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Śladami  marii  i  Jerzego Kuncewiczów  
po  Kazimierzu  dolnym

Żaden pisarz nie rozsławił Kazimierza Dolnego tak jak uczy-
niła to Maria Kuncewiczowa. Związana z miasteczkiem nad 
Wisłą przez kilkadziesiąt lat była obserwatorką i  uczestniczką 
zarówno życia artystycznego jak i codziennej egzystencji 
mieszkańców.

Kuncewiczowa opisywała tutejsze realia społeczne, a także 
urodę pejzażu i architektury na kartach opowiadań, powieści, 
szkiców i wspomnień umiejętnie łącząc fakty z fikcją literacką.

Szlak Kuncewiczów umożliwi turystom odwiedzenie miejsc, 
które są w różnym stopniu związane z życiem i twórczością 
pisarki oraz postaciami wykreowanymi na kartach jej książek.

W przewodniku, który opisuje 12 wybranych lokalizacji, 
 zostały uwzględnione opinie i spostrzeżenia jakie Maria 
 Kuncewiczowa utrwaliła na kartach cyklu 20 opowiadań pod 
wspólnym tytułem „Dwa księżyce” oraz wspomnieniowego 
utworu literackiego „Listy do Jerzego”.

Długość trasy, która zaczyna się w Domu Kuncewiczów a kończy na cmen-
tarzu parafialnym, wynosi około 2 kilometrów. N a jej  niespieszne przejście 
i zwiedzanie należy przeznaczyć do 3 godzin.



dom Kuncewiczów

Siedziba Marii i Jerzego Kuncewiczów, zwana domem 
„Pod Wiewiórką” (potocznie także  Kuncewiczówką), 
wznosi się na wierzchowinie, na którą prowadzi 
 wąwóz Małachowskiego. Dom powstał w 1936 roku 
 według projektu znanego architekta Karola Siciń-
skiego.  Wcześniej Kuncewiczowie spędzali wakacje 
w  wiejskiej chacie, która stała w pobliżu na  posesji 
 odkupionej od mieszkającej po sąsiedzku Reginy 
 Białowiejskiej-Glinkowej.

Maria Kuncewiczowa urodziła się w 1895 roku 
w   Rosji, w  Samarze. Po studiach filologicznych oraz 
muzycznych w Polsce i Francji, zadebiutowała jako 
pisarka w  1918 roku pod panieńskim nazwiskiem 
Szczepańska. Jednocześnie występowała na koncer-
tach  śpiewając pieśni Ravela, arie operowe i stare 
francuskie  piosenki. Ostatecznie miłość do literatury 
i odniesione na tym polu sukcesy przeważyły o pisar-
skiej karierze Marii. W jej talent wierzył i ogromnie ją 
wspierał mąż Jerzy – wzięty adwokat, polityk i literat.

Po raz pierwszy Kuncewiczowa przyjechała do Kazi-
mierza Dolnego w 1927 roku. Przywiózł ją tu  Jerzy, 
 który znał miasteczko od dzieciństwa, z czasów 
 wypraw wakacyjnych z rodzicami. 

Na wzgórze Małachowskiego przyprowadziła Kunce-
wiczową Irena Lorentowicz, jej przyjaciółka,  studentka 
Tadeusza Pruszkowskiego, scenografka, natchniona 
Mena z „Dwóch księżyców”. 

Nie zachował się stary domek wiejski, który stał wśród 
brzóz ani też stolik, przy którym Maria Kuncewiczowa pi-
sała „Dwa księżyce”. W pobliżu dawnej chatki stoją tylko 
cementowe słupy podtrzymujące niegdyś bramę i furtkę.

Pomysłodawcą budowy domu z prawdziwego  zdarzenia 
był Jerzy Kuncewicz. Na tę inwestycję  sprowadzono 
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 sosnowe bale. Podwaliny wykonano z kazimierskiej 
opoki z pobliskiego kamieniołomu, zaś dach pokrył 
gont. Częste konsultacje Jerzego z architektem Karo-
lem Sicińskim zaowocowały powstaniem przytulnego 
gniazda rodzinnego. W „Listach do Jerzego” pisarka 
wyznała: Raz jeszcze Karol Siciński wykazał talent: roz-
maite belkowate stropy i piękne posadzki. Nie zabrakło 
wiechy na gontowym ganku, proboszcza z kropidłem 
i uczty dla rzemieślników. Od tego to właśnie domu wy-
jechaliśmy wkrótce na długo.

Dom Kuncewiczów, lata 70. XX w. (MNKD)

M. Kuncewiczowa na tarasie swojego domu w 1958 r. (MNKD)
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Wybuch wojny zastał Kuncewiczów w Kazimierzu. To tu 
schronili się uchodźcy z Warszawy, m.in. Julian  Tuwim 
i Antoni Słonimski. 10 września 1939 roku goście i go-
spodarze opuścili kazimierski dom. Kuncewiczowie 
spędzili na emigracji ponad 20 lat. Mieszkali m.in. we 
Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. 

W czasie okupacji dom Kuncewiczów należał do nie-
mieckiego lekarza wojskowego, a od jesieni 1944 był 

Widok na Kazimierz Dolny z okien Domu Kuncewiczów (MNKD)

M. Kuncewiczowa na werandzie swojego domu (MNKD)
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siedzibą sztabu Armii Czerwonej. Po wojnie teren 
 zajął Urząd Bezpieczeństwa by organizować tu kolonie 
 letnie dla dzieci.

Pod koniec lat 50. XX wieku, po kilkudniowym pobycie 
Marii w Polsce, w tym także – w Kazimierzu  Dolnym, 
Kuncewiczowie rozpoczęli wysiłki aby odzyskać swój 
dom i już w roku 1962 wprowadzili się ponownie na 
ul. Małachowskiego 19. Było to możliwe dzięki zaan-
gażowaniu Jerzego Kuncewicza w działalność ruchu 
ludowego oraz karierze pisarskiej Marii. Na emigracji 
ukazały się powieści: „Leśnik”, „Klucze”, „Zmowa nie-
obecnych” i „Tristan 1946”. Niesłabnącą popularnością 
 cieszyły się opublikowane przed wojną „Dwa księżyce” 
i „Cudzoziemka”. Kolejne książki jak choćby „Fantomy”, 
„Natura” czy „Przeźrocza” pisane już po powrocie do 
 Polski znajdowały liczne grono czytelników. 

