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oD  reDAKcJi

Szanowni Państwo,
Rok 1591 był ważnym w historii Kazimierza. 11 sierpnia kon-

sekrowano nową , trzecią już kazimierską świątynię a dokonał tego  
biskup Tomasz Dempski. Rzecz dotyczyła małego kościółka a właści-
wie kaplicy wzniesionej na wzgórzu, które po czterystu latach history-
cy mylnie zidentyfikują jako Wietrzną Górę a które wtedy nazywało 
się Plebania Góra. Dwa dni później tenże sam ks. Tomasz, sufragan 
krakowski, biskup laudecejski, święci odbudowaną w właściwie wybu-
dowaną na nowo po pożarze, który miał miejsce trzydzieści lat wcze-
śniej, Farę. Data 1591 widnieje na mechanizmie farnego zegara. Moż-
na więc przypuszczać, że nowy zegar uświetnił nową świątynię. Zegar 
znalazł się na wieży – dzwonnicy, którą sześćdziesiąt lat wcześniej  
dobudowano do ceglanego kościoła. 

Co prawda na jej południowej ścianie znajdował się już zegar, ale 
był to zegar słoneczny, który  wymagał zbliżenia się, aby odczytać nie-
dokładną, bo zależną od pory roku godzinę. 

W ówczesnym, szybko budującym się mieście słoneczne godziny 
musiały ustąpić nowoczesności, którą był zegar mechaniczny. Kazi-
mierzacy, podróżujący Wisłą widzieli zegary na kościelnych wieżach 
Warszawy, Płocka, Włocławka, Torunia czy Gdańska. Mogli nawet 
oglądać cuda techniki jakimi były zegary kaflowe stojące na stołach 
kupieckich kantorów. Tak więc 418 lat temu i u siebie zapragnęli  
nowości i otrzymali ją w postaci zegara, który po wielu przerwach  
i remontach, znowu od obecnego roku odmierza czas.  

Kazimierz w końcu XVI wieku, a więc w okresie, kiedy co naj-
mniej jedno pokolenie już zdążyło wzbogacić się na wiślanym handlu, 
mozolnie stawał się nowożytnym miastem, pozbywając się średnio-
wiecznego charakteru. Co prawda nowy ratusz pysznił się attyką, któ-
rej kształt nadali włoscy muratorzy z warsztatu samego Santi Gucciego 
i ukończono jeden ze spichlerzy budowany też przez janowiecką ekipę 
ale nowy kościółek na Plebaniej Górze był jeszcze bardzo staroświec-
ką budowlą, którą określić można, używając współczesnych terminów 
budowlą bezstylową. Odbudowana Fara była nie lepsza. Co prawda 
otrzymała szerszą i dłuższą o dwa przęsła nawę, ale jej zachodni szczyt 
był bardzo prowincjonalnym tworem, czerpiącym dużo z gotyckiej 
spuścizny, jednak bez jej murarskiej finezji. Posiadał schodkową syl-
wetkę ożywioną blendami, ale blendy te zamknięte były dosyć nieudol-
nymi łukami, nie będącymi ani renesansowymi archiwoltami, ani też 
gotyckimi ostrołukami. W dodatku całość pomalowano na biało, czar-
ną farbą naniesiono natomiast imitację spoin. Nawa, przykryta drew-
nianym stropem była prawie o połowę niższa od nawy współczesnej. 
Nic nie wiemy o prezbiterium, ale można przypuszczać, że było równie 
mało efektowne jak reszta.

Przypuszczam, że w tym czasie nie było w mieście ani jednego 
piętrowego budynku oprócz ratusza i zamku. Nad Wisłą zaczęły po-
wstawać pierwsze murowane spichlerze, nad Grodarzem zaczęły zabu-
dowywać się murowanymi domami wytyczone po pożarze z 1561 roku 
działki. Na wschód od rynku, za placem targowym, obok drewnianego 
szpitalnego kościółka stał już mały murowano-drewniany szpitalik. 
cale miasto otaczał drewniany parkan. W ogóle wszędzie dominowa-
ło drewno a zabudowa lokacyjnych działek jeszcze w średniowieczny 

sposób składała się z wielu i murowanych i drewnianych obiektów.  
Nie wiemy, kiedy ani gdzie pojawiła się pierwsza attyka. Może  
na zamkowej, wznoszącej się od lat 30 szesnastego wieku wieży, może 
na wieży obok kościółka na Plebaniej Górze a może właśnie na wy-
mienionym już ratuszu. Faktem jest jednak, że piętrowe kamienice,  
którymi przywitał Kazimierz wiek siedemnasty attyki już posiadały. 
Jeszcze bardzo proste, jeszcze bez dekoracyjnych fryzów i fantazyj-
nych grzebieni, ale już zwiastujące nową epokę. 

W szesnastym wieku dwa razy nowe przychodziło z Janowca. 
Pierwszy raz muratorzy wznoszący firlejowski zamek w Kazimierzu 
wybudowali ceglaną zamkową wieżę i wieżę – dzwonnicę przy Farze.  
Drugi raz, gdy budowali ratusz i niektóre spichlerze na Gdańskim 
Przedmieściu. Do odbudowy Fary ksiądz proboszcz Mateusz Bech  
zatrudnił tańszych, może miejscowych murarzy, który wprawdzie 
umieli wznosić mury solidnie, jeszcze na sposób średniowieczny, ale 
o jakimkolwiek pięknie większego pojęcia nie mieli. Bardzo szybko 
okazało się, że nowa świątynie nie zaspokaja ambicji nowych Kazi-
mierzaków, ani też nowego proboszcza, którym od 1607 roku został 
wcześniejszy proboszcz janowiecki ksiądz Wojciech Żniński czyli 
Albertus Placentinus de Żnin. Trzy lata trwało gromadzenie funduszy, 
przekonywanie kogo trzeba i robienie planów. 30 marca 1610 roku 
sprowadzony tym razem z Lublina, sprawdzony przy przebudowie 
kościoła bernardynów włoski murator Jakub Balin rozpoczął prace, 
które praktycznie polegały na budowie nowego kościoła. Efektem 
tych była ukończona w 1613 roku, znana wszystkim, Kazimierska 
Fara. Tak więc po niecałych dwudziestu latach zdecydowano dobry  
w sensie technicznym budynek gruntownie przebudować i nadbudo-
wać. Używając kolokwializmów możemy powiedzieć, że „cała para 
poszła w gwizdek”, bo wielkość nawy pozostała ta sama. Żyło jeszcze 
pokolenie, które pamiętało konsekrację z 1591 roku, można wyobrazić 
sobie staruszków stojących na Gapiej Górze i narzekających na nowe 
porządki, mówiących, że dawniej kościół był mniejszy i też było do-
brze i ze kto to widział takie ozdoby, których nie ma nawet w Janowcu, 
Chodlu czy Wilkowie. 

Ale nowego nie dało się już powstrzymać. Jakub Balin razem  
ze swoją ekipą zaangażowany został przez braci Przybyłów przy  
budowie ich kamienic., później Fara otrzymała najnowocześniejsze  
z możliwych organy. Powstawały następne kamienice, spichlerze, 
nowy szczyt kaplicy Św. Rocha czy mansjonarii na Górnej Puławskiej, 
nowe kaplice przy Farze

Piszę o tym wszystkim, bo chcę żebyśmy pamiętali o naszej kazi-
mierskiej tradycji. O kazimierzakach, którzy czterysta lat temu nie bali 
się odważnych decyzji, o mieszczanach prowadzących, używając współ-
czesnych terminów, działalność bankową. O szkutnikach wynajmują-
cych swoje jednostki, o kupcach posiadających największą wiślaną flotę, 
o fundatorach organów, ołtarzy, rzeźb sprowadzonych z Italii obrazów  
i naturalnie o zegarze, który po długiej przerwie pierwszy raz przywrócił 
do życia Kazimierski aptekarz Stanisław Lichtson w 1933 roku. 

Ponownie zegar przywrócony został do życia w bieżącym roku,  
o czym mogą Państwo przeczytać w niniejszym Brulionie. 

Tadeusz Michalak
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Szanowny Panie Redaktorze!
Z ogromnym żalem muszę donieść, że moja Matka Anna Star-

ska z d. Lichtson zmarła dnia 22 kwietnia 2009 roku w Geteborgu.  
Przyczyną śmierci był zawał serca, który Matka dostała 18 marca  
i nie było dla Niej ratunku. 

Matka była chyba ostatnią żyjącą osobą, która znała ludzi z lat 20 
i 30. i tamtejsze czasy kazimierskie. 

Napisałem parę słów o Matce i Jej rodzinie. Niestety, nie zapisywa-
łem tego, co Matka opowiadała a moja pamięć jest fragmentaryczna:

Mój dziadek, Stanislaw Lichtson urodził się 6 czerwca 1878 
roku w Zamościu. Tam skończył gimnazjum i praktykował w ap-
tece w Szczebrzeszynie. Studia pomocnika aptekarskiego ukończył  
w Dorpacie, po czym rozpoczął studia farmaceutyczne na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Studia te przerwał wybuch I wojny światowej. 
Dziadek ukończył studia farmaceutyczne w Rostowie w 1916 roku.

Moja babcia, Maria Lichtson z d. Lerner urodziła się 2 lutego 
1881 roku w Częstochowie. 

Mój wuj, Aleksander urodził się w 20 grudnia 1913 roku w Czę-
stochowie. Po urodzeniu wuja dziadkowie przenieśli sie w 1913 roku 
do Kazimierza. Wuj był magistrem farmacji. Skończył studia w 1939 
roku na Uniwersytecie Warszawskim. 

Po wybuchu I wojny światowej dziadkowie uciekając przed za-
wieruchą wojenną wylądowali w 1915 roku pod Moskwa w miej-
scowości Kimry. Tam tez urodziła się moja Matka Anna. Oficjalna 
data urodzenia jest16 sierpnia 1917 roku ale wówczas obowiązywał  
w Rosji kalendarz juliański, który wtedy miał 13 dni błędu w sto-
sunku do wszędzie indziej używanego kalendarza gregoriańskiego.  
Dlatego w domu zawsze obchodziliśmy 29 sierpnia jako dzień uro-
dzin mojej Matki. 

Dziadkowie z dwojgiem dzieci wrócili do Kazimierza w 1918 
roku. Mieszkali u Iberszera, lokalnego kowala. Dziadek wynajął 
wtedy lokal w kamienicy Gdańskiej i otworzył aptekę. W 1921 roku 
dziadek kupił plac na Rynku na rogu Nadwiślańskiej po starym ratu-
szu, który spłonął w 1915 roku. Matka nie była pewna, kiedy dom był 
gotowy ale chyba około 1925 roku, kiedy to cala rodzina się przenio-
sła do domu z apteką, który do dzisiaj tam stoi. Cała rodzina miesz-
kała w tym domu do 1939 roku, kiedy następna wojna wygnała ich 
znowu na tułaczkę i znowu do Rosji. 

Okres wojenny przetrwali w Samarkandzie na zesłaniu. Utrzy-
mywali się produkując leki, głownie glukozę w zastrzykach i prowa-
dząc namiastkę apteki. Apteka była ogólnie  znana w Samarkandzie 
jako „Polska Apteka”. Wielu  ludzi, głównie chorych na tyfus, co 
było tam nagminne, zawdzięcza im życie. 

W 1946 roku wrócili do Polski. Wylądowali w Łodzi, bo tam moja 
babcia odnalazła dwie ze swoich sióstr, Różę Brill, żonę prof. wete- 
rynarii i członka PAN, Juliusza Brilla i Ernestynę Pracką, wdowę  
po ordynatorze szpitala w Sandomierzu, dr med. Tadeuszu Prackim.

Matka poznała mojego ojca, Henryka w 1940 roku w Kowlu, 
gdzie przebywali do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 
roku. Ojciec jest mgr  inż. chemii (Politechnika Warszawska) ze spe-
cjalnością syntezy leków.

W Łodzi mieszkaliśmy do 1969 roku.
Matka skończyła w latach 40 studia pomocnika farmaceutycz-

nego i w 1965 studia magisterskie na wydziale farmacji Akademii 
Medycznej w Łodzi. Od powrotu z Rosji Matka pracowała w rożnych 
aptekach. Od 1956 roku aż do naszego wyjazdu w 1969 roku była 
kierowniczką apteki leków zagranicznych na Piotrkowskiej 46. Tam 
kontynuowała tradycje z Rosji i ratowała ludziom życie przez zdoby-
wanie leków nie do zdobycia w normalnych aptekach. 

Matka cale życie była ogromnie zainteresowana Kazimierzem 
i ludźmi, którzy tam mieszkali. Utrzymywała stały kontakt z Marią 
Kuncewiczową do jej śmierci a potem z jej synem Witoldem. Bardzo 
często dzwoniła do niego do USA. Lata emigracji w Szwecji były dla 
mojej Matki bardzo trudne. Musiała bardzo ciężko pracować i nigdy 
nie potrafiła się dopasować do innego sposobu bycia i zwyczajów 
tutejszych. Ciągle Jej brakowało Kazimierza i ludzi, którzy tam żyli 
przed wojną: Tadeusza Pruszkowskiego, Jadzi Pruszkowskiej, Giera-
sińskich, Karmańskich, Jerzego i Marii Kuncewiczów, Olka Głowac-
kiego. I tej bardzo specjalnej atmosfery kazimierskiej. 

Niestety, nie pamiętam innych.
Piotr Starski

kwiecień, listopad 2009Anna Starska z d. Lichtson, 2008
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KAZIMIERZ

To, co nazywam w tytule architekturą samorodną i co odnoszę  do 
szerszego zjawiska architektury lokalnej, jest zjawiskiem złożonym, 
ale zanim rozsupłam tę złożoność , warto zastanowić się chwilę, czy 
nie lepiej byłoby mówić po prostu o „budownictwie”, nie nadużywając 
szacownego terminu „architektura”.

Budowlom, o których chcę tu pisać, nie brak wartości estetycz-
nych, czego dowodem niech będzie i to, że w swej mutacji kazimier-
skiej (z Kazimierza Dolnego nad Wisłą) stały się one źródłem licznych 
i intensywnych natchnień artystycznych – malarzy grafików, fotografi-
ków, filmowców „zdejmujących” i reprodukujących je setki razy. Czy 
jednak owe wartości  estetyczne były zamierzone przez fundatorów i 
wykonawców budowli, co dawałoby im rangę artyzmu i sztuki świa-
domych samych siebie? Można w to wątpić, chociaż nie jest to cał-
kowicie wykluczone. Skoro prezentowane tu budowle przetrwały pół 
wieku (niekiedy ok. 100 lat), to musiały być zbudowane co najmniej 
według dość solidnej sztuki konstrukcji budowlanej i w tym przynaj-
mniej sensie mamy tu do czynienia z architekturą, która jest nie tylko 

jakimś sposobem budowania, lecz sposobem budowania według okre-
ślonych trwałych zasad. A więc przynajmniej w tym sensie architektu-
ra samorodna jest architekturą właśnie. Jest sztuką budowania opartą 
na sprawdzonych zasadach. Przymiotnik „samorodna” związany z 
przymiotnikiem  „lokalna” w najbardziej znaczący sposób odróżnia tę 
architekturę od innych odmian architektury. 

Samorodna architektura nie posiada znanych z imienia i nazwiska 
autorów. Twórcom budowli tego typu nie zależało (lub nie mieli tego 
zwyczaju) na utrwaleniu związku ze wznoszoną przez siebie budowlą 
swoich nazwisk. 

Niekiedy identyfikacja twórcy okazu samorodnej architektury jest 
możliwa, ale jest to zazwyczaj szczęśliwy traf kronikarza lokalnych 
dziejów, skrupulatnego historyka, a nie wynik troski budowniczego o 
swe prawa autorskie.

Mimo to nie powinniśmy sądzić, że to, co nie jest sygnowane, że to 
co jest anonimowe – jest dziełem przypadku. Analiza kilkunastu oka-
zów samorodnej architektury, jakie zachowały się jeszcze w Kazimie-

Waldemar Siemiński

ARCHITEKTURA SAMORODNA 
ARCHITEKTURA LOKALNA

Dom rodziny Łokisiów. odsłonięty słup podtrzymujący piętro. rys. ewa siemińska
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rzu i które stanowią przedmiot moich prywatnych studiów, przekonuje, 
że niemal wszystkie odznaczają się specyficznym, swoistym dla nich 
zespołem cech, powtarzających się i odrębnych od cech innych odmian 
architektonicznych. 

Do tych cech należą: 
–  rodzaj używanych materiałów budowlanych – przede wszystkim 

materiałów miejscowych, respekt dla rzeźby zabudowywanego tere-
nu wynikający częściowo ze słabości technicznych arsenału, jakim 
dysponował budowniczy,

–  sposób wykorzystania  działki budowlanej – bardzo intensywny i 
oszczędny, faworyzujący przede wszystkim potrzeby gospodarcze 
użytkownika, 

–  przestrzeganie zasad „frontu” i „tyłu” budowli, (np. front murowany, 
a tył drewniany),

–  sposób (i tempo) powstawania budowli, procesu, w którym bierze 
zwykle udział parę pokoleń danej rodziny, i każde z nich odciska 
swój ślad na danym obiekcie.

Przedstawione tu materiały ikonograficzne ilustrują powyższe tezy. 
Ażeby udowodnić, że zjawisko architektury samorodnej nie jest w na-
szych czasach powszechnie obowiązującego projektowania i planowa-
nia li tylko przeszłością, zanalizujemy przypadek posesji państwa Gilów, 
mieszczącej się w Kazimierzu przy uliczce Krzywe Koło w sąsiedztwie 
słynnej kazimierskiej fary i znanej kiedyś restauracji Berensa.

Władysław Gil, tak jak wielu obywateli miasta posiadający wiele 
zawodów i życiowych umiejętności (rolnik, murarz, kamieniarz, han-
dlowiec, sadownik i inne), nabył od władz miejskich swą działkę w 

1947 roku. Stał na niej wówczas zrujnowany dom pożydowski; dział-
ka jest mała, trójkątna, biegnąca pochyło do tzw. Krzyżowej Góry ku 
uliczce Krzywe Koło. 

Na samym początku Gil uzupełnić musiał stojący w kącie działki 
(naprzeciw wzgórza) zrujnowany dom dachem. Na poddaszu, z typo-
wo kazimierskim, mansardowym dachem, zaczęły mieszkać z czasem 
dzieci p. Gilów. U stóp wzgórza zbudowano z białego kamienia oborę 
i stajnię (lata 50), a kiedy następne dzieci, których przybywało, zaczęły 
dorastać, nadbudowano nad tymi pomieszczeniami gospodarskimi piętro 
mieszkalne, do którego prowadziły zewnętrzne schody z podwórza (lata 
60). Nadbudowa była samowolą. Ówczesny burmistrz miasta p. Edward 
Rodzik, który mieszkał po sąsiedzku, zaczynał dzień od lustracji dział-
ki Gilów ze swego okna, o czym – widząc budowę – przysyłał na nią 
milicjanta. Gil uciekał wtedy z kielnią w ręku w krzaki na Górę Trzech 
Krzyży; jego żony mieszającej zaprawę jednak nie aresztowano. 

Gdy Gil, w latach przełomu dekad 70/80 zaczął zabudowywać 
przestrzeń pomiędzy domem pierwotnym a domem pod wzgórzem, 
komisja radnych założyła plombę na winku dzikiej budowy. Kazimier-
ski murarz ominął ją obudowując dookoła. Został jednak zmuszony do 
zamówienia projektu domu u architekta. Budowa według tego projektu 
okazała się jednak zbyt kosztownym przedsięwzięciem i z tego powo-
du utknęła w miejscu. Dom przeznaczony dla jednego z młodszych 
synów przekroczył na razie jego możliwości. 

Działka, mimo że szczelnie zabudowana, posiada podwórko. Tylna, 
ślepa ściana zbudowana jest z gorszego materiału – z „suporku”. Podwór-
ko nie zostało wyrównane , nadal odtwarza naturalną rzeźbę terenu (spa-

charakterystyczne spiętrzenie daszków, pięter i nadbudówek. rys. ewa siemińska
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dek) i pełni funkcje gospodarskie (hodowla kur, parkowanie samochodu) 
jest także miejscem zabaw najmłodszej, trzeciej generacji Gilów.

Konserwator miejski p. Żurawski zaglądając tu śmiał się i mówił, 
że to jedyna w śródmieściu Kazimierza „starówka”. Jako taka stała się, 
jak to często bywa w tym mieście, obiektem zainteresowania malarzy i 
fotografików i posiada niemałą już ikonografię. 

Użycie miejscowego budulca, kamienia wapiennego, jest w miej-
scu, które charakteryzujemy, nagminne, spotykane również  w tutej-
szych okazach architektury wyrafinowanej i profesjonalnej. Drewno 
jednak zdecydowanie częściej stosowano w budowlach samorodnych. 
Całe kondygnacje, które trzeba było szybko i jak najtaniej przygoto-
wać dla następnego pokolenia „pączkującej” rodziny, powstawały wła-
śnie z tego tworzywa. Celowały w tym budynki rodzin żydowskich, a 
„szczytowym” przykładem w tej dziedzinie jest drewniany dom przy 
Małym Rynku należący niegdyś do rodziny Łokisiów.

Drewno uważano za  gorszy rodzaj budulca, stosowano raczej od 
tylnej strony domu. Było ono również materiałem konstrukcyjnym, 
co w przywoływanym budynku widać gołym okiem (odsłonięta belka 
wspornikowa).

Przemyślane, oszczędne wykorzystanie terenu  jest w omawianym 
tu typie architektury opanowane po mistrzowsku. Budynki gospodar-
cze na trójkątnej działce za restauracją Berensa posiadają drewniane 
mostki  komunikacyjne na poziomie kondygnacji naziemnej. Tam, 
gdzie trzeba było zrobić dostęp do czegoś, zrezygnowano na małej 
działce z zabudowy. We wskazanym już wcześniej domu przy Ma-
łym Rynku dzięki nieobudowanej w dolnej części belce wspornikowej 

(dźwigar) uzyskano łatwiejszy dostęp do pomieszczeń gospodarczych 
w suterenach (piekarnia przekształcona później na masarnię). Belkę 
obudowano dopiero na poziomie pierwszego piętra uzyskując w ten 
sposób osłonę wejścia do piekarni.

Opisuję tutaj szczegóły, gdyż w szczegółach siedzi nie tylko dia-
beł, ale – często – zapoznany geniusz miejsca. Zestawienie faktury sta-
rego drewna z fakturą z lekka obrobionego wapienia nasunęło tę myśl 
wielu koneserom Kazimierza. Spiętrzenie dachów i daszków, Pięter 
i nadbudówek (wynikające z dostosowania się do rzeźby terenu) jest 
również niepowtarzalne, możliwe tu i tylko tutaj.

Może nigdzie indziej, jak właśnie w przypadku architektury samo-
rodnej, nie odsłania się tak wyraźnie jedna z dwu generalnych zasad 
uogólnienia. Uogólniać można poprzez sumowanie poszczególnych 
przypadków; refleksję uogólniającą wysunąć jednak można również z 
analizy przypadku odosobnionego, gdy doszukamy się w nim jakiegoś 
fenomenu (doświadczenia) skrajnego.  

Z takiego przypadku dowiadujemy się, że „można jeszcze i tak”, że 
do palety ludzkich możliwości dochodzi jeszcze jeden, nieoczekiwany 
wariant. 

Miejsce jako takie (środowisko lokalne) jest, przynajmniej jak do-
tychczas, najwydatniejszym generatorem powstawania takich jednostko-
wych, trudno porównywalnych z innymi, „szczególnych” przypadków.

Wynika z tego, że w „miejscu” splata się ze sobą bardzo wiele ele-
mentów (składających się na jego charakter) i że elementy te wchodząc 
we wzajemne relacje, bodźcując się niekiedy, tworzą rodzaj mieszanki 
wybuchowej, która w niektórych momentach (przy tzw. sprzyjających 

Jatki Małym rynku. rys. ewa siemińska
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okolicznościach) „eksploduje”, tworząc owe niespotykane gdzie in-
dziej, a więc szczególne przypadki. Środowiska lokalne stwarzają nie 
tylko takie możliwości, ale często rzeczywiste, rzadko spotykane gdzie 
indziej fenomeny, i to właśnie jest istotą lokalizmu. Cechy ściśle lokal-
ne, najlepiej ilustrujące sens tego zjawiska, nie są związane wyłącznie 
z budownictwem. Użytkowanie lokalnej przestrzeni może znaleźć od-
bicie np. w stosowanych na jej oznaczenie, spotykanych tylko w jed-
nej miejscowości nazwach (np. wyraz „pulwa” na oznaczenie ulewy 
zatapiającej wąwozy w Zakroczymiu, czy termin „gany” oznaczają-
cy zjawiska krasowe w Szczebrzeszynie). Dla architekta najciekaw-
sze będą jednak zapewne lokalne osobliwości (szczególne przypadki)  
z dziedziny budownictwa i urbanistyki. W Kazimierzu Dolnym należeć 
będzie do nich unikalny, tylko u nas spotykany styk łączenia w budow-
lach drewna i wapienia, w Szczebrzeszynie sytuowanie w rynkowych 
trotuarach wejść do piwnic kupieckich, w Lubomierzu specyficzny styl 
przydrożnych krzyży itp. Aby zapoznać przyczyny powstawania lokal-
nych fenomenów (cech lokalnych), należy bardzo dobrze znać dany 
teren i – przede wszystkim – jego historię. Ostatnie pięćdziesięciole-
cie: totalitaryzm barbarzyństwa hitlerowskiego, a potem totalitaryzm i 
centralizm komunistyczny skutecznie przeciwdziałały studiom w skali 
lokalnej i, co ważniejsze, likwidowały – z założenia – sam  przedmiot 
tych studiów. W rezultacie wielka karta dziejów i charakter całego kra-
ju – jego wymiar lokalny – są słabo lub wcale nie rozpoznane. 

Kazimierz Dolny nad Wisłą jest pod tym względem w szczęśliw-
szym położeniu niż setki innych miast, miasteczek i miejscowości 
polskich. Od dawna miał swych, pochodzących z krajowych elit inte-
lektualnych, wielbicieli, którzy nie tylko utrwalali w różnorakich prze-
kazach jego stan aktualny, ale również prowadzili – w miarę swych 
możliwości – studia nad historią lokalną. 

Studia nad architekturą lokalną zajmowały w tych zainteresowa-
niach ważne miejsce. To właśnie dlatego z prac Wacława Husarskiego, 
Kazimierza Parfianowicza, Jadwigi Teodorowicz-Czerepińskiej, mo-
żemy domyślać się, jak formował się fenomen architektury lokalnej 
tego miejsca. „Jatki” na Małym Rynku, unikalny obiekt architektury 
drewnianej zrekonstruowany przez Sicińskiego po wojnie, ma swoją, 
prawdopodobnie 300-letnią przeszłość i rozpoznane źródło – kramy 
kupieckie. Z zachowanych przekazów ikonograficznych, w których 
skład weszły prace najlepszych polskich grafików i malarzy wielu 
pokoleń oraz fotografie „amatorów” i „zawodowców” fotografików, 
Siciński mógł rekonstruować i twórczo przetwarzać lokalne tradycje 
architektury kazimierskiej – drewniane domy w rynku czy np. drew-
niany dworzec autobusowy PKS.

Materiał studiów i przekazów dokumentalnych szczęśliwie zacho-
wany i zanalizowany pokazuje na przykładzie Kazimierza, że teza o 
złożoności zjawiska architektury lokalnej, jaką wysunęliśmy na wstę-
pie, nie jest tylko założeniem teoretycznym. 

Do samorodnej twórczości miejscowej zaadaptowano motywy po-
zamiejscowe np. elementy orientalne w zdobnictwie architektonicznym 
(kamienne budynki mieszczańskie w rynku). Co jednak dla Kazimie-
rza bardziej charakterystyczne, swój wkład w architekturę miejscową 
wnieśli przybysze – cudzoziemcy tworzący bezpośrednio na miejscu. Drewniany dom przy Małym rynku

(dawniej należał do rodziny Łokisiów). rys. ewa siemińska

rys. ewa siemińska

posesja państwa Gilów, Kazimierz, ul. Krzywe Koło. rys. ewa siemińska
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Mało o nich wiemy, są prawie – z nazwisk i imion – nieznani.  
A jednak, mimo to, wyczuwamy i rozpoznajemy w niektórych bu-
dowlach kazimierskich, w charakterze miejscowości styl, charakter  
i nastrój, które kierują nas do tych odległych nieraz miejsc skąd przy-
bysze – twórcy tych budowli do Kazimierza przywędrowali. Nazwa-
no ich „komaskami”, gdyż poprzez Węgry i Słowację wędrowali do 
nas z okolic nad jeziorem Como. Osobny, słabo niestety zanalizowany 
udział, zwłaszcza w powstawaniu architektury samorodnej, mieli ży-
dowscy mieszkańcy miasteczka, którzy stali się tu tubylcami już od 
XV wieku.

Z dala od krajowych centrów kulturowych, w ośrodku lokal-
nym, mieliśmy więc do czynienia z dyfuzją kulturową przebiegającą 
na wielu płaszczyznach – miejscowej (stosunki polsko-żydowskie)  
i miejscowo – zewnętrznej dzielącej się na: oddziaływanie na siebie 
rozmaitych, nieraz odległych od siebie ośrodków lokalnych (działal-
ność komasków), jak również wpływ na ośrodek lokalny uznanych 
autorytetów ze stolicy lub innych ośrodków wyższej rangi (np. od-
działywanie architektów dworskich, np. domniemany wpływ na układ 
urbanistyki Kazimierza Santi Gucci lub prace P. Likiella).

Jako produkt tubylczy zrodziło się to, co nazywam architekturą sa-
morodną. Architektura samorodna i ten typ architektury, który powstał 
na wyodrębnionej tu płaszczyźnie miejscowo – zewnętrznej , tworzą 
natomiast to, co należałoby nazwać architekturą lokalną. Sądzę, że 
wprowadzenie tych dwu rozróżnień terminologicznych przybliża nam 
nieco światy lokalne i ich sztukę budowania, zdecydowanie przed-
wcześnie uznane za odchodzące w przeszłość.

„Arche” maj 1991tył działki państwa Gilów. rys. ewa siemińska

posesja państwa Gilów, Kazimierz, ul. Krzywe Koło. rys. ewa siemińska

charakterystyczne dla Kazimierza zestawienie faktury starego drewna z fakturą 
lekko obrobionego wapienia. rys. ewa siemińska

Dawna willa na Górach. Fot. t.m.

Dom Kunickich na Zamkowej. Fot. t.m.
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Moje związki z Kazimierzem rozpoczęły się zaraz po wojnie, 
dzięki Halinie Szalkiewicz z Zamajskich, gdy razem z Rodzica-
mi zamieszkałam na ulicy Szkolnej w willi „Piast” . Gospodynie 
willi Pani Anna Zamajska i Julia Rusiecka przyjęły nas bardzo 
serdecznie mimo, że same niewiele miały. Pani Anna przyglą-
dała się mojemu Ojcu, bo ostatni raz widział go, gdy był z moją 
Mamą z wizytą w ich majątku Puzicze na Polesiu. Jej siostra, 
Pani Julia pozostawała w mojej pamięci jako osoba zadowolona, 
uśmiechnięta i optymistyczna. W młodości wiele podróżowała, 
odbyła nawet pieszą pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Panie były 
bardzo religijne, codziennie chodziły na  jutrznię do Klasztoru 
lub Fary, co w tamtych czasach było bardzo źle widziane przez 
władze. Były problemy ze zdobyciem pracy, więc Panie sprzeda-
wały po kawałku ziemię. Julia Rusiecka była właścicielką ziemi 
w okolicy ulicy Krakowskiej. Z ziemi tej została przymusowo  
wywłaszczona, za co dostała jakieś grosze. Do willi „Piast”  
należały okoliczne wąwozy i wzgórza, na których pasały się 
kozy. Dom prowadziła Paulina Wojtalik, opiekowała się Paniami, 
robiła sery i kozie masło. 

W Kazimierzu rodzice szukali jakiejkolwiek pracy i znaleź-
li ją jako fizyczni robotnicy w Wylągach. Wstawali o 4.30 rano  
i szli na piechotę, a wracali o 19 i wtedy grzało się zupę, którą  
ja przynosiłam w kance z Czerniaw , z biura PCK. Martwiliśmy 
się, co będzie jesienią i zimą, gdy nie będzie pracy na Wylągach. 

Niedaleko Piasta z drugiej strony rzeczki szło się przez kład-
kę, gdzie u pana Kawałkowskiego zamieszkał major Jan Szal-
kiewicz z żoną Lilą, skierowani tu też przez p. H. Szalkiewicz  
z Puław. Było to małżeństwo bezdzietne. Pani Lila zaczęła mnie 
uczyć polskiego, rachunków, bym jesienią mogła pójść do szko-
ły, a rysunków uczyła mnie p. Julia Rusiecka. Pewnej nocy wpadł 
do nas por. Tadeusz Zamajski pożegnać się, bo UB deptało mu  
po piętach. Uciekał na Ziemie Odzyskane na Zachód i bardzo na-
mawiał mojego Ojca na wyjazd, ale Tata nie chciał znów się roz-
stawać z Mamą i ze mną. Do Kazimierza do mego Taty przyjechał 
dr Andrzej Rogoziński, kierownik działu Chmielarskiego Insty-
tutu  Gleb i Nawożenia z Puław z propozycją pracy od 1.09.1945  
w Ośrodku Aptekarskim w Szczekarkowie. Mogliśmy tam trzy-
mać dla siebie krowę i kury, dostaliśmy worek mąki, 2 l nafty na 
m-c i pokoik z kuchnią. Radość była ogromna – Panie płakały 
razem z nami z radości. 

Przyjechała furmanka po nas i Panie co było tylko możliwe 
ładowały na wóz: kanapę, łóżko, stół, komodę, taborety, pościel, 
biurko dla mnie, stolik okrągły, mały z granitowym blatem, któ-
ry jako bardzo cenna pamiątka jest u mnie do dziś. Zaczęło się 

nowe życie. Ja poszłam do szkoły do Wilkowa, a od 1.09.1946 r.  
do ss. Urszulanek w Lublinie. Rodziców przez 2 lata nie było 
absolutnie stać na płacenie  za mój pobyt w pensjonacie i szkole. 
Rodzice nigdy nie zapomnieli o „Piaście” i jego mieszkańcach. 
Jeździliśmy tam końmi z zapasami żywności. Jechaliśmy zawsze 
w niedzielę na cały dzień. 

W Szczekarkowie spokoju nie było – w nocy przychodziło 
AK. Chcieli żywności, koni, ojciec załatwiał leki, opatrunki, zaś 
w dzień przyjeżdżało UB. Ojciec był aresztowany, siedział w Pu-
ławach, ale po 3 dniach go wypuścili. Państwo  Jan i Lila  także 
uciekli na ziemie zachodnie przed UB. Nie mieliśmy żadnego 
kontaktu z nimi. W 1979 roku będąc w sanatorium w Cieplicach, 
przypadkowo dowiedziałam się, że w liceum uczyła francuskie-
go, łaciny i rosyjskiego p. L. Szalkiewicz . Odnalazłam ją – była 
chora, już na emeryturze. Uczyła języków w szkole i robiła tłu-
maczenia literatury francuskiej i włoskiej dla Uniwersytetu we  
Wrocławiu. Mąż lek. weterynarii major Jan Szalkiewicz powie-
dział, że u komunistów nie będzie pracował. Nie miał żądnej renty. 
Nauczył się gotować, sprzątać, siedział w domu, trochę rysował  
i dużo czytał. 

Będąc po studiach na stażu w Łodzi przyjechałam do Kazi-
mierza, by tu 4.12.1959 urodzić córkę – Annę Barbarę. Przy poro-
dzie była właśnie pani Walencikowa i pan dr Stanisław Leszczyń-
ski. Była ciężka zima, a ja byłam jedyną pacjentką. Pani Anna  
Zamajska i Julia Rusiecka  stały z moją mamą pod Izbą Poro-
dową, naprzeciwko kościoła Św. Anny. Kiedy żył mój mąż co 
roku byliśmy w Kazimierzu zwykle, jesienią lub zimą, kiedy jest 
cicho i spokojnie. Chodziliśmy na cmentarz, odwiedzaliśmy grób  
Zamajskich na starym cmentarzu , grób pani Marii Kuncewiczo-
wej, którą znałam osobiście i grób prof. Tadeusza Krwawicza, 
który uratował mojemu mężowi oko i wzrok, gdy był studentem. 

Do dziś ze łzami w oczach wspominam sobie te Panie uko-
chane z „Piasta” , które nas przygarnęły i okazały tak wiele dobra 
i miłości. Na koniec dodam, że przygotowały mnie do Pierwszej 
Komunii. Ksiądz proboszcz dał komżę, z której uszyły sukienkę, 
a ze starego ornatu żakiecik, ktoś dał mi czarne pantofle i tak  
w październiku 1945 r. sama jedna przystąpiłam do I Komunii 
Świętej. To wszystko to stare dzieje – już historia. Tyle zapamię-
tałam jako 10-letnia dziewczynka, trochę rozmawiałam z mamą. 
Rodzice byli w Szczekarkowie do 1972 r., potem przenieśli się do 
Sieradza. Ojciec  zmarł w 1985 r. a mama w 1997 r.

Bożenna Kanicka

PO WOJNIE
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ArtyKuŁ

Organy w Kazimierzu nad Wisłą należą do najsłynniejszych  
w Polsce, nie dziwi więc, że zarówno sam instrument, jak i wspania-
ły manierystyczny prospekt od dawna wzbudzały zainteresowanie 
badaczy. Już w 1860 r. na łamach „Ruchu Muzycznego” Franciszek 
Stevich opublikował poświęcony im artykuł1. Jednak, jak to często 
bywa ze znakomitymi dziełami, wokół kazimierskiego instrumentu 
oraz prospektu narosło sporo nieporozumień i błędów, powielanych 
w kolejnych pracach, zarówno o charakterze naukowym, jak i po-
pularnym2. Tymczasem, bazując nawet na publikowanych dotąd 
materiałach, można, jak sadzę, wyciągnąć pewne nowe wnioski  
i postawić hipotezy niebrane dotąd pod uwagę. W niniejszym szki-
cu pominiemy analizę form dekoracji ornamentalnej, a skoncentru-
jemy się na samej strukturze szafy organowej – żywotnie związanej 
z samym mechanizmem i akustycznymi właściwościami instrumen-
tu, i w większym stopniu niż snycerka (którą w każdym przypadku 
mógł tworzyć inny warsztat) pozwalającej dokonać próby przypisa-
nia całości konkretnemu organmistrzowi.

