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Od Redakcji

T
ematem przewodnim ostatniego w tym roku, świątecznego numeru „Spotkań 
z Zabytkami”, przygotowanego we współpracy z Biurem Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków, jest rola Biura Odbudowy Stolicy (BOS) w przywracaniu Warsza-

wie, zniszczonej w wyniku działań drugiej wojny światowej, jej wielkomiejskiego cha-
rakteru oraz znaczenia jako stolicy odradzającego się państwa, a także przypomnienie 

zasług prof. Krzysztofa Pawłowskiego w przygotowaniu 
wpisu warszawskiej Starówki na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Skłaniają nas do tego przypadające 
w bieżącym roku rocznice: 75. powstania BOS (s. 28-
33) i 40. wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę 
UNESCO (s. 22-27). Temat ten poprzedzony jest blokiem 
artykułów, także związanych z Warszawą, których lektu-
ra pozwoli nam lepiej zrozumieć, czym jest dziedzictwo 
kulturowe polskich Żydów (s. 4-21).

Polecamy Państwu gorąco lekturę tego numeru.

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

W dniu przekazania tego numeru do druku otrzymaliśmy od naszego wydawcy (Fun-
dacja Hereditas) informację, że w przyszłym roku − 2021 − powinno ukazać się 6 po-
dwójnych numerów czasopisma, opracowanych przez redakcję w wersji elektronicz-
nej, dostępnych na indywidualne zamówienia. Zamówienia te będzie można składać 
drogą e-mailową, pisząc na utworzony w celu obsługi prenumeratorów adres Funda-
cji Hereditas: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. Po zapłaceniu należnej kwoty 
za wskazany numer/numery lub za roczny komplet 6 numerów „Spotkań z Zabytka-
mi” wydawca gwarantuje przesłanie ich do zamawiającego w postaci dobrej jakości 
wersji elektronicznej (w zapisie PDF). Szczegóły dotyczące wysokości opłat oraz kon-
ta, na które należy wpłacać pieniądze znajdują się na III stronie okładki, w informacji  
PRENUMERATA.

Jak się dowiadujemy od wydawcy, być może, uda się również zrealizować (także na 
indywidualne zamówienia) druk niewielkiej części nakładu pisma. Zachęcamy Państwa 
do śledzenia wiadomości na naszej stronie internetowej (http://www.spotkania-z-za-
bytkami.pl) i na Facebooku „Spotkań z Zabytkami” (http://www.facebook.com/spo-
tkaniazzabytkami), gdzie już niedługo powinno pojawić się więcej szczegółowych infor-
macji na ten temat.

NA	OKŁADCE:
Widok Starego Miasta 
w Warszawie od strony 
południowej, 2020

(fot. Anna Hardt  / „Renowacje 
i Zabytki” / © BSKZ)
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Przeglądy, poglądy
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ZMARŁ	ANTONI	OLEKSICKI
W dniu 15 listopada br. w wieku 70 lat 
zmarł nagle Antoni Oleksicki – histo-
ryk, konserwator zabytków, autor wielu 
opracowań konserwatorskich, artykułów 
naukowych i popularnonaukowych do-
tyczących historii i urbanistyki, a także 
architektury militarnej i modernistycz-
nej; publikował również w „Spotkaniach 
z Zabytkami”. W latach 1988-2001 pełnił 
funkcję – najpierw Białostockiego, a po 
reformie administracyjnej Podlaskiego 
– Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. Z Warszawą związał się w 2002  r., 
gdzie pracował w Agencji Mienia Woj-
skowego, a następnie, od 2006 r., w Biu-
rze Stołecznego Konserwatora Zabytków, 

z kilkuletnią przerwą, gdy pełnił funkcję 
zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków. Ochrona 
dziedzictwa kulturowego była jego pasją 
i powołaniem, czemu dawał wyraz w pu-
blikacjach, wystąpieniach naukowych 
i  kameralnych spotkaniach. Miał niesły-
chany talent dostrzegania śladów historii, 
co zaowocowało serią publikowanych na 
stronach BSKZ artykułów dotyczących 
(jak je sam nazywał) zabytków niepozor-
nych. Niezrównany gawędziarz, fotograf 
i  serdeczny kolega, trochę niedzisiejszy 
w pełnym entuzjazmu podejściu do ochro-
ny zabytków, ale jak nikt swoim ciepłym, 
radiowym głosem potrafiący zaintereso-
wać, a często i przekonać.

JUBILEUSZ	MUZEUM	MORSKIEGO	
W	GDAŃSKU
W październiku br. odbyły się uroczyste 
obchody 60-lecia Narodowego Muzeum 
Morskiego w głównej siedzibie placówki 
– Spichlerzach na Ołowiance w  Gdań-
sku. Muzeum to ma dziewięć oddziałów, 
m.in. stojący nad Motławą Żuraw, dwa 
statki − „Sołdek” i  „Dar Pomorza”, pla-
cówki w Helu, Kątach Rybackich, Tcze-
wie. W ciągu swego istnienia zorgani-
zowało setki wystaw, utworzyło własną 
pracownię rentgenowską, ma skanery do 
budowania trójwymiarowych modeli za-
bytków, urządzenia do próżniowego osu-
szania dużych elementów drewnianych 

wraków, a nawet załogę smoczej łodzi, 
zdobywającą od lat puchary w regatach 
na Motławie.
W czasie uroczystości jubileuszowej dy-
rektor muzeum przypomniał historię po-
wstania i  ofertę wszystkich oddziałów 
muzeum, a także przedstawił plany na 
przyszłość, m.in. przygotowania do po-
wstania nowego oddziału w  Łebie oraz 
budowę ekologicznego promu „Motła-
wa”. Na zakończenie uroczystości na-
stąpiło otwarcie wystawy czasowej „Do 
DNA. 50 lat archeologicznych badań 
podwodnych Narodowego Muzeum Mor-
skiego w Gdańsku”.

NOWA	SIEDZIBA	ARCHIWUM	
NARODOWEGO	W	KRAKOWIE
Archiwum Narodowe w Krakowie otrzy-
mało nową siedzibę. Nowy budynek 
zlokalizowany jest przy ul. Rakowickiej 
22E. Gmach składa się z  dwóch seg-
mentów: magazynowego i  biurowego, 
a jego powierzchnia użytkowa liczy oko-
ło 14 tys. m². Magazyny archiwalne na 
ośmiu kondygnacjach mogą pomieścić 
około 70 km akt. Segment biurowy liczy 
sześć kondygnacji, z biurami, nowocze-
snymi pracowniami konserwacji i  digi-
talizacji, introligatornią, wielomoduło-
wą czytelnią na materiały archiwalne 
oraz salą audiowizualną na 180 osób, 
a także trzema serwerowniami, w  tym 
serwerownią ogólnokrajowego Zapaso-
wego Repozytorium Cyfrowego Archi-
wów Państwowych, będącego miejscem 
przechowywania reprodukcji cyfrowych 

materiałów archiwalnych z całej Polski. 
Repozytorium to będzie obsługiwane 
przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.
Starania o  nowy budynek rozpoczęto 
przeszło 100 lat temu. Obecnie, dzięki 
powstałemu nowoczesnemu gmachowi, 
rozproszone dotąd materiały archiwalne 
znajdą bezpieczne miejsce przechowy-
wania w  odpowiednich, stabilnych wa-
runkach klimatycznych. 

TWÓRCZOŚĆ	DOLABELLI	NA	ZAMKU	
KRÓLEWSKIM	W	WARSZAWIE
Na Zamku Królewskim w Warszawie, z po-
wodu panującej pandemii krócej niż pla-
nowano, czynna była wystawa „Dolabella. 
Wenecki malarz Wazów”. Była to pierwsza 

ekspozycja poświęcona twórczości tego 
nadwornego malarza polskich królów 
z dynastii Wazów, uważanego za jednego 
z  ostatnich przedstawicieli manierystycz-
nego malarstwa weneckiego, a równocze-
śnie twórcę, który bardzo silnie wpłynął 
na styl polskiego malarstwa barokowego. 
Pracom Dolabelli towarzyszyły na wysta-
wie dzieła innych malarzy weneckich oraz 
przykłady weneckiego rzemiosła artystycz-
nego, stanowiące tło dla dorobku malarza.
Pokazano 80 obiektów, w  tym 22 dzieła 
artysty, wypożyczone głównie z  kościo-
łów i  klasztorów krakowskich i  podkra-
kowskich. Obrazy o  tematyce religijnej, 

często pełniące funkcje liturgiczne, takie 
jak feretron z  1617  r. czy obraz „Zdjęcie 
z  krzyża” (1634) ze zwieńczenia ołtarza 
głównego kościoła Bożego Ciała w  Kra-
kowie, zostały wyjęte z  sakralnego kon-
tekstu i zaaranżowane w środowisku sal 
muzealnych. Ten drugi obraz, który był 
motywem przewodnim wystawy, należy 
do najwybitniejszych i najlepiej zachowa-
nych dzieł artysty.
Ta ważna ekspozycja pokazała inne ob-
licze sztuki dworskiej z czasów panowa-
nia królów z dynastii Wazów i stanowiła 
cenne uzupełnienie naszej wiedzy o ma-
larstwie tego okresu. 

Nowa siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie

Spichlerze na Ołowiance w Gdańsku – siedziba Muzeum 
Morskiego

(fot. Henryk Bielamowicz/wikipedia.org)
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ZAMEK	KRÓLEWSKI	W	SANDOMIERZU
Muzeum Okręgowe w  Sandomierzu re-
alizuje międzynarodowy projekt „Zamek 
Królewski w  Sandomierzu – inspirujący 
element Pomnika Historii”. Zadanie to 
promuje sandomierski Zamek Królewski 
w  formie wystawy, wirtualnego spaceru 
oraz filmów promocyjnych, prezentowa-
nych w kilku instytucjach kultury działa-
jących na Słowacji. 
Zamek Królewski w Sandomierzu to uni-
katowy zabytek i jeden z najważniejszych 
elementów kultury polskiej. Wzniesio-
ny został przez Kazimierza III Wielkiego, 

następnie rozbudowany w  XVI  w.; od 
1989  r. na zamku mieści się sandomier-
skie Muzeum Okręgowe. 
Na wystawie, zorganizowanej w ramach 
projektu „Zamek Królewski w Sandomie-
rzu – inspirujący element Pomnika Histo-
rii”, zaprezentowane zostaną krajobrazy 
oraz zabytkowe obiekty Sandomierza. 
Otwarcie wystawy odbędzie się w barde-
jowskim Muzeum Szaryskim.
Organizatorzy przewidują, że wystawa 
odwiedzi wiele miast na terenie Słowa-
cji, a promocja projektu będzie trwała 
przez cały rok 2021.

WZORNICTWO	HUTY	SZKŁA	
„ZAWIERCIE”
W Pałacu Schoena − Muzeum w Sosnowcu 
przygotowano wystawę czasową „Wzornic-
two Huty Szkła »Zawiercie« po 1945 roku”, 
która czeka na otwarcie. Muzeum sosno-
wieckie zakupiło w  tym roku prawie całą 
spuściznę z dawnej wzorcowni Huty Szkła 
„Zawiercie”, co stanowi podstawę tej  wy-
stawy. Wśród zakupionego zespołu 913 
obiektów są przedmioty użytkowe ze szkła 
sodowego oraz ołowiowego powstające 
w hucie od lat sześćdziesiątych XX w. do 
około 2015 r. Dorobek huty „Zawiercie” ma 

ogromne znaczenie dla polskiego dziedzic-
twa kulturowego, a rzadko bywa tak, że do 
instytucji kultury trafia zachowany zbiór 
likwidowanego przedsiębiorstwa i  pozo-
staje dostępny dla badaczy, kolekcjonerów 
i miłośników polskiego wzornictwa. Zakup 
ten jest też szczególnie ważny dla Mu-
zeum w Sosnowcu, ponieważ w tym roku 
obchodzi ono jubileusz 35-lecia działalno-
ści, a powiększające się zbiory uzasadniają 
potrzebę dyskusji na temat poszukiwania 
nowych przestrzeni ekspozycyjnych dla tej 
placówki, w których można byłoby prezen-
tować kolekcję sztuki i designu.

RENOWACJA	ŻYDOWSKIEGO	
CMENTARZA	W	CZARNYM	DUNAJCU
Zaniedbany przez lata cmentarz żydow-
ski w  Czarnym Dunajcu na Podhalu, na 
którym znajdują się m.in. masowe groby 
Żydów zamordowanych w  czasie drugiej 
wojny światowej, został pieczołowicie od-
nowiony. Wróciły odnalezione macewy, 
a na centralnym miejscu odsłonięto pomnik 
upamiętniający ofiary Holokaustu. Reno-
wacja cmentarza została przeprowadzona 
dzięki fundacji rodziny Popielów „Centrum”, 
kierowanej przez olimpijczyka − kajakarza 
górskiego i pasjonata historii Dariusza Po-
pielę z Nowego Sącza. W ramach projektu 

„Ludzie, nie liczby” wcześniej zostały odno-
wione przez fundację cmentarze żydowskie 
w Grybowie i Krościenku nad Dunajcem.
Realizację projektu odnowienia cmenta-
rza w Czarnym Dunajcu wspierali finan-
sowo potomkowie czarnodunajeckich 
Żydów ze Stanów Zjednoczonych, Au-
stralii, Izraela. Cenna była też współpraca 
z  Naczelnym Rabinem Polski i  Komisją 
Rabiniczną ds.  Cmentarzy Żydowskich. 
Wsparcia udzielił również Żydowski In-
stytut Historyczny, Forum Dialogu oraz 
Konsulat Generalny Niemiec.
Fundacja „Centrum” zamierza w  2022  r. 
postawić w  Nowym Sączu pomnik 

upamiętniający ofiary Holokaustu na 
ziemi sądeckiej, w planach ma także od-
nowienie cmentarza żydowskiego w No-
wym Targu.

ODZYSKANY	OBRAZ	STANISŁAWA	
MASŁOWSKIEGO	
Do zbiorów Muzeum Narodowego w War-
szawie powrócił po 74 latach obraz Sta-
nisława Masłowskiego „Gryka”. Obraz 
powstał w 1924  r. i przed wojną był wła-
snością Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w  Warszawie. W 1942  r. trafił 
do Muzeum Narodowego w  Warszawie 
i  prawdopodobnie po upadku powstania 
warszawskiego został wywieziony do jed-
nej z niemieckich składnic na terenie Dol-
nego Śląska. Tam też tuż po wojnie dzięki 
Akcji Rewindykacyjnej został odnaleziony 
i w 1945 r. wrócił do Muzeum Narodowego 

w Warszawie. Niestety, wkrótce zaginął po 
raz drugi. W maju br. akwarela „Gryka” zo-
stała wystawiona na licytację w  jednym 

z warszawskich domów aukcyjnych i na-
tychmiast rozpoznana przez pracowników 
Wydziału ds. Restytucji Dóbr Kultury, któ-
rzy monitorują rynek dzieł sztuki w poszu-
kiwaniu obiektów zaginionych. Dotych-
czasowy właściciel obiektu  po zapoznaniu 
się z  historią i  pochodzeniem pracy Ma-
słowskiego zdecydował się bezwarunko-
wo zwrócić obraz. 
Odzyskanie obrazu Stanisława Masłow-
skiego to kolejny sukces Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego; od 
2016  r. do kraju powróciło ponad 500 
dzieł zrabowanych w czasie drugiej woj-
ny światowej.

REWALORYZACJA	ZAŁOŻENIA	
PAŁACOWO-PARKOWEGO	
W	KOZŁÓWCE
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce realizuje 
projekt „Przebudowa, rewitalizacja i konser-
wacja budynków zespołu pałacowo-parko-
wego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, te-
atralnia) z adaptacją na cele kulturowe i tu-
rystyczne”. Celem projektu jest zakończenie 
trwającego blisko 40 lat procesu rewalo-
ryzacji zabytkowego założenia pałacowo-

-ogrodowego oraz zwiększenie przestrzeni 
kulturowej dla zwiedzających. W  wyre-
montowanych budynkach powstaną nowe 
ekspozycje stałe: „Rodzinny album”, „Lapi-
darium”, „Socrealizm. Galeria sztuki” oraz 
wystawa multimedialna. Stworzone zosta-
nie nowoczesne centrum obsługi turysty, 
sklepik, kawiarnia i pokój zagadek.

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Pałac Zamoyskich w Kozłówce od strony ogrodu

(fot. Arkadiusz Zarzecki/wikipedia.org)

Stanisław Masłowski, „Gryka”, 1924, akwarela

Fragment odnowionego cmentarza żydowskiego 
w Czarnym Dunajcu
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K. Mórawski, Przewodnik po cmenta-
rzach warszawskich, Warszawa 1989; 
J. Jagielski, Przewodnik po cmentarzu 
żydowskim w Warszawie przy ul. Oko-
powej 49/51, Warszawa 1996; J. Ma-
jewski, T. Urzykowski, Spacerownik 
po warszawskich cmentarzach, War-
szawa 2010) oraz nieliczne artykuły 
naukowe i popularyzatorskie.

Celem niniejszego artykułu jest 
próba zasygnalizowania zjawisk, ja-
kie zaszły na cmentarzu w  XIX  w. 

Założony w 1806 r. cmentarz 
żydowski w Warszawie przy 
ul. Okopowej 49/51 (daw-
niej zwany cmentarzem 

przy ul. Gęsiej) jest szczególnie cen-
nym obiektem dziedzictwa material-
nego aszkenazyjskich Żydów. Dzięki 
powierzchni ponad 33 ha i  skupisku 
około 90 tys. zachowanych nagrob-
ków należy do największych cmenta-
rzy żydowskich na świecie. Niestety, 
od wydania w  1938  r. książki Igna-
cego Schipera Cmentarze żydowskie 
w  Warszawie, ten wyjątkowy obiekt 
nie doczekał się kolejnego, komplek-
sowego opracowania. W latach 2006-
2010 członkowie Fundacji Doku-
mentacji Cmentarzy Żydowskich spo-
rządzili spis danych osobowych z oko-
ło 82 tys. zachowanych nagrobków 
oraz wykonali ich zdjęcia. Niezależ-
nie od tej inicjatywy, rejestr nagrob-
ków – obejmujący około 90 tys. ma-
cew – prowadził były dyrektor cmen-
tarza Przemysław Isroel Szpilman. 
Ukazało się też kilka wydawnictw 
o  charakterze przewodnikowym 
(H.  Kroszczor, H. Zimler, Cmentarz 
żydowski w  Warszawie. Jewish Ce-
metery in Warsaw, Warszawa 1983; 

w związku z przemianami społeczno-
ści żydowskiej w  Warszawie. Zostaną 
do tego wykorzystane przede wszyst-
kim informacje ze wzmiankowanej 
wcześniej książki I. Schipera oraz au-
torskie wnioski z lustracji cmentarza.

Najstarszy znany cmentarz żydow-
ski w  Warszawie, istniejący prawdo-
podobnie od XIV w., został zniszczo-
ny po wygnaniu Żydów z  miasta na 
przełomie XV i  XVI  w. (I. Schiper, 
Cmentarze żydowskie w  Warszawie, 

CMENTARZ ŻYDOWSKI 
W WARSZAWIE

Cmentarz żydowski w Warszawie  
świadkiem przemian miejscowej społeczności 
Żydów aszkenazyjskich w XIX w.

1
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Warszawa 1938, s.  2-3). Wiadomo, 
że co najmniej od około 1740  r. po-
chówki Żydów mieszkających w szla-
checkich jurydykach odbywały się na 
Targówku (w tym czasie znajdującym 
się poza granicami Warszawy), przy 
czym status prawny cmentarza nie był 
uregulowany. Dopiero w 1780 r. dzię-
ki Szmulowi Zbytkowerowi udało się 
zakupić ten teren, co pozwoliło na 
oficjalne założenie cmentarza. Cmen-
tarz na Targówku był także miejscem 
pochówku Żydów z Warszawy, jednak 
już w 1806 r. gmina żydowska w War-
szawie utworzyła cmentarz za rogat-
kami wolskimi, tym samym unieza-
leżniając się od praskiego bractwa po-
grzebowego (I. Schiper, Cmentarze…, 
s.  18). Już sam fakt założenia cmen-
tarza oraz sukcesywne powiększanie 
jego powierzchni stanowią o rozwoju 
liczebnym społeczności warszawskich 
Żydów (ich liczba wzrośnie z  około 
9200 osób w 1800 r. do 72 800 osób 
w  1864  r. i  254 712 osób w  1901  r. 
(Demografia [online] https://sztetl.
org.pl/pl/miejscowosci/w/18-warsza-
wa/100-demografia/22081-demogra-

fia [dostęp: 02.10.2020]) oraz o pozy-
cji gminy żydowskiej.

Powstanie cmentarza przypa-
dło na okres porządkowania kwestii 
cmentarnych przez władze poszcze-
gólnych krajów. Było to przejawem 
wzrostu świadomości sanitarnej. 
Nowe akty prawne nakazywały zamy-
kanie cmentarzy leżących w  obrębie 

miast i  zakładanie nowych poza te-
renem zabudowanym, regulowały 
również sprawy organizacji cmen-
tarzy i  postępowania ze zwłokami. 
W  Austrii odpowiednie nakazy zo-
stały wydane przez cesarza Józefa II 
Habsburga 11 grudnia 1783 r. oraz 23 
sierpnia 1784 r. Cesarski patent objął 
ziemie rozbiorowe (L. Hońdo, Nowy 
cmentarz żydowski w  Krakowie, Kra-
ków 2005, s.  14). W  Prusach dekret 
o  zakładaniu cmentarzy poza mia-
stem wydano w 1773 r. W Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów 18 lutego 
1792  r. wydano Uniwersał do Miast 
Wolnych względem cmentarzy i szlach-
tuzów. W  zaborze rosyjskim kwestię 
urządzania i  lokalizacji cmentarzy 
uregulowały ukaz carski z  13 marca 
1817 r. o chowaniu zmarłych oraz po-
stanowienie Rady Administracyjnej 
Królestwa Polskiego z 31 maja 1846 r. 
( J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wro-
cław 1996, s. 182).

Nowe przepisy w  połączeniu ze 
świadomością zarządu gminy żydow-
skiej tworzenia miejsca pochówku 
dla mieszkańców dużego ośrodka 
miejskiego znalazły wyraz w sposobie 
urządzenia cmentarza – planowaniu 
kwater i  systemu alejek, stopniowym 
wznoszeniu zabudowy (domu przed-
pogrzebowego, synagogi), a z czasem 
założeniu szkółki ogrodniczej. Nie 
bez znaczenia była także późniejsza 
inkluzja zwolenników asymilacji do 
organów zarządzających cmentarzem, 

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

1 | Płaskorzeźba 
pastuszka na 
macewie Gitli Szyfry, 
córki Izraela

2 | Mauzoleum Bera 
Sonnenberga

3 | Pomniki 
nagrobne  
w kwaterze 20

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

2
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m.in. w 1841 r. kilku „postępowcom” 
pozwolono na członkostwo w  brac-
twie Chewra Kadisza (Chewra Ka-
disza [aram. Bractwo Święte] – brac-
two dobroczynne, zajmujące się opie-
ką nad umierającym i  żałobnikami, 
przygotowaniem zwłok do pochów-
ku, administrowaniem cmentarzem), 
w  połowie XIX  w. przewodniczą-
cym dozoru bóżniczego był Jakub 
Tugenhold, a w  składzie utworzonej 
w 1855 r. Komisji dla Uporządkowa-
nia Cmentarza znalazło się trzech ma-
skilów i trzech misnagdów (I. Schiper, 
Cmentarze…, s. 77-82).

Wiek XIX, z  jego industrializacją 
i przemianami społecznymi, przyniósł 
także zmiany w zakresie form nagrob-
nych na cmentarzach różnych grup 
wyznaniowych. W  tym czasie moż-
na zaobserwować istotne przemiany 
praktyk sepulkralnych, które można 
nazwać „cmentarną modernizacją”. 
W przypadku cmentarzy żydowskich 
przejawiało się to w stawianiu oprócz 
tradycyjnych macew także grobow-
ców architektonicznych, obelisków 
i  nagrobków o  zróżnicowanych for-
mach. Wcześniej, przez setki lat, kano-
nem była skromna, ustawiona w pio-
nie stela, powszechnie zwana macewą 
(hebr. macewa – pomnik), z inskryp-
cją wyłącznie w  języku hebrajskim. 
Przestrzegano zakazu odwzorowywa-
nia na nagrobkach postaci ludzkich 
(27 przykazanie judaizmu stanowi: 
„Nie wolno uczynić figury”; zob. 613 
Przykazań Judaizmu oraz siedem 
przykazań rabinicznych i siedem przy-
kazań dla potomków Noacha, tłum. 
E. Gordon, Kraków 2000, s.  14-15), 
a motywy figuratywne (zwierzęta, 
rośliny) i  antropomorficzne (dłonie 
w  geście błogosławieństwa) uznawa-
no za alegoryczne. I chociaż w  sztu-
ce sepulkralnej wyraźne są wpływy 
ogólnoeuropejskich stylów w  sztuce 
i  architekturze (m.in. renesansu i  ba-
roku), to jednak żydowskie cmentarze 
stanowiły ostoję tradycji odpornej na 
akulturację.

Jednym z  najwcześniejszych prze-
jawów nadchodzących zmian na 
warszawskim cmentarzu może być 
piaskowcowa stela, stojąca nad gro-
bem w kwaterze 1. W wyniku korozji 

kamienia i  spowodowanego tym 
zniszczenia pola inskrypcyjnego dane 
osoby pochowanej nie są znane, jed-
nak lokalizacja grobu świadczy, że 
był to mężczyzna zmarły prawdopo-
dobnie między 1820 a 1825 r. Uwagę 
zwraca zachowany w  nieco lepszym 
stanie naczółek nagrobka z  płasko-
rzeźbionym wyobrażeniem okolo-
nych murem zabudowań z wieżą (być 
może warszawskiej Starówki), rzeki 
i drzewa oraz odwróconej plecami syl-
wetki mężczyzny, z głową zakrytą ka-
peluszem z dużym rondem – zapewne 
rybaka łowiącego ryby. Nie wiadomo, 
kim był zmarły i jakie motywacje mia-
ła rodzina, zlecając kamieniarzowi 
wykonanie właśnie takiego reliefu, 
stanowiącego wyłom wobec tradycyj-
nego zakazu przedstawiania postaci 
ludzkich. Postać leżącego na brzuchu 
pastuszka, przy stadzie owiec, budyn-
ku i studni, wyrzeźbiono na macewie 
Gitli Szyfry, córki Izraela, zmarłej 
w  1825  r. i  pochowanej w  kwaterze 
2. Podobieństwo stylistyki sugeruje, 
że wykonawcą obu pomników był ten 
sam kamieniarz.

W 1858 r. próbę wystawienia po-
mnika nagrobnego z  rzeźbą anioła 
podjął Maksymilian Fajans. Po zde-
cydowanym sprzeciwie dozoru bóż-
niczego figurka została usunięta. Ko-
lejne odwzorowania postaci ludzkich 
na nagrobkach na cmentarzu przy ul. 
Okopowej pojawią się dopiero na po-
czątku kolejnego stulecia, za sprawą 
m.in. rzeźbiarza Abrahama Ostrzegi, 
który wciąż jednak będzie starał się 

zakrywać twarze rzeźbionych posta-
ci ich dłońmi lub rzeźbić je na tylnej 
stronie steli.

Prawdopodobnie już w  trzeciej 
dekadzie XIX  w. nad grobami osób 
zamożnych i  ulegających akulturacji 
zaczęto wznosić nagrobki znacząco 
odbiegające formą od typowych stel, 
odchodząc tym samym od zasady pro-
stej, nieróżnicującej zmarłych steli. 
Pojawiły się nagrobki wcześniej nie-
znane na żydowskich cmentarzach, 
m.in. nagrobki skrzyniowe, małe for-
my architektoniczno-rzeźbiarskie, na-
grobki architektoniczne (w formie za-
łożeń portalowych, portykowych, bal-
dachimowych, kolumnadowych, mau-
zoleów) (T. Klimowicz, P. Sygowski, 
M. Tarajko, A.  Trzciński, Cmentarze 
żydowskie. Podręcznik dobrych prak-
tyk w  ochronie dziedzictwa lokalnego, 
Lublin 2018, s.  54-57). Pomimo, że 
na cmentarzach żydowskich dokonu-
je się wyłącznie pochówków ziemnych 
(Żydzi aszkenazyjscy nie stosowali 
i nie stosują pochówków w kryptach, 
sarkofagach i  urnach), nowe nagrob-
ki zaczęto dekorować rzeźbami urn 
(przykładowo na nagrobku zmarłej 
w  1857  r. Pauliny Fajans umieszczo-
no rzeźby przedstawiające klepsydrę 
i urnę skrytą kirem), a niektóre wyko-
nywano w formie sarkofagów (w rze-
czywistości były to nagrobki pseudo-
sarkofagowe, m.in. na grobach Józefa 
Janasza, zm. w 1868 r. i Henryka Wa-
welberga, zm. w  1891  r.). Kamien-
ne, złamane kolumny symbolizowa-
ły przerwane przedwcześnie życie. 

4
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Inspiracją do inkluzji nowych tenden-
cji były nagrobki stojące na cmenta-
rzach innych wyznań.

Jednym z  pierwszych wyróżnia-
jących się pomników nagrobnych 
było mauzoleum Bera Sonnenberga – 
zmarłego w 1822 r. syna Szmula Zbyt-
kowera, zamożnego kupca, dzierżaw-
cy kopalni soli w Wieliczce, właścicie-
la majątków ziemskich, członka zarzą-
du gminy żydowskiej i filantropa. Jest 
to nagrobek kubaturowy, wzniesiony 
na planie prostokąta o wymiarach 130 
x 260 cm i  wysokości około 350 cm, 
ze ścianami ozdobionymi płaskorzeź-
bami przedstawiającymi widok War-
szawy i ilustrującymi Psalm 137. Data 
budowy mauzoleum Bera Sonnenber-
ga nie jest znana – według różnych 
źródeł mogło powstać między 1822 
i 1831 rokiem ( J. Kowalska, P. Nowo-
górski, Mauzoleum Bera Sonnenberga 
na cmentarzu żydowskim w  Warsza-
wie, „Studia Judaica”, nr 2(6), 2000, 
s. 284).

W 1856  r. administracja cmen-
tarza wyznaczyła specjalną kwate-
rę nr 20, przeznaczoną na pochówki 

„asymilatorów”. Decyzja – podjęta nie 
bez sporów – była spowodowana wnio-
skami o możliwość tworzenia tzw. gro-
bów familijnych, czyli wydzielonych 
obejść grobowych, przeznaczonych dla 
członków tej samej rodziny. Stanowiło 
to odejście od tradycyjnego podziału 
cmentarzy na kwatery męskie i kobie-
ce oraz wyznaczania miejsca pochów-
ku przed śmiercią. Pierwszy „grób fa-
milijny” na cmentarzu w  Warszawie, 
przeznaczony dla czterech osób, za-
mówiła w 1859 r. Klara Rosen (I. Schi-
per, Cmentarze…, s. 118). W kwaterze 
20 pochowano około 200 zmarłych, 
m.in. członków rodzin Goldstandów, 
Hirszfeldów, Orgelbrandów i  Wawel-
bergów, a nad ich grobami wzniesiono 
okazałe pomniki.

Przemiany sztuki sepulkralnej nie 
dotyczyły jednak tylko osób asymilu-
jących się. Wiek XIX to okres, kiedy 
na cmentarzach żydowskich pojawia-
ją się ohele (hebr. namiot) – formy 
nagrobne związane ściśle z  chasydy-
zmem i ortodoksją, stawiane nad gro-
bami cadyków i  rabinów oraz człon-
ków ich rodzin. Są to obiekty małej 

architektury, zadaszone lub odkryte, 
ograniczone do dachu wspartego na 
filarach albo o  konstrukcji trwale za-
mkniętej; jednoizbowe lub mające 
kilka pomieszczeń, np. z  wydzielo-
nym babińcem. Ohel pełni funkcję 
ochrony i wyróżnienia grobu, tworzy 
wydzieloną przestrzeń, w  której piel-
grzymi mogą modlić się, składać kwi-
tlech oraz zapalać świece, zapewnia 
osobom modlącym się ochronę przed 
niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi. Genezę oheli w  Europie 
Wschodniej należy łączyć z rozwojem 
chasydyzmu w  XVIII  w. (A. Trzciń-
ski, Hebrajskie inskrypcje na materiale 
kamiennym w Polsce w XIII-XX wieku, 
Lublin 2007, s. 141). 

Na cmentarzu w  Warszawie przy 
ul. Gęsiej pierwszy ohel stanął w 1841 
lub 1842  r. (tablica nad wejściem za-
wiera rok budowy według kalendarza 
hebrajskiego – 5602  r., co odpowiada 
1841 lub 1842  r. według kalendarza 
gregoriańskiego) na grobie zmarłego 
w 1839 r. nadrabina Warszawy Szlomo 
Zalmana Lipszyca. W 1858 r. do dozo-
ru bóżniczego wpłynęła prośba o zgo-
dę na budowę ohelu na grobie pocho-
wanego rok wcześniej cadyka Izraela 
Icchaka z Radoszyc. Wniosek wywołał 
dyskusję i ostatecznie został odrzucony 
(I. Schiper, Cmentarze…, s.  118-119). 
Kolejne podanie o  pozwolenie na bu-
dowę ohelu – na grobie cadyka Mor-
dechaja Menachema Mendla Kalisza 
z  Warki – warszawski dozór bóżniczy 
otrzymał w  1868  r. i  tym razem pod-
jął pozytywną decyzję. Wydaje się, że 
orzeczenie miało charakter preceden-
sowy, ponieważ od 1871 do 1883  r. 
na cmentarzu wzniesiono osiem oheli 
(I. Schiper, Cmentarze…, s. 186). Przez 
cały okres funkcjonowania cmentarza 
zbudowano na nim 45 oheli. 

Innym przejawem zmian obyczajo-
wości było wprowadzanie do inskryp-
cji języków codziennej komunikacji, 
co powodowało „detronizację” języ-
ka hebrajskiego. Wiązało się to m.in. 
z  napływem do Warszawy migrantów 
z Niemiec. Pierwszą inskrypcję w języ-
ku niemieckim, chociaż wciąż zapisaną 
alfabetem hebrajskim, umieszczono 
w 1840 r. na nagrobku zmarłego czte-
ry lata wcześniej Arthura Sewerina 

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

4 | Ohel cadyka 
Josefa Aharona 
Rabinowicza

5 | Nagrobek 
Antoniego 
Eisenbauma
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Warszawski cmentarz żydowski 
przy ul. Okopowej stał się miejscem 
pochówku ofiar wojny od pierw-
szych dni września 1939 r. Grzebano 
na nim ciała osób zabitych w wyniku 
bombardowań stolicy. Tylko 14 wrze-
śnia pochowano około 130 osób, ofiar 
bomb zapalających.

Nieznany z  nazwiska autor, praw-
dopodobnie pracownik gminy ży-
dowskiej, tak relacjonował wydarzenia 
z  tego tragicznego okresu: „Pod gra-
dem kul przekrada się codziennie gru-
pa pracowników Gminy na Okopową. 

Obraz jest straszny. Setki trupów. Są 
ograbione z kosztowności, złota, pienię-
dzy, chowane są w grobach zbiorowych, 
bezimiennie, nikt nie zadaje sobie tru-
du przekontrolowania dokumentów. 
[…] Po kilku dniach [po kapitulacji 
miasta] zgłosił się na cmentarz oficer, 
który wydał polecenie, aby w  ciągu 24 
godzin wszystkie zwłoki były bezwzględ-
nie pochowane. W razie niewykonania 
rozkazu w terminie grozi rozstrzelanie. 
Zwłok były setki, rąk do pracy – mało, 
nie sposób było wykopać tych grobów 
w  takim terminie, musiano więc rowy 

strzeleckie na terenie cmentarza zamie-
nić na groby, i tam pochowano setki Ży-
dów zabitych podczas bombardowania” 
(NN, Wspomnienia z  pierwszych mie-
sięcy okupacji w  Warszawie (09.1939-
01.1940  r.), [w:] Archiwum Ringel-
bluma. Konspiracyjne Archiwum Getta 
Warszawy. Getto warszawskie, cz. 1, 
t. 33, red. T. Epsztein, K. Person, War-
szawa 2016, s. 4-6).

Wśród zabitych we wrześniu 
1939  r. byli członkowie rodziny ca-
dyka Awrahama Mordechaja Altera 
z  Góry Kalwarii. Okoliczności ich 

Goldstanda. Dozór bóżniczy – rów-
nież nie bez oporów – wyraził zgodę 
na taki sposób wykonania inskrypcji, 
zastrzegając jednak, że treść ograniczy 
się do danych osobowych i daty śmier-
ci. W następnych latach powstało kilka 
podobnych inskrypcji.

