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THE RESULTS OF RESEARCH CONDUCTED IN THE 
PRESUMED POST-CISTERCIAN CHAPEL IN KACICE2

S t r e s z c z e n i e
W roku 1901 M. Wawrzeniecki (1912), oglądając dwór w Kacicach, uznał, iż znajdujące się w piwnicy budynku stare 
mury są pozostałością kaplicy zbudowanej przez cystersów. W oparciu o te informacje Kacice znalazły się w różnego ro-
dzaju opracowaniach dotyczących architektury romańskiej. Po przeprowadzeniu badań, polegających na zbadaniu wątków 
murów w rzekomej kaplicy, okazało się, że we dworze w Kacicach brak jest murów romańskich i romańskiego sklepienia, 
zaś portal opisywany jako romański jest najprawdopodobniej portalem gotyckim. W jednej ze ścian „kaplicy” znajdują się 
trzy wtórnie użyte ciosy romańskie. W innej części dworu znajdują się fragmenty kolejnych ciosów. Profilowanie ciosów 
znajdujących się w „kaplicy”, jak również opracowanie powierzchni wyżej wymienionych fragmentów ciosów pozwa-
la wnioskować, iż pochodzą one z pobliskiego Prandocina, gdzie materiał uzyskany z rozbiórki romańskiej apsydy został 
najprawdopodobniej częściowo wykorzystany do budowy obiektu w Kacicach.
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A b s t r a c t
In 1901 Wawrzeniecki (1912) on his visit to the estate in Kacice recognized the old walls in the cellar of a buil-ding as 
remains of a chapel built by the Cistercians. On the basis of these information Kacice was introduced to various sources 
on Romanesque architecture. After conducting research on walls in their vestigial form in the above-mentioned chapel, it 
turned out that the estate in Kacice has no Romanesque walls or vault, and the portal described as a Romanesque one is 
probably Gothic. One of the walls of the “chapel” has three reused Romanesque blocks. Other parts of the estate include 
more fragments of such blocks. Moulding of blocks found in the “chapel”, as well as determining the area of the fragments 
leads to the conclusion they come from a nearby town of Prandocin, and any materials from the demolition may be freely 
used within the premises of their estate.
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1 Wyniki prac przeprowadzonych w latach 2002-2003 w obrębie dworu w Kacicach zostały zapre-

zentowane przez autorki bezpośrednio po zakończeniu badań (Kubica-Kabacińska, Mianowska 
2006). Niniejsza publikacja podyktowana jest chęcią przybliżenia omawianej problematyki szer-
szemu gronu zainteresowanych

2 The results of research conducted in years 2002-2003 in an estate in Kacice were presented by the 
authors directly after the excavations were over (Kubica-Kabacińska, Mianowska 2006). The follo-
wing publication is dictated by a willingness to introduce the issues in question to a larger audience
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1. Wstęp

Wieś Kacice (gm. Słomniki, pow. miechowski, woj. małopolskie), wymieniana wielokrot-
nie w dokumentach pochodzących z XIII wieku i późniejszych, od 1222 roku należała do 
zakonu cystersów1.

W 1901 roku artysta malarz M. Wawrzeniecki (Wawrzeniecki 1912), oglądając dworek 
w Kacicach (il. 1), uznał, iż znajdujące się w piwnicy budynku stare mury są pozostałością 
romańskiej kaplicy zbudowanej przez cystersów. W oparciu o tę informację późniejsi bada-
cze umieszczali Kacice w różnego rodzaju opracowaniach dotyczących architektury romań-
skiej (Wiśniewski 1917, s. 174, 178; Boczkowska 1953, s. 12; Świechowski 1963, s. 71-72, 
ryc. 153; Kubica 1996, s. 149-151), choć były też opinie odmienne (Chrzanowski, Kornecki 
1982, s. 26)2. Domniemanej kaplicy cysterskiej brak również w niektórych opracowaniach 
polskiej architektury romańskiej (np. Sztuka polska 1971; Świechowski 2000).

