. 
Prawdopodobnie dlatego w swoich projektach główną uwagę 
kierował na bryłę i elewację, natomiast wnętrze budynku - 
plany czy konstrukcja - mniej go interesowały. Tak więc Ka
rol Siciński miał swoją wizję Kazimierza i dysponując środka
mi i uprawnieniami realizował ją przez 11 lat.
Po odejściu Sicińskiego Kazimierz był przez kilkanaście lat po
zbawiony bezpośredniej opieki konserwatorskiej, chociaż 
wciąż powstawały nowe koncepcje zagospodarowania miasta. 
Kolejny etap w konserwatorskiej historii Kazimierzą rozpoczął 
się w 1972 r., kiedy to Jerzy Żurawski został dyrektorem mu
zeum w Kazimierzu, na rzecz którego przekazane zostały 
uprawnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków prawie 
w całym zakresie. Znowu pojawił się w Kazimierzu konser
wator, który miał wizję miasta i potrafił ją konsekwentnie 
realizować. Ten etap konserwatorskiego kształtowania miasta 
trwa już ponad 25 lat i trudno go zamknąć w kilku zdaniach. 
Realizowane działania można jednak ująć w dwóch płaszczy
znach. Pierwsza z nich - to realizacja tradycyjnych zadań kon
serwatorskich, przy czym Kazimierz jest traktowany jako część 
szerszego zespołu, rozumianego przestrzennie i funkcjonalnie. 
Jest to zresztą konsekwencją wcześniejszych działań. W pew
nym uproszczeniu można bowiem uznać, że odbudowy w cen
trum miasta i na Rynku zostały prawie zakończone jeszcze 
przez Sicińskiego. Dlatego prace późniejsze - to przede 
wszystkim remonty konserwatorskie w mieście oraz działania 
na obrzeżach miasta i w jego otulinie. Jako przykład można po
dać odbudowę i zagospodarowanie kilku spichlerzy, zabezpie
czenie ruin zamku w formie tzw. trwałej ruiny i częściową od

budowę oraz zagospodarowanie ruin zamku w sąsiednim Ja
nowcu. Odbudowa tego zamku, zagospodarowanie otaczają
cych terenów czy wykonanie pionierskich w skali kraju wzor
ników lokalnej architektury - to właśnie przykłady działań 
w szerszej skali. Studia krajobrazowe wykonywane przez ze
spół prof. Janusza Bogdanowskiego jeszcze w latach siedem
dziesiątych objęły Kazimierz wraz z Janowcem i od tego czasu 
w tej skali ocenia się inwestycje planowane w mieście oraz je
go sąsiedztwie.
Druga grupa działań wynika z realizacji postanowień planu 
ogólnego i szczegółowego. Zgodnie z nimi wszystkie progra
my i inwestycje budowlane, gospodarcze, komunalne i socjal
ne w Kazimierzu zostały podporządkowane ochronie i wydo
byciu wartości zabytkowych oraz krajobrazowych. W prakty
ce z konserwatorem należało uzgodnić lokalizację, formę, ga
baryty i rozwiązania materiałowe planowanych budynków. 
W mieście zachowano brukowane ulice, nie wprowadzano 
oświetlenia jarzeniowego, nie budowano pawilonów handlo
wych, kilkadziesiąt dachów pokryto gontem, a zamiast siatki 
ogrodzeniowej stosowano drewniane płoty. Nie zatwierdzano 
domów letniskowych, które nie miały programu użytkowego 
i zaplecza technicznego takiego, jak w budownictwie jednoro
dzinnym. Kazimierz dodatkowo nasycono drewnianą zabytko
wą zabudową przenoszoną na teren miasta i do Mięćmierza, 
który włączono w granice administracyjne Kazimierza. Oto 
tylko kilka przykładów ze sfery materialnej, a przecież trzeba 
pamiętać, że działania konserwatorskie i muzealne określiły 
również kulturowe i socjalne oblicze miasta (np. muzeum jest 
najważniejszym pracodawcą w Kazimierzu).
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Oceniając poszczególne etapy działań konserwatorskich w Ka
zimierzu widzimy więc, że zatarta została granica rozdzielają
ca rzeczywistość zabytkową i niezabytkową. Całe miasto pod
legało w pewien sposób jurysdykcji konserwatorskiej. Dlatego 
też podsumowując kilkadziesiąt lat działań konserwatorskich - 
etap przedwojenny, prace Sicińskiego i okres współczesny - 
można uznać, że Kazimierz w obecnym kształcie jest kreacją 
konserwatorską. Powyższy wniosek (jeśli jest prawdziwy) nie 
zamyka problemu, ale wprost przeciwnie - dopiero go otwie
ra. Oto bowiem pojawia się zasadnicze pytanie: w jaki spo
sób winna być w przyszłości prowadzona polityka konser
watorska w Kazimierzu? To pytanie jest najważniejsze, gdyż 
praca konserwatorów jest skierowana w przyszłość, choć 
przedmiotem działania jest spuścizna przeszłości. Wydaje nam 
się, że zajmujemy się teraźniejszością rzeczy minionych, 
a przecież jest to teraźniejszość rzeczy współczesnych. Dlatego 
obecnie - pozostawiając na inną okazję rozważania o doktry
nalnej słuszności kreacji i o celach takiej kreacji w przyszłości 
- chciałbym odnieść się do najważniejszego dzisiaj problemu: 
czy w obecnych warunkach - demokracji, samorządności i go
spodarki rynkowej - można realizować dotychczasowy model 
istnienia miasta?
Wydaje się, że pod pewnymi warunkami odpowiedź może być 
pozytywna. Warunkiem podstawowym jest na pewno przeła
manie obecnego impasu, trwającego od 1996 r., kiedy Kazi
mierz został pozbawiony konserwatora. Od tego czasu bowiem 
nadzór nad miastem sprawują służby konserwatora wojewódz
kiego z Lublina. Z oczywistych względów jest to tylko nadzór. 
Tymczasem w Kazimierzu potrzebna jest stała obecność kon
serwatora, który będzie realizował ochronę aktywną, tak jak to 
robili poprzedni konserwatorzy. Tutaj bowiem nie wystarczy 
ochrona tego, co już istnieje. Konserwator Kazimierza winien 
być nadal jednym z ważnych współautorów koncepcji dalszego 
rozwoju miasta. Powinien też w sposób ciągły nadzorować je
go realizację, rozwiązując na bieżąco szczegółowe problemy.
Oczywiście w dzisiejszych realiach sposób nadzoru konser
watorskiego nad rozwojem miasta musi być inny niż 
w przeszłości. Miasto nie może być skansenem - ten model 
jest nieaktualny, co sprawdzono wielokrotnie w różnych miej
scach. Kazimierz musi się rozwijać, być organizmem żywym. 
Natomiast rolą konserwatora jest przekonanie mieszkańców do 
tego, aby rozwój miasta oprzeć na swego rodzaju „bogactwie 

naturalnym”, jakim jest jego zabytkowy charakter. Trzeba to 
bowiem wyraźnie powiedzieć, że dzisiaj dla rozwoju Kazimie
rza zabytki są tym samym, czym jeziora mazurskie dla Miko
łajek, plaże dla Mielna czy drewno dla Hajnówki. Gdy miesz
kańcy Kazimierza będą to dobrze rozumieli, łatwiej będzie im 
ponieść uciążliwości i ograniczenia związane z ingerencjami 
konserwatora, przede wszystkim ograniczenia inwestycyjne. 
Jest to po prostu cena, jaką trzeba zapłacić za zainteresowanie 
setek tysięcy turystów, którzy tu przyjeżdżają i zostawiają pie
niądze.
Wydaje się. że to właśnie ów aspekt finansowy powinien być 
dzisiaj koronnym argumentem konserwatorskim. Z perspekty
wy mieszkańców miasta - co zupełnie zrozumiałe - bardziej 
przekonujące jest mówienie o tym, że zabytkowy charakter 
Kazimierza jest źródłem dochodów, niż mówienie, iż jest to 
element dziedzictwa narodowego. Rzecz jasna można kontrar- 
gumentować, że w Kazimierzu nie wszyscy żyją z turystów. 
Na pewno nie, ale też na pewno więcej osób żyć by mogło 
(o innych perspektywach rozwoju miasteczka nic nie słychać). 
I to właśnie jest problem do rozwiązania, a jednocześnie 
ważny element programu konserwatorskiego. Hasło tego 
programu mogłoby brzmieć: rozwój miasta w zgodzie z jego 
zabytkowym charakterem, rozwój jeszcze bardziej ten charak
ter wykorzystujący. Na koniec trzeba uczciwie przyznać, że 
powyższe zadania zdecydowanie wykraczają poza zwyczajo
wy model pracy konserwatora, a w naszych obecnych realiach 
brak jest wzorców działania konserwatorskiego na taką skalę. 
To prawda, ale trzeba mieć nadzieję, że w tym wyjątkowym 
wypadku uda się znaleźć konserwatora, który podoła tym trud
nym zadaniom. Są one trudne, ale chyba nie trudniejsze niż 
stworzenie zabytkowego Kazimierza. A przecież było kilku 
konserwatorów, którzy zrobili to skutecznie.
Niestety, nie bardzo wiem, do kogo jest skierowany ten ostat
ni akapit. Coraz dłuższa jest bowiem lista urzędów i osób, któ
re deklarują, że nic w tej sprawie nie mogą zrobić, choć oczy
wiście doceniają wagę problemu.*

Bogusław Szmygin
♦Problem kreacji konserwatorskiej na obszarach staromiejskich został szerzej przed
stawiony w referacie autora wygłoszonym podczas konferencji „Odbudowa miast hi
storycznych”. PKN ICOMOS (Elbląg 1998). którego fragmenty zostały wykorzystane 
w niniejszym materiale.

Zabytkowy w 
spadek

po 
konserwatorach

MIECZYSŁAW KURZĄTKOWSKI

Nigdzie formy ochrony zabytków nie miały tak 
osobliwego charakteru, jak w Kazimierzu Dolnym. 

Nigdzie też nie ma tylu zabytków, które wprowadzili 
w historyczną strukturę ludzie mający sprawować 

nadzór nad konserwacją i odbudową miasta. 

tym roku mija 80 lat od rozpoczęcia 
w Kazimierzu Dolnym działalności 
pierwszego konserwatora zabytków. 
W 1919 r., podczas organizowania

państwowej służby konserwatorskiej w Polsce Od
rodzonej, Ministerstwo Sztuki i Kultury powierzy
ło architektowi Janowi Witkiewiczowi-Koszczyco- 
wi (autor podaje taką pisownię nazwiska architekta, 
ponieważ na projektach i dokumentach zawsze tak 
się podpisywał) „kierowanie odbudową Kazimie
rza Dolnego z uprawnieniami władzy konserwa
torskiej”. Ministerstwo skorzystało z jego obecno
ści w Kazimierzu, gdzie od 1907 r. działa! w Towa
rzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości i wła
śnie przeniósł tu z Nałęczowa założoną przez siebie 
Szkołę Rzemiosł Budowlanych.
Sprawowanie władzy konserwatorskiej w Kazimie
rzu było jedynym odstępstwem od usankcjonowa-
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1. Północno-zachodni 
narożnik Rynku: 
kamienica z apteką 
(proj. J. Siennicki), 
podcieniowy dom narożny 
(proj. K. Siciński), 
w głębi dom Kifnera 
(proj. J. Witkiewicz-Koszczyc)

2. Budynek dawnej
Łaźni Miejskiej 
przy ul. Senatorskiej
(proj. J. Witkiewicz-Koszczyc)

nej właśnie prawem zasady, że „bezpośrednią 
opiekę i dozór nad zabytkami sztuki i kultury” 
sprawują konserwatorzy okręgowi. Ten wyjątek 
okazał się precedensem dla niekonwencjonalnych 
form ochrony wartości nadwiślańskiego miastecz
ka. Konserwatorami Kazimierza byli, po dyrekto
rze miejscowej Szkoły Rzemiosł Budowlanych, 
opiekun urbanistyczny, czyli architekt dojeżdżają
cy z Warszawy, kierownik Państwowej Pracowni 
Konserwatorskiej, dyrektor muzeum. Działo się 
tak, albowiem stanowiąc prawo ochrony zabytków, 
nigdy nie wzięto pod uwagę, że istnieją miejsca, 
wobec których niewystarczający jest nadzór spra
wowany przez konserwatora okręgowego, woje
wódzkiego czy powiatowego. Kazimierz - miejsco
wość dziedzicząca spuściznę zamożnego miasta 
portowego, spuściznę o niepowtarzalnym wyrazie 
artystycznym i do tego stanowiącą jedność z opra
wą krajobrazową - nie mógł mieć swego prawnie 
umocowanego konserwatora ze względu na status 
gminy wiejskiej.

Jan Witkiewicz-Koszczyc w 1920 r. zrzekł się pełnie
nia obowiązków z powodów - jak to sam napisał - 
zasadniczych. Najpewniej miało to związek z włą
czeniem „urzędów konserwatorskich” podlegających 
Ministerstwu Sztuki i Kultury do urzędów woje
wódzkich. Potem Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, które przejęło sprawy 
zniesionego w 1923 r. Ministerstwa Sztuki i Kultury, 
„opiekunem urbanistycznym” Kazimierza uczyniło 
Karola Sicińskiego. Podobno przyjeżdżał tu z War
szawy co tydzień, ale jego rola mogła sprowadzać się 
tylko do opiniowania, doradzania, sugerowania oraz 
projektowania willi. W styczniu 1939 r. Siciński 
w „Wiadomościach Literackich” wyraził marzenie 
o ludziach „z pieniędzmi, którzy by wykupili rudery 
i place i zbudowali według opracowanych planów 
na nowo w formie i charakterze miasteczko, przy
wracając mu świetność dawnych wieków o specy
ficznej urbanistyce budowlanej”. Nie minęło siedem 
lat i Karol Siciński otrzymał szansę urzeczywistnie-
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nia swej wizji. W 1945 r. Generalny Konserwator Za
bytków powierzył mu funkcję delegata Ministerstwa 
Kultury i Sztuki do spraw odbudowy Kazimierza. 
W tym czasie przy Naczelnej Dyrekcji Muzeów 
i Ochrony Zabytków powstawały Państwowe Pra
cownie Konserwatorskie do wykonywania specjal
nych zadań związanych z ratowaniem zabytków po 
zniszczeniach wojennych. W 1947 r. zdecydowano 
o utworzeniu jednej z nich dla Kazimierza, a jej zor
ganizowanie i prowadzenie powierzono Sicińskiemu. 
Pracownie były jednostkami projektowymi, inwe
storskimi, wykonawczymi, ale nie miały uprawnień 
władzy konserwatorskiej. Karol Siciński był jednak 
uznawany za konserwatora Kazimierza nad Wisłą 
(nie cierpiał i nie uznawał nazwy Kazimierz Dolny), 
choć prawnie takie kompetencje mu nie przysługiwa
ły. Ułatwiał mu to status pracownika ministerialnego 
(a było to w latach centralizacji) oraz apodyktyczny 
sposób bycia, któremu zawdzięczał nie tylko posłuch, 
ale i licznych wrogów, nie tylko w Kazimierzu. 
Pierwszym oficjalnym konserwatorem Kazimierza

3. Budynek Szkoty 
Rzemiosł Budowlanych 
przy ul. Nadwiślańskiej 

(proj. J. Witkiewicz-Koszczyc)

4. Zachodnia pierzeja Rynku: 
Dom Architekta 

(proj. K. Siciński) 
i kamienica z apteką 

(proj. J. Siennicki)

mającym umocowanie prawne został w 1972 r. Je
rzy Żurawski. Wykorzystując możliwości zawarte 
w „Ustawie o ochronie dóbr kultury i o muzeach” 
z 15 lutego 1962 r., na wniosek przewodniczącego 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lu
blinie, Minister Kultury i Sztuki powierzył dyrekto
rowi muzeum w Kazimierzu wykonywanie czynno
ści wojewódzkiego konserwatora zabytków w gra
nicach ówczesnego powiatu puławskiego z upo
ważnieniem do wydawania decyzji administracyj
nych. Taki precedensowy model jednostki organi
zacyjnej państwowej służby konserwatorskiej, choć 
sprawdził się w skuteczności działania, nigdzie po
za Kazimierzem nie został powtórzony.
Jana Witkiewicza-Koszczyca i Karola Sicińskiego 
nazywa się konserwatorami Kazimierza. Ale kon
serwator zabytków województwa, powiatu czy 
miasta - to funkcjonariusz, który sprawuje nadzór, 
wydaje zezwolenia, nakazy, zakazy, opinie, uzgod
nienia, lecz nie sporządza projektów przeznaczo

nych do realizacji. Tymczasem w Kazimierzu 
konserwatorzy byli też - a może przede wszyst
kim - projektantami. Do już wymienionych - 
Witkiewicza i Sicińskiego - należy jeszcze dodać 
Jerzego Siennickiego, konserwatora okręgu lubel
skiego w latach 1919-1930, który też projektował 
dla Kazimierza podczas pełnienia tego urzędu.
W rezultacie dzisiejsza ekspresja architektonicz
na Kazimierza jest dziełem siedemnastowiecz
nych muratorów i dwudziestowiecznych konser
watorów miasta. Kazimierz, uważany za miastecz
ko renesansu, jest niemal w równej mierze mia
steczkiem historyzujących nurtów modernizmu 
z domieszką socrealizmu (Dom Architekta). Wyra
zistym przykładem jest najbardziej eksponowana, 
bo nasłoneczniona pierzeja Rynku. Mamy tu popis 
wszystkich projektujących konserwatorów: Jana 
Witkiewicza-Koszczyca - kamienicę Kifnera, Je
rzego Siennickiego - kamienicę narożną z apteką 
(dom Lichtsona), Karola Sicińskiego Dom Archi-
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5.6. Obiekty przeniesione 
do Kazimierza: 
dwór z Gościeradowa 
przy ul. Podzamcze (5) 
i dom wójtowski 
z Modliborzyc 
przy ul. Puławskiej (6)

(zdjęcia:
Wojciech Santarek)

tekta oraz podcieniowy dom narożny z ul. Nadwi
ślańską. Cztery zabytki z lat 1919-1954 wyrażają
ce różne myślenie o tym, jak kształtować nowe re
alizacje w tym - używając dziś modnego określenia 
- kultowym miasteczku.
Koszczyc nie był w swym projektowaniu „kazi
mierski”, nie szukał inspiracji w miejscowych za
bytkach. Wniósł on tu środkowoeuropejski „styl 
swojski” (der Heimatstil), będący modernistyczną 
syntezą charakterystycznych form budownictwa 
prowincjonalnego. Uważał, że jego styl budowa
nia pasuje do polskich miasteczek, także do Kazi
mierza.
Karol Siciński też - trafnie dostrzegła to Jadwiga 
Teodorowicz-Czerepińska - nie tworzył w „stylu 
kazimierskim”, choć tak się często uważa. W je
mu właściwy sposób nawiązywał do tradycji pol
skiej architektury rodzimej, zwłaszcza drewnia
nej, ale w istocie jego twórczość była „swojską” 
odmianą modernizmu. Odbiegł od niej projektu

jąc Dom Architekta. Jego lokalizacja w miejscu 
zniszczonych kamienic przyrynkowych zobowią
zywała do nawiązania do tutejszych zabytków, 
a program użytkowy, obcy kazimierskiemu Ryn
kowi, sprawił, że ten parawan pozorujący pięć ka
mienic bliski jest „stylowi starówkowemu” okre
su socrealizmu.
Z kolei Jerzy Siennicki, gdy był konserwatorem 
okręgu lubelskiego, przebudował dawny ratusz na 
narożniku Rynku i ul. Nadwiślańskiej, bezceremo
nialnie niszcząc istniejącą barokową fasadę. Jak na 
architekta sprawującego urząd konserwatora postę
powanie osobliwe! Ale w rezultacie Kazimierz 
otrzymał jedyną modernistyczną parafrazę kamienic 
Przybyiowskich, ich proporcji i arkadowania przy
ziemia.
Jerzy Żurawski nie jest architektem, przysporzył 
jednak Kazimierzowi zabytków, przenosząc tu 
obiekty drewniane: dwór z Gościeradowa, dom 
wójtowski z Modliborzyc, dom miejski z Puław. 
Odpowiadają one swymi formami i konstrukcją tra
dycyjnej zabudowie dawnego Kazimierza i w pew
nym stopniu przywracają mu jego utraconą starą 
tkankę architektoniczną.

Kazimierz - położony w miejscu dogodnym do 
przeprawy przez Wisłę i tworzenia przyczółków na 
przeciwległym brzegu - był niszczony dotkliwie 
podczas obu wojen światowych. Jego odbudowa 
i zabudowa mogły przebiegać różnie. Czy to ge
nius loci sprawił, że miał szczęście do konserwa
torskich opiekunów, którzy okazali się współ
twórcami jego zabytkowej tkanki?

Mieczysław Kurzątkowski

9



Czym była i jest 
ruina kazimierskiego 

zamku?
Co jest ważniejsze

- mit ruiny 
czy jej historia?

Sposoby 
traktowania 

ruin
WALDEMAR ODOROWSKI

D
ruga historia zamku w Kazimierzu Dolnym, choć 
właściwiej byłoby powiedzieć - równoczesna, roz
poczęła się w 1782 r. Powstał wówczas pierwszy 
wizerunek zamku. Okoliczności jego namalowania 
są znane: akwarela ta była jedną z wielu, jakie Jan Henryk 

Miintz wykonał na zlecenie ks. Stanisława Poniatowskiego 
(bratanka króla) i znalazła się w albumie Voyage pittoresque 
de la Pologne par Miintz 1781-1783. Dane historyczne są 
tu jednak mniej istotne, ważniejsze było to, że po raz pierw
szy kazimierski zamek został nie tylko zobaczony, ale 
i przedstawiony w sposób angażujący wyobraźnię. Chyba 
jeszcze ważniejszym wydarzeniem była publikacja dwudzie
stu rycin, które na płytę miedziorytniczą przeniósł Jan Za
chariasz Frey według akwarel Zygmunta Vogla, zatytułowa
na Zbiór widoków sławniejszych pamiątek narodowych, ja
ko to Zwalisk, Zamków, Świątyń, starożytnych Budowli 
i mieysc pamiętnych w Polsce. Pośród tych rycin był też wi
dok ruin zamku w Kazimierzu i tym samym ruiny te znala
zły się, jeżeli tak można powiedzieć, w obiegu publicznym. 
Publikacja ukazała się w 1806 r. i odtąd trzeba mierzyć hi
storię wizualnego przedstawiania zamku. On sam trwał, 
zmieniały się natomiast sposoby jego przedstawiania, tak jak 
zmieniało się to, co chciano w nim zobaczyć.
Przełom XVIII i XIX w. ukształtował swoisty sposób wi
dzenia ruin, który mimo wielu zmian (zwykle zresztą po
zornych) pozostał żywy i aktualny do dziś. W najkrótszym 
ujęciu polegał on na tym, że ruinom przyznano pewną war
tość. Wcześniej pojawiały się one wprawdzie dość często, 
zwłaszcza w malarstwie, ale miały znaczenie czysto symbo
liczne. W XVII w. popularne stały się pejzaże pastoralne 
i dramatyczne (np. w malarstwie Claude’a Lorraine’a czy 
Salvatora Rosy), na których ruiny wciąż w symboliczny spo
sób nadawały obrazom właściwy nastrój. Same przez się nie 
znaczyły nic, były jak się zdaje tylko nieznanym lub nieroz
poznanym świadkiem i dziedzictwem dziejów.