Dążenia żydowskich asymilatorów 
do stosowania języka polskiego znala-
zły swoje odzwierciedlenie w  trwają-
cych kilka lat staraniach o umieszcze-
nie dodatkowego, polskojęzycznego 
napisu na kolumnowym nagrobku 
Antoniego Eisenbauma, zmarłego 21 
lipca 1852  r. dyrektora Szkoły Rabi-
nów. Spór trwał trzy lata i  dotyczył 
nie tylko wyboru języka, ale również 
podania na nagrobku nieżydowskie-
go imienia. W  sprawę zaangażował 
się zarząd dozoru bóżniczego, władze 
miasta oraz Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Duchownych. Minister-
stwo wydało decyzję stanowiącą, że 
inskrypcje na nagrobkach na cmen-
tarzu żydowskim powinny zawierać 
także imię i nazwisko, jakiego zmarły 
używał za życia, a napis ma być spo-
rządzony „obok hebrajskiego w jednym 
z  języków dla władz dostępnych, tj. 
w  rosyjskim, polskim lub niemieckim” 

(I. Schiper, Cmentarze…, s. 127-141). 
Po protestach środowisk zachowaw-
czych, w  1858  r. ministerstwo osta-
tecznie dało rodzinom zmarłych do-
wolność w wyborze języka inskrypcji 
spośród hebrajskiego, rosyjskiego, 
polskiego i niemieckiego.

Zmianom ulegały również obycza-
je pogrzebowe. Tradycyjnie skromne 
pochówki zaczęto zastępować pogrze-
bami „z pompą”. W 1872 r. wprowa-
dzono możliwość wystawiania zwłok 
na katafalku, w  1881  r. zakupiono 
ozdobny karawan (I. Schiper, Cmen-
tarze…, s. 181-182). Zarzewiami kon-
fliktów stały się nowe zwyczaje cho-
wania ciał w  trumnach, kładzenia na 
grobach kwiatów i  ozdabiania nimi 
trumien (M. Fuks, Żydzi w  Warsza-
wie, Warszawa 2011, s. 204-205; Na-
sza działalność dla postępu, „Izraelita” 
z 07.11.1875).

Zachodzące na cmentarzu prze-
miany wywoływały silny sprzeciw 
osób podtrzymujących tradycję. Do-
chodziło do dyskusji i sporów w brac-
twie Chewra Kadisza oraz zarządzie 
dozoru bóżniczego, a nawet awantur 
podczas pogrzebów. Zwolennicy asy-
milacji byli narażeni na różne szykany 

ze strony służby cmentarnej. Do-
świadczyła tego m.in. rodzina zmarłej 
w  1826  r. Anny Frei, której pogrzeb 
został opóźniony przez pracowników 
cmentarza o  półtorej godziny (we-
dług ojca zmarłej członkowie bractwa 
pogrzebowego mieli stwierdzić: „Nie 
szkodzi, że taka «kiełbaśniczka» le-
żała 1½ godziny więcej”) (I. Schiper, 
Cmentarze…, s. 100-101). Napięta at-
mosfera i  ataki ortodoksów w  związ-
ku ze sprawą polskojęzycznej inskryp-
cji na nagrobku Antoniego Eisenbau-
ma przyczyniły się do dymisji Jakuba 
Tugenholda ze stanowiska przewod-
niczącego dozoru bóżniczego. Nakaz 
stosowania w inskrypcjach języka pol-
skiego powodował, że niektóre, bar-
dziej tradycyjne rodziny odmawiały 
stawiania macew (I. Schiper, Cmenta-
rze…, s. 142-144).

Należy podkreślić, że tak dalece 
posunięte zmiany mogły nastąpić je-
dynie w  środowisku wielkomiejskim. 
Na cmentarzach w  mniejszych miej-
scowościach, gdzie wciąż zachowywa-
no tradycję, a rabin lub cadyk był naj-
większym autorytetem, nowe prądy 
przejawiały się w znacznie mniejszym 
zakresie i z opóźnieniem.

Groby ofiar drugiej wojny światowej 
na cmentarzu żydowskim w Warszawie
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śmierci opisał rabin Szymon Hu-
berband: „Kiedy wojna wybuchła, 
cadyk […] przeniósł się do Warsza-
wy. W  Warszawie cadyk ulokował się 
u  mieszkaniu swojego chasyda Josefa 
Kaca, przy ul. Ceglanej. […] Pewne-
go dnia w  czasie trwających bombar-
dowań, kiedy w  pokoju cadyka prze-
bywali: jego zięć reb Icie Majer Alter 
i  szames reb Binem Leb[j]l, do środka 
wpadł szrapnel. Obaj, reb Icie Majer 
i reb Binem, zostali zabici na miejscu” 
(Sz. Huberband, Polscy rabini i  cha-
sydzcy cadykowie podczas wojny. Losy 
Abrahama Mordechaja Altera z  Góry 
Kalwarii i  Icchaka Menachema Dan-
cygiera z  Aleksandrowa, [w:] Archi-
wum Ringelbluma. Konspiracyjne Ar-
chiwum Getta Warszawy. Pisma rabi-
na Szymona Huberbanda, t. 32, red. 
E. Bergman, A. Ciałowicz, Warszawa 
2017, s. 520).

Icie Majer Alter – czyli Icchak 
Meir Alter – został pochowany przed 
wejściem do ohelu cadyków z dynastii 
radzymińskiej (kwatera 32).

Wiele grobów z tego okresu moż-
na znaleźć także w innych kwaterach, 
m.in. nr 3 (członkowie rodzin Lan-
dau, Reicher), nr 15 (Łaja Birman, 
Halina Cwibak, Adela Majzner). 

W  kwaterze 57 pochowano Elimele-
cha Benciona Szapiro, syna słynnego 
cadyka Kalonimusa Kalmana Szapiro 
z  Piaseczna, ranionego odłamkiem 
bomby 25 września 1939 r. i zmarłego 
cztery dni później.

W kwaterze 3 znajdują się groby 
żydowskich żołnierzy Wojska Pol-
skiego, poległych w  1939  r. Szacuje 
się, że podczas kampanii wrześniowej 
w szeregach WP walczyło ponad 120 
tys. Żydów, z których 32 216 zginęło, 
a  61  tys. trafiło do  niewoli. W  kwa-
terze pochowano m.in.: strz. Szmula 
Jakuba Borensztejna, strz. Nochama 
Brynsztejna, strz. Mojsie Arona Ja-
błonkę, strz. Jakuba Karmelka, strz. 
Adama Lehra, ppor. Rudolfa Pariser-
berga, strz. Srula Bera Rozenbauma, 
strz. Leona Szwarcfutera, strz. Her-
sza Lejba Woremklejna, strz. Józefa 
Wolfowicza, strz. Ignacego Wartansa, 
ppor. Maurycego Bernarda Starkop-
fa oraz wielu żołnierzy o  niezidenty-
fikowanych nazwiskach. Po wojnie 
w  centralnej części wzniesiono po-
mnik ozdobiony gwiazdą Dawida 
i  krzyżami Grunwaldu, z  napisem: 
„Pamięci żołnierzy i  oficerów Wojska 
Polskiego, poległych w obronie Warsza-
wy w 1939 r.”

W pierwszych miesiącach oku-
pacji pochówki odbywały się w indy-
widualnych grobach. Z  czasem jed-
nak, wraz ze wzrostem śmiertelności, 
ubożeniem warszawskich Żydów, 
utworzeniem getta (jesienią 1941  r., 
po przesunięciu granic getta, Niem-
cy ograniczyli dostęp do cmentarza), 
rozpoczęto grzebanie zmarłych w ma-
sowych grobach, wykopanych w  ob-
rębie kwatery 8, położonej w najstar-
szej części cmentarza. Każdego dnia 
pracownicy zakładów pogrzebowych 
zbierali z  ulic dziesiątki zwłok ludzi 
zmarłych w  wyniku chorób, wycień-
czenia i  głodu oraz zastrzelonych 
przez Niemców. Ciała nierzadko były 
odzierane z  ubrań. Zwłoki składa-
no najpierw w  szopie w  kompleksie 
zabudowań cmentarnych, a następ-
nie zakopywano je w  masowych gro-
bach, na ogół bez zachowania rytuału 
pogrzebowego, bez przeprowadze-
nia rytualnej ablucji zwłok, nago lub 
w resztkach odzieży.

7 marca 1942 r. Chaim A. Kaplan 
w  swoim dzienniku zanotował: „Na 
ogół ciała są nagie, nawet nie przykry-
te papierem. […] Ciała są dzielone na 
trzy kategorie. Do pierwszej należą 
te dostarczane na cmentarz z  domu 

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

6 | Macewy 
na cmentarzu 
żydowskim 
w Warszawie, 
wśród nich macewa 
Icchaka Meira Altera 
z Góry Kalwarii

.................................
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przedpogrzebowego. Dwa lub trzy 
ciała są umieszczane na jednej desce. 
Drugą kategorię stanowią ciała umy-
te i oczyszczone w swoich domach. […] 
Obie te grupy są grzebane we własnych 
grobach. Ich szczęście, że mają choć na 
poły prawdziwy pogrzeb. Dziś uważa 
się to za przywilej. Trzecia kategoria to 
ci, którzy umierają z głodu lub z powo-
du epidemii. Są pomiędzy nimi ludzie 
zabrani z ulic lub ci, co zmarli w szpi-
talu, albo umarli z  głodu na jakimś 
strychu. Ciała składa się do wspólnego 
grobu, tak jak zostały zebrane – nagie 
i nieumyte. […] Dół zasypuje się cien-
ką warstwą ziemi, ale nie wystarcza 
to na przykrycie wystających kończyn” 
(Ch. A. Kaplan, The Warsaw Diary 
of Chaim A. Kaplan, New York 1973, 
s.  300-301; 19.9.41. Dzień w  getcie 
warszawskim, red. I. Mais, Jerozolima 
1992).

Świadkiem grzebania ciał był 
Franz Mawick, kierowca szwajcar-
skiej misji Czerwonego Krzyża, który 
w  1942  r. odwiedził getto warszaw-
skie: „Na głębokości 5 do 10 metrów 
stale grzebie się zwłoki, ziemia wydoby-
ta przy kopaniu dołu służy do przysypa-
nia trupów w sąsiednim grobie. Zwłoki 
przywozi się dwukołowymi taczkami. 
Kobiety i mężczyźni grzebani są w od-
dzielnych grobach. Gdy podjeżdża-
ją kolejne taczki, podchodzi do nich 
kilku Żydów, którzy dzięki tej pracy 

chwilowo pozostają jeszcze przy życiu. 
Każdy z  nich chwyta jakieś zwłoki za 
głowę i  nogi i  zależnie od płci wrzuca 
je jednym zamachem do dołu po prawej 
lub lewej stronie. Rozlega się wówczas 
nieprzyjemny dźwięk, który powsta-
je na skutek uderzenia pustego brzu-
cha o  ziemię, jakby rezonans pudła 
skrzypiec – w najprawdziwszym sensie 
okropna melodia śmierci. Widać, że 
pracujący tu mężczyźni mają ogromną 
wprawę. Na moich oczach w  krótkim 
czasie pogrzebano ponad sto zwłok. Co 
pewien czas rzuca się na warstwę zwłok 
arkusz papieru i  sypie trochę wapna, 
gdyż Niemcy obawiają się epidemii” 
(F.  Blätter, Warszawa 1942. Zapiski 
szofera szwajcarskiej misji lekarskiej, 
Warszawa 1982, s. 70-71).

O grobach na cmentarzu wielo-
krotnie pisał również Emanuel Rin-
gelblum: „Problem nieboszczyków 
w  biednych domach jest bardzo palą-
cy. Nie mając pieniędzy na pochowa-
nie zmarłych, porzuca się ich często 
na ulicy. […] Na cmentarzu grzebie 
się ich w  zbiorowych grobach. Na sa-
mej przedniej części cmentarza, a więc 
w jego najstarszym rejonie, znajdują się 
[w ten sposób powstałe] wysokie góry 
piaskowe. W  upalne dni zieje od tych 
masowych grobów tak silny odór, że nie 
sposób przejść obok, nie zatykając nosa. 
[…] Widok kostnicy wstrząsający. Co-
dziennie znajduje się na ulicach zwłoki 

kilku ludzi, odzianych w  łachmany. 
Widok rzuconych jednych na drugich, 
na wpół nagich nieboszczyków, okry-
tych szmatami – jest makabryczny. […] 
Na cmentarzu dzieją się okropne rze-
czy. Masowe groby, niegodziwy sposób 
grzebania biedaków (wrzucają ich jak 
psy do grobów) – to jeszcze nie wszyst-
ko. Okazuje się, że w  nocy rozkopują 
groby, wyciągają nieboszczykom złote 
zęby i  ściągają z  nich śmiertelne cału-
ny. Ostatnio toczyło się dochodzenie 
dyscyplinarne przeciw policjantom ży-
dowskim, którzy się tym parali. Jednym 
słowem, samo dno upadku” (E.  Rin-
gelblum, Kronika getta warszawskiego 
wrzesień 1939 – styczeń 1943, War-
szawa 1988, s. 268, 309, 322).

Dramatyczne sceny na cmenta-
rzu utrwalił niemiecki żołnierz He-
inz Jöst, który 19 września 1941  r., 
w  dniu swoich urodzin, wszedł do 
getta i  wykonał 129 zdjęć. Widać na 
nich m.in. ręczne wózki i  karawany, 
szopę na zwłoki (oficjalnie zwaną ma-
gazynem zbiorczym), kondukty ża-
łobników, ludzi ciągnących wózki ze 
zwłokami, grabarzy (wśród nich na-
stoletnich chłopców) i  wreszcie głę-
bokie groby, wypełnione bezładnie 
rzuconymi, półnagimi ciałami ludzi 
(19.9.41. Dzień w getcie…).

Szacuje się, że w  masowych gro-
bach na cmentarzu oraz na terenie 
sąsiadującego Sportowego Klubu 

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

7 | Grób zbiorowy 

8 | Grób Marka 
Edelmana

......................................
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Robotniczo-Akademickiego – zna-
nego pod nazwą „Skra” – pochowa-
no około 100 tys. osób. W  wyniku 
rozkładu ciał, wzmiankowane przez 
Emanuela Ringelbluma „wysokie 
góry” z czasem zapadły się. W latach 
osiemdziesiątych grób otoczono sze-
regiem kamiennych bloków, na skraju 
umieszczając stelę z  napisem w  języ-
kach hebrajskim i  polskim: „Tu spo-
czywają ofiary z  getta warszawskie-
go 1941-1943. Niech dusze ich mają 
udział w  życiu wiecznym”. Upamięt-
nienie grobu zostało zaprojektowane 
przez Hannę Szmalenberg i  Włady-
sława Klamerusa. W 2017 r. zapadają-
cy się grunt odsłonił ludzkie szczątki. 
Konieczne było pokrycie rozległego 
grobu grubą warstwą ziemi.

Lokalizacja wielu indywidual-
nych grobów z  tego okresu jest dziś 
nieznana. Ludzie zamknięci w getcie, 
pozbawieni środków do życia, najczę-
ściej nie mieli możliwości zakupienia 
dla zmarłego kamiennego nagrobka. 
Z konieczności groby oznaczano pro-
wizorycznymi, niewielkimi tablicz-
kami, wykonanymi z betonu, drewna 
i  metalu. Większość z  nich z  czasem 
zaginęła. Dwie takie tabliczki odna-
leziono w latach 2019-2020, podczas 
prac porządkowych prowadzonych 
przez Fundację Dziedzictwa Kultu-
rowego. Informacje na temat indy-
widualnych grobów można znaleźć 
m.in. w  Przewodniku po cmentarzu 
żydowskim w Warszawie przy ul. Oko-
powej 49/51. Zeszyt I. Kwatery przy 

alei głównej Jana Jagielskiego (War-
szawa 1996), opracowaniu Getto war-
szawskie. Przewodnik po nieistnieją-
cym mieście (Warszawa 2013) Barbary 
Engelking i  Jacka Leociaka, a także 
w  materiałach własnych autora tego 
artykułu.

Jednym z  tych, którym dane było 
spocząć w indywidualnym grobie, był 
Mieczysław Braun (właśc. Aleksander 
Mieczysław Braunsztajn) – uczestnik 
bitwy pod Radzyminem w  1920  r., 
poeta, publicysta, tłumacz, esperanty-
sta, autor słuchowiska radiowego Sy-
gnał z Marsa. W getcie warszawskim 
pracował przy sortowaniu listów. 
Zmarł na tyfus plamisty 17 grudnia 
1941  r. i  został pochowany w  kwate-
rze 69.

Oddzielny grób w kwaterze 10 ma 
także Majer Bałaban – jeden z  naj-
ważniejszych historyków żydowskich 
w  Polsce, rektor Seminarium Rabi-
nicznego „Tachkemoni” w  Warsza-
wie, wykładowca w  Instytucie Nauk 
Judaistycznych w  Warszawie i  na 
Uniwersytecie Warszawskim, współ-
założyciel Towarzystwa Przyjaciół 
Uniwersytetu Hebrajskiego, wydaw-
ca czasopisma „Nowe Życie”, w  get-
cie kierownik Wydziału Archiwalne-
go Judenratu, autor licznych książek 
i  publikacji, m.in. Żydzi lwowscy na 
przełomie XVI i XVII w. (1906), Dzie-
je Żydów w  Galicji i  Rzeczypospolitej 
Krakowskiej 1772-1868 (1916), Die 
Judenstadt von Lublin (1919), Z  hi-
storii Żydów w Polsce (1920), Historia 

Żydów w  Krakowie i  na Kazimierzu 
1304-1868 (1931-1936). Majer Bała-
ban zmarł w getcie na przełomie 1942 
i 1943 r.

W kwaterze 10 znajduje się pseu-
dosarkofagowy grobowiec Adama 
Czerniakowa – inżyniera, działacza 
społecznego, radnego Warszawy, se-
natora RP, prezesa Gminy Żydowskiej 
i  przewodniczącego Judenratu, który 
odmówił Niemcom współpracy przy 
deportacji warszawskich Żydów do 
obozu zagłady w  Treblince i  popeł-
nił samobójstwo. Obok pochowano 
żonę Felicję, zmarłą 24 lutego 1950 r. 
Wspólny nagrobek upamiętnia tak-
że ich syna Jana, który zmarł z głodu 
w Kirgizji 18 lipca 1942 r.

W kwaterze 31 pochowano Elcha-
nana Cajtlina – dziennikarza i  dzia-
łacza syjonistycznego, sekretarza ge-
neralnego warszawskiego oddziału 
Towarzystwa Ochrony Zdrowia Lud-
ności Żydowskiej w  Polsce, sekreta-
rza Zrzeszenia Pisarzy i Dziennikarzy 
Żydowskich w  Warszawie, autora ar-
tykułów w „Dos Fołk”, „Di Tribune”, 
„Der Jud”, „Ha-Tor”, „Der Moment”, 
w  czasie wojny pracownika Żydow-
skiej Samopomocy Społecznej. Caj-
tlin zmarł w  getcie na tyfus pod ko-
niec 1942 r.

W tej samej kwaterze znajduje się 
grób Menachema Lindera – pracow-
nika sekcji statystyczno-ekonomicz-
nej JIWO ( Jidiszer Wisnszaftłecher 
Institut, jid., Żydowski Instytut Na-
ukowy) w  Wilnie, redaktora pisma 
„Jidisze Ekonomik”, w  getcie war-
szawskim kierownika wydziału reje-
stracyjnego Żydowskiej Samopomocy 
Społecznej, członka grupy „Oneg Sza-
bat” odpowiedzialnego za dział eko-
nomiczno-statystyczny. Menachem 
Linder został zamordowany przez 
gestapo w  nocy z  17 na 18 kwietnia 
1942 r.

Podczas tzw. Wielkiej Akcji na 
cmentarz zwożono setki ciał ludzi 
zabitych w trakcie wysiedlania z do-
mów i  koncentracji na Umschlag-
platz. Na cmentarzu dokonywano 
także egzekucji osób w  podeszłym 
wieku i  schorowanych. 2 sierpnia 
1942 r. rozstrzelano na nim 56 więź-
niów z Gęsiówki.
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W trakcie akcji wysiedleńczej zgi-
nął cadyk Szlomo Henoch ha-Kohen 
Rabinowicz – kontynuator dyna-
stii chasydzkiej z  Radomska, twórca 
słynnej sieci jesziw Keter Tora, autor 
dzieła Sziwche Kohen (wydanego po-
śmiertnie w  1953  r.) i  przedsiębior-
ca. Szlomo Henoch ha-Kohen Ra-
binowicz został zastrzelony 1 sierp-
nia 1942 r. razem z żoną Ester, córką 
Rejzel, zięciem i  wnukiem. Upamięt-
nia go współczesny ohel, wzniesiony 
w kwaterze 57.

W kwaterze 12 postawiono po-
mniki i symboliczne nagrobki uczest-
ników powstania w  getcie warszaw-
skim. Zaprojektowany przez Natana 
Rapaporta pomnik w  formie piono-
wej steli, z  płaskorzeźbą stojącego 
wśród płonących gruzów bojowca, 
trzymającego w  rękach granat i  ka-
rabin, upamiętnia członków Bundu 
i  Cukunftu: Gutę Błones, Jurka Bło-
nesa, Fejgełe Goldsztejn, Zelmana 
Fridricha i  Gabriela Fryszdorfa, któ-
rzy po wyjściu z getta zostali rozstrze-
lani w Płudach. Obok stoi symbolicz-
na stela Michała Klepfisza – członka 
Cukunftu, uczestnika walk w 1939 r. 
w  szeregach Robotniczej Brygady 
Obrony Warszawy, w getcie warszaw-
skim organizatora konspiracyjnej 
wytwórni granatów i  butelek zapa-
lających. Michał Klepfisz poległ 20 
kwietnia 1943  r. podczas powstania. 
Pośmiertnie odznaczono go krzyżem 
Virtuti Militari. Symboliczny charak-
ter ma także nagrobek Abraszy Bluma 
– działacza Bundu, członka kierow-
nictwa Żydowskiej Organizacji Bojo-
wej (dalej ŻOB).

W latach powojennych w  kwate-
rze 12 pochowano innych członków 
ŻOB: w  1993  r. Adinę Blady-Szwaj-
gier-Świdowską – lekarkę i łączniczkę 
ŻOB, a w 2009 r. Marka Edelmana – 
członka Bundu, jednego z  przywód-
ców ŻOB, kardiochirurga i działacza 
opozycji demokratycznej w PRL.

W kwaterze 12a został pochowa-
ny Stefan Władysław ps. „Neszer” – 
członek Żydowskiego Związku Woj-
skowego (dalej ŻZW). Okoliczności 
jego śmierci i  pogrzebu nie są po-
twierdzone. Na pierwotnej macewie 
wyryto datę 4 lutego 1943 r. Według 

różnych relacji Stefan Władysław 
poległ latem 1942  r., kiedy jako emi-
sariusz ŻZW przedostawał się kana-
łami na „stronę aryjską” lub 6 marca 
1943 r., podczas akcji podpalenia ma-
gazynów niemieckich przy ul. Nalew-
ki. Dariusz Libionka i  Laurence We-
inbaum, autorzy książki o ŻZW, przy-
puszczają, że Stefan Władysław mógł 
zostać zastrzelony na jednej z ulic get-
ta 13 marca 1943 r. W 2016 r. z inicja-
tywy Komitetu Hadar skromny, beto-
nowy nagrobek zastąpiono stelą z gra-
nitu, a  do inskrypcji Stefana Włady-
sława dodano napis: „Pamięci Pawła 
Frenkla, dowódcy Żydowskiego Związ-
ku Wojskowego oraz jego żołnierzy”.

W kwaterze 31 złożono ekshumo-
wane szczątki partyzantów z oddziału 
im. Anielewicza: Tolę Rabinowicz, 
Joela Junghajera, „Rachelkę”, „Edka”, 
Chaima Cyrenaikę, Michała Rozen-
felda ps. „Biały”, Szmulka Juszkiewi-
cza ps. „Stefan”, Janka Szwarcfusa ps. 
„Biały”, „Rutkę”, Józefa Papiera, Icka 
Jankielewicza. Wszyscy uczestniczy-
li w  walkach w  powstaniu w  getcie 
warszawskim, a po jego zdławieniu 
utworzyli w  lasach wyszkowskich 
drużynę partyzancką Gwardii Ludo-
wej. 2 września 1943  r., po udanym 
ataku pod Urlami na pociąg wiozący 
amunicję na front wschodni, w wyni-
ku donosu leśniczego zostali okrążeni 
przez Niemców koło wsi Krawcowi-
zna i zabici.

W kwaterach 1, 8, 9, po obu stro-
nach alejki, spoczywają osoby poległe 
i  zabite podczas powstania warszaw-
skiego w  1944  r., m.in.: Cypra Aker-
man, Ozjasz Anisfeld, Jakub Bikiels, 
Estera Bursztyn, Noemi Bursztyn, 
Franciszek Dembowy, Franciszek 
Grynbaum, Albert Gutentag, Siame 
Hofer (zabity przez „rodzimego zbi-
ra faszystowskiego”), Hilary Jagłom 
ps.  „Julek”, Halina Kahan, Bolesław 
Kejlin, Leonard Kimnam, Maryla 
Klajnman, Regina Knaster, Julian Ko-
walski, Aleksander Leszno ps. „Orzeł”, 
Betty Lowenstark, Łaja Lubelczyk, 
Gustawa Merenholc, Blima Mykanow-
ska, Ruth Najman, Basia Opatowska, 
Herman Rochman, Janina Rozmaryn, 
Hanka Spindler, Bolesław Szenfeld, 
Jakub Żyto. W  kwaterze 39 znajduje 
się wspólny grób Hersza Berlińskiego 
ps. „Jeleń”, Poli Elster ps.  „Ewa” oraz 
Eliahu Erlicha ps. „Elek” – członków 
partii Poalej Syjon-Lewica, Żydowskiej 
Organizacji Bojowej, uczestników po-
wstania w  getcie warszawskim i  po-
wstania warszawskiego. Hersz Berliń-
ski był jednym z przywódców powsta-
nia w getcie, walczył później w oddzia-
le partyzanckim w okolicach Wyszko-
wa. Pola Elster po powstaniu w getcie 
została zesłana do obozu w  Poniato-
wej, skąd udało się jej uciec. 31 grud-
nia 1943 r. wzięła udział w pierwszym, 
konspiracyjnym zebraniu Krajowej 
Rady Narodowej, a później została 
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kierowniczką referatu KRN do spraw 
żydowskich. Hersz Berliński, Pola El-
ster i  Eliahu Erlich polegli 27 wrze-
śnia 1944 r. na Żoliborzu. W kwietniu 
1945 r. ciała bojowców ekshumowano 
i  przeniesiono na cmentarz żydowski 
( J. Jagielski, Przewodnik..., s. 57).

Na cmentarzu można znaleźć gro-
by „warszawskich Robinsonów”, któ-
rzy ukrywali się w  ruinach miasta: 
Chaji Skórnik (zginęła w bunkrze 15 
lipca 1944  r., grób w  kw. 71), Mie-
czysława Zymlera (zginął w  bunkrze 
21 października 1944  r., grób w  kw. 
10) oraz Roberta Haskelberga (zmarł 
w bunkrze z wycieńczenia 30 grudnia 
1944  r., grób w  kw. 73). Pochowano 
na nim także oficerów 1. Armii Woj-
ska Polskiego, poległych w  1944  r.: 
Leona Pinkusiewicza (kw. 7) i Nachu-
ma Kurtza (kw. 1).

Do dziś na cmentarzu chowane 
są ekshumowane szczątki osób za-
mordowanych podczas drugiej wojny 
światowej i  pochowanych w  różnych 
miejscach. Jedną z  nich był Abram 
Grynberg, zabity w 1944 r. przez pol-
skich chłopów, którym powierzył na 
przechowanie swoje krowy. W 1992 r. 

jego syn, literat Henryk Grynberg, 
doprowadził do odszukania zakopa-
nych na polu zwłok i  przeniesienia 
ich na cmentarz żydowski, do kwatery 
nr 10. Poszukiwania mogiły Abrama 
Grynberga zostały uwiecznione w fil-
mie dokumentalnym Sławomira Ło-
zińskiego Miejsce urodzenia.

Od zakończenia wojny na cmen-
tarzu upamiętniane są ofiary Zagłady, 
których miejsca pochówku nie są zna-
ne. Ich nazwiska pojawiają się na na-
grobkach symbolicznych, na grobach 
członków rodziny, na tablicach mon-
towanych w ohelach, na wewnętrznej 
stronie muru cmentarza oraz na mu-
rze oporowym kwatery nr 10. Symbo-
liczne nagrobki mają m.in.:
 Stefania Wilczyńska – pedagog, 
wychowawczyni i  współpracownicz-
ka Janusza Korczaka w Domu Sierot, 
zamordowana 6 sierpnia 1942 w Tre-
blince (kwatera nr 64);
 Anna Braude-Hellerowa – działacz-
ka społeczna, członkini Bundu, lekarz 
naczelna Szpitala Dziecięcego im. Ber-
sohnów i Baumanów w Warszawie, za-
bita w kwietniu 1943 r. w szpitalu przy 
ul. Gęsiej 6/8 (kwatera nr 3);

 Abraham Gepner – kupiec, działacz 
społeczny, prezes Centrali Związków 
Kupców, przewodniczący Rady Go-
spodarczej i  kierownik Zakładu Za-
opatrzenia Judenratu, zamordowany 
3 maja 1943 r. (kwatera 10);
 Paweł Finder – działacz komuni-
styczny, I sekretarz Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Partii Robotniczej 
w  latach 1942-1943, rozstrzelany 
przez Niemców 26 lipca 1944 r. (kwa-
tera 2a).

Uzupełnieniem tablic są pomni-
ki. Dwa z  nich, ustawione na skraju 
kwatery nr 3, poświęcono żołnierzom 
i  oficerom Wojska Polskiego, człon-
kom ruchu oporu oraz oficerom za-
mordowanym przez NKWD w Katy-
niu, Miednoje i Charkowie w 1940 r. 
W  kwaterze 72 znajduje się pomnik 
Janusza Korczaka (właśc. Henryka 
Goldszmidta), uznawany za jego sym-
boliczną mogiłę. Przedstawia Janusza 
Korczaka idącego ze swoimi wycho-
wankami na Umschlagplatz. Pomnik 
według projektu Mirosława Smor-
czewskiego odsłonięto w  1982  r., 
w  40. rocznicę tragicznej śmierci 
Starego Doktora, dzieci i  personelu 
Domu Sierot. Tuż obok wzniesiono 
pomnik przypominający o  dzieciach, 
zabitych i zmarłych w latach Zagłady. 
Pomnik został ufundowany w 1993 r. 
przez Jacka Eisnera, formą nawiązuje 
do muru getta. Umieszczono na nim 
fotografie dzieci oraz tablice z napisa-
mi: „Pamięci miliona żydowskich dzie-
ci zamordowanych przez niemieckich 
barbarzyńców 1939-1945”, „Babcia 
Masza miała dwadzieścioro wnucząt. 
Babcia Hana miała jedenaścioro, tyl-
ko ja ocalałem. Jacek Eisner” oraz trzy 
zwrotki z  wiersza Henryki Łazower-
tówny Mały Szmugler: „Przez mury, 
przez dziury, przez warty. Przez dru-
ty, przez gruzy, przez płot, Zgłodnia-
ły, zuchwały, uparty. Przemykam, 
przebiegam jak kot. A jeśli dłoń losu 
znienacka, Dosięgnie mnie kiedyś w tej 
grze, To zwykła jest życia zasadzka, Ty, 
Mamo, nie czekaj już mnie. I tylko jed-
ną prośbą, Na wargach grymas skrzepł, 
Kto tobie, moja Mamo, Przyniesie ju-
tro chleb”.

Krzysztof Bielawski

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

9 | Macewa Hanki 
Spindler

10 | Grób Abrama 
Grynberga

(zdjęcia: Krzysztof 
Bielawski / kolekcja 
prywatna)

...................................
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Pomiędzy czerwcem a wrze-
śniem 2020 r. na terenie kwa-
tery 1 cmentarza żydowskie-
go w Warszawie przy ul. Oko-

powej przeprowadzone zostały na zle-
cenie Fundacji Dziedzictwa Kultu-
rowego badania archeologiczne. Są 
to pierwsze prace archeologiczne na 
cmentarzu żydowskim w  Polsce wy-
konane zgodnie z przepisami o ochro-
nie zabytków i  żydowskim prawem 
religijnym. Stanowią przy tym pierw-
szy etap planowanych archeologicz-
nych prac badawczych, które mają się 

zakończyć pod koniec 2021 r. Ich ce-
lem jest uporządkowanie terenu kwa-
tery 1 i odsłonięcie historycznego po-
ziomu, będącego zabytkową tkanką 
najstarszej części cmentarza.

Kwatera 1 znajduje się pomiędzy 
głównym wejściem na cmentarz, mu-
rem południowym i  wschodnią gra-
nicą mauzoleum. Od północy teren 
kwatery zamyka współcześnie uży-
wana alejka, której umiejscowienie 
pokrywa się zapewne z  alejką istnie-
jącą pierwotnie. Podjęte w  tym roku 
badania archeologiczne objęły swym 

zakresem duży fragment części hi-
storycznej kwatery 1, gdzie grzebano 
mężczyzn. Prowadzone przy stałym 
nadzorze konserwatorskim prace mia-
ły charakter porządkowy i  polegały 
na ręcznym usunięciu nadmiaru zie-
mi przemieszanej z  nawarstwieniami 
organicznymi, znajdującymi się bez-
pośrednio na zabytkowych nagrob-
kach, a także w przestrzeni pomiędzy 
nimi. Dzięki zastosowaniu metody-
ki archeologicznej i  precyzyjnemu 
zdejmowaniu kilkucentymetrowych 
nawarstwień humusu, możliwe było 

Pierwsze w Polsce
prace archeologiczne 
na cmentarzu żydowskim

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

1 | 2 | Fragmenty 
kwatery 1 na 
cmentarzu żydowskim 
przy ul. Okopowej 
w Warszawie

...................................
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uchwycenie wielu szczegółów związa-
nych z historycznym okresem użytko-
wania terenu. 

W trakcie prac odsłonięto teren 
o  powierzchni około 12 arów. Miąż-
szość usuwanych warstw ziemi była 
skorelowana z  posadowieniem po-
szczególnych pochówków. Starano się 
uchwycić i doczyścić każdą z kolejno 
badanych macew wraz z  polem gro-
bowym, aż do ich podstawy. Tym sa-
mym, ze wskazanego terenu usunięto, 
w  zależności od miejsca i  głębokości 
posadowienia grobów lub brukowa-
nych alejek, od kilku do kilkudziesię-
ciu centymetrów humusu.

W trakcie prac znaleziono frag-
menty płyt nagrobnych oraz pola gro-
bowe zbudowane z kamiennych tumb 
i cegieł położonych pod nimi. W wie-
lu przypadkach pola nie były przy-
kryte kamiennymi wspornikami, lecz 
ograniczone jedynie cegłami. Niekie-
dy do zbudowania konstrukcji gro-
bów użyto wtórnie elementów star-
szych pochówków (m.in. fragmentów 
macew).

W centralnej części badanego te-
renu, nieopodal ohelu Sonnenberga, 
już przed rozpoczęciem badań wi-
doczny był obszar, na którym nie za-
chowały się oryginalne rzędy macew, 
a wiele nagrobków było zniszczonych. 
Przeprowadzone badania i  kwerenda 

archiwalna (m.in. analiza archiwal-
nych zdjęć lotniczych) wskazywały, 
iż teren ten był miejscem dotkniętym 
przez zniszczenia wojenne, powstałe 
zapewne podczas bombardowania. 
Potwierdzeniem tego przypuszcze-
nia było znalezienie w  tym miejscu 
niewybuchu z  okresu drugiej wojny 
światowej.

W wielu miejscach badanego ob-
szaru znaleziono fragmenty nagrob-
ków, zasypanych skumulowaną na po-
wierzchni ziemią, przemieszaną z na-
warstwieniami organicznymi. Nie-
zwykle interesującymi elementami 
architektury cmentarza żydowskiego, 
które udało się odsłonić są brukowa-
ne ciągi komunikacyjne – alejki, pro-
wadzące do wybranych oheli lub bie-
gnące wzdłuż rzędów macew. Wydaje 
się, że znaczna część kwatery 1 była 
brukowana.

W trakcie prowadzonych prac 
udało się ponadto zidentyfikować 
kilkadziesiąt fragmentów inskrybo-
wanych macew, które po analizie iko-
nograficznej lub stylistycznej dopa-
sowano do pochówków znalezionych 
in situ. Dalsze prace konserwatorskie 
przyczynią się do skompletowania 
zniszczonych macew.

