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Od Wydawcy 

 Na lata 2016 i 2017 przypadają dwie najważniejsze rocz-
nice z życiorysu Tadeusza Kościuszki: 270. rocznica Jego urodzin 
(4 lutego 1746) i 200. rocznica śmierci (15 października 1817). 
Oczywista więc była decyzja Rektora Politechniki Krakowskiej 
im. Tadeusza Kościuszki – ogłoszenia roku akademickiego 
2016/17 Rokiem Kościuszki. 
 Imię Patrona naszej uczelni, nieugiętego bojownika 
o wolność narodów polskiego i amerykańskiego, jest znane bodaj 
każdemu Polakowi. Swoją pozycję Kościuszko zawdzięczał nie 
tylko wrodzonym cechom charakteru, ale także niezwykle sta-
rannemu – jak na czasy jego epoki – wykształceniu. Zarówno 
w nauce szkolnej, jak i w studiach w Szkole Rycerskiej, założonej 
przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1765, na 
pierwszy plan, obok znajomości języków obcych, wybijają się dwa 
przedmioty: matematyka i geometria. Szczególnie ta ostatnia była 
jego ulubionym przedmiotem; świadczą o tym wyniki konkursów 
w Szkole Rycerskiej, a także tego może najważniejszego egz-
aminu, kiedy po przybyciu do Ameryki Północnej w 1776 roku sam 
wybrał geometrię, jako przedmiot sprawdzający jego wiedzę 
przez przedstawicieli Kongresu Amerykańskiego. Egzamin 
wypadł dobrze, skoro już 18 października tegoż roku Kościuszko 
otrzymał nominację Kongresu na stanowisko inżyniera w Armii 
Stanów Zjednoczonych, w stopniu pułkownika. 
 Od tego czasu trwa nierozstrzygnięty spór, czy był inżynie-
rem czy żołnierzem. Był jednym i drugim: budował zapory na 
rzekach, chroniące miasta przed atakiem sił morskich, budował 
twierdze kontrolujące ruchy wojsk nieprzyjacielskich, zakładał 
obozy wojskowe, organizował przemarsze wielotysięcznych armii 
i ich przeprawy pontonowe przez rzeki. Zawsze jednak był żołnier-
zem wolności – nie tylko artylerzystą, ale walczącym także 
z szablą w ręku, zarówno na polach bitewnych wojny o niezale-
żność kolonii amerykańskich od Wielkiej Brytanii, czy własnej 
Ojczyzny, Polski – od rozbiorców okupujących rozgrabioną 
Polskę. Okazuje się jednak, że był nie tylko inżynierem-żołnie-
rzem. Był też artystą, utalentowanym  rysownikiem. 
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From the Publisher 