Pierwszą próbą ich identyfikacji było powiązanie z wybitny
mi postaciami historycznymi. Bodaj pierwszym tego świa
dectwem w Polsce jest zapis w Diariuszu Sejmowym z 1746 
r„ napomykający o potrzebie ochrony przed zupełnym znisz
czeniem ruin zamku w Łobzowie z racji tego, że była to ulu
biona rezydencja wielu królów Polski. Wartość ta do dziś nie 
straciła na znaczeniu. Wkrótce poszerzona została o następną
- o bardzo jeszcze ogólne, w gruncie rzeczy ahistoryczne po
jęcie dawności. Bodaj najlepiej ujęła to ks. Izabela Czartory
ska. pisząc w swoim dziele Myśli różne o sposobie zakłada
nia ogrodów: „Ruiny i rozwaliny, kto przypadkiem zastanie 
u siebie, niech poświęci na przystrojenie swojego Ogrodu. 
Pamiątki takowe zawsze są szanowane i powinny intereso
wać wtaścicielów”. Nie przypadkiem - choć dzisiaj kontekst 
może się wydać trochę dziwny - pada tu słowo ogród. Czar
toryska. publikując w 1805 r. swoje Myśli..., podsumowała 
w pewnym sensie całą epokę - czas kształtowania świata 
przez ogrody. W sztuce ostatnich dziesięcioleci XVIII w. nie 
było sprawy ważniejszej od ogrodu. Chyba nigdy wcześniej 
(wyłączając średniowieczny „hortus conclusus” i nie biorąc 
pod uwagę buddyjskich ogrodów Chin i Japonii), a na pewno 
później ogród w takim stopniu nie próbował ogarnąć i zorga
nizować świata. Czasem można odnieść wrażenie, że chcial 
go zgoła wchłonąć. Najpierw ogród miał być ucieczką przed 
historią, później przed nią schronieniem. Ucieczką była „Ar
kadia” (już sama nazwa wyjaśnia jej znaczenie) Heleny Ra- 
dziwillowej. Tam, w „Przybytku Przyjaźni, Harmonii i Miło
ści”, czyli Świątyni Diany, bohaterka przyjmowała gości ja
ko westalka. Przeciwieństwem był „Przybytek Nieszczęścia 
i Melancholii”, nie przypadkiem w postaci „gotyckiego 
ustronia ”, wystylizowanego na sztuczną ruinę. Ruina sztucz
na (choć wokół aż nadto było prawdziwych) - to historia nie
obecna. W „Arkadii” był więc czas, któremu trzeba się pod
dać. ale nie było historii.
Jak wiadomo, z Heleną Radziwiłłową rywalizowała, także 
w kompozycji ogrodów, Izabela Czartoryska. Gdy w 1794 r. 
zniszczono jej sielankowe Powązki, swoją pasję ogrodniczą 
przeniosła do Puław. Ale wtedy pojawiły się zupełnie nowe 
wątki. Do ogrodu wkroczyła historia i to historia w swoim 
tragicznym wymiarze. W Puławach osią ideową ogrodu sta
ła się Świątynia Sybilli ze znanym przesłaniem: „Przeszłość 
Przyszłości”. Wciąż jednak najważniejszy był ogród. Czar
toryska pisała: „ Wieża starodawna, Zamek spustoszony, ka
wał Murum mchem obrosły (...) rozrzewniają, unoszą my
śli, przeszłość zwracają i dodają powagi Drzewom, Górom, 
Ogrodom i każdemu miejscu, w którem się znajdują”. 
A nieco dalej: „Kto takowe reszty dawnych Zamków, Ko
ściołów czy Wież zastanie, niech użyje do upoważnienia 
swego Ogrodu czyli Siedliska”. I nie było to zdanie tylko 
Izabeli Czartoryskiej. Niemal ćwierć wieku po jej My
ślach.... w latach 1825-1827 ukazał się wydany we Lwowie 
Zbiór widoków celniejszych ogrodów w Polsce, podkreślam
- ogrodów, gdzie obok „Arkadii”, Jabłonny i Wilanowa 
(ogrody) zamieszczono widoki ruin... zamku w Kazimierzu 
(obok Pieskowej Skały i Łobzowa). Było to zresztą pochod
ną, tak w wypadku Czartoryskiej, jak i Zbioru..., opinii J. 
Delille’a. autora Les Jardins... - biblii ówczesnej myśli 
o ogrodach, który w swoim dziele wydanym w 1801 r. po
traktował ruiny kazimierskiego zamku jako zamknięcie per
spektywy ogrodu w Puławach. Omnipotencja ogrodów - 
tam łączyła się dawność z kultem sławnych z historii posta
ci. Zresztą, gdy pamiątek po tych ostatnich w ogrodzie bra
kowało, można było temu zaradzić. W ten sposób Czartory
ska wyrwała z nagrobka króla Kazimierza Wielkiego na Wa
welu filarki z tumby, by osadzić je w murze Domku Gotyc
kiego w Puławach. Nawet wtedy wzbudziło to zgorszenie - 
znany krakowski historyk i archeolog Ambroży Grabowski 
napisał: „mężowie, a nawet damy dostatkiem, znaczeniem
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1. Jan Henryk Muntz, „Zamek w Kazimierzu”
- akwarela z 1782 r.
2.3. Zygmunt Vogel: 

„Widok Kazimierza od strony Putaw”
- akwarela z 1792 r. (2) 

oraz „Widok ogólny miasta Kazimierza
wzięty spod Reformatów”

- akwarela z 1794 r. (3)

i nauką znakomici, wprawdzie pod piękną chorągwią milo- 
śnictwa pamiątek ojczystych, stawali się łupieżcami. (...) 
Zbierać świętości na własność osobistą jest istotnie grze
chem”.
Mimochodem pojawia się tu postać króla Kazimierza Wiel
kiego. Ale to nie jest przypadek. W tym czasie Kazimierz 
Wielki był postacią otwierającą wrota do historii Polski, byl 
też miarą jej dawności i znaczenia. Wystarczą słowa Seba
stiana Sierakowskiego, który napisał o nim: „najpierwszy 
Królestwo Polskie z dawniejszej dzikości wydobył i prawa
mi uszczęśliwił”. Słowa te pochodzą z 1812 r., są jednak tyl
ko podsumowaniem głosów z lat wcześniejszych. Od prawie 
pół wieku Kazimierz Wielki traktowany był jako wzór wład

cy. Zaczęło się to już w 1775 r., kiedy w Szkole Rycerskiej 
pokazano sztukę autorstwa jej profesora J.B. Dubois Kasi
mir Le Grand. Dwa lata później Michał Wandalin Mniszech 
opublikował pracę Obraz panowania króla Kazimierza 
Wielkiego. I jedno, i drugie miało charakter dydaktyczny, 
a celem było podkreślenie podobieństw między Kazimie
rzem Wielkim a Stanisławem Augustem Poniatowskim. Po
dobieństwa te zestawił wprost Adam Naruszewicz w 1784 r., 
stawiając równość obu królów wobec konieczności rezygna
cji z części ziem Rzeczypospolitej, krytycznej sytuacji we
wnętrznej w kraju, stabilizacji gospodarczej oraz rozwoju 
kultury i oświaty. Swoistym apogeum tej akcji była sztuka 
Juliana Ursyna Niemcewicza Kazimierz Wielki, wystawiona 
w Teatrze Narodowym w pierwszą rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Tutaj statuty wiślickie zestawiono 
z Konstytucją właśnie. Wreszcie w 1805 r., gdy Tadeusz 
Mostowski zaczął wydawać Życia stawnych Polaków, 
pierwszą pozycją było wznowienie dzieła Mniszcha. Ambi
cje Stanisława Augusta przetrwały więc jego panowanie, 
choć to nie on, lecz Kazimierz Wielki i jego dzieło stały się 
miarą historii narodowej.
I tak oto wspomnienie o postaciach wielkich w naszych dzie
jach, rodzące się poczucie wartości, jaką zaczęto przyzna-



4. Wojciech Gerson 
„Zamek w Kazimierzu”

wać dawności, nabraio kształtu historycznego w osobie kró
la Kazimierza Wielkiego. Nie trzeba mówić, że więcej 
w tym było mitu niż historii - niemal do końca XIX w., 
wszystko, co cenne w Polsce, wiązano z tym królem (np. 
w samym Kazimierzu za jego dzieło uważano kamienice 
Przybyłowskie i Celejowską). Ale też, jak pisze Leszek Ko
łakowski: „rozumiejące rozjaśnianie świata rzeczy jest 
dziełem mitu. Mit nie ma racji, nie potrzebuje ich - lecz nie 
dlatego, że ich mieć nie może, przeciwnie, nie może ich 
mieć, bo nie potrzebuje”.
W obręb mitu dawności widzianej przez osobę i dzieło kró
la Kazimierza Wielkiego został włączony także zamek kazi
mierski i cały Kazimierz. Kilkakrotnie ruiny tutejszego zam
ku były już wcześniej wspominane, wydać by się mogło, że 
przypadkiem, ale wobec mitu przypadku nie ma. Ruiny ka
zimierskiego zamku znalazły się w samym centrum mitu 
polskiej dawności, równoznacznej z polską świetnością. 
Ogród przestał wyznaczać granice świata, ale świat nigdy 
nie wyzbył się mitu ogrodu. Zmieniały się tylko określenia. 
Jak dla Hrabiego w Panu Tadeuszu zamek Horeszków (też 
w ruinie) byl „gotyckiej architektury”, tak dla Sędziego, 
który pamiętał, że na górze była wielka, niegdyś zwiercia
dlana sala, a na dole sień ozdobna portretami i chórem mu
zycznym, w dobrych czasach służąca jako wielka izba stoło
wa - był tylko dawny, bez określania stylu.
Stylowość, często z przesadą wyciągana na plan pierwszy, 
ani wtedy, ani dziś nie miała i nie ma wielkiego znaczenia. 
Tu jeszcze jeden cytat. Otóż Klementyna z Tańskich Hoff- 
manowa (żona Karola, autora pierwszego znanego widoku 
spichlerza Pod Bożą Męką w Kazimierzu) pisała w 1832 r.: 
„pamiętasz Kazimierz Nawiślański (...) otóż Norymberg 
prawie cały podobny jest do rynku tego miasteczka”. Co 
mogła mieć dla niej wspólnego gotyckość Norymbergi z ro
dzimą renesansowością Kazimierza - wspólnotę odbioru po
przez mit.
Potocznym wyrazem mitu są legendy, nie dziwne więc, że 
kazimierski zamek tak w nie obfituje. Nie dziwne też, że 
wszystkie odnoszą się do króla Kazimierza Wielkiego, 

zwłaszcza w powiązaniu z Esterką. Początek tej legendzie 
znów dał Stanisław August, który podczas swego pobytu 
w Łobzowie kazał przekopać domniemany grób Esterki. Le
gendę o niej i królu Kazimierzu utrwalili Michał Baliński 
i Tymoteusz Lipiński w dziele Starożytna Polska... i aż do 
dziś legenda ta jest wciąż żywa.
Czym zatem stała się ruina kazimierskiego zamku? Kłopo
tem konserwatorów, trwogą władz miasta, obojętnością jego 
obywateli, pytaniem turystów? Jedno nie ulega wątpliwości 
- ruina najlepiej wygląda na obrazie. Ruina jest znakiem 
mitu, on w niej i poprzez nią istnieje. A historia ruinę tyl
ko niszczy. Nic więc dziwnego, że pierwsze widoki Kazi
mierza przedstawiały ruiny zamku, począwszy od Miintza 
przez Zygmunta Vogla, Feliksa Piwarskiego, Adama Lerue, 
Wojciecha Gersona aż po Napoleona Ordę. Zamek, zwłasz
cza w ruinie, wciąż rozrzewniał, przypominał dawną chwa
łę, rycerskie cnoty Polaków i choć to może paradoks - bu
dził nadzieje na ich powrót.
Minęło ponad dwieście lat i ukształtowana wówczas myśl 
o ruinie nie zmieniła się, wręcz utrwaliła. Natomiast w zna
czeniu czysto materialnym jest to stan budowli, który zda się 
powracać do wszechogarniającej przyrody. I w ten sposób 
ruina przedstawiana jest w malarstwie, stała się więc mo
tywem na tych samych prawach, co elementy przyrody. 
W ruinie mit zwyciężył historię, sztuka tylko mu w tym po
mogła. I trudno się temu dziwić - jakiż inny z ruiny pożytek. 
Lecz pożytek ten nabierze jeszcze większego znaczenia, gdy 
pojawi się kontrast z codziennością. Tak choćby, jak widział 
to spadkobierca i kontynuator Myśli... Czartoryskiej - Fran
ciszek Giżycki, który napisał: „Między wszystkimi tworami 
budownictwa wyższego ruiny jedynie mają charakter za
chowujący wyobrażenie prawdy, wtedy gdy szczątki okaza
łego gmachu mieć będą przeznaczenie powszednie i gmin
ne, bo nie sprzeciwia się rzeczywistości, aby wyborne dzie
ła sztuki pomiotem czasu zniweczone, stały się schronie
niem dla bydła ”.

Waldemar Odorowski
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Wokóf jednego zabytku

Niesamowity „vanitas”
Kościół farny Znalezienia Krzy

ża Św. w Końskowoli (około 
20 km od Kazimierza) znany 
jest przede wszystkim dzięki znajdu

jącemu się w kaplicy południowej 
nagrobkowi Zofii z Opalińskich Lubo- 
mirskiej - pierwszej żony marszałka 
wielkiego koronnego Stanisława He- 
rakliusza, zmarłej w 1675 r. Zaprojek
towany przez Tylmana z Gameren 
nagrobek składa się z tumby wyko
nanej z czarnego marmuru dębnic
kiego i spoczywającej na niej rzeźby 
odlanej ze stopu ołowiu i cyny, 
przedstawiającej młodo zmarłą Zo
fię. Doczesne szczątki marszatkowej 
złożone zostały w marmurowej trum
nie (ozdobionej jedynie kartuszem 
z herbami Łodzią i Szreniawa oraz 
identyfikującą inskrypcją na wieku) 
ustawionej centralnie w krypcie pod 
kaplicą.
Gdy w 1992 r. podjęto poszukiwania 
miejsca na pomieszczenie pieca cen
tralnego ogrzewania dla kościoła, 
przeprowadzono eksplorację krypty 
pod kaplicą północną. Do wnętrza 
przedostano się przez poszerzony 
w tym celu otwór jednego z dwóch 
okienek zsypowych w ścianie szczy
towej krypty. Dokonano wówczas 
niezwykle interesującego odkrycia 
obszernej, murowanej tumby 
z umieszczoną na jej wierzchniej pły
cie pelnoplastyczną figurą, stanowią
cą unikatowe ujęcie tematyki vanitas 
w polskiej rzeźbie sepulkralnej XVII w. 
Krypta składa się z głównego prosto
kątnego pomieszczenia z centralnie 
usytuowaną tumbą oraz niewielkiego 
przedsionka na osi, z którego w kie
runku południowym prowadzą scho
dy do wnętrza nawy (dziś ukryte pod 
posadzką). Od wschodu z przedsion
ka wiedzie przejście do niewielkiej 
krypty pod skrajnym, północ
no-wschodnim przęsłem bocznej na
wy. Nakrycie tumby stanowią zespo
lone płaskie bloki wapienia, na nich, 
na podstawie ukształtowanej w ro
dzaj materaca z guzami, spoczywa 
rzeźba, wykonana również z lokalne
go wapienia kredowego. Leżącej po
staci nadano kształt nagich, częścio
wo zmumifikowanych, rozkładają
cych się zwłok, o wzdętej klatce pier
siowej, z otwartą jamą brzuszną, 
z której „wypływają" kłębiące się jeli
ta. Górna część korpusu wsparta jest 
na wezgłowiu z kilku poduszek ozdo
bionym od zapiecka kartuszem z her
bem Łodzią na tarczy, zwieńczonym 
koroną heraldyczną. Łokieć prawej 
ręki opiera się o brzeg materaca, zaś 
dłoń spoczywa na stojącej obok 
klepsydrze. Prawa noga wyprostowa
na, osłonięta w pasie udowo-biodro- 
wym mięsistą draperią ułożoną od le
wego brzegu pod udem lewej nogi. 
Noga ta, w znacznej części utrącona, 
zapewne uniesiona w kolanie, oparta 
była stopą na śródstopiu prawej no
gi. Dłoń lewej ręki, której ramię jest 
wzniesione pionowo w górę, podtrzy
muje otwartą księgę z wyrytym tek
stem: OMNIA/OSSA ME/A Dl- 
CENT/DOMINE/QUIS SIMI/LIS Tl- 
BI/PS XXXIV. Jest to fragment 10 wer
su, psalmu 35(34), który w polskim 
przekładzie brzmi następująco: 
.. Wszystkie kości moje powiedzą, któż 
o Panie podobny do Ciebie ", druga 
część wersetu winna brzmieć: „Który 
wyrywasz utrapionego od mocniej 
szego nadeń, z mocy grabieżcy i nę
dzarza".
Bliższe przyjrzenie się zarówno usy
tuowaniu nagrobka, upozowaniu fi
gury, jak również doborowi rekwizy
tów ujawnia zaskakujące, acz charak-

(fot. Wojciech Santarek)

terystyczne dla barokowej teatralno
ści połączenie znanych motywów 
splecionych w nową, wielowątkową 
treść.
Przedstawienia „żyjących” szkieletów 
nie są obce manierystycznej i baro
kowej ikonografii. Służyły one zaspo
kajaniu typowej dla barokowej kultu
ry potrzeby perswazyjnego, a nawet 
dydaktycznego wyzyskania idei vani
tas w celach moralizatorskich. Byty 
niejako nawrotem do późnośrednio
wiecznego upodobania w ekspono
waniu makabrycznego obrazu śmier
ci przez ukazywanie rozkładającego 
się ciała. Funkcjonowały m.in. w licz
nych wówczas „tańcach śmierci”, 
gdzie nagi, zgniły, bezpłciowy, lecz 
bardzo ruchliwy zmumifikowany trup 
złączony jest w parę z przerażonym, 
bezwładnym żywym - mężczyzną lub 
kobietą - ubranymi zgodnie ze swo
im stanem. Innym pokrewnym przed
stawieniem są ilustracje popularnej 
w średniowieczu legendy o trzech ży
wych i trzech umarłych z dworskim 
orszakiem i trzema ciałami w otwar
tych trumnach, z których każde uka
zuje inne stadium rozkładu. Niezależ
nie od różnic w fabule, zasadniczą 
ich treścią była konfrontacja żywych 
z umarłymi, ukazująca znikomość 
i marność (lac. vanitas), a przez do
danie atrybutu w postaci klepsydry - 
nieuchronność i nieznajomość godzi
ny śmierci.
Ta sama treść przekazana w końsko- 
wolskiej krypcie przybrała formę ty
powo barokowego konceptu. Oto 
z wieloosobowego orszaku żywych 
pozostał sam widz, który, aby zoba
czyć, musi wejść w czeluść mrocznej 
krypty. Symbolicznie i dosłownie za
razem zstępując do świata zmarłych, 
zmienia się z biernego widza-świad- 
ka w widza - uczestnika. Z korowodu 
umartych pozostał jeden, za to pelno- 
plastyczny wizerunek trupa natural
nej wielkości, którego puste oczodo
ły „patrzą", a fałdy nie opadłej do 
końca skóry na szczękach układają 
się w zagadkowy, przerażający 
„uśmiech".
Interpretacja omawianej kompozycji 
jedynie jako personifikacji idei vani
tas, mimo użytych środków i atrybu
tów jak makabryczny weryzm szcze
gółów ciała czy klepsydra, nie wy
czerpuje całej treści w niej zawartej. 
Fragment psalmu wyryty na karcie 

księgi jest aktem wiary i nadziei 
w zbawczą moc Tego, „który wyrywa 
utrapionego od mocniejszego na
deń ’’.Akt wyrażony „ wszystkimi kość
mi", zapewne równie tymi wyobrażo
nymi na wierzchu tumby, jak też real
nymi, spoczywającymi w jej wnętrzu. 
Przestaje zatem dziwić ożywiona po
za leżących zwłok, wszak ruch jest 
atrybutem życia, a Biblia trzymana 
wysoko uniesioną ręką trupa jest 
Księgą Życia, której moc wyzwala 
zmarłego z okowów śmierci. Zatem 
takie „kinetyczne” upozowanie po
staci wspartej na wysokim wezgłowiu 
z „niedbale” ugiętą w kolanie uniesio
ną nogą w połączeniu z obszernym, 
manierycznym gestem ręki sięgają
cej księgi za głową, zdaje się służyć 
przekazaniu kolejnej, teologicznie 
niezwykle ważnej idei transitus. 
Śmierć jest bowiem stanem przej
ściowym, zawieszeniem pomiędzy 
życiem doczesnym i wiecznym.
Mimo omówionych już turpistycz- 
nych szczegółów, układ ciała 
(a zwłaszcza nóg) nieodparcie koja
rzy się z rozpowszechnionym w XVI 
i na początku XVII w. typem reprezen
tacyjnego nagrobka ukazującego 
w sposób mniej lub bardziej udany 
wyobrażenie zmarłej osoby. W tym 
wypadku zastosowanie emblema- 
tycznej konwencji przedstawienia po
staci - rozkładającego się trupa - po
zbawiło twórcę możliwości określenia 
jej indywidualności, choćby w rysach 
twarzy. Jedynie herb umieszczony 
w kartuszu za wezgłowiem określa 
jednoznacznie przynależność rodo
wą osoby wyobrażonej na tumbie. 
Pozostaje zatem pytanie, kogo może 
reprezentować tak przedziwna po
stać? Poza wspomnianym herbem 
nie istnieje w krypcie żaden napis 
umożliwiający identyfikację z kon
kretnym pochówkiem. Co prawda 
w posadzce kaplicy, dokładnie nad 
tumbą, znajduje się płyta z czarnego 
marmuru ze szczątkowymi śladami 
dekoracji, jednak nie zachowały się 
żadne inskrypcje umożliwiające okre
ślenie czasu i osób mogących mieć 
związek z tym miejscem.
Z dostępnych źródeł wynika, że 
w krypcie pod kaplicą północną zło
żone zostały szczątki Krzysztofa Su
chodolskiego, zmarłego w 1676 r. 
W tym roku Suchodolscy ufundowali 
szpital przy farze oraz prebendę zwią