Jednym z najbardziej wzruszających dzieł Marii Kun-
cewiczowej są „Listy do Jerzego”. Pisarka podjęła próbę 
literackiej rozmowy z mężem po jego śmierci, wiosną 
1984 roku. W książce znalazły się wersy odnoszące się 
do przyszłości kazimierskiej siedziby Kuncewiczów, to 
jest utworzenia tu muzeum – ośrodka pracy twórczej. 
Wolę rodziców uszanował syn, Witold Kuncewicz, 
który po śmierci matki w roku 1989 założył Fundację 
Kuncewiczów. Dom był miejscem spotkań, wystaw, 
koncertów i innych wydarzeń artystycznych. Wystę-
powali tu znani ludzie kultury: Zofia Kucówna, Ewa 
Wiśniewska, Anna Seniuk, Sławomir Mrożek, Ryszard 
Kapuściński, Tadeusz Różewicz. Spuścizną Kuncewi-
czów opiekowali się wolontariusze z całej Polski.

W 2005 roku Zarząd Województwa Lubelskiego 
 odkupił dom Kuncewiczów z przeznaczeniem na cele 
muzealne. Teraz działa tu oddział literacki Muzeum 
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Stała ekspozycja obejmuje oryginalny wystrój domu. 
W  pomieszczeniach na parterze i piętrze można 
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 zwiedzić sień, hol, gabinet Jerzego, salon oraz apar-
tamenty prywatne: pokój pani Marii, jej sypialnię 
z garderobą i kuchnię. Wśród eksponatów są  sprzęty 
codziennego użytku, liczne rodzinne pamiątki 
oraz prace (obrazy i fotografie) artystów związa-
nych z   Kazimierzem Dolnym: Antoniego i Tadeusza 
 Michalaków, Władysława Filipiaka, Franciszka Kmity, 
Tadeusza Pruszkowskiego. Cennym zabytkiem jest 
piec huculski z malowanymi ręcznie kaflami z XIX 
wieku stojący w salonie domu. 

Zwiedzanie Domu Kuncewiczów jest płatne.

Maria i Jerzy Kuncewiczowie – Cedar Cottage, Kanada, 1969 r.
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SąSiedzi Kuncewiczów

Dom Kuncewiczów stanął w pobliżu innych interesu-
jących willi.

Warto wspomnieć o Reginie Białowiejskiej-Glinkowej. 
Po sprzedaniu części działki Kuncewiczom, postawiła na 
pozostałym gruncie drewniany dom. Budynek zaprojek-
tował Karol Siciński, nadając mu wygląd ziemiańskiego 
dworku, z frontowym gankiem wspartym na dwóch ko-
lumnach i z oszkloną werandą od strony sadu.

Po śmierci właścicielki część domu stała się własno-
ścią jej kuzynki, Heleny Wróblewskiej. Drugą połowę 
domu zajmowała rodzina Edwarda Łaszanowskiego. Był 
on cenionym stolarzem, pszczelarzem i sadownikiem. 
To on dorobił kunsztowne fotele do kompletu, stojące do 
 dzisiaj w salonie Kuncewiczówki. Miód z jego pasieki ja-
dała  zawsze na śniadanie pani Maria. O dużej zażyłości 
Edwarda Łaszanowskiego z Kuncewiczami świadczy fakt, 
że udostępnili mu cześć przyziemia na warsztat stolarski. 

Ciekawy jest życiorys pana Edwarda. To  uczestnik 
kampanii wrześniowej, który został wzięty do niewoli 
rosyjskiej, a potem poznał okrucieństwa sowieckiego 
łagru. Udało mu się dotrzeć do armii Andersa, z którą 
przeszedł długi szlak bojowy, walcząc m.in. pod Monte 
Cassino. Po wojnie wrócił do Kazimierza, gdzie czekali 
na niego żona i synowie. Jak wspominała Maria Kun-
cewiczowa, Edward Łaszanowski to jedyny znany jej 
stolarz mówiący biegle po angielsku… i prenumerujący 
„Przekrój”.

Pomiędzy obiema posesjami została wydeptana ścieżka 
w sadzie, którą przemierzał często Łaszanowski, a także 
Kuncewiczowie, jako że lubili odwiedzać  swoich sąsia-
dów. Maria i Jerzy zatrzymywali się przed ich domem 
podczas wieczornych spacerów. Zachodzili do gospo-
darstwa sióstr Królikowskich na krótką pogawędkę, 
potem szli wzdłuż żywopłotu, za którym rozciągała się 
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 Koziorowszczyzna. Następnie przekraczali bramę drew-
nianego domku Jadwigi – Wisi Koziorowskiej. Po odpo-
czynku na drewnianej ławce i pogawędce z panią Wisią 
szli w stronę domostwa Skoczków, które znajdowało się 
u wylotu wąwozu zwanego Plebanką. Pani Maria pro-
wadziła z paniami pogwarki na temat kwiatów, gdy tym-
czasem panowie dyskutowali o pszczelarstwie i sadow-
nictwie, nie unikając żarliwych sporów politycznych.

Dom Reginy Białowiejskiej (ST)

Willa Ołdakowskich (ST)
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Do wymienionych posesji można dotrzeć i dziś. Przy 
odrobinie szczęścia obecni właściciele domów poka-
zują je turystom.

Warto także zobaczyć dom kolejnego sąsiada Kunce-
wiczów, Kazimierza Ołdakowskiego, przedwojennego 
właściciela Fabryki Broni w Radomiu. Budynek za-
projektował również Karol Siciński. Znajduje się on na 
posesji położonej w prawo od domu Wróblewskich – 
Łaszanowskich, po drugiej stronie wąwozu. Niestety, 
piękna kiedyś willa nie jest w dobrym stanie.