Mimo niewielkiej głębokości eks-
ploracji, podczas badań natrafiono na 
znaczne ilości zabytków ruchomych, 
poświadczających historię kwatery 
1. Zdumiewająco duże ilości szkła, 
pochodzącego z  fragmentów naczyń 
datowanych na okres drugiej połowy 
XIX i  pierwszej połowy XX  w., zna-
leziono w  centralnej części badanego 
obszaru. Były to przede wszystkim bu-
telki po różnego rodzaju produktach 
spożywczych i  farmaceutycznych, 
znanych także z  innych stanowisk 

Społeczność Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie liczy ponad 700 doro-
słych członków. Gmina prowadzi Synagogę Ortodoksyjną im. Zalmana i Rywki Mał-
żonków Nożyków – jedyną w stolicy synagogę ocalałą z pożogi wojennej, Synagogę 
Reformowaną Ec Chaim i Synagogę w Jeszywas Chachmej Lublin, a także zatrudnia 
czworo rabinów: Michaela Schudricha, który od 2004 r. pełni funkcję Naczelnego 
Rabina Polski, Oriela Zaretsky’ego, Stasa Wojciechowicza i Małgorzatę Kordowicz. 
Przy Gminie funkcjonują mykwa, bractwo pogrzebowe Chewra Kadisza, Szkółka 
Szabatowa, Klub Seniora, dzienny klub opieki dla najmłodszych Drejdel, a także ko-
szerny sklep i koszerne kuchnia i stołówka.
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archeologicznych na terenie Warsza-
wy. Zidentyfikowano i  wydzielono 
pojedyncze przedmioty, precyzujące 
chronologię pochówków kwatery  1, 
takie jak sygnowane cegły pochodzą-
ce z cegielni funkcjonujących niegdyś 
w  tej części Warszawy. Znaleziono 
także kilka monet, m.in.  austro-wę-
gierskich, pochodzących z końca XIX 
i początku XX w. Monety te i sygno-
wane cegły wskazują z  dużym praw-
dopodobieństwem na to, że użytko-
wanie odsłanianego poziomu należy 
datować właśnie na drugą połowę 
XIX i  początek XX  w. Odnalezione 
zabytki zostaną poddane dokumen-
tacji fotograficznej, opisowej i  ry-
sunkowej, a niektóre z  nich trafią do 
konserwacji.

Podczas prowadzonych prac ar-
cheologicznych, oprócz eksploracji, 
wykonywano dokumentację foto-
graficzną oraz rysunkową odsłonię-
tych nagrobków. Dzięki temu zosta-
ła uszczegółowiona inwentaryzacja 
historycznych nagrobków ziden-
tyfikowanych na obszarze objętym 
badaniami.

Oprócz technicznych prac ziem-
nych został przygotowany szczegó-
łowy plan geodezyjny, obejmują-
cy elementy infrastruktury – alejki, 
kwatery, etc., oraz podział organi-
zacyjny (sektory). Wykonano także 
wstępną inwentaryzację nagrobków, 
której efektem może być ich wirtu-
alna rekonstrukcja. Efektem koń-
cowym zastosowania wskazanych, 

nieinwazyjnych prac dokumentacyj-
nych, uzupełnionych seriami zdjęć 
z  wysokości około 20 m nad kwate-
rą 1, jest mapa ortofotogrametryczna 
wskazanej części terenu.

– „Warszawa w  okresie drugiej 
wojny światowej została niemalże 
doszczętnie zniszczona. Po społecz-
ności żydowskiej nie pozostał prawie 
żaden ślad, raptem kilka budynków 
i  ten cmentarz. I to właśnie paradok-
salnie cmentarz przy ul. Okopowej 
o  życiu warszawskich Żydów mówi 
w  tej chwili najwięcej. Dlatego tak 
ważne jest, aby ten unikatowy zaby-
tek konserwować i badać w sposób jak 
najbardziej profesjonalny” – powie-
dział podczas konferencji prasowej 
poświęconej pracom archeologicz-
nym na cmentarzu dr Michał Laszcz-
kowski, prezes Fundacji Dziedzictwa 
Kulturowego.

Archiwum cmentarza żydowskie-
go przy ul. Okopowej w  Warszawie 
nie przetrwało drugiej wojny świato-
wej. Często jedyne informacje o  oso-
bach pochowanych na cmentarzu 
przed 1939 r. znajdują się na zachowa-
nych nagrobkach.

– „Cmentarz przy ul. Okopowej 
jest pomnikiem historii z blisko 85 000 
macew, ale dla nas to przede wszyst-
kim nienaruszalne miejsce pochówku 
wielu pokoleń Żydów. Dlatego wszyst-
kie prace archeologiczne były prowa-
dzone zgodnie z  żydowskim prawem 
religijnym i  pod nadzorem Komisji 
Rabinicznej ds. Cmentarzy Żydow-
skich. Efekty wspólnej pracy osób zaan-
gażowanych w projekt są niezwykle cie-
kawe, a czasami wręcz zaskakujące. Je-
stem przekonany, że wzbogacą wiedzę 
tysięcy ludzi z Polski i ze świata odwie-
dzających cmentarz i  zainteresowa-
nych historią, kulturą i  dziedzictwem 
polskich Żydów” – stwierdził Lesław 
Piszewski, przewodniczący Zarzą-
du Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Warszawie.

Dzięki przeprowadzonym pra-
com znaleziono kilka nagrobków do-
tychczas nieznanych osób. Odkryto 
także nieznane wcześniej motywy 
dekoracyjne na macewach, m.in. wi-
zerunek smoka i  wiewiórki trzymają-
cej orzechy. Takie przedstawienia nie 
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były dotychczas znane w  żydowskiej 
sztuce sepulkralnej na terenie Polski. 
Na części nagrobków udało się tak-
że odsłonić pozostałości polichromii. 

Na uwagę zasługuje fakt, że na jednej 
z macew znaleziono ślady złoceń.

Fundacja Dziedzictwa Kultu-
rowego zapowiada kontynuowanie 

prac archeologicznych na cmentarzu 
żydowskim w  Warszawie w  2021  r. 
Obejmą one niemalże cały histo-
ryczny obszar kwatery 1, czyli naj-
starszą część cmentarza. Ponadto, we 
współpracy z Instytutem Sztuki Pol-
skiej Akademii Nauk oraz Fundacją 
Dokumentowania Cmentarzy Ży-
dowskich, przeprowadzona zostanie 
inwentaryzacja kwatery 1 i  znajdu-
jących się na niej nagrobków, a zgro-
madzone materiały i  wyniki badań 
pozwolą na opracowanie, we współ-
pracy z Mazowieckim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, kom-
pleksowego programu konserwa-
torskiego dla tej kwatery. Planowa-
na jest również publikacja naukowa 
wyników badań archeologicznych 
i inwentaryzacyjnych.

☐

Dotychczasowe prace na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie wykonała na zlecenie Fundacji Dziedzictwa Kulturowego 
firma „Wykop na poziomie” z udziałem studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

3 | 4 | Archeolodzy 
w trakcie pracy

5 | Fragmenty 
odsłoniętej 
polichromowanej macewy

6 | Motyw dekoracyjny 
w postaci wiewiórki 
na jednej z odnalezionych 
macew 

(zdjęcia: Fundacja 
Dziedzictwa Kulturowego)

.........................................
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1942 roku był formalnie zatrudnio-
ny w  stolarskim szopie Hallmanna 
na Nowolipkach 59 i  sam, używając 
swych wpływów, starał się pomagać 
innym. Załatwił np. rabinowi Huber-
bandowi miejsce w szopie szczotkarzy 
na Świętojerskiej 34.

Getta Warszawy]. Ringelblum nale-
żał do ścisłego kierownictwa Żydow-
skiej Samopomocy Społecznej i dzięki 
temu w  czasie wysiedlenia mógł po-
ruszać się po ulicach, interweniował 
nawet na Umschlagplatzu w  obronie 
uwięzionych tam działaczy. Od jesieni 

W środę 22 lipca 1942 
Abraham Lewin za-
pisał w  swoim dzien-
niku: „Dzień trwo-

gi i  niepokoju. […] Z  żydowskich ulic 
wieje strachem. Panuje niewysłowio-
ny smutek. W  wielu miejscach zabi-
ci. […] Wysiedlenie ma się rozpocząć 
jeszcze dziś”. Wielka Akcja Likwida-
cyjna odmieniła oblicze getta war-
szawskiego. Nic już nie było takie jak 
dawniej. Zburzony został rytm pracy 
Konspiracyjnego Archiwum Getta. 
Podstawowym problemem stało się 
teraz zabezpieczenie zgromadzonych 
dokumentów i  walka o  przetrwanie 
w potopie wysiedlenia. W osobistym 
ratunku ludziom z grupy „Oneg Sza-
bat” pomagali jej najbardziej wpływo-
wi współpracownicy, tacy jak Szmu-
el Winter z  Zakładu Zaopatrywania 
przy Judenracie czy Aleksander Lejb 
Landau jako kierownik szopu Ost-
deutsche Bautischlerei Werkstatte 
na Gęsiej 30, który zatrudniał wielu 
członków zespołu ARG [Archiwum 

Ukrycie i odnalezienie 
Archiwum Ringelbluma

Poniższy tekst stanowi fragment jednego z rozdziałów publikacji Zakładu Na-
rodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Żydowskiego Instytutu Historycz-
nego w Warszawie Archiwum Ringelbluma. Antologia („Biblioteka Narodowa”, 
Seria I, Nr 334, wstęp: Jacek Leociak, opracowanie: Marta Janczewska, Jacek Le-
ociak, wydanie pierwsze, Wrocław 2019, s. LXIII-LXIX).  

Redakcja
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W ósmym dniu akcji likwidacyj-
nej, 29 lipca 1942, Lewin wspomi-
na o  nadzwyczajnym zebraniu twór-
ców Archiwum: „Posiedzenie człon-
ków »Oneg Szabat«. Jego tragiczny 
przebieg. Omawiają kwestię własności 
i  przeniesienia Archiwum do Amery-
ki, do JIWO, jeżeli wszyscy zginiemy”. 
To niezmiernie ważny zapis. Z dwóch 
co najmniej powodów. Po pierwsze – 
oddaje on stan najwyższego napięcia 
i  dramatyzm pierwszych dni akcji, 
a  także to, że zebrani na posiedzeniu 
zdawali sobie sprawę, iż nadchodzi 
kres getta. Po drugie – ujawnia fun-
damentalną dla wszystkich członków 
„Oneg Szabat” troskę o ocalenie Kon-

spiracyjnego Archiwum Getta, a tak-
że przyszłościowy projekt przekazania 
go do Żydowskiego Instytutu Nauko-
wego ( JIWO), który w 1940 roku zo-
stał przeniesiony z Wilna do Nowego 
Jorku.

Archiwum postanowiono ukryć 
na terenie getta w piwnicy domu przy 
Nowolipkach 68. Akcją zabezpiecze-
nia zbiorów kierował Izrael Lichtensz-
tajn wraz z  dwoma swoimi uczniami 
– Dawidem Graberem i  Nachumem 
Grzywaczem. Na początku okupacji 
powstała tu zorganizowana przez To-
warzystwo Ochrony Zdrowia (TOZ) 
kuchnia dla dzieci, gdzie prowadzone 
były tajne komplety. Od październi-
ka 1941 roku zaczęła w  tym miejscu 

działać jawna szkoła podstawowa im. 
Bera Borochowa, pod patronatem 
Centralnej Żydowskiej Organizacji 
Szkolnej (CISZO) i  pod specjalną 
opieką partii Poalej Syjon-Lewica, 
której jednym z  czołowych działaczy 
był Ringelblum. Członkiem kierow-
nictwa szkoły był również Lichtensz-
tajn. Oprócz lekcji organizowano róż-
ne imprezy kulturalne i  oświatowe. 
W pomieszczeniach kuchni, a potem 
szkoły im. Borochowa mogły się od-
bywać niektóre konspiracyjne posie-
dzenia „Oneg Szabat”, np. przy okazji 
wspólnego spożywania szabatowego 
czulentu. W  naturalny sposób mie-
ściła się tu więc baza organizacyjna 

i  zaplecze Archiwum Ringelbluma. 
Na Nowolipkach 68 mieszkali też 
Izrael Lichtensztajn i  jego żona Gela 
Seksztajn.

3 sierpnia 1942, kiedy na ulicach 
getta odbywały się blokady domów, 
a z Umschlagplatzu dwa razy dziennie 
odjeżdżały transporty, Lichtensztajn, 
Graber i  Grzywacz zakopali dziesięć 
metalowych skrzynek z  dokumenta-
mi, a także osobistymi depozytami 
członków „Oneg Szabat” (papiery 
rodzinne, dyplomy, prace naukowe, 
literackie, plastyczne, wycinki ga-
zetowe z  recenzjami itd.). Wszyscy 
trzej włożyli do środka swoje testa-
menty. „Materiał jest dobrze schowa-
ny – pisał Izrael Lichtensztajn. – Oby 

się tylko zachował, a wtedy będzie to 
najpiękniejsze i  najlepsze z  tego, cze-
go dokonaliśmy w  obecnych okrutnych 
czasach”. Tekst testamentu osiemna-
stoletniego Nachuma Grzywacza jest 
uszkodzony:

10 minut po wpół do drugiej kończę 
moje pisanie. Chcielibyśmy zostać wśród 
żywych nie z  powodów osobistych, ale 
dla zaalarmowania świata. […]

Byłem członkiem organizacji bo-
jowej, […] kopać dół, by zakopać ten 
skarb, który wy będziecie czytać, […] 
o tym ja, Lichtensztajn i D[awid] Gra-
ber. Do ostatniej minuty mieliśmy kon-
takt i ten zeszyt zapisałem i schowałem.

Dawid Graber miał dziewiętna-
ście lat. Wiedział, że nie przeżyje. Nie 
chciał żadnych podziękowań. Zazna-
czył to kilka razy w swoim testamen-
cie. Był szczęśliwy. Zapisał:

Chciałbym dożyć momentu, kiedy 
będzie można wykopać ten wielki skarb 
i wykrzyczeć prawdę […]

My jednak z pewnością nie dożyje-
my tego [momentu] i  dlatego właśnie 
piszę mój testament. Niech ten skarb 
dostanie się w  dobre ręce, niech doży-
je lepszych czasów, niech zaalarmuje  
świat o tym, co się stało w 20 wieku. […]

Teraz możemy spokojnie umrzeć… 
Wypełniliśmy naszą misję… Niech hi-
storia nam wystawi świadectwo.

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

1 | Fragment 
dziennika 
pisanego w jidysz 
przez Emanuela 
Ringelbluma 
w getcie 
warszawskim

2 | Wydobycie 
pierwszej części 
Archiwum 
Ringelbluma 

............................... 2
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że poszukiwane archiwum może się 
znajdować metr pod dolną powierzch-
nią. Łopaty wyrzucają jeden decymetr 
ziemi po drugim. […] Nagle – łopata 
napotyka na „coś twardego”. Po pew-
nym czasie ukazuje się pierwsza me-
talowa skrzynka. Potem już warstwa-
mi: osiem. W drugiej komorze – dwie 
dalsze.

Pierwsza część Archiwum Get-
ta została odnaleziona 18 września 
1946, ale nie znaczyło to jeszcze 
wtedy – ocalona. Materiały, ukrywa-
ne w  skrajnie trudnych warunkach 
i w pośpiechu, nie mogły być należy-
cie zabezpieczone. Nie zdołano już 
zalutować skrzynek. Dostała się do 
nich woda. Papier napęczniał, pokrył 
się grzybem, spłynęła emulsja ze zdjęć, 
rozpuścił się kiepski „wojenny” atra-
ment. W tej mokrej posklejanej masie 
papierowej został zapisany przekaz, 
który należało odczytać. Pierwsze 
prace konserwatorskie odbywały się 

Część drugą Archiwum zapako-
wano do dwóch aluminiowych ba-
niek na mleko i  w  lutym 1943 roku 
zakopano w tym samym miejscu. Nie 
znamy ani dokładnej daty, ani oko-
liczności tej akcji.

Hersz Wasser natychmiast po wy-
zwoleniu Warszawy wszczął poszuki-
wania Archiwum. W  imieniu Woje-
wódzkiej Żydowskiej Komisji Histo-
rycznej zwrócił się 4 sierpnia 1945 
z prośbą do Biura Odbudowy Stolicy 
o „wydanie zezwolenia na przeprowa-
dzenie prac wykopaliskowych na terenie 
domów przy ul. Nowolipki 68 i  Świę-
tojerskiej 34 (teren b. getta w Warsza-
wie)”. W  tym samym dokumencie 
pisał dalej: „Wyjaśniamy, że w podzie-
miach wymienionych domów zakopane 
są archiwa historyczne, dotyczące życia 
Żydów w  okresie okupacji niemieckiej, 
a stanowiące własność Żydowskiej Ko-
misji Historycznej w Warszawie”.

Prace poszukiwawcze i  wykopa-
liskowe rozpoczęły się we wrześniu 
1946 roku. „Robotnik” z 20 września 
1946 zamieścił notatkę o  wykopaniu 
pierwszej części Archiwum:

We wtorek, w  godzinach popołu-
dniowych, wykryto po długotrwałych 
poszukiwaniach na terenie warszaw-
skiego getta miejsce, gdzie ukryte zosta-
ło słynne na całym świecie tzw. Archi-
wum Blumentala [chodzi oczywiście 
o Archiwum Ringelbluma, Natan Blu-
mental był wówczas dyrektorem Cen-
tralnej Żydowskiej Komisji Historycz-
nej – przyp. Jacek Leociak]. […]

Poszukiwaniami kierował inż. Ma-
rian Pliszczyński. Dom przy ul. Nowo-
lipki 68, w podwórzu którego ukryte być 

miało archiwum, zniknął z powierzch-
ni, zaś teren został tak zniekształcony 
gruzami, że trudno się było w ogóle zo-
rientować w  sytuacji. Ostatecznie jed-
nak wczoraj udało się robotnikom na-
trafić na cenne skrzynie. W pierwszym 
etapie wydobyto ich 10.

Michał Borowicz, który był świad-
kiem odnalezienia Archiwum, tak 
opisuje ten moment:

Na koniec do podziemi terenu przy 
byłej ulicy Nowolipki, gdzie stała kie-
dyś kamienica oznaczona numerem 
68, wbito się rodzajem komina, osią-
gniętego przez odrzucenie ławicy cegieł. 
W  podziemiu dostępne tylko dwie ko-
mórki, których strop jakoś wytrzymał; 
reszta totalnie zasypana. W  którym 
miejscu zakopano archiwum? Obecny 
przy pracach kol. Wasser był kiedyś przy 
ukrywaniu skrzynek. Wtedy jednak 
wchodziło się tam inaczej; to niweczy 
orientację. Po „podstęplowaniu” stropu 
zaczęło się rozkopywanie: wiedzieliśmy, 

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

3 | Trzy z dziesięciu metalowych skrzynek oraz 
dwie bańki na mleko, w których ukryto Archiwum 
Ringelbluma 

4 | Druga część Archiwum Ringelbluma

5 | Tablice przy wejściu do Żydowskiego 
Instytutu Historycznego w Warszawie 
upamiętniające Emanuela Ringelbluma

(ilustracje: 1, 3 – https://pl.wikipedia.org/wiki/
Emanuel_Ringelblum; 2 – https://onegszabat.org;  
4 – https://www.jhi.pl/archiwum-ringelbluma;  
5 – fot. Adrian Grycuk / https://pl.wikipedia.org/wiki/
Emanuel_Ringelblum)

...............................................................................
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Historycznego są obecnie w trakcie upo-
rządkowania, segregowania i katalogo-
wania odnalezionego zespołu archiwal-
nego celem udostępnienia go badaczom.

Nie wiemy, co się stało z  trzecią 
częścią Archiwum Ringelbluma, za-
wierającą podobno materiały z  okre-
su od lutego do kwietnia 1943 roku 
i  zakopaną tuż przed wybuchem po-
wstania w  getcie na terenie szopu 
szczotkarzy przy ul. Świętojerskiej 34. 
Powstaje jednak pytanie, czy w ogóle 
istniała. Jej poszukiwania prowadzo-
no w 1949, i w 2003 roku (już na te-
renie ambasady Chińskiej Republiki 
Ludowej). Przez lata krążyły na ten 
temat różne hipotezy. Obecnie więk-
szość badaczy skłania się do wniosku, 
że jej nie było, że mamy do czynienia 
z  legendą. Skrupulatnie przebadały 
tę tematykę Aleksandra Bańkowska 
i  Agnieszka Haska. Autorki podają 
szereg przesłanek wskazujących na to, 
że „druga część Archiwum jest zarazem 
ostatnia. […] Reasumując, na podsta-
wie analizy relacji i dokumentów moż-
na postawić hipotezę, że trzecia część 
Archiwum nigdy nie istniała. To drugą 
część Archiwum planowano ukryć na 
Świętojerskiej, lecz ostatecznie pozosta-
wiono ją na Nowolipkach”.

☐

się w  bardzo dobrym stanie. Dy-
rektor Żydowskiego Instytutu Hi-
storycznego, Bernard Mark, wydał 
oświadczenie:

Niniejszym uprzejmie zawiada-
miamy, że 1 grudnia br. została odna-
leziona na terenie b. getta w  Warsza-
wie, długo dotąd i bezskutecznie poszu-
kiwana, część podziemnego archiwum 
getta warszawskiego, tzw. Archiwum 
dr. E. Ringelbluma. Archiwum było 
zabezpieczone w  dwóch dużych cynko-
wych bańkach hermetycznie zamknię-
tych, i  w  ten sposób stan dokumentów 
i materiałów jest b. dobry. […] Pracow-
nicy archiwalni Żydowskiego Instytutu 

w  budynku Szpitala Dziecięcego im. 
Bersohnów i  Baumanów na Siennej, 
czyli w  ówczesnej siedzibie Central-
nego Komitetu Żydów Polskich.

W roku 1949 na terenie byłego 
getta rozpoczęła się budowa osiedla 
Muranów. W  grudniu 1950 roku, 
podczas przygotowywania wykopu 
pod fundamenty nowego budynku, 
w tym samym miejscu, w którym od-
kryto pierwszą część Archiwum Rin-
gelbluma, robotnicy Państwowego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego „Bu-
dowa Osiedli Robotniczych” natra-
fili na dwie bańki po mleku kryjące 
część drugą. Dokumenty zachowały 

W 2019 r. ukazała się antologia tekstów z Archiwum Ringelbluma, wydana na-
kładem Wydawnictwa Ossolineum w serii Biblioteka Narodowa, w opracowa-

niu Marty Janczewskiej i Jacka Leociaka.
Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, zwane Archiwum Ringelbluma, jest uni-

katowym zbiorem dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw Za-
głady Żydów. Materiały Archiwum od początku tworzono i zbierano według ścisłych za-
sad metodologicznych, w co zaangażowany był kierowany przez Emanuela Ringelbluma 
zespół dokumentalistów, ludzi nauki, literatury, kultury i społeczników. Choć Archiwum 
Ringelbluma powstało w getcie warszawskim, z jego kart wyłania się obraz losu całej 
ludności żydowskiej w czasie Zagłady. Zgromadzone materiały są świa-
dectwem egzystencjalnym, manifestacją ludzkiej podmiotowości.

Tom, bazujący na 37-tomowej edycji opracowanej w Żydow-
skim Instytucie Historycznym, ukazuje tylko cząstkę zgromadzo-
nych tekstów. Archiwum liczy 3040 dokumentów, w antologii 
znalazły się 103, częściowo publikowane we fragmentach, a ich 
cechą wspólną – poza warstwą informacyjną i faktograficzną – jest 
szeroko pojęta literackość. Teksty, poprzedzone opisem powstania, 
ukrycia i wydobycia Archiwum Ringelbluma oraz metod jego ba-
dania, zostały ułożone w porządku gatunkowo-chronologicznym. 
Całość podzielono na trzy części – pierwsza część to literatura do-
kumentu osobistego, czyli listy, dzienniki, relacje, druga część to 
teksty literackie, czyli proza i poezja, trzecia − teksty religijne. 

W pierwszej części antologii znalazły się m.in.: dziennik Mordechaja Wassera, 
opiekuna w schronisku dla uchodźców w getcie warszawskim, fragment relacji 
Nechemiasza Tytelmana z cmentarza przy Gęsiej, fragmenty dzienników Racheli 
Auerbach, Abrahama Lewina, Menachema Mendla Kohna, Nachuma Grzywacza czy 
Dawida Grabera, relacja Lejzora Czarnobrody z likwidacji getta warszawskiego, 
a także opisane przez Dorę Wajnerman sceny ze szpitala dla dzieci przy ul. Śliskiej 
w Warszawie, relacja Dory Sztatman z getta warszawskiego czy fragment tekstu 
autorstwa Cecylii Słapakowej Kobieta żydowska w Warszawie od września 1939 
do chwili bieżącej.

W drugiej części publikacji zamieszczono m.in. reportaże Pereca 
Opoczyńskiego Szmugiel w getcie warszawskim oraz Icchaka Cukier-
mana z obozu w Kampinosie, wiersze Władysława Szlengla, Kalmana 
Lisa, Icchaka Kacenelsona, a w trzeciej znalazły się m.in. tekst au-
torstwa Szymona Huberbanda Kidusz ha-Szem oraz osobiste zapiski 
i rozważania teologiczne rabina Kalonimusa Kalmana Szapiro Nakaz 
i ochotne spełnienie.

Edycja każdego dokumentu rozpoczyna się od krótkiego biogra-
mu lub zaznaczenia, że autorstwo dokumentu jest nieustalone. Teksty 
opatrzone zostały również krótkimi notatkami, w których opisano stan 
zachowania dokumentu, charakter pisma odręcznego, rodzaj papieru. 
Na końcu tomu znajduje się słownik trudniejszych pojęć lub nazw wła-
snych użytych w publikacji.

Spotkanie z książką

ARCHIWUM	RINGELBLUMA.	ANTOLOGIA
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Dnia 2 września 1980 r. Historyczne Centrum Warszawy 
zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Był to piąty wpis z Polski i trzydziesty kolejny 
w świecie. Po czterdziestu latach, dokładnie 2 września 
2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 
wyjątkowa uroczystość – wręczenie odznaczenia Zasłużony 
dla Warszawy prof. Krzysztofowi Pawłowskiemu, dzięki 
któremu ów wpis znalazł się na Liście.

urszula zielińska-meissner

Stare Miasto 
w Warszawie 
na Liście 
UNESCO



W 1980  r. na Liście Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO 
było zaledwie około czter-
dziestu wpisów, dzisiaj jest 

ich ponad 1120, w tym wpisy odnoszące się 
do dziedzictwa naturalnego, czyli mówiąc 
poetycko do „cudów przyrody”. Ktoś może 
zapytać czemu wcześniej było ich tak niewie-
le. Po prostu Lista Światowego Dziedzictwa 
zaczęła powstawać dopiero w 1978 r.

Tu wypada sięgnąć do początków zamy-
słu i  jego realizacji. W  listopadzie 1972  r. 
Konferencja Generalna UNESCO na 17. se-
sji przyjęła Konwencję o ochronie dziedzic-
twa kulturalnego i naturalnego. Początkowo 
odnosiła się ona bardziej do dziedzictwa 
kulturalnego, dzieł sztuki powstałych z  rąk 
człowieka. Nie brakło jednak już wówczas 
głosów apelujących o  szczególną ochronę 
środowiska. Zdecydowane stanowisko w tej 
sprawie przedstawił U Thant, ówczesny Se-
kretarz Generalny Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, co doprowadziło do wie-
lu wpisów „cudów przyrody” na świecie, 
a w  Polsce w  pierwszej kolejności Puszczy 
Białowieskiej.

Tworzenie Listy zaczęło się jednak po 
kilku latach, gdy powstał Komitet Światowe-
go Dziedzictwa (Międzyrządowy Komitet 
Ochrony Światowego Dziedzictwa Kultu-
ralnego i  Naturalnego, ang. World Heritage 
Committee). Został on ustanowiony przez 
Konwencję w  sprawie ochrony światowe-
go dziedzictwa kulturowego i  naturalne-
go z  1976  r. i  miał służyć do realizacji jej 
postanowień.

W 1976  r. w  Warszawie odbyła się kon-
ferencja UNESCO, na której  przyjęto tzw. 
Rekomendację Warszawską (stała się następ-
nie podstawą deklaracji ONZ w  Nairobi 
w 1976 r., a w 1987 r. Międzynarodowej Kar-
ty Ochrony Miast Historycznych ICOMOS, 
tzw. Waszyngtońskiej). Współautorem re-
komendacji był prof. Krzysztof Pawłowski, 
wówczas wiceprzewodniczący Komitetu 
ICOMOS. Rekomendacja ta wyrażała na 
wskroś humanistyczne, idealistyczne, ale jed-
nocześnie bardzo realistyczne przekonania 
prof. Pawłowskiego do kwestii dziedzictwa 

kulturalnego i  tożsamości narodowej. Gdy 
opracowywał zasady Rekomendacji War-
szawskiej w sprawie odbudowy i rekonstruk-
cji dziedzictwa kulturowego, bardzo mocno 
podkreślał ten ostatni aspekt. Zwracał przy 
tym uwagę, jak ważna jest terminologia sto-
sowana w  rozporządzeniach, rekomenda-
cjach, postanowieniach. Był realistą, kiedy 
przezornie zwracał uwagę na przygotowanie 
się na potencjalne niebezpieczeństwo znisz-
czeń, ale romantykiem, kiedy wierzył w zro-
zumienie i pojednanie. Był wtedy i jest nadal 
gorliwym propagatorem wiedzy o  zasadach 
doktryny konserwatorskiej; apel w  tej spra-
wie, obok agend ONZ i UNESCO, skiero-
wał także do Banku Światowego. 

Stare Miasto miało dla prof. Pawłowskie-
go szczególne znaczenie, gdyż z  Warszawą 
jest związany od zawsze. Tu się urodził 3 
maja 1934  r., tu cudem ocalał w  czasie po-
wstania 1944 r., w Warszawie tuż po wojnie 
rozpoczął studia na Wydziale Architektury 
Politechniki i już w 1956 r. podjął pracę na-
ukową i pedagogiczną, którą kontynuuje do 
dzisiaj.

Odbudowa warszawskiej Starówki była 
odbudową całego średniowiecznego miasta 
i, co było niezmiernie trudne, dostosowania 
go do nowoczesnych, jak na połowę XX w., 
warunków życia mieszkańców. Zastanawia-
no się, do jakiego okresu w  dziejach tego 
miejsca powrócić. Była koncepcja odbudo-
wy Starego Miasta w  formach gotyckich, 
jednakże zwrócono się do koncepcji odtwo-
rzenia stanu sprzed drugiej wojny świato-
wej, z korektą polegającą na usunięciu pro-
wizorycznych dobudówek i  nadbudówek, 
całkowitym (tam gdzie to było możliwe) 
odsłonięciu murów obronnych i  odtwo-
rzeniu Barbakanu. W efekcie odbudowane 
Stare Miasto wyraźnie nawiązywało do sta-
nu z czasów Stanisława Augusta, tak, jak je 
sportretował Bernardo Bellotto Canaletto. 
Ponadto była dostępna dokumentacja oca-
lałych pomiarów wszystkich kamienic z Za-
kładu Architektury Polskiej Politechniki 
Warszawskiej, wykonana tuż przed wybu-
chem wojny i częściowo także w czasie oku-
pacji hitlerowskiej.
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Cofając się do wieku XIX, trzeba zauwa-
żyć, że Stare (i Nowe) Miasto popadało wów-
czas w coraz większe zaniedbanie i degrada-
cję. Zabrakło zamożnego mieszczaństwa, sta-
romiejską dzielnicę zamieszkali ludzie bied-
ni, w większości drobni rzemieślnicy i tylko 
pojedynczy artyści zajmujący skromne pra-
cownie na poddaszach. Dopiero po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości w  1918  r., 
a zwłaszcza w  jej 10. rocznicę decyzją Rady 
Miasta ruszyły starania zmierzające do odno-
wy i  przywrócenia dzielnicy staromiejskiej 
należnej jej rangi zabytku. Wtedy to po raz 
pierwszy elewacje Rynku Staromiejskiego 
zostały ozdobione malowidłami i sgraffitem 
autorstwa wielu wybitnych polskich malarzy, 
m.in. Zofii Stryjeńskiej. Odbudowa powo-
jenna otworzyła nową kartę. 

Propozycja strony polskiej na forum 
UNESCO nie od razu spotkała się ze zrozu-
mieniem i akceptacją. Tuż po wojnie w Pol-
sce również pojawiły się głosy, choć nielicz-
ne (prof. Ksawery Piwocki, prof. Kazimierz 
Wyka), podające w  wątpliwość zasadę dok-
tryny konserwatorskiej opartą na odbudo-
wie. Zwyciężył jednak aspekt emocjonalny 
i wola społeczeństwa, które w ten sposób wi-
działo zwycięstwo moralne nad chęcią znisz-
czenia przez okupanta i wyparcia na zawsze 
z  pamięci tego wyjątkowego miejsca, serca 
Warszawy.

W końcowych latach siedemdziesiątych 
XX  w., gdy ważyły się losy decyzji o  wpisie 
Starego Miasta na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO, pojawiło się pytanie 
o „autentyczność” i kwestię, do jakiego eta-
pu powstawania czy budowy należy to kry-
terium stosować. Autentyzm jako warunek 
„zabytkowości” uznany został, jakkolwiek 
dość nieprecyzyjnie, w  Karcie Weneckiej 
z 1964 r., określającej zasady działań konser-
watorskich. Dopiero wiele lat później defini-
cja autentyzmu została uściślona i sformuło-
wana przez ICOMOS. W 1996 r. przyjęto, 
że  „autentyzm jest tematem kontrowersyjnym 
i pojęciem różnym w zależności od kultur i re-
jonów świata”.

W tamtym czasie należało szukać innych 
argumentów i przekonywających motywacji. 
W 1978 r. polska delegacja, notabene składa-
jąca się tylko z jednego reprezentanta – prof. 
Krzysztofa Pawłowskiego, przedstawiła pięć 
propozycji wpisu: miasto Kraków, kopalnia 
soli w Wieliczce, Stare Miasto w Warszawie, 
obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau 
i  Puszcza Białowieska. Kraków nie budził 
wątpliwości, podobnie jak obóz zagłady, jed-
nakże postanowiono, że pierwsze wpisy będą 
miały charakter zdecydowanie jednoznacz-
ny i  pozytywny, podkreślający twórczą rolę 
człowieka, a nie jej zaprzeczenie, jakim był 
obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. 

1 | Strona Dekerta Rynku 
Starego Miasta w Warszawie 
po zniszczeniach w wyniku 
działań drugiej wojny 
światowej, fotografia 
z 1945 r.
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Wpisu tego dokonano dwa lata później, choć 
jego zasadność dostrzegana jest szczególnie 
obecnie, gdy pozostałości po obozach, bę-
dące świadectwami totalitaryzmu, w  wielu 
krajach zostały zlikwidowane.

Argumentacja wpisu Starego Miasta 
w  Warszawie wiązała się z  przedstawieniem 
dodatkowych ekspertyz, opinii czy choćby 
rozstrzygnięcia kwestii autentyzmu, która 
była przedmiotem dyskusji i wymiany kore-
spondencji pomiędzy stroną polską a Sekre-
tariatem UNESCO. Profesor Krzysztof Paw-
łowski wspomina, że zapytano go wówczas, 
czy gdyby Warszawa nie została zburzona, 
wystąpiłby także o wpis na Listę UNESCO.  
Odpowiedź była negatywna, ale wobec 
zniszczeń wojennych i  planowanej zagłady 
Warszawy wpis miał mieć inne znaczenie. 
Miał podkreślić symbolizm odbudowy mia-
sta, „wolę narodu utrzymania i udokumento-
wania swej tożsamości skazanej na zagładę”. 
To było meritum tego wyjątkowego wpisu. 
Biuro Komitetu, choć przychylne, odroczy-
ło decyzję. Poza tym Polska mogła, według 
wcześniej przyjętych ustaleń, zgłosić tylko 
dwie propozycje. Tak więc w  1978  r. pozo-
stały Kraków i kopalnia soli w Wieliczce.