zaną z kaplicą. Odtąd w dokumen
tach wizytacyjnych kaplica ta nosi 
miano „Suchodolsciana". Z czasem 
do męża dołączyło ciało Agnieszki 
Suchodolskiej, złożone zapewne we 
wspólnym grobie, gdyż przez wybity 
otwór od czota tumby wyraźnie widać 
dwa pochówki. Brak niestety, jakich
kolwiek informacji o osobie Sucho
dolskiego. Oprócz wzmianki o funda
cji szpitala i prebendy występują jedy
nie skąpe informacje o dobrach ku- 
rowskich, z których miały być czerpa
ne dochody na oba cele. Tajemnicą, 
jak się okaże nie jedyną, pozostaje. 
dlaczego Suchodolscy jako miejsce 
wiecznego spoczynku wybrali Koń
skowolę, nie zaś znacznie bliższy ich 
dobrom kościół w Kurowie.
Można zatem domniemywać, że figu
ra w krypcie wyobraża szczątki Su
chodolskiego, jednak zdają się temu 
przeczyć dwie poważne wątpliwości. 
Jako pierwszą należy wymienić herb. 
Jak wspomniano, jest on najprost
szym elementem umożliwiającym 
identyfikację, przynajmniej co do 
przynależności rodowej. Otóż okazu
je się. że według Herbarza Niesiec- 
kiego żaden z rodów noszących na
zwisko Suchodolski nie pieczętował 
się herbem Łodzią. Oznacza to ko
nieczność przypisania fundacji na
grobka Opalińskim, ściślej zaś mar
szałkowi Łukaszowi Opalińskiemu, 
któremu Końskowolę wniosła w wia
nie żona, Izabela z Tęczyńskich. Nie
stety. z braku źródeł tajemnicą pozo- 
stają okoliczności przekazania rodo
wego grobu Opalińskich rodzinie Su
chodolskich. Druga istotna wątpli
wość - to styl nagrobka. Opierając 
się na dociekaniach dr. Romana 
Zwierzchowskiego. należy zwrócić 
uwagę na formy kartusza i korony. 
Użycie motywu astragalu (korona) 
i charakterystycznych nacięć (kar
tusz) zbliża dzieło do stylistyki warsz
tatu Falconiego, a więc wskazuje na 
wcześniejszą, być może sięgającą 
epoki Wazowskiej fazę barokowej 
stylizacji, najpewniej z lat 1645-1655. 
Za takim datowaniem może przema
wiać jedyny, słabo czytelny majusku- 
towy napis wymalowany zetlatym cy
nobrem na ścianie przedsionka kryp
ty „A+D 1647". Przeciwko bezpo
średniemu udziałowi warsztatu Fal
coniego przemawia, jak zauważa 
Zwierzchowski. miękko kształtowana 
forma figury oraz jej koncepcja jako 
petnoplastycznej rzeźby, pozostająca 
poza sferą działalności warsztatu 
trudniącego się głównie dekoracyjną 
płaskorzeźbą.
Twórcy tego dzieła należałoby raczej 
szukać wśród rzeźbiarzy-sztukatorów 
działających w tym czasie na terenie 
zachodniej Lubelszczyzny. Niewątpli
wie najwybitniejszym z nich był twór
ca dekoracji rzeźbiarskiej Domku Lo
retańskiego w Gołębiu (1634-1638), 
Kaplicy Różańcowej przy farze w Ka
zimierzu (1653) oraz kościoła parafial
nego w Tarłowie (1655), gdzie w relie
fowej dekoracji zastosował również 
motywy śmierci pod postacią rozkła
dającego się trupa. Wydaje się zatem 
wielce prawdopodobne przypisanie 
autorstwa końskowolskiej rzeźby mi
strzowi figur z Tarłowa.
Trudno liczyć na odkrycie nowych 
źródeł wyjaśniających okoliczności 
powstania nagrobka, jednak ujawnie
nie jego istnienia otwiera pole do dal
szych szczegółowych badań i stu
diów porównawczych.

Wojciech Santarek



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Kazimierskie wąwozy
„ Proszę sobie wyobrazić te wzgó

rza i te jary lecące ku Wiśle, te 
trzciny, dąbrowy po skrajach sa

dów, te wielkie misy glinkowe po
między wzgórzami, wystane szu

miącym zbożem — a gdzieś w środ
ku, w samym najcieplejszym, naj- 
zieleńszym zaułku, na błoniu nad
rzecznym, z trzech stron osłonięte, 

jedną stroną nachylone ku Wiśle — 
miasteczko... To Kazimierz"■ 

Maria Kuncewiczowa

Czy Kazimierz Dolny byłby 
tym, czym jest - fenome
nem budzącym tyle silnych 
namiętności, wobec którego nie 

sposób przejść obojętnie, gdyby 
nie wspaniały krajobraz i przyro
da, w jakie harmonijnie wkompo
nowane jest miasteczko? Z pew
nością nie, bowiem nadwiślański 
pejzaż stanowi nie tylko cudowną 
oprawę, ale i integralną część tego 
niezwykłego w wielu aspektach 
(kulturowym, historycznym, 
urbanistycznym, architektonicz
nym, ale także socjologicznym) 
zjawiska. Trudno sobie w ogóle 
wyobrazić to miejsce bez tej uroz
maiconej rzeźby terenu, głęboko 
wciętych dolin, zwłaszcza przeło
mu Wisły, a przede wszystkim 
wąwozów lessowych, których 
sieć w okolicach Kazimierza jest 
jedną z najgęstszych w Europie. 
Warto chyba poszukać jakiejś 
cząstki genius loci Kazimierza 
w wąwozach i głębocznicach. 
Wąwozy mają w sobie coś z magii 
miasteczka, z jego swoistej wła
ściwości zaskakiwania na każdym 
kroku czy to przybysza, czy tubyl
ca czymś nieprzeciętnym. Jednak 
obok atmosfery niespodzianki 
kryje się w kazimierskich wąwo
zach także pewna doza tajemni
czości. Znane są wąwozy ucho
dzące do doliny Grodarza w cen
trum Kazimierza, jak np. Plebanka 
(Plebani Dół), kończąca swój bieg 
przy klasztorze reformatów na 
Plebaniej Górze (gdzie niemal do 
końca XVI w. mieszkał proboszcz 
kazimierskiej parafii), czy Wąwóz 
Małachowskiego, u wlotu które
go, o czym przypomina pamiątko
wa płyta, zginąć miał podczas 
osłaniania odwrotu wojsk pol
skich 18 kwietnia 1831 r. podpuł
kownik Juliusz hrabia Małachow
ski (ur. 1802); wąwóz ten prowa
dzi do willi związanej z miastem 
wybitnej pisarki - Marii Kuncewi
czowej i jej męża, Jerzego. 
Wąwozy i głębocznice lessowe 
określane są na tym terenie mia
nem „doły”. Najczęściej nazwy 
tych form są dzierżawcze i wywo
dzą się od nazwisk dawnych wła

ścicieli gruntów, np. Chałajowy 
Dół (w 1580 r. odbył się sąd nad 
Mikołajem Chałajem za zamor
dowanie Barbary Kańskiej, 
w którym uczestniczył poeta doby 
renesansu Jan Kochanowski 
z nieodległego Czarnolasu), No- 
rowy Dół (od rodziny Norów lub 
Nurów władających w XVII w. 
terenami położonymi na północ
nym wschodzie od kazimierskiej 
baszty), Doły Berkowiczowskie 

(notowany w dokumentach XVIII 
w. szewc Maciej Berkowicz), 
Wąwóz Głęboczyzna obok cmen
tarza parafialnego (od rodziny 
Głęboczyńskich), Dół Lewen- 
sztajna (od nazwiska żydowskiej 
rodziny zamieszkałej przed drugą 
wojną na przedmieściu Góry).
Przy dawnym trakcie lubelskim, 
niespełna 300 m od źródeł Groda
rza znajduje się wylot coraz bar
dziej popularnego i stanowiącego

1. Wąwozy w granicach 
Kazimierskiego Parku 

Krajobrazowego 
(wg L. Kowalczyk, A. Pawłowski, 

Przewodnik po ścieżkach 
dydaktycznych 

Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego, 

Lublin 1998)
2. Naturalny wąwóz lessowy

3. Gtębocznica Korzeniowy Dół

(zdjęcia: Andrzej Pawłowski)
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cel licznych wycieczek Korzenio
wego Dołu. Jego nazwa wywodzi 
się od fantastycznych form, jakie 
tworzą korzenie starych drzew 
i krzewów, odsłoniętych w piono
wych ścianach głębocznicy przez 
procesy erozyjne. Korzeniowy 
Dół stanowi przykład klasycznej 
głębocznicy lessowej, a więc for
my terenu przypominającej natu
ralny wąwóz, a zawdzięczającej 
swoje powstanie działalności 
człowieka. Właśnie człowiek, 
prowadząc drogi po stromo na
chylonych zboczach dolin i sto
kach wierzchowin, przyczynił się 
do koncentracji spływu wód opa
dowych i roztopowych, powodu
jących rozcinanie podatnych na 
działanie wody pokryw lesso
wych. Udział w kształtowaniu 
formy mają także koła pojazdów 
i kopyta zwierząt ułatwiające 
niszczący wpływ wody i wiatru. 
Głębocznica, nazywana też wą
wozem drogowym, jest więc for
mą antropogeniczną, charaktery
zującą się pionowymi, często po
zbawionymi roślinności ścianami 
- zboczami, a jej dno użytkowane 
jest jako droga.
Głębocznice w okolicach Kazi
mierza osiągają niekiedy głębo
kość kilkunastu i więcej metrów 
(strefa krawędzi Równiny Beł- 
życkiej w okolicach wsi Dobre 
czy wcięcie drogowe - Wąwóz 
Głęboczyzna przy cmentarzu pa
rafialnym w Kazimierzu). W od
różnieniu od naturalnych wąwo
zów, głębocznice mają zazwyczaj 

prostoliniowy przebieg - bez 
bocznych odgałęzień. Czas po
trzebny na wykształcenie tego ty
pu formy jest różny i w zależności 
od lokalnych uwarunkowań może 
trwać od kilku do kilkudziesięciu 
lat. Interesujący przykład stanowi 
tutaj fragment starego traktu o śre
dniowiecznej jeszcze genezie, 
wiodącego do Opola Lubelskiego 
(Wąwóz Opolski) na Kwaskowej 
Górze. Jak podają w Przewodni
ku geologicznym po Kazimierzu 
i okolicy (Warszawa 1951) Kry
styna i Władysław Pożaryscy: 
„Bezpośrednio po wojnie trakt 
ten został przeniesiony obok, 
o kilkadziesiąt metrów na 
wschód, gdyż dawna droga stała 
się terenem działań intensywnej 
erozji. Pierwotne niewielkie 
wcięcie w drodze było przez ero
zję silnie żłobione, co w konse
kwencji doprowadziło do po
wstania dzikiego, głębokiego wą
wozu”. Obecnie nowa droga ma 
podobne wcięcie, jak Korzeniowy 
Dół.
Trudno określić czas, w jakim do
szło do intensywniejszego rozcię
cia Korzeniowego Dołu. Stanowi 
on najkrótsze połączenie Gór 
Drugich oraz drogi biegnącej ze 
starego ośrodka osadniczego 
z klasztorem norbertanek w Sko- 
wieszynku do zamku w Kazimie
rzu (na wierzchowinie) z dawnym 
traktem lubelskim (w dnie doliny 
Grodarza). Być może powstanie 
Korzeniowego Dołu nastąpiło 
w XIX w. w okresie rozwoju ero

zji wąwozowej, gdy w wyniku 
znacznego wzrostu liczby ludno
ści doszło do silnego wylesienia 
terenu (na skutek „głodu ziemi”) 
i znacznego rozdrobnienia gospo
darstw, a także zwiększenia licz
by dróg dojazdowych. Głęboczni
ca ta widnieje na mapie Kazimie
rza z 1821 r. Na podstawie innej 
mapy - Topograficznej Karty 
Królestwa Polskiego w skali 
1:126000 z 1839 r. - nie jest jed
nak możliwe określenie głęboko
ści wcięcia drogi.
Należy nadmienić, że pierwsze 
intensywne wylesienie z zastoso
waniem metody wypaleniskowej 
na żyznych wierzchowinach les
sowych, w celu pozyskania grun
tów dla rolnictwa, miało miejsce 
już w neolicie, przed 6-4 tysiąca
mi lat. Zastąpienie naturalnej sza
ty florystycznej roślinnością upra
wową spowodowało przyspiesze
nie spływu wód opadowych oraz 
ich koncentrację wzdłuż traktów 
i ścieżek, co w konsekwencji 
wzmogło procesy erozji. Kolejny 
wzrost zaludnienia i rozwój sieci 
osadniczej (Wietrzna Góra, Sko- 
wieszyn, Wąwolnica), jaki rozpo
czął się w średniowieczu i trwa ze 
zmiennym natężeniem do dziś, 
przyczynił się do powstania 
w okolicach Kazimierza istnego 
labiryntu wąwozów. Kazimier
skie księgi miejskie wspominają 
o katastrofalnych ulewach, które 
nawiedzały miasto w minionych 
wiekach. Jedną z takich ulew opi
suje Pieśń nowa o gwałtownym 

deszczu, nigdy niesłychanym 
w Koronie Polskiej, w Kazimie
rzu Dolnym, w roku 1644:

„ ...W Kazimierzu mieście sławnym 
Stało się w czasie niedawnym, 
Roku tysiąc sześćsetnego 
Czterdziestego i czwartego, 
Było maja dwudziestego
W południe, dnia niedzielnego. 
Spadły dżdże, nawalne wody, 
Naczyniły w mieście szkody... ”

Z pewnością współpraca history
ków, archeologów i paleogeogra- 
fów, poprzez rejestrację katakli
zmów i kolejnych faz rozwoju 
miasta, mogłaby wnieść wiele no
wego w badaniach nad przeszło
ścią Kazimierza.
Niszczące procesy erozji wodnej 
przysparzały mieszkańcom dużo 
problemów, a formując wąwozy, 
stanowiące dzisiaj atrakcję tury
styczną, przyczyniły się także do 
stopniowego wrastania miasta 
w dolinę Wisły, przesuwając przy 
tym jej koryto w kierunku za
chodnim. Wynoszony bowiem ze 
zlewni doliny Grodarza materiał 
w postaci namułów nadbudowy
wał stożek napływowy, na któ
rym rozlokowało się miasteczko. 
Zresztą katastrofalne opady zda
rzają się tutaj dość często. Dobrze 
udokumentowane zostały znisz
czenia spowodowane przez ulewy 
24 kwietnia 1976 r. i 24 czerwca 
1981 r. Podczas tej drugiej w cią
gu 70 minut spadło ponad 100 
mm deszczu. Zerwane zostały na
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wierzchnie wielu ulic; m.in. cał
kowitemu zniszczeniu uległa no
wo budowana droga w Norowym 
Dole. Zalane zostały piwnice 
i partery budynków przy ulicach 
Nadrzecznej i Senatorskiej, 
a w centrum Kazimierza osadziły 
się sięgające kilkudziesięciu cen
tymetrów grubości namuły lesso
we. Niewielki potok Grodarz na 
krótki czas zamienił się w rwącą 
rzekę, której wody porywały 
z ulic samochody. Przemierzając 
kazimierskie wąwozy, trzeba pa
miętać, jak często formowały się 
one w dramatycznych okoliczno
ściach.
Kilkusetmetrowa wspinaczka Ko
rzeniowym Dołem dostarcza nie
zapomnianych wrażeń. Nie spo
sób nie zatrzymać się na chwilę, 
by nie podziwiać jakby wycho
dzących do nas korzeni. Trochę 
wyobraźni, a można dostrzec fan
tastyczne maszkarony, smoki, 
węże, ośmiornice czy wręcz deta
le architektury gotyckiej. Nic 
więc dziwnego, że niezwykłą sce
nerię wykorzystano przy realiza
cjach kilku telewizyjnych progra
mów poetycko-muzycznych i fil
mów fabularnych (np.,,Dwa księ
życe” w reżyserii Andrzeja Ba
rańskiego). Same korzenie speł
niają tutaj podwójną funkcję. 
Z jednej strony drzewa, starając 
się utrzymać przy życiu, wytwa
rzają specjalne korzenie podporo
we, z drugiej korzenie drzew 
utrzymują skarpy wąwozu, hamu
jąc tzw. ruchy masowe (osuwiska, 
obrywy). Drzewa, osłaniając dno 
i zbocza głębocznicy, ograniczają 
natężenie erozji linijnej podczas 
nawalnych opadów.
Korzeniowy Dół znalazł się na 
trasie przyrodniczej ścieżki dy
daktycznej. Miejsce to umożliwia 
poznanie cech lessu poprzez bez
pośredni kontakt z tą skałą oraz 
obserwowanie żywych procesów 
kształtujących rzeźbę. Na krawę
dziach stromych ścian rozwijają 
się zerwy i obrywy, zaś w dnie 
formy po intensywnych opadach 
możemy prześledzić powstawa
nie różnych mikroform. Procesy 
modelowania i pogłębiania Ko
rzeniowego Dołu nie są bowiem 
zakończone. Z inicjatywy Zarzą
du Zespołu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych Korzeniowy 
Dół objęto ochroną jako pomnik 
przyrody.
Zapraszając wszystkich wrażli
wych do odwiedzenia Korzenio
wego Dołu, warto też zwrócić 
uwagę na stojącą w dolinie Gro- 
darza, zaledwie 400 m od tego 
miejsca pełnego aury niezwykłej 
tajemniczości, drewnianą chałupę 
z początku XVBI w. Niestety, do
mostwo o archaicznej konstruk
cji, stojące tutaj, przy starym szla
ku handlowym od prawie trzech 
wieków, właściciel ostatnio nieco 
„unowocześnił”.

Andrzej Pawłowski

Kazimierskie spichlerze

Istnienie spichlerzy w Kazi
mierzu Dolnym źródła odno
towały po raz pierwszy 
w 1543 r. Mogły jednak stać tu 

nieco wcześniej i najprawdopo
dobniej były drewniane. Stosun
kowo szybko, bo w latach 
1568-1597, spichlerzy było już 
45, niestety nie wiemy, ile muro
wanych. W drugiej połowie XVII 
w. zanotowano obecność do 60 
spichlerzy, z tego połowę stano
wiły murowane. W 1791 r. znaj
dowało się jeszcze 25 spichlerzy 
murowanych, w tym 9 użytkowa
nych, pozostałe w ruinie. W XIX 
w. użytkowano 12, na ogół ada
ptowanych już do innych celów 
aniżeli magazynowanie zboża, 
np. jako garbarnie, browary, skła
dy wyrobów z wikliny itp., dzięki 
czemu niektóre z nich przetrwały 
do dzisiaj. Obecne stulecie przy
niosło dalsze zniszczenia kazi
mierskich magazynów, w tym 
ostateczną zagładę ruiny spichle
rza Pod Bożą Męką. W 1945 r. 
było w Kazimierzu tylko 14 spi
chlerzy, z tego trzy pod dachami, 
aczkolwiek w bardzo złym stanie, 
pozostałych 11 - to ruiny. 
Kazimierscy kupcy lokalizowali 
swoje magazyny zbożowe 
wzdłuż Wisły, na jej wysokim 
brzegu. Ich wyniosłe, masywne 
bryły o białych ścianach i czer
wonych dachach tworzyły i two
rzą do dzisiaj ponad trzykilome
trowy pierwszy plan w widoku na 
miasto od strony rzeki. Spichle
rze rozmieszczone zostały na obu 
tzw. przedmieściach: północnym 
zwanym Gdańskim i południo
wym zwanym Krakowskim 
(obecnie ulice: Tyszkiewicza 
i Puławska oraz ul. Krakowska), 
gdzie brzeg Wisły jest stosunko
wo wysoki. Główne skupisko 
znajdowało się przy wybrzeżu 
północnym, naprzeciw średnio
wiecznego brodu łączącego Kazi
mierz z Wojszynem. Tu również 
miał znajdować się port z wyspą 
spichrzów, oddzieloną od lądu 
kanałem ze śluzą, nawadnianym 
strumieniem spływającym sąsia
dującym z portem wąwozem 
zwanym dziś Norowym Dołem. 
Przy porcie istniał „dom gościn
ny”, a zatem znajdowało się tam 
centrum składowe i handlowe 
Kazimierza. Jego ślad można od
czytać na najstarszym zachowa
nym planie miasta z 1821 r., 
a także dopatrzyć się w konfigu
racji terenu, przebiegu ulicy na 
tym odcinku i wzajemnym usytu
owaniu zachowanych spichlerzy 
(Bliźniak, Nowakowskich, Pod 
Wianuszkami i Pielaka, ul. Pu
ławska 68,47/49, 80 i 82).
Za charakterystyczną cechę spi
chlerzy kazimierskich uważa się

1. Usytuowanie spichlerzy: A - istniejące, B - w ruinie, C - nieistniejące o ustalonej lo
kalizacji, D - rejon portu i przeprawy z Wojszyna, E - rejon przeprawy z Janowca; 1 - 
Pod Żurawiem (ul. Puławska 116), 2 - Przetwórnia Owoców (ul. Puławska 86), 3 - Pie
laka (ul. Puławska 82), 4 - Pod Wianuszkami (ul. Puławska 80), 5 - Nowakowskiego (ul. 
Puławska 47/49), 6 - Bliźniak (ul. Puławska 68), 7 - nieistniejący, kilkuczłonowy, stał 
w miejscu obecnego budynku przy ul. Puławskiej 45, 8 - Feuersteina (Krzysztofa Przy
były) (ul. Puławska 60), 9 - Ulanowskich (Mikołaja Przybyły) (ul. Puławska 54), 10 - ul. 
Tyszkiewicza 36a, 11 - Kobiałki (ul. Krakowska 61), 12 - nieistniejący (ul. Krakowska 
63), 13 - ruina (ul. Krakowska 65), 14 - Pod Bożą Męką, nieistniejący
(oprać. Wojciech Santarek)

2.3. Plany parterów spichlerzy: 
z XVI w. (Krzysztofa Przybyły) (2) 

i z pierwszej potowy XVII w. 
(Kobiałki) (3)

ich wolno stojące usytuowanie 
i jednorodność funkcji. Wydaje 
się, że ta pierwsza cecha nie była 
powszechna, a przynajmniej mo
gła nie dotyczyć spichlerzy usy
tuowanych w porcie na wyspie 
spichrzów i na lądzie przy wy
brzeżu kanału portowego. Wska
zuje na to akwarela Józefa Brand
ta z 1875 r., ukazująca fragment 
ruiny trzeciej bryły, tzw. spichle
rza Bliźniaka, położonego 
w dawnym porcie Kazimierza. 
Na ten szczegół badacze nie 
zwrócili dotychczas uwagi. Nale
ży dodać, że rejon portu nie był 
przebadany pod względem arche
ologicznym.