Najbliżej domu Kuncewiczów stał pensjonat wypo-
czynkowy „Świtezianka” należący do Soni i Szymona 
Wiszniów. Nie zachował się po nim żaden ślad ani też 
fotografia. Pensjonat znajdował się mniej więcej na-
przeciwko obecnego Domu Dziennikarza, po drugiej 
stronie drogi.

 Właściciele „Świtezianki” byli patriotami i miłośnika-
mi polskiej kultury, dlatego nazwa pensjonatu nawią-
zywała do tytułu jednej z ballad Adama Mickiewicza.

Dorastające panienki Wiszniów przyjaźniły się z  synem 
Kuncewiczów, Witoldem.

Opuszczona przez gospodarzy „Świtezianka” zosta-
ła zniszczona w okresie wojennym i powojennym. 
 Szymon Wisznia zginął w Kownie, ale jego żona i cór-
ki przetrwały okupację w Polsce.

 Sonia Wisznia została bohaterką świętokrzyskiej 
wsi Mirocice w czasie II wojny światowej. Wystąpiła 
w obronie mieszkańców wsi, których chcieli rozstrze-
lać niemieccy żołnierze. Jej postawa tak zaimponowa-
ła nazistom, że darowali życie wszystkim mieszkań-
com Mirocic. Dawna sąsiadka Kuncewiczów zmarła 
w  Izraelu w 1989 roku.

9



wąwóz małachowSKiego

Położona na lessowej wierzchowinie posesja  Marii 
i Jerzego Kuncewiczów łączy się z doliną Grodarza 
i  miasteczkiem brukowaną drogą, zwaną Wąwozem 
Małachowskiego. Jego nazwa jest związana z postacią 
pułkownika Juliana hrabiego Małachowskiego herbu 
Nałęcz, dowódcy Batalionu Strzelców Sandomierskich. 
Walczył w Powstaniu Listopadowym przeciwko rosyj-
skiemu zaborcy i poległ bohaterską śmiercią, prowadząc 
żołnierzy do ataku. Miejsce śmierci dowódcy na skra-
ju wąwozu i miejskich pól, upamiętnia kamienna płyta 
odsłonięta 18 kwietnia 1931 roku, w stulecie bitwy.

Z geomorfologicznego punktu widzenia droga wio-
dąca do Domu Kuncewiczów jest głębocznicą, czyli 
 formą erozyjną, której powstanie zainicjował czło-
wiek. Wystarczyło, że koła furmanek wytworzyły ko-
leiny w miękkim podłożu lessowym, a wody opadowe 
i roztopowe rozpoczęły proces pogłębiania tak po-
wstałej dolinki. Utwardzenie drogi brukowcami gra-
nitowymi, bazaltowymi i kwarcytowymi zatrzymało 
erozję wgłębną i poprawiło jej walory komunikacyjne. 
Dodajmy, że według geografów, wąwóz to naturalna 
forma erozyjna, która powstała bez udziału człowieka. 
Kazimierz  Dolny położony na Płaskowyżu Nałęczow-
skim zwany jest Krainą Lessowych Wąwozów, których 
w tutejszej gminie naliczono prawie trzysta.

Trudno sobie wyobrazić, ile setek czy może tysięcy 
razy pokonywali Kuncewiczowie Wąwóz Małachow-
skiego, zarówno w górę jak i w dół; pieszo i własnym 
samochodem. Zapewne, gdy poszli zobaczyć pierw-
szy raz miejsce na którym stanie ich dom, wspinali 
się po stromej, półkilometrowej drodze, wtedy jesz-
cze gruntowej i pełnej nierówności. Karkołomne spa-
cery były dla Marii Kuncewiczowej tyleż trudne co 
 inspirujące. W tytułowym opowiadaniu z cyklu „Dwa 
księżyce”  b ohaterowie, reprezentujący artystyczną bo-
hemę  zbiegli w wąwóz rozwłócząc za sobą perfumy. 
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Zanim rozbawieni dotarli na ulice miasteczka, wyra-
żali  głośno zachwyt nad przeświecającymi przez liście 
drzew gwiazdami, zapachem siana dochodzącym z pól 
oraz wąwozem, który porośnięty buczyną wyglądał jak 
dekoracja z Wagnerowskiej opery. Tu ciekawostka: 
naturalne buczyny w  Kazimierzu nie występują, ale 
 pisarka zastosowała licentia poetica. 

W dolnej części Wąwozu Małachowskiego odsłania się 
wspaniały widok na zamek i basztę. Nieco dalej widać 
dom – pracownię malarską Tadeusza Pruszkowskiego, 
Górę Trzech Krzyży oraz kościół św. Anny.

Wąwóz Małachowskiego (MNKD)

11



U wylotu wąwozu, z lewej strony drogi przy skrzyżo-
waniu z ulicą Nadrzeczną, stoi dwór z pierwszej poło-
wy XIX wieku, zaadaptowany na siedzibę  mieszkalną 
przez rodzinę Michalaków. Pierwotny dom – pra-
cownia malarska Antoniego Michalaka, zbudowany 
w 1930 roku – wznosi się u stóp baszty. Michalak był 
studentem prof. Pruszkowskiego, jednym z liderów 
Bractwa Świętego Łukasza i długoletnim przyjacielem 
Marii Kuncewiczowej. To on namalował portrety  całej 
rodziny Kuncewiczów, które zdobią do dziś ściany 
ich kazimierskiego domu. To także Antoni Michalak 
przywitał Marię Kuncewiczową podczas jej pierwszej, 
 powojennej wizyty w Kazimierzu. Pisarka przywo-
łała to zdarzenie w „Kluczach”, a samego Michalaka 
z  czasów „malarni” Pruszkowskiego sportretowała na 
kartach „Dwóch księżyców” pod postacią Jeremiego. 

