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Streszczenie 

Technologia cyfrowa w postaci modelowania 3D otwiera nowe możliwości w dziedzinie 

rekonstrukcji pozwalając tworzyć bardzo dokładne wirtualne modele obiektów. Zakres 

stosowania oraz sposób wykonywania modeli jest zróżnicowany. Dowodzą tego 

zakończone powodzeniem przykłady pozwalające na wgląd w przeszłość. Do najbardziej 

znanych prac należy zaliczyć: „Warszawa 1935 Wola”, „Miasto Ruin” i pałac ambasadora 

Watykanu Jeronima Vichy Valterra. Metoda cyfrowej rekonstrukcji ułatwia pracę, jednak 

wciąż stanowi skomplikowany proces wymagający wiedzy i umiejętności osób biorących 

udział w całym zadaniu. Działania te, nie są wolne od tradycyjnej teorii i znajomości 

postępowania badawczego. Podstawę działań z danymi historycznymi opisał Jerzy 

Topolski w swojej pracy „Metodologia historii”. Omówiona teoria oraz wybrane przykłady 

z zakresu rekonstrukcji cyfrowych po przeanalizowaniu dały ogólne pojęcie wytycznych 

do sposobu pracy z danymi i wirtualną przestrzenią.  Wnioski wynikające z analizy nad 

metodą rekonstrukcji z użyciem cyfrowego trójwymiarowego środowiska podjęto na 

przykładzie Pałacu Królewskiego w Łobzowie. Obiekt, o nie do końca rozpoznanej historii, 

utożsamiany przez niektórych za budynek, który swoim stanem oddawał stan kraju na 

przestrzeni dziejów. Podstawą do przeprowadzenia rekonstrukcji były odnalezione 

i zebrane materiały w postaci inwentaryzacji budowlanych, projektów przebudowy, 

inwentarzy, ilustracji i tekstów. Materiały uporządkowano chronologicznie 

i przyporządkowano je do poszczególnych okresów i kategorii. Poszczególne dane 

poddano procesowi porównawczemu, a następnie  przełożono je na cyfrową 

trójwymiarową postać, co pozwoliło na powtórne zweryfikowanie wiedzy na temat 

obiektu i możliwej transformacji jaką mógł przejść. W efekcie końcowym stworzono 

zestaw porównawczy składający się z cyfrowych modeli. Każdy przedstawia pałac 

w poszczególnych okresach historycznych ukazując przebieg transformacji jaki budynek 

przeszedł.  
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Abstract 

Digital technology in the form of 3D modelling expands  new possibilities in the domain 

of reconstruction, by allowing  creation of very accurate digital models of a given objects. 

The range of the applications and the means by which models are executed is diversified. 

Successfully completed examples prove that glimpse in the past is possible. The most 

notable works are: “Warszawa 1935 Wola, “Miasto Ruin”(“City in Ruins”) and the palace 

of Vatican’s ambassador Jerónimo Vichy Valterra. The mode of digital reconstruction 

facilitates conducting research. However, it still  poses as complex process, which requires 

knowledge and skills from all the personnel involved. What must be articulated is the fact 

that a digital reconstruction is based upon traditional theory and the proficiency in 

conducting research. The groundwork for managing historical data was provided by Jerzy 

Topolski in his work entitled “Methodology of History”. After combining scrutinized 

examination of the said theory and chosen examples of digital reconstruction, it was 

possible to provide general outline for the procedure of creating 3D models in terms of 

historical reconstruction. The factual application of these approach was undertaken in 

Royal Palace in Łobzów. The accurate history of the object is still remains unknown. 

According to some researchers, it is considered as building which history reflects changes 

in history of Poland in terms of historic architecture and function. As the key for executing 

reconstruction served mainly researched documents such as cataloguing, redevelopment 

projects, inventory, engravings and texts. All of the collected data was arranged in 

chronological order and then classified into specific historical periods and categories. 

Particular data was subjected to the comparative process and next was converted into 3D 

object. As a result, it was possible to re-evaluate the state of knowledge of the Palace and 

its possible transformations throughout centuries. The final result was creation of 

comparative set of digital models. Each of them represents Palace in particular historic 

periods revealing the course of its transformations. 
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1 Wprowadzenie 

Tematem tej pracy jest analiza i opracowanie metody cyfrowego rekonstruowania 

obiektów architektury na przykładzie Pałacu Łobzowskiego w Krakowie. Budynek posiada 

wysoką wartość historyczną i nie w pełni wyjaśnioną historię swojej architektonicznej 

bryły. Do dziś nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak naprawdę wyglądał obiekt i jaką 

przechodził metamorfozę. Poniższe opracowanie jest próbą odtworzenia jego 

transformacyjnej historii.  

Rozpoczęcie pracy nad tematem było zainspirowane zajęciami warsztatów 

konserwatorskich w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Architektury Politechniki 

Krakowskiej. Prace pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki miały 

związek z nowo znalezionymi materiałami - planami przebudowy, których pochodzenie 

jest szacowane na początek XIX wieku oraz wykorzystanie znanych już prac ilustracyjnych 

z tego samego okresu, gdy pałac znajdował się w ruinie.  Stan badań historii rezydencji 

królewskiej w Łobzowie można uznać za zaawansowany. Od dawna intrygował wielu 

badaczy i każdy dołożył niemało wysiłku w celu poszerzenia wiedzy na temat obiektu lub 

jej uporządkowania. Tematem zajmowali się: Ambroży Grabowski, Stanisław Tomkiewicz, 

Krystyna Sinko, Tadeusz Jaśnic-Iłowiecki, Witold Kieszkowski, Kazimierz Radwański 

z Wiktorem Zinem, Andrzej Fischinger, Jan Rączka, Janusz Bogdanowski, Andrzej 

Kadłuczka, Klaudia Stala, Michał Kozera, Małgorzata Hryniewicz, Piotr Janowski, Piotr 

Pikulski i osoby zainteresowane częściowo lub hobbystycznie tematyką rezydencji. 

Cyfrowe modelowanie jako nowe i wciąż dynamicznie rozwijające się osiągnięcie 

technologiczne jest wykorzystywane na całym świecie w szerokim zakresie specjalności. 

Służy do projektowania, wizualizowania, rozrywki, badań, rekonstrukcji, analiz i wielu 

innych czynności. Sposoby zastosowania technologii modelowania 3D są stale 

usprawniane i wykorzystywane w indywidualny sposób. W opracowywanym temacie 

poruszone zostaną  możliwości analityczne, rekonstrukcyjne i porównawcze wirtualnej 

tkanki konstrukcyjnej budynku z materiałami historycznymi. 

Praca stanowi kolejny mały krok w poszerzeniu wiedzy historycznej na temat pałacu 

i możliwości zastosowań rekonstrukcji cyfrowej. 
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2 Cel i zakres pracy 

Celem pracy jest zastosowanie metody cyfrowego modelowania 3d do odtwarzania 

transformacji bryły rezydencji Łobzowskiej na podstawie dostępnych materiałów 

źródłowych. Wnioski uzyskane już w trakcie procesu rekonstrukcji cyfrowej będą stanowić  

wytyczne dla sposobu zastosowania techniki cyfrowej w odtwarzaniu transformacji 

budowlanej zabytków.   

Wstępna część rozprawy jest zapoznaniem się z teoretyczną metodologią pracy 

badawczej w dziedzinie historii, w oparciu o teorię napisaną przez Jerzego Topolskiego 

oraz bliższe zrozumienie samych możliwości, jakie daje cyfrowe modelowanie 3d. W celu 

szerszego zrozumienia tej technologii przeanalizowane zostaną wybrane przykłady 

projektów o identycznej problematyce. Ta część dysertacji posłuży do określenia metody 

pracy w rekonstrukcji Pałacu Łobzowskiego. Dalsza część rozważań 

to przedstawienie oraz analiza ważniejszych materiałów historycznych, zarówno 

bezpośrednich, jak i pośrednich w celu przyjęcia odpowiednich założeń rekonstrukcyjnych. 

Materiały analizowane będą w kolejności chronologicznej, od najstarszych związanych 

z obiektem do najnowszych. Główna część pracy będzie stanowić streszczoną relację 

z procesu modelowania. Analiza transformacji obiektu zacznie się od stanu najbardziej 

znanego i udokumentowanego, czyli od początku XIX wieku, kiedy obiekt był romantyczną 

ruiną. Następnie w procesie retrospektywnym, w oparciu o przedstawione w poprzedniej 

części materiały historyczne, stworzone zostaną poszczególne stany przejściowe pałacu. 

Przetworzone na wirtualną przestrzeń dane będą tworzyć rekonstrukcję zmian w bryle 

Pałacu Królewskiego w Łobzowie w postaci modeli cyfrowych 3D z poszczególnych 

okresów historycznych. 

3 Teoria wzorcowych metod pracy i stosowania technologii cyfrowej 

Wstęp odnosi się do dotychczasowych osiągnięć w metodach pracy z rekonstrukcją. 

Dotyczy to ogólnej teorii  metodologii historii. Następny dział poświęcono technologii 3D, 

którego celem jest przejście do określenia metod i sposobów pracy w praktyce, na 

wybranych przykładach, z dokonanymi już próbami rekonstrukcji przy wykorzystaniu 

cyfrowej technologii modelowania 3D. Omówione przypadki będą pokazywać dodatkowo 

szerszy obraz możliwości zastosowań cyfrowych modeli i korzyści, jakie niosą ze sobą. 
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Ta część rozprawy zostanie zakończona wskazaniem głównych wytycznych do metody 

pracy z odtwarzaniem transformacji pałacu w Łobzowie. 

3.1 Klasyczna metodologia historii według Jerzego Topolskiego 

Ogólnie pojęta metodologia historii została obszernie omówiona w pracy polskiego 

historyka Jerzego Topolskiego pod tytułem „Metodologia Historii”. Jerzy Topolski był 

zwolennikiem modelowania etapów historycznych jako sposobu poznania zdarzeń 

w czasach, gdy jeszcze cyfrowe modelowanie 3D nie istniało. Mowa tu szczególnie 

o periodyzacji w historii i procesach stałej transformacji, jakim ulega wszystko. Dobrze 

przeprowadzona periodyzacja pozwala na wykazanie zasadniczych zmian zachodzących 

dla układu objętego tematem pracy.1  

Ogólna metoda badań zakłada posiadanie dobrego warsztatu dochodzenia do prawdy. 

Przebiega to poprzez posiadaną wiedzę, doświadczenie i proces badawczy oraz nauki 

posiłkujące, które są w stanie dostarczyć wiedzę pozaźródłową i koncentrują się na 

dostarczaniu nowych możliwości w prowadzeniu badań. Nauki te związane są z dalszą fazą 

pracy historycznej, czyli z krytyką wewnętrzną i syntezą skupioną na ocenie i wyjaśnieniu 

przyczynowym.2  

W pracy z materiałami historycznymi nie może zabraknąć takiego zagadnienia jak 

określanie autentyczności źródeł - ustalenie czasu, miejsca pochodzenia i autorstwa. 

Autentyczność pojmuje się jako dane w swojej pierwotnej, niezmodyfikowanej 

i oryginalnej formie nadanej przez ich autora. Istotny problem, który jest określony 

pewnymi przyjętymi regułami, stanowi badanie pierwotności lub też wtórności źródła. 

Często trudno powiedzieć, który egzemplarz jest tym autentycznym w sensie 

najwierniejszego lub najbliższego oddania oryginału, nie będąc w samej postaci 

oryginałem. W przypadku braku oryginału i posiadaniu pewnej ilości kopii wtórnych, należy 

ustalić stan pierwotny źródła. Cała procedura odbywa się na podstawie porównywania 

posiadanych materiałów. W trakcie rekonstrukcji problem ten jest bardzo widoczny 

w przypadku prac ilustracyjnych. Na podstawie jednej ryciny robione są kopie, które 

powielane lub modyfikowane przez długi okres czasu wprowadzają brak autentycznego 

 
1 Topolski J. W., Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, str. 406. 
2 Topolski J. W., Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, str. 33, 34. 
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przekazu. Należy zastrzec, że ogólnie przyjętą zasadą przez historyków jest ustalanie 

pierwszeństwa  dla przekazów czasowo najbliższych oryginałowi.3 

Kryteriami poznania, jakimi posługujemy się często w trakcie badań są wiedza potoczna 

i zdrowy rozsądek. Nie zapewniają one jednak dla pracy wystarczających warunków 

badawczych. Jak przestrzega autor „Metodologii Historii”, sam w sobie zdrowy rozsądek 

nie może być bazą do tworzenia pracy naukowej. Przyjmuje się, że opiera się on na dwóch 

podstawowych zasadach. Są nimi niesprzeczność oraz przyczynowość. Wiedzę potoczną 

oraz zasadę kauzalizmu należy opatrzyć pewnymi zastrzeżeniami. Dotyczą one czynności 

w poszukiwaniu motywów ludzkich, bazujących przeważnie na aspekcie ich interesu. 

Zaleca się unikanie zabawy lub stosowanie bardzo ostrożnego podejścia 

w aspektach psychologicznych, których badacze mają często tendencję do przedkładania 

swoich własnych doświadczeń człowieka współczesnego na osobnika okresu przeszłego. 

Nie zawsze prowadzi to do błędu, ale tworzy duże ryzyko błędnej interpretacji. Jest to 

ważna informacja, którą należy brać pod uwagę przy bardzo luźnym domniemaniu lub 

próbie uzupełnienia i uzasadnienia brakujących informacji. Przy zapobieganiu 

nieprawidłowym interpretacjom wiadomości źródłowych i wysnuwaniu błędnych 

odpowiedzi na pytania badawcze, znacząca jest wiedza naukowa. Stanowi ona pewnego 

rodzaju kontrolę dla wiedzy potocznej i zapobiega błądzeniu w procesie badawczym. 

Wiedza historyczna, jako znajomość faktów i procesów historycznych jest podstawą przy 

pracy metodą porównawczą do wyjaśniania przyczyny oraz ustalania faktów.4 

Mówiąc o klasycznym procesie metodologii historii nie można pominąć podstawy, 

która jest w pewnym sensie odpowiedzialna za rozpoczęcie i prowadzenie badań, czyli 

proces dekodowania i odczytywania informacji źródłowych. Dokładne zrozumienie 

zawartości materiału historycznego wymaga niejednokrotnie korekty pomiędzy zastaną 

terminologią a rzeczywistością do zredukowania dysonansu pomiędzy nimi. Wymaga to od 

badacza znajomości kodu lingwistycznego i umiejętności posługiwania się kodem 

graficznym. Odczytywanie map, planów, tekstów i innych form zapisu informacyjnego jest 

jedną z trudnych i kluczowych umiejętności. 5 

 
3 Topolski J. W., Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, str. 296-297. 
4 Topolski J. W., Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, str. 279-282. 
5 Topolski J. W., Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, str. 271-274. 
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Wśród priorytetowych sposobów pracy z materiałami historycznymi jest metoda 

porównawcza. Służy ona do przybliżania się do wiedzy, do której nie posiadamy 

bezpośrednich informacji w źródłach oraz do dowodzenia hipotez w kwestii wyjaśnień 

przyczynowych wraz z generalizacją historyczną. Właśnie w przypadku tematyki pracy 

rekonstrukcyjnej ze znikomą ilością materiałów będziemy mieli do czynienia w dużej 

mierze z metodą porównawczo-retrogresywną, nazywaną również retrospektywną lub 

wsteczną, gdzie porównania chronologiczne przyczyniają się do ustalenia faktów 

wcześniejszych w oparciu o znajomość tych późniejszych.6 

Przechodząc do podsumowania czynności ustalania faktów należy przytoczyć schemat 

działań opisany przez Jerzego Topolskiego.  

1) Dekodowanie informacji źródłowych (pierwszy etap). 

2) Krytyka źródeł: 

a) badanie autentyczności, 

b) dekodowanie (drugi etap), 

c) badanie wiarogodności. 

3) Ustalanie faktów: 

a) dekodowanie (trzeci etap), 

b) ustalanie wyznaczników czasowo-przestrzennych faktu, 

c) budowanie twierdzeń o faktach, 

d) sprawdzanie. 

Ogólnie ujmując, celem ustalania faktów jest przekształcenie informacji źródłowych 

przy  odpowiednim ustaleniu ich autentyczności i wiarygodności w twierdzenie o faktach.7 

3.2 Technologia 3D i jej obecne zastosowanie 

Obecna technologia grafiki komputerowej 3D stanowi już prawie codzienność jako 

narzędzie pracy w branży naukowej, rozrywkowej, przemysłowej i wielu innych 

dziedzinach życia. W zależności od zapotrzebowania, celu, charakteru czy sposobu pracy. 

Tworzone wirtualne modele różnią się ostatecznie tym, co prezentują i w jaki sposób to 

robią. Pomimo różnic produktu końcowego, wszystkie te prace cały czas mają jeden 

 
6 Topolski J. W., Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, str. 325-329. 
7 Topolski J. W., Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, str. 311-312. 
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wspólny mianownik, jakim jest ich przestrzenny strukturalny charakter 

w wirtualnym świecie. Są one efektem modelowania w trójwymiarowej przestrzeni 

euklidesowej zwanego w skrócie i potocznie modelowaniem 3D.8 Najprościej można 

określić to jako proces polegający na tworzeniu matematycznej reprezentacji dowolnej 

powierzchni obiektu w trzech wymiarach, gdzie zapis ten jest wykonywany przy pomocy 

odpowiedniego programu komputerowego.9 Sam w sobie temat wymagałby odrębnego 

poruszenia całej problematyki poświęconej tylko i wyłącznie temu zagadnieniu, co nie jest 

tematem rozprawy, ale należy nakreślić ogólną postać znaczenia i wagi technologii dla 

możliwości opisania pracy. 

Wykorzystywanie modelowania 3D do badań naukowych, ma swój przykład w dziedzinie prac 

archeologicznych polegających na  trójwymiarowym skanowaniu materii historycznej, która jest 

zbyt delikatna lub w swej wartości zbyt cenna do pracy bezpośredniej. W efekcie badacze posługują 

się cyfrowym odpowiednikiem pozwalającym na poznawanie informacji w wirtualnym wymiarze 

działań analitycznych. Inne przykładowe zastosowanie technologii można zauważyć 

w popularyzacyjnych programach naukowych, gdzie pokazane są rekonstrukcje anatomiczne 

wymarłych już gatunków zwierząt. Znalezione szczątki poddawane są skanowaniu, a następnie 

odtwarzane i składane w wirtualnym środowisku oprogramowania do modelowania 3D. 

Tak prowadzone badania nie tylko wpływają na sam proces badawczy, ale także stanowią obecnie 

bardziej przystępny materiał do szerzenia i popularyzowania wiedzy. Cyfrowy materiał daje dużo 

więcej możliwości poczynając od przeprowadzania symulacji, po tworzenie wielu teoretycznych 

scenariuszów odwzorowania rzeczywistości. Można zauważyć tu odwołanie do procesów 

omówionych w metodologii badań, na temat możliwości, jakie daje technologia w postaci 

analizowania informacji za pomocą metody porównawczej. 

Współczesne modelowanie korzysta z wielu rozwiązań matematycznych do pobierania 

informacji. W przypadku przenoszenia obiektu z rzeczywistości do obszar wirtualnego, pomiar 

istniejącej tkanki materialnej staje się dużo prostszy dzięki wciąż rozwijanym technologiom. Takim 

rozwiązaniem technologicznym jest na przykład skanowanie przestrzenne obiektu. Obecnie 

istnieją rożne metody, w których dane o kształcie obiektu są pobierane lub mierzone w zależności 

od zastosowanej technologii i organizacji pracy. Każda technika ma swoje wady i zalety. Obecnie 

proces ten odbywa się przy wykorzystaniu urządzeń w technologii kontaktowej 

czy bezkontaktowej. Przy opracowywaniu dużych lub trudno dostępnych fragmentów obiektu 

 
8 https://pl.wikipedia.org/wiki/Przestrze%C5%84_tr%C3%B3jwymiarowa,  stan z dnia: 05.02.2020 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/3D_modeling, stan z dnia: 02.08.2018. 
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popularna jest druga, w której przy pomocy wysyłania odpowiedniego rodzaju promieniowania lub 

też jego odbierania tworzy wektorowy lub punktowy kształt w wirtualnym układzie przestrzennym. 

Sposoby pracy można wyliczać od tradycyjnych prostych metod pomiarowych, takich jak: 

chodzenie z miarką i notowanie wymiarów, po bardziej zaawansowane, jak i metoda matchingu 

z przetworzeniem na model, pracą symultaniczną z odczytywaniem danych obiektu i na bieżąco 

tworzeniem modelu przestrzennego w czasie rzeczywistym przy pomocy skanów laserowych czy 

metoda stosowania tachimetrii10, fotogrametrii i algorytmów generujących wirtualny obiekt 

na podstawie wprowadzonego materiału wizualnego. Zatem oprócz technologii ma znaczenie 

także sama metoda i organizacja pracy. Niektórzy badacze korzystają z kilku technik w celu 

osiągnięcia jak najlepszych efektów jak najmniejszym kosztem i nakładem czasowym.11 

Przy omawianiu zagadnień związanych z architekturą warto wspomnieć o obecnym trendzie 

w modelowaniu, jakim jest BIM, czyli modelowanie informacji o budynku. Ta metoda tworzenia 

cyfrowego trójwymiarowego modelu wraz z zawarciem danych, nie tylko ogólnych, ale 

i szczegółowych konkretnych komponentów wchodzących w skład tworzonej bryły. Technika ta 

wymaga zwiększonego nakładu organizacji i czasu pracy, ale owocuje dużo większą efektywnością 

w proporcjonalnym odniesieniu do standardowych metod. Pozwala na lepszą i szybszą analizę 

przestrzenną obiektu oraz generowanie jego parametrów na bieżąco przy zmianach 

w opracowywanym materiale.12 Pomimo wielu korzyści, jakie niesie ze sobą metoda pracy na 

zawieranie informacji dodatkowych, nie zawsze jest możliwe jej pełne zastosowanie. W dużej 

mierze opiera się ona na wprowadzaniu danych do poszczególnych komponentów modelu. Zatem 

nie zawsze będzie ona możliwa w implementacji z powodu zakresu zadania i celu. Często 

uzupełnianie wszelkich informacji o elemencie wydłuża proces i okazuje się niekiedy zbędne. 

Przykładem mogą być obiekty już istniejące, o których pewne informacje, szczególnie konstrukcje 

przegród, fundamenty i tym podobne zagadnienia mogą wymagać wysokiej ingerencji naruszenia 

struktury obiektu w celu wykonania badań do uzyskania informacji, aby móc je przenieść na 

wirtualny model. Podobny problem dotyczy odtworzenia obiektu nie istniejącego, o którym nie 

posiadamy wystarczających informacji. W takich przypadkach korzysta się z prostego 

modelowania, bez wykorzystywania dodatkowych funkcji oprogramowania do zawarcia większej 

ilości danych o komponencie. W rzeczy samej każdy proces modelowania jest związany z BIM. 

Nawet najprostszy element bryłowy jest w stanie w dowolnym momencie dostarczyć informacji 

 
10 Ragia L., Sarri F., Mania K., 3D Reconstruction and Visualization of Alternatives for Restoration of Historic 
Buildings: a New Approach [W:] 1st International Conference on Geographical Information Systems Theory, 
Applications and Management (GISTAM 2015), Barcelona 2015. 
11 El-Hakim S. F., Beraldin J.-A., Picard M., Godin G., Detailed 3D reconstruction of large-scale heritage sites with 
integrated techniques [W:] IEEE Computer Graphics and Applications, Vol. 24/2004. 
12 https://pl.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling, stan z dnia: 02.08.2018. 
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podstawowych takich jak: wymiary, objętość czy lokalizację. Różnica polega tylko na 

zaawansowaniu w ilości i sposobie przechowywania informacji, których wskaźnik zwany jest 

obecnie LOD - Level of Development - Poziomem Zaawansowania.13 

Omawiając możliwości metod pracy z cyfrowym modelowaniem w ostateczności należy 

rozważyć co dalej z otrzymanym „produktem”,  jakim są modele 3D. W zależności od 

oprogramowania i tego, do czego ma służyć w pierwotnym założeniu materiał docelowy, dzisiejszy 

wachlarz narzędzi do pracy jest naprawdę szeroki. Daje to wiele możliwości, ale i też ograniczeń 

kosztem większej wydajności w celu uzyskania lepszej specjalizacji do danego zadania. Powoduje 

to komplikację dostępności przez co należy rozumieć problematykę formatu zapisu danych oraz 

charakteru osiągalności przez osoby trzecie do dalszego korzystania.14 W konsekwencji wymaga 

pewnych narzuconych rygorów lub wykorzystywania tego samego konkretnego oprogramowania 

do ponownej obróbki czy wykorzystania. Pewna normatywizacja lub podstawy metod 

opracowywanego materiału może się przysłużyć do szerszego stosowania wyników pracy czy 

badań z redukcją powtarzania niepotrzebnych etapów pracy.15 Jest to w pewnym sensie wyzwanie, 

które wymaga jasno założonego planu działania czym ma być ostatecznie dany produkt. Czy wynik 

badań finalnie ma posłużyć do prostych wizualizacji grafik czy zostanie interaktywnym modelem 

obsługiwanym przez odpowiednie aplikacje i programy. 

3.3 Analiza przykładowych projektów o problematyce zbliżonej tematycznie 

Możliwości i rozwiązania, jakie daje praca z modelowaniem 3D najlepiej rozważyć na 

przykładach. Wybrane przykłady dotyczą stosowania metod przy rekonstruowaniu 

architektury w postaci cyfrowych modeli 3D oraz ogólne praktyczne zastosowanie 

modelowania 3D. 

 

 

 
13 https://pl.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling, stan z dnia: 28.12.2020. 
14 Boeykens S., Neuckermans H., Architectural design analysis, historical reconstruction and structured archival 
using 3D Models [W:] Joining languages, cultures and visions, Les Presses de l'Université de Montréal.  
Montreal 2009, str. 119-132. 
15 Szpyt M., „Ochrona dóbr kultury w kontekście digitalizacji z zastosowaniem technologii komputerowej grafiki 
3D”, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” 17 maja 
2019 r., Kraków. 
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3.3.1 Analiza materiałów archiwalnych w procesie projektowania i prac konserwatorskich, 

na przykładzie nieistniejącego kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Libuszy 

 

Ilustracja 1 Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Libuszy, po lewej stan z 2007 roku, zdjęcie: Henryk 

Bielamowicz - Praca własna, CC BY-SA 4.0, źródło: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46740674, 

stan z dnia: 26.07.2021. Po prawej stan z roku 2019, zdjęcie: Henryk Bielamowicz - Praca własna, CC BY-SA 4.0, 

źródło: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78358044, stan z dnia: 26.07.2021. 

10 grudnia 2018 roku na konferencji „Zachować Dziedzictwo Polskiej Przestrzeni 

Kulturowej Dla Przyszłości” Pani Katarzyna Stępień przedstawiła jak obecnie funkcjonuje 

w praktycznym wymiarze aktualna analiza materiałów archiwalnych związanych 

z procesem projektowania w realizacjach prac konserwatorskich. Za przykład do opisu 

procesu posłużył nieistniejący już kościół p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Libuszy. Kościół spłonął prawie doszczętnie w lutym 2016 roku. Co ciekawe 30 lat 

wcześniej tego samego miesiąca ten XVI wieczny drewniany kościół został podpalony, 

a z pożaru przetrwała zakrystia z fragmentami ścian i krzyżem ludowym.16 Grupa badawcza 

zajmująca się rekonstrukcją odtworzyła w całości zewnętrzny wygląd i w znacznej 

większości wnętrze wraz z pięknymi detalami. Ilość posiadanego materiału jakim 

dysponowała grupa zajmująca się zadaniem była naprawdę obszerna i wystarczająca do 

odtwarzania szczegółów, detali i malowideł zdobniczych wewnętrznych. Dokumentacja 

składała się z rysunków, zdjęć, filmów oraz szkiców inwentaryzacyjnych.17 Modelowanie 

obiektu w tym przypadku było skupione głównie na aspekcie wizualnym. Model był 

porównywany z ujęciami z kadrów filmu w perspektywie do odpowiedniego złapania 

 
16 https://gazetakrakowska.pl/libusza-splonal-zabytkowy-kosciol-zdjecia/ar/9354785, stan z dnia 02.01.2019. 
17 Stępień K., Współczesna analiza materiałów archiwalnych w procesie projektowania i realizacji prac 
konserwatorskich, na przykładzie nieistniejącego kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Libuszy 
[W:] Ogólnopolska Konferencja Zachować Dziedzictwo Polskiej Przestrzeni Kulturowej Dla Przyszłości 10-11 
grudnia 2018r. Kraków. 
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proporcji i konstrukcji wewnętrznej, ale także odtworzenia zdobień na belkach 

drewnianych. Tak pięknej i rzeczowej repliki obiektu jako wirtualnego modelu 3D 

w szczegółowości, niemal jeden do jednego, nie udało by się osiągnąć, gdyby nie bogata 

ilość materiału i możliwość operowania perspektywicznego w cyfrowej przestrzeni. 

Pomimo straty materialnej, obiekt zachowano w stanie cyfrowym. 

3.3.2 Obelisk w Slottsmöllan 

Omawiany przykład w nawiązaniu do poprzedniego ma za zadanie podkreślić to jak 

cenne są materiały wizualne dla rekonstruowania przestrzennego obiektów i pokazać, 

jakie późniejsze możliwości zastosowania daje model cyfrowy. W  2013 roku firma Creative 

Tools posiadająca swoją siedzibę w poprzemysłowych budynkach postanowiła 

przetestować możliwości, jakie daje obecna technologia. Za przykład posłużył im obelisk 

memoriałowy stojący przed wejściem do ich obiektu. Do inwentaryzacji cyfrowej obiektu 

postanowiono posłużyć się znaną wykonawcom techniką fotogrametrii jako 

alternatywnego rozwiązania dla skanowania 3D. Po wprowadzeniu zdjęć wykonanych 

aparatem cyfrowym do programu 123D Catch firmy Autodesk, program wygenerował 

wstępny model 3D, który został poddany korekcji. Cyfrowy model następnie wydrukowano 

w kilku różnych rozmiarach miniaturowych replik.18 Zastosowana technologia nie tylko 

pozwoliła na archiwizację, ale też łatwy i szybki dostęp do materiału w przestrzeni 

trójwymiarowej, a nawet odtworzenia w świecie materialnym dzięki technologii 

wydruków 3D. Być może, dzięki rozwojowi technologii, w nie tak odległej przyszłości 

 
18https://www.creativetools.se/index.php?route=common/generic/blog_post&blog_route=/7368-dagens-3d-
print-slottsmollans-obelisk, stan z dnia: 14.12.2018. 
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będzie możliwe wydrukowanie obiektu w ich prawdziwej naturalnej skali. Póki co, można 

tworzyć wierne repliki zabudowy w modelarskiej skali. 

 

Ilustracja 2 Cyfryzacja obelisku w Slottsmöllan w Szwecji przez CreativeTools po przez obfotografowanie obiektu 

i wygenerowanie modelu w programie 123D Catch. Model został przygotowany do wydruku w programie Netfabb, 

a następnie wydrukowany w pomniejszonej skali do oryginału. Źródło: https://www.flickr.com/photos/creative_tools/, 

stan z dnia: 10.05.2018. 

3.3.3 Inwentaryzacja obecnej elewacji Szkoły Podchorążych w Krakowie 

Zastosowanie omówionej już wcześniej metody modelowania informacji o budynku 

czyli BIM miała już miejsce na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Skanowanie 

w systemie Flexijet wraz z BIM zastosowano przy inwentaryzacji elewacji frontowej dawnej 

Szkoły Podchorążych w Krakowie, w którym mieści się uczelniany wydział architektury. 

Zespół opracowujący składał się z pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej oraz 

przedstawiciela firmy BIMPOINT. Pomiary dokonano przy użyciu laserowego dalmierza 

poprzez określenie punktów i ich zbiorów w przestrzeni cyfrowej. Stosując modelowanie 

informacji o budynku w trakcie inwentaryzacji, na zasadzie definiowania danych 

i parametrów skanowanych fragmentów budynku, praca przebiegła w sposób 

kontrolowany przy opracowywaniu dokumentacji przestrzennej. Stworzona w ten sposób 

cyfrowa bryła frontu budynku posłużyła jako cenny materiał do wykorzystania w kolejnym 

etapie pracy. Na modelu przeprowadzono symulacje różnych wariantów aranżacji 

świetlnych.19 Jest to kolejny przykład z zastosowaniem technologii na istniejącej strukturze 

do szybkiego odtwarzania w wirtualnej przestrzeni z późniejszym praktycznym 

wykorzystaniem modelu do celów analitycznych w procesie projektowym. Warto 

 
19 Kulig A., Nassery F., Filipowski., Zieliński R., Wykorzystanie technologii BIM w nowoczesnej inwentaryzacji 
i analizie zabytków architektury [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 42/2015, 
str. 33-43. 
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zauważyć, że tak powstały element może posłużyć jako materiał porównawczy 

w procesach rekonstrukcyjnych z wcześniejszymi formami obiektu. 

 

Ilustracja 3 Inwentaryzacja skanem laserowym w systemie Flxijet elewacji frontowej Pałacu w Łobzowie i opracowanie 

modelu w programie ArchiCad przez dr inż. arch. Farid Nassery, mgr inż. arch. Szymon Filipowski i mgr inż. arch. Rafał 

Zieliński, pod kierunkiem mgr inż. arch. Jerzego Rusina z firmy BIMPOINT w ramach kursu obsługi systemu pomiarowego. 

Źródło: http://arch.pk.edu.pl/blog/2014/10/13/kurs-obslugi-systemu-pomiarowego-flexijet/, stan z dnia: 10.05.2018. 

3.3.4 Miasto Ruin 

Jednym z najsłynniejszych projektów rekonstrukcji cyfrowych w Polsce było „Miasto 

Ruin”. Pierwsza na świecie z tak dużym rozmachem cyfrowa rekonstrukcja zniszczonej 

Warszawy podczas II wojny światowej, w technice stereoskopowej autorstwa polskiego 

studia Platige Image. Film odtwarza widok z perspektywy lotu samolotu "Liberator” nad 

zrujnowaną Warszawą. Przedstawiona animacja pozwala ogromną skalę destrukcji miasta 

dokonanej celowo po Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Projekt 

był wynikiem ponad rocznej pracy, podczas której przetworzono dużą ilość informacji oraz 

opracowano w całość źródłowe materiały w postaci kilku tysięcy zdjęć. W tym 6 miesięcy 

zajęła kompozycja i 2 miesiące rendering. Według autorów projektu największym dla nich 

wyzwaniem realizacyjnym było odpowiednie podzielenie całego obszaru Warszawy. 

Miasto zostało podzielone na ponad 30 sektorów. Wymodelowane obiekty były 

umieszczone w wirtualnym terenie zbiorczym. Oprócz 63000 wstawionych modeli, 

dodatkowych 40 charakterystycznych budynków, ważnych dla tożsamości miasta 

wymodelowano z dużo większą dokładnością.20 

 
20 http://www.platige.com/pl/page/80-City_Of_Ruins stan z dnia: 07.07.2016. 
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Ilustracja 4 Kadr z filmu "Miasto Ruin", źródło ilustracji: http://www.platige.com/pl/page/80-

City_Of_Ruins#gallery=227-City_Of_Ruins_1, stan z dnia: 18.07.2016. 

Metoda pracy po raz kolejny opierała się głównie na podstawie materiałów wizualnych 

przyczyniających się do  odwzorowania przestrzennego obrazu i nastroju sytuacyjnego. 

Pozwala to dostrzec, jak technologia cyfrowego modelowania pozwala stworzyć symulację 

i pewnego rodzaju „wehikuł czasu” do zdarzenia z przeszłości. Za sukces można uznać 

poczucie bycia świadkiem sceny w sposób autentyczny.  Ten przykład w widowiskowo 

ukazuje, że modelowanie 3D użyte wraz z odpowiednimi materiałami stanowi dobry 

sposób na odtworzenie i ciekawe przedstawienie dla szerszego grona odbiorców faktu 

zdarzenia historycznego i szerzenia świadomości społecznej względem przeszłości. 

3.3.5 Warszawa 1935 Wola 

„Warszawa 1935 Wola” to animacja, będąca rekonstrukcją warszawskiej dzielnicy 

w wykonaniu studia Newborn. Krótki film oddający ducha okresu międzywojennego 

warszawskiej dzielnicy jest owocem bardzo szczegółowej pracy dokumentacyjnej, 

graficznej i animacyjnej 3D.21 

 
21http://www.pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/-warszawa-1935-wola-unikalna-filmowa-rekonstrukcja-
dzielnicy/ newsGroupId/10184 stan z dnia: 19.06.2017. 
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Ilustracja 5 Kadr z filmu "Warszawa 1935 Wola", źródło ilustracji: http://www.pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/-

warszawa-1935-wola-unikalna-filmowa-rekonstrukcja-dzielnicy/newsGroupId/10184, stan z dnia: 19.06.2017. 

Architektura do projektu była odtwarzana na podstawie starych fotografii, filmów 

i materiałów z archiwów państwowych. Poszczególne obiekty były lokalizowane na 

fotografiach, ściągano z nich wymiary, proporcje oraz badano punkty odniesienia. Autorzy 

projektu stosowali nawet metodę określenia wysokości budynku po cieniach czy analizę 

zachowania odbić światła od materiałów, aby lepiej odkryć ich fakturę czy materię. 

Dodatkowym wyzwaniem była wiarygodność materiałów, gdyż wraz z postępem prac 

odkrywano fotomontaże. Opracowane trójwymiarowe modele pozwoliły na oglądanie 

obiektu z wszystkich stron i realizacji scenariuszy odbioru zabudowy w zależności od 

pogody czy pory dnia.  Wraz ze zdobywaniem lepszych materiałów modele były 

uszczegóławiane.22 „Warszawa 1935 Wola” jest projektem, który podobnie jak „Miasto 

Ruin” wymagał ogromnego nakładu pracy nie tylko w samym modelowania, ale i procesie 

analitycznym posiadanego materiału. 

 

 
22 https://www.youtube.com/watch?v=QDY00NHwsw0&list=PLkcgB3vc1zBHYc9fQgbcfktdCtHYhVan1&index=2, 
stan z dnia: 19.06.2017. 
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3.3.6 Próba rekonstrukcji nieistniejącej już willi rodziny Rożnowskich 

 

Ilustracja 6 Próba rekonstrukcji nieistniejącej już willi rodziny Rożnowskich przy pomocy fotogrametrii cyfrowej. Lewy 

górny róg - przykład fotopunktu umiejscowionego na Kopcu Kościuszki. Prawy górny róg - przykład pozyskiwania linii 

wektorowych w programie PhotoModeler. Lewy dolny róg - pierwszy pełny wektorowy model 3D obiektu (nieistniejącej 

Willi Rożnowskich). Prawy dolny róg - model 3D obiektu z nałożoną teksturą. Źródło:  Mikrut S., Dużyńska U., Próba 

rekonstrukcji nieistniejących obiektów architektonicznych na wybranym przykładzie [W:] Archiwum Fotogrametrii, 

Kartografii i Teledetekcji, Vol 20, 2009, str. 285-294. 

Sławomir Mikrut oraz Urszula Dużyńska, którzy są autorami badań w publikacji 

naukowej pod tytułem „Próba rekonstrukcji nieistniejących obiektów architektonicznych 

na wybranym przykładzie” wykonanej w ramach Badań Statutowych AGH, relacjonują 

wyniki rekonstrukcji krakowskiej willi na Cyplu Dębnickim, należącej do rodziny 

Rożnowskich z użyciem metody fotogrametrii cyfrowej. Badacze pozyskali jak najwięcej 

możliwych materiałów wizualnych w postaci archiwalnych zdjęć, kompletując kolekcję 

ujęć ze wszystkich stron nieistniejącego już budynku. Do określenia fotopunktów 

posłużono się weryfikacją przez porównanie zdjęć historycznych z obecnie wykonanymi 

ujęciami, poprzez punkty homologiczne. Następnie wykonano pomiary lokalizacji miejsc 

zrobionych zdjęć z użyciem zdjęć lotniczych i programu Dephos. Pozyskanie wymiarów 

obiektu w postaci linii wektorowych było efektem kompilacji omówionych wcześniej 

danych i zdjęć w programie PhotoModeler. Wygenerowany model 3D podlegał korekcji 

w programie MicroStation z racji zniekształceń bryły. Powodem były nie najlepszej jakości 
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zdjęcia materiałowe.23 O ile omówiona tu metoda odnosi się do materiałów 

fotograficznych to sam proces i sposób określania punktów wykonawczych ujęć jest wart 

uwagi jako mechanizm analityczny materiałów. Przykład ten pokazuje w kontekście 

omówionego wcześniej przykładu inwentaryzacji elewacji dawnej Szkoły Podchorążych 

w Krakowie, że nawet nie mając fizycznego obiektu, a dysponując odpowiednią 

dokumentacją wizualną można podejmować próbę odtworzenia bryły obiektu bazując na 

podstawie „punktów przestrzennych”. 

3.3.7 Odtworzenie pałacu ambasadora Watykanu 

W poprzednich przypadkach posługiwano się głównie istniejącą tkanką lub zdjęciami 

dającymi lepsze możliwości odwzorowania i przeprowadzania analiz. W przypadku 

budynków historycznych, przed dostępnością technologii fotograficznej, pozostają 

rysunki, szkice, ryciny i obrazy oraz teksty opisowe. Przykład ten najbardziej opowiada 

tematowi pracy, pokazuje że rekonstrukcja już nieistniejących budynków z brakiem 

wysokiej jakości  dokumentacji zdjęciowej jest wciąż możliwa. 

Hiszpańscy naukowcy z Murcji i Walencji odtworzyli w stylu gotyckim i renesansowym 

pałac należący do Ambasadora Watykanu Jeronima Vichy Valterra. Obiekt został rozebrany 

w XIX wieku. Metoda polegała na zebraniu wszystkich historycznych, literackich 

i graficznych dokumentów dotyczących budynku oraz informacji uzyskanych z pozostałości 

archeologicznych. Podstawowym materiałem była dokumentacja rozbiórki wraz ze starymi 

rysunkami i mapą Walencji. Posłużyło to do ustalenia dokładnej lokalizacji obiektu 

i określenia jego cech architektonicznych. Nieznane zagadnienia zostały uzupełnione 

i określone na podstawie informacji uzyskanych z innych podobnych budynków metodą 

dedukcji analitycznej. Metoda pozwoliła na określenie jak zmieniał się charakter budynku 

z gotyckiego na renesansowy. Po przetworzeniu wszystkich informacji posłużyły one do 

tworzenia przy pomocy grafiki komputerowej 2D i 3D różnych części budynku. Przy użyciu 

oprogramowania do projektowania grafiki i animacji udało się uzyskać model 

trójprzestrzenny budynku, który można podziwiać w Muzeum Sztuk Pięknych w Walencji. 

Jak mówią sami autorzy projektu, metoda ta może zostać zaaplikowana 

 
23 Mikrut S., Dużyńska U., Próba rekonstrukcji nieistniejących obiektów architektonicznych na wybranym 
przykładzie [W:] Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol 20, 2009, str. 285-294. 
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w przypadku innych architektonicznych zabytków.24 Przydatnym wnioskiem wynikającym 

z powyżej do rozważań jest stwierdzenie, że nie należy bazować tylko na samych 

materiałach bezpośrednich. Uwadze podlegają analogiczne przykłady, które pomogą 

w uzupełnieniu wiedzy. 

 

Ilustracja 7 Pałac Ambassadora Watykanu, rekonstrukcja Gotyckiego i Renesansowego stylu pałacu, 

źródło: https://www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131219130149.htm, autor: Mercedas Galiana, stan z dnia: 

28.06.2017. 

3.3.8 Rekonstrukcja historycznego obrazu miasta – Piazza Bodoni w Turynie 

Głównym założeniem projektu było rozpoznanie roli, jaką odgrywał usytuowany 

w przestrzeni urbanistycznej budynek targowy istniejący w latach 1866-1924 na placu 

Bodoni w Turynie. Roberta Spallone przeprowadziła badania ikonograficzne w zakresie 

wyglądu poszczególnych elementów placu. Poszukiwania materiałów przyniosły owocne 

rezultaty w postaci nie tylko bogatej ikonografii, ale planów i projektów architektonicznych 

zabudowy placu oraz fotografii, na jakich udało się uchwycić obiekt targowy. Pozwoliło to 

na przeprowadzenie symulacji przestrzennej w wirtualnym świecie. Archiwalia historyczne 

 
24 Galiana M., Más Á., Lerma C., M. Jesús Peñalver & Salvador Conesa S., Methodology of the Virtual 
Reconstruction of Arquitectonic Heritage: Ambassador Vich's Palace in Valencia [W:] International Journal of 
Architectural Heritage 8:1/2014, str. 94-123. 
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oraz źródła bibliograficzne zostały porównane oraz zintegrowane z danymi 

planimetrycznymi i badaniami wysokościowymi istniejących budynków. Odtworzony 

wirtualny rynek wraz z zabudową i pawilonem targowym, przy tworzeniu wizualizacji 

wnętrza urbanistycznego, odsłonił obraz rodem z historycznego malarstwa włoskiego 

renesansu o tematyce „miasta idealnego”.25 Omówiony przykład przedstawia kolejną 

interesującą metodę odtwarzania nieistniejącego już budynku i atmosfery miejsca. 

Poprzez opracowane już wcześniej badania pomiarowe istniejących budynków i plany 

o charakterze materiałów metrycznych, autorka ustaliła dane pozwalające na odtworzenie 

wszystkich elementów placu wraz z nieistniejącym już budynkiem targowym 

w odpowiednich wymiarach. 

