Z rodzinnego albumu. Zamość.
Rozpoczynamy publikację wspomnień Teresy Fabijańskiej-Żurawskiej,
twórczyni historii pojazdów konnych, przez wiele lat związanej z
Powozownią Zamkową w Łańcucie. „Z rodzinnego albumu” to losy rodziny
pochodzącej z Wołynia, z dramatycznymi dziejami w tle, ale też
pasjonująca praca, podróże, spotkania z ciekawymi ludźmi. Autorka dzięki
wielkiej wrażliwości i talentowi literackiemu wspaniale nakreśliła życie
Polaków, dla których, mimo trudnej historii, polska tożsamość i
dziedzictwo kulturowe stanowiły największą wartość.
Kolejne części będą się ukazywać w trzeci piątek miesiąca.
Joanna Sokołowska-Gwizdka, red. magazynu „Culture Avenue”.

Dom drewniany w Zamościu, w latach 1927-1975 własność Józefa Fabijańskiego,
rys. Wrzesław Żurawski
Teresa Fabijańska-Żurawska (Łańcut)
Moje życie związane jest z kilkoma miejscowościami. Wszystkie są historycznie
ważne, kulturowo bardzo ciekawe, artystycznie piękne i słynne.

Urodziłam się w Zamościu – późnorenesansowym mieście-twierdzy założonym w
1580 r. Przez hetmana Jana Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego. Miasto
to zaprojektował w całości architekt – urbanista włoskiego pochodzenia,
Bernardo Morando. Zamość posiada ok. 120 zabytków architektury, do których
należą m.in. najwspanialsza kolegiata (obecnie katedra), ratusz wraz z zespołem
podcieniowych kamienic wokół rynku, zamek, a może raczej pałac Zamoyskich,
przed którym postawiono pomnik założyciela, Jana Zamoyskiego na koniu ,
wykonany w konwencji znanych arcydzieł renesansowej rzeźby włoskiej. Pięknie
się tam prezentuje i przypomina początki naszej Padwy Północy, jak zwykło się
określać tę perłę miast. Zabytkiem jest gmach Akademii Zamojskiej (1594), do
której uczęszczałam przez sześć lat szkoły średniej, kościół oo. Franciszkanów
(przed wojną i po wojnie było tam kino i sala widowiskowa, gdzie graliśmy
przedstawienia i słuchaliśmy koncertów znakomitych artystów polskich).
Imponujący swą stylową formą architektury militarnej zespół fortyfikacji związany
jest ze znanymi nazwiskami inżynierów i generałów włoskich i austriackich.
Zachowana jest pamiątkowa cela, w której rząd carski więził Waleriana
Łukasińskiego w latach 1824-26 za działalność patriotyczną. Jedną z pierwszych
budowli wzniesionych przez B. Moranda był arsenał, usytuowany obok pałacu,
mieszczący dzisiaj ciekawe zbiory muzealne z zakresu militariów. Istnieją cztery
bramy wjazdowe w fortyfikacjach miasta z tym, że pierwsza brama Lubelska
została zamurowana na pamiątkę przejazdu arcyksięcia Maksymiliana
austriackiego po wzięciu go do niewoli w 1588 r. w przegranej bitwie pod
Byczyną. Zwycięskie wojska hetmana konwojowały dostojnego więźnia w małej
karetce, ale przez tę bramę nikt już więcej nie przejechał. Wybudowano drugą,
obecnie zrekonstruowaną. Miasto Zamość zostało wpisane w 1980 r. na listę
międzynarodowego dziedzictwa kulturowego i jest Pomnikiem Historii. Jest to
także miasto-bohater odznaczone Krzyżem Grunwaldu III klasy.
Na przestrzeni dziejów Zamość wiele wycierpiał. Po pierwszym rozbiorze Polski w
1772 r. zajęli miasto Austriacy. Dokonali wielu zniszczeń jego form artystycznych,
traktując renesansowe ozdoby np. attyki, jako zbędne dla koszar
wojskowych. Zubożona przez to została ich koronkowa dekoracja, jedyna w skali
całego rynku, tak unikatowego miasta, gdzie każda kamienica posiadała na
parterze podcienia, reprezentacyjne pierwsze piętro (odpowiednik piano nobile w
pałacach) i mezzanin z attyką zasłaniającą pogrążony dach, zupełnie niewidoczny.
Było to cudownie pomyślane, bowiem dekoracja architektoniczna i sztukatorska,
na każdej kamienicy inna, podkreślona tu została kolorem mocnym, ale