 The years 2016 and 2017 mark two most important 
anniversaries connected with Tadeusz Kościuszko, namely 270th 
anniversary of his birth (February, 4th, 1746) and 200th anniver-
sary of his death (October, 15th, 1817). Hence, it did not come as 
a surprise that the coming academic year, 2016/17 was annou-
nced by the Rector of Tadeusz Kościuszko Cracow Univeristy of 
Technology "Kościuszko Year". 
 The name of our patron, the stout-hearted fighter for the 
freedom of Polish and American nations is familiar to every Pole. 
Kościuszko owed his reputation not only to his inborn personality 
traits, but also excellent, as for his epoque, education. Apart from 
foreign languages, two subjects were the most significant for 
Kościuszko in the course of his education – maths and geometry. 
Especially the latter one was his favourite subject, which might be 
proved by the results of the contests held in Szkoła Rycerska (The 
Royal Schoolof Chivalry) and presumably the most important 
exam that he took after his arrival to North America in 1776. 
In order to verify his qualifications, Kościuszko had to take an 
exam in front of American Congress and he chose geometry. He 
passed the exam very well and as early as in October 1776 he was 
appointed as an engineer in the American Army, where he held the 
rank of a colonel. 
 Since that time it still has been an unresolved issue: was 
Kościuszko an engineer or a soldier. He was both. He constructed 
river dams to protect cities from naval attacks, he built fortresses 
that controlled the movements of enemy forces, set up military 
camps, planned marches of huge troops and organized pontoon 
crossings. He always was a freedom fighter – not only as an 
artilleryman, but also as a soldier who fought for independence of 
American colonies as well as his own country with a sabre in his 
hand. It turns out that Kościuszko was not only an engineer and 
a soldier. He was also an artists, a talented draftsman. 
 Numerous events are planned to celebrate Kościuszko 
Year at Cracow University of Technology. One of them is annual 
Kościuszko Run organized on 24th of March to commemorate the 
anniversary of Kościuszko's vow made on the day of the resurr-
ection outbreak in 1796. Another attraction is Tadeusz Kościuszko 
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 Z okazji Roku Kościuszkowskiego odbywają się na 
Politechnice liczne imprezy. To nie tylko coroczny Bieg 
Kościuszkowski organizowany 24 marca każdego roku, w roczni-
cę złożenia przez Niego przysięgi w dniu wybuchu Insurekcji 
Kościuszkowskiej w 1796 roku, czy ogólnopolski „Konkurs 
Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce" (w tym roku odbyła się już 5. jego 
edycja). Są to także konferencje naukowe i liczne wystawy, wśród 
nich prace studentów Wydziału Architektury i… samego 
Kościuszki. O tym ostatnim wcieleniu Generała najmniej wiadom-
o, choć powszechnie jest znany epizod podjęcia przez niego 
studiów w Paryskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby, w czasie 
5-letniego pobytu w Paryżu w latach1767–1772. 
 Dzięki staraniom Profesora Politechniki, Andrzeja 
Białkiewicza, Kierownika Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby 
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Muzeum 
Narodowe w Krakowie udostępniło naszej Uczelni zbiór rysunków 
(znajdujący się w kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich), 
a wykonanych przez Tadeusza Kościuszkę w latach jego studiów 
paryskich. Muzeum Politechniki Krakowskiej zajęło się ekspoz-
ycją kopii tych rysunków w oryginalnej skali na wystawie i wyda-
niem niniejszego Katalogu, w którym pomieszczono zmniej-
szone, kolorowe reprodukcje wszystkich 18 rysunków. 
 Fundacji Książąt Czartoryskich i Muzeum Narodowemu 
w Krakowie dziękujemy za współpracę, a wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy do zwiedzania wystawy w Muzeum 
Politechniki, w zabytkowym budynku „Aresztu" na kampusie 
Uczelni przy ulicy Warszawskiej. 

Prof. Marcin Chrzanowski 
Przewodniczący Rady Muzeum Politechniki Krakowskiej 

Kraków, październik 2016 roku 
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Quiz (this year it was held for the 5th time), numerous conferences 
and exhibitions presenting works by students of Faculty of 
Architecture and... Kościuszko himself. This last embodiment of 
the General is the least popular, although it is generally known that 
he studied in The Academy of Painting and Sculpture during his 
five-year stay in Paris in years 1767–1772. 
 Owing to professor Białkiewicz, the National Museum in 
Cracow made available to our university a collection of drawings 
by Kościuszko that he made during his studies in Paris. The 
drawings belong to the Czartoryski Foundation. Our university 
prepared an exhibition of copies of these drawings made to orig-
inal scale. In the present exhibition catalogue one can see the 
colourful, scaled down reproductions of all 18 drawings. 
 We would like to express our gratitude to the Czartoryski 
Foundation and the National Museum for their cooperation and 
welcome to the exhibition which is held in "Areszt", the historical 
building on the university campus where the museum is located. 

Marcin Chrzanowski, Professor 
The Chairman of the Museum of Tadeusz Kościuszko 

Cracow University of Technology Board 
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Kilka uwag o paryskich rysunkach Tadeusza Kościuszki 

 Jesienią 1769 roku Tadeusz Kościuszko ze swym kolegą 
1

ze Szkoły Rycerskiej  Józefem Orłowskim oraz prawdopodobnie 
z Joachimem Chreptowiczem wyjechał do Paryża jako stypen-

2dysta królewski . Rozpoczął naukę w Królewskiej Akademii 
Malarstwa i Rzeźby (Académie Royale de Peinture et de 
Sculpture) w Paryżu. Instytucję tę założyła w roku 1648 grupa 
artystów pragnących uniezależnić się od cechu, a także nie 
uznających rywalizacji między mistrzami cechowymi a artystami 

3 4
nadwornymi . Byli to tzw. artyści niezależni (indépendants) . 

