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PIECZARA MROCZKÓW.
ARCHAICZNY GRÓB RODZINNY ZE WSCHODNIEGO MAZOWSZA

Mazowsze i Podlasie, trady-
cyjnie obfitujàce w drobnà

szlacht´, zachowa∏y do dzisiaj
wiele reliktów staropolskiej kul-
tury duchowej i materialnej.
Spo∏ecznoÊç drobnoszlachecka,
konserwatywna i uparta, niez∏om-
nie trwa∏a przez wieki przy swoich
poglàdach, zwyczajach i obycza-
jach. Wp∏ywa∏a na to z pewnoÊ-
cià zasiedzia∏oÊç w jednym miej-
scu od wielu pokoleƒ, co spowo-
dowane by∏o skromnymi zasoba-
mi finansowymi. Mo˝na udo-
wodniç, ˝e korzenie szlachty za-
siedlajàcej okolice Ka∏uszyna
(obecnie powiat miƒski), po∏o˝o-
nego mniej wi´cej w po∏owie dro-
gi mi´dzy Warszawà a Siedlcami,
si´gajà XV w., gdy tworzy∏a si´
tamtejsza parafia1.  

WÊród rodzin o najstarszej 
w okolicy tradycji wyró˝nia si´
rodzina Mroczków z zaÊcianka
Mroczki-¸opuchy, „piszàca si´”
z ¸opuchowa. Ich protoplastà by∏
rycerz spod Grunwaldu, Mroczek
z ¸opuchowa herbu Leszczyc,
postaç niezwykle barwna, wspo-
mniana nawet przez Jana D∏ugo-
sza2. Do wielu pamiàtek przesz∏oÊ-
ci, które przechowa∏y si´ w tej
rodzinie i jej wsi Mroczkach,
nale˝y tak˝e zabytek kultury ma-
terialnej i duchowej zarazem. Jest
nim tzw. „pieczara Mroczków” –
grób rodzinny na cmentarzu pa-
rafialnym w Ka∏uszynie. 

Pierwotnie cmentarz ka∏uszyƒ-
ski znajdowa∏ si´ przy koÊciele 
i s∏u˝y∏ parafianom do prze∏omu
wieku XVIII i XIX. Póêniej 
przeniesiono go na teren odleg∏y
o ok. 600 m od dzisiejszego koÊ-
cio∏a, po∏o˝ony na uboczu przy
granicy miasteczka i drodze wio-
dàcej do Milewa3. WÊród wielu
dziewi´tnastowiecznych nagrob-
ków, cz´sto bardzo interesujàcych

stylistycznie, wykonanych z miej-
scowego polnego lub importowa-
nego kamienia albo odlanych z ˝e-
liwa, na szczególnà uwag´, zda-
niem autora, zas∏uguje jeden z naj-
skromniejszych grobów rodzin-

nych – wzmiankowany powy˝ej
grobowiec rodziny Mroczków.

Ksi´gi metrykalne parafii
przynoszà informacje o licznych
jeszcze w XVIII w. pochówkach
miejscowej szlachty w koÊciele.

The Mroczki Cave in Ka∏uszyn. Photo: M.P.O. and D. Fiedler, 1998.
Pieczara Mroczków w Ka∏uszynie. Fot. M.P.O. i D. Fiedler, 1998.
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Pierwotna Êwiàtynia zbudowana
by∏a z drewna i zapewne mia∏a
niewielkie rozmiary. Dlatego z cza-
sem rozros∏e rodziny kolatorów 
i pozosta∏ej okolicznej szlachty
musia∏y mieç trudnoÊci, by pomie-
Êciç w koÊciele swych zmar∏ych.
To z pewnoÊcià spowodowa∏o, ˝e
wprawdzie czàstkowa, ale wcià˝
nie spauperyzowana szlachta ka-
∏uszyƒska zacz´∏a budowaç groby
„familijne”. 

Literatura zwiàzana z polskà
tematykà vanitatywnà, mortalnà 
i sepulkralnà nie porusza tematu
grobowców szlacheckich4. Jest to
wi´c zagadnienie czekajàce na
opracowanie i niewàtpliwie na
nie zas∏ugujàce. Nale˝y zatem
przedstawiç doskonale zachowa-
ny przyk∏ad.

