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NOWE RÓDA DO PRAC MACIEJA POLEJOWSKIEGO 

W KOLEGIACIE SANDOMIERSKIEJ  

Przeksztacenia artystyczne kolegiaty sandomierskiej w latach siedemdzie-

sitych XVIII wieku, autorstwa Macieja Polejowskiego, doczekay si rozbu-

dowanej dyskusji w literaturze, któr omówi w swoim czasie Jerzy Kowal-

czyk1. Mona jedynie doda, e ustalenia ródowe Kowalczyka na stae wpi-

say si w stan bada nad twórczoci Macieja Polejowskiego, pomimo próby 

Mgr AGATA DWORZAK – doktorantka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloskiego; 
adres do korespondencji: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloskiego, ul. Grodzka 53, 
37-001, Kraków; e-mail: dworzak.agata@gmail.com 
  Tekst ten powsta na podstawie fragmentów pracy magisterskiej napisanej w Instytucie Histo-

rii Sztuki Uniwersytetu Jagielloskiego pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Betleja, któremu w tym 
miejscu skadam serdeczne podzikowania za wszelkie uwagi, wskazówki i pomoc zarówno w trak-
cie pisania pracy, jak i póniej. Osobne podzikowania kieruj do prof. Feliksa Kiryka, za yczli-
wo  i udostpnienie mi nowo odnalezionych sygnatur 954 i 955, które w znacznym stopniu uzu-
peniaj moj prac. 

1 Dziea Macieja Polejowskiego w Ziemi Sandomierskiej, „Rocznik Muzeum witokrzy-
skiego”, 6(1970), s. 192-196. Uzupenieniajc informacje mona doda, e to wanie w Ar-
chiwum Diecezjalnym w Sandomierzu (dalej: ADS), w Aktach Kurii Diecezjalnej Sandomier-
skiej Kocioa Katedralnego w Sandomierzu w roku 1845 skoczonych 1944 II (Inwentarz Ko-
cioa Katedralnego Sandomierskiego zestawiony przez ks. Andrzeja Wyykowskiego praata 
kustosza kapituy katedralnej sandomierskiej dnia 31 grudnia 1933 r., s. 4-5), podana zostaa 
informacja o autorstwie Jana Polejowskiego ze Lwowa, pod kierunkiem i nadzorem ksiy 
Jacka Kochaskiego i Józefa Karnickiego. Na podstawie tego inwentarza powielono dane 
o wykonaniu omiu otarzy oraz figur Ecclesii i Synagogi przez Jana Polejowskiego w dwóch
kolejnych publikacjach: E. G ó r s k i, Przewodnik po Katedrze Sandomierskiej, Sandomierz 
1935, s. 153; t e n e, Koció katedralny pod wezwaniem Narodzenia N.M. Panny w Sando-
mierzu, Sandomierz 1948 s. 2-3. 
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polemiki, jak podj Zbigniew Hornung2. Zasug wiatosawa Lenartowicza 

byo podanie informacji na temat lokalizacji warsztatu Polejowskiego 

w podsandomierskiej Turbi3.  

Kowalczyk ustali datowanie prac przy otarzach na okres od roku 1770 do 

poowy 1773 i przypisa artycie, poza wykonaniem otarzy, awek kociel-

nych, figur dwóch anioów przy krucyfiksie oraz postaci Ecclesii i Synagogi 

(datujc je na przeom 1772 i 1773), take figury Dawida i Cecylii przy chórze 

muzycznym oraz dwa obramienia popiersi w. Piotra i w. Pawa4.  

Punktem wyjcia dla niniejszego tekstu jest zbiór nieznanych szerzej do-

kumentów z sandomierskiego Archiwum Kapituy Kolegiackiej i Katedralnej, 

obecnie przechowywanych w depozycie tamtejszej Biblioteki Diecezjalnej. 

Obejmuj one m.in. kontrakty z rzemielnikami i artystami, rachunki za wy-

konywane prace, korespondencj kanoników sandomierskich w sprawach ar-

tystycznych oraz ksigi rachunkowe5. Wanym ródem wiedzy dla caoci 

przeksztace jest take regestr przychodów i wydatków na „fabryk” kole-

giaty, obejmujcy okres od 1751 do koca XVIII wieku6, a take informacje 

z akt posiedze kapituy kolegiackiej7 czciowo wykorzystane ju przez Ko-

walczyka.  

 

 

                                                      
2 Z.  Hornung, Majster Pinzel snycerz. Karta z dziejów lwowskiej rzeby rokokowej, 

Wrocaw 1976, s. 148; t e n e, Polejowski Maciej, [w:] Polski Sownik Biograficzny, t. XXVII, 
Warszawa 1983, s. 289. 

3 Dziaalno  rzebiarza lwowskiego Macieja Polejowskiego na terenie ziemi sandomier-
skiej. Przegld problematyki, nowe atrybucje, maszynopis pracy magisterskiej napisanej w In-
stytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. dra 
hab. Jana K. Ostrowskiego, 1993, s. 60. 

4 Kowalczyk, Dziea…, s. 210-211; za nim E. S m u l i k o w s k a, Prospekty organowe 
w dawnej Polsce, Wrocaw–Warszawa–Kraków–Gdask–ód 1989, s. 87-88, 194, 228. 

5 Archiwum Kapituy Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu (dalej: AKKK sygn.) 80, 
Rachunki, kontrakty, zlecenia kapitulne, XVII-XVIII. 

6 AKKK 87, Dochody i wydatki kapituy, 1754-1807. 
7 AKKK  47, Acta capitularia venerabilis capituli Sandomieriensis (in anno domini mille-

simo septingentisimo quadragesimo quarto per me Martinum Jasiski Canonicum Procusto-
dem ac Parochum S. Pauli Sandomirien[sis] eiusdem V. Capituli Actorum notarium inchoala), 
1744-1782; AKKK 53 Protocollum actorum reverendissimi capituli ecclesiae insignis colle-
giatae Sandomiriensis compactum, 1773-1795. 
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PRACE WARSZTATU MACIEJA POLEJOWSKIEGO  

W WIETLE NOWYCH ARCHIWALIÓW 

 

Jak wykaza Kowalczyk, idea wymiany otarzy bocznych w kolegiacie san-

domierskiej zrodzia si w roku 1768. Nie zwróci jednak uwagi na kluczow 

dla tematu informacj poprzedzajc decyzj o wystawieniu nowych nastaw. 

Otó na gównym posiedzeniu kapituy we wrzeniu kanonicy szczegóowo 

omówili dyspozycj obrazów w planowanych nowych otarzach bocznych8. 

I tak, may otarz przy zakrystii mia otrzyma w centralnej czci obraz w. 

Stanisawa biskupa (w miejscu ówczesnego obrazu Zwiastowania Najwit-

szej Marii Panny), poniej koo kanonu mia zosta umieszczony may wize-

runek w. Tekli. Do otarza naprzeciwko planowano wstawi w centrum obraz 

w. Wojciecha biskupa (w miejscu wizerunku w. Jana Nepomucena), poniej 

kanonu may obraz w. Barbary. W trzecim otarzu latere crucis, polecono 

umieci obraz przedstawiajcy Chrystusa Bolesnego (zastpujc pótno 

z Mari Magdalen), w wyszej partii may obraz w. Jana Kantego w todze, 

a poniej kanonów mae przedstawienie pokutujcej Marii Magdaleny. 

W otarzu po przeciwnej stronie, w centrum zdecydowano si umieci obraz 

w. Anny (zamiast wizerunku Trzech Króli), w jego zwieczeniu mae przed-

stawienie w. Jana (Chryzostoma) doktora teologii w todze, a poniej kanonu 

may obraz ilustrujcy Narodzenie Chrystusa z pokonem Trzech Króli. 