Otoczenie Wąwozu Małachowskiego (MNKD)

12

grodarz

Gdyby natura nie stworzyła tej rzeki będącej prawo-
brzeżnym dopływem Wisły, nie mogłoby powstać 
w istniejącym kształcie miasteczko Kazimierz Dolny. 
Rzeka utworzyła głęboką dolinę w miękkim podłożu 
lessowym, szeroką na tyle by stworzyć dosyć miejsca 
na rozwinięcie się kazimierskiej osady.

Dolina Grodarza była wykorzystywana już w średnio-
wieczu jako trakt komunikacyjno-handlowy  wiodący ze 
wschodu na zachód Polski, który krzyżował się z  wiślaną 
drogą wodno-lądową. Nad Grodarzem loko wano tar-
taki, stawy, a nawet browar i garbarnię, co świadczy 
o znacznie większej niż teraz wielkości  rzeki.

Obecnie, Grodarz jest zaledwie strugą, często wysychającą 
i niknącą w rumoszu skalnym w górnym jej odcinku koło 
wsi Wylągi. Pojawia się na powierzchni na przedmieściu 
Doły, w odległości dwóch i pół kilometra od ujścia. By-
wały jednak lata, gdy silny deszcz czynił z Grodarza roz-
szalałego „potwora”, który wypełniał wodną kipielą dno 
doliny, porywając sprzęty z sąsiadujących z nim obejść.

W latach 70. XX wieku skanalizowano dolny odci-
nek Grodarza, ujmując koryto w wysokie murowane 
 brzegi, co odcięło rzeczkę od miasta i zeszpeciło jej 
otoczenie. Plan rewitalizacji przyrodniczo-krajobra-
zowej rzeki, który mogły przywrócić jej naturalny 
 charakter, czeka na realizację. 

Malarz Paweł, bohater opowiadania „Dziwna Rachel” 
z  tomu „Dwa księżyce”, zachwyca się strugą płynącą 
przy ul. Nadrzecznej z koślawymi mostkami i stojący-
mi na nich rozmarzonymi kozami. Dostrzega wspaniałą 
kompozycję malarską w widoku pokrzywionych  chałup 
na zabłoconym brzegu. Ten obraz dopełnia postać ży-
dowskiej dziewczynki Racheli, stojącej w  rzeczułce. 
Dziecko polewa się brudną wodą, co wywołuje złociste 
lśnienie kropli na tle zachodzącego słońca.
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Malarza pracującego nad obrazem kąpiącej się w rynsz-
toku dziewczynki skrytykowała ciotka Walentyna Kra-
jewska słowami: Dla degeneratów im szkaradniej, tym 
piękniej. Literacka scena, stworzona przez Kuncewi-
czową, odzwierciedla dwa światy kazimierskiego życia 
z tamtych lat: artystyczny i codzienny. Ich metaforycz-
nym symbolem są dwa księżyce: czerwony, który przy-
świeca duszom poetów, aktorów i malarzy oraz biały 
– dla zwykłych mieszkańców miasteczka zmagających 
się z codziennymi trudami życia.

Dawny Grodarz (MNKD)
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mały ryneK

Zajmuje ponad półhektarowy obszar położony pomię-
dzy Grodarzem, Dużym Rynkiem, ul. Lubelską i ko-
ściołem św. Anny. Pierwotnie nazywano go  Placem 
Targowym albo Tyłem Rynku. Obecna nazwa ukształ-
towała się w okresie międzywojennym.

Mały Rynek stanowił od wielu stuleci centrum dziel-
nicy żydowskiej. Przypuszcza się, że Żydzi osiedlili się 
w nadwiślańskim miasteczku za panowania Kazimie-
rza Wielkiego. Z czasem stworzyli osadę zwaną w ję-
zyku jidisz Kuźmir sztetł, która na początku XX wieku 
liczyła około 3 tysięcy osób, to jest prawie 60% miesz-
kańców miasteczka.

W latach 30. XX wieku, gdy Maria Kuncewiczowa 
tworzyła „Dwa księżyce”, Mały Rynek był ciasno zabu-
dowany i bardzo zaniedbany. W drewnianych domach 
mieszkała przeważnie żydowska biedota, a w sutere-
nach i przybudówkach mieściły się drobne kantory, 
sklepiki i warsztaty: krawieckie, szewskie, rymarskie 
i powroźnicze. Pośród straganów i kramów domino-
wał drewniany, około stupięćdziesięcioletni budynek 
jatek koszernych, w którym sprzedawano mięso zwie-
rząt pochodzące z rytualnego uboju.

W opowiadaniu „Ballada o pięknym dniu”, Maria 
Kuncewiczowa nazywa jatki spróchniałymi, zaś plac 
wokół przedstawia jako pokryty błotem, z którego wy-
stają kamienie brukowe. To po nich stąpa wytworna 
Flora – bohaterka utworu – starając się nie zabrudzić 
pantofelków na wysokim obcasie. 

Wśród drewnianej zabudowy wyróżniał się murowa-
ny budynek bożnicy z drugiej połowy XVIII wieku. 
Niestety, istniejący wówczas dom cadyka nie zacho-
wał się. Podobnie, jak większość przedwojennej za-
budowy Małego Rynku, uległ zniszczeniu podczas II 
wojny światowej z rozkazu niemieckich okupantów. 
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 Przedtem, to jest w latach 1940–1942, Mały Rynek był 
częścią getta, którego mieszkańcy podzielili tragiczny 
los żydów w hitlerowskich obozach zagłady.

Bożnicę oraz jatki odrestaurowano po wojnie, pod 
 kierunkiem Karola Sicińskiego. W ostatnich latach 
wzdłuż ulicy Lubelskiej wystawiono kilka stylowych 
budynków. We wschodniej części Małego Rynku wid-
nieją odremontowane stare domy mieszkalne.

Postacie starych mieszkańców Kazimierza: kupca 
żelaznego Mistiga, przewoźnika wiślanego Szulima, 
tragarza Moszka Ruchlingera, jego żony Sary i córki 
Racheli ożyły na ekranie podczas premiery filmu An-
drzeja Barańskiego „Dwa księżyce”. Pokaz odbył się 
w kinie urządzonym w dawnej bożnicy.