5
 W Słowniku architektury cywilnej wojskowej i morskiej… , 
z 1770 roku napisano, że: Akademia Królewska Malarstwa 
i Rzeźby, licząc od góry ma protektora, którym jest król i który 
wyznacza […] dwunastu profesorów, adiunktów, [...] profesorów 
dla „uczniów poleconych przez króla" (jeden do historii, mitologii 
i geografii, drugi – geometrii i perspektywy, trzeci – anatomii) […] 
Każdego dnia jeden z dwunastu profesorów lub adiunkt udaje się 
do Sali, przeznaczonej dla szkoły publicznej, gdzie ustawia 
modela; uczniowie umieszczają się dokoła i wedle niego rysują 
lub modelują; profesor koryguje rysunki i uczniów i udziela im 
potrzebnych wskazówek. […] Akademia rozdziela co trzy mie-
siące nagrody za rysunek; corocznie – dwie za malarstwo i dwie 
za rzeźbę. Rok wydania słownika może być potwierdzeniem, że tą 
metodą uczył się w Akademii również Tadeusz Kościuszko.   
 W Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się zbiór 
rysunków z kolekcji Muzeum Czartoryskich wykonanych przez 
T. Kościuszkę w trakcie pobytu w Paryżu. Analizując te prace 
można zauważyć, że ich autor w sposób świadomy posługiwał się 
perspektywą oraz posiadał znajomość zagadnień anatomii. 
Widać to wyraźnie w pracach T. Kościuszki. Studiowanie formy 
odbywało się na zasadach realizmu. Wydaje się, że pewne zmia-
ny proporcji są świadome i wynikają z aktualnie panującej mody. 
Widoczny jest również właściwy sposób operowania efektami 
światłocienia. Linia określająca formę, którą posługuje się autor, 
jest „żywa", ma zmienną grubość, czasem zanika lub też prze-
chodzi w plamę, która często określona jest przy pomocy szrafu. 
Wszystko to sprawiało, że zarówno tonalnymi, jak i linearnymi 
relacjami umiał określić  formę  wraz  z jej  fakturą,przestrzeń oraz 
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A few remarks about Parisian drawings by Tadeusz 
Kościuszko
 
 In autumn 1769 Tadeusz Kościuszko together with his 

1 friends from Szkoła Rycerska (The Royal School of Chivalry), 
Józef Orłowski and Joachim Chreptowicz, left for Paris as a royal 

2scholar . He began his education in The Royal Academy of 
Painting and Sculpture (Académie Royale de Peinture et de 
Sculpture) in Paris. This institution was set up in 1648 by a group of 
artists who wanted to become independent of a guild and did not 

3
recognize the rivalry between guild masters and court painters . 