Pierwsza z wątpliwości dotyczy osoby domniemanego organ-
mistrza – Szymona Liliusza. Przypisano mu dość zgodnie intere-
sujący nas tu instrument, bo wiadomo, że przebywał w Kazimierzu  
w czasie zbliżonym do jego powstania. Jednak nikomu nie wydało 
się podejrzane, że Liliusz osiadł w Kazimierzu dopiero w 1622 r.3 
Zważywszy, że w 1628 r. kupił dom, a w 1652 r. spisał w Warszawie 
testament i występował w aktach jeszcze w roku następnym, jest w 
zasadzie pewne, że w 1620 r., w momencie powstania instrumentu, 
był człowiekiem młodym, dopiero u progu kariery, jest więc raczej 
bardzo mało prawdopodobne, żeby Liliusz był głównym twórcą tak 
okazałego instrumentu, raczej mógł pracować jako pomocnik przy 
jego montażu. Najbardziej kompletne i wartościowe wiadomości 
źródłowe opublikowane do tej pory, autorstwa Kazimierza Parfia-
nowicza, wspominają zresztą jeszcze o dwóch osobach, które można 
by łączyć z funkcjonującą wówczas w kościele farnym fabryką or-
ganów. Są to Tomasz Gogoliński z Lipna oraz niejaki Stanisław, ten 
ostatni w 1622 r. wraz z Liliuszem odnotowany został jako podają-
cy do chrztu pewne bliźniaki4. Gogoliński z kolei musiał być chyba, 
podobnie jak Liliusz, młodzieńcem, bo w 1621 r. poślubił niejaką 
Annę Bloch z Włocławka. Przekonująca wydaje się hipoteza Parfia-
nowicza, że ów Gogoliński mógł być tożsamy z Gogola, organistą 

i organmistrzem działającym w Warszawie5. Wiadomo natomiast, 
że przynajmniej po 1644 – z którego to roku zachował się stosowny 
dokument – Liliusz był zobowiązany „organ w Kościele Farnem 
oglądać y wychędażać y Stroic”. Jest to pierwsza znana wzmianka 
bezpośrednio łącząca go z kazimierskim instrumentem, zaś określe-
nie „organmistrz kazimierski” po raz pierwszy występuje w 1626 r. 
w związku z niezrealizowanym zamysłem budowy organów dla do-
minikanów lwowskich6.

Większe wątpliwości budzi jednak kwestia proweniencji Liliu-
sza – większość badaczy jest zgodna, że musi się wywodzić ze zna-
nej wówczas włoskiej rodziny Liliusów (Lilji, Gigli), której człon-
kowie wpisali się w muzyczny pejzaż w dobie panowania dwóch 
pierwszych Wazów7. Niestety, muzykologom nie udało się dotąd 
definitywnie wyjaśnić relacji między kilkoma postaciami noszącymi 
to nazwisko – wiadomo, że pochodzący zapewne z Rzymu muzyk 
i kompozytor Vincenzo Lilius od 1604 r. był związany z dworem 
Zygmunta III, pozostałych: Jana, kapelmistrza biskupa kujawskie-
go Wojciecha Gniewosza. Franciszka – wybitnego kompozytora, 
kanonika i kapelmistrza katedry wawelskiej, wreszcie naszego Szy-
mona próbuje się niekiedy określać jako synów Vincenza. Jednak 
bez względu na łączące ich pokrewieństwo dla nas kapitalne zna-
czenie ma fakt, że kazimierski Liliusz był z pochodzenia Włochem 
raczej trudno mu więc w tym kontekście przypisać wybitnie pół-
nocnoeuropejską strukturę instrumentu, można by rzec – utrzymaną  
w awangardowym świeżo ukonstytuowanym we Fryzji kształcie. To 
tak jakby gdański Arsenał ktoś próbował atrybuować Mateo Castel-
lemu! Jak wyglądały ówczesne prospekty organów typu włoskie-
go, można przekonać się, oglądając zachowany projekt Gisleniego  
w formie serliany, sporządzony zapewne dla zamku warszawskiego8. 
Jedynym ewentualnym wytłumaczeniem mógłby być fakt edukacji 
Liliusza w którymś z warsztatów kultywujących tradycję północ-
ną budowy organów. Byłoby to w zasadzie możliwe, zważywszy,  
że nawet jeśli nie urodził się w Polsce, musiał przybyć nad Wisłę 
jako dziecko. To drugie wydaje się nawet bardziej prawdopodobne, 
wszak Vincenzo chyba jako pierwszy z rodziny przyjechał do Polski 
w 1604 r., a nasz Szymon ożenił się już osiemnaście lat później. 

Ciekawie w tym kontekście prezentuje się informacja o orga-
nach kazimierskich z pierwszej wersji monografii budownictwa 
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organowego w Polsce Jerzego Gołosa9, który powołuje się na nie-
potwierdzoną informację, „przypisującą ten instrument jakiemuś 
bliżej nieznanemu Włochowi”. W ostatnim wydaniu pracy pojawia 
się już tylko Liliusz, który – zdaniem autora – miał niewątpliwie 
brać udział w budowie organów10. Jednak stwierdzenia o „wło-
skości” samego instrumentu, oparte na rzekomym fakcie braku 
głosów języczkowych w pierwotnej dyspozycji, wydają się bardzo 
nieprzekonujące. Jaka dokładnie była pierwotna dyspozycja, tego 
nie wiadomo – wszak już w czasie pierwszego potopu szwedzkiego 
instrument uległ częściowemu zniszczeniu a przez następne stulecia 
był wielokrotnie przerabiany11. Dzisiaj jedynym prawdziwie orygi-
nalnym elementem, na podstawie którego można wysuwać wiążące 
wnioski o proweniencji obiektu, jest w zasadzie prospekt, tak więc 
warto się nieco na nim skupić, pozostawiając na razie kwestie atry-
bucji instrumentu. 

Rozważaniom nad formą prospektu organów w Kazimierzu naj-
więcej miejsca poświęciła jak dotąd Ewa Smulikowska. Data jego 
powstania nie powinna budzić wątpliwości – na balustradzie balko-
nu chóru organowego na trzech podwieszonych kartuszach widnieje 
inskrypcja „ANNO DOMINI 1620”, tak więc wówczas wykonano 
(ukończono) prospekt, a zapewne także i sam instrument, choć przy 
tym ostatnim mogły jeszcze przez jakiś czas trwać prace wykoń-
czeniowe. Mogą dziwić rozbieżne datowania prospektu podawa-
ne w tej samej pracy przez jej autorkę: ok. 1620 r. (przed 1620 r.  
– po 1621 r.)12; w innym miejscu: 1615-162013, w innym wresz-
cie już tylko właściwa data: 1620 r.14 Pozostali autorzy przyjęli za 
oczywiste, że data widniejąca na prospekcie dokładnie określa rok 
jego powstania, a w każdym razie – jego ukończenia. Z drugiej stro-
ny jasne jest, że konstrukcja i wykończenie organów tej wielkości 
nawet dzisiaj trwa niekiedy dłużej niż rok, zresztą jeszcze z 1621 r. 
pochodzić ma informacja o przekazaniu funduszów na prace przy 
mechanizmach15.

Ewa Smulikowska w obszernym fragmencie swojej pracy stara-
ła się wykazać, że prospekt organów w Kazimierzu wykonano we-
dług ryciny zamieszczonej w Theatrum Instrumentorum, słynnym 
dziele Michaela Praetoriusa, będącym uzupełnieniem jego traktatu 
Syntagma Musicum. Rzeczywiście, owa rycina na pierwszy rzut 
oka zdaje się bliska naszemu obiektowi – w każdym razie repre-
zentuje ten sam typ rozwiązania kompozycji. Jednak zważywszy, 
że rzeczone dzieło zostało opublikowane w Wolfenbüttel w 1620 r., 
zdrowy rozsądek podpowiada, iż raczej aż tak błyskawiczna re-
cepcja owego wzorca na terenie Rzeczypospolitej – ba, wręcz sy-
multaniczna z jego powstaniem (a jeśliby teoretycznie przyjąć za 
pewnik najwcześniejsze z proponowanych przez autorkę datowań 
prospektu – wręcz prorocza) – po prostu nie wchodzi w grę. Tym 
bardziej, że podobieństwo nie jest bynajmniej uderzające. Oczywi-
ście, tak wzór graficzny, jak i kazimierska realizacja reprezentują 
ten sam typ, określany jako „Werkprinzip” lub „Hamburger Art.” 
– będący najdoskonalszym osiągnięciem sztuki organmistrzowskiej 
w ówczesnej północnej Europie, ostatecznie zdefiniowany w wio-
dącym wówczas środowisku hamburskim, głównie w ramach wie-

lopokoleniowego warsztatu rodziny Schererów oraz ich uczniów. 
Ze struktury sekcji głównej wyodrębniają się tu dwie flankujące 
całość wieże basowe (Pedaltürme, rozdzielone na strony c i cis). 
Widoczne jest wyraźne rozczłonowanie na poszczególne sekcje 
brzmieniowe: Hauptwerk (sekcja główna) i Rückpositiv (pozytyw 
przedni). Jednak rycina z Theatrum Instrumentorum stanowi nie-
jako syntezę czy też idealny wzorzec dla instrumentu takiego typu,  
co nie znaczy, że równocześnie, acz niezależnie od ryciny, nie 
mogły powstać konkretne, bardzo podobne realizacje16. Hipoteza 
Smulikowskiej, że Praetorius mógł posłużyć się jakimś ulotnym 
sztychem wydanym ok. 1600 r. (pod opublikowaną ilustracją au-
torka ta podaje niejednoznaczny podpis: „Wzór graficzny maniery-
stycznego prospektu organowego w typie północnym, z ok. 1600, 
wariant z pozytywem”), wydaje się nader mało prawdopodobna, 
zważywszy fakt, iż drzeworyt ten został specjalnie przygotowany 
dla traktatu i sam w sobie jest małym theatrum. Oto bowiem na 
mniejszej, oddzielnej kartce odbito fragment ukazujący pozytyw  
i balustradę balkonu, wycięto „pod kontur” i podklejono od dołu 
do karty z widokiem całości. Powstaje efekt znany dziś z edukacyj-
nych książeczek dla dzieci: jeśli odchylimy ową przyklejoną kartkę, 
widzimy to, co struktura pozytywu zazwyczaj przysłania – cokół 
szafy sekcji głównej i wbudowany weń stół gry. Tak więc „wariant 
z pozytywem” nie ma alternatywy w postaci wariantu bez pozyty-
wu, lecz to ta sama rycina w dwóch „odsłonach”! Myślę natomiast, 
że jest to wyraz uznania Praetoriusa dla Schererów, o których dzie-
łach pisał, że są to „vornehme Orgeln von dem Hamburgera (wie 
bey uns genennet werden)... erbawet”. W swym monumentalnym 
dziele zamieścił rycinę obrazującą najdoskonalszy jego zdaniem 
wzorzec. Najbliższym owej rycinie instrumentem, zrealizowanym 
jeszcze przed jej publikacją, były zniszczone w 1943 r. organy  
z kościoła św. Marcina w Kassel, zbudowane w 1610 r. przez Han-
sa Scherera17. Wprawdzie na zachowanej fotografii widoczny jest 
ich stan po kilku przeróbkach (z dodanym w XVIII w. tzw. Bru-
stwerkiem i pozytywem nieudolnie zrekonstruowanym w 1934 r.),  
ale ogólna dyspozycja i proporcje całości reprezentują już ów cha-
rakterystyczny dla ryciny układ. Myślę więc, że istnieje spore praw-
dopodobieństwo, iż jest to konkretny, bezpośredni pierwowzór. Nie 
wydaje się natomiast wielce prawdopodobne, żeby organy w Kassel 
mogły być bezpośrednim wzorem dla instrumentu z Kazimierza.  
Z kolei jedyne zachowane do dziś wierne odbicia grafiki powstały 
kilka lat po jej publikacji, choć chyba nie tyle powielają one wzór  
z ryciny, ile stanowią warsztatowe rozwinięcie przyjętych wcze-
śniej rozwiązań. Są to monumentalne prospekty organów Hansa 
Scherera młodszego w kościele św. Stefana w Tangermünde (1624) 
i w kościele św. Idziego w Lubece (1624/1625). Analogie dotyczą 
przede wszystkim identycznych jak na rycinie struktur z kątowymi 
ryzalitami skrajnych wież sekcji głównej i pozytywu oraz ze sko-
śnymi, dwukondygnacyjnymi, spływającymi odśrodkowo polami 
piszczałkowymi łączącymi wieże. Snycerka jest jednak nieco inna: 
przede wszystkim zamiast kwiatonowych sterczyn nad wszystkimi 
wieżami wznoszą się tu latarnie akustyczne (tak było też w Kassel). 



12

ArtyKuŁ

W Kazimierzu występują sterczyny dość podobne do tych na gra-
fice, jednak są tu także latarnie wieńczące środkowe wieże sekcji 
głównej i pozytywu oraz wieże basowe. W Lubece i Tangermunde, 
zgodnie z wzorcem graficznym, wieże są ujęte standardowymi dla 
niderlandzkiej odmiany manieryzmu półkolumnami z przewiązka-
mi w 1/3 wysokości – w Kazimierzu są jedynie płaskie kanelowane 
pilastry. Obie realizacje północnoniemieckie, zgodnie z ryciną w 
dziele Praetonusa, nie mają ornamentalnych uszu (w Lubece zostały 
dodane później) – w Kazimierzu zaś pojawiają się uszy o motywach 
ornamentu okuciowego cekinowego i groteski. Wreszcie – co bar-
dzo istotne – wymienione tu niemieckie prospekty posiadają, zgod-
nie ze swym graficznym wzorcem, skrajne wieże sekcji głównej  
i pozytywu wysunięte kątowymi, dwubocznymi ryzalitami – tym-
czasem w Kazimierzu są one płaskie. Tak więc domniemane związ-
ki grafiki z dzieła Praetoriusa i prospektu z nadwiślańskiego grodu 
są wbrew pozorom, raczej powierzchownej natury, stanowiąc po 
prostu niezależne rozwinięcia tego samego typu monumentalnego 
prospektu północnoniemieckiego opartego na analogicznych prze-
słankach konstrukcyjnych, estetycznych, brzmieniowych etc.

Również autor drugiej w naszym piśmiennictwie próby syn-
tezy historii prospektów organowych w Polsce, Jacek Radziewi-
cz-Winnicki, przywołuje rycinę z traktatu Praetoriusa i stwierdza,  
że „korzystając z tego wzornika opracował kompozycję swych 

organów w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym organmistrz 
królewski Szymon Liliusz” – uznając widocznie kwestię autorstwa 
jako definitywnie ustaloną18. I zupełnie bez wahania konstatuje,  
że ta sama grafika – przypomnijmy, opublikowana w 1620 r. – po-
służyła za wzór dla prospektu organów z kościoła św. Katarzyny 
w Gdańsku, ukończonych w 1603 roku!19 Tu jednak – chyba przy-
padkowo – dochodzi do sedna sprawy: rzeczone organy gdańskie 
są rzeczywiście najbliższą analogią dla instrumentu z Kazimierza, 
choć, jak się wydaje, łączącym je ogniwem nie jest bynajmniej – 
bo logicznie być tak nie może – rycina Praetoriusa20. W obu przy-
padkach sekcja główna i pozytyw skomponowane zostały w nie-
omal identyczny sposób – płaskie boczne wieże i łączące segmenty 
oraz zryzalitowane wieże środkowe, jednak w Gdańsku półkoliste,  
a w Kazimierzu wieloboczne. Wrażenie podobieństwa wzmagają 
bardzo podobne wieże pedałowe, ale tylko w Kazimierzu powsta-
ły razem z całą strukturą; w kościele św. Katarzyny dobudował je 
w latach 1649-1650 organmistrz Jerzy Nitrowski21. Wiele analogii 
można również odnaleźć, porównując detale, np. oba prospek-
ty nie mają kolumienek flankujących wieże, takich jak na grafice  
z Theatrum Instrumentonem, bardzo podobne są też sterczyny 
wieńczące skrajne wieże sekcji głównych i pozytywu. Snycerka 
prospektu organów z kościoła św. Katarzyny – chyba bezpodstaw-
nie – jest przypisywana Simonowi Hörle, znanemu przede wszyst-
kim z niezwykle efektownej dekoracji Sali Czerwonej gdańskiego 
Ratusza Głównego Miasta, wykonanej niemal dekadę wcześniej22. 
Atrybucja ta nie znajduje jednak – jak się wydaje – potwierdzenia  
w archiwaliach. W Kazimierzu anonimowa, choć niewykluczone, 
że również gdańska (a może toruńska?) snycerka bazuje na typo-
wych dla manieryzmu niderlandzkiego motywach o wzorniko-
wej proweniencji. Przykładowo: okuciowo-rolwerkowe kartusze  
z motywami masek są chyba inspirowane wzorem Jacoba Florisa  
z 1567 r., zaś hermowe popiersia atlantów wspierające wieże baso-
we – z wzornika Hansa Vredemana de Vriesa z 1581 r. Na możli-
wość gdańskiej proweniencji tej snycerki (a także dekoracji ambony 
i stalli w kaplicy Górskich fary kazimierskiej) wskazał już zresz-
tą Mieczysław Kurzątkowski, przytaczając jako analogie (wydaje 
się, że w istocie dość luźne) organy Pomorza (w kościołach NMP  
w Toruniu i św. Jana w Gdańsku), a nawet Flandrii (kościół św. 
Jakuba w Brugii)23. Jednak dla określenia genezy form powiązanej  
z instrumentem architektonicznej struktury prospektu dekoracja 
snycerska, a szczególnie detal ornamentalny, ma znaczenie dru-
gorzędne. Bo choć w XVII w. zdarzało się czasami, że inwestor 
podpisywał z organmistrzem umowę, zgodnie z którą ten ostatni 
zobowiązywał się wykonać całość prac, łącznie z konstrukcją szafy, 
dekoracją snycerską i polichromią (zlecał to stosownym rzemieśl-
nikom na własny rachunek), to jednak częściej chyba prace te były 
powierzane specjalistom zatrudnianym oddzielnie, choć realizu-
jącym mniej lub bardziej dokładny projekt (abrys) organmistrza. 
Dobrą analogią będzie tu znakomicie udokumentowana archiwalnie 
budowa organów w kościele św. Jakuba w Lewoczy, wznoszonych 
od 1624 r. przez organmistrza Johanna Hummla, norymberczyka Fragment organów
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z pochodzenia i mieszczanina krakowskiego od 1608 r.24 Umowę 
z nim podpisano już w 1615 r., wyraźnie było tam zaznaczone, 
że prace stolarskie, snycerskie, malarskie i pozłotnicze mają zo-
stać wykonane na zamówienie i na koszt inwestora. Kontrakt na 
roboty stolarskie i snycerskie zawarto w 1623 r. z mieszczaninem 
krakowskim, stolarzem Andreasem Hertlem. Już wówczas musiała 
być gotowa koncepcja kształtu i dekoracji szafy, gdyż dokument 
ten drobiazgowo wymienia poszczególne elementy, zarówno or-
namentalne, jak i figuralne. Zapewne definiował to abrys, niemal 
z pewnością stworzony przez organmistrza, gdyż 24 maja 1624 r. 
Hummel dostarczył Hertlowi jeszcze jeden projekt (abrys), dodat-
kowo objaśniający pewne kwestie konstrukcyjne. Ponieważ Hertel 
ostatecznie nie wywiązał się z większości powierzonych mu zadań, 
dekorację wykończył Hans Schmied, pochodzący z Ohrhausen  
w Danii. Potwierdzeniem tezy, że to organmistrz narzucał archi-
tektoniczny kształt szafy organowej jest to, że organy w kościele 
św. Andrzeja w Olkuszu, realizowane przez Hummla bezpośrednio 
przed lewockimi (od 1611 r.)25, mają identyczną strukturę, jednak 
całkiem odmienną dekorację. Dodatkowo znaczący jest niezauwa-
żony dotąd przez badaczy fakt, że dosyć unikalna kompozycja szaf 
organów w Olkuszu i Lewoczy znajduje jedyne, ale zarazem nie-
mal literalne powtórzenie w przypadku zbudowanych przez Danie-
la Nitrowskiego organów w katedrze we Fromborku (1683-1686) 
oraz w przypisanych mu w kościele pobenedyktyńskim w Lubinie 
(1690). Daniel Nitrowski był synem wspomnianego już wyżej Je-
rzego (Georga), który po śmierci Hummla w 1630 r. kończył bu-
dowę organów zarówno w Olkuszu, jak i w Lewoczy26. Zapewne 
więc w jego posiadaniu znalazły się Hummlowskie abrysy, ewentu-
alnie mógł też sam sporządzić szkice obu dzieł, a pół wieku później 
jego syn najwyraźniej wykorzystał owe wzory, konstruując m.in. 
słynne organy fromborskie. Tak więc przytoczony powyżej przy-
kład nie tylko potwierdza tezę o odrębności struktury i dekoracji 
snycerskiej, ale pokazuje też, że w badaniach geografii artystycznej 
dawnych organów i prospektów organowych tradycja warsztatowa 
jest często bardziej istotna niż lokalizacja na mapie konkretnej re-
alizacji. I na to trzeba zwrócić uwagę, analizując genezę organów 
w Kazimierzu.

Organy w kościele św. Katarzyny w Gdańsku były dziełem wy-
bitnego organmistrza Johanna Hellwiga27. Organmistrz ten, wywo-
dzący się z Neustadt w Holsztynie, przybył do Torunia ok. 1602 r., 
zapewne z Lubeki, gdzie jeszcze jest notowany w 1600 r. Warto  
tu zauważyć, że wówczas w Lubece najważniejszą organową „inwe-
stycją” była budowa okazałego instrumentu w katedrze, prowadzona 
w latach 1596-1606 przez wybitnego przedstawiciela wspomniane-
go już rodu Schererów – Jacoba, inni znakomici organmistrzowie, 
Johannes Gottschalk i jego syn Burhardt, wznosili organy w ko-
ściele św. Piotra. Jest bezdyskusyjne, że Hellwig musiał – w mniej 
lub bardziej bezpośredni sposób – dobrze i u źródeł poznać ową 
tradycję, której wizualne odbicie i podsumowanie zawarte zostało 
w późniejszej rycinie z traktatu Praetoriusa. Pierwszym zadaniem 
młodego organmistrza na terenie Rzeczypospolitej było ukończenie 

rozpoczętego przez Wawrzyńca Weistocka z Poznania instrumen-
tu w kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu (1601-1609).  
Kolejną prowadzoną jednocześnie pracą była właśnie budowa 
organów w kościele św. Katarzyny w Gdańsku z lat 1603-1607.  
Następnym etapem kariery Hellwiga było skonstruowanie w 1609 r. 
organów katedry w Kwidzynie, nieistniejących od połowy XIX w., 
a także innych, w Łęgowie (Langenau). Przypisuje się też rzeczone-
mu organmistrzowi instrumenty w dwóch kościołach pw. św. Jaku-
ba, oba z 1611 r.: w Toruniu, gdzie do dziś istnieje wspaniały pro-
spekt, i w kościele szpitalnym w Gdańsku. Inną, także bardzo bliską 
analogią dla struktury prospektu z Kazimierza był prospekt orga-
nów Hellwiga z kościoła św. Bartłomieja w Gdańsku, pochodzący 
z tegoż 1620 r. Tu także pewne elementy zostały przekształcone 
w czasie późniejszych przebudów, jednak trudno nie zauważyć,  
że nieomal identyczna jest zarówno dyspozycja przestrzenna struk-
tur sekcji głównej, jak i pozytywu – z wielobocznymi wieżami 
środkowymi i płaskimi skrajnymi. W sekcji głównej, analogicz-
nie jak w Kazimierzu, wieża środkowa była zwieńczona ażurową 
latarnią, boczne zaś sterczynami, choć nie tak rozbudowanymi.  
Jedynie łączące wieże segmenty, w Kazimierzu o pojedynczych po-
lach piszczałkowych, u św. Bartłomieja w Gdańsku były dwudziel-
ne. Nadto wieże basowe były mniejsze i ujmowały jedynie sekcję 
główną. Te podobieństwa – acz dotyczące tylko struktur, gdyż de-
koracja ornamentalna i figuralna, wypływając z ducha północnego 
niderlandzkiego manieryzmu i operując zestawem pewnych obie-
gowych form, w każdym przypadku zdaje się inna – nie mogą chy-
ba być jedynie wynikiem oddziaływania analogicznych wzorców.  
Przeczy temu fakt, że w szeroko rozumianym północnoeuropejskim 
kręgu budownictwa organowego, od Niderlandów, przez północne  
i środkowe Niemcy, aż po Skandynawię i kraje bałtyckie, nie znaj-
dujemy żadnych innych tak właśnie skomponowanych prospektów, 
a jedynie w ogólnym sensie podobne. Tak więc raczej w stronę 
środowiska gdańskiego należałoby się zwracać, szukając autora 
organów w Kazimierzu, choć istnieje potrzeba dalszych badań,  
by zdecydowanie ustosunkować się do tej hipotezy. Oczywiście, 
na razie nie mamy podstaw, by jednoznacznie przypisać organy  
w Kazimierzu jakiemukolwiek organmistrzowi.

Należy jeszcze podkreślić, że organy w farze kazimierskiej  
to jedyny instrument zachowany na historycznych ziemiach  
Rzeczypospolitej, który reprezentuje monumentalny prospekt, 
nawiązujący do najlepszych osiągnięć północnoniemieckiego bu-
downictwa organowego początku XVII w. Analogie w świątyniach 
Gdańska nieszczęśliwie przepadły w pożodze ostatniej wojny i zo-
stały po nich niezbyt dokładne fotografie. Niestety, znacznie mniej 
dokładny jest widok jeszcze jednego takiego prospektu – z warszaw-
skiej kolegiaty (katedry) św. Jana, przekazany na obrazie Marcina 
Zaleskiego28. Organy te, wzniesione w 1617 r. z fundacji Zygmunta 
III29, słynny weducista uwiecznił w 1828 r., zaledwie trzynaście lat 
przed momentem, gdy definitywnie zastąpił je nowy instrument 
Wilhelma Bredowa o neogotyckim prospekcie projektu Adama  
Idźkowskiego. Owo jedyne chyba materialne świadectwo ich wy-
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glądu jest niewyraźne, ale pozwala stwierdzić ponad wszelką wąt-
pliwość bardzo bliskie podobieństwo (jeśli wręcz nie bliźniaczość)  
do organów z Kazimierza. Drugi obraz Zaleskiego, ze zbiorów 
Lwowskiej Galerii Obrazów, ukazuje widok na nawę spod chóru 
muzycznego. Widać na nim wyłaniającą się spod arkady chóru 
dolną część balkonu pozytywu, oczywiście widzianą od tyłu. Ów 
zarys dolnej linii balustrady, złożony zapewne z dekorowanych 
szyszkami i sterczynkami podłużnych kartuszy wydaje się bliski 
analogicznej partii w Kazimierzu (choć brak tu tak charakterystycz-
nych cebulowatych wieszarów). Ciekawe, że Ewa Smulikowska 
publikując pierwszy z obrazów w drugim anglojęzycznym wydaniu 
swej pracy, zupełnie nie skomentowała wynikających z niego rewe-
lacji. Wskazała za to słusznie na niezaprzeczalny związek łączący 
organy kazimierskie z organami z kościoła parafialnego w Błoniu 
pod Warszawą, powstałymi między 1621 a 1633 r., które mają 
co prawda prospekt znacznie skromniejszy i mniej rozbudowany,  
ale za to identyczną dekorację snycerską, powtarzającą sche-
mat kompozycyjny sekcji głównej30. Błonie, Warszawa, Kazi-
mierz – wszystkie te miejscowości położone są bezpośrednio nad  
Wisłą bądź w jej pobliżu, a to usytuowanie przy arterii łączącej 
ziemie Rzeczypospolitej z Gdańskiem może tylko podbudować 
wysunięte tu już hipotezy, oparte na analizie formalnej. Dodajmy,  
że ów wspomniany Tomasz Gogoliński, niewątpliwie członek 
warsztatu pracującego przy montażu instrumentu w Kazimierzu, 
pochodził z Lipna, a jego żona z Włocławka.

Wreszcie na koniec trzeba podkreślić pewien wniosek wyni-
kający z powyższych rozważań. Od dawna wiadomo, że za pano-
wania Wazów Rzeczpospolita znalazła się w ścisłej awangardzie  
artystycznej Europy, na polu architektury i rzeźby błyskawicznie 
przejmując nowinki z centrów artystycznych Italii. Podobnie było 
też w dziedzinie muzyki, wszak to dzięki muzykalnemu królewiczo-
wi Władysławowi nad Wisłą wystawiano opery, jedne z pierwszych 
na północ od Alp. Jednak możemy też z dumą dodać, że tam, gdzie 
owe dziedziny się łączą – na polu sztuki organmistrzowskiej, także 
byliśmy w awangardzie, niemal natychmiast przejmując rozwiąza-
nia z ówczesnego centrum budownictwa organowego, położonego 
w północnych Niemczech, a ściślej w Hamburgu.
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Franciszek starowieyski, autoportret, 2004.
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Franciszek Starowieyski (pseudonim artystyczny 
Jan Byk) urodził się w 1930r. w Bratkówce na Podkar-
paciu. Pochodzi z rodziny ziemiańskiej pieczętującej się 
herbem Biberstein. 

Studia artystyczne rozpoczął w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie 1949-1952 w Krakowie w pra-
cowni prof. W. Weissa i Adama Marczyńskiego (1949-
52), a ukończył w warszawskiej ASP (1955r.) w pracow-
ni prof. M. Byliny. Zajmował się malarstwem, plakatem, 
grafiką użytkową, scenografią teatralną i telewizyjną.

Miał ponad 200 wystaw w kraju oraz za granicą  
m. innymi w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Kanadzie, 
Szwajcarii, USA, Włoszech. Przez szereg lat tworzył na 
przemian w pracowniach w Warszawie i w Paryżu. Zdo-
był liczne nagrody i wyróżnienia m.innymi: Grand Prix 
na Biennale Sztuki Współczesnej w Saô Paulo (1973), 
Grand Prix za plakat filmowy na festiwalu w Cannes 
(1974), Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu  
w Paryżu (1975), Annual Key Award gazety “Hollywo-
od Reporter” (1975/6), nagrody na Międzynarodowym 
Biennale Plakatu w Warszawie i na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Chicago (1979/82). W 1994 roku artysta otrzy-
mał Nagrodę “Złotej Maski” za scenografię do „Króla Ubu” Krzysz-
tofa Pendereckiego w Teatrze Wielkim w Łodzi, a w 2004 Nagrodę  
Ministra Kultury w dziedzinie sztuk plastycznych. Był pierwszym Po-
lakiem, który miał indywidualną wystawę w Museum of Modern Art 
w Nowym Jorku (1985). 

Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, wykładowca Berliner 
Hochschule der Kunste (1980) i Europejskiej Akademii Sztuki w War-
szawie (od 1993 roku). Zrealizował około 300 plakatów. Uważany za 

jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu.
Jako wykładowca Europejskiej Akademii Sztuk zrealizował  

22 Teatry Rysowania w różnych miejscach świata, polegające na two-
rzeniu dzieł w obecności widzów.  

Bohater filmu Andrzeja Papuzińskiego „Bykowi chwała”. Grał 
również jako aktor w filmach; Andrzeja Wajdy („Danton”) i Krzysztofa  
Zanussiego („Struktura kryształu”).

W twórczości Franciszka Starowieyskiego widoczna jest fascyna-
cja kulturą baroku. Posługiwał się wyrafinowaną ornamentacją, stoso-
wał też własny system znaków, który jest tajemnym kluczem do boga-
tej metaforyki jego prac, antydatowanych 300 lat wstecz. Twierdził,  
że oddaje to jego stan ducha i umysłu. Franciszek Starowieyski był 
również wytrawnym  znawcą i kolekcjonerem antyków.

Na mapie podróży artystycznych Franciszka Starowieyskiego 
szczególne miejsce zajmował Kazimierz Dolny - miasteczko, które  
darzył szczególną sympatią. Od wielu lat w drugiej połowie sierpnia 
– w galerii Ryszarda Zdonka “Brama” – odbywał się wernisaż rysun-
ków i obrazów, z których jeden zazwyczaj powstawał w trakcie pobytu  
w Kazimierzu. Ostatni wernisaż odbył się 26 sierpnia 2007 r.

Zmarł 23 lutego 2009 w Warszawie. 
Opracowano na podstawie www.culture.pl 

Stefan Kurzawiński

FRANCISZEK STAROWIEYSKI 
(1930-2009)

fot. stefan Kurzawiński

fot. stefan Kurzawiński
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– Najlepiej Ją pamiętam z jakiegoś spotkania na rynku w Kazi-
mierzu; mógł być koniec lat 70 tych, rozmawiamy sobie, a ona jak 
sen o spełnieniu; w ciąży zdaje się, w półprzejrzystej sukience, z tym 
greckim węzłem z włosów zwiniętym do góry; potrafi go jednym 
ruchem rozpuścić i drugim zwinąć, je jabłko, wbija w nie te swo-
je nieduże ząbki i śmieje się oczami przyjaznego gryzonia; było mi 
przyjemnie i nie chciało mi się odchodzić, jakoś mnie przytrzymywał 
ten magnes życia, który miała w sobie; 

– kiedy wróciłam do – do czego właśnie? wtedy pewnie bym po-
wiedziała „dom”, do ówczesnego domu, o którym dziś nie umiem 
myśleć, że był czymś w rodzaju domu, choć był – żeńska lokalna 
opinia wygłosiła, że suknia wyzywająca, że nie ma co z siebie robić 
widowiska, że matka dzieciom i uczesanie głupie

– i tak mi to jakoś zostało, skleiły się te dwa fakty, ta fantastyczna 
Jolka, ta Dżolanda magnetyczna pośrodku rynku z jabłkiem, w san-
dałach, jak to ona, chrup chrup i cha cha, 

– i potem ten komentarz sączący się jakby ze spleśniałej dziury. 
 * 

Ewa [Siemińska] powiedziała, że Jolka była hippiską, która  
w polskich warunkach, w zgrzebnych okolicznościach praktykowała 
tę hippisowską swobodę – i jakoś mnie uderzyła trafność tej uwagi, 
bo tak zapewne było – ta zbieżność epoki i osoby nie była przypadko-
wa, i uczesania i stroje, i opinie, i postawa, wszystko racja. Ale myślę, 
że Jolka głównie praktykowała samą siebie, i epoka zbiegła się z jej 
charakterem, pozwoliła jej może na coś więcej, niż by było bez ducha 
epoki, ale kiedy epoka się skończyła, w latach 80 tych, Jolka nadal 
praktykowała Dżolandę, tak mi się to jakoś nazywa, nietutejszo, bo 
ona była z jednej strony tutejsza, a z drugiej jakby kompletnie z innej 
kultury, jakiś desant z hippisowskiego Marsa, z Aldebarana, z kultu-
ry swobodniejszej, wylewniejszej, pogodniejszej, z kultury, która ma 
zaufanie do siebie i do innych. 

Ekscentryczna ta Dżolanda żyła w kraju, w którym nie ma wielu 
ekscentryków. 

Kilka lat później, w jakimś najgorszym swoim okresie, który się 
wlókł kilka dobrych lat, bo nie wiedziałam, co z nim począć, kiedy  

w lecie żyłam jak w krainie wiecznej nocy, samotna i zła na siebie, 
że tak żyję, zła na siebie i pogubiona, bo nie chodziło tylko o to, żeby 
się rozwieść, ach, gdyby tylko, ale o to żeby zbudować sobie jakiś 
projekt na dorosłą samą siebie, co nie było łatwe, 

– kiedy więc żyłam w jakiejś najgłębszej możliwej samotności, 
i przetrącona, Jolka mnie zabrała z rynku do siebie na obiad czy na 
cokolwiek do zjedzenia, 

– w każdym razie kuchnia była niespotkanie wysprzątana, pod-
łoga umyta, a tę podłogę było trudno umyć, bo deski były stare,  
i Jolka usmażyła grzyba kanię, z którego wyszło kilka kotletów 
grzybowych; były pyszne, i ja, taka smutna sierota, siedziałam  
w tej kuchni wdzięczna jej do szpiku kości za to „przechowanie” 
mnie, bo chyba wtedy najchętniej oddałabym się do przechowalni,  
a to było dużo lepsze, a dodatkowo miałam poczucie, że Jolka po-
dzieliła się ze mną czymś, co by się mogło przydać jej samej – taki 
wielki grzyb mógł nasycić kilka osób, a u niej się wtedy nie przele-
wało, mówiąc oględnie. Z jej dzieci była wtedy chyba tylko Maja,  
a ja i Michał nie należeliśmy do tych najgłodniejszych, ale ta historia 
nie była o głodnych, to było o czymś innym, o dzieleniu się, a miałam 
wtedy w życiu straszny deficyt wspólnoty, dzielenia się, i może dla-
tego zapamiętałam to tak, jakby mi się pokazał krzak gorejący, a nie 
grzyb na patelni. Grzyb na patelni, wymyta kuchnia, talerze, kubecz-
ki, wyszłam z domu – nie – domu w letni wilgotny dzień pójść się 
utopić, a doszłam na święto grzyba do królowej Dżolandy, i potem 
mogłam sobie popatrzeć z jej balkonu na teatr czyli na rynek. 

– Jolka wtedy zarabiała oprowadzając wycieczki po Kazimierzu, 
nie mogły to być za duże pieniądze, no i zarabiała tylko w lecie, dzie-
ci było w sumie pięcioro. Podziwiałam Jolkę za to, jak się odnosiła 
i jak się zajmowała chłopcami swojego męża, Radka, byłam mniej 
więcej w jej wieku i było to dla mnie niezwykłe, że ona wie jak z nimi 
postępować, bo wiedziała, a poza tym po prostu lubiła tych chłop-
ców, była dla nich ciepła, opiekuńcza, w ogóle odnosiła się do dzieci 
jak do LUDZI, była dla dzieci dorosłą osobą, choć miała w sobie taki 
kawał dziecka. 

Czasami, kiedy wracałyśmy wieczorem, przekupki dawały dzie-

Bożena Keff 

DżOLANDA

Jolanta SkrzeczkowSka z domu Nowak zginęła tragicznie 10 lipca 2009 
r. podczas podróży z Kazimierza do Warszawy
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ciom Jolki owoce, których nie sprzedały w ciągu dnia. Nie mam po-
jęcia, czy wspominanie o tym jest w dobrym tonie, bo w sumie bycie 
ubogim nie jest dziś sexy, choć wtedy, w tym środkowym PRL-u, było 
o wiele bardziej neutralne, wszyscy byli jakoś nie bogaci, choć na róż-
ne sposoby, ale też myślę, że na Jolce sexy były różne rzeczy, które na 
innych wyglądałyby źle, bo takie rzeczy jak posiadanie czy nieposia-
danie pieniędzy, modniejszy czy zupełnie niemodny ciuch jakoś się 
jej nie imały, ona się tym znaczeniom nie kłaniała, mogła być córką 
profesora i córką stróża, milionerką czy pracowniczką PTTK, czy bab-
cią klozetową (tam by czytała prozę iberoamerykańską), to obojętne,  
bo była autonomiczna, była w nieredukowalny sposób sobą. 