Jak ju˝ wspomniano wy˝ej,
grób rodzinny okreÊla si´ mianem
pieczary. S∏owo to potwierdza
tez´ o dawnym rodowodzie gro-
bowca. „Pieczara” – to wed∏ug
najnowszego s∏ownika etymolo-
gicznego j´zyka polskiego autor-
stwa prof. Andrzeja Baƒkow-
skiego –  rutenizm, który pojawi∏
si´ w 1566 r. To rosyjskie s∏owo
wywodzi si´ ze starobu∏garskiego
i oznacza „piec podziemny, zie-
miank´ z piecem”5. Aleksander
Brückner wyjaÊnia: pieczarami 
z ruska zowià lochy podziemne6.
„S∏ownik j´zyka polskiego” pod
red. prof. Witolda Doroszew-
skiego okreÊla pieczar´ jako jam´
powsta∏à w skale na skutek
ruchów górotwórczych lub dzia-
∏ania wody, wiatru, itp. oraz – co
jest w tym przypadku wa˝niejsze
– w drugim, przestarza∏ym ju˝
znaczeniu, jako katakumby, kryp-
t ,́ grobowiec7. Cytowane w s∏ow-
niku przyk∏ady u˝ycia wyrazu
brzmià nast´pujàco: Patrza∏, jak
grobów otwierano wieko, jak
przodków trumny wÊród st´ch∏ej
pieczary sp∏owia∏e k niemu wy-
szczerza∏y lica8. Pod koÊcio∏em
murowana pieczara dla z∏o˝enia
zmar∏ych9. Warto te˝ przypomnieç
pi´kne frazy Stanis∏awa Trem-
beckiego (1730-1812): Rozumiem,
˝e tamtejsze zwiedza∏eÊ pieczary,
k´dy le˝à chwalebni z uczynków 

i wiary10. W przypadku przedmio-
towego grobu rodzinnego mamy
do czynienia nie tylko z zabyt-
kiem materialnym, ale i niemate-
rialnym, za czym przemawia 
anachroniczny termin, jakim do
dziÊ jest okreÊlany. Pieczara to
zabytek kultury i budownictwa.

Pieczara Mroczków zbudowa-
na jest w kszta∏cie niewysokiego
kopca ziemnego, nakrytego dar-
nià, o wymiarach 190 cm szer. 
i 420 cm d∏. U stóp kurhaniku
znajduje si´ zag∏´bione wejÊcie
szer. 140 cm, zamkni´te ˝elazny-
mi podwojami o wymiarach 88 x
90 cm. Widniejà na nich resztki
aplikowanego napisu z ˝elaznych,
kutych liter, który mo˝na odtwo-
rzyç jako „[G]RÓB [FAM]ILI-
JNY // [...] [M]ROC[ZKA] //
[...]9 R.” Nad wejÊciem do wn´t-
rza mogi∏y znajduje si´ trójkàtne,
rozciàgni´te na szer. 140 cm 
i wysokie na 40 cm nadpro˝e 
z ró˝owego granitu, wyciosane 
z g∏azu narzutowego. Wykuto 
w nim krzy˝ oraz ozdobne ˝∏obie-
nia, powtarzajàce kszta∏t nadpro-
˝a. DoÊç nieporadna stylistyka 
i lokalny materia∏ wskazujà praw-
dopodobnie na miejscowy, ama-
torski warsztat. Mo˝na te˝ sàdziç,
˝e chronologicznie ten fragment
kamieniarki jest wczeÊniejszy.
Grób u wezg∏owia zaopatrzono 
w cz´Êciowo obrobiony cokó∏ 
z kamienia polnego zwieƒczony
krzy˝em, o ogólnej wysokoÊci
215 cm11. Na wyg∏adzonej po-
wierzchni coko∏u wyryto pobo˝-
ny i pokorny zarazem napis:
„BÑDè // WOLA TWOJA //
PANIE BO˚E”. 

Krzy˝ nawiàzuje do „drzewa
˝ycia”, imitujàc w kamieniu frag-
menty surowego pnia i ga∏´zi.
Umieszczono na nim odlanà w cy-
nie postaç Chrystusa Ukrzy˝o-
wanego. Ta cz´Êç kamieniarki,
zresztà te˝ z miejscowego surow-
ca, zdradza znacznie bieglejszego
rzemieÊlnika i mo˝e byç dato-
wana na póêniejsze lata. Ró˝nice
te mogà potwierdzaç hipotez´, ˝e
grobowiec cz´Êciowo zosta∏ prze-
niesiony ze starego, zlikwidowa-
nego cmentarza przy koÊciele.

W nowym miejscu odtworzono
typowy zapewne, od dawna prak-
tykowany kszta∏t, zachowujàc
tradycyjnà, anachronicznà nazw´. 

Pod kopcem ziemnym kryje
si´ piwnica nakryta sklepieniem
kolebkowym. Ca∏oÊç wymuro-
wana zosta∏a prawdopodobnie
z miejscowej, wypalanej na polu
ceg∏y. Sposób rozwiàzania tech-
nicznego (ziemianka)nasuwa praw-
dopodobnie s∏uszne skojarzenia 
z innà, cz´stà w okolicy budowlà
gospodarczà – piwnicà, a raczej
lodownià12. 