Niniejszy artykuł przedstawia nowe wyniki badań weryfikacyjnych przeprowadzonych 
w 2002 i 2003 roku na terenie dworu w Kacicach3.

1 K.Mog. nr 2, s. 2-3; nr 4, s. 4-5, dokument podrobiony; nr 16, s. 12; nr 20, s. 15; nr 32, s. 25; nr 33, 
s. 26; nr 51, s. 40; nr 61, s. 48-50; nr 68, s. 58-59; nr 176, s. 162; Rocznik Kapituły krakowskiej, 
MPH II, s. 802; Słownik 1989, cz. II, z. 2, s. 349-352.

2 Badacze ci stwierdzili, iż „rzeczona kaplica nie posiada murów ciosowych, sfazowany portal 
wprawdzie zamknięty jest półkoliście, nie sięga jednak czasów romańskich; sklepienie zaś pocho-
dzi z epoki renesansu” (Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 26).

3 Serdeczne podziękowania składamy wszystkim osobom, których pomoc umożliwiła nam przy-
gotowanie niniejszego artykułu: właścicielom dworu w Kacicach, pp. Wolskim, których uprzej-
mości zawdzięczamy możliwość wielokrotnego oglądania budynku oraz wykonania dokumentacji 
fotograficznej i pomiarowej interesujących nas fragmentów dworu; doc. dr. hab. Z. Pianowskiemu 
i dr. J. Firletowi za konsultacje oraz cenne sugestie dotyczące poruszanej problematyki oraz ojcu 
Bonawenturze, archiwiście z zakonu ojców cystersów w Krakowie-Mogile, który wskazał nam 
źródła pisane dotyczące rezydencji mogilskich opatów kommendataryjnych w Kacicach.

Il. 1. Kacice, dwór. Widok ogólny od północy. Fot. I. Mianowska, J. Bober. 
Ill. 1. Kacice, manor house. A general view from the north. Photo by I. Mianowska, J. Bober
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2. Materiały

W 2002 roku autorki artykułu udały się do Kacic w celu obejrzenia pocysterskiej kaplicy. 
Według odkrywcy jej ściany obwodowe miały być zbudowane z kamiennych ciosów. Pier-
wotne pomieszczenie zostało według Wawrzenieckiego przedzielone wtórnie założonym 
sklepieniem na dwie kondygnacje: dolna miała znajdować się w obrębie dworskich piwnic, 
górna zaś na poziomie kondygnacji mieszkalnej. We wschodniej ścianie dolnej kondygnacji 
miało znajdować się pierwotne okienko (Wawrzeniecki 1912, LIII, Fig. 42). W sąsiednim po-
mieszczeniu piwnicznym Wawrzeniecki zlokalizował kamienny portal, który uznał za „wy-
bornie dochowane romańskie odrzwia ciosowe” przeniesione tu z kaplicy. Górną kondygna-
cję kaplicy nakrywać miało „sklepienie krzyżowe o wydatnych gurtach przyściennych”.

W trakcie oględzin dworu zlokalizowane zostały dwa znajdujące się jedno nad dru-
gim pomieszczenia, oba przykryte sklepieniami4. W dolnym pomieszczeniu (znajdują-
cym się na poziomie dworskich piwnic) możliwe były oględziny wątku muru, ponieważ 
ze względów konserwatorskich ze ścian zostały usunięte tynki. Również północna, ze-

4 Pozostałe pomieszczenia dworu mają stropy, nie było więc kłopotów z identyfikacją „kaplicy”.

Il. 2. Kacice, dwór. Południowa krawędź otworu drzwiowego we wschodniej ścianie piwnicy 
uważanej za kaplicę; widoczne dwa wtórnie użyte ciosy – podobnie wyprofilowane ciosy 

występują w gzymsie nad fryzem arkadkowym w kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
w Prandocinie. Fot. I. Mianowska, J. Bober. 