 

Ilustracja 8 Modelowania 3d jako metoda rekonstrukcji historycznego obrazu miasta na przykładzie placu Bodoni 

w Turynie , materiały oraz ujęcie zrekonstruowanej przestrzeni jako cyfrowy model. Źródło:  Spallone R., 3D Digital 

modelling as a method  for the reconstruction of the  historical image of the city: The Case of Piazza Bodoni in Turin (Italy) 

at the  end of nineteenth century [W:] XXI International CIPA Symposium, 01-06  October 2007, Athens, Greece. 

 
25 Spallone R., 3D Digital modelling as a method  for the reconstruction of the historical image of the city: The 
Case of Piazza Bodoni in Turin (Italy) at the end of nineteenth century [W:] XXI International CIPA Symposium, 
01-06 October 2007, Athens, Greece. 
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3.3.9 Rekonstrukcje archeologiczne z przypuszczalnym wyglądem 

W wielu przypadkach, często pomimo wysiłków, ilość materiałów i informacji pozwala 

tylko na snucie domysłów. Według poglądów niektórych, rekonstrukcja opiera się głównie 

na trzech etapach. Każdy z tych etapów jest oparty na innej bazie materiałowej, które 

rozpatruje się je kolejno zaczynając od źródła podstawowego, źródła dodatkowego lub 

drugorzędnego i na samym końcu następuje etap zgadywania.  

Źródłami podstawowymi określa się dane, które są najpewniejsze, jak na przykład 

zachowane szczątki fundamentów czy układ ścian ukazując rzut obiektu. Można tu mówić 

o namacalnym materiale informacyjnym. Źródła dodatkowe to te, które stanowią już 

uzupełnienia informacyjne, czyli starożytne opisy, malowidła, obrazy, rzuty 

architektoniczne obiektów lub układy urbanistyczne sąsiednich obiektów lub podobnych 

przypadków. Wszystko co stanowi uzupełnienie brakującej wiedzy.  

 

Ilustracja 9 Rekonstrukcja budynku C w Uruk, z wykonanym przekrojem na modelu cyfrowym.  

Źródło: https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/ancient-near-east1/sumerian/a/ 

archaeological-reconstructions, Niemiecki Instytut Archeologiczny, stan z dnia: 11.07.2019. 

Ostatni etap uzupełnianie braków, gdy poprzednie dwa etapy zostały już wyczerpane. 

Przypuszczenie i zgadywanie stanowi czynność, która powinna być znikoma w procesie 

rekonstrukcyjnym. Jest to metoda obarczona wysokim prawdopodobieństwem podjęcia 
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subiektywnej decyzji, ale często konieczna do zamknięcia teoretycznego poglądu na 

obiekt. Cały proces rekonstrukcji archeologicznej nabrał nowego znaczenia dzięki 

możliwościom trójwymiarowego modelowania  i znacząco wspomaga właśnie ten ostatni 

etap. Proces konstruowania wymaga zagłębienia się w aspekty, o których w większości 

przypadków nikt by nie pomyślał. Wymagają przemyślenia i uzasadnienia oraz zrozumienia 

współzależności pomiędzy poszczególnymi partiami i elementami budynku. W kwestie 

wchodzi wiedza specjalistyczna związana z wiedzą i rozwiązaniami technologicznymi. Jak 

mógł wyglądać dach budynku i zagadnienia związane z odprowadzaniem z niego wody? 

Jaka była zależność otoczenia z obiektem? Pozwala to na postawienie pytań i szukanie 

odpowiedzi, mogących naprowadzić na znalezienie większego obrazu, który jest kluczem 

do celu. Zawsze należy odbierać takie rekonstrukcje z dystansem 

i zrozumieniem braku jednoznacznej wiarygodności, jaką prezentują, ale w wielu 

przypadkach są jedynym sposobem na znalezienie wyobrażenia stanu przeszłego. 

Przykładem takiego podejścia do pracy jest rekonstrukcja Budynku C w Uruk.26 

 
26https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/ancient-near-east1/sumerian/ 
a/archaeological-reconstructions, stan z dnia: 11.07.2019. 
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Ilustracja 10 Zrekonstruowana bryła romańskiego kościoła św. Marii Panny w Wiślicy w ramach doktoranckich 

warsztatów konserwatorskich 2016/2017 na Politechnice Krakowskiej pod przewodnictwem profesora Andrzeja 

Kadłuczki, źródło: autor. 
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W identycznym zamyśle, z większą ilością tego ostatniego etapu, miała miejsce 

rekonstrukcja w ramach warsztatów konserwatorskich na Politechnice Krakowskiej, 

romańskiego kościoła świętego Mikołaja w Wiślicy. Obiektu, który powstał 

najprawdopodobniej na przełomie XI i XII wieku. Zespół składał się z doktorantów Anny 

Pączek, Ewy Waryś, Piotra Pikulskiego, Macieja Kapołki oraz autora, był prowadzony przez 

profesora Andrzeja Kadłuczkę. Cel zajęć stanowiło przygotowanie materiałów 

drugorzędnych, analogii i przykładów innych obiektów, na których można było się 

wzorować, a ostatecznie wymodelować teoretyczny model świątyni. Pracę rozpoczęto od 

analizy pierwszorzędnego źródła w postaci zachowanych fundamentów, materiał 

podparty wcześniejszymi badaniami archeologicznymi oraz wnioski z badań i konferencji 

zamykającej badania wykopaliskowe kolegiaty wiślickiej jako materiał drugorzędny. Część 

zespołu przygotowała plansze detali murów, okien, portali i brył w odniesieniu do 

podobnych obiektów z posiadaną do nich wiedzą. Na podstawie dokumentacji 

inwentaryzacji zachowanych ścian oraz opracowanych materiałów została określona 

prosta bazowa bryła modelu kościoła. Najtrudniejszym i najżmudniejszym etapem było 

uszczegóławianie i podejmowanie decyzji w oparciu już o źródła drugorzędne i zgadywanie 

o rozwiązaniach detali i konstrukcji obiektu. 

3.3.10 Rekonstrukcje faz stanu Pałacu w Łobzowie pod Krakowem 

 

Ilustracja 11 Widoki z góry od strony południowej i północnej na hipotetyczny model jak mógł wyglądać pałac po 

przebudowie dokonanej przez Stefana Batorego - wykonany w ramach Warsztatów Konserwatorskich 2014/2015. 

Źródło: dostęp dzięki uprzejmości kierownika warsztatów profesora Andrzeja Kadłuczki. 

Kolejny przykład z zakresu prac akademickich z rekonstruowaniem hipotetycznych 

modeli dotyczy warsztatów konserwatorskich Studium Doktoranckiego IHAiKZ WAPK 
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z roku akademickiego 2014/2015. Były one kontynuacją doświadczenia z eksperymentu 

z lat 1999-2002 wykonanego w współpracy IHAiKZ wraz z Centrum MAP GAMSU 

Uniwersytetu w Marsylii, opartego na koncepcji "CAT - Computer Aided Theory", 

dotyczącej możliwości, jakie daje technologia cyfrowa przy przeprowadzeniu testów 

i weryfikacji oraz formułowania właściwych hipotez naukowych. W ramach warsztatów 

wykonano analizy na podstawie znanych oraz nowo pozyskanych materiałów źródłowych 

i w ich wyniku stworzono cyfrowe rekonstrukcje stanu pałacu z przebudowy wykonanej 

przez Stefana Batorego i Zygmunta III Wazę. W pierwszej rekonstrukcji, która dotyczyła 

starszej przebudowy, wykorzystano w dużej mierze analogie do pozostałych realizacji 

architekta przebudowy Santi Gucciego i inwentarz z 1595 roku. Dzięki szczegółowej 

analizie i przełożeniu opisów na rozplanowanie układu pomieszczeń wraz z hipotetycznymi 

założeniami do architektury, stworzono cyfrowy model obiektu. W drugiej rekonstrukcji, 

mając do dyspozycji już większą ilość materiałów niż w przypadku poprzednim, stworzono 

kolejną fazę obiektu przy pomocy technologii cyfrowej. W założeniu wynik miał lepiej 

zobrazować zawartość widoczną na panoramach i materiałach kartograficznych.27 

 

Ilustracja 12 Widoki na hipotetyczny model jak mógł wyglądać pałac po przebudowie dokonanej przez Zygmunta III Wazę 

wykonany w ramach Warsztatów Konserwatorskich 2014/2015. Lewy górny róg - widok od strony południowo 

wschodniej. Prawy górny róg - widok od strony północno wschodniej. Lewy dolny róg - elewacja południowa. Prawy dolny 

róg - elewacja południowa. Źródło: dostęp dzięki uprzejmości kierownika warsztatów profesora Andrzeja Kadłuczki. 

 
27 Hryniewicz M., Królewska rezydencja w Łobzowie: od pałacu Santi Gucciego do malowniczej ruiny XIX wiecznej: 
przekształcenia obiektu na podstawie źródeł ikonograficznych, Politechnika Krakowska, Kraków 2017,  
str. 138-144. 
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W ramach drugiej edycji warsztatów konserwatorskich na Politechnice Krakowskiej, 

nowy zespół doktorantów biorących udział w zajęciach ponownie po kierownictwem 

profesora Andrzeja Kadłuczki podjął próbę rekonstrukcji stanu pałacu łobzowskiego 

w Krakowie z początku XIX wieku, kiedy obiekt był ruiną. Zadanie było o tyle utrudnione, 

że nie zachowały się prawie żadne bezpośrednie elementarne źródła. Szczątki dawnego 

pałacu zostały pochłonięte w trakcie przebudowy obiektu na szkołę kadetów przez władze 

austriackie, zwiększając prawie czterokrotnie jego kubaturę. Materiały źródłowe, jakie 

zostały przyjęte do rozpatrzenia, były pochodzenia wtórnego i stanowiły w tym przypadku 

trzon rekonstrukcji. Mowa tu o projekcie przebudowy zawierającego inwentaryzację 

z początku XIX wieku oraz ilustracje z danego okresu czasowego przedstawiające ruinę 

pałacu. Wśród rozpatrywanych dzieł były prace Zygmunta Vogela przy współpracy 

z rytownikiem Janem Freyem, Leonarda Chodźko, Michała Stachowicza i Antoniego Lange. 

Pierwszym etapem było sprawdzenie autentyczności i wiarygodności autorów wraz z ich 

twórczością oraz proces dekodowania dokumentacji przebudowy. Posługując się 

symultanicznie dokumentacją oraz historycznymi ujęciami obiektu udało się 

w perspektywie na opracowywanym modelu odtworzyć w większości bryłę i kształt ruiny. 

Z powodu braku wystarczającego materiału wizualnego, rekonstrukcja w dużej mierze była 

zgadywaniem. W trakcie procesu tworzenia cyfrowego modelu nasunęło się wiele pytań 

i zagadnień naprowadzających na nowe spojrzenie na obiekt oraz teoretyczne 

wywnioskowanie możliwego położenia i kształtu dawnego fortalicjum Kazimierza 

Wielkiego. Ostateczny efekt pracy to przestrzenny  model cyfrowy ruiny, którą przedtem 

można było jedynie oglądać w ujęciach prac artystów. Teraz dzięki uzyskanej bryle 

nadarzyła się okazja na próbę rekonstrukcji poprzednich etapów, w jakich znajdował się 

pałac lub próbę częściowego poszerzenia zakresu wiedzy na temat jego historii. Chęć 

przeprowadzenia skuteczności rekonstrukcji z zastosowaniem modelowania 3D stała się 

głównym motywem do napisani niniejszej pracy doktorskiej.28 

 

 
28 Szpyt M., Pikulski P., Niezbadane losy Pałacu w Łobzowie za czasów Jana III Sobieskiego. Próba komputerowej 
rekonstrukcji na podstawie analizy historii pałacu od roku 1655 do połowy XIX wieku [W:] Wiadomości 
Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 48/2016. 
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Ilustracja 13 Plansze prezentacyjne, pokazujące porównanie wymodelowanego pałacu i materiałów źródłowych. 

Opracował: Piotr Pikulski i Maksymilian Szpyt. 
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3.4 Wnioski 

Na podstawie przeanalizowanych przykładów można zauważyć, jakie możliwości 

cyfrowe daje modelowanie 3D oraz na ile efekt końcowy jest zależny od dysponowanych 

materiałów i metod pracy. Przykłady potwierdzają, że praca rekonstrukcyjna nie może być 

pozbawiona procesów badawczych z materiałami historycznymi opisanymi przez Jerzego 

Topolskiego. Rozpoczęcie rekonstrukcji historii zabytku wymaga na wstępie 

odpowiedniego dekodowania, weryfikowania, zrozumienia danych oraz  poddawaniu 

wątpliwości i ciągłym pytaniom o słuszności obranych decyzji w rekonstruowaniu bryły.  

Wnioski, jakie można wyciągnąć z każdego przytoczonego przykładu to szczególne 

znaczenie charakteru materiałów na rzecz jakości badań i jej metody. Źródła podstawowe 

w postaci istniejących materialnych tkanek dają największy wachlarz możliwości 

technologicznego sposobu przenoszenia obiektu do cyfrowej postaci. Źródła dodatkowe, 

które stanowią często trzon informacji, wymagają dużo większej finezji i procesów 

badawczych wspomnianych wcześniej. Rozróżnić je można na bezpośrednie 

i pośrednie, z czego autor, ze względu na ich charakter, kategoryzuje je na trzy podgrupy 

o znaczeniu priorytetowym w rozpatrywaniu.  

Pierwsze rozróżniane źródło to materiał wizualny. W praktyce inwentaryzacyjnej, jak 

i w przytoczonych przykładach zdjęcia stanowią kluczowy materiał rekonstrukcji 

w wirtualnej przestrzeni. Im mniej zdjęć lub ujęć, tym trudniej oddać rzeczywisty stan 

zabytku czy tkanki historycznej, a co najważniejsze, autentyczny rzeczywisty wygląd 

obiektu. Materiał wizualny jest w stanie dostarczyć największą ilość informacji o strukturze 

przestrzennej po materiałową obiektu. Przy dobrze udokumentowanym obiekcie 

z odpowiednią ilością ujęć zdjęciowych, możliwe jest generowanie całego modelu, jak to 

miało miejsce w przypadku obelisku w Slottsmöllan czy współczesny przypadek 

zniszczonego zabytku Świątyni Bela w Palmyrze.29 Nawet obrazy czy szkice rysunkowe dają 

możliwość odtworzenia bryły w przestrzeni cyfrowej i stanowią cenne źródło informacji. 

Nie bez powodu w przysłowiach funkcjonuje zwrot: "jeden obraz wart więcej niż tysiąc 

słów". Niezależnie od pochodzenia, każde dane wizualne wymagają weryfikacji. Dzieła 

artystyczne są narażone na indywidualny odbiór rzeczywistości przez artystę 

 
29 https://sketchfab.com/3d-models/temple-of-bel-in-palmyra-7a82cb38ebf042b28735339379d911e5,  
stan z dnia: 30.12.2020. 
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i przekazane ujęcia mogą ulec uproszczeniom, zakrzywieniom perspektywicznym lub też 

możliwym zabiegom artystycznym. Z kolei zdjęcia, tak jak w przypadku „Warszawa 1935 

Wola”, mogą być poddane fotomontażom. Bogata dokumentacja obiektu w postaci 

optycznych ujęć z oddaniem tekstury, relacji przestrzennych i szczegółów pozwala na 

bardzo wierne oddanie obiektu w wielu różnych technikach. Od zwykłego manualnego 

modelowania po generowanie przestrzenne metodą fotogrametrii dzięki specjalnym 

programom. 

 

Ilustracja 14 Wymodelowanie detalu z ołtarza św. Antoniego z Klasztoru św. Marii Magdaleny w Przemyślu na podstawie 
materiału wizualnego oraz posiadania głównych wymiarów orientacyjnych. Źródło: Maksymilian Szpyt. 

Drugi rodzaj źródła to parametry wymiarowe obiektu, czyli matematyczny zapis 

korelacji przestrzennych i ich opis. Mowa tu o dokumentacji, planach, rysunkach 

i inwentaryzacjach. Dane te pozwalają dobrać odpowiednią skalę i tworzenie przestrzenne 

o dokładnych gabarytach. Informacje pomiarowe są najcenniejsze i kluczowe w kwestii 

informacji o strukturze przestrzennej, ale nie są w stanie oddać w pełni realistycznych 

informacji obrazu budynku.  Posiadanie nadmiaru materiału wizualnego 

i kluczowych parametrów długości inwentaryzowanego obiektu pozwala na 

wymodelowanie i późniejsze skalowanie modelu wirtualnego w oparciu o wymiary tak, że 

istnieje możliwość odczytania z modelu brakujących wymiarów. Należy pamiętać, że rzuty 

i rysunki techniczne często stanowią solidną podstawę pod tworzenie wirtualnego modelu, 

jednak informacje jakie przekazują są wyrażane w formie abstrakcyjnej, które wymagają 

dekodowania i głębszych analiz przekazywanej treści. 
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Ilustracja 15 Inwentaryzacja i dokonywanie pomiarów obiektów budowlanych i detali pozwala na odtworzenie bryłowe 

obiektu z zachowaniem odpowiedniej skali i relacji przestrzennych. Źródło: Maksymilian Szpyt. 

Trzeci rodzaj źródła stanowią informacje słowne dotyczące zabytku. Są to dane 

w postaci: inwentarzy, opisów układu pomieszczeń, konstrukcji, wyników badań struktury, 

materiału, warstw czy innych parametrów fizycznych lub chemicznych, jak również ogólne 

informacje dotyczące zapisów historii, zdarzeń czy innych wartości opisowych obiektu. 

W przypadku stosowania zaawansowanej metody pracy z BIM można zawrzeć te 

informacje bezpośrednio w modelu cyfrowym. Opisy i charakterystyczne dane obiektu 

mogą uzupełniać wiedzę o nim. Stanowią one jednak bardzo luźną i otwartą możliwość 

interpretacji oraz potrzebę poprawnego zdekodowania treści. Jest to czynnik 

informacyjny, który bez pomocy wcześniejszych źródeł lub bez wyczerpującej i bogatej 

wartości informacyjnej, powoduje konfuzje lub sprzeczności domagając się przez to 

uzupełnienia i odpowiedniej interpretacji. Ze względu na najuboższą siłę przekazu wiedzy 

przestrzennej, charakter personalny zapisu i często niekiedy wtórną genezę, wymagają 

bardzo ostrożnej weryfikacji.     

 

Ilustracja 16 Fragment z Chronica Polonorum, dotyczący pałacu w  Łobzowie, naprowadzający na datę budowy oraz 
mówiący o „wieży i komnatach“ co pozostawia pole interpretacyjne czym był obiekt lub były obiekty, źródło: Miechowita 
M. Chronica Polonorum, Drukiem Hieronima Wietora, Kraków 1521, str. 240. 
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Według autora są to trzy główne rodzaje charakteru źródła, które decydują o czynniku 

i możliwościach, jakie wnosi materiał w ilości wiedzy o obiekcie. Im lepsza jakość tym 

więcej można przenieść na model cyfrowy i następnie na jego podstawie dokonywać 

postępu badawczo analitycznego. Jednak zagadnienie rekonstrukcji obejmuje szerszy 

zakres jak można było się przekonać na omówionych przykładach. Ważny jest sposób 

organizacji i metody pracy, znajomość hierarchii działań oraz umiejętność ich 

przeprowadzenia. Rozpoczęcie od przechodzenia poszczególnych zadań badawczych 

z ustaleniem wagi wartości od źródeł pierwszorzędnych przez źródła drugorzędne i na 

pracy  uzupełniającej przez domysły kończąc. Ten ostatni proces jest w dużej mierze 

uzależniony od wiedzy pozaźródłowej badacza, co w swojej pracy podkreślał Jerzy 

Topolski. Znajomość tematu i umiejętność odpowiedniego korzystania z informacji 

wtórnych przy posiłkowaniu się materiałami pośrednimi, co ma duży związek z dobrze 

wykonaną pracą przy etapie ze źródłami drugorzędnymi sprawia, że etap ten jest jednym 

z najbardziej wymagających procesów potrzebującym często interdyscyplinarnej  

współpracy specjalistów w danej dziedzinie wiedzy. Przez całą tę drogę towarzyszą 

działania i precedensy omówione już wcześniej w teorii i przykładach. Okazuje się 

wówczas, że sam proces modelowania 3D oraz obrazowania danych dostarcza nowych 

informacji i wyników weryfikacyjnych. Obraz rekonstrukcji obiektów w przestrzeni 

wirtualnej jawi się jako proces złożony i wymagający indywidualnego podejścia do 

rozwiązania problemu. Etapowe modelowanie w większym stopniu rozwiązuje wiele 

niewiadomych i daje nowe perspektywy wglądu w historię transformacji zabytku 

architektury co zostanie sprawdzone na przykładzie pałacu łobzowskiego. 

4 Analiza materiałów historycznych dotyczących rezydencji w Łobzowie 

Budynek, który posłuży za przykład rekonstrukcji to pałac w Łobzowie pod Krakowem, 

mający swój początek w drugiej połowie XIV wieku za czasów Kazimierza Wielkiego. 

Przeszedł on dość burzliwe dzieje i zmiany, dlatego jest traktowany jako odzwierciedlenie 

losów kraju. Pałac ostatecznie,  po upływie niemal pięciu wieków, został wchłonięty do 

bryły nowo wzniesionej Szkoły Kadetów, znanej jako C. K. Instytut Kadetów przez władze 

austriackie. Po 1918 roku funkcjonował jako Szkoła Podchorążych, 

a obecnie znajduje się w posiadaniu Politechniki Krakowskiej.  
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Ilustracja 17 Lokalizacja pałacu (czerwony punkt w lewym górnym rogu) w kontekście obecnej urbanistyki miasta 
Krakowa. Żródło: https://maps.google.pl, stan z dnia: 17.10.2019. 

Jak już zostało to omówione w poprzednim dziale, duże znaczenie dla rekonstrukcji ma 

pozyskanie odpowiednich materiałów. W niniejszej części pracy zostanie omówiona znana 

wiedza na temat obiektu oraz materiały historyczne, jakie udało się pozyskać na drodze 

kwerendy do procesu. Pałac w Łobzowie był już tematem opracowań i badań w pracach 

takich osób, jak: Andrzej Grabowski, Stanisław Tomkiewicz, Krystyna Sinko, Tadeusz Jaśnic-

Iłowiecki, Witold Kieszkowski, Kazimierz Radwański i Wiktor Zin, Andrzej Fischinger, Jan 

Rączka, Janusz Bogdanowski, Andrzej Kadłuczka, Klaudia Stala, Michał Kozera, Małgorzata 

Hryniewicz, Piotr Janowski, Piotr Pikulski oraz inni, którzy pochylili się nad historią obiektu 

przy okazji pracy nad innym tematem, bądź z sentymentu i zainteresowania 

hobbystycznego czy amatorskiego.  

W znikomej mierze można mówić o pracy z źródłem podstawowym z racji jego 

drastycznie małej ilości, a w większym zakresie na bazowaniu z źródłem wtórnym 

i zgadywaniu. Należy zatem tę część pracy traktować jako etapu wstępnego rozeznania 

i szkicu do właściwej cyfrowej rekonstrukcji, poszerzającego informacje w celu ułatwienia 

pracy i uporządkowania materiałów. Na potrzebę pracy przyjęto podział historyczny 
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obiektu na trzy okresy, na wzór podziału dokonanego przez Jana Rączkę.30 Okres wczesny 

w przedziale czasowym od połowy XIV wieku do roku 1585, złoty okres do 1655 roku oraz 

czas dewaluacji do momentu całkowitej przebudowy w na szkołę kadetów w drugiej 

połowie XIX wieku. Materiały, jakie uzyskał autor omawiane są chronologicznie od 

najstarszych do najnowszych. Na samym końcu zestawiono współczesne badania 

archeologiczne i zachowane fragmenty pałacu. Należy zaznaczyć, że część informacji 

i materiałów w tej części została dodana i opisana w trakcie procesu modelowania, co 

miało związek z lepszym zrozumieniem i ponowną interpretacją lub doszukiwaniem 

danych. 

4.1 Okres wczesny 

Lokalizacja 

Pierwotna zabudowa pałacu została wzniesiona w bliskiej lokalizacji północnej odnogi 

małej rzeki Rudawy jaką była Młynówka. Sama Młynówka jako przedsięwzięcie sztucznego 

koryta, powstała jeszcze w latach ok. 1304-1330 w celach konsumpcyjnych 

i gospodarczych, głównie do zaopatrzenia młyna wodnego w Bronowicach.  Potem 

przedłużono ciąg wodny przez obszar Łobzowa i poprowadzono go pod bramy miejskie, 

tym samym zaopatrując całe miasto w wodę. 31  Ówczesne fortalicjum znajdowała się przy 

trasie biegnącej od bramy Szewskiej do dwóch wsi – Bronowic Polskich (Bronowice Małe) 

oraz Bronowic Niemieckich (Bronowice Wielkie), które powstały już na początku XIII 

wieku.32 Równolegle na północ w odległości około kilometra przebiegała główna trasa na 

Śląsk - Via Regia, łącząca komunikacyjnie zachód i wschód Europy.33 

Data wzniesienia 

Kwestia daty wzniesienia obiektu budzi wątpliwości. Maciej Miechowita podaje 

w Chronica Polonorum, wydanej w 1521 roku, informację: „Anno domini 1357 turrim & 

mansiunculas rex Kazimirus in uillagio Lobzow iuxta Craccouia ad occidente construxit”, 

 
30 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1367-1586) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVI, Kraków 1982, str. 25. 
31 Hebda-Małocha A., Małocha M., Gospodarcza rola Młynówki Królewskiej w Krakowie i jej wpływ na obecne 
zagospodarowanie miasta [W:] Czasopismo Techniczne, 2007, Środowisko Zeszyt 2-Ś/2007, s. 124-127. 
32 Lechowski A., Bronowice: Jubileusz 700-lecia lokacji, Nakładem Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 700-lecia 
lokacji Bronowic, Kraków 1994, str. 20-21. 
33 https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Regia, stan z dnia: 01.01.2021. 
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tłumacząc z łaciny znaczy - „W 1357 wieżę oraz pokoje król Kazimierz w wiosce Łobzów 

koło Krakowa na zachód skonstruował”.34 Należy jeszcze zwrócić uwagę, co zawiera glosa: 

"Lobzow castrum erigitur", czyli „Powstaje zamek Łobzów”, podkreślająca zdarzenie 

wzniesienia obiektu w Łobzowie. Datę podaną przez Miechowitę podważa jednak 

informacja na kamieniu memorialnym z orłem piastowskim i okalającym go opisem 

wykonanym w gotyckiej czcionce głoszącym: „Sub anno domini MCCCLXVII inceptum est 

aedificari hoc fortalicium per Dominum Casimirum Regem Poloniae” – „Twierdza ta została 

zbudowana w 1367 roku z inicjatywy króla polskiego Kazimierza”.35  

 

Ilustracja 18 Miejsce nad Bramą Bartłomieja Berrecciego na Wawelu, w którym obecnie znajduje się relief fundacyjny. 
Zdjęcie: Maksymilian Szpyt. 

 
34 Miechowita M. Chronica Polonorum, Drukiem Hieronima Wietora, Kraków 1521, str. 240. 
35 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 360. 
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Ilustracja 19 Po lewej: zbliżenie na kamień, zdjęcie: Maksymilian Szpyt. Po prawej: Szkic reliefu fundacyjnego. 
Źródło: Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła archiwalne 
(1367-1586) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVI, Kraków 1982, str. 23.  

Wzmianka o istnieniu zameczku i jego dodatkowej funkcji, jaką pełnił dla Kazimierza 

Wielkiego, opisał Marcin Bielski w „Kronice wszystkiego świata”. Fragment tekstu jest 

związany z rokiem 1370. Autor wymienia więcej obiektów przy podanym roku, ale jest to 

raczej podsumowanie królewskich inwestycji niż faktyczna data ich wzniesienia. Według 

Bielskiego był to zameczek, w którym król trzymał swoje miłośnice - czeską Roikiczanę, 

a następnie żydowską Esterkę. 

 

Ilustracja 20 Fragment mówiący o wzniesieniu przez króla zameczku w Łobzowie i przetrzymywaniu tam kochanek.  
Źródło:  Bielski M., Kronika wszystkiego świata, Drukowana w Krakowie u Mattheusza Siebeneychera, Kraków 1564, 
str. 376. 

Należy mieć na uwadze, że Miechowita przy pisaniu swojej pracy posiłkował się 

kronikami Jana Długosza. Ten z kolei pod rokiem 1356 opisał niechlubną przywarę króla, 

jaką była „rozpustność cielesna” i posiadanie „wielu nałożnic, które po różnych dworach 
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i zamkach utrzymywał”36 w tym opis zdarzeń z czeską Rokiczaną i żydowską Esterką. 

W związku z powiązaniem Łobzowa z miejscem, gdzie przechowywana była Esterka bardzo 

możliwe, że w 1357 istniała w tym miejscu zabudowa pozwalająca ulokować kochankę lub 

rozpoczęte były prace z właściwym obiektem, przez co autor zapisał tę, a nie inną datę. 

Rok 1367 jest też związany z lokowaniem nowej wsi Łobzów na prawie niemieckim, 

którego poświadczenie można znaleźć w Kodeksie Dyplomatycznym Małopolski.37 Kiedy 

dokładnie powstała pierwotna zabudowa późniejszego pałacu oraz jak wtedy wyglądał 

poza wspomnianą wieżą i pokojami trudno określić i można snuć domysły. 

Porównanie z przykładami 

Obecnie istnieją teorie i przypuszczenia na temat dokładnego wyglądu obiektu 

w swojej gotyckiej postaci. Hipotetycznie, na podstawie analogicznych założeń grodowych 

i  materiałów źródłowych, głównym elementem założenia mogła być trzykondygnacyjna 

wieża, co dla niektórych badaczy zdaje się być zgodne z porównaniem do innych zamków 

Kazimierza Wielkiego, takich jak na przykład Lanckorona czy Skawina.38 W dodatkowym 

celu próby nakreślenia wyglądu obiektu należy przeanalizować podobne obiekty, jakie 

wznoszono w tym okresie. Jan Długosz nie wymienia Łobzowa jako fortyfikacji czy jako 

obiektu o innej ważnej funkcji obronnej wzniesionej przez króla w swoim dziele „Roczniki, 

czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. Długosz precyzował wielkość obiektów 

i większe tego typu określał mianem "castra", a małe jako „municiones” i „fortalicja”.39  

Ważną informację wzmiankującą charakter zamku można przytoczyć z „Kroniki” Krzysztofa 

Zelnera, żyjącego w latach 1567-1637, misjonarza kościoła Panny Maryi w Rynku 

krakowskim, gdzie mówiąc o Królu Stefanie pisze „[...] Onże zamek na Łobzowie, który 

przedtem był drewniany, murem wywiódł r. 1586„.40  

 
36 Mecherzyński K., Jana Długosza kanonika krakowskiego  Dziejów polskich ksiąg dwanaście, Tom III. Ks. IX X,  
W drukarni „Czasu“ W. Kirchmayera, Kraków 1868, s. 244. 
37 Piekosiński F., Kodeks dyplomatyczny Małopolski. Tom 1, 1178-1386, Nakładem Akademii Umiejętności 
Krakowskiej w drukarni Wł. L. Anczyca i Spółki, Kraków 1876, str. 349. 
38 J. Bogdanowski, Królewski ogród na Łobzowie, Towarzystwo Wydawnicze „Historia lagellonica”, Kraków 1997. 
39 Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Warszawa 
1980, str. 8. 
40 Grabowski A. Groby Królów Polskich w Krakowie w Kościele Katedralnym na zamku, poprzedza Kronika X. 
Krzysztofa Zelnera Mansyonarza Kościoła Panny Maryi. Tę oraz inne pomniki historyczne, z dawnych rękopismów 
wydał Ambroży Grabowski, Druk i nakład Józefa Czecha, Kraków 1835, str. 2. 
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W celu pozyskania lepszej wiedzy o obiekcie należy posłużyć się informacjami ze źródeł 

pośrednich, czyli przeanalizowaniem analogicznych obiektów. Autor zdecydował się 

zaważyć analizę do średniowiecznych obwarowań bliskich w regionie Łobzowa, czyli 

Będzin, Brzeźnica, Kraków, Lanckorona, Niepołomice, Ojców, Olkusz, Skawina, Wieliczka 

oraz Wiślica bazując w głównej mierze na informacjach z pracy Piotra Zaniewskiego „Zamki 

Kazimierza Wielkiego”. 

Będzin jako nadgraniczna królewska warownia jest wzmiankowana w połowie XIV 

wieku jako siedziba królewskiego burgrabiego. Określany przez Jana Długosza jako castrum 

Bandzen był zlokalizowany w północno-zachodnim narożniku murów obronnych miasta 

i powstał w miejscu wcześniej wybudowanej cylindrycznej wieży. Oprócz funkcji obronnej 

stanowił siedzibę administracji skarbowej i posiadał komorę celną. Stanowił część linii 

obronnej dla Królestwa Polskiego od strony południowo-zachodniej korzystając 

z naturalnego położenia szczytowo-stokowego przy mieście. Założenie o rzucie 

nieregularnego pięcioboku składało się z niskiej wieży bramnej w południowo-zachodnim 

murze kurtynowym, cylindrycznej trzykondygnacyjnej na wysokość około 20 metrów  

wieży głównej o średnicy 10,5 m będącej przy północno-wschodnim narożniku murów oraz 

trzypiętrowej wieży mieszkalno-obronnej na rzucie prostokątnym o wymiarach 8,5 x 9 m z 

dachem dwuspadowym ulokowanej przy murach obwodowych. Głównym materiałem 

budowlanym był lokalny łamany kamień wapienny układany warstwowo. Pomimo 

zaplecza gospodarczego od strony miasta, na zachód od obwarowania istniało 

ufortyfikowane przedzamcze, posiadło również suchą fosę, wały ziemne oraz drugi obwód 

murów. Zamek w swojej historii był co najmniej dwukrotnie odbudowywany, ale nigdy nie 

doznał całkowitego zniszczenia. Jest jednym z nielicznych przypadków zamków 

kazimierzowskich, który dotrwał w dobrym stanie technicznym. Obecnie pełni funkcję 

muzealną i ośrodka kultury. 
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Ilustracja 21 Po lewej – Lokalizacja oraz rzut zamku w Będzinie według Włodzimierza Błaszczyka. Źródło: Zaniewski P., 
Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. Środek oraz prawa strona – Widok na obecną bryłę zamku. 

Źródło: https://muzeumzaglebia.pl/galeria, dostęp: 15.07.2021. 

Brzeźnica jest wymieniana w kronikach jako zamek. Obiekt nie zachował się do naszych 

czasów i mało o nim wiadomo. Lustracje oraz opisy sugerują głównie charakter drewniany 

obiektu oraz, że zespół posiadał strażnicę, bramę, skarbnicę oraz „dom drewniany”. Na 

przygródku można było znaleźć takie obiekty gospodarcze, jak: kuchnia, piekarnia, izba dla 

masztalerza, dom czeladny, browar. Pełnił funkcję czasowej siedziby władcy, siedziby 

królewskiego starosty i sądów, strażnicy królewskiej i refugium.41 Obiekt zdaje się, że był 

wcale nie większy od „zamku” w Łobzowie, a pomimo tego jest wspominany jako 

fortyfikacja warta uwagi, co może sugerować, iż opracowywana zabudowa podkrakowskiej 

rezydencji w swojej pierwotnej formie mogła być dużo mniejsza od innych podobnych. 

Zamek na Wawelu stanowił główną reprezentacyjną siedzibę króla. Pełnił głównie rolę 

administracyjną i jako refugium dla miasta Krakowa oraz okolicznej ludności. Zamek 

przeszedł wielką zmianę za czasów Kazimierza Wielkiego. Dokonano rozbudowy, w wyniku 

której obiekt miał pomieścić dodatkowe organy administracyjne i państwowe. Przypuszcza 

się, że nadzór nad królewskimi inwestycjami w tym czasie sprawował członek Rady 

Królewskiej magister murorum Szczepanko. Być może, że także i on kierował pracami 

budowlanymi przy powstawaniu królewskiej rezydencji w Łobzowie.  Warto zwrócić 

uwagę, że podczas budowy wykorzystano jako surowiec zarówno kamień, który był 

układany warstwowo, jak i cegłę. Niektóre obiekty zostały wzniesione w całości z cegły, 

z czego stosowano różne wątki układania - wendyjski i polski. Nie wykluczone, że oba 

surowce w tym czasie także mogły być wykorzystane przy budowie Kazimierzowskiego 

 
41 Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 



 

43 
 

fortalicjum w Łobzowie. Warta uwagi jest wawelska wieża główna w narożniku 

południowo-wschodnim, która wykonana z kamienia posiada rzut  kwadratowy  i wysokość 

około 15 m. Znamienna w kontekście całego zespołu jest jej lokalizacja, co było 

charakterystyczne dla większości obiektów obronnych na tym obszarze w danym czasie. 

Pałac Łobzowski znajduje się w odległości 3,5 km od Wawelu, czyli ok. 40 minut drogi 

pieszo oraz 3km od miejsca, gdzie dawniej była Brama Szewska. Należy zwrócić uwagę, że 

Wawel, jak i zresztą samo miasto Kraków, zwłaszcza po otoczeniu go murem, wraz z fosą, 

stanowiło refugium dla miasta i okolicznej ludności. Zatem szukając schronienia przed 

zbliżającymi się wrogimi wojskami, okoliczni mieszkańcy uciekali raczej do dobrze 

ufortyfikowanego miasta niż podmiejskiego zameczku. W tym czasie na obszarze Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej obiekty obronne były lokalizowane w odległościach od 2 do 

10km pomiędzy sobą dla celów sprawniejszego przekazywania informacji. Według analizy 

Tadeusza Koziełł-Poklewskiego, zamki w Polsce, były lokalizowane wobec siebie 

w odległościach ok. 30 km, co miało odpowiadać maksymalnej trasie, jaką mógł pokonać 

piechur w trakcie dnia. Zatem Łobzów, najprawdopodobniej nie pełnił roli obronnej 

w znaczeniu militarnym, a raczej funkcję organizacyjno-przygotowawczą jako wczesnego 

punktu ostrzegawczego. W tym bowiem czasie Królestwo Polskie względem miasta 

Krakowa miało realne zagrożenie od strony zachodniej, czyli Czech i proczeskich księstw 

śląskich. Na obszarze samego królestwa od strony południowo-zachodniej powstała 

największa ilość punktów militarnych w postaci 16 zamków królewskich, wzmocnionych 

13 zamkami prywatnymi i biskupimi. Podkreśla to jak duże było zagrożenie w tym czasie 

od strony Śląska i Czech.42 Kolejny argument przekreślający teorię, że obiekt mógł być 

militarnym „castrum” to ukształtowanie terenu. Brak ulokowania na znacznym 

wzniesieniu jak w przypadku innych zamków znacznie obniżało defensywne możliwości 

w trakcie obrony. 

 
42 Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 
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Ilustracja 22 Układanie warstwowe z kamienia. Źródło: Popek M., Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych 
WsiP, Warszawa 2014 

 

Ilustracja 23 Wątki jakie stosowano powszechnie w czasach Kazimierza Wielkiego. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85tek_(architektura)#/media/Plik:Watki_murow.png, dostęp: 15.07.2021 

Kolejny przykład to mały zamek w Lanckoronie, który jest wzmiankowany po raz 

pierwszy w 1366 roku. Ten pozamiejski zamek powstał na górze, w bardzo bliskim 

położeniu na zachód od lokowanego w 1361 roku miasta. Obiekt był samodzielnym 

punktem obronnym, który w czasach Kazimierza jako graniczna warownia broniła dostępu 

do oddalonego o 30 km Krakowa. Zachowany wizerunek budowli na podstawie 

miedziorytu z 1617 sugeruje mocno obwarowany obiekt z wysokimi wieżami 

i zabudową wokół. W kontekście przeprowadzonych badań archeologicznych 

i prowadzonych prac naukowych o historii obiektu wiadomo, że w swojej pierwotnej 

formie, całe założenie o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 40 x 22 m 

posiadało dwie czworoboczne wieże narożne, z czego jedna z nich jako wieża główna 

w południowo-wschodnim obrysie zamku. Wieża u podstaw posiadała wymiary 11 x 11 m, 

gdzie w górnej partii przechodziła w kształt cylindryczny o średnicy 11m. Pierwotnie 

posiadała trzy kondygnacje. Brama wjazdowa znajdowała się w wschodnim murze 

kurtynowym przy wieży głównej. Szerokość jej otworu oszacowano na 3 m, podobnie jak 

w przypadku Wawelu, więc analogicznie mogła mieć wysokość ok. 4m. Wśród zabudowy 

była także prostokątna kamienica o wymiarach zbliżonych do 11 x 27 m w północnym 

murze. Dodatkowe elementy wspierające obronność bramy spełniały takie rzeczy,  



 

45 
 

jak: most zwodzony, najprawdopodobniej brony oraz strzelnice flankujące z wieży 

głównej. Oprócz samych konstrukcji i naturalnego czynnika obronnego, jakim był szczyt 

góry o stromych stokach, wykorzystywał także wały ziemne i suche rowy. Materiałem 

budulcowym zamku był kamień z łamanego żółtego piaskowca.43  

 

Ilustracja 24 Rzut zamku według Krystyny Kruczek, w południowo-wschodnim rogu widać wieżę główną. 
Źródło: Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 

 
43 Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 
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Ilustracja 25 Rysunek zamku w Lanckoronie z przed roku 1618 wykonany na podstawie miedziorytu z 1617 roku. 
Źródło: Zarewicz L., Lanckorona: monografia historyczna. Według źródeł archiwalnych skreślił Ludwik Zarewicz, 
Drukarnia " Czasu" Fr. Kluczyckiego i Spółki, Kraków 1885, str. 13. 

 

Ilustracja 26 Pozostałość po wieży głównej w Lanckoronie, widok od strony południowo-zachodniej. Źródło: Google Maps, 
dostęp: 09.11.2019. 

Położony na nizinnym terenie zamek w Niepołomicach jest wzmiankowany przez 

Długosza wśród obiektów obronnych wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego. Pierwsze 

wzmianka tego „castrum” miała miejsce już w 1358 roku. Podobnie jak w Lanckoronie i ten 

pozamiejski zespół obronny znajdował się w bardzo bliskim sąsiedztwie zabudowy 

mieszkalnej. Pełnił rolę warowni broniącej Krakowa od strony wschodniej oraz przeprawy 

przez Wisłę i miał stanowić punkt oporu w przypadku zagrożenia od strony południowej, 

czyli Królestwa Węgierskiego. Budowę zamku, głównie z cegły, rozpoczęto po 1340 roku 
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i po 9 latach ukończono. Wzniesiony prostokątny zespół o wymiarach 56 x 49 m 

wykorzystywał naturalne warunki sprzyjające obronie, jakim były Wisła oraz jej rozlewiska 

i korzystał z sztucznych wałów ziemnych. Brama wjazdowa znajdowała się w murze 

zachodnim, nie posiadała żadnych wzmocnień. W tym przypadku także trzykondygnacyjna 

wieża główna znajdowała się od strony północno-zachodniej obok bramy wjazdowej. 

Została wzniesiona na kamiennej podmurówce z cegły na kwadratowym rzucie 12 x 12 m. 

W północno-wschodniej części funkcjonowała wieża mieszkalno-obronna 13 x 19 m, która 

posiadała prawdopodobnie na najwyższej kondygnacji kaplicę. Oprócz roli obronnej 

rezydencji królewskiej zamek funkcjonował jako ośrodek administracji królewskiej, 

siedziby podrządcy oraz zarządcy dóbr królewskich, a po 1386 roku jako zamek myśliwski.44  

 

Ilustracja 27 Rekonstrukcje średniowiecznego zamku w Niepołomicach. Po lewej: rzut autorstwa Krystyny Kruczek 
i Michała Kozery. Po prawej: aksonometria autorstwa Piotra Zaniewskiego. Śródło: Zaniewski P., Zamki Kazimierza 
Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 

Zamek w Ojcowie, który pierwszy raz jest wzmiankowany w 1380 roku, został 

ukończony przed 1370 rokiem jako pozamiejski zamek położony na południowy zachód od 

wsi. Stanowił siedzibę starosty niegrodowego, gdzie sprawowano kontrolę 

i obronę nad podległym terenem oraz szlakiem handlowym. Podobnie jak Lanckorona  

wzniesiono go na górze i stanowił militarne zabezpieczenie królestwa od strony Śląska 

 
44 Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 
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i Królestwa Czeskiego. Kształt całego założenia był w postaci nieregularnego wielokąta 

o wymiarach około 125 x 60 m. Główny materiał jaki wykorzystano przy budowie to kamień 

wapienny ciosany i łamany. Największym atutem obronnym było położenie 

i wykorzystywanie naturalnych warunków w postaci wysokich skalnych ścian z każdej 

strony góry oraz dodatkowo przebiegająca od południa rzeczka Prądnik. Wieża główna na 

rzucie ośmiobocznym o średnicy około 11 metrów i wysokości 13 metrów, była 

zlokalizowana obok wieży bramnej przy murze zachodnim, dzięki temu obwarowano 

wjazd. Wieża bramna posiadała bronę okutą żelazem, most zwodzony i wspomagały ją 

strzelnice flankujące oraz wykusz z wieży głównej. Przy murze wschodnim zlokalizowano 

kamienicę na rzucie prostokątnym  45 x 12 metrów, która posiadała kaplicę.45 Wyżej 

wymienione informacje o skali obiektu i zastosowanych rozwiązaniach nie mają 

odniesienia do łobzowskiego fortalicjum. 