W końcu września 1979  r. do komitetu 
UNESCO w  Paryżu została przesłana wy-
magana dokumentacja, plan w  skali 1:2000 
z  zaznaczonymi granicami proponowanego 

wpisu, a także książka w  angielskiej wersji 
językowej The Old Town in Warsaw. Dla 
porządku należy dodać, że początkowo stro-
na polska zamierzała zgłosić do wpisu Stare 
i Nowe Miasto. Odstąpiono jednak od tego 
zamiaru, gdyż Nowe Miasto częściowo wy-
pełniono zabudową współczesną, a wówczas 
nie było możliwe przedstawienie odpowied-
nich materiałów źródłowych do części no-
womiejskiej. Ostatecznie w ślad za przesłaną 
dokumentacją, Komitet Dziedzictwa ICO-
MOS w  Paryżu w  maju 1980  r. wystosował 
w  języku francuskim i  angielskim opinię, 
w której uzasadnienie w tłumaczeniu brzmia-
ło: „Nominowane dobro kultury odpowiada 
zasadniczym warunkom przypisanym do Listy 
Światowego Dziedzictwa, a jego wyjątkowa 
wartość jest powszechnie uznana. W  sposób 
szczególny odpowiada kryteriom nr 6 (o szcze-
gólnych wartościach historycznych). W następ-
stwie Powstania Warszawskiego w  sierpniu 
1944 r. stolica Polski w odwecie przez nazistow-
skiego okupanta została unicestwiona. Z ruin, 
pomiędzy rokiem 1945 a  1966, wolą narodu 
miasto zniszczone w 85% zostało przywrócone 
do życia. Rekonstrukcja historycznego centrum 
identyczna z oryginalną symbolizuje wolę za-
pewnienia przetrwania jednego z  pierwszych 
śladów polskiego osadnictwa kulturowego 
i  w  obrazowy sposób przedstawia fachowość 
technik konserwatorskich drugiej połowy XX w. 

2 | Rynek Starego Miasta 
obecnie
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znaczący wpływ na rozwój metod konser-
watorskich w  większości krajów europejskich 
w  dziedzinie przemian doktryn planowania 
i  zachowania historycznych dzielnic. Przed-
stawiając powyższe kwestie, »autentyczność« 
nie musi być rozumiana dosłownie. Historycz-
ne centrum Warszawy tragicznie zniszczone 
w  1944, jest wyjątkowym przykładem całko-
witej (kompletnej) rekonstrukcji historycznej 
struktury od XIII do XX wieku. Autentyczność 
tej wyjątkowej realizacji zamyka się w latach 
1945-1966”. 

Opinia została przekazana Komitetowi 
Światowego Dziedzictwa, który na jesiennej 
sesji we wrześniu 1980 r. rozpatrzył wniosek 
o wpisie warszawskiego Starego Miasta. Roz-
gorzała dyskusja, gdyż obawiano się w przy-
szłości precedensu. Proponowany był m.in. 
zapis jednoznacznie wykluczający kolejne 
wpisy obiektów zrekonstruowanych, jednak-
że tego zaniechano i  Stare Miasto w  War-
szawie zostało wpisane bez komentarzy na 
powyższy temat. Warto może zaznaczyć, że 
zdecydowanie wspierającymi kandydatu-
rę głosami były opinie p. Bady z Francji, dr. 
Preloga z Jugosławii i dr. Italo Angle (pocho-
dzącego z Polski) z Rzymu. Temat odbudo-
wy Starego Miasta został także zgłoszony do 
przedstawienia na polsko-francuskim ko-
lokwium, które miało się odbyć w  grudniu 
1980 r.

Ostatecznie 2 września 1980  r. Histo-
ryczne Centrum Warszawy, obok 27 miejsc 
i  miast z  całego świata, zostało wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Na Liście znalazły się m.in.: historyczne cen-
trum Rzymu wraz z Watykanem, Ouro Pre-
to w Brazylii, Bosra w Syrii, parki narodowe 
Durmitor w Jugosławii, Garaniba w Zairze, 
a  wśród jednostkowych obiektów – w  Me-
diolanie klasztor Dominikanów i  kościół 
Santa Maria delle Grazie z freskiem „Ostat-
nia Wieczerza” Leonarda da Vinci.

3 września gazety codzienne w Polsce po-
informowały o wpisie. W „Życiu Warszawy” 
ukazał się wywiad z prof. Krzysztofem Paw-
łowskim, udzielony Janowi Ostrowskiemu, 
ambasadorowi polskiemu w Paryżu. Telewi-
zja Polska wyemitowała audycję z  udziałem 
profesorów Piotra Biegańskiego, Stanisława 
Lorentza, Krzysztofa Pawłowskiego, Jana 
Zachwatowicza i  archeolog Aleksandry 
Świechowskiej; redaktorem prowadzącym 
był Grzegorz Dubowski.

Rekonstrukcje budowli sakralnych, takich jak 
katedra św. Jana, kościoły Matki Boskiej (Ła-
skawej), św. Jacka, św. Trójcy, pałaców wraz 
z odtworzeniem układu urbanistycznego z jego 
podziałami. Przykład Rynku Starego Miasta 
jest w pełni tego słowa słynny”. W przytoczo-
nym fragmencie uwzględnione są kościoły 
z Nowego Miasta, a nie jest wymieniony Za-
mek Królewski, już wówczas odbudowywa-
ny, choć jeszcze bez ostatecznie ukończonych 
wnętrz. Trzeba pamiętać, że rekomendacje do 
pierwszych wpisów były dość ogólne, pod-
czas gdy obecnie dokumentacja zawiera setki 
stron i ilustracji dokumentacyjnej realizowa-

nej współczesnymi technologiami. Ponadto 
nie istniało jeszcze wtedy pojęcie tzw. strefy 
buforowej czy otuliny, która gwarantowałaby 
np. niezmienność widoku na obszar wpisany 
i zakres możliwych ingerencji.

Następnym kryterium przyjęcia kandy-
datury było kryterium nr 2, czyli wpływ na 
inne realizacje konserwatorskie. Uzasad-
nienie brzmiało: „kryterium nr 2 może być 
także uwzględnione, ponieważ rekonstrukcja 
historycznego centrum Warszawy wywarła 

4 | Uroczystość na Zamku 
Królewskim w Warszawie 
z okazji 40-lecia wpisu 
Starego Miasta na Listę 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO − prof. Krzysztof 
Pawłowski i prezydium 
spotkania

3 | Profesor dr hab. inż. 
arch. Krzysztof Pawłowski 
– inicjator wpisu Starego 
Miasta w Warszawie na Listę 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO
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We wrześniu 1985 r. w bruku ul. Zapie-
cek na Starym Mieście została umieszczo-
na płyta następującej treści: „POSTANO-
WIENIEM KOMITETU / DZIEDZICTWA 
ŚWIATOWEGO / WARSZAWSKIE / STARE 
MIASTO / DOBREM / KULTURY / ŚWIA-
TOWEJ / UNESCO / WRZESIEŃ – 1980”. 
To wszystko jednak, w  sytuacji toczących 
się wówczas w Polsce wydarzeń, nie było tak 
dobitne i tak wyeksponowane, jak na to za-
sługiwało. Powszechne strajki latem 1980 r. 
doprowadziły do podpisania porozumień 
strony partyjno-rządowej ze związkami 
zawodowymi i  powstania Solidarności, je-
sienią tegoż roku Czesław Miłosz, pisarz 
wówczas emigracyjny, otrzymał Literackie-
go Nobla, świat muzyczny pochłonięty był 
wcześniejszymi przygotowaniami i elimina-
cjami do mającego się odbyć w październi-
ku X Konkursu Chopinowskiego. W prasie 
specjalistycznej w  kolejnych latach ukazy-
wały się artykuły poświęcone wpisowi, ale 
dopiero od 2000 r. władze m.st. Warszawy, 
a w  szczególności Biura Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków, Architektury i  Za-
rząd Terenów Publicznych, na szerszą skalę 
wdrożyły działania na rzecz popularyzacji 
wpisu Starego Miasta na Listę UNESCO, 
dbając o należną mu rangę.

W związku z 25. rocznicą wpisania histo-
rycznego centrum Warszawy na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO w  grudniu 
2005 r. na Zamku Królewskim w Warszawie 
odbyła się międzynarodowa konferencja pt. 
„Zburzenie, Odbudowa, Odrodzenie”.

Od 2010 r. wokół Starego Miasta na zle-
cenie Biura Architektury i Stołecznego Kon-
serwatora stanęły słupki z  trójwymiarową 
odlaną w brązie makietą Starówki, autorstwa 
Dariusza Śmiechowskiego, a rok wcześniej 
na murach od strony Podwala zawisła ta-
blica (projektu Tomasza Leca) informująca 
o  nagrodzie Jeana Paula L’Alliera, między-
narodowym wyróżnieniu iluminacji murów 
obronnych.

Innym upamiętnieniem kolejnej, 30. 
rocznicy wpisu Starego Miasta na Listę 
UNESCO było wydanie w sierpniu 2010 r. 
przez Narodowy Bank Polski skromnej, bo 
dwuzłotowej, monety, za to w imponującym 
nakładzie miliona sztuk.

W 2014  r. została wreszcie uchwalona 
strefa buforowa, jednakże jak pokazały smut-
ne przykłady architektoniczne, mechanizmy 

prawne okazywały się nieskuteczne. Nie było 
też odpowiednich działań zmierzających do 
ochrony wnętrz staromiejskich, które indy-
widualnie zaprojektowane przez artystów, 
malarzy, architektów, dekoratorów stanowiły 
o szczególnym klimacie. Stare Miasto w roku 
wpisu było jeszcze dzielnicą mieszkaniową 
z  całą infrastrukturą, ze sklepami, lokalami 
usługowymi, z  kawiarniami i  restauracjami. 
To, co pozostało z  lat osiemdziesiątych, nie 
mówiąc o latach tuż po odbudowie, zawdzię-

czamy tylko pasji i  zainteresowaniu właści-
cieli czy najemców lokali. Dobrze, że ostat-
nio Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 
Zabytków dokonał wpisu kutych ręcznie 
i  indywidualnie zaprojektowanych szyldów 
tzw. semaforowych z  czasów odbudowy 
i wszczął postępowania zmierzające do indy-
widualnego wpisania staromiejskich wnętrz 
lokali usługowych i instytucji.

Odbudowa Starego Miasta okazała się 
po latach ważnym doświadczeniem i  w pew-
nym sensie drogowskazem wobec zniszczeń, 
wojen, terrorystycznych ataków, jakie do-
tknęły i wciąż dotykają dzisiejszy świat. Woj-
na w Syrii i Iraku z tzw. państwem islamskim 
doprowadziła do zniszczenia kilku miejskich 
ośrodków historycznych, znajdujących się 
od dawna na Liście UNESCO, takich jak 
Mosul czy Aleppo. Doświadczenia staro-
miejskie, starania o należną rangę konserwa-
torskiej kreacji Starego Miasta w Warszawie 
znajdują wciąż potwierdzenie swojej słusz-
ności i  pogłębiają sferę twórczego dziedzic-
twa społeczeństwa. 

Urszula Zielińska-Meissner

5 | Tablica upamiętniająca 
wpisanie Starego Miasta 
w Warszawie na Listę 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, wmurowana 
w bruk ul. Zapiecek

(ilustracje: 1 – https://
pl.wikipedia.org/wiki/Stare_
Miasto_w_Warszawie;  
2, 5 – fot. Adrian Grycuk / 
https://commons.wikimedia.
org/wiki; 3, 4 – fot. Rafał  
Motyl / https://zabytki.
um.warszawa.pl/)
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Polska Rzeczpospolita 
Ludowa istniała 
niecałe pół wieku, 
ale chyba żadna z jej 
cywilnych instytucji 
(wyjąwszy rzecz jasna 
Partię) nie wzbudzała 
tyle emocji, co Biuro 
Odbudowy Stolicy. 
Krytyka zaczęła 
się już w 1945 r. 
i nie zaprzestano 
jej po 1989, który 
przyniósł symboliczną 
amnestię dla czasów 
niedemokratycznych.

andrzej skalimowski

BOS, czyli Biuro  
Odbudowy 
Stolicy



Biuro Odbudowy Stolicy − BOS 
narodziło się z  dobrych chęci, 
a  tymi, wiadomo, co jest wybru-
kowane. Przeciwnicy upatrywali 

w nim instytucję totalną, która miała posłu-
żyć komunistom w  rozprawie z  pozostało-
ściami przedwojennej Warszawy – zarówno 
materialnej, jak i  symbolicznej. Zwolennicy 

widzieli w nim szansę kompleksowej sanacji 
(bez związku z przedwojennym ustrojem po-
litycznym) miasta potwornie zrujnowanego, 
ale mocno upośledzonego już przed wojną. 
Gdzieś pomiędzy tymi postawami znalazły 
się setki architektów, urbanistów i konserwa-
torów, których główną motywacją była chęć 
zawodowego działania po latach okupacyjnej 

1 | Kamienica przy 
ul. Chocimskiej 33 – 
w latach 1945-1951 siedziba 
Biura Odbudowy Stolicy
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możliwość realizacji planów, które jeszcze 
kilka lat wcześniej wydawały się całkowi-
cie nierealne. Warszawa, której gwałtowny 
rozwój dokonywał się w  drugiej połowie 
XIX i na początku XX w., była miastem po-
zbawionym stołecznej funkcji i  świadomie 
degradowanym przez rosyjskiego zaborcę. 
Przełożyło się to na deformację jej układu 
przestrzennego. Począwszy od czasów pierw-
szej wojny światowej, a wyraźnie już w latach 
dwudziestych i trzydziestych XX w. postulo-
wano konieczność zmiany tego stanu rzeczy. 
Szersze zamierzenia podjęto jednak dopie-
ro za prezydentury Stefana Starzyńskiego. 
Planowanie urbanistyczne kontynuowano 
także w  czasie wojny. Do ośrodków, które 
konspiracyjnie lub pod legalną, pozorowa-
ną przykrywką podjęły niemal od razu prace 
nad przyszłą odbudową, należał kierowany 
przez Stanisława Różańskiego Wydział Pla-
nowania Miasta Zarządu Miejskiego, gdzie 
rozwijano m.in. wcześniejsze projekty Tere-
nów Wystawowych, Trasy Łazienkowskiej, 
Trasy N-S, a także projekty alei Na Skarpie 
i przebicia ul. Marszałkowskiej na Żoliborz. 
Dużą rolę odegrała także Komisja Rzeczo-
znawców Urbanistycznych przy Zarządzie 
Miejskim, w której pod kierownictwem Ta-
deusza Tołwińskiego opracowywano plan 
obszarów i  obiektów zabytkowych, plan 
układu komunikacyjnego i  plany rozwo-
ju zieleni. Na konspiracyjnym Wydziale 
Architektury Politechniki Warszawskiej 
pracowano nad projektami Trasy N-S, pl. 
Trzech Krzyży, Nowego Światu bis, pl. Grzy-
bowskiego, Ogrodu Saskiego i  tunelowego 
przejścia z  mostu Kierbedzia w  kierunku 
Woli. Aktywnym ośrodkiem była także, naj-
bardziej zorientowana lewicowo, Pracownia 
Architektoniczno-Urbanistyczna SPB, kie-
rowana do 1941  r. przez Szymona Syrkusa. 
W pięciu zespołach prowadzono tam studia 
nad całokształtem miasta. Jesienią 1944  r. 
Piotr Biegański i Jan Zachwatowicz rozwijali 
w  Podkowie Leśnej własne wizje planu od-
budowy Warszawy. Wiele z  tych rozwiązań 
i koncepcji posłużyło jako podłoże dla prac 
urbanistycznych BOS-u. Po zakończeniu 
drugiej wojny światowej poszukiwano więc 
przede wszystkim odpowiedzi na to, w jakim 
zakresie miasto ma być zaprzeczeniem, w ja-
kim zaś kontynuacją dawnej historii.

W gestii BOS-u znalazł się całokształt 
prac nad odbudową, projektowaniem 

nocy, a sprawa odbudowy stolicy stała się 
sprawą ich honoru. W historii BOS-u spla-
tają się więc losy miasta i  ludzi, co czynią ją 
taką fascynującą.

Oficjalnie Biuro Odbudowy Stolicy po-
wołano do życia dekretem Krajowej Rady 
Narodowej z  14 lutego 1945  r. W  rzeczy-
wistości dokonano przekształcenia utwo-
rzonego dwa tygodnie wcześniej Biura Or-
ganizacji Odbudowy m.st. Warszawy, na 
którego czele stał prof. Jan Zachwatowicz. 
Była to autonomiczna decyzja tzw. lubel-
skiego prezydenta Warszawy, generała-ar-
chitekta Mariana Spychalskiego. Kierow-
nictwo Krajowej Rady, quasi-parlamentu 
zdominowanego przez lojalnych Moskwie 
polityków, uznało, że odbudową miasta po-
winni kierować jednak ludzie niebudzący 
takich wątpliwości ideologicznych, jak Za-
chwatowicz. Na czele nowego BOS-u sta-

nął więc Roman Piotrowski, przedwojenny 
architekt i członek lewego skrzydła Polskiej 
Partii Socjalistycznej, jego zastępcą został 
kapitan Józef Sigalin – członek Komuni-
stycznej Partii Polski, a od 1944 r. Polskiej 
Partii Robotniczej. W chwili obejmowania 
kierownictwa Biura Piotrowski pozostawał 
bezpartyjny. Miało to dawać pozory nieza-
leżności instytucji i przyciągnąć do niej ar-
chitektów będących daleko od komunizmu. 
Jan Zachwatowicz objął Wydział Architek-
tury Zabytkowej; drugą po Wydziale Urba-
nistyki kluczową agendę BOS-u.

Sytuacja, w  której znalazła się Warszawa 
w 1945 r., była stanem rewolucyjnym. Doj-
ście do władzy komunistów i upaństwowie-
nie gruntów w  obrębie miasta stworzyło 

2 | Pracownicy Biura 
Odbudowy Stolicy 
w urbanistycznej pracowni 
Śródmieście; od lewej: 
Zygmunt Skibniewski, 
Stanisław Jankowski, 
Stanisław Dziewulski, 
Wojciech Piotrowski, 
Mikołaj Kokozow, Kazimierz 
Marczewski, Jerzy 
Wasilewski i Tadeusz Iskierka 
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urbanistycznym, rekonstrukcją zabytków, 
projektowaniem i  realizacją poszczególnych 
budów, nad planem gospodarczym i inwesty-
cyjnym, wreszcie nad wykonawstwem. Było 
to największe biuro architektoniczno-urba-
nistyczne na świecie.

Jak na taki zakres zadań, początki były 
bardziej niż skromne. Spychalski przydzielił 
nowo powstałej instytucji kredyt w wysoko-
ści 50 tys. zł i zespół trzech budynków miesz-
kalnych na rogu ulic Chocimskiej i  Skoli-
mowskiej. Zostały wybrane przez Zachwa-
towicza i Biegańskiego, jako dobrze nadające 
się do pracy biurowej. Domy przetrwały po-
wstanie, ponieważ ulice, przy których stały, 
znalazły się w obrębie dzielnicy niemieckiej. 
Przy Skolimowskiej wypalony był tylko par-
ter gmachu i – co ważne – przed budynkami 
nie zalegały zwały gruzu. Przeciwnie – roz-
pościerał się widok na park Łazienkowski, 
co miało korzystnie wpływać na atmosfe-
rę przyszłej pracy przy odbudowie miasta. 
Przywieziono z  praskiego brzegu szklarza, 
a wraz z nim – kilka stołów, stołków i rysow-
nic. W ten sposób udało się zagospodarować 
pierwszą przestrzeń. Z czasem poprzebijano 
ściany łączące poszczególne mieszkania, a na 
parterze gmachu urządzono stołówkę. Dla 
pracowników BOS-u zmontowano osiedle 
drewnianych domków mieszkalnych, któ-
re trafiły do Polski ze Związku Sowieckie-
go w  ramach reparacji wojennych. Było to 

pierwsze powojenne osiedle mieszkaniowe 
w Warszawie. Prowizoryczne, ale niezbędne, 
żeby rozpocząć prace nad odbudową miasta.

W wyniku bombardowań we wrześniu 
1939  r., krwawej pacyfikacji powstań – 
w getcie i warszawskiego, ale przede wszyst-
kim planowych i  metodycznych wyburzeń 
prowadzonych przez Niemców od paździer-
nika 1944 r., zagładzie uległo około 80% le-
wobrzeżnej zabudowy Warszawy. W  sterty 
gruzu i pyłu przemieniono 782 z 957 budyn-
ków figurujących przed wojną w  rejestrze 
zabytków. Na dnie Wisły leżały wszystkie 
mosty, torowiska tramwajowe straszyły kłę-
bowiskiem pogiętych szyn (tabor Niemcy 
wywieźli), z 64 kościołów ostały się 4. Oca-
lałe kamienice mieszkalne były opustoszałe 
i zaminowane.

Skalę przerażających zniszczeń udało się 
oszacować dzięki mrówczej pracy inspek-
torów BOS-u. Począwszy od lutego 1945 r. 
Biuro prowadziło drobiazgową inwenta-
ryzację warszawskich nieruchomości. Było 
to konieczne dla wytyczenia kierunków 
przyszłej odbudowy, ale także miało posłu-
żyć jako podstawa odszkodowań ze strony 
Niemiec, które tuż po wojnie wydawały się 
jeszcze możliwe do uzyskania. W  skrajnie 
trudnych warunkach, przy kilkunastostop-
niowym mrozie powstawały na odwrocie 
poniemieckich druków urzędowych szkice 
i pomiary inwentaryzacyjne. Dokumentacja 

3 | Pracownia kreślarska 
Biura Odbudowy Stolicy 
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opracowana w  tamtym okresie została zde-
ponowana w  Archiwum Państwowym 
w Warszawie. W 2011 r. trafiła na Listę Pa-
mięci Świata UNESCO.

W obliczu hekatomby miasta podawano 
w  wątpliwość sens jego odbudowy. Zade-
cydowały jednak względy polityczne. Sta-
lin, który doskonale zdawał sobie sprawę 
z symbolicznej ofiary, jaką Warszawa złożyła 
w trakcie wojny, zdecydował, że miasto po-
winno pozostać stolicą kraju. Od tej decyzji 
nie było odwołania i polscy komuniści przy-
stąpili do jej realizacji. Przeniesiono z Lubli-
na administrację i  ogłoszono Warszawę sie-
dzibą rządu.

BOS działał dwutorowo: odbudowywał 
fragmenty zabytkowej Warszawy i  jedno-
cześnie wcielał w życie wizję nowego miasta. 
Ta pozorna sprzeczność miała, jak wszystko 
wówczas, swoje polityczne uzasadnienie. 
Wyniszczony biologicznie i  materialnie na-
ród polski, zmęczony wojną i  niechętny do 
radykalnej komunistycznej rewolucji spo-
łecznej napierającej ze Wschodu, potrzebo-
wał oparcia w tradycji. Ten sposób myślenia 
bliski był prof. Janowi Zachwatowiczowi, 
który uważał, że naród nie może istnieć bez 
kultury, a zabytki są ich materialną emana-
cją. Najważniejszym z nich była warszawska 
Starówka. Prace zabezpieczające i  inwenta-
ryzacyjne na Starym Mieście rozpoczęły się 
praktycznie od razu po zajęciu miasta przez 
wojska sowieckie i polskie. Faktyczna rekon-
strukcja Starówki i pozostałych warszawskich 
zabytków była możliwa dzięki szczegółowej 
inwentaryzacji zabytków, którą z  inicjaty-
wy prof. Oskara Sosnowskiego wykonano 

studenckimi siłami na kilka miesięcy przed 
wybuchem wojny. Materiały te cudem prze-
trwały. Na ich podstawie opracowano plany 
nowej dzielnicy staromiejskiej. Przez trzy 
lata odgruzowywano teren, wydobywano 
i zabezpieczano relikty architektoniczne, ra-
towano to, co przetrwało i nadawało się do 
ponownego wykorzystania. W tych pracach 
uczestniczyli mieszkańcy Warszawy, często 
w czynie społecznym i po godzinach pracy.

Po drugiej stronie bosowskich rajzbre-
tów – w Wydziale Urbanistyki i wokół osoby 
jego kierownika Zygmunta Skibniewskiego 
– zgromadzili się ludzie, którzy być może 
rozumieli zasadność odbudowy zabytków 
(chociaż nie bez racji uważali to pojęcie za 
wewnętrznie sprzeczne), ale priorytetem dla 
nich była modernizacja organizmu miejskie-
go, którym miała się stać nowa Warszawa. 
Projektowali szerokie arterie i  dzielnicę mi-
nisterialną w rejonie ul. Kruczej. Monoton-
ne, żyletkowe fasady gmachów były spełnie-
niem marzeń modernistów o  podzielonym 
na strefy mieście funkcjonalnym. Inspekto-
rzy BOS-u, odpowiedzialni za wydawanie 
nakazów remontu lub rozbiórki, lekką ręką 
wydawali wyroki śmierci na budynki, także 
te, które przynajmniej pozornie nadawały się 
do odbudowy, ale stały na drodze realizacji 
awangardowych wizji. W  ten sposób Biuro 
dostarczało argumentów licznemu gronu 
swoich przeciwników (także nam współcze-
snych). Kierownictwo BOS-u odpierało te 
ataki, tłumacząc, że wstrzymanie przygoto-
wania terenów pod nową Warszawę (w czym 
pomocny był dekret komunalizacyjny) stwo-
rzy przeszkody niemożliwe w przyszłości do 
pokonania. Należy pamiętać także, że sprawa 
dotyczyła w  większości secesyjnych kamie-
nic czynszowych z  początku XX  w., które 
ówcześnie nie były traktowane jako obiekty 
zabytkowe.

Biuro Odbudowy Stolicy było instytu-
cją rewolucyjną (taki też bowiem charakter 
miał pierwszy okres odbudowy Warszawy) 
i w swoim założeniu tymczasową. Dyspono-
wało ogromną władzą, ale z trudem mieściło 
się w urzędowych ramach. Krzepnięcie apa-
ratu państwowego i postępująca stalinizacja 
kraju stopniowo prowadziła do likwidacji 
BOS-u. Nim ostatecznie go rozwiązano, suk-
cesywnie był pozbawiany kompetencji. Po-
sunięciem w tym kierunku było utworzenie 
w grudniu 1949 r. na wzór sowiecki Komitetu 

4 | Tablica informacyjna 
BOS z 1945 r. (w zbiorach 
Centrum Interpretacji 
Zabytku w Warszawie / 
Oddział Muzeum Warszawy)
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ds. Urbanistyki i Architektury przy Prezesie 
Rady Ministrów. Na jego czele do 1960 r. stał 
Zygmunt Skibniewski. Kierowany przez nie-
go od 1945  r. Wydział Urbanistyki BOS-u  
przekształcono w listopadzie 1949 r. w pań-
stwowe przedsiębiorstwo pod nazwą Biuro 
Urbanistyczne Warszawy (BUW), podle-
głe Prezydium Stołecznej Rady Narodowej. 
Gwoździem do trumny BOS-u było utwo-
rzenie urzędu naczelnego architekta War-
szawy. W  1951  r. stanowisko to objął Józef 
Sigalin, dotychczasowy zastępca kierownika 
BOS-u. Do obowiązków naczelnego ar-
chitekta należało: kierowanie pracami nad 
opracowaniem planu generalnego Warszawy 
i projektów planów urbanistycznych; wybór 
terenów pod budowę; decyzje lokalizacyjne; 
nadzór prac nad projektami budynków oraz 
urządzeń komunalnych; opiniowanie wszel-
kich projektów architektonicznych, urba-
nistycznych, budowlanych prowadzonych 
przez ministerstwo budownictwa na terenie 
Warszawy; współpraca z Państwową Komisją 
Planowania Gospodarczego przy sporządza-
niu planów gospodarczych i inwestycyjnych; 
inicjowanie badań i  informowanie opinii 
publicznej o  postępach prac budowlanych 
w  mieście; wreszcie współdziałanie przy 
pracach kronikarskich dotyczących historii 
dawnej Warszawy. Tym samym Biuro Odbu-
dowy Stolicy straciło rację bytu i  w  1951  r. 
decyzją Prezesa Rady Ministrów z  września 
1950 r. zostało zlikwidowane.

W tzw. bosowskim okresie odbudowy 
Warszawy, chyba najtrudniejszym w  całej 
powojennej historii, udało się wiele zrobić. 
Zinwentaryzowano zniszczenia, odgruzowa-
no i  uporządkowano śródmieście, wreszcie 
opracowano założenia planu generalnego. 
Odbudowano most Poniatowskiego, wyty-
czono i zrealizowano Trasę W-Z, przywróco-
no miastu Krakowskie Przedmieście i Nowy 
Świat. Warszawa zaczęła nabierać wielko-
miejskiego charakteru. W  realiach Europy 
Wschodniej początku lat pięćdziesiątych 
XX  w. tego typu instytucja nie mogła już 
funkcjonować, dlatego BOS-owska rewolu-
cja nie została doprowadzona do końca. Jest 
to okoliczność łagodząca przy próbach wysta-
wiania oceny końcowej. Zła legenda BOS-u  
zaczęła się jednak już po październikowej 
odwilży 1956 r. Utrwalana przez państwowy 
aparat propagandy przetrwała siłą inercji do 
późnych lat dziewięćdziesiątych XX w. Poza 

wyburzeniami i radykalizmem wizji zaciąży-
ła na niej osoba mecenasa – Bolesława Bieru-
ta, który objął wyraźnym – chociaż w 1945 r. 
jeszcze nieoficjalnym – patronatem proces 
odbudowy miasta, a także służące temu ce-
lowi instytucje. W  1956  r. Bierut przeszedł 
do historii – zarówno fizycznie, umierając 
w  marcu w  Moskwie, jak i  symbolicznie, 
potępiony jako ślepy wykonawca stalinow-
skiego kultu jednostki. Wraz z nim słusznej 
krytyce poddano cały okres 1945-1956, jako 
czas bezprawia i terroru. Do zbiorowej odpo-
wiedzialności pociągnięto także BOS. Rację 
miał Roman Piotrowski, który w 1945 r. na 
zebraniu kierownictwa mówił, że BOS-owcy 
są skazani na wielkość i dzieło ich przejdzie 
do historii. Zapomniał jednak, że historię pi-
szą zwycięzcy.

Andrzej Skalimowski

5 | Obrady III Sesji 
Naczelnej Rady Odbudowy 
Warszawy w Auli Głównej 
Politechniki Warszawskiej, 
31 marca 1947 r.

(ilustracje: 1, 4  – fot. Adrian 
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Wokół jednego zabytku

Kiedy mówimy o Biurze 
Odbudowy Stolicy, poja-
wia nam się przed oczy-
ma czarno-biała fotografia 

z  tamtego okresu przedstawiająca kil-
ku pochylonych nad planami Warsza-
wy, zatroskanych o odbudowę miasta 
inżynierów, architektów, historyków 
sztuki, polityków (zob. s. 30). Tymcza-
sem już w czasie pierwszych odpraw 
kierownictwa BOS-u i podległych mu 
pracowników myślano nie tylko o ta-
kich działaniach, lecz także o innych, 
istotnych zarówno z punktu widzenia 
kultury, jak i… ówczesnej propagandy. 
Można się o tym przekonać, przegląda-
jąc zachowane w archiwach protoko-
ły z posiedzeń kierownictwa BOS-u.  
W jednym z nich, datowanym 27 mar-
ca 1945 r., czytamy: „Prace BOS nale-
ży rozbić na etapy i cały wysiłek skon-
centrować na realizacji programu po-
szczególnych etapów. […] Pierwszy etap 
– woda i elektryczność na 1 maja b.r. [,] 
poza tym otwarcie wystawy Matejkow-
skiej w Muzeum Narodowym”. I cho-
ciaż w następnym zdaniu zapisano, że 
„Równie ważnym zagadnieniem jest 
sprawa trollejbusów i tramwajów” (Pro-
tokół trzeciej odprawy naczelników Wy-
działu Biura Odbudowy Stolicy, odby-
tej […] w gabinecie Kierownika Biura 
Odbudowy Stolicy [inż. arch. Romana 
Piotrowskiego]; https://www.szukaj-
warchiwach.gov.pl/ru/jednostka/-/
jednostka/12445671), to jednak owej 
„wystawy Matejkowskiej” nie możemy 
pozostawić bez słowa komentarza.

Oto okazuje się, że pierwotnym 
pomysłem na zorganizowanie przez 
BOS i warszawskie Muzeum Naro-
dowe pierwszej po wojnie wystawy 
w częściowo zrujnowanym gmachu 
Muzeum Narodowego w Warszawie 
nie była słynna ekspozycja „Warszawa 
oskarża” (zob. Aleksandra Przeździec-
ka-Kujałowicz, „Warszawa oskarża” – 
pierwsza powojenna wystawa Muzeum 
Narodowego w Warszawie, „Spotkania 

z  Zabytkami”, nr 11-12, 2018, s.  24-
32), lecz wymyślona zapewne „ku po-
krzepieniu serc” (i nie tylko) przez 
dyrektora Muzeum Narodowego Sta-
nisława Lorentza właśnie ta bliżej nam 
nieznana „wystawa Matejkowska”, 
na której – możemy się tego jedynie 
domyślać – symbolicznym dziełem 
o szczególnej wymowie miał być, poka-
zany także na otwartej 3 maja 1945 r. 
wystawie „Warszawa oskarża”, nama-
lowany przez mistrza Jana w 1879  r. 
niewielki obrazek na desce „Włady-
sław Łokietek zrywa układy na zjeździe 
w Brześciu Kujawskim z Karolem z Li-
zenburga, mistrzem krzyżackim”. Jego 
opis, opublikowany w redagowanym 
w Warszawie poczytnym „Tygodniku 
Ilustrowanym” w 470. rocznicę grun-
waldzkiego zwycięstwa, wystarczająco, 
jak się zdaje, uzasadnia taki wybór:

„Dwaj przedstawiciele wrogich ple-
mion są wobec siebie przedzieleni tylko 
stołem, na którym leży zwój papiérów, 
zapewne rozpoczęty układ. Łokietek, 
oburzony wymaganiami mistrza, po-
łożył na nim ostrze miecza swojego. 
Przecież przebiegły Niemiec tém się 
nie przeraził, przeciwnie, może wła-
śnie chciał doprowadzić do zerwania 
układów, bo na twarzy jego znać groźbę 
i szyderstwo.

Postawa jednak polskiego króla, 
małego wzrostem, ale niepokonane-
go duchem, nie powinnaby budzić tego 
uczucia. Znać na nim niepohamowa-
ny a sprawiedliwy gniéw, który pali się 
w oczach, tkwi groźbą na czole i strasz-
nym czyni wyraz jego twarzy.

Być może, iż pragnęlibyśmy tę po-
stać króla-żołniérza, niezłamanego 
żadną przeciwnością, widziéć trochę 

Nie tylko domy i ulice
..............................................................................................................................................

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

1 | Karta z Protokołu 
trzeciej odprawy naczelników 
Wydziału Biura Odbudowy 
Stolicy, odbytej […] 
w gabinecie Kierownika Biura 
Odbudowy Stolicy w dniu 27 
marca 1945 r. (w zbiorach 
Archiwum Państwowego 
m. st. Warszawy) 

2 | Jan Matejko, „Władysław 
Łokietek zrywa układy 
na zjeździe w Brześciu 
Kujawskim z Karolem 
z Lizenburga, mistrzem 
krzyżackim”, 1879, olej, 
deska mahoniowa, wym. 
35,5 x 39,5 cm (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

(ilustracje: 1 – https://
www.szukajwarchiwach.
gov.pl/ru/jednostka/-/
jednostka/12445671; 2 – 
Muzeum Narodowe w Warszawie) 

................................................
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szlachetniejszą, być może iż gniéw jego 
wydaje się nieco pospolitym. Możnaby 
posprzeczać się o to z Matejką, że po-
jął go tak, a nieinaczéj; ale niepodob-
na odmówić téj twarzy wyrazistości 
dziwnéj. Jasne źrenice są nieubłaga-
ne aż do okrucieństwa, usta zdają się 
grzmiéć słowem groźby. Spojrzawszy 
na Łokietka, dorozumiéć się łatwo, 
że odgrywa się tu jeden akt wielkiego 

plemiennego dramatu, którego Grün-
wald był ostatnim. Na czole Łokietka 
tkwi zapowiedź tego strasznego epilogu, 
w którym, rzadkim trafem, losy wojny 
przechyliły się na stronę sprawiedliwo-
ści” (Przegląd sztuk pięknych, „Tygo-
dnik Ilustrowany”, nr 239 z 24 lipca 
1880 r., s. 54). 

Ostatecznie zwyciężył jednak po-
gląd, że okropności minionej wojny, 

w tym zniszczenia dzieł sztuki i na-
rodowych pamiątek, należy pokazać 
na wystawie w muzeum w szerszym 
kontekście. I tak z bliżej nam niezna-
nej „wystawy Matejkowskiej” wyewo-
luowała ciesząca się u zwiedzających 
niezwykłym powodzeniem ekspozy-
cja „Warszawa oskarża”.