4.5. Spichlerz Pod Wianuszkami 
w 1972 r. (4) i obecnie (5)

Nie wiemy, jak wyglądały spi
chlerze drewniane. Można przy
puszczać, że pod względem funk
cjonalnym były tak samo rozpla
nowane, jak murowane. Te zaś 
wznoszono z miejscowej opoki 
kredowej. Ich mury miały gru
bość od 80 do 120 cm, kubatura 
wahała się od około 850 do ponad
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miały proste, trójkątne szczyty 
i symetrycznie rozmieszczone je
den nad drugim otwory okienne, 
najczęściej sklepiane odcinkowo. 
Autorzy wszystkich opracowań 
są zdania, że spichlerze w Kazi
mierzu budowali, a następnie 
przebudowywali miejscowi mu
ratorzy.
W końcu XVI w., gdy do głosu 
doszło drugie pokolenie kupców 
kazimierskich wzbogaconych na 
handlu zbożem, zaczęto przebu
dowywać dotychczas skromne 
w swym wyrazie architektonicz
nym magazyny zbożowe na bu
dowle okazale, fasadowe, de
monstrujące potęgę finansową 
miejscowego patrycjatu. Inwe
stycjom tym towarzyszyły aspira
cje artystyczne niewątpliwie wy
kształconych już właścicieli. Za
pewne też względy reklamy 
i konkurencji handlowej byty po
wodem dekoracyjnej przebudo

4000 m’, a ściany były obustron- okna. W ścianach bocznych i tyl
nie tynkowane. Spichlerze budo- nych wąskie otwory szczelinowe 
wano co najmniej dwukondygna- zapewniały wentylację we- 
cyjne, w większości trzykondy- wnętrzną.

gnacyjne, z wykorzystaniem pod
dasza do celów magazynowych. 
Strome dwuspadowe dachy, ujęte 
pomiędzy szczyty, kryto dachów
ką, rzadziej gontem. Zasadą pla
nu był prostokąt, krótszą ścianą 
szczytową zwrócony ku Wiśle. 
Wewnątrz spichlerze dzielono 
wzdłużnie przez wszystkie kon
dygnacje ścianą działową bez 
otworów, tworząc tym samym 
symetryczny układ wznoszących 
się ponad sobą par wydłużonych 
komór składowych. Spichlerze, 
wewnętrznie podzielone na dwie 
połowy, miały w szczytowych 
ścianach frontowych dwa od
dzielne wejścia. W budowlach 
najwcześniejszych powtórzone 
one były na górnych kondygna
cjach; później zamieniano je na 

Transport odbywał się za pomocą 
najprostszych wind blokowych, 
zamontowanych nad osiowo 
umieszczonymi otworami w ele
wacji frontowej, rynnami do zsy
pywania ziarna wprost na statki, 
a przede wszystkim ręcznie za 
pomocą worków (do naszych 
czasów nie zachowały się żadne 
urządzenia dźwigowe). Do ko
munikacji pionowej użytkowano 
także schody drewniane, umiesz
czone wewnątrz w otworach stro
pów pomiędzy belkami. Taki 
schemat bryły i układu funkcjo
nalnego był niewątpliwie wzoro
wany na średniowiecznych spi
chrzach gdańskich. Z badań ar
chitektonicznych wynika, że tak
że zewnętrzną sylwetą nie odbie- 

•>gały od pierwowzorów. Fasady 

wy budynków nadwątlonych kil
kudziesięcioletnią eksploatacją. 
Przykładami tak przebudowa
nych magazynów jest do dzisiaj 
zachowana para spichlerzy - tzw. 
Ulanowskich i Feuersteina przy 
ul. Puławskiej 54 i 60 oraz spi
chlerz przy ul. Tyszkiewicza 36a. 
Pierwsze dwa należały do braci 
Mikołaja i Krzysztofa Przyby- 
łów, jednych z najbogatszych pa- 
trycjuszy kazimierskich. Na 
szczycie spichlerza Ulanowskich 
(obecnie Muzeum Przyrodnicze) 
odkryto w trakcie prac konserwa
torskich w 1980 r. gmerk Przyby- 
łów, monogram „MP” i datę 
„1591”. Bez wątpienia napisy te 
świadczą o dacie zakończenia bu
dowy przez Mikołaja Przybyłę. 
W tym samym lub bardzo zbliżo

nym czasie przebudowy sąsied
niego spichlerza (dzisiaj zwanego 
Feuersteina) dokonał Krzysztof 
Przybyła. Data odkryta na spi
chlerzu Ulanowskich przesądza 
o czasie powstania prawie iden
tycznych dekoracyjnych fasad 
obu spichlerzy. Podobieństwo 
układu funkcjonalnego i cech sty
lowych każę nam sądzić, że także 
spichlerz przy ul. Tyszkiewicza 
36a powstał lub był przebudowa
ny w tym samym okresie. Być 
może do tej grupy należał także 
spichlerz Nowakowskiego, za
chowany dziś tylko w murach 
magistralnych bez szczytów. 
Wszystkie te trzy budowle otrzy
mały szczyty wyodrębnione 
z korpusu gzymsem. Ich architek
tura jest płaska, podzielona wą
tłymi gzymsami na trzy kondy
gnacje. Bogaty wykrój krawędzi 
szczytów składa się z fantazyj
nych układów esownic akcento
wanych sterczy nami. Do ścian 
frontowych dobudowano dwu
przęsłowe loggie o dwóch lub 
trzech kondygnacjach. W parte
rze mają sklepione podcienia, 
w kondygnacjach wyższych - 
otwarte arkady. Tak ukształtowa
ne fasady pokryto geometrycz
nym, barwnym sgraffitem, zdo
biącym naroża budowli pseudo- 
boniowaniem, a ościeża opaska
mi imitującymi kamienne obra
mienia. W wyniku badań i prac 
konserwatorskich przeprowadzo
nych przy spichlerzu Ulanow
skich w latach 1979-1980 i przy 
spichlerzu Feuersteina w latach 
1993-1994 zakonserwowano 
fragmenty zachowanych tynków 
i zrekonstruowano w całości de
koracje sgraffitowe.
Nowa architektura fasad tej gru
py spichlerzy mieści się jeszcze 
w repertuarze form sztuki późno- 
renesansowej i w sposób oczywi
sty wywodzi z niderlandzkich 
wzorników. Przez historyków ar
chitektury przypisywana jest 
miejscowym muratorom pozosta
jącym pod silnym wpływem lu
belskiego cechu murarzy, a także 
twórczości Santi Gucciego, który 
działał i mieszkał na tym terenie, 
a na pewno w Janowcu w latach 
osiemdziesiątych XVI w. Na tle 
ówczesnych dokonań w architek
turze polskiej, poziom artystycz
ny tej grupy oceniany jest jako 
„prowincjonalny”, niemniej jed
nak spichlerz Ulanowskich, także 
przez wzgląd na zachowaną stor
czykową więżbę dachową, uzna- 
je się za zabytek unikatowy.
Zachowane przy spichlerzach 
Ulanowskich i Feuersteina loggie 
były budowane także przy innych 
magazynach zbożowych, w tym 
na pewno przy spichlerzu przy ul. 
Tyszkiewicza 36a. Ich dobudo
wanie zmieniło całkowicie wcze
śniejszy sposób transportu towa
ru. Powszechnie uważa się, że 
dobudówka ta pełniła trzy funk-
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cje: komunikacyjną, jako punkt 
obserwacyjny (drogi wodnej i za
ładunku) oraz kantoru transakcji. 
Przypisuje się też loggiom funk
cje reprezentacyjne. Mało praw
dopodobne jest, by podcienia log
gii mogły służyć do rozładowy
wania wozów, mają bowiem 
w świetle podjazdu od 185 do 
198 cm, zatem wjazd pod nie ów
czesnych. bardzo szerokich, za
przężonych w 5-6 koni lub woły 
wozów, byłby niemożliwy. 
W każdym razie transport piono
wy nie odbywał się loggiami ze 
względu na sklepiony podcień 
w parterze. Wydaje się, że budo
wa loggii była raczej kaprysem 
bogatego kupiectwa, które na 
przełomie XVI i XVII w. prześci
gało się w okazałym kształtowa
niu swych inwestycji budowla
nych, nawet kosztem praktycz
nych rozwiązań funkcjonalnych. 
Nie można też zgodzić się z po
glądem, że jedną z zamierzonych 
funkcji loggii było umieszczenie 
w niej kantoru. Zaprzeczają temu 
otwarte arkadowe ościeża, które 
wkrótce po wybudowaniu zamu- 
rowywano ściankami i umiesz
czano w nich oszklone okienka. 
Dopiero wówczas być może peł
niły funkcję kantorów. Wywo
dzenie loggii od wieży kazimier
skiego kościoła farnego nie wy
daje się trafnym spostrzeżeniem; 
były raczej importem włoskim 
dokonanym przez Komasków.
Plany spichlerzy budowanych 
w pierwszej połowie XVII w. 
uległy pewnym zmianom w sto
sunku do tych z XVI w. Chociaż 
układ komór magazynowych 
pozostał bez zmian, frontowe 
loggie wyraźnie zmieniły swój 

charakter. Dobudowane na całej 
szerokości fasady zostały zinte
growane z korpusem spichlerza, 
zawierały na osi szerokie, arka
dowe przejście do dwojga drzwi 
wiodących do oddzielnych ko
mór parteru. Komunikacja pio
nowa odbywała się przez piętro
wą loggię, na którą z parteru 
prowadziła para murowanych 
schodów symetrycznie roz
mieszczonych wewnątrz ponad 
arkadą głównego wejścia i ma
jących oddzielną parę zewnętrz
nych drzwi. Był to postęp 
w funkcjonalnym rozwiązaniu 
komunikacji wewnątrz spichle
rzy, z równoczesnym zachowa
niem reprezentacyjnych i najwi
doczniej tradycyjnych już loggii 
z poprzedniego okresu. Bryły 
w dalszym ciągu przypominały 
budowle gotyckie, ale zdobnic
two szczytów zmieniło się na 
bardziej plastyczne z podziała
mi pionowymi, aediculami uję
tymi w woluty, a nawet z pła
skorzeźbą figuralną o tematyce 
religijnej, stosownie do nurtu 
kontrreformacyjnego w sztuce 
polskiej. Dekoracje te są bliższe 
maniery zmówi w odróżnieniu 
od „graficznej” plastyki grupy 
poprzedniej i nie dają się wyraź
nie włączyć do żadnego z kie
runków stylowych panujących 
w tym czasie w Polsce. Spichle
rze, jak i cała architektura 
mieszczańska pierwszej połowy 
XVII w. w Kazimierzu, pozosta- 
ją lokalnym ewenementem po
wstałym w zamkniętym kręgu 
kulturowym zarówno fundato
rów, jak i twórców. Dopiero 
w tym okresie można dopatry
wać się wpływów kazimierskiej 

fary (ukończonej w 1613 r.) na 
architekturę niektórych spichle
rzy powstałych po 1620 r., 
głównie ze względu na wymowę 
całości.
Przykładami takich budowli są: 
spichlerz Pod Bożą Męką z lat 
1623-1624 (nieistniejący, znany 
z rysunku Karola Hoffmana 
z 1835 r.) oraz spichlerz Kobiałki 
przy ul. Krakowskiej 61 wybudo
wany w 1636 r. Lokalizacja naj
wspanialszego kazimierskiego 
spichlerza Pod Bożą Męką nie 
była dotychczas ustalona. W ak
tach po Karolu Sicińskim autor 
odnalazł w 1995 r. schematyczny 
rysunek zaopatrzony w legendę. 
Umiejscawia on ten spichlerz 
w grupie spichlerzy przy końcu 
ul. Krakowskiej, tam gdzie stoi 
dzisiaj willa Mysłowskich. Rysu
nek Sicińskiego jest źródłem wia
rygodnym, ponieważ architekt 
musiał z autopsji znać przed dru
gą wojną światową jeszcze istnie
jące ruiny spichlerza w sposób 
pozwalający na identyfikację. Po 
wojnie, projektując i nadzorując 
budowę willi, musiał też natrafić 
na jego fundamenty.
Znamienne, że ta stylistyczna 
grupa spichlerzy z drugiej ćwier
ci XVII w. zlokalizowana jest 
wyłącznie przy końcu ul. Kra
kowskiej. Fakt ten potwierdza in
formacje źródłowe o zorganizo
waniu przez Firlejów na południu 
miasta konkurencyjnej w stosun
ku do wojszyńskiej przeprawy 
przez Wisłę. Zauważyć jednak 
należy, że gdy Firlejowie, zainte
resowani czerpaniem zysków 
z konkurencyjnego przewozu, 
byli de facto właścicielami Kazi
mierza do 1644 r., to zamek 

i miasto Janowiec przestały być 
ich własnością w ostatnich latach 
XVI w.
W drugiej połowie XVII w. spi
chlerzy budowano mniej, a ich 
plany uległy zasadniczej ewolu
cji. Powstawały budynki trzyko- 
morowe (Pod Wianuszkami), 
dwu- albo czterokomorowe, lecz 
z przejazdem na osi ścian bocz
nych. czym ich rozplanowanie 
przypomina stodoły. Ten ostatni 
typ całkowicie odbiegał od śre
dniowiecznych planów magazy
nów zbożowych i był bardziej ra
cjonalny w budowlach lokalizo
wanych na obszernych działkach 
poza ciasnym portem. Spichlerze 
drugiej połowy XVII w. i powsta
jące (lub przebudowywane) 
w XVIII w. miały architekturę ra
czej skromną stosownie do moż
liwości inwestorów. Do wyjąt
ków zdaje się należeć spichlerz 
przy ul. Puławskiej 86 (do nie
dawna Przetwórnia Owoców), 
którego szczyt wzorowany był na 
kościele św. Anny. Pozostałe, jak 
można wnosić z zachowanych ru
in, dziewiętnastowiecznej ikono
grafii i fotografii z początku na
szego wieku, miały dachy od 
frontu naczółkowe, dwuspadowe, 
ujęte w proste szczyty trójkątne, 
bądź dachy czterospadowe z ka
lenicami. Do grupy spichlerzy 
z dachami naczółkowymi należy 
zaliczyć przede wszystkim spi
chlerz Bliźniak oraz znany z foto
grafii duży spichlerz stojący 
w miejscu dawnej portowej wy
spy spichrzów, rozebrany w cza
sie drugiej wojny. Takim też byl 
zapewne spichlerz przy ul. Pu
ławskiej 116.
Spichlerze kazimierskie stanowią 
wyjątkowy, nie mający nigdzie 
swego odpowiednika zespół za
bytków. W Toruniu, Bydgosz
czy, Grudziądzu i Gdańsku, także 
w Sandomierzu spichlerze mają 
inny charakter i w odmienny spo
sób są wkomponowane w miasto. 
Spichlerze w Kazimierzu - mia
steczku małym, bo nie przekra
czającym od XVII w. do dziś 
liczby 2400 mieszkańców - roz
łożone wzdłuż nadbrzeża Wisły 
współtworzą wraz z basztą, ru
inami zamku i kościołami archi
tektoniczne dominanty krajobra
zu. Składają się też na obraz arty
styczny miasta i są materialnymi 
dokumentami jego historii. Nie
którym z nich zostały przywróco
ne wartości techniczne i świet
ność, troska o pozostałe jest po
winnością ich właścicieli, gospo
darzy miasta i służb ochrony za
bytków.

Jerzy Żurawski
Powyższy tekst został oparty na wy
dawnictwie tego samego autora pt. 
Spichlerze zbożowe w Kazimierzu 
Dolnym - historia i teraźniejszość, 
TOnZ 1998. Tam też zamieszczone są 
przypisy i bibliografia.
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Rzadki zabytek
Każdy ze zwiedzających 

Kazimierz zapamiętuje 
zabytkowy szpital poło
żony przy kościele św. Anny, 

nieznacznie odsunięty od ul. Lu
belskiej, a tak nisko położony 
w stosunku do jej obecnego po
ziomu, że chodzimy nieomal na 
wysokości gzymsu u podstawy 
wielkiego, manierystycznego 
szczytu, owego charakterystycz
nego wyróżnika budowli.
Jan Długosz, pisząc w latach sie
demdziesiątych XV w. Księgę 
uposażeń diecezji krakowskiej, 
słynną Liber Beneficiorum, nie 
wzmiankuje w niej kościoła św. 
Anny i szpitala w Kazimierzu, 
podczas gdy w innych ustępach 
wykazuje się taką znajomością 
kazimierskich szczegółów topo
graficznych, że każę to wniosko
wać o jego pobycie w tym mie
ście. Jest to o tyle prawdopodob
ne, że w tych latach Długosz 
przebywał na zamku lubelskim 
jako wychowawca młodych Ja
giellonów. Jego dane uznać nale
ży zatem za wiarygodne, jakkol
wiek dziwi brak w mieście kró
lewskim zespołu szpitalnego, 
którego należałoby się spodzie
wać w typowym dla średniowie
cza usytuowaniu, tj. poza zabu
dową lub murami i przy drodze 
wylotowej z miasta (względy 
epidemiologiczne i jałmużna), 
czyli dokładnie tak, jak to ma 
miejsce w wypadku zespołu 
szpitalnego św. Anny. Zapewne 
więc były to pierwotnie budowle 
drewniane i w czasie powstawa
nia Liber Beneficiorum już nie 
istniały. Pierwszą wzmianką źró
dłową o naszym zabytku jest za
pis Stanisława Ruszkiewicza 
z 1530 r. na szpital w Kazimie
rzu, wynoszący 50 grzywien, co 
było ówcześnie dużą sumą. Zapis 
ten miał być dołączony do aktu 
erekcyjnego kościoła św. Anny, 
przechowywanego niegdyś w ar
chiwum parafialnym jako „zetla- 
ły pergamin”. W tej postaci od
krył go i odczytał monografista 
Kazimierza, Wacław Husarski. 
Ze względu jednak na maniery- 
styczny szczyt wieńczący szpital, 
Husarski był przekonany o po
wstaniu zabytku na początku 
XVII w.; przyjmował, że zapis 
z 1530 r. musiał dotyczyć drew
nianego szpitala i kościoła.
Pod południową częścią budowli 
położoną na spadku terenu, ar
chitekt Karol Siciński odkrył 
w 1947 r. piwnicę sklepioną ko
lebką o lekko ostrołukowym 
przekroju. Siciński nazywał piw
nicę gotycką i datował ją na XIV

1.2. Szpital przy kościele św. Anny 
na zdjęciu Juliusza Ktosa z 1916 r. (1) 

i obecnie (2)

(fot. Leszek Michalski)

w., dokonał nawet odręcznej ry
sunkowej próby rozwarstwienia 
budowli na fazy z XIV i XVII w., 
ale w późniejszych wypowie
dziach pozostał przy poprzednim 
datowaniu szpitala na początek 
XVII w. Tymczasem to znalezi
sko wyraźnie należy interpreto
wać jako wczesnorenesansowe, 
co koresponduje z datą zapisu 
z 1530 r. Uznajemy ją za datę po
wstania południowej, podpiwni
czonej części budowli. Jest ona 
bowiem niejednorodna, na co 
wskazują różnice w grubości 
murów i załamanie w połowie 
długości prostokątnego planu 
szpitala. Jednak oprócz analizy 
planu znajdujemy też kapitalny 
dowód źródłowy - zapis wizyta
cyjny z 1603 r. w języku łaciń
skim: „Dom szpitalny: Przed 
drzwiami zachodnimi kaplicy 
(św. Anny) jest wzniesiony dom 
dla ubogich, w którym znajdują 
się dwie izby: pierwsza ku połu
dniu dla kobiet, z jednym oknem 
na południe. Zaleceniem wizytu
jącego jest aby wykonać także 
okno ku wschodowi dla dosto- 
necznienia izby. Druga izba no
wo zbudowana przez obecnego 
prepozyta szpitala, dla męż
czyzn, z oknami ku wschodowi. 
Dom posiada przedsionek i no
wy dach, jest też pod nim piwni

ca murowana. Szpital wraz Z in
nymi zabudowaniami otoczony 
jest dookoła ogrodzeniem z be
lek. Liczba biednych wynosi 7, 
w tym cztery kobiety i trzech 
mężczyzn". A zatem do połu
dniowej, jednoizbowej i podpiw
niczonej części z 1530 r. przed 
1603 r. dobudowano część pół
nocną, a całość przykryto no
wym wspólnym dachem. Wspo
mniany przedsionek („atrium”) 
stanowił być może kryte połą
czenie z kościołem.
W 1625 r. Kazimierz dotknięty 
został morowym powietrzem, po 
czym, w latach 1626-1635, na

stąpiło wiele dotacji na szpital, 
w tym Bartosza Celeja, wynoszą
ca aż 500 złotych polskich. 
Z tym okresem należy wiązać 
powstanie okazałego szczytu 
wieńczącego szpital od strony ul. 
Lubelskiej. Jest to wręcz pod
ręcznikowy przykład maniery- 
zmu, bliski attyce zdobiącej słyn
ną kamienicę Celejowską przy 
ul. Senatorskiej, własność tegoż 
Bartosza Celeja.
Z kolejnych wizytacji biskupich 
dowiadujemy się o powstaniu no
wej drewnianej plebanii dla księ
dza szpitalnego i zabudowań go
spodarczych, co leży poza na-
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szym zainteresowaniem, jak rów
nież budowa - w miejsce uprzed
niego, mniejszego - obecnego 
kościoła św. Anny, rozpoczęta 
około 1650 r., uwieńczona konse
kracją w 1670 r. Wizytacje bisku
pie z XVIII w. przynoszą dane 
o złym stanie szpitala i budynków 
towarzyszących. Z 1782 r. po
chodzi wręcz dramatyczny opis: 
„Szpital przy kościele o 1 izbie 
murowany, druga się zawaliła 
Z dachem złym”. Jak sądzimy, 
awarii uległa część starsza, połu
dniowa, gdyż zawalenie się stro
pu nad izbą północną musiałoby 
także pociągnąć za sobą rujnację 
maniery stycznego szczytu.
W 1783 r. dokonano odbudowy 
dachu przykrytego gontem 
i w tym stanie zabytek przetrwał 
do pierwszej wojny światowej, 
kiedy jego wygląd zadokumento
wał Juliusz Kłos w swoim cyklu 
fotografii z Kazimierza Dolnego. 
W czasie drugiej wojny świato
wej uszkodzeniu uległ dach szpi
tala i nastawa kominowa. Karol 
Siciński w 1947 r. zinwentaryzo
wał zachowaną na poddaszu dol
ną część zbiorczego komina 
o pochyłych ścianach i w ramach 
powojennej odbudowy zrekon
struował go wraz z pyszną nasta
wą. Kilka lat później zapadła de
cyzja o adaptacji szpitala na dom 
kultury i bibliotekę. Przebudowę 
wykonano według projektu Si- 
cińskiego, w wysokości dachu 
wbudowana została cała kondy
gnacja, nie honorująca dolnej 
części komina zbiorczego. Ada
ptacji na kotłownię uległa też 
piwnica, gdzie sklepienie zastą
piono stropem Kleina. W trakcie 
robót nastąpiło zawalenie się 
szczytu szpitala, który jednak 
dzięki Sicińskiemu został wier
nie odtworzony. Od tego czasu 
budynek szpitala przechodził tyl
ko konserwacje bieżące. Wpisa
no go do rejestru zabytków jako 
rzadko zachowany obiekt uży
teczności publicznej z okresu sta
ropolskiego. Należy przy tym za
znaczyć, że określenie „szpital” 
jest nieprecyzyjne, gdyż obiekty 
tego rodzaju pełniły jednocze
śnie funkcję przytułków dla star
ców i kalek.
Wnętrzom kazimierskiego szpi
tala charakter nadają belkowe 
stropy w dawnych izbach kobie
cej i męskiej. W ich ścianach 
znajdują się głębokie wnęki, 
gdzie dawniej stawiano świece, 
jedzenie i picie dla chorych, któ
rzy w głębi wnęk przechowywa
li też swój ubogi dobytek, a dziś 
pracownicy Centrum Kultury 
ustawiają tu dzbanki z żywymi 
lub suchymi kwiatami.