 

Ilustracja 28 Po lewej makieta zamku w Ojcowie z okresu około drugiej połowy XVII wieku.  
Źródło: https://ojcow.malopolska.pl/wp-content/uploads/2017/04/zamek-ojcow-replika.jpg. Po prawej rysunki rzutu 
założenia z XVI wieku oraz szkic rekonstrukcyjny jak mogło wyglądać założenie z XIV wieku, źródło: Zaniewski P., Zamki 
Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 

Około 40km na północny zachód od Krakowa znajduje się Olkusz, który posiadał swój 

miejski zamek ulokowany najprawdopodobniej w obrębie murów miejskich, po zachodniej 

stronie, w odległości około 50 metrów od rynku. 46 Niestety, nie zachowały się 

wystarczające informacje. Przykład Olkusza jako kolejnego obronnego punktu od strony 

zachodniej potwierdza tylko, jak ważne było zabezpieczenie militarne kraju od strony 

 
45 Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 
46 Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 
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zachodniej, co mogło mieć analogiczne przełożenie jak przypadku lokalizacji łobzowskiego 

obiektu względem ówczesnej stolicy. 

 

Ilustracja 29 Góra - plan katastralny Skawiny, środek - aksonometryczny plan miasta z ujęciem zamku, dół - szkic 
rekonstrukcyjny. Źródło:  Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 

Najbliższym miejscem od Krakowa, gdzie można szukać zamku jest Skawina oddalona 

o 14 km na południowy zachód. Budowę castrum rozpoczęto po 1364 roku, 

a zakończenie budowy wzmiankuje się w 1394 roku, choć już w 1380 roku był wspomniany 

w "Kronikach katedralnych krakowskich". Oddalony o około 50m na zachód od murów 

miejskich obiekt funkcjonował od 1334 roku jako komora celna na rzece Skawince przy 
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szlaku Kraków - Wieliczka - Śląsk. Warownia broniła Krakowa pełniąc funkcję czasowej 

siedziby władcy oraz wójta królewskiego i refugium dla mieszkańców. Całość założenia 

miała najprawdopodobniej rzut prostokątny o wymiarach 22 x 38 m i była wzniesiona 

z kamienia układanego warstwowo. Korzystała z rzeki Skawiny do nawodniania fosy od 

strony miasta. Główna wieża zlokalizowana była w północno-zachodnim narożniku 

o wymiarach 10 x 9 metrów, z 4 kondygnacjami nadziemnymi. W murze północnym brama 

wjazdowa zlokalizowana była obok wieży głównej, prawdopodobnie posiadała brony 

i most zwodzony nad fosą. Kamienica o rzucie około 12 x 25 metrów znajdowała się 

w zachodniej części zespołu. 47 

 

Ilustracja 30 Po lewej wirtualna rekonstrukcja zamku Żupnego w Wieliczce z przełomu XIII i XIV wieku. 
Źródło: https://historykon.pl/tagi/zamek-zupny/zamek-zupny-w-wieliczce-xiiixiv-wiek . Po prawej aksonometryczny plan 
miasta z oznaczonym miejscem zamku z 1628 roku oraz rzut przedstawiający na czarno obrys pierwszego zamku z XIV 
wieku, źródło: Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 

Wieliczka zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie Krakowa posiadała zamek miejski 

ulokowany na pierwszym szybie kopalni soli w północno-zachodnim narożniku murów 

miejskich. Również jak pozostałe obiekty w rejonie, zamek zabezpieczał dostęp do 

Krakowa. Funkcjonował jako siedziba burgrabiego, królewskiego żupnika i administracji 

żup oraz po przebudowie z 1536 roku miejsce czasowego pobytu władcy. Stanowił 

refugium. O tym zależnym od miasta punkcie oporu świadczy również zapis z 1380 

 w kronikach katedralnych jak w przypadku omówionych wcześniej obiektów. Jego 

początek sięga czasów 1280, gdzie  po 10 latach budowy staną pierwszy murowany gródek 

obronny  o obrysie nieregularnego czworoboku 57 x 60 metrów, z wewnętrznie 

wzniesionym niewielkim parterowym "Domem Pośród Żupy". Zamek doczekał się 

 
47 Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 
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poważnej rozbudowy i przebudowy w 1361 roku. Wtedy to wzniesiono kamienne mury 

miejskie i podpiwniczoną z trzema kondygnacjami basztę mierzącą do 10 metrów 

wysokości. Po 1475 wzdłuż północnej części muru kurtynowego, od strony dziedzińca, 

postawiono późnośredniowieczne budynki mieszkalne, a w połowie XV wieku powstał 

"Dom Żupny". Brama wjazdowa w murze wschodnim posiadała 2,5 metra szerokości oraz 

3,5 metra wysokości. Możliwe, że jej obronność była wsparta broną i mostem zwodzonym. 

48 

 

Ilustracja 31 Wiślica. U góry oznaczenie miejsca castrum na planie miasta. U dołu zbliżenie na położenie dawnego 
palatium i grodu. Źródło: Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 

O ile omówione dotąd przykłady dotyczyły głównie konstrukcji w technologii 

murowanej korzystającej z kamieni lub cegieł, to równie wyjątkowy jak zamek w Brzeźnicy 

jest zamek w Wiślicy. Pomimo, że kamień wapienny też tam stosowano, to w główniej 

mierze zabudowa była drewniana. Wiślicę wzmiankuje się  w "Kronice katedralnej 

krakowskiej" w ustępach z 1380 roku. Z kolei funkcjonujące tu castrum opisano już w 1307 

roku, które jest utożsamiane z grodem w północno-zachodniej części miasta nazywanym 

regia. Ten  drewniany zamek, choć bardziej poprawne będzie określenie go mianem 

drewnianego dworu królewskiego, był zależny od miejskich obwarowań. Stanowił miejsce 

nie tylko siedziby starosty książęcego, królewskiego starosty grodowego, ale również 

 
48 Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 
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miejsce zgromadzeń sejmików szlachty. Bardzo prawdopodobne, że istniejące wcześniej 

tu Palatium, mogące być piętrową kamienicą wchodziło w skład zespołu i funkcjonowało 

jako dom wielki zamku. 49 Położona ponad 70 km od Krakowa Wiślica pomimo swojego 

charakteru drewnianego, podobnie jak przykład z Brzeźnicy, była zamkiem obronnym 

wymienionym w kronikach wśród wznoszonych punktów obronnych w kraju przez 

Kazimierza Wielkiego. Dziwi fakt, że w świetle tych informacji murowany Łobzów został 

przemilczany. 

Omówione przykłady uzupełniają wiedzę nasuwając wnioski. Pierwotna zabudowa 

pałacu łobzowskiego musiała być niewielka w porównaniu do wspomnianych zamków 

z tego okresu lub nie pełniła ważnej funkcji militarnej. Wieża najprawdopodobniej 

trzykondygnacyjna znajdowała się w bliskim sąsiedztwie bramy wyjezdnej od strony 

Krakowa – wschód lub południe. Materiały wykorzystane przy wznoszeniu obiektu były 

najprawdopodobniej podobne jak te na Wawelu, czyli kamień układany warstwowo oraz 

cegła w którymś z  ówczesnych wątków układania – wendejski, polski lub oba. Obiekt nie 

pełnił funkcji odpierania ataku, a raczej posiadał rangę rezydencji rekreacyjnej króla wraz 

z punktem obserwacyjnym w ramach bezpieczeństwa wczesnego ostrzegania. Dodatkowo 

pełnił zapewne funkcje administracyjną sprawowania władzy dla okolicznych włości 

władcy. Zatem lokalizacja łobzowskiego zespołu od strony zachodniej miasta Krakowa 

miała najprawdopodobniej trzy główne powody: królewski punkt administracyjny 

w gospodarczym zapleczu Krakowa, punkt obserwacyjny od strony najbardziej 

prawdopodobnego zagrożenia - ze strony Czech i Śląska oraz miejsce atrakcyjne do 

rekreacji dla władcy. Miechowita wspomina tylko o wieży i komnatach, przypuszczalnie tak 

jak w omówionych wyżej przykładach należy przyjąć, że był to jednak zespół budynków 

takich, jak: murowana wieża, strażnica, stajnia, kuchnia czy inne obiekty o charakterze 

drewnianym jak opisał Zelner. 

Wydarzenia związane z fortalicjum 

Wśród informacji dotyczących zdarzeń mających miejsce w pałacu można przytoczyć 

pobyt i ukrywanie się w nim w 1386 roku księcia Austrii Wilhelma, niedoszłego 

 
49 Zaniewski P., Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO – InAltum, Kraków 2012. 
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narzeczonego królowej Jadwigi.50 O tym zdarzeniu wspomina Długosz nazywając obiekt 

zamkiem w Czarnej Wsi "Castellum Lyobszov in Nigra Villa".51 W 1420 roku przy sprzedaży 

folwarku łobzowskiego obiekt jest określany jako "Curie regalis Lobzow"52 w Kodeksie 

Dyplomatycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, co oznaczało rolę dworu królewskiego. 

W 1443 roku opisany jest już jako Castellum Lobzow, a określenie Curia Regalis powraca w 

1517 roku.53 Od ok. 1440 roku do 1520 roku, czyli w przeciągu 80 lat, obiekt często zmieniał 

swoich właścicieli przechodząc „z rąk do rąk”. W 1443 w zastaw para królewska oddała 

"castellum Lobzow" z sąsiednimi wsiami rajcy krakowskiemu Janowi Teschnerowi.54  

W 1461 przekazano go w posagu żonie Kazimierza Jagiellończyka - Elżbiecie. W 1493 

doktor medycyny Jan Liberauth de Melhos dostał w zastaw dożywotni "fortalicium 

Lobzow" oraz okoliczne dobra od królowej Elżbiety w zamian za remont obiektu, a w 1501 

i 1507 nastąpiła zmiana dóbr łobzowskich z pańszczyzny na czynsz (tenutariuszem był Jan 

Boner).55 Przypuszczalnie przez ten czas następowały zmiany w otoczeniu.56 

Fortalicjum musiało być w dobrym stanie i stanowić ważny punkt reprezentacyjny  

przez długi czas, skoro 6 lutego 1512 roku pierwsza żona króla Zygmunta I Barbara jest 

przyjmowana w półtora wiecznym już obiekcie.57 Łobzów i jego przedpola stały się od tego 

 
50 Mączyński J., Pamiątka z Krakowa, Opis tego miasta i jego okolic, Część III, Nakładem i drukiem Józefa Czecha, 
Kraków 1845. 
51 Długosz J., Jana długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga dziesiąta 1370-1405, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, str. 201, 
Rączka J., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Warszawa 
1980, str.3. 
52 Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Warszawa 
1980, str. 10. 
53 Tomkowicz S., Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, Tom II, Nakładem Grona Konserwatorów Galicyi 
Zachodniej, Kraków 1906, s. 118. 
54 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1367-1586) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVI, Kraków 1982, str. 27. 
55 Bogdanowski J., Królewski ogród na Łobzowie, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 1997, 
str.13, 
Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła archiwalne 
(1367-1586) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVI, Kraków 1982, str. 28. 
56 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Kr%C3%B3lewski_w_%C5%81obzowie#cite_note-1, stan z dnia: 
20.08.2016, 
http://www.wilanow-palac.pl/lobzow_krolewski_ogrod_pod_krakowem.html,  stan z dnia: 20.08.2016, 
http://www.krowodrza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:paac-w-
obzowie&catid=40:historia&Itemid=28, stan z dnia: 20.08.2016, 
 http://www.skozk.pl/obiekty-odnowione/palac-krolewski-w-lobzowie.html, stan z dnia: 20.08.2016, 
 Biuletyn Historji Sztuki i Kultury, Kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1935, str. 6. 
57 Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W.: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. Tom V, Nakładem 
Władysława Walewskiego. Druk "Wieku" Nowy Świat Nr. 59, Warszawa 1884, str. 672-674. 
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momentu elementem tradycyjnego witania przyszłych żon królewskich. 15 kwietnia 1518 

roku, ponownie w tym miejscu, była witana Bona Sforza, przyszła druga żona króla. 

Wiadomo, że Bona odwiedziła rezydencję w lipcu 1522 roku wraz z całym dworem.58 

Łobzów funkcjonował jako posag, który był wyznaczony żonom królów od Królestwa 

Polskiego, aby ten dostarczał im utrzymanie po śmierci męża. Decyzja o przyznaniu 

Łobzowa jako "oprawy" została zatwierdzona przez sejm piotrkowski z 15 lutego 1528 

roku.59 Po wyjeździe królowej Bony z Polski, przychody z Łobzowskiego folwarku pobierały 

córki, a siostry nowego Króla Zygmunta II.60 

W rachunkach budowy zamku krakowskiego, wśród wymienionych pozycji wydatków, 

można znaleźć informację dotyczącą Łobzowa. Informacja z 24 grudnia 1530 mówi 

o opłaceniu 8 cieśli przez 5 dni pracujących "około wzniesienia domu, który dalej rozszerzyć 

życzy", oraz pozycja kwoty za "całkowite wystawienie na budynek w Łobzowie z drewna 

i inne akcesoria w strukturze".61 Z początkiem roku 1531 rachunki wyliczają należne sumy 

za cieśli i transport w Łobzowie. Szczególny jest wpis z 7 stycznia, który wspomina 8 cieśli 

przez 5 dni ciężko pracujących, wyliczając należną im kwotę za "qui elevaverunt domum, 

quae fuit depressa ad terram" czyli "podniesienie/wzmocnienie domu co był 

wciśnięty/przygnębiony do ziemi".62 Koszty dotyczące Łobzowa mogą świadczyć 

o drewnianym charakterze części zespołu. Piotr Janowski w swojej pracy dotyczącej 

Łobzowa zawarł informację, że dom uległ zawaleniu w 1530 roku.63 Autorowi piszącemu 

tę pracę jednak nie udało się odnaleźć bezpośrednio tej informacji w rachunkach oprócz 

pozycji wymienionych wyżej. Analizując pozycje w rachunkach, można dojść do wniosku, 

że część mieszkalna uległa poważnemu "wciśnięciu/przygnębieniu do ziemi" 

w grudniu 1530 roku, skoro naprawy miały miejsce w drugiej połowie tego miesiąca oraz 

na początku stycznia następnego roku. Sam Rączka wnioskuje, że w okresie 1525-1535 

 
58 Rączka J. W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 1996, str. 25. 
59 Rączka J. W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 1996, str. 25. 
60 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 202. 
61 Tłumaczone przy pomocy strony https://translate.google.com, 
Ferenc M., Rachunki budowy zamku krakowskiego 1530, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2006, str. 110. 
62 Tłumaczone przy pomocy strony https://translate.google.com, 
Ferenc M., Rachunki budowy zamku krakowskiego 1531, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2000, str. 85. 
63 Janowski P., Pałac Królewski w Łobzowie w okresie nowożytnym, architektura, funkcje dworskie i gospodarcze, 
Archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sgn. WHiDK/HSZ-309, Kraków 2018. 
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rezydencja przechodzi zmianę charakteru w związku z budową nowych i przenoszeniem 

starych pieców.64 

Materiały wizualne 

Wspomnieć należy o jednej z panoram, której przypisuje się prezentację Curia Regalis. 

Jest nią panorama z 1536 roku obecnie znajdująca się w Bibliotece Uniwersyteckiej 

w Würzburgu, sporządzona na polecenie Ottheinricha podczas swojej podróży do 

Krakowa.65 Był on księciem Neuburga i hojnym mecenasem sztuki, który wyruszył do 

obecnej stolicy Polski w celu upomnienie się o wypłacenie przez Jagiellonów posagu za 

ślub jego dziadka Jerzego Bogatego (1455-1503, książę Bawarii-Landshut) 

z Jadwigą Jagiellonką (1457–1502, córka króla Polski Kazimierza Jagiellończyka), po tym jak 

odnalazł dokument w rodowym archiwum.66 

 

Ilustracja 32 Panorama Krakowa z 1536 roku, znajdująca się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wurzburgu. Autor: nieznany, 
źródło: http://krakow.fotopolska.eu/374433,foto.html?o=b33544&p=1 stan z dnia: 13.03.2017. 

Czy na panoramie rzeczywiście uwzględniono fortalicjum trudno jednoznacznie 

stwierdzić. Pomimo, że obraz dostarcza wszelkich rożnych interpretacji i analiz 

najważniejsze do tej pory prace naukowe zostały opracowane przez Elżbietę Marię Firlet 

w „Najstarsza panorama Krakowa widok z roku 1536/37 w Bibliotece Uniwersyteckiej 

 
64 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1367-1586) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVI, Kraków 1982, str. 28 
65 http://www.bozecialo.net/index.php/bazylika/panorama-xvi-w stan z dnia: 21.06.2017 
66 http://krakow.fotopolska.eu/374433,foto.html?o=b33544&p=1 stan z dnia: 13.03.2017 
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w Würzburgu”67 oraz Klaudię Stalę w artykule „Najstarszy widok łobzowskiego castellum 

Kazimierza Wielkiego z 1536/1537 roku”.68 Brany pod uwagę, według Klaudii Stali obiekt 

będący fortalicjum, znajduje się w lewej krawędzi panoramy. Maria Firlet odnajduje 

omawiany obiekt w położonej centralnie (pomiędzy Wawelem a wieżą ratuszową) małej 

sylwetce odległego budyneczku w tle. Z racji braku jednoznacznej odpowiedzi, należy brać 

pod uwagę oba przedstawione budynki, ale nie nadając priorytetowego charakteru 

informacji z nich wynikających.  

 

 

Ilustracja 33 Zbliżenie na prawdopodobne Curia Regalis według Marii Firlet w Panoramie Krakowa z 1536 roku, 
znajdująca się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wurzburgu. Autor: nieznany,  
źródło: http://krakow.fotopolska.eu/374433,foto.html?o=b33544&p=1, stan z dnia: 13.03.2017. 

 
67 Firlet E., Najstarsza panorama Krakowa widok z roku 1536/37 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Würzburgu, 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 1998. 
68 Stala K., Najstarszy widok łobzowskiego castellum Kazimierza Wielkiego z 1536/1537 roku [W:] Wiadomości 
Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 46/2016, str. 119-124. 
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Ilustracja 34 Zbliżenie na teoretyczne Curia Regalis w Panoramie Krakowa z 1536 roku, znajdująca się w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Wurzburgu. Autor: nieznany, źródło: http://krakow.fotopolska.eu/374433,foto.html?o=b33544&p=1, 
stan z dnia: 13.03.2017. 

Wydarzenia związane z fortalicjum 

Najwięcej zmian wokół zamku przypisuje się Królowej Bonie Sforza, żonie  

Zygmunta I Starego panującego w latach 1505-1548.  Prawdopodobnie ogród został 

przerobiony na styl włoski. Spekuluje się, że były prowadzone prace remontowe oraz 

przygotowania do generalnej przebudowy obiektu, które prawdopodobnie kontynuował 

syn pary królewskiej Zygmunta II Augusta. To z Łobzowa wyjechał on na powitanie swojej 

trzeciej żony Katarzyny, córki cesarza Ferdynanda I.69 Nie wiadomo co zostało konkretnie 

uczynione w ramach remontu i przygotowań. Lustracje z 1564 nie wspomina 

o konkretnych pracach przy budynku, jedynie o świadczeniach na "villa Lobzow".70 

Wzmianki z 1565 roku dotyczą wydatków: z końca września "pro Canalia 3 alias Rinny ad 

curium Lobzov, super alkiers ac turrim" (dla kanału/koryta 3 więcej rynny (?) do dworu 

Łobzowskiego, na alkierz i wieżę), z 27 października "canalia imponentibus super alkiers ac 

turrim reformantibus Carpentarys 3" (kanał/koryto założony na alkierz i wieżę 

reformantami cieśla/stolarze 3), z końca grudnia "in Turrim Lobzovien, fenestras alias 

okiennicze laborantibus [...] carpentarys 3" (w wieży Łobzowskiej, szyb więcej na okiennice 

cierpiące(?) [...] cieśli/stolarzy 3). Z kolei w 1569 pokwitowano kwotę na budowanie zamku 

 
69 http://www.wilanow-palac.pl/lobzow_krolewski_ogrod_pod_krakowem.html,  stan z dnia: 21.11.2016 
http://www.krowodrza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:paac-w-
obzowie&catid=40:historia&Itemid=28, stan z dnia: 20.08.2016. 
70 Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Warszawa 
1980, str. 11. 
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w Tykocinie i dworu w Łobzowie.71 Opisane działania przygotowania mogły w dużej mierze 

wiązać się raczej z gromadzeniem środków na rozbudowę obiektu. Z końcem listopada 

1574 w Łobzowie witano przyjeżdżającego do Krakowa króla Henryka Walezego.72 Cały 

omówiony wyżej okres historii budynku jest bardzo enigmatyczny i pozostawia dużo 

niejednoznacznych interpretacji, jak dokładnie wyglądało wzniesione przez Kazimierza 

Wielkiego Fortalicjum oraz, co się z nim działo. 

4.2 Okres szczytowy 

Przebudowa batoriańska 

Pierwsza znacząca zmiana bryły budynku nastąpiła, gdy na polskim tronie zasiadał król 

Stefan Batory wraz z swoja żoną Anną Jagiellonką. Król zdecydował o budowie 

reprezentacyjnego pałacu królewskiego wraz z pięknym ogrodem. Jak już wiemy z kroniki 

Krzysztofa Zelnera „Onże zamek w Łobzowie, który przedtem był drewniany, murem 

wywiódł r. 1586”.73 Początek inwestycji ma miejsce w 1585 roku, kiedy król podpisuje 

umowę z Santim Guccim, dotyczącą zamierzeń wobec nowego pałacu. Jest to jeden 

z ważniejszych dokumentów dotyczący zmian, jakie planował król. 

 
71 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1367-1586) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVI, Kraków 1982, str. 28. 
Fragmenty łacińskie tłumaczone przy pomocy Google Translate. 
72 Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Warszawa 
1980, str. 19. 
73 Grabowski A. Groby Królów Polskich w Krakowie w Kościele Katedralnym na zamku, poprzedza Kronika X. 
Krzysztofa Zelnera Mansyonarza Kościoła Panny Maryi. Tę oraz inne pomniki historyczne, z dawnych rękopismów 
wydał Ambroży Grabowski, Druk i nakład Józefa Czecha, Kraków 1835, str. 2. 
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Ilustracja 35 Umowa między Stefanem Batory, a Santi Guccim o prace budowlane w pałacu. Źródło: Kieszkowski W., 
Zamek Królewski w Łobzowie [W:] Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, R. IV, Nr 1, Kwartalnik Wydawany Przez Zakład 
Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1935, s. 24-25. 

Oprócz tego z 1585 roku pochodzi instrukcja od Stefana Batorego do Wielkorządcy 

Krakowskiego o przygotowanie odpowiednich materiałów i przeniesienie stajni.  
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Ilustracja 36 Treść listu Stefana Batorego i jego zaleceń. Źródło: Fischinger A., Santi Gucci architekt i rzeźbiarz królewski 
XVI wieku, Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Kraków 1969, str. 143-144. 

Świadectwem przebudowy w roku 1586 jest tablica kamienna  opisywana 

w Inwentarzu Wielkorządów Krakowskich z roku 1736 z napisem: "Stephanus DEI Gratia 

Rex Polonia M.D.L. ettc. Restauravit et aedificavit Domio istam Anno Dni M.D.L.XXXVI" co 

znaczy, że fortalicjum odrestaurowan i wzniesiono „dom” w 1586.74 Król żywo 

zainteresowany postępami pracy, troszczył się o zapewnienie materiałów i finansów. 

W listach do wielkorządcy można znaleźć wzmianki o kratach żelaznych do okien w trzech 

„spodnich gmachach” oraz elementach więźby do pokrycia „domu, ganków i wież”, aby 

były przygotowane przed domurowaniem pięter.75 Z tego samego roku można znaleźć 

wzmianki  

 
74 Tłumaczone przy pomocy strony https://translate.google.com. 
75 Sinko K., Santi Gucci Fiorentino i jego szkoła, Wydawnictwo Związku Kół Historyków Sztuki Studentów 
Uniwersytetów Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 1933, str. 23. 



 

61 
 

o finansowaniu rozbudowy z pieniędzy pochodzących z komory celnej.76 Należy mieć na 

uwadze, że inwestycja do samego końca nie przebiegła pomyślnie. Wspomniana wcześniej 

tablica kamienna sugerowała zakończenie budowy 1586 roku, ale listy małżonki 

królewskiej dają inne spojrzenie na budowę. W grudniu owego roku umiera król. 

Przebudowywany pałac nie był jednak tak okazały jak pierwotnie zamierzono. Wdowa 

Anna Jagiellonka dążyła do zamknięcia budowy i urządzania wnętrza do stanu 

pozwalającego w nim jej zamieszkać. Cały proces zakończenia prac wiązał się z nakładem 

dużych kosztów.77 Problemy opisują  listy Anny Jagielonki do Stanisława Zająca 

przełożonego nad Kapellą i Szymona Turskiego Kustosza Skarbu Koronnego z 11 lutego 

1587 roku. "Sił nam, tam w Łobzowie poodmieniono. Co iż się z łaski, a sprawy Bożej, do 

nas wróciło, radzibyśmy aby tam porządek i ochędoztwo, ozdoba z pożytkiem, w swą ryzę 

z dobrą propozycyą włożone były, aby pałac z ogrodem, a ogrody z z gumnem 

i przyleżnościami dobrze respondowały"78. Wdowa wspomina także, że Batory 

w swych planach „na coś znacznego zanosił” pałac.79 Także w kwestii finansowej Gucci 

dopominał się o należne pieniądze. W marcu roku 1587 Santi Gucii napisał list do Zygmunta 

III Wazy, nowego króla, z prośbą o dokończenie robót i opłatę kosztów. Miesiąc później 

została sprowadzona dachówka ceramiczna z Niepołomic.80 10 kwietnia kolejny list Anny 

Jagiellonki do "Generose fidelis nobi dilecte", trudno stwierdzić jednoznacznie autorowi, 

do kogo był list adresowany. U Niemcewicza nie ma podanego adresata, Grabowski 

przypisuje tu księdza Zaiąca de Przebienice kapelana oraz Alberta Chotelskiego 

przełożonego nad zamkiem krakowskim, a Sinko stwierdza Jacka Młodziejowskiego z czego 

ten ostatni może być najbardziej prawdopodobny, z racji, że był podskarbim nadwornym 

koronnym.81 W liście upomniano się o dopełnienie obiecanych opłat na skończenie wnętrz 

i gmachów Łobzowskich, aby "ku mieszkaniu naszemu skończone i zwarte byłe” oraz 

 
76 Rączka J. W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 1996, str. 16. 
77 Jaśnic-Iłowiecki T., Pałac Łobzowski dawniej a dziś [W:] Jednodniówka  Dywizji Kursu Podchorążych Rezerwy 
Piechoty w 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej : Kraków-Łobzów 11.XI.1933, Druk "Czasu", Kraków 1933. 
78 Niemcewicz J., Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze, Tom IV, Nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela, Lipsk 
1839, str. 346. 
79 Niemcewicz J., Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze, Tom IV, Nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela, Lipsk 
1839, str. 346. 
80 Sinko K., Santi Gucci Fiorentino i jego szkoła, Wydawnictwo związku kół historyków sztuki studentów 
uniwersytetów Rzeczpospolitej Polskiej, Kraków 1933, str. 23. 
81 https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jacek-mlodziejowski, stan z dnia: 15.02.2020. 
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odpowiednią zapłatę rzemieślnikom.82 Jeszcze w maju upominała adresata o "skończenie 

wszystkiego dla szkody i sromoty, gdyby zostało"83, co przypuszczalnie zostało wykonane, 

bo powstały trzy piece z kafli ceramicznych.84 Wszelkie te informacje sugerują, że pałac 

"pierwiastkowo przez Batorego wystawiony" był.85 Zdarzeniem, które także mogło 

wpłynąć na stan pałacu, było oblężenie Krakowa między 14 października, a 29 listopada 

1587 roku przez wojsko austriackie, które prawdopodobnie stacjonowała w Łobzowie.86 

Zdarzenia związane z pałacem 

W 1588 roku w pałacu wystawiono przez dwa dni zwłoki Batorego, sprowadzone 

z Grodna, aby ostatecznie pochować je na Wawelu.87 Pałac najprawdopodobniej nie był 

użytkowany przez głowę państwa przez parę lat z racji wyjazdu dworu królewskiego do 

Sandomierza po wybuchu zarazy w stolicy. Sytuacja powtórzyła się jeszcze dwa razy do 

1592 roku. W 1592 roku 26 maja dawnym zwyczajem w Łobzowie witana jest Anna 

Austriaczka, pierwsza żona króla.88  

Rachunki królewskie wskazują, że w okresie trzytygodniowym na przełomie sierpień-

wrzesień 1594 roku w pałacu dokonano prac remontowych kierowanych przez 

budowniczego Jana Gierke. Dotyczyły głównie remontu dachu, do którego sprowadzono 

z cegielni w Niepołomicach dachówki ceramiczne. Prace były wykonywane przez włoskich 

murarzy.89 Jednak inwentarz z 1595 roku wspomina, że za Zygmunta III „tejże kamienicy 

niemała część przymurowana i zawarta”.90 Na początku roku 1595 w styczniu na Wawelu 

wybucha pożar, a jego późniejszy remont trwa aż do 1606 roku. Rodzina królewska 

 
82 Niemcewicz J., Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze, Tom IV, Nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela, Lipsk 
1839, str. 347. 
83 Sinko K., Santi Gucci Fiorentino i jego szkoła, Wydawnictwo Związku Kół Historyków Sztuki Studentów 
Uniwersytetów Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 1933, str. 24. 
84 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII, Kraków 1983, str. 30. 
85 Głowacki J. N., 24 widoków miasta Krakowa i jego okolic zdjętych podług natury przez J.N. Głowackiego wraz z 
opisami historycznemi oraz plan miasta i mappa jeograficzna okręgu, Nakładem D. E. Friedleina Księgarza, Kraków 
1836, opis do widoku 5. Pałac w Łobzowie. 
86 https://pl.wikipedia.org/wiki/Obl%C4%99%C5%BCenie_Krakowa_(1587), stan z dnia 12.01.2021. 
87 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 200. 
88 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII, Kraków 1983, str. 30. 
89 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII, Kraków 1983, str. 30, 39. 
90 Fragment tekst przepisany na podstawie  Inwentarza oddania zamku i folwarku łobzowskiego roku 1595 dnia 
1 augusti. Źródło: A., Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarząd 
Muzeów i Ochrony Zabytków, Kraków 1969, s. 151. 
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przenosi się na ten czas do Łobzowa. W pałacu tego samego roku po przeniesieniu rodzi 

się w Łobzowie syn króla Władysław Zygmunt. W 1596 roku Anna Jagiellonka przesyła 

obrus cennej roboty przeznaczony na ołtarz do kaplicy łobzowskiej w pałacu, który ma być 

wpisany w inwentarz.91 W tym samym roku umiera, a jej siostrzeniec Zygmunt III dostaje 

w spadku na wyłączność Pałac Łobzowski. Również w 1596 roku w Łobzowie uroczyście 

witano legata papieskiego Henryka Gaetano.92 W 1598 umiera żona króla, po pogrzebie 

w następnym roku w Krakowie, w którym panuje epidemia, król po nabożeństwie 

pogrzebowym "prosto z kościoła do Łobzowa śpiesznie się schronił".93 Na początku 1600 

roku umiera architekt rezydencji Santi Gucci, a w połowie tego roku w pałacu zostały 

wykonane naprawy dachu.94 

Materiały oraz przykłady powiązane z pałacem 

Ważnym dokumentem, który relacjonuje, w jakiej formie znajdował się wzniesiony 

pałac przez Batorego i jego żonę, a następnie remontowany przez Zygmunta III jest 

inwentarz z 1 sierpnia 1595 roku. Według niego "Zamek królewski murowany, za króla Jego 

Mci ŚW. pamięci Stefana w roku 1586 restaurowany i kamienica jedna z fundamentów 

nowo zmurowana przykryta, zawarta i ochędożona. Druga także kamienica stara, 

reformowana, ochędożona. Potym za króla Jego Mci Zygmunta Trzeciego w roku 1594 

tejże kamienicy niemała część przymurowana i zawarta."95 Rezydencja składała się 

z dwóch kamienic połączonych gankami posiadającymi wrota i wieżyczki. Na zachód  była 

nowa dwukondygnacyjna kamienica, a od wschodu stara przebudowana posiadająca trzy 

kondygnacje, z czego najniższa, to istniejące już piwnice, które nie znajdowały się 

całkowicie poniżej poziomu ziemi.  

 
91 Niemcewicz J., Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze, Tom IV, Nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela, Lipsk 
1839, str. 346. 
92 Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Warszawa 
1980, str. 20. 
93 Piasecki P., Kronika Pawła Piaseckiego, biskupa przemyślskiego, Drukiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
1870, str. 155 , 
Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła archiwalne 
(1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII, Kraków 1983, str. 32. 
94 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII, Kraków 1983, str. 33. 
95 Fragment tekst przepisany na podstawie  Inwentarza oddania zamku i folwarku łobzowskiego roku 1595 dnia 
1 augusti. Źródło: A., Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarząd 
Muzeów i Ochrony Zabytków, Kraków 1969, str. 151, 
Aneks: Załącznik 1.  
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Pozyskanie szerszego pojęcia wyglądu pałacu ponownie wymaga sięgnięcia po 

przykłady i materiały referencyjne. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się warsztatowi 

architektonicznemu głównego autora przebudowy. Mowa tu o architekcie, jakim był Santi 

Gucci. Ten włoski architekt i rzeźbiarz tworzył swoje prace w stylu późnego renesansu 

i manieryzmu. Pierwsza wzmianka o jego działalności w Polsce miała miejsce w 1557 przy 

tworzeniu glinianego wzoru maszkarona do odbudowywanych po pożarze Sukiennic. 

Z przekazów archiwalnych, wiadomo że pracował przy przebudowie zamku 

w Niepołomicach, gdzie w 1568 wypłacono mu należne za wykonanie trojga rzeźbionych 

odrzwi. W 1575 został budowniczym królewskim i nosił tytuł serwitora królewskiego, 

nadany mu przez króla Zygmunta Augusta. Przypuszczalnie Gucci jako rzeźbiarz wykonywał 

więcej tego typu zleceń dla dworu królewskiego. W Pińczowie posiadał i prowadził własną 

pracownię kamieniarską. Przez prawie cały okres tworzył wyjątkowe dzieła 

architektoniczne.96 

Zamek Mirów w Książu Wielkim wraz z pawilonami jest najbliższy datą realizacji Pałacu 

w Łobzowie. Wybudowany pomiędzy 1585, a 1595 rokiem, a przebudowany został na 

barokowy w XVIII wieku, z zachowaniem w większości swojej bryły. Trójkondygnacyjny 

budynek na rzucie prostokąta, w swojej pierwotnej formie posiadł charakterystyczne 

zwieńczenie ścianami szczytowymi. 97 

 

Ilustracja 37 Po lewej - Widok pałacu w Książu Wielkim od północnego zachodu, rysunek z początku w. XIX. Fot. ze zbiorów 
J. Szablowkiego. Po prawej - Widok pałacu w Książu Wielkim od północnego wschodu, rysunek Ferdynanda Chotowskiego 

 
96 https://pl.wikipedia.org/wiki/Santi_Gucci, stan z dnia: 11.03.2017. 
97 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Mir%C3%B3w_w_Ksi%C4%85%C5%BCu_Wielkim, stan z dnia: 
13.03.2017, 
Fischinger A., Santi Gucci architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków, Kraków 1969, str. 18-20. 
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około r. 1826. Fot. A. Pietrzak. Źródło: Fischinger A., Santi Gucci architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Ministerstwo 
Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Kraków 1969, str. 179. 

 

Ilustracja 38 Zdjęcie Zamku Mirów w Książu Wielkim z 2007 roku, w lewym dolnym rogu widać boczną kaplice pałacową 
z zachowana ścianą szczytową. Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ksiaz-wlk2(js).jpg, stan z dnia: 
21.06.2017. 

 

Ilustracja 39 Pawilon kaplicy w Książu Wielkim przy Zamku Mirów z zachowanym arkadowym portykiem i frontową ścianą 
szczytową. Autor zdjęcia: Tomasz Pławski, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ksi%C4%85%C5%BC 
_Wielki,_pawilon_I,_Kaplica_Pa%C5%82acowa,_XVI.JPG, stan z dnia: 21.06.2017. 
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Ilustracja 40 Zamek w Pińczowie. Lewy górny róg planszy - Miedzioryt Erika Dahlbergha z De Rebus a Carolo Gustavo 
Sveciae Rege Gestis..., Norymberga 1697. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Pi%C5%84czowie#/media/ 
Plik:POL_Dahlbergh_Pinczow.jpg, stan z dnia: 29.01.2020. Lewy dolny róg planszy - Miedzioryt Erika Dahlbergha,  
źródło: https://eloblog.pl/komputerowa-rekonstrukcja-zamku-w-pinczowie/, stan z dnia: 29.01.2020. Środek planszy - 
Zachowana baszta ogrodowa. Autor zdjęcia: Arianus, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/ Plik:Pi%C5%84cz%C3%B3w_-
_baszta_ogrodowa.JPG, stan z dnia: 29.01.2020, stan z dnia: 29.01.2020. Prawa strona planszy – Portal 
zamku pińczowskiego, autor zdjęcia: Arianus, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Portal_zamku 
_pi%C5%84czowskiego.JPG, stan z dnia: 29.01.2020. 

Zamek w Pińczowie, również był przebudowywany przez Santi Gucciego 

najprawdopodobniej od 1586 roku. Wprawdzie zamek nie zachował się do naszych 

czasów, ale elementy warsztatu rzeźbiarskiego i projektowego można się doszukiwać 

w pozostałym do naszych czasów pięciobocznym pawilonie ogrodowym, posiadającym 

manierystyczne detale, oraz w  rycinie Erika Dahlbergha z roku 1697.98 

Zamek w Baranowie Sandomierskim jest jednym najbardziej znanych budynków 

renesansowych. Z racji, że nie do końca są rozeznane jego fazy przebudowy, a nawet samo 

autorstwo poddane jest w wątpliwość - zaprzecza się temu, aby Gucci miał jakiekolwiek 

powiązanie z obiektem. Przykład Baranowa jest w swojej architekturze cennym 

materiałem referencyjnym. Obiekt posiada niewątpliwie cechy warsztatu będącego na 

pewno pod wpływem sztuki Gucciego. Wzniesiono go jako renesansowy dwór po 

wcześniejszym zburzeniu niewielkiego rycerskiego dworu obronnego. W 1591 roku 

przystąpiono do rozbudowy obiektu w stronę wschodnią o krużganki i dwa nowe skrzydła, 

tworząc układ w dużej mierze przypominający tego opisanego w Łobzowie. Pomimo 

ogromnego pożaru, jaki wybuchł w 1849 roku niszczącego wyposażenie wraz z niemal 

 
98 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Pi%C5%84czowie, stan z dnia: 24.03.2017 
Fischinger A., Santi Gucci architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków, Kraków 1969, str. 24-25. 
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wszystkimi drewnianymi elementami konstrukcyjnymi od stropów górnych po więźbę 

i dach, obiekt zachował do czasów współczesnych swój charakter renesansowo-

barokowy.99 

 

Ilustracja 41 Po lewej - Widok na pałac w Baranowie Sandomierskim, źródło: https://www.booking.com/hotel/pl/zamek-
w-baranowie-sandomierskim.pl.html, stan z dnia: 30.01.2020. Po prawej - Dziedziniec pałacu w Baranowie 
Sandomierskim, autor zdjęcia: Margarettize, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Baranowie 
_Sandomierskim#/media/File:Dziedziniec_pa%C5%82acu_w_Baranowie_Sanomierskim..JPG., stan z dnia: 30.01.2020. 

Rekonstrukcje i interpretacje badawcze 

Znane i najbardziej powszechne interpretacje rekonstrukcyjne pałacu z tego okresu 

należą do Witolda Kieszkowskiego i Jana Zachwatowicza oraz Andrzeja Fischingera. 

Badacze zrekonstruowali jak mogły wyglądać rzuty kondygnacji pałacu po budowie 

batoriańskiej, z zaznaczeniem kazimierzowskiej wieży oraz w przypadku pracy 

Kieszkowskiego i Zachwatowicza przebudowy Zygmunta III. Te interpretacje choć w sporej 

mierze zbieżne, to różnią się jednak. Najwięcej problemu zdaje się przynosić rekonstrukcja 

układu w skrzydle wschodnim. W istocie treść inwentarza z 1595 opisuje układ w sposób 

bardzo niejasny i możliwości interpretacyjne powodują rozbieżności w szczegółowym 

ustaleniu korelacji komnat. Obie rekonstrukcje nie uwzględniły w rysunkach 

trójkondygnacyjnego charakteru wschodniego skrzydła, w postaci istniejących już 

najprawdopodobniej od czasów kazimierzowskich, piwnic i planowanych nad nimi przez 

Batorego dwóch kondygnacji. W świetle  odkrytych inwentaryzacji odkryto, że wschodnie 

 
99 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Baranowie_Sandomierskim, stan z dnia: 11.03.2017, 
http://www.zamkipolskie.com/baranow/baranow.html, stan z dnia: 14.01.2021, 
Fischinger A., Santi Gucci architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków, Kraków 1969, str. 74-79. 
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skrzydło było zdecydowanie węższe. Ostatecznie rekonstrukcje te stanowią cenny materiał 

porównawczy do weryfikacji własnych interpretacji i przemyśleń.  

 

Ilustracja 42 Rekonstrukcja planu I piętra pałacu autorstwa Witolda Kieszkowskiego i Jana Zachwatowicza, na czarno 
zaznaczono wieżę kazimierzowską. Po lewej rzut po przebudowie w latach 1585-1586. Po prawej rzut po przebudowie 
w latach 1594-1595. Źródło: Kieszkowski W., Zamek Królewski w Łobzowie [W:] Biuletyn Historji Sztuki i Kultury, R. IV, 
Nr 1,  Kwartalnik Wydawany Przez Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 1935, str. 10-11. 
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Ilustracja 43 Rekonstrukcja pałacu autorstwa Andrzeja Fischingera. Na górze elewacja frontowa, źródło: Fischinger A., 
Santi Gucci architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, 
Kraków 1969, str. 179. Lewy dolny róg plan piętra, prawy dolny rzut parteru. Na czarno zaznaczono przebudowę w latach 
1585-1586, a na biało w latach 1594-1595 . Źródło: Hryniewicz M., Royal residence in Lobzow. Transformations from the 
13’th to the 20’th century against the background of the research state analysis in chronological order [W:] Czasopismo 
Techniczne, 2018, Volume 10, str. 64 oraz Fischinger A., Santi Gucci architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Ministerstwo 
Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Kraków 1969, str. 180. 

Przy omówieniu wyników interpretacyjnych badań w zestawieniu warto jeszcze raz 

wspomnieć o już przytoczonej wcześniej rekonstrukcji pałacu w ramach Warsztatów 

Konserwatorskich Studium Doktoranckiego IHAiKZ WAPK z roku akademickiego 

2014/2015. Model i materiały opracowane w ramach projektu będą uwzględniane jako 

materiał porównawczy do sprawdzania zgodności interpretacyjnej.  
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Ilustracja 44 Widoki z góry od strony południowej i północnej na hipotetyczny model jak mógł wyglądać pałac po 

przebudowie dokonanej przez Stefana Batorego wykonany w ramach Warsztatów Konserwatorskich 2014/2015. 

Źródło: dostęp dzięki uprzejmości kierownika warsztatów profesora Andrzeja Kadłuczki. 

Przebudowa wazowska  

W latach 1602-1605 budynek został poddany kolejnej przebudowie z rozkazu 

Zygmunta III Wazy, najwyraźniej podyktowany potrzebą przysposobienia dla siebie 

niedawno przebudowywanego obiektu. W tym okresie wzniesiono południowe 

jednotraktowe skrzydło na całej szerokości rezydencji i dokonano zmian w stylu, robiąc 

z niej włoską renesansową willę. "Łobzów, obszerny pałac królewski, niegdyś przez króla 

Stefana zaczęty, a teraz przez najj. Zygmunta III rozszerzony i okazalej odbudowany. 

Miejsce to przyozdabiają ogrody i sady oraz sadzawki i otacza je dookoła mur; gdzie JK 

Mość latem przemieszkiwał i sprawy państwowe załatwia”.100 Zadanie to, zlecono 

nadwornemu wtedy architektowi Giovanniemu Trevano, nazywanego też jako Jan 

Trevano, który prowadził również w 1605 roku prace na Wawelu. Przynależność  nowo 

przebudowanego obiektu do króla podkreślały liczne detale i herby Wazów, mają 

o tym świadczyć "szafiaste gzemsy marmurowe" i kartusze herbów królewskich identyczne 

jak na Krakowskim Zamku Królewskim. Schody pryncypalne, identycznie jak schody 

senatorskie na Wawelu, były z charakterem  "rzymskim", który to styl Jan Trevano 

zastosował pracując w obydwu miejscach.101 

Zdarzenia związane z pałacem  

 
100 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII, Kraków 1983, str. 34. 
101 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1655-1980) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVIII, Kraków 1984, str.  48. 
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W grudniu 1065 roku w podmiejskim pałacyku, wedle zwyczaju, zagościła na dwa dni 

przyszła królowa Konstancja Austriaczka (siostra zmarłej pierwszej żony), która przybyła 

w towarzystwie matki, brata arcyksięcia austriackiego Maxymiliana oraz siostry 

Małgorzaty.102 Władca lubił przebywać tam wraz z rodziną pomimo przeniesionej już 

stolicy do Warszawy.103 W obiekcie funkcjonowała także mennica, gdzie na niektórych 

monetach był wybijany Łobzów.104 

W 1633 roku umiera para królewska. W pałacu wystawiono ciała zmarłych przed 

uroczystym pogrzebem na Wawelu.105 W 1637 dawnym zwyczajem na łobzowskich polach 

witana jest żona króla Władysława IV Wazy Cecylia Renata. Rok później para wracając 

z Cielplic również jest witana w tym miejscu.106 

Materiały wizualne 

XVII wiek opiewa w niewielką ilość materiałów dotyczących obiektu w Łobzowie, ale 

cennych wizualnie. Po raz pierwszy pojawiają się panoramy prezentujące wygląd pałacu. 

