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Kolekcja szkicowników uczniów krakowskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Nieznane rysunki S. Wyspiańskiego, J. Mehoffera i innych 
z wycieczek z W. Łuszczkiewiczem w latach 1888-1892

Artystyczno-naukowe peregrynacje studentów Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie 
- organizowane i prowadzone w ciągu kilku sezonów wakacyjnych 1888-1892 przez 
profesora Władysława Łuszczkiewicza - należą nadal do nie dość rozpoznanych wyda
rzeń z przeszłości zarówno Szkoły, jak i krakowskiego środowiska historyków sztuki 
i konserwatorów u schyłku XIX stulecia1. Wiedza o tych wycieczkach nie wychodziła 
do niedawna poza skromną faktografię opublikowaną w sprawozdawczych tekstach 

1 Tematem tym zajmowało się w przeszłości wielu autorów, ale jedynie J. Dürr wykorzystywał w swych 
studiach rysunkowy dorobek wycieczek Łuszczkiewicza, zob. cykl popularnych (i niewolnych od błędów 
rzeczowych) artykułów: J. Dürr, Dziennik rysunkowy Wyspiańskiego z wycieczki na Podkarpacie, „Ziemia”, R. 
24, 1934, nr 12, s. 291-297; R. 25, 1935, nr 1, s. 7-10; nr 9, s. 191-198; R. 26, 1936, nr 10-11, s. 261-270; 
tegoż, Wędrówka wakacyjna Wyspiańskiego i Mehoffera. Nieznane rysunki i niepublikowane korespondencje 
Wyspiańskiego z roku 1889, „Kuryer Literacko-Naukowy”, dodatek do „Ilustrowanego Kuryera Codzienne
go”, R. 13, 1936, nr 40, s. I-III; tegoż, Rysunki Wyspiańskiego z Tarnowa, „Kuryer Literacko-Naukowy”, 
dodatek do „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, R. 15, 1938, nr 52, s. XVII-XIX. Niewątpliwą zasługą 
Dürra jest publikacja kilkunastu rysunków Stanisława Wyspiańskiego, które są do dzisiaj niemal jedynymi 
znanymi ze szkicowników wycieczkowych 1889 roku. Prace autorów powojennych nie wykorzystują nato
miast niemal zupełnie tej cennej, dziewiętnastowiecznej ikonografii inwentaryzacyjnej, opierając się wyłącznie 
na międzywojennych ustaleniach Dürra, a przede wszystkim - publikowanych sprawozdaniach z wycieczek, 
pióra Łuszczkiewicza, zamieszczanych w tomach Sprawozdań Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce 
Akademii Umiejętności w Krakowie, zob. M. Bunsch-Prażmowska, Szkicowniki młodzieńcze Stanisława Wy
spiańskiego 1876-189J, „Źródła do Dziejów Sztuki Polskiej”, pod red. A. Ryszkiewicza, t. 9, Wrocław 1959; 
M. Rzepińska, Na styku pedagogiki artystycznej i historii sztuki. Ze studiów nad Władysławem Łuszczkiewi
czem [w: ] Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 
1986, s. 493-506; W. Wyganowska, Praktyki inwentaryzacyjne pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza 
[w: ] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi 
Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, s. 466-473. Oparte wprawdzie na archiwalnych rysunkach - ale niepubliku- 
jące żadnego z nich - są dwa krótkie artykuły J. Rossa, Szkicowniki i rysunki uczniów krakowskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych z podróży po Podkarpaciu, „Sprawozdania z posiedzeń komisji Oddziału PAN w Krakowie”, lipiec- 
grudzień 1965, Kraków 1966, s. 442—444; idem, Szkicowniki i rysunki uczniów Krakowskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych z podróży po Podkarpaciu w roku 1890, „Zeszyty Naukowe Akademii Sztuk Pięknych w Krako
wie”, nr 1, 1970, s. 27-31. 
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Łuszczkiewicza2, w żaden też sposób ustalenia te nie były dotąd konfrontowane z za
chowanymi - a wciąż nieznanymi ogółowi - archiwalnymi materiałami rysunkowymi. 
Co więcej, jakby na usprawiedliwienie tego, autorzy wyżej przytoczeni powtarzali 
w swych tekstach smutną - ale na szczęście niemającą potwierdzenia w faktach - in
formację, jakoby rysunkowy dorobek uczestników wycieczek Łuszczkiewicza przepadł 
był w czasie drugiej wojny światowej. Na tym powszechnym przeświadczeniu zacią
żyła szczególnie autorytatywna wypowiedź Marii Bunsch-Prażmowskiej, najpoważ
niejszej badaczki wczesnej twórczości Wyspiańskiego, która o interesujących nas tu 
tekach rysunkowych artysty napisała w 1959 roku wprost:

2 W. Łuszczkiewicz, dot. wycieczki w Opoczyńskie 1888 roku, „Sprawozdania Komisyi do Badania 
Historyi Sztuki w Polsce” (dalej cyt.: SKHS), 1891, t. 4, s. XLVI-XLVI1 (rysunki s. LX1V- 
-LXVI11); idem, Sprawozdanie z wycieczki w roku 1889, SKHS, t. 4, 1891, s. LXXVII-XC1II; idem, dot. 
wycieczki w Krośnieńskie 1890 roku, SKHS, t. 5, 1896, s. XVI1-XV1II; idem, Sprawozdanie z wycieczki 
naukowej w lecie 1891 roku Prof. Władysława Łuszczkiewicza, SKHS, t. 5, 1896, s. 107-125; idem, Spra
wozdanie z wycieczki naukowej odbytej w lecie 1891 roku przez Prof. Władysława Łuszczkiewicza, SKHS, 
t. 5, 1896, s. 173-184. Zupełnie zapomnianą pozostaje do dziś zarówno kolejna wycieczka Łuszczkiewicza 
z 1892 roku, jak i sprawozdanie z niej, zob. W. Łuszczkiewicz, Z wycieczki z uczniami w roku 1892, „Wia
domości Numizmatyczno-Archeologiczne”, t. 2, 1895, nr 1 (23), szp. 273-277; nr 2-3 (24-25), szp. 289- 
310.

3 M. Bunsch-Prażmowska, op. cit., s. 12-13.
4 T. Sławski, Stanisław Wyspiański na Podkarpaciu, bmw., 1996, s. 57.
5 Wyganowska, op.cit., s. 466, 469.
6 Stanisław Wyspiański. Opus Magnum, wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie - Gmach 

Główny, 26 maja - 6 sierpnia 2000 roku. Autorki wystawy: Marta Romanowska, Magdalena Czubińska; 
Józef Mehoffer. Opus Magnum, wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie - Gmach Główny, 1 stycz
nia - 24 kwietnia 2000 roku. Komisarz wystawy: Wacława Milewska, konsultant naukowy: Anna Zeńczak.

„Z wymienionych trzech szkicowników ocalał tylko ostatni. Dwa pierwsze, zakupione od ar
tysty przez Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, przepadły w czasie ostatniej wojny”3.

Dodatkowe zamieszanie wprowadziły też informacje kolejne:

„Według relacji prof. Bochnaka szkicownik Wyspiańskiego został przez niego przekazany 
przed drugą wojną światową na życzenia Stanisława Tomkowicza do Muzeum Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Jak mnie poinformował dyrektor tegoż Muzeum prof. Karol Estreicher w 1968 r., 
szkicownik ten zaginął po II wojnie”4.

Podobne w tonie konstatacje spotkać można również u następnej autorki:

„Nie zachowały się bardziej impresyjne rysunki ze szkicownika Wyspiańskiego z tego objaz
du, lecz tylko te, które umieścił na kartach listów do Mehoffera (z sierpnia 1888). (...) Niestety, 
nie zachowały się wszystkie szkicowniki Wyspiańskiego, czy teki innych rysowników”5 [z 1889 
roku].

Ani jednego rysunku, sporządzonego w trakcie wycieczek Łuszczkiewicza, nie od
naleziono też podczas kwerend, prowadzonych w muzeach polskich w związku z wy
stawami Opus Magnum, poświęconymi Józefowi Mehofferowi oraz Stanisławowi 
Wyspiańskiemu6. Tym samym młodzieńczy dorobek rysunkowy obu wybitnych twór
ców w żaden sposób nie zaistniał w trakcie największych w Polsce, im właśnie po
święconych, wystaw monograficznych.
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W toku prac i kwerend około edycji rękopiśmiennego dorobku Stanisława Tomko- 
wicza, nad czym trudzę się od kilku lat wspólnie z bratem Piotrem7, udało nam się nie 
tylko natrafić nieoczekiwanie w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego na 
trzy szkicowniki Wyspiańskiego - uważane od półwiecza za zaginione! - ale też na 
dalszych pięć tek rysunkowych z wycieczek Łuszczkiewicza, o których istnieniu, od 
chwili powstania, w ogóle nie było informacji. Kwerenda w archiwum Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie przyniosła znowu bardzo ciekawą, a nieznaną nikomu, kore
spondencję Władysława Łuszczkiewicza z Janem Matejką, dotyczącą kwestii organi
zacji, a także przebiegu wycieczek uczniowskich8. Wszystko to upoważnia dziś do 
krytycznego odczytania i napisania na nowo historii interesującego nas zjawiska9.

7 Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego. Z rękopisów Autora wydali i wła
snymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Lopatkiewiczowie, Kraków 2001; Stanisława Tomkowicza 
Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli 
Piotr i Tadeusz Lopatkiewiczowie [w druku]; Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądec
kiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Lopatkiewiczowie 
[w przygotowaniu do druku].

8 Listy W. Łuszczkiewicza do Jana Matejki (dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych), Archiwum Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie (dalej cyt.: ArchASP), teczka A 119.

9 Zob. T. Łopatkiewicz, Nieznane rysunki z zapomnianej wycieczki. Uczniowie krakowskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych na Podkarpaciu w 1890 roku, „Rocznik Rymanowa Zdroju”, t. 7, 2002, s. 37-40; idem, Siadami 
zapomnianej wycieczki. Studenci krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Krośnieńskiem A.D. 1890 [w:] Kro
sno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 5 [w druku]; idem, Narysowane w Jaśle. Epizod z wycieczki stu
dentów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych latem 1891 roku [w:] „Na świadectwo ducha religijnego...
Z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle. Materiały z sesji naukowej w Jaśle, 
20 września 2002 roku, pod red. A. Laskowskiego, Jasło 2004, s. 197-211; T. Łopatkiewicz, P. Łopatkie
wicz, Wycieczki Władysława Łuszczkiewicza z uczniami krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Znane 
i nieznane, „Folia Historiae Artium” (dalej cyt.: FHA), t. 10 [w druku].

10 „Łuszczkiewicz był jej inicyatorem, pierwszym sekretarzem, tym co program ułożył i tym co głów
nie zasilał jej wydawnictwa” - jak napisał uczestniczący świadek tamtych czasów - Stanisław Tomkowicz, 
zob. S. Tomkowicz, Władysław Łuszczkiewicz, „Rocznik Krakowski”, t. 5, Kraków 1902, s. 17. Od 1873 
roku Łuszczkiewicz był sekretarzem Komisji, zaś w latach 1879-1892 - jej przewodniczącym. W 1889 
roku mianowano go ponadto korespondentem wiedeńskiej ck Komisji Centralnej do Badania i Konserwacji 
Zabytków Sztuki i Pomników Historycznych (K.K. Central-Commission zur Erforchung und Erhaltung der 
Kunst- und historischen Denkmałe) - najwyższego organu konserwatorskiego w monarchii.

11 W trakcie posiedzenia Komisji, 9 czerwca 1888 roku, ,,P.[an] Tomkowicz przypomina wycieczki na 
czas feryi letnich i proponuje zdjęcie romańskich zabytków w Opoczyńskiem (Żarnów, Drzewica i inne). 
P. Łuszczkiewicz uproszony podejmuje się uczynić to z pomocą młodego rysownika, a na koszta uchwalo
no kredyt 100-150 złr. Jeżeli zaś czas pozwoli uproszono, aby drugą taką wycieczkę p. Łuszczkiewicz 
przedsięwziął do Opatowa i okolicy - na tych samych warunkach”. Zob. rękopiśmienne Protokoły posie
dzeń Komisyi Akademickiej Historyi Sztuki od 1873-1891, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 
(dalej cyt.: ArchPAN), sygn. PAU W 1-22, s. 125. Por. też Sprawozdania z posiedzeń Komisyi Historyi 
Sztuki za czas od 1 kwietnia do 31 października 1888 r., SKHS, t. 4, 1891, s. XLV.

12 Zakończono ją 10 sierpnia 1888 roku.

W genezie uczniowskich objazdów terenowych nie budzi dziś wątpliwości niemal 
wyłączny udział Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności. Łuszczkiewicz był 
jej wieloletnim przewodniczącym10 11, ponadto skupiała Komisja najwybitniejszych ów
cześnie historyków sztuki i konserwatorów zabytków. Znamy nawet bezpośredniego 
inicjatora pierwszej wycieczki Profesora w Opoczyńskie, latem 1888 roku", odbytej 
w towarzystwie Stanisława Wyspiańskiego. Bogaty plon dwutygodniowej inwentary
zacji zabytków12 (w tym wielu romańskich) w Opocznie, Drzewicy, Żarnowie i Chle
wiskach - wysoko oceniony przez członków Komisji AU - natchnąć musiał Łuszcz- 
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kiewicza myślą o powtórzeniu tego typu przedsięwzięcia w szerszym gronie uczniow
skim, z wielkim przy tym pożytkiem tak dla studentów, jak i szkolnego procesu dy
daktycznego. Wydąje się jednak, iż błądzą ci z dotychczasowych badaczy, którzy 
skłonni są traktować objazdy Łuszczkiewicza wyłącznie jako „praktyki inwentaryza
cyjne 13 14 lub też formę „pedagogiki artystycznej stanowiącej oryginalny rys Szkoły 
krakowskiej N. Takie ujęcie zawęża bowiem sedno sprawy, a przy tym fałszywie ogra
nicza je do samej jedynie dydaktyki. Jak sytuacja przedstawiała się w istocie, przeko
nują nas rękopiśmienne sprawozdania Łuszczkiewicza z wycieczek, składane każdora
zowo na ręce Jana Matejki - dyrektora Szkoły. Oczywistym jest, iż profesor Szkoły 
w sprawozdaniu dla swego przełożonego podnosił i akcentował te aspekty wycieczek 
uczniowskich, które wiązały się ściśle z programem nauczania, przydając mu bez wąt
pienia atrakcyjności i walorów merytorycznych15. Warto pamiętać także, że fundusze 
na wyjazdy terenowe każdorazowo pochodziły z subwencji ck Ministerstwa Wyznań 
i Oświaty w Wiedniu, nadzorującego proces i program nauczania Szkoły. Ale objazdy 
terenowe nie tylko doskonalenie rysunku z natury miały na uwadze, gdyż w sprawoz
daniach Łuszczkiewicza przewijają się i takie wątki, „że oprócz celu głównego, korzy
ści uczniów z wycieczek kosztem państwowem, zyskuje się cel równie ważny: rozpo
wszechnienie wiadomości u społeczeństwa o ważności zabytków 16. Jest też refleksja 
innej natury, iż „uczniowie prócz studyi nauczą się poznawać świat i ludzi. Spotkali
śmy już wzory księży - bawiliśmy za furtą klasztorną dwa dni - znaleźliśmy się 
w bożnicy między żydami - radbym pokazać im dom szlachecki - czy się uda, nie- 
wiem17. W kontekście powyższym zrozumiała staje się lapidarna uwaga Łuszczkiewi
cza przekazana Matejce, iż „...ogłoszenia drukiem [sprawozdania z wycieczki w 1891 
roku] wymagał cel publiczny, nauka, interess c.k. konserwatorów Galicyi a Akademia 
Umiejętności a raczej jej Komissya historyi sztuki, otwarła swe wydawnictwo dla 
sprawozdań z wycieczek”18 19. I to są główni beneficjenci - prócz uczniów oczywiście - 
którym wycieczki Łuszczkiewicza przychodziły w sukurs w różnorodnych dziedzinach 
działalności własnej.

13 Wyganowska, op.cit., s. 466.
14 Rzepińska, op.cit., s. 497.
15 W programie wycieczki w Sądeckie (z 1889 roku) Łuszczkiewicz pisze: „Celem wycieczki na którą 

łoży koszt wys. c.k. Ministeryum Oświaty jest obeznanie uczniów z właściwościami stylowemi prowincyo- 
nalnemi tak w architekturze, jak malarstwie i rzeźbie oraz wskazanie metody badania zabytków sztuki 
i zdjęć rysunkowych w duchu wymagań dzisiejszej nauki”. Zob. rękopiśmienny Program wycieczki 
uczniów Szkoły Sztuk Pięknych z prof. Luszczkiewiczem w roku 1889 r., ArchASP, teczka A 119.

16 List Łuszczkiewicza do Jana Matejki z 20 maja 1892 roku, ArchASP, teczka A 119.
17 List Łuszczkiewicza do Tomkowicza z 31 lipca 1889, pisany w Nowym Sączu w trakcie wycieczki 

z uczniami, Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, rkps MNK 609 (dalej cyt. rkps MNK 609), 
teczka Nowy Sącz.

18 List Łuszczkiewicza do Jana Matejki z 3 sierpnia 1893 roku, ArchASP, teczka A 119.
19 Program wycieczki uczniów Szkoły sztuk pięknych z prof. Luszczkiewiczem w roku 1889 r. - pismo 

W. Łuszczkiewicza do J. Matejki z 10 lipca 1889 roku, ArchASP, teczka A 119. Jego obszerne ustępy 
podaje T. Łopatkiewicz, P. Łopatkiewicz, Wycieczki Władysława Łuszczkiewicza..., op.cit., FUA, [w dru
ku].

Po skromnej wyprawie w Opoczyńskie, rok 1889 przyniósł zorganizowaną z roz
machem i sprawnie poprowadzoną wycieczkę w Sądeckie i okolice Biecza (il. 1). Śla
dy przygotowań do tej ekskursyi znajdujemy w rękopiśmiennym Programie... Łuszcz
kiewicza, przygotowanym dla Jana Matejki1’. Wzięli w niej udział uczniowie, „którzy
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II. 1. Uczniowie krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w kościele w Libuszy, 3 lub 5 sierpnia 1889 
roku, w trakcie wycieczki w Sądeckie. Od lewej: Karol Maszkowski?, Józef Mehoffer, Celestyn 
Czynciel?, Stanisław Wyspiański. Fotografia formatu ok. 4 x 4 cm, zbiory specjalne PAU w Krako
wie, teczka 5040/11

wysłuchali cały kurs nauki o stylach, są dobrymi rysownikami i mają interes dla stu- 
dyj zabytków przeszłości”20: Stanisław Wyspiański21, Józef Mehoffer22, Stefan Ma

20 Ibidem.
21 Stanisław Wyspiański, ur. 15 stycznia 1869 w Krakowie, zm. 28 listopada 1907 w Krakowie. W la

tach 1884-1890 uczeń Szkoły Sztuk Pięknych, od 1 marca do września 1890 roku przedsięwziął samotną 
wycieczkę po zabytkach Europy Południowej i Zachodniej. 11 maja 1891 roku wyjeżdża do Paryża, gdzie 
z przerwami - pozostaje do września/paździemika 1894 roku, zob. J. Jeleniewska-Slesińska, W. Slesiński, 
A. Załuski, Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816-1895, pod red. J.E. Dutkiewi
cza, ,¿rodła do Dziejów Sztuki Polskiej”, pod. red. A. Ryszkiewicza, t. 10, Wrocław 1959, s. 281; Stani
sław Wyspiański 1869-1907. Wystawa jubileuszowa 1907-1957, Kraków 1958, s. 34.