W przypadku pieczary Mrocz-
ków mamy zapewne do czynienia
z rozpowszechnionym niegdyÊ na
terenie Mazowsza i Podlasia ty-
pem szlacheckiego grobowca ro-
dzinnego. Jak wiadomo, uroczys-
toÊci polskiej szlachty, szczegól-
nie Êluby i pogrzeby, w mniejszym
stopniu inne wydarzenia rodzin-
ne, gromadzi∏y licznych krew-
nych, powinowatych, sàsiadów 
i przyjació∏. Rozrzucenie ich po ca-
∏ym kraju, warunki pogodowe albo
polityczne, powodowa∏y opóênie-
nia obrz´dów, aby umo˝liwiç udzia∏
w nich wszystkim zainteresowa-
nym. W tak wa˝nym losowo zda-
rzeniu, jak Êmierç, wiàza∏o si´ to
niekiedy z koniecznoÊcià d∏ugie-
go przechowywania cia∏a zmar-
∏ego. Byç mo˝e, co jest hipotezà,
stosowano do tego celu przydo-
mowe lodownie. Nawet jeÊli ta
zbie˝noÊç formalna obu typów
budowli nie wzi´∏a si´ wprost 
z pobocznej funkcji (przechowa-
nia zw∏ok przed pogrzebem), to 
z pewnoÊcià ch´ç godnego z∏o-
˝enia nieboszczyka w ziemi i jak
najd∏u˝szego zachowania cia∏a 
i trumny w dobrym stanie spowo-
dowa∏a powstanie podobnych bu-
dowli, lecz ju˝ o wy∏àcznie grze-
balnym i sakralnym charakterze.

W okolicy przetrwa∏y tak˝e
pieczary innych rodzin. Wed∏ug
informacji uzyskanych od sied-
leckich konserwatorów zabytków
podobne groby znajdujà si´ m.in.
w Latowiczu, Jeleƒcu i Tuchowi-
czu. W tej ostatniej miejscowo-
Êci odrestaurowany zosta∏ gro-
bowiec rodziny Dmochowskich
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THE MROCZKI CAVE. AN ARCHAIC FAMILY SEPULCHRE IN EASTERN MAZOVIA 

herbu Pobóg13. Równie˝ na cmen-
tarzu w Ka∏uszynie by∏o wi´cej ta-
kich grobów rodzinnych. Popad∏y
jednak w ruin´ lub zosta∏y, nie-
które niedawno, zmodernizowa-
ne, co spowodowa∏o zatarcie 
ich archaicznego, staropolskiego

charakteru. Stàd tym wi´ksza war-
toÊç opisanej pieczary Mrocz-
ków. Uwzgl´dniajàc ten fakt
autor niniejszego artyku∏u wystà-
pi∏ w dn. 15.10.2002 r. do Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków z wnioskiem

o wpisanie tej mogi∏y do rejestru
zabytków. Wniosek jest obec-
nie za∏atwiany. Jego realizacja
przyczyni si´ bez wàtpienia do
podtrzymania miejscowej tra-
dycji, ÊwiadomoÊci i patriotyzmu
lokalnego.

Mazovia and Podlasie, the tra-
ditional terrain of the petty

gentry, have preserved myriad relics
of Old Polish spiritual and materi-
al culture. One such example is the

plain sepulchre of the Mroczki
family in the parish cemetery in
Ka∏uszyn (county of Miƒsk Mazo-
wiecki). The sepulchre was built
in the form of an earth-covered dug-

out, decorated with simple archi-
tectural detail carved in local field
stones. The ancient nature of this
object is evidenced by its name –
pieczara (cave), used up to this day.

Przypisy

1. Kodeks dyplomatyczny Ksi´stwa Ma-
zowieckiego, oprac. J.T. Lubomirski, War-
szawa 1863, s. 272, wymienia w przywile-
ju z 1476 r., zwalniajàcym od przymusu
budowy i naprawy zamków, protoplastów
takich „ka∏uszyƒskich” rodzin, jak np.
Abramowskich, ChroÊcickich, Klukow-
skich, Milewskich, Olszewskich, Patoc-
kich i Szymborskich. KoÊció∏ w Ka∏uszy-
nie powsta∏ w 1447 r., zaÊ jego parafia 
w 1472 r., [za:] J. Nowacki, Archidiecezja
poznaƒska w granicach historycznych 
i jej ustrój, Poznaƒ 1964, t. II, s. 549.
Poj´ciem rodzin „autochtonicznych” autor
okreÊla miejscowà szlacht´, cz´sto nie-
przerwanie zasiedzia∏à w osadach (które
najcz´Êciej sama za∏o˝y∏a na surowym
korzeniu), od których, w wi´kszoÊci przy-
padków, utworzy∏a w formie przymiotni-
kowej swoje nazwiska. Taka szlachta, za-
mieszkujàca swoje gniazda od poczàtku
ich istnienia, cz´sto przyby∏a na te tereny
skàdinàd, podczas akcji kolonizacyjnej.
Niekoniecznie jest wi´c „odwiecznie”

miejscowa lub nawet rdzennie mazowiec-
ka. Przyk∏adem Mroczkowie z ¸opuchowa
w Wielkopolsce, osiedli we wsi Mroczki-
¸opuchy. 