 

Ilustracja 45 Ilustracja przedstawiająca panoramę Krakowa „Cracovia metropolis Regni Poloniae“ z "Civitates Orbis 
Terrarum". Źródło: http://historiccities.huji.ac.il/poland/krakow/maps/braun_hogenberg_VI_43.html, stan z dnia: 
10.02.2017 

Pierwszą ilustrację pałacu można znaleźć w szóstym tomie wielkiego atlasu miast 

Civitates Orbis Terrarum autorstwa Georg'a Braun'a i Franza Hogenberga.107 Pierwsza 

 
102 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 201. 
103 Eljasz-Radzikowski W., Kraków dawny i dzisiejszy, Nakładem autora, Kraków 1902, str. 484. 
104 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 202. 
105 Piasecki P., Kronika Pawła Piaseckiego, biskupa przemyślskiego, Drukiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 1870, str. 383. 
106 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII, Kraków 1983, str. 35. 
107 http://historiccities.huji.ac.il/mapmakers/braun_hogenberg.html, stan z dnia: 10.02.2017. 
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publikacja ostatniej części dzieła w łacinie miała miejsce w roku 1617 (prawdopodobnie 

w Kolonii). Rysunek Cracovia metropolis Regni Poloniae został wykonany przez Egidius'a 

van der Rye'a przy opisie Jakob'a Hoefnagel'a.108 Przy tekście dotyczącym panoramy 

zredagowanej przez Brauna można znaleźć fragment dotyczący Łobzowa: "Poza Krakowem 

i miasteczkiem Garbary jest posiadłość wiejska zwąca się Łobzów, gdzie się dostrzega 

bardzo obszerny pałac królewski, od Najjaśniejszego Stefana niegdyś zapoczątkowany 

i teraz przez Najjaśniejszego Króla Zygmunta III z wielką świetnością i okazałością 

wybudowany. Posiadłość ta najwytworniejszymi ogrodami, sadami, sadzawkami rybnymi 

i różnymi mieszkaniami dziwnie przyozdobiona jest zamknięta murami. Tam Majestat 

Królewski ma zwyczaj spędzać lato i wydawać wyroki."109 Obraz bryły pałacu 

przedstawiono jako piętrowy budynek na wysokim cokole z poddaszem. Cały budynek 

z tej perspektywy wygląda na rzucie w kształcie „U” z podkreśloną główną bramą 

wjazdową w postaci ryzalitu na całą wysokość elewacji południowej. Ciekawym 

elementem jest na wschodniej elewacji skarpa zlokalizowana bardzo blisko południowej 

elewacji. Można też zauważyć lizeny narożne, które dotrwały do końca dni obiektu. 

 
108 https://pl.wikipedia.org/wiki/Civitates_orbis_terrarum, stan z dnia: 10.03.2017. 
109 Hryniewicz M., Królewska rezydencja w Łobzowie: od pałacu Santi Gucciego do malowniczej ruiny XIX 
wiecznej: przekształcenia obiektu na podstawie źródeł ikonograficznych, Politechnika Krakowska, Kraków 2017, 
str. 90. 



 

73 
 

 

Ilustracja 46 Zbliżenie obrazu na pałac w Łobzowie z ilustracji panoramy Krakowa w "Civitates Orbis Terrarum". 
Źródło: http://historiccities.huji.ac.il/poland/krakow/maps/braun_hogenberg_VI_43.html, stan z dnia: 10.02.2017. 

Kolejną cenną panoramą dającą bardziej szczegółowy obraz pałacu jest wydana w 1619 

roku w Amsterdamie kopia poprzedniej.110 Opatrzona napisem: CRACOVIA TOTIUS 

POLONIAE URBS CELEBERRIMA ATQUE AMPLISSIMA, REGIA ATQUE ACADEMIA 

INSIGNIS, co znaczy – „Kraków, miasto całej Polski najludniejsze i najświetniejsze, 

wyróżniające się królewskim zamkiem i akademią”. Sporządzony przez Mateusza Meriana 

miedzioryt, który został wydany przez Justusa Hondiusa jest uznawany za "upiększoną" 

wersją pierwszej panoramy.111  

 

Ilustracja 47 CRACOVIA TOTIUS POLONIAE URBS CELEBERRIMA ATQUE AMPLISSIMA, REGIA ATQUE ACADEMIA INSIGNIS, 
panorama będąca dwukrotnie większą i upiększoną kopią obrazu z Civitates Orbis Terrarum. Źródło: 
https://www.fotopolska.eu/zdjecia,400,40/Polska.html?zdjeciaOd=1000&zdjeciaDo=1850&sortuj=dataWykonania 2/2, 
stan z dnia: 21.06.2020. 

 
110 Hryniewicz M., Królewska rezydencja w Łobzowie: od pałacu Santi Gucciego do malowniczej ruiny XIX 
wiecznej: przekształcenia obiektu na podstawie źródeł ikonograficznych, Politechnika Krakowska, Kraków 2017, 
str. 91. 
111 Banach J., Dawne widoki Krakowa, Wydawnictwo Literacki, Kraków 1983, str. 77. 
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Ilustracja 48 Fragment widoku na pałac Łobzowski w panoramie CRACOVIA TOTIUS POLONIAE URBS CELEBERRIMA 
ATQUE AMPLISSIMA, REGIA ATQUE ACADEMIA INSIGNIS Mateusza Meriana. Źródło: Sinko K., Santi Gucci Fiorentino 
i jego szkoła, Wydawnictwo związku kół historyków sztuki studentów uniwersytetów Rzeczpospolitej Polskiej, 
Kraków 1933. 

Obraz jest bardziej czytelny od pierwowzoru, Jednak jak stwierdza Bogdanowski 

pomimo, że Merian wzorował się na nim, to traktował go jako piękny miejski krajobraz 

i tak też nanosił poprawki w celu sprawienia wrażenia milszego dla oka, przez co można 

znaleźć zniekształcenia i elementy dodane od niego samego. Jak można DOSTRZEC, ogólna 

bryła zdaje się być taka sama jak w oryginale z atlasu Brauna i Hogenberga, jednak są 

zauważalne zmiany. Widać ewidentne podkreślenie na trzy kondygnacje przez dodanie 

okien w kondygnacji przyziemnej oraz poddasze z lukarnami. Pojawiły się także kominy, 

ale zniknęły lizeny narożne.  

W 1638 roku Mateusz Merian wydaje w Frankfurcie Nową archontologię z tekstem 

autorstwa Jana Ludwika Gottfrieda, w którym zostaje przedstawiona nowa panorama 

Krakowa jako kopia z Civitates Orbis Terrarum. Nie wiadomo czy sam Merian wykonał 

sztych, czy ktoś z jego pracowni. Przedstawiona panorama w pewnych aspektach łączy 

cechy zarówno miedziorytu z 1617 jak i z 1619.112 

 
112 Banach J., Dawne widoki Krakowa, Wydawnictwo Literacki, Kraków 1983, str. 80-82. 
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Ilustracja 49 Panorama Krakowa z 1638 roku oraz zbliżenie na pałac, źródło: Gottfried J. L., Merian M., Archontologia 
Cosmica, Wolffgang Hoffmans, Franckfurt am Mayn 1638. 

Na uwagę zasługują zmiany w przedstawieniu pałacu na panoramie. Pomimo tego, 

że praca jest kopią, to sam pałac znacząco się różni od swoich dwóch ostatnich 

wizerunków. Zmianie uległa liczba okien w skrzydłach bocznych oraz ukazano ewidentne 

zamknięcie bryły pałacu od północy, co nie miało miejsca w poprzednich. Jest on 

narysowany mniej szczegółowo. Nie widać kominów, narożnych lizen, sztukaterii oraz 

konturów poszczególnych elementów, jak na przykład lukarn, które są bardzo niewyraźnie 

zarysowane. Zniknęły okna w kondygnacji przyziemnej, przedtem ukazane w ujęciu z 1619 

będące najprawdopodobniej zabiegiem estetycznym. Nadal można zauważyć skarpę 

w południowej części wschodniej elewacji. Jak zauważyła w swojej analizie panoramy 

Małgorzata Hryniewicz, ujęcie posiada kilka błędów w otoczeniu pałacu takich jak 

położenie domu ogrodnika czy przebieg Młynówki, które świadczą o gabinetowym 

kopiowaniu panoramy bez wizji w terenie.113 

Dobrymi materiałami referencyjnymi dla zrozumienia bryły z tego okresu będą 

obiekty, w których można szukać odniesień, mają związek czasowy, regionalny 

i w rozwiązaniu detali na przykład: ganków, dziedzińca, alkierzy, geometrii dachu czy 

innych elementów. Pod uwagę wzięto zamek w Niepołomicach, Suchej Beskidzkiej i zamek 

Piaskowa Skała. 

 
113 Hryniewicz M., Królewska rezydencja w Łobzowie: od pałacu Santi Gucciego do malowniczej ruiny XIX 
wiecznej: przekształcenia obiektu na podstawie źródeł ikonograficznych, Politechnika Krakowska, Kraków 2017, 
str. 96. 
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Ilustracja 50 Widok na dziedziniec zamku w Niepołomicach. Zdjęcie: Tobol, źródło: https://commons.wikimedia.org/ 
wiki/File:Zamek-niepolomice.jpg stan z dnia: 04.02.2021. 

 

Ilustracja 51 Zamek w Suchej Beskidzkiej. Zdjęcie: Rafał M. Socha, źródło:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/e/e9/ Sucha_Beskidzka_Castle_%282%29.jpg, stan z dnia: 04.02.2021. 
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Ilustracja 52 Dziedziniec zamku w Piaskowej Skale. Zdjęcie: Marek i Ewa Wojciechowscy, 
źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/e/e3/Pieskowa_Skala_14.jpg, stan z dnia: 04.02.2021. 

Przebudowa i dalsze losy pałacu 

W latach 1642-1646 obiekt został poddany pracom budowlanym i adaptacyjnym przez 

Władysława IV Wazę pod nadzorem Trevano, nieznany jest jednak dokładny charakter tych 

działań. Przypuszcza się głównie prace dekoracyjne i adaptacyjne, czego dowodem ma być 

wewnętrzny portal od dziedzińca w skrzydle południowym.114 Jednak w rachunkach 

podskarbiego koronnego można znaleźć pokwitowanie wydatku "Za listem JKM de dat. 

w Łobzowie, 11 July 1644, na pokrycie dachu sali na Łobzowie nowo wymurowanej 

a recognitis JMP podrzemczego [?] krakowskiego".115 Bardzo możliwe, że może chodzić 

o dobudowaną część w północno-wschodnim narożniku, której to nie widać na 

panoramach, a pojawia się dopiero w rzucie na planie Kołłątajowskim. Zarówno sam król, 

jak i jego następca Jan II Kazimierz, który przed koronacją również w Łobzowie się 

 
114 Rączka J. W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 1996, str. 35, 
Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła archiwalne 
(1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII Kraków 1983, str. 35. 
115 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII Kraków 1983, str. 35. 



 

78 
 

zatrzymał 14 stycznia 1649 roku,116 przeznaczali środki na utrzymanie obiektu w dobrym 

stanie. 

4.3 Okres dewaluacji 

Grabież szwedzka 

Potop szwedzki był wielkim ciosem dla Rzeczpospolitej. Ucierpiał wówczas także 

Łobzów. W roku 1665  Szwedzi dokonali całkowitej grabieży wnętrza pałacu, a to czego nie 

mogli zabrać, niszczyli i palili. Nieznana jest jednak dokładna skala dokonanych 

zniszczeń.117 Jak wspomina w swojej pracy Władysław Eljasz-Radzikowski: „W czasie 

najazdu szwedzkiego za Jana Kazimierza pałac łobzowski zniszczał zupełnie. Zrabowano 

z niego nawet posadzki”.118 Wiadomo jednak, że w pałacu przebywał sam Karol Gustaw 

wkroczywszy tam 28 września 1655 roku. Jak opisuje Ambroży Grabowski: "Nie masz nic 

niepodobnego, że Karol Gustaw i jego namiestnicy nie lepiej gospodarzyli w Łobzowie jak 

po innych zamkach: i że marmury i t. p. których uprowadzić nie mogli sprzedane 

prywatnym lub zniszczone były".119 Grabowski przytacza z rękopisów, że oprócz samych 

Szwedów do zniszczeń dołączyli stronnicy „Puczek Korzennik krak. także posadzki pobrał 

na Łobzowie. A gdy zamek ten zruynować miano, Pernus aptekarz mówił Generałowi 

(Wirtz), żeby słupy marmurowe kazał potłuc, które i potłuczono na sztuki: i tam marmury 

kazał wszędzie wybierać na swoię potrzebę."120 Kraków był okupywany przez wojska 

szwedzkie i siedmiogrodzkie do 1657 roku, w tym właśnie czasie szwedzkim gubernatorem 

miasta był wspomniany Paweł Wirtz oraz siedmiogrodzki Jan Bethlen. W lustracji z 1657 

czytamy: "Ten zamek jako rewizja Anni 1657 opisuje dawno przez nieprzyjaciela jako 

spalony, tak dotąd nie jest restaurowany."121 Zarówno wcześniejsze, jak i późniejsze 

 
116 Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, 
Warszawa 1980, str. 23-24, 
Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła archiwalne 
(1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII, Kraków 1983, str. 38. 
117 Bogdanowski J., Królewski ogród na Łobzowie, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 1997, 
str. 16, 
Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, 
Warszawa 1980, str. 13. 
118 Eljasz-Radzikowski W., Kraków dawny i dzisiejszy, Nakładem autora, Kraków 1902, str. 484. 
119 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 360. 
120 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 198. 
121 Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, 
Warszawa 1980, str. 14, 
Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła archiwalne 
(1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII, Kraków 1983, str. 40. 
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lustracje wskazują na to, że najeźdźcy nie mogli dokonać ogromnych zniszczeń w postaci 

wysadzenia obiektu lub jego części. Raczej należy stwierdzić działanie Szwedów polegające 

głównie na grabieży i spalenia obiektu dokonujące zniszczeń nie naruszając głównej bryły 

obiektu. 122 Po zniszczeniach, w pierwszej kolejności zwrócono uwagę na zabezpieczenie 

budynku wydając „Na pobicie nowe dachu na pałacu łobzowskim gontów kop 350" 

i skupieniu się na naprawie gospodarki szczególnie „budynków zamku łobzowskiego".123 

Dodatkowo lustracja z 1657 wskazuje, że najbardziej ucierpiała najstarsza część wschodnia 

pałacu. Zachodnie skrzydło zachowało w sporej części pomieszczeń swoje marmurowe 

posadzki. Walające się marmurowe kolumny na dziedzińcu mogą świadczyć o  możliwym 

zniszczeniu ganku na piętrze od części południowej jako, że później występują tutaj 

drewniane kolumny. Pomimo nakrycia obiektu lustrator wspomina, że „okien, połapów, 

ani pieców, nie masz także i drzwi, wszystko restaurować potrzeba”.124 

Pałac za Sobieskiego 

Kolejne ważne zdarzenia mające związek z pałacem przypadają na rządy Jana III 

Sobieskiego. Z jego rozkazu wysłano lustratorów mających przeprowadzić rewizję 

obiektów w Krakowie. Inwentarz Wielkich Rządów Krakowskich mense augusto 1679 

spisany, nie opisuje nic szczegółowo, co byłoby przydatne materiałowo do rekonstrukcji. 

Porusza on kwestie osób związanych z Łobzowem i „w teraznieyszy Inwentarz nie kładzie 

się albowiem to przeszłych lat trzymał Slachetny Nieboszczyk Pan Jan Pernaus 

(przypuszczalne nazwisko, tekst był nieczytelny do poprawnego odczytania przez 

autora)".125  Najprawdopodobniej pałac musiał być poddany pracom remontowym 

i konserwatorskim,126 skoro w 1683 roku w nim mieszkał król i oczekiwał wojsk przed 

wyprawą pod Wiedeń. Kiedy Sobieski walczył w odsieczy wiedeńskiej, jego rodzina 

przebywała przez cały czas w Łobzowie. Po bitwie Król przesłał do swojej żony Maryi 

 
122 Sinko K., Santi Gucci Fiorentino i jego szkoła, Wydawnictwo związku kół historyków sztuki studentów 
uniwersytetów Rzeczpospolitej Polskiej, Kraków 1933, str. 28. 
123 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1655-1980) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVIII, Kraków 1984, str.  52. 
124 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII, Kraków 1983, str. 40, 
Aneks: Załącznik 2. 
125 Inwentarz Wielkich Rządów Krakowskich mense augusto 1679 spisany, rękopis 2174, mikrofilm 1200, Muzeum 
Narodowe w Krakowie Biblioteka Czartoryskich. 
126 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1655-1980) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVIII, Kraków 1984, str. 53. 



 

80 
 

Kazimiry w Łobzowie łupy oraz list pisząc: "Namioty (wezyrskie) jako nayporządniey 

w sklepach łobzowskich kazać złożyć".127 Po udanej wyprawie wrócił król do Łobzowa 

w Wigilię 1683 roku i tam przez całą zimę przebywał z rodziną. 

Inwentarze z 1692, 1709 i 1736 roku i proces niszczenia 

W jakim stanie znajdował się pałac daje obraz dopiero Inwentarz z 1692. Jest on 

szczegółowy, jednak rozeznanie w położeniu poszczególnych pomieszczeń sprawia sporo 

problemów. Pomimo tego można znaleźć w opisie fragmenty potwierdzające zachowanie 

dawnego układu, przynajmniej w skrzydle zachodnim i parterze wschodniego skrzydła, 

w porównaniu z wcześniejszą inwentaryzacją z 1595 roku. Można przypuszczać, że pałac 

nie doznał znacznych zniszczeń w czasie potopu szwedzkiego. Sporo uwagi poświęcono 

elementom wyposażenia, w szczególności drzwiom i oknom. Wspominane są też kominy, 

co świadczy o tym, że najprawdopodobniej w przeciągu 24 lat od zniszczeń szwedzkich 

dokładano starań, aby przywrócić pałac do dawnej świetności.128 Najlepszy okres pałac ma 

już za sobą. Jeszcze w 1697 roku zatrzymuje się w pałacu August II Mocny, po tym jak nie 

został od razu wpuszczony do Krakowa, wraz z armią saską rozłożoną pod lasem 

w Bronowicach. W tym samym roku nagradza on Jana P. Gerharda za długoletnie zasługi 

przy pałacu oraz zleca mu kontynuację pracy.129 Ponownie przebywał on w Pałacu 

w 1706 roku, podczas trwającej wojny domowej w kraju, wtedy też Wawel był zniszczony 

po pożarze.130 Mennica funkcjonująca w piwnicy pałacu przetrwała do 1709 roku.131 

 
127 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 205, 361. 
128 Inwentarza z 1692, rękopis 2069, Muzeum Narodowe w Krakowie Biblioteka Czartoryskich, 
Aneks: Załącznik 3. 
129 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 203, 205, 
Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Warszawa 
1980, str. 14, 
Mączyński J., Pamiątka z Krakowa, Opis tego miasta i jego okolic, Część III, Nakładem i drukiem Józefa Czecha, 
Kraków 1845, str. 198, 199, 
Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Tom V, Nakładem 
Władysława Walewskiego. Druk "Wieku" Nowy-Świat Nr. 59, Warszawa 1884, str. 674. 
130 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 203, 
Rączka J. W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 1996, str. 43, 
Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Warszawa 
1980, str. 15. 
131 Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, 
Warszawa 1980, str. 26, 
Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Tom V, Nakładem 
Władysława Walewskiego. Druk "Wieku" Nowy-Świat Nr. 59, Warszawa 1884, str. 673.  
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Zaczął się okres podupadania budynku w ruinę. O postępującym procesie niszczenia pałacu 

świadczy inwentarz za czasów wznowienia panowania Augusta II Mocnego. Dokument ten 

zatytułowany „Comissia z odprawieniem rewizyey y opisanie inwentarzów 

w Wielkorządach Krakowskich 30.12.1709-27.1.1710." opisuje nie tylko pałac, ale 

i okoliczną zabudowę. Zapadające się pułapy, butwiejące elementy drewniane oraz 

zapadnięta część trzeciej kondygnacji w skrzydle wschodnim pokazują obraz szybko 

postępującego procesu niszczenia obiektu. Najbardziej wymowny fragment 

podsumowujący sytuacje znajdujemy pod koniec lustracji samego pałacu, który brzmi: 

„Notandum, ze ten Pałac prętkiego potrzebuie Ratunku, gdyz dach na nim bardzo zły, przez 

co y mury się psuią, y w Pokoiach, iak Połapy, tak y podłogi gniią, Drugie Pokoie, iuz się 

pozawalały teraz nie dawno. Jest tesz w tych Pokoiach Gontow nowych około tysiąca 

kop”.132 To, że pałac nie otrzymał należytego ratunku potwierdza kolejny sporządzony 26 

lat później inwentarz. Inwentarzu Wielkorządów Krakowskich z 1736 za panowania 

Augusta Trzeciego podobnie jak poprzedni opisuje pałac z otoczeniem i jest bardziej 

szczegółowy. Zostały w nim wyszczególnione pomieszczenia. Szczególną uwagę zwracają 

opisy pęknięć na ścianach i sklepieniach w skrzydle zachodnim i wschodnim, z czego 

w tym ostatnim fragment kondygnacji trzeciej i drugiej znajdujący się pomiędzy starą 

wieżą, a północno-wschodnim narożnikiem sugeruje stan zawalenia się i ruiny. Zniszczenia 

są tak poważne, że lustrator nie wchodzi w opis ich układu, ani nie wyszczególnia je 

odrębnie.133 O pogarszającym się stanie obiektu pozostawionym bez opieki  świadczą 

kolejne lustracje z 1744 i 1764 i relacje osób postronnych. Lejąca się woda do środka przez 

dziurawy dach przyspieszała stan zniszczeń i tak już w opłakanym stanie pałacu.134 

 

 

 
132 Fragment tekst przepisany na podstawie "Comissia z odprawieniem rewizyey y opisanie inwentarzów 
w Wielkorządach Krakowskich 30.12.1709-27.1.1710." rękopis 2173, mikrofilm 1196, Muzeum Narodowe 
w Krakowie Biblioteka Czartoryskich, 
Aneks: Załącznik 4. 
133 "Inwentarz Wielkorządów Krakowskich 1736" rękopis 2087, mikrofilm 1204, Muzeum Narodowe w Krakowie 
Biblioteka Czartoryskich, 
Aneks: Załącznik 5. 
134 Radzikowski W., Kraków dawny I dzisiejszy, Nakładem Autora druk W. :. Anczyca i Sp., Kraków 1902, str. 484, 
Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła archiwalne 
(1655-1980) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVIII, Kraków 1984, str. 54. 
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Pałac oczami Williama Coxa i przekazanie własności 

William Coxe podczas swojej podróży w latach 1781 - 1783 odwiedził pałac i w wydanej 

w 1784 roku pracy "Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark, Interspersed with 

historical relations and political inquiries" opisał swoje wrażenia ze spotkania z niemym 

świadkiem historii. Pisał on: 

„About an English mile from Cracow are the remains of an old structure, called the 

palace of Casimir the Great, which my veneration for that sovereign induced me to visit, 

as there is a singular pleasure arising from seeing the spot that was once dignified by the 

residence of a favouxate character. Little, I imagine, of the original palace, as it was built 

by Casimir, exists at present. In the inner court are the remains of a corridore with pillars 

of the Doric order ; and upon one of the side walls I observed the white-eagle of Poland 

carved in stone, and around it an inscription seeming ly in old Gothic characters, of which 

I could only make out Ann. Dom. M.CCCLXVII, which answers to the æra of Casimir, who 

died in 1 370. Several marble columns were scattered around, which shewed the antient 

magnificence of the building. The greatest part of the fabric was evidently of later date 

than the reign of Casimir, and was probably constructed by succeeding sovereigns upon 

the foundation of the antient palace ; perhaps by Stephen Bathori, as I could trace in one 

place an inscription, Stephanus Dei gratia ; and also by Sigismond III. as I plainly discovered 

his cypher with the wheat-sheaf, the arms of Gusfetvus Vasa, from whom he was lineally 

de scended.”135 

Z treści wynika, że ówcześni określali obiekt mianem pałacu Kazimierza Wielkiego 

pomimo, że jego budynek zaniknął w bryle nowego pałacu. Wzmiankowany jest 

wewnętrzny ganek z kolumnami w porządku doryckim oraz na jednej z bocznych ścian 

dziedzińca kamienny relief fundacyjny z orłem i gotycką czcionką, opisującą wzniesienie 

obiektu przez Kazimierza w 1357 roku. Zachowały się również świadectwa działań 

Batorego oraz Zygmunta III. Porozrzucane marmurowe kolumny świadczą o tym, że od 

czasu ostatniego inwentarza nikt nie podjął się nawet poważniejszych prac porządkowych 

przy obiekcie. Łobzów za panowania Stanisława II Augusta Poniatowskiego został 

 
135 Coxe W., Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark, Interspersed with historical relations and political 
inquiries, Wydrukowane dla S. Price, R. Moncrieefe, W. Collss, T. Walker, C. Jknrin, W.Wilson, L. White, R. Borton, 
J. Cash i P.Byrne, Dublin 1784, str. 191-193. 
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przekazany Akademii Krakowskiej dla przyniesienia jej zysków, a kompleks pałacowo-

ogrodowy miał służyć młodzieży w ćwiczeniach praktycznych z geometrii. Z tej okazji został 

wybity medal z wizerunkiem króla oraz napisem na rewersie upamiętniającym datę 1787 

roku.136 

Plan Kołłątajowski 

Nowy wgląd na rzut bryły pałacu i jego otocznie przedstawia Plan Kołłątajowski, 

a dokładniej "Planta miasta Krakowa z przedmieściami roku MDCCLXXXV zrobiona". Został 

on opracowany z wielką dokładnością w skali 1:3000 ukazując plan miasta Krakowa wraz 

z przedmieściami. Wykonany na zlecenie rektora Akademii Krakowskiej Hugona Kołłątaja 

pomiędzy 1783 - 1785 rokiem.137 

 
136 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 206, (Uwaga autora: po 
weryfikacji z materiałem wizualnym monety https://wcn.pl/auctions/72/browse?cat=9320, stan z dnia: 
06.02.2020, nastąpiła korekta daty podawanej przez Grabowskiego jako 1777, a nie 1787). 
137 https://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Ko%C5%82%C5%82%C4%85tajowski, stan z dnia: 18.03.2017. 
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Ilustracja 53 Fragment z planu Kołłątajowskiego pokazujący kształt zabudowy pałacu oraz  zagospodarowanie otoczenia. 
Źródło: http://przypadkiadama.com/mapy/1785a.png, stan z dnia: 18.03.2017 

Badania przeprowadzone nad mapą sugerują, że najbardziej rzeczywistą skalą jest 

przyjęcie skali 1:3087,138 co po odczytaniu wymiaru szerokości elewacji frontowej pałacu 

z planu szacuje się na około 41,7m, a długość boczną około 35,2m. Przedstawiony rzut 

pokazuje szeroką część południową i węższe fragmenty skrzydeł bocznych wraz 

z zamknięciem od strony północnej w postaci wąskiego pasa zabudowy ściany, rysowanej 

 
138 Banasik P., Wyznaczenie położenia kopca Esterki na podstawie dawnych map z obszaru Krakowa [W:] Geodeta 
– Magazyn Geoinformacyjny 10/2009, str. 53. 
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identycznie co mur obwodowy wokół całego pałacu z ogrodem. Przedstawiony układ jest 

ukazany w uproszczonej formie i nie wchodzi w szczegółowy obrys obiektu, nie ukazując 

północno-wschodniego alkierza na dziedzińcu, wystającego narożnika wieży czy ryzalitu 

bramy wjazdowej. Na uwagę zasługuje występ w północno-wschodnim narożniku, 

niewidoczny przedtem na panoramach, a który bardzo prawdopodobnie można przypisać 

powstaniu w latach 1642-1646, kiedy to Władysława IV Waza poddał obiekt pracom 

budowlanym i adaptacyjnym pod nadzorem Jana Trevano. 

Po roku 1796 rząd austriacki odebrał Akademii Krakowskiej wszystkie dobra na rzecz 

swojej administracji, w tym także wieś i pałac w Łobzowie. Stan ruiny pozostał niezmienny. 

Łobzowskie włości przeszły następnie w posiadanie administracji krakowskiej po 

przyłączeniu obszaru Krakowa i Podgórza do Księstwa Warszawskiego.139 

Materiały wizualne i opis losów z stanu totalnej ruiny  

Wraz z początkiem XIX wieku moda na rozpamiętywanie minionych czasów i otaczanie 

większym zainteresowaniem historycznych obiektów zaowocowało twórczością wielu prac 

i dokumentacji uwieczniających relikty przeszłości. Nie inaczej było w przypadku pałacu 

łobzowskiego, który popadł już w daleki stan ruiny, co wpisywało się w tematykę 

romantyczną. Po raz pierwszy od czasu panoram krakowskich pałac zostaje ujęty 

w perspektywach przestrzennych, dając najwięcej informacji o wyglądzie obiektu, 

a przynajmniej tego, co z niego zostało. Obiekt stracił na swojej bryle za sprawą 

całkowitego zniknięcia najstarszych bocznych skrzydeł. Jedynym zachowanym elementem 

jest najmłodsza część południowa, której stan i tak w chwili dokumentacji jest bardzo 

opłakany.  

Jednym z pierwszych i kluczowych artystów, który uchwycili stan pałacu był Znany 

rysownik i malarz, a niedoszły architekt, Zygmunt Vogel. Rozpoczął on swoją karierę 

wykonując w latach: 1785–1786 serię ponad 120 widoków Warszawy, prawdopodobnie 

na zamówienie ówczesnego marszałka wielkiego koronnego Michała Jerzego Mniszcha. 

Niedługo po skończeniu zlecenia Vogel dostąpił zaszczytu bycia „rysownikiem 

 
139 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 206, 
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/30876, stan z dnia: 02.04.2020, 
Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Tom V, Nakładem 
Władysława Walewskiego. Druk "Wieku" Nowy-Świat Nr. 59, Warszawa 1884, str. 674. 
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gabinetowym” króla Stanisława Augusta, który wyprawił go w kilka podróży po Polsce 

w celu utrwalenia widoków architektury i zabytkowych budowli. Na podstawie jego 

rysunków z natury wydano w latach: 1806–1807 serię rycin przez Jana Freya 

sztychowanych w pracy „Zbiór widoków sławnieyszych pamiątek narodowych, jako to: 

Zwalisk,  Zamków, Świątyń, Nadgrobków, starożytnych Budowli, i mieysc pamiętnych 

w Polsce”.140  To właśnie tam można znaleźć uwieczniony wygląd złego stanu dawnej 

rezydencji królewskiej. Sam szkic, na podstawie którego wykonano sztych się nie zachował. 

 

Ilustracja 54 Widok na Pałac od strony północno-wschodniej , rytownik: Jan Frey, autor kompozycji: Zygmunt.Vogel. 
Źródło: „Zbiór widoków sławnieyszych pamiątek narodowych, jako to: Zwalisk,  Zamków, Świątyń, Nadgrobków, 
starożytnych Budowli, i mieysc pamiętnych w Polsce“, wydanej w latach 1806–1807 

Na podstawie tego ujęcia powstaje wiele kopii. Wśród osób, które 

najprawdopodobniej skopiowały sztych Freya można wymienić: Leonarda Chodźko, 

Katarzyne Wojnarowską, Friedricha Christopha Dietricha i Józefa Richtera,141 Ludwika 

 
140  Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 206, 
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/30876, stan z dnia: 02.04.2020, 
Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Tom V,  
Nakładem Władysława Walewskiego. Druk "Wieku" Nowy-Świat Nr. 59, Warszawa 1884, str. 674. 
141 Pikulski P., Pałac w Łobzowie za czasów Jana III Sobieskiego. Rekonstrukcja nieznanej dotąd fazy obiektu na 
podstawie badań historycznych, Politechnika Krakowska, Kraków 2019, str. 79. 



 

87 
 

Łepkowskiego i Jana Nepomucena Głowackiego. Podobne ujęcie z natury wykonuje 

Friedrich Philip Usener oraz Józef Brodowski.  

Pomimo, że szkic, na którym się wzorował Frey nie został odnaleziony lub się nie 

zachował, istnieje jeszcze jeden szkic dotyczący Łobzowa, którego autorstwo można 

przypisać Vogelowi. Widnieje na nim podpis: "S. Vogel dei 1804 - Widok Łobzowa pod 

Krakowem". W szkicu tym podobnie jak w poprzedniej pracy ujęcie jest wykonane od 

strony północno-wschodniej. Zmienia się natomiast kąt i miejsce wykonania z zbliżeniem 

na obszar dawnego dziedzińca. 

 

Ilustracja 55 Widok ruin pałacu od strony północno-wschodniej. Szkic wykonany przez Zygmunta Vogela w 1804 roku.  
Źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Vogel/Images/Lobzow_widok.jpg, stan z dnia: 06.02.2021. 

Szkic ten stał się podstawą do wykonania bardziej szczegółowej pracy zrobionej sepią 

i tuszem na papierze żeberkowym. Trudno określić, kto jest autorem pracy. W rejestrze 

inwentarza Muzeum Narodowego w Warszawie za twórcę podawany jest sam Vogel, ale 

przypisywana data 1799 wskazuje na sprzeczność w stosunku do daty szkicu.142 Z kolei 

w Muzeum Narodowym w Krakowie można znaleźć rysunkową kopię tej pracy, którą 

wykonał kadet Szkoły Elementarnej Artylerii i Inżynierów Józef Boem lub Józef Zachariasz 

 
142 http://www.kolekcjonerzy.mnw.art.pl/sucha/5.html, stan z dnia 11.02.2020. 
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Bem, datowaną na okres 1899-1906 roku,143 co też jest sprzeczne z czasem istnienia tej 

szkoły do roku 1812.144 Szczegółowość detali w obu pracach jest identyczna jak w sztychu 

Freya i  przekazują one zgodne informacje, co pomimo niepewności do pochodzenia prac, 

daje podstawę do przyjęcia ich za materiał źródłowy. 

 

Ilustracja 56 Po lewej uszczegółowiony rysunek na podstawie szkicu Vogela, źródło: 
http://www.kolekcjonerzy.mnw.art.pl/ sucha/foto/ryspol2299.jpg, stan z dnia: 06.02.2021. Po prawej rysunek będąca 
najprawdopodobniej kopią poprzedniego, źródło: https://zbiory.mnk.pl/pl/wyniki-wyszukiwania/katalog/280223, 
stan z dnia: 06.02.2021. 

Friedrich Philip Usener był niemieckim prawnikiem i politykiem związanym z miastem 

Frankfurt, pracował także jako lokalny historyk oraz akwarelista. W nie do końca jeszcze 

rozpoznanym przez badaczy okresie pobytu w Polsce, przemierzał on okolice Krakowa, 

północną Małopolskę oraz Śląsk, pomiędzy styczniem a wrześniem 1805 roku.  W albumie 

„Ansichten von Krakau und der Gegend. MDCCCV. Ansichten aus Pohlen” rysunki oraz 

malowane sepią widoki wykonane zostały właśnie przez Friedricha Philippa Usenera.145 

Wśród pięciu prac dotyczących Łobzowa warte są uwagi trzy. Wszystkie rysunki dość 

szczegółowo i z detalami pokazują architekturę oraz krajobraz. Pierwsza najważniejsza 

prezentuje Pałac Łobzowski od strony północno-wschodniej. Na ilustracji widać 

zachowaną część południową obiektu, pozwalającą określić wygląd wewnętrznych arkad 

oraz rozmieszczenia otworów drzwiowych i okiennych. Po skrzydłach bocznych pozostały 

tylko fałdy usypanej ziemi oraz fragmentarycznie zachowane ściany zewnętrzne 

wskazujące na szerokość ich traktów. Na pierwszym planie w lewym dolnym rogu ilustracji 

 
143 https://zbiory.mnk.pl/pl/wyniki-wyszukiwania/katalog/280223, stan z dnia 11.02.2020. 
144 https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Aplikacyjna_Artylerii_i_In%C5%BCynier%C3%B3w, stan z dnia 
11.02.2020. 
145 Pieniążek-Samek M. Widoki Krakowa w Albumie Friedricha Philippa Usenera [W:] Rocznik Krakowski, t. LXI, 
1995, str. 26. 



 

89 
 

przedstawione zostały najprawdopodobniej fragmenty budynku. Wyglądem przypominają 

kolumnę, płyty kamienne i tablice z płaskorzeźbami. Można też zauważyć wyraźny występ 

w bryle budynku, w ujęciu pomiędzy filarowo-arkadową loggią, a szczątkowym 

fragmentem wschodniego skrzydła. Jest to najprawdopodobniej część wieży z czasów 

Kazimierza Wielkiego. Kolejna praca wykonana została w okolicy zespołu ogrodowego. 

Widok przedstawia podniszczony przez czas gruby mur z kamienia, posiadający otwór, 

przez który przepływa rzeka Młynówka. Uchwycone miejsce jest położone na północny 

wschód od pałacu i łatwo można je zlokalizować na planie Kołłątajowskim w miejscu 

przecięcia rzeczki i muru. Widok został wykonany od strony północno-zachodniej, czyli od 

ogrodu, co potwierdza zarys sylwetki Wawelu w tle. Ostatnie ujęcie to widok na kopiec 

Esterki w ogrodzie. 

 

Ilustracja 57 Zestawienie widoków: u góry widok ruin Pałacu Łobzowskiego od strony północnej, lewy dolny widok na 
fragment muru wschodniego i Młynówki, prawy dolny widok na kopiec Esterki, dzieła autorstwa F. P. Usenera 
w reprodukcji H. Pieczul. Źródło: Pieniążek-Samek M. Widoki Krakowa w Albumie Friedricha Philippa Usenera [W:] 
Rocznik Krakowski, t. LXI, 1995, str. 51, 55, 56. 
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Informację o tym, że  pałac stracił na okazałości zawarł w swej rozprawie z 1811 roku 

Tadeusz Czacki. Ujawnia się też w niej społeczny szacunek i sentyment do reliktów 

dawnych czasów. „Umiemy i my cenić śmiałość i gust w wielkich budowach; a chodziliśmy 

do Łobzowa, gdzie dość skromnie; odpoczywając po rządowych znoiach; przemieszkiwał 

Kazimierz Wielki. Ganialiśmy budowę Zamku Krakowskiego; a z uszanowaniem zbliżaliśmy 

się do tych przybytków, w których ród Królów naszych mieszkał, panował, i dość długo kray 

uszczęśliwiał."146 Ubolewanie nad stanem obiektu wyraża Tomasz Święcki w „Opisie 

Starożytnej Polski” z 1816 roku "Herby na murach iescze dotąd znayduiące się, dziś gruzy 

tylko wystawia, ogród spustoszały, w nim góra usypana miana iest przez podanie za mogiłę 

Esterki kochanki Kazimierza W. W tych gmachach za świadectwem Cellariusza Królowie 

Polscy z Senatorami na wieyskim ustroniu o ważnieyszych sprawach Państwa naradzali się, 

dziś posępna cichość wpośród ułomkówi gruzów dawney świetności w ponure myśli 

przychodnia pogrąża."147 

Łobzów stał się własnością Wolnego Miasta Krakowa w 1815 roku. Władze miasta 

postanowiły oddać zespół łobzowski w wieczystą dzierżawę, stawiając warunek remontu 

cennego zabytku.148 W roku 1818, gdy pałac znalazł się w rękach pierwszego  

dzierżawcy - marszałka Sejmu Królestwa Polskiego Wincentego hr. Krasińskiego, krakowski 

malarz i rysownik Józef Brodowski uwiecznił niszczejący pałac. Podobnie jak u Vogela, 

jedno z ujęć wykonano z identycznego miejsca, od strony północno-wschodniej w dniu 28 

października. Drugie zostało wykonane 16 sierpnia od południowego-wschodu z większym 

naciskiem na południową stronę. Dzięki temu jest to jedna z prac, która najwierniej 

i najlepiej ukazuje w szczegółach prawdziwy obraz frontowej elewacji z bramą wjazdową. 

Brodowski swoim życiorysem i działalnością wniósł duże zasługi dla rozwoju kultury 

Krakowa. Znany i ceniony za życia został ostatnimi czasy ponownie doceniony, dzięki 

swojej twórczości, zwłaszcza spuściźnie rysunków i prac dających bardzo bogate i cenne 

informacje o historii.149 Nie inaczej jest ze szkicami łobzowskiej ruiny. Pomimo, że szkic 

 
146 Czacki T., O prawach mazowieckich rozprawa czytana w Krzemieńcu na zakończenie roku Szkolnego 14. Lipca 
1811., Drukarnia Gimnaziium Wołyńskiego, Krzemieniec 1811, str. 5 
147 Święcki T., Opis Starożytnej Polski, Nakładem i Drukiem Zawadzkiego i Węckiego Jego Królewskiey Mości 
Nadwornych Drukarzy i Księgarzy, Warszawa 1816, str. 117-118. 
148 Rączka J. W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 1996, str. 47. 
149 Opalińska S., Józef Brodowski malarz i rysownik starego Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 
Kraków 2005. 
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wydaje się być ogólny, to artysta starannie zaznaczył szczegóły, czy to w postaci herbu 

królewskiego z koroną nad bramą wjazdową, detali rzeźbiarskich okien, schodów 

pryncypalnych wraz z osobą na nich, małych okienek piwnic w części zachodniej, czy układ 

cegieł w fragmentach ściany, gdzie odpadł tynk, tym samym pokazując konstrukcję łuków 

okiennych. Niewątpliwie szkice Józefa Brodowskiego stanowią cenne źródło informacji. 

 

Ilustracja 58 Widok ruin pałacu w Łobzowie ze szkicownika Józefa Brodowskiego. U góry widok od północnego-wschodu, 
u dołu widok od strony południowo-wschodniej na front budynku. Źródło: Opalińska S., Józef Brodowski malarz i rysownik 
starego Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2005, str.  200-201, 204-205. 

Elewacja frontowa uchwycona została także przez Michała Stachowicza w datowanej 

na około 1820 rok litografii „Ruiny pałacu królewskiego w Łobzowie”.  Michał Stachowicz 

był krakowskim artystą, żyjącym w latach 1768-1825.150 Tematyka, jaką zajmował się 

dotyczyła głównie scen rodzajowych. Jego prace odznaczają się niezwykłą dokładnością. 

Jego twórczość stanowi cenne źródło historyczne obrazujące zabudowę przełomu XVIII 

i XIX wieku. Litografia Michała Stachowicza, o ile w większości jest zbieżna w ogólnym 

 
150 Buszar L., Michał Stachowicz [w:] Tygodnik Ilustrowany, nr 28, t. 1, Warszawa 1860, s. 241-242. 
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przedstawieniu wyglądu ruin pałacu, o tyle w kwestii szczegółowej i ukazania detali 

odbiega od pozostałych prac.  

 

Ilustracja 59 Elewacja frontowa w rysunku Michała Stachowicza. Źródło: Cyfrowy Thesaurus Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa. 

Project zur Wiedererbauung des verfallenen Schloses zu Łobzów, czyli projekt 

przebudowy zrujnowanego zamku w Łobzowie. Jest to materiał kluczowy w całym procesie 

rekonstrukcyjnym. Projekt przewidywał przebudowę obiektu w mocno zmienionej formie. 

Rysunek podany jest w sążniach wiedeńskich. Przedstawia zinwentaryzowany stan pałacu, 

fragmenty wyburzeń oraz planowane  zamurowania do nowo projektowanej architektury. 

Trudno określić dokładny czas, z którego pochodzi dokument, przypuszczalnie to 

1780 – 1824 rok. Projekt mógł powstać niedługo po tym, jak zawaliły się skrzydła boczne 

lub mógł być rozważany jako alternatywny projekt w związku z remontem w 1824 roku, 

bądź też związany z dokumentacją przebudowy z lat 1852-1853, wspomnianej przez Sinko, 

jako jeden z wariantów projektów przebudowy przez Austriaków. Autor przychyla się do 

wersji wykonania projektu przed remontem w 1824.  

Bardzo możliwe, że projekt jest związany z planami zagospodarowania zrujnowanego 

pałacu przez austriacką administracje rządową w latach 1795-1809. Do takiego przyjęcie 
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wersji skłania zbieżność prezentowanego stanu, zarówno w inwentaryzacji, jak i we 

wspomnianych wcześniej pracach perspektywicznych z przełomu XVIII i XIX wieku. 

 

Ilustracja 60 Project zur Wiedererbauung des verfallenen Schloses zu Łobzów - projekt przebudowy pałacu z początku XIX 
wieku. Źródło: Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie, Archiwum IHAiKZ. 

W datowanym dokumencie rysunkowym 1825-1827, choć tak naprawdę musiał być 

wykonany przed remontem z 1824 roku, autorstwa Antoniego Lange pod tytułem "Widok 

Rozwalin Zamku Lobzowa należącego do Hrabi Wincentego Krasińskiego pod 

Krakowem" został ukazany szczegółowy widok od strony północnej na ruinę pałacu.  

Wspomnienie w tytule marszałka sugeruje, że praca została wykonana w latach 

wcześniejszych tak, jak u Brodowskiego około 1818 roku. Szczególną uwagę poświęcono 

tutaj arkadowemu gankowi. Widać na nim zachowane pilastry w stylu doryckim. Kamienne 

łuki arkad z wyraźnymi kamiennymi zwornikami. Zastanawia widok na sień przejazdową 

i rozmiary samych arkad, które wydają się być za wąskie. Po lewej stronie widać narożnik, 

który zapewne jest zachowaną częścią z dawnej wieży kazimierzowskiej. 
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Ilustracja 61 Widok Rozwalin Zamku Lobzowa należącego do Hrabi Wincentego Krasińskiego pod Krakowem, autorstwa 
Antoniego Lange. Źródło: Archiwum Muzeum Miasta Krakowa. 

