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Od Redakcji
O tym, że w związku z licznymi wojażami po Europie najsłynniejszego 

w Polsce obrazu – „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki – jego twórca, czując 
się zań odpowiedzialny, każdorazowo po powrocie dzieła do Krakowa sam 
dokonywał w nim drobnych napraw i przemalowań – powszechnie wiadomo. 
Mniej znana jest –  zamieszczona w pamiętnikach Mariana Gorzkowskiego, 
sekretarza Jana Matejki – informacja o  zamiarach Mistrza wprowadzenia 
do ukończonego już niemal obrazu nowych elementów, zgodnych z opisem 
bitwy podanym w  kronice Jana Długosza. „«Grunwald» bardzo postępuje, wiele 
szczegółów jest już wykończonych” – zapisał w swoim dzienniku pod datą 8 lutego 
1878 r. Gorzkowski, po czym przytoczył skierowane do niego słowa artysty: 
„«Zmieniłem kilka rzeczy [...] tak, że fotografi a [Awita] Szuberta, zdjęta z obrazu przed 
kilku miesiącami, już by nie przystała do oryginału. Powiem zresztą panu, tylko proszę 
o tym nikomu nie mówić, że myślę jeszcze w obrazie więcej zmian zrobić. Długosz w kronice 
mówi, że na pobojowisku były dęby wielkie, na które miejscowi wieśniacy powyłaziwszy 
patrzyli na walczących. Otóż ja obok wielkiego mistrza zamierzam zrobić drzewo dębowe: 
tu będą liście i gałęzie, za białym tym koniem, niech stanie się zadość opowiadaniu Długosza. 
Gdy skończę obraz, to w górze w obłokach namaluję św. Stanisława, albowiem według opisu 
Długosza miał się ten święty rycerstwu w  obłokach pokazać; zapewne, że w  dzisiejszym 
wieku będzie to dla wielu zdawać się dziwacznym, ale ja chciałbym, by obraz nosił piętno 
owego czasu. Tylko niech pan nikomu o tym jeszcze nie mówi»”.

Szczęśliwie nie wszystkie te zamiary zostały przez Mistrza Jana 
zrealizowane. Cztery miesiące później Gorzkowski dowiedział się od malarza, 
że „«nie będzie już drzewa około mistrza Krzyżaków, o  którym myślał poprzednio; ale 
św. Stanisław musi być na górze, w obłokach»”. I tak też się stało, chociaż z efektów 
tej pracy totumfacki Matejki nie w pełni był zadowolony: „Co do św. Stanisława 
– pisał po części z ukontentowaniem, po części z dezaprobatą – ten miał być 
z mgły i kurzawy, a teraz stosownie do uprzednich uwag moich zrobił się nieco słonecznym, 
lecz mam i dziś wiele mu do zarzucenia, gdyż wydaje mi się zbyt tłustym, silnie odstaje, 
jest nieco rażący. [...] Radziłem [Matejce], by okrył go mgłą jakąś lub powlekł tkaniną, 
smugiem przejrzystym [...]” (Marian Gorzkowski, Jan Matejko. Epoka od r. 1861 do 
końca życia artysty z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, oprac. Kazimierz 
Nowacki i Ignacy Trybowski, Kraków 1993, ss. 130, 161, 176).

Obraz, jaki jest – każdy widzi... i zna jego historię. I właśnie dlatego 
w  specjalnie przygotowanej z  okazji sześćsetlecia bitwy pod Grunwaldem 
i  powodowanych tą rocznicą obchodów Roku Grunwaldzkiego w  Polsce 
specjalnej wkładce do „Spotkań z  Zabytkami”, którą mamy przyjemność 
zaprezentować naszym Czytelnikom, poza przytoczoną historyjką, 
o przesławnym obrazie Matejki (ze względu na konieczność przeprowadzenia 
jego konserwacji – Wielkim Nieobecnym tych obchodów) nie będzie 
już nic z  osobna. Nieco dłużej zatrzymamy się natomiast przy innych 
przedstawieniach grunwaldzkiej batalii w sztuce oraz przypomnimy, piórem 
naszych wypróbowanych, znakomitych autorów, w jaki sposób przed stu laty 
obchodzono w Polsce okrągłą rocznicę pięćsetlecia „stoczonej w przepełnionym 
duchotą i słonecznym żarem dniu 15 lipca Anno Domini 1410 bitwy pod Grunwaldem”, 
jednej z największych bitew w średniowiecznej Europie.
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Czy każdy obraz historyczny to przykład 
bezguścia? Czy każde dzieło batalistyczne musi być 
przykładem kiczu? Czy każdy „koń w  oleju” jest 
kwintesencją braku smaku? Na wszystkie trzy pyta-
nia można odpowiedzieć negatywnie. Tyle, że dzieła 
dobre i wybitne giną w zalewie prac, których percep-
cja nie wymaga wrażliwości oraz wysiłku intelektu-
alnego. Im bardziej tematyka dzieła jest oczywista, 
ikonografi a mniej wyszukana, a  podłoże powstania 
bardziej ideowe (polityczne, narodowe bądź reli-
gij ne), tym łatwiej twórcy przekroczyć prawie nie-
widzialną subtelną barierę między rozwij ającą wy-
obraźnię odbiorcy prawdziwą sztuką a  schlebianiem 
gustom wyznawców tandety. Jednym z  przykładów 
balansowania na cienkiej linie jest ikonografi a bitwy 
pod Grunwaldem.

Nie tylko twórcy i  zleceniodawcy są za ten 
stan rzeczy odpowiedzialni, ale od połowy XIX w. 
także krytycy i  publicyści, oczekujący nader często 
nieskomplikowanej ilustracyjności, tak potrzebnej 
w prasie kulturalnej i literackiej. Począwszy od trze-
ciej tercji XIX w. silnie akcentowano w sztuce kwestie 
narodowe, w  okresie międzywojennym – tzw. pań-
stwowotwórczość, po drugiej wojnie światowej  –  lu-
dyczność i swojskość.

Niestety, polskie malarstwo historyczne przy-
ciągnęło wyjątkowo wielu twórców pozbawionych 
prawdziwego talentu, inteligencji i  poczucia smaku. 
Ale nie każdy przecież mógł być Piotrem Michałow-
skim, Józefem Brandtem, Maksymilianem Gierym-
skim czy Józefem Chełmońskim… Z drugiej jednak 

strony – dzięki temu dysponujemy tysiącami dzieł 
dyskontujących zainteresowanie społeczne tematyką 
historyczną, a w tym kilkudziesięcioma poświęcony-
mi kluczowemu epizodowi wojny polsko-krzyżackiej 
w latach 1409-1411 – bitwie pod Grunwaldem dnia 
15 lipca 1410 r.

Niniejszy tekst zawiera skrótową analizę wy-
branych dzieł grafi cznych i malarskich, pomij a nato-
miast rzeźbę i medalierstwo, aczkolwiek przed obcho-
dami 500. i 550. rocznicy bitwy grunwaldzkiej po-
dejmowano wiele takich przedsięwzięć. Były one nie 
mniej ciekawe od interpretacji malarskich, a może na-
wet bardziej uduchowione. Z pewnością warto choćby 
wspomnieć realizacje rzeźbiarskie powstałe w okresie 
poprzedzającym wzniesienie krakowskiego pomnika 
Władysława Jagiełły. Także nie od rzeczy jest w tym 
kontekście przywołanie rzeźb Piotra Hermanowicza, 
Józefa Kuleszy i Michała Stefana Korpala, Jan Raszki, 
Stanisława Kazimierza Ostrowskiego oraz natural-
nie autora monumentu zrealizowanego – Antoniego 
Wiwulskiego.

Na wstępie warto wiedzieć, jakimi źródła-
mi pisanymi dysponowali potencjalnie twórcy dzieł 
sztuki poświęconych bitwie grunwaldzkiej. Przede 
wszystkim był to rękopis urodzonego 5 lat po bitwie 
ks. Jana Długosza; interesująca nas partia tego tek-
stu powstała na podstawie relacji stryja dziejopisarza 
i równocześnie uczestnika bitwy – królewskiego kape-
lana ks. Bartosza z Kłobucka. Jego autor był wpraw-
dzie uprzedzony do osoby króla Władysława Jagiełły, 
a stronniczo przychylny wielkiemu księciu litewskie-
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mu Witoldowi, ale szczegółowo opisał genezę, prze-
bieg i  następstwa bitwy. Rękopis Długosza wydano 
drukiem po raz pierwszy na początku XVIII w. (Jo-
hannis Dlugossi seu Longini canonici quondam Cracoviensis 
Historiae Polonicae libri XII..., wyd. H. Huyssen, t. I-II, 
Lipsiae 1711-1712). Drugie źródło – to anonimowe 
dziełko przypisywane sekretarzowi królewskiemu ks. 
Zbigniewowi Oleśnickiemu, znane z bernardyńskie-
go kazania z lat 1525-1550, stanowiącego streszcze-
nie opisu bitwy, powstałego w końcu 1410 r. albo na 
początku 1411 r. Rękopis ten wydano w Polsce do-
piero na początku XX w. (Cronica confl ictus Wladislai 
regis Poloniae cum Cruciferis anno Christi 1410, wyd. Z. 
Celichowski, Poznań 1911). Ostatni istotny rękopis 
– to kontynuacja do 1420 r. Chronik des Landes Preussens 
Johanna von Posilge z przełomu XIV i XV w., jed-
nej z najistotniejszych niemieckich kronik późnośre-
dniowiecznych. Wydrukowany został po raz pierwszy 
bodajże w 1866 r. I to w zasadzie wszystko, bo inne 
europejskie kroniki posiłkowały się prawie wyłącznie 
pierwszym i ostatnim z powyższych dzieł.

Pierwszeństwo i  szczególną pozycję w  naj-
starszych przedstawieniach mają iluminacje z manu-
skryptów szwajcarskiej kroniki Diebolda Schillinga 
St. (ok. 1445-1485), pisarza rady miejskiej w Ber-
nie, określane od miejsc przechowywania rękopisów 
jako: Berner Schilling (Amtliche Chronik) z Staatsarchiv 
w  Bernie (1474-1478), Spiezer Schilling z  Burgerbi-
bliothek w Bernie (1474-1483) oraz Zürcher Schilling 
(Große Burgunderchronik) z Zentralbibliothek w Züri-
chu (1481-1484/1486). Powyższe dzieła kontynu-

ował w Luzerner Schilling (Luzernerchronik) z Zentralbi-
bliothek w Lucernie (1513) Diebold Schilling Mł. 
(przed 1460-1515?), bratanek poprzedniego, w mło-
dości sekretarz miejski w  Lucernie, potem podróż-
nik i awanturnik. Kronika Schillinga St. zawiera żywo 
opisaną historię Szwajcarii od założenia Berna w koń-
cu XII w. aż do wojny burgundzkiej w latach siedem-
dziesiątych XV w.; kontynuacja pióra Schillinga Mł. 
ujmuje także wojnę szwabską na przełomie XV i XVI 
w. Kroniki Schillingów należą do najpiękniejszych śre-
dniowiecznych świeckich rękopisów europejskich. To-
warzyszące tekstom realistyczne iluminacje przedsta-
wiają ścierające się wojska krzyżackie i sprzymierzone 
koalicji antykrzyżackiej. Obie walczące strony są zin-
dywidualizowane kostiumologicznie oraz za pomo-
cą adekwatnych sztandarów: krzyżackie – z  czarny-
mi krzyżami na bieli, sprzymierzone – z wyimagino-
wanym wizerunkiem korony na karminie oraz głową 
„poganina” (lub odmiennym nakryciem głowy u nie-
których zbrojnych). Autor starszy mógł, aczkolwiek 
nie musiał, znać przekaz Długosza pisany w  latach 
1455-1480, młodszy natomiast miał niewątpliwie ja-
kąś wiedzę o topografi i – nie bez przyczyny występu-
je bowiem na miniaturze zalesione wzgórze. Trudno 
inaczej zinterpretować pojawienie się tak nietypowe-
go elementu krajobrazowego. Skąd jednak tak konse-
kwentne umieszczanie dziejącej się daleko bitwy w rę-
kopisie dotyczącym głównie Konfederacji Szwajcar-
skiej? Wydaje się, że także w świadomości Helwetów 
Grunwald był jedną z największych i najkrwawszych 
bitew średniowiecznej Europy.

 „Bitwa pod Grunwaldem”, miniatura z kroniki Diebolda 
Schillinga St. Spiezer Schilling, 1474-1483 r. (w zbiorach 
Burgerbibliothek w Bernie, fot. Philipp Stämpfl i) 

 Anonim, „Bitwa pod Grunwaldem”, 1599 r., drzeworyt, 
papier, wym. 10 x 13 cm (w zbiorach prywatnych)



Późniejsze o całe stulecie są ilustracje – do tej 
pory prawie nieznane – do rękopisu Cronica der Preus-
sen (1553-1556) pióra gdańskiego kupca Heinricha 
von Reden (przed 1510-1569), który w swojej pracy 
obfi cie wykorzystywał kronikę gdańskiego urzędnika 
magistrackiego Bartłomieja Wartzmanna (1525?-
-1578). W Staatsbibliothek w Berlinie znajduje się 
rękopis autorski, ale poza tym zachowało się kilka ko-
pii dzieła, w tym dwie w Bibliotece Głównej Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy ręko-
pis datowany jest na podstawie pisma oraz ilustracji na 
drugą połowę XVI w., drugi inskrypcyjnie na 1625 r. 
Obie przedstawione na ilustracjach walczące armie 
w  zasadzie odróżnia jedynie położenie po przeciw-
nych stronach. Mają takie same ubiory i zbroje typowe 
dla schyłku XVI w. Starsza jest zindywidualizowana 
rozbitą armatą po lewej stronie i oddziałem pieszych 
pikinierów po prawej, zatem z lewej są Krzyżacy i ich 
sojusznicy, a  z  prawej – wojska sprzymierzonych. 
W nowszej ilustracji zamieniono jedynie pikinierom 
broń białą na nowoczesne, jak na owe czasy, strzel-
by z  zamkami kołowymi. Wszystko wskazuje na to, 
że ilustracja nowsza jest swobodnym powtórzeniem 
starszej. Obie łączy technika wykonania – kolorowany 
rysunek tuszem na papierze – oraz motywy central-
nie przedstawionej rzezi piechoty i wzgórza w tle za 
walczącymi wojskami. Jak widać, próby trzymania się 
faktów nie były domeną jedynie sztuki nowożytnej. 

W proporcjach i kompozycji trudno nie dostrzec za-
leżności od średniowiecznych ilustracji szwajcarskich.

Z tymi kompozycjami znakomicie konweniuje 
najstarsze przedstawienie bitwy grunwaldzkiej w sztu-
ce polskiej: drzeworyt w  dziele Marcina Bielskiego 
Kronika, tho iesth Historya Swiátá na széść wiekow á czte-
rzy Monárchie rozdźielona..., (Kraków 1564), powtórnie 
odbity w Kronika polska, Marcina Bielskiego. Nowo Przez 
Ioach. Bielskiego syná iego wydaná (Kraków 1597). Trzy-
mając ciężką księgę z drzeworytem, nie sposób oprzeć 
się refl eksji, że mamy przed sobą widok sceny, na któ-
rej ustawiono dwustrefowe dekoracje  –  w górnym 
rzędzie piechota napiera na piechotę, w dolnym jazda 
na jazdę, a  środek wypełnia kłębowisko ciał, skutek 
nieuchronnego starcia. Wiemy jednak, kto jest kim, 
ubiory walczących są zindywidualizowane, sprzymie-
rzonych mocno zorientalizowane, a  przeciwników 
ciężkie i  stalowe. Jeśli ktoś miałby jeszcze wątpli-
wości, to podniesione wysoko sztandary identyfi ku-
ją starte ze sobą strony. Kompozycja grafi ki jest tak 
archaiczna, iż trudno oprzeć się wrażeniu, że „Bitwa 
pod San Romano” (1435-1440) Paola Uccella, ano-
nimowa „Bitwa pod Orszą” (po 1520 r.) czy „Zwy-
cięstwo Aleksandra Wielkiego pod Issos” (1529 r.) 
Albrechta Altdorfera – to wszystko dzieła późniejsze. 
Gdyby nieaktualne dla czasu powstania szczegóły 
kostiumowe, to równie dobrze drzeworytnik mógłby 
pracować w klocku sto lat wcześniej.

 Ściana północna prezbiterium kolegiaty św. 
Marcina w Opatowie z polichromią przedstawiającą 
bitwę pod Grunwaldem, przed 1743 r. 

 Józef Peszka, „Ofi arowanie Władysławowi Jagielle 
mieczów przed bitwą grunwaldzką”, po 1813 r., olej, 
płótno, wym. 164 x 195 cm (w zbiorach Muzeum 
im. Stanisława Fischera w Bochni)



i  prezbiterium przed 1743 r., najpewniej w  latach 
trzydziestych XVIII w., pokryto całkowicie świecki-
mi polichromiami, przedstawiającymi bitewne chwa-
ły polskiego oręża: „Psie Pole” (ściana południo-
wa prezbiterium), „Grunwald” (północna ściana), 

„Chocim” (południowe ramię transeptu) i „Wiedeń” 
(ramię północne). Przedstawienia te nie mają prece-
densu w sztuce barokowej w Polsce. Umieszczenie ich 
we  wnętrzu sakralnym tłumaczone jest wykorzysty-
waniem kolegiaty do zjazdów sejmikowych ziemi san-
domierskiej. W przypadku Opatowa głębiej sięgnięto 
po raz pierwszy do warstwy literackiej przekazu Jana 
Długosza o  bitwie, dlatego też polichromia raczej 
nie mogła powstać przed 1712 r. – datą pierwodru-
ku. Odległe od siebie o długie godziny epizody bitwy 
rozgrywają się równocześnie – przyniesienie dwóch 
mieczy przez dwóch zagranicznych posłańców i skła-
danie chorągwi przed królem przez czterech Krzyża-
ków z sumiastymi szlacheckimi wąsiskami, przy sza-
blach i w orientalizujących kostiumach. W tyle roz-
grywa się piesza, konna i artyleryjska bitwa, klimatem 
i bronią przywodząca raczej na myśl niedawne wojny 
ze  Szwedami niż średniowiecze. Liczne anachroni-
zmy nie miały jednak dla patrzących „panów braci” 
znaczenia. 