W pi tym otarzu pw. w. Filipa Nereusza przy filarze mia zosta wprawiony 

w rodku wizerunek b. Wincentego Kadubka, ubranego w rokiet i mantolet, 

w górze mia si znale may obraz w. Jana Nepomucena w komy i stule, 

odpuszczajcego grzechy obok konfesjonau, a poniej kanonu mae pótno 

z w. Filipem Nereuszem, równie w komy i stule. W naprzeciwlegym ota-

rzu pw. w. Walentego kapitua zdecydowaa si wystawi w rodkowej czci 

obraz b. Czesawa, kustosza sandomierskiego, ubranego w rokiet i mantolet, 

w zwieczeniu otarza may wizerunek w. Walentego prezbitera w komy 

i stule, a poniej kanonu may obraz w. Wincentego à Paulo, take w komy 

i stule. Siódmy otarz pw. w. Józefa, przy filarze, mia otrzyma pótno ze 

witymi Apostoami Piotrem i Pawem, w zwieczeniu za mia si znale  

may wizerunek w. papiea Grzegorza w stroju pontyfikalnym i trójdzieln 

tiar, a poniej kanonu mae przedstawienie w. Piotra prezbitera, ubranego 

                                                      
8 J. Winiewski (Katalog praatów i kanoników sandomierskich od 1186-1926 r. tudzie se-

sje kapituy sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1928, s. 176) podaje tylko informacj 
o temacie obrad bez jakichkolwiek szczegóów na temat rozlokowania obrazów; AKKK 47, 
s. 607-609. 



AGATA DWORZAK 36

w kom  i stu, odpdzajcego demona, a take wizerunek w. Pawa prezbi-

tera nauczajcego pogan. Dla kolejnego otarza, pw. w. Karola Boromeusza 

zaprojektowano w centrum obraz przedstawiajcy w. Józefa, w zwieczeniu 

za may obrazek ówczesnego patrona w. Karola Boromeusza w stroju kar-

dynalskim, poniej kanonu obraz w. Józefa prezbitera w komy i stule, 

chrzccego pogan. W nastawie pw. w. Marcina, przy filarze, w centralnej 

cz ci polecono wprawi obraz w. Kazimierza królewicza w kontuszu, 

w zwieczeniu za may wizerunek w. Marcina biskupa, a poniej kanonu 

may obraz w. Andrzeja biskupa w komy i stule. W ostatnim otarzu pw. w. 

Kazimierza planowano umieci obraz witych Mczenników Sandomier-

skich z zakonnikami i ludem oraz z oznakami i przyrzdami ich mczestwa, 

w asystencji anioa, natomiast w zwieczeniu mia si znale may wizerunek 

w. Franciszka Salezego biskupa, a poniej kanonów niewielki obraz w. Ja-

kuba prezbitera w komy i stule, rozdajcego komuni ludowi9. 

Zaznaczono, e wszystkie wspomniane otarze nie s wystarczajco oka-

zae, ale kapitua wyrazia nadziej, e nowe zostan odpowiednio kunsztow-

nie zaprojektowane. Nakrelono przy tej okazji program unifikujcy wntrze 

kolegiaty. Zdecydowano poczy nowe otarze z istniejc boazeri na fila-

rach, któr miano dodatkowo pozoci na wzór chóru muzycznego. Zapewne 

kanonicy mieli na myli wybielenie struktury i wyzocenie elementów orna-

mentalnych, jak to uczyniono na prospekcie organowym. Ponadto zaplano-

wano, e nowe otarze bd coraz wysze, w miar zbliania si do prezbite-

rium, tak aby mona byo zobaczy przedstawienia w górnych partiach10.  

8 padziernika 1768 roku na posiedzeniu kapituy mniejszej kanonicy roz-

poczli dyskusj nad wystawieniem nowych otarzy bocznych. Pierwsi zade-

klarowali przekaza fundusze na ten cel prokurator Wojciech Boxa-Rado-

                                                      
 9 Winiewski, Katalog…, s. 176; AKKK 47, s. 607-609. 
10 AKKK 47, s. 608-609, „Quae omnia altaria non magnitudine structurari superflua et 

abolera dilatentur. Sed vola strte bonae inventionis emineant, extra nihil excedendo in 
parietibus columnarum continebuntur, ac concludentur, uniforniterq(ae) construentur, et ad 
normam chori musicorum deaurabuntur. Nihilominus libertas in eligendis ss. patronis, 
fundatoribus altarium ne imaginis impositione deteneantur, relinquitur; convenienticus tamen, 
ac eminentius foret, si ad scriptum modernae ordinationis persvasi, pingendas ut missum est 
curarent, ac in adinatius eccle(si)ae comamentum flecterentur, similiter et alia ornamenta circu 
circa in ambitu columnar(is) exstantia nec n(on) ambona, arcus, stalla eu imaginibus 
superioribus in eaq(ae) uniformitte chori musicorum depingentur, sine deaurabuntur, si 
successu temporis providentia altissimi benefactores dare dignabitur. Quae ordinationem, ac 
uniformittem altarium pieturarumq(ae) servandam ac in futuri manu te nenda capituli censuit 
unanimi consensu ad premissa mudiante”. Szczegóowe rozwaania na ten temat zob. w dalszej 
cz ci artykuu. 
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szewski, wiceprokurator Marcin Dziboni, prepozyt domu ksi y emerytów Wa-

lenty Patek oraz generalny psaterzysta Karol Szajkowski11. Na kapitule posta-

nowiono uporzdkowa ciany wewntrz kolegiaty i przenie wszystkie epita-

fia i tablice zasuonych ludzi i dobrodziejów do kruchty12. Za te prace mularze 

otrzymali zp 30, pomocnicy 19, a ekspens na materiay wyniós 41 zp13.  

Wkrótce po kapitule generalnej, jesieni  roku 1769 zmar archidiakon Jan 

Kanty Ligza, pozostawiajc kapitule obszerny i szczegóowy testament14. 

Wyliczy w nim m.in. cz  pienidzy, jakie wypaci rzemielnikom podczas 

renowacji kaplicy Mansjonarskiej15. Archidiakon na egzekutora testamentu w 

sprawach artystycznych naznaczy ks. kanonika Jacka Kochaskiego, któremu 

nakaza dozór nad ukoczeniem modernizacji kaplicy16. Wykonawcami pozo-

staych punktów ostatniej woli byli: ks. kanonik Józef Michalski infuat kli-

montowski oraz ks. kanonik Marcin Jasie ski, pleban witopawelski17. 17 

padziernika 1768 roku kuria krakowska wydaa rezolucj kapitule sando-

mierskiej dotyczc 1000 czerwonych z przeznaczonych przez archidiakona 

Ligz na dokoczenie kaplicy i postawienie otarzy bocznych. Nakazaa eg-

zekutorom odda pienidze na potrzeby „fabryki”, które wczeniej wydatko-

                                                      
11 Winiewski, Katalog…, 1928, s. 176; J. K o walczyk, Przemiany wystroju kole-

giaty sandomierskiej w okresie rokoka, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Na-
ukowego Sandomierskiego” 9(2011), s. 52; por. K.R. P r o k o p, „Fabrica ecclesiae”. Budowa 
i utrzymanie katolickich miejsc kultu w diecezji krakowskiej w czasach nowoytnych, Warsza-
wa–Kraków 2011, s. 220-221. Autor b dnie podaje nazwiska kanoników. AKKK 47, s. 612. 

12 Winiewski, Katalog…, 1928, s. 176; AKKK 47, s. 613. 
13 AKKK 87, s. 120. 
14 Archidiakon by obecny na kapitule generalnej 9 IX 1768, a ju 17 X 1768 kuria krakow-

ska wydaa rezolucj w sprawie testamentu Ligzy. AKKK 851, Papiery urzdowe, osobiste, 
korespondencja ks. Jana Kantego Ligzy, 1738-1792, k. 42r-53v, testament archidiakona Jana 
Kantego Ligzy, 16.10.1769. Tekst testamentu nie jest jednorodny, spisywany by etapami, 
o czym wiadczy take wystpowanie w obrbie dokumentu a trzech dat podanych jako czas 
jego powstania (21 III 1765, 20 IX 1769, 16 X 1769). 