Sobą, to znaczy, że była: 
– inteligentna, z poczuciem humoru, dziecięca, łobuzerska, 

otwarta, ufna, pogodna, ciut albo i nie ciut chuligańska, 
– i być może potrafiła się wściec, nie wiem tego, bo się przy 

mnie nie zdarzyło, ale myślę, że czemu nie, choć raczej widywałam  
ją smutną niż wściekłą, 

– bo jedyne, co mogło Jolkę zdołować, zatruć jej życie, to był 
brak swobody, brak wolności, która polega na tym, że zawsze się 
ma wybór, można wybrać i to, że się czegoś nie zrobi, z czegoś zre-
zygnuje, ale wybrać, a nie zostać przymuszonym, od przymusu Jol-
ka szarzała, widziałam ją kilka razy w życiu taką poszarzałą, kiedy 
kończyło się jej małżeństwo, bo było jasne, że ona w tym przymusie,  
w tej kontroli, w tym trzymaniu na łańcuchu nie wytrzyma, dużo le-
piej i mądrzej byłoby mieć do niej zaufanie, i niech fruwa gdzie chce, 
niż próbować ją spacyfikować. 

Ona nie była pacyfikowalna. 
No i tak się właśnie złożyło, że kiedy ja już przestałam przyjeż-

dżać do Kazimierza, Jolka po jakimś czasie też się przeprowadziła 
do Warszawy. 

W Warszawie w pewnej chwili wpadłam na pomysł, żeby się 
uczyć hiszpańskiego, bo to piękny język, poza tym każdy nowy język 
otwiera nowy świat, a ja potrzebowałam otwarcia, i jakoś wpadłam 
na pomysł,żeby poholować za sobą Jolkę, ten hiszpański nie był od 
rzeczy w jej wypadku, bo pamiętam 

– ten jej pokój, który Radek dla niej zrobił, cały jakby wyrzeźbio-
ny w jasnym drewnie, pełen półek z książkami, te książki, które ona 
czytała i zbierała, sama literatura iberoamerykańska 

– Latynosi, Latynosi i Latynosi;
– więc hiszpański był zupełnie a propos. 
I zaczęłyśmy chodzić, bo ja wiem, w roku 1985? Jakoś tak, i wte-

dy przynajmniej przez dwa lata byłyśmy w ciągłym kontakcie, 
– pamiętam nawet, że pierwsze zderzenie czołowe z nacierają-

cym katolicyzmem przeżyłam w jej obecności i za jej sprawą : na 
kościele św. Anny wisiał plakat z papieżem JP II z napisem „Zróbcie 
wszystko co wam powie”. – Zróbcie wszystko co wam powie?! –  
ja na to, bo nie mieściło mi się w głowie takie hasło, takie wezwanie 
do dorosłych ludzi, jak można tak mówić „ wszystko” jak w zabawie 
Ojciec Wirgiliusz „róbcie wszystko jako ja” ? 

– Przecież – powiedziała Jolka, która była katoliczką – nie powie 
nic złego, do niczego złego nie będzie wzywał;

– ciekawe, że w tym jej wyjaśnieniu, które dla mnie nie niczego 
nie wyjaśniało, nie było cienia złości, ona, po prostu, jak dziecko, 
oznajmiała, że ma zaufanie do rodzica, a ja po prostu nie uważam 
za słuszne oddawać w zastaw swojego sumienia NIKOMU, ale nie 
było z tego między nami ani kłótni, ani kwasu, nic ideologicznego – 
bo Jolka to była Jolka, i nie zamierzała mnie oceniać, nawracać ani 
pouczać. 

Była dojrzałą wolną kobietą, miewała różne przygody i opo-
wiadała mi, że potem, jak już tak” nagrzeszy i nagrzeszy”, to idzie 
się wyspowiadać, a Kościół, mówiła, „uwielbia takich skruszonych 
grzeszników jak ja !” I cha cha i gryzła jabłko, i nie miała ani sobie  
za złe ani Kościołowi, ach tak już jest, wiatr we włosach, jabłko chru-
pie, a ja zostawałam ze swoim zdziwieniem jako ta ateistka, której 
chyba najbliżej by było do jakichś ponurych protestantów, których 
gorszą a nie bawią te katolickie przedstawienia, i nie chodzi oczywi-
ście o obyczaje – obyczaje są dozwolone jakie się chce, póki nikt nie 
jest skrzywdzony – ale o zasady, ale na pewno bym nie powiedziała, 
że ona coś takiego robiła z zasadami, czego ja nie aprobuję – nie!  
Ja się po prostu do tego nie miałam, byłam z innego kosmosu,  
a ona była skrajnie spójna w tej swojej postawie, spójna, i kompletnie 
przylegała, jako człowiek, do tego jak to rozumiała, nie naginała się  
i nie zmuszała, bo i tak by tego nie mogła robić, ona po prostu była  
tu niegrzecznym dzieckiem, miłym, łobuzerskim, niegrzecznym 
dzieckiem, i ja jestem za nią, bo to się tak rzadko udaje kobietom,  
a już wobec Kościoła… 

Po lekcjach hiszpańskiego stałyśmy często jeszcze jakiś czas  
z Mario, z naszym lektorem, Chilijczykiem, na Rynku Starego Miasta, 
potem oni jechali w swoją stronę, oboje na Gocław, a ja do siebie. 

Jakoś w stosownym czasie pokazałam Jolce mojego nowego 
(wtedy) narzeczonego ( jest nim do dziś) Jarosława, i Jolka dała 
mi pełną akceptację, no nie mogło być inaczej, bo już zaraz została 
poetką od wierszy miłosnych i erotycznych, i w Walentynki radio  
TOK FM i pewnie inne, których nie słuchałam, ogłaszało, gdzie się 
odbędą spotkania z poetką, była jakaś impreza w Stowarzyszeniu  
Pisarzy na Krakowskim Przedmieściu z półnagimi amorami, w życiu 
tam nie było takich przedstawień, tylko poważne spotkania literackie, 
lepsze i gorsze; 

– jestem taka złopotana, mówiła podmiot liryczny, cała sala zna-
jomych i nieznajomych, wiersze wydane, catering, wino, impreza! 
Jak Ty to robisz, pytałam Jolkę, usta mówią, dusza milczy, bo to nie 
był mój gust, a ona, że idzie do gościa od papieru i od druku i od 
cateringu i wszystko sobie załatwia; a ja na to, no to może ja też tak 
zrobię, bo był rok może 1994 albo 1995 i nie miałam na wydanie 
książki, więc pytam – ale co, co im mówisz? A ona powiada:

– no wiesz, jesteś humanistką, zawsze im coś tam napieprzysz!
Kiedyś się spotkałyśmy na mieście, i jakoś tak się stało, że wzię-

łam jej rękawiczki, takie zwykłe włóczkowe beżowe rękawiczki, 
chciałam je oddać, ale powiedziała nie, noś je, to tak trochę jakbym 
z tobą była, nie? 

 *
Ale je zgubiłam. 
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Gdy w roku 1982 malowałem portret Andrzeja Jałowińskiego, 
nasza znajomość trwała już nieprzerwanie od ponad ćwierć wieku. 
Dzielący nas początkowo dystans dziewięciu lat-On był starszy-bar-
dzo szybko się skracał, wódeczka i wspólne zainteresowania zbliżyły 
nas w sposób szczególny.

Lublin przełomu lat pięćdziesiątych i szeździesiątych ubiegłego 
wieku tak jak i dzisiaj był przychylny indywidualnościom dzięki zna-
komicie funkcjonującym instytucjom kulturalnym z wiodącym Woje-
wódzkim Domem Kultury „Zamek” na czele. Wystarczy wspomnieć 
ze właśnie tam uformowała się słynna historyczna Grupa Zamek.

W tym czasie Andrzej fotografował, co owocowało udziałem  

w wielu znaczących wystawach, nagrodami i ugruntowaną pozy-
cją w środowisku, robił maturę wieczorową, studiował na wydziale  
historii sztuki KUL, chyba nie jednocześnie, czy studia ukończył 
czy przerwał nie pamiętam, wiem na pewno, ze wśród kulowców  
był dobrze znany. Niewątpliwie był już zapalonym, nieuleczalnym 
karciarzem. W tajniki hazardu wprowadzał go nie byle kto, bo sam 
mistrz Edward Stachura. Niewątpliwie był namiętnym graczem, pre-
ferował grę o dźwięcznej nazwie „derda”. Nie mam najmniejszego 
pojęcia, o co tu chodzi, ale tak było. Czasami po latach wspomina-
liśmy: ilu statecznych obywateli zbudowałoby stabilne życie, gdy-
by dysponowali kwotami, które udało nam się utopić Andrzejowi 

Daniel de Tramecourt 

OPOWIEść O 
PRAWDZIWYM CZŁOWIEKU
KILKA SŁÓW O ANDRZEjU jAŁOWIńSKIM
DEDYKUjĘ DOMINIKOWI I BOżENCE
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w kartach a zaś mnie w wódeczce naszej nieodłącznej przyjaciółce.  
Oczy naszych żon przysłuchujących się tym opowieściom osiągały 
rozmiar garnituru do kawy Rosenthala. Rozczulające.

Andrzej był człowiekiem niezwykle zdolnym. Poznał, bowiem 
w stosunkowo krótkim czasie tajniki konserwacji dzieł sztuki  
a szczególnie malarstwa, nie obca była mu tez polichromia i po-
boczne dyscypliny. W tajniki konserwacji wniknął  poprzez studia 
indywidualne u pewnej Damy, która przez wiele lat była jego bli-
ską przyjaciółką. Gdy nabroił, wysyłał jej poprzez gońca olbrzymie 
bukiety róż, gońcem z reguły byłem ja. Konsekwencją było zain-
teresowanie „starociami”. Okresowo posiadał znakomite obrazy, 
meble, przedmioty. Zdecydowanie nie lubił numizmatów, jako bez-
wartościowych w barze „Europejskim”, gdzie podawano forszmak  
z rąk jeszcze przedwojennego mistrza pana Łańczota. Bezużyteczne 
tez były „Pod Basztą”, w „Centralnym” i „Karasiu”. Dansingi były 
w „Europie”, „Polonii „Stylowej”, ale nie pamiętam, by Andrzej 
miał czas tańce. 

Oczywiście zawsze był Kazimierz, nie żaden Kazik a Kazimierz 
z zaprzyjaźnionymi mieszkańcami, upaństwowionym Berensem 
przechrzczonym na „Esterkę”, Wisłą i wąwozami, plażą a na niej  
koszami. Wakacje i wagary.

 Autobusem czy taksówką na długo czy na krótko zawsze z rado-
ścią jechaliśmy do Miasteczka.

Pozazdrościć można było Andrzejowi optymizmu, nie było takiej 
porażki, ba klęski, która by spowodowała dłuższe załamanie Jego 
kondycji. Musi przecież być dobrze, będziemy jeszcze nie raz zdrowi 
i bogaci – taki był sens filozofii życia, roześmianego Andrzeja. Tak 
samo radował Go zdobyty obraz, który reperował i sprzedawał z wie-
lokrotnym przebiciem, co puszka „byczków w tomacie” podpierają-
cych pół literka, byle rozmowa była interesująca, zwieńczona dobrą 
i zabawną puentą.

Gdy spotkał Irginę, zakochali się w sobie bez pamięci, w związ-
ku z czym przyszedł na świat Dominik. Andrzej był zachwyconym 
ojcem, choć nieco szczególnym, bowiem daleki był od hodowania 
raczkujących dzidziusiów. Natomiast, gdy komunikacja z synem sta-
ła się już możliwa, zostali największymi przyjaciółmi. Niestety po 
kilku latach Irgina nieuleczalnie zachorowała, póki to było możliwe 
pielęgnowali matkę i żonę, gdy chora wymagała bezwzględnie sta-
łej fachowej opieki, została umieszczona w hospicjum zaś Andrzej  
z Dominikiem przenieśli się do Kazimierza.

Wiem, jak było im ciężko. Ojciec opiekował się synem a ten  
ojcem. Tak było. 

Świat Andrzeja nigdy nie runął  beznadziejnie  i tym razem wy-
trzymał. Dominik uczył się w kazimierskiej szkole, nocami zgłę-
biając tajniki bilardu w słynnym „Bil barze”, a ojciec uczył się ma-
larstwa u zaprzyjaźnionych konfratrów. Ta późna edukacja okazała 
się niezwykle skuteczna, wręcz się powiodła i Andrzej zaczął być 
zauważany na ścianach niemal wszystkich kazimierskich i nie tylko 
galerii. Jako członek ZPAP wszedł na drogę malarstwa, kolejny raz 
odwracając swój los ku dobremu. W tym procesie miał nie mały 
udział niewątpliwy patron Andrzeja lubelski pobratymiec Wojtek 

Kossowski-Lufka, który miał dla niego zawsze wolne miejsce przy 
swoim stoliku w kawiarni „Rynkowa”.

Na Rynku Andrzej obecny był nieustannie, uczestniczył we 
wszystkim i ze wszystkimi. Potrafił być nieznośny i niemożliwy, miał 
jednak rzadką  w dzisiejszych czasach umiejętność przyznania się do 
błędu, czym budził szczerą sympatię.

Myślę, ze Dominik był już w liceum, gdy dołączyła do nich Bo-
żenka. Cicha i spokojna tonowała cudownie obu szalonych chłopa-
ków. Po pewnym czasie wzięli ślub w Warszawie, gdzie mieszkała  
i pracowała  a Dominik już  studiował na ASP.

Ślub był nieco ekscentryczny i szczerze wzruszający, zwieńczony 
przyjęciem, na którym podano duże butelki dobrze zmrożonej wódki 
i głębokie talerze kawioru. Nie pamiętam, czy było pieczywo – chyba 
krakersy. Stworzyli wraz z Dominikiem wspaniała rodzinę. Zamiesz-
kali w Warszawie. Andrzej umeblował mieszkanie pięknymi sprzę-
tami, całości dopełniały dwa koty. Jednak Warszawa była już nie dla 
Niego, bez Kazimierza już nie potrafił, więc za przyzwoleniem żony, 
bardzo dużo czasu spędzał w Miasteczku. Gdy były wakacje, towa-
rzyszył mu Dominik a w piątki wieczorem, jak to jest w tradycji, 
wychodzili na przystanek po Bożenkę.

Andrzeja Jałowińskiego zmogła ciężka choroba; nowotwór prze-
łyku. W trakcie bolesnej i uciążliwej terapii przed operacją marzył  
o seteczce i śledziku w blaszanym kiosku nieopodal przystanku PKS 
tego, który przez półwieku witał nas i żegnał.

Przystanek spłonął prawdopodobnie za sprawą przyjezdnych 
wandali.

Po udanej operacji wstawienia protezy przełyku Andrzej miał 
dobre rokowania. Bożenka z Dominikiem przywieźli Go do ukocha-
nego miasteczka. Zmarł nagle, nie był na dyplomie Dominika, syna, 
z którego był niezwykle dumny.

Pisząc chciałem opowiedzieć o Andrzeju mniej znanym, bowiem 
jego żarty i powiedzonka znali wszyscy, ale mało, kto wie, ze był 
odważnym człowiekiem, przyjacielem, wspaniałym ojcem i kocha-
jącym mężem.

bożenka z Andrzejem
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A –  Amerko – kiedyś je złamałem, co groziło koniecznością zwrotu 
pieniędzy za całe wiosło, ale okazało się, ze Pan Materek je na-
prawił i mi się upiekło

B –  Baszta, która nigdy basztą nie była, gdyż ktoś nieznany wysta-
wił ją jako wieżę ostatniej obrony w domniemanym drewnianym 
zameczku, ciągle jest kluczem do najdawniejszych dziejów Kazi-
mierza. Tak jak kiedyś opierała się najeźdźcom, tak teraz stawia 
opór dociekliwym badaczom. W każdym razie jest tu najstarsza, 
samotna w swojej starości, bez rówieśników. 

C –  Czas płynie w Kazimierzu wolniej. Realnej korzyści nikt z tego 
nie odnosi, bo przyjezdnych, gdy wrócą do siebie, znów dopada 
szybki strumień czasu i wartkością nadrabia straty. My, będący 
tu zawsze, myślimy, że taka jest norma i nie doceniamy daru spo-
wolnienia. 

D –  Doraczyńscy. Nazwisko jednego z kazimierskich rodów. Po-
dobno wywodzą się od przybysza z Italii o nazwisku Doracci. 
Podobno, bo dowodu na to nie ma. W księgach parafialnych na-
zwisko w obecnej formie pojawia się przed ponad dwustu laty. 
Rdzennego kazimierzaka można najłatwiej rozpoznać po tym, 
że jeżeli sam nie nazywa się Doraczyński, to przynajmniej jest  
z Doraczyńskimi spokrewniony lub spowinowacony.

E –  Esterka – kolejna nazwa gospody ludowej nr 1. Gospoda zastą-
piła restaurację Berensa Teraz w tym miejscu nie ma żadnego bu-
dynku, co naturalnie jest stanem przejściowym na następne kilka  
a może kilkanaście lat. Właściwie nic się specjalnego nie dzieje, 
bo w przeszłości miejsce to było puste od zniszczeń poczynionych 
przez Szwedów w połowie XVII wieku aż do 1880, gdy miejsce 
to upatrzył sobie Aleksander Berens, budując Hotel Polski. 

F –  Fara wygląda jak okręt, który przycumował na chwilę w swej 
podróży wyznaczonej przez ruch słońca. W Farze od siedmiu-
set lat kazimierzacy chrzczą swoje dzieci, tu ślubują swoim wy-
brańcom. I stąd, przy akompaniamencie dzwonów wyruszają na 
przeciwległe wzgórze, z którego mogą wieczyście radować się 
najpiękniejszym widokiem na miasteczko. 

G –  Gruszka, rosnąca od strony willi Floryda, w miejscu gdzie droga 

na Góry zaczyna się wypłaszczać, dała nazwę najpopularniejszej 
trasie saneczkowej, prowadzącej aż na Rynek. Nazwa zjazdu  
„od gruszki” okazała się bardziej trwała od samego drzewa,  
które wycięto na początku lat 50, przy robieniu wykopu pod dzi-
siejsza drogę.

H –  Historia alternatywna Kazimierza wiąże się z koleją nadwiślań-
ską poprowadzoną drugą stroną Wisły, przez Grójec, Radom, 
Zwoleń i mostem pomiędzy Nasiłowem a Bochotnicą i z dworcem 
kolejowym u podnóża bochotnickiego zamku. Z dworca tram-
waj, najpierw konny, później elektryczny dowoziłby letników  
aż na Albrechtówkę, gdzie wzniesiono by dom zdrojowy. Począ-
tek tym przemianom dałaby wygrana austryjaków  z Napoleonem 
i Warszawa pod panowaniem austyjackiego cesarza.

I –  Inicjały LG przy dacie 1607 umieścił na swojej kamienicy Waw-
rzyniec Górski, piszący się z łacińska Laurencjusz. Inicjały HB 
pojawiające się przy Farze i przy kościele Św. Anny, każą pamię-
tać o kazimierskim proboszczu księdzu kanoniku Hipolicie Bora-
tyńskim. Inicjały Wowcze Bromberga znalazły się po remoncie 
w 1904 roku na Kamienicy Gdańskiej. Na kapliczce z 1788 roku 
stojącej na początku ulicy Szkolnej znajdują się inicjały murarzy. 
A wydrapane ostatnio na baszcie M i Ż to Mariola i Żaneta, które 
tez chcą, by o nich pamiętano. 

J –  Janowiec zwany wiślanym bratem Kazimierza nie zawsze żywi 
uczucia braterskie wobec strarszego i bardziej wyrośniętego bra-
ta. Uwidoczniło się to przy okazji dyskusji nad hotelem – wid-
mem w Nasiłowie.  

 Może kiedyś dorośnie. 
K –  Klamka w Aptece. Każdy z mieszkańców pamięta błękitną 

przeźroczystość jej szklanego uchwytu. Przez lata fascynowała 
swoją wyjątkowością, aż nagle przepadła przy jakimś remoncie. 
Zamontowana została podczas budowy apteki w latach 20. Naj-
prawdopodobniej pochodziła jeszcze z carskich czasów a wy-
produkowana została w Tule. Wiem to, gdyż na Małym Rynku 
od handlarzy zza wschodniej granicy udało mi się kupić trochę 
mniejsze klamki posiadające uchwyty zrobione z identycznego 

Tadeusz Michalak

ALFABET KAZIMIERSKI



23

KAZIMIERZ

szkła. Na ich mosiężnych szyldach widnieje dwugłowy orzeł i 
napis cyrylicą „Tuła”. 

L –  Letnicy pojawiali się zaraz po zakończeniu roku szkolnego. 
Przeważnie zatrzymywali się u tych samych ludzi. Każdy miał 
swoje preferencje. Jedni woleli Góry, inni Krakowską a jeszcze 
inni Czerniawy czy Nadrzeczną. Wszędzie był podobny stan-
dard: miednica i wiadro z wodą do mycia, wygódka w ogrodzie, 
w bzach i jaśminach. Letnicy przestali występować masowo w 
latach 70, gdy zabrudzenie Wisły uniemożliwiło kąpiele a wzrost 
zamożności społeczeństwa rozszerzył wakacyjną ofertę. Może 
na pamiątkę tamtych czasów, obok pomnika kazimierskiego psa 
powstanie kiedyś pomnik kazimierskiego letnika. 

Ł –  Ławeczka zwana „ławeczką miłości” twarda i niewygodna 
znajduje się w połowie schodów wybudowanych w latach 30 od 
Biernatówki, która nosiła wtedy nazwę Pensjonat Morelówka. 
Którychś słonecznych wakacji mieszkał w niej mój przyjaciel 
Michał i jego nowonarodzony brat Piotruś. Zamiast wszechobec-
nych dzisiaj komarów, Kazimierz nawiedziła wtedy plaga os i 
właśnie one najlepiej przetrwały w mojej pamięci przez następne 
57 lat.

M –  Mięćmierz, jak mówiło się zawsze w Kazimierzu, albo Męć-
mierz, jak głoszą napisy na mapach i jak mówią jego nowi miesz-
kańcy. Przez lata należał do janowieckiej parafii a potem do gmi-
ny Szczekarków. Bardziej związał się z Kazimierzem dopiero w 
ostatnich stu latach a od niecałych 40 lat ostentacyjnie nosi się 
w sukmanach, kapotach i zapaskach. Czasem tylko migną spod 
nich sztuczkowe spodnie, lakierki czy koronki sukni balowej. 

N –  Nic już nigdy nie będzie takie jak kiedyś. Kazimierz też. Nie wró-
cą pekaesy z dworca Puławy Stacja, trzech numerowych czekają-
cych na przystanku autobusowym, aby odnieść bagaże letnikom. 
Do przeszłości należy kąpiel w „tyczkach”, bar mleczny przy 
Nadwiślańskiej, obiady domowe pani Paziakowej i owocowe 
torty w kawiarni „Kolorowa”. Dla nowego pokolenia odkryw-
ców miasteczka, cieszących się z herbaty „U Dziwisza”, ciast i 
kogutów u „Sarzyńskiego” czy spotkań „pod kamerką”, nasze 
wspomnienia są jak niewyraźne fotografie, tak jak dla mojego 
pokolenia zielone beczki na wodę stojące od kamienicą pod Św. 
Mikołajem, lody waniliowe na werandzie u Berensa czy pieśń 
„Wieczorny dzwon” śpiewana o zmierzchu na Górze Krzyżowej, 
są tylko wyzbytą realności mglistą przeszłością.

O –  Obręcze były przez wiele lat produktem wytwarzanym w Kazi-
mierzu. Wyrabiano je z prętów leszczynowych albo z wikliny. 
Służyły do beczek na śledzie, masło i podobno na cement i proch 
strzelniczy. Pamiętam jak przechowywano je w niewykończo-
nych domach np. w Kamienicy Gdańskiej. Przestały być potrzeb-
ne w latach 60, gdy beczki zastąpiono plastikowymi opakowa-
niami, które na razie są niezastąpione. Ale i one ustąpią w końcu 
przed nieznaną dzisiaj nowością. 

P –  Puławy, jeszcze nie były miastem, gdy zabrały Kazimierzowi po-
wiat i nie oddały go do dzisiaj. Puławy długo znane były z tego, 
że przez nie jechało się do Kazimierza. Przeprowadzono ostatnio 

przebudowa ulicy prowadzącej do naszego miasteczka budzi po-
dejrzenia, że to i owo z przeszłości w Puławach pamiętają. 

R –  Rynek, jak wszystko w Kazimierzu, jest w rzeczywistości zupeł-
nie inny niż się wydaje. Jest też odmienny od innych znanych mi 
rynków. Składa się z dwóch części: górnej będącej dawną ulicą 
targową i dolnej, pozornie regularnej lecz będącej mało forem-
nych trapezem. Istnieje podejrzenie, że kiedyś był szerszy lecz 
przedsiębiorczy mieszczanie zwiększyli swój stan posiadania 
wchodząc Kamienicami na rynek. Nie jestem pewien, czy podob-
ny proces nie powtórzy się po przeciwnej stronie i czy kawiarnia-
ne ogródki nie zmienią się pewnej wiosny w trwałe budowle. 

S –  Sanki służyły do zjeżdżania „od klasztoru”, „od kapliczki”  
i przede wszystkim „od gruszki”, gdzie najefektowniejsze jaz-
dy odbywały się wieczorem. Na zakrętach śnieg zdarty był do 
gołego bruku a spod okutych grubym płaskownikiem płóz le-
ciały iskry. Gdy zmrożonego śniegu było wystarczająco dużo to 
rozpędem można było przejechać przez cały Rynek, aż do ulicy 
Senatorskiej. Chcę wierzyć, że przynajmniej część pagórków 
tworzących przestworza niebiańskie jest ośnieżona i jeżeli będę 
miał szczęście tam trafić, to będę mógł jeszcze powrócić do koja-
rzących się z beztroską dzieciństwa, rozrywek.

T –  Tyczki – drewniane żerdzie wbite w dno Wisły, wyznaczają-
ce bezpieczne kąpielisko przy miejskiej plaży znajdującej się 
naprzeciwko Bulwaru. Aby uniemożliwić czepianie się tyczek 
przez kazimierskich chłopaków, Pan Doraczyński prowadzący 
plażę, smarował je smołą. 

U –  Ulice kazimierskie różniły się od ulic innych miejscowości.  
Cechą charakterystyczną ulic w Kazimierzu było to, że były to 
ulice, przy których zabudowa skupiała się po jednej stronie. Dru-
ga strona ulicy, za sprawą warunków terenowych, prawie zabu-
dowy nie posiadała. Tak było na Puławskiej, Nadrzecznej, Sena-
torskiej, Czerniawach czy na Krakowskiej. Właśnie Krakowska 
najlepiej pokazuje zmiany jakie zaszły i zachodzą w zabudowie 
miasteczka. Jeszcze czterdzieści lat temu od strony Wisły stało 
nie więcej niż dziesięć domów rozdzielonych sadami, przez któ-
re prowadziły ścieżki do Wisły. Proces wypełniania zabudowy 
przyulicznej trwa ciągle i nie bardzo zdajemy sobie z tego spra-
wę, ze zapoczątkował go ponad 650 lat temu nikt inny jak król 
Kazimierz Wielki nadając Kazimierzowi prawa miejskie.

W –  Wisło do pychówki miało kilka metrów długości i robiło się je 
przeważnie z dębu lub wiązu. Z jednej strony miało pióro zakoń-
czone pryką czyli okuciem posiadającym dwa szpikulce. Z dru-
giej strony znajdowała się krótka poprzeczka zwana amerkiem. 
Budowa wiosła umożliwiała pływanie, w zależności od głęboko-
ści wody, „na pych” lub „na ruma”.

Z –  Zator pod Bochotnicą spowodował największą ze wszystkich 
powodzi. Na pamiątkę tej wielkiej wody wmurowano przed  
170 laty w ściany kilku spichlerzy granitowe głazy. Można je 
oglądać w spichlerzu Pielaka i na „Królu Kazimierzu”. Teraz 
zamiast zatorów lodowych są korki samochodowe i spiętrzenie 
przyjezdnych na Rynku. 
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Około połowy czerwca nawiedzała Miasteczko epidemia różno-
rodnych stresów. My – nieszczęśni wyrobnicy szkolni „poprawiali-
śmy” stopnie. Niektórzy z nas robili pośpieszny rachunek sumienia, 
by sprawdzić, czy mogą jeszcze liczyć na ratunek z niebios. Inni całą 
nadzieję pokładali w łucie szczęścia i tylko kilkoro z nas zgodnie  
z maksymą ‘niech się dzieje wola nieba”, z wyrzutami sumienia, ale tez 
z niekłamaną przyjemnością oddawało się słodkiemu choć nielegalne-
mu jeszcze lenistwu.

Dorośli mieli o wiele poważniejsze problemy, bynajmniej nie 
związane z wynikami edukacyjnymi swojego potomstwa – 24 czerw-
ca, pod wieczór przyjeżdżali pierwsi letnicy. Pokoje bielono wapnem 
pachnącym sterylnością, choć niektórzy preferowali margiel jako tań-
szy i jak twierdzili – bardziej szlachetny w kolorze. 

Typowa kwatera składała się z przeważnie białych ścian i takiegoż 
sufitu z gołą żarówką i lepem na muchy, podłogi pomalowanej na ko-
lor mahoniu, średniego orzecha lub bliżej nienazwanego sraczkowego 
ugru.

Wyposażenie było również standardowe – metalowe łóżka model 
„początek wieku”, często okulawiony stół, 2-3 krzesła, jakaś szafecz-
ka, wieszak lub zamiast niego kilka gwoździ wbitych w drzwi i ściany. 
W oknach kretonowe zasłonki korespondowały ze świeżo wypranymi 
szmaciakami zdobiącymi podłogę. W kąciku na metalowej lub wi-
klinowej umywalce emaliowana miednica, obok na ławce wiadro na 
czystą wodę, na podłodze drugie na zlewki. Nad ławką ręcznie hafto-
wana makatka z sentencją: typu „świeża woda zdrowia doda” otoczona 
girlandą stylizowanych kwiatów. Na lóżkach leżały bombiaste, świeżo 

wypchane słomą sienniki, a ściany nad nimi zdobiły słomiana maty lub 
pluszowe makaty ze wstrząsającymi scenami porwania z seraju, gdzie 
zakutany w burnus arab gnał co koń wyskoczy, palmy łaskotały księ-
życ, a znudzona branka tępo patrzyła na widza. Na innej jeleń i łania 
biegły przez rozświetlony las mieszany z przewagą buków i jodeł. Ileż 
było w tym poezji (i prozy). Czasami oprócz tkanin przyciągał wzrok 
upstrzony przez muchy oleodruk lub dzieło przelotnego artysty zbyt 
nowatorskie w formie by wisieć w „salonach” gospodarzy. Ogólne po-
rządki nie ominęły tez „wygódek”. Omiatano pajęczyny, eksmitowano 
pająki, wewnętrzne ściany bielono wapnem, a deski szorowano do bia-
łości. Naprawiano oberwane od zimy zawiasy i wkręcano haczyki. 

W końcu nadchodził dzień, w którym my cali w bieli i granacie , 
podążaliśmy w jedno jedyne miejsce, by odebrać certyfikat uprawnia-
jący do sześćdziesięcioparodniowego lenistwa, wiedząc, że po obie-
dzie czeka nas jeszcze jedna atrakcja – przyjazd pierwszych letników. 
Pod wieczór na dworcu „Pekaesu” zebrała się spora grupka gospoda-
rzy kwater , gromadka rozwrzeszczanych, pijanych wolnością dzieci  
i trzech zawodowych tragarzy. Chłopcy udawali, że znaleźli się  tu 
zupełnie przypadkowo , choć w skrytości ducha myśleli o Krzyśku,  
a raczej jego wspaniałej futbolówce – skórzanej, sznurowanej rzemy-
kiem, z różową gumową dętką. Dziewczyny nie kryły celu swojej obec-
ności. Rozsadzała je ciekawość wielkoświatowych trendów w modzie  
i rozrywce. Okrzyk „jedzie, jedzie” gasił rozmowy dorosłych i wy-
głupy młodych. Wszyscy wpatrzeni w niebiesko – kremową skrzy-
piącą kupę złomu, wyławiali wzrokiem zapamiętane z ubiegłych lat 
twarze. Twarze ludzi podróżujących: już nie mieszkańców Radomia,  

Miłka Szczepkowska
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Warszawy, Lublina, jeszcze nie miasteczkowych letników. Wychodzi-
li powoli, rozglądali się, patrzyli na oświetloną zachodzącym słońcem 
Farę, na ruiny Zamku i w końcu na twarze tubylców. I pierwsze uśmie-
chy, niekoniecznie szczere. Trzech tragarzy uwijało się przy bagażach 
pełnych kołder, pościeli, pobrzękujących naczyń (garnki? nocniki?). 
Dzieci były o krok od ponownej integracji  z miejscowymi. Dawne kłót-
nie i obrazy poszły w zapomnienie, a nowe jeszcze się nie wydarzyły. 

Letnicy poza naczyniami, pościelą i czasami meblami, przywozili 
nowe idee, modę, przepisy i obyczaje. Właśnie tą drogą przybyły do 
Miasteczka żorżetowe sukienki malowane w gustowne kwiaty(wzór 
Zalipie), Hula-hoop, halki krochmalone lub na drucianych stelażach, 
kolorowe pończochy, końskie ogony, koraliki z nasion fasoli, ogórka 
i kolorowych gazet, trumniaki, szpilki, rock n’ roll, sukienki z fartu-
chówki, spódnice z caigu, sukienki panterki, sukienki norki, grzybki 
tybetańskie hodowane w herbacie lub mleku – panaceum na wszyst-
kie dolegliwości, biżuterię z „czeskiego złota” oraz egzystencjalizm 
przyodziany w nadmiernie rozciągnięty czarny sweter i ściskający pod 
pachą „Witaj smutku”.

Po rozlokowaniu bagaży i zjedzeniu przygotowanej przez gospo-
darzy powitalnej kolacji zaczynał się wieczór wspomnień i pytań o 
dzieci, choroby, pogrzeby, wesela, plotki i nowinki. Nie trwało to zbyt 
długo, bo obie strony czuły znużenie i senność. Nadchodzący dzień sta-
wiał przed letnikami zadanie zapewnienia sobie i rodzinie wyżywienia  
i rozrywek. Śniadania i kolacje jadano na ogół w domu. Wszystko było 
„prosto od…” – mleko prosto od krowy, jaja prosto od chłopa, bułki 
prosto z piekarni, miód prosto z … itd. 

Jeżeli chodzi o obiady to wybór był duży i zróżnicowany. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyły się obiady domowe wydawane na weran-
dach przez panią Pepłowką i Gilową, w mrocznym pokoju stołowym pani 
Trojanowskiej, pod drzewem brzęczki w ogrodzie pani Chylewskiej przez 
panią Mańkowską . Najlepsze placki ziemniaczane serwowała na poczcie 
pani Kitaszewska, a u pani Paziakowej na ulicy Nadrzecznej królowa-
ły smakowicie przyrządzone kurczaki z mizerią. Jedzenie było obfite i 
zróżnicowane smakowo, co zależało od umiejętności kulinarnych kuchar-
ki. Wszędzie stałym daniem była zupa owocowa z makaronem i pierogi  
z owocami i śmietaną. Indywidualiści i bogatsi stołowali się „u Beren-
sa”. Obficie zaopatrzony bufet, w którym królował tatar, łosoś  i rozliczne 
potrawy z ryb rzecznych był we władaniu pani Helenki, kobiety o obfi-
tych kształtach, porywczym charakterze i niewyparzonym języku, która 
potrafiła czynnie lub słownie zdyscyplinować nawet najbardziej skorego 
do awantur klienta. Ci, którym z różnych względów nie odpowiadały po-
przednie opcje mogli skorzystać z usług baru mlecznego przy ulicy Nad-
wiślańskiej , prowadzanego przez Bliźniaczki. Na długim ganku za para-
wanem bzów podawano zupy (owocowe też), pierogi, kurki w śmietanie, 
zsiadłe mleko, makaron z serem i skwarkami i maiglatą jajecznicę. 

Rozrywek było niewiele ale za to niezwykle atrakcyjnych. Prym 
wiodła plażą, która często zmieniała brzegi i miejsca cumowania. Jej 
stałymi elementami były boje wyznaczające obszar kąpieliska, prze-
bieralnie, kosze, wypożyczalnia kajaków i łódek, wieża ratownika oraz 
milicyjna motorówka z dwoma czerwonymi i spoconymi funkcjonariu-
szami ubranymi w grube sukienne mundury. 

Drugie miejsce w rankingu uciech zajmowały dancingi  
„u Berensa” (niektórzy uważali, że pierwsze) z jak to się teraz mówi 
– muzyką na żywo. Stały skład zespołu stanowili akordeonista i per-
kusista uzupełniany okresowo skrzypkiem. Z nadejściem zmierzchu 
magiczne łup-łup wabiło rozświergotane pary; jedni opaleni na brązo-
wo, inni na płomienną czerwień zwiastującą noc spędzoną w męczar-
niach. Zaczynano delikatnie od ćwiarteczki i zakąsek – tatara, śledzika 
w kilku smakach, galarety, łososia, węgorza lub ryby po grecku. O ile 
dama była nadal głodna lub sponsor czuł się człowiekiem rozrzutnym, 
następował ciąg dalszy – dania gorące, pół litra i popitka – napój ga-
zowany „Murzynek” firmy Rojek. W końcu wysiłki grajków osiąga-
ły pożądany skutek. Ukłon, pytanie, pani uśmiecha się, jej stolikowy 
partner wręcz przeciwnie. Stoliki pustoszały. Spocony akordeonista 
rozciągał swój kaloryfer zdawało się do granic możliwości, wstawio-
ny perkusista mimo najlepszych chęci gubił rytm co bynajmniej nie 
przeszkadzało zajętym sobą parom. I wówczas z ciemności nocy na 
opuszczone chwilowo stoliki spadała banda – porywaczy niedopitych 
butelek o wiadomej zawartości i co smakowitszych zakąsek po czym 
prawie bezszelestnie znikająca w tychże ciemnościach. Po powrocie 
tancerzy następowała lekka acz chwilowa konsternacja, skutkująca no-
wymi zamówieniami. Czasami historia lubiła się powtarzać. 

Od czasu do czasu idylliczny nastrój przerywał histeryczny wrzask 
kobiety, która udała się w wiadomym celu w wiadome miejsce.  
W ciemnych zakamarkach podwórka stały dwie murowane komórki,  

Kazimierz, lato 1970

Kazimierz, lato ok. 1970
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w dzień otoczone chmurami much, nocą patrolowane przez zastępy 
tłustych gryzoni. Dodatkową zaporą zniechęcającą potencjalnych 
użytkowników był całodobowy smród. Jednak natury nie dało się 
oszukać i każdy prędzej czy później musiał zaliczyć pobyt w tym 
przybytku.

W miarę upływu godzin, orkiestra traciła zainteresowanie swoją dzia-
łalnością, mężczyźni przysypiali, panie przestawały szczebiotać, a pani 
Helenka burcząc i fukając z hałasem zamykała drzwi na klucz, co ozna-
czało tylko jedno – „kończymy, zamykamy”. Za Górą czaił się letni świt. 

Do bezpłatnych atrakcji należało przesiadywanie na ławkach oka-
lających rynek i obserwowanie wygłupów kudłatej młodzieży imponu-
jącej miasteczkowym podrostkom szaleństwem pomysłów. Autochto-
ni zajmowali miejsce pod nagrzaną ścianą „Sarpu” i wymieniali uwagi 
na temat wad, dziwactw i zalet letników. 