Po blisko dwóch stuleciach ponowne zainte-
resowanie tematyką krzyżacką i  grunwaldzką przy-
niosło dopiero oświecenie i  Franciszek Smuglewicz 
(1745-1807). Jego obrazu z 1796 r. wprawdzie nie 
znamy, lecz zachował się opis: „»Władysław Jagiełło. 
Krzyżacy broń mu składają«. Po prawej siedzi na tronie król 
w szatach koronacyjnych i w zbroi; prawa ręka podniesiona. Po 
obu stronach dowódzcy w zbrojach. Po jego prawej starzec dwo-

Dziełami ewidentnie nowożytnymi są drze-
woryty książkowe wykonane w ciągu niewiele ponad 
dekady na przełomie XVI i XVII w. – dwa u Barto-
sza Paprockiego: Ogrod Królewsky w  ktorem o  pocżatku 
Cesárżow Rżymskich, Arcyxiąząt Rakuskich, Krolow Polskich, 
Cżeskych, Xiązat Ślanskich, Ruskich, 
Litewskich, Pruskich, rozrodżenia 
ich krotko opisane naidźiels (Praha 
1599) oraz jeden u Aleksandra 
Guagniniego: Kronika sármácyey 
europskiey, w którey się zamyka króle-
stwo Polskie ze wszystkiemi Páństwy, 
Xięstwy, y Prowincyámi swemi… 
(Kraków 1611). Po raz pierw-
szy widzimy ogromną dynami-
kę starcia, jak u Jana Długosza, 
gdzie „Mąż na męża napierał, kru-
szyły się z  trzaskiem oręże, godziły 
w  twarz wymierzone wzajem groty. 
W tem zamieszaniu i zgiełku trudno 
rozróżnić było dzielniejszych od słab-
szych, odważnych od niewieściuchów, 
wszyscy bowiem jakby w  jednym 
zawiśli tłumie. I nie cofali się wcale 
z miejsca, ani jeden drugiemu ustę-
pował pola, aż gdy nieprzyjaciel zwalony z konia albo zabity 
rum otwierał zwyciężcy. Gdy nakoniec połamano kopij e, zwar-
ły się z sobą, tak silnie obu stron szyki i oręże, że już tylko topory 
i  groty na drzewcach ponasadzane tłukąc o  siebie, przeraźli-
wy wydawały łoskot, jakby bij ące w kuźniach młoty. Jeźdźcy 
ściśnieni w  natłoku szablą, tylko nacierali na siebie, i  sama 
już wtedy siłą, sama dzielność osobista przeważała” (Jana 
Długosza Kanonika Krakowskiego dzieła wszystkie, wyd. A. 
Przezdziecki, t. V, Jana Długosza Kanonika Krakowskiego 
dziejów polskich ksiąg dwanaście, tłum. K. Mecherzyński, 
t. IV, ks. XII, XII, Kraków 1869, s. 56). Renesanso-
wej bitwie w dziele Bartosza Paprockiego towarzyszy 
dodatkowe, niecodzienne i kameralne przedstawienie 
modlitwy króla Władysława Jagiełły przed bitwą. Tę 
scenę także zaczerpnięto z  Jana Długosza. Nie ma 
ona powtórzeń w staropolskiej batalistyce.

Począwszy od początku XVII w. i w zasadzie 
przez cały wiek XVIII temat Grunwaldu został „za-
mrożony”. Państwo Zakonne było już dawno rozgro-
mione, sytuacja graniczna ustabilizowana, od północy 
nie zagrażało niebezpieczeństwo, a  czas „serc krze-
pienia” jeszcze nie nadszedł. Ewidentnie zniknęła 
potrzeba polityczna, by przedstawiać polskie „prze-
wagi”. Zagrożenie znajdowało się teraz na wschodzie 
i południowym wschodzie Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Jako dzieło całkowicie odosobnione jawi 
się nam w  tym kontekście polichromia w  kolegiacie 
św. Marcina w  Opatowie. Ściany boczne transeptu 

„Chocim” (południowe ramię transeptu) i „Wiedeń” 

 Feliks Sypniewski, „Bitwa pod Grunwaldem”, ok. 1861 r., 
technika mieszana, papier na tekturze, wym. 19 x 39 cm 
(w zbiorach prywatnych) 



rzanin, po lewej grupa czterech krzyżaków w zbroi, w krótkich, 
brunatnych sukniach z krzyżami na piersiach i w długich bia-
łych płaszczach. Młody mistrz składa u stóp króla dwie niebie-
skie chorągwie i miecz” (Jan Bołoz Antoniewicz, Katalog 
wystawy sztuki polskiej od roku 1764-1886, Lwów 1894, 
nr 198, s. 38). Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ta 
scena była inspiracją dla niewiele późniejszych, dy-
namicznych grafi k zachodnioeuropejskich – włoskiej 
Corsiego po 1800 r., pruskiej Christiana Friedricha 
Stölzela (1751-1816) z 1812 r. w Śpiewach historycz-
nych z muzyką i  rycinami Juliana Ursyna Niemcewicza 

(Warszawa 1816) – oraz niedatowanego olejnego ob-
razu „Władysław Jagiełło pod Grunwaldem” Michała 
Stachowicza (1768-1825), znanego jedynie z anoni-
mowego przekazu grafi cznego.

Dynamizm poprzednich obrazów i rycin kon-
trastuje ze  statycznością twórczości Józefa Peszki 
(1767-1831) – obrazu olejnego z Muzeum im. Sta-
nisława Fischera w Bochni „Ofi arowanie Władysławo-
wi Jagielle mieczów przed bitwą grunwaldzką” (po 
1813 r.) i  związanego z  jego powstawaniem szkicu 
ołówkowego z  wrocławskiego Ossolineum. W  neu-
tralnym pejzażu pojawiają się, jak na scenie, bohatero-
wie w strojach ni to rzymskich, ni to renesansowych, 
ni to hajduckich. Gestykulują także jak na scenie, 
wskazując wyraźnie na dwa najistotniejsze przedmio-
ty – miecze (czy raczej kordelasy).

Do znanego nam motywu składania chorągwi 
przez Krzyżaków przed królem Władysławem Jagiełłą 
sięgnął w 1838 r. January Suchodolski (1797-1875), 
adiutant Wincentego Krasińskiego. Statyczna kom-
pozycja nie jest z pewnością szczytem jego umiejęt-
ności malarskich, a anatomia koni nie wskazuje na to, 
że mamy do czynienia z uczniem Horacego Verneta.

Przypisywany niegdyś Januaremu Suchodol-
skiemu, datowany na 1838 r. obraz „Pojedynek króla 
z Dypoldem von Köckeritz” ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego w Warszawie okazał się dziełem z 1863 r. 
autorstwa Feliksa Sypniewskiego (1830-1903), ar-
tysty całkowicie zapomnianego. Przy bliższym przyj-
rzeniu się jego twórczej spuściźnie okazuje się, że 
jakość jego dzieł powinna go stawiać z  pewnością 
w pierwszej dziesiątce batalistów aktywnych w dru-
giej połowie XIX w. Poza wspomnianym płótnem 
należy w  tym miejscu przywołać także inne z  jego 

 Juliusz Kossak, „Władysław Jagiełło pod 
Grunwaldem”, rysunek piórkiem sepią, papier, 
ok. 1862 r., wym. 35 x 43 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie) 

 Jan Matejko, „Bitwa pod Grunwaldem”, 1878 r., 
olej, płótno, wym. 427 x 988 cm (w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie)

Przypisywany niegdyś Januaremu Suchodol-



cyklu grunwaldzkiego: przede wszystkim fi ligrano-
wą „Bitwę pod Grunwaldem” (ok. 1861 r., własność 
prywatna) – dla mnie kwintesencję jego umiejętności 
malarskich, oraz „Poświęcenie broni” albo „Dwa mie-
cze” (ok. 1860 r.) i  „Litwina prowadzącego wojen-
nych jeńców krzyżackich” (ok. 1857 r.); ten ostatni 

niegdyś w Muzeum Lubelskim w Lublinie, od wojny 
zaginiony.

Równocześnie z Feliksem Sypniewskim do li-
terackiego motywu z  Dypoldem von Köckeritz się-
gnął Juliusz Kossak (1824-1899) w rysunku z około 
1862 r. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warsza-
wie. Rysunek ów, w mojej ocenie, to najlepsze odda-
nie grunwaldzkiego bitewnego zgiełku i znoju w całej 
sztuce XIX w. Niestety, artysta nie drążył intensyw-
nie tematu, powrócił wprawdzie do niego u schyłku 
życia, lecz dzieło znamy wyłącznie z bardzo złej ja-
kości reprodukcji w czasopiśmie („Ilustracja Polska. 
Placówka”, 1919, z. 6, s. 8). Oceniając twórczość 
najstarszego z Kossaków, trzeba jednak napomknąć, 
że nie dysponujemy całościowym przeglądem realiza-
cji tematu w sztuce pierwszej połowy stulecia. Wie-
my np., że podejmował go Jan Damel (1780-1840), 
uczeń Franciszka Smuglewicza, czy też Antoni Zie-
mięcki (1806-1889), uczeń Aleksandra Kokulara, 
tyle że ich dzieła, jak się zdaje, do naszych czasów 
nie przetrwały. Jest też znany z reprodukcji („Biesiada 
Literacka”, nr 29, 1910, s. 44) obraz Jagiełły i Wi-
tolda przed zwłokami Ulryka von Jungingen pędzla 
Walerego Eliasza Radzikowskiego (1841-1905), tyle 
że można obok niego przejść raczej obojętnie.

Bezsprzecznie najbardziej popularnym (i daw-
niej, i  obecnie) malarzem podejmującym tematykę 
grunwaldzką w  swojej twórczości był Jan Matejko 
(1838-1893), którego pierwszą – jeszcze młodzień-
czą i  naiwną – próbą jest olejna „Modlitwa króla 
Władysława Jagiełły przed bitwą” z Muzeum Naro-
dowego w Warszawie (1855 r.). Kolejne – to rysunek 
„Władysław Jagiełło na pobojowisku” z Muzeum Na-
rodowego w Krakowie (1861 r.) oraz długa seria nie-
zliczonych szkiców przygotowawczych do najbardziej 
znanych „Bitew pod Grunwaldem”: z 1872 r. (szkic 

olejny w zbiorach Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, w depozycie w Muzeum Zamkowym w Malbor-
ku) i z 1878 r. (monumentalny obraz olejny w tych 
samych zbiorach warszawskich). Przy okazji tego 
dzieła zarzucano Janowi Matejce brak równowagi 
i  realizmu, nieczytelność perspektywy i  nieharmo-
niczność, dużą niezgodność z faktami historycznymi, 
w końcu horror vacui. Słusznie za to oceniano go za 
indywidualizm postaci i znakomite konterfekty wal-
czących. Przy okazji oceny innego jego płótna Bole-
sław Prus napisał: „Bez żadnej kwestii Matejko jest wielkim 
malarzem, jako psycholog, fi zjognomista i  myśliciel. Na nie-
szczęście, niektóre jego fi gury mają nogi w przedpokoju, tułów 
w salonie, a głowę w kuchni. Oświetlenie «Pod Byczyną» jest 
niemożliwe, bo nie wiadomo: czy to dzień, czy noc i skąd idzie 
światło? Prócz tego fantazja Matejki przepełnia jego obrazy. 
Na przykład pod Grunwaldem jest taki tłok, że w tym ścisku 
można by co najwyżej wyciągać portmonetki, ale nie walczyć. 
Te wady Matejki nie uchybiają mu, owszem – budzą współczu-
cie i podziw. Ale jest inna wada: Matejce zdaje się, że pędzlem 
można przedstawić nie tylko człowieka i  sytuację, ale nawet 
całą historię narodu, a to są złudzenia, które szkodzą jego dzie-
łom” (Kroniki tygodniowe, „Kurier Warszawski”, nr 246, 
1884). Nawet po wielu latach trudno nie zgodzić się 
z taką oceną umiejętności malarskich artysty. 

Z  Matejkowego Grunwaldu oraz osób, dla 
których jest uosobieniem polskiej sztuki i  dobrego 
gustu, można się naturalnie śmiać, co jednak z tego 
– skoro obraz był i jest podziwiany, a myśląc o Grun-
waldzie zawsze mimowolnie przed oczami widzimy 
jako pierwsze jednak płótno „mistrza” Jana, a  nie 
inne? Nic zatem dziwnego, że od swojego powstania 
„Bitwa pod Grunwaldem” stale przyciąga kolejnych 
interpretatorów, poczynając od znakomitej parodii 
Jana Rosena (1882 r.) i ciętej karykatury Stanisława 
Wyspiańskiego (1890 r.), poprzez nadłóżkowe ma-

 Joseph Emmanuel van Driesten, „Le soir de 
Tannenberg (fi nis Teutonicum)”, 1909 r., akwarela, 
papier, wym. 18 x 100 cm (w zbiorach prywatnych)



katki z przełomu XIX i XX w., wieczka bombonierek 
i puszek na herbatę z początku XX w., aż po niezli-
czone amatorskie repliki w  różnych technikach pla-
stycznych, jak pełnoplastyczna miniaturowa rzeźbiar-
ska Jana Razika (1977 r., Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej w Ciechanowie), płaskorzeźbiona w skali 1:1 
Jana Papiny (lata 2005-2010, wykonana w  stodole 
w Muzeum Etnografi cznym w Zielonej Górze z sie-

dzibą w  Ochli, własność Tadeusza Ruckiego, obec-
nie eksponowana w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w  Gałuszowicach koło Mielca), replika haftowana 
haftem krzyżykowym, także w skali 1:1 (lata 2008-
-2010, koncepcja Adama Panka z  Działoszyna koło 
Wielunia, realizacja Klub Hafciarski „Penelopa” przy 
Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Działoszynie), 
względnie olejna „Mała bitwa pod Grunwaldem” To-
masza „Jaxy” Kwiatkowskiego z  Międzylesia (lata 
2001-2010) czy też bez mała naturalnej wielkości 
dzieło, które „w  osiemdziesięciu procentach będzie zgodne 
z  oryginałem”, pędzli Zbigniewa Łykowskiego i  Zbi-
gniewa Pluty z Gniezna (2009 i 2010 r.). 

Za nieco spóźnioną odpowiedź na dynamicz-
ne płótno Matejki uznać należy kameralne dzieło 
Konstantego Górskiego (1864-1934) „Władysław 
Jagiełło po bitwie pod Grunwaldem” (1900 r.), sta-
nowiące przejmujący obraz pobojowiska z orszakiem 
królewskim, jak wyspą wśród morza ludzkich zwłok. 

Niestety, ten obraz bądź rysunek jest nam znany 
tylko z  kart pocztowych (cały cykl ilustracyjny do 
Krzyżaków Henryka Sienkiewicza) oraz reprodukcji 
prasowych („Wędrowiec”, nr 51, 1900, s. 1011 oraz 
nr 29, 1902, s. 571; „Ziarno”, nr 51, 1902, tabl. po 
s. 1010), zatem w zasadzie nie można oceniać jego 
wartości malarskich. Także pokłosiem tej samej książ-
ki był wielokrotnie wznawiany Album do powieści Hen-

ryka Sienkiewicza „Krzyżacy” (Kraków 1900; 
Warszawa 1900; Lwów 1908; Warszawa 
1908) monachij czyka Stanisława Kaczora-
-Batowskiego (1866-1946), a w nim ilu-
stracja z  dwoma mieczami, zatytułowana 
„Przed bitwą grunwaldzką”, oraz „Śmierć 
Lichtensteina”.

Oczywiste jest, że najwięcej dzieł 
powstało dokładnie dekadę później, z oka-
zji 500. rocznicy bitwy. Istny wysyp rozpo-
czął chyba Wojciech Kossak (1856-1942) 
Albumem grunwaldzkim (Warszawa 1909) 
z  nieśmiertelnymi „Dwoma mieczami” 
i  „Apostolstwem krzyżackim” („Łowy na 
ludzi”), które jawiły się jako dzieła mniej 
niż przeciętne tego epigona wielkoforma-
towego realizmu batalistycznego.

Nie sposób jednakże nie dostrzec 
krakowskich eklektycznych panoram bi-
twy grunwaldzkiej: niezrealizowanej pa-
noramy Jana (1858-1925) i  Tadeusza 
(1889-1954) Styków oraz wykonanej Ta-
deusza Popiela (1863-1913) i Zygmun-
ta Rozwadowskiego (1870-1950) (zob. 
ss. 11-15). Nie wiadomo nic na temat po-
tencjalnej realizacji przez Josepha Emma-

nuela van Driesten (1853-1923) dioramy bądź pano-
ramy ściennej, do której szkicem mogła być panora-
miczna akwarela „Le soir de Tannenberg (fi nis Teuto-
nicum)” z  francuskich zbiorów prywatnych. Można 
też wspomnieć mocno naiwny, aczkolwiek przejmują-
cy cykl krzyżacki Feliksa Szewczyka, malarza ceramiki 
nieborowskiej.

Wśród masowo tworzonych dzieł z  około 
1910 r., lotów co najwyżej przeciętnych (zazwyczaj 
były to ilustracje książkowe do dzieł Henryka Sien-
kiewicza, Walerego Przyborowskiego czy Edwarda 
Józefa Sedlaczka – ps. Edward Zorjan), na korzyść 
wyróżniają się i  tchną autentyzmem prawdy i dyna-
miką przekazu trzy płótna: dwa obrazy wspomniane-
go już Stanisława Kaczora-Batowskiego „Bitwa pod 
Grunwaldem” – zapewne zaginiony z 1908 r. („Tygo-
dnik Ilustrowany”, nr 29, 1910, ss. 588-589) i nie-
znacznie późniejszy ze zbiorów prywatnych (1910 r.) 
oraz – jak się wydaje zaginiona – autorska, wyjątkowo 

 Stanisław Kaczor-Batowski, „Bitwa pod Grunwaldem”, 1910 r., 
olej, płótno, wym. 85 x 91 cm (w zbiorach prywatnych) 



korzystnie przeorganizowana replika dioramy „Grun-
wald” Zygmunta Rozwadowskiego (1910 r.), a także 
wspomniana powyżej akwarela Josepha Emmanuela 
van Driesten (1909 r.). Jak się zdaje, dokładnie na 
drugim biegunie należy umieścić: 1410-1910. Album 
z wojny grunwaldzkiej (Warszawa 1910) malarza-ama-
tora Antoniego Tańskiego (ok. 1870-1938?) czy 
też „Tryptyk grunwaldzki” z 1910 r. pędzla Mariana 
Szczurowskiego, powielony przez Zakład Grafi czny 
Franciszka Ksawerego Ziółkowskiego z Pleszewa dla 
Zakładu Artystyczno-Rzeźbiarskiego Zygmunta Wa-
łaszka z Krakowa. 