15 AKKK 851, k. 49r, testament archidiakona Jana Kantego Ligzy, 16 IX 1769, „doko-
czenie kaplicy Residuitatis mularzowi sto sze dziesit, mularzom od kaplice z kilkaset. Drzwi 
marmurowe i gradusy z kocioa. Malarz od pozoty rzeby wybra zputrzecia tysica z malo-
waniem. […] Niech to bdzie za kontrakt co si dzi uoyo i P. Maciej ugodzi si od wy-
zocenia rzeby caej w Kaplicy za sum cze. Z. 80, któr rzeb suto wyzoci obliguje si 
/:itie ali si ze pierwszym kontraktem jest ukrzywdzony od malowania kaplicy, wic adyta-
mentem konsolacji naznaczam si czer. z. 20:/ Na zoto, e ju wybra do rzeby 1mo aureas 
hungaricales triginta, 2do aureas hungaricales decem, wic mu naley dopaci czerw. zo. 40”. 

16 AKKK 851, k. 49v, testament archidiakona Jana Kantego Ligzy, 16 X 1769. 
17 AKKK 851, k. 47v, testament archidiakona Jana Kantego Ligzy, 16 X 1769. 
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wa z tej sumy testator18. Po zaakceptowaniu testamentu kapitua mniejsza 23 

grudnia 1768 roku podja uchwa w sprawie legatu archidiakona. Zgodnie z 

wytycznymi kurii krakowskiej na uzupenienie sumy 18 000 zp. przeznaczo-

no kwot 920 dukatów i 1 grosz oraz 22 florenów, dodano do tego na wydatki 

1238 florenów i 8 groszy19. Poniewa wol archidiakona byo wystawienie 

take dwóch nowych otarzy z pozostawionej przez niego sumy, kapitua po-

wierzya równie to zadanie ks. Kochaskiemu jako egzekutorowi testamentu 

w sprawach artystycznych. Pod jego nadzorem miano zakupi materiay i na-

rzdzia potrzebne „fabryce”. Jemu take kapitua przekazaa w dzieraw po 

archidiakonie dobra kapitulne abno20. 

Dopiero na posiedzeniu mniejszym 12 maja 1770 roku zapada ostateczna 

decyzja o wystawieniu wspomnianych wczeniej dwóch nowych nastaw, które 

miay zastpi retabula pw. w. Marii Magdaleny oraz Trzech Króli21, znajdu-

jce si przy uku tczowym. Wykonawcy planowanych prac kapitua posta-

nowia poszuka we Lwowie22. Data zawarcia kontraktu midzy ks. Kocha-

skim a rzebiarzem lwowskim Maciejem Polejowskim nie jest znana. Zapewne 

stao si to w niedugim czasie po posiedzeniu kapituy, bowiem ju 

10 wrzenia 1770 roku podjto uchwa o zamówieniu dalszych szeciu otarzy 

przy filarach, których „habitisquae idaeis eorundem altarium per Nobilem Pole-

jowski Statuarium Leopoliensem confectis”23. Tak wic midzy majem, 

a kocem sierpnia artysta dostarczy kapitule sandomierskiej projekt zamówio-

nych dwóch otarzy, który zyska due uznanie, bowiem zdecydowano si wy-

mieni pozostaych sze  nastaw przy filarach. W regestrze wydatków na „fa-

bryk” ks. Kochaski odnotowa pod rokiem 1770 „Panu Polejowskiemu za 

abrysy na otarze #15”, które zostay zweryfikowane przez ks. Karnic-

                                                      
18 AKKK 851, k. 58r, Rezolucja Officii Curie Ep(isco)palis Crac(oviensis) eksecutoribus 

testamenti Olim […] R(evere)ndi Ligza Archidiakoni Sandomirien(sis) wzgldem summy 
# 2000 dico dwóch tysicy czerwonych zotych, 17 X 1769. 

19 AKKK 47, s. 636-367. 
20 AKKK 47, s. 636-367 majtek ten wraz z dobrami Opoczka oraz dochodami z tzw. annus 

gratiae stanowi w myl aktu fundacyjnego podstaw finansow „fabryki” sandomierskiej; 
zob. A. D w o r z a k, „Fabryka” kolegiaty sandomierskiej w latach siedemdziesitych XVIII 
wieku. Kilka uwag o strukturze organizacyjnej, „Nowoytnicze Zeszyty Historyczne” 2013, 
z. 5: „Religia w epoce nowoytnej XVI-XVIII w. Polityka-Spoeczestwo-Kultura”, s. 18. 

21 Kowalczyk, Dziea…, s. 198; t e n e, Przemiany…, s. 52-53; AKKK 47, s. 644. 
22 Znane wyraenie „quatenus artis sculptoriae faber Leopoli conducatur”. K o w a l c z y k, 

Dziea…, s. 199, 232; t e n e, Przemiany…, s. 53; AKKK 47, s. 644. 
23 Kowalczyk, Dziea…, s. 232; t e n e, Przemiany…, s. 53; Lenartowicz, Dziaal-

no …, s. 26; AKKK 47, s. 660. 
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kiego SJ24. Kapitua polecia zawrze stosowny kontrakt ks. kanonikowi Ko-

chaskiemu, który mia take przygotowa niezbdne materiay i ulokowa je 

w Turbii25, gdzie wedug póniejszych regestrów wystawiono na nie specjaln 

szop26. Podpisanie kontraktu mona ostronie sytuowa na okres po 21 listo-

pada 1770 roku, bowiem wtedy Polejowski pojawi si w Sandomierzu, otrzy-

mujc zapat dla furmanów lwowskich27. Uchwa kapituln 23 stycznia 1771 

roku artysta mia otrzyma 1000 florenów zaliczki28; na 27 stycznia 1771 roku 

datowana jest wypata („na intera fabryki otarzów”) w wysokoci 100 czerwo-

nych z (1800 zp.)29. 16 lutego 1771 roku na posiedzeniu kapituy mniejszej ks. 

Kochaski zawiadomi, e kontrakt z Maciejem Polejowskim opiewajcy na 

kwot 12 000 florenów zosta zawarty, co zgromadzeni kanonicy przyjli 

i zatwierdzili30. W myl postanowie kapitua miaa obowizek dostarczy arty-

cie potrzebne do wykonania otarzy materiay. Na tym samym posiedzeniu 

podjto take decyzj o wystawieniu marmurowej balustrady do ozdobienia ka-

plicy Sanctissimi i usytuowaniu jej przed otarzem31. Kapitua polecia take 

przygotowa dbin na wystawienia stalli i awek w kaplicy32. Kontrakt na ich 

wykonanie nie zachowa si, jednak z póniejszych kwitów i zestawie wynika, 

e zosta zawarty z Maciejem Polejowskim dopiero 21 grudnia 1771 roku33 

i opiewa  na  sum  2000 florenów34. Jednak prace przygotowawcze trway co 

                                                      
24 AKKK 955, Fabrica Ecclesiae II, k. 17r-18r, Regestr ekspensy na fabryk kocieln jako 

to na otarze, awki, kaplic marmury ex quota perceptor 18000 anno 1769 zacztej a 1773 za-
koczonej, bd. 

25 Winiewski, Katalog…, s. 177; K o w a l c z y k, Dziea…, s. 232; t e n e, Przemia-
ny…, s. 53; L e n a r t o w i c z, Dziaalno …, s. 60; AKKK 47, s. 660-661. 

26 AKKK 80/5, k. 23r, Wydatek róny gotowymi pienidzmi i materiaami ronymi tako 
robocizn z potrzeby JPa Polejowskiego a pro intera reverendissimi capituli ad die 29 aprilo 
1771 nastpiony, bd. 

27 AKKK 80/5, k. 23r, Wydatek róny gotowymi pienidzmi i materiaami ronymi tako 
robocizn z potrzeby JPa Polejowskiego a pro intera reverendissimi capituli ad die 29 aprilo 
1771 nastpiony, bd, Polejowski otrzyma 163 z i 18 gr. oraz korzec owsa o wartoci 4 z.  