- Pani Baranowa, pani Baranowa! To co pani opowiada to pestka. 
Gotuję pierogi a tu krzyk. Rzucam wszystko, biegnę na górkę, war-
szawianka do mnie z buzią, że u mnie są pluskwy! JA pytam gdzie, 
to ona, że zabiła jedną. Patrzę i oczom nie wierzę – na obrusie leży 
zagnieciona pszczoła! 

- A co z pierogami – pyta słuchaczka
- Świnie zjadły, całkiem się rozgotowały.
- Iiii – włącza się trzecia – u mnie mieszka taka aż ze Śląska, to ona za 

każdą potrzebą  biega do „Sarpu”. Mówi, ze musi mieć bieżącą wodę. 
- To niech idzie nad Rzeczkę – mówi pierwsza.
Trzecia kontynuuje
- uszyłam nawet poduszkę z dziurą, aby było miękko i nic.
Czwarta, która do tej pory słuchała w milczeniu, zaczyna opowia-

dać konspiracyjnym szeptem:
- Wiecie ten co kwateruje u Wieśka, ojciec dzieciom, w dzień tar-

gowy, ubrany w kobiece suknie, w buty na obcasie, w chusteczce na 
głowie i umalowany jak… no wiecie, no ta …za stanik wsadził dwie 
kajzerki, a z dekoltu to mu wystawały ryże kłaki, fuj! Chodził i całował 
chłopów, nie przepuścił nawet organiście!

Na drugiej ławce na temat podobny, na trzeciej o chorobach i tak do 
zmierzchu, kiedy nadchodziła pora karmienia trzody, mężów i dzieci. 

Dobrym sposobem spędzenia czasu, chociaż nie tak atrakcyjnym 
jak poprzednie, były rozmowy telefoniczne z rodziną i znajomymi.  
No może nie same rozmowy ile ceremoniał je poprzedzający. Etap 
pierwszy – pani z pocztowego okienka wypytywała o adres, numer te-
lefonu i czasami nazwisko przyszłego interlokutora. Etap drugi – skie-
rowanie petenta do karnie siedzącej kolejki. Etap trzeci, najbardziej 
ekscytujący, to okrzyk „Warszawa, numer..., kabina numer 2” Rozmo-
wy cichły, a szczęściarz zamykał za sobą bynajmniej nie dźwiękosz-
czelne drzwi. Pani telefonistka ponaglała – no proszę mówić. Pozostali 
powracali do przerwanych tematów. 

- Pani Czesiu, że tu takie zacofanie to nigdy bym nie myślała – 
moja gospodyni jak robi pierogi, to wałek z ciasta kroi na plasterki,  
te rozgniata palcami na placuszki, nadziewa farszem. No jak tak moż-
na, przecież mamy dwudziesty wiek, a świat idzie z postępem. 

Wtóruje jej blondynka w kraciastej sukience
- A moja to do gołąbków dodaje zamiast ryżu moczoną bułkę!  

A przecież wynaleziono go dawno temu! Skansen pani inżynierowo, ot 
co! W międzyczasie zostaje zasiedlona kabina nr 1. Czas płynie, ludzie 
się zmieniają, tematy niekoniecznie. Nadchodzi wieczór. Hol poczty 
powoli pustoszeje. 

W drugiej połowie sierpnia letników ubywało, a po ostatnim letnim 
odpuście fala wyjazdów spiętrzała się w postępie geometrycznym. 

Pod furtkę zajeżdżał mini wózek zaprzężony w mikro konika, powo-
żony przez tragarza nr 1. Obok siedziała jego małżonka – pomocnica. 

Ostatnie spojrzenie w oczy nadal znudzonej odaliski, skrzypiące 
schody, podwórko i furtka, za którą zaczyna się powrót do miejskiego 
życia. Dworzec pełen odprowadzanych i odprowadzających. I znowu 
jak na początku okrzyk Jedzie! elektryzował zebranych. Uściski zapew-
nienia „co złego to nie my” , „napiszę…”, „przyślę…”. I myśli: ”nigdy 
więcej”, „po co mi to było”, „ale było fajnie”, „Krzysiek to samolub”, 
„ja nie chcę do szkoły”. Teraz wszystko odbywało się w odwrotnej ko-
lejności niż w czerwcu. Ludzie i bagaże znikali we wnętrzu autobusu,  
a miejscowi wracali do swoich codziennych zajęć. Świat znowu robił 
się przewidywalny. We wrześniu przyjeżdżali „swoi” – malarze, pisa-
rze, poeci, studenci słowem artyści. Ale to już zupełnie inna historia. 

swoi i letnicy na murku, pocz. lat 60. Fot. Jerzy Dorys
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Miasteczko ma swoisty dar przyciągania do siebie ludzi nietuzin-
kowych, nieprzeciętnych osobowości i to nie tylko spośród środowisk 
twórczych. Są to często społecznicy ofiarujący swój czas i energię tej 
małej, jakżeż specyficznej społeczności.

Niewątpliwie mecenas Zdzisław Jan Maciejewski był jednym z 
nich. „Kazimierzanin” przez ożenek z Elżbietą Lenkiewicz, wnuczką 
Grasińskich (nota bene jednego z najstarszych rodów kazimierskich), 
po raz pierwszy pojawił się w miasteczku na początku lat pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku. Były to, co prawda, wizyty krótkie, sporadyczne. 
Nie mniej jednak w sposób emocjonalny wiążące z miasteczkiem. At-
mosfera na poły zrujnowanego spichlerza rodziny Grasińskich, w któ-
rym jego teściowa, znana powszechnie w tamtych czasach w Kazimie-
rzu, Izabela Lenkiewiczowa, prowadziła letni pensjonacik, na trwałe  
zagnieździła się w świadomości, wtedy już mecenasa Maciejewskie-
go. Niestety, wcześniejsza choroba (gruźlica poobozowa) i praca  
w palestrze, początkowo w Warszawie, później we Bielsku Podlaskim 
i Białymstoku, uniemożliwiły w tym okresie stały pobyt w Miastecz-
ku. Dopiero wybudowany w latach siedemdziesiątych, na rodzinnej 
działce dom, pozwolił mu, po przejściu w 1978 roku na emeryturę,  
na osiedlenie się w Kazimierzu. 

Zawsze aktywny i niezwykle czynny, wstąpił do Towarzy-
stwa Przyjaciół Kazimierza i w lutym 1979 roku został wybrany 
jego prezesem. A to był okres trudny. Coraz bardziej kurczące się 
zasoby gierkowskie oraz niepokoje społeczne roku osiemdziesią-
tego i osiemdziesiątego pierwszego zahamowały szereg rozpo-
czętych wcześniej inwestycji, niezbędnych dla Miasteczka i jego 
mieszkańców. I tak dzięki zdecydowanej interwencji Towarzystwa  
u władz wojewódzkich rozpoczęto budowę obwodnicy Kazimie-
rza, ukończono budowę Ośrodka Zdrowia i budynku rotacyjnego. 
Daleko posunięte i mocno już zaawansowane starania o uzyskanie 
stałej siedziby Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza nie doczekały 
się wtedy pozytywnego finału. Organizowane w tym okresie czę-
ste spotkania i odczyty wzbogacały w sposób istotny codzienność 
Miasteczka. Wyraźne zbliżenie i zacieśnienie stosunków z Kun-
cewiczówką zaowocowało nadaniem Marii Kuncewiczowej tytu-
łu Honorowego Prezesa TPK. Nagrane w tym okresie rozmowy  
z Janem Zamojskim, Stefanem Potworowskim oraz Marią i Jerzym 
Kuncewiczami stanowią wprost nieoceniony materiał historyczny. 

Niestety, tak fatalny i tragiczny w skutkach dla Kraju i miastecz-
ka trzynasty grudnia 1981 roku, przerwał niezwykle owocny i efek-

tywny okres działalności Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza i jego 
prezesa, mecenasa Maciejewskiego.

Zmienne koleje losu i długotrwała, ciężka choroba, uniemożliwiła 
ponowne włączenie się w prace Towarzystwa tak nieprzeciętnej osobo-

wości jaką był Zdzisław Jan Maciejewski herbu Ciołek.
Po długotrwałej walce z chorobą, zmarł w Toruniu 9 czerwca 1997 

roku prawdziwy patriota i przyjaciel naszego miasta. 
Podczas wojny i w okresie pracy zawodowej Zdzisław Maciejew-

ski został odznaczony: 
Krzyżem Walecznych, 

Medalem Wojska Polskiego, 
Krzyżem Partyzanckim, 

Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Medalem Zwycięstwa i Wolności, 

Gwiazdą za Francję,  Niemcy i Walię., 
Medalem Zasłużonych na Polu Chwały,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Włodzimierz żebrowski, Izabela Maciejewska

ZDZISŁAW jAN 
MACIEJEWSKI (1923-1997)
PREZES TOWARZYSTWA PRZYjACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA W LATACH 1979-1981
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Stefan Kurzawiński – opracowanie i zdjęcia

KAZIMIERZ 2008 KRONIKA WYDARZEń
20 stycznia
– Wystawa „Otto Axer Projekty 
kostiumów do filmu „Kazimierz 
Wielki” – Kamienica Celejowska.

23 stycznia
– „Opowieści medyczne” dr med. Tomasza Spoza 
– Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza, Kazimierski Ośrodek Kultury.

26 stycznia
– Wieczór autorski Szczepana Karasia 
Promocja debiutanckiego tomiku wierszy „Do przyjaciela” 
– Dom Restauracyjny Barbary Sarzyńskiej.

2 lutego
– Wystawa malarstwa Jakuba Podlodowskiego „Pejzaże” 
– Kazimierski Ośrodek Kultury.

16 lutego
– „Ad maiorem Dei gloriam” – (dla większej chwały Bożej) 
Wernisaż wystawy fotografii Norberta Kiljana 
– Nowa Plebania.

21 lutego
– Spotkanie nt. „Studium uwarunkowań ochrony środowiska i 
krajobrazu kulturowego Kazimierza Dolnego” – ref. prof. Wojciech 
Kosiński z zespołem (Politechnika Krakowska) – Kazimierski Ośro-
dek Kultury.

24 lutego
– EURO 2012 – w Kazimierzu ??? 
Spotkanie 
z szefem zespołu PZPN d/s EURO 
2012 Adamem Olkowiczem – 
Towarzystwo Przyjaciół Kazimie-
rza, Dom Architekta SARP.

1 marca
– Wystawa fotografii Stanisława Markowskiego „Dwór polski” – 
Kazimierski Ośrodek Kultury.

8 marca
– Spotkanie z młodym pisarzem Zbigniewem Masternakiem – Kazi-
mierski Ośrodek Kultury.
– program z cyklu Paszporty Republiki Globu” w 25. rocznice śmierci 
Mieczysława Jastruna” – Dom Kuncewiczów.

15 marca
– Sport w powojennym Kazimierzu – Towarzystwo Przyjaciół Kazi-
mierza, Kazimierski Ośrodek Kultury.

29 marca
– Spotkanie autorskie Eugeniusza Tkaczyszyn–Dyckiego
 – Dom Kuncewiczów

30 marca
– Wystawa „Wyprawy na krańce świata” – Muzeum Przyrodnicze.

23 kwietnia
– Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Kazimierski 
Spacer z Książką Czytanie książek dla dzieci i młodzieży – Biblio-
teka Miejska, Dom Kuncewiczów, Knajpa U Fryzjera, Kawiarnia 
U Radka, Kazimierski Ośrodek Kultury , Towarzystwo Przyjaciół 
Kazimierza.

1 maja
– Otwarcie wystawy „Piotr Po-
tworowski – WISŁA”
 – Kamienica Celejowska.
od prawej: Jacek Serafinowicz, 
Doreen Heaten–Potworowska,
 Waldemar Odorowski.

– Wystawa prac studentów Kolegium Sztuk Pięknych UMCS
– Chopin – Muzyka Jednością Narodów – koncert fortepianowy w 
wykonaniu Krystyny Man–Li Szczepańskiej 
– Kazimierski Ośrodek Kultury.

2 maja
– Wystawa akwareli i rysunku Brigitte Ozog i Stanisława Ożoga 
„PARIS–RZESZÓW – z przesiadką w Kazimierzu” 
– Kazimierski Ośrodek Kultury.

– DEBATA SPOŁECZNA – n.t. „Kolegium Sztuk Pięknych – 
poszukiwanie tożsamości” – Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza, 
Kolegium Sztuk Pięknych.
– Prelekcja Tadusza Michalaka – Kazimierz znany? – nieznany!!! – 
Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza, Kazimierski Ośrodek Kultury.
– Koncert Muzyki Żydowskiej – w wykonaniu Urszuli Makosz  
z zespołem Nakhes – d.Synagoga.

3 maja
– Koncert Pieśni Polskiej – w wykonaniu Jacka Ziomkowskiego 
(bas) i pianistki Małgorzaty Westrych
– Kazimierski Ośrodek Kultury.
– Święto Jerzego Kuncewicza – Dom Kuncewiczów.
– Koncert Muzyki i Poezji Sakralnej – „Mój Przyjaciel, to Anioł”– 
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Wykonawcy: O. Leon Zdzisław Pokorski (autor poezji i recytacja), 
Dorota Wawryszczuk (śpiew), Grzegorz Wawryszczuk (śpiew, recy-
tacja) oraz Małgorzata Westrych (organy elektroniczne) – Klasztor 
o/o Franciszkanów.

4 maja
– Wystawa Beaty Kolby „Pierwotne stany świadomości” 
– Galeria „i” Tyszkiewicza 32.
– Dawnych Wspomnień Czar – Dom Restauracyjny Barbary Sarzyń-
skiej.

11 maja 
– ŚWIĘTO WIOSNY – Wystawa 
produktów regionalnych, sadzo-
nek, bylin i kwiatów. – Muzeum 
Przyrodnicze.

– Spotkanie autorskie Stefana Przesmyckiego „64 rocznica bombar-
dowania Lublina przez lotnictwo sowieckie” 
 – Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza.

17 maja
– Otwarcie wystawy malarstwa Ewy i Romana Fleszarów 
– Galeria Izdebska–Łazorek.
– NOC MUZEÓW – Kazimierz Dolny, Janowiec, Żmijowiska.

18 maja
– Warsztaty Sztuki Ludowej – Kazimierski Ośrodek Kultury.

25 maja
– Wystawa malarstwa Daniela de Tramecourta
 – Galeria Brama.

31 maja
– Koncert Marii Pomianowskiej z Zespołem Polskim – Fara

– Wystawa „Ludomir Sleńdziń-
ski i Szkoła Wileńska”
 – Galeria Letnia

– Otwarcie Galerii Autorskiej: M.M. Andała, M. Izdebska–Łazo-
rek, K. Raczyński – „Krzyr” 

8 czerwca – „DNI WISŁY”

– Wystawa „Ziemia i rzeka” – 
Ewy Siemińskiej.
 – Towarzystwo Przyjaciół Kazi-
mierza, Muzeum Przyrodnicze

– Wystawa „Kochaj Wisłę”” – 
Danuty Wierzbickiej.
 – Towarzystwo Przyjaciół Kazi-
mierza, Muzeum Przyrodnicze

13 czerwca
– Wystawa prac malarskich studentów Kolegium Sztuk Pięknych 
pt. „Wisła”– Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza, Dom Architekta 
SARP

14 czerwca
– Wieczorne kino plenerowe – pokaz wiślanych zdjęć z podkładem 
dźwiękowym – Ściana spichlerza Muzeum Przyrodniczego.
– Widowisko plenerowe „Sobótka” – Zespół „Powiśle” – teren zielo-
ny przed Muzeum Przyrodniczym.

15 czerwca
– Wystawa fotografii „Wisła w życiu Kazimierza”
– Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza, Kolegium Sztuk Pięknych.
– Inauguracja funkcjonowania placówki muzealnej w Żmijowiskach 
„Słowiańskie sobótki” – Grodzisko Żmijowiska.

16 czerwca
– Wystawa fotografii Norberta 
Kiljana 
– Ogrody Domu Kuncewiczów.

21 czerwca
– Wystawa „Andrzej Heidrich – Grafika” oraz prezentacja nowych 
monet z serii Zabytki Kultury Materialnej w Polsce – Kamienica 
Celejowska.

22 czerwca
– Aukcja prac malarskich studentów Kolegium Sztuk Pięknych pt. 
„Wisła” na rzecz odnowienia nagrobka Karola Sicińskiego na kazi-
mierskim cmentarzu. – Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza, Dom 
Architekta SARP

27 – 29 czerwca
– 42. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.

5 lipca 
– XXIV Letnie Wieczory Muzyczne – Trio Bandurzystek „Oriana” 
(Ukraina) Karol Gołębiowski – organy – Fara.

– Spektakl Chi Chi Bunichi
 – Kamienica Celejowska.

6 lipca 
– Wystawa malarstwa Slawy Radova pt. „Ostatni Romantyk –  
powrót po 10. latach” – Galeria Brama.
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12 lipca
– Wystawa malarstwa Waldemara Wojczakowskiego i Zbigniewa 
Rutkowskiego – Galeria Izdebska–Łazorek.
– XXIV Letnie Wieczory Muzyczne – Oratorium „Droga Nadziei” 
Józef Broda trombity, gajdy, okaryny, drumle. 
Janusz Kohut – organy, instrumenty el. – Fara

13 lipca
– Plenerowy Koncert Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyr. Łukasza 
Borowicza – Rynek.

14 – 19 lipca
– III Festiwal Muzyki i Trady-
cji Klezmerskiej. Klezmerzy.pl 
warsztaty & koncerty – Knajpa U 
Fryzjera

16 lipca
– Spotkanie z Marią i Przemysławem Pilichami autorami książki 
„Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna” – Pensjonat Vincent.

– Spektakl „Ostatni Demon” 
wg Isaaca Bashevisa Singera 
w wykonaniu aktora Teatru NN Brama 
Grodzka – Witolda Dąbrowskiego
 – d. Synagoga

17 lipca
– Prezentacja fragmentów książek Isaaca Bashevisa Singera w wyko-
naniu Krystyny Czubówny – Pensjonat Vincent.

19 lipca
– Program literacki „Herbert w ogrodach Kuncewiczów, czyli roz-
mowa Poety z Chłopcem”. Wystąpili; Dariusz Jakubowski 
i Maciej Romański – Dom Kuncewiczów.
– XXIV Letnie Wieczory Muzyczne. W programie: „Moja Ziemia 
Święta” – spotkanie autorskie Jarosława Kreta oraz Robert Grudzień 
– organy – Fara.

20 lipca
– Wystawa malarstwa Stanisława 
Baja pt. „Rzeka”
 – Galeria Brama

26 lipca
– XXIV Letnie Wieczory Muzyczne W programie: Roman Siwek – 
puzon, Wiktor Łyjak – organy. – Fara.

27 lipca 
– Wystawa Fotograficznej Grupy Twórczej „Foto Quortet” pt. „Czte-
ry strony krajobrazu”. – Muzeum Przyrodnicze.

1 sierpnia
– Wystawa fotografii Maksa Skrzeczkowskiego pt. „Oczami jaskół-

ki” – Biblioteka Miejska.
– Wystawa fotografii Maksa Skrzeczkowskiego pt. „Tylko Rynek” – 
Kazimierski Ośrodek Kultury.
– Walne zebranie nadzwyczajne Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza.

2 – 9 sierpnia 
 – Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” Kazimierz Dolny – Janowiec 
nad Wisłą. Szczegóły na www.dwabrzegi.pl

2 sierpnia 
– Galeria Bezdomna – otwarcie wystawy – ul. Senatorska 15
– Wystawa Leszka Mądzika – Nowa Plebania.
– XXIV Letnie Wieczory Muzyczne W programie: Sylwia Strugiń-
ska – sopran, Dalia Jatautaite (Litwa) – organy. – Fara.

9 sierpnia
– Wystawa grafiki „Białe, Czarne i w Kolorze” – Kamienica Celejow-
ska.
– XXIV Letnie Wieczory Muzyczne W programie: Konstanty An-
drzej Kulka – skrzypce, Georgij Agratina – fletnia Pana, cymbły. 
Robert Grudzień – organy. Krzysztof Zanussi – rola Papieskiej 
Rady Kultury. – Fara.
– Bal Charytatywny na rzecz odbudowy zegara na farze org. TOnZ o/
Kazimierz Dolny – Dom Michalaków

15 sierpnia
– Spektakl teatralny „Serce Don Juana” w wykonaniu aktorów teatru 
Scena Kalejdoskop – Rynek.

– Święto Marii Kuncewi-
czowej Inscenizacja dramatu 
„Miłość Panieńska”, wykład 
dr Alicji Szałagan „Świadek 
cudu” – Dom Kuncewiczów.

16 sierpnia
– Koncert szant w wykonaniu zespołu „Stare Dzwony”
 – Przystań Kazimierskiego Towarzystwa Wiślanego.
– XXIV Letnie Wieczory Muzyczne W programie: Bruno Obe-
rhammer (Austria) – organy – Fara.

21 sierpnnia
– Plenerowa wystawa fotografii „Wisła, ostatnia taka rzeka Europy” 
– Rynek.

23 sierpnia
– Wystawa grafiki uczestników 11 Międzynarodowych Spotkań Gra-
ficznych w Kazimierzu Dolnym. Kolegium Sztuk Pięknych.
– XXIV Letnie Wieczory Muzyczne W programie: Recital Anny 
Szałapak oraz Konrad Mastyło – organy, fortepian – Fara.
– Wystawa „Chleba naszego powszedniego”– Nowa Plebania

24 sierpnia
– Warsztaty Sztuki Ludowej – Rynek 

29 sierpnia.
– Spotkanie autorskie Leszka 
Mądzika w programie pro-
jekcja filmu „Dotyk przemija-
nia”– Towarzystwo Przyjaciół 
Kazimierza.
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– „Pod Wieczorek z Teatrem 
GO”– Towarzystwo Przyjaciół 
Kazimierza.

30 sierpnia
– XXIV Letnie Wieczory Muzyczne Spektakl „Słowo Herberta”. 
Krzysztof Kolberger – recytacja, Robert Grudzień –organy. Promocja 
książki „Przypadek nie–przypadek” – Fara.

20 września
– Wspomnienie red. Mirosława 
Dereckiego. – Dom Kuncewiczów 

21 września
– Z lasów, pól i ogrodów „Święto Jesieni 2008” – Muzeum Przyrod-
nicze.

27 września
– Wystawa rysunków prof. Jerzego Kowalczyka „Kreski pamięci” – 
Kazimierski Ośrodek Kultury.

– Jubileusz X–lecia Kazimier-
skiego Klubu Sportowego „Orły 
Kazimierz”

– Wystawa „Mistrzowie grafiki polskiej 1900–1939, Odsłona dru-
ga: Młoda Polska i okolice” – Kamienica Celejowska.

4 października
– Wystawa „Vasa Sacra” – Muzeum Złotnictwa.

11 października
– Wystawa malarstwa Jerzego Czuraja. – Kolegium Sztuk Pięknych 
UMCS

17 października
– Wystawa rzeźby Zbigniewa Mazurka. – Kazimierski Ośrodek 
Kultury

19 października
– Spotkanie z cyklu „Sąsiedzi”. Wystąpili: Olena Katajewa – krytyk 
literacki, tłumaczka, Nina Horik –poetka, Serhij Barszczewski – 
poeta, tłumacz, dyplomata. Spotkanie prowadził Wojciech Pestka – 
poeta, tłumacz. – Dom Kuncewiczów

26 października
– „NIEDZIELA LITERACKA” 
– Dom Kuncewiczów

27 – 29 października
– I Kongres Sztuki Żydowskiej w Polsce. – Kamienica Celejowska 

27 października
– Otwarcie wystawy „Malarstwo Żydów Polskich”
 – Kamienica Celejowska

31 października
– Odnowienie nagrobka Karola 
Sicińskiego (1884–1965) na kazi-
mierskim cmentarzu – Towarzy-
stwo Przyjaciół Kazimierza.

2 listopada
– „Zaduszki lierackie” W progra-
mie: Sylwetki pisarzy – miesz-
kańcow i bywalców Wąwozu 
Małachowskiego. Wystawa 
portretów Barbary Mazurkie-
wiczowej (1945–2008) – Dom 
Kuncewiczów

8 listopada
– Wystawa fotografii Marcina Szwaczko pt. „Architektura gotycka – 
czyli diabeł tkwi w szczegółach”
 – Kazimierski Ośrodek Kultury

11 listopada
– Spektakl Dziady wg Adama Mickiewicza w wykonaniu grupy 
teatralnej „Enigma”. – Kazimierski Ośrodek Kultury

30 listopada
– „NIEDZIELA LITERAC-
KA” – Dom Kuncewiczów

6 grudnia
– II Kazimierski Jarmark Świąteczny – Rynek.
– Spektakl Mikołajkowy dla dzieci – Kazimierski Ośrodek Kultury
– Prezentacja adwentowych lampionów – Rynek.
– Otwarcie wystawy „Twórczość Jana Koszczyca Witkiewicza w 
fotografii Jerzego Szandomirskiego” – Kamienica Celejowska

7 grudnia 
– II Kazimierski Jarmark Świąteczny – Rynek.
– Spotkanie autorskie Anny Kwiecińskiej – wiersze autorki czytała 
Ewa Wolna – Kazimierski Ośrodek Kultury.

13 grudnia
– IX MARATON PISANIA 
LISTÓW organizowany przez 
Stowarzyszenie Amnesty In-
ternational. – Zespół Szkół im. 
Jana Koszczyca Witkiewicza.

27 grudnia
– Wystawa malarstwa Jacka Kośmińskiego, Agnieszki Mitury, 
Waldemara Wojczakowskiego i Elwiry Woźniak 
– Galeria „MIT” 
– Koncert kameralny Emilii Raiter – harfa – Kolegium Sztuk Pięk-
nych.

28 grudnia
– „NIEDZIELA LITERACKA” – Dom Kuncewiczów
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17 stycznia
– Wystawa malarstwa Lidii Chołody – Kazimierski Ośrodek Kultury

23 stycznia
– Wystawafotografii Pawła Romańskiego i Kamila Stępnia „Dzieje 
się ... fotografie dzieci” – Kazimierski Ośrodek Kultury

25 stycznia
– NIEDZIELA LITERACKA Małgorzata Szejnert „Czarny Ogród” – 
Dom Kuncewiczów.

22 lutego
– NIEDZIELA LITERACKA Joseph Conrad „Jądro ciemności” – 
Dom Kuncewiczów

4 marca
– Finisaż wystawy współczesnej 
grafiki i fotografii australijskiej 
pt.: Sharing – Kolegium Sztuk 
Pięknych

6 marca
– Wystawa unikalnych zdjęć Włodzimierza Puchalskiego i Adama 
Grochowalskiego pt. „Owady z bliska”. 
Wykład dr Marcina Zycha pt. „Owady i ludzie”. – Muzeum Przy-
rodnicze

14 marca
– Promocja książki prof. dr hab. Lechosła-
wa Lameńskiego pt. „Bibliografia historii 
sztuki dawnego województwa lubelskiego 
w latach 1965–2000”. – Kamienica Cele-
jowska

4 kwietnia 
– Wystawa malarstwa Serba Branka Biščana pt. „Zza krat” – Kamie-
nica Celejowska.

13 kwietnia 
– Uroczyste uruchomienie zegara na Farze, ufundownego przez TOnZ 
Oddział w Kazimierzu Dolnym oraz Msza św. Dziękczynna – kazi-
mierska Fara.

17 kwietnia 
– Spotkanie z posłem na Sejm Włodzimierzem Karpińskim – Kole-
gium Sztuk Pięknych UMCS.

25 kwietnia 
– Finisaż wystawy fotografii Janiny Mo-
krzyckiej „Fotografia kobieca – kobiecość 
w fotografii” – Kazimierski Ośrodek 
Kultury.

26 kwietnia 
– Wystawa „Tajemnice Wymarłego Świata” – Muzeum Przyrodnicze.
– NIEDZIELA LITERACKA Henry James „W kleszczach lęku” – 
Dom Kuncewiczów.

30 kwietnia 
– Wystawa malarstwa Janusza 
Morawskiego „Obok nas” – Kazi-
mierski Ośrodek Kultury.
– 10 lat Knajpy „U Fryzjera” – 
Klezmerski Bankiet z „KROKE” 

1 maja 
– Wystawa malarstwa Wojciecha „Lufki” Kosowskiego (1933–1999) 
w 10. rocznicę śmierci. – Galeria Letnia.
– Koncert pieśni operowych i operetkowych w wykonaniu Wiesława 
Ochmana – Hotel „Król Kazimierz”

2 maja 
– Wystawa malarstwa Krzysztofa Michalskiego – Kazimierski 
Ośrodek Kultury

16/17 maja 
– NOC MUZEÓW – Muzeum Nadwiślańskie.

20 – 23 maja 
– VIII MAJÓWKA ARCHEOLOGICZNA W CHODLIKU – „Bu-
dzenie Grodu” – Muzeum Nadwiślańskie.

30 maja 
– Spotkanie autorskie Artura Łysia – Kazimierski Ośrodek Kultury

31 maja 
– ŚWIĘTO WISŁY 2009 – Symboliczne otwarcie Spichlerza Ula-
nowskich – Muzeum Przyrodnicze. 
– NIEDZIELA LITERACKA Bohumil Hrabal „Obsługiwałem an-
gielskiego króla” – Dom Kuncewiczów

7 czerwca 
– Wystawa „Władysław Ślewiń-
ski – Z Pont Aven do Kazimie-
rza” – Kamienica Celejowska

13 czerwca 
– Wystawa malarstwa Waldema-
ra Wojczakowskiego – Galeria 
Izdebska–Łazorek

Stefan Kurzawiński – opracowanie i zdjęcia

KAZIMIERZ 2009 KRONIKA WYDARZEń
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14 czerwca 
– Wystawa „Rotmistrz Witold Pilecki – Ochotnik do Auschwitz” 
– Fara

20–21 czerwca
– 100 lecie Ruchu Regionalnego na Lubelszczyźnie – Pałac Mała-
chowskich, Nałęczów.

26 – 28 czerwca 
– 43 FETIWAL KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH – Rynek.

27 czerwca 
– Kazimierskie Targi Kolekcjonerskie – Bulwar nad Wisłą.

28 czerwca 
– NIEDZIELA LITERACKA Małgorzata 
Szejnert „Wyspa Klucz” – Dom Kunce-
wiczów.

2–5 lipca 
– I NADWIŚLAŃSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ – Kazimierz 
Dolny – Janowiec.

2 lipca
– Wystawa prac dyplomowych studentów – Kolegium Sztuk Pięk-
nych.

3 lipca
– Wręczenie statuetki prezydenta 
Kazimierskiego Klubu Rotary 
Tadeuszowi Michalakowi w 
uznaniu zasług w działalności na 
rzecz Kazimierza Dolnego – Dom 
Architekta SARP

4 lipca 
– Wystawa węgierskiej artystki Eleonory Sarosi – Kazimierski 
Ośrodek Kultury.

5 lipca
– Uroczysta sesja poświęcona książce Jana Pawła II. „List do arty-
stów” udział wzięli: abp Józef Życiński, Krzysztof Zanussi, Konrad 
Kucza–Kuczyński, Leszek Mądzik, Bogusław Wróblewski, Jerzy 
Zelnik.

10 – 12 lipca 
– Kiermasz Smaków Regionalnych. – Rynek.

11 lipca 
– Spotkanie autorskie Igora Belova z Kaliningradu. Program prowa-
dził Bogdan Zadura – Dom Kuncewiczów. 
– XXV LETNIE WIECZORY MUZYCZNE 
Wystąpili: Paweł Gusnar – saksofon, Klaudiusz Baran – akordeon, 
bandoneon. – Fara.

13–19 lipca 
– IV Festiwal Muzyki i Tradycji Klezmerskiej – Knajpa U Fryzjera.

18 lipca 
– Wystawa Henryka Sawki „Sawka Kle-
zmer Band” – Knajpa „U Fryzjera”

– XXV LETNIE WIECZORY 
MUZYCZNE
Wystąpili: Małgorzata Walewska 
– mezzosopran, Duo Radomiensis, 
Georgij Agratina – fletnia Pana, 
cymbały, Robert Grudzień – 
organy – Fara. 

19 lipca 
– I Betański Piknik Rodzinny – Klasztor ss. Betanek.
– Promocja Książki „Dzieciożerca” Adama Rosłońca i Grzegorza 
Pikory – Dom Kuncewiczów.

1–9 sierpnia 
– III Festiwal Filmu i Sztuki „DWA BRZEGI” – Kazimierz Dolny – 
Janowiec. 

8 sierpnia 
– Aukcja i Bal Chrytatywny ny rzecz odnowienia muru klasztoru o/o 
Franciszkanow – Dom Michalaków

– XXV LETNIE WIECZORY 
MUZYCZNE
Misterium Dźwięku i Obrazu 
„Taniec i Muzyka – Klasyka i 
Eksperyment – Wanda Badow-
ska–Twarowska (malarstwo i 
animacja komputerowa) Zdzisław 
Piernik (tuba, performance) Iwo-
na Jędruch (gongi, misy dźwię-

kowe, performance) oraz Robert Grudzień (organy, piano) – Fara.

12–14 sierpnia 
– Koncerty grupy AUAUA – Kazimierski Ośrodek Kultury.

15 sierpnia 
– Inscenizacja dramatu Anny Mi-
rosławy Bocian–Czyż „Zdradliwy 
kwiecień, czyli dziura w mózgu” 
– Dom Kuncewiczów, SDP.

– XXV LETNIE WIECZORY MUZYCZNE 
Wystąpili: Anna Seniuk – recytacja, Tytus Wojnowicz – obój, Piotr 
Wilczyński – klawesyn, organy. – Fara.

21 sierpnia 
– Koncert szant w wykonaniu 
zespołu „Stare Dzwony” – Przy-
stań Turystyczna Kazimierskiego 
Towarzystwa Wiślanego. 
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22 sierpnia 
– Teksty Danuty Hryniewieckiej „Zwierzaki i my; niekiedy one mają 
nas ...” czytała Anna Bożenna Matusiak – Dom Kuncewiczów.
– XXV LETNIE WIECZORY MUZYCZNE
Wystąpili: Giedrius Prunskus – baryton (Litwa) Jurgita Kazakeviciute 
– organy, Kwartet smyczkowy Walasek – Fara. 
– Wystawa „Chleba naszego powszedniego” – Nowa Plebania.

26 sierpnia 
– Projekcja filmu”Polski Kodeks Honorowy” wg W. Boziewicza w 
reż. Włodzimierza Gołaszewskiego. – siedziba Towarzystwa Przyja-
ciół Kazimierza .

28 sierpnia 
– Finał pleneru Teatru GO Wernisaż oraz prezentacja sceniczno–fil-
mowa. – siedziba Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza. 

29 sierpnia 
XXV LETNIE WIECZORY MUZYCZNE
Jubileusz 800–lecia zakonu Franciszkanów Koncert poetycko–mu-
zyczny. Wystąpili: Cezary Żak – recytacja, Agnieszka Gertner–Po-
lak – śpiew, Robert Grudzień – organy. – Fara. 

30 sierpnia 
– Spotkanie autorskie pisarza i fotogra-
fika Bolesława Lutosławskiego – Dom 
Kuncewiczów.

4 września 
– Wykład prof. Józefa Ferta pt. „Cyprian Norwid o Juliuszu Słowac-
kim” – Dom Kuncewiczów.
– Otwarcie Festiwalu Malarstwa „Kolonia Artystyczna” – Kolegium 
Sztuk Pięknych. 

12 września 
– Wojewódzka inauguracja „Europejskich Dni Dziedzictwa” – Zamek 
w Kazimierzu Dolnym oraz Grodzisko w Żmijowiskach.
– Wystawa malarstwa Joanny Caspaeri – Kazimierski Ośrodek 
Kultury.
– Wykład Alicji Wasilewskiej z okazji odsłoniecia „Pomnika 
upamiętniającego 70. rocznicę uratowania skarbów wawelskich” – 
Kazimierski Ośrodek Kultury.

– Odsłoniecie”Pomnika upamięt-
niającego 70. rocznicę uratowania 
skarbów wawelskich”, ufundow-
nego przez TOnZ Oddział w Kazi-
mierzu Dolnym – Męćmierz.

– Wystawa „PEJZAŻYŚCI” – Kolegium Sztuk Pięknych.

18–20 września 
– ZJAZD TOWARZYSTW REGIONALNYCH – Towarzystwo 
Przyjaciół Puław.

19 września 
–Wystawa „Trzy obrazy Tomasza Tatarczyka” – Galeria Klimaty 
w Męćmierzu.

– Koncert Grażyny Łobaszewskiej – Knajpa „U Fryzjera”. Bilety w 
cenie 45 zł.

26 września 
– Bohdana Królikowskiego „Gawędy o zmierzchu” – Dom Kunce-
wiczów. 

27 września 
– Z lasów, pól i ogrodów „ŚWIĘTO JESIENI” – Muzeum Przyrod-
nicze. 
– NIEDZIELA LITERACKA – Dom Kuncewiczów.

3 października 
– Spotkanie autorskie Krystyny Kubalskiej–Sulkiewicz współautor-
ki „Słownika Wiedzy o Kulturze” – siedziba Towarzystwa Przyjaciół 
Kazimierza. 

6 października 
– Otwarcie Muzeum Czartoryskich 
oddz. Muzeum Nadwiślańskiego 
w Puławach. Koncert pod dyr. 
Krzysztofa Pendereckiego – Pałac 
Czartoryskich.

18 października 
– Wystawa fotografii Marii Heidrich „Malowane wodą, wiatrem ...” 
– Muzeum Przyrodnicze.

25 października 
NIEDZIELA LITERACKA – Fiodor Dostojewski „Biesy” – Dom 
Kuncewiczów.

27 pażdziernika 
Wystawa malarstwa Arkadiusza Bednarczyka – Kazimierski Ośro-
dek Kultury.

6 listopada
– Sympozjum „Ochrona i zagospodarowanie muraw kserotermicz-
nych w Kazimierskim Parku Krajobrazowym – Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Lublinie.

7 listopada
– Wystawa grafki Giny Jusięgi – Kazimierski Ośrodek Kultury.

14 listopada
– Wystawa malarstwa Tadeusza Filipka – Galeria Izdebska–Łazorek.

16 listopada
– Wystawa fotografii Marcina Pisuli „Bałkańskie skarby” – Miejska 
Biblioteka Publiczna.

18 listopada
– Obchody 67. Rocznicy „Krwawej Środy”

21 listopada
– Promocja książki Hanny i Pawła Lisów „Kuchnia Słowian” – Dom 
Kuncewiczów.

29 listopada
– NIEDZIELA LITERACKA – Maria Kuncewiczowa „Fantomy” – 
Dom Kuncewiczów.

5 grudnia
Otwarcie wystawy malarstwa Jacka Kośmińskiego – Galeria MIT.
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8 grudnia
Wykład dr Alicji Szałagan: „Mieszkania–namioty i dom–kotwica 
pokoleń. Idea domu w twórczości Marii Kuncewiczowej. – Dom 
Kuncewiczów.