2. M. Pietraszak Dmowski, O pochodzeniu
rodziny Mroczków herbu Leszczyc, [w:]
„Gens – rocznik Towarzystwa Genealo-
giczno-Heraldycznego”, Poznaƒ 2001, 
s. 27-48, oraz [w:] „Rocznik ka∏uszyƒski”,
Ka∏uszyn 2002, z. 2, s. 31-56.

3. Liczne zdj´cia zabytkowych nagrobków
z cmentarza w Ka∏uszynie wraz z komen-
tarzem M. Bartosiak, b. t. , [w:] „Rocznik
ka∏uszyƒski”, Ka∏uszyn 2002, z. 2, s. 188 i n.

4. Przekonuje o tym np. obszerna biblio-
grafia w katalogu wystawy: J. Dziubkowa,
Vanitas. Portret trumienny na tle sarmac-
kich obyczajów pogrzebowych, Muzeum
Narodowe w Poznaniu, Poznaƒ 1996, 
s. 311 i n.

5. A. Baƒkowski, Etymologiczny s∏ownik j´-
zyka polskiego, Warszawa 2000, t. 2, s. 547.

6. A. Brückner, S∏ownik etymologiczny
j´zyka polskiego, Warszawa 1974, s. 407.

7. S∏ownik j´zyka polskiego, pod red. W. Do-
roszewskiego, Warszawa 1964, t. 6, s. 307.

8. M. Ba∏ucki, Poezje, Kraków 1887, s. 343.

9. K. Wild, Pami´tnik o ksi´ciu Karolu
Radziwille pisany pod∏ug Archiwum Nie-
Êwieskiego, Lwów 1864, s. 7.

10. S. Trembecki, Wiersze w materiach
politycznych. Pisma wszystkie, Warszawa
1953, t. 1, s. 166.

11. Wymiary otrzymane dzi´ki uprzej-
moÊci pana Cezarego Ostasa z siedleckiej
S∏u˝by Ochrony Zabytków.

12. To skojarzenie zawdzi´czam pani Jo-
annie Dziubkowej z Muzeum Narodowego
w Poznaniu, znanej specjalistce od m.in.
staropolskiej kultury sepulkralnej i mor-
talnej.

13. Informacje od pana Cezarego Ostasa 
z S.O.Z. w Siedlcach, list z 21.02.2003 r.

Biblioteka m.st. Warszawy or-
ganizujàc wystaw´ pn. „War-

szawa w kolorze sepii” zapropo-
nowa∏a w´drówk´ po mieÊcie tro-
pami pierwszych polskich foto-
grafów – Karola Beyera, Marcina
Olszyƒskiego, Konrada Brandla, Ja-

na Mieczkowskiego i wielu innych.
WÊród licznie powstajàcych

w XIX w. firm i zak∏adów foto-
graficznych by∏a grupa wyró˝nia-
jàca si´ w Warszawie zarówno tra-
dycjami zawodowymi, jak i za-
s∏u˝onà renomà. Rywalizowa∏y

one mi´dzy sobà pod wzgl´dem
jakoÊci us∏ug, stosowania nowi-
nek technicznych, wysokoÊci cen.
Poza znanym atelier Karola Be-
yera, artysty, naukowca i patrioty,
zwanego „fotografem narodo-
wym” ze wzgl´du na zas∏ugi 

WARSZAWA W KOLORZE SEPII.
MIASTO I LUDZIE W OBIEKTYWACH XIX-WIECZNYCH FOTOGRAFÓW

Beata Chyliƒska-Staƒczak, Zofia Zarachowicz
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
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w okresie powstania stycznio-
wego, do grupy tej nale˝a∏ zak∏ad
Jana Mieczkowskiego – nowo-
czesnego fotografa i przedsi´-
biorcy. Wprowadzi∏ on, oprócz ma-
sowej produkcji modnych wów-
czas zdj´ç ma∏ego formatu, zwa-
nych biletowymi lub wizytowymi
(cartes de visite), równie˝ retusz
negatywów. W 1862 r. zak∏ad
Mieczkowskiego wykona∏ a˝ 
237 tys. odbitek zdj´ç wizyto-
wych osób prywatnych, znanych
osobistoÊci oraz reprodukcji obra-
zów i grafik, sprzedawanych bez-
poÊrednio w zak∏adzie, w ksi´-
garniach, sklepach papierniczych 
i galanteryjnych.

Fotografie, luzem i w albu-
mach, nap∏ywa∏y do Biblioteki
Publicznej od poczàtku jej za-
∏o˝enia w 1907 roku. Stanowi∏y
nieod∏àcznà cz´Êç spuÊcizny po
licznych darczyƒcach, przekazu-
jàcych jej swoje zbiory biblio-
teczne, ikonograficzne oraz oso-
biste pamiàtki i korespondencj´.
W 1933 r. ∏àczna liczba rycin 
i fotografii przechowywanych 
w wyodr´bnionym w 1923 r. dzia-
le sztuki i kartografii wynosi∏a
2712 pozycji. Obecnie liczba zin-
wentaryzowanych fotografii si´-
ga 1600, z czego po∏owa to zdj´-
cia ukazujàce Warszaw´.