28 Kowalczyk, Dziea …, s. 199; t e n e, Przemiany…, s. 53; AKKK 47, s. 670. 
29 AKKK 80/5, k. 2r, Rachunek z tysica czerwonych zotych do 2 aprili 1772, bd. 
30 Winiewski, Katalog…, s. 177; P r o k o p, „Fabrica”…, s. 221; K o w a l c z y k, 

Dziea…, s. 199, 232; t e n e, Przemiany…, s. 53; AKKK 47, s. 669. 
31 Winiewski, Katalog…, s. 177; K o w a l c z y k, Dziea…, s. 232; t e n e, Przemia-

ny…, s. 54; AKKK 47, s. 669. 
32 Winiewski, Katalog…, s. 177; K o w a l c z y k, Przemiany…, s. 54; AKKK 47, 

s. 670. 
33 AKKK 80/6, k. 52r, kwit odbioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego wedug 2 kon-

traktów na awki, 4 IX 1773. Zob. aneks I. 
34 AKKK 80/6, k. 36r-36v, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za dokumentami 

WJmci ks. Kocha skiego kanonika Sand, bd. 



AGATA DWORZAK 40 

najmniej od 14 sierpnia tego roku, bowiem wtedy Polejowski zakupi za 150 zp. 

tarcice dbowe na stalle35. Przy okazji wypat z tego kontraktu w rachunku 

i regestrze pojawia si take wyszczególniona kwota 40 czerwonych z., co 

dawao 720 zp., za wykonanie 8 krucyfiksów, za lamperi i osoby (by moe 

Dawida i w. Cecylii pod chórem)36. 

Równolegle do prowadzonych przez Polejowskiego prac snycerskich, 

ks. Kochaski od 4 sierpnia 1770 roku37 sprowadza za porednictwem ks. ka-

nonika Wybranowskiego marmury z Krakowa (z pewnoci z Dbnika) na 

gradusy pod otarze oraz balustrad do kaplicy38. Pierwsza partia marmurów 

dotara Wis do Sandomierza 4 padziernika 1770 roku, a nastpnie zostaa 

przetransportowana do Lwowa39 (zapewne do Polejowskiego, który w tym 

czasie przebywa jeszcze we Lwowie koczc prace w katedrze aciskiej). Na 

pocztku roku 1772 rozpoczto stawianie czci otarzy40, a w poowie tego 

roku prace nad nimi byy na tyle zaawansowane, e kapitua mniejsza (30 V 

1772) zdecydowaa si odda stary otarz w. Karola Boromeusza do kocioa 

witej Trójcy w Trójcy pod Zawichostem, otarz w. Józefa prokuratorowi 

(Wojciechowi Boxie-Radoszewskiemu), w. Kazimierza ks. kanonikowi Fran-

ciszkowi Ossowskiemu, a otarz pw. Chrystusa (Bolesnego) do kocioa 

w Turbii. Pozostae trzy nastawy, o niewymienionych wezwaniach, przekazano 

do kocioa w Janikowie, Grbowie i w Górach Wysokich41. 

Na posiedzeniu kapituy mniejszej 3 czerwca 1772 roku podjto decyzj 

o usuniciu gotyckiego krucyfiksu z belki tczowej i umieszczeniu go w wiel-

kim otarzu, o czym debatowano ju wczeniej42. Realizacja tego przedsi-

wzicia przeduya si. Wtedy te postanowiono wymieni „stare” awki 

                                                      
35 AKKK 80/5, k. 23r, Wydatek róny gotowymi pienidzmi i materiaami ronymi tako 

robocizn z potrzeby JPa Polejowskiego a pro intera reverendissimi capituli ad die 29 aprilo 
1771 nastpiony, bd., kolejna wypata w wysokoci 1000 zp. „na kapliczn robot Polejowski 
odnotowa 11 stycznia 1772, AKKK 80/6, k. 66, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za 
dokumentami WJmci ks. Kochaskiego kanonika Sand, bd. 

36 AKKK 80/6, k. 36r-36v, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za dokumentami 
WJmci ks. Kocha skiego kanonika Sand, bd; AKKK 80/6, k. 52r, Wydatek róny gotowymi 
pienidzmi i materiaami ronymi tako robocizn z potrzeby JPa Polejowskiego a pro intera 
reverendissimi capituli ad die 29 aprilo 1771 nastpiony, 14.08.1771. 

37 AKKK 80/5, k. 2r, Rachunek z tysica czerwonych zotych do 2 aprili 1772, bd. 
38 AKKK 47, s. 690. 
39 AKKK 80/5, k. 2r, Rachunek z tysica czerwonych zotych do 2 aprili 1772, bd. 
40 AKKK 955, k. 17r-18r, Regestr ekspensy na fabryk kocieln jako to na otarze, awki, 

kaplic marmury ex quota perceptor 18 000 anno 1769 zacztej a 1773 zakoczonej, bd. 
41 Winiewski, Katalog…, s. 178; K o w a l c z y k, Dziea…, s. 232; AKKK 47, s. 709. 
42 Winiewski, Katalog…, s. 178; AKKK 47, s. 710. 
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w prezbiterium43. Natomiast ks. Kochaski wnioskowa o wypat z kasy kapi-

tulnej 1000 zp. na niezbdne wydatki przy „fabryce” kaplicy Sanctissimi44, 

z których to zapewne 30 padziernika 1772 roku wypaci Polejowskiemu „na 

kapliczn robot” 400 zp45. W tym czasie prace w kaplicy obejmoway wy-

stawienie marmurowej balustrady oraz wykonanie boazerii ciennej. 23 sierp-

nia 1772 roku Polejowski przekaza do prokuratorii regestr wydatków wliczo-

nych w kontrakt na otarze, za zakup drewna z prowentu turebskiego46.  

Uchwa  kapituy generalnej z 9 wrzenia 1772 roku Maciej Polejowski 

mia otrzyma 30 z wgierskich za prace i wysiek w przygotowaniu „varijs 

idaeis ornamentum hujus Ecclesiae”47. Artysta koczy wówczas prace przy 

otarzach, bowiem 11 wrzenia otrzyma dodatkowo „pro konsolatione ota-

rzowej roboty” 540 zp48. 

Na wspomnianym posiedzeniu powróci ponownie temat przeniesienia kru-

cyfiksu, który nie mieci si w wielkim otarzu. Zwrócono si zatem do Ma-

cieja Polejowskiego o opini i wskazówki w tej sprawie49. Odnotowano take 

przeprowadzenie rozmowy z Maciejem Polejowskim na temat umieszczenia 

nowych rzeb na postumentach, przy kaplicy Sanctissimi, naprzeciwko figur z 

otarza pw. w. Anny. Decyzj pozostawiono ks. kanonikowi Kochaskiemu50. 

                                                      
43 Kowalczyk, Dziea…, s. 233; AKKK 47, s. 712. 
44 Tame. 
45 AKKK 80/5, k. 12r, kwit odbioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego, 30 X 1772; 

AKKK 80/6, k. 36r-36v, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za dokumentami WJmci 
ks. Kochaskiego kanonika Sand, bd, tu bdna data zamiast 30 padziernika, zapisany jest 3 pa-
dziernik. 

46 AKKK 80/5, k. 24, Komput rónych rzeczy na potrzeb JP Polejowskiego z Prowentów 
Turebskich a 9bris 1770 ad 8 Julii 1771 wydanych, 23 VIII 1772.  

47 Kowalczyk, Dziea…, s. 233; AKKK 47, s. 751; AKKK 80/5, k. 13r, kwit odbioru 
pienidzy przez Macieja Polejowskiego, 11 IX 1772. 

48 AKKK 80/6, k. 36r-36v, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za dokumentami 
WJmci ks. Kocha skiego kanonika Sand, bd; AKKK 80/5, k. 13r, kwit odbioru pienidzy przez 
Macieja Polejowskiego, 11 IX 1772. 