12 grudnia
– III Jarmark Świąteczny oraz II Ogólnopolski Kiermasz Smaków 
Regionalnych.
– DZWONECZKI I DZWONY W ZIMIE Wiersze Czesława Miło-
sza, Sandora Marai’a, Tomasa Venclovy i Josifa Brodskiego przedsta-
wił Jerzy Zelnik – Dom Kuncewiczów
– Wystawa zbiorowa Kazimierskiej Konfraterni Sztuki „ZIMA” – 
Kolegium Sztuk Pięknych.
– Koncert zespołu „Kairos”: „Dawne śpiewy liturgiczne wschodnich i 
zachodnich chrześcijan” – Kościół farny.

13 grudnia
– III Jarmark Świąteczny oraz II Ogólnopolski Kiermasz Smaków 
Regionalnych.

19 grudnia
Wernisaż wystawy malarstwa Marka Szmidla – Galeria Izdeb-
ska–Łazorek.

30 grudnia
Spotkanie autorskie Tadeusza Michalaka: „Typy domów miesz-
kalnych na przestrzeni dziejów Kazimierza” – Kazimierski Ośrodek 
Kultury.

Dawne kazimierskie domy na starej pocztówce z początku XX wieku. Zdjęcie pokazuje zabudowę ulicy Żabiej, dziś  dr. tadeusza tyszkiewicza i górnej puławskiej



36

GALERIA  –  JERZY  GnATOWSKI

„Pierwszy raz znalazłem się w Kazimierzu, kiedy przeniosłem się 
z Torunia do Warszawy a więc w latach 60. Zostałem przywieziony 
przez kogoś, kto twierdził, że trzeba zobaczyć to miasteczko. potem 
przyjeżdżałem tu w miarę regularnie. Najpierw kilka razy w roku, po-
tem co miesiąc, następnie co tydzień, aż w końcu raz na tydzień stąd 
wyjeżdżałem i tak wsiąkłem w Kazimierz.” Tak o swoim spotkaniu 
z miasteczkiem opowiada Jerzy Gnatowski. Naturalnie rozmowa ma 
miejsce w Rynkowej, gdzie Jurek rezyduje. Zawsze przy tym sa-
mym stoliku, pierwszym na prawo od wejścia. Przy stoliku, z którego 
jest najlepszy wgląd na Rynek. Dzisiaj pojawił się Leszek Długosz.  
Przyjechała z Nałęczowa, w którym bywa corocznie. Mówi, że musiał 
sprawdzić co w Kazimierzu, co na rynku. Cieszy się, że Jurek dobrze 
wygląda. panowie rozmawiają tak, jakby toczyli od lat tę samą roz-
mowę. Lekko żartują i widać, iż cieszą się swoją obecności. Za okna-
mi deszczowa, listopadowa niedziela, właśnie minęło południe. Trwa 
chwila. I nie da się jej przedłużyć i może nawet nikt nie chce tego robić, 
nieświadomy jej wyjątkowości. 

Pobyt Jurka w Kazimierzu to nie tylko obrazy i rysunki, o których 
tak wiele napisano i które udokumentowano na wszystkich możli-
wych nośnikach. Gnatowski w Kazimierzu to przede wszystkim co-
dzienna obecność artysty, który świadomie wybrał sobie to miejsce. 
Codzienność z Malarzem jest darem dla mieszkańców, których drogi 
wielokrotnie w ciągu dnia krzyżują się z drogami człowieka, który stąd 
czerpie siłę i entuzjazm do tworzenia, którego wzrok widzi te same, 

dobrze znane fragmenty, ale widzi po swojemu, inaczej, zupełnie jakby 
wyposażony był w inne zmysły. 

We wszystkich wielkich miastach mieszkają twórcy, żyją w swo-
im otoczeniu i na nie oddziaływują. Jednak w tak małej miejscowości 
obecność artysty ma zupełnie inną rangę. Duże miasto jest jak wielki 
zbiornik z wodą a Kazimierz to szkiełko mikroskopu, na którym leży 
jedna kropla wody, nad którą można się pochylić. 

W niniejszym Brulionie zamieszczamy fragmenty wypowiedzi 
krytyków o malarstwie Jerzego Gnatowskiego. Cytujemy wypowiedzi  
o Jego malarstwie i prezentujemy, niestety kilka, bo takie są realia,  
reprodukcji prac artysty. Gnatowski doczekał się kilku prac magister-
skich na swój temat  a spis wystaw w których brał udział, zająłby kilka 
stron. Dzięki zamieszkaniu w Kazimierzu stał się ambasadorem mia-
steczka zastępującym pracę najlepiej nawet funkcjonujących urzędni-
ków, którzy mają za zadanie promocję Kazimierza. Trawestując znane 
powiedzenie o Balzaku można się zapytać, jacy byli burmistrzowie  
Kazimierza w czasach Gnatowskiego. 

Od kilku lat Kazimierz lansowany jest jako kolonia artystyczna.  
Nie rozmawiałam z Jerzym, co on sądzi na ten temat. Jak każdy praw-
dziwy twórca, pomimo wrodzonej towarzyskości w gruncie rzeczy jest 
samotnikiem. 

Ale jeżeli kolonia artystyczna rzeczywiście istnieje w Kazimierzu, 
to niezależnie od tego czy chce czy nie chce, Jerzy Gnatowski jest jej 
gubernatorem.

Tadeusz Michalak

OBECNOść

fotografował 
Marcin Wegren
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Zdarzyło się to w pierwszy majowy poranek 2001 roku w Kazimierzu 
Dolnym. Tego dnia siedziałem sobie na stołeczku niedaleko Rynkowej i 
malowałem Farę Kazimierską, rzecz jasna – wraz z drewniana studnią po 
prawej stronie. Otwarte pudełko z farbami, kilka pędzli w lewej ręce i słoik 
pełen wody… Za sobą miałem sztachetki płotu otaczającego stoliki oraz 
parasole, które rzucając cień ratowały mnie przed obrzydliwym blaskiem 
białej kartki bloku akwarelowego. Tak naprawdę malowanie akwarelą jest 
dla mnie zawsze wielką Tajemnicą – nigdy nie wiem, co mi z tego wyjdzie: 
najpierw cokolwiek deprymująca biel papieru… potem przemożna chęć, 
żeby wszystko pokryć kolorem… a jak już coś namaluję, to się wkurzam, 
że tak naprawdę nie przemyślałem tego, co robię. Ale z drugiej strony, 
gdy za bardzo myślę, albo za „ładnie” maluję – to tez się wkurzam i za-
raz chcę coś popsuć… Okropność. A do tego przygodni kibice, wycieczki 
dzieci przypędzone do Kazimierza przez „nauczycieli”, rozmaici mądrale 
i wielbiciele… tak naprawdę to jestem uodporniony na teksty w rodzaju: 
„A co Pana maluje?” „Ale pięknie Pan maluje!”, czy : „A może mnie Pan 
namaluje?” itd. i często nie słyszę ani nie wiedzę otaczających mnie ludzi. 
Staram się skoncentrować na tym, co robię; często walcząc z czasem – 
bo np. farba za szybko mi wysycha, pędzel nie daje odpowiedniej linii i 
w ogóle czasem jest do niczego – chciałoby się wtedy maznąć szerokim 
pędzlem i zacząć od nowa… ale kartka jest wtedy mokra, itd. 

Tego dnia nie było chyba najgorzej, bo dobiegający mnie z prawej 
strony miękki modulowany męski głos nie wzbudził we mnie wrogich 
instynktów a raczej przeciwnie – zapraszał do wymiany zdań i podjęcia 
rozmowy… Była w tym glosie jakaś magia, delikatność a jednocześnie 
profesjonalizm wypowiedzi świadczący o znajomości tematu i techni-
ki malarskiej. Spojrzałem w stronę Rynkowej, skąd dobiegał mnie głos  

i ujrzałem szczupłego mężczyznę z siwą podstrzyżoną brodą, skrom-
nego a jednocześnie wzbudzającego szacunek i uwagę. Wymieniliśmy 
kilka zdań (jego osoba jak magnes przyciągała wzrok), kilka zdań za-
wierających w sobie radości wielką pochwałą twórczości malarskiej. 
Z reguły gdy pracuję, to nie rozmawiam i nie odpowiadam na pytania, 
a przy szczególnie natarczywych wykazuję się nawet pewną złośliwo-
ścią… Wtedy jednak nasza rozmowa wydała mi się tak naturalna, jak 
moje wówczas malowanie. Po chwili Nieznajomy pożegnał się i odszedł,  
a ja wróciłem do pracy delikatnie nasączając wodą wysychające błyska-
wicznie na papierze plamy zieleni… Z głębokiego „transu” wyrwało 
mnie nagle lekkie szturchnięcie w ramię i tubalny głos Ludomira Słupe-
czańskiego, który  pojawił się nagle z mojej lewej strony. Ludomir to mój 
starszy kolega, z którym pracuję na Wydziale Architektury – człowiek 
legenda, strzelający dowcipami jak karabin maszynowy: „Gnatowski  
w Rynkowej opowiada, że podoba mu się Twoja akwarela” – oznajmił, 
pochylając się nade mną. Ciarki przeszły mnie po plecach, poczułem 
dreszcz emocji, jego słowa podziałały na mnie jak prąd elektryczny… 
JERZY GNATOWSKI! – nazwisko, które doskonale znałem i które 
należało do jednego z najbardziej podziwianych przeze mnie polskich 
malarzy pejzażowych działających współcześnie. Często oglądałem jego 
obrazy – czarowały kolorem i prostotą , były pełne radości i optymi-
zmu, a oglądanie sprawiało mi niemal fizycznie odczuwana przyjemność  
i wreszcie teraz przypadek, a może przeznaczenie pozwoliło mi Go  
poznać. Akwarela, którą malowałem tamtego majowego poranka, jest 
zawsze przy mnie (wisi w jadalni)i przypomina mi moje pierwsze spo-
tkania z Jerzym… spotkanie, którego wagi nie da się przecenić. 

Archiwum X Ślesin

Ryszard Rogala

ZDARZYŁO SIĘ W KAZIMIERZU

fotografował 
Aleksander Jabłoński
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fotografował Marcin Wegren



39

GALERIA  –  JERZY  GnATOWSKI

Z RODZINNEGO ALBUMU 
Było to w Łomży w 1930 r. przed rodzinnym domem Gnatow-

skich. Rocznego Jurka mama Anna postawiła na krześle wyniesionym 
na dwór. Ojciec Kazimierz, szef miejscowej policji kryminalnej, kupił 
niedawno aparat fotograficzny Leica z tubusem w kształcie ryjka. To 
zdjęcie było pierwszym malca. Szczęśliwie zachowało się do dziś. 

Wakacje Jurek uwielbiał spędzać u rodziny ojca mieszkającej we 
wsi Gizy (woj. Białostockie). Tam w 1935 r.  tą samą leicą wykonana 
została fotka przedstawiająca sześcioletniego ułana z zawadiacką miną 
dosiadającego dorodnego gniadosza. 

Jurkowy „kraj lat dziecinnych” skończył się dość gwałtownie, 
wraz z wybuchem II wojny światowej. Rodzice postanowili opuścić 
Łomżę i schronienia poszukać w Warszawie. Jako że i tam nie czuli 
się bezpiecznie, po pewnym czasie przenieśli się do Radzymina. Wy-
dawało się, że wojna tutaj nie jest aż tak groźna. Oto na środku ogrom-
nego rynku pozostał, zignorowany przez Niemców, pomnik chwały 
polskiego oręża poświęcony naczelnikowi Kościuszce. Na jego to tle 
nowo poznany kolega, a później wieloletni przyjaciel Janusz Kowalski, 
zrobił Jurkowi Gnatowskiemu zdjęcie, które ten zalicza do specjalnych 
młodzieńczych pamiątek. 

W 1942 r. zebrała się w Radzyminie grupa młodzieży zdecydowa-
na podjąć naukę na tajnych kompletach. Nauczyciele, do których zwró-
cili się, nie odmówili. Jurek znalazł się wśród tych, którzy rozpoczynali 
naukę w pierwszej klasie gimnazjum. Uczęszczał więc na lekcje języka 
polskiego, historii, geografii, matematyki.

- Ale także – wspomina dziś – rodzice, widząc, ze lubię rysować, 
pokierowali mnie na zajęcia małżeństwa artystów, państwa Jeziorań-
skich. Ona była malarką,  on rzeźbiarzem po Akademii Warszawskiej. 
Wręcz z euforią chodziłem na lekcje rysunku, których ona mi udziela-
ła. Uczyła warsztatu, ale i dostrzegania piękna otaczającego świata. To 
chyba wtedy zrodziło się we mnie postanowienie, że będę malować…

Ale jeszcze trwała wojna. Gdy wydawało się, że ma się ku schył-
kowi, Gnatowscy wrócili do Warszawy. Wybucha powstania. Po jego 
upadku decydują się na wyjazd do Poznania. Ojciec pracuje u Cegiel-
skiego, czternastoletni Jurek w fabryce konserw „Schefler Und Heim”.

Zbigniew Miazga  „Uroda Życia” nr, 41, sierpień – wrzesień 2009

BYDGOSZCZ
Malarstwo Jerzego Gnatowskiego znane już jest wielu miłośni-

kom sztuki. Studia ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1955 roku w pracowniach 
profesorów Bronisława Jamontta, Tymona Niesiołowskiego, Stani-
sława Borysowskiego i Konrada Dargiewicza. W latach następnych 
zaczął się proces rozwoju prowadzący do wykrystalizowania się sty-
lu. Droga Jerzego Gnatowskiego znaczyła się szeregiem wystaw in-
dywidualnych  - Toruń (1958), Białystok (1960), Bydgoszcz (1961, 
1963), Warszawa (1966) i udziałem w bardzo wielu wystawach zbio-

rowych. Każdy rok prosił nowe prace, nowe doświadczenia i nowe 
sukcesy. Były nagrody, były wyróżnienia. Takie były początki. Dziś 
Gnatowski jest już Malarzem znanym i poszukiwanym. Świadczą o 
tym coraz liczniejsze zakupy; Ministerstwa Kultury i Sztuki, Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych placówek dyplomatycznych za  gra-
nicą, muzeów, instytucji, osoby prywatne. Oleje, tempery (z laserun-
kami), grafiki poszły w świat – do Anglii, Szwecji, ŻSRR, Holandii, 
Włoch, USA, NRD, Francji, Kanady i Izraela. Nikogo t nie powinno 
dziwić – Gnatowski posada bowiem własny styl, jest wyraźną indy-
widualnością w sztuce, już teraz wzniósł trwałe wartości w dziedzinie 
malarstwa olejnego, albowiem ta właśnie dyscyplina wydaje się być 
najbliższą artyście. Uprawia także niemal wszystkie techniki meta-
lowe i drzeworyt sztorcowy. Oleje zaś Gnatowskiego odbiegają w 
sposób zasadniczy od potocznego i powszechnego dziś rozumienia 
tej techniki. Nie ograniczył swego warsztatu artystycznego do wiado-
mości i doświadczeń wyniesionych ze studiów; mimo współczesnych 
tendencji i kierunków (nie przywiązujących najczęściej znaczenia do 
technologii malarskiej), mimo szczerego zaangażowania we współ-
czesność, a może właśnie dlatego, że jest ono autentyczne, artysta 
nie przeszedł obok doświadczeń i osiągnięć minionych szkół starych 
mistrzów; owszem, zaczął przyglądać się tym osiągnięciom z coraz 
większa uwagą i doszedł do słusznego przekonania, że nie należy 
pracować w oderwaniu od tradycji. 

Zwykłe motywy zapładniają jego wyobraźnię – maluje je z taką 
bezpośredniością i prostotą, że stają się w efekcie końcowym nie-
zwykłe. Drzewa, woda, skarpy, gdzie niegdzie sztafaż, albo głowy 
potraktowanie kameralnie. Nigdzie nie ma udziwień. Wszędzie kolor 
świetlisty, wykwintny, miękkość i głębia dzięki laserunkom nasącza-
jącym barwę. Inspiratorem malarza jest natura, wiecznie żywa będą-
ca najlepszym przyjacielem człowieka, który zwraca się do ludzi za 
pośrednictwem płótna. 

Jerzy Mech: Katalog wystawy malarstwa Jerzego Gnatowskiego 
BWA Bydgoszcz, maj 1967 [pośród wystawionych 36 prac  

w większości pejzaży, brak jeszcze tematów kazimierskich – red.] 

Z WYSTAW WARSZAWSKCH
W Galerii Kordegarda twa dobra passa. Po niedawnej, jakże in-

teresującej wystawie malarstwa Jerzego Dudy-Gracza możemy tu 
oglądać prace artysty bardzo odmiennego, choć pokrewnego mistrzo-
stwem warsztatu – Jerzego Gnatowskiego. Jego pejzaże, wnętrza  
i martwe natury urzekają oszczędnością i wyszukaniem środków ma-
larskich – tradycyjnych w dobrym tego słowa znaczeniu, a tak bardzo 
indywidualnych.  W jego pejzażach, nawiązujących świadomie do 
wielkiej sztuki Stanisławskiego, Gnatowski nie dostrzega niczego, 
czym człowiek oszpecił przyrodę, daje nam kwintesencję, samą istotę 
krajobrazu – dużo nieba, dużo przestrzeni, dużo poezji. To samo we 

O jERZYM GNATOWSKIM
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wnętrzach, które ewokują sztukę XVII-wiecznego malarstwa holen-
derskiego. Wnętrza te pełne są ludzkiego ciepła, pełne ciszy, umiło-
wania drobnych, codziennych spraw człowieczego bytowania. 

Artysta, który długo badał tajniki faktury i techniki dawnych mi-
strzów, który przez kilka lat wykładał techniki malarskie na Wydziale 
Konserwacji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, zdo-
łał zachować własną indywidualność, własną siłę kreacyjną, wzbo-
gaconą i uskrzydloną sekretami dawnej sztuki. Rzadki to przypadek  
w dziejach malarstwa. 

Nie dziwi ani żywa frekwencja na wystawie, ani też duże powodze-
nie dzieł artysty tak w kraju, jak i na licznych wystawach za granicą. 

Witold Osień

Za każdym razem wystawiania większej ilości obrazów jestem 
zażenowany mimo, iż robię to od przeszło dwudziestu  lat. 

Jestem realistą, malarzem naturalnym, żeby nie powiedzieć pro-
stolinijnym, chociaż wszelka sztuka w swej istocie jest abstrakcją. 

Sztuka nie ma wieku, nie ma w niej postępu, są zmienności jedy-
nie i przeobrażenia. Natura jest moją największą podnietą do malo-
wania, a  światło, któremu ulegam z wszystkimi jego konsekwencja-
mi pragnę zatrzymać w obrazie, jak spokój i ciszę.

Przyroda, do której ustawicznie się odwołuję w swoich obrazach 
rzeka mnie swoją zmiennością nastrojów, majestatem. Nic tak nie 
pobudza refleksji o trwaniu i przemijaniu, jak ona właśnie. Nic nie 
potrafi dać tyle spokoju, sprowokować tyle zamyśleń nad sobą, nad 
drugim człowiekiem. W obecności natury czuję się pewniej jakby 
opiekuńczo, a  jednocześnie pokorniej, być może dlatego, ze jeszcze 
nie znamy jej wszystkich tajemnic. Jest pięknie, tajemniczo – mówi-
my i nie pragniemy wyjaśnień tego uroku. 

Pod powiekami jeszcze lato – zasadzki misterne pająków między 
sosnami, rosa, mgły poranne, światełko na liściu, świerszcze.

Jerzy Gnatowski: Katalog wystawy Malarstwa Galeria  
„Zapiecek”, Warszawa, wrzesień 1975  

[pośród 35 prac większość to tematy kazimierskie - red.]
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WARSZTAT STARYCH MISTRZÓW
Mówi Jerzy Gnatowski: „Po dość długotrwałych doświadcze-

niach doszedłem do przekonania, że tę starą technikę można stoso-
wać we współczesnym warsztacie malarskim, można przełożyć ją na 
własny język. Wtedy też zacząłem na dobre zdradzać akwarelę dla 
malarstwa olejnego.” 

Teraz dopiero zwróciłem uwagę jak szybko artysta kładzie  tym 
samym miejscu kolejne warstwy farby, nie uszkadzając żadnej. Ko-
lorystyka obrazu zmienia się niemal co kwadrans. Wydaje mi się, że 
pod laserunkami dostrzegam barwę warstw poprzednich. Czy wynika 
to sugestii – bo wiem o ich istnieniu – czy też laserunki są tak przej-
rzyste, jak barwne szkiełka? Kolory sąsiadujące zachodzą na siebie, 
przenikają się nawzajem, dając niezwykłą miękkość rysunku. Tony 
jasne stają się świetlistymi, a ciemne uzyskują coraz większą głębię. 

Jeszcze jeden, drugi laserunek i pejzaż wydaje mi się gotowy. 
Ale artysta nadal zmienia barwę  całych partii, a wraz z nią zmienia 
nastrój, klimat pejzażu. Kiedy uzna obraz za skończony – po kilku 
czy kilkunastu laserunkach – tego sam jeszcze nie wie. 

Pod długą ścianą pracowni stoi kilkanaście obrazów. Duże i małe, 
na deskach i na płótnach, w różnym stopniu twórczego zaawansowa-
nia – od zakończonych położeniem sygnatury do odstawionych po 
paru zaledwie laserunkach. Najwięcej pejzaży, ale także martwe na-
tury wnętrza wiejskich chałup…

Maciej Karski TK13, nr 44, 29.10.1978.

KSIĄżĘ NASTROjU
Kiedy po obejrzeniu retrospektywnej wystawy malarstwa i ry-

sunku Jerzego Gnatowskiego w kazimierskiej  Galerii Letniej dosze-
dłem do podobnego wniosku tzn. nazwałem Gnatowskiego księciem 
nastroju, ten zaprotestował, lecz obecni znawcy malarstwa i kolek-
cjonerzy: Józef Miłosz i Tadeusz Kręcisz – potwierdzili ochoczo. 
Zaraz też jęli namawiać Gnatowskiego do opowiadania przygód arty-
stycznych z licznych wędrówek po Europie. Dwie wydają się godne 
przytoczenia. 

Po otwarciu jednej z wystaw malarza w RFN, podszedł do niego 
starszy mężczyzna i zaprosił do swego domu, gdzie - jak utrzymywał 
– posiada, coś co zainteresuje Gnatowskiego. Pora była późna, więc 
autor bronił się przed wizytą ja mógł. Wreszcie skapitulował. po kil-
kudziesięciu minutach jazdy  mercedes zajechał przed okazałą willę, 
a gospodarz zaprosił Gnatowskiego do środka. Czekała już kolacja. 
Po kawie i koniaku gospodarze poprosili Polaka do salonu, w którym 
na ścianach wisiały obrazy. Każdy posiadł niezależne oświetlenie i 
był wyeksponowany zgodnie ze wszelkimi kanonami wystawiennic-
twa malarstwa. Gnatowski doznał poczucia nierzeczywistości: były 
to jego obrazy. W sumie 35. Jak się dalej okazało, ów kolekcjoner z 
zawodu biznesmen, prowadził od kilku lat interesy z Polską. Bywał 
często w naszym kraju. Podczas którejś z wizyt zobaczył w „Desie” 
obraz Jerzego Gnatowskiego i natychmiast zakupił. Przy następnych 
okazjach Niemiec dokupował kolejne obrazy Polaka, doprowadzając 



42

GALERIA  –  JERZY  GnATOWSKI

do powstania największej jego kolekcji pozostającej w zbiorach pry-
watnych. Przeczytawszy w gazecie o otwarciu wystawy Gnatowskie-
go w RFN kolekcjoner przybył na nie i „porwał” autora. 

– Było mi szalenie niezręcznie, bowiem gospodarz i jego małżon-
ka traktowali mnie z estymą, jakbym był wielkim artystą. A takich 
ambicji nie mam, ani miał nie będę – powiada.

Druga przygoda jest świeżej daty. Tegoroczna z okazji koncertu 
Krzysztofa Pendereckiego w Royal Academy of Music w Londy-
nie, sprowadzona została, jako tzw. impreza towarzysząca wystawa 
malarstwa Jerzego Gnatowskiego. Następnie trafiła ona do Instytutu 
Polskiego na Portland Place. Tam tez zjawił się znany londyński kry-
tyk sztuki Tarrence Mullaly pisujący m.in. dla „Daily Telegraph”. 
Dyrekcja instytutu chciała koniecznie zaaranżować spotkanie krytyka 
z malarzem, lecz ten pierwszy odmówił (”najpierw obejrzę prace”). 
Chodził więc Mullaly po sali, przystawał przed każdym obrazem, co-
fał się, zmieniał kąt oglądania, wkładał różne okulary, coś notował. 
Trwało to dobre dwie godziny. Potem istotnie zjawił się w gabinecie. 
Podszedł do Gnatowskiego i powiedział: „Tego się nie spodziewa-
łem. jest pan mistrzem”. Wyznanie to poczynione w ojczyźnie akwa-
reli przez wybitnego krytyka, uznaje Gnatowski za największy sukces  
w swojej karierze. Wkrótce potem zaproponowano mu członkowstwo 
Królewskiej Akademii Akwareli. 

Oglądałem wystawę w Kazimierzu. Sumuje nią malarz 30 lat tworze-
nia, którego potężna część związana jest właśnie z nadwiślańską „perłą 
manieryzmu” i Lubelszczyzną. Mimo, że sam mieszka w stolicy, na Po-
wiślu spędza wiele miesięcy każdego roku. Nie miał tez żądnych wątpli-
wości, gdzie powinien święcić jubileusz. Naturalnie, w Kazimierzu. I tak 
w Galerii Letniej eksponowanych jest ponad sto rysunków Gnatowskiego 
oraz kilkadziesiąt obrazów olejnych i akwareli. Gros z nich zostało na 
czas wystawy ściągniętych z muzeów, galerii i zbiorów prywatnych. 

Nasuwa to dość smutną, choć zapewne banalną, refleksję, iż suk-
ces malarza zwykle wiąże się z rozstaniem ze swoją sztuką i samot-
nością. 

Pora również na wyznanie bardziej osobiste, deklarację wobec 
sztuki Jerzego Gnatowskiego. Otóż pozostaję pod jej urokiem ze 
względu na bijący z niej spokój, ciepło i wyrafinowanie warsztatowe. 
Za jej dokumentalną wierność naturze i impresjonistyczny wdzięk. 
Za nastrój, jaki tworzy. A którego Gnatowski pozostaje księciem. 
Oby jak najdłużej

Waldemar Piasecki Sztandar Ludu 11-12.10.1986

Maria Kuncewiczowa pisząc o Jerzym Gnatowskim zwróciła 
uwagę na stosunek artysty do pejzażu. „Gnatowski – zauważa zna-
komita pisarka – to nieoceniony świadek w epoce, kiedy pejzaż natu-
ralny towarzyszący ludzkości od jej zarania znalazł się w przededniu 
zagłady, którą podzielić z nim może jego gospodarz-człowiek.”.

Gnatowski jest znakomitym pejzażystą tradycyjnym, to zna-
czy takim, który ma szacunek dla przedmiotowości, dla konkretu,  
a jednocześnie nie wstydzi się marzyć o perfekcyjnym warsztacie: 
… marzy o całkowitej swobodzie, o przyswojeniu rzemiosła, które 
powinno siedzieć w palcach. 

Akwarela wymaga takiej perfekcyjności. I może dlatego, gdy 
patrzymy na akwarele Gnatowskiego, w których często odtwarza on 
ów stan natury, gdy niebo i ziemia zdążają do zetknięcia, niezmie-
rzona przestrzeń pulsująca powietrzem nagrzanym od ziemi podsyci 
pragnienie pokonania trzeciego wymiaru, przyznajemy rację spo-
strzeżeniu Marii Kuncewiczowej, że artysta świadczy prawdziwie  
i w zachwyceniu, bez myśli ubocznych, bez naginania czegokolwiek. 
Świadczy prawdziwie o pejzażu, ale również o mistrzostwie warszta-
towym, o którym przez wiele lat nie mówiliśmy, podobnie jak dżen-
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telmeni nie mówili o pieniądzach. Czasy się jednak zmieniły, być 
może ze szkodą dla dżentelmenów, ale być może z zyskiem dla sztuki 
i jej odbiorców. 

Andrzej Matynia „O akwarelach i Jerzym Gnatowskim”  
Odrodzenie nr 49 z 6.12.1986 r. 

ZBIERACZ śWIATŁA
Od dawnych mistrzów przejął technikę imprimatur, czyli malo-

wania najpierw całego tła, które potem prześwieca, nadaje koloryt 
całemu obrazowi albo technikę impasta, czyli nakładanie smużek 
światła, jakby promieni. Zresztą przez kilka lat Jerzy Gnatowski 
dojeżdżał do Torunia – z Warszawy, gdzie mieszka – by uczyć stu-
dentów kopiowania dawnych dzieł i technologii malarstwa. 

mkr Nowości 27.11.1987
W galerii Związku Polskich Artystów plastyków „Pod Podłogą”, 

znajdującej się w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu 62, obej-
rzeć można płótna niezwykłej urody. Jeśli się powie, że te kazimier-
skie łąki i lasy, chorwackie pejzaże i martwe natury malował Jerzy 
Gnatowski, wszystko stanie się jasne. 

Urodził się w 1929 r. w Łomży. Studiował na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A potem zo-
stał tam wykładowcą technik malarskich. Od 1955 r. pokazuje swo-
je grafiki, rysunki, akwarele, tempery i obrazy olejne na wystawach 
samodzielnych (miał ich ponad 70) i kilkudziesięciu zbiorowych  
w kraju i za granicą. o uznaniu dla jego twórczości świadczą medale 
i nagrody, propozycje udziału w plenerach, choć bardziej wymier-
ne są zakupy jego prac dokonywane przez muzea i osoby prywatne.  
Z Warszawy gdzie mieszkał przed laty przyjechał do Kazimierza,  

aby „trochę pomalować” i już pozostał nadając tutejszemu środowi-
sku barwy i splendoru.

Znakomity jest dla niego bieżący rok. Maluje dużo. W sposób 
budzący podziw u życzliwych, a zawiść u konkurencji. Tak mówi  
o swojej sztuce: - Niczego, prócz malarstwa, nie odkrywałem tak ra-
dośnie i z ogromna czułością, dążąc do doskonalenia. jest ono również 
moim zawodem, muszę je więc doskonalić, by się nie wstydzić swojej 
pracy… Z właściwą sobie autoironią dodaje: – Dopiero następny obraz, 
który namaluję będzie rzeczywiście dobry, prawie na granicy Dzieła…

Jedną z sześciu tegorocznych wystaw Jerzy Gnatowski miał  
w ostatnich dniach w Konsulacie Polskim w Nowym Jorku. Historyk 
sztuki o uznanym autorytecie, Ryszard Bończa, mówiąc wtedy o jego 
malarstwie przywołał pamięć nastrojowych płócien Gierymskiego, 
Wyczółkowskiego, esencji polskiej duszy.

Zbigniew Miazga Dziennik wschodni, 24.11.2000

W wieku sześćdziesięciu lat zostawił Warszawę dla Kazimierza. 
Jego obrazy wiszą w najsłynniejszych galeriach świata. To król pol-
skiego krajobrazu – piszą o Jerzym Gnatowskim w podręcznikach 
malarstwa. Członek Brytyjskiej i Królewskiej Akademii Akwareli, 
wykładowca. W encyklopedycznym wydaniu Interpressu Poland To-
day; Culture jego nota biograficzna znajduje się obok takich lumina-
rzy polskiej Kultury, jak: Abakanowicz, Górecki, Grotowski. Lem,  
Lutosławski. Miłosz, Penderecki, Szymborska, Wajda. Autor ponad 
60 wystaw w 24 krajach. 

Wstaje o dziewiątej, parzy mocną kawę w ekspresie. Patrzy za 
okno. Bierze kluczyki do samochodu, poprawia przenośny stolik  
z farbami – Wszystko, co mam. 
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Jedzie w plener. w konkretne miejsce, które zapamiętał. Po dro-
dze spotyka oświetloną grupkę trawy. – Więc hamuję i maluję wła-
śnie tę trawkę. Dobry malarz powinien mieć oczy bardzo szeroko 
otwarte i umieć patrzeć na najdrobniejszą rzecz. Patrzeć z uwagą. 

Chwalić Boga, że wrażliwość i patrzenie w miarę przybywania 
lat nie zanika. Całe szczęście. Całe szczęście – mówi z uśmiechem.

Ma 80 lat. Za sobą ma blisko sto wystaw w dwudziestu czte-
rech krajach. Jest bardzo pogodny. To z natury. – Czuję się zbratany  
z naturą. Nawet spoufalony.

Spędziłeś trochę czasu w szpitalu. Bliscy martwili się o Ciebie. 
Przyjaciele malarze też. Czy to zbratanie z naturą pozwoliło ci prze-
trwać chorobę? – Tak. Perspektywa malowania dodaje mi napędu. 
Wciąż mam w sobie ogromną ciekawość świata. Jak idę w plener,  
to za każdym razem spotykam coś nowego.

Waldemar Sulisz, Dziennik Wschodni, czerwiec 2009

Kazimierski mikroklimat sprzyja artystom. – Nawet pogoda  
tu jakaś lepsza, słońca więcej – uśmiecha się Jerzy Gnatowski,  
jeden z dawnych malarzy – legend, do którego obowiązkowo zaglą-
da każdy miłośnik sztuki. W jego galerii wiszą romantyczne pejzaże  
– forma uniwersalna i mało „souvenirowa”, którą uprawia w plene-
rze w bezpiecznym azylu samochodu. – Krępuje mnie, gdy ludzie  
się przyglądają. Malowanie jest dla mnie czymś osobistym  
– tłumaczy. 

Sylwia Hejno, Lublin 2009

RETROSPEKTYWA NA URODZINY
Swe 80 urodziny Jerzy Gnatowski z Kazimierza Dolnego ob-

chodzi wystawą w Galerii Wirydarz. Nie ma już takich artystów, 
zresztą w ogóle trudno by wskazywać kogoś podobnie wytrwałego 
w malarstwie i wiernemu swemu stylowi, jak Jerzy Gnatowski, ne-
stor kazimierskiej kolonii artystycznej, twórca niezwykle gustowny, 
sympatyczny i przyjacielski, zakochany w muzyce i lubiący chwi-
lami filozofować. 17 marca artysta skończył 80 lat, z tej też okazji  
Galeria Wirydarz Piotra Zielińskiego (przy ulicy Narutowicza 8) 
przygotowała retrospektywę jego malarstwa. Zapowiada się tłum 
gości, malarz ma wielu sympatyków i przyjaciół. Wystawa będzie 
czynna do końca sierpnia. 

Sam osobie Gnatowski pisze: „Dlaczego i po co maluję? Żartem 
można by odparować – dlatego, że nie umiem grać na flecie! Nicze-
go oprócz malarstwa nie odkrywałem tak radośnie i z tak ogromną  
czułością, dążąc stale do doskonalenia.

GRJ, Gazeta Wyborcza Lublin, sierpień 2009

Obserwując malarstwo starych mistrzów Gnatowski dostrzega 
jak oszczędnie oni malowali, jak małą gamą barwną posługiwali 
się osiągając wrażenie barwności. Postanawia namalować martwą 
naturę posługując się czterema farami. Oj nie podobały się te eks-

perymenty profesorom, polskim kolorystom, ale Jerzy Gnatowski 
nie uległ „modzie”. Oszczędną lekcję malowania przyswoił sobie 
na zawsze. Gdy w roku 1955 kończy studia w malarstwie polskim 
następuje prawie całkowity odwrót od realizmu na rzecz abstrakcji 
. I tym razem artysta również nie ulega modzie. Tematem jego 
prac staje się pejzaż. Gnatowski robi szkice ulic miejskich, domów  
w Kazimierzu, rozpadających się pieców w starych chłopskich 
chatach, robi rysunek węglem, ołówkiem, tuszem, robi je często 
bardzo szybko i zapamiętuje nastrój, pierwsze wrażenie widzia-
nego fragmentu natury. Potem, jak barbizończycy, w pracowni 
odtwarza ten jednorazowy nastrój, klimat, atmosferę, przy czym 
artysta nie trzyma się owego fragmentu natury niewolniczo, nie 
odtwarza koloru topograficznego, lecz buduje, przetwarza zapa-
miętane ulotne zjawisko w trwałą artystyczną wartość. Subtelnie 
nakładanymi laserunkami i dominacją nieba uzyskuje wrażenie 
niezwykłej przestrzenności. I tu również widać lekcję rembrand-
towską: gdzie światło, tam pojawia się „Impasto”. Maria Kunce-
wiczowa napisała kiedyś, że Jerzy Gnatowski występuje wobec 
pejzażu w roli świadka. Rzeczywiście wielokrotnie taką właśnie 
spełnia rolę szczególnie wówczas, gdy z tkliwością maluje zanika-
jące elementy polskiego krajobrazu, rozpadające się kazimierskie 
chaty, skazane na zagładę zaułki starych miast, chłopskie stare 
piece, na których niegdyś można było się przespać w zimowe, 
chłodne noce. Te piece niebawem będą znane z literatury i…  
obrazów Jerzego Gnatowskiego. Jak pieszczotliwie „omiata” je 
Gnatowski refleksami światła (impasto!), jak tkliwie ustawia na 
nich martwą naturę, garnki gliniane i metalowe, stare, bez blasku, 
a jednak mające jakąś wewnętrzną urodę, czasami ożywia taki piec 
kolorystycznie leżący na nim owoc, lub stojące obok niego wiadro, 
którego emaliowana powierzchnia rzuca refleks konkurujący z re-
fleksami światła na piecu. Tak więc Gnatowski jest świadkiem, ale 
jest świadkiem stronniczym. Pejzaże Jerzego Gnatowskiego należą 
do tego wyemancypowanego rodzaju malarstwa, w którym nie ma 
śladu człowieczej figury, a jedynie ślad ludzkiej działalności.

Andrzej Matynia: Katalog wystawy: Retrospektywa w osiem-
dziesiąte urodziny Artysty” Lublin, Wirydarz Galeria Sztuki 2009

Admiratorów jego twórczości znalazłem zarówno wśród rado-
wych krytyków, jak i – o czym świadczą wpisy – publiczności za-
chwyconej płótnami pokazywanymi niemal w całej Europie, USA, 
Kanadzie. 

Ale najbardziej przemówiły do mnie zdania skreślone przez po-
zostającą pod urokiem jego pejzaży Marię Koncewiczową:

Wyrażać trzeba umieć – pisze autorka „Cudzoziemki” w katalogu  
„Malarstwo”. – Jerzy Gnatowski to umie. Jego środki techniczne, jak 
również niestrudzona wrażliwość sprawiają, że na jego obrazie rzeka 
jest mokra i chłodna, słońce grzeje, zieleń ma sto odcieni, mgła faluje 
a łąka pachnie…

Jerzy, dziękujemy Ci za płótna będące zaproszeniem do Twojego 
kolorowego świata. Nie każ zbyt długo czekać na następne. 

Zbigniew Miazga „Uroda Życia” Nr 41, 
sierpień-wrzesień 2009
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WIERSZE

Zapytaj starych drzew

Posłuchaj o świcie,
kiedy wstają mgły.
Słychać jasne tętno
zieleni, szept ptaków,
połóg dnia –
szelest przesypującego się
czasu.

Posłuchaj o świcie,
kiedy snują się mgły.
Kim jesteś? Co wyrasta
z wilgoci? Czy korzenie
sięgają grobów?
Czy budujesz wieżę?
Na piasku, 
czy na kamieniu?