harmonizującym z całością. Chciałoby się powiedzieć – kolorowe, koronkowe
miasto. Niestety, nie przywrócono tego w czasie rewaloryzacji trwającej długie
lata 70. i 80., a mającej na celu m.in. „wydobycie zatartych walorów
artystycznych”.
Zamość, chociaż uczestniczył we wszystkich wojnach, jakie na tych terenach się
toczyły, nigdy nie był zniszczony działaniami wojsk. Twierdza zdała egzamin.
Najboleśniejsza ostatnia wojna światowa lat 1939-1944 (dla tych terenów) pozostawiła Pomnik Martyrologii w rotundzie odległej od murów miasta ok. l km. Jest tam
dzisiaj Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyzny. Była to niegdyś działobitnia
wzniesiona w latach 1825-31 przez rząd carskiej Rosji (od 1815 zabór rosyjski) z
czerwonej cegły w kształcie obwarzanka z celami wewnątrz i dziedzińcem z bramą
wjazdową. Na tym dziedzińcu palono zwłoki więźniów trzymanych w okropnych
warunkach i ścisku. Rozstrzeliwani byli na miejscu. Do dzisiaj brama nosi ślady
odłamków kul, a wyrwa w murze po lewej stronie za bramą, za drutem kolczastym
– to miejsce straceń. Ginęła tu przede wszystkim inteligencja, działacze ruchu
oporu i ludzie o zdolnościach przywódczych. Ginęły tu również dzieci przywożone
z terenów pacyfikowanych przez hitlerowców. Ostatni ordynat zamojski, senator
Jan Zamoyski, wraz ze swoją żoną uratowali 300 dzieci, organizując im opiekę,
wyżywienie, mieszkanie i naukę w Zwierzyńcu, gdzie mieszkali w latach okupacji.
Te miały szczęście, po wojnie niektóre odnalazły rodziców.
W latach po okupacji hitlerowskiej Zamość leczył rany psychiczne i rozwijał się
edukacyjnie i kulturowo. Było dużo szkół, także średnich, teatr amatorski,
oczywiście przedstawienia szkolne, rewie, pokazy sportowe, ogniska harcerskie z
artystyczną oprawą. Znakomicie dobierało repertuar kino „Stylowy”, do którego
chodziło się na najgłośniejsze filmy zarówno zagraniczne, jak i polskie przed i
powojenne.
Od 1975 r. podniesiono status miasta na wojewódzkie. Miało to pozytywny wpływ
na rozwój urbanistyczny. Powstały nowe osiedla mieszkaniowe. W Academii
Zamoscensis znów otworzono uniwersytet. W hierarchii kościelnej kolegiata stała
się katedrą, a w miejsce kolegium powstała kuria biskupia.
***

Babcia i córki – Czernichów, Ukraina, ok., 1910. Maria z de SchmiedenKowalskich Piątkowska (ciocia Niusia) – z prawej, Emilia de Schmieden-Kowalska
(ciocia Milusia) – z lewej, Maria Joanna z Moszynskich Anzelmowa de SchmiedenKowalska (babcia) – w środku.
W 1932 roku, w Zamościu, pewnego jesiennego dnia, 30-go września, gdy słońce
było w znaku wagi, wydarzyło się coś chyba ważnego w rodzinie Józefa Wita
Fabijańskiego i Eleonory z De Schmieden-Kowalskich, w ich własnym domu przy
ulicy wówczas Lwowskiej, obecnie Partyzantów. Później komputer mi powiedział,
że był to piątek – oznacza to pracowite i postne życie, do tego kryzysowe. Ci,
którzy rodzą się pod znakiem „wagi” mają trudne życie, dźwigają swój ciężar,
rozważając wszelkie za i przeciw. Ela, moja starsza siostra mówiła mi, że
urodziłam się w czasie, gdy cała trójka rodzeństwa poszła na spacer, a gdy
wrócili, byłam już ja – czwarte dziecko, najmłodsze i ostatnie.
Rodzice pobrali się w 1923 r. w Łucku, gdzie znajomy dziadków, ksiądz biskup
Dybowski udzielił ślubu w tamtejszej katedrze, obecnie znów oddanej katolikom.
Zamieszkali w Zamościu początkowo w wynajętym domu, podobnym do naszego,
który już nie istnieje. Tam urodziło się dwoje z mojego rodzeństwa: Ela (1924) i