Jadwiga 
T eodorowicz-Czerepińska

Badania fary

Najprawdopodobniej już 
w XIII w. Kazimierz 
Dolny zaczął pełnić 
niektóre funkcje miejskie. 

Z tego czasu pochodzi najstar
szy zapis wymieniający nazwę 
„Kazimierz” dla obszaru leżą
cego przy ujściu Grodarza do 
Wisły. Uważam, że miejsco
wość zwana Wietrzną Górą, 
będąca według Długosza po
czątkiem zorganizowanego 
osadnictwa, znajdowała się po 
prawej stronie Grodarza, gdyż 
tu właśnie krzyżowały się naj
ważniejsze drogi wiodące do 
przeprawy przez Wisłę w kie
runku Wojszyna. Łączy się to 
z pozostałością pierwszego 
układu osadniczego, którego 
reliktami są: dzisiejsza górna 
część Rynku oraz kościół para
fialny św. Jana Chrzciciela 
i św. Bartłomieja Ap.
W latach 1325-1328 w Aktach 
Kamery Apostolskiej wymienio
na została po raz pierwszy para
fia w Kazimierzu, jako jedna z 26 
parafii archidiakonatu lubelskie
go. Następne pewne informacje 
dotyczące kościoła pochodzą do
piero z XV w., w tym najważ
niejsza z 1440 r., kiedy wymie
niony został kościół murowany. 
Następna informacja dotyczy 
wielkiego pożaru w 1561 r., kie
dy z kościoła pozostały ruiny, 
a do odbudowy przystąpiono do
piero w 1586 r.; świątynia konse
krowana została 12 sierpnia 1591 
r. Następna duża przebudowa, 
prowadzona przez lubelskiego 
muratora Jakuba Balina od 30 
marca 1610 r., zakończyła się po
święceniem 3 listopada 1613 r.; 
trzy kaplice zbudowano w 1615, 
1631 i 1653 r.
Tak w wielkim skrócie przedsta
wiają się podstawowe wiadomo
ści historyczne dotyczące kazi
mierskiej fary. Prowadzone 
w latach 1996-1998 badania ar
chitektoniczne pozwoliły do
kładniej określić przemiany, ja
kim ulegała świątynia podczas 
blisko siedmiusetletnich dzie
jów.
W wyniku tych badań, które 
ograniczały się do murów ze
wnętrznych, wyodrębniłem 
sześć faz budowlanych kazi
mierskiego kościoła (nazwy 
umowne).

1. Rozwarstwienie 
chronologiczne 

murów 
przyziemia:

1 -1 faza 
(przed 1325 r.),

2 - II faza 
(po potowie

XIV w.),
3 - III faza 

(1531 r.),
4 - IV faza 

(1586-1591),
5 - V faza 

(1610-1613),
6 - VI faza 

(1612-1653)

Faza 1 - „Kamienna”. Czytel
na jedynie na elewacji zachod
niej, gdzie znajduje się ukryty 
pod wieżą portal i kamienna 
ściana wokół niego. Za wyod
rębnieniem tej fazy świadczy 
przede wszystkim brak powią
zania wieży z kamiennym mu- 
rem, w którym znajduje się 
umieszczony asymetrycznie, 
wykonany z miejscowego wa
pienia portal. Portal ten według 
autora pochodzi z XIV w., 
o czym mogą świadczyć wal
cowe profile laskowań, które 
jeszcze nie osiągnęły „grusz- 
kowatości” oraz występowanie 
wyraźnych stref horyzontal
nych: strefy profilowania, 
gładkiego węgara i cokołowej. 
W kościele parafialnym w Ja
nowcu znajduje się portal wy
raźnie wzorowany na kazi
mierskim, a i sam najwcze
śniejszy kościół z XIV w., któ
ry można wyodrębnić z póź
niejszych murów, wydąje się 
podobny wielkością i układem 
do pierwszej kazimierskiej 
świątyni.
Datowanie tej fazy jest hipote
tyczne, przypuszczam jednak, 
że już w 1325 r., gdy odnoto
wano po raz pierwszy kazi
mierską parafię, istniała tu ma
ła kamienna świątynia.

Faza II - „Ceglana”. W tej fa
zie szerokość kościoła od stro
ny południowej pokrywała się 
z szerokością obecnej nawy, od 
północy nawa była węższa niż 
obecnie, a kończyła się ceglaną 
przyporą, której zniszczone 
fragmenty odsłonięto. Asyme- 
tryczność nawy w stosunku do 
portalu podkreśliła dobudowa
na później wieża. Dopiero po
szerzenie nawy w XVI w. spo
wodowało, że portal znalazł się 
mniej więcej na osi kościoła. 
Integralnie związane z cegla
nym kościołem są zachowane 
kamienne detale. Z dwóch 
stron portalu odsłonięto mocno 
zniszczone, wykonane z wa
pienia fragmenty cokołu. 
Świadczą one o tym. że po
ziom posadzki kościoła uległ 
najwyżej kilkunastocentyme
trowej zmianie. Z wapienia 
wykonano także gzyms kordo
nowy na elewacji zachodniej 
i kamieniarkę okna w elewacji 
południowej. Z fazy tej zacho
wały się fragmenty elewacji 
zachodniej i jedno przęsło od 
południa. Pozostała część ele
wacji południowej zasłonięta 
została kaplicą Górskich i z te
go powodu nie można obecnie 
ustalić, ile przęseł miała cegla
na nawa. Na podstawie analizy 
przebiegu ściany południowej
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2. Widok fary od zachodu

3. Wieża kościoła

4. Zachodnia elewacja: 
dwie blendy pochodzące 

ze szczytu kościoła 
z lat 1586-1591 (IV faza), 

obejmujący je luk 
z rozbudowy Jakuba Balina 

(V faza; 1610-1613), 
gzyms pod blendami 

wyznacza wysokość kościoła 
w II i IV fazie

5. Przyziemie wieży 
z ostrolukowym otworem, 

wyżej otwory 
okienny i drzwiowy, 

prowadzący na pomost

6. Przejście do bursy 
z wnętrza wieży

7. Znaki kamieniarskie 
z lat 1586-1591 (IV faza)

8. Kamienny portal 
przypuszczalnie sprzed 1325 r.

(zdjęcia i rys.: Tadeusz Michalak) 

i przykładów małopolskich 
przypuszczam, że drugi kazi
mierski kościół był świątynią 
o nawie dwuprzęsłowej, przy
krytej sklepieniem wspartym 
na środkowym filarze i sądząc 
po dość przysadzistych propor
cjach nawy, powstał najwcze
śniej w ostatniej ćwierci XIV 
w.

Faza III - „Budowa wieży”. 
Badania pozwoliły definitywnie 
określić czas powstania masyw
nej wieży przytykającej do ko
ścioła od zachodu. Na jej elewa
cji od strony miasta, poniżej ze
gara. tuż przy boniowanym na
rożu odsłonięto duży kamień, 
na którym pod skutym niezna
nym detalem (być może herb 
fundatora) znajduje się data 
,.1531”. Parter wieży oblicowa- 
ny jest gotycką, spoinowaną ce
głą, wyżej występuje dosyć re
gularny wątek kamienny złożo
ny z dużych, zbliżonych do sze
ścianu bloków. Otwory prze- 
sklepione są lukami odcinko
wymi wykonanymi z niespo- 
inowanej cegły. Wieża wznosi

ła się powyżej okapu ceglanego 
kościoła, nie wiadomo jednak, 
jak była zwieńczona, być może 
attyką podobną do budowanej 
wtedy na wieży zamku; naj
prawdopodobniej obydwie wie
że wznosiła ekipa pracująca 
wcześniej przy budowie zamku 
w Janowcu.
Na południowej i zachodniej 
elewacji wieży znajdowały się 
okienka ujęte prostą kamieniar- 
ką. Odnaleziony na elewacji za
chodniej otwór świadczy, że 
przyziemie wieży połączone 
było drewnianym mostkiem 
z budynkiem znajdującym się 
po drugiej stronie ul. Puław
skiej (według Jadwigi Czem
pińskiej mogło to być przejście 
do bursy mansjonarzy). Arkada 
otwierająca piętro wieży do 
wnętrza świątyni mogła być 
wykorzystywana do śpiewania 
godzinek. Na poziomie piętra 
odsłonięto dwa otwory: okien
ny i drzwiowy, prowadzący na 
pomost, który znajdował się na 
północnej elewacji wieży; są
dząc po zużyciu kamiennego 
progu, użytkowany musiał być 
intensywnie. Pomost ten był 
jednym z wielu drewnianych 
urządzeń znajdujących się wo
kół wieży. Może miały one 
charakter obronny, a przez 
zwieńczone ostrołukowo otwo
ry w przyziemiu prowadził je
den z wjazdów do miasta.

Faza IV - „Odbudowa po po
żarze”. Pożar w 1561 r. całko
wicie zniszczył gotycką farę. 
Podjęta w 1586 r. odbudowa, 
a właściwie budowa zupełnie 
nowego kościoła, z wykorzy
staniem części zachodniej, sty
listycznie i warsztatowo na
wiązywała jeszcze do średnio
wiecza. Z tego okresu pocho
dzi cała pięcioprzęsłowa nawa 
obecnego kościoła do wysoko
ści okien pierwszej kondygna
cji, dwie blendy dawnego 
szczytu i cylindryczna przybu
dówka komunikacyjna od pół
nocy. Poszerzona została na
wa, którą przekrywał strop bel
kowy. Do budowy używano 
kamienia i cegły. W odsłonię
tych wątkach muru zwraca 
uwagę użycie dużych, podłuż
nych ciosów kamiennych, no
szących ślady narzędzi, pokry
tych znakami kamieniarskimi. 
Na jednej z przypór występuje 
dekoracyjny wątek ceglano- 
-kamienny, wzorowany na lu
belskiej Bramie Krakowskiej. 
Całość pokryta była białym, 

ostro zatartym tynkiem, a do
okoła blend schodkowego 
szczytu czarną farbą namalo
wano imitację spoin ceglanego 
muru. Z fazy tej pochodzi pro
sty, kamienny gzyms wieńczą
cy wcześniejszą, gotycką ele
wację zachodnią (na tej podsta
wie można przypuszczać, że 
gotycki kościół nie miał muro
wanego szczytu). W 1591 r. od
była się konsekracja kościoła.

Faza V - „Balinowska”. W fa
zie tej nastąpiła rozbudowa fa
ry, przybyło nowe prezbite
rium, zakrystia oraz skarbiec; 
wysokość kościoła powiększy
ła się niemal dwukrotnie - jeśli 
w drugiej i czwartej fazie nawa 
miała wysokość około 12 m, to 
Jakub Balin podniósł jej mury 
do wysokości 20 m. Wtedy też 
pojawił się pas prostokątnych 
okien ujętych w kamienne ob
ramienia oraz cokół obiegający 
nawę od południa. Wieża otrzy
mała obecne przykrycie, a ko
ściół dwa ozdobne szczyty i ca
ły wystrój. Roboty zewnętrzne 
zakończono w 1613 r. i tę wła
śnie datę umieszczono na sy
gnaturce.

Faza VI - „Budowa kaplic”. 
Faza ta trwała do połowy XVII 
w. i jej zakończenie wyznacza 
kres nowożytnych przekształ
ceń kościoła. Budowa kaplicy 
Borkowskich rozpoczęta zosta
ła w 1612 r., a zakończona 
w 1615 r., kaplicę Górskich 
(NMP Nieustającej Pomocy) 
ufundowano w 1625 r., zaś 
konsekrowano sześć lat póź
niej, kaplicę Wniebowzięcia 
NMP (Różańcową) ukończono 
w 1653 r.
Pomimo wielu faz budowy, 
obecna świątynia jest dziełem 
Jakuba Balina. Jej monumen
talna bryła nie tylko mieściła 
się w potrydenckim nurcie ar
chitektury, ale też zaspokajała 
ambicje fundatorów - kazi
mierskich mieszczan, a jej wy
soki dach zasłaniał Rynek od 
strony zamku - siedziby staro
sty. Południowa elewacja fary 
wraz z kaplicą Górskich od pra
wie czterystu lat panuje nad 
Rynkiem i istnieje przypusz
czenie, że efekt ten został uzy
skany świadomie, dzięki korek
cie linii zabudowy po wschod
niej stronie jego dzisiejszej gór
nej części.

Tadeusz Michalak
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Tajemnice krypty
W 1998 r. w kościele far- 

nym w Kazimierzu 
Dolnym prowadzone 
były prace konserwatorskie 

przy ołtarzu głównym. W ich 
trakcie zaobserwowano pod tyl
ną ścianą mensy otwór wiodący 
do krypty znajdującej się pod 
ołtarzem, przez który widoczne 
było zasypisko wypełniające jej 
znaczną część. Lubelski woje
wódzki konserwator zabytków 
zalecił odgruzowanie krypty 
pod nadzorem archeologicz
nym. Działania te miały na celu 
ewentualne dotarcie od wnętrza 
budowli do jej fundamentów - 
ich obserwację i ocenę stanu 
zachowania (prace zostały wy
konane na przełomie 1998 
i 1999 r.). Okazało się, że kryp
ta o wymiarach 268x324 cm 
i pierwotnej wysokości 110 cm, 
wypełniona była miałkim, syp
kim piaskiem, gruzem z kamie
nia wapiennego oraz ceglanym. 
Taka struktura zasypiska, po
wodująca w trakcie odgruzo
wywania ciągłe osypywanie, 
uniemożliwiała obserwację je
go stratygrafii. Stwierdzono je
dynie, że w górnej partii wystę
powały liczne zabytki ruchome: 
fragmenty ceramiki i naczyń 
szklanych, przedmioty metalo
we oraz nieliczne fragmenty 
kości, w tym także ludzkich. 
Dolna warstwa zasypiska za
wierała znacznie mniej zabyt
ków ruchomych. Pod nią natra
fiono na warstwę głazów opoki 
wapiennej i drobniejszych ka
mieni tego samego surowca 
spojonych gliną. W centralnej 
i południowej części krypty 
warstwa ta była - zapewne 
wtórnie - usunięta, co pozwoli
ło zaobserwować, że ułożono ją 
na rumoszu opoki wapiennej. 
Natrafiono tu na dwa przedmio
ty wykonane ze srebra: guz 
i okucie końcówki pasa. Na
dzieje na odkrycie pochówku 
w krypcie rozwiały się...
Wstępne obserwacje konstruk
cji krypty pozwalają przypusz
czać, że jest ona integralnie 
związana z mensą ołtarza 
głównego. Świadczy o tym jed
norodny charakter tylnej ściany 
mensy, która w dolnej partii 
stanowi szczytową ścianę 
krypty od strony wschodniej, 
oraz fakt, że szerokość krypty 
odpowiada dokładnie szeroko
ści mensy. Kryptę tworzą: ko
lebkowe sklepienie z elipso
idalnym otworem w jego środ
kowej części oraz dwie ściany 
szczytowe - wschodnia z otwo
rem wejściowym oraz zachod
nia, częściowo rozebrana, 
przez którą widoczne jest zasy
pisko pod dalszą częścią pre

zbiterium. Być może znajdują 
się tam kolejne krypty, o czym 
informują wyniki przeprowa
dzonych w 1985 r. obserwacji 
radarowych. Zarówno sklepie
nie, jak i ściany szczytowe - 
podobnie jak mensa ołtarzowa 
- wymurowane były z kamienia 
wapiennego - opoki, łączonego 
zaprawą wapienno-piaskową. 
Jedynie ściana od strony za
chodniej ma konstrukcję ka- 
mienno-ceglaną, do której 
wtórnie użyto cegły gotyckiej. 
Ściany i sklepienie krypty po

sadowione zostały na podwali
nie z takiego samego materiału, 
spojonego analogiczną zapra
wą. Podwalina ta ułożona zo
stała na warstwie rumoszu opo
ki wapiennej, podobnie jak na 
zewnątrz kościoła przy 
wschodniej ścianie prezbite
rium. Na tej samej warstwie 
ułożone zostały głazy wapienne 
i drobniejsze kamienie spojone 
gliną, które stanowiły pierwot
ne dno krypty.
Odnalezione podczas odgruzo
wywania zabytki ruchome two

rzą niezwykle ciekawy zespół. 
Zdecydowana większość mate
riału - to fragmenty naczyń ce
ramicznych i szklanych z war
stwy zasypowej. Ich chronolo
gię ustalić można na okres od 
końca XVI do XVIII w. Pod 
względem cech formalnych za
bytki te w sposób zdecydowa
ny różnią się od analogicznego 
materiału z badań lub nadzo
rów na terenie miasta bardziej 
wyszukaną i rzadziej spotyka
ną formą oraz starannością wy
konania. Wynika to ze specyfi
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ki funkcji, jakie przedmioty te 
pełniły niegdyś w świątyni. 
Wśród zabytków ceramicz
nych uwagę zwraca zachowane 
w całości naczynie kamionko
we, ozdobione dwiema nakład
kami heraldycznymi i oznaczo
ne sygnaturą garncarza - literą 
„K”. Powstało ono zapewne 
w pierwszej połowie XVIII w. 
w jednej z nadreńskich wy
twórni kamionki. Uwagę zwra
ca duża liczba fragmentów 
dzbanków z dwoma, spiralnie 
zakończonymi z obu stron 
uchami. Liczną grupę wśród 
zabytków szklanych stanowią 
fragmenty znanych od końca 
XVI w., a typowych dla XVII 
w. smukłych, łagodnie profilo
wanych pucharków dzwono- 
watych na płaskiej, pełnej 
stopce.
Najważniejsze są dwa srebrne 
elementy stroju odnalezione 
obok siebie na dnie krypty: ku
listy, nieornamentowany guz 
z masywnym uchem i umiesz
czonym w jego pobliżu otwo
rem technologicznym oraz 
okucie końcówki paska z ażu
rowym i grawerowanym orna
mentem o motywach geome-

ciela należy szukać wśród gór
nych warstw społeczności 
mieszczańskiej. Odnosi się to 
także do drugiego zabytku - 
okucia końcówki paska, lecz 
w tym wypadku więcej wska
zówek daje ornamentacja tego 
przedmiotu, nawiązująca do 
charakterystycznego dla goty
ku stylu „geometrycznego”. 
Tego rodzaju ornamentacja by
ła bardzo popularna także 
w polskiej sztuce złotniczej re
nesansu, a właściwie już ma- 
nieryzmu (od 1550-1600 do 
1650 r.).
Należy więc sądzić, że krypta 
powstała zapewne razem z oł
tarzem głównym około 1590 r. 
Był to okres pierwszej fazy re
nesansowej przebudowy świą
tyni po pożarach w 1561 i 1585 
r., prowadzących do znacznego 
zniszczenia gotyckiej budowli. 
Nowy ołtarz konsekrowano 
w 1591 r. Nie wiadomo, kto 
był w tej krypcie pochowany 
ani z jakiego powodu pochó
wek - najpewniej w XVII w. - 
został z niej zabrany. Przy
puszczać jedynie należy, że 
była to znacząca osoba, o czym 
świadczy otwór w sklepieniu 

1. Część 
zachodnia 

wnętrza 
krypty

2. Naczynie 
kamionkowe

z nakładką 
heraldyczną

3. Fragment
wazonu

4.5. Srebrny 
guz (4) 

i srebrne 
okucie 

końcówki 
paska (5)

(zdjęcia:
1,2, 3- Pawef 

Lis,
4, 5 - Wojciech 

Santarek)

trycznych, zakończone trój
dzielną sterczynką. Te dwa za
bytki wiązać można z pierwot
ną funkcją krypty, a więc ze 
złożonym w niej pochówkiem. 
Srebrne guzy były popularnymi 
elementami stroju polskiego od 
XVI do XVII w., choć dodać 
należy, że właśnie tak proste, 
niezdobione formy, jak odnale
ziona w krypcie kazimierskiej 
fary, znane były w Europie 
Środkowej od XIV w. Jedynie 
materiał, z jakiego wykonano 
ozdobę, wskazuje, że właści

krypty, służący do oglądania 
zmarłego, być może jednego 
z dobrodziejów kazimierskiej 
fary. Po zabraniu pochówku 
krypta ta przestała pełnić funk
cję grobowca i już od XVII w. 
rozpoczęło się jej zasypywa
nie. Tylko dalsze badania nad 
historią świątyni mogą odpo
wiedzieć, czyje doczesne 
szczątki złożone zostały pod 
głównym ołtarzem kazimier
skiej fary.