W okazałym budynku jatek mieszczą się dzisiaj galerie, 
sklepy z pamiątkami i kawiarnie. Na placu rynkowym 
znowu stoją stragany, na których sprzedaje się różno-
rodne towary, najczęściej starocie i pamiątki. Pełno tu 
kupujących i zwiedzających, wśród których przeważają 
turyści zwabieni handlową atmosferą targowiska. 

Mały Rynek (MNKD)
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Bożnica

Stojąca na Małym Rynku bożnica powstała w drugiej 
połowie XVII wieku, dzięki przywilejowi jaki uzyskali 
kazimierscy żydzi od króla Jana Sobieskiego. Była to 
już czwarta synagoga lokowana w tym samym miej-
scu. Na modlących się patrzyły lwy umieszczone na 
świeczniku Estery, w sąsiedztwie innych liturgicznych 
sprzętów znajdujących się wówczas w synagodze. Naj-
cenniejszymi precjozami religijnymi były dwie korony 
na rodały, z których jedna miała być darem Kazimierza 
Wielkiego oraz firanka do przesłaniania rodałów po-
noć haftowana przez Esterkę. Wnoszono je do bożnicy 
tylko na czas świątecznych modlitw. Na co dzień były 
przechowywane w domu zaufanego członka żydow-
skiej gminy wyznaniowej. Cenny był również rękopi-
śmienny modlitewnik z rysunkiem żydów stojących 
przed majestatem królewskim Kazimierza Wielkiego.  
Zawierał on  tekst modlitwy, jaką kazimierscy Żydzi 
odprawiali corocznie na cześć polskiego władcy.

W roku 1928 w Kazimierzu Dolnym gościł minister 
Felicjan Sławoj-Składkowski. Przekazał on żydom 
pieniądze na sporządzenie futerałów na najcenniejsze 
sprzęty liturgiczne dla bożnicy.

Fotografie przedstawiające wnętrze synagogi z okresu 
międzywojennego, a także dokładny opis wyposaże-
nia i  dekoracji, w  tym polichromii, świadczą o jej 
 bogactwie. Malowidła przedstawiały m.in. Ścianę 
Płaczu w Jerozolimie, grób Racheli i kapłańskie szaty 
liturgiczne. Bohaterowie opowiadania Marii Kunce-
wiczowej, „Może  wszystko zgaśnie”, Jerzy i Krystyna, 
utożsamiani z pisarką i jej mężem, weszli dyskretnie 
do wnętrza bożnicy by zobaczyć i przeżyć tajemnicę 
 modłów szabasowych. 

Niemcy zamknęli bożnicę już w 1939 roku.  Przetrwała 
ona w niezmienionym stanie do lipca 1944 roku,  kiedy 
ją zdewastowano i częściowo zburzono.  

6
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Przez kilka powojennych lat budynek popadał w  ruinę. 
Odrestaurowano go w 1953 roku pod nadzorem  Karola 
Sicińskiego. Obiekt miał być miejskim  kinem,  jed-
nocześnie zachowując dawną formę architektonicz-
ną: ośmioboczną kopułę i salę modlitw. Kino „Wisła” 
w synagodze funkcjonowało do 2003 roku. 

Obrazy dawno minionych lat wraz z postaciami miesz-
kańców Kazimierza Dolnego, pojawiały się wielokrot-
nie na jego ekranie. Widzowie mogli obejrzeć zarówno 
film „Dwa księżyce” w reżyserii Andrzeja Barańskiego, 
jak i przedwojenne filmy w jidisz: „Judel gra na skrzyp-
cach”, „Jeden z trzydziestu sześciu” i „Dybuk”, prezento-
wane w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej.

Obecnie bożnica należy do Warszawskiej Gminy Ży-
dowskiej. Odbywają się w niej koncerty, spektakle 
i projekcje. Na stałej wystawie eksponowane są zdjęcia 
przywołujące przedwojenny, żydowski Kazimierz.

Synagoga (www.beitenu.pl)
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Krzywe Koło i dom SicińSKich

Krzywe Koło to krótka, malownicza uliczka o łukowa-
tym zarysie, która odchodząc od ulicy Lubelskiej łączy 
się przy farze i dzwonnicy z ulicami Puławską i Góry. 
W okresie międzywojennym nazywano ją Podgórną, 
ponieważ przebiegała u stóp Góry Trzykrzyskiej.

Obecny kształt Krzywego Koła zawdzięczamy Karo-
lowi Sicińskiemu, który w połowie lat pięćdziesiątych 
zbudował przy niej piękny, drewniany dom rodzinny, 
w charakterystycznym dla tego architekta stylu.

Karol Siciński, urodzony w 1884 roku w Pabianicach, 
absolwent uczelni krakowskich: Wydziału Archi-
tektury w Wyższej Szkole Przemysłowej i Akademii 
Sztuk Pięknych, po raz pierwszy przybył do Kazimie-
rza w 1916 roku. Przyjechał tu na zlecenie Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, po wielkim 
 pożarze jaki zniszczył miasteczko. Prowadził prace 
inwentaryzacyjne i zafascynowany Kazimierzem po-
stanowił osiąść w nim na stałe. 

Jerzy i Maria Kuncewiczowie znali dobrze Sicińskiego 
i nie mieli wahań co do wyboru projektanta swojej ka-
zimierskiej siedziby. Architekt wywiązał się doskonale 
z powierzonego mu zadania, tworząc uroczy i wygod-
ny dom dla rodziny Kuncewiczów.

Niełatwa była jednak rola Sicińskiego jako konserwa-
tora zabytków dbającego o urbanistyczne dziedzictwo 
kulturowe Kazimierza. Często rodziło to konflikty 
z mieszkańcami, zarówno przed wojną jak i po 1945 
roku, gdy do władzy doszli komunistyczni decydenci 
bez skrupułów.