49 Winiewski (Katalog…, s. 178) nie wspomina o udziale Polejowskiego w tym przed-
siwziciu. K o walczyk, Dziea…, s. 233; t e n e, Przemiany…, s. 54; por. Lenarto-
wicz, Dziaalno …, s. 26, 60 bdnie zinterpretowa zapis w protokoach posiedze kapituy 
i uzna, e operacj przeniesienia krzya kierowa w roku 1772 Maciej Polejowski, którego 
uzna take za autora zinterpretowa dwóch serafinów podtrzymujcych niegdy trzon krzya; 
AKKK 47, s. 752, („Ideoque ad conferendum hoc in negotio cum Nobili Polejowski, quo met-
hodo et arte praedicta translatio possit fieri Illustris canonicus procustos deputatur, ut inito 
cum eodem consilio, quaecunque necessaria ad decorationem altaris janc crucifixi effigiem in 
se continentis adinvenientur”. 

50 Kowalczyk, Dziea…, s. 233; t e n e, Przemiany…, s. 54; AKKK 47, s. 753: „Ad 
tractandum cum Nobili Polejowski intuitu statuae novae cum postumento extruendae, ac circa 
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Aby dokoczy wymian wyposaenia w kolegiacie, kapitua zlecia ks. 

Jackowi Kochaskiemu wymieni awki w nawie, na co podpisa on 8 listo-

pada 1772 roku (niezachowany) kontrakt z Polejowskim51 na sum 4000 zp.52 

Pierwsz wypat 1000 zp., zlecon dzie wczeniej, Polejowski odebra do-

piero 7 grudnia tego roku53. W protokole zaznaczono ponadto, i altaria nova 

non tantum decore54. Od pocztku roku 1773 nastpia wyrana intensyfikacja 

prac, o czym wiadczy pokany zakup drewna 15 lutego na „fabryczn po-

trzeb” za sum 343 zp. 25 gr.55 15 marca 1773 roku Polejowski otrzyma 

„na robot awek” 900 zp.56 6 kwietnia zlecono wypat kolejnych 200 zp. 

„in vim kontraktowej roboty”, które Polejowski odebra w dwóch ratach: 

9 kwietnia – 126 zp. oraz 25 kwietnia 1773 – 74 zp.57  

Poniewa prace nad awkami kocielnymi dobiegay koca, kapitua 

uchwalia na posiedzeniu 3 czerwca 1773 roku, aby stare odda do kocioa 

w Górach Wysokich oraz do Janikowa58. Ponadto do Turbii przekazano otarze 

Niepokalanego Poczcia NMP oraz w. Jana Nepomucena. Odnotowano take 

uoenie nowej posadzki przed wielkim otarzem59. Kapitua zadecydowaa 

o przeniesieniu chrzcielnicy i umieszczeniu jej przy otarzu w. Anioa Stró-

a60 (a wic w miejscu, gdzie obecnie znajduje si portal prowadzcy z nawy 

pónocnej do zakrystii). Kapitua mniejsza 17 lipca 1773 roku uchwalia wy-

bielenie kocioa, do czego zobowizaa prokuratora, który mia wyda na ten 

cel nie wicej ni 40 z wgierskich61. 

                                                      
capellam Ssmi et regione statuae altare Sae Annae condecorantis ad proportionem constituen-
dae, an allatura sit decus ecclesiae nec ne deputatur Illustris canonicus Kochaski”. Szczegó-
owe rozwaania na ten temat zob. w dalszej cz ci atykuu. 
51 AKKK 80/6, k. 52r, kwit odbioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego wedug 2 kon-

traktów na awki, 4 IX 1773. 
52 AKKK 80/6, k. 36r-36v, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za dokumentami 

WJmci ks. Kocha skiego kanonika Sand, bd. 
53 AKKK 80/5, k. 11r, kwit odbioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego, 7 IX 1772. 
54 Kowalczyk, Dziea…, s. 233; AKKK 47, s. 752. 
55 AKKK 80/6, k. 34r, kwit dla Macieja Polejowskiego, 20 II 1773; AKKK 80/6, k. 36r-

36v, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za dokumentami WJmci ks. Kochaskiego ka-
nonika Sand, bd. 

56 AKKK 80/6, k. 10r, kwit dla Franza stolarza, 11 XII 1773. 
57 AKKK 80/6, k. 57r, kwit odbioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego, 9 VIII 1773. 
58 Kowalczyk, Dziea…, s. 233 publikuje wycznie pierwsz linijk akapitu odnosz-

cego si do awek; AKKK 47, s. 776. 
59 Winiewski, Katalog…, s. 179; AKKK 47, s. 778. 
60 AKKK 47, s. 779. 
61Wi niewski, Katalog…, s. 179; P r o k o p, „Fabrica”…, s. 221; AKKK 47, s. 784. 

Kontrakt na bielenie wntrza kolegiaty za sum #40 prokurator podpisa z Wochem osiadym 
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Dziaalno  Macieja Polejowskiego w kolegiacie dobiegaa koca; na po-

siedzeniu kapituy mniejszej 31 lipca 1773 roku zostaa wyznaczona komisja, 

która miaa oceni efekty i kunszt wykonania pracy lwowskiego rzebiarza. 

W jej skad weszli ks. Jacek Kochaski jako nadzorca „fabryki” oraz ks. Józef 

Kranicki SJ. Kapitua zastrzega, i w wypadku pozytywnej oceny pracy Po-

lejowskiego zostanie mu wypacona dodatkowa suma 20 z wgierskich62. 

Z kocem lipca Polejowski przedstawi ks. Kochaskiemu regestr wydat-

ków na „robot kapliczn i awki kocielne z osobami do kolegiaty”, w któ-

rym podsumowa wypaty (w okresie od 11 I 1772 do 31 VII 1773) na czn 

kwot 5945 z polskich i 10 gr.63 Sporód dziesiciu pozycji wyszczegól-

nionych przez artyst, dla czterech (na czn kwot 2580 zp.64) nie zachowa-

y si kwity. Pena suma wyliczona przez Polejowskiego podana jest te jako 

dopisek na regestrze wydatków z prokuratorii za dokumentami ks. Kocha-

skiego, sporzdzonym po 4 padziernika 1773 roku, a obejmujcym wypaty 

od 11 wrzenia roku 177265. 

Zachowa si take inny interesujcy dokument z dat 4 sierpnia 1773 ro-

ku, gdzie na karcie recto Maciej Polejowski spisa regestr otrzymanych wy-

pat, natomiast na karcie verso znajduje si szczegóowe zestawienie zlecenia, 

za które dotd nie otrzyma zapaty. Byo to: „rysowanie abrysów na romanik 

marmurow, robienie modela na one romanik”, dalej „rysowanie mensy dwa 

razy, robienie modela trzy razy na mens marmurow”, „rysowanie kraty e-

laznej 4 razy, robienie modela na one krat elazn” oraz „zaprawienie ro-

maniki marmurowej drewnian struktur”. Znalazo si tam take kluczowe 

zdanie wyjaniajce brak w archiwum kapitulnym rysunków projektowych Po-

lejowskiego: „abrysy otarzowe, kapliczne a osobliwie do awek robienia ode-

bra naley”66. Dokument ten podpisa kanonik Sebastian Pisulewski, zlecajc 

wypat Polejowskiemu 10 czerwonych z (180 zp.)67. 7 sierpnia 1773 roku 

                                                      
we Lwowie Francesco Rondellim, zob. AKKK 80/6, k. 31r, kontrakt ks. kanonika Franciszka 
Ossowskiego z Francesco Rondellim, 7 VIII 1773. 

62 Winiewski, Katalog…, s. 180; P r o k o p, „Fabrica”…, s. 221; K o w a l c z y k, 
Dziea…, s. 233; t e n e, Przemiany…, s. 54; AKKK 47, s. 785. 

63 AKKK 80/6, k. 66r, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za dokumentami WJmci 
ks. Kochaskiego kanonika Sand, bd. 

64 AKKK 80/6, k. 66r, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za dokumentami WJmci 
ks. Kochaskiego kanonika Sand, bd., s to kwoty: 1000 zp. 11 I 1772; 400 zp. we wrzeniu 
1772; 1000 zp. 5.12.1772; 180 zp. 31 VII 1773. 