Wojciech Przybyszewski

W dniu 30 kwietnia 2020 r., w ramach obchodów 75. rocznicy odbudowy Warszawy, na budynku 
przy ul. Chocimskiej 33 – dawnej siedzibie Biura Odbudowy Stolicy – odsłonięta została tablica 
upamiętniająca działalność tej instytucji: „Kamienice Chocimska 33, Skolimowska 4 i Skolimowska 6 
zostały wybudowane w l. 1936-1937 wg proj. Hipolita Rutkowskiego i Maksymiliana Goldberga. 
W budynku Chocimska 33 w l. 1945-1951 działało Biuro Odbudowy Stolicy – główna instytucja 
odpowiedzialna za planowanie i modernizację miasta oraz rekonstrukcję zabytków, założona 
14 lutego 1945 r. Związani z BOS architekci, urbaniści, konserwatorzy, artyści, rzemieślnicy 
i pracownicy budowlani dokonali inwentaryzacji zniszczeń wojennych, a następnie podnieśli 
Warszawę z ruin i nadali kierunek jej dalszego rozwoju”. 

(fot. Michał Krasucki)  

2
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Wnętrza lokali 
usługowych 
na warszawskim 
Starym Mieście

Kiedy zapadła decyzja, że Stare i Nowe Miasto w Warszawie mają 
być odbudowane, i to jako dzielnica mieszkaniowa, zrodziło się 
wiele pytań i trudności. Zastanawiano się, jak w wąskie gotyckie 
działki wpasować kamienice z niewielkimi, ale wygodnymi 
mieszkaniami z jasną kuchnią i urządzeniami sanitarnymi? Jak 
powiększyć podwórka? Jak rozgęścić zabudowę i zaplanować 
infrastrukturę – sklepy, pocztę, zakłady gastronomiczne 
i usługowe, szkołę, przedszkole, przychodnie lekarskie, apteki, 
muzea, księgarnie oraz kioski z gazetami? Stare Miasto miało 
być też przyjazne odwiedzającym je ludziom, a więc należało 
pomyśleć również o bazie turystycznej…

urszula zielińska-meissner



Wiele problemów związanych 
z  odbudową Starego i  No-
wego Miasta w  Warszawie 
jako dzielnicy mieszkanio-

wej udało się z  powodzeniem rozwiązać. 
W  większości partery odbudowywanych tu 
kamienic przeznaczone zostały, w  nawiąza-
niu do dawnych wzorów, na sklepy i  lokale 
usługowe, a piętra na mieszkania właścicieli 
czy najemców. Zaadoptowane zostały też 
piwnice, których niegdyś używano jako skła-
dów towarów. Po wojnie niektóre z nich po 
odgruzowaniu i oczyszczeniu stały się siedzi-
bą kawiarni i klubów (np. Domu Kultury na 
rogu Celnej i  Jezuickiej), a na Rynku Stare-
go Miasta w  przepięknie przesklepionych 
gotyckich wnętrzach kamienicy po Stronie 
Kołłątaja urządzona została elegancka i bar-
dzo stylowa restauracja „Krokodyl”. Z  kolei 
poza Stroną Dekerta przeznaczoną w całości 
na Muzeum Warszawy i częścią Strony Bars-
sa na Muzeum Literatury, lokale w parterach 
kamienic znalazły przeznaczenie publiczne, 
a odbudowujący je architekci byli również 
projektantami wnętrz.

Jednym z  architektów konserwatorów 
pracujących nad odbudową Starego Mia-
sta był Wacław Podlewski, który w tamtych 
trudnych czasach bardzo dobitnie pod-
kreślał znaczenie Starego Miasta w  historii 
Warszawy i kraju. Wnętrza kamienic, jak pi-
sał, miały sprostać „nowoczesnym wymogom 
zdrowotnym”, musiały być także odtworzone 
z  troską o  swój charakter i  styl. Autorstwa 
Wacława Podlewskiego jest wnętrze ka-
mienicy Fukierowskiej z  piękną drewnianą 
klatką schodową – na parterze z  winiarnią, 
a na pierwszym piętrze z  biblioteką i  salą 
konferencyjną Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki. W  winiarni architekt zaprojektował 
solidne drewniane stoły, zydle i ławy, wyko-
nane przez warsztaty Cepelii, a na ścianach 
zawiesił sztychy i ryciny, co nawiązywało do 
wystroju tego wnętrza sprzed 1939 r. W sali 
konferencyjnej zaprojektował kominek z ka-
fli pochodzących z manufaktury, niegdyś Ra-
dziwiłłów, w Nieborowie.

Troska o  styl i nastrój wnętrz miała czę-
sto wzruszający charakter, gdy np. szukano 

antycznych luster do wyposażenia zakła-
du fryzjerskiego (nieistniejącego już dziś) 
w  Rynku Starego Miasta nr 1, a wnętrza 
restauracji „Krokodyl” oświetlono w  części 
autentycznymi osiemnastowiecznymi lam-
pami weneckimi i  ich wiernymi replikami. 
W  dawnym zakładzie fryzjerskim jest dzi-
siaj kawiarnia, ale zostały gipsowe sztukate-
rie w  sieni, przedstawiające małego chłopca 
i  dziewczynkę na oznaczenie toalet, oraz 
popiersie dziewczyny czeszącej włosy i rama 
do lustra. Sosnowe boazerie w  sieni przed 
zakładem fryzjerskim dodawały charakteru 
i poczucia swojskości.

Troskę o  piękno i  styl staromiejskich 
wnętrz powierzono m.in. powołanemu 
w  1952  r. przedsiębiorstwu DESA, które 
oprócz handlu antykami miało prowadzić 
prace konserwatorskie, naprawcze mebli, 
oświetlenia i antyków w ogóle. Zatrudniano 
rzemieślników, historyków sztuki i  konser-
watorów. Ważna wydawała się wówczas wie-
dza o  obiektach zabytkowych. Profesor Jan 
Zachwatowicz wspominał, że w  pierwszych 
latach odbudowy Starego Miasta prowadził 
wykłady dla robotników (po pracy!) na te-
mat stylów historycznych, rodzajów cegły, 
wątku murów. Uczestnicy tych wykładów 
oceniali je bardzo pozytywnie i  zadawali 
nadzwyczaj trafne pytania.

Odbudowane kamienice na Rynku Sta-
rego Miasta, z urządzonymi wnętrzami skle-
pów i  dwoma muzeami, zostały uroczyście 
przekazane społeczeństwu 22 lipca 1953  r. 
Do licznie zgromadzonych na Rynku tłu-
mów z  balkonu sklepu Cepelii po Stronie 
Barssa przemawiał Bolesław Bierut. Od 
tamtego dnia zaszło wiele zmian, ale właśnie 
sklep Cepelii (Centrala Przemysłu Ludowe-
go i Artystycznego) jest do dziś najlepiej za-
chowanym oryginalnym wnętrzem na całym 
Starym Mieście. 

Wszystkie meble w Cepelii, takie jak pół-
ki na ceramikę czy tkaniny, witryny do eks-
pozycji haftów i  delikatnych przedmiotów, 
stojaki na pocztówki, stojaki na góralskie 
ciupagi, lady, krzesła i  siedziska zaprojekto-
wano specjalnie do tego wnętrza z uwzględ-
nieniem miejsca ich ustawienia i oświetlenia. 
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Architekt i plastyk Jan Szczerbatko oraz ar-
chitekt Jan Jerzy Gajewski – autorzy koncep-
cji urządzenia wnętrza − zaprojektowali w sa-
lach – jednej na parterze i dwóch na pierw-
szym piętrze − białe ściany, ozdobione ludo-
wymi kolorowymi motywami roślinnymi ze 
wsi Zalipie, słynnej z dekorowania w podob-
ny sposób swoich chat. Sufity z drewnianym 
belkowaniem wykonane zostały z  ciemnego 
sosnowego drewna, zaś podłoga z dębowych 
klepek ułożona została w  kwadraty, podob-
nie dębowa jest ciemna lamperia i drewniane 
schody z balustradą ozdobioną wyrzeźbioną 
szyszką. Oświetlenie stanowią specjalnie za-
projektowane żyrandole i  kinkiety z  kutego 
żelaza.

Nad wejściem do sklepu, pod balko-
nem pierwszego piętra został umieszczony 
w 1984 r. szyld z kutego żelaza – logo Cepelii 

autorstwa Stanisława Töpfera. Przedstawia 
ono ludowego kogucika z  fantazyjnie zawi-
niętymi piórami ogona (motyw z ludowych 
wycinanek i drewnianych zabawek). 

Cepelia, oprócz wyszukiwania zabytków 
sztuki ludowej i jej wzorów, popierania i or-
ganizowania spółdzielni oraz punktów sku-
pu, produkowała meble i przedmioty z me-
talu, kutego żelaza, wywieszki i  szyldy. Była 
dostawcą wyposażenia większości wnętrz na 
Starym i Nowym Mieście oraz wielu wnętrz 
w  innych placówkach handlowych, usługo-
wych i gastronomicznych ówczesnej Warsza-
wy. Na Starym Mieście dostarczyła stolarki 
budowlanej 35 lokalom, a dla 33 wykonała 
przedmioty kute w metalu oraz kraty okien-
ne i okucia. Godny podkreślenia jest fakt, że 
placówkę Cepelii na Starym Mieście prowa-
dzą osoby, które, doceniając wartość i wyjąt-
kowość tego sklepu, dołożyły starań, aby nic 
z  oryginalnego wystroju i  charakteru wnę-
trza nie zostało zmienione ani zniszczone. 
W  ubiegłym roku wnętrze zostało wpisane 
do rejestru zabytków.  

Tuż obok Cepelii został otwarty również 
22 lipca 1953  r. Salon DESY, pomyślany 
jako jej siedziba centralna. Projektantką tego 
wnętrza była arch. Barbara Brukalska. Meble 
stanowiące wyposażenie stałe były częściowo 
autentyczne, częściowo odtworzone przez 
warsztaty DESY w  Henrykowie, zatrudnia-
jące wówczas już około 100 pracowników, 
wśród których znalazło się wielu najlepszych 
warszawskich stolarzy pracujących pod kie-
runkiem rzeczoznawcy Henryka Eliowicza. 
Sufity i sklepienia w pomieszczeniach DESY 
pokryte były siecią stiuków. Na suficie na  
piętrze w czterech niewielkich polach utwo-
rzonych ze stiuków umieszczono malowidła 
ze scenami pejzażowymi. Lokal DESY został 
zamknięty  w 2011  r., ale nad drzwiami wej-
ściowymi nadal znajduje się znak firmowy. 

W tej samej pierzei przetrwała, choć nieco 
zmieniona, restauracja (początkowo cukier-
nia) „Kamienne Schodki”. Pierwotnie skła-
dała się z  trzech sal, z  których okna jednej, 
wyposażone w ozdobne z kutego żelaza kra-
ty, wychodziły na Rynek Starego Miasta. Au-
torem wnętrza był arch. Tadeusz Zagrodzki, 
a meble wykonane zostały w warsztatach Ce-
pelii. Na ścianach umieszczono dwa sgraffita 
autorstwa Romana Szałasa, przedstawiające 
widoki starej Warszawy, utrzymane w  kon-
wencji dawnego sztychu Dahlberga i akwarel 

1 | Kelnerki 
w stylizowanych ubiorach 
przed wejściem do cukierni 
„Kamienne Schodki”, lata 
pięćdziesiąte XX w.

|    Spotkania z Zabytkami       11-12  2020           40



Vogla, oraz nowej − z sylwetką Pałacu Kultu-
ry i Nauki (dzisiaj zamalowane). 

Po drugiej stronie Rynku Staromiejskie-
go znajduje się restauracja „Krokodyl”. Jej 
wnętrza znajdowały się na kilku poziomach. 
Pod adresem Rynek Starego Miasta 21 i 21a 
początkowo na piętrze była kawiarnia, a na 
parterze sklep cukierniczy oferujący sprze-
daż na wynos oraz zaprojektowany przez 
Jerzego Brabandera bar. Zdobiły go majoli-
kowe figurki siedemnastowiecznych miesz-
czan, wykonane przez krakowskich artystów 
plastyków. Zwracał uwagę (stoi do dziś) zie-
lony ceramiczny piec z kaflami ozdobionymi 
małymi krokodylkami autorstwa Heleny 
i  Romana Husarskich; podstawę pod piec 
wykonał Mieczysław Jarnuszkiewicz. W sali 
baru znajdowała się również (i jest do dzisiaj) 
ceramiczna kolorowa rzeźba małego chłopca 
(amorka) bawiącego się z  krokodylem; jej 
autorem był Henryk Jędrasiak. Wyjątkową 
ozdobą restauracji „Krokodyl” były osiem-
nastowieczne żyrandole i  kinkiety dostar-
czone przez antykwariat „Veritas”. Korytarz 
ze schodami prowadzącymi na pierwsze pię-
tro oświetlały oryginały i  repliki weneckich 
latarń. Sale pierwszego piętra, z białym tyn-
kowanym kominkiem (zachowanym), z bel-
kowanymi stropami, boazeriami z ciemnego 
drewna, takimiż drewnianymi krzesłami 
i taboretami, projektowali Zofia Krotkiewi-
czowa i  Jan Bieńkowski. Ściany ozdobione 
były fajansowymi talerzami z  dekoracjami 
wykonanymi przez współczesnych artystów. 
Ostatnia sala z amfiladowego ciągu była au-
torstwa artysty plastyka Bogdana Boberskie-
go. Zdobił ją drewniany strop kasetonowy, 
na ścianach gipsowe medaliony z podobizna-
mi rajców i wójtów, gdyż należała już ona do 
kamienicy zwanej Wójtowską. Poza stropem 
i  boazerią w  pomieszczeniu szatni nic się 
z oryginalnego wystroju nie zachowało, a lo-
kal zmienił przeznaczenie na Muzeum Świat 
Iluzji.

Restauracja „Krokodyl” po odbudowie 
została oddana do użytku w 1954 r. i − jak 
pisał o  niej na łamach „Stolicy” Tadeusz S. 
Jaroszewski − ze względu na swoje orygi-
nalne piętnasto- i  szesnastowieczne wnę-
trza stała się najatrakcyjniejszą restauracją 
w Warszawie. Jedna z sal, niewielka kwadra-
towa, przesklepiona była tzw. sklepieniem 
klasztornym, czyli krzyżowo-żebrowym na 
gurtach, tutaj krzyżujących się pośrodku. 

Oświetlenie stanowiły dwie oryginalne, wi-
szące z  góry weneckie latarnie. Na prawo 
od sali głównej znajdowały się jeszcze dwie 
w układzie amfiladowym – bufetowa („pod 
okrętem”) i z lożami. Urządzenia wszystkich 
dolnych sal dopełniały drobne sprzęty − cy-
nowe talerze na ścianach oraz kute ręcznie 
świeczniki autorstwa artysty plastyka Rafała 
Szmalenberga. Świeczniki, żyrandole, latar-
nie, a nawet popielniczki na stołach wyko-
nała Pomocnicza Spółdzielnia Pracy Usług 
Ślusarskich w  Warszawie. Projektantami sal 
na parterze byli Jan Bieńkowski, Krystyna 
Zofia Kognowicka, Zofia Krotkiewiczowa 
i Jerzy Pawłowski. Przed wejściem do restau-
racji znajduje się do dziś oryginalny szyld 

2 | Fragment wnętrza 
cukierni „Kamienne 
Schodki”, lata pięćdziesiąte 
XX w.

3 | Znak firmowy 
restauracji „Bazyliszek”, lata 
osiemdziesiąte XX w.
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przedstawiający krokodyla, zaprojektowany 
przez Mieczysława Kuzmę. Niestety, do dnia 
dzisiejszego z  oryginalnego wystroju nic się 
nie zachowało poza belkowanymi stropami 
i kominkiem na pierwszym piętrze oraz ka-
wałkiem boazerii drewnianej w szatni.

Innym wnętrzem specjalnie zaprojek-
towanym na Rynku Staromiejskim była re-
stauracja „Bazyliszek”, biorąca swą nazwę 
od bohatera warszawskiej legendy. Postacie 
z warszawskich legend i opowieści (np. War-
szawska Syrenka, dzielny szewczyk) pojawia-
ły się na elewacjach staromiejskich kamienic, 
z  wdziękiem zastępując zalecane wówczas 
socrealistyczne symbole.

Wnętrze restauracji „Bazyliszek” zostało 
zaprojektowane przez architektów z zespo-
łu prof. Piotra Biegańskiego. Styl poszcze-
gólnych sal, zwłaszcza pierwszego piętra, 
został dostosowany do charakteru architek-
tonicznego i  historii połączonych ze sobą 
kamienic. Malowidła ścienne o  motywach 
dekoracyjnych ornamentów oraz dwa ob-
razy – oleje na płótnie specjalnie zapro-
jektowane do tej restauracji były autorstwa 
Krzysztofa i Krystyny Heniszów. W sali na 
parterze znajdował się bufet nawiązujący 
do stylu baroku. W latach osiemdziesiątych 
XX w., kiedy to „Bazyliszek” został przejęty 
przez Hortex, wnętrza na parterze i częścio-
wo na pierwszym piętrze zostały ozdobione 
przez Jacka Zbroję malowidłami nawiązują-
cymi do dziewiętnastowiecznej Warszawy. 
Wtedy też został zamieniony dawny szyld 
wiszący nad wejściem autorstwa Jerzego 
Brabandera i Mieczysława Jarnuszkiewicza. 
Nowy szyld (wraz z całą szatą graficzną re-
stauracji – serwetki, menu, wizytówki) za-
projektowała Izabella Wentland. Na półpię-
trze restauracji została ustawiona błyskająca 

ślepiami rzeźba bazyliszka autorstwa Jana 
Szczepkowskiego. 

Pierwsze piętro restauracji wypełniały 
cztery sale w  amfiladzie. Każda z  nich zo-
stała zaplanowana z  myślą o  określonym 
stylu i  epoce w  dziejach Warszawy. Najdal-
sza po prawej od wejścia schodkami z  par-
teru została pomyślana jako sala w  duchu 
renesansowym. Na jej suficie umieszczono 
kasetony z  linearnie malowanymi wyobra-
żeniami stylizowanych zwierząt, ptaków 
oraz roślin. Zdobił ją też duży, renesansowy 
kominek. Ściany były gładkie, malowane 
na kolor piaskowy, od podłogi z  drewnianą 
boazerią. Z czasem w sali tej, nazywanej też 
rycerską (nazwy sal były zwyczajowe), ścia-
ny zostały ozdobione replikami białej bro-
ni. Przestrzeń z  barem i  wejściem z  parteru 
nazwana została salą malinową, od koloru 
obitego nią adamaszku. Z niej przechodziło 
się do sali niebieskiej, z racji pomalowanych 
na bladoniebiesko-seledynowy kolor ścian, 
zaprojektowanej w  stylu nawiązującym do 
epoki stanisławowskiej. Naprzeciwko okna 
wisiał obraz autorstwa Krzysztofa Henisza 
przedstawiający panoramę Warszawy, a nad 
kominkiem w owalnej ramie bukiet kwiatów. 
Obrazy te zostały specjalnie zamówione do 
tego konkretnego wnętrza. Na suficie, w ro-
gach znajdowały się kompozycje stylizowa-
nych ptaków, owoców i  kwiatów, również 
autorstwa Krzysztofa i  Krystyny Heniszów. 
Oświetlenie sali stanowiły dyskretne kinkie-
ty. Podłoga we wszystkich pomieszczeniach 
parteru i  pierwszego piętra restauracji była 
drewniana. Niestety, z oryginalnego wystro-
ju nic nie pozostało, zniknął kominek, hen-
rykowskie meble, a na ścianach zamiast ob-
razów Heniszów zawisły banalne fotografie 
z  przedwojennej Warszawy. I tak dzisiejszy 

4 | Fragment fryzu 
„Historia poczty” 
w restauracji „U Barssa”
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„Bazyliszek” jest już bardzo odległy od peł-
nego wdzięku oryginału z 1953 r. 

Tuż obok, w kamienicy, gdzie do 1944 r. 
znajdowała się księgarnia Jakuba Mortkowi-
cza, został urządzony sklep z porcelaną. Wnę-
trze ozdobione było sztukaterią na ścianach 
i  suficie, które pozostały do dziś, a gabloty, 
niegdyś z  ćmielowską porcelaną i  kryształa-
mi, wypełniają teraz wyroby z bursztynu.

Jeśli ktoś szuka restauracji o specjalnym 
klimacie, z  pewnością doceni wnętrze re-
stauracji „U Barssa”, choć jest ona znacz-
nie młodsza od „Krokodyla” i „Bazyliszka”. 
Pierwotnie znajdował się tu sklep filate-
listyczny, gdzie można było nie tylko za-
opatrzyć się w  ciekawe znaczki pocztowe, 
ale także zasięgnąć fachowych informacji. 
Ozdobą sal pierwszego piętra są malowidła 
przedstawiające dzieje poczty polskiej. Są to 
kolorowe, niczym ilustracje do najpiękniej-
szych baśni, fryzy biegnące tuż pod sufitem. 
Nazwiska malarzy: Mariana Bogusza, An-
drzeja Zaborowskiego,  Andrzeja  Szlagiera 
i  autorki scenariusza J.  Murawieckiej  wid-
nieją w  stylizowanej ramie tuż przy oknie 
sali od Rynku. Jest tam też dopisek o inten-
cji przedsięwzięcia: „PRACE UKOŃCZONO 
DN. 5 LIPCA 1953  r. / DLA UCZCZENIA 
100 ROCZNICY / URODZIN / VINCENTE-
GO VAN GOGHA” (!). Tak to ideologia so-
crealizmu ustępowała zachwytowi nad wiel-
ką sztuką. Dodatkową ozdobą wnętrz jest 
malarska kompozycja tych samych autorów, 
imitująca bogatą, złotolitą tkaninę, umiesz-
czona na podeście drewnianych schodów 
łączących parter z  pierwszym piętrem, ob-
razująca historię warszawskich pieczęci. 
Warto też zwrócić uwagę na ręcznie kutą 
kratę autorstwa Henryka Grunwalda.

W lokalu obok, pod nr. 12, mieścił się nie-
gdyś zegarmistrz. Do dziś zachowało się tu 
piękne malowidło przedstawiające historię 
czasu, również autorstwa Mariana Bogusza.

Stosunkowo mało zmieniło się od czasu 
odbudowy wnętrze poczty na rogu Rynku 
i  Zapiecka, choć zasłaniają je dzisiaj stojaki 
z bardzo kolorowymi pismami. Poczta mie-
ści się w  kamienicy odbudowanej według 
projektu Andrzeja Węgrzeckiego. Jej wnę-
trza na parterze i  pierwszym piętrze zapro-
jektował Jan Bieńkowski. Wszystkie detale 
wyposażenia zostały pomyślane z największą 
starannością i troską o wygodę interesantów. 
Do wnętrza prowadzą drewniane drzwi, 

a w środku jeszcze dodatkowo ażurowa, kuta 
krata. Wszystkie meble zostały indywidu-
alnie zaprojektowane, okienka dla wysyła-
jących listy są mniejsze, większe dla nadają-
cych paczki, pulpity umożliwiają zapisanie 
czegoś czy wypełnienie druku, a po stronie 
pracowników umieszczono specjalnie zapro-
jektowane przegródki na większe i mniejsze 
koperty. Są też skrzynki dla poste restante, 

5 | „Historia warszawskich 
pieczęci”, fragment 
malowidła imitującego 
złotolitą tkaninę 
w restauracji „U Barssa”

6 | Malowidło Mariana 
Bogusza „Historia czasu” 
w dawnej pracowni 
zegarmistrzowskiej na Rynku 
Starego Miasta 12
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a na piętrze dodatkowo stolik i  krzesła dla 
oczekujących oraz kabiny telefoniczne, gdyż 
w tamtych latach rozmowy międzynarodowe 
tzw. zwykli obywatele mogli realizować tylko 
na poczcie. Oświetlenie również zostało za-
projektowane indywidualnie – ręcznie kute 
żyrandole i  kinkiety. Poczta polska planuje 

udostępniać salę pierwszego piętra na ekspo-
zycję stałą, obrazującą wygląd dawnego urzę-
du pocztowego.

Autorem wnętrza sąsiadującej z  pocztą 
apteki również był Jan Bieńkowski. Belki 
stropu apteki z  ciemnego drewna kontra-
stują tu ze ścianami pomalowanymi na biało 
i z ciemnymi linearnymi rysunkami wykona-
nymi we wgłębnych reliefach. Na ladzie do 
niedawna ustawiony był parawan o  szkla-
nych płycinach, a na jednej z nich w technice 
wytrawiania szkła zostali przedstawieni pa-
troni apteki − święci Kosma i Damian. Obie-
gające dwie ściany za ladą półki na leki wy-
konane zostały, podobnie jak stropy, również 

z  ciemnego drewna. Oryginalnie posadzka 
była marmurowa, obecnie są to jasne ułożone 
skośnie ceramiczne płytki. Wnętrze oświetla 
mosiężny żyrandol, w dwu łukach pod sufi-
tem umieszczone zostały artystyczne kraty, 
podobnie ozdobna krata jest w łuku nad wej-
ściem. Wielka szkoda, że tak piękne wnętrze 

reklamują teraz zawieszone w  dwu oknach, 
wielkie jak dla dinozaurów, styropianowe 
piguły. Przed wejściem wisiał szyld przedsta-
wiający węża eskulapa autorstwa Mieczysła-
wa Jarnuszkiewicza; teraz jest usunięty, ale 
miejmy nadzieję, że tylko chwilowo.

Pierwotnie o  charakterze wielu sklepów 
na Starym Mieście informowały semaforowe 
szyldy wiszące nad wejściem. Wiele z  nich 
nadal cieszy oczy swym pięknem, ale znaczna 
część zniknęła, gdy lokale zmieniły branże. 
Tak zaginął prześliczny koszyczek z kwiata-
mi przy ul. Świętojańskiej 11. Była to zresztą 
druga wersja, gdyż pierwsza także się komuś 
spodobała. Autorem obu wersji był Jerzy 

7 | Wnętrze na pierwszym 
piętrze w Urzędzie 
Pocztowym w Rynku 
Starego Miasta 15
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Brabander, a wykonał je Jerzy Jarnuszkie-
wicz. Miejmy nadzieję, że zawiśnie na swo-
im miejscu szyld niegdyś bardzo popularnej 
kawiarni „Gwiazdeczka” przy ul. Piwnej 28, 
gdyż lokal ten po wielu przebranżowieniach 
powraca do swej pierwotnej funkcji.

Przy Piwnej 7 nad wejściem do sklepu 
mięsnego wisiał szyld z  wyobrażeniem gło-
wy wołu, a wewnątrz błękitno-białe kafelki 
z  wyobrażeniem zwierząt i  ptactwa domo-
wego zdobiły ściany, pięknie harmonizując 
z  ciemnymi belkami sufitu. Belkowane su-
fity były i  nadal są dekoracją wielu innych 
wnętrz na Starym Mieście, jak np. w dawnej 
drogerii przy ul. Świętojańskiej 14 (obecnie 
sklep z bursztynem), gdzie solidna drewnia-
na ława, ustawiona pod gotyckim łukiem, 
zapraszała do odpoczynku, gdy zbyt długo 
trzeba było czekać w kolejce.

Z realizacji wnętrz z początku lat siedem-
dziesiątych XX  w. nie sposób zapomnieć 
o  działającym nieprzerwanie przez 40 lat 
Biurze Podróży Stare Miasto przy Świętojań-
skiej 25, rozpoznawalnym na wszystkich por-
talach europejskich. Ciemne drewniane me-
ble zaprojektowane zostały specjalnie dla tej 
placówki. Kuliste miedziane lampy dawały 
ciepły, przyjazny blask. Wystroju dopełnia-
ły zawieszone na ścianach herby miast pol-
skich; zaprojektowane zostały specjalnie do 
tych okien. Dzisiaj pozostały jedynie kraty 
w dwu oknach z logo ORBISU z globusem, 
ale nie mają one już nic wspólnego ze znajdu-
jącym się wewnątrz sklepem pamiątkarskim.

Idąc ul. Świętojańską w stronę pl. Zamko-
wego w kamienicy pod nr. 5 widzimy Biblio-
tekę Publiczną, której wystrój szczęśliwie po-
został – solidne drewniane drzwi wejściowe 
wiodą do przestronnego, oświetlonego ory-
ginalnymi żyrandolami i  kinkietami holu, 
z oryginalną posadzką, ułożoną z kwadrato-
wych płyt lastriko o fakturze godnej wenec-
kiego terazzo. 

Na Starym Mieście był także minidom 
towarowy, inaczej sklep wielobranżowy przy 
Zapiecku. Od 1972 do maja 2014 r. mieści-
ła się tam galeria sztuki współczesnej „Za-
piecek”. W  późnych latach pięćdziesiątych 
i  sześćdziesiątych XX  w., kiedy sprzedaw-
czynie w  ciemnogranatowych satynowych 
fartuchach z białymi kołnierzykami sprzeda-
wały tam galanterię, tkaniny i artykuły spo-
żywcze, towary znajdowały się na specjalnie 
zaprojektowanych półkach, w witrynach i na 

ladach. Do dziś takie półki sklepowe, wpaso-
wane w kształt sklepień i łuki ścian zachowa-
ły się jeszcze w sklepie spożywczym przy ul. 
Piwnej 51/53, w  kamienicy, gdzie niegdyś 
mieszkał i miał swoje obserwatorium Antoni 
Magier, o czym informuje napis i  tematycz-
ne sgraffito na elewacji, autorstwa Edmunda 
Burke.

Życie na Starym Mieście uległo wielu 
zmianom. Przede wszystkim jest tu coraz 
mniej stałych mieszkańców. Mieszkania stały 
się minihotelami. Zmieniły się też standardy, 
wolimy mieszkania większe, ciche, z  balko-
nem, z windą w budynku, a tu głośno, mnó-
stwo turystów, dużo imprez, szum.

Przychodzą na myśl słowa z piosenki Je-
rzego Haralda i  Ludwika Starskiego (z fil-
mu Skarb z 1948 r.): „Że tam ktoś bogatszy, 
że pieniądze ma? Lecz ten ktoś nie patrzy 
tak na Wisłę z okien co dzień jak ja! I czego 
jeszcze trzeba gdy Wisła w dole lśni a w górze 
błękit nieba? Ach, to już wystarczy mi!”. Czy 
dzisiaj to wystarczy? Co zrobić, aby Stare 
Miasto znowu żyło prawdziwie, by nie sta-
wało się skansenem, jak nie ulegać kapry-
śnym modom i  nie likwidować dawnych 
wnętrz. Przecież dzięki wyobraźni dobrego 
projektanta mogą one dalej żyć i cieszyć swą 
oryginalnością.

Urszula Zielińska-Meissner

8 | Detal drewnianej 
poręczy w sklepie ze sztuką 
ludową

(ilustracje: 1, 2 – wg wikipedia. 
pl; 3, 6-8 – fot. Urszula 
Zielińska-Meissner;  
4 – fot. Antoni Oleksicki)
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Gucin Gaj  
– zapomniany ogród 
Warszawy

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

projektowanym Gucinie szukał spo-
koju. Na tablicy fundacyjnej (nie za-
chowała się) widniała inskrypcja wy-
jaśniająca motywy i  cele arystokraty. 
Samodzielna praca nad dziełem „wy-
brania i  upiększania tego ustronia” 
miała zapewnić mu miejsce, w którym 
znajdzie odpoczynek od intensywnej 
pracy publicznej i  będzie mógł po-
święcić się nauce. Od samotniczego 
charakteru miejsca występowały od-
stępstwa w postaci wizyt najbliższych, 
ale jedynie w dni świąteczne.

Nim jednak Gucin stał się upra-
gnioną ostoją spokoju wśród kojącej 

natury, Kostka Potocki musiał roz-
wiązać najbardziej palący problem 
pozyskania dodatkowych gruntów. 
Skromny teren pozostający w  jego 
dyspozycji, z  niewielkim osiemnasto-
wiecznym kompleksem dworskim, 
nie dawał możliwości stworzenia za-
łożenia o charakterze krajobrazowym, 
zgodnym z  ówczesnymi założeniami 
sztuki ogrodowej. 

Długie lata trwały rozmowy z pro-
boszczem najstarszej w  Warszawie, 
utworzonej w  1238  r. parafii św. Ka-
tarzyny, do której należały sąsiadujące 
tereny na zboczu skarpy. Transakcję 

Jedna z  bardziej uroczych aneg-
dot warszawskich, przytoczona 
w  Albumie Wilanowa z  1877  r., 
dotyczy szlachetnej rywalizacji 

    pomiędzy właścicielami dóbr wi-
lanowskich, Stanisławem Kostką Po-
tockim, a jego żoną Aleksandrą. Ry-
walizacja miała toczyć się na polu 
dość wyjątkowym – zaprojektowania 
i  urządzenia dwóch założeń parko-
wo-ogrodowych. Aleksandra Potocka 
podjęła się aranżacji terenu znajdują-
cego się po wschodniej stronie Jezio-
ra Wilanowskiego, w  bezpośrednim 
sąsiedztwie Pałacu w  Wilanowie – 
czyli obecnego Morysina. Stanisław 
Kostka wybrał odleglejszy teren znaj-
dującego się na tarasie Skarpy Wiśla-
nej  folwarku Służew – obecnie zna-
ny jako Gucin Gaj. Nazwy obu zało-
żeń zostały nadane na cześć  wnuków, 
Maurycego i  Augusta. Przez trzy lata 
małżonkowie mieli nie oceniać efek-
tów swoich starań...

Jaki był wynik tej rywalizacji po 
stronie Stanisława Kostki Potockiego 
– jednego z  wybitniejszych umysłów 
XIX w.?

Potocki, przystępując do reali-
zacji inwestycji w  1817  r., był już 
w  pełni ukształtowanym estetycznie 
badaczem i  praktykiem architektu-
ry oraz sztuki ogrodowej. Cechowa-
ło go również dojrzałe spojrzenie na 
życie publiczne i  prywatne. W  nowo 

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

1 | Kartka okolicznościowa wydana w 1914 r. 
przez PTTK z okazji setnej wycieczki do Gucina 
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sfinalizowano dopiero w 1820 r., kie-
dy to doprowadzono do zamiany 
i dzierżawy części gruntów. Ostatecz-
nie powierzchnia założenia, obejmu-
jącego część wzgórza, skarpę i  teren 
u  podnóża wraz ze stawem wynosiła 
około 7,5 ha.

Atutem tworzącym niepowta-
rzalny charakter zagospodarowania 
całego wzgórza, docenianym przez 
Potockiego, była bryła kościoła św. 
Katarzyny. Malowniczo usytuowa-
na budowla, z  gotyckim prezbite-
rium, stanowiła naturalną domi-
nantę w  terenie. Nie było potrzeby 
wznoszenia stylizowanych ruin, 
budowli czy pawilonów, wystar-
czyło odpowiednio wyeksponować 
i otworzyć widok na kościół. Zacho-
wana ikonografia pokazuje, jak Ko-
stce Potockiemu udało się pogodzić 
wszystkie te elementy, tworząc siel-
skie siedlisko.

Kiedy Potocki przystąpił do prac 
budowlanych, na dworskim terenie 
znajdował się drewniany dwór. Jego 
forma znana jest z rysunków projekto-
wych architekta amatora. Po przebu-
dowie dwór zyskał kilka dodatkowych 
pomieszczeń, nadal jednak pozostał 
parterowym, wiejskim w  charakterze 

budynkiem z  wysokim dachem 
i dwiema werandami. W jego otocze-
niu znalazła się zabudowa zespołu go-
spodarczego składającego się z oficyn, 
stajni, wozowni i figarni.  

Z obiektów małej architektury po-
wstała za czasów Kostki Potockiego 
drewniana altana, pierwotnie znajdu-
jąca się w dolnym ogrodzie, a z czasem  
przeniesiona na pomost na stawie. Za-
chował się również projekt doryckiej 
świątyni, która miała znaleźć się na te-
renie ogrodu. Projektu najprawdopo-
dobniej nigdy nie zrealizowano.

Założenie ogrodowe zostało za-
komponowane w  nawiązaniu do go-
spodarczego charakteru folwarku. 
Można tu odnaleźć nawiązanie do 
modnej idei realizowanej w ogrodach 
angielskich, tzw. farmy ozdobnej. 
W najbliższym otoczeniu dworu mia-
ły znajdować się klomby oraz ogród 
użytkowy. Wytyczone ścieżki prowa-
dziły wzdłuż górnej krawędzi skarpy, 
by następnie szerokim zejściem z  ka-
miennymi stopniami zbiec ku podnó-
żu skarpy i dookoła stawu. Wyznacza-
ły one również punkty widokowe.