Jan Nepomucen Głowacki, polski malarz romantyzmu, w opublikowanej w 1836 roku 

pracy „24 widoki Krakowa i jego okolic, zdjętych podług natury przez J. N. Głowackiego”, 

także odwołuje się do ruin pałacu. Pomimo tytułu sugerującego wykonanie pracy z natury, 

okazuje się, że autor wykonał kopię sztychu Freya. Jak widać uwiecznione pierwsze ujęcie 

było na tyle dobre, że nikt inny poza paroma innymi artystami, jak: Usener czy Brodowski 

nie podjął się wykonania oryginalnego ujęcia. Data publikacji wskazuje, że jest on 

wykonany po remoncie. Głowacki opisuje: "Obecny pałac łobzowski zdawnych zwalisk 

dźwigniony i na zabawy publiczne obrócony, nie jest tym samym gmachem, który 

Kazimierza był dziełem".151 Zatem materiał ten jest zdecydowanie kopią sztychu Freya. 

Warto przytoczyć informację, że „Prawdziwy pałac Kazimierza, leżał względem 

teraznieyszego od strony wschodu nad sadzawką a ruiny jego: (mówi Ambr. Grabowski 

w Opisaniu Krakowa) dopiero z początku naszego weku rozebrane zostały."152 

 
151 Głowacki J. N., 24 widoków miasta Krakowa i jego okolic zdjętych podług natury przez J.N. Głowackiego wraz 
z opisami historycznemi oraz plan miasta i mappa jeograficzna okręgu, Nakładem D. E. Friedleina Księgarza, 
Kraków 1836, opis do widoku 5. Pałac w Łobzowie. 
152 Głowacki J. N., 24 widoków miasta Krakowa i jego okolic zdjętych podług natury przez J.N. Głowackiego wraz 
z opisami historycznemi oraz plan miasta i mappa jeograficzna okręgu, Nakładem D. E. Friedleina Księgarza, 
Kraków 1836, opis do widoku 5. Pałac w Łobzowie. 
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Ta informacja potwierdza, że dawne fortalicjum składające się z wieży i domu 

mieszkalnego, znajdowały się w skrzydle wschodnim. 

 

Ilustracja 62 Ujęcie ruin pałacu łobzowskiego przez Głowackiego. Źródło: Głowacki J. N., 24 widoków miasta Krakowa 
i jego okolic zdjętych podług natury przez J.N. Głowackiego wraz z opisami historycznemi oraz plan miasta i mappa 
jeograficzna okręgu, Nakładem D. E. Friedleina Księgarza, Kraków 1836. 

 

Ilustracja 63 Ludwik Łepkowski, Łobzów - Ruiny pałacu, około 1867 roku. Źródło: Archiwum Fotograficzne Muzeum 
Narodowego w Krakowie  - zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie/ Muzeum Książąt Czartoryskich. 

Czytelniejszą kopię sztychu Freya, datowaną na 1867 rok, wykonał Ludwik Łepkowski. 
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Zdarzenia  i materiały związane z okresem od remontu Beniszowskiego 

W 1822 roku pałac zyskuje nowego dzierżawcę, jest nim Benedykt Benisz. Zobowiązuje 

się on gmach odbudować, aby służył jako dom mieszkalny „zachowując główną facjatę 

onego teraźniejszą w całej okazałości nie pozwalając sobie mieszczenia w domu ani 

browaru, ani stajni, ani karczmy, przyrzekając iż przez upływem dwóch lat gmach ten 

dachem przykryty zostanie".153 

Dwa lata po tym, jak senat w 1822 roku dał w dzierżawę wieczystą Łobzów 

Beniszowi,154 obiekt poddano obiecanemu remontowi. Został on nakryty i zabezpieczony. 

Przedsięwzięte kroki zatarły dawną świetność obiektu. Grabowski skomentował to, że "co 

zyskał na porządku stracił na uroku: już teraz, te niegdyś wymowne zwaliska, te przez czas 

i słoty wyszczerbione filary, te przełamane sklepienia, te zielskiem okryte gzymsy, 

naprawione i obielone, zaprzestały przemawiać głosem tkliwym, przenikaiącym, który się 

do głębi serc zwiedzaiących ie przeciskał."155 Po remoncie większość historycznych detali 

wciąż była zachowana, jak wysnuła Krystyna Sinko: "jeszcze Grabowski oglądał w ruinach 

nad każdem oknem i drzwiami herby Wazów, a Łepkowski w r. 1849 widział nad drzwiami 

herb Snopek".156 Bryła w całości straciła swój zarys dawnego pałacowego układu po tym, 

jak usunięto pozostałe zwaliska skrzydeł bocznych.157 Wiadomo, że obiekt został „na 

zabawy publiczne obrócony”, a w okresie 1834-1837 funkcjonował jako siedziba 

Towarzystwa Strzeleckiego.158 Gdy Rzeczpospolita Krakowska upadła, Kraków znowu 

znajdował się pod rządami austriackimi. W latach 1846 - 1849 w łobzowskiej posiadłości 

 
153 Rączka J. W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 1996, str. 47, 
Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Warszawa 
1980, str. 16. 
154 Eljasz-Radzikowski W., Kraków dawny i dzisiejszy, Nakładem autora, Kraków 1902, str. 484. 
155 Grabowski A., Kraków i jego okolice, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1836, str. 199. 
156 Sinko K., Santi Gucci Fiorentino i jego szkoła, Wydawnictwo Związku Kół Historyków Sztuki Studentów 
Uniwersytetów Rzeczpospolitej Polskiej, Kraków 1933, str. 26. 
157 Rączka J. W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 1996, str. 47. 
158 Głowacki J. N., 24 widoków miasta Krakowa i jego okolic zdjętych podług natury przez J.N. Głowackiego wraz 
z opisami historycznemi oraz plan miasta i mappa jeograficzna okręgu, Nakładem D. E. Friedleina Księgarza, 
Kraków 1836, opis do widoku 5. Pałac w Łobzowie, 
Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Warszawa 
1980, str. 16. 
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utworzono szpital, później magazyn, a w 1849 roku magazyn dla armii rosyjskiej walczącej 

przeciw Węgrom.159 

Opis stanu pałacu za dzierżawcy Benisza można znaleźć w czasopiśmie „Przyjaciel 

Ludu”: „Pałac łobzowski był kiedyś piękny; widno to było dawniej po jego ruinach; 

malownicze były te smutne zwaliska; wabiły do siebie zdaleka malarzy i widzów; - dzisiaj 

zrobiono z niego prostą oberżę! odbudowano go bez gustu i smaku; prawdziwie śmieszna 

parodya pałącu, krzyczący kontrast dawnej wielkości i sławy; zniewaga i gruba 

nieznajomość szanowanych pamiątek po wielkim królu."160 Załączony tam szkic „Mogiła 

Estery”, przedstawia widok na dwa kopce – Estery i Kościuszki, a po lewej stronie fragment 

pałacu 

z dachem. 

 

Ilustracja 64 Po lewej pałac ze szkicu "Mogiła Estery”. Po prawej szkic "Mogiła Estery". Źródło: Mogiła Estery [W:] 
Przyjaciel Ludu: czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1840.10.31 R.7 T.1 Nr18, str. 137. 

 
159 Rączka J. W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 1996, str. 59, 
Rączka J. W., Królewski Łobzów, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Warszawa 
1980, str.16. 
160 Mogiła Estery [W:] Przyjaciel Ludu: czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1840.10.31 R.7 T.1 
Nr18, str. 139. 
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Ilustracja 65 Widoki okolic Krakowa zdjęte z mogiły Kościuszki w miesiącu sierpniu r.1851, rysunek autrostwa Macieja 
Bogusza Stęczyńskiego. Poniżej zbliżenie widoku na wyremontowany i nakryty dachem pałac. Źródło: Cyfrowy Thesaurus 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 

O tym, że pałac został wyremontowany, świadczy opublikowany w 1852 roku we 

Lwowie rysunek pod tytułem "Widoki okolic Krakowa zdjęte z mogiły Kościuszki 

w miesiącu sierpniu r.1851" autorstwa polskiego podróżnika, poety i rysownika Macieja 

Bogusza Stęczyńskiego. Dostarcza on szkicowy pogląd na obiekt po remontach 

zabezpieczających z 1824 roku. Jak wspominał Grabowski, pałac stracił na swym uroku, 

a szczególnie zatracił charakter świadectwa dawnych lat, jaki towarzyszył mu w stanie 

ruiny.     
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Ilustracja 66 Plan części Łobzowa z pałacem i ogrodem, poniżej zbliżenie na obszar wokół pałacu. Rysunek K. 
Gołuchowskiego. Źródło: Cyfrowy Thesaurus Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 
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Plan, który pokazał zmiany jakie miały miejsce w obrębie Łobzowa jest datowany na 

pierwszą połowę XIX wieku i znajduje się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta 

Krakowa, autorstwo przypisuje się K. Gołuchowskiemu - najprawdopodobniej jest to stan 

z 1825-1850 roku. Na planie widać uporządkowany ogród wraz z otoczeniem. Można 

zauważyć, że jest to układ zbieżny z tym, co przedstawiają prace Brodowskiego czy Vogela.  

 

Ilustracja 67 Dokumentacja ukazująca remont i zakres prac jakie dokonano wobec ruiny w 1824 roku. Projekt posłużył 
najprawdopodobniej jako inwentaryzacja do austriackiej przebudowy. Źródło: Sinko K., Santi Gucci Fiorentino i jego 
szkoła, Wydawnictwo Związku Kół Historyków Sztuki Studentów Uniwersytetów Rzeczpospolitej Polskiej, Kraków 1933. 

Dokumentacja techniczna opublikowana przez Krystynę Sinko w jej pracy „Santi Gucci 

Fiorentino i jego szkoła”, pokazuje jaki był stan po remoncie w 1824 roku. Rysunki 

kondygnacji nieznacznie się różnią od  „Project zur Wiedererbauung des verfallenen 

Schloses zu Łobzów”. Na pewno można znaleźć: dodatkowe wydzielone pomieszczenia 

w północno-zachodniej części i północno-wschodniej (kaplica), dodatkowe przebicie 

w sieni przejazdowej, równe wykończenie ścian północnych (brak poszarpanych 

fragmentów z dawnych ścian skrzydeł bocznych), drugą kondygnację krużganków czy 

nową piwnicę zaraz obok zejścia. Najprawdopodobniej jest to właściwy projekt remontu 

z 1824 roku, w którym to, zostały wyróżnione nowe i stare struktury. Dobrze widać to na 

przekroju, w którym w sposób graficzny inaczej została przedstawiona struktura ganku, 
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stropów i dachu, a inaczej zachowanych ścian piwnic, parteru i piętra południowego 

skrzydła. Możliwe, że projekt posłużył jako dokumentacja inwentaryzacyjna 

w projektowanej przebudowie na szkołę kadetów. Autorowi nie udało się dotrzeć do 

oryginału. 

 

Ilustracja 68 Dokumentacja z przebudowy Pałacu w Łobzowie na Instytut Kadetów. U góry rzut piwnic z zaznaczeniem 
zinwentaryzowanych piwnic. U dołu sytuacja z zaznaczeniem konturu pałacu. Zdjęcia: autor. Źródło: Zasób Archiwów 
Wojskowego Biura Historycznego. 

W roku 1852, od Benisza pałac nabył rząd austriacki, który to zburzył obiekt stawiając 

nowy.161 Dokumentacje, do nowo projektowanego budynku, jakim miała być Szkoła 

 
161 Eljasz-Radzikowski W., Kraków dawny i dzisiejszy, Nakładem autora, Kraków 1902, str. 484-485, 
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Kadetów Piechoty, udało się znaleźć w Archiwach Wojskowych. Poza planami sytuacyjnymi 

i rzutem samych piwnic, nie ma dokumentów inwentaryzacyjnych. Rysunek piwnic 

zawierał oznaczenie starego układu. Przyglądając się bliżej rzutowi, można zauważyć, że 

w każdej starej piwnicy, od strony południowej, było okno. Jest to zgodne ze szkicem 

Brodowskiego. Można przypuszczać, że za pełną dokumentację inwentaryzacyjną posłużył 

„Beniszowski” projekt przebudowy. Feliks Księżarski, który najprawdopodobniej kierował 

przebudową, chcąc uchronić pamięć o obiekcie, zachował sień wjazdową wraz 

z wszystkimi w niej portalami oraz zarys pałacowego układu i odbił lustrzany układ siedmiu 

osi dawnego ganku w nowym zachodnim skrzydle.162  

4.4 Współczesne badania archeologiczne i zachowane fragment pałacu 

W latach 60 XX wieku Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Katedra Historii 

Architektury Politechniki Krakowskiej przeprowadziły pierwsze badania archeologiczne, 

prowadzone przez Wiktora Zina oraz Kazimierza Radwańskiego. Celem prowadzonych 

badań było sprawdzenie przekazów wskazujących na czworoboczny charakter obiektu 

oraz ustalenie szerokości i długości skrzydeł bocznych wraz z łączącą je galerią. Przy 

pracach archeologicznych „natrafiono na reszty fundamentów oraz gruzowisko, pozostałe 

w miejscu skrzydła zachodniego oraz łączącej je galerii. W wykopach natrafiono również 

na narożnik wcześniejszej budowli, prawdopodobnie gotyckiej.”163 Oprócz tego odkryto 

detal architektoniczny pochodzący z XVII wieku z herbem Wazów. W wykopie wykonanym 

w miejscu skrzydła północnego, gdzie przypuszczalnie była galeria, znaleziono dekoracyjną 

ceglaną studzienkę w stylu renesansowym. W trakcie prac udało się pozyskać niewielkie 

ilości ceramiki średniowiecznej oraz renesansowej.164 Autorowi nie udało się dotrzeć do 

większej ilości materiału związanej z tymi badaniami archeologicznymi. 

 
Rączka J. W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 1996, str. 59. 
162 Rączka J. W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 1996, str. 5-7. 
163 Radwański K., Konserwatorskie prace archeologiczne prowadzone w Krakowie w 1960 roku [W:] Biuletyn 
Krakowski Tom III, Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej w Krakowie, Kraków 1961, str. 245. 
164 Radwański K., Konserwatorskie prace archeologiczne prowadzone w Krakowie w 1960 roku [W:] Biuletyn 
Krakowski Tom III, Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej w Krakowie, Kraków 1961, str. 245-247. 
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Ilustracja 69 Znaleziony detal architektoniczny z herbem Wazów w części zachodniej. Źródło: Radwański K., 
Konserwatorskie prace archeologiczne prowadzone w Krakowie w 1960 roku [W:] Biuletyn Krakowski Tom III, 
Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej w Krakowie, Kraków 1961, str. 247. 

Dodatkowe informacje, o tym, jak mogły przebiegać ściany budynku dostarczyć mogą 

ostatnie badania archeologiczne z 1999 oraz 2015 roku. Ich wyniki zostały opisane 

w Wiadomościach Konserwatorskich.165 Należy się odnieść w pierwszej kolejności do 

badań archeologicznych z 1999 roku, prowadzonych przez Klaudię Stalę oraz badań 

historyczno-konserwatorskich z analizą murów, dokonanej przez studio architektoniczne 

ARCHECON, pod kierunkiem Andrzeja Kadłuczki. Podczas badań wytyczono dziewięć 

 
165 Stala K., Wyniki badań archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki 
(dawnej letniej rezydencji królewskiej w Łobzowie) [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage 
Conservation 53/2018, 
Stala K., Królewska rezydencja Zygmunta III Wazy w Łobzowie. Próba rekonstrukcji [W:] Wiadomości 
Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 42/2015. 
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wykopów sondażowych. Znaleziono w nich fragmentarycznie zachowane partie 

nadziemne dawnego muru oraz masywne fundamenty, których posadowienie 

zarejestrowano na głębokości 4 metrów poniżej obecnego poziomu użytkowego. Odkryto 

też barokową posadzkę ceglaną ułożoną w jodełkowy wzór oraz fragmenty detali 

architektonicznych o charakterze barokowym z fazy Santi Gucciego.166  

 

Ilustracja 70 Przebieg odsłoniętych reliktów badań archeologiczno  - architektonicznych przeprowadzonych w południowo 
wschodnim narożu obecnego obiektu z 1999 roku z oznaczeniem wytyczonych dziewięću wykopów sondażowych. 
Dokumentacja rysunkowa ARCHECON, źródło: Stala K., Królewska rezydencja Zygmunta III Wazy w Łobzowie. 
Próba rekonstrukcji [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 42/2015, str. 56. 

W odkrywkowych miejscach 1a, 1b oraz 1c odsłonięto zewnętrzne ściany od strony 

wschodniej, narożnik południowo-zachodni oraz południową ścianę. Wykop odkrywkowy 

w obszarze 1a odsłonił cokół wykonany z okładziny kamiennej, a 1b najprawdopodobniej 

kamienną bazę pod narożną lizenę. Oba te elementy są widoczne na wcześniejszych 

materiałach historycznych, co tylko potwierdza wiarygodność jak wyglądał pałac. To, co 

 
166 Stala K., Królewska rezydencja Zygmunta III Wazy w Łobzowie. Próba rekonstrukcji [W:] Wiadomości 
Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 42/2015, str. 55-57. 
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się zachowało z ścian zewnętrznych było osadzone na jednorodnym technologicznie 

z kamienia łamanego murze fundamentowym. 

 

Ilustracja 71 Wykop 1a oraz 1b. Pierwszy pokazuje zachowany cokół kamienny w ścianie wschodniej, drugi kamienną 
podstawę w narożniku południowo-wschodnim najprawdopodobniej pod boniowaną lizenę, którą widać na 
XIX wiecznych szkicach. Zdjęcia: Klaudia Stala, dzięki uprzejmości autorki. 

Wykopy 2 oraz 4 potwierdzają układ ścian z inwentaryzacji na projekcie przebudowy 

pałacu z XIX wieku. Wykop numer 5 najlepiej ukazuje masywność muru fundamentowego, 

którego szerokość waha się pomiędzy 229 cm, a 235 cm. Na szczególną uwagę zasługuje 

obszar wykopu 9, gdzie było możliwe uchwycenie na głębokości 4 metrów od obecnego 

poziomu stopy fundamentowej. Zaraz obok na południe natrafiono na wspomnianą 

wcześniej posadzkę ceglaną. 
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Ilustracja 72 Odkrywka w miejscu numer 2, 5 oraz 9. Przy wykopie drugim widać fragment ściany biegnącej w kierunku 
północ południe. Przy miejscu piątym odsłonięcie wierzchniej części fundamentu. Dziewiąty obszar wykopu to miejsce, 
gdzie możliwe było uchwyceniem posadowienie fundamentu oraz znalezienie dawnego poziomu użytkowego.  
Zdjęcia: Klaudia Stala, dzięki uprzejmości autorki. 
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Ilustracja 73 Po lewej znaleziony w zasypie fragment manierystycznego detalu oraz po prawej odsłonięta część 
zachowanej posadzki ceglanej ułożonej w jodełkę przy wykopie dziewiątym. Fotografie wykonane przez Klaudię Stalę, 
źródło: Stala K., Królewska rezydencja Zygmunta III Wazy w Łobzowie. Próba rekonstrukcji [W:] Wiadomości 
Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 42/2015, str. 56. 

Badania archeologiczno – architektoniczne były pośrednim zadaniem związanym 

z głównymi pracami o charakterze ratowniczym dla stanu obiektu. W tym czasie 

przeprowadzono rewaloryzację oraz remont z przystosowaniem na funkcję akademicką 

dla Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Podczas prac określono domniemane 

pozostałości w obecnych murach z tkanek mających swą genezę w czasach gotyckich. 

 

Ilustracja 74 Rzut obecnego budynku  z zaznaczeniem kolorem czerwonym miejsc, w których są domniemane fragmenty 
gotyckich murów, rysunek studia architektonicznego ARCHECON, wykonała Klaudia Stala, źródło: Stala K., Wyniki badań 
archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki (dawnej letniej rezydencji królewskiej 
w Łobzowie) [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 53/2018, str. 73. 
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Podczas konserwatorskiej modernizacji obiektu wyeksponowano zachowane 

manierystyczne i barokowe detale, dające świadectwo jak bogate były zdobienia 

rzeźbiarskie w czasach świetności pałacu. 

 

Ilustracja 75 Detale historyczne w budynku Wydziału architektury Politechniki Krakowskiej , fotografie Klaudi Stali, źródło: 
Stala K., Królewska rezydencja Zygmunta III Wazy w Łobzowie. Próba rekonstrukcji [W:] Wiadomości Konserwatorskie 
Journal of Heritage Conservation 42/2015, str. 56. 

Ostatnie badania archeologiczne z 2015 roku były związane z przygotowaniem podłoża 

pod instalację windy w miejscu południowo-wschodniego skrzydła. Na obszarze 

o powierzchni 382 x 278 cm udało się znaleźć relikty w postaci fragmentów murów 

z różnych okresów budowy. Głównymi tkankami historycznymi był fundament oraz 

fragment muru nadziemnego kierunkowany osiowo północ-południe. 
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Ilustracja 76 Rzut wykopu pomieszczenia, rysunek wykonany przez Agnieskę Szkiłądź, źródło:  Stala K., Wyniki badań 
archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki (dawnej letniej rezydencji królewskiej 
w Łobzowie) [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 53/2018, str. 68. 

 

Ilustracja 77 Przekrój A-A wykopu pomieszczenia, rysunk wykonany przez Agnieskę Szkiłądź, źródło:  Stala K., Wyniki 
badań archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki (dawnej letniej rezydencji 
królewskiej w Łobzowie) [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 53/2018, str. 71. 

Materiał odkrytego fundamentu składał się z kamienia łamanego, fragmentów ciosów 

i cegieł na zaprawie wapienno-piaskowej. Jego grubość oszacowano na 230–250 cm, 

a odsłonięta głębokość od strony zachodniej, poniżej obecnego poziomu wnętrza, 
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wyniosła 205 cm i nie ukazała stopy fundamentowej. Od tej samej strony w licu znaleziono 

wyraźne podcięcie, sugerujące wyprowadzenie w tym miejscu pachy sklepiennej. 

Wschodnie lico tworzyło zewnętrzną elewację budynku, w której to części odsłonięto 

zachowane fragmenty cokołu z dużych dobrze obrobionych i wygładzonych ciosów 

kamiennych posadowionych na dwuwarstwowej ceglanej warstwie leżącej na kamiennej 

odsadzce fundamentu.167 Cokół został wykonany z piaskowca o miękkiej strukturze i różnił 

się od tego zastosowanego w południowo-wschodnim narożniku.168 Potwierdzałoby to, że 

w tym miejscu kończyła się część związana z przebudową przez Santi Gucciego, a zaczynała, 

w kierunku południowym, część dobudowana przez Giovaniego Trevano. Klaudia Stala 

stwierdza, że fundament ze względu na swoje parametry i strukturę „jest chronologicznie 

starszy od partii nadziemnej i został wtórnie użyty do posadowienia na nim ceglanej 

części”.169 

 

Ilustracja 78 Ujęcia fragmentarycznie zachowanego nadziemnego muru, po lewej lico zachodnie wraz z zachowanym 
poziomem użytkowym, po prawej wschodnie lico. Zdjęcia Klaudia Stala, źródło: Stala K., Wyniki badań archeologicznych 
w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki (dawnej letniej rezydencji królewskiej w Łobzowie) [W:] 
Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 53/2018, str. 69. 

 
167 Stala K., Wyniki badań archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki 
(dawnej letniej rezydencji królewskiej w Łobzowie) [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage 
Conservation 53/2018 , str. 69-71. 
168 Hryniewicz M., Królewska rezydencja w Łobzowie: od pałacu Santi Gucciego do malowniczej ruiny XIX 
wiecznej: przekształcenia obiektu na podstawie źródeł ikonograficznych, Politechnika Krakowska, Kraków 2017, 
str. 43. 
169 Stala K., Wyniki badań archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki 
(dawnej letniej rezydencji królewskiej w Łobzowie) [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage 
Conservation 53/2018 , str. 73. 
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Ilustracja 79 Widok perspektywiczny na wykop od strony południowo wschodniej z widocznym kamiennymi ciosami, 
zdjęcie Łukasz Łukaszewski, źródło: Stala K., Wyniki badań archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku 
tzw. Podchorążówki (dawnej letniej rezydencji królewskiej w Łobzowie) [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of 
Heritage Conservation 53/2018, str. 69. 

Zachowany szczątkowy mur nadziemny, od strony wewnętrznej, posiadał dwie 

warstwy cegieł w układzie główkowym, a od strony zewnętrznej trzy warstwy cegieł 

w podobnym układzie. Długość i szerokość zachowanych murów oszacowano między 100, 

a 106 cm. Luźne cegły wydobyte podczas prac ziemnych, wskazywały na rodzaj cegły 

palcówki o wymiarach 32 × 8 × 13 lub 26 × 12 × 8 cm.170 Fragment był częścią wnęki 

okiennej.171 Na uwagę zasługują jeszcze cegły. Ich wymiary mogą sugerować pochodzenie 

gotyckie, jednak jak wspomina Krystyna Sinko, cegły o tych wymiarach były stosowane 

jeszcze w XVI wieku jak na przykład w kościele św. Piotra w Krakowie, co może sugerować 

genezę z czasów Batoriańskich.172 Udało się też znaleźć w wykopie instalacyjnym, który był 

 
170 Stala K., Wyniki badań archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki 
(dawnej letniej rezydencji królewskiej w Łobzowie) [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage 
Conservation 53/2018 , str. 69-70. 
171 Stala K., Wyniki badań archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki 
(dawnej letniej rezydencji królewskiej w Łobzowie) [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage 
Conservation 53/2018 , str. 73. 
172 Sinko K., Santi Gucci Fiorentino i jego szkoła, Wydawnictwo Związku Kół Historyków Sztuki Studentów 
Uniwersytetów Rzeczpospolitej Polskiej, Kraków 1933, str. 27. 
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w południowo-wschodnim narożniku pomieszczenia, fragment cegły posadzkowej 

o wymiar 15 x 15 cm.173 

 

Ilustracja 80 Widok na ścianę południową wykopu. Widać na nim ślady kontynuacji muru ceglanego o szerokości ok. 1,4 
m oraz dostawiony mur z kamienia i cegły zalany zaprawą od strony zachodniej (na zdjęciu na prawo). Zdjęcie:  Klaudia 
Stala, źródło: Stala K., Wyniki badań archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki 
(dawnej letniej rezydencji królewskiej w Łobzowie) [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 
53/2018, str. 71. 

Oprócz wykopu, analizie poddano ściany wewnętrzne pomieszczenia. Głównie 

interesująca jest ściana zamykająca od południa. Odsłonięty fragment ukazał kontynuację 

muru zewnętrznego w kierunku południowym oraz prostopadle dostawiony, od strony 

zachodu, mur wykonany z cegły i kamienia z dużą ilością zaprawy. Jego kamienny 

fundament sięgał 205 cm poniżej współczesnej posadzki. „Na podstawie analiz 

architektonicznych oraz zachowanych źródeł, dostawiony mur, datuje się wstępnie na 

barokową fazę pałacu z czasów przebudowy rezydencji za panowania Zygmunta III Wazy, 

wykonanej według projektu Giovanniego Trevano.”174 

 
173 Stala K., Wyniki badań archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki 
(dawnej letniej rezydencji królewskiej w Łobzowie) [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage 
Conservation 53/2018 , str. 70. 
174 Stala K., Wyniki badań archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki 
(dawnej letniej rezydencji królewskiej w Łobzowie) [W:] Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage 
Conservation 53/2018 , str. 70. 
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Ilustracja 81 Odkryty ceglany poziom będący fragmentem wnęki okiennej, zdjęcie: autor. 

Omówione relikty można zlokalizować na wcześniej omówionych materiałach z XIXw. 

 

Ilustracja 82 Oznaczenie odkrytej wnęki okiennej na materiałach dotyczących XIX wiecznej ruiny pałacu, po lewej 
fragment szkicu Józefa Brodowskiego, po prawej fragment Project zur Wiedererbauung des verfallenen Schloses zu 
Łobzów. 
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Ilustracja 83 Fragment wschodniej części Podchorążówki z austriackiej dokumentacji przebudowy z początku XX wieku 
znalezione w Centralnym Archiwum Wojskowym, na czerwono oznaczono domniemane pozostałości murów gotyckich, 
a na zielono odkryte mury z fundamentami w oparciu o badania archeologiczne z 1999 roku i prace modernizacyjne 
obiektu (beżowa obwódka pokazuje obszar wykonania wykopów sondażowych) oraz ostatnie prace odkrywkowe z 2015 
roku przy przygotowaniu instalacji  pod windę, gdzie znaleziono relikty (niebieska obwódka pokazuje obszar prac). 
Opracował: Maksymilian Szpyt. 

Zachowane fragmenty świadczące o dawnym wyglądzie pałacu wciąż są widoczne 

w obecnej tkance budynku Podchorążówki. Pierwszym i najbardziej widocznym 

elementem, uważanym za oryginalnie  zachowany, jest brama wjazdowa południowa. 

Układ boniowania oraz dotychczasowe prace naukowe potwierdzają genezę portalu 

z czasów Zygmunta III Wazy. 
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Ilustracja 84 Odkryte tkanki materiałowe dawnej południowej bramy wjazdowej w elewacji obecnego budynku, 
forografia: Klaudia Stala, źródło: Stala K., Królewska rezydencja Zygmunta III Wazy w Łobzowie. Próba rekonstrukcji [W:] 
Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation 42/2015, str. 58. 

 

Ilustracja 85 Współczesny widok na dawną bramę wjazdową z jej charakterystycznym portalem. Obecnie w „sieni 
przejazdowej” znajduje się gabinet Dziekana Wydziału Architektury. Zdjęcie: Maksymilian Szpyt. 
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Kolejnym zachowanym elementem jest wewnętrzny portal z piaskowca od strony 

dawnego ganku arkadowego, na osi dawnej bramy przejazdowej - obecnie gabinetu 

Dziekana Wydziału Architektury. Na uwagę zasługuje kształt łuku, który przez spłaszczenie 

jest eliptyczny. Przypuszczalnie pochodzi z prac dekoracyjnych z okresu 1642-1646 roku.175 

 

Ilustracja 86 Odrestaurowany portal bramy wjazdowej od strony ogrodu. Zdjęcia: Maksymilian Szpyt. 

Następnym fragmentem, którego szacowana geneza sięga czasów przedbatoriańskich, 

według studia architektonicznego ARCHECON, są łuki murowane z cegły, wsparte na 

kamiennych kroksztynach. Czy rzeczywiście fragment pochodzi z czasów gotyckich, gdzie 

stanowił część budynku wchodzącego w zespół zabudowy obiektów wokół wieży, czy może 

z okresu wznoszenia południowego skrzydła przez Giovanniego Trevano, gdzie podpierał 

nadwieszoną ścianę piętra jako wewnętrzne rozwiązanie konstrukcyjne, trudno 

jednoznacznie określić. Relikt można podziwiać w obecnym pomieszczeniu szatni przy 

głównym wejściu do budynku. 

 
175 Rączka J. W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 1996, str. 35. 
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Ilustracja 87 Murowane łuki na kroksztynach zachowane w ścianach dzisiejszej szatni. Zdjęcie: Maksymilian Szpyt. 

Ślad dawnej rezydencji można zauważyć w układzie pilastrów w parterze elewacji 

północnej obecnego budynku. William Coxe wspominał o ganku wspartym na kolumnach 

doryckich. Porównując obecną formę z materiałami wizualnymi widać zachowanie 

głównych proporcji i kształtu ganku z nieznacznymi zmianami w detalach. 

 

Ilustracja 88 Współczesny widok od północnej strony na dawną część, gdzie znajdował się sklepiony ganek Pałacu 
Łobzowskiego. Podziały w parterze odpowiadają najprawdopodobniej dawnym arkadom. Zdjęcie: Maksymilian Szpyt. 

Kolejna część, która nie zachowała się w oryginalnym stanie to piwnice. Rzut 

w większości został zachowany, a sklepienia i dawne otwory okienne przebudowane. 
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Ilustracja 89 Zdjęcia wykonane w obecnej piwnicy. Miejsca, z których wykonano zdjęcia, oznaczono na planie przebudowy 
piwnic pałacu z austriackiej dokumentacji przebudowy z początku XX wieku znalezionej w Centralnym Archiwum 
Wojskowym. Zdjęcia i opracowanie: Maksymilian Szpyt. 

4.5 Wnioski wynikające z analizy materiałów historycznych 

Omówione materiały nakreślają ogólną historię obiektu, począwszy od jego powstania 

po przebudowę na współczesną formę. Nie dają one jednoznacznych odpowiedzi 

i pozostawiają wiele możliwości interpretacyjnych. Szczególnie informacje z najstarszego 

okresu, o dość ubogim przekazie, dają mgliste pojęcie, czym było słynne fortalicjum 

kazimierzowskie i z czego dokładnie składał się zespół. Dopiero archiwalia od początku XIX 

wieku obrazują stan i bardziej szczegółowy wygląd obiektu. Źródła pisane w postaci 

inwentarzy pozwalają zrozumieć układ i rozmiar budynku, jednak sposób, w jaki jest 

opisany wprowadzają pewne problemy interpretacyjne. Najwięcej trudności sprawiają 

dwa pietra wschodniego skrzydła. Zebrana ilość materiału nie jest wystarczająca do 
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pełnego odwzorowania wiarygodnych etapów stanu, w jakim znajdował się pałac na 

przestrzeni swojej historii, co wymusza zastosowanie domniemanego odwzorowania 

najmniej pewnych stanów obiektu, zaczynając od tych najlepiej udokumentowanych. 

W tym przypadku jest to stan ruiny z początku XVIII i XIX wieku. 

5 Proces cyfrowej rekonstrukcji 

Punktem wyjściowym będzie model z Warsztatów Konserwatorskich 2015/2016 oraz 

materiał, który zachował się do naszych czasów. W procesie modelowania posłużono się 

oprogramowaniem SketchUp Pro. 

 

Ilustracja 90 Model z prób komputerowej rekonstrukcji XIX-wiecznej ruiny Pałacu Łobzowskiego wykonana w ramach 
Warsztatów Doktoranckich Konserwatorskich 2015/2016. Opracował: Maksymilian Szpyt. 

5.1 Cyfryzacja reliktów 

Pierwszym elementem przeniesionym na cyfrową przestrzeń był portal bramy 

wjazdowej. Przy pomocy głównych wymiarów oraz zdjęć, utworzony cyfrowy odpowiednik 

został wkomponowany w elewację istniejącego modelu ruiny. Ujęcia cyfrowego obiektu 

zestawiono z materiałami historycznymi, dzięki temu skorygowano cały element ryzalitu. 

Porównanie portalu potwierdziło w dużym stopniu identyczność z przedstawionym 

w pracy Józefa Brodowskiego. Najprawdopodobniej brakującym elementem jest herb 

Wazów na zworniku bramy. 
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Ilustracja 91 Zestawienie ujęć bramy wjazdowej wraz z całym ryzalitem pałacu z okresu XIX wiecznej ruiny. Lewy górny 
narożnik - model cyfrowy, prawy górny narożnik - zdjęcia obecnego stanu, lewy dolny narożnik - szkic Józefa 
Brodowskiego, prawy dolny narożnik – litografia Michała Stachowicza. Opracował: Maksymilian Szpyt. 

Następnie wymodelowano wewnętrzny portal od strony ganku, którego położenie jest 

zgodne z „Project zur Wiedererbauung des verfallenen Schloses zu Łobzów”. Brak pełnego 

oddania detalu na dokumentacji można wytłumaczyć ogólnikowym charakterem rysunku.  
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Ilustracja 92 Porównanie sieni przejazdowej wraz z portalem wewnętrznym, po lewej widok na model, po prawej 
fragment z dokumentacji Project zur Wiedererbauung des verfallenen Schloses zu Łobzów. Opracował: Maksymilian 
Szpyt. 
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Ilustracja 93 Odtworzony cyfrowo portal wewnętrzy od strony dawnego ganku arkadowego. Zdjęcia i model: 
Maksymilian Szpyt. 

Kolejnym elementem wkomponowanym w posiadany model są, murowane łuki na 

kroksztynach. Można zauważyć, że największy łuk pokrywa się z miejscem, gdzie było 

przedtem przejście z jednego do drugiego pomieszczenia. Rozmiar i boczne łuki mogą 

świadczyć o istnieniu w tym miejscu obiektu starszego, związanego z czasami sprzed 

przebudowy dokonanej przez Zygmunta III Wazę, czy samego Stefana Batorego. Możliwe, 

że była to ściana zewnętrzna starej stajni obsługującej kazimierzowskie fortalicjum, która 

przeszkadzała w budowie nowego gmachu przez Batorego.176   

 

Ilustracja 94 Pierwszy etap rekonstruowania elementu w oparciu o samo zdjęcie. Detal łuków murowanych 
wkomponowany lokalizacyjnie w model ogólny ruiny. Po lewej widok na parter i lokalizację, po prawej zbliżenie na ścianę. 
Opracował: Maksymilian Szpyt. 

Po wymodelowaniu i umiejscowieniu go w cyfrowym modelu poddano go weryfikacji 

z dokumentacją „Project zur Wiedererbauung des verfallenen Schloses zu Łobzów”. 

 
176 Hryniewicz M., Królewska rezydencja w Łobzowie: od pałacu Santi Gucciego do malowniczej ruiny XIX 
wiecznej: przekształcenia obiektu na podstawie źródeł ikonograficznych, Politechnika Krakowska, Kraków 2017, 
str. 86. 
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Narysowany fragment, który w początkowej analizie inwentaryzacji nie dawał 

jednoznacznej odpowiedzi na to, czym jest dane oznaczenie graficzne, teraz po ponownej 

weryfikacji z cyfrowym fragmentem, został poprawnie zinterpretowany. Dzięki 

przestrzennemu rozeznaniu w modelu 3D można teraz wysnuć wnioski, jak wyglądała 

ściana wewnętrzna w tym pomieszczeniu. 

 

Ilustracja 95 W prawym dolnym rogu fragment dokumentacji „Project zur Wiedererbauung des verfallenen Schloses 
zu Łobzów”. Po lewej część modelu roboczego, który wizualizuje prawdopodobną strukturę dawnej ściany wewnętrznej 
z wkomponowanym zachowanym reliktem. W prawym górnym rogu zdjęcie obecnego stanu. Zdjęcie i model: 
Maksymilian Szpyt. 

Arkadowy układ z pilastrami dawnego krużganka został cyfrowo zrekonstruowany przy 

pomocy wcześniej omawianych materiałów historycznych. W pierwszej kolejności 

stworzono planszę referencyjną, która zestawiła wszystkie materiały, co ułatwiło proces 

porównawczy i modelowanie. Jest to w obecnych czasach powszechnie stosowana metoda 

pracy w różnych dziedzinach.  

Po wymodelowaniu arkad wzorowanych w głównej mierze na szkicu Vogela oraz jego 

kopii wykonanej przez Boema, podjęto próbę sprawdzenia autentyczności padania światła 

w szkicach. O ile wszystkie prace przedstawione na planszy referencyjnej (ilustracja 

poniżej) wykazują zgodność co do zachowania światłocienia i uchwycenia ujęcia 

w godzinach południowych, to wyjątkiem był szkic od strony dziedzińca przypisywany 

Vogelowi. Posiada on ostre światło, mocno podkreślające rzeźbę wewnętrznej elewacji. 

Takie światło jest możliwe do osiągnięcia przy przesileniu letnim w czerwcu około godziny 

20:00. Symulacja światła na modelu jest zbliżona do tego, co przedstawia szkic, który zdaje 

się przerysowywać oświetlenie dla podkreślenia detali. Nieścisłość, jakie można zauważyć 

to, kąt padania cienia na ścianie piętra pod ostrym skosem przy otworze drzwiowym, 

z zachowanego zachodniego skrzydła. Sugeruje to wysoko położone słońce, jakby wschód 
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był południem. Kolejną niekonsekwencją w padaniu cienia jest nierealnie oświetlony bok 

zachowanej kolumny na piętrze. Możliwe, że autor specjalnie zastosował taki zabieg, aby 

przedstawić bogatą rzeźbę i bryłę obiektu. Skopiowany szkic przez Boema nie posiadał 

światłocienia. 
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Ilustracja 96 Plansza referencyjna z materiałami dotyczącymi arkad krużganków, składająca się z pracy Usenera, Lange, 
zdjęć obecnego stanu, sztychu Freya na podstawie szkiców Vogela, szkicu Brodowskiego, szkicu Vogela i kopii szkicu 
Vogela wykonanej przez Boema oraz rzutu krużganków w parterze z „Project zur Wiedererbauung des verfallenen 
Schloses zu Łobzów”. 
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Ilustracja 97 Cyfrowa rekonstrukcja wewnętrznych arkad z zastosowaną symulacją oświetlenia przy przesileniu letnim 
koło godziny 20:00, opracował: Maksymilian Szpyt. 

W kolejnym etapie zajęto się materiałem z dokumentacji wykopu badań 

archeologicznych z 2015 roku w wschodnim skrzydle. Na podstawie szczegółowej 

dokumentacji, udzielonej dzięki uprzejmości Klaudii Stali, odwzorowano trójwymiarowy 

cyfrowy wykop. 

 

Ilustracja 98 Cyfrowy model wykopu stworzony dzięki dokumentacji udzielonej przez Klaudię Stalę. Opracował: 
Maksymilian Szpyt. 

Fragment został dopasowany do modelu głównego i wykazał niewielką rozbieżność 

w wymiarach w modelu ogólnym, wynikającą z modelowania na podstawie starej 

dokumentacji przebudowy. W tym przypadku ściana z modelu ogólnego jest szersza 

o około 6 cm, mierząc od ściany wewnętrznej do lica cokołu. Potwierdzałoby to 

wiarygodność dokumentacji „Project zur Wiedererbauung des verfallenen Schloses zu 

Łobzów” . 
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Ilustracja 99 Ulokowanie modelu wykopu w modelu ogólnym, widok w perspektywie, rzut, widok frontowy. Opracował: 
Maksymilian Szpyt. 

Aby w pełni wykorzystać proces naniesienia poprawek wynikających z wpasowanego 

modelu wykopu z 2015 roku, wymodelowano cyfrowy odpowiednik badań 

archeologicznych z 1999 roku, na podstawie zdjęć i dokumentacji udostępnionych dzięki 

uprzejmości Klaudii Stali. Na podstawie porównania został skorygowany szczegół okna 

wschodniego. 

 

Ilustracja 100 Uproszczony model pokazujący odkryte relikty murów pałacu z badań archeologicznych w 1999 roku.  
Opracował: Maksymilian Szpyt. 
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Ilustracja 101 Wkomponowanie modeli badań archeologicznych z 1999 i 2015 roku w model ogólny. Opracował: 
Maksymilian Szpyt. 

5.2 Modelowanie historycznych brył 

Autor aby lepiej pokazać problemy, z jakimi trzeba się zmagać w trakcie cyfrowych 

rekonstrukcji  przedstawi to na kondygnacji piwnicy, od której zaczęto rekonstrukcję.  Przy 

modelowaniu piwnic przygotowano planszę referencyjną zawierającą wszystkie zebrane 

dokumentacje inwentaryzacyjne. Zestawione rysunki dopasowano w odpowiednich 

proporcjach do lepszego porównania ich rzutów i przekrojów. Oprócz tego, wykorzystano 

współczesną dokumentację fotograficzną oraz fragmenty opisów z inwentarzy 

dotyczących piwnic oraz zejścia do nich. 
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Ilustracja 102 Zestawienie rzutów i przekrojów branych pod uwagę przy modelowaniu piwnicy. U góry rzut parteru 
i przekrój „Project zur Wiedererbauung des verfallenen Schloses zu Łobzow”. W środku rzut parteru, piwnicy i przekrój 
dokumentacji przebudowy najprawdopodobniej z 1824 roku opublikowanej przez Krystynę Sinko. U dołu rzut piwnic 
z dokumentacji przebudowy pałacu na Instytut Kadetów znaleziony w Zasobach Archiwum Wojskowego Biura 
Historycznego. 
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Na tym etapie nastąpił problem z dekodowaniem treści przekazywanej przez 

dokumentację i rozbieżność w przedstawionych materiałach, i opisach. Pierwszym 

problematycznym jest zejście do piwnicy. Z braku czytelnego oznaczenia na rysunkach oraz 

szerokiej możliwości interpretacji opisów inwentarzy, przyjęto wersję zejścia jako otwór 

w posadzce przejścia łączącego sień z gankiem, z drewnianymi schodami zabiegowymi. 

Kolejna nieścisłość to oznaczenie na projekcie z przebudowy na Instytut Kadetów otworów 

okiennych w piwnicach od strony wschodniej i zachodniej, które nie są wspominane 

w inwentarzach. Pozostają domysły, czy były to kiedyś okna, po których pozostały wnęki 

i nie poświęcono im uwagi, czy jest to błąd rysunkowy, czy może przeróbki beniszowskie? 

 

Ilustracja 103 Widoki na model prawdopodobnego wyglądu piwnic. Lewy górny róg - widok na przekrój poziomy piwnic. 
Lewy środkowy - widok w pomieszczeniu pierwszej piwnicy do której schodzono. Lewy dolny róg - widok rentgenowski 
piwnicy od południa. Prawy górny róg - przekrój pionowy przez prawdopodobne zejście. Prawy dolny róg - widok 
rentgenowski z pozycji przekroju poziomego w parterze nad piwnicami. Opracował: Maksymilian Szpyt. 

Chcąc wymodelować fazy pałacu, idąc retrospektywnie od naszych czasów czyli okres 

dzierżawy przez Benisza, zrobiono w tym miejscu wyjątek. Ta faza stanu obiektu została 

pominięta na rzecz wcześniejszego okresu stanu ruiny, z racji większej ilości materiału 

posiadanego do rekonstrukcji. Materiał z warsztatów jeszcze raz zrewidowano w oparciu 

o nowo pozyskane materiały, w tym inwentaryzację. Analiza materiałów dotyczyła głównie 

prześledzenia opisu pomieszczeń, które zachowały się do momentu wykonania 
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dokumentacji „Project zur Wiedererbauung des verfallenen Schloses zu Łobzów”. Kolejny 

raz stworzono planszę zbiorczą materiałów wizualnych kluczowych dla tego etapu. 