4
They were called independent artists (indépendants) . 

5
 In the Dictionary of civil, military and marine architecture  
from 1770 there is a following extract: the king, who is the patron of 
the Royal Academy of Painting and Sculpture appoints [...] twelve 
professors, assistant professors... for students"recommended by 
the king" (one professor in history, mythology and geography, one 
in geometry and perspective and one in anatomy) [...] Every day, 
one of the professors or assistant professors goes to the room 
designated for the public school where he positions a model, 
students sit around and draw him while the professor corrects their 
sketches and gives them necessary instructions. ...Every three 
months the best drawing is rewarded by the Academy, two sculp-
tures and two paintings are rewarded yearly. 
 The publishing date of the dictionary seems to prove that 
Tadeusz Kościuszko was educated in the way described above. 
 In the National Museum in Cracow there are drawings from 
Czartoryski Museum collection that were made by Tadeusz 
Kościuszko during his stay in Paris. Analysing the drawings one 
may notice that their author could use the method of perspective in 
a conscious way and he was familiar with anatomy. In the 
Academy, Kościuszko was taught to draw according to the rules of 
academic realism. Thus, certain deliberate distortions of propor-
tions in his drawings might be perceived as a result of contempora-
neous fashion. He could also skilfully use the technique of chiaros-
curo. His line defining the form is "alive", its thickness varies, 
sometimes it disappears or it transforms into a splash achieved by 
means of hatching. All this counted for his ability to define the form 
and its texture, the  space  and chiaroscuroby means of both, tonal 
.
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  światłocień. Potrafił analizować formę oraz świadomie uprasz-
czać sprowadzając jej fragmenty do rodzaju syntezy. Tło traktował 
w sposób aktywny. Formę określał bardzo często przy pomocy 
kontrastu z tłem. Czasem forma jest budowana przy pomocy tła. 
 W pracach T. Kościuszki w pewnym stopniu widoczne jest 
połączenie perspektywy linearnej i powietrznej. W kompozycjach 
architektonicznych i urbanistycznych umiejętnie wykorzystywał 
skróty perspektywiczne. Można tu zauważyć pewne podobie-
ństwa do rysunków wykonywanych w podobnym okresie 
w Akademii św. Łukasza w Rzymie. W Akademii tej znajduje się 
nieliczna grupa rysunków powstałych po roku 1754, kiedy to 
dzięki mecenatowi papieża Benedykta XIV została wybudowana 

6
sala w Pałacu Kapitolińskim z przeznaczeniem na szkołę aktu . 
W rysunkach ze szkoły aktu …widoczny  jest przede  wszystkim 
indywidualny sposób interpretacji tego samego modelu przez 
różnych twórców. Wydaje się, że nie ma całkowitej wierności 
w pokazywaniu modela, a różnice upewniają o własnych upodo-

7baniach do interpretacji rzeczywistości . W rysunkach 
T. Kościuszki widoczna jest również dbałość o kompozycję, 
ekspresję i staranność wykonania. 
 Kościuszko nie tylko uczył się rysunku i rzeźby, ale pogłę-
biał również wiedzę na zajęciach dla inżynierów i architektów 
twórców linii obronnych i fortec w Akademii Wojskowej 
Szwoleżerów Gwardii Królewskiej w Wersalu. W tym miejscu 
trzeba podkreślić, że nauka rysunku w znaczącym stopniu przy-
czynia się do pobudzania i rozwijania realistycznej precyzyjnej 
wyobraźni przestrzennej, obiektywnej w stosunku do otaczają-
cego świata materialnego. Dla Tadeusza Kościuszki okazało się 
to niezwykle użyteczne np. przy określaniu miejsca dla budowy 
fortyfikacji ziemnych, czy też ocenie pola ostrzału. 
 Nie jest przypadkiem, że od 1976 roku Politechnika 
Krakowska nosi imię Tadeusza Kościuszki. Poza jego niewąt-
pliwymi zasługami dla Polski, istnieje również pewna zbieżność 
pomiędzy zainteresowaniami i osiągnięciami T. Kościuszki, 
a prowadzoną tu dydaktyką oraz pracami badawczymi. Oprócz 
typowo inżynierskich zagadnień w Politechnice Krakowskiej 
naucza się również rysunku, malarstwa i rzeźby. 

Dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK
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and linear techniques. 
 Kościuszko deliberately simplified the form that resulted in 
a kind of synthesis. The background played an active role in his 
drawings. Quite often, the form was defined by its contrast with 
the background. 
 In Kościuszko's drawings one may notice a combination of 
two kinds of perspective: aerial and linear one. He also skilfully 
used the principles of foreshortening in his architectonic and 
urban works. One may notice certain similarities between his 
works and those created at the same time in the Academy of 
St Luke in Rome. There are few drawings that were created after 
1754 when, owing to the patronage of pope Benedict XIV, a room 
was erected for the school of drawing nude models in the 

