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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
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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