Witek (1926). Później przenieśli się do swojego domu i tu przyszedł na świat Julek
(1928) i ja (1932). Potem jeszcze Baśka, córka Witka (1954), a na koniec
Wrzesław, mój syn (1957).
Pamiętam rozkład pokoi wtedy, gdy jako trzyletnie dziecko biegałam po domu
ślizgając się na zawsze wyfroterowanych podłogach o długich deskach z sękami i
dużymi gwoździami. Podłogi te były piękne, lśniące i wymagały ogromnej pracy.
Czas moich narodzin był fatalny. Światowy kryzys spowodował bezrobocie.
Dotknęło ono i mojego ojca, który ze stanowiska dyrektora prywatnej fabryki pana
Kowerskiego, po jego śmierci i likwidacji zakładu, stracił pracę na kilkanaście
miesięcy. Próby założenia własnej fabryki owoców i warzyw suszonych we
Włodzimierzu Wołyńskim, skończyły się na plajcie, a wszystkie urządzenia,
maszyny, suszarki, krajalnice itp. przyjechały do Zamościa i na strychu domu były
przez wiele lat, nawet coś jeszcze zostało po wojnie. A więc nie zostałam córką
fabrykanta. Natomiast brak pracy spowodował zwolnienie domowej służby i mój
ojciec z konieczności więcej zajmował się mną, niż starszym rodzeństwem. Z
ojcem zasypiałam, z ojcem wstawałam w nocy. To dobrze pamiętam. Może dlatego
tak bardzo kochałam tego mojego tatusia.

Tata: Józef Wit Fabijański, w mundurze POW-iaka marszalka J. Pilsudskiego,
Sypialnia rodziców znajdowała się wtedy w pokoju od północy, oddzielonym od
reszty domu przedpokojem. W pokoju jadalnym, centralnie położonym , było
mnóstwo białych, filunkowych drzwi. Wchodziło się przez ganek i przedpokój na
lewo do dużego pokoju, który długo był naszym dziecinnym, na prawo do małego
pokoju-saloniku i do kuchni. Naturalnie, szerokie przeszklone drzwi z bocznymi,
wąskimi oknami wychodziły na werandę i oświetlały ten przyciemnawy zwykle
pokój malowany olejno w modne wówczas boazerie, niby deski na zmianę ciemne i
jasne aż do sufitu. Pokój ten był najmilszy wieczorem, gdy gromadziliśmy się
wokół dębowego stołu. Życie rodzinne miało wtedy swój niezrównany charakter
ciepła i bliskości. W świetle secesyjnej lampy, której jeszcze szczątki istnieją,
siadaliśmy do kolacji, a później każdy coś czytał, szył, czy rysował. Nie było
przecież telewizji, więc wieczory były organizowane inaczej. Po wojnie ojciec
głośno nam czytał historyczne książki. Latem, szeroko otwarte drzwi stwarzały
szczególny urok tego wnętrza, zwłaszcza w porze obiadowej w słoneczne dni.
Nigdy tu nie było upału, a zimą długie promienie kładły się w głąb sięgając stołu.

Urocze było to nasze miejsce, takie przytulne i tak łatwe w kontakcie z ogrodem,
gdzie jaśmin można było rwać z okna, a duże donice z drzewkami pachnących
oleandrów, różowych i fioletowawych, zdobiły dookoła werandę, późnym latem
pachniały floksy w różnych odcieniach barw.
Niestety, po wojnie brak pieniędzy, zniszczenia i niedbałość lokatorów podczas lat
naszej emigracji oraz totalna niemożność systemu administracyjnego,
spowodowały, że dom starzejąc się robił się coraz zimniejszy i mimo gorących
pieców temperatura w wietrzne zwłaszcza dni była za niska. Biedni rodzice z
ciocią Izią, siostrą mamy, która wróciła właśnie z Kazachstanu jako gomułkowska
repatriantka, marzli przez wiele lat i męczyli się w prymitywnych warunkach,
jakie wtedy były przecież w Polsce wschodniej powszechne. Ale przywiązanie do
tego domu i nasze przyjazdy trzymały ich psychicznie i fizycznie, praktycznie do
końca życia.
We wczesnym dzieciństwie zamojskim miałam trzy groźne przygody. Każda z nich
mogła zakończyć się tragicznie. Najpierw, jako niemowlę zostałam nakarmiona
przez nianię zielonymi porzeczkami. Ledwie mama odchuchała. Później, gdy już
chodziłam, weszłam za służącą po bardzo stromych schodach na strych. W
połowie drogi straciłam równowagę i spadałam. Szczęściem Jaś Piątkowski, brat
cioteczny, właśnie wchodził i złapał mnie w powietrzu za sukienkę. Trzecia
przygoda, którą także znam tylko z opowiadania, zdarzyła się na wiosnę. Mogłam
mieć wtedy niespełna trzy latka. Starsze dzieci bawiły się w ogrodzie zajęte sobą,
a ja dreptałam po grządkach i nagle wpadłam do płynnego śmietnika. Brat
zauważył, że mnie nagle nie ma, narobił wrzasku i zostałam wyciągnięta za
futerkowy płaszczyk tyczką do zrywania gruszek. Widocznie nie taki koniec mi w
niebie przeznaczono.