Konsekwencja i determinacja Karola Sicińskiego 
przyczyniły się do zachowania oryginalnego kształtu 
urbanistycznego Kazimierza Dolnego, m.in. dzięki 
starannej odbudowie i restauracji wielu obiektów po 
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Krzywe Koło (MNKD)

Widok na Dom Architekta (MNKD)
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zniszczeniach wojennych. Kazimierski konserwator 
uzupełnił zrujnowaną w części pierzeję zachodnią 
rynku, stawiając Dom Architekta. Drewno i  miejscowa 
opoka były wymaganymi surowcami budowlanymi, 
a pokryte gontami dachy – szczególnie preferowane. 
Architekt nawiązywał w swojej twórczości do do-
świadczeń poprzednika. Był to Jan Koszczyc-Witkie-
wicz, projektant kazimierskich studni, zespołu szkół 
zawodowych czy budynku Łaźni. 

Maria Kuncewiczowa rozsławiała Kazimierz Dolny 
piórem, Antoni Michalak, Jan Łazorek, Franciszek 
Kmita i inni malarze – obrazami, a Karol Siciński 
obiektami architektury. Warto wymienić inne jego 
realizacje: dom Krwawicza, willę Berensów-Wolnych 
czy kamienny wiadukt nad wąwozem łączący Stary 
i Nowy Cmentarz.

Zmarły w 1965 roku Karol Siciński spoczywa w ro-
dzinnym grobowcu na kazimierskim cmentarzu. 

M. Kuncewiczowa i K. Siciński (z prawej) z przyjaciółmi (MNKD)

21



KoŚciół farny

Jest jednym z najładniejszych kościołów renesanso-
wych w Polsce. Jego bryłę architektoniczną, która do-
minuje nad Rynkiem, widać z wielu odległych miejsc. 

Świątynia powstała w czasach średniowiecza.  Modliły 
się w niej niezliczone pokolenia wiernych. Od czte-
rech wieków w kościele znajdują się zabytkowe orga-
ny będące wspaniałym instrumentarium. Kazimier-
skie koncerty organowe przyciągają rzesze fanów. 
Kościół odwiedzają liczni turyści, podziwiający jego 
zabytkowy wystrój.

Kazimierską farę odwiedzała też Maria Kuncewiczo-
wa czerpiąc inspiracje do swoich utworów. W  jednym 
z  opowiadań zbioru „Dwa księżyce” pisze: Kościół 
broczył różowo w oprawie akacji, wygiętych jak święci 
baroku.

W opowiadaniu „Ślepiec” wnętrze fary było sceną 
 sugestywnego kazania proboszcza, które poruszy-
ło dusze wiernych, w tym niewidomego Michała 
(niezapomniana rola Artura Barcisia w filmie „Dwa 
 księżyce” Andrzeja Barańskiego). 

Uczestnicząca w wieczornym nabożeństwie Krystyna 
– bohaterka opowiadania „Może wszystko zgaśnie” – 
odpoczywa w kościelnej ławie po wizycie w bożnicy. 
Krystyna jest świadkiem niespodziewanego i cichego 
misterium śmierci żebraczki Agaty, modlącej się przed 
ołtarzem. Maria Kuncewiczowa sugestywnie opisu-
je ten moment: W żarliwej przyjaźni dla trupa kato-
licy pobratali się z żydostwem, dając do zrozumienia 
że przed Bogiem i Jahwe wszyscy jesteśmy równi.

8
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Widok na kościół farny (MNKD)

Widok na farę z Góry Trzech Krzyży (MNKD)
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mieJSce po hotelu polSKim

Znajduje się u wylotu Krzywego Koła w pobliżu fary 
i dzwonnicy.

W przewodniku Kazimierz Dolny. Jego zabytki i okolice, 
z 1933 roku, autorstwa Ignacego Kołodziejczyka – Se-
kretarza Magistratu – zamieszczone jest całostronicowe 
ogłoszenie reklamujące „Hotel Polski”. Jego ówczesna 
właścicielka, Bronisława Berens informuje czytelników, 
że obiekt istnieje od 1880 roku. Poleca noclegi, wyży-
wienie, a nawet codzienne dancingi z własną orkiestrą.

Mieszkańcy Kazimierza Dolnego, jak też przyjezdni 
lokalu, nazywali go powszechnie „U Berensa”. Taka na-
zwa utrzymała się nawet po wojnie i była używana za-
miennie z „Esterką” – bo takie miano przybrała znacjo-
nalizowana w latach 50. XX wieku GS-owska gospoda.

Na początku działalności obiektu, państwo Bronisła-
wa i Aleksander Berensowie otworzyli tuż przy ko-
ściele farnym „Gospodę Chrześcijańską”, która miała 
pokoje noclegowe, przechowalnię bagażu, a  także 
 konie na potrzeby gości. Po śmierci Bronisławy obiekt 
przeszedł w ręce córki Berensów, Genowefy i jej męża 
Kazimierza Zakrzewskiego. Był on mistrzem gorzel-
nictwa, więc restauracja zaczęła słynąć z doskonałych 
trunków. Smakosze dobrej kuchni zajadali się wyśmie-
nitymi potrawami, wśród których prym wiodły dania 
rybne: łosoś i sandacz po polsku, miętus po żydowsku, 
pstrąg z wody czy lin zapiekany w śmietanie. Świeże 
ryby pozyskiwano z Wisły i okolicznych stawów.

Bywali tu znani artyści, m.in. Hanka Ordonówna, Jan Le-
choń, Aleksander Zelwerowicz, Antoni Słonimski, Julian 
Tuwim, Leon Schiller. Lokal okupowała też kazimierska 
„malarnia” ze swoim guru Tadeuszem Pruszkowskim. 
Towarzyszyła im czasami Maria Kuncewiczowa. W au-
tobiograficznych „Kluczach” pisała o przyjaźni z tutejszą 
 cyganerią, jak nazywa młodych malarzy, a w „Listach do 
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 Jerzego” wspominała spotkania u Berensa, gdzie raczono 
się strawą cielesną w postaci węgorza w galarecie i piero-
gów ze śmietaną oraz strawą duchową, jakiej dostarczały 
widoki na kościół farny i studnię z daszkiem szpiczastym.