Po jubileuszu półwiecza bitwy zainteresowa-
nie tematyką grunwaldzką prawie ustało, ale w nieod-
ległej Czechosłowacji Alphonse Maria Mucha (1860-
-1939) stworzył zdecydowanie najbardziej przejmu-
jący w  dziejach malarstwa obraz pobojowiska „Po 
bitwie pod Grunwaldem. Solidarność Słowian pół-

nocnych” (1924 r.). To bez mała monochromatycz-
ne, ponure dzieło jest fragmentem cyklu „Słowiańska 
epopeja”, należącego do Muchovo Muzeum w  Pra-
dze (eksponowanego w zamku Moravský Krumlov). 
W pełnej optymizmu Drugiej Rzeczypospolitej takie 
płótno nie mogłoby powstać przy udziale mecenatu 
państwowego, a zyskały go trzy ostatnie, monumen-
talne, przedwojenne dzieła – namalowane przez Woj-
ciecha Kossaka dla Muzeum Narodowego w Warsza-
wie (1931 r., obecnie w Muzeum Wojska Polskiego), 
jego mniejsza, bardzo zbliżona zmieniona replika 
w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz płótno 
Kazimierza Sichulskiego, przedstawiające składanie 
krzyżackich sztandarów przed królem, z  Muzeum 
Narodowego w Warszawie (1938 r.). Pomimo pozor-
nej dynamiki, oba obrazy Wojciecha Kossaka sprawia-
ją wrażenie bezduszności, ich bohaterowie wyglądają 
jak poprzebierani aktorzy, a kurz wydaje się skamie-

 Ruslanas Korostenskis, „Žalgirio mūšis”, 2009 r., 
olej, płótno, wym. 75 x 100 cm (w zbiorach prywatnych)

(ilustracje: 1 – miniatura z kroniki Diebolda Schillinga St. „Spiezer Schilling” 
1474-1483 r., w zbiorach Burgerbibliothek w Bernie, fot. Philipp Stämpfl i; 
2 – wg Bartosz Paprocki, „Ogrod Królewsky w ktorem o pocżatku Cesárżow 
Rżymskich, Arcyxiąząt Rakuskich, Krolow Polskich, Cżeskych, Xiązat Ślanskich, 
Ruskich, Litewskich, Pruskich, rozrodżenia ich krotko opisane naidźiels”, [Praha] 
1599, k. 168v., fot. Artur K.F. Wołosz; 3 – fot. Katarzyna Lisowska; 
4 – fot. Henryk Górecki; 5 – fot. Dom Aukcyjny „Ostoya” w Warszawie; 
6 – wg J.S. Kopczewski, M. Siuchniński, „Grunwald. 550 lat chwały”, wyd. 2 
[Warszawa 1962], s. 235; 7 – M. Czapska-Michalik, „Jan Matejko 1838-1893”, 
[Warszawa 2006], ss. 58-59; 8 – fot. Société de Ventes Volontaires Alain Schmitz 
et Frédéric Laurent; 9 – fot. Dom Aukcyjny „Agra-Art” w Warszawie; 
10 – wg http://hoocher.com/Alphonse_Maria_Mucha/Alphonse_Maria_Mucha.htm; 
11 – wg http://gyvenimas.delfi .lt/stories/rkorostenskis-esu-menininkas-privalau-
galvoti-apie-savo-stiliu.d?id=23735079) 

 Alphonse Maria Mucha, 
„Po bitwie pod Grunwaldem. 
Solidarność Słowian 
północnych”, 1924 r., olej, 
płótno, wym. 405 x 601 cm 
(w zbiorach Muchovo Muzeum 
w Pradze, ekspozycja w zamku 
Moravský Krumlov) 



niały w locie. „Psiakość ten Grunwald! Pomyśl sobie, prze-
ścignąć Matejkę” – pisał malarz w lutym 1931 r. w liście 
do żony. Dwa miesiące później pękał z pychy: „Zdaje 
mi się, iż Grunwald będzie apoteozą mojego powodzenia ar-
tystycznego” (W. Kossak, Listy do żony i przyjaciół, t. 2, 
Lata 1908-1942, oprac. K. Olszański, Kraków 1985). 
Z pewnością ani nie prześcignął, ani jego obraz nie 
stał się apoteozą. Przykładowo ostro skrytykował go 
formista Konrad Winkler (Dwa „Grunwaldy”, „Sztuki 
Piękne”, 1931, ss. 402-405).

Obraz olsztyński Wojciecha Kossaka stał się 
jednakże „kultowy” za sprawą Stanisława Barei i se-
rialu Alternatywy 4. „Taka bitwa jest u nas na Targówku, jak 
rzucą balerony do rzeźnika, tyle że bab jest więcej, o...” – rzekł 
rezolutnie Józef Balcerek do prof. Ryszarda Dąb- 
-Rozwadowskiego, gdy do mieszkania komunistycz-
nego prominenta Jana Winnickiego wleczono obraz 
po schodach. Autorami użytego w  filmach pastiszu 
(bo także z  elementami zaczerpniętymi z  płótna 
Jana Matejki) byli scenograf serialu Jacek Osadowski 
i Danuta Sewnor.

Może jeszcze warto w tym miejscu napomknąć 
o grafice ilustracyjnej, uprawianej w wydawnictwach 
nacjonalistycznych, gdzie wizerunki „krzyżackiej hy-
dry” zyskały szczególną pozycję.

Wydawałoby się, że tematyka grunwaldzka po 
drugiej wojnie światowej powinna być szczególnie 
bliska nowej władzy. Okazuje się jednak, że komuni-
stom wystarczała warstwa najprostsza, by nie stwier-
dzić, że najprymitywniejsza. Dwa teutońskie miecze 
i  zgniecione hełmy stanowiły ich nieskomplikowaną 
emblematykę, np. w postaci odznaczeń i odznak woj-
skowych, znaczków pocztowych, karnetów i plakatów 
oraz grafik książkowych. Grafika warsztatowa oraz 
malarstwo sztalugowe powstawały nieczęsto. Przykła-
dami twórców całym sercem oddanych nowej władzy, 
realizujących grunwaldzką tematykę, są w malarstwie 
Władysław Gościmski (1904-1979) i  Michał Byli-
na (1904-1982), a  w  rzeźbie wyjątkowo zasłużony 
twórca „monowski” Edmund Majkowski (1929- 
-2009). Instytucjonalny mecenat państwowy spro-
wadzono do niewyszukanej propagandy na poziomie 
pomników czy też organizowania przez Biuro Wystaw 
Artystycznych w  Olsztynie plenerów artystycznych 
„Grunwald” w 1976 r. i w latach 1983-1989, których 
efektem były setki dzieł inspirowanych tematyką grun-
waldzką. Do dzisiaj niektóre z nich straszą petentów 
w urzędach mazurskich i warmińskich. W odróżnie-
niu od poprzednich, zwracają uwagę nieliczne dzieła 
twórców politycznie niezaangażowanych, jak prawie 
abstrakcyjna „Bitwa pod Grunwaldem” z 1965 r. Jana 
Nalewajki, malarza pochodzącego z  Kresów, potem 
warszawiaka, a od kilku dekad emigranta w Szwecji, 

bądź też „Tryptyk grunwaldzki” z  lat osiemdziesią-
tych XX w. krakowianina Zdzisława Pabisiaka (1922-
-2009) w kościele Narodzenia NPMarii w Charłupi 
Małej koło Sieradza. 

Po 1989 r. w  naszej odrodzonej i  bezpiecz-
nej ojczyźnie idee grunwaldzkie i  świadomość by-
cia spadkobiercami tradycji okazały się ahistoryczne 
i nieprzydatne.

Znacznie ciekawiej przedstawia się na tym tle 
twórczość amatorska, by przywołać tutaj Zbignie-
wa Kargóla z Okocimia („Bitwa pod Grunwaldem”, 
1981-1982) czy Stanisława Eugeniusza Bodesa 
z Hrubieszowa, zwanego „Kossakiem znad Huczwy”, 
który jak mało kto miał odwagę przed laty zadeklaro-
wać – z lekka tylko podpuszczony przez samozwań-
czy „Światowy Komitet Obchodów 600-lecia Bitwy 
pod Grunwaldem” – namalowanie do 2010 r. swojej 
panoramy grunwaldzkiej (16 x 120 m). Obok takich 
pomysłów dynamiczna i stale zmieniana inscenizacja 
„Ostatnia bitwa pod Grunwaldem, czyli artystyczne 
przejście do histerii” Łodzi Kaliskiej jawi się jako coś 
nudnego i  skostniałego, bo co twórczego może być 
w muzie trzymającej transparent z majonezem kielec-
kim? Chyba, że to pokłosie zaproszenia wystosowa-
nego w 1975 r. do artystów przez prof. Mieczysława 
Porębskiego, by konfrontować się z Janem Matejką… 
W takim razie: smacznego! Można i ożywiać bohate-
rów Matejkowych w 3D (jak obecnie czyni to firma 
Platige Image) czy prowokować umieszczając kopulu-
jące pary  na tle „Grunwaldu” (jak w pracy Krzyszto-
fa Kuszeja). Ale po co? Czy polscy plastycy – w od-
różnieniu od litewskich – nie mają w XXI w. nic wła-
snego do powiedzenia na temat Grunwaldu? Czy aby 
zaistnieć, muszą posiłkować się znanymi nazwiskami 
i podmurszałym płótnem sprzed blisko półtora stu-
lecia?

Intelektualna świeżość tego pomysłu jako żywo 
przypomina inicjatywę sprzed prawie dekady, wyklu-
tą w warszawskiej fundacji „Historii i Sztuce”, by na 
600. rocznicę bitwy przy trasie Warszawa-Gdańsk 
wznieść dwie stumetrowe wieże widokowe w kształ-
cie mieczy oraz półkilometrowy pomnik z 350 kil-
kumetrowymi betonowymi rycerzami konnymi i spie-
szonymi (proj. Peter Porazik). Dorota Jarecka przed 
kilku laty tak o  nich pytała: „[...] dlaczego tak mało? 
W  bitwie pod Grunwaldem brało udział 45 tys. żołnierzy” 
(Posągowa klęska, „Gazeta Wyborcza”, nr 57, 2005, do-
datek „Kultura”, s. 14). Punktem centralnym miałaby 
być śmierć Ulryka von Jungingen, zaczerpnięta z ob-
razu Jana Matejki. Płaszcz wielkiego mistrza miał się 
wznosić na 35 m... I słusznie, wszak nie tylko „mieczów 
ci u nas dostatek”, ale jak widać także betonu. 

Artur K.F. Wołosz



W 1989 r. w magazynach lwowskiego Mu-
zeum Historycznego Zdzisław Żygulski jun. odna-
lazł malowidło ukazujące bitwę pod Grunwaldem 
(nr inw. Ж-1572). Rozpoznał w nim zaginioną dio-
ramę, o  wymiarach 5,1 x 10 m, uświetniającą kra-
kowskie obchody 500-lecia zwycięstwa pod Grun-
waldem w  1910 r. (Z. Żygulski 
jun., Odkrycie bitwy pod Grunwaldem 
[w:] Artes Atque Humaniora. Stu-
dia Stanislao Mossakowski Sexagenario 
Dicata, Warszawa 1998, s. 395). 
Wykonanie obrazu ukazującego bi-
twę zlecono na początku 1910 r., 
po ostatecznym odrzuceniu oferty 
Jana Styki, dwóm malarzom – Ta-
deuszowi Popielowi (1863-1913) 
i  Zygmuntowi Rozwadowskiemu 
(1870-1950),   wykształconym 
w  pracowni Jana Matejki oraz 
w  akademii monachij skiej. Obaj 
wcześniej brali udział w  podob-
nych przedsięwzięciach, przede 
wszystkim byli współautorami Pa-
noramy Racławickiej.

Zadanie zlecone malarzom 
było trudne ze  względu na roz-
miary obrazu oraz bardzo krótki 
termin wykonania, diorama miała być gotowa na lip-
cowe uroczystości. Inspirację dla artystów stanowi-
ła „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki, a  także 
Krzyżacy Henryka Sienkiewicza i zapewne dzieła Jana 
Długosza. Rozwadowski przygotował szkic olejny 
w skali 1:5 (100 x 200 cm, sygn. p. d.: „Z. Rozwa-
dowski 1910”); przed 1939 r. należał on do Marii i Le-

„Bitwa pod Grunwaldem” 
Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego

ona Babińskich w Warszawie, w czasie wojny zaginął, 
znany jest jedynie z zachowanej fotografi i archiwal-
nej. Szkic różni się od zrealizowanej wersji przede 
wszystkim brakiem grupy jeńców i pilnującego jej ry-
cerza. Popiel odbył specjalnie podróż na pola Grun-
waldu, by poznać tamtejszy pejzaż, który przedstawił 
na obrazie. Malowidło miało być dioramą, więc by 

uzyskać partie nieprzezroczyste i przezroczyste far-
ba nakładana była zarówno impastami, jak i laserun-
kowo; odpowiednio oświetlone w ciemnym wnętrzu 
dawało iluzję przestrzeni.  

 Pracę nad kompozycją zakończono przed 12 
lipca 1910 r. Tego dnia, o 9 rano, autorzy brali udział 
w uroczystym otwarciu pawilonu z dioramą, tłuma-

 Zygmunt Rozwadowski, „Bitwa pod Grunwaldem” – zaginiony szkic do 
dioramy, 1910 r. (fot. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)



cząc koncepcję dzieła i jego treść przybyłym gościom. 
Pisano wówczas entuzjastycznie: „I dziś, gdy spoglądamy 
na rozpięty już olbrzymich rozmiarów obraz, śmiało stwierdzić 
możemy, że bez wątpienia przyczyni się on do uświetnienia ob-
chodu zwycięstwa grunwaldzkiego, oraz do uzmysłowienia tej 
wiekopomnej chwili, szerokim masom ludności, przybywającym 
w on czas w mury Krakowa” (St. W-k, Diorama Grunwal-
du, „Świat”, t. X, nr 29 z 16.07.1910, s. 7).

Obraz był eksponowany w  drewnianym bu-
dynku, zaprojektowanym przez architekta Mauryce-
go Tlachnę (zm. 1922 r.), usytuowanym obok Teatru 
im. Juliusza Słowackiego na pl. Św. Ducha. Architek-
tura pawilonu nawiązywała formą do namiotu woj-
skowego, wejście dekorowały kopie z proporcami oraz 
napis: „GRUNWALD”. Fasadę zdobiły herby Polski 

i  Litwy, a  elewacje boczne − tarcze wzorowane na 
chorągwiach krzyżackich zdobytych pod Grunwal-
dem, uwiecznionych w dziele Jana Długosza Bande-
ria Prutenorum. Wewnątrz budynku umieszczono po-
dium na 100-150 osób, oddalone od obrazu o 6 m. 
Malowidło oświetlono w sposób niedostrzegalny dla 
widzów, wykorzystując w  tym celu okno w  dachu. 
Od 14 lipca, jak donosiła ówczesna prasa, dioramę 
można było przy oświetleniu elektrycznym oglądać 
do godziny dziesiątej wieczorem. Po pewnym cza-
sie pawilon został rozebrany, a malowidło zwinięte. 
Zdzisław Żygulski, autor tekstów poświęconych dio-
ramie, zauważył, że dzieło mogło zostać ewakuowane 
z Krakowa w 1939 r. w związku z wybuchem drugiej 
wojny światowej: „Nie wiemy też – pisał, kiedy je prze-

Tadeusz Popiel, 
Zygmunt Rozwadowski, 
diorama „Bitwa pod 
Grunwaldem”, 1910 r. 
(w zbiorach Muzeum 
Historycznego 
we Lwowie) 



wieziono do Lwowa. Można mniemać, że stało się to podczas 
chaotycznej ewakuacji dóbr kultury narodowej w ucieczce przed 
Niemcami w roku 1939. Ktoś zapewne władował płótno na 
pociąg ewakuacyjny w przekonaniu, że wizerunek Grunwaldu 
będzie przez Niemców zniszczony” (Z. Żygulski jun., op. 
cit., s. 402).

Artyści, chcąc ułatwić widzom zrozumie-
nie dzieła oraz rozpoznanie najważniejszych posta-
ci, przygotowali i wydali Objaśnienie obrazu Bitwy pod 
Grunwaldem T. Popiela i  Z. Rozwadowskiego, które jest 
dzisiaj głównym źródłem wiedzy na temat dioramy. 
Malowidło należy oglądać od strony lewej, od góry. 
Tam, pod kępą sosen, ukazano Władysława Jagiełłę 
wraz z towarzyszącymi mu dostojnikami. Za władcą 
dosiadającym cisawego wierzchowca, w głębi, przed-

stawiony został siostrzeniec królewski – książę ma-
zowiecki Siemowit V. Obok, na karym koniu, Mi-
kołaj Powała z Taczowa, trzymający mały proporzec 
z białym orłem. Bliżej widza − Zbigniew Oleśnicki, 
z fragmentem włóczni w dłoni. Ówczesny sekretarz 
królewski, późniejszy biskup krakowski i  kardynał, 
odegrał ważną rolę w  czasie bitwy. Sam „bez zbroi 
i broni” obronił króla przed atakującym Dypoldem, 
ugodziwszy wroga na pół złamaną włócznią i zwalił 
go z konia. Agresor zraniony przez Jagiełłę został za-
bity przez rycerzy chroniących władcę. Za Oleśnic-
kim − podczaszy Jan Mężyk z Dąbrowy, używany do 
specjalnych poruczeń monarchy. Obok niego − Mi-
kołaj Trąba, podkanclerzy i spowiednik Jagiełły, póź-
niejszy arcybiskup gnieźnieński i  pierwszy prymas. 



Przed królewską grupą spoczywają na ziemi zwłoki 
pokonanego rycerza Dypolda von Köckeritza, obok 
leży jego zabity wierzchowiec.