Bardzo ciekawym, choć nie-
widocznym elementem założenia 
przestrzennego Gucina, jest system 

podziemnych korytarzy, znajdują-
cy się w  północno-wschodniej części 
skarpy. Nie jest jednoznacznie okre-
ślona jego funkcja ani czas powsta-
nia. Najprawdopodobniej jest to ele-
ment systemu gromadzącego wodę, 
pochodzącego jeszcze z  czasów Jana 
III Sobieskiego i  zaprojektowanego 
przez jego nadwornego architekta 
Augustyna Locciego. W  podziem-
nej budowli miała zbierać się woda, 

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

2 | Dwór 
w Gucinie na 
fotografii z 1929 r.

3 | Wnętrze 
podziemnego 
korytarza budowli 
znajdującej się na 
terenie Gucina na 
fotografii z 1929 r.

..............................
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stanowił Pałac w Wilanowie.  Powią-
zania miały charakter nie tylko go-
spodarczo-funkcjonalny, ale również 
widokowy i kompozycyjny. Ze wzgó-
rza roztaczał się widok na położone 
na wschodzie łąki wilanowskie, Pałac 
w Wilanowie oraz w dalekiej perspek-
tywie Wisłę, na południe na Las Na-
toliński, a na północy na Łazienki. 

Śmierć twórcy Gucina 14 wrze-
śnia 1821  r. nie zakończyła zmian 
zachodzących w  Gucinie. Aleksan-
dra Potocka, chcąc upamiętnić męża 
i jego zasłużonego dla Ojczyzny brata 
− Ignacego Potockiego (zm. 1809 r.), 
stworzyła na przeciwległym brze-
gu stawu Gaj. Inicjatywa niezwykła, 
sięgająca do antycznej tradycji kul-
tu świętych gajów. Przestrzeń zyska-
ła nowe znaczenie, już nie tylko jako 
arkadyjskie założenie ogrodowe, ale 
również ogród pamiątkowy poświę-
cony dwóm wybitnym mężom stanu. 

Uroczyste nasadzenia trwały do 
1830  r. W  tym czasie Gaj wzboga-
ciło ponad 200 drzew. Miały one 
znaczenie nie tylko przyrodnicze, 
były również drzewami-pomnikami. 
Sadzone dęby, modrzewie, topole, 
dęby, brzozy i  jesiony miały odnosić 

się symbolicznie do cech charakteru 
i cnót braci Potockich. 

Członkowie rodziny oraz najwy-
bitniejsi przedstawiciele elity Króle-
stwa Polskiego, chcący oddać hołd 
zmarłym, fundowali również kolejne 
obiekty małej architektury. Wpisywa-
ły się one idealnie w romantyczno-pa-
triotyczny charakter parku, wzmac-
niając jego symboliczne znaczenie. 
Znane są dziś w  większości z  opisu: 
sarkofag, obelisk z  urną i  sfinksem, 
obelisk Mostowskich z  ławą kamien-
ną, kamienie pamiątkowe oraz tablica 
fundacyjna. 

Od czasu stworzenia parku pamiąt-
kowego nazwa Gucin odnosiła się do 
zabudowań dworskich oraz ogrodów, 
zaś Gaj do obszaru znajdującego się 
u  podnóża wzgórza, wzdłuż brzegu 
stawu. Z czasem obie nazwy połączyły 
się w znany do dziś Gucin Gaj.   

Krytycznym czasem dla Gucin 
Gaju był rok 1831  r. Podczas wojny 
polsko-rosyjskiej dużych uszkodzeń 
doznaje kościół wraz z  sąsiednimi za-
budowaniami folwarcznymi. Mocno 
przetrzebiony jest również drzewostan 
Gaju, a znajdujące się w  nim monu-
menty zostają częściowo zniszczone. 

która następnie była doprowadzana 
do ogrodu wilanowskiego i  zasila-
ła tamtejsze fontanny. Z  biegiem lat 
miejsce to obrosło licznymi legenda-
mi i  przypisywano mu różne funkcje 
– groty lub nawet grobów masoń-
skich. Aury tajemniczości dodawał 
fakt, że Gucin był miejscem spotkań 
loży masońskiej, której Kostka Po-
tocki był aktywnym członkiem. Sama 
forma ceglanego, podziemnego, krę-
tego korytarza, z  licznymi niszami, 
działała na wyobraźnię i  skłaniała do 
dodawania mu znaczeń. Obecnie pod 
kolebkowym sklepieniem korytarzy 
zimuje bardzo liczna populacja nieto-
perzy i z tego powodu został tam usta-
nowiony pomnik przyrody.

Stanisław Kostka Potocki, wyko-
rzystując naturalne, niezwykle atrak-
cyjne uwarunkowania terenu, jego 
potencjał przyrodniczy oraz zastaną, 
autentyczną, oryginalną w  formie ar-
chitekturę kościoła i  ceglanego kory-
tarza, stworzył założenie ogrodowe 
o  dużej wartości krajobrazowej. Gu-
cin w tym czasie zyskał rangę rezyden-
cji filialnej, wpisującej się w  koncep-
cję wielkoprzestrzennego założenia 
urbanistycznego, którego centrum 

4
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Wilanowskich, która wykorzystywała 
stawy dla hodowli ryb, a część terenu 
jako sady owocowe. 

Od początku XX  w. majątek za-
czął systematycznie podupadać. Park 
stał się źródłem drewna dla okolicz-
nej ludności, a dawne zabudowania 
popadły w ruinę. Dzisiaj  czytelny jest 
jedynie układ przestrzenny (przebieg 
granic) Gucin Gaju, a z  zabudowań 
grota na skarpie. W  1934  r. Adam 
Branicki sprzedał sąsiadujące z  tere-
nem kościoła zabudowania dworskie 
wraz z ogrodem górnym. Już w 1939 r. 

dwór uległ pożarowi i  przez kolejne 
lata popadał w  ruinę, by zostać roze-
brany na początku lat sześćdziesiątych 
XX  w. W  miejscu dawnych zabudo-
wań gospodarskich na placu kościel-
nym w  1993  r. został odsłonięty Po-
mnik Męczenników Terroru Komuni-
stycznego. Dwa monumenty zdobiące 
niegdyś Gaj, czyli sarkofag i  obelisk 
z  urną, zostały w  1963  r. przeniesio-
ne do Parku Wilanowskiego. Uchro-
niło je to przed degradacją i  znisz-
czeniem. Losy pozostałych elemen-
tów wyposażenia Gaju są nieznane. 

Po śmierci twórczyni Gaju, Aleksan-
dry Potockiej (zm. 1831  r.), założe-
nie dziedziczy jedyny syn Aleksander. 
Nie wykazuje on jednak pasji i  zaan-
gażowania rodziców w  kształtowaniu 
tej przestrzeni. Dopiero czas po jego 
śmierci i przejęciu dóbr przez Augusta 
Potockiego (imiennika Gucina), wnu-
ka Stanisława i Aleksandry Potockich, 
jest okresem dynamicznego rozwoju 
gospodarczego – czasem nowych in-
westycji i  aranżacji. Założenie działa 
jako część folwarku służewskiego, za-
rządzana przez Administrację Dóbr 

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

4 | Plac, na którym 
znajdowały się 
niegdyś zabudowania 
gospodarcze Gucina, 
w głębi kościół św. 
Katarzyny

5 | Teren dawnego 
ogrodu w Gucin Gaju 

6 | Współczesny widok 
alei nad stawem w Gucin 
Gaju

..........................................
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Wydany niedawno nakładem Fundacji im. Felixa hr. Sobańskiego album 
Kaplica grobowa Łubieńskich i Sobańskich na cmentarzu w Wiskitkach, 

pióra Marcina Brzezińskiego, wybitnego znawcy historii polskiego ziemiań-
stwa, przedstawia historię mauzoleum dwóch wielkich rodów związanych 
z Mazowszem: Łubieńskich i Sobańskich.

Książka ta to lektura nie tylko dla tych, których interesuje genealogia. Po-
kazuje ona nierozerwalność historii i tradycji polskiego ziemiaństwa z historią 
i tradycją kraju. Michał Sobański, prezes Fundacji im. Felixa hr. Sobańskiego, 
inicjator i fundator remontu kaplicy, wielkim nakładem sił 
i środków gruntownie odnowił rodzinne mauzoleum, budow-
lę niezwykłą nie tylko w skali Mazowsza, ale i całego kraju.

Publikacja składa się z czterech części. W pierwszej po-
znajemy zarys historii kaplicy grobowej Łubieńskich i Sobań-
skich na cmentarzu w Wiskitkach oraz osoby, które w latach 
1975-1976 uratowały kaplicę. Znajduje się tu też wykaz 
osób pochowanych w kaplicy do 1927 i do 2020 r. oraz ma-
jących tu tablice kommemoratywne.

W drugiej i trzeciej części przedstawione zostały frag-
menty genealogii rodów Łubieńskich herbu Pomian i So-
bańskich herbu Junosza oraz biogramy ponad siedemdzie-
sięciu osób pochowanych w kaplicy. Czwarta część zawiera 

dzieje miejscowej parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika i kalenda-
rium najważniejszych wydarzeń w parafii. Osobno opisano grób Izydora So-
bańskiego na cmentarzu Montmartre w Paryżu i grób Leona Sobańskiego 
Na Rossie w Wilnie. Na końcu albumu zamieszczono bibliografię i indeks 
osobowy.

Marcin Brzeziński na jednym ze spotkań promujących publikację ujawnił, 
że prace nad nią trwały pięć lat. Dużo czasu zajęło dotarcie do informacji 
o każdej z pochowanych w kaplicy osób. Autor opowiadał też o poszukiwa-

niach portretu lub fotografii każdej osoby. W przypadku po-
staci znanych nie stanowiło to problemu. Więcej zachodu za-
jęło dotarcie do wizerunków osób mniej znanych, ale okazało 
się, że w zbiorach rodziny Korwin-Szymanowskich, których 
przedstawicieli również pochowano w Wiskitkach, zachowały 
się liczne fotografie portretowe. Dzięki temu możemy dziś 
zobaczyć, jak wyglądali niemal wszyscy pochowani w kaplicy. 
Ponadto autor dotarł do cennych zdjęć ilustrujących dzieje 
kaplicy. Fotografie te pokazują m.in. katastrofalny stan bu-
dowli w latach siedemdziesiątych XX w., jej odbudowę, uro-
czystość poświęcenia przez kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w 1976 r. czy włamanie i profanację grobowca w 1993 r. 
Unikatowych zdjęć zamieszczonych w książce jest ponad 600.

Spotkanie z książką

KAPLICA	NA	CMENTARZU	W	WISKITKACH

zainteresowanie tematem i  świado-
mość wartości tego terenu jest znaczna. 
Kanoniczna praca Longina Majdec-
kiego, opracowanie działalności pro-
jektowej Stanisława Kostki Potockiego 
autorstwa Jolanty Polanowskiej, pu-
blikacja Macieja Świątkowskiego oraz 
książka Piotra Sypczuka dają możli-
wość zagłębienia się w  temat niezwy-
kłej historii tego miejsca. Projektowa-
ny miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zakłada odtworzenie 

historycznego założenia parkowo-
-ogrodowego na dolnym tarasie skar-
py. Szansą dla Gucin Gaju jest również 
utworzony w 2012 r. Wilanowski Park 
Kulturowy, którego celem jest ochro-
na krajobrazu kulturowego obszaru 
dawnych dóbr wilanowskich. Zachę-
cam również do odwiedzania tego nie-
zwykłego miejsca i dostrzeżenia w nim 
dawnych śladów świetności. 

Katarzyna Krzywicka

Z  zachowanego drzewostanu jedynie 
kilkanaście drzew ma wartość histo-
ryczną; drzewa są rozproszone na tere-
nie dawnego Gaju oraz obszaru przy-
kościelnego. Z  ogrodu otaczającego 
dwór nie pozostało nic. Połączenia wi-
dokowe i  kompozycyjne zostały bez-
powrotnie utracone poprzez współ-
czesną zabudowę poniżej skarpy.

Chociaż materialnych śladów po 
dawnym układzie przestrzennym za-
łożenia nie zostało wiele, to jednak 

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

7 | Zdegradowany 
staw

(ilustracje: 1-3 – 
POLONA BN; 4-7 – fot. 
Katarzyna Krzywicka)
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Drewniana willa 
na warszawskiej Białołęce

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

z Henrykowa do Płud. „Ciuchcia” do-
woziła tam letników i  kuracjuszy. Po 
27 latach, w  1930  r. skasowano kurs 
do Płud, a kolejkę ostatecznie zlikwi-
dowano w 1963 r. na rzecz nowocze-
snej komunikacji miejskiej, tj. autobu-
sów i tramwajów.

Willa przy ul. Fletniowej  2 (daw-
niej ul. Długa) jest okazałym dwupię-
trowym, podpiwniczonym domem, 

o  konstrukcji sumikowo-łątkowej. 
Zbudowana około 1900  r. dla Ana-
stazji Śmiernickiej, pozostała jej wła-
snością do 1945  r. Najbardziej de-
koracyjną częścią willi są dwie duże 

Drewniana, dwupiętrowa 
willa przy ul. Fletniowej 2 
została wybudowana oko-
ło 1900 r. w stylu nadświ-

drzańskim (potocznie zwanym świ-
dermajerem). Jest unikatowym obiek-
tem, gdyż stanowi jedyny przykład 
tego typu budownictwa w północno-
-wschodniej Warszawie.

Powstanie willi wpisywało się 
w  plany rejenta Krzysztofa Kiersnow-
skiego, właściciela folwarku Płudy. 
Wzorując się na Otwocku, planował 
zorganizować na terenie folwarku pod-
warszawskie letnisko, zapisane w  księ-
gach wieczystych jako „Osada Zawada 
I”. Wybrana przez rejenta okolica miała 
charakter wypoczynkowy już znacznie 
wcześniej, tj. od momentu uruchomie-
nia w 1877 r. nadwiślańskiej drogi żela-
znej. Zgodnie z tym, co pisze Bronisław 
Chlebowski w Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich (Warszawa 1892, t. 8, s. 326), 
w  Płudach „był przystanek drogi żela-
znej nadwiślańskiej, odległej 5,5 wior-
sty od Warszawy. Przy stacji wzniesio-
no liczne wille i domki służące na letnie 
mieszkanie dla ludności Warszawy”.

Kiersnowski postanowił wykorzy-
stać i  rozwinąć potencjał tego miej-
sca. Zawiązał w  tym celu, jako jeden 
z głównych pomysłodawców, „Spółkę 
Udziałową Budowy Kolejki Jabłonna-
-Wawer” („Inżynier Kolejowy”, 1  lip-
ca 1930, nr 7, s.  257). Wąskotorowe 
wagoniki połączyły Jabłonnę z  War-
szawą-Mostem, Wawrem, a następ-
nie z  Karczewem, co wpłynęło na 
dynamiczny rozwój okolicy. Kolejka 
rozpoczęła kursy w  grudniu 1900  r. 
W  1903  r. uruchomiono wzdłuż 
ul.  Klasyków bocznicę biegnącą 

1 | Willa przy ul. Fletniowej 2 w Warszawie przed 
remontem, widok na elewację południową, stan 
w 2017 r.

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

Krzysztof Kiersnowski (1850-1923) był notariuszem przy warszawskim Sądzie 
Okręgowym. Zasłynął z  działalności dobroczynnej, sprowadzając do Płud Siostry 
Franciszkanki Rodziny Maryi i fundując dom sierot. Był również inicjatorem budo-
wy w  1908  r. neogotyckiego kościoła, który miał stanąć na części jego ziemi przy 
ul. Klasyków; świątyni nie dokończył z powodu problemów w interesach. Sprzedał 
majątek w Płudach, przeniósł się do Brzezin i objął stanowisko rejenta powiatowe-
go. Budowę kościoła dokończyli mieszkańcy w 1913 r., dzięki determinacji małżon-
ków Wacława i Marii Wędrowskich. Wacław Wędrowski był budowniczym świątyń 
(współpracował m.in. z Józefem Piusem Dziekońskim), Maria Wędrowska zbierała 
fundusze na dokończenie budowy kościoła.
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z fasetą zostały wykonane w kolorysty-
ce błękitów, ugru i ochry.

Dom przetrwał drugą wojnę świa-
tową bez większych zniszczeń, pomi-
mo że od 15 września do końca paź-
dziernika 1944  r. toczyły się w  Płu-
dach zacięte walki, a teren ten był 
kilkakrotnie bombardowany. Po za-
kończeniu wojny budynek został zna-
cjonalizowany i zasiedlony przez loka-
torów z kwaterunku. Z powodu braku 

właściwej opieki zaczął popadać w ru-
inę. W latach osiemdziesiątych XX w. 
ze względu na zły stan techniczny 
obiektu wydano decyzję admini-
stracyjną nakazującą jego rozbiórkę. 
W 1990 r. willę na własność wykupiła 
jedna z  mieszkających w  niej rodzin, 
wykonując jedynie drobne naprawy 
dachu i  instalacji. Po wyprowadzce 
właścicieli przed 2010 r. dom stał pu-
sty i niezabezpieczony. 

werandy, ozdobione koronkową sny-
cerką o  motywach geometrycznych 
i  floralnych; zachowała się pierwotna 
stolarka okienna i drzwiowa oraz drew-
niane schody z  tralkową balustradką 
na klatce schodowej. Budynek nie tyl-
ko miał zachwycać z  zewnątrz, ale za-
dbano również o wykwintny charakter 
wnętrz. Sufity pokojów z wyjściami na 
werandy ozdobione były polichromia-
mi. Malowidła o formie geometrycznej 

2 | Fragment werandy wschodniej, stan w 2017 r.

3 | 4 | Detal balustrady werandy północnej przed remontem, 
stan w 2017 r. (3) i w trakcie restauracji, stan w 2019 r. (4)

5 | Fragment odkrytej izolacji z gliny na ryzalicie ściany 
południowej, przeznaczony do zachowania w formie świadka, 
stan we wrześniu 2020 r.

................................................................................................................
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prowadzony jest etapami. Do tej pory 
wyremontowano elewację z weranda-
mi, na których odrestaurowano sny-
cerski detal. Zrekonstruowano ścianę 
północną, która była w  katastrofal-
nym stanie i  zawaliła się. Wykonano 
nową więźbę dachową i  położono 
blachę, podbito fundamenty i  zaizo-
lowano piwnice. Do końca 2020 r. zo-
stanie wyremontowany ostatni frag-
ment elewacji z  ryzalitem od strony 
południowej. Przy okazji tego etapu 
zdecydowano o pozostawieniu w ob-
rębie parteru ryzalitu świetnie za-
chowanej, ponadstuletniej glinianej 
izolacji ścian, jako świadka historii 
dawnego budownictwa. Ten fragment 
elewacji zostanie ocieplony płytami 
trzcinowymi od wewnątrz, dzięki cze-
mu spełni współczesne wymagania 
w kwestii warunków termicznych.

Po zakończeniu prac elewacyj-
nych, czyli naprawie konstrukcji, sza-
lówki i  detalu, zostanie odtworzona 
stolarka okienna i  przywrócona pier-
wotna kolorystyka willi. Willa znów 
będzie zielonooliwkowa. Następnie 
prace remontowe przejdą do wnętrz, 
gdzie konserwacji zostanie poddana 

m.in. drewniana klatka schodowa 
z tralkową balustradą.

Remont willi postępuje i  wszyst-
ko jest na dobrej drodze dzięki zaan-
gażowaniu właściciela zabytku Pawła 
Karpińskiego, który na początku nie 
był zainteresowany remontem willi. 
Został do tego przymuszony nakazem 
służb konserwatorskich, ale równo-
cześnie otrzymał od miasta wsparcie 
finansowe, dzięki czemu mogły roz-
począć się prace budowlano-konser-
watorskie. W  tym procesie ważny 
jest również wykonawca prac, który 
z  należytym szacunkiem podchodzi 
do zabytkowego obiektu. Nad wszyst-
kim czuwają Stołeczny Konserwator 
Zabytków i  Mazowiecki Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków. Dotacje 
m.st. Warszawy oraz współpraca wła-
ściciela, wykonawcy i  urzędów kon-
serwatorskich przyczyniły się do ura-
towania zabytkowej willi i  dania jej 
szansy na nowe życie.

Aneta Bojanowska
przy współpracy 

Anny Dąbrowskiej 
i Magdaleny Łań

W 2010  r. willa została wpisana 
do rejestru zabytków, jako jeden z naj-
cenniejszych drewnianych obiektów 
zabytkowych na terenie Białołęki. 
Z  powodu złego stanu i  zagrożenia 
zniszczeniem Stołeczny Konserwator 
Zabytków w  2015  r. wydał decyzję 
nakazującą zabezpieczenie obiektu, 
która była poprzedzona wykonaniem 
ekspertyzy technicznej. W  wyniku 
nakazu właściciel został zmuszony 
do wykonania prac zabezpieczają-
cych. W  2017  r. uzyskał pozwolenie 
konserwatorskie na przeprowadzenie 
kompleksowych prac remontowo-
-konserwatorskich oraz wsparcie fi-
nansowe ze środków m.st. Warszawy 
w wysokości 67% kosztów pierwszego 
etapu prac. To był początek ratowania 
tego pięknego budynku.

Od 2017  r. m.st. Warszawa co 
roku dotuje remont willi, który 

6 | Willa przy ul. Fletniowej 2 w Warszawie 
w trakcie prac remontowych, widok na werandę 
od strony wschodniej, stan w 2020 r.

(zdjęcia: Aneta Bojanowska)

.............................................................................
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Zabytkowa drewniana 
zabudowa Warszawy

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

Szczególnie zaskakujące i  ciekawe 
odkrycia dotyczą drewnianych do-
mów z  lat dwudziestych i  trzydzie-
stych XX w., których elewacje już na 
etapie budowy tynkowano. Identyfi-
kacja tego typu obiektów jest trudna 
i  wymaga, oprócz prac terenowych, 
również przeprowadzenia żmudnych 
kwerend archiwalnych.

Prace prowadzone przez Biuro 
Stołecznego Konserwatora Zabytków 
mają na celu wytypowanie najbardziej 

wartościowych obiektów drewnia-
nych i  ujęcie ich w  gminnej ewiden-
cji zabytków m.st. Warszawy, dzięki 
czemu budynki te będą miały szansę 
na przetrwanie w  zmieniającym się 
krajobrazie poszczególnych dzielnic 
Warszawy.

Ujęcie zabytkowego obiektu 
w  gminnej ewidencji zabytków daje 
możliwość ubiegania się o dotacje na 
prace konserwatorskie, restaurator-
skie i  roboty budowlane, przyznawa-
ne przez Radę m.st. Warszawy. Na 
wsparcie także od innych instytucji 

liczyć mogą właściciele obiektów wpi-
sanych do rejestru zabytków. Zabytki 
rejestrowe mogą uzyskać dotacje za-
równo z  funduszy miejskich, Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, 
jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Problem zachowania zabytków ar-
chitektury drewnianej, znajdujących 
się na terenach coraz dynamiczniej roz-
rastających się aglomeracji miejskich, 
jest kwestią szczególnie trudną w kon-

tekście nieuchronnie zmieniającego 
się krajobrazu kulturowego. Zagadnie-
nie to wymaga niewątpliwie podjęcia 
dyskusji i  badań. Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków w  ramach 
projektu badawczego „Architektura 
drewniana w  Warszawie” planuje zor-
ganizowanie konferencji, której celem 
będzie próba odpowiedzi na pytanie, 
jak skutecznie chronić pozostałości za-
bytkowej architektury drewnianej na 
terenach aglomeracji miejskich.

Małgorzata Jaworska

Willa przy ul. Fletnio-
wej jest jednym z  34 
obiektów drewnia-
nych znajdujących się 

na terenie Warszawy, które zostały wpi-
sane do rejestru zabytków, oraz jednym 
z  około 300 budynków drewnianych 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków 
m.st. Warszawy.

Biuro Stołecznego Konserwatora 
Zabytków pod koniec 2018 r. rozpo-
częło działania związane z  realizacją 

projektu badawczego „Architektura 
drewniana w  Warszawie”, który ma 
na celu przeprowadzenie inwentary-
zacji, wartościowania i  rozpoznania 
różnorodnych pod względem formy 
i  funkcji budynków drewnianych na 
terenie Warszawy. W wyniku prac 
prowadzonych przez Biuro Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków w  ra-
mach projektu badawczego doty-
czącego inwentaryzacji architektury 
drewnianej udało się zlokalizować 
dodatkowo około 370 nieujawnio-
nych do chwili obecnej budynków. 

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

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

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

| Fragment projektu 
drewnianego domu 
przy ul. Przewodowej 76 
w Warszawie, 1939 r., 
autorstwa Jana Jaworskiego

...................................................
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Szymon Buchbinder 
– nowe spojrzenie 
na biografię malarza

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

Buchbindera o  treści historycznej, 
takie jak: „Zygmunt III w  pracowni 
złotniczej” oraz „Abdykacja królowej 
Bony”, powstałe zapewne pod wpły-
wem swego ostatniego nauczyciela, 
Jana Matejki. Po ukończeniu szkoły 
krakowskiej artysta porzucił historyzm 
i tworzył głównie sceny rodzajowe oraz 
portrety. W Monachium, dokąd prze-
prowadził się z  Krakowa w  1883  r., 
zainteresowało go w  zbiorach Starej 
Pinakoteki malarstwo holenderskie 
XVII w. i to do tego stopnia, że wkrót-
ce również zaczął tworzyć niewielkie 
rozmiarami, czasami wręcz miniaturo-
we, prace rodzajowe w stylu mistrzów 
holenderskich. Szymon Buchbinder 
znalazł szybko entuzjastów swojego 
malarstwa na rynku monachijskim 
i był tam wysoko cenionym artystą.

Potwierdzenie wysokiej oceny ma-
larstwa Szymona Buchbindera znaj-
dziemy w  kompendium poświęcone-
mu malarzom monachijskim XIX  w. 
(Münchner Maler im 19. Jahrhundert, 
vol I, München 1981, s. 144): „Dzięki 
wysoko rozwiniętej technice malarskiej, 
tematyce swoich prac, subtelnemu trak-
towaniu nawet najdrobniejszych deta-
li i  swojej malarskiej wirtuozerii przy 
tworzeniu realistycznych kompozycji, 

Szymon Buchbinder był ma-
larzem, o  którym do tej pory 
nie napisano wyczerpującej 
biografii. Najpełniejsza, jed-

nostronicowa informacja o jego życiu 
i  twórczości, autorstwa Janusza Der-
wojeda, zawarta jest w  Słowniku Ar-
tystów Polskich (t. 1, Wrocław-War-
szawa-Kraków-Gdańsk 1971, s.  267-
268). Artysta urodził się w  1853  r., 
ale data jego śmierci (1908?) poda-
wana jest przez większość źródeł jako 
niepewna. Z  kolei Muzeum Narodo-
we w  Warszawie, w  którego zbiorach 
znajdują się aż cztery z  nielicznie za-
chowanych w  dzisiejszych kolekcjach 
obrazów tego malarza (w tym „Głowa 
mnicha”, 1875, olej, płótno, wym. 55 
x 45 cm i „Portret Adama Malinow-
skiego”, 1877(?), olej, płótno, wym. 
61 x 47,3 cm), podaje rok 1924, choć 
jest to również błędna data. Pora więc 
skorygować te ustalenia.

Jako pierwszy nauczyciel Szymo-
na Buchbindera wymieniany jest jego 
starszy brat Józef, znany głównie z ob-
razów religijnych, obecnych w  wielu 
kościołach w  Polsce, a którego życie 
i  twórczość są dość dobrze pozna-
ne i  opisane (Antoni Gawliński, Józef 
Buchbinder – polski malarz religijny, 
Warszawa 1910). Szymon Buchbinder 
obrał inną malarską drogę artystyczną: 
portretów świętych nie malował, pod-
kreślał swoje pochodzenie żydowskie 
i  spędził większość twórczego życia 
na terenie Niemiec. Co było przyczy-
ną takiej różnicy zainteresowań arty-
stycznych? Znane są obrazy Szymona 

ZBIORY I ZBIERACZE

1 | Szymon Buchbinder, „Głowa mnicha”, 1875, 
olej, płótno, wym. 55 x 45 cm 

2 | Szymon Buchbinder, „Portret Adama 
Malinowskiego”, 1877(?), olej, płótno, wym. 61 
x 47,3 cm (obydwa obrazy w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

...............................................................................
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marek, a „Polskiego szlachcica” (29 x 
19,5 cm) w  1905  r. za 5  000 marek. 
Ciekawie wypada porównanie cen 
sprzedaży jego małych wymiarami 
prac do cen prac znanych wybitnych 
polskich malarzy z  kolonii mona-
chijskiej, sprzedanych lub oferowa-
nych do sprzedaży w tej samej galerii 
oraz w  tym samym przedziale czaso-
wym. Galeria Heinemann sprzedała 
m.in. Maksymiliana Gierymskiego 
„Pochód ułanów” („Ulanen auf dem 
Marsch, Polen 1863”, 66 x 112 cm, 
polska strata wojenna) za 3  300 ma-
rek (1908  r.), Alfreda Wierusza-Ko-
walskiego „Przed meczetem” (48 x 
61 cm, obecnie w  zbiorach Muzeum 
Okręgowego w  Suwałkach) za 2  500 
marek (1904 r.), a także oferowała do 
sprzedaży obraz Józefa Brandta „Wy-
jazd z Wilanowa Jana III Sobieskiego 

został uznany przez współczesną mu 
krytykę za prawie nie do pokonania 
wśród artystów szkoły monachijskiej 
malujących miniaturowe wymiarami 
prace”.

Prace Buchbindera już za jego ży-
cia sprzedawały się niezwykle szybko 
i  osiągały wysokie ceny. Władysław 
Wankie, malarz i  korespondent kra-
kowskiej „Sztuki”, tak o  nim pisał: 
„Buchbinder swoich misternych ob-
razków nie wystawia prawie nigdy, 
gdyż natychmiast po ukończeniu idzie 
wszystko w  świat” (Listy z  Mona-
chium, „Sztuka”, nr  1, 1887, s.  5). 
Wiele informacji na temat cen jego 
prac jest dostępnych w archiwach mo-
nachijskiej galerii Heinemann, dzia-
łającej w  latach 1887-1957, np. „In-
teresującą lekturę” (30,5 x 19,5 cm) 
sprzedano tam w  1908  r. za 5  750 

z  Marysieńką” (186 x 343 cm, obec-
nie w zbiorach Muzeum Narodowego 
w  Warszawie, w  ekspozycji Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w  Wilanowie) 
za 20  000 marek (1899  r.). Można 
dodać, że inna monachijska galeria, 
Wimmer, sprzedała w  1891  r. kolek-
cjonerowi z  USA nieduży olej Szy-
mona Buchbindera, przedstawiający 
mężczyznę stojącego przy sztaludze 
(41 x 24 cm), za astronomiczną wów-
czas sumę 16 000 marek (była to rów-
nowartość około 5,7 kg złota!).

Z podanych przykładów wyni-
ka, iż Szymon Buchbinder odniósł 
w  Niemczech duży sukces artystycz-
ny i  komercyjny. W  1897  r. artysta 
przeniósł się z  Monachium do Ber-
lina, gdzie zamieszkał przy Lützow-
platz 13. Z  tego właśnie berlińskiego 
okresu pochodzi jego datowana pra-
ca (1905  r.), znajdująca się obecnie 
w  mojej kolekcji – obraz, który na-
zwałem „Powodzenia!” (olej na desce, 
27 x 22,5 cm). Jest to niezwykłe dzie-
ło Buchbindera, w stylu siedemnasto-
wiecznego malarstwa holenderskiego, 
łączące bogatą symbolikę martwej na-
tury z postacią dojrzałego, zadowolo-
nego z życia mężczyzny. Moja subiek-
tywna analiza tej pracy pozwala mi le-
piej zrozumieć sukces i  spełnienie się 
Szymona Buchbindera jako artysty.

Na obrazie przedstawiony jest 
mężczyzna w kapeluszu, siedzący przy 
zastawionym stole. Mężczyzna patrzy 
prosto w  kierunku widza, wznosząc 
w  prawej ręce szklany kielich do po-
łowy wypełniony winem, natomiast 
w  lewej ręce, opartej na blacie stołu, 
trzyma bogato zdobioną fajkę. Na 
stole, przykrytym białokremowym 
obrusem, znajduje się duży półmisek 
z  wielkim homarem, obok stoi ka-
mionkowy okrągły dzban, prawdopo-
dobnie z winem, a na dużej metalowej 
paterze leżą świeże owoce. Pracę tę 
Buchbinder stworzył w  stylu siedem-
nastowiecznego malarstwa holender-
skiego i należy odczytać jej przesłanie 
zgodnie z  kanonem tamtego okresu. 

3 | Szymon Buchbinder, „Powodzenia!” 
(„Prosit”), 1905, olej, deska, wym. 27 x 22,5 cm 
(własność prywatna, USA)

................................................................................
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Nie ma zatem psujących się owoców, 
więdnących kwiatów, owadów, etc., 
obecnych w  siedemnastowiecznym 
malarstwie na martwych naturach. 
Moim zdaniem, całość obrazu należy 
analizować przez „okulary epoki” − 
XVII w., jako optymistyczną wykład-
nię życia, dobrze wówczas prosperują-
cego Szymona Buchbindera, malarza, 
który odniósł duży sukces jako arty-
sta, znającego wartość swojej sztuki, 
pewnego swojej pozycji.

Nie wierzyłem, by śmierć Szymo-
na Buchbindera, około 1908  r., uszła 
uwagi współczesnych mu kolegów 
malarzy i  nie została gdzieś odnoto-
wana we wspomnieniach. Dlatego też 
szukałem informacji w prasie polskiej 
i  niemieckiej z  tamtego okresu, lecz 
moje poszukiwania były bezowocne. 
Wydaje mi się, że ta data mogła po-
wstać na skutek nieobecności prac 
malarza na wystawach po 1907  r. 
Ostatnia wystawa prezentująca obraz 
Szymona Buchbindera, do której do-
tarłem, to „Irish International Exhibi-
tion” w Dublinie w 1907 r., na której  
pokazano jego „Polską szlachciankę” 
(olej, 12 x 7,5 cm). W  dalszych po-
szukiwaniach, przeglądając online cza-
sopisma niemieckie wydawane po za-
kończeniu pierwszej wojny światowej, 
natrafiłem na berliński miesięcznik 

„Sozialistische Monatshefte”. W  nu-
merze z 16 stycznia 1923 r. znalazłem 
na stronie 68 łatwą do przeoczenia, 

tragiczną w  wymowie, dwuzdaniową 
notatkę, wciśniętą pomiędzy inne wia-
domości: „21 października [1922  r.] 
zmarł w Berlinie malarz Simon Buch-
binder, który malował małe wymiara-
mi obrazy przypominające, w drobnych 
szczegółach, prace mistrzów holender-
skich. Artysta, pochodzący z  rosyjskiej 
Polski, mający dawniej wysoką reputa-
cję artystyczną i  którego prace osiągały 
bardzo wysokie ceny, uratował się przed 

Ogólnie, holenderscy malarze w kom-
pozycjach martwych natur podkre-
ślali przemijanie i  kruchość ludzkie-
go życia, kodując tę myśl za pomocą 
symboli, jednak, patrząc na ten obraz 
Buchbindera, dostrzegam w nim jedy-
nie alegorię wielkiego bogactwa i suk-
cesu. Obecnie nie kojarzymy homara, 
ananasa, szklanego kielicha, dzbana 
z winem, metalowego talerza, obrusa, 
etc. z  bogactwem, lecz trzeba pamię-
tać, że w XVII w. były to przedmioty 
świadczące o  niezwykłej zamożności 
właściciela. Przykładowo, górujący na 
piramidzie owoców ananas był w Eu-
ropie rzadkim owocem przywożonym 
z  Nowego Świata z  przeznaczeniem 
pierwotnie dla monarchów, później 
był przedmiotem zbytku i  wielkie-
go pożądania, alegorycznym symbo-
lem dobrobytu i  wysokiego statusu. 
Homary, które również sprowadza-
no, symbolizowały ekstrawagancję, 
ale też bogactwo i obżarstwo. Kielich 
wykonany ze szkła był wówczas rzad-
kim i  drogim przedmiotem, podkre-
ślającym życie w  luksusie. Wspaniały, 
ozdobny i  duży kamionkowy dzban 
z  winem symbolizował przyjemności 
płynące z  jedzenia i picia. Fajka, trzy-
mana w ręku, jest niezwykle ozdobna 
i  artystycznie odmienna od prostych, 
białych glinianych fajek, powszechnie 
wtedy używanych w Holandii. Świeże 
owoce, na których leży ananas, mogły 
reprezentować młodość, płodność, wi-
talność i obfitość, natomiast jabłka to 
dodatkowy symbol powodzenia u ko-
biet. Warto szczególnie zwrócić uwagę 
na jasny, czysty obrus, prawdopodob-
nie wykonany z jedwabiu – materiału 
o  najwyższej jakości – przywożonego 
aż z Chin, który symbolizował zarów-
no zamożność, dobry smak, jak też 
i próżność.