22 Józef Mehoffer, ur. 19 marca 1869 w Ropczycach, zm. 8 lipca 1946 w Wadowicach. W roku 1887 
wstępuje na Uniwersytet Jagielloński, aby studiować prawo, a równocześnie zapisuje się do krakowskiej 
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tejko23, Antoni Karol Maszkowski24, Sylweriusz Saski25 oraz Celestyn Czynciel26, 
który ostatecznie zajął miejsce Józefa Puacza27, przewidzianego pierwotnie w Progra
mie.

Szkoły Sztuk Pięknych. Po dwuletnich studiach przenosi się do Wiednia, gdzie na uniwersytecie i w aka
demii sztuk pięknych kontynuuje naukę. Potem na powrót wstępuje pod skrzydła Jana Matejki i Władysła
wa Luszczkiewicza. Uzyskawszy stypendium - w marcu 1891 roku - wyjeżdża do Paryża, gdzie studiuje 
malarstwo w kilku szkołach i pracowniach. Zob. też Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych..., 
op.cit., s. 248-249. Dalsze szczegóły biograficzne i wykaz prac - zob. Słownik artystów polskich i obcych 
w Polsce działających (dalej cyt.: SAP), t. 5, Warszawa 1993, s. 466-476.

23 Stefan Witold Matejko, ur. 1871 w Kołonie, zm. 1933 w Krakowie. Syn Adolfa (?), starszego brata 
Jana Matejki. W latach 1886-1892 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. 2 listopada 1892 
rozpoczął studia w akademii monachijskiej, zob. Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych..., op.cit., 
s. 247. Dalsze szczegóły biograficzne - zob. SAP, t. 5, Warszawa 1993, s. 441-442.

24 Karol Antoni Maszkowski, ur. 26 maja 1868 we Lwowie, zm. 24 marca 1938 w Warszawie. 
W Krakowie studiował na UJ medycynę (1886-1887) oraz historię sztuki (od 1887), a w latach 1887-1892 
- malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych. Na przełomie 1891/1892 roku podjął też studia malarskie w Mona
chium, zob. Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych..., op.cit., s. 247. Dalsze szczegóły biograficzne 
i wykaz prac - zob. SAP, t. 5, Warszawa 1993, s. 411-415.

25 Sylweriusz Saski, ur. 24 grudnia 1864 w Nottingham (Anglia), zm. ?. Studia w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych rozpoczął w 1884, a zakończył w 1890 roku - złotym medalem. W latach 1892-1895 
zapisał się dodatkowo na oddział kompozycyjny SSP w Krakowie, zob. też Materiały do dziejów Akademii 
Sztuk Pięknych..., op.cit., s. 263.

26 Celestyn Czynciel, ur. 5 kwietnia 1858 w Krakowie, zm. ? Absolwent chemii na politechnice 
w Wiedniu, w latach 1886-1890 uczeń w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Dalsze trzy lata studiował 
w Monachium, zob. Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych..., op.cit., s. 220. Dalsze szczegóły 
biograficzne - zob. SAP, t. 1, Wrocław 1971, s. 413.

27 Józef Puacz, ur. w Staropolu, studiował w SSP w Krakowie w latach 1884-1889. W roku 1888 
otrzymał medal brązowy za prace rysunkowe figur z antyku, a 14 lutego 1889 - drugą nagrodę za rysunek 
aktu, od Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, zob. Materiały do dziejów Akademii Sztuk 
Pięknych..., op.cit., s. 259.

28 On sam tak o tym wydarzeniu napisał: „Jako dwa ważne i dla sprawy utrzymania zabytków pomyśl
ne wypadki w swoim okręgu zapisuje jeszcze konserwator założenie muzeum dyecezyalnego w Tarnowie 
(...) oraz wycieczkę naukowo-artystyczną, którą podjął prof. Władysław Luszczkiewcz z uczniami szkoły 
sztuk pięknych w stronę okolic powierzonych jego [tzn. Tomkowicza] opiece konserwatorskiej; wycieczka 
przyczyniła się wiele do zbadania zabytków i zarówno w rysunkach, jak i notatach przyniosła plon bogaty”. 
Zob. Z protokołów posiedzeń Grona [w:] Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. 1, 1900, s. 335.

29 Okręg konserwatorski Tomkowicza obejmował obszar siedmiu ówczesnych powiatów galicyjskich: 
krośnieńskiego, jasielskiego, gorlickiego, grybowskiego, sądeckiego, limanowskiego i nowotarskiego. Zob. 
T. Łopatkiewicz, Stanisława Tomkowicza curriculum vitae, [w:] Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabyt
ków powiatu krośnieńskiego, op.cit., s. 7-9 [w druku].

Nikt z wcześniej piszących o tej wycieczce - a jest ona najlepiej rozpoznaną 
z wszystkich odbytych - nie zwrócił dotąd uwagi na inspirujący udział Stanisława 
Tomkowicza, gdy idzie o itinerarium wycieczkowe, a także listę zinwentaryzowanych 
w terenie zabytków. Nie może być bowiem dziełem przypadku, iż uczniów swych 
powiódł Łuszczkiewicz do trzech powiatów - sądeckiego, grybowskiego i gorlickiego 
- tworzących centralną część IV okręgu konserwatorskiego w Galicji, podlegającego 
Tomkowiczowi28. Ck konserwator objął urzędową pieczę nad tym rozległym teryto
rium w jesieni 1887 roku29 i zaraz po nominacji - obok codziennej pracy administra
cyjnej - rozpoczął intensywne prace terenowe i gabinetowe nad odrębnymi inwenta
rzami topograficznymi zabytków w poszczególnych powiatach. Tomkowicz, ze swoją 
wiedzą i doświadczeniem terenowym, musiał więc być szczególnie pomocny Łuszcz- 
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kiewiczowi w układaniu szczegółowej marszruty, z drugiej zaś strony - wytrawni ry
sownicy, uczestnicy wycieczki, stanowili dla konserwatora wymarzonych sprzymie
rzeńców w ambitnym dziele inwentarzowego katalogowania zabytków własnego okrę
gu30. O roli Stanisława Tomkowicza w wycieczkach Szkoły, a także jego udziale 
w zachowaniu zasobnych tek rysunkowych przed rozproszeniem, przyjdzie mi jeszcze 
później mówić w kilku miejscach.

30 Marginalia rękopisu Inwentarza zabytków powiatu sądeckiego S. Tomkowicza - w części poświęco
nej materiałom ilustracyjnym, jakich użyć zamierzał autor przy edycji drukiem - zawierają odwołania do 78 
rysunków powstałych w trakcie wycieczki uczniów Szkoły Sztuk Pięknych w Sądeckie, latem 1889 roku.

31 Pierwsze rysunki z Nowego Sącza noszą datę piątkową, 26 lipca 1889 roku.
32 Łuszczkiewicz, Sprawozdanie z wycieczki w roku 1889, op.cit., s. XC1I.
33 Ostatnim rysunkiem Mehoffera z tej wycieczki jest XVI-wieczny - dziś nieistniejący - Mandylion 

z legendą króla Abgara, narysowany w cerkwi w Królowej Ruskiej.
34 Ostatni rysunek jego szkicownika przedstawia tzw. nagrobek trzech Janów Tarnowskich w katedrze, 

Bunsch-Prażmowska, op.cit., ryc. 67 - z okładki prywatnego szkicownika przechowywanego w Muzeum 
Narodowym w Warszawie.

35 Przebieg tej wycieczki, jak też jej zachowany i niezachowany dorobek rysunkowy omawiam 
w artykule Siadami zapomnianej wycieczki.., op.cit. [w druku].

36 Władysław Maślakiewicz, ur. w Bazylei, zm. w 1922 w Krakowie. W latach 1886-1892 studiował 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, zob. Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych..., op.cit., 
s. 247. Dalsze szczegóły biograficzne - zob. SAP, t. 5, Warszawa 1993, s. 424.

37 Nieobecność Wyspiańskiego wynikała z jednej strony z jego podróży naukowo-artystycznej, którą 
między marcem i wrześniem 1890 roku odbywał w Europie Zachodniej, z drugiej zaś - z właściwych temu 
twórcy - indywidualistycznych zapatrywań na cele i zadania sztuki, czemu dawał wyraz w korespondencji 
z Tadeuszem Stryjeńskim. Zagadnienie to znalazło szersze omówienie [w:] T. Łopatkiewicz, P. Łopatkie- 
wicz, Wycieczki Władysława Łuszczkiewicza..., op.cit., FHA [w druku].

Druga wyprawa Łuszczkiewicza trwała od czwartku 25 lipca 1889 roku31 - gdy 
grupa wyruszyła koleją z Krakowa ku Nowemu Sączowi - do niedzieli 11 sierpnia, 
kiedy w Bobowej Profesor wycieczkę zakończył i z czwórką uczniów powrócił z tere
nu. „PP. Mehofer i Wyspiański, zatrzymawszy się dłużej od innych członków wypra
wy, zbadali kościoły drewniane 32 z Pogórza Ciężkowickiego, z których przywieźli nie 
tylko rysunki pierwszorzędnych zabytków sztuki średniowiecznej, ale i pierwsze in
formacje o odkrytej właśnie przez Wyspiańskiego Madonnie z Krużlowej, Ogrojcu 
z Ptaszkowej, a także najwcześniejsze rozpoznania kilku tryptyków z XV i początków 
XVI wieku. Mehoffer przedłużył pobyt w terenie o pięć dni, do piątku 16 sierpnia 1889 
roku33. Wyspiański natomiast wędrował dalej samotnie, a zakończył swą podróż 
w Tarnowie, w środę 4 września34. Do Krakowa powrócił nazajutrz, po 43 dniach nie
przerwanej wędrówki, przywożąc z sobą trzy wypełnione rysunkami szkicowniki.

W roku następnym - 1890 - Łuszczkiewicz przedsięwziął latem kolejną wyprawę 
inwentaryzacyjną, którą rozpoczął czterodniowym pobytem w Krośnie, dokąd zjecha
no 27 lipca 1890 roku35. Skład osobowy grupy nie uległ większej zmianie, bowiem 
tworzyli ją: Józef Mehoffer, Stefan Matejko, Antoni Karol Maszkowski, Sylweriusz 
Saski, Celestyn Czynciel oraz Władysław Maślakiewicz36, który zajął miejsce Stani
sława Wyspiańskiego37. Organizacyjnie wycieczka ta utrwalała wypracowany przez 
Łuszczkiewicza scenariusz wyjazdów terenowych, zaś przebieg jej znaczyły kolejne 
miejscowości, pomiędzy którymi tradycyjnie przemieszczano się koleją żelazną.

W Krośnie studiowano architekturę i detale podcieniowych kamienic w rynku, ru
chome wyposażenie kościołów - parafialnego, Franciszkanów, Kapucynów i Świętego 
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Wojciecha, odbyto też w dwóch grupach wycieczki do ruin zamku Kamieniec, w nie
odległym Odrzykoniu. Dalej trasa wiodła przez Rymanów - gdzie zainteresowanie 
wzbudził kościół parafialny z nagrobkiem Sienieńskich i podcieniowa architektura 
rynku38. Stąd krok w okolice Sanoka - gdzie uwagę przyciągał renesansowy zamek na 
wyniosłej skarpie nad Sanem, drewniana cerkiew cmentarna w Wielopolu, a przede 
wszystkim - ruina inkastelowanego klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu.

38 Zob. T. Łopatkiewicz, Nieznane rysunki z zapomnianej wycieczki. Uczniowie krakowskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych na Podkarpaciu w 1890 roku, „Rocznik Rymanowa Zdroju”, t. 7, 2002, s. 37^40.

39 W trzy lata po fakcie Łuszczkiewicz nadal jeszcze nad tym bolał: „Sprawozdanie z wycieczki 
z uczniami z roku 1889 znalazło również pomieszczenie w publikacyach akademickich, a jeżeli rok 1890 
niezanotował swej wycieczki drukiem, powodem było zatrzymanie w przesyłce do Wys. c.k. Ministeryum 
obszernego mego rękopisu sprawozdawczego, którego zwrotu dotąd oczekujemy” - list do Jana Matejki 
z 3 sierpnia 1893 roku, ArchASP, teczka A 119.

40 Wskazywałoby na to zdanie o rysunkach ilustrujących tekst sprawozdania: „...reszta pozostaje w te
kach sześciu uczestników”, W. Łuszczkiewicz, Sprawozdanie z wycieczki naukowej w lecie 1891 roku Prof. 
Władysława Łuszczkiewicza, SKHS, t. 5, 1896, s. 117.

41 Tadeusz Okoń, ur. 4 września 1872 roku w Błażowej k. Rzeszowa, zm. 10 października 1957 
w Krakowie. W latach 1887-1894 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, później kontynuował 
naukę w Wiedniu, Monachium i Paryżu, zob. Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych..., op.cit., 
s. 253. Dalsze szczegóły biograficzne - zob. SAP, t. 6, Warszawa 1998, s. 219-221.

42 Karol Gustaw Polityński, ur. ok. 1870 roku w Tarnowie, zm. po 1944?, uczeń Szkoły Sztuk Pięknych 
w latach 1887-1893, zob. Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych..., op.cit., s. 257—258. Dalsze 
szczegóły biograficzne - zob. SAP, t. 7, Warszawa 2003, s. 381-382, gdzie m.in. informacja o szkicowniku 
Polityńskiego znajdującym się w zbiorach Muzeum UJ w Krakowie.

Jak świadczą zachowane szkicowniki z tej wyprawy, dalej droga wiodła przez Chy- 
rów (zwiedzano tu kościół parafialny) do Laszek Murowanych, gdzie powstało sporo 
rysunków z zamku Mniszchów, kościoła łacińskiego i cerkwi. Następnie inwentaryzo- 
wano nagrobki Herburtów w farze w Fulsztynie (Falsztynie) i ruinę ich zamku w Do- 
bromilu, a także miejscową cerkiew bazyliańską i spichlerz klasztorny. Na tym zakoń
czono prace terenowe i koleją powrócono do Krakowa.

Do niedawna o wycieczce w Krośnieńskie i Sanockie wiadomo było niewiele, bo
wiem jedyne źródło - ogłoszona drukiem relacja Łuszczkiewicza dla członków aka
demijnej Komisji Historii Sztuki - było nad wyraz lapidarne. Nie dość, że nie wzmian
kowało żadnych dat oraz nazwisk uczestników, to nie zamieszczono w nim ani jednego 
rysunku inwentaryzacyjnego, z wielu sporządzonych w terenie. Wyjaśnienie tej 
oszczędności dała, dopiero ostatnio odnaleziona w Archiwum Akademii Sztuk Pięk
nych w Krakowie, korespondencja Łuszczkiewicza z Janem Matejką, w której mowa 
jest o zaginięciu w Wiedniu obszernych sprawozdań rękopiśmiennych, sporządzonych 
przez Łuszczkiewicza39, a także o wielomiesięcznym oczekiwaniu na zwrot szkicow- 
ników uczniowskich, przedstawionych ck Ministerstwu Wyznań i Oświaty.

Po dwóch kolejnych wycieczkach naukowych w Sądeckie i Krośnieńskie, następna 
- latem 1891 roku - zdaje się wskazywać na utrwalenie się tego rodzaju formy badań 
terenowych, tak w Szkole Sztuk Pięknych, jak i w Komisji Historii Sztuki AU. 
Łuszczkiewicz, wykorzystując po raz trzeci 250 florenową subwencję ministerialną, 28 
lipca 1891 roku wyruszył koleją z Krakowa do Tamowa. Wyjeżdżał prawdopodobnie 
z sześcioma uczniami“10 41, chociaż w swej publikowanej relacji z wyprawy wymienia 
z nazwiska tylko pięciu: Karola Maszkowskiego, Stefana Matejkę, Tadeusza Okonia“”, 
Karola Polityńskiego42 i Władysława Maślakiewicza - którzy w sprawozdaniu „rysun
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ki załączone wykonali” 43. Wycieczka udawała się w Tarnowskie i Rzeszowskie, zatem 
nieprzypadkowo wśród jej uczestników znalazł się Okoń - pochodzący z Błażowej pod 
Rzeszowem - oraz Polityński - urodzony w Tarnowie. W tym mieście zatrzymano się 
na dłużej, a uczniowie rysowali tu w ciągu czterech dni44 mobilia w katedrze i skarbcu 
kościelnym, eksponaty muzeum diecezjalnego, architekturę ratusza, synagogi oraz 
kamienic. Odbyto też nieodległe wycieczki do drewnianych kościołów na przedmie
ściach - p.w. Najświętszej Panny Szkaplerznej na Zabłociu, następnego w Skrzyszowie 
i kolejnego - p.w. Świętego Marcina - w Tarnowcu, gdzie zwiedzono ponadto ruiny 
zamku Tarnowskich.

43 Łuszczkiewicz, Sprawozdanie z wycieczki naukowej w lecie 1891..., s. 125. Albo więc Łuszczkiewicz 
policzył swoją osobę do szóstki uczestników wycieczki, albo o kimś zapomniał.

44 Ostatnie rysunki z Tamowa noszą datę 1 sierpnia 1891, jednak następne - z Rzeszowa - powstały 
dopiero 3 sierpnia, bowiem drugiego była niedziela.

45 Zob. T. Łopatkiewicz, Narysowane w Jaśle.., op.cit.
46 Łuszczkiewicz, Sprawozdanie z wycieczki naukowej w lecie 1891 roku..., op.cit., s. 118.
47 Obejmuje 31 stron w druku, zaś do ilustracji użyto 34 tablice sporządzone z terenowych rysunków 

uczniów.

Następnym etapem wycieczki był Rzeszów, gdzie również zabawiono dni kilka. 
Tematy do inwentaryzacji rysunkowych znaleziono tu na zamku, w kościele parafial
nym Świętych Stanisława i Wojciecha - z licznymi nagrobkami Rzeszowskich, w ko
ściele i klasztorze Bernardynów - z pomnikami Ligęzów i portretami Lubomirskich, 
a także dawnym kościele Pijarów. Nie pominięto obu bóżnic żydowskich, penetrowano 
nawet Stare Miasto - dzisiejszą dzielnicę Rzeszowa - dopatrując się w nazwie tej osa
dy śladów średniowiecznej translokacji ośrodka miejskiego.