Czy we mgle widzisz
jak ślepiec? Czy dotykasz
człowieka?
Poszukaj w sobie jasno
(choć w ciemności naszej)
drogi, łaskawego czasu, 
dnia powszedniego.
Zapytaj starych drzew, 
jak rosnąć?

Klementowice, 29,07,2009
Wolsztyn, 07.08.2009

Na dom w Kazimierzu 

Jest taki dom,
zanurzony we wrzącej
latem zieleni,
dojrzały ciszą, ptakiem, psem,
w którym czas
jak pszczoła brzękliwy
pochylił się nad progiem cienia.

Jest taki dom,
gdzie przodkowie odświętni
dawną obecnością malarza
patrzą dziś
na pozostawione przez siebie
ule, meble, bibeloty,
patrzą z uporem
na porzuconych ludzi.

Jest taki dom jak pszczoła w bursz-
tynie
przelotny,
w którym czas zatrzymał się
złapany
na gorącym uczynku
nieistnienia.

Końskowola, 16.07.2003

Ze składni

Ptak pełen skrzydeł
już nie rani ostrzem myśli
Trzepoce jeszcze w sklepieniu
snów nieodeszłych
zamknięty w czerni
strzelistej nocy
Wyznawcy światła już
wynurzają się z modlitwy

Jak ranny cudzysłów
lotem znaczony jest
ślad ptaka przypięty
do wąskiej taśmy nieba
Wyznawcy światła
pogrążeni w modlitwie –
rozrachunku z mrokiem

Zobacz – słychać
głos świtu zielony

Brzęczeniem lip
skrzydeł przelotnych ciszą
głosem ptaka gadatliwym
jak mowa dziecka
milczącą w nocy rosą
kwileniem poranka

składam nowy dzień

Końskowola, 20.07.2005

Adam żuczkowski

WIERSZE

Adam Żuczkowski (ur. 1952) – poeta i nauczyciel. Debiutował na łamach wydawnictw stu-
denckich Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat konkursów poetyckich, 
organizator spotkań literackich, animator twórczości poetyckiej w regionie wolsztyńskim. 
Członek Związku Literatów Polskich. Mieszka w Wolsztynie. 

Kazimierz, fot z 1933 r.
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Jako sympatyk ruchu, przyjechałem na zlot hipisów do Kazimie-
rza we wrześniu 1969 r. Zaopatrzony w kasetę z farbami plakatowy-
mi i kartony bristolu postanowiłem zmierzyć się z kazimierską trady-
cja malarską, podobnie jak niejeden młody i zbuntowany człowiek. 
Wcześniej podejmowałem próby malowania, zwłaszcza od momen-
tu spotkań w Kole Miłośników Sztuki przy warszawskiej Zachęcie.  
I tak były obrazki ze szkoły sopockiej, nowej figuracji czy malarstwa 
materii.

W Kazimierzu wrzesień był ciepły i słoneczny, zamalowywałem 
w plenerze kartony kolorowymi plamami, przeważnie farbami prosto 
z tubki. Podobnie było latem następnego roku. W sierpniu 1971 zno-
wu znalazłem się w miasteczku, pobyty tutaj połączone z malowa-
nie zaczynały wchodzić w krew, miejsce powoli wciągało. Któregoś 
dnia na małej bramie prowadzącej od strony rynku na teren Domu  
Architekta zobaczyłem przypiętych kilkanaście rysunków i karteczkę 
– do sprzedania. W niedzielny poranek na nieczynnej od lat bramie  
w budynku Domu Architekta powiesiliśmy z Małgorzatą Piłat rysunki 
robione tuszem i podmalowane akwarelką, wykonane w większości 
poprzedniej nocy, plus dwa czy trzy moje kolorowe kartony. Pośrod-
ku mały plakacik z napisem DO SPRZEDANIA, OKAZJA! CENY 
PRZYSTĘPNE 25 zł 0.25 $ 0,90 DM. Rysunki sprzedawały się szyb-
ko, siedząc na krzesełkach pożyczonych z baru mlecznego „Miś” ro-
biliśmy następne. Niektórzy klienci czekali cierpliwie. Sprzedaliśmy 
prawie wszystko, oprócz kartonów, które nie wzbudzały specjalnego 
zainteresowania. Przyszedł malarz Franciszek Kmita i zwrócił nam 
uwagę, że nielegalne jest przyjmowanie USD i DM, w związku z 

czym te dwie waluty zakleiliśmy. W następną niedzielę dołączył do 
nas Andrzej Piłatowski zwany Belmondzikiem, student architektury 
Politechniki Warszawskiej ze swoimi już solidnymi jak na studen-
ta rysunkami. Andrzej jeszcze jako uczeń technikum elektrycznego 
wystawiał swoje rysunki na warszawskim Barbakanie. Później zasilił 
grupę sprzedających na rynku Starego Miasta, a do Kazimierza wpa-
dał od czasu do czasu w celach towarzysko-rozrywkowych, przywo-
żąc kazimierskie rysunki, na których „kładłem kolor”. Sprzedawały 
się świetnie. Na pewno nie byliśmy prekursorami rynkowej sprzeda-
ży obrazków. Pierwszym, który wystawiał na sprzedaż swoje prace 
na kazimierskim rynku był Jan Stanisław Łazorek. Była to jak na 
rok, chyba 1967, zupełna nowość. Dla nas wtedy to już niemalże in-
stytucja, a i też wkrótce starszy kolega. O Janie napisano tak wiele,  
a ja chciałbym ograniczyć się do zupełnie nieformalnej grupy mło-
dych ludzi, którzy w podcieniach Domu Architekta tworzyli przez 
całą dekadę lat 70-tych, coś w rodzaju galerii, połączonej ze swo-
istym „salonem towarzyskim”.

1 maja 1972 r. znowu powiesiliśmy obrazki na sarpowskiej 
bramie. Akwarelki miały już białe albo czarne pass’partout, a kil-
ka moich niedużych obrazków olejnych obitych było listewkami.  
O ramkach czy ramach nikt wtedy jeszcze nawet nie marzył. Pośrod-
ku zawisł plakat ze stylizowaną studnia z wywalonym językiem i na-
pisami – GALERIA W BRAMIE, SPRZEDAŻ, CENY PRZYSTĘP-
NE 20-200 zł. Latem pojawił się Adam Zwoliński nazwany później 
Koszatkiem, mieszkał, bowiem na strychu gdzie mieszkały również 
te zwierzątka. Przyniósł jeden obraz olejny namalowany w bardzo 

Krzysztof Raczyński

POżEGNANIE Z RYNKIEM

Fot. A. Johann i A. Zaborski
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realistycznej konwencji. W następnym sezonie miał już miejsce 
pod SARPem, wynajął pracownię, wystawiał do końca lat 70-tych.  
Wiosną 1973 przybyli nowi wystawiający, bracia Błachowicz,  
Jacek i Janusz, jeszcze nie studenci wydziału architektury wnętrz ASP  
w Warszawie, bardzo pracowici, zwłaszcza starszy Jacek specjali-
zujący się w niedużych stonowanych akwarelkach. Janusz po latach 
poświęci się malarstwu a jego obrazy zapełnią zwierzoczłekoupiory 
w żółto-zielono-fioletowych kolorach. Wydział architektury wnętrz 
reprezentowali jeszcze Maciek Wieczorkiewicz i Tadeusz Strzępek, 
a później Tomasz Szulecki, autor bardzo dobrych czarno-białych 
rysunków. Ponieważ w bramie zrobiło się ciasno, część z nas prze-
niosła się w podcienia przy głównym wejściu do Domu Architekta. 
W latach późniejszych praktycznie cała ściana od strony rynku za-
stawiona była obrazami i planszami z akwarelkami tworząc „mocny 
znak plastyczny wpisany w architektoniczny kształt kazmierskiego 
rynku”, jak napisał wiele lat potem Waldemar Odorowski w albumie 
„Malarze Kazimierza nad Wisłą”/KAW 1991/. 

Sezon 1974 i nowi wystawiający – Jagoda Kołodziejska, student-
ka ASP w Warszawie w pracowni Jana Tarasina i Wojtek Śniechór-
ski, absolwent wydziału grafiki tejże uczelni, zafascynowany malar-
stwem Giuseppe Arcimboldiego, ale na rynku pokazujący znacznie 
prostsze dziełka. Wystawiają też rodowici kazimierzacy, Tadeusz  
i Janusz Michalakowie. Tadeusz architekt z zawodu pokazuje rysowa-
ne piórkiem lekko archaizujące widoki miasteczka, a Janusz robione 
swobodnie i spontanicznie techniką pastelową pejzaże. Architektem 
jest też Rudolf Buchalik na co dzień projektant w pracowni architek-
tonicznej Muzeum Kazimierza Dolnego a w poprzednich lata asy-
stent dydaktyczny na wydziale architektury Politechniki Gdańskiej. 
Wystawia rysunki przedstawiające architekturę dawnego Kazimie-
rza, a także stylizowane obrazy olejne w nieco bajkowym nastroju. 

W roku następnym przyjeżdżają z Radomia – Czarek Gar-
bowicz, autor niedużych akwarel, później także obrazów 
olejnych i Waldek Wojczakowski zwany Diabłem, którego 

malarstwo było dla nas zaskoczeniem. Wywodziło się bo-
wiem w prostej linii od solidnego, dobrego XIX-wiecznego 
pejzażowego malarstwa realistycznego. Uprawia je z powo-
dzeniem do tej pory, jest w tym szczery i autentyczny, nic go 
nie obchodzą trendy, kierunki i tym podobne emocje dzisiej-
szej sztuki. Latem stawia pod SARPem swoje małe gwasze  
i obrazy olejne Tomasz Tatarczyk. Tomek od dzieciństwa przyjeż-
dżał z rodzicami corocznie do Kazimierza. W 1972 ukończył nie-
chciane studia na wydziale inżynierii sanitarnej i wodnej na Poli-
technice Warszawskiej. Chodził na zajęcia do ogniska plastycznego  
na Nowolipiu do pracowni Teresy Roszkowskiej związanej  
z Kazimierzem jeszcze od przedwojnia. W 1976 r. zdaje eg-
zaminy i zostaje przyjęty, mimo przekroczenia limitu wieku  
(29 lat) na wydział malarstwa ASP w Warszawie. Wystawia w 
sezonie wakacyjnym przez cały okres studiów obrazy malowane 
swobodnie, dość kolorowo, utrzymane w kazmierskiej komer-
cyjnej konwencji. Studia zmieniają całkowicie jego malarstwo  
„…ale świat Kazimierza i okolic, widoków miejsc i miejscowych 
przedmiotów pozostał dla niego podstawowym punktem odnie-
sienia. W innym zakresie i w inny sposób traktowany, określił 
specyfikę tego malarstwa. (Waldemar Baraniecki, Brulion  
Kazimierski Nr.3, 2002). Ogromna praca zaprowadziła Tatarczyka  
z sarpowskich  podcieni do sal warszawskiej Zachęty, do Muzeum 
Narodowego w  Warszawie, do Moderna Museet w Sztokholmie  
i parunastu innych kolekcji w świecie. Ale to już inna opo-
wieść. 

Tymczasem jest połowa lat 70-tych, prace wystawiane pod  
SARPem cieszą się wielkim powodzeniem, akwarelki i małe oleje 
kupują masowo autokarowe wycieczki polonijne z USA, większe 
obrazy olejne przedstawiciele naszej inteligencji i cudzoziemcy, naj-
częściej pracownicy ambasad. Skąd brało się tak duże powodzenie 
naszych produkcji? Galerii państwowych takich jak Desa, nastawio-
nych na sprzedaż było niewiele, a kilka prywatnych pojawiło się  

1971 rok.
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w połowie lat 70-tych, a pierwsza w Kazimierzu Olgi i Waldemara 
Doraczyńskich w roku 81.

Społeczeństwo stawało się nieco bogatsze, po pralce, lodówce, 
samochodzie przyszedł u niektórych Polaków czas na sztukę. Powoli 
stawało się też dobrym obyczajem dawanie obrazów na prezenty albo 
„dowody wdzięczności”. Zwłaszcza, że obrazy były już porządnie 
oprawione w drewniane ramy malowane zgodnie z kazimierską modą 
na biało, czy potem też bejcowane na brąz. Ta sztuka musiała być 
przystępna, nieliczne próby, sprzedania czegoś, co w naszym przeko-
naniu mogło być ambitniejsze, kończyły się niepowodzeniem. Praca, 
także w plenerze zajmowała coraz więcej czasu. Stąd pomysł po-
wierzenia sprzedaży komuś z poza branży. „Ajenci” rekrutowali się 
spośród naszych bliskich znajomych. Do najbardziej operatywnych 
należeli bracia Kuba i Robert Iłłakowiczowie i Katarzyna Wiśniew-
ska, Kaziuta, córka warszawsko-kazimierskiego malarza.Taka forma 
sprzedawania była bardzo wygodna, zwłaszcza gdy ktoś chciał wyje-
chać z miasteczka na dłużej. Ola i Tomek Tatarczykowie mogli spo-
kojnie pojechać do Paryża, Londynu czy Amsterdamu, a Małgorzata 
Piłat do Salzburga, gdzie Residenz Platz stał się przez trzy kolejne 
sierpnie przedłużeniem kazimierskiego rynku. Artystowska atmosfe-
ra pod SARPem rodziła przyjaźnie, ba nawet związki. Nie wszystkie 
z nich przetrwały próbę czasu. Były też chwilowe animozje, drobne 
konflikty normalne w tak licznej grupie. Słowo konkurencja nie było 
jeszcze słowem społecznie powszechnym ale pod SARPem funk-
cjonowało. Nie przeszkadzało to jednak we wspólnym świętowaniu 
pod byle pretekstem, choćby sprzedania większego obrazu. Życie 
towarzyskie i uczuciowe toczyło się też w kawiarni, jedynym barze 
i dwóch restauracjach, a także zaadoptowanym na trzy pracownie 
strychu domu Ryśka Zakiewicza (Dodoniego) przy Puławskiej 42. 
Grywało się tam w pokera i ruletkę albo oglądało piłkarski Mundial 
78 w telewizorze marki Rubin 102 z końca lat 50-tych. Zachodzili 
pod SARP malarze starszego pokolenia, uczestnik przedwojennego 

Bractwa św.Łukasza, Antoni Michalak, malarz Władysław Filipiak,  
architekt i malarz budujący puławskie Azoty, urodzony w Odessie 
Leon Fomin, czy starszy nieco od nas Jan Łazorek. Dziennikarze, 
Maciej Iłłowiecki, Lech Pietrzak, autor dwóch tomików barwnych 
opowieści o dawnym i dzisiejszym miasteczku, a także kazimierza-
cy i letnicy (byli jeszcze tacy) na zwyczajne pogawędki. Godzinami 
przesiadywał na sarpowskim fotelu profesor Edmund John z nieod-
łączna cygaretkę marki Ligia, snując wspomnienia „…ostatni raz, 
kiedy byłem w Paryżu w 1925 roku…”. 

Zdumiewająco życzliwie odnosiło się do nas ówczesne kierow-
nictwo Domu Architekta, a urzędnicy i funkcjonariusze państwowi, 
nie wykazywali specjalnego zainteresowania nami, przynajmniej ofi-
cjalnie.

W pierwszych latach 80-tych pojawiają się nowi, młodsi pre-
zentujący swoje prace, a my starzy powoli wychodzimy z rynku.  
Wystawiamy więcej w galeriach warszawskich i w małej ale niezwy-
kle dynamicznie w owym czasie galerii Lucyny Majewskiej w Lubli-
nie. Czasami jeszcze ktoś z nas stanął w podcieniach albo posadził 
przy paru obrazkach nową „ajentkę”, ale epizod artystyczno-towarzy-
ski pod Domem Architekta dobiegł końca. Funkcję saloniku z prof. 
Johnem jako gościem honorowym, przejęła wnęka przy sklepie ga-
lanteryjnym w rynku. Stąd miejsce to nazywano Galeria-Galanteria,  
a sprzedażą obrazów i swoich rzeźb zajmował się Edek Kalinowski 
znany jako Siwy, aż do końca lat 80-tych.

W sierpniu 2004 r. zorganizowaliśmy w mojej autorskiej galerii 
„Garaż” w Kazimierzu wystawę pod trochę nostalgicznym tytułem 
„Pożegnanie z rynkiem”. Udało się zaprosić większość wystawia-
jących tam osób, nie tylko pod SARPem, w latach 70-tych i 80-
tych. Tak, że można było obejrzeć też prace z tamtych lat, Daniela  
de Tramecourta, Jarosława Wojtkowiaka, Janusza Oskara Knorow-
skiego, Piotra Fąfrowicza, Andrzeja Siemińskiego, nieżyjących już 
Jana Łazorka, Wojciecha Hubickiego i innych.

Krzysztof Krzyr-raczyński,  Małgosia piłat, 1972
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Krzysztof raczyński - pejzaż z Męćmierza - oLeJ 54x65 1973

Krzysztof raczyński - Dom w Kazimierzu - tempera 38x50 1969
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Małgorzata piłat - Kazimierz - tusz, Akwarela 30x40 1979

Małgorzata piłat - Kazimierz - tusz, Akwarela 30x40 1979
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tomasz tatarczyk - Kazimierz - oLeJ 58x46 1978

tomasz tatarczyk - Kazimierz - oLeJ 18x22 1978
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Waldemar Wojczakowski - pejzaż z Męćmierza - oLeJ 60x73 1979
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oKoLice

Skowieszynek to niewielka, rozrzucona wśród wzgórz wieś  
5 km na wschód od Kazimierza, o której Długosz pisał, że daje po-
czątek rzece Grodarz. 

Najstarsza wzmianka o Skowieszynie (tak wówczas nazywała 
się ta miejscowość) pochodzi z 1254 r., kiedy to Bolesław Wstydli-
wy potwierdził nadania klasztorowi norbertańskiemu ze Zwierzyń-
ca pod Krakowem Skowieszyna wraz z przynależnymi: Wietrzną 
Górą, Krępą, Wojszynem, Rzeczycą i Jaworzem. [tak naprawdę to 
Skowieszyn był gdzie indziej - t.m.]

Wizytacje biskupów krakowskich aż do 1781 roku wymieniały 
istniejący tu kościółek. Dziś nie ma po nim śladu. Jedynie miejsco-
wi mieszkańcy pokazują miejsce między dwoma wzgórzami, gdzie 
stoi pamiątkowy krzyż.

Malowniczo usytuowana wśród sadów wieś przez całe lata była 
cicha i spokojna, co wynikało z jej położenia na uboczu, z dala od 
gwarnych traktów, a później szlaków turystycznych. Tak było do 
lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to rozpoczęto budowę obwodni-
cy Kazimierza. Dziś wieś podzielona jest ruchliwa szosą. Widać  
z niej kępę starych drzew i (zwłaszcza jesienią i zimą) zarys dachu 
krytego czerwoną dachówką. To budynek szkoły, która od ponad 
50 wznosi się przy zakręcie drogi prowadzącej do Kazimierza. Jej 
historia może być przyczynkiem do badań socjologicznych nad pol-
ską wsią.

Po II wojnie światowej nauczanie prowadzono w czterech gospo-
darstwach: państwa Wojtalików, Jaroszów, Próchniaków i Czecho-
wiczów. Naukę pobierała blisko setka uczniów – zarówno Ci, którzy 
dopiero weszli w wiek szkolny, jak i Ci, którym wojna uniemożliwiła 
zdobywanie wiedzy. Ta sytuacja trwała kilka lat. Aż postanowiono 
wybudować szkołę z prawdziwego zdarzenia. Z pomocą przyszła 
rodzina Nowickich – właścicieli majątku w pobliskich Wylągach,  
którzy ofiarowali działkę na wzgórzu u wylotu wąwozu. W 1954 
roku powołano społeczny komitet budowy szkoły, składający się z 
mieszkańców Skowieszynka i Wylągów. Na jego czele stanął Mie-
czysław Tuźnik. Prace trwały blisko 5 lat.

Wreszcie 1 września 1959 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek 
w nowej szkole. Nie przypominała ona typowych Tysiąclatek,  
jakie powstawały w Polsce w latach sześćdziesiątych. Zbudowana  
w kształcie litery L, ze spadzistym dachem (na poddaszu przewidzia-
no mieszkania dla nauczycieli), ściana szczytowa ozdobiona charak-
terystycznymi sterczynami nawiązującymi do zabytkowych budowli  
w Kazimierzu. Od strony ulicy otoczona żywopłotem poprzerastanym 
krzewami mirabelek. Za budynkiem, od strony południa na lekkim 
obniżeniu trawiaste boisko. Przy wejściu na kamiennej tablicy obok 
informacji, że szkoła jest Pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego, 

wyryto słowa: „Przekazuje się pokoleniom, aby podnosiły oświatę  
i kulturę wsi polskiej”. Szkoła zawdzięcza swe powstanie wysiłko-
wi mieszkańców Skowieszynka, Wylągów i Gór III. Opodatkowali 
się po 100 zł od ha i sami pracowali na budowie – nawet w niedzie-
lę. W zdobywanie potrzebnych funduszy włączyły się także pracu-
jące wówczas nauczycielki: Kazimierz Jończyk (z d. Sosik), Józefa 
Komsta (z d. Rodzik), Maria Dobrowolska i Zofia Ciech.

Przez wiele lat szkoła istniała jako samodzielna jednostka 
oświatowa – najpierw siedmio – później ośmioklasowa. 

Od 1973 roku byłą punktem filialnym Zbiorczej Szkoły Gmin-
nej w Kazimierzu. Ale była także centrum życia wsi, jej sercem.  
Tu spotykali się mieszkańcy na różnych uroczystościach. Czuli się w 
swojej szkole prawdziwą wspólnotą. W 2006 roku zebrały się jednak 
nad nią czarne chmury. Wygrał rachunek ekonomiczny i Rada Miej-
ska w Kazimierzu podjęła uchwałę o jej likwidacji. Mówiło się także  
o sprzedaży… I wówczas społeczność wiejska powiedziała: nie! 
Nie pozwolimy zamknąć szkoły wzniesionej naszymi rękami! Spo-
tkania z władzami gminy były bardzo burzliwe. Pomogło kilka osób  
z Kazimierza i Alicja Bałdyga z Federacji Inicjatyw Oświatowych. 

8 marca 2006 roku powołano Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Skowieszynek, które przejęło prowadzenie Szkoły. Gmina użyczyła 
na zasadach dzierżawy budynek, który od lat nie był remontowany.

Rodzice ostro wzięli się do pracy. Wykonano nową elewację, 
przeprowadzono niezbędne remonty wewnątrz, wymieniono okna, 
drzwi, podłogi, uporządkowano ogródek.

1 września 2006 r. 14 uczniów rozpoczęło naukę w Społecznej 
Szkole Podstawowej w Skowieszynku. Upiększanie, doposażanie  
i remontowanie trwa właściwie cały czas. Stowarzyszenie pozysku-
je fundusze organizując zabawy, festyny czy aukcje. Wynajmuje 
pomieszczenia na spotkania, szkolenia czy „zielone szkoły”.

Pięćdziesiąty rok istnienia powitało 28 uczniów w klasach 0-V  
i 15 nauczycieli. W październiku w ogródku pojawiły się huśtawki, 
bo otwarto punkt przedszkolny „Promyk”…

Serce społeczności bije nadal w „szkole na wzgórzu”.
Historia pisze się dalej…

Ewa Wolna

SZKOŁA NA WZGÓRZU
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Przeprowadzam wywiad z Zuzanną Rucińską. Babcia ma 84 
lata, do szkoły poszła wie wieku sześciu lat ukończyła ją w 1925 
roku. Była kierowniczką sklepu. Mieszka w Kazimierz Dolnym na 
ulicy Nadwiślańskiej 7. 
DR:  / Dominik Ruciński Gdzie był szkoła w Kazimierzu?
ZR:  /Zuzanna Rucińska Na Dołach u Łagunów w „Zaciszu”, 

była tam jedna sala lekcyjna i pomieszczenie na mieszkanie 
dla nauczyciela pana Michała Pruszyńskiego (W 1919 r. pan 
Pruszyński rozpoczął pracę nauczyciela , przyszedł do pracy z 
wojska w wojskowym szynelu. Wspominany jako bardzo do-
bry i lubiany nauczyciel).

U Góreckich (obecnie własność  Antoniego Góreckiego, a 
wówczas Wincentego i Emilii Góreckich – rodziców Zuzanny 
Rucińskiej z domu Góreckiej) Jedna sala lekcyjna i mieszkanie 
nauczyciela pana Pruszyńskiego.

U Kowalskich na Szkolnej (w miejscu, gdzie jest dom pana 
Kruka) Były tam dwie klasy w tym jedna przebudowana  z 
obory. Dziewczęta nie uczyły się razem z chłopcami. Szkoła 
była również w Czerniawach u Duniów, na Lubelskiej u By-
szewskich były 3 sale lekcyjne i kancelaria. W obecnym domu 
kultury, jeszcze za cara. Na Puławskiej u Rejcherta [Dom KUL 
- red.] było kilka sal dla klas starszych  mieszkanie nauczy-
cielki pani Janiny Guberle. Na Nadrzecznej w budynku dawnej 
poczty [restauracja Staropolska – red.] mieściło się przedszko-
le prowadzone przez zakonnice. 

DR:  Jak wyglądały sale lekcyjne?
ZR:  Kilka ławek, tablica na trójnogu. W kącie za tablicą miejsce do 

klęczenia za karę. 
DR:  Jak ogrzewano szkołę? Gdzie znajdowała się szatnia? Gdzie 

były toalety?
ZR:  Sale nie były ogrzewane lub bardzo słabo ogrzewane. Rolę 

szatni pełnił wieszak na ścianie klasy. Ubikacje to zbite z de-
sek „domki”  na wolnym powietrzu.

DR: Kto kierował szkołą? Gdzie był pokój nauczycielski?
ZR:  W początkowym okresie kierował szkołą pan Furdal (ze Sto-

ku). Później ok. 1925 r. funkcję tę objął pan Włodzimierz 
Dziubanowski (Ukrainiec) mieszkał u Góreckich na Dołach 
gdzie klasy już nie było. Później w domu Michalaka. Kancela-
ria początkowo mieściła się u Byszewskich, a później w Łaźni. 
Pokoju nauczycielskiego nie było. 

DR:  Gdzie odbywały się lekcje wychowania fizycznego? Jak wglą-

dały zajęcia? Jak wyglądały stroje gimnastyczne?
ZR:  Gimnastyka odbywała się w plenerze, były to spacery, jazda 

na sankach itp. Jeżeli używano strojów to były to tak zwane 
szorty.

DR:  Ile dni w tygodniu zajmowała nauka w szkole?  Kiedy były 
ferie?

ZR:  Lekcje odbywały się przez sześć dni w tygodniu. Wakacje 
trwały 2 miesiące i około 2 tygodni w okolicach Bożego Naro-
dzenia i Wielkiej Nocy.

DR: Jak wyglądał strój ucznia? Jak ubierali się nauczyciele?
ZR:  Początkowo nie było mundurków, później pojawiły się grana-

towe mundurki „marynarskie”. nauczyciele ubierali się różnie 
np. we wspominany już wojskowy szynel

DR:  Kiedy rozdawano świadectwa? Kiedy były wywiadówki? Ja-
kie opłaty wnosili uczniowie? Czy wszyscy mieli książki i 
przybory? 

ZR:  Świadectwa rozdawano z końcem czerwca. Wywiadówki ogła-
szano jako tzw. widzenie się z wychowawcą. Opłat w szkole 
podstawowej nie było. Podręczniki przekazywano kolejnym 
rocznikom. 

DR: Jak nazywali się nauczyciele, czego uczyli?
ZR:  Nauczyciele:
 Michał Pruszyński uczył wielu przedmiotów (j. polskiego, ma-
tematyki, przyrody, tłumaczył zaćmienie słońca), miał żonę Józefę, 
dzieci: Ernest zginął jako obrońca Poczty Gdańskiej, Krystyna żyje 
do dzisiaj.
 – Kłosowki
 – Ulanowski (Jan?) uczył fizyki
 – Janina Guberle
 –  p. Furdal i jego żona, która prowadziła zajęcia teatralne,  

jasełka ipt.
 –  Dziubanowski Włodzimierz uczył różnych przedmiotów  

w tym śpiewu
 –  Cybula – młody – uczył wielu przedmiotów w tym matema-

tyki (geometrii i rachunków) ok. 1925 r. 
 – p. Baronówna uczyła robót ręcznych
 – siostra Księdza Szepietowskiego – p. Bogucka
 – Zajacówna uczyła j. niemieckiego
 – Julia Rusiecka – malarka – uczyła rysunku
 – Koziarska (siostra p. Furdalowej) uczyła w klasach pierwszych
 – Pani Jabłonowska uczyła matematyki

Dominik Ruciński

ROZMOWA 
Z MOjĄ BABCIĄ 
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DR: Ile było klas? Ile liczyły osób?
ZR:  Początkowo było po kilka klas w jednej sali (np od pierwszej 

do czwartej), łącznie kilkanaścioro dzieci .  W nowej szkole, 
do której Zuzanna Górecka uczęszczała od szóstej klasy, było 
siedem klas. 

DR: Jakie były kary?
ZR:  Kary cielesne, klęczenie, zostawanie w kozie.
DR: W co bawiono się na przerwach?
ZR:  Gry:
 – pikor – gra polegająca na podbijaniu kijem drugiego kija
 –  w węża – wąż dzieci biegał zakręcając tak aby oderwały się 

dzieci od ogona
 – w klasy
 – w kucanego berka
DR:  Jakie uroczystości odbywały się w szkole?
ZR:  W szkole najważniejszą uroczystością było święto 3 maja. Or-

ganizowano również jasełka. 

DR:  Czy był sklepik? Jak wyglądał?
ZR:  W naszej szkole był sklepik – szafa, przed nią szuflada na pie-

niądze. W sklepiku były ołówki, gumki, stalówki, zeszyty itp. 
Byłam pierwszą sklepową. 

DR:  Jacy byli uczniowie żydzi?
ZR:  Byli bardzo chętni do nauki. Wykazywali zdolności z mate-

matyki.
DR:  Czy uczniowie ściągali i chodzili na wagary?
ZR:  Uczniowie często ściągali i chodzili na wagary. 
DR:  Jakie niecodzienne wydarzenie pamiętasz?
ZR:  W 1926 roku wybuchł pożar u Chojeckich. Wywołało to sen-

sację wśród dzieci. Biegliśmy oglądać pożar, jednak ja bie-
gnąc rozcięłam sobie nogę. Nauczycielka rysunku pani Julia 
Rusiecka opatrzyła mi nogę, posadziła na zwalonym pniu  
i naszkicowała portret. 

Kazimierz 1998 r.

siedzą na ziemi: trzecia z lewej, z jasnymi włosami – Zuzanna Górecka, obok w berecie Łajka Zajdlem, ojcem siedzących najniżej dzieci był nauczyciel Dziubanowski, 
obok pierwsza z prawej córka piekarza pawłowskiego, chyba Maria.
siedzą w drugim rzędzie: drugi z lewej, zakonnik ojciec Wojciech, z prawej pierwsza pani Zając a druga pani ulanowska. 
stoją w trzecim rzędzie: druga z lewej pani J. Gaberle, piąta, blondynka halina Giermasińska od niej trzecia w prawo Wodnicka, córka właścicieli sklepu znajdującego 
się w dzisiejszym domu Gałuszewskich (pizzeria prowincja), pierwsza z prawej pani baran.
stoją w ostatnim rzędzie: czwarty z prawej Julian Ferenzewicz, zamordowany na Wołyniu a szósty Antoni Werman.
oprócz tego opisani na odwrocie fot. ale nie zidentyfikowani: Józef skoczek, Kon – właściciel autobusu „Anioł” a potem taksówki, Zajdenmanówna, halina siwcówna, 
Gienia Kuziolanka, Maria i Melania Goreckie, b. Makijewska, Aleksander Głowacki, W. Zytkowski nauczyciel, utopił się, Znojkiewicz i inni.
Widnieje również dedykacja: „byłej uczennicy A. cybula” [nauczyciel – red.]
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NA  DAWNeJ  pocZtóWce

Krypa z kamieniem, lata 40.

Nabrzeże Wisły przy kamieniołomach, lata 30.
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Czerwone czapeczki studentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych z Wrocławia codziennie od samego rana tkwiły 
nieruchomo na zielonym wybrzeżu Wisły w pobliżu Domu Wyciecz-
kowego PTTK, gdzie rezydował w lipcu obóz plenerowy Szkoły.

Wyglądało to z daleka jakby rój bożych krówek obsiadł trawy  
i krzewy.

Młode, niedoświadczone jeszcze studenckie ręce poruszały się 
ostrożnie, łowiąc pędzlem przedziwny błękit kazimierzowskiego nie-
ba, by bezpośrednio spod chmur przenieść go na płótno.

Działo się to codziennie, tak że oprócz dzieci, które nie znają znu-
dzenia w obserwowaniu procesu powstających obrazów, nikt się już 
tym nie interesował i nawet stary Pinkoś, dozorca sąsiedniego domu, 
przestał udzielać młodym adeptom malarstwa swoich doświadczo-
nych rad, których i tak zresztą nikt nie słuchał. 

Malarz ze swoimi sztalugami tak już wrósł w krajobraz Kazimie-
rza, że gdy go zabraknie, wszyscy mimowoli zadają sobie pytanie:  
Co się stało, czyżby sezon się skończył?

I ja, wychodząc rano na niewykończony jeszcze taras Domu  
Wycieczkowego byłam zaskoczona niekompletnym widokiem wy-
brzeża Wisły, na którym pewnego dnia zabrakło czerwonych czape-
czek i ukośnie do słońca ustawionych sztalug.

Dziś pracowite boże krówki roiły się przed Domem Wyciecz-
kowym i po dziesięciu minutach nawoływań, uszykowane w zwarty 
czworobok ruszyły naprzód. Kierunek – kamieniołomy.

– Aha – przypomniałam sobie. – To dziś praca społeczna, a ja  
o mały włos nie przespałam godziny wymarszu.

Uzupełniłam naprędce niekompletny jeszcze strój i ruszyłam za 
młodzieżą. Łykając kurz wzbity trzydziestoma parami nóg, czułam 
się jak maruder, który dogania swoją kompanię.

Przed domkiem z kart, który w kamieniołomach z powodzeniem 
odgrywa rolę biura stał już kierownik robót drogowo-wodnych Kazi-
mierz Doraczyński. Opalony jak murzyn, w białej czapce na głowie  
i białej rozpiętej na włochatych piersiach koszuli.

Po ruchach rąk, machaniu czapkami i wesołych okrzykach można 
było nawet z daleka poznać, że studenci witają się z kierownikiem  
i schodzącymi po białych zboczach kamieniołomu robotnikami.

Gubiąc po kolei notes, papierosy i ołówek kłusowałam za stu-
dencką drużyną. Niestety, nie zdążyłam na czas.

Kiedy przyszłam na miejsce, trzydziestoosobowa gromada mło-
dzieży rozbita na małe grupki pracowała już zawzięcie. 

Jedni pchali wagonetki naładowane kamieniem, inni przygoto-

wywali piaskowiec, którego właściwie nie należy nazywać piaskow-
cem tylko opoką, reszta pomagała przy układaniu kamieni. 

Praca szła jak w młynie. Wagonetki skrzypiały, kamień odpry-
skiwał pod nie bardzo wprawnymi uderzeniami kilofów lub też,  
wyładowywany, z hukiem sypał się na dół. Studenci pod fachowym 
kierunkiem miejscowych robotników uwijali się tak zręcznie, że 
dzienna norma wydobytego i ułożonego na brzegu kamienia dwu-
krotnie skoczyła w górę.

Na placu w pobliżu poczerniałego domku biura, którego ścianki 
od szeregu lat bohatersko wytrzymują jesienne nawałnice i wichury, 
zostały tylko trzy osoby. Ja w ciągłej pogoni za notesem, ołówkiem 
i zapałkami, jakiś zapalony geolog, który z prawdziwym poświęce-
niem ładował do plecaka dwanaście nadzwyczaj interesujących oka-
zów kredy i skamielin, każdy średniej wagi ok. 7 kg i wreszcie kie-
rownik robót drogowych w Kazimierzu – Doraczyński. 

Doraczyński jaśniał zadowoleniem co najmniej jak lipcowe słoń-
ce, które w tym roku nie znalazło zachmurzeń. Zdjął czapkę z głowy 
i chustką ocierał pot z czoła.

― Chłopaki wiedziały, gdzie przyjść – powiedział do mnie, nie 
wiadomo zresztą dlaczego nazywając chłopakami grupę studenterii, 
wśród której osiemdziesiąt procent stanowiły kobiety. – Tu, u nas 
w kamieniołomach jest naprawdę robota. Nie jakieś tam gracowanie 
ścieżek. 

Patriotyzm „kamieniołomski” znalazł nagle ujście w nieoczeki-
wanie, jak na tak milczącego na ogół człowieka, tyradzie.

– Siedzę tu na tych robotach kamieniarskich i wodnych – mówił 
Doraczyński – od dwudziestego czwartego roku. Zaczęto je jeszcze 
w dwudziestym drugim. Pożal się Boże, jak szło. To pieniędzy nie 
było na wypłatę, to znów dwa lata czekaliśmy na wagonetki, to plany 
regulacji okazały się do luftu. Co się zrobiło, trzeba było przerabiać. 
Jednym słowem, męka nie robota.

A Wisła szła sobie jak się jej podobało. Jak dobra powódź,  
to wiosną woda podchodziła na ulice, tak, że na pocztę trzeba było 
łódką jeździć. Pewnie, że takiej wody nie mogło utrzymać tych parę 
koślawych tam, któreśmy w ciągu siedemnastu lat ledwie usypali. 

A potem za Niemców. Co się jeszcze dawniej zrobiło, to teraz 
woda zabrała. Naprawiać nawet nie było jak, bo za kilogram chleba 
dziennie nikt tu na robotę nie przyszedł. 

Dopiero po wyzwoleniu, w Polsce Ludowej zaczęło się na nowo. 
W czterdziestym szóstym niby coś się już ruszyło, a w czterdziestym 
dziewiątym i pięćdziesiątym dopiero całą parą poszło. Takiego tempa, 

Maria Szczepowska

SŁONECZNE 
KAMIENIOŁOMY KAZIMIERZA
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pamiątkowe zdjęcie na tle ściany  
kazimierskich kamieniołomów. Drugi   
z prawej Kazimierz Doraczyński, lata 
30 XX wieku. Fot. ze zbiorów ignacego 
Doraczyńskiego

Kamieniołomy w Kazimierzu Dolnym, 
koniec lat 30 XX wieku. pierwszy  
z prawej Kazimierz Doraczyński  
wśród pracowników stojących na torach 
po których jeździły wagoniki do przewozu 
kamienia. Fot. ze zbiorów ignacego 
Doraczyńskiego

Kazimierz Doraczyński i studenci  
geologii na praktyce w kamieniołomach, 
lata 40 XX wieku. 
Fot. ze zbiorów ignacego Doraczyńskiego
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jak tu siedzę tych dwadzieścia parę lat, nigdy jeszcze nie widziałem.
– Taak – powiedział Doraczyński – patrząc w zamyśleniu na sze-

roko rozlaną Wisłę – wtedy dopiero uwierzyłem w to, co mi przez 
dwadzieścia lat obiecywano, że tu pod kamieniołomami pchniemy 
wodę mocno pod lewy brzeg, na prawym, osuszonym, posadzimy wi-
klinę, a tam znów za tą boją skręcimy Wisłę w prawo, żeby podeszła 
pod bulwar, pod samo miasto. Koryto się zwęzi i pogłębi. Statki nie 
będą siadały na mieliznach. Wiosną woda nie wyjdzie na ulice.