Ill. 2. Kacice, manor house. The southern edge of the door opening in the eastern wall of the cellar 
considered a chapel; two re-used ashlars are visible – similarly profiled ashlars 

are also to be seen in a cornice above the arcaded frieze in the 
Church of St. John the Baptist in Prandocin. Photo by I. Mianowska, J. Bober
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Il. 3. Kacice, dwór. Północna krawędź otworu drzwiowego we wschodniej ścianie piwnicy uważanej 
za kaplicę; znajdujący się w niej cios ma wymiary frontowej części 30 x 46 cm. 

Fot. I. Mianowska, J. Bober. 
Ill. 3. Kacice, manor house. The northern edge of the door opening in the eastern wall of the cellar 
considered a chapel; the dimensions of the front part of an ashlar to be found there are 30 x 46 cm. 

Photo by I. Mianowska, J. Bober

Il. 4. Kacice, dwór. Zbliżenie ciosu. Fot. I. Mianowska, J. Bober. 
Ill. 4. Kacice, manor house. The ashlar – a close up. Photo by I. Mianowska, J. Bober
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wnętrzna ściana domniemanej kaplicy, wchodząca obecnie w skład północnego, obwo-
dowego muru dworu, pozbawiona jest w znacznej mierze tynku. W trakcie oględzin 
dworu stwierdzono liczne różnice między stanem znanym z literatury a stanem obec-
nym. Okazało się, iż zarówno ściany w pomieszczeniu określanym mianem kaplicy, 
jak i jej zewnętrzna, północna ściana zbudowane są z łamanego kamienia5; jedynie we 
wschodniej ścianie znajdują się trzy ciosy, wszystkie mające jedną stronę profilowaną. 
W dolnym pomieszczeniu nie zidentyfikowano pozostałości opisywanego przez Waw-
rzenieckiego otworu okiennego. W miejscu opisywanego rozglifionego okna, które znaj-
dowało się we wschodniej ścianie „kaplicy”, znajdują się obecnie drzwi wejściowe do 
piwnic. Wspominany w literaturze kamienny portal jest wtórnie zestawionym portalem, 
najprawdopodobniej gotyckim, ze sfazowanym ościeżem. Obecnie nie znajduje się on 
w pomieszczeniu sąsiadującym z „kaplicą”, lecz w następnym. Zmieniła się również lo-
kalizacja części otworów drzwiowych i okiennych.

Jedynym romańskim elementem, który udało się zaobserwować w rzekomej kaplicy, są, 
jak już wspomniano, trzy ciosy piaskowcowe wmurowane we wschodnią ścianę dolnego po-
mieszczenia (il. 2-4). Ciosy te zostały użyte wtórnie – występujące na każdym z nich pro-

5 Jak wynika ze sporządzonych przez Wawrzenieckiego opisów innych zabytków architektury, 
np. gotyckiego kościoła pw. św. Ducha w Bodzentynie (Wawrzeniecki 1912, LII-LIII), mianem 
ciosu określał on każdy użyty do budowy kamień: „cios niedbale obrabiany i układany”.

Il. 5. Kacice, dwór. Fragmenty ciosów romańskich tkwiących w południowej ścianie dworu; 
na jednym z ciosów widoczna obróbka kamieniarska powierzchni licowej w postaci nacięć 

tworzących wzór jodełkowy. Fot. I. Mianowska, J. Bober. 
Ill. 5. Kacice, manor house. Fragments of Romanesque ashlars embedded in the southern wall 

of the manor house. One of the ashlars features stone-cutting processing of the face surface 
in the form of incisions forming a herringbone pattern. Photo by I. Mianowska, J. Bober
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filowanie wskazuje, iż pierwotnie były one częścią gzymsu budowli romańskiej. Wmuro-
wano je w ścianę dworu w Kacicach, niewykorzystując walorów zdobniczych profilowania 
– dwa z nich zostały umieszczone w obramowaniu otworu drzwiowego6 profilowaną stro-
ną w kierunku wnętrza pomieszczenia (po jednym z każdej strony otworu) (il. 2-3), trzeci 
zaś wstawiony został stroną profilowaną w kierunku schodków, prostopadle do pozostałych 
opisanych ciosów (il. 2, 4).