Mama – Eleonora z de Schmieden-Kowalskich, Józefowa Fabijańska
Z uroczystości rodzinnych pamiętam większy rodzinny zjazd i zaprzyjaźnionych
gości kiedy to nas, dzieci było dużo więcej i z tej okazji skorzystała moja siostra
urządzając chrzciny lalki – Magdy, ślicznej, porcelanowej, zamykającej oczy z
długimi rzęsami. Deska od stołu posłużyła za ołtarz. Lila, siostra cioteczna była
księdzem w nocnej koszuli, bracia Witek i Julek służyli do mszy, a po tym
wszystkim zaproszono nas do stołu na smakołyki. Pamiętam nasze zabawy w
ogrodzie na wiosnę. Gry w „kiczkę” i w palanta, a przede wszystkim w chowanki,
gdyż ogród przed domem był nie tyle duży, co gęsto zarośnięty. Pod płotem
maliny, przez środek alejka z krzakami porzeczek i agrestów. Drzewa jabłoni,
grusze ozdobne krzewy bzów po bokach ganku, sercowaty klomb na osi z
bajecznie kolorową mieszaniną o każdej porze innych gatunkowo kwiatów. Na
obrzeżach, pod płotami sąsiadów rosły złocienie i floksy stwarzając możliwości
kryjówek nie do odkrycia. Podwórze, przez które trzeba było przechodzić do nas,
to były ogródki przed i dookoła każdego domu, a było ich pięć z naszym. W tym

podwórzu rosła kochia – roślina-samosiejka, której nikt nie pielęgnował, ale rosła
bujna, wysoka i rozłożysta, czasem smukła na kształt włoskich cyprysów. W niej
najlepsze były chowanki, ale to było możliwe dopiero późnym latem. Lubiłam
bardzo bawić się lalkami na schodach ganku, zwłaszcza w upalne dni. Ulubione
zabawy w dom z gotowaniem na niby, z szyciem ubranek dla lalek i pożytecznym
robieniem na drutach. Byłam w tym wszystkim zwyczajną, przeciętną
dziewczynką, ale jedno różniło mnie od moich towarzyszek zabaw dziecinnych.
Uwielbiałam wszystko, co piękne: ładne mieszkania, przedmioty artystyczne, stare
antyki, musiał być ład i porządek, mieszkanka lalek posprzątane i ozdobione
kwiatami, serwetkami, tkaninami, dywanikami. Przytulność, ciepło tkanin były mi
zawsze potrzebne. Kiedy mieszkanie lalek, które znajdowało się pod biurkiem
mamy, było wysprzątane oddawałam się cała doznaniom estetycznym i każdą
zauważoną niedoskonałość, czy szpetotę starałam się zasłonić: obrazem, meblem,
tkaniną, lub kwiatem, aby nie raziła oczu, aby nie budziła poczucia wstydu, czy
zażenowania.
Zamość z dzieciństwa i lat trzydziestych, pozostał w mej pamięci uroczysty,
świąteczny, wyjątkowy. Pamiętam dobrze nastrój przedświąteczny w naszym
domu i ogromną choinkę do sufitu, stojącą na dywanie francuskim w naszym,
dziecinnym pokoju. Paliły się na niej lampki Philipsa kolorowe, podobne w
kształcie do dużych śliwek. Bombki, łańcuchy z kolorowego, glansowanego
papieru, paciorkowe kapliczki, koszyczki z wydmuszek i dzbanuszki czy ptaki, a
wreszcie soplowate cukierki w błyszczących papierkach, pierniczki, szyszki,
orzechy i czekoladowe cudeńka w cymfoliach – sprawiały, że choinka była bogata i
przyciągająca największe łakomczuchy. Może w tym roku, ostatnim przed
wyjazdem do Hrubieszowa, dostałam na gwiazdkę ukochanego Bila – psa-zabawkę
z niebesko-żółtej flaneli z noskiem czarnym i pyszczkiem w pepitę. Został
zapomniany na piecu, ku mojej rozpaczy.
Inspiracją i pobudzeniem wyobraźni dziecięcej byli kolędnicy, chłopcy z
sąsiedztwa zarówno ci, co śpiewali: „po kolędzie, głośno wszędzie, niech pan
Fabijański zdrów i wesół będzie …”, jak i też ci, którzy przychodzili do kuchni z
jasełkami posługując się kukiełkami własnej roboty i tekstami anonimowych
autorów ludowych. Najbardziej podobała mi się kolorowa, duża gwiazda, którą
obracał chłopak ubrany w kożuch do góry włosem, gwiazda wtedy rzucała coraz to
inny migotliwy blask od zapalonej w środku świeczki. Była dla mnie czymś
niezwykłym, przepięknym, magicznym. Wśród jasełkowych postaci obowiązkowo