We wrzeÊniu i paêdzierniku
2003 r. w gmachu im. Kierbe-
dziów, przy ul. Koszykowej 26,
mo˝na by∏o zobaczyç, jak w ciàgu
kilku dziesi´cioleci 2. po∏. XIX w.
zmienia∏a si´ Warszawa, wyglàd
jej domów, ulic, placów oraz 
jej mieszkaƒcy. Na kolejnych
planszach przypomniano War-
szaw´ kobiet w ˝a∏obnych, czar-
nych sukniach, patriotycznych
manifestacji 1861 r., kozaków 

i carskich urz´dników, ale tak˝e
artystycznej cyganerii, gwiazd
dramatu i opery Warszawskich Te-
atrów Rzàdowych, ˝yjàcà w rytm
melodii arii Moniuszki i ukraiƒ-
skich dumek. Pokazano tak˝e
miasto Szko∏y G∏ównej War-
szawskiej, jej profesorów i absol-
wentów, pozytywistów, pisarzy 
i wynalazców, fabrykantów, leka-
rzy, higienistów, pacyfistów,
„entuzjastek” i emancypantek.
Zaprezentowano ponadto sylwet-
ki samych fotografów. 

Wystawa – po raz pierwszy 
w tak du˝ym wyborze prezentujà-
ca zbiory biblioteki – by∏a okazjà
do zapoznania si´ z nie publiko-
wanymi po wojnie fotografiami
dokumentujàcymi takie wydarze-
nia, jak: budowa wodociàgów i filt-
rów miejskich w 2. po∏. XIX w.
czy po˝ar Teatru RozmaitoÊci 
w 1883 r. Dzi´ki niej mo˝na by∏o
zajrzeç do pokoju dzieci´cego 
w willi Wernickiego, cukierni
Lourse’a w Hotelu Europejskim,
pokoju kàpielowego w domu 
dr. Wincentego Brodowskiego na

Sewerynowie, a tak˝e reprezenta-
cyjnych wn´trz Zamku Królew-
skiego i Ratusza. 

Na wystawie pokazano rów-
nie˝ liczne przyk∏ady Êcis∏ego so-
juszu fotografii i informacji pra-
sowej – zdj´cia ilustracyjne towa-
rzyszàce opisom wydarzeƒ i uro-
czystoÊci, fotoreporta˝e oddzia-
∏ywajàce na odbiorców g∏ównie
pot´gà obrazu. Fotografie ukazu-
jàce si´ w prasie, ju˝ bez poÊred-
nictwa rysownika i drzeworytu,
sygnowane przez fotografa i jego
zak∏ad mieszczàcy si´ pod kon-
kretnym adresem, potwierdzajà
autonomicznà pozycj´ autora
zdj´ç oraz twórczy aspekt repre-
zentowanej przez niego profesji.

Wszystkie te pamiàtki 
XIX-wiecznej Warszawy ma 
w swoich zbiorach Biblioteka
Publiczna (Biblioteka G∏ówna 
Województwa Mazowieckiego),
zlokalizowana w zabytkowych
wn´trzach gmachu ufundowa-
nego przez Kierbedziów w nie-
dalekim sàsiedztwie Traktu 
Królewskiego.
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MIASTA W DOKUMENCIE ARCHIWALNYM.
MA¸E OJCZYZNY – BOLIMÓW WCZORAJ I DZIÂ

We wrzeÊniu 2003 r. w Boli-
mowie odby∏a si´ uroczys-

toÊç inaugurujàca internetowy
projekt zatytu∏owany Miasta w do-
kumencie archiwalnym, dost´p-
ny w portalu Polska.pl. Od tej
miejscowoÊci, po∏o˝onej w powie-
cie skierniewickim, na wschód od
¸owicza, rozpocz´∏a si´ interne-
towa prezentacja dziejów kilku-
nastu historycznych miast Polski.

Dzi´ki Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Paƒstwowych oraz
Naukowej i Akademickiej Sieci
Komputerowej NASK ju˝ od ro-
ku na stronach portalu dost´pny
jest serwis zatytu∏owany Skarby
archiwów polskich, prezentujàcy
w dwóch wersjach j´zykowych –
polskiej i angielskiej ponad 180
najcenniejszych dokumentów. Ma
on umo˝liwiaç dost´p do trudno
osiàgalnych êróde∏ archiwalnych,
popularyzujàc tym samym his-
tori´ Polski. Kontynuacjà tego za-
mierzenia jest realizowany w∏aÊ-
nie serwis Miasta w dokumen-
cie archiwalnym. Dokumenty
zamieszczone na stronach www,
udost´pnione przez Archiwa Paƒ-
stwowe, a tak˝e zaczerpni´te ze
zbiorów publicznych i prywatnych,
przypominajà o dawnej Êwiet-
noÊci i bogatej miejskiej tradycji
Bolimowa. Zamierzeniem realiza-