W jednej ze scen opowiadania „Nienawiść” z cyklu 
„Dwa księżyce”, tutejszy burmistrz pije kawę albo i coś 
lepszego na werandzie hotelu. Natomiast mecenasowa 
Stefa z opowiadania „Sztuka miłosna”, nie tylko degu-
stuje kakao na tarasie hoteliku, ale też dłubie te mereżki. 

Niestety, nie istnieje już ani weranda, ani taras, ani sam 
hotel i restauracja. W 1977 roku ówczesny właściciel 
obiektu, jakim były Lubelskie Zakłady Gastronomicz-
ne, sprzedał go prywatnemu nabywcy. Ruszył remont, 
ale wkrótce prace ustały, a nieczynny lokal zaczął stra-
szyć swoim wyglądem. Prawie nic nie uczynił kolejny 
właściciel, który odkupując posesję w 2006 roku składał 
deklarację przed władzami miasta, że odbuduje hotel 
i restaurację za dwa lata… 

Istniejące gruzowisko, ogrodzone drewnianym płotem, 
będące symbolem decyzyjnego i inwestycyjnego mara-
zmu, wywołuje powszechną krytykę mieszkańców mia-
steczka i turystów.

Widok na Rynek i restaurację „U Berensa” (MNKD)
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ryneK główny

Wszystkie drogi kazimierskie wiodą do Rynku. Wyni-
ka to z jego położenia topograficzno-urbanistycznego, 
rangi historycznej, wyjątkowej urody otaczających go 
kamieniczek, a także pięknych widoków na kazimier-
skie wzgórza.

Maria Kuncewiczowa miała obiekcje by przyjechać do 
miasteczka, w którym – jak napisała w „Fantomach” 
–Rynek jest zabrudzony końskim nawozem, pstry 
od fur, sukman, od chałatów, kóz, świń, gęsi i pejsów. 
 Bardzo szybko niechęć pisarki przeszła w oczarowanie 
malowniczością miasteczka i jego mieszkańcami.

W cyklu „Dwa księżyce” Rynek jest świadkiem wielu 
scenek rodzajowych z udziałem stałych mieszkańców, 
letników i artystów. Najczęstszą czynnością jest tu…
czekanie. Oto żyd Mistig, którego postać odtwarza 
rewelacyjnie Henryk Bista w filmowej wersji opowia-
dań Kuncewiczowej, wypatruje łapczywie ewentual-
nego klienta swojego sklepu żelaznego. Tenże kupiec 
czeka cierpliwie na wtorkowy targ, by zaskarbić sobie 
wdzięczność pani ministrowej; pomoże jej w zakupach 
a wtedy licencja na loterię klasiczną trafi w jego ręce. 
Obok studni czekają tragarze na przyjazd autobusu, 
z którego być może wyjdą letnicy z ciężkimi bagaża-
mi i dadzą zarobić? Ruchlinger, Chaskiel, Cackowski 
i inni tragarze oznaczeni magistrackimi numerami, 
wiecznie zaaferowani trudami codziennego życia, nie 
dostrzegają piękna manierystycznej kamienicy Przy-
byłów,  widząc w niej jedynie siedzibę miejskiej władzy, 
od której także uzależniony jest ich los.

 Na autobus czeka także, z bijącym sercem, Flora z opo-
wiadania „Ballada o pięknym dniu”, chcąca olśnić Przy-
jaciela wyszukaną suknią Amour. Na progu apteki po-
jawia się sam pan burmistrz. Kto wie? Może skończył 
przed chwilą partyjkę pokera z aptekarzem Lichtsonem?
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Dawny targ na Rynku (MNKD)

Studnia na Rynku (MNKD)
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Pisarka skreśliła też obraz opustoszałego wieczorem 
Rynku. Oświetlają go tylko dwie latarnie, wydobywa-
jące z mroku nieczynne stragany, zabłąkanego kota 
i   ciemne postacie Żydów, którzy zdążają w szabas 
do synagogi. Natomiast jasne od świateł okna w farze 
świadczą, że chrześcijanie modlą się na nieszporach.

Maria Kuncewiczowa nosiła w swojej pamięci uro-
kliwy obraz Kazimierza. Proszę sobie wyobrazić, te 
wzgórza i  te jary lecące ku Wiśle… – pisała w „Gaze-
cie Polskiej” z 1938 roku – ten ryneczek kwadratowy, 
obdziergany z jednej strony kamiennymi attykami pa-
trycjuszy, strzeżony przez Farę i klasztor Reformatów, 
oparty o werandę artystyczną Berensa.

Pisarkę można było często spotkać na kazimierskim 
Rynku. Lubiła kupować na straganach wyroby ręko-
dzielnicze i drobne pamiątki, jak na przykład gliniane 
kogutki – o czym wspomina w „Listach do Jerzego”.

Patrząc na wzgórza i te jary lecące ku Wiśle… (MNKD)
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KoŚciół i KlaSztor oJców reformatów

Zespół sakralny wznosi się na zboczu Wietrznej Góry, 
nad wąwozem Plebanka, w połowie drogi pomiędzy Ryn-
kiem a cmentarzem. W pierwszej połowie XVII  wieku 
sprowadzeni tu księża franciszkanie zbudowali piętrowy 
klasztor, a istniejącą kaplicę przekształcili w kościół pod 
wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.