Doraczyński ciemną ręką wykreślał na szeroko rozlanej wodzie 
linie, po których pójdzie ona niedługo, potulna i użyteczna.

Szukałam w krajobrazie tych punktów zwrotnych, które wytyczą bieg 
uregulowanej Wisły. Było to pasjonujące, jak patrzenie w przyszłość.

Za tamą z siwych kamieni, wbitą w fale jak długa stalowa klinga 
tworzyła się zatoka stojącej wody, która spływa w główne koryto. Za-
toka odgrodzona od górnego biegu Wisły opada z wody obnażając ol-
brzymią łachę pisku częściowo już zasadzoną rzędami młodej wikli-
ny wyglądającej z daleka jak trawki na naiwnym rysunku dziecka.

To ziemia zabrana Wiśle.
Ostry cypel tego młodziutkiego, bo zaledwie parę lat liczącego 

półwyspu, obsiadł rój kolorowych kostiumów kąpielowych. Upał za-
czynał się jak co dzień i letnicy wyszli na plażę.

Doraczyński siadł na ławeczce pod dwoma akacjami. 
– Takie tamy jak tu ciągną, ale po całym brzegu Wisły – mówił 

dalej. – Robi się w Mięćmierzu, na Okalu, w Bochotnicy. Ale na taką 
robotę ludzi ciągle mało, woda to jest woda. Dobrze ją trzeba okieł-
znać, żeby tamy nie przegryzła. Chytra jest.

– No i robota nie taka znów lekka – ciągnął. – Wydłubać ten ka-
mień z góry, do zbocza podwieźć, z góry zwalić, znów na wagonetki 
załadować i jak barki przyjdą na barki. A jak barki są, święto nie 
święto, odpust nie odpust, ładujemy od rana do nocy, żeby przestoju 
nie było. Nieraz i po 12 m3 każdy z naszych załaduje. Za to barka na 
kamień nie czeka tylko zaraz na drugi dzień spływa. 

Jest tu paru takich, co krypę na przystani nie lubią trzymać, tylko 
ją zaraz odsyłają z powrotem: Zygmunt Woźniak z Kazimierza, Józef 
Łach i Jan Walencik z Okala.

Owszem, robota jest, i to nie lekka. Na akord pracujemy i ile kto 
wyrobi, tyle ma; a rzeczywiście trzeba powiedzieć, że każdy robi jak 
może nie tylko dla zarobku, ale żeby jak najprędzej rzekę do jakie-
go takiego chociażby porządku doprowadzić. Inaczej tu będzie jak ją 
uregulujemy.

Doraczyński obrócił się w stronę kamieniołomów, gdzie uwijały 
się czerwone czapeczki studentów z Wrocławia. 

Od czasu do czasu zahurkotał łoskot walących się z góry kamieni, 
a w ślad za hurkotem biegły okrzyki triumfu z powodu umiejętnie 
wyładowanych wagonetek.

Kierownik uśmiechnął się.
– Nawet nieźle ci malarze pracują – powiedział. – Jak dobrze 

pójdzie to jeszcze bez nas tę Wisłę uregulują.

KULTURA I ŻYCIE NR 19, STR. 3

TYGODNIOWY DODATEK DO „SZTANDARU LUDU” 

31 sierpnia 1952

prace w kazimierskich kamieniołomach
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Lubelszczyzna przeżywała w tym okresie [w roku 1905, red.]  
gorące dni. W miastach i na wsi na skutek rewolucji odbywały się 
manifestacje i strajki robotnicze. Toczyła się walka o polską szkołę. 
Ze szczególną ostrością walka z zaborcą toczyła się w powiecie pu-
ławskim, również w okolicach Kazimierza Dolnego. Miały tu miejsce 
masowe wystąpienia w strajkach robotników rolnych, a to zarówno 
przeciwko caratowi jak i wyzyskowi miejscowych obszarników.

Przypominam sobie strajk robotników rolnych w majątku Rą-
blów, dzierżawionym przez Kończyńskiego (własność Klemensow-
skiego). Robotnicy żądali płacy 30 rubli gotówką i 16 korcy ordynarii 
rocznie (zamiast dawniej 14-20 rubli i 13 korcy ordynarii) a ponadto 
200 prętów czyli 2/3 morgi gruntu pod kartofle (zamiast 150 prętów 
dawniej), zniesienia wynajmowania pomocy na koszt robotników 
(tzw. posyłki) itp. Z majątku Rąblów robotnicy udali się do sąsied-
niego dworu do Celejowa należącego również do Klemensowskiego, 
a stąd do innych dworów. 

Walki rewolucyjne robotników polskich mimo ich późniejszego 
stłumienia przez carat przyczyniły się do osiągnięcia pewnych zdo-
byczy, a m.in. do zezwolenia na stowarzyszanie się w celach kultural-
no-oświatowych, rzecz jasna za zgodą gubernatora. 

Z tych chwilowych zdobyczy skorzystali inicjatorzy Spół-
dzielni „Zgoda”, którzy nosili się już od dawna z zamiarem zorga-
nizowania w Kazimierzu Dolnym spółdzielczego stowarzyszenia. 
Właśnie nadarzyła się ku temu odpowiednia chwila po rewolucji 
w latach 1905-1907.

POWSTANIE SPÓŁDZIELNI  
SPOżYWCÓW „ZGODA”

W sierpniu 1907 roku, kiedy jeszcze w wielu miejscowościach 
walki ludu polskiego nie wygasły, zebrało się w Kazimierzu Dolnym  
nieliczne grono osób i przystąpiło do zorganizowania spółdziel-
ni. Byli to: Kazimierz Ruciński, Franciszek Kunicki, Stanisław  
Koziorowski, Wincenty Górecki, Franciszek Pisula, Jan Iberszer, 
Stefan Nowakowski, Jan Chojko, Antoni Ferenzewicz i kilku  
innych mieszkańców Kazimierza. Zebranie odbyło się na plebanii. 

Celem zebrania było omówienie sprawy zorganizowania spół-
dzielni spożywców w Kazimierzu Dolnym. Mówił o tym na zebraniu 
gorący zwolennik idei spółdzielczej Kazimierz Ruciński. Przedstawił 
on korzyści, jakie daje stowarzyszenie spółdzielcze swym członkom 
oraz jego znaczenie dla mieszkańców Kazimierza i okolic. Wskazał 
on na duże znaczenie działalności kulturalno-oświatowej przyszłego 
stowarzyszenia. Zaznaczył m.in., że do Kazimierza, jednego z naj-
piękniejszych zakątków naszego kraju, przyjeżdża wielu artystów 
malarzy, pisarzy, poetów i innych ludzi miłujących piękno ojczy-
stej przyrody i kochających się w pamiątkach historycznych naszej 
przeszłości. 

W Kazimierzu nie było ani jednego dobrze prowadzonego sklepu, 
poza brudnymi prywatnymi kramikami. Przyjezdni zaś domagali się 
większego wyboru towarów. Już sam ten fakt, poza wygodą stałych 
mieszkańców Kazimierza, skłaniał do założenia spółdzielni spożywców. 

MIECZYSŁAW PIETRZAK

ZGODA W KAZIMIERZU

emilia z d. tarłowska, jej ojciec Jan tarłowski,  
jej mąż Mieczysław pietrzak.
Fot. ze zbiorów Jana pietrzaka
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Myśl założenia spółdzielni poparli inni uczestnicy zebrania.
Na zebraniu tym wybrano komitet założycielski spółdzielni, 

w którego skład weszli: Antoni Ferenzewicz, Kazimierz Ruciński, 
Stanisław Koziorowski, Wincenty Górecki i Franciszek Pisula.  
Zadaniem komitetu było zapoznanie z ideą spółdzielczą tak miesz-
kańców Kazimierza jak i okolicy, by przez to zjednać dla nowej 
spółdzielni jak najwięcej członków, wystaranie się o wzór statutu 
stowarzyszenia spółdzielczego oraz zbadanie możliwości wyszuka-
nia lokalu na sklep spółdzielczy.

Komitet przystąpił szybko do pracy. Jeszcze tego samego mie-
siąca (koniec sierpnia) odbyło się kolejne zebranie komitetu z udzia-
łem większej liczby uczestników. Przedstawiono na nim wzory 
statutu stowarzyszenia spółdzielczego, które zdobyto z sąsiednich 
Spółdzielni Spożywców „Pomoc” w Puławach i „Oszczędność”  
w Nałęczowie.

Po dokładnym omówieniu spraw związanych z organizacją spół-
dzielni i po zapoznaniu się ze statutem postanowiono założyć spół-
dzielnię w Kazimierzu. Zdecydowano nadać jej nazwę Spółdzielnia 
Spożywców „Zgoda” w Kazimierzu Dolnym. Wysokość udzia-
łu określono na 10 rubli, płatnych w połowie przy zapisie, reszta  
w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania deklaracji członkow-
skiej. Wybrano tymczasowy zarząd składający się z trzech osób:  
A. Ferenzowicza jako prezesa, W. Góreckiego jako zastępcę  
i gospodarza sklepu oraz Fr. Pisulę jako skarbnika.

Deklarację do spółdzielni podpisali wszyscy obecni. Wpłacili 
oni udziały i wpisowe. Konstanty Ulanowski wpłacił od razu 10 
udziałów, tzn. 100 rubli, A. Ferenzowicz 5 udziałów, a wszyscy 
pozostali wpłacili po jednym pełnym udziale, czyli po 10 rubli i po 
1 rublu wpisowego. 

Uzyskano w ten sposób fundusz pozwalający na rozpoczęcie 
działalności spółdzielni. Od tego momentu spółdzielnia spożywców 
„Zgoda” rozpoczęła starania o legalizację. 

Do nowo powstałej spółdzielni zaczęli zgłaszać się mieszkańcy 
Kazimierza i okolic. W ciągu kilku dni spółdzielnia liczyła już 64 
członków. 

W pierwszych dniach października 1907 roku Zarząd Spółdzielni  
„Zgoda” zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Puławach o wyda-
nie patentu. W urzędzie oznajmiono, że ze względu na zbliżający 
się koniec roku nie opłaci się wykupywanie patentu na cały rok  
i wydano patent na rok 1908, zezwalając jednocześnie na dzia-
łalność handlową od chwili, kiedy spółdzielnia została zgłoszona  
do władz skarbowych. 

Gdy wszystkie niemal formalności były załatwione, przystąpio-
no do urządzania pierwszego sklepu spółdzielczego. Lokal na sklep 
uzyskano w historycznej kamienicy Przybyłów, tak zwanej kamie-
nicy pod „św. Krzysztofem”, znajdującej się przy Rynku, w bardzo 
dobrym punkcie handlowym. 

Lokal składał się z dwóch pomieszczeń- ze sklepu frontowego  
i magazynu na towary. Ówczesny właściciel tego domu i znajdu-
jącej się w tym domu apteki Władysław Rajkowski, odstąpił spół-
dzielni piwnicę mieszczącą się w tej samej kamienicy. Urządzenie 

sklepu, tzn. szafę, ladę i inne niezbędne przedmioty wykonał stolarz 
Walerian Kaznowski z Przedmieścia Gdańskiego w Kazimierzu 
Dolnym.

Jak na ówczesne czasy sklep spółdzielni miał wygląd estetycz-
ny i był wygodnie rozplanowany.

Do pracy zaangażowano pierwszą sklepową Helenę Bulzacką 
(obecnie Wermanowa), której pomagał w pracy Wincenty Górecki, 
jako gospodarz sklepu. 

Mieszkańcy Kazimierza i okolicznych wsi przyjęli z dużym  
zadowoleniem powstanie nowego sklepu spółdzielczego, nazy-
wając go „własnym sklepem”. Towary do sklepu sprowadzano  
z Puław i Lublina. Niestety, wszystko trzeba było nabywać u pry-
watnych hurtowników, którzy niezbyt przychylnym okiem patrzyli 
na powstanie sklepów spółdzielczych. Ruch kupujących był duży.  
W ciągu kilku dni pierwszą partię towaru sprzedano i zaczęto 
sprowadzać nowe. Właśnie przypadały Święta Bożego Narodze-
nia i zarząd miał wiele kłopotów z zaopatrzeniem sklepu. Trzeba 
było powiększyć ilość i asortyment towarów, na co spółdzielnia 
nie posiadała funduszów. Z pomocą zarządowi przyszli niektórzy 
członkowie spółdzielni. Dr Jan Chojko pożyczył na krótki termin 
bezprocentowo 300 rubli, Konstanty Ulanowski na tych samych 
warunkach pożyczył 500 rubli, inni członkowie udzielili kredytu 
po 50, 30 a nawet po 100 rubli. W ten sposób zdobyto niezbędne 
fundusze na zakupy towarów na święta.

Ruch w sklepie był duży. Jedna sklepowa z trudem dawała 
sobie radę, choć gorliwie pomagali jej członkowie zarządu i rady 
nadzorczej, a szczególnie: Wincenty Górecki, Stefan Nowakowski  
i Aleksander Sobko. Wszyscy okazywali pomoc i radę i wnosili bez-
interesowną pracę, bo to był przecież „nasz sklep”, „nasza Zgoda”.

Na dzień 31.XII.1907 roku dokonano pierwszego, ścisłego re-
manentu. Wypadł zadowalająco. Nie ujawniono żadnych braków. 
Za ten krótki okres działalności spółdzielni nie sporządzano bilan-
su, a obroty doliczono do przyszłych obrotów 1908 roku.

W styczniu 1908 roku zarząd i rada nadzorcza postanowiły 
zaangażować kierownika sklepu. Chodziło o to, żeby do sklepu 
spółdzielni wprowadzić człowieka uczciwego, uspołecznionego  
i obeznanego z handlem. W marcu 1908 roku zaangażowano na 
kierownika sklepu Mieczysława Pietrzaka. Spisano z min umowę  
i pobrano weksle gwarancyjne na sumę 2 000 rubli. Weksle żyrowa-
li: Paweł Tarłowski i Wacław Pisula.

Pierwszy start spółdzielni był dobry. Okazało się, że mieszkańcy 
Kazimierza przekonali się do nowej placówki, czyniąc w niej coraz 
więcej zakupów. Wzrastała liczba członków, wzrastały również do-
chody spółdzielni. Kiedy w połowie 1908 r. zgłoszono spółdzielnię 
na członka Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywców – 
miała ona już swój poważny dorobek gospodarczy i społeczny. Pro-
mieniowała swą działalnością na okoliczne wsie. Obok spółdzielni 
spożywców w Puławach, w Nałęczowie, Spółdzielnia Spożywców 
„Zgoda” w Kazimierzu Dolnym była jedną z rozwijających się pla-
cówek. Zainteresowały się tą ożywioną działalnością spółdzielni 
władze Warszawskiego Biura Informacyjnego przy Towarzystwie 
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Kooperatystów, przysyłając na lustrację spółdzielni najwybitniej-
szych swych przedstawicieli. Mieli oni stwierdzić na miejscu, czy 
spółdzielnia prowadzi działalność zgodnie z założeniami ruchu 
spółdzielczego i czy odpowiada wymogom, by stać się członkiem 
Biura Informacyjnego, późniejszego Związku Stowarzyszeń Spo-
żywców. W tym właśnie celu przybył z Warszawy na pierwszą lu-
strację spółdzielni w połowie 1908 roku wybitny znawca i teoretyk 
spółdzielczości Romuald Mielczarski. Drugiej lustracji dokonał 
również wybitny teoretyk polskiego ruchu spółdzielczego, przyszły 
prezydent RP Stanisław Wojciechowski. Stwierdzili oni, że spół-
dzielnia Spożywców „Zgoda” w Kazimierzu rozwija wszechstronną 
działalność społeczno-gospodarczą w oparciu o podstawowe zasady 
ruchu spółdzielczego i dlatego też zasługuje na przyjęcie do Biura 
Informacyjnego przy Towarzystwie Kooperatystów, które jak wia-
domo, stało się głównym ośrodkiem krzewienia idei spółdzielczej 
w Polsce, zwłaszcza na ziemiach zaboru rosyjskiego.

DZIAŁALNOść GOSPODARCZA  
I KULTURALNO-OśWIATOWA  

SPÓŁDZIELNI W OKRESIE ZABORU

 Mimo dobrego startu działalność spółdzielni zwłaszcza 
na odcinku gospodarczym natrafiła na poważne trudności. Miej-
scowi sklepikarze, różnego rodzaju spekulanci i lichwiarze czynili 
wszystko, by utrudnić pracę nowej placówce spółdzielczej. Po-
dejmowane były z ich strony próby oskarżenia spółdzielni przed 

władzami carskimi o działalność polityczną. Było to tym bardziej 
niebezpieczne oskarżanie, gdyż w latach porewolucyjnych nie sła-
bły strajki robotników rolnych w majątkach obszarniczych, właśnie 
m.in. i w okolicy Kazimierza i Puław. 

Obok działalności gospodarczej Spółdzielnia Spożywców  
„Zgoda” prowadziła ożywioną pracę kulturalno-oświatową, w duchu 
wyzwoleńczo-narodowym. Tego rodzaju działalność spotkała się  
z dużym zainteresowaniem miejscowej młodzieży, która w warun-
kach zaborczych miała ograniczone możliwości wyżycia się kultural-
no-oświatowego. Z inicjatywy członków i pracowników Spółdzielni 
powstało kółko teatralne, które m.in. wystawiało sztuki teatralne, 
jak: „Krakowiacy i górale”, „Gwałtu co się dzieje”, „Łobzowianie”,  
„Ojcowizna” i inne.

Duże zasługi w pracy kółka teatralnego położył przybyły do 
Kazimierza w 1909 r. dr Jan Pawłowski i jego małżonka Maria  
z domu Czaplińska. W domu doktorstwa zaczęła się zbierać mło-
dzież i miejscowi działacze społeczni, jak: Kazimierz Ruciński, 
Tadeusz Kulesza, Maria Kuziowa, Mieczysław Pietrzak i inni. Mie-
czysławowi Pietrzakowi powierzono organizowanie miejscowej 
młodzieży i werbowanie chętnych do kółka teatralnego. W orga-
nizowaniu kółka dużą pomoc okazały panny Berensówny, Genia  
i Władzia, a także sklepowa „Zgody” Helena Bulzacka. Później 
wstąpiły do kółka: Marysia Giedówna, Marysia Błaszczyńska, 
Leontyna Matraszkówna, Helena Tarłowska oraz wiele innych. 
Do zespołu męskiego należeli m.in. Kazimierz Ruciński, Tadeusz 
Kulesza, Mieczysław Pietrzak, Tomasz Sarzyński, Jan Mańkowski, 
Edward Grasiński, Konstanty Krzemiński, Jan Kukliński. Marię 
Kuziową uznano za „zawodową” suflerkę kółka teatralnego.

Wspólnymi siłami wyremontowano salę w starym, historycz-
nym spichrzu, mieszczącym się nad Wisłą przy ulicy Puławskiej, 
w którym poprzednio był tartak. Tam też zbudowano wygodną,  
obszerną scenę. Dekoracje przygotowali wspólnie z młodzieżą 
Kazimierz Ruciński i Tadeusz Kulesza. Materiały na kurtynę i de-
koracje dostarczyła Spółdzielnia Spożywców „Zgoda”, a na wiele 
niezbędnych materiałów scenicznych i dekoracyjnych hojną ręką 
asygnowali pieniądze doktorstwo Pawłowscy. 

Społeczeństwo Kazimierza bardzo pozytywnie i z dużą sympa-
tią oceniło działalność kółka teatralnego. Były to bowiem pierwsze 
przedstawienia teatralne w tym mieście.

Zachwycony rozwijającym się życiem kulturalnym kierownik 
własnej orkiestry koncertowej, członek „Zgody” i stały mieszka-
niec Kazimierza – Aleksander Sienkiewicz ofiarował dla kółka te-
atralnego komplet instrumentów dętych i również bezinteresownie 
podjął się zorganizowania i wyuczenia zespołu muzycznego. Dzięki 
więc Sienkiewiczowi powstała w Kazimierzu dobra orkiestra, która 
przygrywała w czasie przedstawień teatralnych i koncertowała na 
tamtejszych plażach i wzgórzach.

Działacze społeczni skupieni w Spółdzielni „Zgoda” założyli 
również ochotniczą straż ogniową, która istnieje po dzień dzisiejszy.

Z inicjatywy Jana Pawłowskiego i grona mieszkańców Kazi-
mierza, a przede wszystkim murarzy: Pawła Tarłowskiego, Win-

Mieczysław pietrzak, lata trzydzieste lub czterdzieste. Fot. ze zbiorów Jana 
pietrzaka (wnuka)
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centego Góreckiego, Józefa Kośmińskiego, Jana Pielaka i innych,  
w tajemnicy przed strażnikami rosyjskimi dokonywano kilkakrot-
nie prac konserwacyjnych pamiątek narodowych, głównie podmu-
rza zamku i baszty.

Teatralne przedstawienia amatorskie dawały poważne dochody, 
które w początkowym okresie przeznaczano na uzupełnienie deko-
racji i zakup kostiumów. Później na jednym z posiedzeń zarządu 
„Zgody”, które odbyło się wspólnie z radą nadzorczą – Kazimierz 
Ruciński postawił wniosek, żeby kółko teatralne dało specjalne 
przedstawienie na naprawę dachu zabytkowego kościoła św. Anny 
w Kazimierzu.

Kościół ten był opuszczony, zaniedbany, dach zaciekał i drew-
niane wiązania gniły, co groziło zawaleniem. Kościół św. Anny 
jako zabytek historyczny należało bezzwłocznie ratować.

Wniosek Kazimierza Rucińskiego został przyjęty i jednomyśl-
nie zaakceptowany. Po porozumieniu się z dr J. Pawłowskim wy-
brano na wystawienie sztukę „Ojcowizna”. Zespół kółka teatralne-
go, gdy dowiedział się na jaki cel odbędzie się to przedstawienie,  
z wielką ochotą przychodził na próby i z zapałem przygotowywał 
się do występu.

W tajemnicy przed władzami carskimi  poinformowano miesz-
kańców Kazimierza i okolic o celu, na jaki przeznacza się dochód 
z przedstawienia.

W czasie przedstawienia sala teatralna była przepełniona. 
Przedstawienie to przyniosło ponad 8 000 rubli dochodu. Za tę 
sumę kupiono blachę cynkową i nakryto dach kościoła, który po 
dzień dzisiejszy znajduje się w dobrym stanie. W ten sposób urato-
wano zabytkowy kościół od zniszczenia.

Ożywiona działalność kulturalno-oświatowa spółdzielni spo-

wodowała zaostrzenie represji władz carskich wobec spółdzielni 
„Zgoda”. Pod ich presją zmuszony został do wycofania się z preze-
sa spółdzielni ks. Ferenzewicz, którego ówczesne władze kościelne 
przeniosły z parafii kazimierzowskiej do Końskowoli.

Jak się później dowiedzieliśmy, było to żądanie ówczesnego 
gubernatora lubelskiego, który aby ukrócić ożywioną działalność 
księdza w spółdzielni zażądał od władz kościelnych przeniesienia 
go do innej parafii.

Prezesem Spółdzielni Spożywców „Zgoda” na miejsce ustępu-
jącego pod presją księdza A. Ferenzowicza został wybrany emery-
towany pułkownik carskiej armii L. Lipiński, który był członkiem 
„Zgody”, a jako emeryt miał wiele wolnego czasu, by poświęcić się 
pracy społecznej.

Nawet wybór pułkownika carskiej armii na prezesa nie osłabił 
podejrzliwości władz carskich, które w dalszym ciągu śledziły dzia-
łalność spółdzielni. Pewnego dnia, we wrześniu 1909 roku podje-
chała pod sklep spółdzielni parokonna furmanka, z której wysiadło 
pospiesznie sześciu żandarmów. Wszyscy skierowali się do sklepu. 
Nakazali usunięcie kupujących i zamknięcie drzwi. Kierownik sklepu 
Mieczysław Pietrzak wyszedł razem z kupującymi i pobiegł do płk. 
Lipińskiego. Gdy pułkownik dowiedział się, że przyjechali z Puław 
żandarmi w zamiarze przeprowadzenia rewizji spółdzielni, okropnie 
się rozzłościł. Kazał sobie przygotować galowy mundur ze wszystki-
mi krzyżami i wysokimi odznaczeniami, nałożył „napoleoński” długi 
płaszcz z peleryną i udał się do „Zgody”. Stojący przed sklepem na 
warcie żandarm, gdy zobaczył zbliżającą się tak wysoką szarżę woj-
skową, otworzył drzwi sklepu i krzyknął do  żandarmów „smirno” 
– tzn. baczność. Pułkownik wszedł do sklepu czerwony ze złości jak 
burak i ostro w rosyjskim języku zapytał: „Kto tu jest starszy”? jeden 

sklep „Zgoda” na dawnej pocztówce z 1912 r. przed sklepem stoją sklepowa (sprzedawczyni) helena bulzacka i gospodarz sklepu Wincenty Górecki
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z żandarmów podskoczył do pułkownika i prężąc się na baczność 
wykrzyknął głośno: „Ja Wasze Wysoko Błagorodie”.

„Co ty tu robisz?” zapytał pułkownik.
„Rewizję przeprowadzam Wasze Wysoko Błagorodie”.
„Z czyjego zezwolenia?” krzyczał coraz głośniej pułkownik. 

„Czy wiesz, że ja tu jestem prezesem? I ja tylko mogę ci pozwolić 
na przeprowadzenie rewizji”.

„Nie wiedziałem o tym Wasze Wysoko Błagorodie” – powie-
dział żandarm.

Wówczas pułkownik zażądał wyjścia żandarmów ze skle-
pu, oświadczając, że on osobiście załatwi tę sprawę z władzami. 
Żandarmi posłusznie wyszli, a pułkownik kazał wezwać dorożkę 
i pojechał do Puław. Podobno w Puławach zrobił wielką awanturę 
Ziemskiemu Naczelnikowi. Po kilku dniach pułkownik pojechał do 
Lublina, mówiono, że został wezwany przez gubernatora. Po po-
wrocie z Lublina już do „Zgody” nie przyszedł, lecz przysłał list, 
w którym doniósł, ze z powodu słabego zdrowia zrzeka się funkcji 
prezesa spółdzielni. Prawdopodobnie otrzymał takie polecenie od 
gubernatora. Co się tam działo, trudno było wiedzieć, gdyż pułkow-
nik po powrocie z Lublina nie chciał nikogo przyjmować i o tej 
sprawie rozmawiać. W każdym razie od tego czasu do spółdzielni 
już więcej żandarmi nie zaglądali.

Na miejsce pułkownika Lipińskiego wybrano na prezesa Hipo-
lita Boratyńskiego, a jako członków Maksymiliana Wargockiego i 
Franciszka Pisulę. Zarząd ten kierował spółdzielnią prawie do za-
kończenia I wojny światowej.

*
Tak zwykle bywa, że wojna niesie ludności i jej organizacjom 

życia społecznego ruinę i zagładę. Dorobek kilkuletniej działalno-
ści Spółdzielni Spożywców „Zgoda” przerwała wojna. W 1915 r. 
podczas wycofywania się wojsk rosyjskich spółdzielnia została do-
szczętnie ograbiona. Dopiero w 1916 r. podjęto niemalże na nowo 
pracę spółdzielni z uratowaną gotówką w sumie około 1400 koron 
austriackich i małą ilością towarów, obliczoną na 1500 koron.

Jak na ówczesne stosunki była to suma niewystarczająca na 
rozwinięcie choć w szczupłym zakresie działalności gospodarczej 
spółdzielni. Dzięki energii ówczesnego kierownika sklepu spół-
dzielczego Jana Piądłowskiego i innym działaczom spółdzielczym 
zebrano pewne fundusze, które łącznie z funduszami spółdzielni 
wystarczyły na zakup towarów w syndykacie lubelskim.

Władze okupacyjne pomimo istnienia w Kazimierzu wielu 
sklepów spożywczych, powierzyły spółdzielni rozdział dla lud-
ności produktów żywnościowych na tzw. Kartki, co w znacznym 
stopniu wpłynęło na zwiększenie obrotów. Mimo tego spółdziel-
nia nie mogła rozwijać się w warunkach wojny i okupacji. Było to 
raczej wegetowanie i oczekiwanie na lepsze warunki dla rozwoju 
ruchu spółdzielczego. Na osłabienie działalności wpłynęła również 
opieszałość zarządu. W 1918 r. po ustąpieniu prezesa spółdzielni 
Hipolita Boratyńskiego wybrany został na to stanowisko Franci-
szek Werman. Prowadzenie rachunkowości powierzono Janowi 
Piądłowskiemu, dotychczasowemu kierownikowi sklepu.

DZIAŁALNOść SPÓŁDZIELNI  
W POLSCE MIĘDZYWOjENNEj

Nowy okres dla działalności spółdzielni otwiera się z chwilą od-
zyskania niepodległości Polski po zakończeniu I wojny światowej.

29 października 1920 roku Sejm uchwalił Ustawę o Spół-
dzielniach, która zastąpiła obowiązujące dotąd przepisy zaborcy i 
stanowiła jednolitą podstawę prawną dla wszystkich spółdzielni.  
W oparciu o przepisy nowej Ustawy rozpoczęła swą działalność 
Spółdzielnia Spożywców „Zgoda”.

Wpisana została do rejestru spółdzielni jako Spółdzielcze Sto-
warzyszenie Spożywców „Zgoda”.

Nowy start spółdzielni był trudny. Liczyła ona w 1922 roku 228 
członków, z czego rolnicy stanowili 27%, robotnicy 18%, pracownicy 
umysłowi 18% i pozostały procent inni. Wysokość udziałów ustalono 
na 6 000 marek. Zarząd Spółdzielni stanowili: Stanisław Szepietow-
ski (ksiądz), Jan Lenart (chłop) i Józef Lewicki (nauczyciel).

Na razie otworzono jeden sklep, którego obrót w 1923 r.  
wynosił 7 i pół miliona marek. W miarę ożywienia gospodarcze-
go w latach późniejszych następuje rozwój spółdzielni. Powstają  
w 1924 roku nowe 2 sklepy.

Nie posiadając jednak dostatecznego funduszu obrotowego 
spółdzielnia nie mogła konkurować z prywatnymi sklepami. Dawał  
się odczuwać brak towarów, co powodowało zniżone obroty,  
a zatem i osłabiało działalność gospodarczą spółdzielni. 

Chcąc zwiększyć obrót spółdzielnia rozpoczęła wydawać człon-
kom towar na kredyt. Nie przyniosło to jednak korzyści spółdzielni 
i nie było zgodne z ogólnymi założeniami ruchu spółdzielczego. 

Zmiana waluty i przeprowadzona zarządzeniem Ministra Skar-
bu reforma walutowa postawiła spółdzielnię w bardzo ciężkiej sy-
tuacji finansowej.

Żeby uchronić instytucję od całkowitego bankructwa, zwołano 
na dzień 13 września 1925 roku nadzwyczajne walne zgromadze-
nie członków, na którym zapadła uchwała o połączeniu „Zgody” 
z Okręgowym Spółdzielczym Stowarzyszeniem Spożywców „Po-
moc” w Puławach. Uchwałę o połączeniu zgłoszono do rejestru  
w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Po połączeniu Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Kazimierzu 
z okręgowym Stowarzyszeniem Spożywców „Pomoc” w Puławach, 
w Kazimierzu prowadzona była filia „Pomocy”, w której członko-
wie i ludność okoliczna dość dobrze była zaopatrywana w artykuły 
pierwszej potrzeby. Najazd hitlerowców w 1939 r. i spalenie Puław 
podczas działań wojennych, przerwało łączność z „Pomocą”. Ponie-
waż filia w Kazimierzu nie prowadziła księgowości, więc żadnych 
danych liczbowych o działalności filii podać nie możemy, gdyż  
w Puławach biura i archiwa Okręgowego Stowarzyszenia Spożyw-
ców „Pomoc” zostały doszczętnie spalone.

PÓŁ WIEKU DZIAŁALNOŚCI Miejskiej Spółdzielni Za-
opatrzenia i Zbytu „ZGODA” w Kazimierzu Dolnym 1908-1958, 

Zakład Wydawnictw CRS Warszawa 1961 (fragmenty)



69

KAZiMierZAcy

RODZINA 

Rodzina mojego ojca pochodziła z Warszawy. Mieli tam dużą 
kuźnię. Z powodu rozbudowy miasta zostali eksmitowani i bracia się 
rozjechali. Mój ojciec trafił do Kazimierza, gdzie się ożenił z Walerią 
z domu Czubińską pochodzącą z Cholewianki. Ojciec zmarł w 1963 
roku, miał 82 lata, a matka młodo, tylko 48 żyła. Zmarła w 1932 roku.

 
Moja rodzina mieszkała w Kamienicy Białej przy ulicy Senator-

skiej. Matka  urodziła sześcioro dzieci: Sabinę, Edwarda, Stanisława, 
Janinę, Czesława i Witolda. Oprócz nas w kamienicy mieszkały trzy 
rodziny żydowskie, wśród nich -na pierwszym piętrze- pp. Lichtso-
nowie, właściciele apteki. Lubiliśmy się wszyscy, bardzo dobre sto-
sunki panowały między nami. Między domem, a łaźnią był duży sad 
i ogród zajęty obecnie przez OSP.

Po I wojnie światowej ojciec bojąc się dewaluacji lokował pie-
niądze kupując ziemię- działki rolne i lasy. Naprzeciw stała kuźnia 
- jedna z 8 w Kazimierzu. Mój ojciec Jan był świetnym kowalem. 
Antoni Michalak, kiedy budował swój dom, zamawiał u niego różne 
dekoracyjne elementy.

Ojciec był vice-burmistrzem, krótko burmistrzem Kazimierza, 
a przez 25 lat komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej. Razem  
z rodzeństwem czyściliśmy kaski strażakom, a jak wybuchał pożar, 
pomagaliśmy mu się ubierać. Wszystko prędko, bo tato był nerwowy.

 Pamiętam, że na cmentarzu mieliśmy skrytkę z bronią. Ojciec 
nawet kosy na sztorc robił. Przy takim ojcu patriocie, po południu  
w niedziele uczyliśmy się w lesie strzelać do tarczy. Na wszelki wy-
padek uczył. Po I wojnie światowej była dewaluacja. Ojciec podej-
rzewał, ze pieniądze będą mało warte. Kupował działki rolne i las.  
W ogóle dużo trafnych pociągnięć finansowych robił. Na imieniny 
żony Walerii zamawiał cztery koszyki pieczywa. Czterech piekarczy-
ków na biało ubranych szło przez ulicę i składali te kosze w darze. 
Ojciec był bardzo zdolnym kowalem, świetnie kuł konie, naciągał 
obręcze na koło, tak na oko- rozgrzana na palenisku, kurczyła się 
na kole. W czasie wojny Niemcy wybrali ojca, żeby obsługiwał  
Wermacht. W klasztorze trzymali konie i wozy. Pomagałem ojcu, 
pisałem rachunki. Płacili nam co do feniga. Mili byli, raz przy piwie 
powiedzieli, żeby się ich nie bać, tylko tych z SS.

SZKOŁA

Ojciec chciał, żebyśmy się uczyli. Widział, że dużo czytam  
i chciał mnie zapisać do gimnazjum w Solcu. Rodzice chcieli, żebym 
został nauczycielem, a właśnie w Solcu było seminarium nauczy-
cielskie. Żeby mnie zapisać, musieliśmy iść tam 20 km na piechotę  
w górę Wisły. Szliśmy nocą. Ojciec wziął kawałek cegły i ja też, tak 
na wszelki wypadek, żebyśmy mieli czym się bronić w razie napaści. 
Rybacy przewieźli nas na drugą stronę rzeki. Na miejscu byliśmy  
6-7 rano. Wszystko było zamknięte, ale stróż za łapówkę zaprowa-
dził nas do dyrektora. Zdałem egzamin, zostałem zapisany, ale ze 
względu na dużą odległość od domu, a nie stać nas było na wynajęcie 
pokoju dla mnie, mama, która się martwiła o codzienną drogę tam  
i z powrotem, postanowiła, że spróbuję zdać egzaminy do Puław. 

Oblał maturę z polskiego, bo zrobił dwa błędy. Potem poszedł 
do podchorążówki, bo tam przyjmowali z poprawką. Pamiętam,  
że wtedy był ogromny wylew Wisły i do egzaminów uczyłem się  
z bratem Stanisławem, który był już w gimnazjum, na małej wysep-
ce w sadzie obok domu. Brat potem oblał maturę z polskiego, ale 
dostał się do podchorążówki, gdzie przyjmowali z poprawką. Potem 
był 5 lat w niewoli. Przed wojną nie był komunikacji autobusowej, 
dopiero Żyd Abram jako pierwszy kupił samochód i założył firmę 

Czesław Iberszer 
notowała joanna Zamorowska  

PAMIĘTAM

Fotografia przedstawiająca samotnego mężczyznę, została zrobiona na  
podwórku naszej kamienicy przy senatorskiej 17. Jest to senior rodu Jan  
(ojciec czesława)
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transportową. Pamiętam byłem wtedy w 8 klasie. Do szkoły jeździ-
łem codziennie rowerem, niezależnie od pory roku. Dzięki takiemu 
treningowi do tej pory jestem w dobrej formie, mam zdrowe serce, 
wytrzymałem obóz.

STUDENCI

W XX-leciu międzywojennym prof. Pruszkowski wybrał Kazi-
mierz na plener dla swoich studentów. Była to młodzież inteligentna, 
barwna, żywa, pełna pomysłów. Chcieli się bawić, poznawać Kazi-
mierz i szukać wrażeń, dlatego dzień i w nocy byli w ciągłym ruchu. 
Pamiętam, jak którejś nocy pilnując sadu rodziców, który był w okolicy 
cmentarza górnego, usłyszałem podejrzane odgłosy i szepty.  Odrucho-
wo chwyciłem za karabin, który miałem zrobiony przez kazimierskie-
go rusznikarza, zabitego podczas wojny przez Niemców. Na szczęście 
nie musiałam jej użyć, bo rozpoznałem głos Antoniego Michalaka. 
Skradałem się za nimi. Ubrani byli w tuniki i prowadzili uczone roz-
mowy o historii. Wśród nich byli dwaj bracia bliźniacy – Seidenbeutel.  
Cała grupa często urządzała na zamku przedstawienia, na które przy-
chodzili letnicy- już wtedy było głośno o Kazimierzu- bawili się  
w teatr, improwizowali na poczekaniu przedstawienia często wy-
korzystując w zabawach podobieństwo braci. Bliźniacy kupowali  
u mojej siostry mleko. Nigdy biedna nie wiedziała, który z nich  
już za nie zapłacił. Studenci robili tez na plaży ogromne rzeźby  
z mokrego piasku.