Mężczyzna przyjaźnie patrzy na 
nas, wznosząc toast (stąd „Prosit” był 
tytułem tej pracy w  niemieckim ka-
talogu). Odnoszę wrażenie, że jest 
zadowolony z życia, wygląda na speł-
nionego jeszcze w  średnim wieku, 
jest bogaty, być może nie martwi się 
przyszłością. W  mojej interpretacji 
pracy nie znalazłem symboli vanitas, 
które mogłyby przypominać widzowi 
o  marności i  śmiertelności ludzkiej. 

4 | Informacja o śmierci Szymona 
Buchbindera zamieszczona 16 stycznia 1923 r. 
w „Sozialistische Monatshefte”

5 | Carl Teufel, „Szymon Buchbinder w swojej 
pracowni w Monachium w 1889 r.”, fotografia 
ze szklanego negatywu, wym. odbitki 18 x 24 cm 
(w zbiorach Archiwum Fotografii w Marburgu, 
Niemcy)

................................................................................
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gospodarczej zapaści, inflacji i  bezro-
bocia. Być może również inne czynni-
ki przyczyniły się do spadku zaintere-
sowania malarstwem tego artysty.

Jaką fizjonomię miał Szymon 
Buchbinder? Jego wygląd z  przy-
strzyżoną brodą oraz wąsami znany 
jest przynajmniej z  trzech fotogra-
fii: jednej z  atelier Walerego Rzewu-
skiego z okresu studiów krakowskich 
w 1881 r. oraz dwóch różnych, wyko-
nanych przez Carla Teufela, przedsta-
wiających artystę w 1889 r. w jego ob-
szernej monachijskiej pracowni. Zna-
ny jest również autoportret artysty 
wraz z czterema kolegami, namalowa-
ny na palecie malarskiej podarowanej 
Janowi Matejce w  1881  r. (własność 
Muzeum Narodowego w  Krakowie). 
Warto zauważyć, że zarówno na foto-
grafiach, jak również na autoportrecie 
Szymon Buchbinder konsekwentnie 
ma nakrycie głowy.

Drugim obrazem, który skło-
nił mnie do poszukiwań informacji 

głodem tylko dzięki pomocy kilku przy-
jaciół” („Sozialistische Monatshefte”, 
z. 1, 1923, s. 68).

Ten krótki nekrolog pozwala bez-
sprzecznie ustalić datę śmierci arty-
sty: Szymon Buchbinder urodził się 
6 stycznia 1853 w  Radzyniu Podla-
skim, zmarł 21 października 1922 
w  Berlinie. Patrząc na jego optymi-
styczny obraz „Powodzenia!”, powsta-
ły w  okresie sukcesów artystycznych 
i  życia w  dostatku, wracam do orygi-
nalnej interpretacji malarstwa holen-
derskiego, gdzie słowo vanitas było 
pochodną cytatu z Biblii „Vanitas va-
nitatum et omnia vanitas”, czyli „prze-
mijanie nad przemijaniem i  wszystko 
przemija”. Można spróbować ustosun-
kować się do dramatyzmu związane-
go ze śmiercią Szymona Buchbindera 
przez pryzmat sytuacji społeczno-
-gospodarczej ówczesnych Niemiec, 
państwa po przegranej w  pierwszej 
wojnie światowej. Panował tam wte-
dy powszechny głód i nędza na skutek 

o  Szymonie Buchbinderze, jest znaj-
dujący się także w  mojej kolekcji 
jego sygnowany olej na desce (17,5 
x 14,5  cm), przedstawiający portret 
malarza z  nałożoną jarmułką. Arty-
sta, trzymający w  lewej ręce paletę, 
a  w  drugiej pędzel, zajęty jest two-
rzeniem pracy, dla nas niewidocznej. 
Oderwany od tego procesu zwrócił 
głowę w  kierunku widza, patrząc na 
niego śmiałym wzrokiem. Pewność 
i asertywność malarza podkreślone są 
dodatkowo jego wyprostowaną posta-
wą. Proweniencję tej pracy prześledzi-
łem w  księgach wspomnianej mona-
chijskiej galerii Heinemann. Znajdują 
się w  nich trzy wpisy kupna-sprze-
daży tegoż obrazu: w  1897, 1918 
i w 1937 r. W każdym przypadku ob-
raz nosi nazwę „Der Maler” (Malarz) 
oraz dwukrotnie podane są jego (jak 
wyżej) wymiary. W  malarskiej ency-
klopedii Thieme-Becker, w haśle oma-
wiającym życie i dorobek artystyczny 
Szymona Buchbindera jest wymienio-
na praca o nazwie „Der Maler” (t. V, 
s. 175). Przyjmuję, że jest ona tożsama 
z omówionym portretem. Na podsta-
wie dużego podobieństwa do wymie-
nionych fotografii oraz autoportretu 
z  okresu studiów w  Krakowie zakła-
dam, że jest to autoportret Szymona 
Buchbindera, powstały około 1897 r. 
Przesłaniem autoportretu z  paletą 
mogło być nie tylko okazanie własnej 
wartości jako artysty malarza, lecz 
również podkreślenie swoich korzeni.

Nawiązując do pytania, które 
wcześniej postawiłem, o  przyczynę 
tak wielkiej różnicy zainteresowań 
artystycznych braci Józefa i  Szymo-
na Buchbinderów, można próbować 
ją wytłumaczyć sporą różnicą wieku, 
bo aż 14 lat. Jak jednak skomento-
wać brak wpływu nauczyciela Józefa, 
parającego się m.in. malarstwem re-
ligijnym, w  tym ołtarzowym, na Szy-
mona nawiązującego w  pracach do 
religii judaistycznej? Uzupełniające 
biograficzne informacje, mogące rzu-
cić nowe światło na ten temat, odna-
lazłem w  niedawno opublikowanej 
książce, napisanej przez Katarzynę 
Latałło Portret niedokończony o  Sta-
nisławie Latałło (Korporacja Ha-
lart, Kraków 2005). Autorka, pisząc 

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

6 | Paleta 
z autoportretami 
uczniów Jana 
Matejki: Szymona 
Buchbindera 
(z lewej na 
dole), Emanuela 
Herncisza, 
Aleksandra 
Mroczkowskiego, 
Władysława 
Rossowskiego, 
Franciszka 
Żmurki, 1881, 
olej, wym. 94 x 
66 cm (w zbiorach 
Muzeum 
Narodowego 
w Krakowie)

...............................
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też został malarzem i był uczniem Ma-
tejki, malował oprócz dzieł historycz-
nych i portretów także postacie Żydów, 
jak »Modlący się rabin« czy »Żyd w ta-
łesie«” (s. 11).

Jak widzimy, nawet rodzina zmar-
łego w  1909  r. Józefa Buchbinde-
ra nie wiedziała, że Szymon przeżył 
pierwszą wojnę światową i  zmarł kil-
ka lat później. Bracia Buchbinderowie 
utrzymywali kontakty między sobą, 
„[ Józef ] czasem odwiedzał Szymona 

w  Monachium a później w  Berlinie” 
( Janusz Derwojed w  Słowniku Arty-
stów Polskich w  haśle o  Józefie Buch-
binderze, s.  266). Niewykluczone, 
że dopiero po śmierci Józefa więzy 
rodzinne zostały przerwane. Warto 
również dodać, że w  świetle książki 
Katarzyny Latałło, także część danych 
biograficznych o  Józefie Buchbinde-
rze, zawartych w  Słowniku Artystów 
Polskich, można uściślić oraz znacznie 
uzupełnić.

Jak dalece była znana twórczość 
Szymona Buchbindera w  kraju 
w  przeszłości oraz jak ceniona jest 
obecnie? W  okresie zaborów, na te-
renach zaboru rosyjskiego „Tygodnik 
Ilustrowany” przewodził w  upo-
wszechnianiu polskiego malarstwa. 
Nazwisko Szymona Buchbindera 
było często wymieniane na jego ła-
mach, być może za sprawą Józefa 
Buchbindera, który przez wiele lat 
pełnił funkcję kierownika działu ar-
tystycznego. Artysta był już wtedy 
ceniony przez polskich kolekcjone-
rów sztuki malarskiej, np. przez dok-
tora Henryka Jordana w  Krakowie 
(„Żyd czytający” oraz „Dworzanin 
z  XVII wieku”) czy ks. Marcelego 
Czartoryskiego („Popiersie męż-
czyzny z XVI wieku”). Te trzy prace 
były pokazane na Pierwszej Wielkiej 
Wystawie Sztuki Polskiej w  Krako-
wie we wrześniu 1887  r. W  1909  r. 
zaprezentowano „Szkic olejny” Szy-
mona Buchbindera (własność Leona 

o  swoim mężu, reżyserze, operatorze 
filmowym, scenarzyście oraz aktorze, 
na jednej ze stron książki wplotła wą-
tek o jej przodku: „Mój dziadek, Józef 
Buchbinder (1839-1909), był nieślub-
nym synem właściciela dużego mająt-
ku Mordy koło Siedlec, Zembrzuskiego 
i  młodej Żydówki, córki zarządcy jego 
sadu, Podolskiej. Podolska urodziła 
synka Józefa, a dla przyzwoitości nie-
długo potem wydano ją za żydowskie-
go rzemieślnika, Buchbindera, który 
nieślubnemu dziecku dał swoje nazwi-
sko. Buchbinderowie to była żydowska 
rodzina rzemieślnicza z  Radzynia, 
zajmująca się od pokoleń malowaniem 
ścian, stropów, mebli, ale także fresków 
i kwiatowych girland. Trzeba dodać, że 
prawdziwy ojciec Józefa, Zembrzuski, 
nadal starannie się zajmował swoim 
nieślubnym synem – ochrzcił go i przez 
wiele lat łożył na jego edukację. Naj-
pierw u kapucynów w Sokołowie, potem 
w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, 
gdzie w  latach 1856-1861 Józef stu-
diował, a następnie w Dreźnie i w Mo-
nachium. [...] Natomiast przyrodny, 
młodszy o  czternaście lat brat Józefa, 
Szymon Buchbinder (1853-1908), 
także urodzony w Radzyniu, prawdzi-
wy syn Buchbindera i Podolskiej, który 

7 | Szymon Buchbinder, 
„Malarz” („Der Maler”, 
„Autoportret”), około 1897, 
olej, deska, wym. 17,5 x 14,5 
cm (własność prywatna, USA)

8 | Dokument ze strony 
internetowej Galerie 
Heinemann w Monachium 
dotyczący sprzedaży obrazu 
Szymona Buchbindera „Der 
Maler”

(ilustracje: 1, 2 – fot. Krzysztof 
Wilczyński / Muzeum Narodowe 
w Warszawie; 3, 7 – fot. Marek 
Kabat; 4 – http://library.fes.de/
cgi-bin/digisomo.pl?id=SOHE1923-
01-16&dok=1923/1923-01-
16&f=1923_0001&l=1923_007
2&c=1923_0068; 5 – https://
www.porta-polonica.de/pl/atlas-
miejsc-pami%C4%99ci/pracownie-
polskich-malarzy-w-monachium-
okolo-1890-roku#lg=10&slide=2; 
6 – fot. Paweł Czernicki / Muzeum 
Narodowe w Krakowie; 8 – http://
heinemann.gnm.de/de/kartei-der-
angebotenen-kunstwerke.html)

..................................................
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Dokumentowanie 
wyposażenia 
warszawskich 
gmachów 
reprezentacyjnych 
w 1915 r.
.........................................................................................................................

W okresie zaborów re-
prezentacyjne gmachy 
publiczne wielu miast 
zajmowane były przez 

obcą administrację. Nie inaczej było 
w Warszawie – miejscu strategicznym 
dla rosyjskiego zaborcy. Dostęp do 
zasiedlonych przez okupanta miejsc 
stał się możliwy dopiero po opuszcze-
niu stolicy przez Rosjan na począt-
ku sierpnia 1915  r. W  celu zabezpie-
czenia i  uchronienia od zniszczenia 
budynków – po często pośpiesznej 
i  brutalnej ewakuacji – z  inicjatywy 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości (TOnZP) oraz kilku in-
nych instytucji: Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego (PTK), Koła 
Architektów Stowarzyszenia Techni-
ków (KA), Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego (TNW), Towarzy-
stwa Miłośników Historii (TMH) 
i  Stowarzyszenia Nauczycielstwa 
Polskiego (SNP) na przełomie lipca 
i  sierpnia tego roku powstała Komi-
sja Opieki nad Gmachami Publiczny-
mi przy Komitecie Obywatelskim m. 
Warszawy (dalej Komisja), w  ramach 

Goldberga) na wystawie „100 lat 
Malarstwa Polskiego z  prywatnych 
zbiorów warszawskich” w Pałacu Ła-
zienkowskim. W  1918  r., tuż przed 
ogłoszeniem niepodległości Polski, 
Dominik Witke-Jeżewski udostęp-
nił w Warszawie na wystawie „150 lat 
malarstwa polskiego” swoją kolekcję, 
w  której znalazł się rysunek Szymo-
na Buchbindera „Podobizna starsze-
go mężczyzny” (1873, czarna kred-
ka, 47 x 34 cm, Katalog IX wystawy 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości urządzonej wspólnie z Pol-
ską Macierzą Szkolną ze zbiorów Do-
minika Witke-Jeżewskiego w  maju 
i  czerwcu 1918 roku w  Warszawie). 
Kolekcjoner malarstwa polskiego, 
Edward Rejchen, posiadał w  swoich 
zbiorach „Portret zakonnika” (olej 
na płótnie, 61 x 48 cm), namalowany 
w 1875 r. W 1924 r. znany kolekcjo-
ner i  antykwariusz warszawski Abe 
Gutnajer urządził wystawę w  War-
szawie, połączoną ze sprzedażą prac 
malarskich. Obok prac Józefa Cheł-
mońskiego, włączając „Babie lato” 
oraz „Dropie”, znalazły się dwa oleje 
Szymona Buchbindera: „Autopor-
tret” (29 x 36 cm) oraz „Gra w  sza-
chy” (26 x 31 cm). Po zmianie syste-
mu politycznego, w 1989 r. powstały 
w  Polsce prywatne domy aukcyjne. 
Pojawiły się w nich prace Buchbinde-
ra, lecz w bardzo umiarkowanej licz-
bie, 12 w  ciągu 30 lat, gdy np. prac 
Jerzego Kossaka około 1200, Woj-
ciecha Kossaka ponad 1000, Juliana 
Fałata około 800. Szymon Buchbin-
der dociera obecnie swoją sztuką do 
stosunkowo wąskiego grona kolek-
cjonerów, do osób ceniących kla-
syczne polskie malarstwo, jakie było 
tworzone przez artystę w  skupieniu, 
oparte nie tylko na własnym talen-
cie, ale też na wiedzy, przekazanej 
mu przez wielu znakomitych nauczy-
cieli, polskich i  obcych: Stanisława 
Heymana, Wojciecha Gersona, Ra-
fała Hadziewicza, Aleksandra Ka-
mińskiego, Adama Malinowskiego, 
Eduearda von Engertha (Wiedeń), 
Leopolda Müllera (Wiedeń) oraz 
Jana Matejkę.

Marek Kabat

1 | Józef Różewicz, „Pałac Paca w Warszawie 
– fragment wnętrza gabinetu greckiego 
z kominkiem i lustrem”, 8-12.1915 (negatyw), 
odbitka fotograficzna wykonana 
przed 29.03.1916, wym. 22,7 x 17,2 cm

................................................................................
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zasadzie pełnomocnictw władz ewa-
kuowanych) i  zastępców kuratorów 
(14 wskazanych oraz 8 na zasadzie 
pełnomocnictw). Z tego samego cza-
su pochodzi projekt regulaminu Ko-
misji, zatwierdzony na jej posiedzeniu 
28 lipca. Oto on:
„1. Komisja ma na celu zorganizowa-
nie i wykonanie dozoru i opieki nad 
gmachami, poruczonymi opiece Komi-
tetu Obywatelskiego m. Warszawy.
2. Komisja składa się: z 3 członków 
wydelegowanych z Komitetu Oby-
watelskiego m. Warszawy, z dwóch 
członków Koła Architektów, z 2 człon-
ków Towarzystwa Naukowego, z 2 
członków Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości, z 1 członka 
Towarzystwa Miłośników Historyi, i 2 
członków Stowarzyszenia Nauczyciel-
stwa Polskiego – razem 10 osób.
3. Kierownictwo sprawami, poleconemi 
Komisyi spoczywa w rękach członków 
delegatów Komitetu Obywatelskie-
go m. Warszawy, z których jeden jest 
przewodniczącym Komisyi na mocy 
decyzji Komitetu Obywatelskiego m. 
Warszawy.
4. Komisya rozważa i uchwala wnioski 
w sprawach:
a/ sporządzenia aktu oddania gmachu 
pod opiekę,
b/ ustanowienia osoby kuratora, lub na-
stępstwie, w razie potrzeby zmiany jego,

której rozpoczęto m.in. prace inwen-
taryzacyjne opuszczonych budynków, 
każdą pracą kierował  wskazany kura-
tor. Powołano także kilku inspekto-
rów – przedstawicieli m.in. TOnZP, 
KA, SNP, PTK, Politechniki i  Uni-
wersytetu. W  skład Komisji ze stro-
ny TOnZP wszedł zasłużony już 
wówczas społecznik, członek Towa-
rzystwa, malarz, zawodowy wojsko-
wy i  późniejszy muzealnik Bronisław 
Gembarzewski, który również nadzo-
rował pracę kuratorów, jako prezes in-
spekcji centralnej.

W zbiorach będących spuścizną 
po TOnZP zachowało się stosun-
kowo niewiele dokumentacji archi-
walnej z  okresu kształtowania się 
Komisji. Skromna korespondencja 
z drugiej połowy lipca 1915 r. pozwa-
la prześledzić moment wyboru kura-
torów głównych (10), inspektorów 
(6), kuratorów gmachów (53 wskaza-
nych przez Stowarzyszenie i  19 – na 

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

c/ ogólnego schematu zorganizowania 
opieki,
d/ strony finansowej ustanowionego 
dozoru.
5/ Komisya czuwa nad wykonaniem 
zatwierdzonych przez Komitet uchwał.
6/ Kurator gmachu obowiązany jest:
a/ reprezentować przed obcymi Komi-
tet Obywatelski m. Warszawy w spra-
wach całości i nietykalności gmachu.
b/ sporządzić spis oddanego w opiekę 
majątku ruchomego i nieruchomego.
c/ roztoczyć opiekę nad majątkiem 
w celu uchronienia go od zniszcze-
nia, kradzieży i od bezprawnego 
użytkowania.
d/ komunikować Komisyi o wszystkich 
zajściach, grożących całości majątku, 
w celu przedsięwzięcia stosownych 
kroków.
e/ mieć baczny nadzór i dysponować 
służbą, której powierzono bezpośred-
ni nadzór nad poruczonym opiece 
majątkiem.
f/ ustąpić ze stanowiska kuratora jedy-
nie na skutek uchwały Komisyi”. 

(Archiwum Akt Nowych, zespół 
TOnZP 1881, sygn. 3)

Każdy z  członków instytucjonal-
nych Komisji dokonał wyboru opie-
ki nad poszczególnym budynkiem, 
tym sposobem TOnZP poczyniło 
starania, aby pod jego kuratelę weszły 

2 | 3 | Władysław R. Sztolcman, „Klamka 
brązowa do drzwi w Sali Kolumnowej (Wielkiej, 
Balowej) Zamku Królewskiego w Warszawie”, 
08-09.1915 (przed 13.09.1915), akwarela, wym. 
35,8 x 52 cm (2) i Józef Różewicz, „Fragment 
drzwi z klamką brązową w Sali Kolumnowej 
(Wielkiej, Balowej) Zamku Królewskiego 
w Warszawie”, przed 3.11.1915, odbitka 
fotograficzna, wym. 21,8 x 15,9 cm (3)

..............................................................................
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wyposażenie ruchome oraz detale 
i  fragmenty wnętrz dawnych war-
szawskich rezydencji królewskich: 
Zamku i  Łazienek oraz 55 rysunków 
wyposażenia pałacu Belwederskiego. 
Wzięcie udziału w  pracach Komisji 
Opieki nad Gmachami Publicznymi 
było bodaj pierwszym zewnętrznym 
projektem w  działalności młodziut-
kiej instytucji, jaką w 1915 r. było Ar-
chiwum Ikonograficzne. Do tej pory 
rysownicy odrysowywali głównie już 
istniejącą ikonografię z rycin, fotogra-
fii, obrazów czy pocztówek.

Archiwum Ikonograficzne do hi-
storii kultury polskiej, w skrócie zwa-
ne Archiwum Ikonograficznym (dalej 
AI), powstało w marcu 1914 r. uchwa-
łą Komitetu Kasy im. Józefa Mianow-
skiego, jako instytucja kultury groma-
dząca ikonografię materialnego dzie-
dzictwa narodowego. Jej inicjatorem 
i  kierownikiem przez kolejne 22 lata 
był Bronisław Gembarzewski. Przyję-
ta przez niego inwentaryzacyjna tech-
nika rysunkowa gromadzona w  AI 
nie obejmowała docelowo rysunków 
projektowych i szczegółowych rysun-
ków pomiarowych, np. architektury, 
w  tej materii Gembarzewski zapew-
ne nie chciał dublować pracy dzia-
łającej w  ramach TOnZP profesjo-
nalnej pracowni inwentaryzacyjnej. 
Dlatego w  AI zatrudniani byli głów-
nie wykształceni artyści-rysownicy, 
malarze i  graficy, brak w  tym gronie 
inżynierów architektów. W  miarę 

obiekty o najwyższej klasie historycz-
no-artystycznej, jak m.in. Zamek 
Królewski i  Pałac pod Blachą (jako 
kurator wskazany został Kazimierz 
Skórewicz), pałac Belwederski (inż. 
Zdzisław Kalinowski), pałace Łazien-
kowski i Myślewicki (arch. inż. Juliusz 
Kłos), Biały Domek i Oranżeria w Ła-
zienkach Królewskich (dr Władysław 
Tatarkiewicz), pałac Brühla (arch. 
Stefan Szyller), pałac Paca (arch. Łu-
kasz Wolski), pałac Namiestnikowski 
(inż. arch. Konstanty Jakimowicz) 
czy pałac Prymasowski (arch. Józef 
Dziekoński). Obok powstającej w ra-
mach pracy Komisji dokumentacji 
ikonograficznej w  postaci rysunków 
technicznych i  fotografii powstały 
także kolorowe rysunki wybranego 
wyposażenia ruchomego oraz detali 
architektonicznych. 

Późnym latem i  jesienią 1915  r. 
obok tzw. pracowni inwentaryzacyj-
nych TOnZP, które skupiały pro-
fesjonalnych architektów, badaczy 
i  fotografów, w  akcji inwentaryzacji 
opuszczonych budynków o  znacze-
niu historycznym wzięło udział pię-
ciu dokumentalistów powstałej rok 
wcześniej pracowni Archiwum Iko-
nograficznego. Byli to Władysław 
Roman Sztolcman, Mieczysław Ko-
tarbiński, Mariusz Maszyński, Jan 
Ludwik Sobecki i  Jan Małachowski. 
W  ramach pracy zespołu powstało 
wówczas m.in. około 220 akwarelo-
wych rysunków, dokumentujących 

konsekwentnie stosowana polityka 
odrębności formalnej miała sens, zwa-
żywszy, że przez pierwsze dwa lata 
Archiwum mieściło się w  siedzibie 
TOnZP w kamienicy Baryczków i za-
nim pojawiła się okazja przeniesienia 
go do Muzeum Narodowego, Gemba-
rzewski brał pod uwagę w przyszłości 
włączenie zbiorów do Towarzystwa. 
Ostatecznie w 1916 r., wraz z przyję-
ciem przez Gembarzewskiego funk-
cji dyrektora MNW, przeniósł je do 
Muzeum i z czasem wcielił do tej in-
stytucji (więcej o AI zob. „Spotkania 
z  Zabytkami”, nr 11-12, 2019, s.  26-
31 oraz nr 7-8, 2020, s. 24-31).

Do zbiorów Archiwum (obok 
efektów działalności pracowni ze 
stałymi kilkoma etatami dokumen-
talistów) zamawiano bądź przyjmo-
wano w  darze także niezależnie inne 
dokumenty ikonograficzne: fotogra-
fie, ryciny czy druki. Gembarzewski 
bezpośrednio kupował też odbitki 
fotograficzne m.in. od znanych wów-
czas fotografów. Wiele z  powstałe-
go podczas prac inwentaryzacyjnych 
w 1915 r. materiału zachowało się na 
szklanych negatywach (obecnie prze-
chowywanych w  IS PAN), niektóre 
wykonane z nich odbitki fotograficz-
ne zostały w  tym samym czasie bądź 
w  najbliższych latach włączone do 
kolekcji AI, jako zakupy Gembarzew-
skiego (są to fotografie m.in. Zamku, 
Łazienek, pałaców Paca czy Namiest-
nikowskiego autorstwa Stanisława 
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Nofok-Sowińskiego i  Józefa Różewi-
cza). W momencie pozyskania obiek-
tów do zbiorów kierownik najczęściej 
skrzętnie notował najważniejsze dane 
(autor, tytuł, data pozyskania) w uzu-
pełnianym od początku istnienia AI 
inwentarzu oraz umieszczał koszta 
w  prowadzonej na bieżąco księdze 
rachunkowej. W  obrębie materiałów 
przygotowywanych przez pracownię 
istniał również konsekwentny zapis 
informacyjny na samych planszach, 

na których − obok rysunków − 
umieszczano podstawowe informacje 
o  pierwowzorze oraz jego lokalizację 
i właściciela.

Rysownicy dokumentowali detale 
architektoniczne i  ruchome wyposa-
żenie rezydencji królewskich i pałacu 
Belwederskiego od sierpnia do przeło-
mu listopada i  grudnia 1915  r. Przy-
bliżone datowanie poszczególnych 
rysunków możliwe jest także dzięki 
nielicznym zapisom dat dziennych 
konkretnych prac. Powstały wówczas 
szczegółowe akwarelowe rysunki do-
kumentacyjne m.in.: kominków, po-
sadzek, stolarki drzwiowej, elemen-
tów okuć okiennych i  drzwiowych, 
klamek, ram, dekoracji stiukowych, 
ale także malowideł ściennych oraz 
podpinek do firanek. Z  wyposażenia 
ruchomego zostały wybrane przede 
wszystkim meble: konsole, stoliki, 
stoły, komody, szafy, krzesła, fotele, 
łóżka, kanapy, lustra, ekrany komin-
kowe i  parawany. Zazwyczaj każ-
dy przedmiot ujęty był z  dwóch lub 
trzech stron, w  skali 1:5, w  przypad-
ku detali 1:1. Jednocześnie pracują-
cy wówczas fotografowie skupiali się 
głównie na architekturze i  ogólnych 
ujęciach wnętrz, mniejszą uwagę 
zwracali na konkretne wyposażenie, 
a jeśli już tak się działo – było głów-
nie starsze od tego ujętego w kolorze 
przez rysowników. Niewykluczone, 
że zabieg ten był celowy i obie grupy 
uzgadniały zakres swoich prac.

Wśród zachowanego materiału 
znaczną część dokumentacji Łazie-
nek zajmują wnętrza z  polichromią 
i  detale (ramy, gzymsy, kominki), 
mniej przedmioty ruchome. Tylko 
w wypadku Białego Domku możemy 
znaleźć także dokumentację dużych 
partii ścian Sali Arabeskowej i  Poko-
ju Ośmiokątnego, a Pałacu na Wy-
spie dekoracji malarskiej Sali Balowej 
oraz Sali Salomona. Z  dokumentacji 
Zamku – obok kominków i  posa-
dzek – duża część to głównie meble 
i  mniejsze sprzęty ruchomego wypo-
sażenia, także klamki i lustra. Zinwen-
taryzowane sprzęty Belwederu to de-
tale architektoniczne w  formie rozet 
na sufitach oraz głównie różnorodne 
meble (w tym również m.in. osobliwe 

4 | 5 | Władysław R. Sztolcman, „Krzesło 
empirowe z wyposażenia Zamku Królewskiego 
w Warszawie”, 08.1915, akwarela, wym. 36,2 x 
51,8 cm (4) i „Krzesło empirowe, mahoniowe, 
z wyściełanym siedzeniem”, początek XIX w., 
Warszawa, wym. 83,1 x 48 x 52 cm (5)

6 | 7 | Mieczysław Kotarbiński, „Kanapa/ława 
dębowa z wyposażenia pałacu Belwederskiego 
w Warszawie w 1915 r.”, 08-09.1915 (przed 
28.09.1915), akwarela, wym. 35,8 x 50,2 cm (6) 
i „Wnętrze pałacu Belwederskiego – fragment 
ściany z krzesłami”, 1931, odbitka fotograficzna, 
Zakład Fotograficzny „Raphael” w Warszawie (7)

................................................................................
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tej pozycji posłużył się odrysami 
20 akwarel z  AI, w  tym niemal po-
łowa stanowiła materiał powstały 
w 1915 r. na Zamku i w Łazienkach. 
Dokumentacja rysunkowa wyposa-
żenia pałacu Belwederskiego z  dru-
giego roku trwania Wielkiej Wojny 
była także po latach znana Adamowi 
Borkiewiczowi, dyrektorowi założo-
nego w  1935  r. Muzeum Józefa Pił-
sudskiego w Belwederze (dalej MJP). 
Borkiewicz w  lutym 1937  r. zwrócił 
się do dyrektora Muzeum Narodo-
wego Stanisława Lorentza z  prośbą 
o  przekazanie „z  Archiwum Ikono-
graficznego Muzeum Narodowego tek 
z rysunkami mebli zabytkowych w Bel-
wederze” (myląc przy tym nazwisko 
autora/ów) bądź „wypożyczenie tych 
tek, w  celu przerysowania zabytków 
i  zorjentowania się w  ich stanie”. Lo-
rentz poinformował w  odpowiedzi 
o okolicznościach powstania tych ry-
sunków i nie wyraził zgody na rozbi-
janie kolekcji należącej od 1916 r. do 
MNW, ale życzliwie przychylił się do 
czasowego wypożyczenia i  wszelkich 
kwerend związanych z  tym materia-
łem (Archiwum Akt Nowych, MJP, 
109/7, s.  356, 459). Równie szeroko 
korzystano ze zbiorów AI w  okresie 
powojennym, m.in. barwne akwarele 
dokumentujące wyposażenie Zam-
ku po niemal sześćdziesięciu latach 
stały się cennym materiałem podczas 

drewniane naczynie na lwich łapach 
służące do przechowywania opału do 
kominka), a także drobne elementy, 
jak okucie z  brązu na listwach drzwi 
pałacowych czy barometr. Niektóre 
z przedmiotów można prześledzić na 
późniejszej ikonografii wnętrz obiek-
tów reprezentacyjnych czy muzeal-
nych w  dwudziestoleciu, jak w  przy-
padku ławy dębowej z  trójdzielnym 
ażurowym oparciem, która zinwen-
taryzowana przez Mieczysława Ko-
tarbińskiego w ramach pracy Komisji 
w latach trzydziestych XX w. znalazła 
się ponownie w  Belwederze. Jedną 
z ważnych cech tego szerokiego mate-
riału jest w wielu przypadkach niemal 
wierne oddanie szczegółów danych 
przedmiotów, w  tym charakterystyki 
materiału (usłojenie drewna, kolory 
metalu, tkanin na obiciach). Doku-
mentaliści na ogół trafnie oceniali 
materiał i  czas powstania obiektów, 
szacując zazwyczaj w  przybliżeniu 
(np. około 1825  r., pierwsza połowa 
XIX  w.), najczęściej wyściełanie za-
znaczali tylko kolorem (rzadziej prze-
rysowując wzór).

Efekt działań pracowni AI nie-
mal od początku jego istnienia wyko-
rzystywano również w  publikacjach. 
Jednym z  przykładów może być tu 
praca pt. Wnętrza architektoniczne pa-
łaców stanisławowskich... Lecha Nie-
mojewskiego, który do zilustrowania 

powojennej odbudowy, szczególnie 
przy rekonstrukcji kominków, płyt 
kominkowych, klamek, antab, zawia-
sów oraz posadzek.

W ramach opracowywania kolek-
cji AI i  pracy nad identyfikacją pier-
wowzorów danych rysunków w ostat-
nich latach poczyniono kilka ważkich 
dla polskiego muzealnictwa ustaleń. 
Nierzadko badania historii poszcze-
gólnych obiektów trwają nadal, przy 
innych już zidentyfikowanych anali-
za ikonografii pomaga przy pracach 
konserwatorskich i  badaniach pro-
weniencyjnych. Dotychczas dzięki 
współpracy specjalistów z  różnych 
ośrodków kilkanaście mebli z  blisko 
70 oddanych w  akwareli i  rysunku 
w  1915  r. na Zamku oraz w  Łazien-
kach znajduje się w  zbiorach MNW 
i  Zamku Królewskiego na Wawelu. 
Wyposażenie zarówno rezydencji 
królewskich, jak i  pałacu Belweder-
skiego jeszcze w obrębie Administra-
cji Pałaców Cesarskich krążyło mię-
dzy podległymi zarządowi obiektami, 
podobnie działo się w  dwudziestole-
ciu międzywojennym, np. w  ramach 
Państwowych Zbiorów Sztuki. Jed-
nym z  bardziej obiecujących efek-
tów badań jest dotychczas częściowe 
ustalenie lokalizacji udokumentowa-
nej przez Jana Sobeckiego dokładnie 
5 sierpnia 1915  r. jednej z  par kon-
sol, wspartej na dwóch kariatydach. 

8 9
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Otóż dzięki fotografii wiadomo, że 
mebel ów podczas inwentaryzacji 
Zamku Królewskiego znajdował się 
pod lustrem w  Sypialni Królewskiej, 
wówczas został też dokładniej naryso-
wany w  kolorze ze szczegółami. Para 
takich konsol notowana jest w dwóch 
egzemplarzach, m.in. w  inwentarzu 
Belwederu z  1839  r. oraz majętno-
ści Sielce z lat czterdziestych  XIX w. 
Na akwareli nie zapisano, aby istniał 
wtedy drugi mebel (artyści wówczas 
rzadko notowali takie informacje). 
Do tej pory nieznane były losy obu 
mebli. Sytuację rozjaśnia katalog wie-
deńskiego Domu Aukcyjnego „Do-
rotheum” sprzed kilku lat, na który 
zwrócił mi uwagę Stanisław Stefan 

8 | 9 | Jan Małachowski, „Ekran z drzewa 
mahoniowego z detalami z brązu, 
z wyposażenia pałacu Belwederskiego 
w Warszawie”, 08-09. 1915, akwarela – widoki 
z przodu i z boku, wym. 35,8 x 48,8 cm (8) 
oraz detale tego ekranu, wym. 36 x 26 cm (9)

10 | 11 | Jan L. Sobecki, „Stół/konsola 
w Pokoju Sypialnym (Sypialni Królewskiej, tzw. 
Cisowej) Zamku Królewskiego w Warszawie”, 
5.08.1915, akwarela, wym. 36,1 x 52 cm (10) 
i karta z katalogu wiedeńskiego Domu 
Aukcyjnego „Dorotheum”, 18-19 April 2012, 
s. 39 (11)

(ilustracje: 1-4, 6, 8-10 – Muzeum Narodowe 
w Warszawie; 5 – fot. Stanisław Stefan Mieleszkiewicz; 
7 – repr. fot. Piotr Ligier; 11 – wg katalogu Domu 
Aukcyjnego „Dorotheum”)

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

wartościowania tego typu zbiorów, 
tak istotnych nierzadko przy identy-
fikacji i ustalaniu losów często rozsia-
nych po świecie zabytków polskiego 
dziedzictwa kulturowego.

Katarzyna Mączewska

Omawiany materiał ikonograficzny jest 
dostępny w zasobach online na platformie 
Cyfrowe MNW (http://cyfrowe.mnw.
art.pl); szerzej problemowo ujęta ikono-
grafia wyposażenia Zamku i  Łazienek 
dostępna jest także w  formie pokazu te-
matycznego na w/w platformie oraz arty-
kułu autorki opublikowanego w: „Kroni-
ka Zamkowa. Roczniki. Seria Nowa/The 
Castle Chronicles. Annals. New Series”, 
2018: 5(71), s. 209-230.

W trzech numerach 
„Spotkań z  Zabytka-
mi” (nr 11-12, 2014; 
nr 11-12, 2016 i  nr 

5-6, 2017) przedstawione zostały hi-
storie największych firm platerni-
czych Warszawy. Do pełnego obrazu 
największych producentów tej bran-
ży na ziemiach polskich do 1939  r. 
zabrakło firmy A.B. Schiffers oraz fa-
bryki Romana Plewkiewicza. Poniż-
szy tekst omawia dzieje pierwszego 
z wymienionych zakładów.