6
Capitoline Palace . In these drawings... one may first of all notice 
an individual interpretation of the same model by different artists. 
It seems that there is no complete fidelity in presenting the model 
and the differences stress the artists' penchant for their own 

7interpretation of reality . Similarly, in the drawings by Kościuszko 
one may also notice a meticulous attention directed to their 
composition, expression and technique. 
 Kościuszko not only studied drawing and sculpture, but 
also deepened his knowledge about defensive lines and fortress-
es along with engineers and architects in the military academy in 
Versailles. It should be emphasized that Kościuszko's drawing 
skills significantly contributed to the development of his realistic, 
precise, spatial imagination that enabled him to present the 
surrounding material world in an objective way. It proved very 
useful when Kościuszko had to choose a proper location for 
earthwork fortifications or estimate the field of fire. 
 It is not accidental that since 1976 Cracow University of 
Technology has carried the name of Tadeusz Kościuszko. Apart 
from his indisputable merits for Poland, there seems to be certain 
convergence between Kościuszko's interests and achievements 
and educational and scientific activities undertaken at the 
university. 

Andrzej Białkiewicz, Dr hab. inż. arch., prof. PK 
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 Przypisy

1. Szkoła Rycerska została założona w Warszawie w 1765 roku przez króla  
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Swą siedzibę miała w Pałacu 
Kazimierzowskim. Przygotowywała młodzież do służby wojskowej i publicznej. 
Do szkoły uczęszczali chłopcy z rodzin szlacheckich, zazwyczaj w wieku 16–21 
lat. Tadeusz Kościuszko rozpoczął studia w Szkole Rycerskiej w dniu 18 
grudnia 1765 roku. Studiował tam historię polski, historię powszechną, 
filozofię, łacinę, język polski, język francuski, język niemiecki, prawo, archite-
kturę, ekonomię, geometrię i miernictwo. Był również słuchaczem specjalnego 

 kursu inżynierskiego przeznaczonego dla wyróżniających się studentów.
Szkołę ukończył w stopniu kapitana. 

2. S. Bratkowski, Z czym do nieśmiertelności, Katowice 1977, s. 92, 93.

3. A. Bochnak, Historia sztuki nowożytnej, t. II, PWN, Warszawa, Kraków 1983, 
s. 176, 177: Pozycja społeczna artysty była we Francji aż do r. 1648 taka jak 
w wiekach średnich, tj. równa pozycji rzemieślnika. Malarze i rzeźbiarze 
należeli do cechu. Po odbyciu nauki u mistrza cechowego zostawał uczeń 
czeladnikiem, a po wykonaniu „sztuki mistrzowskiej" przechodził do grona 
mistrzów. Wobec braku szkół artystycznych aż do chwili powstania w r. 1648 
Akademii Malarstwa i Rzeźby i dopiero w roku 1671 Akademii Architektury […] 
ludzie kształcili się u swych ojców, a następnie przechodzili do warsztatów 
wybitnych artystów, gdzie się dokształcali. […] Królewska Akademia Malarstwa 
i Rzeźby powstała w pewnej mierze, jako wyraz dążności artystów do wydo
bycia się z zależności od cechu. 

4. Akademia w pełni rozwinęła swą działalność po objęciu rządów przez 
Ludwika XIV. W 1664 roku nastąpiła reorganizacja Akademii. Stała się ona 
wówczas instytucją państwową posiadającą specjalne uprawnienia. Jej 
członkowie mogli uzyskiwać tytuł artysty nadwornego dający między innymi 
możliwości otrzymywania zamówień na prace artystyczne. Pierwszym 
Kierownikiem Akademii został Le Brun, a jej siedzibą był Luwr. Rozpoczęto 
wówczas działalność dydaktyczną.

5. M. C. F. Roland le Virloys, Dictionnaire d'architecture civile, militaire et 
navale…, Vol. I. Paris 1780, s. 11, [za:] S. Bratkowski, Z czym do nieśmierte-
lności, Katowice 1977, s. 91, 92. 