torów projektu jest przedsta-
wienie w niedalekiej przysz∏oÊci
w podobny sposób kilkunastu
ma∏ych miast i miejscowoÊci: 

silkowa, WiÊnicza i Zab∏udowa.
Niektóre z tych miejsc, podobnie
jak Bolimów, mia∏y prawa
miejskie, ale utraci∏y je jeszcze 
w XIX w. Na ogó∏ miejsco-
woÊciom tym nie poÊwi´co-
no wiele uwagi w istniejàcych 
przewodnikach turystycznych,
atlasach, czy innego rodzaju opra-
cowaniach specjalistycznych.

Ma∏gorzata Laskowska-Adamowicz, Ewa Pop∏awska-Buka∏o
historyk sztuki, konserwator zabytków

KOBiDZ

Bochni, Brzozowa, Chrzanowa,
Czerwiƒska, K´t, Latowicza,
Le˝ajska, ¸om˝y, Przeworska,
Skawiny, Szreƒska, Warty, Wa-

The “Sepia-tinted Warsaw” ex-
hibition was an unforgettable

journey along the trail of the first
Polish photographers, including
Karol Beyer, Marcin Olszyƒski,
Konrad Brandl, and Jan Miecz-
kowski. Old photographs showed

how Warsaw, its houses, residen-
tial and public interiors, streets,
squares and the inhabitants chang-
ed in the course of several dec-
ades during the the second half of
the nineteenth century. They also
recalled the patriotic demonstra-

tions of 1861, the local Bohemia
and the stars of the dramatic the-
atres and the Opera. The host of
the exhibition was the Library of
the capital city of Warsaw, which
collects photographs from the
time of its  establishment in 1907.

SEPIA-TINTED WARSAW. THE TOWN AND PEOPLE THROUGH THE LENSES 
OF NINETEENTH-CENTURY PHOTOGRAPHERS
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A ceremonial inauguration of
an Internet project entitled

Towns in Archival Documents,
available on www.Polska.pl, took
place in September this year in
Bolimów. It is precisely this 
location, situated to the east of
¸owicz, which inaugurated an
Internet presentation of the histo-
ry of more than ten historical
towns in Poland. 

The www. pages contain 22
handwritten and cartographic docu-
ments made available by the State
Archives thanks to the NASK
Scientific and Academic Com-
puter Network as well as extract-
ed from sources in public and pri-
vate collections for the purpose of
recalling the former splendour

and municipal traditions of Boli-
mów. The intention of the authors
was to render possible access to
archival sources, and in this way
to popularise the history of
Poland by using new media. In
the near future, the history of
other small towns and localities:
Bochnia, Brzozów, Chrzanów,
Czerwiƒsk, Kàty, Latowicz, Le-
˝ajsk, ¸om˝a, Przeworsk, Skawi-
na, Szreƒsk, Warta, Wasilków,
WiÊnicz and Zab∏udów, will be
presented in a similar manner and
saved from oblivion.

The open form of the presen-
tation made it possible to expand
the material by means of assorted
souvenirs associated with the
place of residence, such as family

photographs or reminiscences, in
order to encourage a more in-
depth acquaintance with local his-
tory and mould the feeling of
local identity. 

The meeting which inaugu-
rated the project was attended by
about 150 invited guests, who
were welcomed by Andrzej
Jagura, the head of the commune
of Bolimów. Brief speeches were
given by Doc. Dr. hab. Daria
Na∏´cz, the Head Director of the
State Archives, and Dr. Maciej
Koz∏owski, Director of the
NASK Scientific and Academic
Computer Network. The premises
of the project were presented by
Hubert Wajs, Director of the
Main Archive of Old Acts in

Zamiarem twórców serwisu
jest pokazanie w nowoczesny 
i atrakcyjny sposób trudno do-
st´pnych dokumentów szerokie-
mu gronu osób odwiedzajàcych
strony internetowe oraz wydoby-
cie z zapomnienia bogatej historii
wymienionych miejsc, ∏àczàcej
wspó∏czesnych ich mieszkaƒców
z lokalnà przesz∏oÊcià. Otwarta
forma prezentacji, pozwalajàca na
poszerzanie zamieszczonych ma-
teria∏ów o ró˝nego rodzaju pa-
miàtki zwiàzane z miejscem za-
mieszkania, takie jak zdj´cia
rodzinne czy wspomnienia, ma
zach´ciç do g∏´bszego poznania
w∏asnych dziejów i kszta∏towania
poczucia to˝samoÊci lokalnej.