Paweł Lis

Magiczne koło 
historii

Jak można się domyślać, na 
dźwięk słowa „zabytek” 
przeciętnemu człowiekowi 
zapewne staje przed oczami ja

kiś monumentalny obiekt archi
tektury, rzadziej pewnie olejny 
obraz czy wyrób artystycznego 
rzemiosła. Sądzę natomiast, że 
nie kojarzy się ono raczej niko
mu z obiektami pochodzenia na
turalnego. A przecież także 
i one - w myśl definicji mówią
cej, że „zabytek to każdy prze
dmiot ruchomy bądź nierucho
my, dawny albo współczesny, 
mający znaczenie dla dziedzic
twa i rozwoju kulturalnego ze 
względu na jego wartość histo
ryczną, naukową lub artystycz
ną ” - zabytkami w pełnym zna
czeniu tego słowa bywają. Dla
tego chciałbym zwrócić uwagę 
Czytelników na pewnego rodza
ju zabytki kazimierskiej przyro
dy, zwłaszcza że związały się 
one ostatnio w dość nieoczeki
wany sposób z tym, co za zabyt
kowe tradycyjnie już uważać 
zwykliśmy.
Kiedy z Góry Trzech Krzyży ro
zejrzymy się po okolicy i uczy
nimy pewien intelektualny wy
siłek, by zrozumieć, dlaczego 
wygląda ona właśnie tak, a nie 
inaczej, dojdziemy do przekona
nia, że w tutejszym krajobrazie 
zapisane zostały dzieje znacznie 
dawniejsze niż historia pobli
skich zamków, kościołów czy 
spichlerzy. Odcisnęły na nim 
bowiem swe piętno wydarzenia 
sprzed milionów lat.
Jak wykazują badania geolo
giczne, przed 100 milionami lat 
(to dla nas prawie wieczność!) 
istniało na tym terenie stosunko
wo ciepłe i płytkie morze, które 
stwarzało dogodne warunki dla 
bujnego rozwoju najrozmait
szych form życia. Z gromadzą
cych się na morskim dnie 
szczątków obumarłych organi
zmów, w wyniku skomplikowa
nych procesów fizykochemicz
nych powstawały wapienne ska
ły osadowe, następnie stopnio
wo przykrywane przez później
sze utwory. Po ostatecznym 
ustąpieniu stąd morza, co nastą
piło dopiero około 5 milionów 
lat temu, rozpoczął się trwający 
po dziś dzień etap kształtowania 
lądowego krajobrazu. Ruchy 
tektoniczne i procesy erozyjne 
zaczęły rzeźbić powierzchnię te

renu. Około 3 milionów lat temu 
w miejscowym krajobrazie po
jawiła się rzeka, nazwana póź
niej Wisłą. Wcinając się głębo
ko w podłoże, na stromych zbo
czach swej doliny odsłoniła ona 
narastający przez miliony lat 
układ warstw skalnych, odkry
wając jakby w ten sposób jedną 
z kart księgi dziejów Ziemi. 
Dzisiejszy krajobraz okolic Ka
zimierza wiele zawdzięcza także 
kilkakrotnie nasuwającym się 
i cofającym lodowcom skandy
nawskim oraz zjawiskom, które 
im towarzyszyły w okresie 
czwartorzędu (pamiątką tych 
wydarzeń jest m. in. gruba war
stwa lessu, pocięta dziś wyjąt
kowo gęstą siecią wąwozów; 
więcej o wąwozach na s. 14), 
wreszcie poczynaniom człowie
ka, który już od co najmniej kil
kudziesięciu tysięcy lat „urzę
duje” na tym terenie.
Czyniąc sobie tutejszą ziemię 
poddaną, nasi przodkowie 
w pewnym momencie musieli 
stwierdzić, że wychodzące tu 
i ówdzie na powierzchnię białe 
skały mogą okazać się użytecz
ne, np. dla celów budowlanych. 
Spokój wielkich „cmentarzysk” 
niegdysiejszych morskich orga
nizmów został zakłócony. Trud
no dziś ustalić, jak daleko 
w czasie sięgają początki wydo
bycia i praktycznego zastosowa
nia tego surowca. Mogą o tym 
świadczyć jedynie najstarsze, 
zachowane do dziś, a wzniesio
ne z niego budowle: kazimier
ska wieża pochodząca z XIII w. 
(potocznie, choć niepoprawnie 
nazywana basztą) oraz ruiny 
zamku z XIV w.
W następnych wiekach z wydo
bywanej w okolicznych kamie
niołomach skały, zwanej opoką, 
wznoszone były kolejne zamki, 
kościoły, spichlerze i kamienice, 
a także wiele pomniejszych bu
dynków mieszkalnych i zabudo
wań gospodarczych. Z uwagi na 
swe higroskopijne właściwości 
nie okazał się to budulec ani zbyt 
trwały, ani też przyjazny czło
wiekowi ze względów zdrowot
nych. Jego zaletami pozostawały 
natomiast niewątpliwie: bli
skość, obfitość i dostępność po
kładów, niewielkie koszty wy
dobycia oraz stosunkowo łatwa 
obróbka. Jako materiał miejsco-
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Jedną z budowli wzniesionych 
także z opoki jest spichlerz zbo
żowy z końca XVI w., należący 
pierwotnie do ówczesnego kazi
mierskiego kupca, Mikołaja 
Przybyły, a położony przy dzi
siejszej ul. Puławskiej. Przez 
ponad 400 lat swego istnienia 
przechodził on różne koleje lo
su, pełniąc m. in. funkcję gar
bami i składu nawozów sztucz
nych. Zmieniał też właścicieli. 
Od nazwiska jednych z nich no
si dziś nazwę spichlerza Ula- 
nowskich. W 1985 r., po zakoń
czeniu prac remontowo-konser-

pochodzące przede wszystkim 
z terenu Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego. W chwili 
obecnej znajduje się tu ponad 
10 000 eksponatów. Celem 
działalności tej placówki jest 
kształtowanie przyrodniczej 
świadomości społeczeństwa, 
czemu służą różnorodne, stałe 
i czasowe ekspozycje oraz towa
rzyszące im wydawnictwa i za
jęcia oświatowe, dostarczające 
wiedzy i pobudzające do reflek
sji. Każdego roku muzeum od
wiedza około 40 000 osób, 
z których ponad połowę stano-

1. Ruiny 
kazimierskiego 
zamku z XIV w.

2. Kamieniołom 
miejski 
założony
na początku XX w.

3. Ślimak 
kredowy 
Pleurotomaria 
z muzealnej 
kolekcji 
skamieniałości

(zdjęcia:
Wiktor Kowalczyk)

wy, dobrze korespondował też 
z naturalnymi odsłonięciami wa
piennych skał na zboczach doli
ny Wisły, harmonijnie wkompo
nowując się w otaczający pejzaż. 
Na skalę przemysłową eksplo
atacja kamieniołomów rozpo
częła się dopiero około połowy 
XIX w. Wtedy też rozwinął się 
miejscowy przemysł wapienni
czy. Skały tej zaczęto używać 
nie tylko dla celów budowla
nych, ale także umacniano nią 

brzegi rzeki i regulowano jej 
nurt, układając tzw. ostrogi. 
Eksploatacja trwała jeszcze do 
łat osiemdziesiątych naszego 
stulecia, kiedy kamieniołomy 
zamknięto, a następnie podjęte 
zostały działania mające na celu 
rekultywację zdegradowanych 
przez nie terenów. Wprowadza
ne na obrzeżach wyrobisk odpo
wiednie gatunki roślinności ma
ją z czasem zabliźnić powstałe 
w krajobrazie „rany”.

watorskich i adaptacyjnych 
wprowadziło się doń pewne mu
zeum (na temat tego spichlerza 
i pozostałych spichlerzy kazi
mierskich na s. 16).
Muzeum Przyrodnicze w Kazi
mierzu Dolnym, formalnie po
wołane do życia w 1982 r., jest 
jednym z czterech oddziałów 
Muzeum Nadwiślańskiego. 
Gromadzi ono i opracowuje 
zbiory z zakresu geologii, pale
ontologii, botaniki i zoologii, 

wią dzieci i młodzież szkolna. 
W ten sposób wzniesiony dla 
gromadzenia i przechowywania 
pewnych wartości obiekt dziś 
ponownie pełni tę funkcję, tyle 
że miejsce zbożowego ziarna 
zajęły muzealne eksponaty. 
A rzecz jest dodatkowo o tyle 
interesująca, że są pośród nich 
naturalne okazy, wydobyte ze 
skał, z których został zbudowa
ny sam spichlerz. Na szczególną 
uwagę zasługuje mianowicie 
kolekcja prawdziwych zabyt
ków przyrody - skamieniałości, 
prezentowana na stałej wysta
wie zatytułowanej „Tajemnice 
wymarłego świata”.
W tym miejscu znów musimy 
się odwołać do odległej prze
szłości Ziemi. Otóż Około 65 
milionów lat temu (na przeło
mie ery mezozoicznej i kenozo- 
icznej) na naszej planecie wyda
rzyła się jedna z wielkich kata
strof (ostatecznie nie udało się 
jeszcze ustalić, czy była ona 
wynikiem uderzenia w po
wierzchnię ziemskiego globu 
dużych rozmiarów meteorytu, 
masowych erupcji wulkanów 
czy jeszcze innych zjawisk), 
która spowodowała dość gwał
towną zmianę dotychczas panu
jących warunków. Jej skutkiem 
było wymarcie wielu gatunków 
organizmów zarówno na lą
dach, jak i w morzach. W oma
wianych tu pokładach skał kre-
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dowych zachowały się do na
szych czasów ich skamieniałe 
szczątki, które w trakcie eksplo
atacji kamieniołomów ujrzały 
światło dzienne, dając zajęcie 
paleontologom. Tylko niewielki 
procent znajdowanych skamie
niałości stanowią pozostałości 
pochodzenia roślinnego, nato
miast zdecydowanie bardziej 
bogato reprezentowany jest 
świat zwierząt, od bardzo drob
nych pancerzyków otwornic, 
poprzez szkielety gąbek, muszle 
ramienionogów, ślimaków 
i małży, a także łodzików i amo
nitów, fragmenty szkieletów be- 
lemnitów, pancerze i kolce je
żowców aż po zęby ryb i mor
skich gadów. Skamieniałości te 
dzieli się na kilka rodzajów. 
Wyróżnia się wśród nich tzw. 
skamieniałości właściwe (orygi
nalne fragmenty ciała organi
zmów: muszle, kości, zęby itp.), 
odciski i ośrodki (jedynie ze
wnętrzne lub wewnętrzne 
kształty lub faktury najczęściej 
muszli lub innych elementów 
szkieletowych, utrwalone 
w skale, niby stemple czy odle
wy) oraz ślady działalności ży
ciowej organizmów (np. wypeł
nienia kanałów wydrążonych 
w morskim dnie, miejsca przy
czepu jednych organizmów na 
muszlach drugich itp.). Na pod
stawie tych znalezisk można by
ło dokonać próby rekonstrukcji 
życia, jakie istniało przed kilku
dziesięcioma milionami lat 
w morzu okresu kredowego. 
Oczywiście należy być świado
mym faktu, że jest to rekon
strukcja niepełna, gdyż pomi
nięte zostały w niej wszystkie te 
organizmy, które uległy całko
witemu rozkładowi, po których 
(z powodu braku jakichkolwiek 
trwałych elementów w składzie 
ich ciał) żadne skamieniałe 
szczątki nie zachowały się.
I tak oto w malowniczym, za
bytkowym krajobrazie Kazimie
rza Dolnego stoi sobie nad Wi
słą spichlerz z XVI w., a w jego 
murach, wzniesionych z wa
piennej skały, powstałej ze 
szczątków obumarłych organi
zmów na morskim dnie przed 65 
milionami lat, prezentowana jest 
kolekcja skamieniałości - nie
mych świadków życia, jakie 
w tym morzu niegdyś istniało. 
Magiczne koło historii zatoczy
ło swój kolejny krąg...

Wiktor Kowalczyk

Nieznane fotografie
Ki a z i mi e r z 21

W zbiorach Muzeum
Narodowego w War
szawie znajdują się 

nigdy dotychczas nie pu
blikowane fotografie Kazi
mierza Dolnego. Jest to 
zbiór siedmiu zdjęć wyko
nanych w technice albu
mowej, określonych jako 
dar Józefa Brandta. Artysta 
gości! w miasteczku 
w 1875 r., należał do mala
rzy posługujących się apa
ratem fotograficznym 
i można przypuszczać, że 
albo on sam był autorem 
zdjęć, albo powstały one 
z jego inspiracji. Rok 1875 
jest prawdopodobny, gdyż 
na dwóch fotografiach wi
dać niezabudowaną parce
lę, na której w 1880 r. roz
poczęto budowę „Hotelu 
Polskiego”. Natomiast że-

1. Widok ogólny 
od południa 

ze wzgórza pomiędzy 
ul. Nadrzeczną 

a Wąwozem 
Małachowskiego

2. Rynek spod 
kościoła farnego

3. Południowo-wschodni 
narożnik Rynku
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liwna pompa na studni 
znajdującej się na środku 
Rynku zainstalowana zo
stała w 1866 r., w miejscu 
drewnianego kołowrotu.
W tym czasie Kazimierz 
przeżywał okres najwięk
szego zastoju. Pozbawiony 
w 1866 r. siedziby powia
tu, w grudniu 1869 r. utra
cił prawa miejskie, a kolej
nym nieszczęściem był po
żar, który strawił trzyna
ście kamienic w Rynku. 
Zamarł całkowicie kazi
mierski handel zbożem, 
znaczenia nabierał nato
miast handel owocami, 
którego centrum był Kazi
mierz do ostatniej wojny. 
Również do tego czasu 
działały w Kazimierzu gar
barnie. W latach siedem
dziesiątych mieszkańcy 
zaczęli wytwarzać drew-

4. Widok z Rynku
w stronę ruin dzwonnicy, 
którą w 1882 r. przebudowano 
na dom mieszkalny; 
pierwotną formę 
przywrócono jej 
przed kilkunastu laty

5. Widok z Rynku na farę

6. Widok z Rynku w kierunku 
Góry Trzech Krzyży;
na zadrzewionej, 
niezabudowanej parceli 
w 1880 r. Wt. Berens 
rozpoczął budowę hotelu

7. Spichlerz Pod Bożą Męką 
przy ul. Krakowskiej, 
pomiędzy spichlerzem PTTK 
a kamieniołomami
(zb. Muzeum Narodowego 
w Warszawie,
reprod.: Teresa Żóttowska)

niane obręcze do beczek. 
Przemysł ten funkcjonował 
jeszcze w latach pięćdzie
siątych XX w. Otwarta 
w 1877 r. Kolej Nadwi
ślańska pozbawiła Kazi
mierz znaczenia jako wę
zła komunikacyjnego, ale 
jednocześnie przybliżyła 
go dla artystów i turystów. 
Początek stale rosnącej po
pularności przyniosły do
piero lata osiemdziesiąte 
XIX w.

Tadeusz Michalak
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Dwa obrazy

1. Obraz „Św. Maria Magdalena z aniołami u grobu Chrystusa” po konserwacji
2. Obraz „Ukrzyżowanie” po konserwacji 

(zdjęcia: Jerzy Kowalski)

Jeden obraz - piękny, 
stawny i elegancki, owia
ny aurą włoskiej tajemni
czości, szeroko opisany przez 

historyków sztuki, drugi - 
skromny, swojski, trochę nie
poradny w formie, do niedaw
na zupełnie zapomniany, w za
krystii filialnego kościoła św. 
Anny w Kazimierzu. Od 1998 
r. znów oba zdobią boczne oł
tarze kazimierskiej fary, dzięki 
staraniom ks. Lewniewskiego 
i lubelskiej służby konserwa
torskiej .
W ołtarzu prawym po rocznej 
konserwacji zawisł obraz „Św. 
Maria Magdalena z aniołami 
u grobu Chrystusa”. Światło 
padające z góry ożywia postać 

zasmuconej nad pustym gro
bem świętej i siedzące po bo
kach anioły. Ta pięknie za
komponowana scena - to dzie
ło malarza, który potrafił wy
dobyć efekty prawdziwie wło
skim, laserunkowym pędzlem. 
Można tam znaleźć pewne nie
dociągnięcia i być może histo
rycy sztuki wkrótce nam odpo
wiedzą, dlaczego artysta nie
zbyt lubił jednego z aniołów... 
Obraz ten powstał w XVII w. 
Dawniej przypisywany był 
włoskiej malarce Artemisii 
Gentileschi, a ostatnio, przy 
okazji wystawy „Caravaggio - 
różne oblicza caravaggioni- 
zmu” (Muzeum Narodowe 
w Warszawie, 1996 r.) - Anti- 

veduto lub Imperiale Gramati- 
ca, albo naśladowcom. Nie ma 
żadnych źródłowych informa
cji na temat znalezienia się ob
razu w Kazimierzu, choć wia
domo, że dla jego umieszcze
nia zmieniono wykrój fundo
wanego w 1621 r. ołtarza. We
dług tradycji ustnej sprowadzi! 
go biskup łan Paweł Woro
nicz.
Obecna konserwacja obrazu 
stała się okazją do przeprowa
dzenia wielu badań. Malowany 
jest tłustą temperą na podobra
ziu przygotowanym z desek 
sosnowych, na które naklejono 
płótno lniane sztukowane do
okoła rantem o szerokości 10 
cm (zapewne krosno było za 

małe). Całe płótno pokryte 
zostało zaprawą klejowo-kre- 
dową, w analizie której szuka
no potwierdzenia „włoskości” 
obrazu. Wiadomo bowiem, że 
włoscy malarze chętnie gip
sem uszlachetniali grunt. Oka
zało się, że gipsu nie ma, co 
jednak pozostawia kwestię 
nierozwiązaną. Analizy wyka
zały także obecność pigmen
tów w kolorach niebieskich, 
które pozwalają na określenie 
czasowych ram powstania ob
razu. Znaleziono więc: azuryt 
- stosowany w malarstwie 
sztalugowym od XIV do XVIII 
w., smaltę - używaną od XV 
do końca XVIIIw., indygo na
turalne - XIV-XVIII w. oraz 
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farbę żółtą cynowo-ołowianą 
stosowaną w malarstwie od 
1300 do około 1750 r. Konser
wacja obrazu polegała na de
zynsekcji i wzmocnieniu 
drewnianego podobrazia, za
bezpieczeniu warstwy malar
skiej i wypunktowaniu drob
nych, choć licznych ubytków. 
Po jej przeprowadzeniu bardzo 
poprawiła się czytelność obra
zu, gdyż stary werniks był już 
ciemny i zmatowiały.
Lewy ołtarz kościoła farnego 
ma tradycyjne wezwanie św. 
Krzyża (zanotowane w 1603 r.), 
obecny ufundowany został 
w 1621 r. Po wielu latach po
wrócił tu wyciągnięty z zakry
stii przyszpitalnego kościoła 
św. Anny, ludowo-barokowy 
obraz „Ukrzyżowanie” także 
z XVII w. Na tle unoszącego się 
nad konturem miasta kłębowi
ska ciemnych chmur rysuje się 
dramatycznie oświetlona postać 
Ukrzyżowanego, u stóp krzyża 
klęczy św. Maria Magdalena, 
a stoją Matka Boska i św. Jan; 
znajduje się tu także klęcząca 
pomniejszona postać oratora 
w stroju szlacheckim, a w górę 
wzlatują dwa aniołki. I ten ob
raz ma włoskie koneksje. Jerzy 
Żmudziński odnalazł jego wzór 
graficzny w miedziorycie Rafa
ela Sadelera I według kompo
zycji Jacopa Negretti zwanego 
Palma il Giovane (zm. 1628 r.). 
Wzór ten był w Polsce w XVII 
w. popularny, posłużył do po
wstania wielu lepszych i gor
szych obrazów. Kazimierski 
malowany jest techniką olejną 
na podłożu drewnianym (drew
no lipowe) i gruncie klejowo- 
-kredowym. W czasie konser
wacji odkryto ślady przemalo
wać, które zostały usunięte. 
Drewno wzmocniono i zabez
pieczono przed drewnojadami, 
a ubytki malatury uzupełniono 
przez wypunktowanie, zaś 
świeży werniks poprawił walo
ry obrazu. Obraz ten jest malo
wany trochę naiwnie i warszta
towo nie dotrzymuje pola po
przedniemu. Jednak najważ
niejszy jest fakt, że powrócił na 
swoje historyczne miejsce 
w farze.

Elżbieta Welter 
Jerzy Kowalski

Ołtarzyk 
z Janowca
Na kamiennym ołtarzyku 

ze śladami polichromii 
znajduje się płaskorzeź
bione przedstawienie św. Jerze

go walczącego ze smokiem. Sce
na ta umieszczona jest w obra
mieniu architektonicznym, a ca
łość flankują frontalne rzeźby 
aniołów siedzących na spływach 
wolutowych i trzymających tar

ciowym; jego zachowane części 
mają wysokość około 150 cm, 
a szerokość - około 170 cm.
Ołtarzyk ten powstał prawdopo
dobnie około 1600 r. Nie wiado
mo, kiedy umieszczono go w ko
ściele parafialnym św. Małgo
rzaty w Janowcu. Świątynię wy
budowano około 1537 r. z funda
cji Piotra Firleja, wykorzystując 

Zakładu Konserwacji Elemen
tów i Detali Architektonicznych 
Instytutu Zabytkoznawstwa 
i Konserwatorstwa Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
gdzie dokonano wielu badań 
specjalistycznych (petrograficz
ne - mgr Janusz Wiklandt, anali
za polichromii - zespół dr Marii 
Poksińskiej, stopień zasolenia 

(fot. Krzysztof Mazur)cze herbowe. Św. Jerzy na koniu 
zwrócony jest w prawą stronę, 
jego postać prawie pokrywa się 
z osią pionową płyty. Twarz i tu
łów zaprezentowane en face, 
w prawej uniesionej do góry ręce 
trzyma włócznię, którą wbija 
w paszczę smoka, umiejscowio
nego pod kopytami końskimi. 
Z lewej strony jeźdźca klęczy 
kobieta, a w prawym górnym na
rożu „powiewa” płaszcz św. Je
rzego. Przedstawiona scena za
mknięta jest arkadą, ujętą żłob
kowanymi pilastrami zwężający
mi się ku dołowi, zwieńczonymi 
głowicami jońskimi. Na pila- 
strach spoczywa trójkątny na
czółek. Ołtarzyk opiera się na 
prostokątnym cokole pokrytym 
symetrycznym ornamentem oku- 

dawny kościół gotycki. W latach 
1585-1600 przebudowano go 
z inicjatywy Barbary Tarło. 
Można przypuszczać, że właśnie 
wówczas Barbara mogła zamó
wić wykonanie ołtarzyka. 
W murze cmentarza przyko
ścielnego znajdowały się pier
wotnie trzy murowane bramy. 
W nieznanym czasie północna 
została zamurowana, a powstałą 
w ten sposób wnękę wykorzysta
no na urządzenie kapliczki 
z wtórnie wmontowanymi i do
wolnie przekomponowanymi 
fragmentami ołtarzyka św. Je
rzego. W 1984 r. bardzo znisz
czony ołtarzyk został wymonto
wany z muru cmentarza i prze
wieziony przez pracowników 
Muzeum Zamku w Janowcu do 

i kontrola procesów odsalania - 
studenci kierowani przez mgr 
M. Sadowską-Mathes i mgr Ma
rię Rudy, odsalanie - pod kie
runkiem dr. Stanisława Skibiń
skiego).
Przystępując do konserwacji 
obiektu, oczyszczono jego po
wierzchnię z kurzu i luźnych za
brudzeń. Miejscami powierzch
nia pudrowała się i osypywała, 
w związku z czym wzmocniono 
ją preparatem o właściwościach 
hydrofilnych i niskiej lepkości, 
a następnie obiekt zaizolowano 
folią. Żajęto się też podkleja
niem osypujących się partii poli
chromii, a przeprowadzone pró
by wykazały, że warstwa malar-
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ska nie jest odporna na wodę 
i konieczne było jej zabezpiecze
nie w czasie mycia i odsalania. 
Po tym zabiegu przystąpiono do 
usuwania nawarstwień z po
wierzchni obiektu wodą destylo
waną. Ponieważ części nawar
stwień nie udało się usunąć, za
stosowano metodę chemiczną, 
polegającą na spęcznianiu gipsu 
w nawarstwieniach. Na oczysz
czone miejsca zakładano okłady 
z ligniny nasączonej substancja
mi rozpuszczającymi gips, a na
stępnie izolowano je folią. Po 24 
godzinach zdjęto okłady i po
nownie umyto obiekt wodą de
stylowaną. Ponieważ w dalszym 
ciągu w niektórych miejscach 
nawarstwienia utrzymywały się, 
zabieg powtórzono, następnie 
miejsca z ciemnymi punktami 
poddano działaniu specjalnej pa
sty. Kiedy i ta metoda nie pomo
gła, nieliczne już miejsca z paty
ną doczyszczono mechanicznie. 
Teraz można było przystąpić do 
odsalania obiektu, zastosowano 
tu metodę swobodnej migracji do 
rozszerzonego środowiska. Pole
ga ona na tym, że obecne 
w strukturze kamienia rozpusz
czalne sole przemieszczają się na 
skutek swobodnej migracji roz
tworu ku powierzchni do okła
dów, gdzie woda jest odparowy
wana, a sól podlega krystalizacji. 
Jednak zbyt słabe efekty skłoniły 
do wykorzystania metody pole
gającej na zastosowaniu zabiegu 
wymuszonej migracji soli do 
rozszerzonego środowiska przez 
częściowe umieszczenie detali 
w wodzie z zastosowaniem okła
dów ligninowych w ich górnych 
częściach. Niestety i w tym wy
padku nie uzyskano zadowalają
cych efektów, zdecydowano się 
więc na zastosowanie odsalania 
metodą elektrodializy membra
nowej - odsalany kamień 
umieszczono w specjalnym urzą
dzeniu, zwanym elektrodialize- 
rem, między dwiema głowicami, 
do których przyłożono stałe, 
kontrolowane pole elektryczne. 
Po zabiegu tym elementy ołtarza 
były suszone w okładzie lignino
wym. Po odsoleniu miejscami 
wystąpiły tendencje do odspaja
nia się ^wykruszania zwietrza
łych wcześniej miejsc oraz pęk
nięcia. Odspajające się łuski ka
mienia podklejano, a szczeliny 
wypełniano specjalną zaprawą. 
Ostatnią czynnością było scale
nie kolorystyczne uzupełnianych 
partii przez laserunkowo kła
dzione farby akrylowe.