Poniżej ukazana została szarża wojsk polskich 
i  litewskich na wojska zakonu (od lewej, od strony 
wzgórz, ku prawej); konnych rycerzy prowadzi wi-
doczny tuż za znakami krzyżackimi na pierwszym 
planie wielki książę litewski Witold, obok Andrzej 
Ciołek z  Żelechowa, dzierżący chorągiew rycerzy 
przybocznych. Przed Witoldem − grupa jeźdźców 
przynależnych do chorągwi wielkiej ziemi krakow-
skiej, jak pisał Długosz: „wszyscy znaczniejsi panowie i ry-
cerze polscy, wszyscy weterani i wyćwiczeni w bojach”. Pierw-
szy z  lewej przedstawiony jest Florian z Korytnicy, 
przed nim − Jakub Skarbek z Góry, obok − miecz-
nik krakowski Zyndram z Maszkowic, godzący mie-
czem w spadającego z konia Jerzego (według innych 
badaczy Krzysztofa) Gersdorfa, dowódcę chorągwi 
krzyżackiej św. Jerzego. Na czele grupy, z  rozwianą 
chorągwią wielką ziemi krakowskiej, odzyskaną wła-
śnie z rąk krzyżackich, widać chorążego krakowskiego 

Marcina z Wrocimowic. Po prawej ukazana jest walka 
Zawiszy Czarnego z Garbowa o chorągiew mniejszą 
wielkiego mistrza, którą dzierży zakuty konny rycerz; 
w boju bierze udział pieszy wojownik, próbujący za-
bić Krzyżaka sztyletem i wyrwać chorągiew. Zawisza 
przedstawiony jest konno, w pełnym galopie, na na-
pierśniku ma wyobrażony herb rodu – Sulima.

W prawym górnym rogu, pod drugą kępą so-
sen, na potężnym koniu, widoczny jest wielki mistrz 
Ulryk von Jungingen, atakowany przez dwóch Li-
twinów i rycerza polskiego. Mistrz – ujęty w pełnej 
zbroi, w rozwianym białym zakonnym płaszczu oraz 
w hełmie z pawimi piórami – w prawej ręce trzyma 
miecz, przy pasie ma przypięty różaniec. W  pra-
wym rogu, przy suchym krzaku, spoczywa martwy 
rycerz. Kompozycję uzupełniają sceny umieszczone 
w dolnych narożach obrazu; po lewej grupa jeńców 
pilnowana przez stojącego rycerza, odwróconego ty-
łem do widza. Wśród jeńców: książę oleśnicki Konrad 
VII Biały (z ręką na temblaku) i książę szczeciński 
Kazimierz (po prawej, w  zbroi i  hełmie, ukazany 

 Fragmenty  dioramy 
„Bitwa pod Grunwaldem” − Grupa 
Jagiełły (3), Grupa Zawiszy (4), 
Śmierć Ulryka von Jungingena (5)



z profi lu). Obok znajdują się wbite w ziemię zdoby-
te chorągwie krzyżackie: miasta Brunszwiku, biskupa 
pomezańskiego, infl ancka (w rzeczywistości zdobyta 
pod Dąbkami w 1431 r.) oraz miasta Braniewa, na 
ziemi leżą: zaciężnych rycerzy niemieckich, Olsz-
tyna, wielkiego mistrza większa, zapewne komturii 
i miasta Gdańska, Konrada VII Białego oraz infl ancka 
(zdobyta w 1431 r. pod Dąbkami).

Malarze, tworząc dioramę, wy-
brali sceny i postacie znane z wcześniej-
szej o ponad trzydzieści lat „Bitwy pod 
Grunwaldem” Jana Matejki (zwrócił na 
to uwagę Zdzisław Żygulski, op. cit., 
ss. 403-405), jednak inaczej zakompo-
nowali obraz. Grupa Jagiełły, u Matejki 
umieszczona po prawej stronie, w diora-
mie znalazła się po lewej. Wielki książę 
litewski, odgrywający w dziele Matejki 
pierwszoplanową rolę, został ukazany 
w  głębi malowidła, pośrodku szarży 
wojsk. Grupa wielkiego mistrza została 
umieszczona po prawej stronie obrazu. 
Oglądający dzieło Popiela i Rozwadow-
skiego uważali, że „z zadania tak trudnego, 
− gdy trzeba było pokonywać tyle trudności 
i  unikać naśladownictwa wielkiego mistrza 
Matejki – przyznać trzeba, – twórcy wywią-
zali się znakomicie, dając przed oczy narodu tę 
potęgę i  siłę, która złamała na polach Grun-
waldu przemoc nieprzyjaciela („Świat”, nr 
29 z 16.07.1910, s. 8). Niewątpliwym 
nawiązaniem do dzieła Matejki jest 
sposób przedstawienia płaszcza wielkiego mistrza, 
a  także niektórych postaci. Popiel i  Rozwadowski 
potraktowali jednak zupełnie inaczej warstwę malar-
ską, posługując się zarówno impastami, jak i laserun-
kami. Próbując ukazać atmosferę gorącego, letniego 
dnia oraz toczącej się na wielu planach walki, użyli 
bardziej nasyconych kolorów podczas pracy nad po-
staciami z pierwszego planu, w tych miejscach gru-
biej też nakładając farbę. Dalsze plany są opracowa-
ne przy użyciu delikatniejszych, pastelowych tonów, 
farba nałożona jest bardzo cienko, niekiedy płótno 
nie zostało w ogóle nią pokryte. Dzięki temu uda-
ło się uzyskać efekt zbliżony do klasycznej, znanej 
z defi nicji dioramy. Malarze po mistrzowsku oddali 
ruch i gesty walczących, wiernie odtworzyli rycerskie 
wierzchowce oraz uzbrojenie. Na uznanie i uwagę za-
sługują także przedstawienia poległych rycerzy i koni, 
a także nastrojowy krajobraz w tle: „Popiel wymalował 
szeroki pejzaż, z wyrazistymi sosnami, z perspektywą powietrz-
ną, bezmiarem nieba, z planami rozciągniętymi w głąb, z ciż-
bą drobnych postaci walczących rycerzy, rozmywających się 

w świetle zachodzącego słońca” (Z. Żygulski jun., op. cit., 
s. 403). W odróżnieniu od Matejki, który oddawał 
wiernie detale kostiumologiczne oraz używał nasy-
conych, intensywnych barw, Popiel i  Rozwadowski 
odważyli się pominąć zbyteczne szczegóły i wprowa-
dzić do widoku bitwy jasne odcienie różów, błękitów, 
tony srebrzyste i liliowe.

Ówcześni krytycy ocenili malowidło pozy-
tywnie: „Diorama daje w całości wrażenie nader dodatnie, 
czuje się w niej ogień batalistyczny” – pisano w prasie co-
dziennej. W wydanej wówczas w Krakowie publika-
cji podkreślano, że „Obraz wywołał u  zwiedzających go 
wielkie i jednomyślne pochwały, jako dzieło, kojarzące w spo-
sób wysoce artystyczny zalety malarskie z pełnym polotu po-
mysłem uplastycznionym z ogromną siłą. Przepyszna perspek-
tywa obrazu, barwny, ale nieprzejaskrawiony koloryt, świetne 
epizody na pierwszym planie, zapewnią obrazowi niewątpli-
wie wielkie uznanie i tłumną frekwencję” (Echa grunwaldzkie 
z  1910 roku. Wydawnictwo historyczne, pamiątkowe ilustro-
wane: zbiór aktów i  dokumentów historycznych z  1910 roku 
ku uczczeniu 500 letniej rocznicy wiekopomnego zwycięztwa 
Polaków nad Krzyżakami, odpowiedzialny red. i wyd. J. 
Paderewski, Kraków 1910, s. 29). Oglądając malo-
widło, poddane ostatnio zabiegom konserwatorskim 
(2009-2010), dzięki którym odzyskało dawny blask 
i  koloryt, należy zgodzić się z  opiniami znawców 
i miłośników malarstwa sprzed stu lat.

Agnieszka Janczyk

 Pawilon dioramy „Bitwa pod Grunwaldem”, 1910 r., fot. Stanisława 
Warcholika (w zbiorach Archiwum Państwowego w Krakowie)

(ilustracje: reprod. 1 – Teresa Żółtowska-Huszcza, zdjęcia: 2, 3, 4, 5 – Piotr Kłosek, reprod. 6 − Małgorzata 
Multarzyńska-Janikowska; © Zamek Królewski na Wawelu) 



Niewątpliwie najlepszą malarsko z  panoram 
i  dioram polskich było „Przejście armii Napoleona 
przez Berezynę” Juliana Fałata i Wojciecha Kossaka, 
jednak większość pozostałych dzieł tego typu zwią-
zana jest z  innym małopolskim malarzem – Janem 
Styką. Pochodził ze Lwowa, miasta Artura Grottgera 
i Juliusza Kossaka. Był synem Czecha, austriackiego 
urzędnika skarbowego, i  Polki. Malarstwa uczył się 
w Akademii Wiedeńskiej (1877-1881) oraz u  star-
szych kolegów w  Rzymie (Henryk Siemiradzki) 
i  Krakowie (Jan Matejko, 1882). Później pracował 
i mieszkał głównie we Lwowie (1882, 1890-1900), 
Krakowie (1882-1886), Paryżu (1886-1889, 1900-
-1919), Kielcach (1888-1890) i Capri (1919-1925). 
Zmarł i pochowany został w Rzymie; w 1959 r. jego 
zwłoki przeniesiono do Los Angeles.

Współcześni krytycy oceniali go niejedno-
znacznie. Nagradzany był zwłaszcza w początkowym 
okresie twórczości; dzięki prestiżowej nagrodzie Prix 
de Rome, przyznanej przez L’Académie Contempo-
raine des Beaux-Arts w Paryżu, „wyreklamował się” 
z wojska i w 1881 r. wyjechał na stypendium do Rzy-
mu. Ta sama uczelnia uhonorowała go medalem po 
ponad dziesięcioleciu, w 1893 r. Tuż przed śmiercią, 
w  1919 r., został członkiem L’Academia Nazionale 
di San Luca w Rzymie i odznaczono go francuskim 
krzyżem Legii Honorowej. Co istotne, jego rzekome 
odrzucenie profesury w  krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych w  świetle dostępnych źródeł nie jest zbyt 
jasne, aczkolwiek malarz chełpił się tym publicznie.

Masowo tworzone przez Jana Stykę pompa-
tyczne portrety oraz nieskomplikowane i jednoznacz-
ne w wymowie płótna religij ne i alegoryczno-patrio-
tyczne podobały się niewymagającej mieszczańskiej 

Krakowska diorama „Grunwald” 
Jana i Tadeusza Styków

publiczności. Malarzem sprawnym raczej nie był, 
popełniał wiele błędów, nawet kardynalnych i niezbyt 
biegle posługiwał się wybraną przez siebie techniką 
olejną, za to miał znakomitą umiejętność kompono-
wania na ogromnych płaszczyznach oraz był niezwy-
kle pracowity. Jeśli dodać do tego konfl iktową naturę, 
niczym niezachwiane przekonanie o własnym wielkim 
talencie oraz pewien rozgłos przy tworzeniu kilku 
wielkich, nagłaśnianych w  gazetach i  czasopismach 
panoram – mamy wizerunek osoby, która jesienią 
1909 r. zwróciła się z propozycją do Rady Miejskiej 
Krakowa, aby nabyto od niej nienamalowaną jeszcze 
dioramę „Grunwald”, a na potrzeby wystawiennicze 
przebudowano… Barbakan.

Malować miał sam „mistrz”, jego wchodzą-
cy właśnie w  dorosłość syn i  uczeń Tadeusz Styka, 
późniejszy wzięty portrecista na gruncie północno-
amerykańskim, oraz jeszcze trzech nieznanych nam 
z nazwisk malarzy. Stykowie przywieźli ze sobą z Pa-
ryża sześć dużych szkiców olejnych. „Słowo Polskie” 
w 1909 r. podało, że były w skali 1:10 i miały łącz-
ną długość 10 m, co by dawało stumetrową diora-
mę, mniej więcej odpowiadającą wnętrzu rondla. Nie 
wiadomo nic o potencjalnym zachowaniu się szkicu 
całości dzieła, nie dysponujemy też danymi o  tym, 
jakie są to kadry w  stosunku do całości. Opubliko-
wane w 1909 i 1910 r. reprodukcje („Tygodnik Ilu-
strowany”, nr 48, 1909, ss. 982-983; „Świat”, nr 28, 
1910, ss. 12-13; Sześć szkiców do obrazu kolistego (pano-
ramy) «Bitwa pod Grunwaldem» [w:] Jasław z Bratkowa 
[wł. J. Bratkowski], Album jubileuszowe Grunwald. Szkic 
historyczny, Poznań 1910, s. nlb.; Šest skizz k panorama-
tu „Bitva u Grunwaldu” [w:] Jasław z Bratkowa [wł. J. 
Bratkowski], Jubilejní album Grunwald, tłum. B. Prusík, 
Poznań-Praha 1910, s. nlb.) są ewidentnie wycinka-



 Szkice olejne do dioramy 
„Grunwald” Jana i Tadeusza Styków, 1909 r.



mi, lecz mniej więcej zachowują te same proporcje, co 
umożliwia ich logiczne uszeregowanie.

„Mistrz” Jan był niewątpliwie mistrzem mar-
ketingu. Ledwie w  końcu października przybył do 
Krakowa i zamieszkał w prestiżowym hotelu Pollera, 
a już 31 października St. Szadurska, korespondentka 
warszawskiego „Bluszczu”, podejrzanie dobrze wta-
jemniczona w szczegóły techniczne przedsięwzięcia, 
donosiła, że w Barbakanie: „Miejsca wystarczyłoby w zu-
pełności na przedstawienie perspektywiczne krajobrazu i bitwy, 
a podium na 100 widzów naraz dałoby się rozmieścić w środ-
ku, nie naruszając murów. Stronę fi nansową może załatwić 
utworzenie konsorcyum akcyjnego albo wzięcie przedsiębiorstwa 
przez gminę miasta, która stałaby się przez to właścicielką 
obrazu. Artysta w  styczniu przystąpiłby do roboty, obiecując 
wykończyć obraz na 1-go lipca” („Bluszcz”, nr 47, 1909, 
s. 518). Stosowane przez niego metody autopromocji 
zauważali i ich nie aprobowali jego znajomi, jak cho-
ciażby Wanda Młodnicka.

W piśmie do Rady Miejskiej malarz stwierdził, 
że „Sztuka każdego narodu odzwierciedla w sobie jego uczucia 
i pragnienia – to też nasza sztuka brała zawsze żywy udział 
w jego bolach i cierpieniach – niechaj go bierze również w jego 
nadziejach i zwycięstwach. Już tą samą myślą wiedziony wznio-
słem w r. 1894 Racławice w stuletnią ich rocznicę – tym samym 
ożywiony duchem stoję wobec Świetnej Rady miejskiej prastarej 
stolicy Jagiellońskiej i proszę o danie mi możności, bym z synem 
moim Tadeuszem wykonał wielki, olbrzymi obraz kolisty grun-
waldzkiego zwycięstwa” ([J. Styka, T. Styka], „Grunwald” 
w Rondlu Bramy Floryańskiej, Kraków 1909, s. 3). Po-
nadto przedstawił koszty na poziomie 100 000 koron 
za obraz i 30 000 za konstrukcję, przy czym stwier-
dził, że ponieważ „miasto jest właścicielem Barbakanu i że 
przystosowanie go do obrazu kolistego bardzo nieznacznych wy-
maga kosztów leżałoby w interesie miasta nie wpuszczać trze-
ciej osoby do exploatowania tak rentownego obiektu” (ibidem, 
ss. 5-6). Powołując się na swoje doświadczenie w two-
rzeniu panoram, gwarantował zwrot inwestycji.

Kwestię „Grunwaldu” rozpatrywała Rada 
Miejska 4 listopada, następnie odesłała propozycję 
do komisji. Tymczasem w krakowskiej prasie („Nowa 

Reforma”, „Czas”, „Nowości Ilustrowane”) rozgo-
rzała dyskusja na temat celowości przedsięwzięcia. 
Wysuwano argumenty natury konserwatorskiej, że 
Barbakan może zostać uszkodzony podczas usta-
wiania konstrukcji nośnej do obrazu oraz szklanego 
zadaszenia. Mało kto miał odwagę kwestionować ar-
tystyczną jakość planowanego dzieła „będącego produk-
cyą najnowszej doby” („Nowa Reforma”, nr 514, 1909, 
s. 1), a raczej podnoszono niewłaściwą zmianę funk-
cji Barbakanu z zabytkowej na użytkową.

Nie wiadomo, czy były to wybiegi, gdyż na-
zwaniem rzeczy po imieniu nie chciano rozsierdzić 
apodyktycznego i  porywczego „mistrza”, którego 
pędzla zdecydowanie w Krakowie nie afi rmowano, czy 
też faktycznie miłośnicy starożytności obawiali się 
o obiekt. Osobiście sądzę, że stanowiło to pretekst. 
Stalową konstrukcję zaprojektowano w C.K. Uprzy-
wilejowanej Fabryce Maszyn Ludwika Zieleniewskie-
go w Krakowie, jednej z najstarszych w Galicji fi rm 
metalowych. Konstrukcja – składająca się z systemu 
koncentrycznie rozmieszczonych 17 słupów połą-
czonych ściągami i  niskiego, niewystającego ponad 
kalenicę Barbakanu, przeszklonego zadaszenia – była 
znakomitym przykładem inżynierskiego wkompo-
nowania się w  trudną funkcjonalnie przestrzeń we-
wnętrzną obiektu o średnicy ledwie 24,4 m. Nie wia-
domo, jak miałyby być odprowadzane wody opadowe, 
jak planowano radzić sobie z  zalegającym śniegiem 
oraz czy w przyszłości nie byłoby konieczne sztuczne 
doświetlanie dioramy. To jednak oponentów nie inte-
resowało, najważniejsze dla nich było tymczasowe za-
murowanie średniowiecznych okien oraz precyzyjnie 
niedookreślone zagrożenia.

Rada Miejska kilkakrotnie obradowała burzli-
wie nad propozycją Styków w  listopadzie i grudniu. 
By dostarczyć swoim stronnikom argumentów Jan 
Styka wydał nawet swoim sumptem książeczkę „Grun-
wald” w Rondlu Bramy Floryańskiej z uroczymi mottami: 
okładkowym – „HEJ OLBRZYMÓW DAWNA KRWI / 
OBUDŹ NAS ZE SNU!” (z Pieśni zemsty w Skardze Jere-
miasza Kornela Ujejskiego, jednego z ulubionych po-



etów Jana Styki) oraz na stronie tytułowej − „Naprzód 
śmiało, / naprzód z twarzą! / chociaż sztyletami rażą” (prze-
inaczony i przekręcony fragment Odpowiedzi na „Psalmy 
przyszłości” Juliusza Słowackiego). 