W dniach 4-7 sierpnia 1891 roku uczestnicy wyprawy przenieśli się do Przeworska, 
gdzie szkicowniki uczniów wzbogaciły się o rysunki wykonane we wnętrzach kościoła 
Bożogrobców i w klasztorze Bernardynów. Sporo uwagi poświęcono architekturze 
krużganków bernardyńskich i wspaniałej fasadzie kościoła klasztornego. Znaleziono 
też czas na zinwentaryzowanie niezwykle charakterystycznej bóżnicy przeworskiej 
oraz ruin obronnego dworu w Białobokach, pod miastem. Ostatniego dnia wstąpiono 
do Łańcuta, gdzie podziwiano zbiory sztuki w zamkowej rezydencji Potockich.

W sobotę 8 sierpnia 1891 roku wycieczka pojawiła się w Jaśle, gdzie sporządzono 
kilka rysunków miejscowej fary45, zaś Maszkowski wraz z Matejką, dnia następnego, 
udali się ponadto pociągiem do Strzyżowa, skąd przywieźli rysunki fary strzyżowskiej 
oraz drewnianego - dziś już nieistniejącego - kościoła w Dobrzechowie. Wycieczka 
miała się ku końcowi, zatem w drodze powrotnej do Krakowa Łuszczkiewicz zatrzy
mał się jeszcze w Niepołomicach, gdzie w miejscowym kościele sporządzono rysunki 
inwentaryzacyjne kaplic renesansowych oraz „nagrobka w jednej z nich, dotąd nie 
zbadanego i nie ogłoszonego rysunkiem 46 [Branickich],

Wycieczka w Tarnowskie i Rzeszowskie doczekała się najbardziej obszernego 
i drobiazgowego sprawozdania. Jak zwykle u Łuszczkiewicza, publikacja ta jest bar
dziej monografią napotkanych w podróży zabytków, niż relacją z tego, co zdołano 
zwiedzić i narysować47. Profesor musiał być jednak zadowolony z efektu końcowego, 
bowiem w swym liście do Matejki - z 20 maja 1892 roku - pisał:

„Sprawozdanie podpisanego kierownika, które składa dla przesłania do Wys. c.k. Ministery- 
um, różni się od poprzednich opracowaniem więcej naukowem i poglądami wychodzącymi poza 
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zakres sprawozdawczy, ale wynika to z formy, w jakiej ośmiela się je komunikować. Załączam 
sprawozdanie już wydrukowane, dzięki pomocy Komisyi historyi sztuki Akademii Umiejętności 
w Krakowie (...). Sprawozdanie dołączone niewyczerpuje całego przebiegu zeszłorocznej wy
cieczki, ale zaledwie jej większą połowę, a i w tej nie mieszczą się wszystkie przygotowane do 
reprodukcyi illustracye. Względy kosztów wydania pracy z illustracyami obszerniejszej w pi
smach komissyi akademickiej, nakazały dalszy ciąg sprawozdania, oraz pomieszczenie licznych 
cynkotypii objaśniających część już drukowaną, odłożyć do następnego zeszytu wkrótce druko
wać się mającego. Toteż podpisany będzie się starał zaraz po ukończeniu druku złożyć ten dalszy 
ciąg na ręce Wielmożnego Pana Dyrektora dla przesłania do Wys. c.k. Ministeryum w tej samej 
co początek formie naukowej”“1’.

Dysponując wieloletnim doświadczeniem organizacyjnym, do kolejnej wycieczki - 
w roku 1892 - przystępował Łuszczkiewicz zapewne bez obaw i z optymizmem* 49. 
Jednakże już na wstępie pojawiły się trudności, o których ex post - czytamy w jego 
piśmie do Matejki:

ArchASP, teczka A 119.
49 Problematykę tej zapomnianej wycieczki Łuszczkiewicza z 1892 roku podjęliśmy niedawno jako 

pierwsi, bowiem żaden z wcześniejszych autorów nie wspomniał nawet, iż wyprawa taka się odbyła, zob. 
T. Łopatkiewicz, P. Łopatkiewicz, Wycieczki Władysława Łuszczkiewicza..., op.cit., FHA [w druku].

50 Pismo Łuszczkiewicza do Jana Matejki z 3 sierpnia 1893 roku, Arch. ASP, teczka A 119.
51 Co dziwne, Łuszczkiewicz nie zamieścił relacji z tej wycieczki w Sprawozdaniach Komisji Historii 

Sztuki AU, wybrał natomiast „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, zob. W. Łuszczkiewicz, 
Z wycieczki z uczniami w roku 1892..., op. cit. Mimo to, z rękopiśmiennych protokołów posiedzeń Komisji 
Historii Sztuki AU wiemy, iż referował te zagadnienia na posiedzeniu Komisji 7 grudnia 1892 roku: „Prof. 
Łuszczkiewicz odczytał część pierwszą Sprawozdania z wycieczki z uczniami Szkoły sztuk pięknych, jaką 
odbył funduszem ministeryalnym w r.b. w okolice Czchowa”, zob. rękopiśmienne Protokoły posiedzeń 
Komisyi Akademickiej Historyi Sztuki od 1891-1897, ArchPAN, sygn. PAU W 1-23, s. 29-30.

„Jak wiadomo Wielmożnemu Panu Dyrektorowi, fundusz udzielony nam w r. 1892 w kwocie 
250 fl. nie mógł być wyczerpanym jak zwykle w ciągu feryi szkolnych. Przyczyną tego było, że 
assygnacya na odbiór pieniędzy nadeszła w połowie miesiąca Sierpnia, to jest w czasie, w którym 
uczniowie rozjechali się i trzeba było ich ściągać. Co więcej to to, że wycieczka trafiła na czas, 
w którym zaprowadzone w Galicyi ostrożności antycholeryczne utrudniały podróżowanie od 
miejscowości do miejscowości położonych nad Dunajcem. Pomimo tego wycieczka się odbyła, 
chociaż nie w rozmiarach zamierzonych i w czasie krótszym niż poprzednie”50.

Za teren badań w 1892 roku obrał Łuszczkiewicz miejscowości położone nad Du
najcem, na północ od Nowego Sącza. Szczegółowy katalog odwiedzonych wtedy za
bytków mamy w publikowanej relacji z wycieczki51, stąd wiemy, iż uczniowie zwie
dzili kościół parafialny i klasztor Reformatów w Zakliczynie, dwór w Lusławicach 
i znajdujący się tam nagrobek ariańskiego myśliciela - Faustyna Socyna, następnie 
Domasławice - a w nich kościół z 1796 roku i ruiny zamku Melsztyńskich, dalej - 
gotycki kościół w Czchowie, w którym narysowano nagrobki renesansowe, Podole 
i Przydonicę - z ich drewnianymi kościołami oraz Zbyszyce, słynne z XV-wiecznego 
kościoła murowanego, fundacji Kempieńskich.

„Na tern wycieczka tegoroczna ukończoną została, gdyż wyprawa nie mogła się dostać do 
wnętrza kościoła w Tęgoborzy, dokąd się udała. Przez Sącz Nowy wróciła do Krakowa z zamia
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rem zwrócenia się jeszcze w te strony na wiosnę dla dokończenia przeglądu okolicy Czchowskiej. 
Trwała cały tydzień”52.

52 Łuszczkiewicz, Z wycieczki z uczniami w roku 1892..., op. cii., szp. 308-309.
53 Z protokołów posiedzeń Grona, op.cit., s. 361-364. Tomkowicz zwiedzi! - oraz szczegółowo zrefe

rował na posiedzeniu Grona - zabytki w Podolu, Przydonicy, Zbyszycach i Tęgoborzy (gdzie kościół rów
nież zastał zamkniętym!).

54 Łuszczkiewicz, Z wycieczki z uczniami..., op.cit., szp. 274.
55 Zob. T. Łopatkiewicz, P. Łopatkiewicz, Wycieczki Władysława Łuszczkiewicza..., op.cit., FHA 

[w druku],
56 Pismo Łuszczkiewicza dla Jana Matejki z 3 sierpnia 1893 roku, Arch. ASP, teczka A 119.
57 Sprawozdanie z wycieczek naukowych z uczniami c.k. Szkoły Sztuk Pięknych: Mogiła, Szczepanów, 

Stary Wiśnicz, 13 kart (brak dwóch dotyczących Starego Wiśnicza), Arch. PAN, sygn. PAU W I—101.
58 Sprawozdania z posiedzenia Komisji 15 czerwca 1893 roku, SK.HS, t. 5, 1896, s. XCIX.
59 Sprawozdania z posiedzenia Komisji 18 stycznia 1894 roku, SKHS, t. 5, 1896, s. CXV. Zob. też rę

kopiśmienne Protokoły posiedzeń Komisyi Akademickiej Historyi Sztuki 1891-1897, Arch. PAN, sygn. 
PAU W 1-23, s. 59-60: „Prof. Łuszczkiewicz przedłożył następnie opis starożytnych kościołów parafial
nych w Szczepanowie i Starym Wiśniczu, jako owoc wycieczki wakacyjnej z uczniami Szkoły Sztuk Pięk
nych”.

Wydaje się, iż marszruta tej wycieczki sporządzona została nieprzypadkowo. Rok 
wcześniej trasę tę przemierzył bowiem Stanisław Tomkowicz, który zrelacjonował 
swój konserwatorski objazd na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 
odbytym 5 października 1891 roku53. Nie ulega zatem wątpliwości, iż - po raz kolejny 
- inspiracja dla wycieczki Łuszczkiewicza z uczniami nadeszła ze strony ck konser
watora zabytków.

Nieznane były, i nadal niepewne pozostają, nazwiska uczniów, którzy wyprawili się 
z Łuszczkiewiczem nad Dunajec. On sam w sprawozdaniu z wyprawy pisze:

„Czasy epidemii sprzeciwiły się udziałowi więcej jak trzech starszych uczniów, najlepszych 
rysowników. Dalszą część wycieczki z większą liczbą uczestników odłożono do wiosny przy
szłego roku i w tym celu fundusz zostawiono do dyspozycyi”54.

W zgodzie tedy z przedstawioną wcześniej supozycją własną55 przyjmuję, iż 
w 1892 roku towarzyszyli Łuszczkiewiczowi: Karol Polityński i Stefan Matejko, zaś 
trzeci uczeń wciąż pozostaje anonimowy.

Plany Profesora co do drugiej części wycieczki - wiosną 1893 roku - niestety pozo
stały niespełnione. Być może za przyczyną Jana Matejki, który postanowił „pozostałą 
część funduszu (...) użyć na wycieczki tegoroczne w okolice bliższe Krakowa, a z licz
bą uczniów jak największą56. Rzeczywiście odbyto takowe, jednak krótkie - bo jedno
dniowe - stanowić mogły jedynie epilog wcześniejszych. W środę 17 maja 1893 roku 
wyprawiono się do Mogiły57, gdzie badano i rysowano drewniany kościół Świętego 
Bartłomieja. Jak następnie relacjonował Łuszczkiewicz - w lakonicznym sprawozda
niu z tej wycieczki -

„W kościele klasztornym [cysterskim] odrysowano jedną z kaplic bliźnich i piscinę z XIII 
wieku, kilka portali i nagrobki Goślickiego i rodziny Bendeńskich, oraz kilka zabytków przemy
słu artystycznego”58.

W cztery tygodnie później - 14 czerwca - urządzono jednodniowy wyjazd do 
Szczepanowa, z którego relację zdawał Łuszczkiewicz na posiedzeniu Komisji Historii 
Sztuki AU59. Łącznie z powyższą omówił także plon trzeciej wycieczki - do Starego 
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Wiśnicza, w trakcie której uczniowie zwiedzili kościół fundacji Kmitów oraz zamek. 
Wyjazd do Wiśnicza - co ciekawe - znów przypadł w środę, 26 lipca 1893 roku60.

60 Daty jednodniowych wycieczek z 1893 roku zanotowane są jedynie w rękopiśmiennym Sprawozda
niu z wycieczek naukowych z uczniami c.k. Szkoły Sztuk Pięknych: Mogiła, Szczepanów, Stary Wiśnicz, 
Arch. PAN, sygn. PAU W 1-101. Niestety - nie znamy żadnych rysunków z owych trzech wyjazdów, 
bowiem nie zawiera ich niezwykle lakoniczne, publikowane sprawozdanie Łuszczkiewicza.

61 Pismo Łuszczkiewicza do Jana Matejki z 3 sierpnia 1893 roku, Arch. ASP, teczka A 119.
62 Program wycieczki uczniów Szkoły sztuk pięknych z prof. Łuszczkiewiczem w roku 1889 r., pismo 

W. Łuszczkiewicza do J. Matejki z 10 lipca 1889 roku, Arch. ASP, teczka A 119.
63 Tablice te Komisja Historii Sztuki AU zakupywała nie tylko do publikacji, ale i do zbiorów wła

snych. Mamy o tym częste wzmianki w rękopiśmiennych Protokołach posiedzeń Komisyi Akademickiej 
Historyi Sztuki. Zob. T. Łopatkiewicz, P. Łopatkiewicz, Wycieczki Władysława Łuszczkiewicza..., op.cit., 
FHA, przyp. 136 [w druku].

64 S. Matejko, Szkicownik z wycieczki na Podkarpacie w 1890 roku, w zbiorach Oddziału Grafiki 
i Kartografii Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, sygn. l.R. 4750-4775, teka 92 II.

Po sześciu latach organizowania naukowo-artystycznych wycieczek po Galicji 
w ich prowadzeniu nastąpił wyraźny regres. Widać go także w piśmie Łuszczkiewicza 
do Matejki, bowiem Profesor pisze:

„W ten sposób jako kierownik wycieczek dotychczasowych wywiązuję się z obowiązku 
sprawozdawcy i pozostałaby otwarta droga do starania się u Wys. c.k. Ministeryum, aby i na 
przyszłość, pomimo przerwy tegorocznej [tj. w 1893 roku], fundusz na wycieczki był udzielony 
naszej szkole. Takie obeznawanie się z zabytkami przeszłości ma dla uczniów szkoły wysokie 
znaczenie, a jeżeli zyskuje na tern i nauka, i opieka nad zabytkami, tern więcej za dalszym cią
giem wycieczek to przemawia. Podpisanemu niebrakuje miłości do tego rodzaju wędrówek po 
kraju - trudów połączonych z niemi nieobawia się, ale wiek ma swoją granicę [Łuszczkiewicz za 
miesiąc miał skończyć 65 lat], więc też trudno by mi było prowadzić sam wycieczki dalej. Czter
dzieści kilka lat służby w szkole krakowskiej sztuk pięknych niech mnie wytlomaczy wobec Cie
bie Wielmożny Panie Dyrektorze, a niewątpię, że w pośród Docentów szkoły znajdziesz chętnego 
do dalszego kierownictwa wycieczek tak pożytecznych”61.

Nadzieje Łuszczkiewicza okazały się niestety płonne, chętnego nie znaleziono, 
a stary Profesor - tak na tym polu, jak i na wielu innych - nie znalazł kontynuatora. 
Uczniowskie wyjazdy z maja, czerwca i lipca 1893 były ostatnimi, jakie przeprowa
dziła krakowska Szkoła Sztuk Pięknych. Wraz ze śmiercią Matejki (w listopadzie tego 
samego roku) i odejściem Łuszczkiewicza na emeryturę (dwa lata później) zamknęła 
się w dziejach Szkoły epoka, na której charakter ideowy i dokonania artystyczne istot
ny wpływ wywarło także zajmujące nas tutaj zjawisko.

Zapyta ktoś - a co z dorobkiem rysunkowym uczniowskich wycieczek? Wszak 
w tylu objazdach terenowych Łuszczkiewicza wzięła udział pokaźna grupa wytraw
nych rysowników, którzy nie tylko zapełniali w terenie stronice własnych szkicowni- 
ków, ale obowiązani też byli „po powrocie do Krakowa przez czas wakacyi wygoto
wać pięć tablic rysunków starannie obrobionych do wydawnictwa za wskazówkami 
profesora, które zbiorom szkolnym przynależeć będą 2. Nie licząc kilkudziesięciu 
ilustracji opublikowanych „na pniu” w „Sprawozdaniach Komisji Historii Sztuki Aka
demii Umiejętności” - owych tablic „do wydawnictwa 63 - historykom sztuki znane 
były do niedawna zaledwie dwa kompletne (Stefana Matejki64 i Władysława Maśla- 
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kiewicza65) oraz dwa zdekompletowane szkicowniki (Stanisława Wyspiańskiego 
i Józefa Mehoffera) - z wszystkich ośmiu wypraw Łuszczkiewicza w latach 1888- 
-1893. Obie teczki rysunkowe Matejki i Maślakiewicza pochodzą z wycieczki w Kro
śnieńskie i Sanockie w 1890 roku. Z tego samego wyjazdu zachował się trzeci, zde
kompletowany szkicownik prywatny Józefa Mehoffera66. Czwarty i ostatni - również 
niekompletny i również prywatny - należał do Stanisława Wyspiańskiego67 w jego 
samotnej podróży po Sądecczyźnie i Pogórzu w 1889 roku. Do niedawna było to 
wszystko, co o rysunkowym rezultacie wycieczek Łuszczkiewicza wiedziano i potra
fiono wskazać. Panowało poza tym powszechne przekonanie, że szkicownik (lub szki
cowniki) Wyspiańskiego (z Sądeckiego) zaginął w czasie II wojny światowej, zaś 
o rysunkach innych uczniów nie tylko nie było żadnej wiedzy, ale przede wszystkim 
świadomości, że kiedykolwiek istniały. Tym większa to satysfakcja, iż w zbiorach 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowała się szczęśliwie ta wyjątkowa kolek
cja - osiem szkicowników z wycieczek odbytych przed ponad wiekiem.

65 W. Maślakiewicz, Szkicownik z wycieczki na Podkarpacie w 1890 roku, w zbiorach Muzeum Naro
dowego w Krakowie, sygn. MNK, III—r. a. 1483.

66 J. Mehoffer, Szkicownik z wycieczki na Podkarpacie w 1890 roku, w zbiorach rodziny (własność Ry
szarda Mehoffera - wnuka artysty). Pani Annie Zeńczak składam gorące podziękowania za pomoc w dotar
ciu do tego cennego archiwalium.

67 S. Wyspiański, Szkicownik z wycieczki w Sądeckie, 11 sierpnia - 4 września 1889 roku, w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. MNW Rys. Pol. 950/1-37. „Szkicownik ten, nie notowany 
w inwentarzu Świerża, został nabyty do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w czasie ostatniej 
wojny z funduszów Delegatury Rządu na Kraj, przeznaczonych na tajne zakupy dzieł sztuki. W związku 
z tym w inwentarzu muzealnym nie ma wzmianki, od kogo szkicownik ten został nabyty”. Bunsch- 
-Prażmowska, op.cit., s. 12, przyp. 22.