65 AKKK 80/6, k. 36r-36v, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za dokumentami 
WJmci ks. Kocha skiego kanonika Sand, bd; 87, s. 129. 

66 AKKK 80/6, k. 65v, Regestr ekspensy na potrzeb kapituy sandom, bd. 
67 AKKK 80/6, k. 65v, Regestr ekspensy na potrzeb kapituy sandom, bd; AKKK 87, s. 129. 
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odnotowana zostaa dodatkowa wypata „na konsolacj przy postawieniu a-

wek kocielnych” w kwocie 20 czerwonych z oraz „na zadatek dwóch osób” 

10 czerwonych z. W sumie przekazano Polejowskiemu 540 zp68. 

4 wrzenia 1773 roku ks. Kochaski zleci wypaci Polejowskiemu 210 

zp. i 10 gr dla wynajtych przez niego powodów69 oraz z drugiego kwitu 

„ad complementum ogólnej sumy” z dwóch kontraktów (na awki i prace 

w kaplicy Sanctissimi) na sum 954 zp i 20 gr70. Obie sumy artysta odebra 

w dniu nastpnym. Miesic póniej, 7 X 1773 prokurator Ossowski przy „li-

kwidacji tej roboty regestrów” wypaci zalege 174 zp. z „prowentu tureb-

skiego” ludziom najtym przez Polejowskiego w Turbi, zaznaczajc, e za 

sum 188 zp. i 7 gr, jakie zostay Polejowskiemu, artysta ma „sobie naj  

furmanów”, gdy nie otrzyma na ten cel dodatkowych pienidzy71. Mona 

wic przyj , e data odebrania ostatniej wypaty, 5 wrzenia 1773 roku, ko-

czy ostatecznie dziaalno  artystyczn Macieja Polejowskiego w kolegiacie 

sandomierskiej. Wykoczenie wykonanych przez niego nastaw kanonicy zle-

cili innym artystom, którzy byli równie zaangaowani w renowacj starszych 

elementów wyposaenia wityni.  

6 padziernika 1773 roku ks. Kochaski zawar kontrakt ze lusarzem na 

wykonanie kraty do kaplicy w kuniach Brockich za sum 800 zp. z dodat-

kiem 50 zp. za przejazd i ustawienie kraty72. Jak wczeniej wykazano, bya 

ona projektu Macieja Polejowskiego. Materiay elazne oraz kwot 366 zp. 

12 gr, niewymieniony z nazwiska lusarz otrzyma od Szurmiskiego, który 

osobno rozliczy si z ks. kanonikiem Kochaskim73. 14 listopada 1773 ks. 

Kochaski odnotowa „zakoczenie fabryki kocielnej” i poleci wypaci ka-

mieniarzowi za dwie kropielnice 40 florenów oraz 36 florenów 20 gr za trzy 

tygodnie i 4 dni pracy74. 

                                                      
68 AKKK 80/6, k. 53r, kwit odbioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego, 7 VIII 1773; 

kwota ta jest te wzmiankowana w AKKK 87, s. 129. 
69 AKKK 80/6, k. 33r, kwit odbioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego, 5 IX 1773. 
70 AKKK 80/6, k. 52r, kwit odbioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego wedug 2 kon-

traktów na awki, 4 IX 1773, zob. aneks XVIII. 
71 AKKK 80/6, k. 24r, Ekspens na dbin za robot do kolegiaty sand przy zakoczeniu 

wszystkiej, 7 X 1773. 
72 AKKK 80/6, k. 50r, kontrakt ks. kanonika Kochaskiego ze lusarzem na krat, 6 X 

1773; AKKK 80/6, k. 36r-36v, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za dokumentami 
WJmci ks. Kocha skiego kanonika Sand, bd. 

73 AKKK 80/6, k. 51r, kwit wypaty pienidzy dla Szurmiskiego, 18 VIII 1773; AKKK 
87, s. 129; 131. 

74 AKKK 80/6, k. 30r, regestry robót tygodniowych. 
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Podczas kapituy generalnej 3 czerwca 1774 roku ponownie podniesiono 

problem gotyckiego krucyfiksu. Zrezygnowano z umieszczenia go w otarzu 

gównym i zaczto poszukiwa innego, godnego miejsca. Ostatecznie posta-

nowiono pozostawi go w dotychczasowym miejscu, ale nakazano rozebra 

stary uk tczowy i wystawi nowy, „z elaza lub deski najelegantszej, o naj-

wyszym stopniu wykonania” (tum. wasne)75. Do zdjcia krucyfiksu z tczy 

potrzeba byo dwunastu ludzi, natomiast szesnastu, aby z powrotem umieci 

go pod sklepieniem76. Pracami kierowa Franz Müller (Franc, Franciszek, Mil-

ler, Miler) „majster kunsztu stolarskiego”, któremu 6 sierpnia 1775 roku za-

pacono 8 czerwonych z „od roboty krzya oboków, serafinów i ustawienia 

tego i tczy rozebrania, opacenie pomocnika i rusztowa”77. Za t prac ka-

pitua mniejsza 26 sierpnia 1775 roku przyznaa mu tytuem „konsolacji” je-

den zoty wgierski78. Pozot nowych elementów snycerskich, tablatur pod 

krzy, a take odnowienie samego krucyfiksu i dwóch epitafiów pod krzyem 

kapitua zlecia malarzowi Walentemu79 Michnickiemu (Michnowskiemu) 

3 wrzenia 1775 roku i ustalia wynagrodzenie w wysokoci za 25 czerwo-

nych z80. W ramach tej kwoty 15 czerwonych z malarz otrzyma za wszystkie 

prace przy krucyfiksie, natomiast reszt za epitafia81. Kapitua podpisaa z nim 

kontrakt 7 listopada 1774 na marmoryzowanie i zocenie otarzy oraz dwóch 

rzeb na postumentach82. Malarz zobowiza si wyzoci i polakierowa na 

kolor szary otarze za sum 800 czerwonych z83. Kapitua zastrzega jednak, 

e praca ma by wykonana lepiej („aby lepszy by polor i szlifowanie gad-

sze”), ni w dwóch otarzach, które Michnicki wykona „dla próby” przed 

                                                      
75 Winiewski, Katalog…, s. 180; P r o k o p, „Fabryka”…, s. 221; AKKK 47, s. 815. 
76 Winiewski, Katalog…, s. 180; AKKK 87, s. 134. 
77 AKKK 80/8, k. 17r, kwit dla Franza Müllera, 6 VIII 1775, w regestrze wydatków na fa-

bryk jest wyszczególnione, e Miller otrzyma 8 czerwonych z za „robienie krzya oboka 
geniuszów ppter corpu Christi” i kolejne 2 czerwone zote „od osadzenia i zdejmowania 
i umocnienia tego krzya na podniebiu”, AKKK 87, s. 133. 

78 Winiewski, Katalog…, s. 181; AKKK 53, k. 30r. 
79 Por. K o w a l c z y k, Dziea…, s. 199, t e n e, Przemiany…, s. 54 (autor podaje imi Wa-

lerian). 
80 AKKK 80/8, k. 22r, kwit dla malarza Michnowskiego, 3 IX 1775. 
81 Regestr wydatków na „fabryk” podaje, e Michnicki dosta za malowanie krzya, zo-

cenie oboków, geniuszów i odnowienie pasji 15 czerwonych z, zatem reszta kwoty z kwitu 
(AKKK 80/8, k. 22r) musiaa dotyczy zapaty za odnowienie dwóch epitafiów, AKKK 81, 
s. 133.  

82 AKKK 955, k. 21r-22r, kontrakt z Walentym Michnickim, 7 XI 1774; kontrakt wymienia 
take AKKK 87, s. 132-133. Zob. aneks II. 

83 AKKK 87, s. 135. 
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podpisaniem kontraktu84. Chodzio tutaj o otarze przy prospekcie organowym, 

odnotowane jako ukoczone w poowie wrzenia 1774 roku85. Malarz pokwi-

towa ostatni wypat 27 padziernika 177686. 