Ostatecznie 30 grudnia 1909 r. stwierdzono, 
że „Komisje nie wchodząc w  sposób sfi nansowania panora-
my grunwaldzkiej, oświadczają się za wejściem w  rokowanie 
z  pp. Stykami, celem urządzenia panoramy i  za udzieleniem 
zezwolenia na umieszczenie jej w rondlu bramy Floriańskiej na 
przeciąg lat 3, z zastrzeżeniem, że rondel nie może być uszkodzo-
ny” („Dziennik Rozporządzeń dla Stoł. Król. Miasta 
Krakowa”, 1909 [wyd. 1910], s. 171).

Jan Styka był przekonany, że problemy się 
skończyły, zajął się formułowaniem kontraktu oraz 
przedłożył plany budowlane, zakładające m.in. zamu-
rowanie otworów strzelniczych. Na to tylko czekało 
środowisko konserwatorskie i pożarnicze. Był doku-
ment urzędowy, którego treść można było ofi cjalnie 
zakwestionować. Rada Miejska zezwoliła na prowa-
dzenie rokowań ze Stykami, ale pod warunkiem, że 
Barbakan nie zostanie uszkodzony, a przecież miały 
być tymczasowo zaślepione okna! Wybuchł skandal! 
Magistrat z prezydentem Juliuszem Franciszkiem Leo 
na czele zachował się perfi dnie, bo rzekomo wykonał 
uchwałę Rady Miejskiej. A że Stykowie nie zapewni-
li obiektowi nienaruszalności – to już ich problem; 
21 stycznia 1910 r. projekt został odrzucony. Odwo-
łania do komisji rekursowej także nic nie przyniosły, 
podobnie jak do sprawującego nadzór nad krakow-
skim samorządem Wydziału Krajowego.

Czy prezydent Leo uratował Barbakan, tego ni-
gdy się nie dowiemy, niewątpliwie natomiast pozbawił 
Galicjan i Królewiaków możliwości obcowania z kil-
kuset metrami kwadratowymi zamalowanymi przez 
Styków i ich pomocników. Po jakimś czasie wysuwa-
no argumenty, że władzom miasta chodziło o przypo-
dobanie się austriackim urzędnikom, życzącym sobie 
zminimalizowania obchodów 500. rocznicy zwycię-
stwa nad Teutonami (Władysław Witwicki, O pewnej 
psychologji sukcesu. W związku z artykułem Boya o wystawie 
Styków, Warszawa 1930, ss. 4-5). Gdy wspomnimy 

starania prezydenta Leo o sfi nalizowanie wykupienia 
od zaborców Wawelu i rozpoczęcie jego rewitalizacji 
– zakrawa to na bzdurę. Poza prezydentem był i drugi 
cichy bohater – Tadeusz Boy-Żeleński, autor tekstu 
do jednej z piosenek w Szopce krakowskiej „Zielonego 
Balonika” w 1910 r.:

„Mistrzowi Styce
autorowi projektu napełnienia krakowskiego Rondla 
  swoją panoramą

Zobaczył pan Styka
Jak raz mały kondel
Podniósł zadnią łapkę
i spaskudził Rondel
  Oj dana

I przyszła Mistrzowi
Do głowy myśl słodka
A gdyby to samo
Zrobić ode środka…
  Oj dana – ?

Że ludzie ofi arni
Są w tych czasach rzadcy
Więc mu deputacyę
Ślą dziękczynną radcy
  Oj dana

Jeśli zatem fama
Publiczna nie kłamie
Będziem mieli w Rondlu
Grunwald w panoramie 
  Oj dana

Tak to z małych przyczyn
Skutki są ogromne:
Z niepozornej psiny
Dzieło wiekopomne
  Oj dana

Lecz w czym niezbadane
Losów tajemnice:
Nie wie nikt o piesku
A każdy o Styce
  Oj dana”

(Boy, Nowe piosenki, trzecia serya, Lwów-Warszawa 
1910, ss. 99-100)

 Rekonstrukcja układu dioramy „Grunwald” Jana i Tadeusza Styków na podstawie szkiców z 1909 r.



Znad kawiarnianych stolików utwór o  Janie 
Styce, na nutę powszechnie znanej sprośnej piosenki, 
wypłynął na ulice Krakowa „sławiąc” koncept i talent 
„mistrza”…, jednakże w  tym czasie w Polsce wcale 
nie odżegnywano się od idei koncepcji panoramy dla 
ludu. Nieliczne i w zasadzie odosobnione były wów-
czas głosy Mariana Dienstla (O  „potrzebie” panoramy 
grunwaldzkiej, Warszawa 1910) i autora ukrytego pod 
pseudonimem Swan Black (Komu potrzebne są panora-
my?, „Prawda”, 1910, nr 14, ss. 6-8). 

Warszawskie Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych nie zdecydowało się na wypożyczenie do 
Krakowa „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki, 
więc zamiast „Grunwaldu” Jana i  Tadeusza Styków 
na 500. rocznicę bitwy wystawiono w  Krakowie na 
pl. Św. Ducha specjalny drewniany pawilon, a w nim 
pomieszczono inną, znacznie mniejszą, dioramę „Bi-
twa pod Grunwaldem”, autorstwa… uczniów Jana 
Styki – Tadeusza Popiela i  Zygmunta Rozwadow-

skiego (zob. ss. 11-15). Dodatkowo 
w Barbakanie stanął… przywieziony 
z  Poznania wóz Michała Drzymały. 
Poza tym odsłonięto w  stolicy Pia-
stów i Jagiellonów przy pl. Jana Ma-
tejki pomnik grunwaldzki dłuta An-
toniego Wiwulskiego, ufundowany 
przez Ignacego Jana Paderewskiego 
(zob. ss. 21-24). „Zbolały i  chory” 
czy też raczej obrażony „mistrz” 
powrócił do Paryża, odgrażając się, 
że namaluje „Grunwald” na kolejną 
Wystawę Światową. Nie namalował 
jednak. Ale to już zupełnie inna hi-
storia – podobnie jak późniejsze 
losy grunwaldzkich szkiców Styków. 
Jeden z  nich, pochodzący ze  zbio-
rów prywatnych, był eksponowany 
w  lutym tego roku w  Muzeum Na-
rodowym we  Wrocławiu razem z… 
dioramą Popiela i  Rozwadowskiego. 
W ten paradoksalny sposób historia 
zatoczyła koło.

„Grunwald” – to niejedy-
ne panoramiczne dzieło Jana Styki, 
które nie doszło do skutku, ale nie 
sądzę, byśmy z perspektywy stulecia 
mieli czego żałować. Jak krakowska 
anegdota niesie, kiedyś do malarza 
tworzącego w  religij nym uniesieniu 
wizerunek Jezusa przemówił ziryto-
wany sam bohater płótna: „Styka, ty 
mnie nie maluj na kolanach, ty mnie ma-
luj dobrze!”. Podług innej wersji tej 

anegdoty, nie zdzierżyła jego matka. Średniowieczni 
rycerze z „Grunwaldu” świętymi nie byli, zatem mu-
sieliby milczeć.

Od sporów o krakowską dioramę „Grunwald” 
Jana i Tadeusza Styków upłynęło równo stulecie, jed-
nak wydaje się, że nie wszystko o niej napisano. Do 
dzisiaj nie zostały opublikowane zapiski i korespon-
dencja Jana Styki z  1909 i  1910 r., znajdujące się 
w posiadaniu rodziny malarzy w Stanach Zjednoczo-
nych. Być może dowiedzielibyśmy się z  nich, skąd 
– naturalnie poza Janem Długoszem – zaczerpnął 
Styka szczegóły historyczne i kostiumowe. Nie mógł 
tym razem, jak w przypadku „Racławic”, posiłkować 
się wiedzą emerytowanego rosyjskiego pułkownika 
Konstantego Górskiego, bo ten już od dawna nie żył. 
Mógł za to posłużyć się jego nieocenionym pionier-
skim szkicem Bitwa pod Grunwaldem (dnia 15-go lipca 
1410 r.) (Warszawa 1888).

Artur K.F. Wołosz

 Projekt adaptacji krakowskiego Barbakanu na budynek ekspozycyjny 
dioramy „Grunwald” Jana i Tadeusza Styków – przekrój poprzeczny, rzut 
poziomy i przekrój podłużny, 1909 r.

(ilustracje: 1-6 – wg „Sześć szkiców do obrazu kolistego (panoramy) «Bitwa pod Grunwaldem»” [w:] Jasław 
z Bratkowa [wł. J. Bratkowski], „Album jubileuszowe Grunwald. Szkic historyczny”, Poznań 1910, s. nlb.; 
7 – oprac. Artur K.F. Wołosz; 8 – wg [J. Styka, T. Styka], „«Grunwald» w Rondlu Bramy Floryańskiej”, 
Kraków 1909, ss. 12-13 – oprac. Artur K.F. Wołosz)



Cytat umieszczony w  tytule został zaczerp-
nięty z aktu erekcyjnego pomnika, którego odsłonię-
cie stanowiło najważniejsze wydarzenie krakowskich 
uroczystości grunwaldzkich 1910 r. Historia monu-
mentu rozpoczęła się w  1908 r., kiedy mieszkający 
w  Paryżu rzeźbiarz Antoni Wiwulski (1877-1919) 
poznał w domu Władysława Mickiewicza, syna Adama 
– Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941). Pięt-
nastego lipca 1908 r. Wiwulski wyjechał do szwaj-
carskiej posiadłości kompozytora w  Morges, gdzie 
otrzymał propozycję pracy nad pomnikiem. Artysta 
często wspominał: „Paderewski kazał mi część oranżerii prze-
robić na pracownię, sprowadził gliny, a ja na przemian to czy-
tałem «Krzyżaków» Sienkiewicza, dla wczucia się w ludzi XV 
stulecia, to lepiłem model na metr wysoki” (Drugi, U twórcy 
pomnika Jagiełły, Wywiad z  A. Wiwulskim, „Kurier War-
szawski”, nr 183  z 5.07.1910, wyd. wieczorne, s. 3). 
Pierwszy projekt powstał w czasie pobytu w Morges, 
pracę nad drugim rzeźbiarz rozpoczął po powrocie do 
Paryża w końcu października. Drugą wersję pomnika, 
o wysokości 2 m, ukończył w styczniu, przed wizytą 
Paderewskiego w pracowni.

Jedenastego stycznia 1909 r. po obejrzeniu 
dzieła kompozytor podjął decyzję o powierzeniu rzeź-
biarzowi dalszej pracy nad pomnikiem. Artysta rozpo-
czął poszukiwanie większej pracowni, a także modeli 
do poszczególnych postaci. W  lutym przystąpił do 
opracowywania ostatniego, trzeciego projektu. Całe 
przedsięwzięcie utrzymywane było w  ścisłej tajem-
nicy, gdyż taka była wola fundatora. Dopiero w  lip-
cu 1910 r. opisano w  gazetach historię powstania 
monumentu. Wiadomo, iż artysta przygotował naj-
pierw w pracowni skomplikowany system rusztowań 
i podnośników, by móc oglądać swe dzieło z każdej 
strony i wysokości. Następnie przystąpił do tworze-

„Praojcom na chwałe, 
braciom na otuche”

nia poszczególnych postaci kompozycji, posługując 
się w pierwszej fazie nagimi modelami, „aby wydobyć 
w fi gurze niezasłoniony odzieniem ruch mięśni” (Echa grun-
waldzkie z 1910 roku. Wydawnictwo historyczne, pamiątkowe 
ilustrowane: zbiór aktów i  dokumentów historycznych z  1910 

 Pomnik grunwaldzki w pracowni artysty (fot. w zbiorach 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Ignacego 
Jana Paderewskiego)



roku ku uczczeniu 500 letniej rocznicy wiekopomnego zwycięz-
twa Polaków nad Krzyżakami, odpowiedzialny red. i wyd. 
J. Paderewski, Kraków 1910, s. 136); ten etap ukazuje 
zachowane zdjęcie z pracowni artysty. „Gdy już ukoń-
czył studia ciała, wówczas dzięki interwencji Paderewskiego, 
kostyumernia Opery paryskiej nadesłała mu znakomite zbroje 
i rynsztunki z XV stulecia i z epok jeszcze wcześniejszych. Mo-
dele, nakładali je na siebie – a fi gury Wiwulskiego uzyskały 
wyraz i wygląd ostateczny, taki, jaki będzie na pomniku. Zaś 
twarz modelował według maski, zdjętej z sarkofagu wawelskie-

go, a nadesłanej do Paryża dzięki uprzejmym staraniom prof. 
Czermaka” (ibidem, s. 136).

Osiemnastego listopada 1909 r. w  Paryżu 
podpisano umowę notarialną między Ignacym Janem 
Paderewskim, reprezentowanym przez notariusza 
E. Gonversa z Morges, a Josephem Malessetem, ów-
czesnym właścicielem fi rmy odlewniczej Thiébaut 
Fréres, który zobowiązał się do wykonania odlewów 
w  brązie według przedstawionego harmonogramu; 
wynagrodzenie za całość prac miało wynieść 45 000 
franków. Ustalono, że prace mają zostać zrealizowa-
ne w ciągu kilku miesięcy, od grudnia 1909 do maja 
1910 r., z wyłączeniem posągu Jagiełły, który ze wzglę-
du na chorobę Wiwulskiego miał zostać wykonany 
później. Ostatnią ratę za wykonanie odlewów otrzy-
mał w roku 1913 następca Malesseta – René Fulda.

W grudniu 1909 r. prezydent Krakowa Juliusz 
Leo otrzymał fotografi e modelu pomnika. Rozpoczęły 
się wówczas dyskusje nad usytuowaniem monumentu, 
z których relacje można znaleźć w ówczesnej prasie. 
Pod uwagę brano kilka lokalizacji: pl. Św. Ducha (na-
przeciw hotelu Pollera), wylot ul. Sławkowskiej oraz 
place Szczepański, Matejki i Bernardyński. Sam autor 
dzieła, przesyłając zdjęcia, wskazał dwie: pl. Św. Ducha 
i Bernardyński, zapewne wybrane w czasie październi-
kowej wizyty w Krakowie. W „Tygodniku Ilustrowa-
nym” z pierwszego stycznia 1910 r. zamieszczono dwa 
szkicowe projekty ustawienia pomnika na pl. Matejki 

(na tle kościoła św. Floriana) i pl. Bernardyńskim, wy-
konane przez architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Do 
ogólnej dyskusji włączyli się też mieszkańcy Krakowa, 
proponując ustawienie dzieła na Wawelu. Kazimierz 
Stanisław Jabłoński w  wydanej własnym sumptem 
broszurze (Pomnik grunwaldzki na Wawelu. Wolna dysku-
sya, Kraków 1910) wskazał dziedziniec zewnętrzny, 
a ściślej obszar, gdzie dawniej znajdowały się kościoły 
św. Michała i św. Jerzego – patronów rycerstwa. Swój 
wybór argumentował bliskością katedry: „[tu] spoczy-

wają prochy króla-bohatera, tu złożono chorągwie zdobyte na 
Krzyżakach i owe dwa miecze, które dumny Krzyżak z naigra-
waniem przysłał Jagielle i Witoldowi”. Ostatecznie zdecy-
dowano, że najodpowiedniejszy dla pomnika będzie 
pl. Matejki, ograniczony z jednej strony Barbakanem, 
a  z drugiej kościołem św. Floriana. Wybór zaakcep-
tował też Wiwulski oraz fundator Paderewski, czego 
śladem jest zachowana w warszawskim Archiwum Akt 
Nowych korespondencja.

Wykonanie pomnika w  tak krótkim czasie 
było trudnym przedsięwzięciem, Antoni Wiwulski 
był już wówczas ciężko chory. Z tego powodu w Pary-
żu w pracy nad pomnikiem pomagali mu rzeźbiarze: 
Franciszek Ksawery Black (1881-1959) i  Bolesław 
Bałzukiewicz (1879-1935). W  Krakowie pracami 
budowlanymi i architektonicznymi kierował krakow-
ski architekt Jan Sas-Zubrzycki. W kwietniu 1910 r. 
zakończono pierwszy etap prac. Wieczorem 22 kwiet-
nia odbyła się kameralna uroczystość poświęcenia ka-
mienia węgielnego. W akcie erekcyjnym znalazły się 
słowa: „Pomnik ten stawia własnym kosztem Ignacy Paderew-
ski, ofi arowywując go Miastu Krakowowi w pięćsetną roczni-
cę zwycięstwa, odniesionego przez wojska polsko-litewskie nad 
Krzyżakami pod Grunwaldem dnia 15. lipca 1410.go roku – 
więc stawia go «praojcom na chwałę, braciom na otuchę»”.

Cokół z granitu szwedzkiego wykonała francu-
ska fi rma „Le granit” w Abainville pod Gondrecourt; 
montował go Jan Szczudłowski, pochodzący z Wiel-

 Projekt 
pomnika na pl. 
Bernardyńskim pod 
Wawelem (2) i na 
pl. Matejki (3) 
(wg „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 1, 
1910)



kopolski, co w  oczach współczesnych miało dodat-
kowe symboliczne znaczenie. Dziesiątego czerwca 
1910 r. zakończono pomyślnie prace nad cokołem, 
a w połowie miesiąca do Krakowa przyjechał Wiwul-
ski. Po jego przyjeździe, w końcu czerwca, ustawiono 
odlane w brązie rzeźby, z wyjątkiem posągu Włady-
sława Jagiełły. Z powodu pogorszenia stanu zdrowia 
artysty nie zdążono z  wykonaniem odlewu głównej 
postaci monumentu. Do odlewni posąg oddano do-
piero w czerwcu, wykonanie rzeźby miało potrwać aż 
sześć miesięcy, zatem niemożliwe było przywiezienie 
jej na odsłonięcie pomnika. Zdecydowano więc, by 
umieścić na pomniku odlew gipsowy, odpowiednio 

zabezpieczony, a dopiero później zastąpić go rzeźbą 
w brązie. Trzeciego lipca 1910 r. pracowano jeszcze 
nad skwerem i trybunami. Odsłonięcie pomnika na-
stąpiło pierwszego dnia „triduum grunwaldzkiego”, 
w  piątek 15 lipca. Okolicznościowe przemówienia 
wygłosili: marszałek krajowy Stanisław Badeni, fun-
dator Ignacy Jan Paderewski oraz prezydent Krakowa 
Juliusz Leo. Paderewski powiedział: „Dzieło, na które 
patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je miłość głę-
boka Ojczyzny nie tylko w jej minionej wielkości i dzisiejszej 
niemocy, lecz też i w jej jasnej, silnej przyszłości... Zrodziła je 
miłość i wdzięczność dla tych przodków naszych co nie po łup, 
nie po zdobycz szli na walki pole, ale w obronie dobrej, słusznej 

 Akt erekcyjny pomnika 
grunwaldzkiego, 1910 r. (fot. 
w zbiorach Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie, Archiwum Ignacego 
Jana Paderewskiego)

 Przemówienie Ignacego Jana 
Paderewskiego podczas odsłonięcia 
pomnika, 1910 r. (fot. w zbiorach  
Archiwum Państwowego w Krakowie)



sprawy zwycięskiego dobyli oręża” (Iwona Fischer, Obchody 
rocznicy grunwaldzkiej i odsłonięcie pomnika Władysława Ja-
giełły w Krakowie [w:] Małgorzata Perkowska-Waszek, 
Iwona Fischer, Piotr Boroń, Kraków – Ignacemu J. Pa-
derewskiemu. Wydawnictwo okolicznościowe w  90. rocznicę 
odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego i  140. rocznicę urodzin 
fundatora, Kraków 2000, ss. 94-95).