Latem ojciec wynajmował duży pokój. Mieszkała w nim jedna  
z uczestniczek pleneru. Była bardzo piękna i interesowali się nią pi-
loci z Dęblina. Nadlatywali samolotami nad nasz dom i zrzucali dla 
niej bukiety kwiatów. Postanowiła ukończyć kurs pilotażu. Niestety 
któregoś razu zbyt lekko ubrała się na lekcje latania, przeziębiła i 
umarła na zapalenie płuc.

WISŁA

Pamiętam Wisłę. Pływać nauczyłem się w wieku 4 lat. Nigdy 
nie bałem się wody, pływałem latem kilka razy dziennie. Którejś 
wiosny była ogromna powódź. Nie dość, że Wisła wylała, to do-
datkowo ogromne ulewy spowodowały potoki płynące z wąwozów.  
Cała woda płynęła Senatorską. Było jej tyle, że tato musiał łańcucha-
mi przywiązać kuźnię do ram okiennych w naszej kamienicy, żeby 
nie spłynęła do rzeki.

Pamiętam plażę po drugiej stronie Wisły. Od godziny 11 do 13 
grała orkiestra z 15 Pułku z Dęblina. Po południu grali na skwerku, 
gdzie był parkiet do tańca. Mieścił się mniej więcej gdzie dziś jest 
„Amfibar”. Przychodziło dużo ludzi z Kazimierza i okolic. Lubiłem 
tańczyć. Naukę tańca pobierałem u miłej rodziny żydowskiej, która 
mieszkała nad Wisłą. Ona tańczyła z mężczyznami, a on z kobieta-
mi. Kurs kosztował 4 złote tygodniowo. Świetnie uczyli, do tej pory 
wszystko pamiętam. Łowiłem też ryby, których było bardzo dużo w 
bystrej rzece. Któregoś razu znaleziono na mieliźnie jesiotra 300 kilo-
gramowego. Rybacy zabili go, a potem aż sześciu mężczyzn musiało 
go nieść. Zimą restaurator Berens i inni tłukli lód na rzece, przenosili 
potem do piwnic, okładali trocinami i tym sposobem przetrwał do 
następnej zimy. Wtedy zimy były ostre. Chodziłem na narty z moimi 
kolegami: Tyszkiewiczem, Fajersztajnem i Góreckim. Taki 5-6 kilo-
metrowy rejs robiliśmy na około – przez Góry i zjeżdżaliśmy obok 
Tarłowskiego na Dołach.

KAZIMIERSCY żYDZI

W Kazimierzu mieszkało trzech inwalidów, którzy stracili zdro-
wie w Powstaniu Styczniowym. Głowacki mieszkał na Puławskiej, 
Krzemiński mieszkał po sąsiedzku na Senatorskiej i trzeci bez nogi 

czesław iberszer

W tym samym miejscu zostało zrobione 
zdjęcie grupowe. Na dole przykucnęli sabi-

na bort i Witold - dzieci Jana. Kobieta  
z dzieckiem na reku to Wanda-żona  

Witolda. obok stoi jej teść Jan. W głębi za 
dwójka dzieci widać głowę Anny, żony cze-

sława. pozostali niezidentyfikowani.
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przy drodze na cmentarz, na „Wietrznej Górze”. Pamiętam Krzemiń-
skiego, który z fajką, o lasce codziennie o tej samej porze chodził 
na rynek. Po drodze mijał żydowski cheder, mieszczący się w przy-
budówce po prawej stronie Kamienicy Celejowskiej. Dzieciaki nie 
mogły się go doczekać i tkwiły w oknie, a kiedy nadchodził, za zgodą 
nauczyciela, wybiegały i mówiły mu „cześć”. On im zawsze „cześć” 
odpowiadał. Lubili się.

Podobno Piłsudski był trzy razy w Kazimierzu. Odznaczył ich 
medalem, a oni całując jego szynel dziękowali za to, że on skończył 
to, co oni zaczęli. 

Po powrocie z niewoli zapytałem brata, co stało się z Żydami  
kazimierskimi. Powiedział mi, ze pewnego dnia o godzinie 10 kazali 
im się zebrać, nikt nie uciekał, pognali ich piechotą przez Bochotnicę 
do Nałęczowa na stację kolejki wąskotorowej, która zawiozła ich do 
Poniatowej. Tam w lesie wykopali duży dół, wszystkich rozstrzelali, 
a potem ciała spalili. Stoi tam dziś pomnik pamięci 22 tysięcy pomor-
dowanych Żydów z  tych okolic Lubelszczyzny. Z wieloma Żydami 
byłem zaprzyjaźniony. Brakowało mi ich.

WOJNA

Pamiętam wojnę. Było cicho. Żydów nie było, bo albo się ukry-
wali, albo zostali wywiezieni. Nie było zabaw, hałasów, muzyki.

Aresztowali mnie w czerwcu 1940 roku. Razem ze mną areszto-
wali innych gimnazjalistów: Stanisława Tyszkiewicza syna lekarza 
i Tadeusza Wermana, którego rodzice mieli wędliniarnię na rynku. 
Kiedy  trzech uzbrojonych Niemców prowadziło mnie ulicą Sena-
torską od strony kuźni, żeby nas zamknąć w jednej z izb Kamieni-
cy Gdańskiej, nagle od ulicy Klasztornej wyjechała na koniu piękna 
amazonka. Nigdy wcześniej jej nie widziałem. Podjechała konno do 
naszej grupy bez śladu strachu i dała mi 500 złotych, życząc szczęśli-
wego powrotu do domu. Po wojnie próbowałem ja odnaleźć. Okazało 
się, że była dziedziczką majątku w Podgórzu. To była piękna wieś, 
nawet premier Sikorski chciał tam dom wybudować. Wielokrotnie 
jeździłem do jej wsi, szukając jej, albo kogokolwiek z rodziny. Do-
wiedziałem się, ze wszyscy uciekli, kiedy na Wiśle stał front rosyjski. 
Kilka lat po wojnie, kiedy jadłem u siostry pierogi z jagodami, wpadł 
nagle dekarz Czarnota i powiedział, że kobieta, której szukam zatrzy-
mała się w SARP-ie. Pamiętała mnie, pamiętała, że dała „górala”. 
Potem kilkakrotnie odwiedzałem ją w Warszawie.

Z Kazimierza zawieziono nas do Lublina na Zamek, a stamtąd 
pociągiem przez Puławy do obozu w Sachsenhausen. Tam umarł Staś 
Tyszkiewicz, który zawsze był słabego zdrowia. Pamiętam, że które-
goś razu kapo dostał kawałek słoniny. Nie przyznałem się, że to ode 
mnie, żeby splendor spadł na wszystkich. Od tamtej pory zmienił się 
na lepsze. Któregoś dnia zapytał mnie skąd mam takie nazwisko, bo 
zna je ze swoich stron (Alzacja-Lotaryngia). Napisał do swojej ro-
dziny, a oni odpisali, że to połączenie Iber (Uber-niem.) i Szer (cher-
franc.). Ale różnie nas nazywali, przekręcano nazwisko.*

Do 25 roku życia byłem związany z Kazimierzem. Potem poje-
chałem jako inżynier pracować w stoczni w Gdyni.

Mam dobrą rodzinę... . Miałem dużo szczęścia w życiu.

*Więcej wspomnień p. Iberszera z okresu wojny i obozu można znaleźć w książce 

„Zachować pamięć”,T.II, Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”,Warszawa 2006

Mężczyźni stojący w sadzie (obecnie jest tam remiza strażacka) od lewej: Zdzi-
sław bort syn sabiny i Jana, drugi to stanisław, senior Jan, czesław, edward i 
Witold.

Jedyne datowane – lato 1961, też ten sam sad. W głębi stoi sabina żona Jana 
opartego o drzewo, na ławce siedzi Jan i czesław, mający po bokach dwóch 
swoich synów Andrzeja i tomasza.
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Niewielkie, zadbane podwórko na tyłach Kamienicy pod Krzysz-
tofem, ukryte za bramą oddzielającą je od gwaru Małego Rynku. Pani 
Helena Materkowa wspina się po stromych, drewnianych schodach  
do niewielkiego mieszkania na pięterku. 

Wchodzi się do niego z drewnianej galerii biegnącej wzdłuż całego 
domu. Pani Helena mieszka tu od ponad 40 lat. Teraz – samotnie, kiedyś 
razem z mężem i trójką dzieci: Edwardem, Anną i Teresą. Mieszkanie 
jest niewielkie, ale zadbane i czyściutkie. Siedząc przy okrągłym stole 
gospodyni wspomina swoje długie życie, prawie całe związane z Kazi-
mierzem. Rodzice – państwo Łachowie – pochodzili z Powiśla (ojciec  
z Łazisk). Początkowe lata wspólnego życia spędzili w Nałęczowie, 
gdzie Józef Łach pracował w małej fabryczce – był tzw. „złotą rączką”. 
Ale za namową brata wyemigrował aż do Argentyny w poszukiwaniu 

lepszego życia. Wiodło mu się tam całkiem dobrze. Żona jednak nie 
chciała słyszeć o wyjeździe i po dwóch latach powrócił do rodziny. 

Pani Helena urodziła się w 1921 roku (nie dowierza, że ma już 
tyle lat – „towarzystwo musiało być pijane i złą datę podało księdzu”).  
A gdy skończyła 7 lat i miała iść do szkoły, rodzina przeprowadziła się 
do Kazimierza. Był rok 1928. Szkoła mieściła się już wtedy w nowym 
budynku przy ulicy Szkolnej. 

Helenka nie była grzecznym dzieckiem. „Byłam łobuzowata”  
– wspomina. Dawała się we znaki zwłaszcza swoim kolegom wyznania 
mojżeszowego. Jak sama mówi, dawała się podpuszczać. Raz nawet 
chciała koniecznie sprawdzić, jakie pończochy nosi rabin… Nie było 
drzewa, na które by nie weszła. Szybko poznała smak ciężkiej pracy. 
Od pani Huzarowej, która mieszkała w małym drewnianym domku 

Ewa Wolna

PANI HELENKA MATERKOWA

pani helena Materkowa  
z d. Łach. Fot. t.m.
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(dziś naprzeciwko sklepu „Cymes”) nauczyła się szyć. Na pierwszą 
uszytą przez siebie sukienkę kupiła materiał w pani Lubow w sklepie 
w Rynku. Umiejętność szycia przez długie lata była źródłem dodatko-
wych dochodów. Nie miała jeszcze 18 lat, gdy brała ślub ze Stanisła-
wem Materkiem z Męćmierza. Wielkie musiało być to uczucie, skoro 
w porozumieniu z rodzicami młodzi dopuścili się małego oszustwa, 
aby ksiądz mógł ślubu udzielić. Wesele odbyło się w domu pp. Micha-
laków u stóp baszty. 

A potem wspólne życie i ciężka praca. Na świat przychodziły ko-
lejno dzieci: Edward, Anna i Teresa. Mieszkali w różnych miejscach. 
W czasie wojny w małym domku w sadzie na ulicy Krakowskiej. Póź-
niej na parterze domu przy ulicy Klasztornej obok pp. Fernezych (tego 
domu już nie ma). A wreszcie od 1966 roku w obecnym mieszkaniu 

To wtedy rozpoczęła pracę w Banku Spółdzielczym, gdzie pracowała 
aż do emerytury. Wychowywała dzieci, prowadziła dom i pomagała 
mężowi, który rybaczył razem z p. Madejskim. On łowił ryby a ona je 
sprzedawała. Woziła je nawet do Lublina i Warszawy. Do dziś pamięta 
zapach i smak tych ryb: węgorzy, sandaczy czy cert (doskonale były 
wędzone). Dziś ryby tak nie pachną… Odkładała każdy grosz aby móc 
wyposażyć dzieci. 

Po śmierci męża żyje sama, choć nie jest samotna. Odwiedzają  
ją dzieci, wnuki. Spotyka się z koleżankami. Oglądają razem telewi-
zję. Codziennie chodzi do kościoła, choć dokucza jej noga po upadku  
z drzewa 27 lat temu („Żal mi było tych pięknych jabłek, które by  
się zmarnowały”) „I wciąż nie mogę uwierzyć, że już tyle lat żyję  
na świecie” – mówi z błyskiem w oku. 

stanisław Materek  
„rybaczący” na Wiśle

stanisław Materek  
przy wyplataniu koszy

stanisław Łach,  
ojciec pani heleny

pani helena w swoim mieszkaniu, 
10 sierpień 2009 r. Fot. t.m.
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Pomysł odrestaurowania zegara na Farze i zorganizowania balu 
charytatywnego w celu pozyskania funduszy na to przedsięwzięcie 
narodził się podczas posiedzenia Zarządu Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami w jednej z kawiarni na Rynku w maju 2008 roku. 

Dyskutowaliśmy kwestię zorganizowania balu charytatywnego 
celem zebrania funduszy na ratowanie Wikarówki, ale pomysł ten 
upadł ze względu na brak akceptacji przez Burmistrza idei odbudo-
wy Wikarówki i powołania Fundacji Dobroczynnej im. św. Anny. 
W dyskusji na temat reaktywowania balów przedwojennych orga-
nizowanych przez środowisko malarzy skupionych wokół Profeso-
ra Tadeusza Pruszkowskiego pojawiła się koncepcja corocznego 
organizowania takiego balu z udziałem całego obecnego środo-
wiska malarzy i poprzez pozyskanie prac i ich sprzedaż na aukcji, 
przeznaczenie uzyskanego dochodu na konkretny szlachetny cel. 
W sytuacji gdy nie było możliwe wsparcie odbudowy Wikarówki,  
powstał pomysł odrestaurowania zegara na Farze, który przez 
wszystkich członków Zarządu został zaakceptowany z aplauzem, 
gdyż spełniał cele statutowe Towarzystwa Opieki nad Zabytka-
mi, jakimi jest ochrona i ratowanie zabytków. Ksiądz Proboszcz  
Tomasz Lewniewski, któremu przedstawiliśmy ideę, zaakceptował 
ją i aktywnie wsparł nasze działania.

Do współpracy przy organizacji balu zaprosiliśmy Kazimier-
ską Konfraternię Sztuki, Dom Michalaków oraz Festiwal Filmowy  
„Dwa Brzegi”. Społeczność malarzy kazimierskich wspaniale odpo-
wiedziała na prośbę i wszyscy, do których się zwróciliśmy, podaro-
wali na aukcję prace, których zebraliśmy 36.

Bal został zorganizowany 09.08.2008, ostatniego dnia Festiwalu 
Filmowego i zakończył się ogromnym sukcesem. Goście znakomicie 
się bawili, a na aukcji sprzedano wszystkie prace uzyskując kwotę 
31.410 złotych. Dysponując środkami pozostało przystąpić do orga-
nizacji rekonstrukcji zegara i w miesiącach od sierpnia do paździer-
nika 2008 zaprosiliśmy do współpracy różnych zegarmistrzów reko-
mendowanych przez Cech Zegarmistrzów, Muzeum Zegarmistrzów 
w Warszawie oraz znanych z rekonstrukcji zegarów wieżowych  
w innych miastach. Wszystkich informowaliśmy, zgodnie z naszym 
przekonaniem, że odrestaurowywany będzie zegar ufundowany przed 
wojną, w latach 30-tych przez kazimierskiego aptekarza Stanisława 
Lichtsona i byliśmy ogromnie zaskoczeni, gdy wszyscy zaprosze-
ni do złożenia oferty zegarmistrzowie stwierdzili, że zegar ten jest 
dużo starszy niż sądziliśmy, czyli zegar z lat 30-tych dwudziestego 
wieku i datowali go na dwieście lat wcześniej, a może nawet więcej  

Włodzimierz Otulak

TEN ZEGAR STARY…
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i obiecywali dokładniej określić w trakcie przeprowadzanej rekon-
strukcji. Zarząd po analizie wszystkich ofert zdecydował się zlecić 
odrestaurowanie zegara olsztyńskiemu zegarmistrzowi Waldema-
rowi Porwalowi, który miał największe dokonania ze wszystkich,  
do których się zwróciliśmy, gdyż dotychczas wyremontował już  
ponad 15 zegarów wieżowych, w tym zegary w Kętrzynie, Mrągo-
wie, Gietrzwałdzie, Reszlu i innych miejscowościach.

Po stwierdzeniach zegarmistrzów, że zegar ten jest znacznie 
starszy, rozpoczęliśmy poszukiwanie informacji na temat ufundo-
wania zegara poprzez analizę dokumentów oraz starych fotogra-
fii, na podstawie których stwierdziliśmy, że otwór na cyferblat na 
wieży znajduje się już na najstarszych zdjęciach z ok. 1865 roku,  
ale niestety nie udało nam się stwierdzić, kiedy zegar został  
zainstalowany i jak wtedy wyglądał, gdyż nie zachowały się żadne  
dokumenty lub nie udało nam się do takich źródeł dotrzeć. Dopiero 
w wyniku przeprowadzonych prac naprawczych przez Waldemara 
Porwala, po wypiaskowaniu wszystkich elementów zegara, zauwa-
żalne stały się inskrypcje istniejące na mechanizmie, ale niewidocz-
ne dotychczas ze względu na zanieczyszczenia i rdzę pokrywającą 
mechanizm. Jedna z inskrypcji pochodzi z 1933 roku i powstała  
w związku z odbudowaniem zegara z inicjatywy Stanisława Licht-
sona i brzmi ona:

- -  * - - ZEGAR Z WIEKU XVI ODBUDOWANY PRZEZ 
MECHANIKA JANA KRUCZKOWSKIEGO 1933 ROKU * NA 
CHWAŁĘ PANU BOGU I OJCZYŹNIE 

Druga pochodzi z roku 1591 i świadczy o dacie jego ufundowa-
nia, co potwierdzają także zastosowane rozwiązania techniczne przy 
konstrukcji mechanizmu oraz sposób jego wykonania poprzez ręczne 
wykucie wszystkich elementów.

W wyniku przeprowadzonych prac udało się stwierdzić, że cały 
mechanizm zegara pochodzi z 1591 roku a w 1933 roku zostały  
uzupełnione drobne elementy, odważniki oraz tarcza cyferblatu.

Było to niesamowite odkrycie, świadczące o tym, że obok naj-
starszych organów w Polsce znajdujących się w Farze, znajduje się 
tam również jeden z najstarszych zegarów wieżowych i niezwykłym 
dokonaniem było jego odrestaurowanie w niezmienionym kształ-
cie pozwalającym na funkcjonowanie mechanizmu. Po odrestauro-
waniu zegar został przekazany Księdzu Proboszczowi Tomaszowi  
Lewniewskiemu podczas Mszy św. dziękczynnej w Poniedziałek 
Wielkanocny 13.04.2009 roku i służy od tej pory ponownie społecz-
ności kazimierskiej.

Po uzyskaniu zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na przycięcie dwóch drzew obecnie zasłaniających zegar: 
akacji i kasztanowca, będzie lepiej widoczny z Rynku, a dodatkowo 
zostanie zainstalowane oświetlenie, które pomoże wyeksponować 
zegar po zmroku.
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Staraniem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział  
w Kazimierzu Dolnym 12 września 2009r. odsłonięty został  
w Męćmierzu pomnik upamiętniający 70. rocznicę ratowania 
skarbów wawelskich. Poniżej opis tych niezwykłych wydarzeń.

W tym roku przypada 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. 
Ta sama okrągła rocznica wiąże się z wydarzeniami mającymi na celu 
ratowanie wawelskich skarbów. Niemcy do wojny przygotowywali się 
bardzo starannie, nie tylko gromadzili broń, szkolili wojsko, ale rów-
nież robili dokładne rozpoznanie naszego bogactwa narodowego. Mieli 
bardzo precyzyjny plan zagarnięcia dzieł sztuki i narodowych pamią-
tek historycznych. Plan ten obejmował także – a może przede wszyst-
kim skarby wawelskie. Znajdował się tam przecież Szczerbiec – miecz 
koronacyjny królów polskich, największa i najcenniejsza na świecie 
kolekcja arrasów i gobelinów, insygnia królewskie, hetmańskie buz-
dygany, zbroje husarskie, chorągwie, drogocenne wyroby złotnicze, 
dzieła sztuki i cenne pamiątki narodu polskiego.  Kiedy przyszedł czas 
by je spakować wypełniły 21 pokaźnych skrzyń i 8 rulonów. 

Niemcy na początku września zaczęli niebezpiecznie zbliżać 
się do Krakowa. Należało natychmiast wywieźć skarby wawelskie.  
Decyzja o ewakuacji była podjęta na dwa tygodnie przed wybu-
chem wojny na specjalnym posiedzeniu komisji konserwatorskiej. 
Myślano wówczas o wywiezieniu ich w porozumieniu z Kance-
larią Cywilną Prezydenta RP „gdzieś blisko na wschód”, gdzie by  
w wypadku wybuchu wojny bezpiecznie doczekały jej końca. U schył-
ku pierwszego dnia wojny skarby były spakowane a kustosz Stanisław  
Świerz-Zaleski bezskutecznie czekał na instrukcje z Warszawy co do 
terminu, sposobu i miejsca wywozu skarbów narodowych. 

Jednakże kontakt z władzami w stolicy był już zerwany i nie moż-
na było liczyć na decyzję co do ewakuacji. Pracownicy muzeum sami 
zatem podjęli się niełatwego zadania ratowania skarbów wawelskich. 
Samorzutnie w obliczu powagi sytuacji, stworzył się wąski sztab 
osób, które czuły się współodpowiedzialne za decyzję o dalszych 
losach skarbu. Tworzyli go: dr Stanisław Świerz-Zaleski – kustosz 
zbiorów wawelskich, Adolf Szyszko-Bohusz – kierownik renowacji 
zamku i dr Stanisław Taszakowki – kierownik administracji Wawelu. 
Później dołączyli do nich jeszcze Józef Krzywda-Polkowski – archi-
tekt ze służby odnowienia zamku oraz Bogdan Treter – konserwa-
tor wojewódzki. Zwrócili się do wojewody krakowskiego o pomoc 
i transport. Ten jednak odmówił, gdyż jak stwierdził, ważniejsza dla 
niego była ewakuacja urzędu. 

Po bezskutecznych poszukiwaniach transportu, z tragicznej sytuacji 
wyratował pracowników muzeum galar Franciszka Misia, zwykła wę-
glowa barka. Pamiątki i kosztowności szybko z Wawelu przewieziono 
na galar, który 3 września o godzinie 21.00 odpłynął w dół Wisły.

Kierownictwo postanowiło barką dowieźć skarby do Sandomierza 
a stamtąd samochodami do Jarosławia lub dalej jeszcze na wschód. 
Sandomierz wydawał się być dalekim, spokojnym zapleczem. Jed-
nak transport barką okazał się zbyt wolny. Po upływie dwóch dób 
pokonali zaledwie 60 km a czas naglił. Wtedy wsparcia udzielił przy-
padkowo spotkany inżynier Adam Bielański – naczelnik Okręgowej 
Dyrekcji Dróg Wodnych. Polecił puławianinowi Marianowi Śliwiń-
skiemu, wziąć na hol galar ze skarbami. Podróż nabrała większego 
tempa. A tu kolejny kłopot – zabrakło paliwa. W chwili, gdy już stra-
cili nadzieję, zza zakrętu wyłoniła się barka węglowa. Uzupełnili za-
pasy i popłynęli dalej. Na horyzoncie ujrzeli upragniony Sandomierz. 
Tu jednak zamiast spokoju, zastali Niemców bombardujących miasto 
i Wisłę. Bomby spadały w pobliżu zamaskowanego statku. Wiedzieli 
już, że tu skarb nie będzie bezpieczny i muszą szukać innego schro-
nienia. W Sandomierzu nie mogli liczyć na pomoc. Samochody się 
nie pojawiły, no i jeszcze atakujący Niemcy. Podjęto więc decyzję  
o dalszym transporcie wodnym. Ale i tu nie było lepiej. Annopol 
zbombardowany, most zburzony. Płynęli dalej, co jakiś czas natrafia-
jąc na polskie patrole, zniechęcające ich do dalszej podróży, opisując 
sytuację panującą wzdłuż Wisły. Jeszcze w Kaliszanach atak z samo-
lotu karabinami maszynowymi na statek i wreszcie Kazimierz.

Plany dopłynięcia do Dęblina a tam przeładowania skarbu na ko-
lej okazały się być nierealne, ponieważ Dęblin został zbombardowa-
ny a węzeł kolejowy zniszczony. Statek przybił do brzegu w miejsco-

Alicja Wasilewska

RATOWANIE WAWELSKICH 
SKARBÓW

Julian Karczmarczyk, tadeusz Augustynek i Jerzy Żurawski odsłaniają pomnik
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wości Męćmierz, tuż przed Kazimierzem, stąd planowano teraz udać 
się w kierunku Lublina.

Skarby zaczęto przeładowywać z galara na ląd. W tym czasie  
Stanisław Świerz-Zaleski i architekt Józef Krzywda-Polkowski do-
tarli do miasteczka. Mimo, że Kazimierz płonął po poprzednim na-
locie, naczelnik poczty pan Leopold Pisz był na posterunku. Miał 
kategoryczny rozkaz ewakuowania poczty ale wobec przedstawionej 
przez kustosza Świerza-Zaleskiego sytuacji stanął do jego dyspozy-
cji. Nawiązał kontakt z dowództwem grupy operacyjnej „Wojciech”, 
która przyrzekła samochody i ochronę wojskową. Dzięki nieocenio-
nej energii naczelnika poczty Leopolda Pisza, kustosz Świerz-Zaleski 
uzyskał od wojska przyrzeczenie dostarczenia kolumny samochodów. 
Od tej pory mała grupka samotnie walcząca o uratowanie skarbów 
miała być wsparta przez wojsko, jedyną jeszcze siłę, która była jej 
w stanie pomóc.  Pod opiekuńczymi skrzydłami Leopolda Pisza pra-
cownicy muzeum i ich rodziny znaleźli miejsce na odpoczynek. 

Obiecany tabor jednak nie nadszedł. Później okazało się,  
że został zbombardowany i zdziesiątkowany. W tej sytuacji bez-
cenne skarby przeszły w ręce chłopów. Furmanki przewiozły je  
z Męćmierza do Kazimierza a następnie do karmanowickiego lasu. 
Leopold Pisz w dalszym ciągu podtrzymywał kontakt z Dowództwem 
Okręgu Korpusu. Doszło do uzgodnienia, że samochody wojskowe  

z ochroną zostaną podstawione do Karmanowic. Jednak oddział,  
który był umówiony został przez Niemców rozbity, samochody 
zniszczone a większość żołnierzy poległa. 

Znów trzeba było cenny ładunek powierzyć miejscowym chło-
pom. Zgłosili się: Józef Pałka, Józef Samorek, Jan Zadora, Jan  
Lenart, Bronisław Węgielski, Walenty i Julian (na zdjęciu) Karcz-
marczykowie, Antoni Wrzesiński, Jan Grzegorczyk, Konstanty Saran 
i Czesław Grzegorczyk. Pod osłoną nocy przewieźli cenny transport 
do Wojciechowa. Tam skarby złożono w szkole i u państwa Hetma-
nów. Z Wojciechowa znowu połączono się z Leopoldem Piszem.  
On miał utrzymywać kontakty z wojskiem. Ponownie zostało zaalar-
mowane Dowództwo Okręgu Korpusu w Lublinie. I tym razem otrzy-
mano obietnicę przysłania samochodów. Kazano czekać na wiado-
mość. Okazało się, że obiecane samochody będą ale w Tomaszowicach.  
Zaś do tego miejsca transport trzeba zorganizować na własną rękę. 

Postanowiono znów zwrócić się o pomoc do chłopów. Włady-
sław Wójcik, Paweł Hetman, Piotr Sapała, Józef Chudzik, Franciszek 
Putowski, Stefan Szyszka i Józef Przygodzki bez słowa sprzeciwu 
przygotowali furmanki. I znowu nocą przewieziono skarb do kolejnej 
miejscowości – do Tomaszowic. Tu ujrzano wreszcie tak długo obie-
cywane samochody. Nareszcie doceniono wagę transportu. 

Do opieki z ramienia wojska przydzielono płk Kruk-Szustera. 
Ustalono nową trasę na Lublin-Zamość-Lwów. Ale i tu pojawiły się 
problemy i trasę zmieniono z Zamościa do Włodzimierza Wołyńskie-
go, Zbaraża, Tarnopola, ostatecznie przez Rumunię, Francję, Wielką 
Brytanię aż do Kanady. 

Jak zgodnie później stwierdzili bezpośredni organizatorzy i kie-
rownicy ewakuacji na wielkiej drodze skarbów z Wawelu do Kanady 
odcinek wiślany i transport furmankami były najcięższe i najbardziej 
dramatyczne, a zarazem decydujące o powodzeniu całego przedsię-
wzięcia. Zewsząd czyhało niebezpieczeństwo, poczucie katastrofy 
paraliżowało działanie. Ponadto grupa, wyjąwszy życzliwość przy-
godnych ludzi, była osamotniona w swej odważnej misji. W każdej 
chwili skarb mogli zagarnąć Niemcy. Zdecydowaniu kustosza Sta-
nisława Świerza-Zaleskiego, pracowników muzeum wawelskiego, 
łańcuchowi ludzi dobrej woli i ofiarnej pomocy członków społeczeń-
stwa zawdzięczać należy fakt, że tak się nie stało. Gdyby tylko jedno 
ogniwo tego łańcucha na Lubelszczyźnie pękło, katastrofa stałaby się 
nieodwracalna. Transport wyprzedzał Niemców na początku o dni 
ale już później tylko o godziny  a w końcu – koło Zamościa dosłow-
nie o minuty.

Po wojnie skarb długo nie powracał do Polski. Mimo, że dawno 
umilkły armatnie wystrzały a nad Wawelem powiewał biało-czer-
wony sztandar, skarby wawelskie nadal były w Kanadzie. Dopiero  
w 1959r. wraca do Polski część skarbów, w tym szczerbiec  
a w 1961r., po 22 latach tułaczki – arrasy.

Polska witała fakt powrotu skarbów niemal świętem narodowym. 
Nie kończące się kolejki zwiedzających, liczne artykuły w prasie  
i radiu, rozmowy ze świadkami ratowania skarbów. Nie było jednak 
wśród nich chłopów z Karmanowic i Wojciechowa, nie było Le-
opolda Pisza, Mariana Śliwińskiego czy Franciszka Misia i innych Julian Karczmarczyk

Napis na pomniku
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cichych bohaterów. Ten odcinek drogi znaczony niepewnością jutra, 
rozrywany bombami, kreślony łunami pożogi wojennej po 22 latach 
w ogólnej radości z odzyskania skarbów rysował się dość mgliście. 
Dopiero w 1965r. zabłysła pewna iskierka nadziei na odgrzebanie  
w pamięci tamtych dni. Wtedy to Antoni Wrzesiński wybrał się z 
wycieczką rolników do Krakowa. Tam w czasie zwiedzania Wawe-
lu, w przewodniczce rozpoznał kobietę, którą wiózł na swym wozie  
w czasie wojny, razem ze skarbami. Porozumieli się dzieląc wspo-
mnieniami z tamtych czasów.

Antoni Wrzesiński otrzymał Odznakę Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego i ….  na pewien czas sprawa została zamknięta. 

Na szczęście znalazł się dociekliwy człowiek, były pracownik 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Bolesław Gawin. Chwyta-
jąc nikły wątek, potrafił dotrzeć do sedna. On to, nie żałując trudu, 
pierwszy dotarł do Karmanowic  i Wojciechowa. Odkrył zapomniane 
nazwiska. Niestety nie wszyscy żyli. 

Bolesław Gawin zainspirował akcję moralnego uhonorowa-
nia chłopów z Karmanowic i Wojciechowa. W pół roku później,  
10.III.1973r. gospodarzy z Karmanowic, Wojciechowa i Gaju, w to-
warzystwie przedstawicieli władz politycznych i kulturalnych Lublina 
gościła Dyrekcja Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Sekretarz 
Rady Państwa Ludomir Stasiak uroczyście udekorował Złotymi Krzy-
żami Zasługi 9 żyjących jeszcze gospodarzy, uczestniczących w 1939 
roku w ratowaniu skarbu: Walentego Karczmarczyka, Juliana Karcz-
marczyka, Jana Grzegorczyka i Bronisława Węgielskiego z Karmano-
wic, Stanisławę Cieślik z domu Hetman, Piotra Sapałę, Władysława 
Wójcika, Ignacego Ziółka z Wojciechowa oraz Jana Chudzika z Gaju. 
Wraz z nimi Złote Krzyże Zasługi otrzymali dwaj byli pracownicy 
Państwowych Zbiorów na Wawelu towarzyszący skarbom od Krako-
wa do Bukaresztu: Bronisław Grodowski i Franciszek Ścigalski. 

Wcześniej z rąk Ministra Kultury i Sztuki Złoty Krzyż Zasługi 
otrzymał Marian Śliwiński. Niestety Antoni Wrzesiński nie dożył tej 
chwili. Wówczas gospodarze z Karmanowic, Wojciechowa i Gaju, 
po raz pierwszy w życiu oglądali pamiątki narodowe i arrasy, które 
dźwigali niegdyś na swoich ramionach i wieźli na swoich wozach. 
Uroczystości towarzyszyło wiele wzruszających momentów. 

W niespełna rok później 10.I.1974 r., w 13 rocznicę powrotu  
do kraju drugiej części skarbu wawelskiego na uroczystym spotkaniu 
w Muzeum w Kazimierzu Dolnym rodziny nieżyjących już uczest-
ników ratowania skarbów: Leopolda Pisza z Kazimierza Dolnego, 
Jana Lenarta, Józefa Pałki, Józefa Samorka, Konstantego Sarana,  
Antoniego Wrzesińskiego i Jana Zadory z Karmanowic oraz  
Franciszka Putowskiego, Józefa Przygodzkiego, Pawła Hetmana 
i Stefana Szyszki z Wojciechowa otrzymały list Ministra Kultury  
i Sztuki następującej treści:  „Za wysoce polityczną postawę  
Obywatela … w ratowaniu skarbów kultury narodowej we wrześniu 
1939 r.  składam na ręce rodziny gorące podziękowania i wyrazy 
uznania za ten czyn dokonany w trudnych warunkach wojennych”.

Wszyscy:  i gospodarze ..  i szoferzy..  i flisak - Franciszek Miś ...  
i kpt. Marian Śliwiński ... i Leopold Pisz – naczelnik poczty, wszy-
scy, którzy świadomie i nieświadomie przyczynili się do ratowania 
skarbów narodowych, zasłużyli na naszą wdzięczność i na utrwalenie 
ich nazwisk w pamięci narodowej i naszej własnej.

OD REDAKCJI:
Dla uczczenia pamięci zasłużonego dla ratowania skarbów wa-

welskich naczelnika poczty Leopolda Pisza (1903-1942).
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kazimierzu  

Dolnym ufundowało tablicę pamiątkową, która 16 października 
2009 r. została odsłonięta na budynku Poczty Polskiej.

   Zdjęcia: Stefan Kurzawiński

... odcinek wiślany i transport furmankami był najbardziej dramatyczny. Fot. t.m.
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TOWARZYSTWO

WOKÓŁ ESTRADY
„Budka Suflera we wspomnieniach Romualda Lipko”.
„ ... Prawdziwe dzieje Budki rozpoczynają się mniej więcej w roku 1972, kiedy to Krzysztof Cugowski 
przyłącza się do zespołu Romka Lipko “Zrzeszenie Cnót Wszelakich”. Po tej fuzji muzycy zostają przy 
nazwie Budka Suflera, ale tak naprawdę datę powstania kapeli wyznacza termin wydania pierwszego 
nagrania radiowego “Sen o dolinie” w lutym 1974 roku ...”

LITERATURA
„Z Kazimierza na Sorbonę”
Prof. Zofia Mitosek – urodzona w Kazimierzu, wykłada teorię literatury na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Jest dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej na Sorbonie. Autorka wielu prac naukowych oraz zbio-
ru miniatur „Pelargonie”, osnutych na wspomnieniach z kazimierskiego dzieciństwa.

FOTOGRAFIA
„Czy fotografia jest sztuką?”
Czy zdjęcie robione urządzeniem optyczno-mechaniczno-elektronicznym może mieć znamiona sztuki? 
Jakie kryteria winna spełniać fotografia, aby ją uznać za sztukę? W jakim stopniu osobowość autora, 
jego zdolność postrzegania i przełożenia rzeczywistości na obraz to warunkuje?

Prof. Aleksander Błoński  – wykłada fotografię
w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej.

  

ARCHITEKTURA
„Tożsamość miasteczka – czyli jak współczesna architektura rozmawia  
z pięknem przeszłości”
Spojrzenie na współczesne realizacje architektoniczne zabytkowych miasteczek Europy – jako materiał 
do dyskusji o Kazimierzu.

Prof. arch. Konrad Kucza-Kuczyński 
Wydział Architektury PW, Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

DZIEDZICTWO KULTUROWE
„Rola muzeum w „nowoczesnym” mieście historycznym.”
(Na przykładzie Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – Pomniku Historii)
Czy muzeum może być alternatywą dla kultury konsumpcji? Czy może współkreować rzeczywistość 
miasteczka? Jaką rolę w tym zakresie  powinno spełniać w Kazimierzu Dolnym? ...

 Jacek Serafinowicz – dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego,
historyk sztuki, konserwator zabytkow

Opracował: Stefan Kurzawińsk

PROGRAM SPOTKAń AUTORSKICH
ZREALIZOWANYCH PODCZAS II FESTIWALU FILMU I SZTUKI “DWA BRZEGI” 
W SIEDZIBIE TOWARZYSTWA PRZYjACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

PRZY  UL. MAŁACHOWSKIEGO 5B

4 sierpnia (poniedziałek)

 5 sierpnia (wtorek)

6 sierpnia (środa)

7 sierpnia (czwartek)

8 sierpnia (piątek)
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WIERSZ

Leszek Długosz

PRZED NOCĄ

Żegluga wody i obłoków
Wiklina, przedwieczorne ptaki
Do wrót senności docierają
–  Zaciąga się horyzont atramentowo – złoty

Po sadach polach wśród zarośli
– Zewsząd wyrastają cienie
Słychać,  już depczą pierwsze kroki „wczoraj”
– Z szelestem schodzą do Miasteczka

Nad basztą kazimierską 
Realność dokonuje zmiany warty

Mówi przeze mnie (słyszę) jakiś głos
Daleki
– Choć wargi moje nieruchome
I więcej – oczy, głos
I moje wynajęte serce
Chcę to powtórzyć
(Bo ktoś powinien
–  M u s i ? )
Bo się wyrazić musi
Powiedzmy o tym – w d z i ę c z n o ś ć
–  Dobranoc świecie

Choć usta moje milczą
Mówi przeze mnie
Jakiś głos daleki
 –  Dobranoc świecie
 –  Było pięknie…



galeria
janusz kapusta

Wiersz i rysunek pochodzą z książki „Podróże” , Wyd. Biały Kruk, Kraków, 2008.
Autor wierszy Leszek Długosz, Autor rysunków Janusz Kapusta



Władysław Skoczylas, Fantazje kazimierskie, akwarela

Władysław Skoczylas, Zima w Kazimierzu, akwarela
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