6. L. Pirotta, I direttori dell'Accademia del nudo, [w:] Strenna dei Romanisti, 
XXX, 1969, s. 326–334, [za:] L. Salerno, Composizioni, paesaggi, figure; La 
collezione dei disegni, [w:] L'Academia Nazionale di San Luca, De Luca 
Editore, Roma 1990, s. 328. Por.: A. Białkiewicz, Rola rysunku w warsztacie 
architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni 
europejskich i polskich, Kraków 2004, s. 49–50. 

7. A. Białkiewicz, op. cit., s. 49. 
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Endnotes 

1. The Royal School of Chivalry was set up in Warsaw in 1765 by king    
Stanisław August Poniatowski. It was located in Casimir Palace. The school 
prepared young noblemen (between 16 and 21) for the civi and military service. 
T. Kościuszko began his studies on 18th of December 1765. He studied there 
Polish and general history, philosophy, languages: Latin, Polish, French and 
German, law, architecture, economics, geometry and surveying. He also 
attended an additional course in engineering for outstanding students. He 
graduated as a captain. 

2. Bratkowski, S. (1977). Z czym do nieśmiertelności, pp. 92-93. Katowice.

3. The following excerpt comes from Bochnak, A. (1983). Historia sztuki 
nowożytnej. Vol. 2, pp. 176-177. Warszawa, Kraków: PWN: Until 1648 the 
social status of an artist in France was the same as in Middle Ages, i.e. it was 
comparable to that of a craftsman. Painters and sculptors belonged to a guild. 
After schooling period under the supervision of a master craftsman, an appren-
tice became a journeyman. To be granted the title of a master craftsman, the 
journeyman had to produce a qualifying piece of work called "masterpiece". 
Due to the lack of artistic schools, (The Royal Academy of Painting and 
Sculpture was set up in 1648 and The Academy of Architecture as late as in 
1671) young men learnt craft from their fathers and then they travelled to study 
under the supervision of famous artists. Setting up The Royal Academy of 
Painting and Sculpture was in a way an attempt to autonomize artists from the 
guild control. 

4. The academy became a fully functioning institution when Louis XIV took his 
place on the throne. In 1664 the academy was reorganized. It became a state 
institution with special privileges. Its members could achieve the title of a court 
artist, which enabled them to receive commissions for artistic works. Charles le 
Brun became its first rector and it was located in the Luvre. The academy 
became an educational institution then. 

5. Le Virloys, R.M.C.F. (1780 Dictionnaire d'architecture civile, militaire et 
navale. Vol.1, p.11. Paris. Quoted after Bratkowski, S. (1977). Z czym do 
nieśmiertelności, pp. 91–92. Katowice. 

6. Pirotta, L. (1969). I direttori dell' Accademia del nudo. In Strenna dei 
Romanisti, 30, 326-334. Quoted after Salerno, L. Composizioni, paesaggi, 
figure, La collezione dei disegni. In De Luca Editore (Ed.). (1990). L'Academia 
Nazionale di San Luca, p. 328. Roma. cf. Białkiewicz, A. (2004). Rola rysunku 
w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych 
uczelni europejskich i polskich, pp. 49–50. Kraków. 

7.  op. cit. Białkiewicz,  A. p. 49 .
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Rzym–Grobowiec  Cecylli  Metelli,  32,7 x 48,7 cm, papier  żeberkowy,  
akwarela, 1770–1774, Paryż, F rancja.

Rome – Cecyllia  Metellia’s  tomb,  32,7 x 48,7 cm, ribbed  paper, water 
colours, 1 770–1774, P aris, F rance. 
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Krajobraz  włoski, 36,5 x 52 cm, papier  żeberkowy, akwarela, pióro, 
1770–1774, Paryż, Francja. 

Italian landscape, 36,5 x 52 cm, ribbed paper, water colours, quill pen, 
1770–1774, Paris, France. 

13



Czartorysk, Idealny  plan  założenia  parkowo-ogrodowego,  32,3 x 45,8 
cm, pióro,  akwarela,  1774/1775,  Siechnowicza,  Polska. 

C zartorysk, Ideal plan of the landscaped p ark and garden , 32,3 x 45,8 cm, 
water colours, quill pen, 1774/1775, Siechnowicza, Poland.