68 Wątpliwości nie mają co do tego edytorzy korespondencji S. Wyspiańskiego, którzy niestety nie po
dają, na czym opierają swe przeświadczenie: „Z całej wycieczki [chodzi o wyprawę w Sądeckie z 1889 
roku] znane były przed wojną dwa szkicowniki Wyspiańskiego z rysunkami zabytków sztuki, które nabyło 
za staraniem Stanisława Tomkowicza [podkreślenie moje] b. Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej 
w Krakowie”. Zob. Stanisław Wyspiański - listy zebrane, t. 1, Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa 
Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego, cz. 2: Dodatek krytyczny, oprać. M. Rydlowa, 
Kraków 1994, poz. 9, s. 80.

69 Tomkowicz wykorzystywał rysunki wycieczkowe - przede wszystkim Wyspiańskiego - jako ilustra
cje w publikacjach własnych. Zob. S. Tomkowicz, Gothische Taufbecken aus der Umgegend von Sandez 
und Gorlice in Galizien, „Mittheilungen der K. K. Central-Commisson zur Erforschung und Erhaltung der 
Kunst und historischen Denkmale”, 1891, s. 106-109 (1 rysunek); idem, Inwentaryzacja zabytków Galicji 
Zachodniej. Powiat grybowski [w:] Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. 1, Kraków 1900, 
s. 95-165 (11 rysunków, w tym 3 terenowe); idem, Inwentaryzacja zabytków Galicji Zachodniej. Powiat 
gorlicki [w:] ibidem, s. 167-319 (14 rysunków, w tym 6 terenowych).

70 Świadczą o tym cenne zabytki ruchome zakupywane prywatnie przez Tomkowicza, a następnie ofia
rowywane krakowskiemu Muzeum Narodowemu, czy choćby krótki list Tomkowicza do Feliksa Kopery 
z 14 sierpnia 1913 roku: „Wielmożny Panie Dyrektorze. W załączeniu przesyłam paczkę odlewów gipso

Przystępując do ich pierwszego przedstawienia, przywołać wypada wcześniej za
cytowaną informację, iż najwartościowsze teki uczniowskie, zaraz po powrocie, zaku
pywało od autorów Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej. Podejrzewam, że ini
cjatywa tych zakupów pochodzić musiała od Stanisława Tomkowicza68, bowiem sta
nowiłoby to logiczne pendant do jego niewątpliwych zainteresowań wycieczkami 
Łuszczkiewicza69 i pomocy merytorycznej w ich organizacji. Nie da się wykluczyć, iż 
zakup szkicowników w ogóle nie nastąpił z funduszy Grona, ale prywatnej kiesy Tom
kowicza, który nigdy nie szczędził na cele inwentaryzacji i konserwacji zabytków70. 
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Na taką możliwość zdaje się też wskazywać fakt, potwierdzony przez prof. Adama 
Bochnaka, iż to właśnie Tomkowicz - we wczesnych latach trzydziestych - przekazu
jąc szkicowniki, poprosił o ich umieszczenie w Muzeum Sztuki UJ w Krakowie. Gdy
by teki te stanowiły materialną własność Grona, w 1914 roku, wraz z rozwiązaniem tej 
instytucji, stałyby się własnością Krajowego Urzędu Konserwatorskiego - instytucjo
nalnego spadkobiercy. A przecież przechowały się w zbiorach prywatnych Tomkowi- 
cza, w jego mieszkaniu przy Podwalu nr 2, co zdaje się wskazywać - choć sprawy 
oczywiście nie przesądza - że udział Tomkowicza w ochronie tych rysunków przed 
zatraceniem musiał być znaczny. Tłumaczy też, dlaczego do lat trzydziestych XX wie
ku archiwalia te były zupełnie zapomniane, a szkicowników Wyspiańskiego z Sądec
czyzny nie zna nawet katalog Świerża71. Dopiero ich ujawnienie przez Tomkowicza 
i ofiarowanie do zbiorów muzealnych, spowodowało serię artykułów Jana Dürra. 
Wkrótce jednak wojna zniweczyła wszelkie zainteresowania sztuką, po 1945 roku zaś 
kolportować zaczęto informację o zaginięciu szkicowników Wyspiańskiego, bo o in
nych Dürr nie pisał, zatem i wiedzy żadnej nie było. Domyślam się - rzecz jasna - 
autora owej dezinformacji, ale benefaktora swego wytykać palcem nie myślę, bowiem 
to jego konceptowi zawdzięczam tę nieoczekiwaną a wspaniałą przygodę intelektual- 
no-artystyczną, która inaczej przypadłaby w udziale komuś z pokolenia znacznie wcze
śniejszego.

wych z ozdób i napisów różnych dzwonów, które były naprawiane. Na każdym kawałku podpisałem, 
z czego wzięty. Część gipsów była zrobiona kosztem Muzeum naród. Inne moim kosztem” [...]. Zob. teczka 
archiwaliów związanych z legatem S. Tomkowicza na rzecz MNK, Muzeum Narodowe w Krakowie.

71 S. Świerz, Dzieła malarskie, graficzne i rzeźbiarskie Stanisława Wyspiańskiego chronologicznie ze
stawił i objaśnieniami opatrzył... [w:] Stanisław Wyspiański. Dzieła malarskie, Warszawa-Bydgoszcz 1925.

1. Szkicownik I Stanisława Wyspiańskiego z lat 1887-1888, Muzeum UJ nr inw. 
15621 Nrdz. 2752/11

Zakup od Janiny Kopciowej, dokonany 24 lipca 1951 roku.
25 luźnych kart gładkiego, pożółkłego papieru, o wymiarach 20,4 x 16-16,8 cm, nie
gdyś zapewne zszytych w jeden brulion. Czternaście kart pokrytych jest rysunkami 
dwustronnie, jedenaście - jednostronnie. Rysunki wykonane są ołówkiem, niektóre 
piórkiem i tuszem. Każda z kart posiada odrębny numer inwentarzowy o kolejności 
wtórnej, nieodpowiadającej chronologii rysunków. Szkicownik zawiera łącznie 87 ry
sunków i 16 notat terenowych oraz odpisów inskrypcji (notatki autorskie wyodrębniam 
kursywą).

2752/11 1 - Bohorodczany, cerkiew, rys. XVIl-wiecznego ikonostasu (1887)
2752/11 2 - rys. frontonu gotyckiego kościoła (1888)
2752/11 3 - awers: Żarnów, rys. spiralnych schodów w wieży kościelnej, zwymiaro-

wany (1888)
- rewers: Zamów, jak wyżej (1888)

2752/11 4 - awers: Drzewica, szkic kościoła i wieży (1888)
rewers: Drzewica, rys. wieży kościelnej, przekrój gzymsu, dwie tarcze 
herbowe z Gryfem i Ciołkiem (1888), (il. 2)

2752/11 5 - awers: Żarnów, rys. spiralnych schodów w wieży kościelnej, zwymiaro-
wany (1888)

- rewers: Żarnów, rys. portalu w wieży kościelnej (1888)
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II. 2. Drzewica, kościół parafialny - wieża w fasadzie zachodniej oraz herby Gryf i Ciołek po bokach 
gotyckiej tablicy erekcyjnej na wieży. Rys. ołówkiem, S. Wyspiański, Szkicownik z wycieczki na 
Ukrainę i w Opoczyńskie 1887-1888, Muzeum UJ nr inw. 15621 nr dz. 2752/II/4
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2752/11 6

2752/11 7

2752/11 8

2752/11 9

2752/11 10

2752/11 11

2752/11 12

2752/11 13

2752/11 14

2752/11 15

2752/11 16

2752/11 17

2752/11 18

2752/11 19

2752/11 20

2752/11 21

2752/11 22
2752/11 23
2752/11 24
2752/11 25

rys. obrazu Chrystusa z Matką Boską, poniżej lewe skrzydło carskich wrót 
(1887)
awers: Żarnów, rys. trzech kapiteli romańskich (1888)
rewers: Żarnów, rys. dwóch kapiteli i przekrój gzymsu (1888)
awers: rys. prezbiterium kościoła oraz dwóch szczegółów architektury 
(1888)
rewers: rys. płyty nagrobnej - rycerz z buławą i mieczem (1888)
rys. płyty nagrobnej leżącego mężczyzny z hełmem w nogach, rys. piór
kiem po ołówku (1888)
awers: Drzewica, rys. pomnika Jakuba Drzewickiego, rys. piórkiem po 
ołówku (1888)
rewers: Drzewica, rys. zamku - widok na bramę w wieży (1888)
awers: Opoczno, rys. epitafium Adriana Śmigielskiego 1616, niżej epita
fium 1619 (1888)
rewers: Opoczno, rys. szczegółów - chrzcielnica kościoła opoczyńskiego 
w przedsionku kościoła - herby (1888)
awers: Żarnów, rys. filarów romańskich na chórze, zwymiarowany (1888) 
rewers: Żarnów, rys. romańskiego kapitela filara empory strony lewej, 
widok frontu oraz dwóch boków (1888)
awers: Chlewiska, rys. pisciny na oleje święte, wspornik z herbem Łabędź 
(1888)
rewers: Chlewiska, rys. trzech wsporników heraldycznych - Odrowąż 
i Abdank (1888), (il. 3)
rewers: Chlewiska, rys. szczegółów portali z Odrowążem i Abdankiem 
(1888)
rewers: Chlewiska, rys. pięciu zworników - Półkozic, Poraj, Abdank, 
Odrowąż (1888)
awers: Żamów, rys. szkarpy prezbiterium z monogramem XPS (1888) 
rewers: Żamów, rys. prezbiterium, ściana wschodnia, trzy kartusze 
z pastorałami - Abdank, Lis, Poraj (1888)
awers: Żarnów, rys. zwornika z monogramem IHS na sklepieniu apsydy, 
niżej dwa wsporniki z monogramem z INRI (1888) 
rewers: rys. klucza sklepiennego -2 od tęczy (1888)
Drohobycz, rys. elewacji bocznej (południowej) cerkwi Świętej Trójcy 
(1887)
Opoczno?, rys. wnętrza kościoła z portalem, balaskami, oratorium i na
grobkiem (1888)
awers: Chlewiska?, rys. wschodniej ściany prezbiterium, rys. piórkiem 
(1888)
rewers: Opoczno, rys. nagrobek Adriana Śmigielskiego pomnik po lewej 
stronie ołtarza głównego (1888)
awers: rys. pięciu kartuszy herbowych - jeden z odwróconą Leliwą( 1888) 
rewers: Drzewica, zwymiarowany plan zamku (1888)
Drohobycz, rys. z cerkwi Świętej Trójcy - krzyż z 1456 r., szczegóły 
ornatu, kropidło (1887)
rys. lewego skrzydła carskich wrót (1887)
rys. szczegółów ikonostasu (1887)
Bohorodczany, cerkiew, rys. XVII-wiecznego ikonostasu (1887) (il. 4) 
Drzewica, rys. płyty grobowej Adama Drzewickiego (1888)
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II. 3. Chlewiska, kościół parafialny - wsporniki tarczowe z herbami Abdank i Odrowąż w kaplicy 
południowej. Rys. ołówkiem, S. Wyspiański, Szkicownik z wycieczki na Ukrainę i w Opoczyńskie 
1887-1888, Muzeum UJ nr inw. 15621 nrdz. 2752/11/13
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II. 4. Bohorodczany, cerkiew gr.-kat. - fragment XVII-wiecznego ikonostasu. Rys. ołówkiem, 
S. Wyspiański, Szkicownik z wycieczki na Ukrainą i w Opoczyńskie 1887-1888, Muzeum UJ nr inw. 
15621 nr dz. 2752/11/24 awers

Szkicownik powyższy z całą pewnością pochodzi z pierwszej wycieczki Łuszcz- 
kiewicza z Wyspiańskim w Opoczyńskie w sierpniu 1888 roku. Współwystępowanie 
w nim rysunków plastyki i architektury Wschodu chrześcijańskiego (cerkiew w Boho- 
rodczanach i następna - Świętej Trójcy - zapewne w Drohobyczu) zdaje się wskazy
wać, iż muzealium to jest prywatną teką artysty, którą prowadzić zaczął w trakcie swej 
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pierwszej wyprawy do Małopolski Wschodniej latem 1887 roku, zaraz po zdaniu matu
ry72. Nie jest to natomiast z pewnością znany w literaturze, notowany przez inwentarz 
Świerża - chociaż od wojny zaginiony - szkicownik Wyspiańskiego z podróży w 1887 
roku, który miał w swoich zbiorach Włodzimierz Żuławski. Świerz określił go bowiem 
następująco:

72 Wyspiański zdał maturę 2 lipca 1887 roku w Gimnazjum Świętej Anny, M. Rydlowa, Norymberga 
na tle artystycznej podróży Stanisława Wyspiańskiego w roku 1890, katalog wystawy w krakowskim Mu
zeum Etnograficznym, Kraków 1999, s. 5.

73 Cytuję za Bunsch-Prażmowską, op.cit, s. 9, przyp. 14.
74 Rozpoznania zabytków z Opoczyńskiego, których rysunki zawiera ten szkicownik, sporządziłem na 

podstawie dostępnej mi literatury. Nie ulega wątpliwości, iż konieczna jest jeszcze w tym względzie autop
sja na miejscu.

75 Owa cyfra rzymska pochodzi - jak się wydaje - od Grona Konserwatorów i określa miejsce 
w ogólnym zbiorze szkicowników wycieczkowych. Por. kolejne cyfry rzymskie na obu szkicownikach 
Wyspiańskiego (II i 111) oraz Mehoffera (IV).

6 To zadziwiające, że 70-kartkowy, największy objętościowo, brulion ze Składu Papieru Fischera do
stał się Stefanowi Matejce, który ostatecznie wykonał najmniej rysunków ze wszystkich uczestników wy
cieczki. Zarówno Wyspiański, jak i Mehoffer, rysowali w tekach 52-kartkowych, z tym, że Wyspiański, 
rysując obustronnie, zapełnił dwa takie bruliony i następny - swój prywatny szkicownik, o 37 kartach nieco 
mniejszego formatu (20,2 x 16,3 cm).

„Szkicownik z r. 1887. 52 rysunków ołówkiem, tuszem i atramentem, przedstawiających wi
doki architektury, rysunki pomników rzeźbionych itd., naklejonych na karton, oprawnych w płót
no formatu in 4°73 74.

Już choćby format prac i informacja o ich naklejeniu na karton wskazuje, że mamy 
do czynienia z zupełnie inną teką rysunkową, wymagającą wnikliwych studiów po
równawczych, gdyż szkice te nie są w ogóle znane historykom sztuki .

2. Szkicownik I Stefana Matejki, 1889 Wycieczka w Sandeckie, Muzeum UJ 
nr inw. 15724 nr dz. 2761/11

Według muzealnej karty katalogowej szkicownik przekazało Grono Konserwatorów 
Galicji Zachodniej w nieokreślonym bliżej czasie.
Brulion w twardej oprawie w marmurkowy wzorek; grzbiet i narożniki okładek 
wzmocnione płótnem. Wewnątrz 28 kart papieru o wymiarach 33,1 x 20,4 cm, gładkie
go, lekko pożółkłego. Poszczególne karty przedzielone zostały wtórnie wklejonymi bi
bułkami i paginowane dwoma nieprzystającymi do siebie numeracjami kart i stronic. 
Na etykiecie okładki ręką artysty złożony podpis: Stefan Matejko, poniżej wyraźna je
dynka rzymska75 * oraz ołówkowe liczby, m.in. Nr 266, 889, a także rysowana piórkiem 
głowa en face. Na wewnętrznej stronie okładki, u góry, naklejka: J. F. Fischer w Kra
kowie Linia A-B L. 39-40 Główny Skład Papieru, przyborów pisemnych, rysunkowych 
i szkolnych, oraz wyrobów galanteryjnych. Założony w roku 1779. Gatunek oprawy 1/2 
płótno, Nr wzoru 361, kartek 70™, cena 75 ct. Poniżej ręką Tomkowicza dopisek ołów
kowy: 15/7[orenów] - najprawdopodobniej kwota, za którą szkicownik został zakupio
ny u Matejki.
Szkicownik, prowadzony od 26 lipca do 6 sierpnia 1889 roku, zawiera 67 rysunków 
z 9 miejscowości. Notatki autorskie wyodrębniam kursywą.
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k. 1 awers

k. 2 awers

k. 3 awers

k. 4 awers

k. 5 awers

k. 6. awers

k. 7 awers

k. 8 awers
k. 9 awers
k. 10 awers

k. 11 awers

k. 12 awers

k. 12 rewers

k. 13 awers

- Ołówkowe studia głów i postaci ludzkich, ponad którymi ręczne zapiski 
w dwóch trójwierszach. U góry, po prawej, ręką autora wykonany podpis: 
Matejko Stefan uczeń szkoły sztuk pięknych w Krakowie. 1889. Wycieczka 
w Sandeckie.

- Rzeźba znajdująca się na ścianie frontowej wieży kościoła kolegiackiego 
w Nowym Sączu 26/7 889 - rysunek ołówkiem płaskorzeźbionej dekora
cji kamiennej (plakiety z Ukrzyżowaniem, datą 1507, monogramem 1HS 
oraz dwoma kartuszami z Orłem i Pogonią). Poniżej rzeźbione nadproże 
kamienne z datą 1505 z kamienicy przy ul. Lwowskiej nr 136. Obok - 
płaskorzeźba z dwoma aniołami - ul. Lwowska, dom narożny od strony 
rynku.

- Rysunek marmurowej płyty - Rzeźba znajdująca się na ratuszu w Nowym 
Sączu 27/7 889 - czworodzielny kartusz herbowy (Gryf, Ciołek, Belina, 
Topór), z labrami i klejnotem. Poniżej inskrypcja VIRTUS 
NOB1LITATIS CHARACTER. Obok szczegóły herbów i kolejny rysu
nek - Klamka w gmachu pojezuickim.

- Chełmiec, rys. tablicy ze sceną Chrztu Chrystusa (ok. 1440). Pod rysun
kiem: Kapliczka Sw. Heleny w Chełmcu niemieckim za miastem. Wzdłuż 
dłuższego boku strony zanotowana inskrypcja ze wstęgi Boga Ojca: hic 
est ftlius meus dilectus in quo mihi placuit ipsum audite.

- Nowy Sącz. Wnętrze bóżnicy narysowane spod bimy w kierunku Aron 
Hakodesz - Bożnica w Nowym Sączu. Obok profile i ftyz nadproża 
z zamku sądeckiego.