W trakcie oględzin murów zlokalizowano także kilka dużych fragmentów ciosów ro-
mańskich; na powierzchni jednego z nich występują cięcia tworzące wzór jodełkowy (il. 5). 
Znajdują się one w południowym murze obwodowym dworu od zewnątrz7. Mur ten zbudo-
wany jest z różnego rodzaju materiałów połączonych ze sobą, w tym z fragmentów ciosów 
oraz kamienia łamanego łączonego z cegłą.

3. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono:
 – brak murów romańskich – ściany domniemanej kaplicy wzniesione są z łamanego kamienia;
 – brak romańskiego sklepienia – sklepienie nad górnym pomieszczeniem zbudowane jest 

również z łamanego kamienia;
 – okno – w miejscu opisywanego przez Wawrzenieckiego okna znajdują się obecnie scho-

dy i drzwi wejściowe do piwnicy. Okno, którego formę znamy wyłącznie z rysunku Wawrze-
nieckiego, nie było romańskie; był to niewielki wydłużony otwór okienny, którego rozglifie-
nie u dołu przechodziło w silną pochyłość o długości prawie 2 m;
 – portal drzwiowy – jest to wtórnie zestawiony portal, najprawdopodobniej gotycki, ze sfa-

zowanym ościeżem; znajduje się w innym pomieszczeniu niż opisał to Wawrzeniecki.
Przesłanki te pozwoliły na odrzucenie hipotezy o istnieniu we dworze pozostałości ro-

mańskiej kaplicy. Dwór, który stanowił rezydencję mogilskich opatów kommendataryjnych 
(Kiełczewski, s. 51), wzniesiony został częściowo z materiałów użytych wtórnie. Świadczą 
o tym, oprócz wspomnianych ciosów romańskich, fragmenty gotyckich i renesansowych 
elementów architektonicznych znajdowane na terenie dworu.

Wymiary trzech całych ciosów o ornamentowanej stronie frontowej (30 x 50 x 30 cm), 
wmurowanych we wschodnią ścianę piwnicy, wykazują znaczne podobieństwo do cio-
sów, z których ułożony jest gzyms na kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Prandocinie 
(il. 6; Świechowski 1963, ryc. 489, 493). Prandocin, podobnie jak Kacice, należał od lat 
20. XIII wieku do klucza podkrakowskich dóbr cysterskich8. Profilowanie strony fronto-
wej ciosów z Kacic jest takie samo jak profilowanie ciosów gzymsu kościoła w Prando-
cinie. Także opracowanie kamieniarskie, w postaci nacięć tworzących wzór jodełkowy 

6 Otwartym problemem jest, kiedy ciosy te zostały wmurowane w miejsce, w którym znajdują się 
obecnie. Obramowują one otwór drzwiowy, którego nie było jeszcze w 1901 roku (Wawrzeniecki 
1912); obecnie nie można stwierdzić, gdzie znajdowały się przed tą przebudową.

7 Mur ten zlokalizowany jest w zupełnie innej części dworu niż rzekoma kaplica.
8 K.Mog. nr 2, s. 2-3; nr 4, s. 4-5, dokument podrobiony; nr 13, s. 11; nr 16, s. 12; nr 18, s. 14; nr 20, 

s. 15; nr 27, s. 20-21; nr 32, s. 25; nr 33, s. 26; nr 34, s. 27; nr 35, s. 38; nr 51, s. 40; nr 59, s. 46-47; 
nr 61, s. 48-50; nr 68, s. 58-59; Długosz 1973, s. 293.
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(dobrze widoczne na powierzchni licowej jednego z fragmentów ciosu z Kacic), jest ana-
logiczne do obróbki kamieniarskiej stwierdzonej na niektórych ciosach kościoła w Pran-
docinie (Świechowski 2000, s. 201).