Kto chce się dostać na dziedziniec kościelny, musi po-
konać 60 schodów wiodących zadaszonym korytarzem. 
 Widok, jaki się rozpościera z dziedzińca, jest zachwy-
cający. Miasteczko leży u naszych stóp, zaś góra Trzech 
Krzyży i Zamkowa zdają się być na wyciągniecie ręki. 
Możemy przyjrzeć się najważniejszym zabytkom Kazi-
mierza Dolnego: baszcie, zamkowi, farze, kamieniczkom 
wokół  Rynku Głównego, budynkom Rynku  Małego, 
a także kościołowi św. Anny. Wzrok patrzących przycią-
ga też gmach, który wznosi się na Górze Trzech Krzyży, 
na  prawo od zamku. Jest to dom i pracownia malarska 
Tadeusza Pruszkowskiego. To wykładowca rysunku 
i malarstwa na warszawskiej ASP, inspirator tutejszego 
życia artystycznego. Jest do dziś uważany za odkryw-
cę i  promotora Kazimierza Dolnego. Za swoje zasługi 
otrzymał w roku 1938 tytuł honorowego obywatela tego 
 miasteczka. Podobne wyróżnienie odebrała  również 
 Maria Kuncewiczowa. Ówczesne władze być może doce-
niły opis z opowiadania „Ślepiec”: zamek  jaśniał w słońcu  
niemal alabastrowo, rzeka pod nim  niosła z  polnej oddali 
gęstą zieleń, płową żółtość, jedwabne szafiry. Przerośnięta 
skrzepami mielizn, zżarta przez piasek, niby przez złoty 
liszaj, skręcała się w liniach bogatych.

Kościelny mur zdobią obrazy Męki Pańskiej, ukazane nie 
w realiach Jerozolimy, lecz Kazimierza  Dolnego.  

Warto wejść do wnętrza klasztoru by zobaczyć krużganki 
oraz wirydarz, a następnie przejść do kościoła. W jego 
ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Kazimierskiej 
z przełomu XVI i XVII wieku.

11

29



W niedzielę, 7 września 1986 roku odbyła się korona-
cja Kazimierskiej Madonny. Wydarzeniu towarzyszy-
ła msza na kazimierskim Rynku. W uroczystościach 
uczestniczyła także Maria Kuncewiczowa. Opisując 
swoje wrażenia w „Listach do Jerzego” określiła to 
misterium jako arcydzieło wspólnoty. Z zachowanych 
listów wiemy, że przyjaźniła się z tutejszymi zakonni-
kami. Lubiła również przychodzić do świątyni by po-
słuchać grającego na organach Jerzego Kuny.

Wejście do kościoła Ojców Reformatów (MNKD)

W połowie drogi pomiędzy Rynkiem a cmentarzem... (MNKD) 
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mogiła marii i Jerzego Kuncewiczów

Ostatnia droga Jerzego i Marii Kuncewiczów wiodła 
ulicą Cmentarną, obok kościoła i klasztoru Ojców Re-
formatów. Zbliżający się do bramy cmentarnej kondukt 
pogrzebowy pozostawiał za sobą najpiękniejszą pano-
ramę Kazimierza Dolnego. Żałobnicy szli przez Stary 
Cmentarz by, w jego najwyższej części, zatrzymać się 
przed sędziwym dębem. Miejsce przyszłego pochówku 
wybrał Jerzy Kuncewicz. On także zdecydował jak ma 
wyglądać pomnik wykonany przez mistrza kamieniar-
skiego z Bełżyc, Witolda Marcewicza. Jerzy Kuncewicz 
zmarł 15 marca 1984 roku. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się cztery dni później, w kościele farnym.

Zanim pisarka spoczęła obok męża, wielokrotnie 
odwiedzała jego mogiłę. Pomimo smutku potrafiła 
dostrzec wyjątkowo piękne położenie kazimierskiej 
nekropolii. W „Listach do Jerzego” nazywa cmentarz 
uroczyskiem, któremu nawet włoskie Campo Santo nie 
dorównuje urodą. 

Odwiedzała nie tylko grób męża, ale też zostawiła kiść 
owoców jarzębiny na grobie Karola Sicińskiego, jako że 
zmarły kazał jej sadzić drzewka jarzębinowe koło domu. 
Dbała również o grób Jerzego Wójcika – długoletniego 
opiekuna domu, kładąc na mogile słoneczniki, ponie-
waż pamiętała, że pan Józef bardzo lubił ich pestki. 

U stóp dwóch obejmujących się ramionami granitowych 
krzyży osadzono w ziemi kamienne tablice z napisami:

Jerzy Kuncewicz 1893–1984. Ludowiec. Prawnik. Filozof.
Maria Kuncewicz 1897–1989. Pisarka.

Trzecia tablica zawiera fragment z Ewangelii św. Mateusza:

Błogosławieni, którzy płaczą albowiem będą pocieszeni. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości 
albowiem oni będą nasyceni.

12

31



Maria Kuncewiczowa zmarła 15 lipca 1989 roku. 
Świadkowie wspominają, że był to piękny letni dzień. 
W ostatniej drodze z kościoła Reformatów towarzy-
szyli jej bliscy, przyjaciele, sąsiedzi i koncert Brahmsa.

Na kazimierskim cmentarzu warto poszukać  grobów 
znanych i zasłużonych kazimierzan: Berensów,  Pisulów, 
Kobiałków, Duniów, Doraczyńskich, Góreckich, a  także 
malarzy – Antoniego Michalaka, Jana  Łazorka, Andrze-
ja Siemińskiego.

Cmentarz kazimierski odwiedzają nie tylko rodziny 
spoczywających tu ludzi. To również miejsce, w którym 
można odpocząć od gwaru i tłumu turystów przyjeż-
dżających licznie do Kazimierza Dolnego.

Grób Kuncewiczów (MNKD)
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Z radością oddajemy do Państwa rąk przewodnik 
 literackiego szlaku „Kazimierz dwóch księżyców”. Po-
mysł na zwiedzanie tego wyjątkowego miasta ślada-
mi jego mieszkańców, Marii i Jerzego Kuncewiczów 
 powstał w oddziale literackim Muzeum Nadwiślań-
skiego w Kazimierzu Dolnym. Ideę udało się wcie-
lić w  czyn dzięki grantowi „Adamed dla Seniora”. 
 Zdobyte  fundusze pozwoliły na opracowanie prze-
wodnika i przygotowanie go  w wersji papierowej oraz 
mobilnej w Internecie. Będziemy szczęśliwi jeśli zechcą 
Państwo z niego skorzystać, a w czasie wyprawy od-
kryją nieznane fakty związane z Kazimierzem Dolnym 
oraz ludźmi, którzy byli tu szczęśliwi.

Monika Januszek-Surdacka, 
kierownik oddziału Dom Kuncewiczów 
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