- Nowy Sącz, rys. płyty nagrobnej Jana Dobka Łowczowskiego (+1628). 
Pomnik Dobka znajdujący się przy kościele ewangi. w Nowym Sączu 27/7 
889.

- Wielogłowy, rys. trzech szczegółów portalu schodkowego w kościele 
parafialnym: Wielogłowy 26/7 889. 1/2 mili od Nowego Sącza. Obok: 
Szczegół chrzcielnicy w Biegonicach, poniżej - kropielnica w Biegoni- 
cach.

- Nowy Sącz, widok zamku z basztą Kowalską.
- Biegonice, widok kościoła od płn.
- Biegonice, widok ogólny kościoła od płn. Obok: wnętrze kościoła, widok 

do kruchty w wieży Si. T [dopisek objaśniający S. Tomkowicza].
- Stary Sącz, rys. późnogotyckiej płaskorzeźby św. Barbary (skrzydło 

tryptyku). Sw. Barbara Stary Sącz Klasztor. Nad rysunkiem zapisane 
wymiary: 119 cm sze. 51 cm.

- Stary Sącz, św. Klara - skrzydło późnogotyckiego tryptyku: Kościół 
parafialny Stary Sącz Święta Klara. Poniżej fragment minuskułowego 
napisu z nimbu świętej.

- Stary Sącz, odwiszorowany77 rysunek minuskułowego napisu z nimbu 
świętej: sancta clara ora pro no[bis],

- Stary Sącz, od góry: rys. późnogotyckiej rzeźby Matki Boskiej z Dzie
ciątkiem w kościele parafialnym. Obok ozdoby dzwonu w Starym Sączu. 
Poniżej rysunek klęczącej postaci (Stary Sącz w Klasztornym Kościele), 
obok - rysunek wiecznej lampy i amforowego dzbanka.

77 Odw ¡szorować - (niem. wischen - ścierać) - otrzymać odbitkę rysunkową z płaskorzeźb poprzez po
cieranie węglem lub kredką po arkuszu papieru spoczywającym na nich.



61

k. 14 awers

k. 15 awers

k. 16 awers

k. 16 rewers

k. 17 awers
k. 18 awers

k. 19 awers

k. 20 awers
k. 21 awers

k. 22 awers
k. 22 rewers

- Stary Sącz, Kościół Klaszt. - widok z nawy w kierunku barokowego 
chóru muzycznego i przeźrocza do oratorium zakonnic. Poniżej gzems 
renesansowy przy wejściu do oratoryum - widok i przekrój zwymiarowa- 
ny. Obok - klucz sklepienia z sali modlitewnej.

- Stary Sącz, widok z dziedzińca przed kościołem klasztornym w kierunku 
wieży bramnej.

- Biecz, Stalle renesansowe, 1594. Medaliony znajdujące się w kość, para
fia. w Bieczu pod chórem. Poniżej dopisane: Biecz Piątek [2 sierpnia
1889 roku],

- Biecz, rys. fryzu sgraffitowego wschodniej elewacji dzwonnicy: Biecz. 
Rysunek znajdujący się na wieży przy kościele farnym.

- Biecz, rys. Grupy Pasji na belce tęczowej kościoła parafialnego.
- Biecz, stalle w prezbiterium - fragment belki tęczowej (z przekrojem) 

oraz płaskorzeźba z zapiecka - Rzeźba na stallach.
- Biecz, rys. kamieniarskich detali elewacji szpitala Świętego Ducha - 

orzeł jagielloński z datą 1487 w zwieńczeniu klucza portalu, obok mono
gramy z węgara i Jego zwymiarowany przekrój. Ponadto odcisk pieczęci 
ZWIERZCHNOŚĆ GMINNA KR. MIASTA BIECZA na papierze oraz 
pieczęć lakowa.

- Szymbark, rys. detali kamieniarskich dworu obronnego, wraz z profilami.
- Bobowa, rys. portalu schodkowego w kościele Świętej Zofii - nadproże 

i szczegóły oraz przekrój węgarów.
- Biecz, panorama miasta z wieżą ratuszową (od północy?).
- Jeżów, fragment elewacji dworu obronnego.

3. Szkicownik II Stanisława Wyspiańskiego z wycieczki w Sądeckie, 26 lipca - 
11 sierpnia 1889 roku, Muzeum UJ nr inw. 15622 nr dz. 2753/11

Według muzealnej karty katalogowej szkicownik przekazało Grono Konserwatorów 
Galicji Zachodniej w bliżej nieokreślonym czasie.
Brulion w twardej oprawie w marmurkowy wzorek; grzbiet i narożniki okładek 
wzmocnione płótnem. Wewnątrz 52 karty gładkiego, lekko pożółkłego papieru, 
o wymiarach 33,1 x 20,4 cm. Poszczególne karty przedzielone zostały wtórnie wkle
jonymi bibułkami i paginowane dwoma nieprzystającymi do siebie numeracjami kart 
i stronic. Na etykiecie okładki ręką artysty złożony podpis: 1889 rp. St. Wyspiański 
(od 26ego Lipca - do 1 lego Sierpnia), po lewej dwójka rzymska. Na wewnętrznej 
stronie okładki, u góry, naklejka: J. F. Fischer w Krakowie Linia A-B L. 39-40 Głów
ny Skład Papieru, przyborów pisemnych, rysunkowych i szkolnych, oraz wyrobów ga
lanteryjnych. Założony w roku 1779. Gatunek oprawy 1/2 płótno, Nr wzoru 361, kar
tek 50, cena 65 ct. Pod tym ręką Tomkowicza dopisek ołówkowy: 0 oraz 25 [flore
nów] - kwota, za którą szkicownik został zakupiony u autora. Poniżej, ręką Wyspiań
skiego zapisane itinerarium z podpisem: Stanisław Wyspiański (od 26ego Lipca - do 
11 Sierpnia -) Nowy Sądcz™, Chełmiec, Wielogłowy, Bieganice13', Stary Sądcz, Biecz, 
Harta, Libusza, Binarowa, Grybów, Wilczyska, Jeżów, Ropa, Sękowa, Szymbark, Bo
bowa. * *

78 Ta charakterystyczna - „udźwięczniona” - forma pisowni nazwy Nowego i Starego Sącza jest kon
sekwentnie stosowana przez Wyspiańskiego w całym szkicowniku.

79 Obecnie Biegonice.
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Szkicownik, prowadzony od 26 lipca do 11 sierpnia 1889 roku, zawiera łącznie 348 
rysunków i 21 notat tekstowych oraz odpisów inskrypcji80. Z uwagi na objętość, za
wartość rzeczową tej teki podaję w sposób uproszczony, grupując rysunki według 
miejscowości, z której pochodzą81. Notatki autorskie wyodrębniam kursywą.

80 W szkicowniku tym spotykamy ponadto trzy dopiski o niemal identycznej treści: rysowane dla 
p. Tomkowicza St. w Grudniu I889rp., umieszczone na marginesie rysunków chrzcielnic z Libuszy (il. 6) 
i Wilczysk oraz meblarskiego wyposażenia fary w Bieczu (karty 29 rewers, 34 rewers i 43 rewers). Uwagi 
te dotyczą wykonania przez Wyspiańskiego wygotowanych na czysto, piórkowych tablic do publikacji 
drukiem. Ale są też dwa późniejsze dopiski o treści: przerysowałem dla p. Tomkowicza sierpień 1890 
(kropielnica u Klarysek w Starym Sączu i chrzcielnica w Sękowej, karty 21 awers i 47 rewers). W sierpniu 
1890 roku Wyspiański przebywał w Monachium, które stanowiło jeden z etapów jego wielomiesięcznej 
wyprawy po Europie, zatem nie on był autorem owych przerysów i marginaliów. Być może, słabo czytelna 
parafka JM (?) przy dopiskach świadczy o tym, iż przerysów do publikacji Tomkowicza dokonał J. Me
hoffer, po swym powrocie z wycieczki w Krośnieńskie. Owe dwie zapiski z sierpnia 1890 roku dowodzą 
ponadto, że już wtedy II szkicownik Wyspiańskiego musiał znajdować się w rękach Stanisława Tomkowi
cza, zaś owe przerysy służyć zapewne miały do zilustrowania jego artykułu o gotyckich chrzcielnicach 
kamiennych, zob. S. Tomkowicz, Gothische Taujbecken..., op.cit. (ostatecznie artykuł ten ukazał się z jedną 
tylko ilustracją, przedstawiającą chrzcielnicę z Libuszy, w rysunku Wyspiańskiego, s. 108).

81 Kolejność miejscowości - zgodnie z chronologią prac w szkicowniku.

Nowy Sącz - kolegiata p.w. Świętej Małgorzaty - zwymiarowane rys. architektonicz
ne obu wież, przekroje przez kondygnacje, rys. detali kamieniarskich - 
gzymsów i portali, kilku nagrobków i epitafiów, rys. dwóch gałek 
u drzwi, widok wnętrza kruchty południowej oraz zwymiarowany rys. 
kropielnicy. Kilka przerysów sygnatur trębaczy miejskich z wież kole- 
giackich (1617 rok).

Nowy Sącz - dawny kościół Franciszkanów, obecnie ewangelicki - nagrobek Jana 
Dobka Łowczowskiego (+1628), epitafium i rys. szczegółów rzeźbiar
skich płyty, rys. tablicy pamiątkowej z datą 1640, widok elewacji połu
dniowej kościoła, drewniane schody do galeryjki na piętrze (rysowane 
z dwóch stron).

Nowy Sącz - zamek - plan schematyczny, widok baszty Kowalskiej, detale kamien
nych portali zamkowych wraz z przekrojami, rys. skarpy z gotyckim 
gzymsem.

Nowy Sącz - kamienice mieszczańskie - przy rynku (nadproże z inskrypcją 1608) 
oraz widok zabudowy róg rynku/ul. Kościuszki, detale rzeźbiarskie 
domu Rillera, rys. tablicy marmurowej z aniołami - z kamienicy Mar
czewskich, nadproże z datą 1505 i dwoma kartuszami - w dawnym 
domu kolegiackim.

Nowy Sącz - kościół OO. Jezuitów - rys. bramki, widok z nawy do prezbiterium, rys. 
portalu w kruchcie, tekst i detale heraldyczne epitafium Jana Sebastiana 
Lipskiego (+1755).

Nowy Sącz - kapliczki - maszkaron z kapliczki przy ul. Lwowskiej, rys. rzeźby św. 
Weroniki ztzw. Kapliczki Szwedzkiej (1771).

Nowy Sącz 
Nowy Sącz 
Zabełcze

- bóżnica - rys. wnętrza z bimą.
- ratusz miejski - widok wnętrza sali radnej.
- karczma - rys. wnętrza z piecem.
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Wielogłowy

Biegonice

Stary Sącz

Stary Sącz

Stary Sącz

Chełmiec

Biecz

Biecz

Biecz

- kościół parafialny - widok ogólny od płd., rys. portali, wnętrze nawy, 
rys. kowalskiego zamka oraz schematyczny przekrój węgara w kruchcie 
płd.

- kościół parafialny - schematyczny rysunek płyty nagrobnej plebana 
Andrzeja Habdańskiego (+1574) wraz z epitafium i szczegółami kartu
sza oraz bordiury, widok wnętrza kruchty i zwymiarowany rys. kropiel- 
nicy, widok z prezbiterium do wnętrza nawy, rys. chrzcielnicy (1660) 
i jej detali zdobniczych, szczegół ornamentu złoconego tła tablicy go
tyckiej, rys. ręki św. Piotra trzymającego kadzielnicę (z niezachowanego 
tryptyku Zaśnięcia Matki Boskiej).

- kościół parafialny - zwymiarowany rys. chrzcielnicy oraz misy trybo
wanej z datą 1650, rys. lichtarza i kociołka na wodę święconą; rys. śla
dów polichromii na strychu kościelnym wraz ze szkicem sytuacyjnym 
tychże; rys. plakiet i inskrypcji z dzwonu kościelnego (1647) oraz detal 
okna dzwonnicy, rys. szczegółów węgarów drzwi prowadzących z wie
ży na chór.

- kościół klasztorny Klarysek - widok sklepionego wnętrza pod chórem 
muzycznym, przekrój i plan prezbiterium, rys. wsporników żeber skle- 
piennych i zworników, rys. klamki oraz szczegółów kraty do kaplicy 
Świętej Kingi, zwymiarowany rys. kropielnicy z kruchty wraz ze szcze
gółami heraldycznymi, widok zewnętrzny prezbiterium kościelnego 
i furty klasztornej oraz jej zwieńczenia, rys. dekoracji sklepienia wieży 
bramnej, rys. maswerków okien apsydy, widok z nawy do prezbiterium, 
epitafium Stefana Lipskiego (+1627), inskrypcja z drzwi kruchty z datą 
1573.

- klasztor Klarysek - rys. płaskorzeźby ze św. Janem Chrzcicielem 
(skrzydło tryptyku z ok. 1540), rys. tablicy późnogotyckiej (ok. 1480) 
Misericordiae Domini (il. 5), rys. trybowanego kociołka na wodę świę
coną.

- kościół cmentarny Świętej Heleny - widok z nawy do prezbiterium, 
inskrypcja z belki tęczowej (1686), epitafium ks. Wcianeczka (1589), 
rys. rzeźby św. Anny Samotrzeć (pocz. XVI w.), rys. szczegółów archi
tektury ołtarza głównego - kolorowany akwarelą.

- kościół parafialny - zwymiarowany rys. chrzcielnicy brązowej (1469) 
wraz z rys. plakiet czary i gotycką inskrypcją, dwa rys. nagrobka Piotra 
Sułowskiego i kolejne dwa - zwymiarowanych detali architektonicz
nych oraz tekstu epitafium, zwymiarowane rys. gotyckiego pulpitu 
i szafki zakrystyjnej oraz zamka i kłódki kowalskiej, widok wnętrza 
zakrystii wraz z rys. detali barokowego fotela, zwymiarowane rys. tacki 
na ampułki i kilku łódek na kadzidło oraz dzbanka cynowego, odpis 
inskrypcji z belki tęczowej (1639), rys. malowanych drzwi głównych do 
nawy oraz okucia kowalskiego tychże, rys. portalu schodkowego 
w prezbiterium.

- kamienice w rynku - rys. detali kamieniarskich, portali i nadproży, 
przekrój przez kondygnacje Domu Beczą.

- księgi miejskie XVI-XVII w. - przerysy ornamentów roślinnych 
(1540).
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II. 5. Stary Sącz, klasztor Klarysek - późnogotycka tablica Misericordiae Domini. Notatka: Stary 
Sądcz. Klasztor Clarysek południowe ramię krużganków Isze piątro. Pod rysunkiem: na desce, barwy 
- płasz. ciemno zielony suknia czerwona. Rys. ołówkiem, S. Wyspiański, II Szkicownik wycieczki 
w Sądeckie 26 lipca -11 sierpnia 1889 r., Muzeum UJ nr inw. 15622 nr dz. 2753/11, karta 25 rewers
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Biecz- 
Harta

- kościół cmentarny Świętego Piotra - nagrobek Marii Paulinowej i in
skrypcja tegoż, widok barokowej kapliczki dwukondygnacjowej i pano
rama Biecza rysowana spod tejże (od zach.).

Libusza - kościół parafialny - widok ogólny kościoła od płd. zach., zwymiarowa- 
ny rys. późnogotyckiej chrzcielnicy (il. 6) oraz dwóch kropielnic ka
miennych, zwymiarowany rys. regencyjnego kielicha i pateny, szereg 
szczegółowych rys. polichromii konfesjonału, widok wnętrza kruchty 
południowej, kilka rys. kowalskich przedmiotów - klamki, tarczy zam
ka, kłódki, zawiasu pasowego, rys. krucyfiksu z kruchty południowej, 
ornamenty polichromii zaskrzynienia i stropu.

Binarowa - kościół parafialny - widok ogólny od płn. wsch., zwymiarowany rys. 
późnogotyckiej chrzcielnicy kamiennej, rys. mebli zakrystyjnych, 
świecznika (1654), kropielnicy, metalowego dzbanka, rys. kowalskiej 
kłódki i pasowego okucia drzwi kruchty południowej, rys. gotyckiego 
lichtarza i metalowego kociołka na wodę święconą.

Grybów - kościół filialny Świętego Bernardyna - widok wnętrza kruchty zachod
niej ze zdwojonym portalem oraz dekoracją malarską ścian i stropu.

Wilczyska - kościół parafialny - widok ogólny kościoła od płn., zwymiarowany rys. 
chrzcielnicy kamiennej i detali heraldycznych tejże.

Jeżów - dwór obronny - dwa widoki ogólne, rys. portali i obramień okiennych 
z przekrojami węgara, plan kondygnacji i dwa rys. wnętrz, tablica fun
dacyjna z herbem Ogończyk i datą 1544.

Ropa - kościół parafialny - widok od płn. wsch., rys. chrzcielnicy kamiennej, 
osobliwego baldachimu w kształcie parasola, kociołka metalowego, 
lichtarzy i kowalskich zamków.

Sękowa - kościół parafialny - widok ogólny od płn. wsch., zwymiarowany rys. 
chrzcielnicy (1522), schematyczny rys. sceny Uczty u Heroda.

Szymbark - kościół parafialny - rys. woluty szczytu fasady zachodniej, rys. zamka 
kowalskiego i kociołka na wodę święconą.

Szymbark 
Bobowa

- dwór obronny - dwa widoki elewacji zewnętrznych (zach. i płd.).
- kościół Świętej Zofii - przerys inskrypcji odnoszącej się do Zbigniewa 

Oleśnickiego, rys. lewego uszaka ołtarzowego.
Bobowa - kościół parafialny - schematyczny widok ogólny od płd. zach., rys. 

ołtarzowej kolumienki manierystycznej, cztery rys. późnogotyckiej 
rzeźby anioła, rys. przedmiotów kowalskich - zawieszki, zamka i za
wiasu pasowego.

Bobowa - drewniana zabudowa rynku - dziesięć rys. podcieniowych domów 
drewnianych w pierzejach rynkowych82.

82 Wszystkie one spłonęły w pożarze miasteczka w październiku 1889 roku, a więc w dwa miesiące po 
narysowaniu!

83 Łuszczkiewicz, Z wycieczki z uczniami w roku 1892..., op.cit., fig. 8, szp. 304.