Apsyda wschodnia romańskiej świątyni w Prandocinie zastąpiona została w okresie 
późnogotyckim prostokątnym prezbiterium (il. 7b-c, 8; Świechowski 1988, s. 211). Ma-
teriał uzyskany z rozbiórki romańskiej apsydy częściowo został wykorzystany wtórnie 
do budowy większego, nowego prezbiterium. Część tego materiału pozostała na miejscu 
(Wawrzeniecki 1912, LIV), część zaś najprawdopodobniej wykorzystana została do budo-
wy odległego o około 5 km od Prandocina obiektu w Kacicach.

Jak już wspomniano, Prandocin i Kacice należały do cystersów. Źródła nie rozstrzy-
gają jednoznacznie, czy sprowadzeni z Lubiąża przez ród Prandotów – Odrowążów za-
konnicy zostali pierwotnie osadzeni w Kacicach czy w Prandocinie9. Bez względu na to, 
gdzie początkowo znajdowała się siedziba zakonu, nawet po przeniesieniu jej do Mogiły 
zespół dóbr położonych na północ od Słomnik nadal należał do tego zgromadzenia cy-
stersów. W związku z tym nie dziwi fakt, że materiały pochodzące z rozbiórki starsze-
go obiektu przeniesione zostały do znajdującej się w pobliżu miejscowości tego samego 
właściciela.

9 K.Mog. nr 2, s. 2-3; nr 3, s. 3-4; nr 4, s. 4-5; nr 32, s. 25; Rocznik Kapituły krakowskiej, MPH II, 
s. 802; Rocznik Sędziwoja, MPH, t. II, s. 877; Długosz 1973, s. 293, 305; Długosz, LB. III, 425.

Il. 6. Prandocin, kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Widok fragmentu wieży z fryzem arkadkowym 
i gzymsem. Fot. I. Mianowska, J. Bober. 

Ill. 6. Prandocin, the Church of St. John the Baptist. A view of a fragment of a tower with an arcaded 
frieze and a cornice. Photo by I. Mianowska, J. Bober
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Il. 8. Prandocin, kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Widok ogólny kościoła od strony 
północno-wschodniej z widocznym gotyckim prezbiterium. Fot. I. Mianowska, J. Bober. 

Ill. 8. Prandocin, the Church of St. John the Baptist. A general view of the church 
from the north east with visible Gothic chancel. Photo by I. Mianowska, J. Bober

Il. 7. Prandocin, kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Rzut poziomy: a – zachowane mury romańskie, 
b – rekonstruowany rzut poziomy romańskiego prezbiterium, c – mury późniejsze, 
w tym mury późnogotyckiego prezbiterium. Według Z. Świechowski 2000, s. 202. 

Ill. 7. Prandocin, the Church of St. John the Baptist. A horizontal projection: 
a – preserved Romanesque walls, b – reconstructed horizontal projection of the Romanesque chancel, 

c – later walls, including the walls of the Late Gothic chancel. According to Z. Świechowski
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4. Podsumowanie

Z przytoczonych źródeł pisanych wynika, że cystersi przed ostatecznym osadzeniem się w Mo-
gile przebywali w Kacicach bądź w Prandocinie. Jednak wyniki przeprowadzonych przez nas 
badań wskazują jednoznacznie, iż opisywany obiekt w Kacicach nie jest reliktem ich romań-
skiej kaplicy. Problemem otwartym pozostaje zagadnienie, gdzie pierwotnie znajdowała się ich 
siedziba, jaką miała formę i czy pozostały po niej jakiekolwiek ślady. W świetle historii budowy 
klasztoru w Mogile, która trwała kilkadziesiąt lat (K.Mog. nr 26; Chrzanowski, Kornecki 1982, 
s. 52), wątpliwe wydaje się jednak wzniesienie stałej, zwłaszcza murowanej siedziby w okresie 
trzech bądź, jak chcą inne źródła, czterech lat pobytu zakonników w Kacicach lub Prandocinie.
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