 

Ilustracja 104 Plansza referencyjna zestawiająca omawiane materiały w sposób ułatwiający analizę i porównywanie 
materiałów w procesie modelowania i procesu analitycznego. Opracował: Maksymilian Szpyt. 

Następnie umieszczono plan Gołuchowskiego w przestrzeni cyfrowej w celu lepszego 

lokalizowania punktów widokowych. Zaczynając od inwentaryzacji z 1736 roku rozpoczęto 

„spacer" po cyfrowym modelu, idąc od pomieszczenia do pomieszczenia. W procesie 

modelowania pominięto odtworzenie opisanych detali wyposażenia, szczególnie stolarki. 
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Wraz z każdym pomieszczeniem przekładano coraz więcej informacji na stan cyfrowy. 

Często wracano do poprzednich już wymodelowanych pomieszczeń w związku 

z nasuwającymi się refleksjami i przemyśleniami związanymi z głębszym wniknięciem 

w opisy inwentarzy i problemami sensownego powiązania przestrzennego odczytanych 

danych. Przekładało się to na lepsze odwzorowanie prawdopodobnego stanu pałacu przy 

pomocy cyfrowej przestrzeni. Przykładem tego jest wspomniana piwnica. W trakcie 

powtórnego analizowania i porównywania materiałów nasunęły się, w przedziale czasu, 

przemyślenia o transformacji przestrzennej i funkcjonalnej związane z prawdopodobnymi 

zmianami budowlanymi przy zejściu do piwnicy. 

 

Ilustracja 105 Prawy górny róg rzut piwnic z zaznaczonym fragmentem błędnej interpretacji na dokumentacji 
z domniemanej przebudowy przez Benisza, publikacja: Krystyna Sinko. Prawy dolny róg ten sam fragment piwnicy 
z dokumentacji  przebudowy na Instytut Kadetów znalezionej w Zasobach Archiwum Wojskowego Biura Historycznego. 
Błędna interpretacja jak wyglądało zejście do pierwszej piwnicy. Lewy górny róg perspektywa, lewy dolny róg rzut 
z modelu, opracował: Maksymilian Szpyt.  

W obu dokumentacjach funkcjonuje pomieszczenie obok zejścia do piwnicy pierwszej, 

o czym nie wspominają inwentarze. Można przypuszczać, że pomieszczenie to, przed 

przebudową przez Benisza nie istniało. Po 1824 roku dzierżawca prawdopodobnie zlecił 

wykonanie nowej piwnicy, a przypuszczalny dostęp do niej jest widoczny na rzucie 
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projektu opublikowanego przez Sinko. Na dokumentacji 

z austriackiej przebudowy na Szkołę Kadetów widać, że ściana pomiędzy pomieszczeniem 

zejścia a piwnicą Beniszowską już nie istnieje. Przypuszczalna interpretacja, jak mogły 

wyglądać piwnice od początku istnienia do stanu ruiny pokazano na ilustracjach poniżej. 

 

Ilustracja 106 Poprawiny model zejście do piwnicy. Po lewej - widok z środka piwnicy. W środku - widok z góry. Po prawej 
- rzut. Opracował: Maksymilian Szpyt. 

 

Ilustracja 107 Rozmieszczenie pomieszczeń w kondygnacji podziemnej na podstawie inwentarza z 1736 roku. Opracował: 
Maksymilian Szpyt. 

Wraz z kolejnymi analizami i porównaniami ujęć stale pojawiają się problemy 

interpretacyjne lub nieznaczne braki w zbieżności informacji w kontekście plany-rysunki-

opis. Jedne z ważniejszych to brak wyrysowania ściany na piętrze w inwentaryzacji „Project 

zur Wiedererbauung des verfallenen Schloses zu Łobzów” oraz interpretacja otworów 

okiennych i drzwiowych w miejscu sieni i ustępu w zachodnim skrzydle. 
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Ilustracja 108 Porównanie cyfrowego modelu ruiny pałacu z kluczowymi pracami wizualnymi. Opracował:  
Maksymilian Szpyt. 
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Ostatecznie pomiędzy ilustracjami a modelem pozostaje wiele elementów 

niewyjaśnionych, ale jak można zauważyć, proces modelowania pozwala na lepsze 

zrozumienie i szerszą analizę w oparciu o pracę w przestrzeni wirtualnej.  

Bazując w głównej mierze na treści inwentarza z 1736 roku wykonano na tym etapie 

wstępną schematyczną interpretację rozkładu pomieszczeń pałacu. 

 

Ilustracja 109 Wstępny schemat rozmieszczenia pomieszczeń parteru na podstawie inwentarza z 1736 roku. Opracował: 
Maksymilian Szpyt. 

Bez podpierania się modelowaniem 3D, na etapie wstępnego szkicu interpretacyjnego 

układu niewymodelowanych pomieszczeń, wykonano błędny schemat. Błąd wyniknął 

w momencie odtworzenia danych w cyfrowej przestrzeni. 
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Ilustracja 110 Wstępny schemat rozmieszczenia pomieszczeń na piętrze na podstawie inwentarza z 1736 roku. 
 Opracował: Maksymilian Szpyt. 

Doświadczenie wyniesione z poprzedniego opracowania pałacu, w stanie ruiny, 

pomogło w lepszym zrozumieniu przemian, jakie zaszły w bryle obiektu po Beniszowskiej 

przebudowie. W tym celu ponownie stworzono planszę referencyjną z materiałami 

związanymi z tym okresem oraz odwołano się do słów Grabowskiego i opisu z czasopisma 

„Przyjaciel Ludu”. 

Proces modelowania pozwolił na zauważenie zmian, jakie zostały dokonane w obrębie 

budynku, szczególnie w zakresie układu wewnętrznego. Najwięcej modyfikacji dokonano 

w fragmentach skrzydeł bocznych oraz komunikacji pionowej obiektu. Dawną kaplicę oraz 

pokój sklepiony pod nią podzielono na mniejsze pomieszczenia. Podobnie, skrzydło 

zachodnie podzielono na mniejsze kwatery. Została odbudowana galeria na piętrze. 

Piwnicę poszerzono o kolejne pomieszczenie. Wiele elementów pozostało nadal 

niezidentyfikowanych i nie wiadomo, co dokładnie przedstawiają. 
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Ilustracja 111 Plansza referencyjna zestawiająca omówione już materiały powiązane z  przebudową dokonaną przez 
Benisza w 1824 roku. Opracował: Maksymilian Szpyt. 
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Ilustracja 112 Model zrekonstruowanego stanu pałacu po 1824 roku. Opracował: Maksymilian Szpyt. 
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Ilustracja 113 Zestawienie rzutów  i przekroju modelu pałacu ze stanu po 1824 roku.  Opracował: Maksymilian Szpyt. 

Kolejny etap pałacu dotyczy momentu odnowy po zniszczeniach szwedzkich, czyli za 

panowania Jana III Sobieskiego. Proces wymagał dużego nakładu pracy przy dekodowaniu 

posiadanych materiałów w celu przełożenia ich na model 3d. Praca polegała na 

wieloetapowych korektach na każdym poziomie zaawansowania modelu. Wtórne 

porównywanie i modelowanie tych samych fragmentów było bardzo problematyczne, 

ze względu na powiązanie wszystkiego w całość. Parter obiektu został niemalże 
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identycznie opisany we wszystkich inwentarzach po 1655 roku, poza nieznacznymi 

detalami jak: drewniane konstrukcje, stan nakrycia dachu, kominy, stolarka, zamurowane 

otwory drzwiowe i posadzki, które na przestrzeni czasu zmieniały się.  

 

Ilustracja 114 Rozmieszczenia pomieszczeń w parterze pałacu oraz konstrukcji nakrycia pomieszczeń w większości 
opracowano na podstawie inwentarzy z 1736, 1709, 1692 i 1667 roku. Opracował: Maksymilian Szpyt. 

Każde pomieszczenie w trakcie modelowania było analizowane pod kątem 

prawdopodobnego wyglądu. Sprawdzano konstrukcje i relacje pomieszczeń. Podjęto 

próbę sprawdzenia, czy dane piony kominów zgadzały się zarówno na parterze, jak i na 

piętrze. Dzięki modelowaniu przestrzennemu możliwe było prześledzenie, jakie 

rozwiązania konstrukcyjne mogły być zastosowane. W trakcie modelowania nasunęło się 

przypuszczenie, że jednym z głównych powodów zawalenia się bocznych części było 

rozwiązanie konstrukcyjne nakryć pomieszczeń. Pomieszczenia w skrzydle wschodnim 

i zachodnim posiadały sklepienia. W związku z osłabieniem konstrukcji ścian z powodu 

warunków atmosferycznych (zaciekanie wody, zamarzania i braku konserwacji) siły 

rozporowe sklepień przyczyniły się do zawalenia się bocznych części. Autor uważa to za 

logiczne wyjaśnienie katastrofy budowlanej starszych partii pałacu. Za brakiem trwałości 

dachu może przemawiać to, że był on kryty gontem, a nie dachówką ceramiczną jak 

poprzednio.  
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Ilustracja 115 Rozmieszczenie pomieszczeń pietra oraz konstrukcji nakrycia pomieszczeń w większości opracowane na 
podstawie inwentarzy z 1736, 1709, 1692 i 1667 roku. Opracował: Maksymilian Szpyt. 

Dzięki modelowaniu rozpatrywano relacje przestrzenne, które były wymuszane samą 

metodą pracy. Dodatkowo, możliwość zastosowania tekstur materiałów 

na poszczególnych elementach i płaszczyznach modelu pozwalała na zapis informacyjny 

danych, jak na przykład posadzki w poszczególnych pomieszczeniach. Pomimo wszelkich 

starań spora część informacji nie była możliwa do poprawnej interpretacji. Szczególnie 

najstarsza część wschodnia. Druga i trzecia kondygnacja oraz narożne północno-

wschodnie schody w wyniku na dość niejasnych przekazów podziału pomieszczeń 

wymodelowano na tyle, na ile znajdowano logiczne wyjaśnienie i rozwiązanie z powodu 

nie wystarczającej ilości informacji.  
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Ilustracja 116 Rozmieszczenie pomieszczeń trzeciej kondygnacji nadziemnej pałacu wraz z konstrukcją nakrycia 
pomieszczeń w większości opracowane na podstawie inwentarzy z 1736, 1709, 1692 i 1667  roku. Opracował: 
Maksymilian Szpyt. 

Wiele elementów przedstawionych na modelu należy traktować szkicowo 

i niedosłownie, z racji częstego braku odpowiedzi lub jednoznacznego uzasadnienia tego, 

jak dany element wyglądał. Przykładem może być tutaj dach. Czy posiadał on lukarny do 

strychu? Czy był strych i funkcjonował w owym czasie, skoro schody na górę już nie 

istniały? Czy okap i kalenica części bocznych były na równi z częścią południową, a może 

niżej? Czy poprzedni dach spalony przez Szwedów mógł naruszyć strukturę ścian, obniżając 

ich wysokość? Pytania można mnożyć, a ich rozwiązanie wymaga odrębnych opracowań. 

Na co warto zwrócić uwagę, to możliwość precyzyjnego stawiania pytań nasuwających się 

w procesie modelowania, które bez korzystania z tej techniki nie zawsze padają w procesie 

rekonstrukcji. Po każdym procesie modelowania następuje moment refleksji i wymusza to 

pracę wieloetapowych korekt, z uszczegóławianiem i poprawą bryły idącą niemal 

w nieskończoność.   
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Ilustracja 117 Porównanie modelu w trakcie modelowania z modelem skończonym. W trakcie procesu każdy element 
bryły wymaga zastanowienia się. Błędy często są popełniane i korygowane, aby w ostateczności uzyskać odpowiednio 
spójny i logiczny model przestrzenny. Opracował: Maksymilian Szpyt. 

 

 

Ilustracja 118 Perspektywy na teoretyczną bryłę zrekonstruowanego stanu odnowionego pałacu po zniszczeniach przez 
Szwedów w większości opracowany na podstawie inwentarzy z 1736, 1709, 1692 i 1667  roku. Opracował: Maksymilian 
Szpyt. 
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Ilustracja 119 Przekroje przez model pokazujące wnętrza. Idąc od góry: skrzydło wschodnie, skrzydło zachodnie, oś bram 
i skrzydło południowe. Opracował: Maksymilian Szpyt. 
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Kolejny rekonstruowany teoretyczny stan pałacu dotyczy okresu od skończonych prac 

budowlanych i adaptacyjnych przez Władysława IV Wazę, pod nadzorem Trevano w 1646 

roku, do spalenia i grabieży szwedzkiej w 1655 roku. Ten krótki okres jest momentem 

szczytowym dla pałacu w Łobzowie. Posiadał marmurowe kolumny w galerii, posadzkę 

marmurową w sieni (pomiędzy pokojem czwartym i piątym) oraz bogatszą ilość detali 

i dach z dachówek ceramicznych, z lukarnami doprowadzającymi światło do strychu. Bryła 

ogólna przypuszczalnie nie mogła znacznie się różnić od wcześniej omówionego stanu.  

 

 

Ilustracja 120 Przypuszczalny wygląd pałacu z swojego szczytowego okresu architektonicznego. U góry widok ogólny na 
model cyfrowy, poniżej zbliżenie na galerię. Opracował: Maksymilian Szpyt. 
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Z powodu niewielkiej ilości informacji, zostaje pominięty stan pałacu z późniejszej 

przebudowy przez Zygmunta III Wazę na rzecz modelu w oparciu o inwentarz z roku 1595 

oraz umowę pomiędzy Santi Guccim, a Stefanem Batorym, który zawiera informacje 

o pomieszczeniach. W trakcie przeróbek, zauważono wciąż występujące nieścisłości takie 

jak: wysokość okapów, położenie okien czy grubości poszczególnych ścian. Ale to, co 

najbardziej rzutowało na wrażenie, to skala zmian, jakie miały miejsce pomiędzy stanem 

za Santi Gucciego, a za Giovanni Trevano. W trakcie modelowania nasunęło się wiele 

przemyśleń i nowych pytań. Podział pomieszczeń i konstrukcje przykryć były inne od tych 

późniejszych. Przykładem jest pomieszczenie w południowo-zachodnim narożniku 

zachodniej kamienicy, które stanowiło jedną dużą komnatę i posiało inną konstrukcję 

przykrycia, jak i przebieg ściany wewnętrznej. Wieża kazimierzowska według opisu 

posiadała cztery kondygnacje, na których znajdowało się kolejno, idąc od poziomu gruntu: 

piwnica, izba wielka, komnata i kaplica pod przykryciem. Pomimo posiadanego opisu wiele 

fragmentów pozostawiało zbyt dużą dozę interpretacyjną, czego przykładem jest część 

wieży ze schodami i sionką. Przy pomocy  modelowania 3D przeprowadzono kilka różnych 

wariantów rozwiązań układu i konstrukcji, jakie mogły funkcjonować w tej części. 
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Ostatecznie przyjęto wariant, który posiadał najbardziej logiczne uzasadnienie 

funkcjonalne.  

 

Ilustracja 121 Rozmieszczenia pomieszczeń w parterze pałacu oraz konstrukcji nakrycia pomieszczeń opracowano na 
podstawie inwentarza z 1595 roku oraz umowy między Stefanem Batory, a Santi Guccim o prace budowlane w pałacu. 
Opracował: Maksymilian Szpyt. 

 Jak się okazało w trakcie modelowania, samo operowanie informacjami dotyczącymi 

tylko pałacu nie było wystarczające. Należało sięgnąć po informacje z zakresu 

zagospodarowania otoczenia. W tym przypadku rozeznania położenia kuchni, ogrodów czy 

sadzawek przy pomocy dawnych panoram Krakowa. 
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Ilustracja 122 Rozmieszczenia pomieszczeń na piętrze pałacu oraz konstrukcji nakrycia pomieszczeń opracowano na 
podstawie inwentarza z 1595 roku oraz umowy między Stefanem Batory, a Santi Guccim o prace budowlane w pałacu. 
Opracował: Maksymilian Szpyt. 

Przyjęto ogólny wygląd bryłowy obiektu, kierując się widokiem zamku w Pińczowie na 

miedziorytach Erika Dahlbergha. Niewykluczone, że kamienice jednak posiadały 

charakterystyczne zwieńczenie ścianami szczytowymi jak w  pałacu w Książu Wielkim. 

Jednak ze względu na to, jak układa się bryła obiektu w związku z układem pomieszczeń 

oraz posiadając informacje o problemach finansowych przy dokończeniu przebudowy 

batoriańskiej, uznano rozwiązania nakrycia obiektu ze wspomnianego zamku za bardziej 

sensowne jako wzór przy rekonstrukcji.  



 

149 
 

 

Ilustracja 123 Rozmieszczenia pomieszczeń na piętrze pałacu oraz konstrukcji nakrycia pomieszczeń opracowano na 
podstawie inwentarza z 1595 roku oraz umowy między Stefanem Batory, a Santi Guccim o prace budowlane w pałacu. 
Opracował: Maksymilian Szpyt. 

 

Ilustracja 124 Przekrój przez model skrzydła wschodniego pokazujące wnętrze. Opracował: Maksymilian Szpyt. 
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Ilustracja 125 Perspektywy na teoretyczną bryłę zrekonstruowanego stanu po ostatecznej przebudowie wykonanej przez 
Santi Gucciego za panowania Zygmunta III Wazy na podstawie inwentarza z 1595 roku oraz umowy między Stefanem 
Batory, a Santi Guccim o prace budowlane w pałacu. Opracował: Maksymilian Szpyt. 

Posiadając model z stanu po pierwszej przebudowie Zygmunta III Wazy z drugim 

udziałem przy pracach Santi Gucciego oraz model stanu z czasu po przebudowie 

Władysława IV Wazy w latach 1642-1646 pod nadzorem Giovanniego Trevano, 

przystąpiono do rekonstrukcji stanu pośredniego, czyli po drugiej przebudowie Zygmunta 

III Wazy, z pierwszym udziałem Trevano przy obiekcie. W tym celu zestawiono 

opracowywany model pomiędzy dwoma posiadanymi już bryłami, aby lepiej ocenić stan 

przejściowy pomiędzy jedną a drugą fazą. W trakcie modelowania stanu przejściowego 

nasuwało się wiele wątpliwości o wygląd obiektu. Z racji braku większej ilości informacji 

skłoniono się do wersji bliższej późniejszego stanu tego, jak obiekt mógł wyglądać 

w poszczególnych rozwiązaniach. Po raz kolejny najwięcej problemów sprawiała stara 

wschodnia część. Panoramy z początku XVII wieku, które pokazywały bryłę po 

przebudowie skończonej w 1605 roku sugerują, że strona wschodnia posiadała liczbę okien 

większą niż opisywaną w inwentarzach z stanu bliższego ruinie. Zatem zamurowania 

i redukcja otworów musiała mieć prawdopodobnie miejsce najwcześniej za Władysława IV 

Wazy. Podczas modelowania nasunęło się sporo pytań dotyczących wysokości 

kondygnacji, wielkości i rozmieszczenia okien. 
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Ilustracja 126 Perspektywa porównująca teoretyczne stany historyczne obiektu z poszczególnych okresów. Od prawej górnej 
do lewej dolnej: przebudowa przez Stefana Batorego oraz późniejsza Zygmunta III Wazy obie pod nadzorem Santi Gucciego, 
przebudowa Zygmunta III Wazy pod nadzorem Giovanniego Trevano, Władysław IV Waza pod nadzorem Giovanniego 
Trevano. Widok od strony północno-wschodniej. Opracował: Maksymilian Szpyt. 

 

 

Ilustracja 127 Perspektywa porównująca teoretyczne stany historyczne obiektu z poszczególnych okresów. Od lewej dolnej do 
prawej górnej: przebudowa przez Stefana Batorego oraz późniejsza Zygmunta III Wazy obie pod nadzorem Santi Gucciego, 
przebudowa Zygmunta III Wazy pod nadzorem Giovanniego Trevano, Władysław IV Waza pod nadzorem Giovanniego 
Trevano. Widok od strony południowo-zachodniej. Opracował: Maksymilian Szpyt. 



 

152 
 

 

Kolejny ostateczny okres, jaki został poddany rekonstrukcji to kazimierzowskie 

fortalicjum. W oparciu o rozeznane modele i informacje wymodelowano jak mogła 

wyglądać bryła. Proces rzeźbienia ukazał bryłę bardzo zbliżoną do wieży mieszkalno-

obronnej w Będzinie. Czy niższa część bryły posiadała analogiczne nakrycie w postaci dachu 

dwuspadowego czy może otwarty punkt z krenelażami, trudno jednoznacznie określić. 

Utworzony obiekt posiada rzut prostokątny o wymiarach około 16,5 x 9,5 m 

z wysokością mierzącą do 22 m co odpowiadałoby gabarytom podobnym do obiektów 

z tego okresu i regionu. Oprócz samej wieży określono jeszcze teoretyczny wygląd bryły 

budynku posiadającego dawne murowane piwnice i prawdopodobnie drewniane piętro 

z  izbami nad sobą. Ze względów na taki układ przyjęto, że od strony wschodniej od 

Krakowa funkcjonowała w murze kurtynowym brama wyjezdna wówczas zlokalizowana 

pomiędzy oboma obiektami. Według instrukcji od Stefana Batorego do Wielkorządcy 

Krakowskiego z 1585 roku wiadomo, że funkcjonowała stajnia. Uznano, że jej 

prawdopodobna lokalizacja znajdowała się po zachodniej stronie kompleksu. Bryłą oraz 

gabarytem stajni nawiązano do budynku z piwnicami. Kompleks posiadał zapewne więcej 

obiektów (jak studnia czy inne gospodarcze zabudowy służące obsłudze fortalicjum) i 

przedstawiony widok ma charakter bardzo szkicowy. 

 

Ilustracja 128 Teoretyczny model zespołu fortalicjum kazimierzowskiego. Widok od strony południowo-zachodniej. 
Opracował: Maksymilian Szpyt. 
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Ilustracja 129 Teoretyczny model zespołu fortalicjum kazimierzowskiego. Widok od strony północno-wschodniej. 
Opracował: Maksymilian Szpyt. 

 

Ilustracja 130 Teoretyczny model zespołu fortalicjum kazimierzowskiego. Widok od strony północno-zachodniej. 
Opracował: Maksymilian Szpyt. 
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Ilustracja 131 Przypuszczalne rozmieszczenia pomieszczeń w parterze średniowiecznego fortalicjum. Opracował: 
Maksymilian Szpyt. 

 

Ilustracja 132 Przypuszczalne rozmieszczenia pomieszczeń na piętrze średniowiecznego fortalicjum. Opracował: 
Maksymilian Szpyt. 
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Ilustracja 133 Przypuszczalne rozmieszczenia pomieszczeń na drugim piętrze średniowiecznego fortalicjum. Opracował: 
Maksymilian Szpyt. 

6 Wnioski końcowe 

Przedstawiona praca pokazuje skomplikowany proces rekonstrukcji historycznych brył 

metodą cyfrowego odtwarzania. Należy zauważyć, że praca nie została w pełni zakończona 

i nie przedstawia w sposób wyczerpujący historycznych form pałacu oraz pełnego 

spektrum jakie daje technologia pracy w cyfrowej trójwymiarowej przestrzeni. Przykłady, 

jak i omówiona praca pokazują, że jakiekolwiek rekonstrukcje wymagają zespołu 

w dziedzinie nie tylko modelowania, ale i architektury, historii architektury, sztuki, osób 

posiadających wiedzę i osób o umiejętności analitycznej, potrafiących powiązać informacje 

w całość. Nie bez powodu w przytoczonych na początku analogicznych projektach przy 

pracy brały udział kadry osób specjalizujących się w odpowiednich dziedzinach. 

Współpracowano z instytutami i jednostkami dysponującymi zasobami informacyjnymi, 

specjalistyczną wiedzą oraz umiejętnościami ich interpretacji i dekodowania. Znajomość 

sposobu tradycyjnej metody badań historycznej opisanej przez Jerzego Topolskiego 

pokazuje na przykładzie owej pracy, że analiza materiałów i posiadana wiedza jest 

kluczowa przy tego typu zadaniach, a samo modelowanie stanowi bardzo pomocne 

narzędzie, pozwalające analizować, stawiać pytania i porównywać. W trakcie całego 



 

156 
 

procesu pojawiają się nowe pytania o szczegóły, czego przykładem jest tutaj wysokość 

kondygnacji, wielkość okien, ich rozmieszczenie czy sposób komunikacji. Retrospektywny 

sposób nie do końca okazał się wzorowy. Wnioskuje się, że należy zaczynać od „punktów”, 

do których posiadamy najwięcej informacji, a następnie łączyć owe „punkty” w cały obraz. 

Kolejny aspekt metody pokazał, że podlega ona procesowi wieloetapowych korekt. Każdy 

etap nakłada „warstwę” poprawek, pytań, refleksji, przemyśleń, cofnięć 

i rozwiązań. Często w procesie modelowania następowała przerwa, w trakcie której autor 

szukał uzupełnienia informacji lub poddawał ponownej analizie materiały. Zatem punkt 

wyjściowy, czyli opracowanie zasobów potrzebnych do rozpoczęcia rekonstrukcji jest 

bardzo kluczowy, ale przewija się on na całym etapie procesu modelowania z rosnącą 

potrzebą uzupełniania o dodatkowe dane. Tak jak i w przypadku rekonstrukcji „Miasta 

Ruin” czy „Warszawa 1935 Wola” należało uzupełniać i poprawiać tworzone modele 

w oparciu o nowe dokumenty pozyskiwane w trakcie procesu modelowania. Jak wykazały 

wnioski z analizy podobnych prac, najbardziej kluczowymi materiałami są materiały 

wizualne, które dają najwięcej informacji i stanowią bardzo dobry punkt wyjścia do 

późniejszej analizy z danymi tekstowymi. Oprócz samej pracy w trójprzestrzennym 

środowisku cyfrowym, autor wspomagał się wypunktowaniem na osi czasu 

i przyporządkowaniem chronologii zdarzeń, jak i materiałów w czasie oraz tworzeniem 

plansz referencyjnych pomagających lepiej porównywać, analizować i konfrontować 

informacje z tworzonymi modelami. Tylko tak można było sprawnie operować procesem 

rekonstrukcyjnym, jednak, tak jak wspomniano wcześniej, jest to zadanie dla 

wieloosobowego zespołu specjalistów i osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania. 

Wynika z tego, że modelowanie procesu transformacji obiektu historycznego nie działa 

tylko w trzech wymiarach przestrzeni, ale jeszcze w wymiarze czasu i w oparciu o dane.   
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Ilustracja 134 Zestawienie wszystkich modeli utworzonych w trakcie pracy badawczej. Na górze: widok od południowego 
wschodu. Na dole: widok od północnego wschodu. Opracował: Maksymilian Szpyt. 

Posługując się metodą cyfrowego odtwarzania w procesie transformacji zabytku 

architektury na przykładzie Pałacu Królewskiego w Łobzowie udało się, na podstawie 

posiadanych informacji i wiedzy, wymodelować siedem teoretycznych stanów, w jakich 

znajdował się obiekt. Przenalizowane materiały i modele dały obraz tego, jak mogła 

zmieniać się bryła Pałacu. Wyniki badań dają ogólny pogląd tego, co się działo z budynkiem 

na przestrzeni czasu. W drugiej połowie XIV wieku powstaje czterokondygnacyjna, 

z kaplicą mieszczącą się pod samym dachem, wieża mieszkalno-obronna, wyglądem 

zbliżona do tej w Będzinie. Wraz z nią prawdopodobnie powstała zabudowa w postaci 

dwukondygnacyjnego budynku z murowanymi czterema piwnicami i przypuszczalnie 

drewnianą drugą kondygnacją mieszczącą izby. Oprócz tego musiały funkcjonować wokół 

obiekty gospodarcze takie jak stajnia czy inne. Kompleks prawdopodobnie mógł posiadać 

obwodowy mur zamykający zespół budynków. Późniejsza wymodelowana zmiana, jaką 

pokazuje model, ma miejsce po przebudowie przez Stefana Batorego 

i Zygmunta III Wazę. Wieża wraz z wspomnianym budynkiem piwnic stanowił wówczas 

trzykondygnacyjną wschodnią kamienicę z wystającą o jedną kondygnacje wieżą. Stajnia 

została rozebrana, by ustąpić miejsca nowej dwukondygnacyjnej kamienicy stanowiącej 

skrzydło zachodnie. Oba skrzydła połączono gankami północnym i południowym. 

Planowanych schodów z umowy w części „starej” nie zrobiono, tak jak miało to być 

w nowej kamienicy, a korzystano ze starych istniejących w wieży. Kolejny model pokazuje 



 

158 
 

stan po drugiej przebudowie, dokonanej przez Zygmunta III Wazę. Do obiektu 

dobudowana została część południowa i przebudowano wewnętrznie układ w pałacu, 

a wieża została zredukowana do dwóch wysokich zasklepionych kondygnacji 

i przebudowany został całkowicie jej pion komunikacyjny. Powstały też piwnice 

w zachodniej części nowo dobudowanego południowego skrzydła. Następna poważna 

rekonstrukcja została ukazana na kolejnym modelu, odzwierciedlającym zmiany, jakie 

miały miejsce za Władysława IV Wazy, który to musiał, bardzo prawdopodobnie, znacznie 

przebudować stare wschodnie skrzydło, a szczególnie północno-wschodni narożnik, 

dobudowując schody z dziedzińca oraz pokoje na wysokości drugiej i trzeciej kondygnacji. 

Dodatkowo dodano portale i inne elementy dekoracyjne. Etap, w jakim był obiekt 

w momencie zniszczeń szwedzkich został pominięty na rzecz ukazania stanu po 

zabezpieczeniu i odnowienia za panowania Jana III Sobieskiego. Wtedy to obiekt w całości 

został nakryty dachem gontowym, a marmurowe zniszczone słupy od ganku południowego 

zastąpiły drewniane.  Przedostatni model ukazuje stan ruiny, do jakiej został 

doprowadzony pałac po wielu latach zaniedbań, składający się tylko z frontowej zabudowy 

wraz z gankiem arkadowym i południowymi częściami skrzydeł bocznych, łączących się 

z południowym gmachem. Ostatni model pokazuje przebudowę przez Benisza. Tak jak 

wspomniano wcześniej, przedstawiona transformacja nie oddaje w całej pełni historii 

obiektu, ale daje podstawę do kolejnych prac w wieloetapowych korektach 

i uzupełnieniach dzięki cyfrowej metodzie pracy.    
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Ilustracja 135 Zestawienie wszystkich modeli utworzonych w trakcie pracy badawczej. Na górze: widok od północnego 
zachodu. Na dole: widok od południowego zachodu. Opracował: Maksymilian Szpyt. 

 

Ilustracja 136 Zestawienie wszystkich modeli utworzonych w trakcie pracy badawczej. Po lewej: widok od wschodu. Po 
prawej: widok od zachodu. Opracował: Maksymilian Szpyt. 
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9 Aneks 

9.1 Załącznik 1 

Inwentarz oddania zamku i folwarku łobzowskiego roku 1595 dnia 1 augusti, Santi Gucci, 

architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku: 

Zamek królewski murowany, za króla Jego Mci ŚW. pamięci Stefana w roku 1586 restaurowany i kamienica 

jedna z fundamentów nowo zmurowana przykryta, zawarta i ochędożona. Druga także kamienica stara, 

reformowana, ochędożona. Potym za króla Jego Mci Zygmunta Trzeciego w roku 1594 tejże kamienicy 

niemała część przymurowana i zawarta. 

Naprzód do zamku wchodząc. Nad bramą wielką i przedniejszą, do której wjazd od sadzawek, insignia troje 

koronne wybite na kamieniu subtelnie i zupełnie bez naruszenia, wszytkie w czerwonych polach koronkami 

ozdobione, to jest w pośrodku Orzeł, Pogonia z herbem króla Stefana około niego. 

Wrota do tej bramy składane na pięciu zawiasach z ryglami dwiema. Hantaba we wrotach okrągła, niemała, 

pobielona, zawieszona z blachą rzezaną, do tego spojenie kamienia nad bramą w okrągłości zawieszone 

żelazem miąższym prawie nad wroty. Wieżyczka nad tą bramą proportionis quadriangularis blachą białą 

w połowiey większej pobita, a u brzegów dachówką, wietrznik pozłocisty cały z herbem koronnym Orłem, 

gałka mosiądzowa też pozłocista. Pierwszej części zamku tego k ami e n i c a stara, która po prawej ręce na 

wejściu od sadzawek w dziedziniec ku wschodu słońca jest postanowiona. Pałace i gmachy rozmaite spisane. 

Nad nią są insignia koronne i W. X. Lit. dawne troje w kamieniu wybite, z których constat, że antiquitas 

starego muru jest odnowiona w połowicy mniejszej. Naprzód wschód w boku Piwnice, którym do gmachów 

górnych chodzą, drzwi do niego na. zawiasach - - Przed tym wschodem okno z kratą żelazną w murze. 

Stopniów całych kamiennych czternaście w tym wschodzie, którym naprzód do sionki chodzą, gdyż się od niej 

gmachy poczynają. W tejże sionce okno z błoną szklaną zupełną na zawiasach - -, w której błonie szyby szkła 

weneckiego kształtem sześciorogranistym w ołów wprawione, u wierzchu we dwu kwaterach herby koronne 

dwa, na szkle malowane, w szybach niemałej proporcji w okrągłości. Izba wielka z tej sionki, drzwi lipowe 

żółte na zawiasach Olane na kształt kwiatów rzezanych okien dwie, do nich błony szklane całe z weneckiego 

szkła - - po cztery kwatery w każdym - - szyby sześciorograniste w ołów sadzone, w wierzchnich kwaterach 

czterech herby koronne i W. X. Lit., malowane na szybach, które są nie małej proporcji w okrągłości. W tej 

izbie stoły dwa długie sosnowe. Zydlów dwa - - , ławek wkoło trzy. Piec na fundamencie kamiennym, kafle z 

orły farby białej, z błękitną jedenaścią rzędów i z wierzchem położone, gdyż forma kafli na urząd co dla 

jednakości pieców tylko w gmachach obydwu części zameczku postawionych była subtelnie i ozdobnie 

urzezana. Z tej izby gmach nowo przybudowany, do którego z tej izby drzwi lipowe wyjęte, a do tego gmachu 

wprawione - - W tej izbie okien cztery, błony w nich weneckiego szkła kształtem tym jako i w izbie robione, 

w każdej błonie cztery kwatery - -. W jednej błonie, którą z tej izby wyjęto, w wierzchu we dwóch kwadratach 

są dwa herby koronne i W. X. Lit. całe, nienaruszone, posadzka do połowicy położona. Z tego gmachu na 

ganek drzwi lipowe żółte na zawiasach na kształt kwiatów - -. Na ten ganek idąc z tego gmachu okienko 

jedno weneckiego szkła taką robotą jako i w tym gmachu --. Na tymże ganku, przeciwko drzwiom izdebnym 
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jest błona wielka, w której cztery kwatery - - w kwaterach na wierzchu są dwa herby całe, jeden koronny, 

drugi W. X. Lit. Z tejże izby k o m na ta z kominem, drzwi na zawiasach - -. Z izby okno jedno z błoną szklaną 

- - Z tejże komnaty komnata mniejsza z kominem, na którym orzeł wyrzezany na kamieniu, drzwi na 

zawiasach - -. Okien dwie z błonami szklanymi - - Z komnatki drzwi na ganek z góry z zawiasami - -. Nad tymi 

gmachy sala wielka z kominem, do niej wschód drzewiany ma stopni w sobie kamiennych od spodku sześć, 

a drzewianych dziewiętnaście, okienko nad tym wschodem bez zawarcia. W samej sali okien jedenaście bez 

krat żelaznych, do nich okiennice drzewiane, składane, malowane wszędy - -. Stół jeden sosnowy długi, ław 

trzy długich. Komnata z tejże sali z kominem, drzwi malowane stare na zawiaskach - -, okien dwie z błonami 

szklanymi - - w większym oknie insignia dawne koronne we dwóch kwaterach wierzchnich. Drzwi do komnaty 

na wschód na ganek na zawiasach - -. Kaplica nad tą komnatką prawie pod samym przykryciem, w niej okien 

trzy, błon i okien-nic nie masz, także i drzwi u węgarów kamiennych. Wschód do tej kaplicy drzewiany 

z poręczem i stopnie w nim zupełne, w pośrodku schodu, na załamku, drzwi proste na zawiasach - - Piwnice 

pod tymi gmachy: pierwsza szeroka, z której insze idą, drzwi w niej drzewiane, składane, zielono farbowane 

na zawiasach - - okno z kratą w murze. Druga piwnica, z tejże w lewo ku ogrodowi królewskiemu, drzwi także 

zielone na zawiasach - - okno z kratą żelazną w murze, bez zawarcia. Trzecia piwnica od sadzawki bocznej, 

drzwi takoweż na zawiasach - - okien dwie z kratami w murze - - Czwarta podle tejże, drzwi takie jako 

u drugich - -. Piąta piwnica nowo przybudowana, drzwi ani wschodu do niej nie masz, w murze okno jedno 

kratą, Z tej piwnicy druga piwnica wbok ku kuchni, okno w niej bez kraty. Druga część zamku tego nowo 

wszytka postawiona za króla Jego Mci Stefana św. pamięci, na zachód słońca. 

Z dziedzińca idąc do pałaców górnych drzwi do sieni na zawiasach - -. Krata żelazna okrągła nad temi 

drzwiami. Okno w sieni nad wschodem, błona do niego szklana cała - - szyby proste okrągłe, tylko dwie 

weneckie wielkie. Krata żelana puklowana w murze z podwórza albo dziedzińca. Wschód kamienny na górę 

z tejże sieni, stopni w nim całych nro 23. Krata w sieni nad wschodem żelazna z gałką mosiądzową. Seń górna 

u tegoż wschodu w niej okien dwie z błonami szklanymi, całymi, weneckimi, szyby w nich sześciorogranisto 

w ołów sadzone. W wierzchnich kwaterach czterech na każdej insignia albo herby koronne, a w spodnich  

w każdej szyba wielka okrągła Izba wielka z tejże sieni, w prawo drzwi na zawiasach kształtem kwiatów 

rzezanych - Okien pięć, błony do nich szklane całe, szyby sześciograniste także jako w inszych gmachów - - 

Piec wielki na gruncie kamiennym filarkami podpartym takowąż proporcją jako w pierwszych gmachach 

szesnaścią rzędów i z wierzchem postawione, drzwiczki żelazne - sanki do drzew w tymże piecu, stołów trzy, 

ław trzy przy ścianach. Komnata z tejże izby z kominem, drzwi na zawiasach - Okien dwie, błony do nich całe 

szklane, z herbami czterema w wierzchnich kwaterach. Stół kamienny pstry, ław dwie. Druga komnata z tejże, 

z kominkiem małym, drzwi na zawiasach - - okno jedno z błoną szklaną zupełną, z herbami dwiema - - . Priwet 

z tejże komnaty, drzwi na zawiasach - - stolec cały ze wszytkim. Trzecia komnata z kominem, drzwi na 

zawiasach - - okno jedno z błoną całą szklaną, w której herbów koronnych nie masz - - , stolik mały. I tamże 

priwet, drzwi na zawiasach - , stolec cały ze wszytkim. Czwarta komnata z kominem, drzwi na zawiasach - - , 

z komnaty okien dwie, błony do nich szklane całe, z herbami czterema na wierzchu w kwaterach - - stół 

sosnowy, ławek dwie, zydel jeden w niej. Z tejże komnaty drzwi do izby, na zawiasach, okien cztery, błony do 

nich szklane całe - - , herbów osiem w wierzchnich kwaterach - - , stół jeden sosnowy, piec na fundamencie 
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kamiennym filarkami podpartym, kafle takową proporcją jako w inszych gmachach górnych szesnaścią 

rzędów sadzone i z wierzchem, sanki żelazne, drzwiczki do pieca żelazne - - , ława jedna wielka. Z tej izby 

drzwi kompdo sieni najpierwszej górnej, od której się wszystkie gmachy poczęły pisać, na zawiasach - -. Obraz 

poświęcony, przy którym msza bywa, jest w gmachu średnim. 

Ganki dwa murowane w tymże zamku, którymi jest chodzenie na wszytki strony do gmachów. Pierwszy ganek 

poczyna się z pierwszej części gmachów wyżej mianowanych, od wschodu słońca postawionych, okien 

trzynaście z błonami szklanemi całymi weneckimi, sześciorogranisto w ołów sadzonymi, z nich dwie większe, 

które są nad bramą pierwszą, w każdym po czterech kwaterach, w dolnym tylko szyb wielkich weneckich 

cztery. Stopniów kamiennych nad tą bramą osiem, koniec tego ganku idzie piącia stopniów kamiennych aż 

do izby pierwszej w drugiej części zamku tego opisanej, gdzie z tegoż ganku drzwi na zawiasach - -. Wtóry 

ganek poczyna się z tejże izby, która zaś przyszła do sieni najpierwszej górnej w części drugiej gmachów. 

Drzwi z boku tej izby, do tegoż ganku należące, na zawiasach - - z izby stopniów całych kamiennych pięć na 

ganek. Okien w tym ganku trzynaście, do wszystkich błony szklane weneckie całe, w których szyby 

sześciorogranisto w ołów sadzone, we dwie tylko większych, które są nad bramą drugą ku ogrodowi idącą po 

trzy kwatery, w których szyby cztery wielkie. Z tegoż ganku wschód do komnat y, która z sali górnej do 

pierwszej części gmachów idzie, w nim stopniów kamiennych trzynaście, drzewianych sześć, tamże okno bez 

błony - - Drugi wschód do ogrodu królewskiego na dół, drzwi na zawiasach - - stopniów kamiennych 

czternaście ku dołowi, poniżej tych stopniów drzwi drugie czarne na zawiasach - -, za tymi drzwiami 

zawiasach stopniów drewnianych pięć. Priwet w końcu tego ganku, drzwi na zawiasach - -, okno bez błony, 

stolec cały z przykryciem. 

Dolne gmachy w tejże drugiej części zamku poczynają się z sieni. Naprzód pod wschodem izba wielka, drzwi 

na zawiasach - -, okien cztery z błonami szklanemi, szyby prostego szkła okrągłe - -, szyb wielkich weneckich 

w tych błonach osiem, w spodnich kwaterach kraty żelazne puklowane przy murze cztery do tychże okien. 

Piec żółty na poły lazurowy, fundamencie ceglanym. Stół jeden sosnowy, zydlów dwa, ławek przy ścianie 

dwie. Sklep z kominem, z tejże izby drzwi na zawiasach - -, okien dwie, błony do nich szkła prostego, szyb 

okrągłych - -, kraty żelazne miąższe w węgarach kamiennych wprawione. Stół długi sosnowy jeden, Druga 

izba przeciwko tejże, drzwi na zawiasach - - , okien pięć, do nich błony szklane całe - - , w nich szyb weneckich 

wielkich dziesięć, kraty żelazne miąższe w kamienne węgary wprawione. Piec żółty z lazurem, cały na 

fundamencie ceglanym, Stół długi. Sklep z tej izby z kominem, drzwi zielone na zawisach - - a okiem dwie, 

błony do nich szkła prostego, szyb okrągłych - - krata do niego [z] żelazna miąższa w murze. Stół jeden. Trzeci 

sklep podle tejże izby, drzwi żelazne wszytki malowane czerwono - - okno jedno z błoną szkła prostego - -, 

krata do niego [z]żelaza miąższego w kamienne węgary wprawiona. Stół wielki jeden, dwa mniejsze sosnowe, 

ławek dwie, listew do ław sześć - - , drzwiczki do pieca. Czwarty sklep podle tegoż, drzwi żelazne takoweż - -, 
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okno jedno z błoną szkła prostego - -, krata żelazna - -, stół długi - - , ławka przy murze - -. Tu już skończyły 

się pałace i gmachy tak górne, jako potym dolne, w obydwu częściach zamku. 

Wrota drugie w bramie mniejszej od ogrody królewskiego kształtem do zawarcia z obu stron schodzącym - -

. Nad temiż wroty wieżyczka mniejsza wpośród ganku, u wierzchu tylko blachą obita, gałka mosiężna 

pozłocista, powietrznik cały też pozłocisty z herbem Pogonią, 

Ten zamek królewski dachówką wszytek tak jako w sobie jest nowo i wszędzie cało według potrzeby 

przykryty.177 

  

 
177 Fragment tekst przepisany na podstawie  Inwentarz oddania zamku i folwarku łobzowskiego roku 1595 dnia 
1 augusti. Źródło: Fischinger A., Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Kraków 1969, s. 151-154. 
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9.2 Załącznik 2 

Lustracja z 1667 roku, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII: 

Odbieranie wielkorządów krakowskich w 1665r. 

Zamek łobzowski. Ten zamek jako rewizyja Anni 1657 opisuje dawno przez nieprzyjaciela  jako spalony, tak 

dotąd nie jest restaurowany, który wkoło tak zamek, jako i ogród murem otoczony. Teraz niedawno dachem 

gontowym nakryty i wiązaniem dla dalszego zepsowania utwierdzony. Po prawej ręce wszedłszy w zamek 

[...] po wchodach do górnych izdeb, które puste są, ani posadzki, ani połapów, ani pieców w nich nie masz. 