W szkicownik powyższy włożona jest ponadto luźna kartka papieru z rysunkowym 
przedstawieniem Matki Boskiej Apokaliptycznej, ze środkowej strefy tryptyku z Przy- 
donicy (il. 7). Po raz pierwszy rysunek ten - jednak bez podania autora - opubliko
wał Łuszczkiewicz w sprawozdaniu z wycieczki 1892 roku83, następnie Adam Boch-
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II. 6. Libusza, kościół parafialny - zwymiarowany i opisany kolorystycznie rysunek chrzcielnicy 
późnogotyckiej. Po lewej stronie schematyczny rysunek kropielnicy z datą 1866 - fundator Józef 
Tokarsky. U góry stronicy notatka: rysowane dla p. Tomkowicza w grudniu I889rp. Rys. ołówkiem, 
S. Wyspiański, II Szkicownik wycieczki w Sądeckie 26 lipca -11 sierpnia 1889 r., Muzeum UJ 
nr inw. 15622 nr dz. 2753/11, karta 34 rewers 
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nak84, w cztery dziesięciolecia później. Bochnak - znalazłszy rysunek w tym właśnie 
szkicowniku - machinalnie przypisał autorstwo Wyspiańskiemu85 i ta atrybucja funk
cjonuje w nauce do dzisiaj. A przecież szkic ów z pewnością powstał w trakcie wy
cieczki Łuszczkiewicza w 1892 roku nad Dunajec, w której Wyspiański uczestniczyć 
nie mógł, bowiem przebywał wówczas w Paryżu. Wydaje się zatem, że autorem rysun
ku jest nie Stanisław Wyspiański, a raczej Stefan Matejko, jak można by wnioskować 
z charakteru i właściwości plastycznych ołówkowej kreski tego ostatniego. Matejko - 
w latach 1886-1892 - uczył się w krakowskiej Szkole, najpewniej był zatem na wy
cieczce Łuszczkiewicza w 1892 roku, bo do nikogo bardziej, jak do niego, odnosić 
mogłyby się słowa Profesora o starszych uczniach i najlepszych rysownikach, których 
zabierał ze sobą nad Dunajec (Matejko z pewnością uczestniczył w wycieczkach 
w 1889, 1890, 1891 i - jak przypuszczam - również 1892 roku). Pomijając nawet po
wyższą argumentację - rysunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Przydonicy z pewno
ścią nie wyszedł spod ręki Wyspiańskiego, gdyż jest po prostu zbyt słaby - technicznie 
i artystycznie.

84 A. Bochnak, Z dziejów malarstwa gotyckiego na Podkarpaciu, „Prace Komisji Historji Sztuki PAU”, 
Kraków 1934, t. 6, z. I, s. 6, il. 4.

85 Ibidem, s. 6, powtórzone następnie na s. 8 oraz w przyp. 2.
86 Podobna cyfra 0 (lub litera O) występuje również obok ceny 25 florenów na okładce II szkicownika 

Wyspiańskiego, nie wiadomo jednak, do czego miałaby się odnosić?
87 Jest to gwarowy zapis nazwy wsi Krużlowa.
88 To Lipnica Wielka.
89 Dzisiaj - Żeleźnikowa.
90 Kolejność miejscowości - zgodnie z chronologią prac w szkicowniku.

4. Szkicownik III Stanisława Wyspiańskiego z wycieczki w Sądeckie, 13 sierp
nia - 5 września 1889 roku, Muzeum UJ nr inw. 15623 nr dz. 2754/11

Według muzealnej karty katalogowej szkicownik przekazało Grono Konserwatorów 
Galicji Zachodniej w czasie bliżej nieokreślonym.
Brulion w twardej oprawie w marmurkowy wzorek; grzbiet i narożniki okładek wzmoc
nione płótnem. Wewnątrz 52 karty gładkiego, lekko pożółkłego papieru, o wymiarach 
33,1 x 20,4 cm. Poszczególne karty przedzielone zostały wtórnie wklejonymi bibułkami 
i paginowane dwoma nieprzystającymi do siebie numeracjami kart i stronic. Na etykiecie 
okładki ręką artysty złożony podpis: 1889 rp. St. Wyspiański (od 13ego Sierpnia - do 
5ego Września), po lewej trójka rzymska. Na wewnętrznej stronie okładki, u góry, naklej
ka: J. F. Fischer w Krakowie Linia A-B L. 39-40 Główny Skład Papieru, przyborów pi
semnych, rysunkowych i szkolnych oraz wyrobów galanteryjnych. Założony w roku 1779. 
Gatunek oprawy 1/2 płótno, Nr wzoru 361, kartek 50, cena 65 ct. Pod tym dopisane O86 87 88 89. 
Poniżej ręką Wyspiańskiego, zapisane itinerarium z podpisem: Stanisław Wyspiański, 
Krużlowo*'', Korzenna, Lipnica**, Grybów, Ptaszkowa, Królowa ruska, Kamionka, Myst- 
ków, Nawojowa, Żelaźnikowaw, Tarnów, Łęki. Za kartą 50 wklejona jest kalka rysunko
wa, o wymiarach 104,8 x 22 cm (obecnie w trzech kawałkach), z rysunkowym przedsta
wieniem płaskorzeźbionej sceny batalistycznej (Powrót spod Obertyna) z nagrobka Jana 
i Jana Krzysztofa Tarnowskich w katedrze w Tarnowie.
Szkicownik, prowadzony od 13 sierpnia do 5 września 1889 roku, zawiera łącznie 260 
rysunków i 14 notat tekstowych oraz odpisów inskrypcji. Z uwagi na objętość, zawar
tość rzeczową tej teki podaję w sposób uproszczony, grupując rysunki według miejsco
wości, z której pochodzą90.
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II. 7. Przydonica, kościół parafialny - Matka Boska Apokaliptyczna - środkowa część tryptyku. Rys. 
ołówkiem, St. Matejko?, przechowywany w S. Wyspiańskiego // Szkicowniku wycieczki w Sądeckie 
26 lipca -11 sierpnia 1889 r., Muzeum UJ nr inw. 15622 nr dz. 2753/11, luźna karta
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Krużlowa Wyżna

Korzenna

Lipnica Wielka

Grybów

Ptaszkowa

Królowa Ruska

kościół parafialny - rys. kasetonowej dekoracji stropu w prezbite
rium wraz ze szczegółami opisanymi kolorystycznie (il. 8), plan 
stropu kasetonowego i rozety akantowej, rys. belki tęczowej 
(1520), profil i inskrypcja z tejże wraz ze schematycznym rys. całej 
ściany tęczowej, rys. heraldycznych szczegółów kamiennego por
talu do zakrystii, epitafium Hieronima Gawrońskiego (+1715), 
obszerny opis dekoracji malarskiej ścian i stropu w prezbiterium 
oraz w nawie, rys. Madonny z Krużlowej, rys. kowalskich drzwi do 
zakrystii i kamiennej chrzcielnicy z herbem Odrowąż, rys. roślinno- 
-kwiatowej dekoracji zaskrzynienia.
kościół parafialny - zwymiarowany rys. chrzcielnicy kamiennej 
(1486) z rys. szczegółów heraldycznych, zwymiarowany rys. misy 
brązowej, rys. kropielnicy kamiennej, rys. XV-wiecznej płyty gro
bowej nieznanej niewiasty z herbami Odrowąż i Strzemię wraz 
z obszernym opisem, rys. kwatery (scena Sprzedaży wsi) tryptyku 
z ok. 1525 roku, z wypisanymi poniżej tematami pozostałych kwa
ter i obrazu głównego.
kościół parafialny - zwymiarowana chrzcielnica kamienna (1554) 
z heraldycznymi detalami nodusa, rys. głowy św. Jana na misie (ok. 
1360), dwa rys. metalowych kociołków na wodę święconą, tekst 
epitafium Stanisława Trzycieskiego (+1552).
kościół parafialny - rys. rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
(k. XV w.) - autorstwo przypisywane Jorgowi Huberowi.
kościół parafialny - zwymiarowany rysunek drewnianej chrzcielni
cy (1706), rys. rokokowej ławki kościelnej (1777) z licznymi rys. 
detali zdobniczych i tekstem inskrypcji, zwymiarowany rys. sceny 
Adoracji Dzieciątka, poniżej Zaśnięcia NPM - oba z rewersu pra
wego skrzydła tryptyku (ok. 1440), rys. późnogotyckich rzeźb św. 
Barbary i św. Wojciecha, rys. rzeźby klęczącego anioła oraz ko
ciołka na wodę święconą, rys. rzeźby Chrystusa w Ogrojcu (ok. 
1490), rys. rzeźby św. Jana z Ogrojca, studium postaci Króla 
z Pokłonu Trzech Króli i głowy Marii - z dolnej kwatery rewersu 
lewego skrzydła tryptyku, rys. scen - Chrystus przed Piłatem oraz 
Z szat obnażenie - awersy lewego i prawego skrzydła tryptyku, 
wraz z wykazem ośmiu przedstawień malarskich awersów skrzy
deł, rys. fragmentu sceny Pocałunek Judasza - awers prawego 
skrzydła tryptyku (ok. 1460).
cerkiew greckokatolicka - widok cerkwi od płn. zach. (il. 9), plan 
świątyni, schematyczny rys. ikonostasu wraz ze szczegółowym 
opisem dekoracji chóru muzycznego, ołtarzyka św. Mikołaja 
(1685) i ambony (1685), rys. ikony Narodzenie Matki Boskiej 
i kropielnicy kamiennej (1769).
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II. 8. Krużlowa, kościół parafial
ny - roślinno-kwiatowa bordiura 
(floreska kandelabrowa) ze stro
pu prezbiterium. Rys. ołówkiem, 
S. Wyspiański, III Szkicownik 
wycieczki w Sądeckie 13 sierpnia 
- 5 września 1889 r., Muzeum 
UJ nr inw. 15623 nr dz. 2754/11, 
karta 2 rewers
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Kamionka Wielka

Mystków

Nawojowa

Żeleźnikowa

Tamów

Tarnów

Tamów

Tamów

Tamów

- kościół parafialny - zwymiarowany rys. gotyckiej chrzcielnicy 
kamiennej z detalami heraldycznymi oraz inskrypcją, zwymiaro
wany rys. kropielnicy kamiennej, plan kościoła, rys. epitafium 
Bartolomeusa Fusoriusa (+1630), rys. trzech scen z życia św. Bar
tłomieja (Przed królem Frygii, Ścięcie, Cud ze złamaną kolumną) 
z awersu prawego i lewego skrzydła tryptyku (ok. 1460), rys. me
dalionu z prorokiem Danielem oraz rys. św. Barbary z predelli 
tryptyku, schematyczny układ całego retabulum ołtarzowego, rys. 
św. Katarzyny i św. Małgorzaty z rewersów skrzydeł tryptyku.

- kościół parafialny - zwymiarowany rys. kamiennej chrzcielnicy 
(1617), rys. portalu do zakrystii i rozety tegoż, rys. lichtarza, 
wspornika żebra sklepiennego (z przekrojem) oraz misy cynowej - 
z fragmentem zdobiącego ją reliefu Matki Boskiej oraz bordiurą.

- kościół parafialny - rys. oślego grzbietu portalu do zakrystii, wi
dok marmurowej płyty grobowej Piotra Nawojowskiego (+1553) 
z kilkoma szczegółami oraz wymiarami i inskrypcją tejże.

- kościół parafialny - rys. kamiennej chrzcielnicy, rys. drzwi z oku
ciami kowalskimi i antropomorficzną antabą, schematyczny rys. 
obrazu głównego (św. Michał Archanioł, Matka Boska z Dzieciąt
kiem i św. Jan Ewangelista) z dawnego tryptyku (ok. 1450), sche
matyczny układ tablic tegoż.

- katedra, nagrobek Barbary z Rożnowa Tarnowskiej (+1517) - rys. 
rzeźbiarskiej dekoracji groteskowej i tekst epitafium, rys. płyty 
grobowej z postacią zmarłej, rys. szczegółów dekoracji: guzy 
rozetowe, para aniołów z banderolą, para aniołów z draperią, gro
teski.

- katedra, nagrobek Jana Amora Tarnowskiego (+1511), Jana Tar
nowskiego (+1515) i Jana Aleksandra Tarnowskiego (+1515) - 
rys. szczegółów dekoracji kandelabrowej, rys. płyty nagrobnej 
Jana Amora z herbem Leliwa, rys. płyty nagrobnej Jana Aleksan
dra, rys. wolut zwieńczenia nagrobka, teksty epitafiów, rys. płyty 
nagrobnej Jana Tarnowskiego.

- katedra, nagrobek Jana Tarnowskiego (+1561) i Jana Krzysztofa 
Tarnowskiego (+1567) - rys. płaskorzeźbionej sceny batalistycz
nej (Zdobycie Staroduba), rys. anioła z panopliami, rys. płasko
rzeźbionej sceny batalistycznej Powrotu spod Obertyna (na wkle
jonej kalce).

- katedra, nagrobek Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej (+1521) - 
rys. płyty nagrobnej wraz z epitafium, rys. elementów dekoracyj
nych nagrobka (para wolut, kasetony z podniebia niszy, ornament 
z tumby grobowej).

- katedra, nagrobek Janusza Ostrogskiego (+1620) i jego żony Zu
zanny z Seredów (+1596) - 12 rys. detali dekoracyjnych nagrobka 
(lew z panopliami, rozety, konna postać zbrojnego, rys. płasko
rzeźbionej postaci zbrojnego z buzdyganem, maszkaron, głowa 
anioła, głowa kobiety, ornamenty akantowe).
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II. 9. Królowa Ruska, cerkiew greckokatolicka - widok od strony zachodniej. Rys. ołówkiem,
S. Wyspiański, III Szkicownik wycieczki w Sądeckie 13 sierpnia - 5 września 1889 r., Muzeum UJ 
nr inw. 15623 nr dz. 2754/11, karta 15 rewers

Tarnów - katedra, nagrobek Martina Łyczko (+1578) - rys. szczegółów de- 
koracj i kandelabrowo-groteskowej.

Tarnów - katedra, nagrobek Casparuca de Ruszczą (+1602) - rys. szczegółów 
dekoracyjnych pomnika (girlanda, siedem rozet, floreska kandela
browa).

Tarnów - skarbiec katedralny - rys. dekoracji misy srebrnej z ornamentem 
okuciowym (wraz z przekrojem), trzy rys. regencyjnego relikwia
rza w kształcie monstrancji, dwa rys. misy rokokowej (scena ro
dzajowa i bordiura akantowa), pięć opisanych kolorystycznie rys. 
dekoracji roślinnej kancjonału tynieckiego, inicjał D i sześć opisa
nych kolorystycznie miniatur figuralnych, sześć rys. szczegółów 
dekoracyjnych manierystycznego kielicha mszalnego (w tym widok 
ogólny, zwymiarowany), osiem rys. szczegółów dekoracyjnych 
barokowego kielicha mszalnego i jego widok ogólny.
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Tamów - katedra, stalle gotyckie - 3 rys. dekoracji maswerkowych, rys.
plecionki akantowej zapiecka i dwóch wici akantowych.

Tarnowiec - kościół Świętego Marcina - rys. dwóch płaskorzeźb (Chrystus ze
św. Piotrem i św. Tomaszem), rys. Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
(3 ćw. XIV w.).

Łęki Góme - kościół parafialny - rys. barokowej chrzcielnicy kamiennej, 20 rys.
manierystycznej dekoracji rzeźbiarskiej stalli (niektóre rys. zwy- 
miarowane).

W szkicownik powyższy włożona jest ponadto luźna kartka papieru, o wymiarach 
16,9 x 21 cm, z ołówkowym rysunkiem, przedstawiającym uczestników wycieczki 
z 1889 roku, siedzących w rozmównicy furty klasztoru Klarysek w Starym Sączu91 (il. 
10) - na pierwszym planie czterej uczniowie, w głębi Łuszczkiewicz w fotelu, za kratą 
rozmównicy dwie klaryski. Trudno jednoznacznie wskazać autora tego szkicu, być 
może jest nim S. Wyspiański, choć równie dobrze może to być któryś z pozostałych 
pięciu uczniów.

91 Rysunek ten Dürr określił jako fragment jakiegoś sklepionego wnętrza, w którymś z zajazdów mało
miasteczkowych, może w Nowym Sączu, J. Dürr, Dziennik rysunkowy Wyspiańskiego..., „Ziemia”, R. 24, 
1934, nr 12, s. 295. Błędne rozpoznanie Dürra powtarza następnie autorka komentarzy do korespondencji 
S. Wyspiańskiego, określająca narysowaną izbę, jako gasthaus - gospoda. Zob. Stanisław Wyspiański - 
listy zebrane. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza 
Stryjeńskiego, t. 1, cz. 2: Dodatek krytyczny, oprać. M. Rydlowa, Kraków 1994, poz. 9, przyp. 10, s. 82.

92 To kościół cmentarny pod tym wezwaniem, znajdujący się w Chełmcu pod Nowym Sączem, dzisiaj 
dzielnicy miasta.

93 Kolejność miejscowości - zgodnie z chronologią prac w szkicowniku.

5. Szkicownik IV Józefa Mehoffera z wycieczki w Sądeckie, 26 lipca - 16 
sierpnia 1889 roku, Muzeum UJ nr inw. 15624 nr dz. 2755/11

Według muzealnej karty katalogowej szkicownik przekazało Grono Konserwatorów 
Galicji Zachodniej w czasie bliżej nieokreślonym.
Brulion w twardej oprawie w marmurkowy wzorek; grzbiet i narożniki okładek wzmoc
nione płótnem. Wewnątrz 51 kart gładkiego, lekko pożółkłego papieru, o wymiarach 33,1 
x 20,4 cm. Poszczególne karty przedzielone zostały wtórnie wklejonymi bibułkami i pagi- 
nowane dwoma nieprzystającymi do siebie numeracjami kart i stronic. Na etykiecie 
okładki ręką artysty złożony podpis: Józef Mehoffer 26/7 - ¡6/8, po lewej czwórka rzym
ska. Na wewnętrznej stronie okładki, u góry, naklejka: J. F. Fischer w Krakowie Linia A- 
-B L. 39—40 Główny Skład Papieru, przyborów pisemnych, rysunkowych i szkolnych, oraz 
wyrobów galanteryjnych. Założony w roku 1779. Gatunek oprawy 1/2 płótno, Nr wzoru 
361, kartek 50, cena 65 ct. Pod tym dopisane 0 i dalej 25/¿[orenów], skreślone następnie 
i podpisane: daje w depozyt. Poniżej ręką Mehoffera sporządzone itinerarium z podpisem: 
Józef Mehoffer, Kraków plac Latarnia Nr 8, Nowy Sącz (Św. Heleny)92, Wielogłowy, Bie- 
gonice, Stary Sącz, Biecz, Binarowa, Libusza, Wilczyska, Bobowa, Jeżów, Sękowa, Szym
bark, Bobowa [powtórzone], Grybów, Krużlowo Wyżnia, Lipnica Wielka, Ptaszkowa, 
Królowa ruska. Przy nazwach miejscowości - daty pobytu.
Szkicownik, prowadzony między 26 lipca a 16 sierpnia 1889 roku, zawiera łącznie 160 
rysunków i 21 notat tekstowych oraz odpisów inskrypcji. Z uwagi na objętość, zawar
tość rzeczową tej teki podaję w sposób uproszczony, grupując rysunki według miejsco
wości, z której pochodzą93 (notatki autorskie wyodrębniam kursywą).
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II. 10. Stary Sącz, klasztor Klarysek - wnętrze rozmównicy przy furcie. Rys. ołówkiem, S. Wyspiań
ski?, III Szkicownik wycieczki w Sądeckie 13 sierpnia - 5 września 1889 r., Muzeum UJ nr inw. 
15623 nrdz. 2754/11, luźna karta, Muzeum UJ 9103

Nowy Sącz - kolegiata p.w. Świętej Małgorzaty - rys. płaskorzeźbionego fiyzu 
dekoracyjno-heraldycznego z elewacji północnej wieży, rys. brązo
wej chrzcielnicy (1557) wraz z przerysami inskrypcji, monogramu 
i daty, widok ogólny kościoła od płn. wsch., zwymiarowany rys. 
epitafium Poławińskiej (1623) wraz z inskrypcją, rys. epitafium Kar
cza (1584) wraz z inskrypcją.

