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KRYSTYNA MICHAELA WALICKA (1913-1999), 
SIOSTRA ZAKONNA I KONSERWATOR ARCHITEKTURY

Siostra Michaela — sakrament- 
ka była osobą niezwykłą. Powo
łanie zakonne łączyła z opieką 
nad zabytkami, symbolami mate
rialnymi poświęconymi Bogu i Oj
czyźnie.

Urodziła się 28 listopada 1913 r. 
w Berdyczowie. W latach 1923- 
1931 uczęszczała do humanisty
cznego gimnazjum państwowego 
im. J. Słowackiego w Warszawie, 
gdzie uzyskała świadectwo doj
rzałości. Jednocześnie od 1927 r. 
uczestniczyła przez 4 lata w nie
dzielnym kursie rysunkowym Szko
ły Sztuk Zdobniczych i M alarst
wa w Warszawie.

29 sierpnia 1931 r. przyjęta 
została na studia na Wydziale Ar
chitektury Politechniki Warszaw
skiej. 27 czerwca 1934 r. uzyskała 
tzw. półdyplom. W marcu 1941 r., 
na studiach konspiracyjnych, zło
żyła egzamin dyplomowy i obro
niła pracę w zakresie projektowa
nia, napisaną pod kierunkiem prof. 
Rudolfa Swierczyńskiego: Klub 
Dziennikarzy-Literatów .

W czasie studiów uczęszczała 
na wykłady najwybitniejszych pro
fesorów, m.in. Mariana Lalewicza, 
Oskara Sosnowskiego, Stanisława 
Hempla, Romualda Gutta, Zyg
munta Kamińskiego, a także W ła
dysława Tatarkiewicza.

4 stycznia 1944 r. wstąpiła do 
Zgromadzenia Benedyktynek od 
Nieustającej Adoracji Najświętsze
go Sakramentu, zwanego potocz
nie sakramentkami. Śluby wieczy
ste złożyła 17 grudnia 1948 r.

Kościół i klasztor Zgromadze
nia przy Rynku Nowego Miasta 
w Warszawie — dzieło Tylmana 
z Gameren — uległ w czasie Pow
stania Warszawskiego w 1944 r. 
prawie totalnej zagładzie. W jego 
podziemiach schroniło się wielu 
mieszkańców tej dzielnicy. Opie
kowały się nimi siostry. Kilka
krotne bombardowania klasztoru 
i kościoła, zwłaszcza w ostatnich 
dniach Powstania, spowodowały 
śmierć pod gruzami ponad 1000 
osób. Zginęła też większość zakon

nic; s. Michaela była jedną z nie
licznie ocalałych.

Po zakończeniu działań wojen
nych siostry przystąpiły do odbu
dowy swego sanktuarium i klasz
toru. Siostra Michaela oddała te
mu dziełu wszystkie swe siły i fa
chowe umiejętności. W 1948 r. roz
poczęto odbudowę kościoła według 
projektu koncepcyjnego arch. Ma
rii Zachwatowicz, pod nadzorem 
architektonicznym  s. Walickiej. 
Odbudowa bryły została zakoń
czona w 1953 r., a elewacje od
tworzono w latach 1953-1957. 
Wnętrze kościoła według projek
tu s. Michaeli i pod jej nadzorem 
wykonano w latach 1951-1953.

Siostra Walicka spraw ow ała 
stałą pieczę nad odbudową i utrzy
maniem kościoła sakram entek. 
Dbała o czystość stylową świąty
ni, ze szczególnym szacunkiem trak
tując ocalałe fragmenty przedwo
jennego wystroju, jak np. nagro
bek Karoliny de Bouillon.

Była także autorką odbudowy 
chóru zakonnego oraz skrzydeł

ii

1. Warszawa. Kościół i klasztor ss. sakramentek na Rynku Nowego Miasta, stan obecny. Fot. s. Michaela Walicka
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PAMIĘCI ЮОО OFIAR 
WŚRÓD NICH 4  KAPŁANÓW 35 SIÓSTR SAKRAMENTEK 1 15 SIEROT 

POLEGŁYCH POD GRVZAMI KOŚCIOŁA 
W CZASIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

W TRZYDZIESTA ROCZNICE ŚMIERCI

NIECH OOPOCZmsfe W i4NV

2. Warszawa. Pomnik ofiar poległych pod gruzami kościoła ss. sakramentek przy Rynku 
Nowego Miasta, wykonany według projektu siostry Michaeli. Fot. s. Michaela Walicka

budynku klasztornego, a także 
stałym konserw atorem  zespołu 
klasztornego w zakresie bieżą
cych konserwacji i modyfikacji 
substancji budow lanej. Często

można było ją spotkać na ulicy 
zaaferowaną poszukiwaniem ja
kichś potrzebnych m ateriałów  
budowlanych. Umiała sobie do

bierać i świetnie współpracować 
z fachowcami z różnych dziedzin.

Zarówno w jej działaniu kon
serwatorskim, jak i twórczym nic 
nie było przypadkowe. Opraco
wywała precyzyjnie każdy szczegół 
i uzgadniała go z wykonawcami, 
ale zarazem obdarzała ich kredy
tem zaufania. Szanowała doświad
czenia fachowców i nigdy nie 
uchylała się od podejm owania 
dyskusji, w wyniku której można 
było osiągnąć jeszcze lepsze wy
niki. Ostatnią większą pracą s. Mi
chaeli był nadzór przy wznosze
niu stall w chórze zakonnym, wy
konywanych według projektu Kon
rada Kuczy-Kuczyńskiego przez 
firmę stolarki artystycznej Z. Wrze
sińskiego.

We wspomnieniach siostry prze
oryszy Joanny Pichol była mnisz
ką nietypową: „będąc członkiem  
klauzurowego, kontemplacyjnego 
zgromadzenia — z racji swojej 
pracy prowadziła życie nieklau- 
zurowe. Aż do ostatniej choroby 
korzystała z dekretu ks. prymasa 
zezwalającego na wychodzenie 
poza klauzurę. Jednak przy tak 
czynnym trybie życia starała się 
wiernie wypełniać swoje powoła
nie benedyktynki-sakram entkr.

W uznaniu Jej fachowych kom
petencji przez wiele lat — za pry
masów H londa, Wyszyńskiego 
i Glempa — była członkiem Ra
dy Prymasowskiej dla Odbudowy 
Kościołów w Sekcji Dokumenta
cji Historycznej.

Swą wiedzę teoretyczną i prak
tyczną w zakresie architektury sio
stra Michaela Walicka pogłębiła 
także w zakresie sztuk pięknych. 
Poza kilkoma artykułami w cza
sopismach naukowych pozostawi
ła znakomitą monografię: Kościół 
i klasztor sakramentek w Warsza
wie. Pomnik zwycięstwa pod Wied
niem  — pracę doktorską, której 
promotorem był ks. prof, dr hab. 
Janusz Pasierb. W monografii tej 
wykorzystała bogate m ateriały 
archiwalne zarówno krajowe, jak 
i zagraniczne. Praca została wy
dana przez PWN w 1988 r.

Siostra Michaela Walicka po
zostanie w naszej pamięci jako 
Osoba wielce kompetentna, ener
giczna, pełna inicjatyw, budująca 
swe kontakty z otoczeniem na 
wielkiej dla niego życzliwości.
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