Wrze niowa kapitua gówna w roku 1774 polecia kapitule mniejszej pod-

j decyzj co do rozmieszczenia w nowych otarzach obrazów, które byy 

w tym czasie malowane i sprowadzane87. Wezwaa take ks. Kochaskiego do 

sporzdzenia zestawienia wydatków na „fabryk kocieln” z kwoty 18 000 zp.88 

Po tym posiedzeniu w ksidze wydatków na „fabryk” kocioa odnotowano 

wypat dla ks. Jagnitkowskiego za mens pod krzy w wysokoci 200 flore-

nów. Zaznaczono take, e w roku poprzednim (zapewne chodzio o poprzed-

ni rok kalendarzowy w ramach jednego roku „obrachunkowego”, czyli 1774) 

wydano 1008 florenów na ten cel ks. kanonikowi Janowi Radwaskiemu89. 

Wtedy te  zapacono podkustoszowi 60 florenów „za oów do romaniki mensy 

pod krzy”90. Informacje te naley poczy z przytaczanym wczeniej spisem 

Macieja Polejowskiego, w którym zanotowa „rysowanie mensy dwa razy, ro-

bienie modela trzy razy na mens marmurow”91. Wraz z ustawieniem tego 

otarza wymieniono take marmurowe gradusy zarówno pod ukiem tczowym 

i przed szecioma otarzami, jak i przed kaplic Sanctissimi92.  

14 sierpnia 1775 roku pojawi si w kolegiacie kolejny snycerz – Nowa-

kowski, który podj si wykonania rzeby (zapewne ornamentów) do lampe-

rii przy wielkim otarzu, wystawionej przez Müllera za 16 czerwonych zo-

                                                      
84 AKKK 955, k. 21r-22r, kontrakt z Walentym Michnickim, 7 XI 1774. 
85 Kowalczyk, Dziea…, s. 233; AKKK 47, s. 862; z t prac naley poczy wypat 

dla Michniowskiego 120 czerwonych z przed kapitu wrzeniow w roku 1774 (AKKK 87, 
s. 132), z kolei na poczet zawartego kontraktu wypada zapisa wypaty odnotowane po owej 
kapitule AKKK 87, s. 133. 

86 AKKK 955, k. 21r-22r, kontrakt z Walentym Michnickim, 7 XI 1774. 
87 Kowalczyk, Dziea…, s. 201-202, 234; t e n e, Przemiany…, s. 54; AKKK 47, 

s. 860; AKKK 53, k. 16v-17r, „Circa coordinationem imaginum nuncprimum depingendarum 
et conducendarum, quae et in quo altari collocari debeat vigor gen. part. cap. reservatus set”. 

88 AKKK 47, s. 849; AKKK 53, k. 10r. 
89 AKKK 87, s. 133. 
90 AKKK 87, s. 131. 
91 AKKK 80/6, k. 65v, Regestr ekspensy na potrzeb kapituy sandom(ierskiej), bd; do tej 

pory otarz ten by datowany za ks. Winiewskim na rok 1756, dodatkowo ks. S. Makarewicz 
czy go z Tomaszem Góreckim, por. J. W i niewski, Dekanat Sandomierski, Radom 1915, 
s. 161; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. III: Województwo kieleckie, z. 11, Powiat sando-
mierski, red J. oziski, B. Wolff, Warszawa 1962, s. 58; S. M a k a r e w i c z, Bazylika kate-
dralna w Sandomierzu. Przewodnik, Sandomierz 1976, s. 34; K o walczyk, Przemiany…, 
s. 51. 

92 AKKK 87, s. 132, zapacono 8 florenów za sprowadzenie od Wisy marmurów oraz 75 
florenów mularzowi i jego pomocnikom za ich montowanie.  
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tych93. Zapacono mu take od roboty po trzy sztuki kanonów do piciu ota-

rzy 29 marca 1776 roku94. W sierpniu tego roku Nowakowski wykonywa tak-

e prace snycerskie i stolarskie przy chórze, których warto  obliczy na 

23 czerwone zote (#14 od snycerskiej roboty, #6 za prace stolarsk i na drew-

no, #1 dla Franza za elazo oraz #8 za osiem kroksztynek), uprzednio wedug 

kontraktu dosta 10 czerwonych z95. Po posiedzeniu kapituy wrzeniowej wy-

pacono Franzowi za zrobienie ornamentów na supach pod prospektem or-

ganowym 24 czerwone zote96.  

Podczas obrad czerwcowej kapituy gównej w roku 1776 ks. kanonik Ko-

chaski przedstawi zebranym wykaz wydatków „pro fabrica Ecclesie”97. 

14 grudnia 1776 roku kapitua mniejsza zlecia Michnickiemu zocenie „kilku 

rzeb i krucyfiksów” za kwot 30 dukatów98. W roku nastpnym przy zako-

czeniu pracy nad tym zleceniem malarz otrzyma 30 czerwonych z za „ota-

rzow robot” (zapewne zocenie ornamentów), 20 czerwonych z za lakiero-

wanie i zocenie omiu krucyfiksów oraz 6 czerwonych z za odnowienie 

przedstawienia Jezusa Miosiernego i wprawienie go do odpowiedniego ota-

rza. W sumie Michnicki otrzyma 1008 zp.99 W cigu roku 1777 wykona tak-

e zocenia i mozaik supów pod chórem za kwot 41 czerwonych z100. Do-

piero czerwcowa kapitua gówna w roku 1777 zatwierdzia regestr przycho-

dów i wydatków na „fabryk” kocieln sporzdzony w roku 1773 przez ks. 

Kochaskiego. Po jego zweryfikowaniu kapitua polecia wypaci kanonikowi 

z kasy „fabrycznej” sum 1922 florenów „naddanych nad tysic czerwonych 

z pro fabrica Ecclesie”101. 

 

                                                      
 93 AKKK 80/8, k. 13r, kwit dla snycerza Nowakowskiego, 14 IV 1775. 
 94 AKKK 80/10, k. 13r, kwit dla Nowakowskiego, 29 III 1776. 
 95 AKKK 80/10, k. 17r, zestawienie pienidzy odebranych przez snycerza Nowakowskie-

go, 1 VIII 1776, kontrakt nie zachowa si wród dokumentacji, jest jedynie wzmiankowany 
w cytowanym zestawieniu wypat. 
 96 AKKK 87, s. 135.  
 97 AKKK 47, s. 900; AKKK 53, k. 43r; AKKK 955, k. 17r-18r, Regestr ekspensy na fabry-

k kocieln jako to na otarze, awki, kaplic marmury ex quota perceptor 18000 anno 1769 
zacztej a 1773 zakoczonej, bd.  
 98 AKKK 47, s. 905; AKKK 53, k. 48v. 
 99 AKKK 87, s. 137. 
100 AKKK 87, s. 140. 
101 AKKK 47, s. 922; AKKK 53, k. 58v-59r; AKKK 87, s. 138; kwota 1922 florenów po-

jawia si take jako dopisek w regestrze ks. kanonika Kochaskiego sporzdzonym w 1773 r. 
Zob. AKKK 955, k. 17r-18r, Regestr ekspensy na fabryk kocieln jako to na otarze, awki, 
kaplic marmury ex quota perceptor 18000 anni 1769 zacztej a 1773 zakoczonej, bd.  
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„FABRYKA” SANDOMIERSKA  

W OKRESIE PRAC MACIEJA POLEJOWSKIEGO 

 

Ksidz Jacek Kochaski, podkustoszy katedry przemyskiej, zosta miano-

wany kanonikiem kaznodziej sandomierskim za porczeniem Wojciecha 

Boxy-Radoszewskiego 12 marca 1768 roku102. Powierzono mu take opiek 

nad szpitalami w. Hieronima i w. Piotra. By take znanym wizytatorem ko-

cioów w diecezji krakowskiej103. Decyzj kapituy generalnej 3 czerwca 

1799 roku zosta obrany kanclerzem (nowe stanowisko ufundowane na wzór 

kapituy katedry krakowskiej w 1771104), ale wadze austriackie nie zatwier-

dziy tej nominacji i musia ustpi105. Z woli archidiakona Ligzy nadzorowa 

modernizacj kaplicy Sanctissimi, za na zlecenie kapituy wymian otarzy 

przy filarach. 