Nowy Sącz - dawny kościół Franciszkanów, obecnie ewangelicki - epitafium Zofii 
Dobkowej z czworodzielnym kartuszem herbowym, widok ogólny 
kościoła od dziedzińca.

Nowy Sącz - kościół 00. Jezuitów - widok ogólny bramki przy prezbiterium, 
widok z nawy do prezbiterium kościoła.

Nowy Sącz - zamek - trzy rysunki detali kamieniarskich (węgary i nadproża 
okienne wraz z przekrojami), widok ogólny na basztę Kowalską.

Nowy Sącz - bóżnica - widok wnętrza z bimą i szczegółem zwieńczenia balustra
dy schodów, a także przekrój poziomy tej balustrady.

Nowy Sącz - ratusz - widok ogólny od strony parterowych aneksów bocznych.
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9,1 W prawym górnym narożniku tej strony, obok paginy, dopisek: Bukowski, określający autora rysun
ków - Jana Bukowskiego, sądeczanina, towarzyszącego uczestnikom wycieczki. Zob. też T. Łopatkiewicz, 
P. Łopatkiewicz, Wycieczki Władysława Łuszczkiewicza..., op.cit., FHA, przyp. 51 [w druku].

Wielogłowy - kościół parafialny - rys. prawej strony nadproża schodkowego por
talu z nawy do kaplicy bocznej.

Biegonice - kościół parafialny - widok ogólny od strony płn. zach., szczegół 
kroksztynu podokapowego, widok wnętrza z nawy w kierunku pre
zbiterium, karta 8 awers94 - widok wnętrza kruchty pod wieżą, rys. 
kamiennej kropielnicy i chrzcielnicy (1660) wraz z przekrojem.

Stary Sącz - kościół parafialny - rys. tablicy św. Anny Samotrzeć (ok. 1620), 
zwymiarowane rys. ramy tejże tablicy wraz z przekrojami; trzy rys. 
profili, płycin i zwieńczeń boku stalli pod chórem muzycznym.

Stary Sącz - kościół klasztorny Klarysek - rys. maswerku okna prezbiterium, dwa 
rys. wsporników żeber sklepiennych, rys. obrazu św. Kunegundy 
z prawego ołtarza bocznego, zwymiarowany rys. gotyckich maswer- 
ków otworu między nawą a oratorium zakonnic, kolorowany akwa
relą rysunek obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem depczącej smoka 
i biskupem Jerzym (ok. 1445) - z relikwiarza szafkowego (il. I).

Chełmiec - kościół cmentarny Świętej Heleny - widok wnętrza z nawy 
w kierunku prezbiterium, zwymiarowany rys. skrzydła tryptyku z ok. 
1440 roku (św. Jan i Matka Boska), dwa rys. rzeźby św. Anny Sa
motrzeć (pocz. XVI w.), dwa rys. uszaków lewego i prawego ołtarza 
bocznego.

Biecz - kościół parafialny - widok ogólny od strony płn.-wsch. wraz 
z bramką kościelną, zwymiarowany nagrobek przyścienny Mikołaja 
Ligęzy (1578), cztery dalsze rys. przekrojów gzymsów, rys. postaci 
zmarłego wraz z pięcioma szczegółami jego zbroi, rys. zwieńczenia 
i napisu epitafijnego, dwa rys. lewego i prawego aniołka z części 
centralnej nagrobka, palmety zwieńczenia, zwymiarowany rys. pła
skorzeźby z wierzchowcem - wszystko z pomnika Ligęzy; gotycki 
świecznik i dwa szczegóły dekoracyjne tegoż, dwa rys. stalli.

Biecz - magistrat - miecz uważany za katowski w magistracie Biecza, dwa 
rys. bordiur z przywileju Zygmunta III Wazy.

Binarowa - kościół parafialny - widok ogólny od strony płd.-zach. (il. 11), rys. 
dwóch zawiasów pasowych drzwi oraz dwóch zamków kowalskich, 
rys. nakrycia głowy kobiet w Binarowej wraz z wykrojem czepca, 
rys. miseczki trybowanej wraz z dekoracyjną bordiurą tejże.

Libusza - kościół parafialny - opisany kolorystycznie rys. fiyzu roślinnego na 
stropie, kwatera ze św. Jerzym na stropie nawy, schematyczny rysu
nek konfesjonału.

Wilczyska - kościół parafialny - zwymiarowany plan kościoła, schematyczny rys. 
ściany tęczowej, dwa rys. rzeźb aniołów z lichtarzami, miedzianego 
lavabo i szczegółów dekoracji tegoż, siedem rys. heraldycznej deko
racji nodusa chrzcielnicy kamiennej (1486).

Jeżów - dwór obronny - dwa widoki ogólne dworu od podwórca oraz od 
ogrodu.
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Sękowa

Szymbark

Szymbark 
Bobowa

Bobowa

Krużlowa Wy
żna

Korzenna

Lipnica Wielka

Grybów

Ptaszkowa

Królowa Ruska

Ropa

kościół parafialny - widok ogólny od płd. wsch., rys. portalu głów
nego (z przekrojem) i drzwi do zakrystii.
kościół parafialny - zwymiarowany rys. portalu w kruchcie połu
dniowej (wraz z przekrojami profilów), schematyczny rys. fasady 
zachodniej, z barokowym szczytem dachu nad nawą, schematyczny 
rys. dwuarkadowej tęczy, rys. kapitela kolumny dźwigającej chór 
muzyczny.
dwór obronny - widok ogólny od płd.
kościół parafialny - inskrypcja ze ściany prezbiterium (odnosząca się 
do Zbigniewa Oleśnickiego), widok ogólny z przyporami wieży 
kościelnej i nawy, widok kościoła od strony płd.-zach., zwymiaro
wany rysunek sklepienia w prezbiterium, rys. przekroju żebra skle- 
piennego, wspornika i dwóch zworników, rys. dzbanka glinianego, 
rys. manierystycznego ołtarza głównego oraz szczegółów dekoracyj
nych tegoż - kapitel kolumny oraz pelikan ze zwieńczenia, szczegół 
okucia kotła procesyjnego do bębnienia (w wieży kościelnej).
zabudowa miasteczka - cztery rys. drewnianych domów podcienio
wych z pierzei rynkowych.
kościół parafialny - widok ogólny od płd. wsch., widok ogólny od 
strony bramy południowej w kierunku wieży kościelnej 
i drewnianego mostka nad potokiem, widok do wnętrza nawy 
i prezbiterium z chóru muzycznego, dwa opisane kolorystycznie rys. 
fryzów roślinno-kwiatowych dekoracji ściennej, rys. profilu ściany 
tęczowej, zwymiarowany rys. płyty nagrobnej dziecka z rodu Odro
wążów, rys. fryzu heraldycznego z zaskrzynienia południowego wraz 
z inskrypcją renesansową, rys. medalionu ze sceną Zwiastowania na 
stropie nawy, rys. zabudowań plebańskich.
kościół parafialny - widok ogólny od płd. wsch., rys. dwóch kwater 
ok. 1525 roku (św. Stanisław wskrzeszający Piotrowina, Orły pilnu
jące ciała św. Stanisława) oraz obrazu Ukrzyżowanie (ok. 1455), rys. 
niewiasty z mieczem z obrazu św. Zofii z córkami.
kościół parafialny - zwymiarowany plan kościoła, zwymiarowane 
rys. portalu głównego i bocznego wraz z przekrojami węgarów, rys. 
pomnika nagrobnego Stanisława Trzycieskiego (+1552) wraz z prze
pisanym tekstem epitafium, schematyczny rys. sklepienia kolebko
wego z lunetami w prezbiterium.
kościół parafialny - rys. rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem (k. XV 
w.) - autorstwo przypisywane Jorgowi Huberowi.
kościół parafialny - zwymiarowany rysunek rzeźbiarskiego przed
stawienia Ogrojca (ok. 1490), dwa rys. scen Zwiastowanie i Pokłon 
Trzech Króli - kwater ze skrzydeł tryptyku (ok. 1440), dwa rys. 
rokokowej.,łaWiS kościelnej.
cerkiew greckokatolicka - rys. mandylionu z historią króla Abgara 
(XVI w.)
rys postaci kobiecej.



Jag.

II. 11. Binarowa, kościół parafialny - widok od południowego zachodu, zza ogrodzenia. Rys. ołów
kiem, J. Mehoffer, IV Szkicownik z wycieczki w Sądeckie 26 lipca -16 sierpnia ¡889 r., Muzeum UJ 
nr inw. 15624 nr dz. 2755/11, karta 23 awers
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6. Szkicownik Stefana Matejki 1891 rok, Tarnów, Rzeszów, Przeworsk, Jasło,
Muzeum UJ nr inw. 15627 nr dz. 2758/11

Według muzealnej karty katalogowej szkicownik przekazało Grono Konserwatorów 
Galicji Zachodniej w 1931 roku95.

95 Szkicownik ten, jak i pozostałych sześć, przekazał do zbiorów uniwersyteckich Stanisław Tomko- 
wicz, bowiem Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej nie istniało już od 1 maja 1914 roku, kiedy to 
zastąpił je ck Krajowy Urząd Konserwatorski, z Tadeuszem Szydłowskim na czele. Zob. P. Dobosz, Kon
serwatorzy i korespondenci krajowych urzędów konserwatorskich dla zabytków sztuki, wykopalisk i archi
wów h> Galicji, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego”, nr 2, 1995, s. 31, 38.

Brulion w twardej oprawie w marmurkowy wzorek, zawiązywanej tasiemką. Wewnątrz 
38 kart gładkiego, lekko pożółkłego papieru, o wymiarach 33,3 x 21 cm. Poszczególne 
karty przedzielone zostały wtórnie wklejonymi bibułkami, karty ponumerowane są 
czerwonymi cyframi paginacji. Na etykiecie okładki ręką artysty złożony podpis: Stefan 
Matejko 1891. Na wewnętrznej stronie okładki, u góry, naklejka: z HANDLU 
J.F. FISCHERA Rynek, Linia A-B w Krakowie. Pod tym dopisane czerwoną kredką 
0 i dalej ołówkiem - 25//.[orenów],
Szkicownik, prowadzony między 29 lipca a 8 sierpnia 1889 roku, zawiera łącznie: 78 ry
sunków z wycieczki, ponadto rysunek Chrystusa z Apostołami (k. 32 awers), portret Pi- 
likiewicza (k. 34 awers), dwa profile portretowe (k. 36 rewers), kompozycję z książką, 
wachlarzem, sfinksem i medalionem - lawowaną akwarelą (k. 37 rewers). Spośród 76 
stronic szkicownika - 20 pozostaje pustych.
Zawartość rzeczową teki podaję w sposób uproszczony, grupując rysunki według miej
scowości i obiektów, z których pochodzą (notatki autorskie wyodrębniam kursywą).

Tamów - katedra, tzw. nagrobek Trzech Janów - płyta z postacią Jana Tar
nowskiego (+1515), rys. konsoli renesansowej, rys. postaci Jana 
Aleksandra Tarnowskiego (+1515).

Tamów - katedra, nagrobek Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej (+1521) - 
rys. postaci zmarłej.

Tamów - katedra, nagrobek Jana Tarnowskiego (+1561) i Jana Krzysztofa 
Tarnowskiego (+1567) - rys. anioła gaszącego pochodnię, rys. 
maszkoronu.

Tamów - katedra, nagrobek Janusza Ostrogskiego (+1620) i jego żony 
Zuzanny z Seredów (+1596) - rys. orła, rys. putta ze zwieńczenia.

Tamów - katedra - rys. dwóch późnogotyckich okuć kowalskich drzwi, 
niedokończony rys. zapiecka stalli gotyckich.

Tamów - ratusz miejski, zbiory magistratu - rys. dzbana cynowego roboty 
gdańskiej (ok. 1639), rys. fragmentu broni drzewcowej (halabar
dy), widok ogólny ratusza.

Tamów - zabudowania kolegiackie przy katedrze - zwymiarowany rysunek 
portalu gotycko-renesansowego, rys. wnętrza ze stropem belko
wym - Wnętrze kolegiaty akademickiej.
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II. 12. Przeworsk, kościół parafialny (dawniej Bożogrobców) - widok wnętrza w kierunku prezbite
rium. Rys. ołówkiem, St. Matejko, Szkicownik z wycieczki w Rzeszowskie 1891 r.. Muzeum UJ 
nr inw. 15627, nr dz. 2758/11, karta 23 awers
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Tarnów

Tamów

Skrzyszów

Tamów-Zabłocie

Rzeszów

Rzeszów

Rzeszów

Rzeszów

Rzeszów

Rzeszów
Rzeszów

Przeworsk

Przeworsk

Przeworsk

Jasło

zbiory muzeum diecezjalnego - rys. późnogotyckiego kielicha 
z kościoła w Czarnej wraz z dwoma szczegółami nodusa, rys. 
cynowej ampułki, rys. (z oznaczeniami kolorystycznymi) obrazu 
św. Jana Ewangelisty z kościoła w Terlikówce, niedokończony 
szkic siedzącej postaci (może obraz św. Anny z kościoła w Ol
szynach?).
zabudowa miejska - wnętrze sieni z kopułą w kamienicy miesz
czańskiej, rys. wnętrza podcieni rynkowych, rys. pierzei rynkowej 
z podcieniami, rys. pierzei ul. Żydowskiej.
kościół parafialny - widok ogólny drewnianego kościoła, zwy- 
miarowany rys. portalu południowego wraz z przerysem łaciń
skiej inskrypcji.
drewniany kościół p.w. NMP Szkaplerznej - rys. późnogotyckiej 
kołatki kowalskiej, szkic postaci św. Krzysztofa.
kościół parafialny, nagrobek Rzeszowskich - widok ogólny rene
sansowego nagrobka, rys. fragmentu architektonicznego obramie
nia nagrobka, dwa rys. popiersi Rzeszowskich w zbrojach 
i z buzdyganami, profil głowy Mikołaja Rzeszowskiego.
kościół parafialny, nagrobek nieznanego z imienia Rzeszowskie
go (+1603) - rys. postaci zbrojnego w półfigurze, profil głowy 
zmarłego.
kościół Bernardynów, nagrobek Ligęzów - rys. postaci arcybi
skupa lwowskiego Feliksa Ligęzy (+1560), rys. klęczącej postaci 
któregoś z siedmiu Ligęzów (w zbroi, z hełmem u kolan).
rokokowy pałacyk Lubomirskich (tzw. Teatr letni) - widok ogól
ny pałacyku z narożnymi alkierzami i mansardowym dachem, rys. 
barokowego obramienia okna z oculusem w zwieńczeniu.
Stara bóżnica - perspektywiczny rysunek wnętrza, rys. ściany 
z Aron Hakodesz.

- bóżnica Nowomiejska - widok ogólny.
- zabudowa miejska - rys. ulicy z zabudową drewnianą rys. domu 

drewnianego z dachem czterospadowym.
- kościół parafialny (d. Bożogrobców) - widok z nawy do prezbite

rium (il. 12), rys. kociołka na wodę święconą (1730 rok) oraz 
szczegół okucia.

- kościół i klasztor Bernardynów - widok ogólny ze szczytem go
tyckim, rys. szczegółów zwieńczenia wieżyczki w fasadzie, wnę
trze krużganka - Ramię zachodnie.

- bóżnica - widok ogólny, cztery rys. gzymsów profilowanych, rys. 
bimy i czterech profilów.

- kościół parafialny - widok ogólny od południa, rys. daty 1479 
z tarczy żebra sklepiennego, dwa rys. gmerku architekta i trzy 
szkicowe rys. ośmioboków (pod bęben sygnaturki?), zwymiaro- 
wany rys. węgara portalu zachodniego.
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Strzyżów - kościół parafialny - zwymiarowany rys. portalu z kruchty pół
nocnej - lewa część wraz z profilem laskowania, rys. kowalskich 
drzwi do zakrystii (ok. 1494) oraz dwa rys. szczegółów zdobni
czych (rozeta i wypełnienie rombu kratownicy), rys. snycerskiej 
dekoracji suchego akantu, plan kościoła zorientowany wg stron 
świata, widok na chór muzyczny, widok ogólny kościoła od pół
nocy, rys. ostrołukowego portalu południowego wraz z dwoma 
rys. profili węgarów.

Niepołomice - kościół parafialny, manierystyczny nagrobek Grzegorza Branic- 
kiego (+1595) i Katarzyny z Kotficzów Branickiej (+1588) - 
widok ogólny nagrobka, rys. klęczącej postaci Katarzyny Branic
kiej.

Niepołomice - kościół parafialny - rys. barokowego kociołka na wodę święconą 
z notatką Finis Koniec!

7. Szkicownik Karola Maszkowskiego z wycieczki w Rzeszowskie w 1891 roku,
Muzeum UJ nr inw. 15626, nr dz. 2757/11

Według muzealnej karty katalogowej szkicownik przekazało Grono Konserwatorów 
Galicji Zachodniej w 1931 roku96.

96 Zob. przyp. 95.

Brulion w twardej oprawie w marmurkowy wzorek, zawiązywanej na tasiemki; grzbiet 
i narożniki okładek wzmocnione płótnem. Wewnątrz 32 karty gładkiego, lekko pożół
kłego papieru, o wymiarach 33,4 x 20,7 cm. Poszczególne karty przedzielone zostały 
wtórnie wklejonymi bibułkami i ponumerowane czerwonymi cyframi paginacji kart. 
Jedna z kartek - pomiędzy 10 i 11 - pominięta została w numeracji.
Na etykiecie okładki ręką artysty złożony podpis: Maszkowski Kraków - Basztowa 18. 
Na wewnętrznej stronie okładki, u góry, naklejka: z HANDLU J. F. FISCHERA Rynek, 
Linia A-B w Krakowie. Pod tym dopisane niebieską kredką 0 i dalej ołówkiem - 15 
/7.[orenów].
Szkicownik zawiera łącznie 45 rysunków z wycieczki (ani jeden niedatowany), ponadto 
rysunek głowy w kapeluszu (k. 31 awers) oraz klatki schodowej w Collegium Novum 
UJ (k. 31 rewers). Spośród 64 stronic szkicownika - 27 pozostaje pustych.
Zawartość rzeczową teki podaję w sposób uproszczony, grupując rysunki według miej
scowości i obiektów, z których pochodzą (notatki autorskie wyodrębniam kursywą).