W 1996 r. zakonserwowany ołta
rzyk powrócił do Janowca. Trzy 
lata później jego konserwacja zo
stała dokończona przez konser- 
watorkę dzieł sztuki, mgr Zofię 
Kamińską, która wykonała za
biegi zmierzające do scalenia 
formy obiektu i jego montażu 
w miejscu ekspozycji. Wykona
no wtedy uzupełnienia ubytków 
powierzchni sztucznym kamie

niem i spoiwami mineralnymi 
(kilkunastoletnie wapno dołowa
ne). Zrekonstruowano duże frag
menty profili gzymsowań, a tak
że zrekonstruowano kolorystykę 
i złocenia niektórych fragmen
tów obiektu. Jednocześnie prze
prowadzona została kwerenda 
historyczna w celu ustalenia 
pierwotnego lub najbardziej zbli
żonego do pierwotnego kształtu 

ołtarzyka. Ustalono, że obiekt 
mógł stanowić zwieńczenie 
większego ołtarza i źe część ele
mentów została dodana znacznie 
później, np. anioły, gzyms i kon- 
solki. Obecnie ołtarzyk jest jed
nym z wartościowszych ekspo
natów na stałej wystawie w mu
zeum zamkowym w Janowcu.

Andrzej Toipyho

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W LUBLINIE
pl. Czechowicza 1, 20-945 Lublin, tel 53 367 00, fax (0-81) 53 267 57

oferuje usługi:
• telefoniczne
• telegraficzne
• radiokomunikacyjne
• teleinformacyjne

Spichlerz Pod Żurawiem’ 
w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisła należy do tej rodziny 
zabytkowych obiektów, bez 
których krajobraz miastecz
ka byłby znacznie uboższy. 
Ten nadrzeczny, potężny, 
skrzypiący żurawiami maga
zyn służył w czasach kazi
mierskich do przechowywa
nia zboża i innych towarów. 
Dzisiaj zwraca uwagę swoją 
ogromna, proporcjonalną 
bryłą i wystrojem nawiązu
jącym do pereł architektury 
Kazimierza.

Spichlerz ‘Pod Żurawiem" będący do niedawna ruiną, dzięki zabiegom Zakładu 
Telekomunikacji w Lublinie w 1995 r. przeistoczył się w znakomicie wyposażony 
ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy o doskonałym standardzie. Urządzony jest 
z umiejętnym wykorzystaniem starych murów i pozostającej w nich przestrzeni, 
tak aby sprostać mógł swej współczesnej funkcji.
Ośrodek jest przeznaczony wyłącznie dla potrzeb własnych TP S.A.

Oprócz działalności usługowej Zakład Telekomunikacji 
w Lublinie ratuje pamiątki przeszłości oraz wspiera 

działalność kulturalną.
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PUBLIKACJE TE
MOŻNA ZAMAWIAĆ:

♦ TELEFONICZNIE
POD BEZPŁATNYM NUMEREM

0-800 220 555
CZYNNYM OD 9.00 DO 15.00

♦ PISEMNIE
WYSYŁAJĄC KARTĘ POCZTOWĄ 
LUB LIST POD ADRESEM:

WYSYŁKOWNIA WSiP S.A. 
ul. GROCHOWSKA 21 

04-186 WARSZAWA
(z dopiskiem „ZAMÓWIENIE”)
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Dom ponad czasem
„W 1936 roku, kiedy dom stanął 
nareszcie, wyniesiona ponad 
drzewa, mogłam patrzeć na rze
kę, na farę, na basztę, na wzgó
rze Trzech Krzyży i na przy
szłość" - pisała M. Kuncewi
czowa o swoim ukochanym do
mu w Kazimierzu postawionym 
według projektu Karola Siciń- 
skiego. W nim spędziła, wraz 
z mężem, najpiękniejsze przed
wojenne lata, on też - po po
wrocie pisarki z emigracji 
w 1962 r. - stal się miejscem 
stałego zamieszkania i twór
czości. Tu powstały m.in. Dwa 
księżyce, Fantomy, Natura, Li
sty do Jerzego, tu przeżywała 
„okres tej bujnej kazimierzow
skiej cyganerii. Malarze, poeci, 
politycy nawet, a także różni in
ni zabawni ludzie schodzili 
się..." Jej dom byt miejscem 
rozlicznych, polskich i między
narodowych kontaktów arty
stycznych i towarzyskich. Stąd 
patrzyła na świat, na ludzi, ob
serwowała ważne wydarzenia, 
oceniała otaczającą ją rzeczy
wistość, tu przeżyta swoje 
ostatnie lata. „Jerzy, to, co dzi
siaj widzę z okien naszego do
mu zbudowanego przez Ciebie 
wysoko na wzgórzu z myślą 
o starości w licznym gronie 
wnuków nie jest to stracony wi
dok, to odsłonięta scena dzie
jów". W tych osobliwych, bar
dzo osobistych listach do nie
żyjącego męża pisze dalej: „Je
rzy. Wbrew oporowi, jaki u Cie
bie obserwowałam przy ogląda
niu cudzych rzeczy i ambicji, 
postanowiłeś nasz kazimierzow
ski dom przeznaczyć na mu
zeum. Nie udała się „siedziba 
pokoleń", jak kiedyś nie udało 
się wcielenie Europy do Twojej 
własnej „Republiki Globa". 
Z gęstwiny ludzkich pomyłek 
wrócił ideał Twojej młodości - 
Społeczeństwo. A więc jednak 
muzeum. Dokument wspólnej 
przeszłości tych, co jeszcze są 
przeszłości ciekawi. Ciekawi te
go, co zmienia formę, ale nie 
przemija". Nie miała jednak na 
myśli martwego muzeum z kap
ciami, biletami wstępu i szatnią, 
marzyła o ciepłym, otwartym, 
bliskim każdemu domu, o swo
istym ośrodku pracy twórczej, 
o salonie literackim, w którym 
spotykać się będą ludzie wielu 
kultur ze wschodu i zachodu. 
„Chcemy, żeby dom, okaz ka- 
mienno-drewnianej architektury 
kazimierskiej, napełniony 

przedmiotami znaczącymi ślad 
długich wędrówek ciała i du
cha, służył ludziom po naszym 
stąd zniknięciu, jako dokument 
pewnej epoki, pewnego stylu 
życia” - zwierzała się pisarka 
w jednym z wywiadów.
Tę wolę matki wypełnił jedyny 
syn i spadkobierca-Witold Kun

czówka" była chętnie odwiedza
na i traktowana jak swego rodza
ju obiekt muzealny. Odwiedzają
cym, często wybitnym twórcom 
i uczonym, nie chodziło jednak 
o oglądanie przedmiotów, lecz 
o kontakty z pisarką i jej mężem 
w atmosferze stworzonego przez 
nich wnętrza.

także kustoszami, administra
torami wykonującymi wszyst
kie powinności wobec powie
rzonego im domu. Zwiedzający 
pozostawiają dobrowolnie 
drobne datki w zamian za 
książki i pamiątki ze świado
mością, że ich dar przeznaczo
ny jest na utrzymanie „Kunce- 

1. Dom Kuncewiczów „Pod Wiewiórką”

cewicz, ustanawiając w 1991 r. 
Fundację Kuncewiczów. Jej ce
lami są: podtrzymywanie dorob
ku światopoglądowego i nauko- 
wo-literackiego Marii i Jerzego 
Kuncewiczów, zapewnianie na
leżytej opieki nad ich domem, 
organizowanie konferencji i sesji 
naukowych dla sfer mających 
wpływ na formowanie i promo
wanie myśli polskiej, szczegól
nie w odniesieniu do rozwoju 
stosunków Polski z państwami 
Europy Środkowo-Wschodniej, 
prowadzenie spotkań literac
kich, organizowanie koncertów 
muzycznych, teatralnych, pla
stycznych, promowanie mło
dych twórców, a nade wszystko 
udostępnianie „Kuncewiczówki” 
wszystkim ciekawym miejsca, 
w którym żyła i pracowała pisar
ka.
Po powrocie z emigracji Kuncewi
czowie wyposażali opustoszały 
dom w Kazimierzu od nowa. 
Dzięki zakupom i darom wypeł
niał się meblami, obrazami, 
sprzętami. Już wtedy „Kuncewi- 

Fundacja zachowała dom 
w dawnym jego kształcie i wy
stroju. Przychodzą do niego 
liczne rzesze zwiedzających in
dywidualnie i całymi rodzinami. 
Są to kazimierscy wczasowi
cze, kuracjusze z Nałęczowa, 
bywa młodzież i dorośli z całej 
Polski, a także miejscowa inte
ligencja oraz bardzo wielu go
ści zagranicznych. Przychodzą 
w odwiedziny i przyjmowani są 
z życzliwością przez ludzi do
brej woli, twórców kultury, spo
łeczników czyniących wszyst
ko, by dom funkcjonował 
zgodnie z wolą pisarki. W salo
nie, przy tym samym okrągłym 
stole, odbywają się biesiady li
terackie, spotkania pisarzy, po
etów, ludzi sztuki, koncerty mu
zyczne i występy teatralne. Wo
lontariusze, najczęściej autorzy 
wystaw plastycznych, oprowa
dzają gości, opowiadają o hi
storii tego miejsca, o dokona
niach gospodarzy i sprzętach, 
o ludziach kultury, sztuki i poli
tyki, związanych z pisarką i jej 
rodziną. Są przewodnikami, ale 

wiczówki”. Konieczne wydatki 
finansowe wspierane są przez 
życzliwych sponsorów, władze 
administracyjne i samorządo
we. Ma w nich swój duży udział 
założyciel Fundacji - Witold 
Kuncewicz. Goście „Kuncewi
czówki” mają rzadko spotyka
ną w placówkach kultury oka
zję do rozmów i bezpośrednich 
kontaktów z twórcami. Werni
saże, wieczory literackie, wy
stępy teatralne i muzyczne 
przekształcają się w wielogo
dzinne biesiady towarzyskie, 
dyskusje o twórczości, polity
ce, kulturze. „Niewiele jest ta
kich spotkań. Mają one swój 
zupełnie wyjątkowy charakter. 
Serdeczność i ciepło tych spo
tkań są w naszych zmerkantyli- 
zowanych czasach czymś zu
pełnie unikalnym” - napisał je
den z uczestników.
Od początku działalności Fun
dacji odbyty się w Kuncewi- 
czówce 42 wystawy sztuki, 
w tym 5 zbiorowych. Łącznie 
wystawiało tu swoje prace 87 
artystów plastyków z Polski,
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Czech, Hiszpanii, Japonii, Nie
miec, Rosji, USA. Żywym zain
teresowaniem cieszyły się wy
stawy prac inspirowanych 
twórczością Marii Kuncewiczo
wej. Joanna Caspaeri z USA 
wystawiała akwarele z Dwóch 
księżyców, Paweł Krawczyk 
piękne, barwne, bardzo intere
sujące zdjęcia z miejsc opisa
nych w Przeźroczach. Wiele 
wystawianych prac plastycz
nych powstało w Kazimierzu. 
Przedwojenne żydowsko-pol

skie miasto przedstawiła 
w swoich pracach Krystyna 
Gtowniak, współczesny Kazi
mierz pokazali Hanna Hrynie
wicz i Dariusz Ciężak.
Wielkim przeżyciem dla gości 
„Kuncewiczówki” byty spotka
nia teatralne, wśród nich mo
nodram Pani Maria, o Pani Ma
rii, u Pani Marii w wykonaniu 
Zofii Kucówny czy widowisko 
słowno-muzyczne Adagio księ
życowe albo gdziekolwiek je
stem, żyje imię moje z Grażyną 

Barszczewską w roli głównej, 
a także wieczór z XII Księgą 
Pana Tadeusza w interpretacji 
Ewy Benesz. Łącznie odbyto 
się 16 spotkań teatralnych 
w wykonaniu tak wybitnych ar
tystów scen polskich, jak: Anna 
Polony, Ewa Wiśniewska, Jo
anna Szczepkowska, Krystyna 
Sienkiewicz. Życzliwie przyj
mowane są w „Kuncewiczów- 
ce" spotkania i wieczory autor
skie wybitnych pisarzy i po
etów. Łącznie uczestniczyło 

C AT) n D0M PRACY TWÓRCZEJ ARCHITEKTA
\n \ r 24-120 Kazimierz Dolny, Rvnek 20 

11 \j) Tel/fax (0-81) 8810544

— pobyty 
indywidualne

— sympozja, 
konferencje krajowe 
i międzynarodowe

— imprezy 
okolicznościowe 
(przyjęcia, bankiety)

40 lat najlepszych polskich tradycji.

w nich 108 autorów. Gościli tu 
m.in. Jan Józef Szczepański, 
Jarosław Marek Rymkiewicz, 
Piotr Wojciechowski, Ryszard 
Kapuściński, Kira Gałczyńska, 
Maria Iwaszkiewicz, Maria 
Szyszkowska, ks. Wacław 
Oszajca. Odwiedzili „Kuncewi- 
czówkę” lljia Nikita Tołstoj, 
wnuk Lwa Tołstoja i Gustaw 
Herling-Grudziński. Od czte
rech lat organizowane są 
w „Kuncewiczówce” spotkania 
poetyckie twórców z Białorusi, 
Czech, Grecji, Litwy, Słowacji, 
Rosji, Ukrainy, dla których dom 
pisarki jest znakomitym miej
scem do prezentacji ich dorob
ku i dyskusji o twórczości. Czę
stymi bywalcami są artyści mu
zycy i wykonawcy poezji śpie
wanej. Koncertowali tu m.in. 
Joanna Rawik, Leszek Dłu
gosz, Ewa Tabaczewska, Kry
styna Szydłowska, Michał 
Hochman, a także artyści in
strumentaliści z Japonii, Holan
dii, Niemiec, Szwajcarii i Rumu
nii; łącznie odbyto się 26 spo
tkań muzycznych.
Oddzielną, bardzo ważną dzie
dziną działalności Fundacji są 
sesje i konferencje popularno
naukowe. Miała tu miejsce or
ganizowana wspólnie z SDP 
i SDP RP dyskusja „Prawda 
w środkach masowego przeka
zu” z udziałem tak wybitnych 
publicystów, jak: Marian Pod- 
kowiński, Andrzej Jonas, Ste
fan Bratkowski, Maciej Itowiec- 
ki. Dwukrotnie obradowały ze
społy politologów, przedstawi
cieli elit politycznych, kultural
nych i gospodarczych z Polski, 
Białorusi, Rosji, Ukrainy. Przed
miotem spotkań byty problemy 
współpracy Polski z jej 
wschodnimi sąsiadami. W set
ną rocznicę urodzin Jerzego 
Kuncewicza w 1992 r. zorgani
zowano sesję popularnonau
kową poświęconą życiu i twór
czości tego wybitnego prawni
ka, politologa i pisarza.
Bardzo istotnym przedsięwzię
ciem było trzydniowe spotkanie 
polsko-litewskie na temat pol
skich doświadczeń samorządo
wych i możliwości wykorzysta
nia ich dla potrzeb mniejszości 
polskiej na Litwie. Posłowie 
i samorządowcy, działacze poli
tyczni i gospodarczy obu 
państw dyskutowali m.in. na te
mat ustawodawstwa samorzą
dowego, europejskich standar
dów w dziedzinie praw człowie
ka, obecnych stosunków pol
sko-litewskich. W 1997 r. odby
ta się konferencja - w setną 
rocznicę urodzin - pt. „Maria 
Kuncewiczowa - świadectwo
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kompozytorach muzyki poważ
nej. Promocję twórczości wy
bitnych pisarzy, m.in. Amosa 
Oza z Izraela, Jeffreya Archera 
z Anglii, zgromadziły badaczy 
literatury, krytyków i wydaw
ców, były też okazją do dysku
sji o literaturze.
Fundacja Kuncewiczów przyjęta 
na siebie również zadania zwią
zane z remontami i konserwacją 
domu pisarki. Dzięki środkom 
Generalnego Konserwatora Za
bytków oraz kilku sponsorów 
wykonano wiele koniecznych 
prac - zmieniono gonty, rynny, 
przeprowadzono remont wnę
trza domu, wykonano gazowe 
centralne ogrzewanie, zmoder
nizowano łazienki i wc, odre
staurowano mury, taras, wyko
nano impregnację całego obiek
tu. Jest więc szansa, dzięki ak
tywności wielu ludzi i instytucji, 
by „Kuncewiczówka” pozostała 
żywym domem, pełnym ludzi 
i pamiątek - mimo odejścia go
spodarzy.

Edward Balawejder

2.3. Spotkania autorskie 
w „Kuncewiczówce”

(zdjęcia: 1 - Krystyna Glowniak,
2,3 - Róża Popek)

wieku dwudziestego”. Młodzi 
historycy literatury, pracownicy 
naukowi polskich ośrodków 
uniwersyteckich podjęli rozwa
żania o miejscu pisarki w doku
mentowaniu historii losów ludz
kich kończącego się wieku. 
Łącznie Fundacja zorganizowa
ła 10 sesji i konferencji politycz
nych i literackich, wydala dwie 
zbiorowe publikacje: Polska 
i jej wschodni sąsiedzi - dzień

dzisiejszy i przyszłość oraz Je
rzy Kuncewicz - ludowiec, poli
tyk, publicysta, zaś w przygoto
waniu są materiały z sesji po
święconej Marii Kuncewiczo
wej.
Maria Kuncewiczowa chętnie 
pomagała młodym, początku
jącym twórcom i wspierała ich 
debiuty. Działania te, zgodnie 
z jej wolą, prowadzi także Fun
dacja, m.in. przez promocje 
wydawnicze, przyznawanie na
gród w konkursach literackich 
pogranicza, ogólnopolskich 
konkursach recenzji teatral
nych, konkursach recytator
skich dla Polaków na Białorusi, 
w Estonii, na Litwie, Łotwie, 
w Rosji i na Ukrainie czy w kon
kursach wiedzy o wybitnych

Propozycje
DOMU WYDAWNICZEGO BELLONA

Encyklopedia Historii 
Drugiej Rzeczypospolitej
pod redakcją prof. Zbigniewa Landaua 
cena 80 zł
Pierwsze tak obszerne kompendium wiedzy 
o dziejach Polski okresu międzywojennego. Za
wiera ponad 2500 haseł szczegółowych - rzeczo
wych i biogramów oraz 20 obszernych artyku
łów przeglądowych. Teksty zostały opracowane 
przez stu wybitnych historyków.

Zbigniew Leśnicki
Panorama europejska
cena 80,00 zl
Album zawiera reprodukcje obrazów. Sta
nowi kompendium wiedzy na temat tzw. 
panoram i ich odmian, będących specyficz
ną formą malarstwa europejskiego, której 
rozkwit nastąpił w XIX wieku.

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową wszystkich naszych książek 
za zaliczeniem pocztowym z 20 % rabatem od ceny detalicznej. 

Zamówienia prosimy przesyłać pod adresem: 
Dom Wydawniczy Bellona, ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa, 
tel./fax (0-22) 652-27-01 (dział wysyłki), 620-42-71 (dział handlu), 

e-mail: biuro@bellona.pl, www.bellona.pl, 
bezpłatna infolinia 0 800 120 367
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Archeologiczna majówka

W gminie Karczmiska, 20 
km na południe od Ka

zimierza Dolnego leży wieś 
Chodlik. 1200 lat temu na 
południowy zachód od niej, 
na łąkach stał potężny gród. 
Dwa wspótśrodkowe kręgi 
drewnianych chat otoczone 
byty trzema pierścieniami 
wielkich, ziemno-drewnia- 
nych watów. W VIII-IX w. żyli 
tu Słowianie najpewniej z 
plemienia Lędzian, stacjono
wała również zbrojna załoga. 
Wokół znajdowało się wiele 
osad rolniczych. Dzisiaj po 
tym wielkim, jak na owe cza
sy, kompleksie osadniczym 
pozostały jedynie zachowa
ne miejscami do wysokości 
2,5 m, porośnięte trawą trzy 
linie watów, malowniczo 
wkomponowane w leśno- 
-tąkowy krajobraz.
W dniach 21-23 maja 1999 r.

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA 
„ALADYN”

30-307 Kraków, ul. Barska 29 
tel. 012-2662942 faks 012-2673169 

e-mail aladyn@kr.onet.pl

OFERUJEMY WYROBY MOSIĘŻNE 

ŻYRANDOLE - KINKIETY - ŚWIECZNIKI 
KARNISZE PROSTE I W ŁUKU 

OKUCIA STOLARSKIE I BUDOWLANE 
ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

WNĘTRZ 
Realizujemy projekty własne i powierzone. 

Wykonujemy renowację i konserwację wszelkich 
wyrobów z brązu i mosiądzu. 