musiał być diabeł, król Herod i Żyd w świetnych, karykaturalnych przebraniach.
Kolędnicy po występie dostawali ciasto, łakocie i pieniądze. Pamiętali to do następnego roku.

Józef Wit Fabijański jako szwoleżer, ułan I-go Pułku Szwoleżerów w Warszawie
stoi pod Belwederem, 1918/19
Na Wielkanoc punktem kulminacyjnym przygotowań było pieczenie drożdżowego
ciasta w prawdziwym, babowym piecu, który przetrwał do końca bytu moich
rodziców, mimo, że zajmował 1/4 kuchni. (Baby Wielkanocne piekło się w
ogromnych, kamiennych formach karbowanych, okropnie ciężkich). Do pomocy w
tym okresie przychodziła sympatyczna kobieta zwana Antoniową. Przynosiła z
sobą lampę naftową, którą zapalała wieczorem w sieni dla „pokutujących
duszyczek”, jak mawiała. Wyobraźnia dziecięca intensywnie wtedy pracowała,
chcąc koniecznie ujrzeć taką duszyczkę.

Zamość przedwojenny pozostał w pamięci, jak kilka barwnych plam na obrazie
impresjonistycznym. Nałożyły się na nie ciemniejsze kolory okresu stalinowskiego,
biedy i przygnębienia, represji i podłości. Ale nie chcę Zamościa wspominać z tego
smutnego okresu, przynajmniej nie teraz.
___________
TERESA-ZOFIA FABIJAŃSKA-ŻURAWSKA ur. 30 września 1932 r. w
Zamościu, w Polsce, emerytowany starszy kustosz Muzeum-Zamku w Łańcucie,
jest historykiem sztuki ze specjalnością w dziedzinie pojazdów konnych. W 1956 r.
ukończyła studia Historii Sztuki na Wydziale Humanistycznym Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) otrzymując tytuł magistra. Doktoryzowała się w
Warszawie w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, uzyskując tytuł doktora
nauk humanistycznych w 1982 r. W latach 1963-1994 pracowała w MuzeumZamku w Łańcucie kierując Działem Pojazdów Konnych. W latach 1984-1987
wykładała na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. Były to wykłady
monograficzne z zakresu historii pojazdu zaprzęgowego, jego miejsca w kulturze,
sztuce i obyczajach. Słuchaczami byli studenci Historii Sztuki – III-V roku studiów.
Podczas wielu lat pracy w Muzeum organizowała wystawy na terenie Polski i w
samym Łańcucie, prowadziła działalność popularyzatorską i dydaktyczną.
Napisała i opublikowała 36 książek i ponad 100 artykułów związanych z dziedziną
pojazdów konnych. Od 1965-1993 roku brała czynny udział w konferencjach
Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Transportu (IATM) przy ICOM
(International Council of Museums), reprezentując Polskę i Łańcut, wygłaszając
referaty o polskich zbiorach muzealnych, problemach konserwatorskich
dotyczących różnych eksponatów np. kolaski polskiej z XVIII w., na temat
rekonstrukcji karet Jana III Sobieskiego i pracach dydaktycznych w
muzeach.Wszystkie wygłoszone referaty zostały opublikowane w roczniku
Stowarzyszenia IATM pt. „The Transport Museums”. Miejsca gdzie odbyły się te
konferencje to: Budapeszt, Frankfurt/M, Paryż, Praga, Waszyngton. Dla
pogłębienia wiedzy wyjeżdżała na stypendia do Francji, Portugalii, Włoch oraz do
Belgii, Holandii, Anglii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Danii, Szwecji, USA, Rosji, do
Czech i na Węgry, służbowo lub prywatnie, zapoznając się tam z muzeami
państwowymi i kolekcjami prywatnymi dotyczącymi pojazdów konnych, obyczajów
i etykiety dworskiej i dyplomatycznej. W Paryżu, pod patronatem Sorbony,
odbywała badania i poszukiwania archiwalne, poznawała kolekcje i biblioteki,
m.in. słynne zbiory „Hermesa” przy Faubourg St. Honore i Compliegne poza

Paryżem.