Po słowach Badeniego: „A teraz niech spadnie za-
słona, która ten pomnik zakrywa” (Echa grunwaldzkie z 1910 
roku. Wydawnictwo historyczne, pamiątkowe..., Kraków 
1910, s. 60) licznie zebrani uczestnicy obchodów 
ujrzeli dzieło Wiwulskiego. W głównej grupie ukaza-
ny został Władysław Jagiełło dosiadający potężnego 
wierzchowca, w grupie polskiej – rycerz z buzdyga-
nem oraz wojownik zbierający sztandary, a w grupie 
litewskiej – wojownik dmący w róg i komtur próbu-
jący wyswobodzić się z więzów. Z przodu pomnika 
artysta umieścił posąg wielkiego księcia litewskiego 
Witolda, spoglądającego na poległego wielkiego mi-
strza, leżącego u jego stóp. Z tyłu, od strony kościoła 

św. Floriana, była usytuowana fi gura polskiego chło-
pa (lub Słowianina) „zrywającego pęta”, zamieniona 
później na oracza. Ciekawą informację dotyczącą tej 
rzeźby podał Wacław Gąsiorowski (Pomnik grunwaldz-
ki, „Świat”, nr 29 z 16.07.1910, s. 5), który napisał, 
że fi gura „Słowianina rwącego pęta”, podobnie jak 
Jagiełły, była w  chwili odsłonięcia odlewem gipso-
wym. Zarówno władze Krakowa, jak i jego mieszkań-
cy starali się wyrazić swą wdzięczność za królewski 
dar złożony przez kompozytora. Na uroczystej sesji 
Rady Miasta dr Juliusz Leo dziękując Paderewskiemu, 
poprosił fundatora, by „przyjął obywatelstwo honorowe 
wśród serc naszych i obywatelstwa naszego”, gdyż miasto nie 
mogło mu nadać obywatelstwa honorowego. Jednej 
z ulic w pobliżu pl. Matejki nadano imię Paderewskie-
go, kompozytor otrzymał też honorowe członkostwo 
Bractwa Kurkowego.

Monument był bardzo różnie oceniany przez 
krytyków, często podkreślano wady kompozycyjne 
i  anatomiczne postaci. Rzadziej zwracano uwagę na 
ideę, która przyświecała twórcy, o  czym wspominał 
w korespondencji z Paderewskim. Artysta chciał stwo-
rzyć dzieło niezwykłe, ekspresyjne, jak sam określił 
„brutalne”. Uważał też, że dzieło ukształtowało go 
jako artystę: „Ogromnie wdzięczny jestem Mistrzowi Drogie-
mu za ten pomnik, bo wiele, ogromnie wiele się na nim nauczy-
łem, poznałem, co to jest rzeźba, poznałem też siebie i co mogę 
[...] w sztuce nabrałem tyle doświadczenia, że o ile samotnie 
i spokojnie będę pracował to czuję, że z pomocą Bożą będę mógł 
robić rzeźbę i architekturę lepszą od wszystkich współczesnych” 
(Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum 
Ignacego Jana Paderewskiego 100/II, sygn. 3743 
Korespondencja do Ignacego Jana Paderewskiego, 
ss. 74-75).

Na początku okupacji hitlerowskiej pomnik 
został zniszczony, pod koniec listopada 1939 r. za-
częto demontaż dzieła, który zakończono na wiosnę 
1940 r. W  1976 r. monument odbudowano, prace 
rzeźbiarskie wykonał Marian Konieczny, który zmie-
nił niektóre detale pomnika.

Na zakończenie warto wspomnieć, że Pade-
rewski już będąc dzieckiem chciał upamiętnić bitwę. 
Po latach wspominał o swych przemyśleniach z tam-
tego okresu: „«Jakże byłbym szczęśliwy, gdybym mógł uczcić 
to wspaniałe zwycięstwo – żyć tak długo, by stać się bogatym 
i móc uczcić pięćsetną rocznicę tej sławnej bitwy pomnikiem ku 
pamięci wielkich patriotów». Od tej chwili mego dzieciństwa 
stało się to marzeniem mego życia i utkwiło na zawsze w ser-
cu i myśli. W roku 1910 przyszła chwila urzeczywistnienia – 
i marzenie moje wreszcie się spełniło. Całe życie zbierałem na 
ten cel pieniądze, odkładając pewną część z  każdej zarobionej 
sumy” (I. Fischer, op. cit., s. 83).

Agnieszka Janczyk

 Pocztówka z okazji odsłonięcia pomnika podczas 
uroczystości grunwaldzkich w Krakowie 15 lipca 1910 r. 
(wg Małgorzata Perkowska-Waszek, Iwona Fischer, Piotr 
Boroń, Kraków – Ignacemu J. Paderewskiemu. Wydawnictwo 
okolicznościowe w 90. rocznicę odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego 
i 140. rocznicę urodzin fundatora, Kraków 2000)

(zdjęcia: 1, 4 – Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Ignacego Jana 
Paderewskiego; 2, 3 – Biblioteka Jagiellońska;  5 – Archiwum Państwowe w Krakowie, 
reprod. Małgorzata Multarzyńska-Janikowska;  6 – Archiwum Zamku Królewskiego 
na Wawelu; © Zamek Królewski na Wawelu)



Rok 1910 był rokiem wyjątkowym w histo-
rii zniewolonej Polski. Pięćsetna rocznica bitwy pod 
Grunwaldem, przypominając o zwycięstwie nad sym-
bolizującym pruskiego zaborcę zakonem krzyżackim, 
stała się wielką lekcją patriotyzmu i jedności, dodawała 
otuchy i  wiary, że dni pełne chwały jeszcze kiedyś 
powrócą. Do Krakowa − symbolu wielkości ojczyz-
ny i jej wspaniałych dziejów, przybywały patriotyczne 
pielgrzymki  Polaków ze wszystkich zaborów i z zagra-
nicy. Tu przecież, w  wawelskiej katedrze spoczywały 
szczątki zwycięzcy spod Grunwaldu oraz powszechnie 
czczonej królowej Jadwigi. W  Krakowie także stanął 
ufundowany przez Ignacego Paderewskiego pomnik 
grunwaldzki (zob. artykuł na ss. 21-24), najbardziej 
znany polski monument wzniesiony z okazji roczni-
cy bitwy. Zwycięstwo upamiętniono jednak nie tylko 

Pomniki grunwaldzkie 
na Zywiecczyznie

w  Krakowie. W  wielu miasteczkach, a  nawet wsiach 
Galicji odbywały się uroczystości grunwaldzkie, orga-
nizowano przedstawienia teatralne, wznoszono pomni-
ki, krzyże, sypano kopce, odsłaniano tablice pamiątko-
we, mające uczcić rocznicę zwycięstwa nad – jak pisano 
w  prasie – „odwiecznym wrogiem Polaków”. Inicjatorami 
budowy pomników byli młodzież „Sokoła”, księża, na-
uczyciele... Przyłączali się do nich zarówno ziemianie, 
jak i chłopi. Pomniki wznoszono na terenie całej Gali-
cji – od zachodnich jej krańców (pomniki w Szczako-
wej i w Chełmku) po ziemie wschodnie (kopiec grun-
waldzki w Brzeżanach). 

Szczególną, wręcz symboliczną wymowę miały 
pomniki wznoszone w powiatach graniczących z Prusa-
mi – „Na zachodnich kresach Galicyi, w najbliższem sąsiedztwie 
zniemczałego Bielska i w tytanicznej walce z naporem germań-

 Pomnik grunwaldzki w Żywcu na fotografi i z okresu 
międzywojennego (1) i obecnie (2)

zniemczałego Bielska i w tytanicznej walce z naporem germań-



skim walczącej Białej, w miasteczku powiatowem Żywcu, sta-
nął pierwszy kamienny obelisk na pamiątkę pogromu krzyżaków 
pod Grunwaldem, wzniesiony kosztem miejscowej i  okolicznej 
ludności” („Świat”, nr 28 z 9.07.1910, s. 15). Pomnik 
ustawiony został przy ul. Kościuszki. Na wysokim, 
kamiennym postumencie znajdowała się rzeźba przed-
stawiająca orła. Kamień węgielny pod budowę pomnika 
został poświęcony przez proboszcza żywieckiego, księ-
dza Jana Satke, rok wcześniej, 29 maja 1909 r. Komi-
tetowi budowy przewodził pan Mokrański, naczelnik 
stacji kolejowej w Żywcu, znaczną sumę pieniędzy na 
jego wzniesienie przekazał m.in. arcyksiążę Karol Ste-
fan Habsburg. Projekt pomnika i  szczegółowe plany 
wykonał bezinteresownie krakowski artysta malarz 
Witold Florkiewicz, projekt orła i  formy odlewnicze 
− artysta rzeźbiarz Jan Szczepkowski. Rzeźba odla-
na została u Marcina Jarry w Krakowie, a prace kamie-
niarskie wykonał Maciej Nawratil, mistrz kamieniar-
ski z Żywca. Odsłonięcie monumentu stało się wielką 
patriotyczną manifestacją. Tak te wydarzenia opisano 
w  „Świecie”: „Podczas odsłonięcia obeliska, przeżył kresowy 
Żywiec moment niezwykle podniosły i  krzepiący. Przez główne 
ulice miasta przesunął się imponujący pochód, który otwierała 
banderya włościańska w  300 koni, potem szła dziatwa szkol-
na, straże ogniowe, sokoli, lud wiejski, cechy i  stowarzyszenia, 
mieszczaństwo żywieckie w swoich znanych, charakterystycznych 
strojach, rada miejska, rada powiatowa, posłowie, członkowie 
komitetu i znowu straż pożarna. Cały ten wielotysięczny zastęp 
zgromadził się u stóp pomnika, który na własność miasta odebrał 
burmistrz A. Minkiński” („Świat”, nr 28 z  9.07.1910, 
s. 15).

Nie był to jedyny pomnik na Żywiecczyźnie 
upamiętniający zwycięstwo grunwaldzkie. Na Sumo-
wej Grapie, wzgórzu wznoszącym się nad Milówką, 
zbudowano kamienny obelisk zwieńczony dużym, me-
talowym krzyżem. Na jednej z tablic wyryto napis: „Po 
Bogu i Rodzicach / Ojczyzna / Najdroższa Spuścizna / 1410  
+ 1910”. Pomnik grunwaldzki stanął także w położo-
nych na wschód od Żywca Gilowicach. Był to pomnik 
królowej Jadwigi, której drewniany posążek – autorstwa 
rzeźbiarza z pobliskiej Łękawicy – umieszczono w cen-
tralnym miejscu pomnika-kapliczki. Jego odsłonięciu 
i  poświęceniu towarzyszyła uroczystość religijno- 
-patriotyczna, podczas której młodzież szkolna za-
prezentowała specjalnie przygotowane przedstawienie. 
Kolejny pomnik – również przypominający królową 
Jadwigę – wybudowano w  sąsiadującej z  Gilowicami 
miejscowości Ślemień. Kamienny monument, stojący 
przy głównej drodze, obok muru kościoła parafialnego, 
został wzniesiony z  inicjatywy Jana Kijasa (później-
szego prałata, księdza kanonika katedralnego Diecezji 
Lwowskiej) oraz Wincentego Bogdanowskiego (wów-
czas ucznia CK Gimnazjum w  Wadowicach, później 
doktora praw i  wiceprezydenta Krakowa w  1939 r.). 

Tak ponad pół wieku później wspominał on te wyda-
rzenia: „Lipiec 1910 r. zastał mnie na wakacjach u rodziców 
w Ślemieniu. Cały kraj przygotowywał się do obchodu pięćset-
letniej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Starszy mój o dwa lata 
kolega Jan Kijas rzucił myśl, aby i Ślemień uczcił rocznicę grun-
waldzką choć skromnym pomnikiem. Myśl piękna, aby i  wieś 
podkarpacka mogła przyłączyć się do wielkiej manifestacji, do 
jakiej przygotowywał się cały naród. Kijas jako szóstoklasista, ja 
jako czwartoklasista wzięliśmy się do pracy. Urządziliśmy zbiór-
kę po domach, aby zebrać jaki taki fundusz na zakup materiałów 
budowlanych i robocizny. Skromne były datki pieniężne, ale wła-
ściciele kamieniołomów ofiarowali za darmo kamień, zaś niektó-
rzy gospodarze zobowiązali się kamień ten zawieźć bezpłatnie. 
Stanął więc skromny pomniczek tuż koło kościoła parafialnego 
zbudowany z kamienia ciosowego, we wnęce pomnika umieszczo-
no obraz królowej Jadwigi, a poniżej marmurową płytę z odpo-
wiednim napisem. Po uroczystym nabożeństwie w kościele para-
fialnym przy dźwiękach orkiestry i patriotycznym przemówieniu 
odsłonięto pomnik na wieczną pamiątkę zwycięstwa nad gadem 
krzyżackim” (maszynopis w zbiorach rodziny).

To, że królowa Jadwiga była patronką pomni-
ków grunwaldzkich, nie może dziwić. Drugi dzień kra-
kowskich uroczystości – w przeddzień 511. rocznicy 
śmierci monarchini − był poświęcony właśnie jej pa-
mięci. W Pamiątce uroczystości grunwaldzkich...  znalazły się 
niezwykle patetyczne słowa odnoszące się do zasług 
królowej: „Zaiste ofiara królowej Jadwigi nie była daremną! 
Zespoliła ona naród polski w taką jednolitą całość, że teraz naj-
gorsi i najzaciętsi wrogowie nasi, całości tej rozbić nie są w sta-
nie. Ziemię nam odbierają, wiarę prześladują, mowę gnębią, 
dzieci katują, praw wszelkich odmawiają, a przecież to wszyst-
ko daremne!” (Pomnik króla Jagiełły. Pamiątka uroczystości 
grunwaldzkich w Krakowie w dniach 15-go, 16-go i 17-go lipca  
1910 r., Kraków 1910, s. 15).

Pomniki upamiętniające zwycięstwo grunwaldz-
kie nie mogły przetrwać drugiej wojny światowej. Los 
zniszczonego przez Niemców krakowskiego pomnika 
stał się udziałem niemal wszystkich innych galicyjskich 
pomników grunwaldzkich. Niektóre z nich odbudowa-
no zaraz po wojnie, inne – jak pomniki w Krakowie 
czy Żywcu – musiały czekać na odbudowę przez wiele 
powojennych lat. Z  pomnika żywieckiego przetrwa-
ła jedynie ukryta podczas wojny tablica z  napisem: 
„W 500-ną rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem − Ziemia 
Żywiecka. Pomnik ten postawiono r. p. MCMX”. Starania 
o  jego rekonstrukcję rozpoczęto w  latach osiemdzie-
siątych XX w. W 1985 r. powołano Społeczny Komitet 
Odbudowy Pomnika, który rozpoczął zbiórkę pienię-
dzy na ten cel. Projekt pomnika na podstawie istnie-
jących fotografii wykonał architekt Ryszard Gałuszka, 
gipsowe odlewy orła – żywiecki artysta Zdzisław Janu-
szewski. Wreszcie, w 1988 r. w Gliwickich Zakładach 
Urządzeń Technicznych wykonany został z brązu od-
lew orła. Ustawiono go początkowo na tymczasowym 



postumencie przy ul. Jagiellońskiej, jednak wciąż my-
ślano o  rekonstrukcji zburzonego pomnika. Stało się 
to możliwe dopiero w XXI w. dzięki fi nansowemu za-
angażowaniu Mikołaja Tyca, przedsiębiorcy z Milówki, 
który na łamach lokalnej prasy został wręcz przyrów-
nany do... Ignacego Paderewskiego! Pomnik wzniesio-
no w miejscu bliskim pierwotnemu, lecz po przeciw-
nej stronie ul. Kościuszki, na przebudowanym Placu 
Grunwaldzkim. Jego odsłonięciu 11 listopada 2005 r., 
jak 95 lat wcześniej, towarzyszył pochód przez miasto 
i patriotyczne uroczystości. 

Zniszczony w 1943 r. pomnik w Milówce zo-
stał zrekonstruowany i ponownie odsłonięty także po 
wielu latach, bo dopiero w  1984 r. Z  kolei pomnik 
w  Gilowicach odnowiono wkrótce po zakończeniu 
wojny. Wydarzenie to upamiętnia tablica umieszczo-
na poniżej rzeźby przedstawiającej królową Jadwigę, 
z napisem: „W pięćsetną rocznicę / Bogu na chwałę / Światu 
na sławę / Potomnym ku pamięci / Wielkiego Zwycięstwa pod 
Grunwaldem / Ufundowane 16. 7. 1910 / Odnowiono 17. 10. 
1947 OSP Gilowice”. W latach sześćdziesiątych XX w. 
pomnik – ustawiony pierwotnie po zachodniej stronie 
kościoła parafi alnego − przeniesiony został na obecne 
miejsce, po wschodniej stronie świątyni. 