Na górze jednak zostaje kaplica sklepista sztukatorską robotą przyozdobiona, która psować się poczęła, ale 

że już nakryto, nie tak się tymi laty psuje, a też prędzej może być restaurowana, takoz i potrzeba. Po lewej 

zaś ręce idąc na wschody jest na drugiej stronie pokojów pięć. We dwóch posadzka marmurowa, a we dwóch 

kamienna, w prawym odrzwi marmurowe i do komina takież odrzwi. Miejscami skały w odrzwiach 

pokojowych, gdzie haki wyłupano. W tymże pokoju piątym posadzkę marmurową wybrano. W tzme pokoju 

jest dziura, którą król JMść zwykł się był spuszczać windą na dół. W tych pokojach okien, połapów, ani pieców, 

nie masz także i drzwi, wszystko restaurować potrzeba. jest i szósty pokój, w którym odrzwia marmurowe do 

drzwi i do komina, ale posadzki, także połapu nie masz. Insze puste pokoje na tejże stronie. Sklepów dolnych 

sklepistych, okien w nich nie masz. Jest i szósty sklep pod kaplicą wzwyż opisaną. W tymże zamku jest mur 

obwiedziony od ogroda i forta jest, którą do ogroda wchodzą. Pobok tego zamku była galeria z malowaniem 

pięknym i sztukami marmurowymi, która cale zepsowana. Wkoło tego zamku jest marmurowych  

i alabastrowych kilkanaście potłuczonych i połamanych. Blisko tegoż zamku była kuchnia, która także 

spalona, tylko kumin murowany napsowany stoi"178 

 

  

 
178 Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie stan badań i zachowane źródła 
archiwalne (1585-1655) [W:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVII, Kraków 1983, str. 40 
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9.3 Załącznik 3 

Inwentarza z 1692, rękopis 2069, Muzeum Narodowe w Krakowie Biblioteka Czartoryskich:  

Łobzow  

Pałacu Łobzowskiego Inwentarz, Ktorego w Rewiziey przeszłey nie było, teraz się opiSuie y wtę RewiSią 

induwie (?). A naprzod wiezdzaiąc do Zamku z podworza, Wrota sroczyste proste z przyiazdu na biegunie 

y czopie drewnianym z zapory drewniany zwrzeciązem y Dwiema skoblami nad tymi drzwiami Krata w Gyrkut 

zelazna. W bramie po obuze stronach listwy dwie dla warty na muszkiety. Polewey ręce idąc gankiem do 

pierwszego Pokoiu do sieni są drzwi drewniane stolasky robotą robione, na zawiasach y hakach zelaznych, 

z zamkiem Kluczem antaby y Klamką. Wtey sieni okien dwie deseczkami zabite, w ktorych do cztery pręty 

zelazne, y cztery haki, ramy w tych oKnach do quater z haczykami pobielanemi y zkołowrotkami po 

dwoynemi. Ztey sieni do drugiey wchodząc, drzwi drewniane czerono farbowane, stolarską robotą robione, 

na zawiasach y hakach, z zamkiem Klamky y antaby. Wtey sieni okien dwie po cztery gwatery, iedna ynatem 

zła tylko wniey szyb całych dwadziescia okkiennice dwie po cztery haki wsobie maiące, y po cztery pręty 

zelazne wkazdym oknie. Wtey sieni Komin murowany drzwi nad piwnice. Ztey sieni same bez drzwi 

y zamknięcia. Wchodząc do Pokoiu drzwi drewniane na zawiasach y hakach z zamkiem Klamky y antaby 

pobielany. Okien dwie wiednym cztery pręty zelazne haczkow cztery. Ramy do qwater haczki przy nich 

pobielane y kołowrotki zelazne. Drugie okno o czterech qwaterach dobre tylko iedney wnim szyby nimasz bez 

prętow zelaznych. Ztego pokoiu drzwi na zawiasach y hakach, z zamkiem Klamką antabą pobielaną. komin 

po prawey ręce murowany. Okna przy nim w murze, bez błony y Krat. Okno drugie odwu qwaterach wołow 

oprawne dobre, do ogrodu drzwi. Na zawiasach y hakach z zamkiem slepym, przy nich naschody odrzwi 

bezodrzwi Wychodząc ztey sieni daley, drzwi na zawiasach y hakach z zamkiem Klamką y antabą. Okno 

o czterech qwaterach dobre tylko szyby cztery stłuczone. Komin murowany. Przy nim drzwi na zawiasach 

y hakach, z zamkiem y antaby. Zatemi drzwiami sien. przy nich komin murowany. Wchodząc polewey ręce 

do sieni drzwi na zawiasach y hakach z zamkiem y Klamką. okien dwie o czterech qwaterach dobrych ze 

wszytkim, tylko szyba iedna zła. Ztey sieni gdzie Sekret drzwi nazawiasach y hakach, zklamką y antabą. Do 

sekretu samego wchodząc drzwi nimasz. Powrociwszy się drzwi są na zawiasach y hakach, okno sieni 

wychodząc przeciwko drzwi, na zawiasach y hakach, z zamkiem Klamką y antabą. Wtey izdebe okno 

o czterech qwaterach, w ołow oprawne, pięc szyb wnim stłuczone, piec zielony zły. drzwi po prawey ręce 

zamurowane. Daley idąc drzwi stolarskie na zawiasach y hakach, okien dwie o czterech qwaterach, iedna 

qwatera wszytka zła deseczką za prawiona. w drugich szyb niemasz trzech, Komin murowany. Powrociwszy 

z tych sklepow do kuchnie iest okien dwie o dwuch qwaterach wktorych szyb dwie złych, od dołu deseczkami 

zabite, Komin murowany. Ognisko pod nim wymurowane. Wedle ogniska izba, y drzwi na zawiasach 

y hakach, z zamkiem Kluczem, antabą. Piec zielony nie dobry. Okien cztery, qwatery niedobre w kuchni 

w Ktorey się wyzey opisało, iest slot na ramach. Z kuchnie drzwi do sieni na zawiasach y hakach zl;a,lą, na 

podworze drzwi niemasz ani kraty zelazney zwierzchu. Wtey sionce drzwi, schody kamienne, do gornych 

pokoiow, wchodząc na drugie piętro balasy toczyste wkuto. Naszali okien dwie, o czterech qwaterach iedna 

qwatera zła niespełna, a drugiey niemasz. po lewey ręce na pułnoc drzwi na zawiasach y hakach z zamkiem 
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Snytychtowym z klamką. Piec pstry nowy. Okien dwie po cztery qwatery obie, do kominka drzwiczki proste 

na zawiasach y hakach z wrzeciązem y dwiema skoblami, posadzka Kamienna do pokoiu dalszego drzwi na 

zawiasach y hakach z zamkiem klamką y antaby. Okien cztery o czterech qwaterach, szyb pięc złych. Piec 

Kaflowy pstry dobry. Ztego Pokoiu drzwi na ganek na zawiasach y hakach z zamkiem kluczem antabą 

haczykiem y iednym skoblem. Ztego Pokoiu, na zachod słonca, drzwi na zawiasach y hakach, z zamkiem 

y klamką, komin murowany. Okien dwie, o czterech qwaterach, ale dwie qwatery bardzo złe, stoł ieden. 

Wychodząc daley na południe drzwi na zawiasach y hakach z zamkiem antabą okno iedno o czterech 

qwaterach całe Komin murowany. Dotey wychodząc drzwi na zawiasach y hakach, z zamkiem klamkę 

y antabą. Posadzka marmurowa. Zatemiz drzwiami okno o czterech qwaterach dobre. Komin murowany 

drzwi nad schody nazawiasach y hakach zzamkiem y klamką. Kwater iest dwadziescia y iedna całe. Wdalszym 

pokoiu iest okno o czterech qwaterach i w ktorym szyb trzy złe. komin murowany. Posadzka Kamienna, drzwi 

drewniane na zawiasach y hakach, z zamkiem y klamką. Polewey ręce drzwi blachowane na zawiasach 

y hakach zklamką y antabą do sionki, nad tymi drzwiami okno, w ktorym kwatera cała. Wtey sionce po lewey 

ręce, ku wschodom, drzwi na zawiasach y hakach, z zamkiem Snytychtowym, z klamką bez antaby. Okno 

podle nich w pręty zelazne, zokienniczką drewnianą Wtey sionce trzecie drzwi ex opposito na zawiasach 

y hakach z zamkiem klamką y antabą nad nimi okno zqwaterą całą wołow oprawną, bez slusaka. podle nich 

okno w murze, zcałą qwaterą wołow oprawną. Powrociwszy ztey sionki iest schod na doł drewniany do 

ogroda SKMi(?) z poręczęm prostem drewnianym. Nad tym schodem czwarta częsc drzwi drewnianech na 

iedney zawiasie, p dwpch hakach, Okno oczterech qwaterach, całe, kominek Zmarmuru czarnego. Dotey 

Drzwi dwoiste, na zawiasach y hakach z zamkiem Klamką y antabą. Okien dwie o czterech qwaterach, 

w ktorych szyb stłuczonych trzy. kominek marmurowy szary. podłoga ztarcic. Wychodząc drzwi dwoiste, na 

zawiasach y hakach z zamkiem antaby klamką. Odrzwi marmurowe. polewey ręce drzwi ktore się iuz wyzey 

opisały do sionki, y qwatery przynich, Wtym ze pokoiu okien dwie, o czterech qwaterach wnich szyba 

stłuczona. Daley idąc drzwi dwoiste na zawiasach y hakach zzamkiem kamką y antabą. komin w murze 

murowany prosty. przy nim drzwi naganek na zawiasach y hakach, z zamkiem klamką y antabą. Okien trzy 

o czterech qwaterach. Qwater iest całych dziewięc, ale szyb stłuczonych trzy. Qwater ztych trzy, podłoga 

ztarcic. Stoł z Ramami prosty ieden. Daley drzwi dwoiSte na zawiasach y hakach z zamkiem klamką y antabą. 

Okien dwie cztery qwatery dobre wołow, w drugim oknie tylko ramy, drzwi naganek na zawiasach y chakach 

z zamkiem Klamką y antabą. Stoł na Ramach. Wychodząc drzwi proste na zawiasach y hakach, z zamkiem 

Klamką  y antabą. okien dwie o czterech qwaterach, szyb wnich dwie ztych. Naganek drzwi stolarSkie, na 

zawiasach y hakach z zamkiem klamką y antabą. Piec kaflowy. Idąc daley do Pokoiu drzwi iedno stayne 

stolarskie na zawiasach y hakach, z zamkiem klamką y antabą. Wtym pokoiu Komin murowany, okien dwie 

wołow oprawne. wnich szyb stłuczonych dziewięc. Wychodząc ztego pokoiu do Kaplice, drzwi stolarskie na 

zawiasach y hakach z antaby. W Kaplicy okien dwie o czterech qwaterach, w nich szyb osm złe. Szafa prozna 

na ktorey przytyw stawał. Ołtarz goły ztarci był, ale go teraz niemasz. Ztey kaplice wychodząc na ganek są 

drzwi na zawiasach y hakach, z zamkiem slepym y antabą pod Ktorym graduse są Kamienne, Za tymi 

drzwiami na strych, drzwi na zawiasach y hakach z zamkiem y slusakiem. ZSzedszy ztych schodkow na ganek 

iest poręcze bez balasow, oszesciu słupkach drewnianych. Ku Pokoiowi idący drzwi niemasz ani qwatery nad 
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oknem. Powrociwszy na doł ztego ganku od Kaplicy iest sredni ganek od schodow. Izba bez powaty bez drzwi 

y okien. Druga izba takaz pusta, bez powaty bez okien y drzwi. Ztey izby sionka takze bezpowaty gabinet po 

prawey ręce pusty iak y drugie pokoie, y sionka przednim y gornie. Nad tym ze mieszkanie puste. Ztey sionki 

wychodząc na ganeczek, Ku Pokoiom od Ogroda, są okna bez qwater y krat. Ztego ganku na doł schody 

zamurowane, ten budynek wszytek na wierzchu, taki iako y ten ktory się opisał, bez nakrycia okien y drzwi 

pod sam strych te puste budynki są. Powrociwszy się tym gankiem na zad Kamiennym na doł na Dziedziniec 

od schodu, po prawey ręce sklepik pusty, do niego drzwi nimasz, okienko iedno bez Kwatery y Kraty zelazney. 

Ex opposito tego sklepiku, drzwi czerwone stolarskie na zawiasach y hakach zantabą zamkiem klamką. Wtym 

Pokoiu iest okien dwie o czterech qwaterach, w kazdym prętow zelaznych y hakow po cztery, ramy od qwater, 

ale wnich szyb nimasz. Ztego Pokoiu polewey ręce, na schod słonca okno, uniego drzwi na zawiasach y hakach 

z antabą, bez zamku komin murowany, okien dwie wiednym prętow tylko dwa zelazne y cztery haki, ramy od 

okna. W drugim oknie qwater cztery, wnim szyb dwie stłuczonych hakow cztery wokiennicy. Ztego Pokoiu, 

znowu pokoy, do niego drzwi na zawiasach y hakach z klamką, z zasuwaniem wrzeciązem y antabą. Wtym 

Pokoiu okno o czterech qwaterach. Okiennic cztery. Komin murowany. Do Sklepiku są drzwi stolarskie na 

zawiasach zklamką. Powrociwszy przezte izby do pierwszego pokoiu, ktory się iuz opisał, drzwi na zachud 

Stolarskie, na zawiasach y hakach, z zamkiem klamką y antabą. Okien dwie, w kazdym oknie prętow cztery 

y hakow po cztery okiennice. Wychodząc ztego Pokoiu na ganek, drzwi stolaskie na zawiasach y hakach, 

z zamkiem Klamką y antabą. Ankier zelaznych w ganku dolnym szesc. Posadzka Kamienna. Podtym gankiem 

pod komorami iest piwnica, do niey drzwi u wierzchu nimasz. Idąc do samey piwnice poschodach 

drewnianych drzwi na zawiasach y hakach zwrzeciązem y dwiema skoblami. Okien wtey piwnicy małych trzy, 

bez krat y kwater, Wteyze piwnicy, iest piwniczka przemurowana, do niey drzwi na zawiasach y hakach. 

Wyszedszy ztey piwnice na Dziedziniec po prawey ręce iest piwnica, do niey drzwi dwoiste na szesciu hakach 

y szesciu zawiasach. Te drzwi pasami blaszanemi prostemi obie w kratę, przy nich wrzeciązow dwa, skobli 

cztery, progu nimasz podtemi drzwiami. Wtey piwnicy, zadnego niemasz okna, ani kęmam, podle tey piwnice, 

ku kontowi Kuchnia, Stem do niey drzwi dwoiste, dewniane na zawiasach y hakach całe z zamkiem slepym. 

Wtey kuchni wielkiey ognisko murowane. Okno iedno, wnim krata zelazna, Kwatery pułkwater dwie. Wteyze 

kuchni prosty stoł kuchenny na Ramach. Polewey ręce iest sklepik ku ogrodowi, do niego drzwi na zawiasach 

y hakach z zamkiem klamką bez slusaka. Okno iedno wnim Krata zelazna, Kwater dwie, Trzeciey niemasz. 

Wyszedszy ztego sklepika przeciwko, iest drugi sklep od dziedzinca, do niego drzwi stolarskie na zawiasach 

y hakach, z zamkiem Klamką. Wtym sklepie okno na dziedziniec z kratą zelazną, kwater sklanych dwie a szyb 

stłuczonych szesc. Stoł wielki kucharski. Podle tego sklepu iest izba Piekarska, do niey drzwi na dwu zawiasach 

bez hakow zelaznemi, kwatery od wierzchu dwie proste kwater zprętami iest dwie. Stoł wielki kucharski Piec 

kuflowy zielony dobry. pod nim piekarski zcegły. Przytym piecu drzwi do palenia zizby proste na zawiasach  

y hakach. Wyszedszy ztey kuchnie po prawey ręce są schody kamienne na ganki, nad tą kuchnią iest orzeł 



 

186 
 

w murze, z dwiema Herbami. Zpodworza do dziedzinca, są wrota dwoiste, na zawiasach y hakach zdrągiem 

zelaznym zaporą zelazny.179 

  

 
179 Fragment tekst przepisany na podstawie Inwentarza z 1692, rękopis 2069, Muzeum Narodowe w Krakowie 
Biblioteka Czartoryskich 
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9.4 Załącznik 4 

Inwentarz z 1709, "Comissia z odprawieniem rewizyey y opisanie inwentarzów 

w Wielkorządach Krakowskich 30.12.1709-27.1.1710." rękopis 2173, mikrofilm 1196, 

Muzeum Narodowe w Krakowie Biblioteka Czartoryskich: 

Pałac Łobzowski 

Do tego wiezdzaiąc, są wrota z tarcic proste, y nie dobre dwoiste, Z Zaporą drewnianą, z wrzeciądzem, 

o iednym tylko skoblu, do zamykania Zapory, nad temi wrotami, gdzie była krata, deskami Zabito. Wszedszy 

w Bramę po prawey ręce, iest Listwa drewniana na murze przybita do Strzelby wieszania z kołkami. 

Wyszedszy z Bramy Ganek na Słupach kamiennych sklepiony, w sklepieniu pręty zelazne wszytkie, a tym 

Gankiem idąc po lewey ręce Drzwi do Pokoiu dobre na zawiasach o iednym haku. W tym Pokoiu Okien Dwie, 

w nich tylko Ramy same Zabite okiennicami. Z tego Pokoiu Drzwi do drugiego na zawiasach y hakach, w tym 

Pieca, iaki y wpierwszym nie asz. Okna dwa puste, deskami zabite Połap począt mieyscami butwieć. Z tego 

Pokoiu drugiego Drzwi na zawiasach y hakach z antabą do Trzeciego w tym okna Dwa o czterech kwaterach 

w ołow, w iednym tylko trzy kwatery dobre, w Drugim tylko rama. Z tego Pokoiu są Odrzwia puste do Piwnice, 

do Sionki saz są Drzwi na zawiasach z zamkiem, y antabą. W tey Sionce po prawey ręce iest Komin szafiasty, 

przy nim Okienko puste, przeciw temu okno do Ogroda nade drzwiami w ołow o czterech kwaterach dobre 

zewszystkim, tylko Szyby nie dostaie, pod tym oknem drzwi nazawiasach y hakach z Zamkiem do ogroda, 

przy tych drzwiach iest weyscie na wschodki drewniane do gory, gdzie zadnego zamknięcia nie masz, tylko 

same Odrzwia. Z tey Sionki Drzwi na zawiasach z wrzeciądzem do drugiey Sionki, tam Komin okrągły. Okno 

iedno w ołow o kwaterach czterech, dwa dobre, dwa nie bardzo dobre ze wszytkim okowem. Przy kominie są 

drzwi na zawiasach z zamkiem y antabą do Pokoiu pobocznego, w nim drzwi po prawey ręce do mieysca 

Sekretnego na zawiasach z klamką zelazną w tym Pokoiu okna Dwa w ołow, wnich po cztery kwatery 

z nalezytym okowem. Z tegosz Pokoiu są odrzwi do Pieca, bez wszelkiego zamknięcia, Drugie Drzwi do Sieni 

przed wschody murowane na zawiasach z zamkiem, ktoremi wyszedszy prosto odrzwie, w nich Drzwi nie 

masz, tylko haki do kuchni. W tey, Okien dwa bez kwater z samemi tylko ramami, przy ktorych, haczyki 

zelazne, y kołowrotki do zakręcania, Ognisko małe, nad ktorym Komin na dwoch Słupach drewnianych. Przy 

tey kuchni, iest Izba Kuchenna, do ktorey. Drzwi nie masz, tylko w odrzwiach haki zelazne. Okien w tey Izbie 

cztery, w nich po cztery kwatery w ołow, w iednym. tylko dwie, y to złe, wszystkie z nalezytym okowem. Stoł 

Kuchenny wielki pod oknami na nogach krzyzowych fundament od Pieca. Wrociwszy się nazad do kuchnie, 

są po prawey ręce Drzwi do Sklepu z zawiasami, y zamkiem, bez hakow, w tym okno iedno, o czterech 

kwaterach, tylko kilku szyb nie dostaie. Z tego Sklepu po lewey ręce są drzwi do Sionki iuz opisaney na 

zawiasach z zamkiem, przeciw ktorym są Drzwi drugie do Izdebki stare na zawiasach, w tey Piec z kafli 

zielonych dobry, okno, w nim tylko iedna kwatera. Stoł z nogami Stolarskiemi. Z tey Izdebki, iest. Druga, do 

ktorey, Drzwi stare na zawiasach, z haczykiem, w tey, Okna dwa w ołow, w nich kwater po cztery, Komin 

okrągły, Nogi stołowe, bez stołu, Wrociwszy się nazad przed wschody murowane, są Odrzwi do Dziedzinca 

bez zadnego zamknięcia, y kraty nad temi Odrzwiami nie masz. Temi wyszedszy na Dziedziniec, a idąc do 

dalszych Pokoiow Dolnych na drugą stronę Bramy pod Gankiem, są Drzwi do Sieni na zawiasach, z zamkiem 
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y klamką. W Sieni okna dwa puste, w iednym iest rama z okowem obadwa deskami zabite, Komin szafiasty, 

wedle niego Drzwi na zawiasach, z antabą y Slosakiem, do Pokoiu. W tym, po lewey ręce idąc, Drzwi na 

zawiasach z antabą y zamkiem bez Slusaka do Ganku przez wschody. W tym Pokoiu, okna dwa deskami 

zabite, nad temi oknami połap wzgnił, pod nim, iest podpora z drzewa. Z tego Pokoiu Drzwi na zawiasach  

z zamkiem, y antabą do dalszego Pokoiu, W tym, okna dwa po cztery kwatery z nalezytym okowem, także 

w iednym okni, iest pręt zelazny ieden. Komin szafiasty. połap zgnił, y upadł wszytek, Posadzka się zaklękła. 

Z tego Pokoiu do dalszego są Drzwi na zawiasach z zamkiem, wrzeciądzem y antabą, Ten Pokoy sklepisty, 

w nim Piec, z zielonych kafli rozwalony, pręty od niego są zelazne. Okno iedno o czterech kwaterach w ołow, 

z nalezytym okowem. Z tego Pokoiu Drzwi do Sklepiku, na zawiasach. 

Wrociwszy się nazad do Dziedzinca, a idąc Gankiem mimo Bramę prosto do Piwnice, Do niey wschody 

drewniane bez zadnego zamknięcia, tylko Odrzwi murowane, zszedszy na doł do Piwnice, są Drzwi na 

biegunie drewnianym z wrzeciądzem, za temi Drzwiami z piwnice do Drugiey, po lewey ręce Drzwi na 

zawiasach z klamką drewnianą. 

W Pierwszey są Legary. Z tey Pierwszey po lewey ręce Drzwi na biegunie, do Trzeiey Piwnice. Wyszedszy z tey 

Piwnice nazad na Ganek, a idąc przez Dziedziniec wprawą stronę. Piwnica, iest pusta. do niey Drzwi, ani 

wschodow nie masz. 

Wedle tey Piwnice odrzwi okrągłe, bez zawarcia do Sklepow, ktore obrocone były, do topienia metallow. 

 W Pierwszym Sklepie iest Komin murowany od ktorego, w lewą, Drzwi pust do Sklepiku, w tym, okno bez 

kwater, Z kratą zelazną o osmiu prętach. Wyszedszy z tego Sklepiku, za kominem Okno, ku Budynkowi 

Ogrodnikowemu, iest w nim, krata zelazna o czterech prętach, przy oknie koryto drewniane, do wylewania 

wody za mury. Z drugiey strony okna Drzwi puste do Sklepu, w tym, kotlina murowana zła.  Piec do teyze 

kotliny dobry. Okna dwa, w nich Prętow zelaznych po osmiu. Wyszedszy ztego, wedle niego Sklep Drugi 

w nim kotliny dwie murowane popsowane. Piece takze dwa dobre, w tymze Sklepie okno iedno, w nim krata 

o osimnastu prętach zelaznych. 

Wyszedszy nazad z tych Sklepow ku kuchni, idąc w odrzwi, z nich na wschody Principalne kamienne, na Gorne 

Pokoie, nad temi wschodami Ganek do koła, z poręczami y balasami drewnianemi, z nich zszedszy, obracaiąc 

się po lewey ręce. Pokoy, do ktorego Drzwi puste, w nim iest Piec z pstrych kafli dobry. Okna dwa, w nich było 

po cztery kwatery, teras tylko dwie, a trzecia zła. Z tego Pokoiu Drzwi na zawiasach z zamkiem, y antabą do 

kwatery w ołow, ze wszytkim okowem, dobrych kwater Dziewięc, ztych Siedm. Piec z kafli pstrych dobry. 

Z tego Pokoiu Drzwi od okna na Ganek na zawiasach z antabą. Z tegosz Pokoiu iest. Pokoy Drugi, do ktorego 

Drzwi na zawiasach z Gankiem, w tym Drugim komin okrągły, Okna dwa w nich ramy z nalezytym okowem, 

kwatery tylko cztery, a czterech nie masz, Posacka murowana. Z tego Pokoiu Drzwi na zawiasach z zamkiem, 

y klamką do Dalszego w ktorym, okno iedno puste, tylko w nim ramy, komin szafiasty, posacka marmurowa. 

Z tego Pokoiu Drzwi na zawiasach z zamkiem do dalszego ieszcze Pokoiu, w ktorym okno iedno puste, bez 

ram. Komin szafiasty, przt ktorym, Drzwi na zawiasach tylko, do Sionki na wschody. Z tego Pokoiu ieszcze do 

dalszego Drzwi na zawiasach, w tym, okna we cztery kwatery, w ktorym, dwie dobre, połowa trzeciey, 
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a czwartey nie masz, Ramy z okowem nalezytym. Kominek okrągły, Posacka marmurowa. Z tego Pokoiu 

Sionka, do niey Drzwi puste, w niey pułapu sztuka wygniła. Z tey Sionki po lewey ręce drzwi do drugiey Sionki 

sklpeistey na zawiasach, wtey pierwszey komin marmurowy szafiasty, okno o czterech kwaterach w ołow, 

ale nie dostaie iedney, przy tym oknie schodki drewniane na dół kręcone, przy nich drzwi dwoiste na 

zawiasach w odrzwiach marmurowych do Pokoiu naroznego, w tych okna dwa o czterech kwaterach 

z nalezytym okowem, ale tylko dwie kwatery są w nich całe, drugich nie masz. Połap w iednym kącie Z tego 

Pokoiu odrzwi marmurowe, w nich drzwi nie masz, tylko haki, y u gory skoble dwa do zasuwania do Pokoiu 

drugiego. W nim komin szafiasty marmurowy, polewey ręce drzwi na zawiasach w odrzwiach marmurowych 

do sionki sklepistey z antabą, nad temi drzwiami okno, w nim kwatera iedna w ołow cała, przy drzwiach zas 

okno do teyze Sionki, w nim kwatera, y pręt zelazny. W Pokoiu zas okna dwa o czterech kwaterach, teraz 

tylko są cztery, a frugich czterech nie masz. Z tego Pokoiu Drzwi dwoiste w odrzwiach marmurowych 

nazawiasach, tylko iednego haka nie do staie, zamek w nich, antaba y klamka do Sieni wielkiey. W tey okna 

trzy o czterech kwaterach, ale nie masz w ramach, tylko dwie kwatery. Komin szafiasty wedle niego, Drzwi 

na zawiasach, z zamkiem, klamką, y antabą tylko Slosaka niemasz na Galeryą. Od Pokoiow pierwszych idąc 

przez tę Sien ku kaplicy, Drzwi dwoiste na zawiasach z antabą y Slosakiem tylko, w odrzwiach marmurowych 

do Pokoiu, w tym okna dwa, w nich tylko ramy z nalezytym okowem, w iednym, iest kwater dwie, Kumin 

szafiasty. Z tego Pokoiu Drzwi iedne na Galeryą na zawiasach dwoch z antabą y wrzeciądzem, Drugie na 

Zawiasach z antabą do Pokoiu, ktory iest przy wschodah, do niego wszedszy Drzwi na zawiasach, nad 

wschody, w tym Pokoiu Połap się zapadł y Podłoga nadgniła. Piec iest z kafli pstrych dobry, okna dwa,  

w ktorych tylko ramy, y dwie kwatery. Z tego Pokoiu Drzwi na zawiasach z zamkiem y klamką do Pokoiu 

naroznego ku Kaplicy, w tym Połap y podłoga Zawaliły się. Okna dwa, w nich po cztery kwatery z nalezytym 

okowem, iedna połową wytłuczona kwatera. Komin szafiasty, od tego idąc Drzwi na zawiasach z zamkiem 

y antabą do Kaplice, W tey okna Dwa w ktorych po cztery kwatery znalezytym okowem, mensa do 

odprawiania mszy Swiętey z tarcic. Z tey Kaplice Drzwi na zawiasach z zamkiem y antabą do nich, z Kaplice 

kamienne gradusy cztery. Wychodząc z tych Drzwi, po lewey ręce Odrzwi do pieca, przeciw ktorym, drugie 

odrzwia puste. Zchodząc z tego mieysca ku Galeryey wschody zamienne na duł, nad ktoremi, dwie okna puste. 

Z tych wschodow są Odrzwie na Galeryą, nad ktorą Podsiębitka zła, nie dostaie tarcic ze trzydziestu kraiem 

tey Galeriey iest Słipow Sześć, drewnianych, y poręcze mieyscami nadgniłe. Idąc tą Galeryą nad wschody 

principalne do Sieni, są odrzwi z Galeryi bez drzwi, nad ktoremi okna bez kraty. za temi, są drugie odrzwi 

 a po tym Drzwi na zawiasach z zamkiem, y klamką do SIeni. Z tych wyszedszy po lewey ręce Drzwi na 

zawiasach z zamkiem, y klamką, do Sionki sklepistey, nad niemi okno, po prawey zas ręce Drzwi na zawiasach 

do mieysca sekretnego. W tey Sieni, przeciw wschodom, są okna dwa, w nich ramy z okowem, y Kwatery 

tylko dwie całe. Wyszedszy po wschodach na doł, a po tym na Dziedziniec, z tamtąd na wschody pod Kaplicę 

po lewey ręce są Odrzwi, do Sklepiku pod schody, bez zawarcia, w tym okno iest iedno puste. Idąc zas po 

wschodach Kamiennych na gorę w puł wschodow po prawey ręce iest weyscie do Pokoiow pustych nad 

Sklepami, ktore do Metallowe iuz się opisało, Około ktorych Pokoiow idąc Gankiem sklepistym, są okna dwa 

puste na Dziedziniec, przeciw iednemu Drzwi puste do Sieni pustey, w ktorey ani pułapu, ani nic nie masz. 

 Z tey Sieni Odrzwie do Izby takze pustey, z tey Izby takze Odrzwi do Pokoiu pustego. Nad temi zas Pokoiami 
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pustemi, było mieszkanie Gorne, teraz się wszystko zruinowało. W tym Pokoiu iest okno, w nim tylko dwie 

kwatery dobre, y Komin Kowalski. Z tego Pokoiu Drzwi iedne puste do mieysca Sekretnego, Drugie wedle nich 

Drzwi za zawiasach do Pokoiu, w tym okno o czterech kwaterach Znalezytym okowem dobre iedney nie 

dostaie kwatery. Z tego Pokoiu do Drugiego Drzwi na zawiasach, w nim okna dwa, o czterech kwaterach, 

tylko dwoch nie dostaie. Wyszedszy z tych Pokoiow ku Gankowi są Odrzwi puste, za ktoremi SIeń mała, 

w niey okno do Ogroda puste, wyszedszy z tey Sionki po wschodach, Drzwi na zawiasach z zamkiem, y antabą 

do Ogroda. Wyszedszy zaś na Ganek, są wschody na gorę, nad ktoremi, okna trzy puste. Wchodząc zas do 

samey Izdebki, Odrzwi puste, okno iedno puste, w niey pułapu nie masz, Z tey Izdebki, Drzwi takze puste do 

drugiey, y w tey, ani połapu, ani okna nie masz, 

Zszedszy znowu na zad na Ganki, a idąc temi Gankami ku Pokoiom, wyzey iuz opisanym, są okna zobudwoch 

stron, iak do ogroda, tak y do Dziedzinca wszytkie puste. Zszedszy znowu na Dziedziniec, są Wrota pod temi 

Gankami dwoiste nazawiasach, y z wrzeciądzem, y z zasuwą uspodu do Ogroda. 

Notandum, ze ten Pałac prętkiego potrzebuie Ratunku, gdyz dach na nim bardzo zły, przez co y mury się 

psuią, y w Pokoiach, iak Połapy, tak y podłogi gniią, Drugie Pokoie, iuz się pozawalały teraz nie dawno. Jest 

tesz w tych Pokoiach Gontow nowych około tysiąca kop.180 

  

 
180 Fragment tekst przepisany na podstawie "Comissia z odprawieniem rewizyey y opisanie inwentarzów 
w Wielkorządach Krakowskich 30.12.1709-27.1.1710." rękopis 2173, mikrofilm 1196, Muzeum Narodowe 
w Krakowie Biblioteka Czartoryskich. 
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9.5 Załącznik 5 

Inwentarz z 1736, "Inwentarz Wielkorządów Krakowskich 1736" rękopis 2087, mikrofilm 

1204, Muzeum Narodowe w Krakowie Biblioteka Czartoryskich: 

Pałac Łobzowski  

Do ktorego wchodząc jest Brama z Drzwiami Kamiennymi cirkulowatymi wktorych węgar ieden nadpadany, 

Zatymi są w futrynie drewnianey wrota wielkie drewniane dobre futrowane, ktore futrowanie gozdziami 

żelaznemi przybijane y malowane, lecz iuz to malowanie opada. Te wrota Stolarską robotą na dwoię 

otwieraiące się na Zawiasach y Hakach Szesciu z Klamką y z Ryglem do Zasuwania żelaznemi, z drąszkiem 

drewnianym takie do zasuwania, uiedney połowy tych wrot i ejt u gory. Zameczek z ryglikiem y Skoblem do 

zasuwania go nad tymisz wrotami u gory, iest zapierzenie takiesz futrowane Jako y wrota Stolarską robotą 

w cirkut robione y czterema Klamrami żelaznemi do muru uięte y drąszkiem drewnianym w mur koncami 

wsadzonym przycisnione. Wszedszy tedy dotey Bramy iest w niey bruk z prostych Kamieni ieszcze niezły 

Sklepienio dobre; Które to Bramą idąc ku dziedzińcowi iest. 

Ganek na sześciu filarach kamiennych sklepiony, ktore Sklepienie porysowane pod tym Sklepienio iest ankier 

żelaznych czworograniastych, jednym koncem w mur, a drugim w Filary wsadzonych dla utrzymania Ganku 

H. 6. pod tym Gankiem całym Posadzka z Kamienia ciosanego stara zła, ktorey yiedney części coby iey bydz 

powinno niemasz, go  pod tymze Gankiem y na Dziedzincu iest parmuru Sztuk. Duże, tego ktory pod Gankiem 

iest Łokci H. 3. 1/2. atego ktory na Dziedzincu Łokiec H. 1. y cwierci puł trzeci, Ktory to marmur umyslnie 

Łokciem mierzony. Obrociwszy się tedy tym Gankiem nalewą rękę od Bramy y idąc nim trochę iest 

nateyzelewey ręce 

Pokoy Pierszy do ktorego Drzwia tylko same kamienne bez Drzwi, wtym Pokoiu Posadzka z cegły stara zła, 

Pułap Belki y sieszrzony Dwa nowe jednak pomieniony Pułap lubo się bydz widzi nowy, w iednym mieyscu nie 

wielkim kawałkiem od zaciekania deszczu przez Dach zły wygnił, Okien wtym Pokoiu w węgarach Kamiennych 

bez Ram, Szkła y Krat Dwa z okiennicami przy kazdym oknie na dwoie otwieraiącemi się. Te okiennice 

wszystkie z zawiaskami, Hakow zas tylko doiedney Okiennice dwoch niemasz, a do innych trzech Okiennic 

Haki wszystkie. Z tego Pokoiu idąc prosto iest 

Sien, do ktorey takze odrzwia tylko same Kamienne z gzemsem Kamiennym Szafiastym bez Drzwi, wtey Sieni 

Posadzka z cegły stara zła. Pułap, Belki y fieszrzon widzą się bydz nowe jednak w iednym mieyscu nad oknami 

od Deszczu przez okna na gorniey Kontignacyi będące, zaciekaiącego w ktorych ani Szybami okiennic // 

ktorych by koniecznie potrzeba // niemasz, Pułapu kawał wygniło, y Belki wtymze mieyscu tazy nadgnity. 

Okien wtey Sieni bez Szkła y Krat w węgarach Kamiennych z Ramami godłowemi. staremi Dwa Hakow przy 

obudowie oknach ktore pomienione Ramy trzymaią, szesc, okiennice przy kazdym oknie podwoyne, przy 

ktorych zawias Osm, a Hakow do nich tylko trzy. Go wtey Sieni na prawey ręce w kącie są odrzwia tylko same 
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kamienne bez drzwi ku Piwnicy wychodzące, Go w Drugim kącie iest Kominek szafiasty ze sztorcami 

murowanemi. Idąc tedy tą sienią prosto iest 

Pokoy Drugi do ktorego Drzwiatylko same Kamienne z Gzemsem takze Kamiennym Szafiastym, wtym Pokoiu 

Posadzka z cegły szara zła Pułap y Belki nowe iednak w iednym mieyscu od deszczu Przodkiem nadgniły, okien 

w węgarach kamiennych bez szkła y krat Dwa, przy jednym oknie iest Rama Jodłowa stara, ktora Ramę cztery 

Haki Żelazne w murze trzymaią, drugie zaś okno bez Ramy okiennicą od gornich okien, przy ktorey zawiasy 

Duże y dwiema deskami zastąpione. Z tego Pokoiu idąc na prawa rękę iest 

Sien, do ktorey Drzwia tylko Same. Kamienne z Gzemsemtakze Kamiennym szafiastym. Wtey sieni Posadzka 

z cegły stara zła wydeptana, sklepienie dobre, Kumin Szafiasty z Sztorcami murowanemi, Okien w węgarach 

Kamiennych Dwa, jedno bez Ramy y Szkła z Kratą Żelazną, a drugie ktore ku ogrodowi w Ramach jodłowych 

starych w czterech kwaterach, z ktorych duze Kwatery otwieraiące się na zawiasach y Haczkach 

z naroznikami trzema y obartetkiem iednym, drugie zas duze Kwatery nieotwieraiące się, szyb wiedney 

Kwaterze dolney tylko pięc całych, a inne wytłuczonych Dwanascie a napodanych cztery,  Prętow przytych 

Kwaterach cztery, Hakow w murze Ramę trzymających trzy Kraty żelazney zatym Oknem niemasz, pod oknem 

zas Drzwi na Ogród wychodzące, Kamieniem Ciosanym zamurowane, przed ktorymi są dwa Gradusy 

Kamienne, przytych Gradusach były schody drewniane kręcone na Gornią Kontignacyą idące ktorych teraz 

niemasz Z tey Sieni idąc prosto iest 

Sklep Pierwszy, do ktorego w Drzwiach Kamiennych prostych Drzwi Jodłowe stare farbowane dobre Stolarsą 

robotą, z ktorych Listewki w Srodku będące poopadały, na zawiasach y Hakach dwoch Żelaznych bez zadnego 

zamknięcia wtym Sklepie Posadzka z cegły stara wydeptana, Sklepienie dobre, komin okrągło murowany, 

przy ktorym Drzwi będące zamurowane, ex oppositotych Drzwi iest Okno z węgarami Kamiennemi w Ramach 

Jodłowychstarych złych o czterech kwaterach, wedwoch Kwaterach od spodu szyb całe niemasz, a w gornich 

dwoch szyb wytłuczonych szesc, y napadanych pięc Pręta przy tych Kwaterach zadnego niemasz, ani Kraty 

Żelazney Hakow w murze Rame trzymających cztery, ztego Sklepu idąc prosto iest 

Sklep Drugi do ktorego Odrzwiatylko same Kamienne bez Drzwi. W tym Sklepie Posadzka z cegły stara zła 

wydeptana. Sklepienie dobre, okno z węgarami Kamiennemi, w Ramach jodłowych starych o czterech 

Kwaterach, we dwuch Kwaterach od spodu szyb całe niemasz, a w gornich szyb wytłuczonech osm, 

y napadanych trzy. Prętow wtych Kwaterach niemasz ani Kraty Żelazney, pod tym okno Framuga murowana, 

Ex opposito tego Okna są Drzwi stare hodłowe farbowane Stolarską roborą na zawiasach ysowatych  

y Hakach dwoch Żelaznych bez zadnego zamknięcia, wktorych iednatafla prostymi dwiema kawatami tarcic 

zapierzone, te drzwi w odrzwiach Kamiennych prostych do Kuchni wychodzące, ktorymi nieychodząc do 

wspomioney Kuchni, ale idąc prosto przezten Sklep iest 

Sklep Trzeci do którego w Odrzwiach Kamiennych u ktorych iednego węgara kawał wyłupany, Drzwi jodłowe 

prostą ciesielską robotą dobre, na zawiasach y Hakach Dwoch żelaznych, jedney zawiasy kawałek spory 

ułamany bez zadnego zamknięcia, tylko w odrzwiach Skobel Żelazny, wtym Sklepie Posadzka z cegły stara 

wydeptana, Sklepienie dobre, fundament od Pieca murowany iyżcze niedokonczony, nad ktorem czeluscie 
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zamurowane do Kuchni idące, okno iedno bez Ram y Szkła w węgarach Kamiennych z Kratą Żelazną, pod tym 

oknem Framuga murowana. Ex oppositotego okna Odrzwia do kuchni będące zamurowane, Doktorych Drzwi 

stoią w parte farbowane jodłowe stare dobre przy ktorych dwie zawiasy ysowate Żelazne. Ztego skleu idąc 

prosto, iest 

Sklep Czwarty, do ktorego Drzwiatylko Same z Węgarem naiednym boku kamiennym, na drugin zas zamiast 

węgara Futryna drewniana, Gorny węgar y u spodu prog Kamienne, z Skoblem przy Futrynie Żelaznym, wtymi 

Sklepie Posadzka z cegły stara wydeptana, Sklepienie dobre tylko nad zamurowanym  oknem trochę 

porysowane, a Sciana nad tymze oknem bardziey porysowana, Kumin wtym Sklepie kapiasty z Gzemsikiem 

Kamiennym, ktorego wiednym mieyscu kawałek wytrąconego y z Sztorcami takze Kamiennemi, okien wtymze 

Sklepie bez Ram y Szkła, w węgarach Kamiennych Dwa, przyktorym kazdym Krata Żelazna y pod kazdym 

Framuga, Gto iest na prawey ręce Trzecie Okno zamurowane. Wrociwszy się tedy ztego Sklepu asz do 

Drugiego wktorym Drzwi idące do Kuchni opisały się, iest 

Kuchnia wktorey Posadzka z cegły stara wydeptana, Sklepienie dobre, Kumin wielki sklepiony naBelczosach 

drewnianych murowany, ktory dwa słupki drewniane utrzymuią, ten Kumineku Drzwiom Do Izby Kuchenney 

idącym porysowany, pod tymze Kuminem ognisko murowane dobre, czeluscie do Pieca w Izbie Kuchenney 

będąceyotakze murowane dobre, ex opposito ktorego czeluscia iest czeluscie drugie takze murowane dobre 

do Pieca dla Chleba pieczenia pod Schodami w Sieni Kamiennemi na gorę idącemi wymurowanego idące; 

okan wtey Kuchni ex opposito Kumina Dwa, wktorych węgary Kamienne z Gzemsikami od Dziedzinca takimisz 

Kamiennemi, nad iednym Oknem Gzemsikatylko Dwa kawałki, a nad drugim w rogu nadłupany kawałek, 

y Ramy jodłowe stare, te okna o czterech Kwaterach kazde wktorychto obu dwu Oknach we czterech 

Kwaterach Szyb całe niemasz, a w drugich czterech są, w ktorych Szyb wytłuczonych cztery, y napodanych 

siedm, Prętow tylko we dwoch Kwaterach cztery, a w drugich dwoch niemasz. Go wtey Kuchni są trzy kawały 

marmuru przedniego Dwa grube atrzeci iuz cienszy. Jednego kawała grubego circiter Puł trzeci cwierci, 

a Trzeciego cienszego circiter Lokiec y cwierc Z ktorey to Kuchni idąc mimo Kumina nalewą rękę iest 

Izba Kuchenna do ktorey w odrzwiach Kamiennych Drzwi Jodłowe stare farbowane iuz potrzaskane Stolarską 

robotą na Zawiasach y Hakach dwoch Żelaznych bez zadnego zamknięcia wtey Izbie Posadzka z cegły stara 

wydeptana, Pułap dobry, pod ktorym iedney Belki w rogu Izby kawał spory ugnił, insze zas Belki pod tym 

Pułapem całym jako y  trzy Siestrzony dobre. Piec z Kafli zielono polewanych nowych wetrzy Skrzynie na 

fundamencie murowanym z Koronką u gory ktorey kawałek w roguiednym utrąconey nowy dobry. Okna 

wteyze Izbie z węgarami Kamiennemi y z Gzemsikami takze Kamiennemi od Dziedzinca będącemi Dwa, Ramy 

w nich godłowe stare złe kazde o czterech Kwaterach, ktoreygliną podlepiane, niemoznatedy wiedziei jezeli 

są na zawiaskach y Haczkach wiednym Oknie dwie Kwatery drąszkiem poprzecz między murem będącym do 

Ramy przycisnione a u drugiego Okna drązek pod spodnimi Kwaterami dany wiednym oknie Szyb wiedney 

Kwaterze całe niemasz w inszychtrzech Kwaterach napadanych Dziewięc, inne całe, Pręt tylko przyiedney 

Kwaterze jeden. W Drugim zas Oknie we wszytkich Kwaterach są Szyby, ktorych wytłuczonych cztery, 

spadanych osm, Prętow przytych Kwaterach Szesc, Go wteyze Izbie są trzy Framugi wiedney ktora niedaleko 
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ode Drzwi iest Połka iedna drewniana a we dwoch niemasz, Go wteyze Izbie lezą cztery Kawały Kamienia 

Ciosanego obrabianego Z ktorey to Izby wyszedszy nazad do Kuchni, y idąc nią prosto, iest 

Sionka do ktorey w Odrzwiach Kamiennych Drzwi godłowe stare farbowane Stolarską robotą, na zawiasach 

y Hakach dwoch Żelaznych bez zadnego zamknięcia wtey Sionce Posadzka z cegły stara, a przed Drzwiami 

ktore na Dziedziniec wychodzą z Kamienia ciosanego Sklepienie nad tą Sionką dobre, Schody wniey na gore 

idące Kamienne dobre we dwa zatemki, ktory mi nieidąc na pomienioną gorę, iest ztey Sionki ex opposito 

Kuchni 

Sionka większa, do ktorey Odrzwia tylko Same Kamienne bez Drzwi, wtey Sionce Posadzka z cegły stara 

wydeptana, Pułap y Belki mieyscami pognity, okien wniy bez Ram. Szkła y Krat w Węgarach Kamiennych 

Dwa, Gtem wtey Sionce w kącie na prawey ręce są Odrzwia tylko Same Kamienne do Pieca Piekatniane go 

z Kuchni opisanego idącei ex opposito ktorego Pieca iest 

Sklepik do ktorego Odrzwiatylko Same Kamienne, Posadzka w nim stara zła, ktorey pod oknem kawata 

nieodstaie, Sklepienie dobre okno z kratą Żelazną iuz się z inszych Sklepow opisało. Gtem wtymze Sklepiku 

nalewey ręce iest 

Locus Secretus, do ktorego odrzwiatylko Same Kamienne, Locus sam dobry, zkąd wyszedszy nazad octey 

Sionki w ktorey Schody Kamienne na godę idą, są ex opposito ich odrzwiatylko Same Kamienne na Dziedziniec 

wychodzące nad ktorymi okno w Ołow oprawne w Ramie cirkutowatey Jodłowey starey wktorym Prętow 

cztery. Szyb wytłuczonych Dwie napadanych osm, Hakow w Węgarach Ramę trzymaiących Trzy, Go przytych 

Odrzwiach od Dziedzinca sa po bokach dwie Kominy Kamienne u ktorych z podiedney od dołu Pedestał 

y Cirkut odpadniony u gory zas miedzy tymi Kolumnami iest w Kamieniu Napis Stephanus DEI Gratia Rex 

Polonia M.D.L. ettc. Restauravit et adificavit Domio istam Anno Dni M.D.L.XXXVI Wyszedszy tedy tymi 

odrzwiami na Dziedziniec y idąc nim ukosem pod Ganek ku Schodom Princypalnym na prawey ręce od wiazdu 

w Brame z Dziedzinca będącym sa znowu Dolne Pokoie et guidem zaraz od Bramy nateyze prawej ręce iest 

Pokoy Pierszy, do ktorego odrzwiatylko Same Kamienne bez Drzwi wtym Pokoiu Posadzka z cegły stara zła 

ktorey pod oknami y koło Kumina niedostaie Pułap w iednym mieyscu nadgniły, Belki y Siestrzony dobre, 

okien bez Ram Szkła, y Krat w węgarach Kamiennych Dwa przy kazdym oknie są okiennice na dwoię 

otwieraiące się. Te okiennice wszystkiege na Zawiasach y Hakach Osmiu drąszkami dla wiatru pozapierane, 

przed kazdym zas oknem są podwa Gradusy murowane. Gtem wtym Pokoiunalewey ręce w kącie iest Kumin 

Szafiasty murowany, w ktorym na węgarze y w Scianie zaraz przy węgarze kilka cegeł wypadło; od tego 

Kumina na prawey ręce iest 

Sien, do ktorey odrzwiatylko Same Kamienne z Gzemse, takze Kamiennym Szafiastym wtey Sieni Posadzka 

z cegły stara wydeptana, Pułap y Belki dobre, okna w niey puste w węgarach Kamiennych, okiennicami 

podwoynemi pozastawiane y pozapierzane, przy ktorych to okiennicach Zawias osm, a Hakow donich 

niemasz przed kazdym oknem po dwa Gradusy murowane w drugim. Pokoiu będącego. Gtem wteyze Sieni 

na lewey ręce są odrzwia tylko Same Kamienne ku Schodom Princypalnym wychodzące, przed ktorymi są trzy 
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Gradusy Kamienne. niewychodząc zas tymi odrzwiami ku pomienionym Schodom Princypalnym, ale idąc 

przeztę Sien prosto iest 

Pokoy Drugi, do ktorego w odrziwach Kamiennych z Gzemsem takimze Szafiastym, Drzwi GJdłowe nowe 

Ciesielską robotą na zawiasach y Hakach dwoch z  wrzeciądzem y dwiema Skoblami Żelaznemi, w tym Pokoiu 

Posadzka z cegły stara wydeptana zła, pułap zas y Belki dobre, Piec z Kafli Zielono polewanych na 

fundamencie murowanym wetrzy Skrzynie bez bez Koronki u gory dobry, Okien w węgarach Kamiennym Dwa, 

jedno puste Drzwiami Stolarską robotą robionemi staremi zasłonione, przy ktorych dwie Zawiasy ysowate, 

do ktorego to okna iest iednak Rama Jodłowa stara niezł o cztech Kwaterach przy Pokoiku sklepionym 

w Framudze złozona, przytey Ramie wetrzech Kwaterach Szyb cale niemasz a w czwartey wytłuczonych osm, 

napadanych trzy a inne całe, Prętow przytey Kwaterze Dwa. W Drugim zas oknie są Ramy Jodłowe stare, 

o czterech Kwaterach, w iedney Kwaterze Szyb cale Dwadziescia y diwe y napadanych trzy, a inne całe, 

Prętow przytych Kwaterach Szesc, Hakow Ramę trzymaiących trzy; przed tymi obiema oknami są podwa 

Gadusy murowane. Ztego Pokoiu idąc na lewo ręką, iest 

Pokoik Sklepiony, do ktorego w odrzwiach Kamiennych z Gzemsem takze Kamiennym Szafiastym Drzwi 

Jodłowe Stare farbowane dobre Stolarską robotą z ktorych iedna listewka ze Srzodka wypadła na zawiasach 

y Hakach dwoch, takze z antaba Żelaznemi, a z Klamką drewnianą, do ktorego to Pokoiku wszedszy 

z Węgarami Kamiennemi do połowy na czeluscie zamurowany, przy ktorym Piec z Kafli zielono polewanych 

na fundamencie murowanym wetrzy Skrzynie bez Koronki u gory dobry, okno iedno z węgarami Kamiennemi 

w Ramach Jodłowych Starych o czterech kwaterach z ktorych we dwoch od Spodu Szyb niemasz całe, 

a w drugich dwoch sa, w ktorych obudowa tylko iedna Szyba wytłuczona, y iedna napadana, a inne wszystkie 

całe Prętow przytych Kwaterach cztery, przed tym oknem są dwa Gradusy murowane, ex opposito tego Okna 

iest Framuga do ktorey odrzwia tylko Same Kamienne. 