Firma posiada uprawnienia konserwatorskie.
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1.2.3. Z archeologicznej majówki: 
lepienie glinianych naczyń 

na kole garncarskim (1) 
i sprzedaż różnych 

„średniowiecznych” wyrobów (2,3)

(zdjęcia: Edmund Mitrus)

wicie wyrabiał narzędzia i o- 
strza z tego, na pozór opor
nego surowca, jakim jest 
krzemień. Trudno byłoby wy
mienić wszystkie przejawy 
dawnego życia, jakie w tych 
słonecznych majowych 
dniach obejrzeć można było 
na grodzisku w Chodliku. 
Działo się tak dzięki inicjaty
wie lubelskiego oddziału 
Stowarzyszenia Naukowego 
Archeologów Polskich. Do

logii, Etnologii i Rzemiosł 
Dawnych oraz inni zaprosze
ni goście. Swój niebagatelny 
wkład w tę imprezę wnieśli 
także: Regionalny Ośrodek 
Studiów i Ochrony Środo
wiska Kulturowego w Lubli
nie, lubelski wojewódzki 
konserwator zabytków oraz 
sponsorzy - spółka Condex 
z Karczmisk, firma Pawtrans 
z Poniatowej i Pierwszy Ko
mercyjny Bank z Lublina.

zdarzyło się coś, co spowo
dowało, że grodzisko w 
Chodliku - przynajmniej 
częściowo - ożyło. Na maj
danie i w międzywalach po
jawiło się kilkanaście drew
nianych, krytych słomą „cha
łup”, gdzie zobaczyć można 
było m.in., jak kowal wykuwa 
żelazne narzędzia, garncarze 
toczą gliniane naczynia, jak 
pod wprawnymi palcami 
tkaczki powstaje barwna tka
nina, a na skraju grodziska 
łucznicy doskonalą swoje u- 
miejętności w strzelaniu z tu
ku. Nie zabrakło również 
złotnika, rogownika, kaletni
ka, nawet kata, wzbudzają
cego respekt swoimi wymyś
lnymi narzędziami i wiedźmy, 
u której można było poznać 
swoją przyszłość. A w najdal
szym zakątku grodziska, pod 
lasem, krzemieniarz - rodem 
jakby z innej epoki - praco-

realizacji włączyli się: Urząd 
Gminy Karczmiska i Staro
stwo Powiatu Opole Lubels
kie, a swoje wysokie, cza
sem wręcz tajemnicze umie
jętności prezentowali człon
kowie Stowarzyszenia na 
Rzecz Popularyzacji Archeo-

Okazalo się, że toczące się 
w atmosferze majówki spo
tkanie z archeologią było 
pomysłem, który zaintereso
wał szerokie rzesze społe
czeństwa - od wycieczek 
szkolnych, przez weekendo
wych turystów, aż po miesz

kańców okolicznych miejs
cowości. Najlepszym dowo
dem na to jest fakt, że przez 
trzy dni między stoiskami 
przewinęło się około 7 tysię
cy ludzi. Zasadniczym ce
lem imprezy, obok populary
zacji w jak najbardziej atra
kcyjnej formie wiedzy 
o życiu dawnych społe
czeństw, była potrzeba zapi
sania w świadomości ludzi, 
zwłaszcza żyjących na tym 
terenie, przeświadczenia, że 
to miejsce (zwane potocznie 
„Szwedzkimi Watami”) jest 
także naszym dziedzictwem 
kulturowym - wartością, któ
rą mamy obowiązek chronić 
i zachować dla następnych 
pokoleń.
W folderze informacyjnym 
napisano: „Jeżeli majówka w 
pięknym terenie, połączona z 
podróżą w przeszłość spo
doba się Państwu, będzie or
ganizowana corocznie". Ni
żej podpisani, w imieniu or
ganizatorów, oświadczają, 
że przystąpili już do organi
zacji Archeologicznej Majów
ki Chodlik 2000.

Paweł Lis 
Edmund Mitrus
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Wrzesień ’39
Wrzesień 1939 r., którego sześćdziesiątą 

rocznicę właśnie obchodzimy, na zawsze 
utrwali! się w świadomości Polaków jako szcze

gólnie dramatyczne wydarzenie. Kilkakrotnej 
przewagi militarnej obu agresorów - Niemiec i 
Rosji Sowieckiej - nie mógł zniwelować bohater
ski opór żołnierzy polskich i pełna poświęcenia 
postawa całego społeczeństwa. Rok 1939 zapo
czątkował największą w historii wojnę światową, 
zaś na ziemiach polskich - okupację, masowe 
mordy, deportacje - ale jednocześnie zorganizo
wany zbrojny opór w stworzonym Państwie Pod
ziemnym.
Z wrześniowych walk zachowało się stosunko
wo niewiele zabytków. Najbogatszy zbiór ma 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Liczy 
blisko tysiąc pozycji inwentarzowych, a najcen
niejsze z nich eksponowane są na wystawie sta
łej, uzupełnionej i zmodernizowanej w 1996 r. 
Znajduje się tu m.in. barwna galeria oryginal
nych sztandarów Wojska Polskiego. Jest ich bli
sko sto i wszystkie mają w swym rodowodzie 
wpisane dzieje wojenne, później dramatyczne 
losy związane z ich ukrywaniem, a nieraz odkry
ciem nawet po kilkudziesięciu latach. Jest wśród 
nich sztandar 83. Pułku Strzelców Poleskich im. 
Romualda Traugutta z Kobrynia. Towarzyszył 
pułkowi aż do kapitulacji w twierdzy Modlin. 
Ukryty - zakopany i odkopany na rozkaz dowód
cy 30. Dywizji WR gen. Cehaka - został pocięty 
na osiem części, które rozdano zaufanym ofice
rom i podoficerom pułku. Odnaleziono pięć 
części, są obecnie naszyte na płat biało-czerwo
nego płótna. Mamy nadzieję, że odnajdą się po
zostałe trzy fragmenty tej cennej relikwii.
22 lata temu ekipa Muzeum WP (wśród której 
był autor notatki wraz z kombatantami ■ oficera
mi 79. Pułku Piechoty ze Slonimia) poszukiwała 
na terenie Żerania sztandaru pułkowego. Nie 
odnalazł się wówczas. Dopiero po kilkunastu la
tach pomógł przypadek i bardzo zniszczony 
sztandar znalazł na terenie sąsiedniej posesji 
przy ul. Gersona jej właściciel, p. Henryk Pod- 
czaski. W ekspozycji muzealnej znajdują się też 
unikatowe pamiątki z pierwszych godzin wojny: 
olbrzymi pocisk i odłamki pocisków wystrzelo
nych przez pancernik „Schleswig-Holstein" na 
polską placówkę na Westerplatte. Obok frag
menty skrzydła i karabin maszynowy MG-15 z 
niemieckiego samolotu Heinkel 111, który 1 
września 1939 r. strącił w pobliżu Warszawy por.

pilot Aleksander Gabszewicz z 1. Dywizjonu Bry
gady Pościgowej. Bogatą kolekcję tworzą eg
zemplarze broni strzeleckiej krótkiej i długiej oraz 
broń maszynowa. Są to pistolety VIS, karabiny 
Mauser, rkm-y i ckm-y Browning. Wśród tych o- 
statnich są dwa znakomite egzemplarze: pierw
szy - odkopany z kompletnym wyposażeniem 
(zapasowe lufy, skrzynki z amunicją, przyborniki) 
przy ul. Nobla na Saskiej Kępie. Udało się ustalić, 
że należał do 336. Pułku Piechoty (zapasowy 
pułk przy 36. pp. Legii Akademickiej) i że do
wódcą obsługi tego ckm-u byl por. Antoni Bo
cian. Drugi ckm wydobyto z Jeziorka Kamion-

1. Armata morska artylerii nadbrzeżnej 
(kal. 152 mm),
produkcji szwedzkiej firmy Bofors 
wchodziła w skład Baterii Helskiej 
im. kmdra Heliodora Laskowskiego

2. Płat sztandaru 18. Pułku Artylerii Lekkiej 
z Ostrowi Mazowieckiej

(zdjęcia: Maciej Skoczeń)

kowskiego na Pradze. Ma on świetnie zacho
waną mosiężną tabliczkę z dedykacją, że jest to 
„dar Ziemi Wieluńskiej" zakupiony ze składek 
społecznych w ramach Funduszu Obrony Naro
dowej. „Fonowski" rodowód ma także armatka 
przeciwpancerna (kal. 37 mm, wz. 36) - dar Far
maceutów Warszawskich dla 21. Pułku Piechoty 
„Dzieci Warszawy". Z czasu obrony stolicy ma
my też kilka mundurów, natomiast z obroną 
twierdzy Modlin związany jest bardzo rzadki o- 
biekt znaleziony tam przed kilku laty - komplet
ny wojskowy ołtarzyk połowy.
Wśród pamiątek indywidualnych nie zabrakło 
też związanych ze znanymi dowódcami. Należą 
do nich: czapka połowa gen. Tadeusza Kutrze
by, dowódcy Armii „Poznań", pamiątkowy nóż z 
rękojeścią dorobioną z odłamka pocisku czoł
gowego, którym ranny został 18 września 
1939 r. w Kampinosie gen. Roman Abraham, do
wódca Grupy Operacyjnej Kawalerii, czy też wy
kopaliskowa szabla oficerska (wz. 21/22) płk. 
Stanisława Sosabowskiego, dowódcy 21.pp 
„Dzieci Warszawy” (późniejszego generała 
i spadochroniarza, dowódcy spod Arnhem).
Niewiele jest pamiątek i obiektów związanych z 
obroną granicy wschodniej przed Sowietami. 
Należą do nich: umundurowanie podoficera Kor
pusu Ochrony Pogranicza, mundur i wstążki ma
rynarzy Floty Pińskiej. Kilka tysięcy obiektów: 
fragmentów umundurowania i oporządzenia, 
klamer, guzików, odznaczeń i odznak pochodzi 
z miejsc kaźni oficerów; wydobyto je przy eks
humacjach w Katyniu, Charkowie i Miednoje; w 
większości są one eksponowane w Muzeum Ka
tyńskim w forcie na Sadybie, filii Muzeum WP.

Zbigniew Puchalski

Prenumerata ’99 Prenumerata ’99 Prenumerata ’99

miesięczniki
Cena
1 egz./zł

Liczba 
egz.

Prenumerata 
od - do

Opłata 
zł miesięczniki

Cena
1 egz./zł

Liczba 
egz.

Prenumerata 
od - do

Opłata 
zł miesięczniki

Cena
1 egz./zł

Liczba 
egz.

Prenumerata 
od - do

Opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 3,50

Spotkania 
z Zabytkami 3,50

Spotkania 
z Zabytkami 3,50

Płomyczek 2,00 Płomyczek 2,00 Płomyczek 2,00

Poznaj 
Swój Kraj 3,00

Poznaj 
Swój Kraj 3,00

Poznaj 
Swój Kraj 3,00

Echa Leśne 3,50 Echa Leśne 3,50 Echa Leśne 3,50

Nauka
i Przyszłość 3,50

Nauka
i Przyszłość 3,50

Nauka
i Przyszłość 3,50

kwartalniki kwartalniki kwartalniki

Ochrona 
Zabytków 12,00

Ochrona 
Zabytków 12,00

Ochrona 
Zabytków 12,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

8,00
Biuletyn 
Historii 
Sztuki

8,00
Biuletyn 
Historii 
Sztuki

8,00

Razem zł Razem zł Razem zł
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!
REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod ad

resem redakcji (00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a) 

wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu zamó

wienia należy wpłacić odpowiednią sumę na konto: 

Oficyna Wydawnicza AMOS, 01-806 Warszawa, ul. 

Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578- 

270-1-111.

I. Ogłoszenia - reklamy ramkowe

- cała kolumna wewnętrzna - 1200 zł 

-1/2 kolumny wewnętrznej - 600 zł 

-1/4 kolumny wewnętrznej - 300 zł

- 1/8 kolumny wewnętrznej - 150 zł

- cała kolumna zewnętrzna

(okładka s. IV) - 1400 zł

- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej

- 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) reklamy 

mieszczącej się w profilu pisma - 1500 zł

- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej

- cała kolumna wewnętrzna (okładka s. II i III) 

-1300 zł

- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej 

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka ceny 

o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane:
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, reportaże, 

fotoreportaże - ceny od 500 zł do 2000 zł według in

dywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne

- jedno słowo - 70 gr

- jedno słowo w ramce - 1 zł

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecznych 

opiekunów zabytków udzielana jest zniżka w wyso

kości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace re

dakcyjne, graficzne i techniczne. W wypadku dostar

czenia przez zleceniodawcę ogłoszenia gotowego do 

druku (naświetlonych klisz) udzielany jest rabat 10%. 

Podatek VAT doliczany jest do zleceń:

- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospodar

czych w wysokości 22% ceny reklamy-ogłoszenia;

- osób prywatnych nie prowadzących działalności 

gospodarczej w wysokości 7% ceny ogłoszenia

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA

Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3,50 zł. Wpłaty na minimum trzy numery przyj
mowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem 
dostaw, na konto Oficyny Wydawniczej AMOS, 01-806 War
szawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084- 
77578-270-1-111 (na załączonym na s. 37 przekazie poczto
wym prosimy podać, których numerów dotyczy wplata). Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 10 egz. każ
dego numeru - 25-procentowy rabat. Prenumerata zagra
niczna jest o 150% droższa. Oficyna Wydawnicza AMOS nie 
pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 834-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można naby
wać w Oficynie Wydawniczej AMOS, w księgarni „Naukowej 
im. Bolesława Prusa" (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie
ście 7) oraz w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami 
(Warszawa, ul. Piękna 44a). Sprzedaż „Spotkań z Zabytka
mi” prowadzą:

BOCHNIA: Księgarnia „U Jacka”, ul. Wolnica 5 
BRZEG: Muzeum Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, 
ul. Kopernika 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, al. NMP 65 
DUBIECKO: Muzeum Ignacego Krasickiego
JAWOR: Muzeum Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KAZIMIERZ DOLNY: Muzeum Nadwiślańskie, 
ul. Senatorska 11
KIELCE: Księgarnia „Glob-Tour”, ul. Paderewskiego 32 
KROTOSZYN: Oddział PTTK, Mały Rynek 1
LUBLIN: Muzeum Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Muzeum Centralne Włókiennictwa,
ul. Piotrkowska 282
PRZEMYŚL: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 
pl. Czackiego 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
SZCZECINEK: Muzeum Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
WARSZAWA: Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52 
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10
WARTA: Muzeum Miasta i Rzeki Warty, ul. 20 Stycznia 26 
WROCŁAW: Muzeum Narodowe,
pl. Powstańców Warszawy 5
ZABRZE: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZAKOPANE: Księgarnia Górska, ul. Zaruskiego 
ŻNIN: Muzeum Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24

Prenumerata pocztowa
Przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych na terenie całego kraju oraz przez listonoszy (od 
osób niepełnosprawnych w miastach) od wszystkich miesz
kańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędu 
pocztowego jest utrudniony.
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmują przed
płaty 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 za
mieszkania (siedzibę) prenumeratora przyjmują przedpłaty 
do dnia 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnie
niem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania do
datkowych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów 
wpłat.
Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca 
zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyjmowane 
są na IV kwartał 1999 r. do 5 września br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
VI. HAFTY

2. Hafciarstwo sakralne XVII - XVIII w.

Czasy kontrreformacji i wzmożonej religijności 
sprzyjały w końcu XVI i w XVII w. powstawaniu 
licznych szat liturgicznych, ofiarowywanych przez 
wiernych kościołom i klasztorom. Przeważały 
wśród nich ornaty z jedwabnych lub aksamitnych 
tkanin, najczęściej zdobione haftem. Obok hafciar- 
stwa domowego i zakonnego od połowy XVII w. 
bujnie rozwijały się cechy hafciarzy, powstające 
zwłaszcza w dużych miastach (Lwowie, Lublinie, 
Krakowie, Warszawie, Poznaniu), pracujące na po
trzeby Kościoła i osób świeckich. Pod wpływem 
sztuki baroku i swojskiej kultury sarmatyzmu pol
skie hafty sakralne zyskały specyficzny, lokalny 
charakter, wyróżniający je na tle hafciarstwa euro
pejskiego.
Nawiązaniem do średniowiecznej tradycji byl 
w polskim hafciarstwie sakralnym haft figuralny, 
często stosowany na szatach liturgicznych w pierw
szej połowie XVII w. Jednak w przeciwieństwie do 
reliefowych, starannie i naturalistycznie modelowa
nych haftów na podkładzie z XV i XVI w., baroko
we hafty figuralne były bardziej płaskie, a przedsta
wiane postacie na ogól schematyczne i uproszczo
ne, niekiedy odtworzone wręcz nieporadnie. Odzna
czały się one jednocześnie pewnym naiwnym 
wdziękiem, a ich swoisty prowincjonalizm, sarmac
ka rzeczowość i ozdobność są porównywalne ze 
stylem i specyfiką polskiego portretu trumiennego. 
Podobnie jak w hafciarstwie średniowiecznym, 
w XVII w. preferowano stosowanie złotych i srebr
nych nici, co wiązało się z charakterystycznym dla 
baroku dążeniem do efektu bogactwa i okazałości. 
Taki tradycjonalistyczny, swojski typ haftu sakral
nego odnajdujemy na pochodzącym z połowy XVII 
w. ornacie z postaciami Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem i św. Brygidą, umieszczonymi na jego tylnej 
kolumnie (przód zdobi haftowana figura św. Jana 
Ewangelisty).
Barokowa ornamentyka, stosująca chętnie duże, wy
raźne motywy kwiatowe, zaczęła przeważać w pol
skich haftach sakralnych od połowy XVII w. Były 
one rozmieszczane na ornatach w wydzielonych, 
pionowych polach kolumny i boków szaty. Począt
kowo często łączono ornamentykę nowego stylu 
z tradycją, czego przykładem może być ornat z oko
ło połowy XVII w. Jego szeroką kolumnę pokrywa
ją duże, mocno uproszczone kwiaty tulipanów, wy
rastające z wertykalnej, regularnie powyginanej, 
grubej łodygi. Barokowe kwiaty wyhaftowano na 
wypukłym podkładzie gęsto kładzionym, siatkowym 
ściegiem złotej nici, która drobnym, geometrycznym 
wzorem wypełnia także ściśle tło kolumny.
Typowe dla polskiego baroku połączenie wpływów 
zachodnich i wschodnich obserwujemy w dekoracji 
ornatu z końca XVII w. Jego kolumnę zdobi piono
wy pas arabeski z mięsistych liści, wypełnionej ulu

bionymi w tej epoce motywami waz i koszy z kwia
tami, tak często występującymi w różnych rodza
jach tkanin dekoracyjnych. Natomiast boki ornatu 
wypełnia wijąca się w wyrafinowanych skrętach 
wić roślinna, z której wyrastają subtelne w rysunku 
kwiaty tulipanów, goździków, narcyzów o niewąt
pliwie orientalnym rodowodzie. Zastosowana 
w tym obiekcie technika płaskiego, cieniowanego 
haftu jedwabnymi nićmi została wzbogacona uży
ciem nici złotych, uwypuklających ozdobność ko
lumny.
Pokrewieństwo z polskimi tkaninami dekoracyjny
mi: kilimami, kobiercami, makatami, wykazuje or
nat z połowy XVIII w. Haftowaną kolumnę umiesz
czono tu na tle rokokowej jedwabnej tkaniny, po
krytej „kratką” wijących się kapryśnie, delikatnych 
gałązek kwitnących róż. Być może została ona prze
niesiona na nowy podkład z innego ornatu, gdyż 
obie części szaty wyraźnie kontrastują ze sobą. Or
namentyka i sposób wykonania haftu na kolumnie 
mają bowiem prowincjonalny, typowo polski cha
rakter. Haft składa się z wertykalnie umieszczo
nych, tworzących lekko falistą linię rogów obfito
ści, wypełnionych dużymi kwiatami, wśród których 
znów odnajdujemy wschodnie tulipany, goździki 
i peonie. Kryjący, płaski ścieg został wykonany 
dość topornie, bez rokokowej subtelności i finezji. 
Takie zderzenia wpływów europejskich i swojskich, 
zachodniej i orientalnej proweniencji, były charak
terystyczne dla większości polskich tkanin dekora
cyjnych z XVII i XVIII w., o czym już wspominali
śmy.
Rokokowej stylistyce francuskich tkanin dekoracyj
nych najbliższy jest natomiast haft zdobiący kapę 
(uroczystą szatę liturgiczną) z XVIII w. Rozsnute 
na powierzchni tkaniny giętkie, delikatne wici ro
ślinne wypuszczają drobne listki i niewielkie kwia
ty, a ich uzupełnienie stanowią egzotyczne ptaki - 
pawie i papugi. Płaski, wyraźnie rozgraniczający 
barwy ścieg sprawia, że ornament odbija się kali
graficznym rysunkiem od jasnego tła tkaniny.
Upadek Rzeczypospolitej i klasycyzujące tendencje 
w sztuce końca XVIII w. położyły kres bujnemu 
rozwojowi polskiego hafciarstwa sakralnego. W na
stępnych dziesięcioleciach nie powstały już w tej 
dziedzinie dzieła o znaczącej randze artystycznej.

Anna Sieradzka
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1. Fragment 
haftowanej kolumny ornatu 

(aplikacja z jedwabiu, 
nici jedwabne, 

srebrne i złote), 
pierwsza połowa XVII w.

2. Ornat z haftowaną kolumną 
(nici jedwabne i złote), 

około połowy XVII w.

3. Ornat haftowany 
(nici jedwabne i złote), 

koniec XVII w.

4. Ornat z haftowaną kolumną 
(nici jedwabne), 

około połowy XVIII w.

5. Kapa
kościelna 
haftowana 
(nici jedwabne), 
XVIII w.

(ze zb.
Muzeum Narodowego 
w Warszawie)



Spotkanie z Przybyłam!
Wiadomości o tej rodzinie pochodzą z XVI 
w. W 1570 r. kupiec Przybyła został bankie
rem Kazimierza, zajmował się udzielaniem 
oprocentowanych pożyczek i obracał nie
ruchomościami. W interesach pomagał mu 
brat Mikołaj (zm. 1598) i dwaj synowie: Mi
kołaj (ok. 1565-1627) oraz Krzysztof (ok. 
1560-ok. 1629). Około 1580 r. młodsi Przy- 
byiowie kupili dwie kamienice przy rynku 
i przebudowali je. Od umieszczonych na 
fasadach płaskorzeźb ich patronów na
zwane zostały: „Pod św. Mikołajem" i „Pod 
św. Krzysztofem". Niezwykłe bogactwo de
koracji i wspaniale attyki miały wyrażać 
dumę ze świetności rodu i zamiłowania ar
tystyczne, natomiast wyrazem potęgi fi
nansowej były zachowane przy ul. Puław
skiej spichlerze (zob. s. 16). Przypuszcza 
się, że dekorację fasad wykonali techniką 
narzutową w zaprawie tynkarskiej miejsco
wi muratorzy. Artyści zastosowali orna
mentację figuralną, geometryczną, roślin
ną, architektoniczną, a wszystko to prze
platane licznymi napisami. Występują tu 
różne wątki: realizm i fantazja, pobożność 
i dystans do religii, naiwność i szczerość. 
W sumie są to moralizatorskie opowieści 
przeznaczone dla ówczesnych mieszkań
ców miasta. Maria Kuncewiczowa przyrów
nała te niezwykłe fasady do teatralnej sce
ny z monumentalną dekoracją, (td)
1. Kamienice Przybylów: 
z lewej strony Mikołaja, 
z prawej Krzysztofa

2.3. Wizerunki patronów: 
skromny, w obramieniu 
św. Mikołaja z pastorałem (2) 
i olbrzymi, liczący 4,5 m 
św. Krzysztofa z Dzieciątkiem (3)

4. Attyki kamienic:
po lewej stronie Mikołaja, 
po prawej Krzysztofa

5. Płaskorzeźba 
starszego Mikołaja Przybyły 
w farze (kaplica Borkowskich)
- tu spotykamy się twarzą w twarz 
z jednym z twórców 
potęgi rodu (zm. 1598)

(zdjęcia: Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)