Tamów - katedra, tzw. nagrobek Trzech Janów - płyta z postacią Jana Tarnow
skiego (+1515), szkicowe rys. ornamentów z nagrobka.

Tamów - katedra, nagrobek Barbary z Rożnowa Tarnowskiej (+1517) - rys. 
płyty grobowej z postacią zmarłej, rys. ozdobnika z dwiema głowami 
niewieścimi.

Tamów - katedra, nagrobek Jana Tarnowskiego (+1561) i Jana Krzysztofa Tar
nowskiego (+1567) - rys. anioła gaszącego pochodnię.
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II. 13. Przeworsk, klasztor Bernardynów - wnętrze krużganków z gotyckim sklepieniem. Rys. ołów
kiem, K. Maszkowski, Szkicownik z wycieczki w Rzeszowskie 1891 r., Muzeum UJ nr inw. 15626, 
nr dz. 2757/11, karta 16 awers
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II. 14. Tarnów, pierzeja ulicy Żydowskiej. Rys. ołówkiem, K. Polityński, Szkicownik z wycieczki 
w Rzeszowskie 1891 r., Muzeum UJ nr inw. 15625, nr dz. 2756/11, karta 9 awers

Tarnów - katedra, nagrobek Janusza Ostrogskiego (+1620) i jego żony Zuzanny 
z Seredów (+1596) - rys. niewiasty, rys. ozdobnego guza, rys. maszka
rona (lwia głowa), rys. kapitela, rys. głowy putta, głowa św. Magdaleny 
- rys. niedokończony.

Tarnów - katedra - fragment kratownicy drzwi kowalskich, wnętrze wieży ko
ścioła katedralnego - rys. ze schodami kręconymi.
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Tarnów - zabudowania kolegiackie przy katedrze - dwa szkice wnętrza z belko
wanym stropem.

Tarnów - ratusz miejski, zbiory magistratu - widok ogólny budowli, rys. frag
mentu dzbana cynowego z datą 1639 (pokrywa z uchwytem) oraz 
szczegółem gmerku (strzała z półksiężycem).

Tarnów - zbiory muzeum diecezjalnego - rys. cynowej ampułki, św. Jan Chrzci
ciel - Obraz na drzewie z Terlikówki (tło złote).

Skrzyszów - drewniany kościół parafialny - widok ogólny kościoła od strony 
wschodniej, rys. zapiecka z herbem Leliwa ze stalli gotyckich, rys. 
ornamentu z ław kollatorskich.

Rzeszów - kościół parafialny, nagrobek Rzeszowskich - FRSFLA DE 
KOCZMOROW RZESSOWSKA A.D. 1558 - rys. głowy, rys. drugiej 
niewiasty z nagrobka, zwymiarowany rys. trzech klęczących córek.

Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów

- Stara bóżnica - perspektywiczny rysunek wnętrza.
- bóżnica Nowomiejska - rys. wnętrza z bitną.
- rokokowy pałacyk Lubomirskich - widok ogólny, szkic elewacji fron

towej.
Przeworsk 
Przeworsk

- bóżnica - widok ogólny.
- kościół i klasztor Bernardynów - niedokończony rys. sklepienia 

w krużgankach, widok ogólny kościoła i klasztoru od wschodu (szczyt 
manierystyczny), rys. wnętrza krużganków klasztornych (il. 13).

Przeworsk - kościół parafialny - rys. późnogotyckiego epitafium Rafała Jakuba 
Tarnowskiego (+1493).

Jasło - kościół parafialny - rys. gmerku architekta, daty 1479 i monogramu 
IHS.

Strzyżów - kościół parafialny - zwymiarowany rys. lewego węgara portalu do 
zakrystii (1494 rok), rys. wici akantowej i glifu okna.

Dobrzechów 
Niepołomice

- drewniany kościół parafialny - widok ogólny od północnego zachodu.
- kościół parafialny, nagrobek Branickich - rys. klęczącego Grzegorza 

Branickiego (+1595), rys. barokowego kociołka na wodę święconą.

8. Szkicownik Karola Polityńskiego z wycieczki w Rzeszowskie w 1891 roku, 
Muzeum UJ nr inw. 15625, nr dz. 2756/11

Według muzealnej karty katalogowej szkicownik przekazało Grono Konserwatorów 
Galicji Zachodniej w 1931 roku97.

97 Zob. przyp. 95.

Brulion w twardej oprawie w marmurkowy wzorek, z grzbietem i narożnikami okładek 
wzmocnionymi płótnem. Wewnątrz 25 kart gładkiego, lekko pożółkłego papieru, 
o wymiarach 33,4 x 20,9 cm. Poszczególne karty przedzielone zostały wtórnie wklejo
nymi bibułkami i ponumerowane czerwonymi cyframi paginacji kart. Między karty 13 
i 14 włożone dwie kalki rysunkowe (13,8 x 7,8 cm oraz 13,8 x 10 cm) - z przerysami 
według planu Karola Henryka Wiedemanna (z 1762 roku).
Na etykiecie okładki ręką artysty złożony podpis: Polityński. Na wewnętrznej stronie 
okładki, u góry, naklejka: z HANDLU J. F. FISCHERA Rynek, Linia A-B w Krakowie. 
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Pod tym dopisane czerwoną kredką 0 i dalej ołówkiem 25 y7.[orenówj. Na sąsiedniej 
stronicy sygnatura autora: Karol Polityński 1891, poniżej ołówkowy portret wąsatego 
mężczyzny z monoklem w oku.
Szkicownik, prowadzony między 29 lipca a 1 październikiem 1891 roku, zawiera łącz
nie 80 rysunków z wycieczki, ponadto inne, wykonane później: stalli z kościoła 
w Skrzyszowie - rysowanych 1 października 1891 roku (k. 20 awers), manierystyczne- 
go zwieńczenia z kartuszem herbowym czteropolowym (m.in. Strzemię, Topór) z Bole
sławca? (k. 18 rewers) oraz stalli i szczegółów maniery stycznego lawaterza z krakow
skiego kościoła Świętego Ducha - obecnie kropielnicy z kruchty kościoła Świętego 
Krzyża w Krakowie (k. 21 awers - 25 awers). Spośród 50 stronic szkicownika - 6 po- 
zostaje pustych.
Zawartość rzeczową teki podaję w sposób uproszczony, grupując rysunki według miej
scowości i obiektów, z których pochodzą (notatki autorskie wyodrębniam kursywą).

Tarnów - katedra, nagrobek Jana Tarnowskiego (+1561) i Jana Krzysztofa 
Tarnowskiego (+1567) - rys. gzymsu cokołowego nagrobka.

Tamów - katedra, nagrobek Barbary z Rożnowa Tarnowskiej (+1517) - rys. 
zwieńczenia, rys. dłoni zmarłej, rys. gzymsu z maszkaronami i pta
kami, dwa szkicowe rys. dalszych detali zdobniczych.

Tamo w - katedra, nagrobek Janusza Ostrogskiego (+1620) i jego żony Zuzan
ny z Seredów (+1596) - rys. putta wspartego na czaszce, rys. karia
tydy.

Tamów - katedra - dwa rys. ozdób drzwi kowalskich portalu głównego 
w Katedrze Tarnowskiej, dwa rys. okucia portalu bocznego, zwy- 
miarowany rys. prawego węgara portalu bocznego wraz z profilem.

Tamów - zabudowania kolegiackie przy katedrze - zwymiarowany rys. por
talu gotyckiego - Odrzwia z dawnej szkoły.

Tamów - zbiory muzeum diecezjalnego - Kielich mszalny z Czarny z roku 
1645 wielkość naturalna WESSEL WEESTER HOLTER 1645 - wraz 
z dwoma szczegółami, rys. ampułki cynowej.

Tamów - ratusz miejski - rys. wici roślinnej - Ornament dzwonu na ratuszu, 
zwymiarowany rys. broni drzewcowej (halabardy) wraz z czterema 
rys. szczegółów ozdób kowalskich - Z archiwum magistratu, dwa 
rys. wieży ratuszowej - jeden ze szczegółem chorągiewki wiatrow- 
skazu z postacią zbrojnego na koniu.

Tamów - zabudowa miasta i przedmieści - trzy niedokończone szkice domów 
drewnianych, XVII-wieczna krata kowalska z kamienicy przy ul. 
Żydowskiej, rys. trzech kamienic podcieniowych w rynku, pierzeja 
ul. Żydowskiej (il. 14).

Skrzyszów - drewniany kościół parafialny - rys. kowalskiej tarczy zamka, rys. 
zaczepów dachu nad prezbiterium, rys. szczegółu ozdobnego okna 
nawy, rys. szczytu kruchty południowej ze zwieńczeniem i wiatrow- 
skazem z chorągiewką IHS. Kościół skrzyszowski Polityński odwie
dził ponownie 1 października 1891 roku, czego efektem są w szki- 
cowniku rys. gotyckich stalli (z oznaczeniami kolorystycznymi), 
ponadto pięć szczegółów architektonicznych i zdobniczych - zapie
cek, profil boczny i gzymsy.
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Rzeszów

Rzeszów

Rzeszów

Rzeszów

Przeworsk

Przeworsk

Przeworsk 

Łańcut
Jasło

Kraków

- kościół parafialny, nagrobek Rzeszowskich - rys. zwieńczenia po
mnika, rys. strefy cokołowej, widok ogólny, rys. głowy kobiecej - 
VRSVLA DE KOCZMOROW RZESSOWSKA A.D. 1558, rys. daw
nego hełmu wieży kościelnej - Zakończenie dawne wieży kościoła 
parafialnego w Rzeszowie (według planu z r. 1762) - przerys z planu 
K.H. Wiedemanna.

- bóżnica Stara oraz Nowomiejska - rys. wnętrza, dwa szkice kapitela 
(słupa bimy?), rys. sklepionego wnętrza, perspektywiczny rys. bimy, 
rys. palmetowego motywu zdobniczego, widok na ścianę z 4 oknami 
w bóżnicy Starej, dwa rys. bóżnicy - przerys na kalce z planu K.H. 
Wiedemanna (1762 r.).

- zabudowa miejska i podmiejska - widok domów podmiejskich, rys. 
zabudowy z drewnianą chałupą z dachem czterospadowym na 
pierwszym planie, rys. wąskofrontowych domów w pierzei rynko
wej - przerys na kalce z planu K.H. Wiedemanna (1762 r.), niedo
kończony rys. chałupy krytej dachem czterospadowym.

- rokokowy pałacyk Lubomirskich - niedokończony rys. mansardo
wego dachu, rys. pałacyku - Teatr letni w Rzeszowie ks. Lubomir
skich - przerys na kalce z planu K.H. Wiedemanna (1762 r.), widok 
ogólny - Pałacyk letni ks. Lubomirskich.

- kościół parafialny - widok ogólny brązowej chrzcielnicy (1440 rok), 
widok ogólny kościoła od strony północno-wschodniej, trzy rys. 
przekrojów gzymsów kapnikowych na przyporach, rys. profilu 
gzymsu cokołowego.

- kościół i klasztor Bernardynów - widok ogólny od strony prezbite
rium, rys. wnętrza krużganków, dwa rys. profili żeber sklepienia 
gwiaździstego, rys. fragmentu wieży klasztornej - Przejście wieży 
w ośmiobok.

- bóżnica - cztery rys. szczegółów architektonicznych: lewy węgar 
portalu wraz ze szczegółem klucza, lewa strona okna z kolumną 
boczną, baza i kapitel - Kolumna portalu w Bóżnicy,

- zamek Potockich - Kopula na wieży zamku.
- kościół parafialny - rys. zwornika z gmerkiem architekta, rys. pro

filu gzymsu w arkadzie tęczy, rys. profilu żebra sklepiennego 
w prezbiterium.

- kościół Świętego Krzyża - trzy rys. gzymsu wieńczącego stalli (je
den niedokończony, drugi zwymiarowany) - Gzyms koronujący 
z ławki w kościele św. Krzyża w Krakowie obecnie w Muzeum Naro
dowym [18]97, dwa zwymiarowane rys. przekrojów, pięć rys. (nie
które zwymiarowane) manierystycznego lawatarza z 1581 roku 
(obecnie kropielnicy): zwieńczenie, przekrój przez konchę, część 
środkowa lavabo, rys. misy wraz z przekrojem.

* * *

W trakcie wycieczki 1889 roku Władysław Łuszczkiewicz napisał do Stanisława 
Tomkowicza dwa długie listy. W drugim z nich, relacjonując podziwu godne osiągnię-
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cia wycieczki w inwentaryzowaniu zabytków Biecza i okolicy, zawarł następującą 
refleksję:

„(...) Myślę, że piękną byłoby rzeczą, gdyby tę masę rysunków, jakie zrobiliśmy, a są doskonale 
znaczone, użyć do wydania książeczki - Podróż w Sandeckie - byłby to przykład dla drugich 
konserwatorów i rodzaj inwentarza zabytków. Tekst łatwo napisać, ale wydać z 80 rysunków i ry
suneczków to za wiele by kosztowało”98.

98 List W. Łuszczkiewicza do S. Tomkowicza z Biecza, 3 (4) sierpnia 1889 roku, rkps MNK 609, tecz
ka Nowy Sącz.

Minęło 115 lat, a mimo to Podróż w Sandeckie, podobnie jak inne Podróże Łuszcz- 
kiewicza z uczniami krakowskiej Szkoły - w Opoczyńskie, Krośnieńskie, Sanockie, 
Tarnowskie, Rzeszowskie, czy okolicę nad Dunajcem - do dziś nie ukazały się dru
kiem. Co więcej, z wielkim mozołem gromadzone rysunki terenowe nie odegrały nie
stety - ani w XIX, ani XX wieku - roli, jaką w nich pokładano. Nie stały się przykła
dem dla innych konserwatorów, nie zapadły też w świadomość ludzką, a opublikowane 
w bardzo nikłym procencie - tym samym pozostały nieznane. Na palcach jednej ręki 
policzyć można tych, którzy zetknęli się później z ich urodą, bowiem szkicowniki 
z wycieczek Łuszczkiewicza, choć w dobrej wierze, ciągle skrywane były zazdrośnie 
pod korcem. Dzięki temu jednak kolekcja zachowała się i nie rozproszyła, zyskując 
przez lata dodatkowy walor - archiwalnego źródła ikonograficznego. Źródła nie do 
przecenienia we współczesnych badaniach nad sztuką i historią.

Tadeusz Łopatkiewicz 
w Krośnie, w marcu i kwietniu 2004 roku

SUMMARY
A collection of sketchbooks by students of the Cracow School of Fine 
Arts in the Jagiellonian University Museum. Unknown drawings by 
S. Wyspiański, J. Mehoffer and others from their excursions with 
W. Łuszczkiewicz in 1888-1892

Władysław Luszczkiewicz’s excursions with research and artistic goals are in the main
stream of such ventures undertaken by Polish 19th-century researchers. They took place 
under the patronage of the Committee for Research in the History of Arts of the Academy 
of Arts and Sciences which was chaired by Łuszczkiewicz, as well as the School of Fine 
Arts in Cracow where he taught for many years. It is believed that the first of those inter
esting expeditions was the Professor’s excursion with young Stanisław Wyspiański in the 
summer of 1888, to the Opoczno region, devoted to the local Romanesque architecture. 
During these field studies Łuszczkiewicz appreciated the importance of such excursions to 
research into Polish historic landmarks and to the general education of his students. This 
was confirmed in the series of seven subsequent expeditions organised in 1889-1893, vis
iting the parts of Galicia whose history and art were little known at the time.
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A fortnight trip taken in 1889 was devoted to research on the Sącz region, Biecz and envi
rons, as well as localities in Pogórze Ciężkowickie. Six students took part: Stanislaw 
Wyspiański, Józef Mehoffer, Stefan Matejko, Karol Maszkowski, Sylweriusz Saski and 
Celestyn Czynciel.
In late July and early August 1890 Łuszczkiewicz set off to explore the environs of Krosno, 
Sanok and Dobromil. The membership of the group was slightly different (Wyspiański 
being replaced by Władysław Maślakiewicz). Two sketchbooks have survived from this 
field trip - by W. Maślakiewicz and S. Matejko, while the third, incomplete J. Mehoffer’s 
sketchbook contains mainly unknown drawings.
In 1891 Luszczkiewicz’s excursion was devoted to exploring historic landmarks of Tarnów 
Rzeszów, Przeworsk, Łańcut, Jasło and Niepołomice. The professor was accompanied by 
his students: Karol Maszkowski, Stefan Matejko, Tadeusz Okoń, Karol Polityński and 
Władysław Maślakiewicz. Outstanding historic landmarks were studied and drawings of 
them made, along with wooden churches in the vicinity, unknown to art historians at the 
time.
Three students took part in the trip in August 1892. It continued for only one week because 
of the epidemics of cholera at the time in Galicia. It was soon forgotten and its output is 
still unknown to art historians. The expedition in 1892 focused on historic landmarks from 
environs of Czchów and Zakliczyn on the Dunajec river and on several wooden Gothic 
churches in the vicinity.
1893 saw a decline of the initiative of tours organised by Łuszczkiewicz. This was certainly 
influenced by the death of Jan Matejko (Director of the School) which concluded the era of 
historicism in the history of Cracow’s School of Fine Arts. The retirement of Professor 
Łuszczkiewicz in 1895 was the final caesura for that era.
The current interest in this theme is chiefly due to the outstanding quality of drawings made 
during the trips. A numerous group of excellent graphic artists took part in eight expedi
tions, so the output consisted of numerous works. However, only a small percentage of the 
works are known to art historians.
The significant knowledge on Luszczkiewicz’s excursions is provided on the basis of eight 
sketchbooks in the collection of the Jagiellonian University Museum in Cracow. For many 
years it was believed that they had been lost during WW II. Portfolios of works by 
Wyspiański, Mehoffer, Stefan Matejko and others contain more thdn a thousand, mostly 
unknown to date, drawings depicting historic landmarks and made more than 110 years 
ago. Today they represent an enormous research interest; Above all they form an excellent 
inventory documentation, covering dozens of historic landmarks that no longer exist. The 
former students of the School who made these drawings became important personalities in 
the Polish artistic life in the late 19th and the early 20th c. Two of them - Stanisław 
Wyspiański and Józef Mehoffer are undoubtedly the most outstanding Polish painters of 
that time. In addition to their documentary value, sketches by these artists are priceless for 
their artistic qualities. They are fine works of art, representing the style of the artists’ early 
works.
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