Na spotkanie inaugurujàce
projekt przyby∏o ok. 150 zaproszo-
nych osób. GoÊci przywita∏ Andrzej
Jagura, wójt gminy Bolimów.
Krótkie przemówienia wyg∏osili:
doc. dr hab. Daria Na∏´cz, naczel-
ny dyrektor Archiwów Paƒstwo-
wych i dr Maciej Koz∏owski, dy-
rektor Naukowej i Akademickiej

Sieci Komputerowej NASK.
Za∏o˝enia projektu zaprezentowa-
li: dr Hubert Wajs, dyrektor Archi-
wum G∏ównego Akt Dawnych 
w Warszawie oraz Marek Marzec,
kierownik serwisu internetowego
www.Polska.pl. Swoimi spostrze-
˝eniami podzielili si´ z uczestnika-
mi spotkania równie˝: Alojzy Or-
szulik, biskup diecezji ∏owickiej,
prof. dr hab. in˝. Micha∏ Kleiber,
minister telekomunikacji, Ryszard
Mikliƒski, wiceminister kultury 
i senator Gra˝yna Staniszewska.

Podczas prezentacji serwisu
przedstawiona zosta∏a historia 
Bolimowa, opracowana na pod-
stawie 22 dokumentów archiwal-
nych – r´kopiÊmiennych i karto-
graficznych. Zosta∏y one udost´p-
nione w internecie w postaci repro-
dukcji oraz przepisanych i prze-
t∏umaczonych z ∏aciny tekstów.
Wzbogacone galerià zdj´ç przed-
stawiajàcych zabytki architektury
Bolimowa, umo˝liwiajà pe∏ne
poznanie historii i teraêniejszoÊ-
ci tej niewielkiej miejscowoÊci,

dawniej miasta, które utraci∏o
swój status w wyniku burzliwych
dziejów. O jego dawnym znaczeniu
Êwiadczà oprócz wymienionych
dokumentów nieliczne, zachowa-
ne do dziÊ pomniki miejscowej
tradycji: renesansowe koÊcio∏y –
Âw. Trójcy i Âw. Anny oraz mo-
gi∏a z czasów I wojny Êwiatowej, 
w której spoczywajà ˝o∏nierze
polegli w wyniku u˝ycia po raz
pierwszy na Êwiecie chloru jako
broni chemicznej.

Prezentacj´ zakoƒczy∏a krótka
dyskusja, której uczestnicy do-
cenili inicjatyw´ organizatorów 
i podkreÊlili koniecznoÊç jej kon-
tynuacji i rozwoju. Spotkanie
uwieƒczy∏y wyst´py artystyczne
miejscowej m∏odzie˝y szkolnej
i staropolska biesiada.

Nast´pnym miejscem po Bo-
limowie, które uzyska swój por-
tret dokumentalno-historyczny, do-
st´pny w serwisie Miasta w do-
kumencie archiwalnym, b´dzie
Czerwiƒsk nad Wis∏à, wzmianko-
wany ju˝ w dokumentach z XI w.

TOWNS IN ARCHIVAL DOCUMENTS.
SMALL HOMELANDS – BOLIMÓW YESTERDAY AND TODAY 
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teatralne. W woj. ∏ódzkim nato-
miast mo˝na by∏o uczestniczyç 
w prezentacji Êredniowiecznych
dzie∏ muzyki wokalnej, technik ma-
larskich i literatury. Ponadto odby-
wa∏y si´ koncerty, warsztaty dla
dzieci i m∏odzie˝y. Zosta∏y udo-
st´pnione do zwiedzania najcen-
niejsze zabytki architektury.
Podczas obchodów w woj. pomor-
skim otwarta zosta∏a wystawa pn.
„Znaki Krajobrazu Pomorskiego
– dziedzictwo utracone”, a tak˝e
nastàpi∏a inauguracja konwersa-
torium „Znaki Ziemi Pomorskiej”.
Dodatkowo Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami, oddzia∏ w S∏up-
sku, zorganizowa∏o imprez´ “Po-
morze – nasz region, nasza oj-
czyzna, nasza Europa”, podczas
której mia∏a miejsce prelekcja 
i objazd pod has∏em „Poznajemy
zabytki kaszubszczyzny”.

Na Mazowszu przygotowano 
i zrealizowano program o bardzo
urozmaiconym charakterze. Udzia∏
w obchodach wzi´∏o 21 placówek
kulturalnych. Odby∏y si´ dwa fes-
tyny w Czersku i w Sochaczewie,
wycieczka dla mieszkaƒców Ma-
zowsza „Zabytkowa architektura
przemys∏owa Warszawy”, mo˝na
by∏o zwiedziç miejsca zazwyczaj
niedost´pne: Forty Wawrzyszew-
skie, fabryk´ Norblina, wytwórni´
wódek, starà zajezdni´ tramwa-
jowà, starà, zabytkowà gazowni´.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

W2003 r. odby∏y si´ w Polsce
po raz jedenasty Europejskie

Dni Dziedzictwa, nad którymi pa-
tronat honorowy objà∏ Waldemar
Dàbrowski, Minister Kultury RP. 