Bardziej przezorni niż inni byli mieszkańcy Śle-
mienia, którzy wymontowali ze swego pomnika zarów-
no obraz przedstawiający królową Jadwigę, jak i tablicę 
z  napisem: „Na pamiątkę Zwycięstwa / Grunwaldzkiego / 
w 1410. r. / ku czci świętobliwej Królowej / JADWIGI / Posta-
wiono w 1910. r.” (podczas wojny przechowywał je pan 

Rudolf Cacak), co uchroniło pomnik przed zburze-
niem. Oddajmy jeszcze raz głos Wincentemu Bogda-
nowskiemu: „[...] pomnik ten [...] przetrwał też drugą wojnę, 
mimo że Ślemień znalazł się w granicach «Reichu». Bo i w Żyw-
cu obalili Niemcy piękny pomnik grunwaldzki, a w Ślemieniu 
odcięli jedynie na pomniku mosiężnego orła polskiego (portret 
królowej Jadwigi i tablicę z napisami usunięto wcześniej), a sam 
pomnik poświęcili Niemcy ku czci jakiejś swojej rocznicy. Po skoń-
czonej wojnie pomnik odnowiono, orła dorobiono, wstawiono na 
nowo portret król. Jadwigi i tablicę z dawnym napisem, i dzię-
ki opiece nad nim Stowarzyszenia Młodzieży Wiejskiej pomnik 
stoi ku wiecznej pamięci pogromu niemieckiego” (maszynopis 
w  zbiorach rodziny). Pomnik odnowiony został już 
w 1946 r. O tym wydarzeniu oraz o czasie jego fun-
dacji wspominają dwie, niemal już nieczytelne, tablice 
umieszczone na tylnej ścianie monumentu. Pomnik 
ślemieński jest więc jedynym pomnikiem grunwaldz-
kim na Żywiecczyźnie i  chyba jednym z  nielicznych 
(a  może jedynym) w  kraju, który przetrwał do dziś 
w oryginalnej, ufundowanej w 1910 r. formie.

Pomniki grunwaldzkie tak licznie budowane 
na terenie dawnej Galicji − to dowód na wyjątkowo 
liberalne warunki polityczne, panujące w  monarchii 
austro-węgierskiej. To także dowód patriotyzmu na-
szych przodków i ich wiary w odrodzenie Polski. Ta wia-
ra po niespełna dziesięciu latach przyniosła wspaniałe, 
tak długo oczekiwane owoce, a pomniki grunwaldzkie 
stały się miejscami uroczystości patriotycznych. Ich 
przesłanie było jasne i zrozumiałe dla wszystkich. 

Bozena Kostuch

 Pomnik grunwaldzki w Milówce

 Pomniki-kapliczki w Gilowicach (4) i Ślemieniu (5)

(zdjęcia: 1 – Muzeum Miejskie w Żywcu, 2-5 – Bożena Kostuch)



Główne uroczystości pięćsetnej roczni-
cy Grunwaldu zaplanowano w  Krakowie dokładnie 
w  rocznicę bitwy (15-17 lipca), ale inauguracja ga-
licyjskich obchodów odbyła się w  stołecznym Lwo-
wie ponad dwa tygodnie wcześniej. Polacy w Galicji, 
dzięki „cesarsko-królewskiej” autonomii, mieli w pa-
triotycznym świętowaniu pełną swobodę i duże do-
świadczenie. Na obchodzone jubileusze składały się 
stałe, sprawdzone elementy: uroczyste nabożeństwa 
różnych wyznań, wiece i  pochody, mowy i  odczyty, 
poranki lub wieczory muzyczno-deklamacyjne, galo-
we przedstawienia, wreszcie iluminacje ulic i budyn-
ków,  a  także odsłanianie pomników i tablic pamiąt-
kowych, najliczniejszych dwanaście lat wcześniej, na 
setne urodziny Adama Mickiewicza. Grunwaldzką 
rocznicę miał uczcić przede wszystkim monumental-
ny pomnik krakowski, skupiający siły i środki, toteż 
poczynania w Galicji Wschodniej były w tym zakresie 
dość skromne.

Dwudziestego dziewiątego czerwca 1910 r. we 
Lwowie, podczas mszy polowej na boisku „Sokoła”, 
biskup Władysław Bandurski stwierdził: „Wielki mo-
ment dziejowy, wielka chwila, to Grunwald. Od tego momentu 
rozpoczyna się nowa epoka w dziejach narodu. Pięćset lat temu, 
zwyciężywszy wroga, co występował przeciw jej duchowi, mogła 
Polska wołać z psalmistą: Łuk mocny zwyciężon jest, a  słabi 
obleczeni są mocą”. Po mszy ruszył pochód do Teatru 
Miejskiego, gdzie odbył się w południe uroczysty po-
ranek „Hołd Grunwaldowi”. Były przemówienia wy-
bitnych historyków, pieśni patriotyczne, a na koniec 
„żywy obraz układu artysty malarza [Feliksa] Wygrzywal-
skiego, przedstawiający apoteozę wielkiego króla Jagiełły przez 
wszystkie stany polskie”. Typowego pomnika we Lwowie 
nie planowano – zamiast niego rada miejska uchwali-

Pomniki grunwaldzkie 
na Kresach

ła wzniesienie Pałacu Sztuki, „sztuce polskiej na pożytek 
i  godne jej schronisko, narodowi polskiemu na chwałę, wiel-
kiej chwili dziejowej na wspomnienie, a czasom potomnym na 
pamiątkę” („Gazeta Narodowa”, nr 147, 1910). Pro-
jekt ten nie doczekał się realizacji, zresztą jeden Pałac 
Sztuki we Lwowie już był, zbudowany w Parku Stryj-
skim na Powszechną Wystawę Krajową w 1894 r.

Lwów nie pozostał jednak bez materialnej pa-
miątki grunwaldzkiego jubileuszu. Piętnastego lipca, 
po nabożeństwie w katedrze łacińskiej, odsłonięta zo-
stała tablica pamiątkowa na fasadzie świątyni, na lewo 
od kruchty. Wykonana z czarnego marmuru, obramo-
wana piaskowcem z  Trembowli, miała u  góry godła 
Orła i Pogoni, a pod spodem napis: „W pięćsetną rocznicę 
pogromu Krzyżaków na polach Grunwaldu ku pamięci złama-
nia przemocy jednością. Praojcom na cześć, potomności na wzór. 
Rada miasta Lwowa 15 lipca 1910”. Wiceprezydent mia-
sta przekazał tablicę „pod opiekę duchowieństwa polskiego, 
wszystkich mieszkańców miasta Lwowa, całemu narodowi pol-
skiemu na teraz i na wszystkie czasy” („Gazeta Narodowa”, 
nr 160, 1910). Dziś już jej nie zobaczymy – została 
zniszczona podczas okupacji hitlerowskiej.

Fala obchodów na prowincji ruszyła jeszcze 
w czerwcu i trwała ponad trzy miesiące, do początku 
października. Równocześnie ze Lwowem, 29 czerw-
ca świętowano w  Gródku Jagiellońskim, gdzie czę-
sto przebywał i  gdzie zmarł król – zwycięzca spod 
Grunwaldu. Uroczystości odbywały się w  miastach, 
ale też w niewielkich wsiach i szlacheckich majątkach. 
W  maleńkich Żabińcach koło Husiatyna wystawio-
no żywy obraz ukazujący „Hołd Jadwidze i Jagielle” 
(Małgorzata Komza, Żywe obrazy. Między sceną, obrazem 
i  książką, Wrocław 1995, s. 234). Częściej znakiem 
pamięci bywał prosty, drewniany krzyż. Najokazalszy, 
dębowy, o wysokości 10 m i  rozpiętości 4 m, z na-



pisem „GRUNWALD 1410 – 1910”, stał niegdyś przy 
wjeździe do miasteczka Uhnów, między Rawą Ruską 
i Bełzem.

„W Stanisławowie uroczystość grunwaldzka wypadła 
wspaniale” – cieszył się korespondent lwowskiej „Ga-
zety Narodowej”. W niedzielę 18 września po mszy 
na placu przed kolegiatą Najświętszej Marii Panny 
dziesięciotysięczny pochód przeszedł do parku przy 
ul. Lipowej, gdzie na koszt miasta wzniesiono po-
mnik. „Tak aleje lipowe, jak i  park były pięknie przybrane 
w wysokie maszty, strojne zielenią i  chorągwiami o  barwach 
narodowych i  krajowych. Zagrały muzyki hymn legionów 
i  w  chwili tej opadła zasłona, a  zebranym ukazał się gu-
stowny pomnik w kształcie skały, na której wznosi się smukły 
obelisk z orłem polskim u szczytu” („Gazeta Narodowa”, 
nr 216, 1910). „Hymn legionów” − to oczywiście 
Mazurek Dąbrowskiego. Na „skale”, czyli wysokim kopcu 
z  ostrokrawędzistych głazów, umieszczono kamien-
ną tablicę z  napisem: „1410 1910 / ZWYCIĘZCOM / 
SPOD / GRUNWALDU / RODACY”.

Nie odnalazła się niestety żadna relacja z ob-
chodów pięćsetlecia w Drohobyczu. Wygląd pomni-
ka, odsłoniętego wówczas na placu przy kościele św. 
Bartłomieja, utrwalony został na pocztówce. Był to 
skromny, trzymetrowy kopiec kamienny, z wprawioną 
centralnie metalową tablicą z napisem: „W ROCZNI-
CĘ POGROMU KRZYŻACTWA / POD GRUNWAL-
DEM / ZWYCIĘZCY I FUNDATOROWI KOŚCIOŁA 
/ POLACY ZIEMI DROHOBYCKIEJ / 1410 – 1910”. 
Pomniki w Stanisławowie i w Drohobyczu nie prze-

trwały drugiej wojny światowej, zburzone w niezna-
nych okolicznościach.

Ile tablic pamiątkowych poświęcono doniosłej 
rocznicy, tego z  braku dokumentacji i  wobec póź-
niejszych zniszczeń ustalić nie sposób. Jak dotych-
czas, odnalazła się jedna, w  miasteczku Ottynia na 
Pokuciu, wmurowana na lewo od wejścia do kościoła 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Napis na 
marmurowej płycie, dawniej podmalowany, teraz jest 
słabo czytelny: „1410 1910 / W 500-letnią rocznicę / wie-
kopomnego zwycięstwa / pod / GRUNWALDEM / Władysła-
wowi Jagielle na chwałę / a nam na otuchę / Polacy w Ottyni”. 
W prawym dolnym rogu widnieje sygnatura wykonaw-
cy: „M. ANTONIAK STANISŁAWÓW”. „Na otuchę” 
mówił także podczas grunwaldzkiego nabożeństwa 
w Stanisławowie biskup Bandurski: „Trzeba nam kochać 
język nasz i wiarę, i wszystko co nasze, a przyjdzie zbawienie 
narodu”. W 1910 r. Polacy w Galicji nie ukrywali już 
nawet, że celem ostatecznym jest niepodległość.

Jarosław Komorowski

 Pomnik grunwaldzki 
w Stanisławowie, pocztówka z lat 
dwudziestych XX w.

 Pomnik w Drohobyczu, 
pocztówka z 1913 r.

 Tablica pamiątkowa w Ottyni 
ze słabo czytelnym napisem

(fot. 3 – Jarosław Komorowski)



Po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem Wła-
dysław Jagiełło wyjechał na Litwę. Swojemu wojsku 
zalecił stawić się za rok, 11 listopada w  Niepoło-
micach. Król odpoczywał na Litwie, następnie poje-
chał na Białoruś, skąd Dnieprem popłynął do Kĳ o-
wa. W wyznaczonym terminie, 11 listopada 1411 r., 
w dzień św. Marcina, orszak królewski z Kĳ owa, przez 
Lwów, przybył do Niepołomic. Tutaj król bawił pięt-
naście dni. Dwudziestego piątego listopada pod Wę-
żową Górą dokonał przeglądu zwycięskiego wojska 
przed tryumfalnym wkroczeniem do Krakowa. Król 
szedł pieszo, otoczony licznym gronem duchownych 
i rycerzy, niosących przed nim rozwinięte chorągwie, 
zdobyte w wielkiej bitwie pod Grunwaldem. Jeszcze 
w tym samym dniu przybył do Kazimierza, a stąd na 
Skałkę, aby nawiedzić grób św. Stanisława.

Wybór Niepołomic jako miejsca spotkania 
przed wkroczeniem zwycięskich wojsk do Krakowa nie 
był przypadkowy. Niepołomice leżały blisko Krakowa. 
Kiedy Jagiełło rezydował w  Małopolsce, zamieszki-
wał w zamku niepołomickim. Tam też odbywały się 
doroczne spotkania króla i jego rady, a także wielkie 
polowania w Puszczy Niepołomickiej, która przypo-
minała mu jego rodzinne litewskie bory.

Od 1411 r. Wężowa Góra stała się miejscem 
pamięci o patriotycznej postawie Polaków, a później 
symbolem grunwaldzkiego zwycięstwa. W  1902 r. 
usypano tu dwumetrowej wysokości kopczyk, zwień-
czony krzyżem, dla uczczenia dzieci z Wrześni, prze-
śladowanych przez Prusaków. Z biegiem lat kopczyk 
uległ zniszczeniu. Nadchodząca rocznica bitwy pod 
Grunwaldem nasunęła pomysł prezesowi niepoło-
mickiego „Sokoła” – M. Reichenbergowi oraz dru-
howi W. Kowalskiemu, usypania nowego okazałego 

Z Zabrza na Kopiec Grunwaldzki

Kopca Grunwaldzkiego. W  lutym 1910 r. na zam-
ku niepołomickim odbyło się posiedzenie komitetu 
obywatelskiego, który uzyskał zezwolenie od władz 
na sypanie kopca. Dnia 3 marca 1910 r., w niedzielę 
po nieszporach, druh W. Kowalski wykreślił obwód 
podstawy oraz zatknął 6-metrową żerdź, która miała 
wyznaczać wysokość kopca. Prace nad sypaniem odby-
wały się w każdą niedzielę za specjalną zgodą miejsco-
wego proboszcza. Pracującym przygrywała orkiestra 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a  organizatorami pra-
cy byli członkowie komitetu oraz gniazda „Sokoła”. 
Fundusz organizatorów, dzięki miejscowej ludności, 
gminie oraz Kasom Pożyczkowym, wynosił 300 ko-
ron. Wieść o rozpoczęciu sypania kopca spowodowała 
społeczny oddźwięk nie tylko w Galicji. W następnym 
posiedzeniu komitetu 27 maja 1910 r. wzięli udział 
przedstawiciele „Straży Polskiej” z Krakowa, którzy 
zadeklarowali pomoc. Z uwagi na inicjatywę włączenia 
się do sypania kopca Ślązaków, Amerykanów polskie-
go pochodzenia oraz społeczności różnych regionów 
Polski, uchwalono, aby powiększyć go do średnicy 
30 m i wysokości 14 m.

W czasie głównych obchodów pięćsetnej rocz-
nicy bitwy pod Grunwaldem w Krakowie „Straż Pol-
ska” urządziła kilka tłumnych wycieczek do Niepo-
łomic, popularyzując akcję sypania kopca. Po uroczy-
stościach wycieczki takie urządzało także Towarzy-
stwo Szkół Ludowych. Zjeżdżali tam Polacy nie tylko 
z Galicji, ale ze wszystkich zakątków Polski, jak rów-
nież z zagranicy. Przez pięć lat od uroczystości grun-
waldzkich do 1915 r. sypanie kopca stało się symbo-
lem jedności podzielonego zaborami narodu. W 1914 
r. kopiec zwiedził książę Adam Stefan Sapieha – ar-
cybiskup Krakowa. W tymże roku ze Stanów Zjedno-
czonych przybyła delegacja Polonii, przywożąc 500 



woreczków z ziemią pobraną z mogił Polaków zmar-
łych w USA. Jeszcze w 1920 r. na kopcu złożony zo-
stał woreczek ziemi, który przywiózł działacz spo-
łeczny, pedagog i publicysta Kazimierz Adam Lubecki 
z pielgrzymki do Ziemi Świętej, organizowanej przez 
Krakowskie Towarzystwo Kulturalne i  „Straż Pol-
ską”. Wiadomości te można było odczytać w Księdze 
Pamiątkowej sypania Kopca Grunwaldzkiego w  Niepołomi-
cach. Ta duża księga, oprawiona w skórę, oprócz tytu-
łu miała wytłoczony herb Polski i Litwy i znajdowały 
się w niej tysiące wpisów i podpisów, wiersze patrio-
tyczne i rysunki.  Były zapiski Polaków z Wilna, Lwo-
wa, Tarnopola, Warszawy i  Poznania oraz informa-
cje o przywiezionej na kopiec ziemi ze słynnych pól 
bitewnych. Nie brakowało także ziemi przywiezio-
nej z pola grunwaldzkiego. Był też wzruszający wpis 
trzech górników, którzy piechotą, taczkami z Zabrza, 

 Trzej młodzi ludzie z taczkami 
z ziemią przywiezioną z Zabrza

 Uroczystość sypania 
Kopca Grunwaldzkiego 
w Niepołomicach na 
okolicznościowej pocztówce

 ...i na fotografi i z 1910 r. 

przywieźli w workach ziemię na Kopiec Grunwaldz-
ki. Szli w stronę Mikołowa, tutaj przekroczyli grani-
cę pod Brzezinką i udali się przez Jaworzno, Chrza-
nów, Krzeszowice do Krakowa. Prawie stukilometro-
wą trasę przebyli w ciągu czterech dni, wszędzie en-



tuzjastycznie wita-
ni. W  Krakowie do-
tarli pod gmach „So-
koła”, skąd w  asyście 
cyklistów oraz człon-
ków „Sokoła” wyruszyli do Niepołomic. W Wyciążu 
czekała na nich niepołomicka orkiestra, wraz z któ-
rą udali się, aby wysypać dowiezioną trzema taczkami 
ziemię na niemały już Kopiec Grunwaldzki.