Obrociwszy się tedy ztego Pokoiku przez Pokoy y Sien asz do pierwszego do ktorego się z Dziedzinca natę 

Stronę Bramy weszło, y wyszedszy zniego pod Ganek, a Gankiem idąc mimo Bramy wiezney prosto iest 

Piwnica Pierwsza, do ktorey odrzwia tylko Same w Cirkut z iednym węgarem Kamiennym za ktorym są 

Schody drewniane stare złe bez Poręcza, po ktorych do tey Piwnicy wszedszy są przy koncu tych Schodow 

Odrzwia Stare Drewniane wktorych Skobel zelazny, dotych Odrzwiow Stoią a parte Drzwi stare Jodłowe złe 

bez zadnego Żelaztwa, za tymi odrzwiami były Gradusy cztery Kamienne, lecz teraz są poruinowane w tey 

Piwnicy Sklepienie nie tynkowane dobrem okienka w niey dwa na ke w wegarach Kamiennych bez Kratek 

Żelaznych. Z tey Piwnicy na prawo ręką idąc iest 

Piwnica Druga, do ktorey odrzwia tylko murowane w niey takze Sklepienie dobre nietynkowane, okienka dwa 

małe w węgarach Kamiennych bez Kratek Żelaznych, Ztey Piwnice wrociwszy się nazad do opisywaney 

pierwszey Piwnicy, iest 

Piwnica Trzecia, do ktorey w odrzwiach drewnianych złych, Drzwi Jodłowe stare nazawiasach y Hakach 

dwoch, Żelaznych z Wrzeciądzem y Skoblem iednym wtey Piwnicy Sklepienie takze dobre, okienka małe Dwa 
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w węgarach Kamiennych bez Kratek Żelaznych. Wtych wszystkich trzech Piwnicach Posadzki zadney ani 

Legarow niemasz, w ktorych iest Kamienia Ciosanego kawałow roznych wielkich y małych H. 23. 

Wyszedszy tedy ztych Piwnic nazad po Schodach pod Ganek, a idąc Dziedzincem na ukos mimo Filarow 

Kamiennych, iest na prawey ręce 

Piwnica Czwarta, do ktorey ani odrzwiow ani Drzwi anitez Schodow niemasz, do ktorey iednak wszedszy. iest 

w niey Sklepienie nie tynkowane dobre. Z ktorey wyszedszy nazad na Dziedziniec, y idąc nim na prawą rękę 

iest 

Kuchnia, do ktorey odrzwiatylko Same Kamienne w cirkut bez Drzwi wtey Kuchni od Samych odrzwiow 

Posadzka z cegły spadzistodana, a daley w Samey Kuchni rownoleząca stara, mieyscami poruinowana Ta 

Kuchnia per modum Sklepu murowana; gdyz iest Sklepiona y Kumin orzez Sklepienie wywiedziony, pod tym 

Kuminem ognisko poruinowane, przed ogniskiem zas ode Drzwi, iest na Belczosie przemurowanie, wtey 

Kuchni za ogniskiem iest okno bez Ram y Szkła z Kratą Zelazną, od ktorego okna niedaleko na prawey ręce 

w kącie iest Rynna Jodłowa Stara, ex opposito ktorey Renny iest 

Sklep Pierwszy, do ktorego odrzwiatylko Kamienne w cirkut, w tym Sklepie Posadzka z cegły stara zła, ktorey 

większey częsci niedostaie, Sklepienie dobre, okna Dwa bez Ram y Szkła w węgarach Kamiennych, wkazdym 

iest Krata Żelazna, Gtem w kącie przy dalszym drugim oknie był Kumin, ktory teraz poruinowany, Gtem wtym 

Sklepie stoią Drzwi farbowane Jodłowe stare dobre, przy ktorych duze Zawiasy długie Zelazne, Gtem połowa 

Stołu prostey roboty, Gtem Sztuka Kamienia Ciosanego z Balasem na nim wyrzniętym, Z ktorego to Sklepu 

wyszedszy nazad do Kuchni y idąc nalewą rękę iesy 

Sklep Drugi, do ktorego odrzwiatylko Same Kamienne w cirkut bez Drzwi, wtym Sklepie Posadzka z cegły 

stara zła, ktorey w kilku mieyscach niedostaie, w Sklepieniu zas we dwoch mieyscach dziury. toiest nad 

odrzwiami y w koncu przy murze, okno wtym Sklepie iedno w węgarach Kamiennych bez Ramy Szkła z Kratą 

Żelazną, Z ktoregoto Sklepu wyszedszy nazad do Kuchni, iest ex opposito tego Sklepu 

Sklep Trzeci, do ktorego w odrzwiach Kamiennych Drzwi Jodłowe farbowane stare niezłe prostą robotą na 

Zawiasach y Hakach dwoch Żelaznych bez zadnego zmaknięcia, wtym Sklepie Posadzka z cegły stara zła, 

Sklepienie dobre, Okno iedno w węgarach Kamiennych bez Ram y Szkła z Kratą Zelazną. Zkąd wyszedszy 

nazad do Kuchni, a z Kuchni nadziedziniec, y obrociwszy się zaraz na prawą rękę, są w kącie odrzwia tylko 

SAme Kamienne. bez Drzwi do Schodow Kamiennych ktore na Gornią Kontignacyą idą y są dobre, tylko ze 

przed nimi Posadzki niemasz, ktorymi nieidąc na Gorę, ale wrociwszy się od nich prosto przez Dziedziniec pod 

Ganek, są przed Drzwiami Kamiennemi na Schody Princypalne idącemi, dwa Grafusy Kamienne złe pochylone, 

po ktorych wszedszy iest 

Sionka mała, w ktorey Posadzka z Kamienia ciosanego dobra, wtey Sionce na lewey ręce pod Schodami iest 

Sklepik, do ktorego w odrzwiach Kamiennych z Gzemsem takimze Kamiennym Szafiastym Drzwi Jodłowe 

stare dobre Stolarską robotą, na Zawiasach y Hakach dwoch. z wrzeciądzem y dwiema Skoblami Żelaznemi; 

wtym Sklepiku Posadzka z Cegły stara zła, okno w węgarach Kamiennych w Ołow oprawne z Szyb 
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okrągławych w Ramach Jodłowych dobrych o dwoch Kwaterach bez kraty Żelazney, wktorym Szyb 

wytłuczonych trzy, napadanych Pięc, a inne wszystkie dobre, Prętow w nim cztery, te Kwatery nieotwieraiące 

się. Wyszedłszy tedy ztego Sklepiku nazad do Sionki są 

Schody Princypalne Szerokie Kamienne dobre bez Poręcza, po ktorych idąc w gorę y wszedszy po kilkunastu 

Gradusach, iest na prawey ręce na Srzednią Kontygnacyą Framuga, za ktorą był Ganek Sklepiony, y przy nim 

zaraz 

Przednie Pokoie z Gornią Kontignacyą 

Te wszystkie pomienione adificia dla Złego Dachu przez zaciekanie na Pułapy y Podłogi całkiem spadły, tak 

dalece ze y Sklepienia doDolnych Sklepow wyzey opisanych upadłe Stagarze po poprzebijały, Sciany iednak 

murowane z odrzwiami Kamiennemi lubo duzo poruinowane stoią. Zkąd wrociwszy się nazad do tych 

Schodow ktorym się to weszło, y idąc nimi wyzey w gorę, są nad nimi okna Dwa w węgarach Kamiennych  

puste, od ktorych idąc tymisz Schodami troszkę wyzey iest ustępek na ktorym Posadzka Kamienna 

dobraprzytym ustępku na prawey ręce są odrzwiatylko same Kamienne na Galeryą wychodzące, nad ktorymi 

okno w węgarach Kamiennych puste, ktorymito odrzwiami niewychodząc na wspomioną Galeryą, ale 

obrociwszy się od nich na lewą rękę, są nad Dwiema Gradasami Kamiennemi, odrzwia takze drugie 

Kamienne, nad ktorymi okno w węgarach Kamiennych puste, za tymi odrzwiami są cztery Gradusy Kamienne 

poktorych wszedszy iest nadnimi ustępek mały naktorym Posadzka Kamienna dobra; między tym ustępkiem 

są ex opposito Siebie dwoie odrzwi Kamiennych, jedne ktore polewey ręce, były do Schodow pod Dach 

idących, ktorych Schodow teraz niemasz, a drugie odrzwia ktore poprawey ręce do czeluscia idące. 

Z ktoregoto ustępku idąc prosto iest 

Kaplica, do ktorey w odrzwiach Kamiennych Drzwi farbowane stare Stolarską robotą, na Zawiasach y Hakach 

dwoch Żelaznych; z Zamkiem starym bez. Klucza y Slosaka do ktoregoto Kaplicy po czterech Gradusach 

Kamiennych wszedszy, iest wniey Posadzka z Kamienia ciosanego dobra, Sklepienie w niey Gipsem 

Sztukatorską robotą z Aniołami Gmię Gęzues we dwoch mieyscach trzymaiącemi, takze w rozne Herby tak 

Koronne jako y W. X. Litt mysternie wyrobiane z Gzemsikiem takze na kolo Gipsowym, Ktorato Sztuka 

Gipsowa dla zaciekania przez zły Dach na Sklepienie, wiedneym mieyscu zaczerniała. Ta Kaplica pista bez 

oltarza, okien w niey w Ramach Dębowych szarych dobrych Dwa, kazde o czterech Kwaterach przy węgarach 

Kamiennych w Ołow oprawne, wiednym oknie Kwatery iedney niemasz, a inne Siedem Kwater wszystkie na 

Zawiaskach y Haczkach z naroznikami, obarteli przy kazdym oknie po trzy. Prętow przytych wszystkich 

Kwaterach Siedmniascie,Kołek Siedm, Szyb w niech wytłuczonych osmnascie, napadanych Dziewięc, Hakow 

Ramy w obudowa oknach trzymaiących Szesc. Ztey Kaplicy idąc na prawą rękę, iest 

Pokoy Pierwszy, do ktorego w odrzwiach Kamiennych z Gzemsem takze Kamiennym Szafiastym Drzwi 

Jodłowe Stare Stolarską robotą z ktorych iedna Tafla u gory wypadła, na Zawiasach y Hakach dwoch 

Żelaznych bez zadnego zamknięcia, tylko przy nich Blaszka od Klucz wkładania; wtym Pokoiu Podłoga ztarcic 

prosta robotą dobra, Pułap y Belki w kilku mieyscach pogniły dla złego Dachu, okna w nim Dwa w węgarach 

Kamiennych w Ramch Jodłowych starych niezłych w ktorych po dwie tylko ugory Kwatery ze Szkłem, a u dołu 
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Kwater niemasz. Te Kwatery wszystkie ktore ze Szkłem na Zawiasach y Haczkach z naroznikami. Wtych 

Kwaterach ktore są w oknie ku Krakowie wychodzącym jedna tylko Szyba wytłuczona, a dwie napadane, inne 

zas wszystkie całe. Prętow przy nich cztery, w drugim zas oknie ktore ex opposito Kaplicy, Szyb wytłuczonych 

Dwadziescia osm, a całych Trzydziesciytrzy. Prętow przy nich cztery obarteli przy kazdym oknie po Dwa, 

Hakow w murze Ramy trzymaiących w obu dwu oknach osm, Kumin w tym Pokoiu Szafiasty. Z kotrego idąc 

na prawą ręke iest 

Pokoy Drugi, do ktorego Odrzwia tylko Same Kamienne z Gzemsemtakze Kamiennym Szafiastym, wtym 

Pokoiu Podłoga ztarcic prosta robotą niezła, Pułap y Belki dlaztego Dachu mieyscami pobotwiały, Okna 

w nim Dwa w węgarach Kamiennych wktorych Sametylko Ramy Jodłowe stare, ale dobre, przynich 

ą wszystkie Haczki do Kwater, y potrzy, przy kazdey Ramie obartele, Hakow przytych obudwu oknach tych 

okien są przy Odrzwiach, Kamiennych do Sionki nad Schodami będącey, wychodzących Drzwi z Zawiasami 

Dwiema Żelaznemi, Drągiem zaparte Jodłowe stare złe Stolarską robotą, z tego Pokoiu idąc prosto iest 

Pokoy Trzeci, do ktorego Odrzwiatylko Same Kamienne z Gzemsemtakze Kamiennym Szafiastym wtym 

Pokoiu Podłoga ztarcic prostą robotą niezła, Pułap dla ztego Dachu wiednym mieyscu kawałem wygnił, 

a w inszych mieyscach zbotwiały, okna wtym Pokoiu w Węgarach Kamiennych Dwa przy ktorych Same tylko 

Ramy Jodłowe dobre, przy nich są wszystkie Haczki do Kwater, y potrzy przy kazdey Ramie obartele, Hakow 

przy obudwu oknach Ramy trzymaiących Szesc, Kumin wtym Pokoiu w węgarach Kamiennych Szafiasty, przy 

ktorym niedaleko są w odrzwiach Kamiennych Drzwi Bukowe dobre Stolarską robotą na zawiasach 

ysowatych y Hakach dwoch, z Zamkiem starym bez Klucza, z Slusakiem y Gałką Żelaznemi. Te Drzwi idą na 

Galeryą, ktorymi niewychodząc, ale idąc prosto przezten Pokoy, iest 

Sala, do ktorey w odrzwiach marmurowych z Gzemsemtakze marmurowym Szafiastym pod ktorym Herb 

Jagielonski Drzwi Bukowe dobre Stolarską robotą na dwoie otwieraiące się na Zawiasach ejsowatych 

y Hakach Czterech Żelaznych bez Zamku y Klucza z Gałką Żelazną do przyciągania Drzwi takze z zasuwkami 

Dwiema u gory y u dołu Żelaznemi, do ktorey to Sali wszedszy, iest w niey Podłoga z tarcic prostą robotą, 

ktora ku oknom dla złego Dachu zgniła, Pułap y Belki takze pod oknami nadgniły. okna wtey Sali w węgarach 

Kamiennych Trzy, przy ktorych Same tylko Ramy Jodłowe stare dobre, przytych Ramach są wszystkie Haczki 

do Kwater, y po dwa przy kazdey Ramie obartele, Hakow przytych trzech oknach Rame w murze trzymaiących 

Dziewięc,Kumin z Kamiennemi węgarami Szafiasty, Gtem ztey SAli są w odrzwiach Kamiennych 

 z Gzemsemtakze Kamiennym Szafiastym Drzwi na Galeryą wychodzące Bukowe dobre Stolarską robotą na 

Zawiasach ejsowatych y Hakach dwoch bez zamku y klucza tylko z Slusakiem y Gałką Żelaznemi, ktorymi 

niewychodząc na pomienioną Galeryą, ale idąc przez tę Salę prosto iest 

Sien, do ktorey w Odrzwiach marmurowych z Gzemsem takze marmurowym Szafiastym, pod ktorym Herb 

Jagielonski Drzwi Bukowe dobre Stolarską robotą na zawiasach ejsowatych y Hakach dwoch zelaznych bez 

zadnego zamknięcia tylko z Gałką Żelazną, wtey Sieni Podłoga ztarcic prosta robotą, ktora dla ztego Dachu, 

a naybardziey pod oknami zgniła, y Pułap z Belkami nad tymisz oknami gniie, okien wtey Sieni w węgarach 

Kamiennych Dwa, przy ktorych Sametylko Ramy Jodłowe Stare dobre, przytych Ramach są wszytkie Haczki 
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do Kwater obarteli przyiedney Ramie Trzy a przy drugiey ieden, Hakow przytych obudwu oknach Ramę 

trzymaiących Szesc, Gtem wtey Sieni iest trzecie okienko do Sionki małey wychodzące takze w węgarach 

Kamiennych puste kawałkami tarcic zapierzone, y drągiem podparte, pod ktorym iest ieden Gradus 

Kamienny, przytym oknie zaraz na prawey ręce iest 

Sionka mała, do ktorey w odrzwiach marmurowych Drzwi Bukowe dobre Stolarską robotą na dwoię 

otwieraiące się na Zawiasach eSsowatych y Hakach czterech Żelaznych bez zamku. tylko z blaszką do 

wkładania Klucza, z Slusakiem, Gałką. y z dwiema zasuwkami u gory y u dołu Żelaznemi, nad tymi Drziwami 

iest okno w węgarach takichze marmurowych puste, doktoregoto Sionki wszedszy iest w niey Podłoga ztarcic 

prostą robotą stara dobra, Sklepienie dobre, okno w niey w węgarach Kamiennych puste, przy Ktorymto oknie 

zaraz naprawey ręce, ex oppoSito tych Drzwi ktorymi się tu weszło, są w odrzwiach Kamiennych Drzwi 

Jodłowe Stolarską robotą stare złe poiedynkowe na zawiasach y Hakach dwoch Zelaznych bez zadnego 

zamknięcia tylko z Slustakiem przy odrzwiach do Zamku. Te Drzwi wychodzą do Sieni wielkiey, wktorey 

Schody na Doł Kamienne i Balasy nad nimi drewniane, lecz niewychodząc nimi dotey tam Sieni, ale obrociwszy 

się od nich wtey Sionce na prawą rękę, są Drzwi w odrzwiach Kamiennych do inszey Sieni wychodzące Bukowe 

dobre Stolarską robotą na dwoię otwieraiące się na zawiasach eSsowatych y Hakach czterech, z Zamkiem 

Slepym bez Klucza z Gałką y z dwiema zasuwkami u gory y u dołu Żelaznemi, nad tymi Drzwiami iest okno  

w węgarach Kamiennych puste, ktorymi to Drzwiami nieidąc dotey tam Sieni, ake obrociwszy się nazad do 

opisaney przy Sali będącey Sieni, iest na prawey ręce 

Pokoy Czwarty, do ktorego w odrzwiach murowanych z Gzymsem takze marmurowanym, pod ktorym Herb 

Jagielonski Drzwi Bukowe dobre Stolarską robotą na dwoię otwieraiące się na zawiasach eSSowatych 

y Hakach czterech Żelaznych, z Slusakiem, Blaszka od wkładania Klucza, z wrzeciądzem y dwiema Skoblami, 

takze z dwiema Zasuwkami u gory y u dołu Żelaznemi do ktoregoto Pokoiu wszedszy iest w nim Podłoga 

z tarcic prostą robotą niezłą tylko powlekana Pułap y Belki widzą się bydz niezłe, tylko się ze wtymze Pułapie 

kilku kawałow Tarcic niedostaie Kumin wtym Pokoiu z węgarami marmurowemi Szafiasty, okien z węgarami 

Kamiennemi Dwa, wktorych Ramy Jodłowe stare dobre, wiednym oknie ktore na Podworze wychodzi, są  

u gory dwie Kwatery na Zawiaskach y Haczkach z naroznikami, Kołek przy nich Dwa, obartel ieden a drugi 

nizey w Ramie, Prętow wtych Kwaterach cztery, Szyb w nich tylko Siedm całych, w Drugim zas oknie ktore na 

ogrod wychodzi tylko iedna Kwatera bez Szyb ktora na Zawiaskach y Haczkach z naroznikami y Kołkiem 

iednym, do inszych zas trzech Kwater, są wtey Ramie wszystkie Haczki, y obarteki trzy, Hakow wtych obudwu 

oknach Ramy trzymaiących Siedm, Gtem wtym Pokoiu iest złozonych Drzwi Bukowych dobrych Stolarskiey 

roboty czworo, toiest Drzwi na dwoie otwieraiących się Dwoie, przy ktorych Zawiasy eSsowate wszystkie bez 

Zamkow tylko z Slusakami Zelaznemi. Gtem Drzwi poiedynkowych Dwoie, takze z Zawiasami efsowatymi przy 
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iednych iest Zamek z Kluczem, a przy Drugich Zamek bez Klucza, przy tech wszystkich czworgu Drzwiach są 

Gałki Zelazne. Wychodząc tedy ztego Pokoiu, y idąc nim na prawą rękę, iest 

Sien, doktorey w odrzwiach marmurowych z Gzemsem takze marmurowym Szafiastym, pod ktorym Herb 

Jagielonski Drzwi Lipowe stare Stolarską robotą na dwoie otwieraiące się, ktorychto Drzwi iednatylko połowa 

przy odrzwiach na Zawiasach y Hakach, a druga a 

parte wPokoiu lezy, bo do niey w Odrzwiach Hakow niemasz, zawiasy iednaky przy tey drugiey połowie obie 

znayduią się tylko ze ztey połowy Drzwi iedna Tafla wypadła do ktorey to Sieni wszedszy iest w niey Podłoga 

ztarcic, ktora dla niebędącey nad nią czwartey częsci Pułapu, y dla złego nad Pułapem Dachu gniie. Kumin 

wtey Sieni w węgarach marmurowych Szafiasty, okno w węgarach Kamiennych. w ktorym Sama tylko Rama 

Jodłowa stara dobra. przy niey są wszystkie Haczki do Kwater, y trzy obartele, Hakowtę Ramę trzymaiących 

cztery, przed tym oknem iest dziura z Sklepow Dolnych opisana wktorey guondam były Schody, ex opposito 

tey Dziury a bardziey okna, są Drzwi, lecz się ius z Sionkami za nimi będącey opisały, idąc tedy ztey Sionki 

prosto, iest 

Pokoy Piąty, do ktorego w odrzwiach Kamiennych Drzwi Bukowe poiedynkowe dobre, Stolarską robotą na 

Zawiasach eSsowatych y Hakach dwoch Żelaznych z zamkiem bez Klucza y Gałką Żelaznemi. do ktorego 

Pokoiu wszedszy, iest w nim Posadzka z Kamienia ciosanego dobra, tylko co w niey iedna tafla potłuczona, 

Pułapu y Belki kawał spory dla złego Dachu ugniło y upadło, dalszy zas Pułap y Belki widzą się bydzieszcze 

niezłe. Gtem 

wtymPokoiu Kumin Kumin Kapiasty, okno w węgarach Kamiennych iedno, wktorym Sama tylko Rama 

jodłowa stara, w niey Haczkow do Kwater Szesc, obartel ieden, Hakow w murze ktore tę Ramę trzymaią 

cztery, z tego Pokoiu idąc prosto, iest 

Pokoy Szosty, do ktorego w odrzwiach Kamiennych Drzwi jodłowe stare Stolarską robotą 

z zawiasami dużema eSsowatemi naiednymtylko Haku wiszące przy ktorych wrzeciądz ieden y cztery Skoble, 

nad tymi Drzwiami zobudwu Stron mur porysowany; wszedszy tedy do tego Pokoiu, iest w nim Posadzka 

z Kamienia ciosanego dobra, Pułap y Belki wiszą się bydz takze dobre, Kumin wtymPokoiu Szafiasty, okno  

w węgarach Kamiennych iedno, wktorym Samatylko Rama y obarteki Dwa Hakow w murze tę Ramę 

trzymaiących Dwa, ex oppositotego okna są w odrzwiach Kamiennych Drzwi Bukowe dobre poiedynkowe 

Stolarską robotą na Zawiasach eSsowatych y Hakach dwoch z Zamkiem bez Klucza y Gałką Zelaznemi, te 

Drzwi wychodzące do tey Sieni wktorey Balasy nad Schodami, lecz niewychodząc nimi dotey tam Sieni, ale 

idąc przezten Pokoy prosto, iest 

Pokoy Siodmy, do ktorego w odrzwiach Kamiennych Drzwi Bukowe poiedynkowe dobre Stolarska robotą na 

zawiasach eSowatych y Hakach dwoch z Zamkiem bez Klucza y Slusaka, y  z Gałką Zelaznemi, nad tymi 

Drzwiami mur porysowany, do ktorego to Pokoiu wszedszy, iest w nim Posadzka marmurowa dobra, Pułap 

y Belki widzą się bydz takze dobre, Kumin w nim Szafiasty okno w Węgarach Kamiennych iedno, u ktorego 

Węgar ieden wyłupany, wtym oknie Sama tylko Rama Dębowa stara dobra, w niey Haczki wszytkie do Kwater 
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y trzy obartele Hakow w murze te Ramę trzymaiących Piec, Gtem Hakow od okiennic trzy, Gtem przyteyze 

Ramie we Srzodku iest  blaszka zelazna pobielana na Krzyz robiona jdąc tedy ztego Pokoiu prosto iest 

Pokoy Osmy, do ktorego Sametylko odrzwia Kamienne bez Drzwi wktorych odrzwiach ieden węgar 

nadłupany, a nad odrzwiami mur po obudwu Stronach porysowany, do ktorego Pokoiu wszedszy, iest wnim 

Posadzka marmurowa dobra, Pułap mieyscami dla złego Dachu wygniły, y Belka iedna ugniła y upadła, Kumin 

wtym Pokoiu Kapiasty z ktorego kawał węgara spodem wypadło, okien w węgarach Kamiennych Dwa, przy 

ktorych obudwu Sametylko Ramy Dębowe dobre, przy nich są wszystkie Haczki do Kwater, y potrzy przy 

kazdey Ramie obartele, y przy kazdey w Przodku. Blaszki na krzyz zelazne pobielane, Hakow w murze 

Ramytrzymaiących u obudwu okien jedenascie, Gtem Hakow przy tychze obudwu oknach od okiennic Szesc, 

Ztego Pokoiu idąc na prawą rękę iest 

Pokoy Dziewiąty narozni do ktorego w odrzwiach Kamiennych w roze z tamtego Pokoiu wyrzynanych 

z Gzemsemtakze Kamiennym, Drzwi Bukowe poiedynkowe dobre Stolarską robotą na zawiasach eSsowatych 

y Hakach dwoch Zelaznych, z Zamkiem bez Klucza y Slusaka z Blaszką do wkładania Klucza y Gałką Zelaznemi, 

nadtymi Drzwiami mur po obudwu Stronach porysowany do ktorego Pokoiu wszedszy, iest w nim Podłoga 

ztarcic stara, ktorey w kącie kawał wygniło, yterazto mieysce tylko prostymi trzema kawałkami tarcic 

załozone, Pułap y Belki nadtymze załozonym w Podłodze mieyscem nadgniły; y mur pod nimi dla ztego Dachu 

ruinowac się poczyna, daley zas nad Pokoiem ten Pułap y Belki niezłe się bydz widzą, pod oknami zas 

Posadzka z Kamienia ciosanego dobra, Piec wtymPokoiu z Kafli pstro polewanych wetrzy Skrzynie na 

fundamencie murowanym z Koronką u gory ktorey we dwoch mieyscach po kawałku powypadało, niezły, 

wktorym iednak na Zapieckutrzy Kafle wybite, okien wtymPokoiu w węgarach Kamiennych cztery, wktorych 

wszystkich Ramy Jodłowe szare dobre, we wszystkichtych oknach Kwater Szklanych od Spodu niemasz, lecz 

Haczki do Kwater wszytkie u gory zas w kazdym oknie Kwatery ze Szkłem, y są wszystkie na Zawiaskach 

y Haczkach z naroznikami, obarteli przy trzech oknach potrzy, a przy Czwartym Dwa; Kołek przy kazdym oknie 

po Dwa, Prętow po cztery, Hakow przy wszytkich oknach w murze Ramytrzymaiących Dwanascie Szyb we 

wszytkichtych Kwaterach wytłuczonychtrzy, napadanych Dwie, a inne całe. Gtem wtymPokoiu nalewey ręce 

wrogu Samym iest 

Ganek wąski murowany, do ktorego w odrzwiach Kamiennych Drzwi Lipowe stare Stolarską robotą 

z zawiasami dwiema na Haku iednym wiszące bez zadnego zamknięcia tylko z antabą Zelazną zatymi 

Drzwiami są cztery Gradusy Kamienne na Sam Ganek na ktorym Posadzka z cegły stara zła, okienek w nim 

po obudwu Stronach w węgarach Kamiennych pustych Dziesięc, nad tym Gankiem Daszek stary Guntowy, 

ktorym Gankiem idąc prosto, a niedochodząc do Samegorogu są na lewey ręce między drzwiami 

murowanemi Dziewięc Gradusow Kamiennych a dwa Drewnianych podmurowanych w gorę do Pokoikow 

idących nad ktorymi przy Samym Załemku iest nalewey ręce okno puste w węgarach Kamiennych 

wszedszytedy tymi Schodami na pierwszy ustępek, iest na prawey ręce oknotakze w węgarach Kamiennych 

puste, na ustępku zas Samym Posadzki ani Podłogi niemasz tylko Rum, nad tymi wszytkimi Gradusami Dach 

Guntowy Stary zły, od ktorego to ustępku idąc daley w gorę po Schodach starych drewnianych, iest ustępek 
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Drugi, na ktorymtylko dwa kawały Podłogi, a we Przodku dziura, nad tym ustępkiem nalewey ręce, iest okno 

takze w węgarach Kamiennych puste, Z ktoregoto ustępku idąc prosto, iest 

Pokoik Pierwszy, do ktorego nad Gradusem Kamiennym odrzwia Same Kamienne wktorych ieden 

Węgarwyłupany bez Drzwi, wtymPokoiku Podłoga ztarcic stara. Pułap y Belki takiesz stare złe, wszystko dla 

złego Dachu pogniłe. okno w węgarach Kamiennych, w Ramach Jodłowych starych niezłych o czterech 

Kwaterach, w ktorym u gory iedney Kwatery niemasz. Lecz Kaczki do niey są, a innetrzy na Zawiaskach 

y Haczkach z naroznikami, Kołek przynichtrzy, obarteki Dwa we Dwoch Kwaterach Spodnich Szyb niemasz, 

a w gorniey trzeciey Szyby są, wktorychtey Kwaterze Dwa, Hakow w murze Ramę trzymaiących cztery. Z tego 

Pokoiku idąc prosto, iest 

Pokoik Drugi, do ktorego odrzwiatylko Same Kamienne bez Drzwi nad ktorymi okno w węgarach Kamiennych 

puste wtymPokoiku Podłoga ztarcic stara zła, Pułap y Belki dla złegoDachu nadgniłe, okien w nim w węgarach 

Kamiennych Dwa w Ramach jodłowych starych niezłych, w ktorych obudwu oknach trzy Kwatery ze Szkłem 

na Zawiaskach y Haczkach z naroznikami, Prętow przy nich cztery, Kołektrzy, obarteki w obudwu oknach trzy, 

Szyb we wszytkich trzech Kwaterach wytłuczonychtylko cztery, a inne wszytkie całe, Gtem iest czwarta 

Kwatera takze na Zawiaskach y Haczkach z naroznikami bez Szyb, przy ktorey Pręt ieden, y Kołko iedno. Do 

inszych zas czterech Kwater ktorych niedostaie są Haczki wszytkie, Gtem Hakow w murzeRamy u obudwu 

okien trzymaiących oSm, ZktorychtoPokoikow wrociwszy się nazad pod Ganek opisany y obrociwszy się zaraz 

od Gradusow nalewą rękę, są prosto w Ganek trzy Gradusy Kamienne w gorę idące, nad ktorymi Drzwi 

zamurowane, przytych Gradusach zaraz nalewey ręce są znowu na niSzszy Ganek dwaGradusytakze 

Kamienne, ex opposito ktorych iest okno w węgarach Kamiennych puste, Ten Ganek iest Sklepiony, na ktorym 

Posadzka z cegły stara, Z tego Ganku są nalewey ręce Schody Kamienne ku ogrodowi idące, za którymi 

w odrzwiach Kamiennych, wktorych oba węgary powyłupywane Drzwi jodłowe stare, na zawiasach y Hakach 

dwoch Zelaznych z wrzeciądzem y Skoblem iednym, Zatymi Drzwiami Schodow do Samego ogroda niemasz,  

ktoreguondam bywały, DaSzek iednak nad nimi Guntowy na ow czas będący ieSzczetrwa, ktorymito 

Drzwiami niewychodząc na ten ogrod, ale wrociwszy się od nich potychze Schodach Kamiennych, y idąc z nich 

prosto tym Sklepionym Gankiem, iest 

Pokoik Pierszy, do ktorego potrzech Gradusach Kamiennych idąc, są Odrzwia tylko Same Kamienne, 

wtymPokoiku Podłoga z tarcic stara zła, ktorey we Srzodku nie masz. Pułap zas y Belki dla złego Dachu 

nadgniły. Okno w nim w węgarach Kamiennych iedno w ktorym Sama tylko Rama Jodłowa stara ieszcze niezła 

przy ktorey wSzytkie Haczki do czerech Kwater y obartel ieden, Hakow w murzetę Ramę trzymaiących Trzy,  

Z tego Pokoiku na prawey ręce są Sametylko odrzwiaKamienne ad Rudera ktore się wyzey opisały, idące . 

Idąc tedy ztegoPokoiku prosto, iest 

Pokoik Drugi, do ktorego Sametylko Odrzwia Kamienne, y wSzedszy do niego iest w nim Podłoga ztarcic stara 

zła, w ktorey we Srzodku iedney Tarcice niedostaie, Pułap zas y Belki dla złego Dachu nadgniłe, okien 

wtymPokoiku w węgarach Kamiennych Dwa, wiednym Rama tylko Sama Jodłowa stara ieSzcze niezła, przy 

ktorey wSzystkie Haczki do czterech Kwater y trzy obartele Hakow w murzetę Ramę trzymaiących trzy, 
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Drugiezas okno puste, bez Ramy, tylko deskami zabite y drągiem zaparte. Z ktorychto Pokoikow wrociwszy 

się zazad pod Ganek ktorym siętu z Pokoiow przyszło, y zaSzedszy nim az do opisanego Pokoiu narozniego 

 y obrociwSzy się w nim na lewą rękę iest   

Pokoy Dziesiąty, do ktorego w Odrzwiach Kamiennych w roze wyrzynanych z Gzemsem takze Kamiennym 

Drzwi Bukowe dobre Stolarską robotą nazawiasach eSsowatych y Hakach dwoch z Zamkiem starym bez 

Klucza z Slusakiem y Klamką Zelaznemi, wtem Pokoiu, Posadzka z Kamienia Ciosanego stara ieszcze niezła. 

Pułap y Belki Starezłe dla ztego Dachu pogniłe, Piec wtym Pokoiu z Kafli pstro polewanych we dwie Skrzynie 

na fundamencie murowanym bez Koronki u gory dobry, za ktorym Piecem na trzecią Skrzynię są Kafle złozone, 

ex oppositotego Pieca w rogu iest czeluscie w węgarach Kamiennych okien wtymPokoiu takze w węgarach 

Kamiennych z Ramami jodłowemi na cztery Kwatery zrobionemi Dwa, w obudwu oknach podwie Kwatery ze 

Szkłem w ołow oprawne ktore wszytkie cztery Kwatery na Zawiaskach y Haczkach z naroznikami, Kołek 

przynich cztery, Pretow osm, obarteki przy kazdym okniepodwa, Szyby wtych Kwaterach czterech wszystkie 

całe, Hakow w murze. Ramy trzymaiących przy obudwu oknach cztery Zktoregoto Pokoiu idąc prosto iest 

Sien wielka, do ktorey odrzwiatylko Same Kamienne w roze wyrzynane, w ktorych dwa Haki do Drzwi Zelazne, 

wtey Sieni od Drzwi na trzy granie Posadzka z Kamienia Rosanego asz do Balasow na drugiey stronie 

będących ciągnąca się, między ktorą Balasy drewniane wszytkie całe na Podwalinach u spodu drewnianych 

stoiące z ocapami u gory takze drewnianemi, przed tymi Balasami w rogu iest czeluscie w węgarach 

Kamiennych do Pieca w Pokoiu opisanym będące Balasami są Schody Kamienne dobre, ktore się z dołu opisały 

zatemi zas Balasami Podłoga ztarcic jakotez Pułap y Belki dlazłegotDachu pogniłe, okien wtey Sieni 

w węgarach Kamiennych Dwa, w ktorych Same tylko Ramy jodłowe ieszcze niezłe, kazda na cztery Kwatery 

zrobiona, przy ktorych obudwu Haczkow do Kwater Dziewięc, y obarteli trzy, Hakow w murze Ramy 

w obudwu oknachtrzymaiących Szesc, do iednego okna są Dwie Kwatery gorne in Loco Secreto złożone 

z Szybami wołow oprawnemi przy ktorych Zawiaski y narozniki wszystkie Szyby w nich wszytkie całe, Prętow 

przy nich cztery, y Kołko iedno, gtem wtey Sieni nalewey ręce przy oknach iest 

Locus Secretus, do ktorego w odrzwiach Kamiennych Drzwi jodłowe nowe prostą robotą, na Zawiasach 

y Hakach dwoch Zelaznych bez zadnego zamknięcia tylko z blaszką do wkładania Klucza y Gałką Zelaznemi, 

Jn hoc Lo co Secreto Posadzka  z cegły stara dobra, y Sklepienie dobre, okienka w nim w węgarach 

Kamiennych małe dwa, Locus sam cum omnibus regui sitis dobry. Zktorego wyszedszy nazad do Sieni, 

y obrociwszy się zaraz na lewą rękę, iest 

Sionka okrągło murowana do ktorey w odrzwiach Kamiennych z Gzemsemtakze Kamiennym Drzwi Lipowe 

wielkie stare ieszcze niezłe Stolarską robotą na Zawiasach y Hakach dwoch, z wrzeciądzem ułamanym na 

Skoblu wiszącym, ktorymi dotey Sionki wszedszy, iest w niey Posadzka z Kamienia ciosanego, ktora dla 

niebędącego nad nią Pułapu, y ztego Dachu, duzo się ruinuie. Zktoreyto Sionki idąc prosto, iest 

Galerya, do ktorey odrzwiatylko Same Kamienne nad ktorymi okno w węgarach Kamiennych. wszedszy tedy 

natę Galeryą, iest na niey Posadzka z cegły stara niezła, Podsiębitka podnią ztarcic niebieską farbą w Kwiaty 

malowana, w ktorey piąciutarcic niedostaie, a w drugich mieyscach od Belkow poodstawała. Tę Podsiębitkę 
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y Dach nad nią będący, Szesc Kolumn drewnianychtrzyma, między ktorymiBalasow drewnianych małych iest 

przez całą Galeryą Przęseł Siedem. TeBalasy na Podwalinach drewnianych stoią, na ktorych ocapy takze 

drewniane malowane iuz się ruinuią, w koncachtych Balasow dwie Kolumny Kamienne będące, u gory po 

kawale powpadały, nad ktorą iedną Podsiębitką duzosię nadpsowała, y nadgniła. Zktoreyto Galeryi zszedszy 

Princypalnymi Schodami Kamiennemi na Dziedziniec, opisuią się z niego 

Dachy ktore nad całym Pałacem funditus zgniły, a mieyscami ie wiatr z Krokwami połamał y poodzierał. 

wiązaniatakze na ktore zaciekało, y teraz przez zły Dach zacieka, zgniły; Kuminow nad tym całym Pałacem 

nad Dach wywiedzionych iest pietnascie Jdąc tedy tym Dziedzincem prosto iest Ogrod Włoski 

Do którego ex opposito Bramy wiezney pod Gankiem murowanym ktory na Dwunastu Filarach murowana, 

nych stoi, wrota ztarcic prostą ciesielską robotą w irkut robione na dwoie otwierające się na zawiasach 

y Hakach sześciu zelaznych takze z zamkiem bez klucza zelaznym, a z zaporą drewnianą do ktorego to Ogroda 

wszedszy, iest w nim FoSsa obmurowana od sadzawki...181 

 

 

 

 

 

 

 

 
181 Fragment tekst przepisany na podstawie "Inwentarz Wielkorządów Krakowskich 1736" rękopis 2087, 
mikrofilm 1204, Muzeum Narodowe w Krakowie Biblioteka Czartoryskich. 