14



Krajobraz architektoniczny włoski, 25 x 37,2 cm, papier żeberkowy, 
pióro, pędzel w tonie brązowym, akwarela, 1770–1774. 

Italian architectural landscape, 25 x 37,2 cm, ribbed paper, quill pen, 
brush, shades of brown, water colours, 1770–1774. 

15



Akt kobiecy, 39,8 x 57 cm, papier, 1770–1773, Paryż, Francja.

Female nude, 39,8 x 57 cm, paper, 1770–1773, Paris, France.

16



Portret starszego mężczyzny, 32,5 x 22 cm, papier żeberkowy, 
1768, Warszawa, Polska. 

Portrait of an elderly man, 32,5 x 22 cm, ribbed paper, 1768, 
Warszawa, Poland.

17



Chrystus na krzyżu, 54,6 x 32,2 cm, papier żeberkowy,1770–1773, 
Paryż, Francja. 

Crucified Jesus Christ, 54,6 x 32,2 cm, ribbed paper, 1770–1773, 
Paris, France.

18



Studium: Akt męski, 35,5 x 47,6 cm, papier żeberkowy, ołówek, kredka 
w tonie w czerwonym, 1770–1774, Paryż, Francja. 

Study of a male nude, 35,5 x 47,6 cm, ribbed paper, pencil, red crayon, 
1770–1774, Paris, France.

19



Studium:  Akt  męski,  39 x 53,9  cm, papier  żeberkowy, 1770–1774,
Paryż,  Francja. 

Study  of a  male nude,  39 x 53,9  cm,  ribbed  paper, 1770–1774, 
Paris, France.

20



Studium: Akt męski, 50,7 x 38,5 cm, papier żeberkowy, 1770–1774, 
Paryż, Francja. 

Study of a male nude, 50,7 x 38,5 cm, ribbed paper, 1770 –1774, 
Paris, France. 

21



Studium: Akt męski, 52 x 37 cm, papier żeberkowy, 1770–1774, Paryż, 
Francja. 

Study of a male nude, 52 x 37 cm, ribbed paper, 1770–1774, Paris, 
France.

22



Studium: Akt męski, 52,5 x 35,9 cm, papier żeberkowy, 
1770–1774, Paryż, Francja. 

Study of a male nude, 52,5 x 35,9 cm, ribbed paper,1770–1774, 
Paris, France.

23



Studium: Akt męski, 53,6 x 27,4 cm, papier żeberkowy, ołówek, 
1770–1774, Paryż, Francja.

Study of a male nude, 53,6 x 27,4 cm, ribbed paper, pencil, 
1770–1774, Paris, France. 

24



Studium: Akt męski, 54,4 x 38,2 cm, papier żeberkowy, ołówek, 
1770–1774, Paryż, Francja. 

Study of a male nude, 54,4 x 38,2 cm , ribbed paper, pencil, 1770–1774, 
Paris, France. 

25



Studium: Akt męski, 54 x 32,5 cm, papier żeberkowy, ołówek, 
1770–1774, Paryż, Francja.

 Study of a male nude, 54 x 32,5 cm, ribbed paper, pencil, 1770–1774, 
Paris, France. 

26



Studium: Akt męski, 49,1 x 32,4 cm, papier żeberkowy, ołówek, 
1770–1774, Paryż, Francja. 

Study of a male nude, 49,1 x 32,4 cm, ribbed paper, pencil, 
1770–1774, Paris, France. 

27



Studium: Akt męski, 53,5 x 37,8 cm, papier żeberkowy, ołówek, 
1770–1774, Paryż, Francja. 

Study of a male nude, 53,5 x 37,8 cm, ribbed paper, pencil, 
1770–1774, Paris, France. 

28



Studium: Akt męski, 37,5 x 49,8 cm, papier żeberkowy, ołówek, 
1770–1774, Paryż, Francja. 

Study of a male nude, 37,5 x 49,8 cm, ribbed paper, pencil, 1770–1774, 
Paris, France. 
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