Dla Ślązaków obchody grunwaldzkie w  Kra-
kowie miały wielkie znaczenie. Z  ziemi śląskiej do 
Krakowa przyjechała kilkusetosobowa grupa kobiet 
z  Piekar i  Brzezin, ubrana w  regionalne stroje. Dla 
wielu kontakt z Krakowem był bodźcem do podjęcia 
studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przykładem 
tego jest wybitny Ślązak – Józef Piernikarczyk z Wie-
szowej, który pod silnym wrażeniem krakowskiej uro-
czystości podjął zamiar studiowania i ukończył studia 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 Okładka Księgi 
Pamiątkowej sypania 
Kopca Grunwaldzkiego 
w Niepołomicach

 Kopiec Grunwaldzki 
w Niepołomicach

(zdjęcia ze zbiorów Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Niepołomickiej, 
fot. Janusz Jagła)
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Należy przypuszczać, że trzej górnicy de-
monstracyjnie wiozący ziemię z Zabrza, przez pruski 
Górny Śląsk oraz austriacką Galicję, byli na uroczy-
stości w Krakowie i na Kopcu Grunwaldzkim. Wtedy 
prawdopodobnie wpadli na pomysł przywiezienia za-
brzańskiej ziemi taczkami i zsypali ją na niepołomicki 
kopiec 8 października 1910 r., czyli już kilka miesięcy 
po uroczystości. Kim byli? Z dostępnej literatury do-
wiadujemy się, że nazwiska ich brzmiały: „Maks Czy-
żewski, J. Hohensee oraz Kaz. Lubojański”. Niektóre źródła 
mówią, że byli studentami pochodzącymi z Górnego 
Śląska, inne, że górnikami z Zabrza. 

Po wybuchu drugiej wojny światowej naczelnik 
niepołomickiego „Sokoła”, druh Franciszek Ziemba, 
postanowił ukryć przed Niemcami Księgę Pamiątko-
wą. Zakopał ją na swoim podwórzu. Zaraz po wojnie 
zmarł na zawał serca i nie przekazał nikomu informa-

cji o miejscu ukrycia „skarbu”. Po kilku latach Franci-
szek Setner, mąż Heleny Ziemianki, kopiąc dół do ga-
szenia wapna wykopał skrzynię, w której była ukryta 
księga. Pomimo, że była owinięta w papę i umieszczo-
na w skrzynce, uległa poważnemu uszkodzeniu. W ta-
kim stanie przez długie lata była w posiadaniu He-
leny Setnerowej. Właścicielka pamiątki jeszcze przed 
śmiercią (zmarła w 1999 r.) przekazała Księgę Pamiąt-
kową do Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Niepołomicki kopiec jest jedynym w  Polsce, 
usypanym na cześć bitwy grunwaldzkiej. W 1915 r., 
po ukończeniu prac, jego szczyt zwieńczył krzyż z na-
pisem: „Grunwald 1410-1910”.

Tadeusz Loster



Od najdawniejszych czasów chorągiew za-
wierała ważną i zaszczytną symbolikę, jako znak toż-
samości państwowej, administracyjnej (chorągwie 
ziemskie) czy rodowej lub przynależności do okre-
ślonej wojskowej formacji. „Obalenie chorągwi” wro-
ga i złożenie ich u stóp zwycięskiego wodza było jed-
nym z  aktów ceremoniału wojennego, uświęconych 
odwieczną tradycją. Taki moment tryumfu wieńczył 
również bitwę pod Grunwaldem.

Wiktoria nad zakonem krzyżackim należała 
do największych w dziejach sukcesów polskiego orę-
ża. Historiografi a zachodnioeuropejska postrzega ją 
także jako „bitwę narodów”, jedną z  największych 
konfrontacji militarnych „jesieni średniowiecza”, 
ponieważ pod auspicjami zakonu, u boku oddziałów 
z  ziem pruskich, Warmii i  Śląska, walczyli rycerze 
ze Szwajcarii, Nadrenii, Bawarii, Turyngii, Westfalii, 
Czech, Saksonii i Szwabii, a w obrębie cudzoziem-
skich zaciągów – także ochotnicy z Włoch i Sabaudii. 
Po stronie polskiej stali zaś Litwini. Odzwierciedle-
niem składu armii krzyżackiej były chorągwie zdo-
byte pod Grunwaldem i Koronowem (10 paździer-
nika 1410 r.), które król Władysław Jagiełło kazał 
25 listopada 1411 r. zawiesić przy grobie św. Stani-
sława w katedrze wawelskiej. Do tego miejsca przesłał 
wcześniej z wieścią o zwycięstwie chorągiew biskupa 
pomezańskiego z  orłem, atrybutem św. Jana Ewan-
gelisty. Do znaków bojowych zgromadzonych wokół 
ołtarza Patrona Ojczyzny dołączyły później cztery 
sztandary infl anckie, wzięte w bitwie pod Dąbkami 
koło Nakła (13 września 1431 r.).

Zespół 56 wotywnych chorągwi uległ znisz-
czeniu lub został rozproszony – najpewniej w  cza-
sie „potopu” szwedzkiego. Pamięć o nim przetrwała 
dzięki manuskryptowi Jana Długosza, który w latach 

Grunwaldzkie choragwie

1447-1448 dokonał spisu i  pomiarów krzyżackich 
znaków oraz zlecił krakowskiemu miniaturzyście 
Stanisławowi Durinkowi ilustrację ich wyglądu. 
Przyjmuje się, iż komentarze do wielu trudnych 
do rozszyfrowania herbów na sztandarach, obcych 
Długoszowi jako mieszkańcowi Małopolski, uzy-
skał on od przedstawicieli zakonu, którzy przybyli 
do Krakowa na koronację Kazimierza Jagiellończyka 
(25 czerwca 1447 r.). Wiadomości te nie zawsze były 
precyzyjne, o czym przekonuje dzisiejsza konfronta-
cja ich z pieczęciami komturów, miast i zamków pru-

 Kopia chorągwi biskupa i biskupstwa 
chełmińskiego, 2008 r. (w zbiorach Zamku 
Królewskiego na Wawelu)



skich. W wyniku współpracy Długosza i Durinka po-
wstał szczegółowy inwentarz tych trofeów, najstarszy 
zachowany europejski kodeks tego rodzaju, uznany 
przez specjalistów za pierwszy, najszacowniejszy za-
bytek na światowej liście Fahnenbuchów (ilustrowane 
katalogi rejestrujące zdobyczne chorągwie i inne tro-
fea, zwane Fahnenbuchami i  Trophaenbuchami, jako od-
rębny gatunek wykształciły się najpewniej w XV w., 
w czasach wielkich kampanii francuskich i burgundz-
kich, ale dzieła wcześniejsze od księgi Długosza nie 
są znane badaczom).

Rękopis, nazwany Banderia Prutenorum, złożo-
ny z kart pergaminowych z  miniaturami wykonanymi 
gwaszem i złotem, miał burzliwą historię. Dedykacja 
autora dla Akademii Krakowskiej − widniejąca na 
karcie tytułowej – za życia Długosza nie została zre-
alizowana. Kodeks przez niemal 500 lat spoczywał 
w Bibliotece Kapitulnej na Wawelu. Zrabowany przez 

Niemców w 1940 r., po wojnie dostał się do londyń-
skiego antykwariatu, skąd – rewindykowany do kraju 
– po latach przechowywania w Warszawie w 1963 r. 
trafi ł do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Walory artystyczne tego dzieła przerosła nie-
bywała siła sprawcza wskazówki Długosza, zawartej 
w Rocznikach, która uczyniła z Banderiów główny no-
śnik pamięci o  Grunwaldzie. Napisał on, że kiedy 
krzyżackie chorągwie zniszczy czas, trzeba odtwa-
rzać („tkać na nowo”) takie same, które będą zawsze 
sławić wiekopomne zwycięstwo, tak by pamięć o nim 
trwała wiecznie. Przesłanie to, skojarzone z  doku-
mentem wizualnym, jaki  pozostawił historyk, stało 
się podstawą rekonstrukcji sztandarów, podejmowa-
nych przez kilka pokoleń.

Myśli Długosza nie urzeczywistniono od 
razu po przepadku katedralnych sztandarów. Ożyła 
ona dopiero w XIX w., w czasach niewoli narodowej, 
kiedy przypomnienie wielkiej wiktorii stanowiło dla 
społeczeństwa wszystkich trzech zaborów potężny 
patriotyczny impuls –  jednoczący i wzbudzający na-
dzieję. Pierwszy pokaz kopii chorągwi krzyżackich 
odbył się w  Krakowie latem 1900 r., podczas uro-
czystości 500-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Obchody, których centralnym punktem 
był międzynarodowy kongres naukowy, uświetniła 
ekspozycja w  krużgankach krakowskiego klaszto-
ru franciszkanów, gdzie zaprezentowano portrety 
fundatorów i dobrodziejów Akademii – Kazimierza 
Wielkiego, Jadwigi i Jagiełły, dokumenty, dzieła sztu-
ki i pamiątki uniwersyteckie. Pod sklepieniem zawi-
sło 50 sztandarów, odtworzonych według Banderiów 

 Kopia chorągwi miasta Torunia, 2009 r. 
(w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu)

 Kopia chorągwi Starego Miasta Królewca, 
2009 r. (w zbiorach Zamku Królewskiego na 
Wawelu)



przez anonimowe „panie z towarzystwa”. Rekonstrukcji 
tych zabrakło 10 lat później, na jubileuszowej wy-
stawie grunwaldzkiej w  1910 r., gdzie zastąpiły je 
niewielkie akwarele autorstwa Stanisława Eljasza-
-Radzikowskiego, skopiowane z Durinka. 

W 1937 r. w Zamku na Wawelu wykonano – 
po raz pierwszy w wolnej Polsce – 32 repliki cho-
rągwi, z  przeznaczeniem do tzw. Sal piechoty (re-
prezentacyjnych komnat na drugim piętrze królew-
skiej rezydencji). Przedsięwzięcie to inspirował prof. 
Adolf Szyszko-Bohusz, główny architekt i dyrektor 
Kierownictwa Odnowienia Zamku. Zespół, prowa-
dzony przez dwójkę projektantów kopii – Wacława 
Szymborskiego (malarza i  konserwatora) oraz Bro-
nisławę Łukaszewiczową (konserwatorkę tkanin), 
ukończył to zadanie w ciągu pół roku. Wzorem, jak 
dotychczas, służył rękopis Banderiów, który nie zawie-
rał jednak żadnych informacji na temat rodzaju tka-
nin, z których sporządzono sztandary, czy techniki, 
jaką naniesiono na nich znaki heraldyczne. Podjęto 
wówczas jednoznaczne decyzje w sprawie materiału 
(jedwab naturalny z  Milanówka) oraz dwustron-
nej dekoracji uzyskanej metodą aplikacji wszywanej 
(inkrustowanej), a  także malowania wybranych ele-
mentów temperą. Ustalenia technologiczne na tyle 
sprawdziły się estetycznie i  pragmatycznie, iż mię-
dzywojenna realizacja stała się modelem dla później-
szych prób tego rodzaju.

Tylko część wawelskich kopii przetrwała woj-
nę, ukryta przed hitlerowcami przez pracowników 
Zamku. Większość sztandarów (18 sztuk) wywieźli 

Niemcy do Malborka, wraz z kodeksem Długosza, by 
19 maja 1940 r. ofi arować je dowódcy Gdańskiego 
Okręgu Wojskowego, Albertowi Forsterowi – na znak 
„odwrócenia biegu historii” i  tryumfalnego wzięcia 
odwetu za Grunwald. Chorągwie te przepadły w za-
wierusze wojennej.

Uzupełnienie brakujących vexiliów zainicjował 
w 1962 r. prof. Jerzy Szablowski, ówczesny dyrektor 
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Przygo-
towywano je do ekspozycji w wawelskiej zbrojowni, 
której otwarcie nastąpiło 3 maja 1963 r. W bardzo 
krótkim okresie udało się odtworzyć siedem najwięk-
szych i najważniejszych chorągwi z  serii zaginionej 
podczas wojny. Ekipa specjalistek z Pracowni Kon-
serwacji Tkanin na Wawelu, idąc śladem poprzedni-
ków z 1937 r., sporządziła kopie tymi samymi meto-
dami i technikami. Pod kierunkiem Kamili Piskozub 
pracowały wówczas wytrawne konserwatorki: Izabela 
Block-Bolten, Jadwiga Faust, Julia Olejarczyk i Anna 
Tumidajska. Powstały („na nowo”) wielkie, fi guralne 
banderie: chorągiew Wielkiego Mistrza, księcia legnic-
kiego Konrada Białego, księcia szczecińskiego Ka-
zimierza, biskupa pomezańskiego, miasta Królewca, 
chorągiew brunszwicka i chełmińska.

Repliki, perfekcyjne nie tylko jako „dzieła 
igły”, ale też pędzla, stały się przykładem tego, jaką 
drogę powinien wybrać świadomy konserwator-kopi-
sta, pełen pokory dla miniatorskiego pierwowzoru, 
a  równocześnie niepozbawiony inwencji „wykonaw-
czej”, ugruntowanej na wiedzy o estetycznym wyra-
zie malowideł na dawnych chorągwiach.

 Anna Sękowska 
malująca kopie 
chorągwi, 2009 r.



Rekonstrukcje z  1962 r. powiększyły przed-
wojenny wawelski zasób, tworząc zespół złożo-
ny z 21 sztuk. Ciągle daleko było do pełnej liczby 
udokumentowanej w  Banderiach, tj. do 56 sztanda-
rów. W 2008 r., w obliczu nadchodzącej 600-letniej 
rocznicy Grunwaldu, zdecydowano się zrealizować 
pozostałe 35 chorągwi (w tym jedną o dwu różnych 
znakach). Ambitne zadanie podjęło nowe pokolenie 
specjalistów, z tej samej Pracowni Konserwacji Tka-
nin, „macierzystej” dla poprzednich edycji. W przed-
sięwzięciu wzięli udział: Ewa Kalfas, Ewa Mardak, 
Urszula Mróz, Elżbieta Nowak, Anna Starzak, Anna 
Trzepacz, Eryka Zander-Gimińska, Jerzy Holc i Sła-
womir Korzeniowski. Rysunkowe projekty niektó-
rych skomplikowanych herbów, a także malarskie od-
tworzenie trudnych fi guralnych symboli powierzono 
konserwatorce z Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie, Annie Sękowskiej.

Konserwatorka musiała także zmierzyć się 
z  wyzwaniem, jakim była faktyczna kreacja jednej 
strony chorągwi infl anckiej z Matką Boską, do któ-
rej brakowało wzoru w Banderiach, gdyż kartę z tym 
wizerunkiem wycięto z  rękopisu przed 1731 r. 
(podpowiedzi szukała artystka w materiale porów-
nawczym z  około 1400 r. oraz w  drzeworytniczej 

podobiźnie tego sztandaru w  Herbach rycerstwa pol-
skiego Bartosza Paprockiego, z 1584 r.). Wykonawcy 
przyjęli te same zasady, które przyświecały auto-
rom kopii z 1962 r., by dostosować kolejne rekon-
strukcje do poziomu i  wyglądu replik międzywo-
jennych. Jedwab, zamówiony w Milanówku, został 
tam ufarbowany na odcień zgaszonej bieli tak, aby 
nie raził nowością. Podobnie starannie ujednoli-
cono kolorystykę barw heraldycznych – czerwieni, 
żółcieni, błękitu. Bławaty i fi gury heraldyczne szyto 
ręcznie, używając tradycyjnych, podwójnych, „kry-
tych” szwów aplikacji inkrustowanej, zapewniają-
cych dwustronność wszystkich motywów. Dekora-
cję malarską naniesiono już nie temperą, ale nowej 
generacji farbami do jedwabiu. Proces powstawania 
trzeciej edycji replik trwał od połowy czerwca 2008 
do października 2009 r. 

W rezultacie wszystkich prac Wawel uzyskał 
pierwszy w  dziejach komplet kopii chorągwi grun-
waldzkich, wypełniając tym samym w całości wskaza-
nie Długosza. Premiera tego zespołu nastąpi 15 lipca 
2010 r., w dniu otwarcia wystawy „Na znak świetne-
go zwycięstwa”, w komnatach drugiego piętra Zamku 
Królewskiego na Wawelu.

Magdalena Piwocka

 Ewa Kalfas przy kopii chorągwi Człuchowa, 2008 r.

(zdjęcia: 1, 2, 3 – Anna Stankiewicz, 4, 5 – Stanisław Michta; © Zamek Królewski na Wawelu)
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generacji farbami do jedwabiu. Proces powstawania 
trzeciej edycji replik trwał od połowy czerwca 2008 
do października 2009 r. 

W rezultacie wszystkich prac Wawel uzyskał 
pierwszy w  dziejach komplet kopii chorągwi grun-
waldzkich, wypełniając tym samym w całości wskaza-
nie Długosza. Premiera tego zespołu nastąpi 15 lipca 
2010 r., w dniu otwarcia wystawy „Na znak świetne-
go zwycięstwa”, w komnatach drugiego piętra Zamku 
Królewskiego na Wawelu.

Magdalena Piwocka
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Bitwa stoczona 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem na trwałe wpisa-
ła się w polską historię. Obchody jej rocznic w XIX i XX w. przy-
bierały charakter manifestacji patriotycznych, były elementem nie-
ofi cjalnej lub ofi cjalnej propagandy politycznej, otrzymywały czę-

sto narodowy wymiar. Legenda Grunwaldu ma swoje trwałe miejsce w sztuce, 
była i jest opiewana przez malarzy, pisarzy i poetów. Przede wszystkim jed-
nak była to jedna z największych bitew średniowiecznego świata, wydarzenie, 
które zmieniło bieg historii i układ sił w Europie Środkowo-Wschodniej. Był 
to też koniec pewnego systemu wartości, zrodzonego w XI w., którego ze-
wnętrznym wyrazem stały się misje zbrojne, wyprawy zwane krucjatami, za-
kony rycerskie. Przegrana pod Grunwaldem zdecydowała o upadku Zakonu 
Niemieckiego i jego państwa w Prusach. Stolica tego państwa, Malbork, nie 
została wprawdzie zdobyta, Zakon przetrwał, ale jego dawna potęga nigdy 
już nie została odbudowana. 

Obchodząc 600. rocznicę bitwy, wła-
śnie w Malborku, organizatorzy pragną 
odejść od celebrowania zwycięstw i pod-
kreślania porażek, nie chcą dotykać te-
matów militarnych. Pragną zastanowić 
się nad dziedzictwem świata, który wte-
dy odchodził, nad tymi wszystkim ide-
ami, które ożywiały ówczesnych ludzi, 
nad dzisiejszym wymiarem tamtych wy-
darzeń, nad tym, jakie treści i wartości przetrwały próbę czasu, które odeszły 
i jak oceniane są tamte wydarzenia przez ludzi XXI w., budujących zjedno-
czoną Europę. 

Więcej informacji na 
www.rokgrunwaldzki.zamek.malbork.pl
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