Europejskie Dni Dziedzictwa
organizowane sà od 1992 r. z ini-
cjatywy Rady Europy i pod pa-
tronatem Unii Europejskiej. Od
dwóch lat koordynatorem obcho-
dów jest Centro National de Cul-
tura w Lizbonie, wczeÊniej funkcj´
t´ pe∏ni∏a Fundacja Króla Bau-
douina z Brukseli. Uroczyste otwar-
cie obchodów tego europejskiego
Êwi´ta mia∏o miejsce w Dublinie,
w Irlandii, 6 wrzeÊnia 2003 r.

Polska by∏a jednym z 47
paƒstw bioràcych udzia∏ w obcho-
dach. Mi´dzy 18 a 21 wrzeÊnia
odby∏y si´ liczne imprezy, które
mia∏y na celu przede wszystkim
kszta∏towanie to˝samoÊci kultu-
rowej poprzez bezp∏atne udo-
st´pnienie muzeów i wn´trz za-
bytkowych budowli oraz prezen-
tacj´ poszczególnych regionów 
i przybli˝enie problematyki ochro-
ny dóbr kultury. W ramach obcho-
dów organizowane by∏y tak˝e war-
sztaty, konferencje, widowiska ar-
tystyczne i wystawy.

W Polsce animatorami sà 
przede wszystkim organizacje po-
zarzàdowe, które wspó∏pracujà
z Krajowym OÊrodkiem Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków oraz

z Regionalnymi OÊrodkami Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków,
Wojewódzkimi S∏u˝bami Ochrony
Zabytków, w∏adzami miejskimi 
i samorzàdowymi.

Tematyka obchodów Europej-
skich Dni Dziedzictwa w Polsce
by∏a bardzo zró˝nicowana. Ch´ç
wspólnego Êwi´towania i celebro-
wania uroczystoÊci wyrazi∏o 11 wo-
jewództw: kujawsko-pomorskie,
lubelskie, ∏ódzkie, ma∏opolskie,
mazowieckie, podlaskie, pomor-
skie, Êlàskie, Êwi´tokrzyskie, war-
miƒsko-mazurskie i wielkopolskie.

Celem obchodów w tych wo-
jewództwach by∏o przybli˝enie
spo∏ecznoÊci lokalnej zabytko-
wych obiektów ma∏o znanych bàdê
zapomnianych. W woj. lubelskim,
odbywa∏y si´ projekcje filmowe,
warsztaty plastyczne, liczne kon-
certy, wystawy i improwizacje

Malwina ¸askawska
KOBiDZ

Warsaw, Marek Marzec, head of
www.Polska.pl. Alojzy Orszulik,
the bishop of the diocese of
¸owicz, Prof. Dr. hab. Micha∏
Kleiber, the Minister of Tele-
communication, Ryszard Mikliƒ-
ski, Vice-Minister of Culture, and

Senator Gra˝yna Staniszewska
shared their observations with 
the other participants of the 
presentation. 

The meeting ended with a brief
discussion which expressed ap-
preciation for the organisers’ 

initiative and stressed the neces-
sity of its further continuation and
development.

The presentation closed with
artistic performances given by the
local school children and students
and an Old Polish reception. 
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The year 2003 marked the
eleventh European Heritage

Days held in Poland under the
honorary patronage of  Waldemar
Dàbrowski, Minister of Culture
of the Republic in Poland. The
event was attended by eleven
voivodeships. 

The  prime intention of  the
numerous meetings which took
place on 18-21 September was to
shape cultural identity by means
of free-of-charge access to muse-
um exhibitions and interiors of
historical buildings, a presenta-
tion of particular regions and the

protection of cultural property.
The European Heritage Days
included education workshops,
conferences, artistic shows, exhi-
bitions, festivities, folklore per-
formances, etc.  

THE EUROPEAN HERITAGE DAYS

W obchody zaanga˝owa∏o si´ ca-
∏e woj. mazowieckie. W samej tyl-
ko Warszawie udost´pniono bez-
p∏atnie wejÊcie do dwunastu mu-
zeów oraz Ogrodu Botanicznego.
Atrakcje kulturalne oferowa∏y tak-
˝e Sochaczew, Tu∏owice, Czersk,
Liw, Kadzid∏o i Przysucha.

W pozosta∏ych wojewódz-
twach odbywa∏y si´ konferencje
popularnonaukowe, festyny i wy-
st´py folklorystyczne, zwiedzanie
z przewodnikami miast, zabytko-
wych miejsc, muzeów. Zaintereso-
wanie wzbudzi∏y kiermasze ksià˝-
kowe, wystawy oraz warsztaty edu-
kacyjne. Ca∏oÊç uÊwietni∏y de-
gustacje potraw regionalnych.

Patronami medialnymi obcho-
dów na Mazowszu by∏y: TVP 3,
Gazeta Wyborcza”, WiK, „Wel-
come to Warsaw”, Radio Klasyka,
Tok FM, Rock Radio Mazowsze.