Wytwórnia firmy A.B. Schiffers, 
znana potocznie jako Schiffers, wkro-
czyła na rynek późno w  stosunku do 
największych gwiazd warszawskiego 
platernictwa, bo dopiero w  1888  r. 
Nie wiadomo, jakie były wcześniejsze 
korzenie Schiffersów w branży meta-
lowej. Ciekawostkę stanowi fakt ist-
nienia srebrnego kubka sygnowanego 
Schiffers ze znakami probierni wie-
deńskiej. Czyżby to była ścieżka mi-
gracji tej gałęzi złotniczej rodziny na 
ziemie Polski?

Protoplastą polskiej linii platerni-
ków był syn złotnika Jana Schiffersa 
(zm. po 1890 r.) i Anieli z Banasiewi-
czów („Dziennik Warszawski”, nr  96, 
1868, s. 960). Andrzej Bolesław Schif-
fers urodził się 5 lutego 1864 r. w War-
szawie (za wskazanie mi źródła tej in-
formacji dziękuję Panu Ryszardowi 
Bobrowowi). Jako szesnastolatek roz-
począł praktykę w warsztacie Michała 
Czajkowskiego, pracującego wcześniej 
wspólnie z  Juliuszem Hennebergiem. 
W  1888  r. Schiffers porzucił mistrza 
i  przy ul. Żytniej 20 w  Warszawie za-
łożył własny warsztat wraz z  Janem 
Solingerem. Z  czasem przedsięwzię-
cie osiągnęło duży sukces. Pracę roz-
poczynało dwóch rzemieślników, by 
w  1904  r. zatrudniać w  firmie ponad 
sto osób. Od 1893  r. Fabryka Wyro-
bów Platerowanych i Brązowych otwo-
rzyła magazyn przy ul. Elektoralnej 13, 
który oferował „wielki wybór wyrobów 
nieustępujących pod względem trwało-
ści i  gustu pierwszorzędnym fabrykom. 
Ponadto zapewniał, że wykonuje zło-
cenie, srebrzenie, wszelką reperację oraz 
wymienia stare przedmioty. Ceny nie-
praktykowanie niskie” („Dziennik dla 
Wszystkich”, nr 216, 1893, s. 8).

Mieleszkiewicz, kustosz Kolekcji 
Mebli MNW. Otóż w 2012 r. wysta-
wiono na aukcji parę do narysowanej 
konsoli, różniącą się tylko w  kilku 
szczegółach, jak dekoracje w  oskrzy-
nieniu oraz dodatkowe postumenciki 
w podstawach kariatyd. W opisie ka-
talogu aukcji uwzględniono również 
znaki wypalane na meblu: monogram 
wiązany „AI” pod koroną zamkniętą 
(Aleksander I Romanow, król Polski 
w latach 1815-1825) oraz „Ł·K·” (Ła-
zienki Królewskie) w  prostokątnym 
obramieniu. Poza oznaczeniami, któ-
re nie dawały wątpliwości co do hi-
storii i pochodzenia mebla, wykonana 
w 1915 r. dokumentacja fotograficzna 
i  barwna rysunkowa oraz zapisy ar-
chiwalne stanowią idealny przykład 

Poznańskie Wydawnictwo Nauka i Innowacje 
wydało w 2019 r. książkę Urbanistyka i ar-

chitektura okresu III Rzeszy w Polsce pod red. 
Karoliny Jary i Aleksandry Paradowskiej, w której 
opublikowane zostały teksty przygotowane na 
podstawie referatów wygłoszonych na konferencji 
z 2017 r., poświęconej zagadnieniom związanym 
z niemieckim planowaniem, traktowanym jako 
istotny element polityki okupacyjnej. Książka jest 
pierwszym całościowym opracowaniem zagadnień 
związanych z urbanistyką i architekturą okresu III 
Rzeszy na terenie obecnej Polski, 
skupiającym ustalenia badaczy 
z różnych ośrodków naukowych.

Pierwszy człon tytułu od-
zwierciedla wielopłaszczyznowe 
ujęcie tematu. Publikacja za-
wiera plany przebudów miast 
i budynków publicznych, analizę 
architektury mieszkalnej, infra-
struktury komunikacyjnej, archi-
tektury wnętrz, a także ukazuje 
działania Niemców w kontekście 
ich wcześniejszych doświad-
czeń kolonizacji i ekspansji na 
Wschód, zintensyfikowanych w czasie okupacji. 
Drugi człon tytułu odnosi się do zakresu teryto-
rialnego, obejmującego obszar dzisiejszej Polski.

Układ tekstów został ustalony według porząd-
ku geograficznego i problemowego. Na początku 
publikacji znajduje się wprowadzenie autorstwa 
Karoliny Jary i Aleksandry Paradowskiej, zatytuło-
wane Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy 
w Polsce, potem komentarz Nielsa Gutschowa, 
pioniera badań nad architekturą na polskich zie-

miach okupowanych − Uwagi o docieraniu do 
dokumentów i materialnego dziedzictwa świad-
czących o germanizacji polskich ziem.

W kolejnym tekście Aleksandra Paradowska 
zajmuje się architekturą, historią i ich propagan-
dowym obrazom w Kraju Warty; opisuje też trady-
cję germanizacji polskich ziem i jej odzwierciedle-
nie w praktyce projektowej okresu drugiej wojny 
światowej. Hanna Grzeszczuk-Brendel w artykule 
zatytułowanym „Na miarę człowieka” − archi-
tektura nazistowska w Poznaniu odnosi się do 

budownictwa mieszkaniowego na te-
renie Poznania w kontekście mecha-
nizmu sterowania społeczeństwem.

Architektura okresu III Rzeszy 
na Śląsku a planowanie na „Nie-
mieckim Wschodzie” to tytuł tek-
stu Karoliny Jary, w którym autorka 
analizuje m.in. plany architektonicz-
nego rozwoju Śląska jako obszaru 
germanizacji. Żanna Komar z kolei 
opisuje architekturę okresu okupacji 
w Krakowie, a Wojciech Szymań-
ski – badania nad architekturą dla 
III Rzeszy na terenie Generalnego 

Gubernatorstwa. Ostatnie dwa teksty − Jagody 
Załęskiej-Kaczko Architektura publiczna i urba-
nistyka Gdańska w latach 1933-1945 oraz Jana 
Salma Architektura i urbanistyka lat 1933-1945 
w Prusach Wschodnich. Charakterystyka zjawiska, 
główne potrzeby i wątki badawcze − mają charak-
ter studiów dokumentacyjnych.

Publikacja zawiera ilustracje pochodzące z ar-
chiwów polskich i zagranicznych oraz ze zbiorów 
prywatnych.

Spotkanie z książką

URBANISTYKA	I	ARCHITEKTURA	OKRESU	III	RZESZY	W	POLSCE
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Warszawska firma 
platernicza  
Andrzeja Bolesława Schiffersa

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

z  ul. Senatorskiej  10 („Kurier War-
szawski”, nr 283, 1899, s. 18; nr 102, 
1900, s. 13), w okresie okołoświątecz-
nym z 40-procentowym upustem. Od 
19 lutego 1901  r., po przystąpieniu 
do spółki Piotra Voigta i  Władysła-
wa Krafta, firma zmieniła nazwę na 
A.B. Schiffers & C-o z siedzibą własną 
przy ul. Żytniej 20 („Kurier Poranny”, 
nr 116, 1901, s. 1).

W ciągu następnych lat używano 
też wymiennie nazwy Schiffers i  Sp., 
a od 1912 r. firma informowała o no-
wej siedzibie przy ul. Nowolipie 80 
(„Kurier Warszawski”, nr 133, 1901, 
s.  11; nr 335, 1913, s.  1). Towary 

szerokim strumieniem płynęły do Ro-
sji, gdzie było szczególne zapotrzebo-
wanie na przedmioty do sprawowania 
kultu oraz drobną galanterię meta-
lową. Świadczy o  tym oferta zawarta 
w  jedynym znanym katalogu firmo-
wym (ilustrowanym cenniku) z opisa-
mi po rosyjsku i po polsku, oznaczo-
nym jako katalog No 10. Niestety, nie 
znamy daty jego wydania. 

Na kartach katalogu zawarto 
również szeroki wachlarz podstawo-
wych akcesoriów do użytku stoło-
wego i  toaletowego. Były pojedyn-
cze sztućce środka stołu, maselnice, 
cukiernice, podstawki do szklanek, 

3 września 1894  r. Andrzej Bo-
lesław Schiffers zawiązał spółkę na 
10 lat z  obywatelem Michałem Eu-
geniuszem Cieszkowskim i  każdy 
z  nich wniósł po 15 tys. rs. („Kurier 
Warszawski”, nr 134, 1895, s. 8); ma-
jątkiem Schiffersa były zabudowania 
fabryczne przy ul. Żelaznej 89. Już 
od października 1894  r. w  warszaw-
skiej prasie firma wymieniana jest 
pod nazwą Schiffers i  Cieszkowski 
(„Kurier Warszawski”, nr 312, 1894, 
s. 3). Późną jesienią 1899 r. część pro-
dukcji – w szczególności sztućców na 
białym metalu grubo srebrzonych, 
z  gwarancją 8-letnią, wyprzedawał 
za pośrednictwem składu K.  Głazie-
wicza, a  potem W.  Ławickiego i  S-ki 

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

1 | Andrzej 
Bolesław Schiffers, 
fotografia 
ze zbiorów 
Wojciecha 
Schiffersa

2 | Reklama 
z pisma „Dziennik 
dla Wszystkich” 
(nr 216, 1893, s. 8)  

3 | Reklama 
z pisma „Kurier 
Poranny” (nr 116, 
1901, s. 1) 

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

1

2

3
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serwisy do przypraw, postumenty 
do nożyków do owoców, patery, eta-
żery, żardiniery i koszyki itp. Oferta 
była niewątpliwie uboższa w  różno-
rodności od propozycji innych naj-
większych konkurentów, ale pozwa-
lała na skompletowanie całkowicie 
satysfakcjonującego zestawu naj-
ważniejszych utensyliów stołowych 
i toaletowych.

W 1913  r. hucznie świętowano 
jubileusz 25-lecia istnienia firmy, 
a  ksiądz Jan Garwoliński poświęcił 
nowe zabudowania fabryki. Pierwszą 
dużą zapaść w  historii przedsiębior-
stwa spowodowała pierwsza wojna 
światowa. Okupanci wywieźli z  fa-
bryki cały zapas surowców, większość 
maszyn oraz wzorniki i  modele, sta-
wiając przyszłość firmy pod wielkim 
znakiem zapytania. Mimo wszystko, 
zaraz po wojnie zakład został uru-
chomiony przy ul. Szerokiej 14 na 
warszawskiej Pradze. Do dalszego 

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

4 | Okładka i dwie przykładowe 
strony z katalogu firmy 
A.B. Schiffers, b.d.w.

5 | Paterka nr 702 z katalogu firmy 
A.B. Schiffers

6 | Tableau z okazji jubileuszu 
A.B. Schiffersa, „Świat” (nr 35, 
1913, s. 21)

(ilustracje: 1, 4, 5 – własność prywatna; 
2, 3 – ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego; 6 – ze zbiorów Biblioteki 
Publicznej m. st. Warszawy)

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

4a

4b 4c
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zamówienie firmy D. Wolkoff Ster-
ling Silverware w  Nowym Jorku, 
o czym pisał Patryk Schiffers.

W 1934  r. Andrzej B. Schif-
fers podjął kolejną ważną decyzję 

– założył zagraniczną filię własnej fa-
bryki w Teheranie. Sprzyjała temu po-
lityka państwa polskiego. 19 grudnia 
1928  r. ratyfikowana została umowa 
handlowa między Najjaśniejszą Rze-
cząpospolitą a Cesarstwem Perskim 
z  marca 1927  r., ułatwiająca fabry-
kantom obu krajów zakładanie i pro-
wadzenie działalności przemysłowej 
i  handlowej. Schiffers wysłał do Te-
heranu synów: Zygmunta i  Zdzisła-
wa, w celu założenia tam przedstawi-
cielstwa. Na potrzeby uruchomienia 
nowej placówki z  Warszawy została 
wyekspediowana część maszyn, wraz 
z rzemieślnikami mającymi przyuczyć 
teherańskich pracowników do no-
wej produkcji. Do spektakularnych 
zamówień w  nieznanej w  Teheranie 
technologii należały, jak podaje żyją-
cy wnuk mistrza, metalowe elementy, 
balustrady, złocone łańcuchy przed 
wejściem i  zabezpieczenia okien do 
pałacu szacha. Dzięki dobrej passie 
udało się również pozyskać liczne za-
mówienia dla wojska i policji (dostar-
czano m.in. guziki do mundurów). 
Posrebrzane produkty bardzo szybko 

powodzenia firmy w  nowej rzeczy-
wistości przyczyniły się informacje 
o handlowych kontaktach zawartych 
w  USA. Z  powodzeniem zaczęto 
eksportować metalową galanterię na 

6

5
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metalowych i  posrebrzanych mie-
ścił się na warszawskiej Pradze, przy 
dzisiejszej ul. Okrzei 13 (do 1948  r. 
zwanej Brukową). Odbudowując 
kamienicę, Wojciech wraz z  ojcem 
Zygmuntem i  dziadkiem Andrzejem 
Bolesławem w dolnej części budynku 
urządzili przestrzeń, którą dzierża-
wiła restauracja „U chama”, a w  pod-
ziemiach zainstalowano warsztat. 
Dość szybko w  nowej Polsce część 
kamienicy należącej do Schiffersów 
uwłaszczono, a następnie rodzinę 
wywłaszczono (grudzień 1956  r.). 
W  warsztacie jednak do 1960  r. pra-
cował 96-letni Andrzej B. Schiffers 
wraz z wnukiem Wojciechem. Kolejni 
męscy przedstawiciele rodziny pozo-
stali również wierni zamiłowaniu do 
prac w  metalu. Patryk (syn Zbignie-
wa) założył własny warsztat renowa-
cji i  konserwacji zabytkowych obiek-
tów metalowych. Kacper Schiffers 
(syn Zdzisława) jest złotnikiem i  au-
torem własnych projektów biżuterii 
artystycznej.

W 1960 r. zakład został zamknię-
ty. Podczas likwidacji i  wyburzania 
kamienicy przy ul. Brukowej pod 
nową zabudowę wydobyto z  piwnic 

zyskały odbiorców wobec braku kon-
kurencji na tamtejszym rynku.

Latem 1939  r. bracia przyjechali 
do Polski na wakacje. Wybuch woj-
ny uniemożliwił im powrót do Per-
sji. Stracono fabrykę w  Teheranie. 
W  czasie okupacji bracia wraz z  sy-
nami Zygmunta (Zbigniewem i Woj-
ciechem) zaangażowali się do walki 
w  strukturach AK. Wkrótce po zde-
maskowaniu żony Zdzisława – Ma-
rii Kwiatkowskiej (była już wtedy 
rozwiedziona ze Zdzisławem) jako 
alianckiego szpiega zostali aresztowa-
ni. Młodszego syna Zygmunta – Woj-
ciecha (1927-2019) – po aresztowa-
niu wykupiono z gestapo, przekazując 
przez pośredniczącego w  transakcji 
dyrektora Hotelu Bristol platerowaną 
paterkę (model nr 702). Wojciech zo-
stał aresztowany powtórnie w  czasie 
powstania warszawskiego i  osadzony 
w  twierdzy Modlin, z  której uciekł 
wraz z trzema kolegami. Zbigniew po 
aresztowaniu trafił do Oświęcimia, 
a potem do Mauthausen. Do Polski 
powrócił dopiero w  1947  r. Obecnie 
mieszka pod Warszawą.

Po wojnie zakład zajmujący się 
głównie renowacją przedmiotów 

i  rozprzedano bardzo dużo półpro-
duktów firmy A.B. Schiffers. Niewy-
kluczone, że w tym samym czasie roz-
kradziono również zachowane tam 
narzędzia wraz z  firmowymi punca-
mi, stanowiące unikatowy majątek ist-
niejącego ponad 80 lat zakładu.

Wojciech Schiffers w 1952 r. prze-
niósł się do matki, do Gdyni. Podczas 
spotkania w  2015  r. on i  jego córka 
opowiedzieli o wielu szczegółach do-
tyczących historii rodzinnej firmy, 
za co ogromnie dziękuję. Wojciech 
Schiffers zmarł w 2019 r.

Joanna Paprocka-Gajek

Nakładem Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za 
Granicą POLONIKA ukazała się w 2020 r. książka autorstwa Wojciecha 

Przybyszewskiego, kolekcjonera i publicysty, redaktora naczelnego „Spotkań 
z Zabytkami”, zatytułowana Śledztwa kolekcjonera. O dłoniach Elizy Krasiń-
skiej, fotografii z Władysławem Jagiełłą i innych niecodziennych historiach…

We wstępie do książki, napisanym przez Dorotę Janiszewską-Jakubiak, 
czytamy m.in.: „Od wielu lat Wojciech Przybyszewski opowiada fascynujące 
historie o losach dzieł sztuki i pamiątek narodowych, o których istnieniu czę-
sto nawet nie wiemy; o spowodowanych różnymi zawirowaniami dziejowymi 
przemieszczeniach zabytków, zbiorów i kolekcji; o artystach, 
mecenasach sztuki i kolekcjonerach. W tych opowieściach 
wątki związane z historycznymi ziemiami dawnej Rzeczypo-
spolitej łączą się z informacjami o krajach, które stały się 
przystanią dla polskich emigrantów”.

W książce znalazło się piętnaście mało znanych historii, 
związanych z wydarzeniami z dziejów Polski i postaciami 
naszej kultury. Niektóre wątki zostały już zasygnalizowane 
w podtytule publikacji. Poza nimi autor opowiedział m.in. 
o zniknięciu należącego do Tadeusza Kościuszki orderu Cyncy-
nata, o hipotezach dotyczących okoliczności skomponowania 
przez Fryderyka Chopina Marsza żałobnego, o historii pochów-
ku dziennikarza Władysława Wieczorkowskiego czy upamięt-

nienia króla Kazimierza Wielkiego na stalorytach Antoniego Oleszczyńskiego. 
Czytelników zadziwi z pewnością opowieść o nieznanym wizerunku „Damy 
z gronostajem” Leonarda da Vinci, znalezionym na srebrnym pojemniku 
w USA, historia zamówienia u Saturnina Świerzyńskiego wizerunków figurki 
„Madonny Jackowej”, doniesienia Juliana Ursyna Niemcewicza o wynalazku 
dagerotypu czy dzieje portretu Henryka Walezego, zakupionego do zbiorów 
gołuchowskich.

Wojciech Przybyszewski dokumentację do publikacji zbierał w archiwach, 
muzeach, bibliotekach i prywatnych kolekcjach, czytał trudno dostępne książki, 

analizował materiały prasowe. W swoich badaniach posługiwał 
się metodami dziennikarzy śledczych; efekty tych badań często 
bywają zaskakujące, a wnioski, do których dochodzi autor nie-
rzadko stanowią przełom w obowiązującej od lat historii.

Publikacja jest bogato ilustrowana, na uwagę zasługuje 
ciekawa szata graficzna, zaprojektowana w to/studio − utrzy-
mane w kolorze sepii ilustracje zamieszczone na kartach opa-
trzonych ciemnymi tintami, stylizowane ornamenty w tekście 
czy stanowiąca dodatkową zagadkę okładka.

Książka poświęcona jest pamięci Jacka Milera (1964-
2018), niestrudzonego w działaniu na rzecz ochrony dziedzic-
twa kulturowego za granicą pracownika Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie z książką

ŚLEDZTWA	KOLEKCJONERA

Do 1901 r. firma znakowała swoje 
wyroby stosując nazwy:
SCHIFFERS / W / WARSZAWIE
SCHIFFERS / GALW. / WARSZAWA
SCHIFFERS / W / WARSZ:
Po 1901 r.:
SCHIFFERS & Co / GALW. / WARSZAWA
SCHIFFERS & Co / GALW / WARSZAWA
B. SCHIFFERS / GALW. / WARSZAWA
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Przyjmując taką interpretację ha-
sła, promowano postawy patrio-
tyczne, przypominając losy tych 
bohaterów naszej historii, którzy 
swoim życiem udowodnili ogrom-
ne oddanie Ojczyźnie.

Wykorzystując motyw drogi, 
organizatorzy EDD zapraszali do 
podróży po polskiej kulturze i hi-
storii, zachęcali do znalezienia 
własnej ścieżki w poznawaniu 
lokalnego dziedzictwa, a także 
odkrywania turystycznych szla-

ków, łączących zabytki i miejsca 
będące świadectwem ważnych 
wydarzeń historycznych.

Wszystkie interpretacje ha-
sła zostały zaimplementowa-
ne do wydarzeń w ramach EDD. 
Ze względu na epidemię i zwią-
zane z nią obostrzenia sanitarne, 
wiele imprez odbyło się tylko on-
line, ponad 20% przeniosło się 
do internetu w postaci webina-
rów, szkoleń, wystąpień, wykła-
dów, transmisji live.

Tegoroczna inauguracja ogól-
nopolska EDD odbyła się 13 
września w Siennej w woj. ma-
łopolskim. Malowniczy krajobraz 

Zalewu Rożnowskiego oraz bar-
dzo bogaty program merytorycz-
ny wielu internautów mogło śle-
dzić za pośrednictwem transmi-
sji online. Na miejscu – zgodnie 
z wytycznymi GIS – uczestniczy-
ło jedynie 50 osób. Nowa jakość 
tego typu wydarzeń wymusiła 
na organizatorach (Fundacja 
Horyzont 360 i Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa) wiele nowych 
narzędzi promocyjnych oraz in-
strumentów upowszechniających 

wiedzę o lokalnym dziedzictwie 
Sądecczyzny.

Tradycją jest, że EDD skupia-
ją się wokół tematu zabytków, 
dziedzictwa kulturowego, dzie-
dzictwa niematerialnego oraz 
historii i kultury naszego kraju. 
Poprzez wydarzenia dedykowa-
ne do społeczności lokalnych 
można było poznać  ciekawe, 
często nieznane historie zwią-
zane z przeszłością regionu, ar-
chitekturą czy tradycjami. Całej 
akcji ambasadorowali: aktorki 
Katarzyna Zielińska i Anna Karcz-
marczyk, blogerka kulinarna Eli-
za Mrówczyńska – White plate, 

twórca kanału Polimaty w ser-
wisie You Tube Radek Kotarski, 
Kamila i Paweł, twórcy bloga 
Ready for Boarding oraz Ania 
i Marcin Nowakowie, znani jako 
Wędrowne Motyle. Poprzez po-
pularyzację EDD znanych osób, 
mediów tradycyjnych i portali 
społecznościowych udało się do-
trzeć niemal do 100 tys. osób, 
które wzięły udział w 635 wy-
darzeniach. W tym miejscu ser-
deczne podziękowania należą 

się szczególnie koordynatorom 
regionalnym i organizatorom, 
bo to dzięki ich ciężkiej pracy 
w trudnych warunkach związa-
nych z pandemią koronawirusa 
można było poczuć magię dzie-
dzictwa, wspólnoty i poczucia 
odpowiedzialności za naszą hi-
storię i kulturę.

Koordynatorem ogólnopol-
skich Europejskich Dni Dziedzic-
twa jest Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa: www.edd.nid.pl, www.
facebook.com/europejskie.dni.
dziedzictwa.

Wioletta	Łabuda-Iwaniak

Za nami 28. edycja Europej-
skich Dni Dziedzictwa. Choć 

nie jubileuszowa, to wyjątko-
wo inna niż dotychczasowe, ze 
względu na sytuację związaną 
z pandemią koronawirusa.

Jak co roku, w dwa wrześnio-
we weekendy organizatorzy w ca-
łej Polsce przygotowali wydarze-
nia pod hasłem tegorocznego 
EDD „Moja Droga”. Sentencja 
skupiała uwagę uczestników EDD 
na „drodze” przez historię, jaką 

musiał przebyć nasz naród, by 
odzyskać niepodległość, a któ-
rej przejście ukształtowało naszą 
narodową tożsamość. „Droga” 
również odnosiła się do indywi-
dualnych losów Polaków, którzy 
w trudnych dla Polski czasach 
zmuszeni byli do opuszczenia Pol-
ski i prowadzenia działalności na 
emigracji.

„Moja Droga” to hasło bardzo 
wieloznaczne, odnosi się nie tylko 
do trasy, którą przebywamy w cza-
sie lub przestrzeni, ale często jest 
także określeniem ukochanej przez 
nas osoby, wybranki, wyrażającym 
nasz szacunek, miłość i oddanie. 

Moja droga do Europejskich Dni Dziedzictwa

(fot. Krzysztof Pazgan)
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Hereditas. Razem z Zielińskim 
wkraczamy w mroki Warszawy 
średniowiecznej (grody, kościoły 
i pierwsze kamienice) i w blaski 
Warszawy wazowskiej (Zamek 

Królewski, forum Wazów, pałace 
i kościoły doby kontrreformacji), 
poznajemy przepych baroku (pa-
łace Tylmana z Gameren, Wila-
nów, kościoły i założenie saskie), 
spacerujemy po Warszawie stani-
sławowskiej (Łazienki, świątynie, 
kamienice wielkomiejskie i czyn-
szowe), odkrywamy tajemnice 
złotej epoki polskiej urbanistyki 

doby Królestwa Polskiego (pała-
ce rządowe, prywatne rezydencje, 
teatr). Niemałej dawki emocji do-
starcza spacer po dekadzie „pary 
i gazu”, jest też coś dla wielbicieli 

secesji i wczesnego modernizmu, 
zdradzamy szczegóły warszaw-
skiej „kariery” żelbetu. Z rozma-
chem wkraczamy w niepodległość 
i pokazujemy „piękne dzielnice” 
(Żoliborz, Ochotę, Saską Kępę), 
gmachy rządowe i publiczne, 
WSM i tanie mieszkania oraz 
Dzielnicę Piłsudskiego. Przedsta-
wiamy blaski i cienie odbudowy 

po 1945 r.: Mariensztat, Mura-
nów, Trasę W-Z, CeDeT, a na za-
kończenie – „hity” realizmu so-
cjalistycznego: MDM, PKiN, Stare 
Miasto, Hutę Warszawa.

Filmy można oglądać na: 
fundacja-hereditas.pl, kanale 
youtube.com/fundacjahereditas 
oraz zabytek.co.

□

Projekt dofinansowany ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultu-
ry w ramach programu „Kultura 
w sieci”.

Pod którymi domami na Starym 
Mieście w Warszawie prze-

trwały relikty gotyckich piwnic, 
co kryło się za parawanowymi fa-
sadami niektórych warszawskich 

kościołów, dlaczego nie doszło 
do powstania słynnego założenia 
saskiego i na czym polegał war-
szawski klasycyzm w „wersji tur-
bo” – na te i wiele innych pytań 
odpowiada varsavianista Jarosław 
Zieliński w filmach – 10 space-
rach wirtualnych – z cyklu Tajem-
nice warszawskiej architektury, 
przygotowanych przez Fundację 

Architektura Warszawy wirtualnie

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

1-4 | Jarosław 
Zieliński, autor 
scenariusza 
i prezenter oraz 
kamerzysta Wiktor 
Strumiłło podczas 
realizacji  
zdjęć: na 
pl. Bankowym (1), 
na Krakowskim 
Przedmieściu (2), 
przed kościołem 
św. Trójcy (3) 
i w kościele 
św. Antoniego 
z Padwy 
w Warszawie (4)

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

2

43

1
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prowadzone są przy zaangażowa-
niu przeszkolonych wolontariu-
szy. W Lapidarium można obec-
nie obejrzeć zdjęcia ponad 700 
różnych detali: posadzek, sztuka-
terii, odbojów, balkonów, bram, 
schodów, polichromii etc. z blisko 
30 kamienic i budynków użytecz-
ności publicznej. W tym roku do 
Lapidarium trafią kolejne obiekty 
– fotografowane i opisywane przez 

uczestników projektu Studeo et 
Conservo 2020 (XIII edycja; finan-
sowanie: Miasto Stołeczne War-
szawa). Z informacji w bazach de-
tali Fundacji Hereditas czerpią już 
historycy sztuki, architekci, kon-
serwatorzy, inwestorzy prowadzą-
cy prace w historycznych obiek-
tach, a także miłośnicy zabytków. 
Zapraszamy do korzystania!

□ 

Od 2016 r. Fundacja Hereditas 
prowadzi pionierskie w War-

szawie intensywne działania w za-
kresie inwentaryzacji i dokumen-
tacji detali architektonicznych 
zabudowy z lat około 1850-1939. 
Efekty trafiają do wirtualnych baz: 
zabytek.co.detal oraz Lapidarium 
Detali Architektonicznych (fun-
dacja-hereditas.pl/lapidarium). 
Co warto podkreślić, działania te 

Detal w warszawskiej architekturze

1 |  Balustrada schodów w kamienicy 
przy ul. Nowogrodzkiej 12 w Warszawie

2 |  Odbój wylotowy, kompleks zabudowań 
Towarzystwa Akcyjnego Przechowywania Mebli 
A. Wróblewski, ul. Inżynierska 3

3 |  Dekoracja stropu przejazdu bramnego kamienicy 
przy ul. Wilczej 22

(zdjęcia: 1, 3 – Katarzyna Komar-Michalczyk; 2 – Jolanta 
Wojciechowska) 
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wpisanych do rejestru zabyt-
ków (Dz.U. z 2004, nr 30, poz. 
259) znak ma określoną postać 
pięciokątnej tarczy skierowa-
nej ostrzem w dół, o wymia-
rach 185 x 100 mm, wykonanej 
z blachy, na białym tle w górnej 
części napis: „ZABYTEK CHRO-
NIONY PRAWEM”, poniżej tarcza 
herbowa złożona z błękitnego 
kwadratu, którego jeden z ką-
tów tworzy ostrze tarczy, oraz 

umieszczonego nad nim błękit-
nego trójkąta, rozgraniczonych 
po każdej stronie białym trójką-
tem. Na ogół umieszczany jest 
na zabytkach architektury, dużo 
rzadziej na zabytkach archeolo-
gicznych.

Organem, któremu przysłu-
guje kompetencja do umieszcza-
nia znaku, jest starosta działa-
jący w uzgodnieniu z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków 

(art. 12 Ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami; Dz. U. 
z 2020, poz. 282). W doktry-
nie prawa pojawił się pogląd, że 
umieszczenie znaku, jako forma 
ograniczenia prawa własności, 
wymaga decyzji administracyj-
nej, zatem przeprowadzenia po-
stępowania stosownie do prze-
pisów kodeksu postępowania 
administracyjnego, poprzedzo-
nego pozytywnym postanowie-
niem organu konserwatorskie-
go, nie znalazł on jednak uzna-
nia w orzecznictwie sądowym 
(wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warsza-
wie z dnia 22 września 2016 r., 
VII SA/Wa 1973/15) i praktyce 
działania administracji.

Faktycznie o umieszcze-
niu znaku na obiekcie decydu-
je prawny dysponent zabytku 
chronionego wpisem do rejestru 
zabytków, występując do właści-
wego organu o wydanie tabliczki 
przeznaczonej do samodzielnego 
montażu lub o jej umieszczenie 
przez ten organ.

Tomasz	Leżański	

Znak Zachwatowicza, zwany 
również błękitną tarczą, to 

międzynarodowy znak ochronny 
dla zabytków, autorstwa archi-
tekta prof. Jana Zachwatowicza 
(1900-1983). Zgodnie z posta-
nowieniami Konwencji Haskiej 
z 1954 r. (Konwencja o ochro-
nie dóbr kulturalnych w razie 
konfliktu zbrojnego podpisana 
w Hadze 14 maja 1954 r.) znak 
Błękitnej Tarczy służy oznakowa-
niu obiektów kultury, aby zapew-
nić im ochronę w razie konfliktu 
zbrojnego.

Prawodawstwo polskie przy-
jęło i zaadaptowało ten znak 
do oznaczania zabytków nieru-
chomych wpisanych do rejestru 
zabytków. Podstawą wpisu jest 
ostateczna decyzja wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Kultury z dnia 9 lutego 
2004 r. w sprawie wzoru znaku 
informacyjnego umieszczane-
go na zabytkach nieruchomych 

Dla kogo tabliczka ze znakiem 
autorstwa Zachwatowicza?

1 | Znak Błękitnej Tarczy opisany 
w Konwencji o ochronie dóbr 
kulturalnych w razie konfliktu 
zbrojnego, podpisanej w Hadze 
14 maja 1954 r.

2 | Prof. Jan Zachwatowicz na 
terenie odbudowywanego Zamku 
Królewskiego w Warszawie, wrzesień 
1972 r. 

3 | Znak Błękitnej Tarczy 
umieszczony na elewacji frontowej 
kamienicy przy ul. Piwnej 12/14 
w Warszawie

...........................................................
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KRESOWA	ATLANTYDA	
–	TOM	XV

W 2012 r. Stanisław Sławomir Nicieja zapo-
czątkował cykl Kresowa Atlantyda, dzięki 

któremu udało się ocalić od zapomnienia dzieje 
kilku tysięcy ludzi, tworzących niegdyś świat 
kresowych miasteczek i przysiółków, dworów 
i pałaców, sztetli, ukraińskich i białoruskich siół 
czy ormiańskich skupisk.

W wydanym w 2020 r. XV tomie  autor 
zawędrował na drugi biegun Kresów – do Wil-
na. Bo też dzieje Kresów zamknięte są między 
dwoma metaforycznymi biegunami – Lwowem 
i Wilnem. I jeśli Lwów – miasto o wyjątkowym 
znaczeniu w kulturze polskiej − możemy uznać 
za biegun południowy, to Wilno – o podobnej 
pozycji w polskiej historii – możemy nazwać 
biegunem północnym.

O Wilnie powstały dziesiątki książek, tysią-
ce artykułów, wierszy i wspomnień. Stanisław 

Sławomir Nicieja 
potraktował temat 
bardzo oryginalnie, 
przedstawiając dzie-
je Wilna, zderzył 
ze sobą różne i od-
miennie zapisane 
w historii postacie, 
jak choćby Józef 
Piłsudski i Feliks 
Dzierżyński, Stani-
sław Cat-Mackiewicz 
i Witold Hulewicz, 

Czesław Miłosz i Jerzy Putrament, Leopold Tyr-
mand, Franciszek Walicki i Tadeusz Konwicki. 
Przedstawił również związki wielu osób ze świa-
ta kultury i sztuki z Wilnem.

Na początku tomu opisana jest historia 
Wilna i jego historiografia. Pierwszą wzmiankę 
o mieście odnotowano w liście księcia litewskie-
go Giedymina do papieża Jana XXII w 1323 r. 
W kolejnych rozdziałach poznajemy m.in. opo-
wieść o Barbarze Radziwiłłównie i jej śmierci, 
uwzględniającą wszystkie fakty i mity. Autor 
wspomina też wyjątkową rolę Uniwersytetu 
Wileńskiego i Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Osobny rozdział poświęcony został wileńskim 
cmentarzom − Na Rossie i Bernardyńskiemu. 
W tomie opisane zostały również czasy wojen 
i okres po 1945 r., kiedy to znacznie okrojoną 
terytorialnie Litwę razem z Wilnem włączono 
do Związku Radzieckiego i większość polskich 
mieszkańców została przesiedlona. Od tego 
czasu w Wilnie zaczęli masowo osiedlać się Li-
twini i Rosjanie.

We wstępie do publikacji autor przyznaje, że 
we wcześniejszych tomach mylił się w ocenie, iż 
to Lwów – dwa razy liczebniejszy – dominował 
nad Wilnem, jako prężny ośrodek kultury i nauki. 
Bo to Wilno po 1918 r. stało się ważnym centrum 
kultury polskiej i żydowskiej w Europie. Przyje-
chali tu wykształceni uczeni z Petersburga, Kra-
kowa, Bazylei, Paryża i… Lwowa. Ze Lwowa na-
tomiast po 1918 r. wielu lwowian wyjechało do 
Warszawy, Lublina, Katowic, Łodzi czy Poznania.

Tom XV – jak i wcześniej wydane – jest bo-
gato ilustrowany. Ponad 250 archiwalnych, uni-
katowych i współczesnych fotografii pochodzi 
przede wszystkim z prywatnego zbioru autora. 
W indeksie osób zamieszczono ponad 800 na-
zwisk. Na końcu książki znalazła się obszerna 
bibliografia.

Spotkanie z książką

Ponadto wszyscy nagrodzeni otrzymują publikację autorstwa Juliana Skelnika – Medal 
Virtuti Militari, wyd. Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak, Gdynia-Warszawa 2020