Jerzy Kowalczyk uwaa, e porednikiem w zatrudnieniu Macieja Pole-

jowskiego w kolegiacie by abp Wacaw Hieronim Sierakowski, na którego 

zamówienie Polejowski pracowa od roku 1766 katedrze lwowskiej106. Abp 

Sierakowski od roku 1730 peni funkcj scholastyka (przyby zoy przy-

sig dopiero w 1738, a zrezygnowa z godnoci ju w roku 1740107), a w roku 

1759 instalowa si w osobie ks. kanonika Boxy-Radoszewskiego jako kustosz 

kolegiaty108. Bya to jednak funkcja o znaczeniu honorowym, za obowizki 

z niej wypywajce piastowane byy przez specjalnie do tego celu powoane-

go, ju w roku 1303, podkustoszego109. Nie mona wic przyj  a priori po-

rednictwa arcybiskupa. Wydaje si, e naleaoby raczej rozway udzia ka-

nonika Jacka Kochaskiego w sprowadzeniu lwowskiego rzebiarza do San-

domierza. Bardziej prawdopodobne, e to wanie on, bdc podkustoszym 

katedry Przemyskiej, móg by inicjatorem zatrudnienia Polejowskiego 

w kolegiacie. Naley take pamita, e lwowski rzebiarz pracowa wcze-

                                                      
102 Por. W i n i e w s k i, Katalog…, s. 148. Autor twierdzi, e miao to miejsce w 1788r.; 

zob. AKKK 47 s. 594. 
103 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. IPK.B. 288, s. 6. 
104 M.  Zimaek, Organizacja sandomierskiej kapituy kolegiackiej w latach 1581-1717, 

„Studia Sandomierskie” 2(1981), s. 340, bya to fundacja kanoników Jana Nepomucena Rad-
waskiego i Sebastiana Pisulewskiego. 

105 Winiewski, Katalog…, s. 195.  
106 Kowalczyk, Dziea…, s. 199. Powtórzy t opini Makarewicz (Bazylika…, s. 26, 

Kowalczyk, Przemiany…, s. 53. 
107 B. Przybyszewski, Katalog kanoników Krakowskiej Kapituy Katedralnej w XVIII 

wieku, Kraków 2009, s. 193. 
108 Winiewski, Katalog…, s. 195; P r z y b y s z e w s k i, Katalog…, s. 193. 
109 Zimaek, Organizacja…, s. 344-345, 360. 
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niej na zlecenie bernardynów opatowskich, gdzie nowe otarze wedug kro-

niki klasztornej zostay konsekrowane ju 21 lipca 1766 roku110. 

Ksidza Jacka Kochaskiego, jako jedynego w XVIII wiecznej historii 

sandomierskiej fabrica ecclesie, mona okreli mianem „prefekta fabryki”. 

Nigdy nie peni on funkcji prokuratora, zajmowa si wic nadzorem nad pra-

cami artystycznymi i rzemielniczymi w kolegiacie, nie bdc zobligowanym 

penionym urzdem111. 

Wedug oficjalnych dokumentów (regestru ekspensy) „fabryka”, któr kie-

rowa prefekt Kochaski, trwaa w latach 1769-1773 i obejmowaa „otarze, 

awki, kaplic i marmury”112, jednak jego udzia w nadzorowaniu robót rze-

mielników pracujcych w kolegiacie zakoczy si dopiero w roku 1779.  

Wszystkie rachunki sporz dzone przez ks. Kochaskiego dla Macieja Po-

lejowskiego byy realizowane przez wiceprokuratora Dziboniego, jednak 

cz  pienidzy (konkretnie 6008 florenów) rzebiarz otrzyma bezporednio 

od prefekta „fabryki”113. Co znamienne, pomimo jasno okrelonego róda pie-

nidzy na „fabryk”, byo on rónie okrelane w archiwaliach. Sporód dwu-

dziestu zachowanych dokumentów finansowych (kwitów i regestrów) na czte-

rech uyta jest nazwa „kasa fabryczna”114, na tylu „prokuratoria”115, a dwa-

nacie z nich zawiera po prostu sformuowanie „wiceprokurator Dziboni wy-

                                                      
110A. Betlej, Polejowski Jan, Maciej, Piotr, [w:] Sownik Artystów Polskich, t. VII, War-

szawa 2003; Biblioteka Czartoryskich Kraków, nr ew. 3365, Descriptio brevis Ecclesiae loci 
Opatov, s. 91-92. 

111 Wicej na ten temat zob. D w o r z a k, „Fabryka” kolegiaty sandomierskiej…, s. 8-23 
112 AKKK 955, k. 17r-18r, Regestr ekspensy na fabryk kocieln jako to na otarze, awki, 

kaplic marmury ex quota perceptor 18000 anni 1769 zacztej a 1773 zakoczonej, bd.  
113 AKKK 884, Miscelanea biograficzne, litera „K”, XVII-XIX w., k. 365r, potwierdzenie 

wydanych pienidzy przez ks. Kochaskiego Maciejowi Polejowskiemu, 23.VIII.1773, doku-
ment ten znajduje si (bdnie) w teczce z dokumentami biograficznymi kanonika Stanisawa 
Kochaskiego i jako jedyny jest paginowany; AKKK 955, k. 17r-18r, Regestr ekspensy na fa-
bryk kocieln jako to na otarze, awki, kaplic marmury ex quota perceptor 18 000 anni 
1769 zacztej a 1773 zakoczonej, bd. 

114 AKKK 80/6, k. 23r, kontrakt prokuratora Franciszka Ossowskiego z Maciejem Rejcha-
nem, 15.XI.1773, „ekspens na fabryk”; AKKK 80/6, k. 35r, kwit dla Macieja Polejowskiego, 
12.II.1772, „z kasy fabrycznej”; AKKK 80/6, k. 47r, Dajc ekspensowanych pienidzy wedug 
rozkazu WJmci Ks. Kochaskiego kanonika sandomie dobrodzieja, 30.IV.1773, „z kasy fa-
brycznej”; AKKK 80/6, k. 70r, polecenie wypaty dla furmanów, 13.III.1773, „wyda z kasy”. 

115 AKKK 80/5, k. 13r, kwit odbioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego, 11.IX.1772; 
AKKK 80/6, k. 13r, regestr tygodniowy robotników, 3.X.1773, „z prokuratorii ma odebra”; 
AKKK 80/6, k. 30r, kwit wypat tygodniówek dla kamieniarzy, 14.XI.1773, „do prokuratorii 
daj dokument”; AKKK 80/6, k. 36r-36v, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za doku-
mentami WJmci ks. Kochaskiego kanonika Sand, bd, „wydanych pienidzy z prokuratorii”. 
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paci raczy”116. Jak wida w przypadku kolegiaty sandomierskiej nastpio 

poczenie dwóch instytucji: prokuratorii oraz „fabryki” kocielnej117. 

 

 

WARSZTAT MACIEJA POLEJOWSKIEGO 

 

Maciej Polejowski podejmuj c si wykonania zlecenia dla kolegiaty san-

domierskiej by zmuszony na okres trwania kontraktu przenie  si wraz 

z warsztatem ze Lwowa do Sandomierza. Jak wiadomo z akt posiedze kapi-

tuy miejsce ulokowania warsztatu Polejowskiego wyznaczya sama kapitua. 

Na wybór wsi Turbia miaa zapewne wpyw niewielka odlego  od Sando-

mierza (ok. 20 km) oraz dostpno  drewna z otaczajcych wie lasów nale-

cych do kapituy. Polejowski z prowentu turebskiego zatrudnia take ludzi do 

pomocy (transportu drewna i gotowych elementów)118 oraz pobiera legumi-

n119. We wstpnej fazie prac gównym centrum zaopatrzeniowym w drewno 

byy lasy opodal Rzeczycy. Tam wycinano dbin, lipin, formowano tarcice 

i zwoono furami do szopy w Turbi (wystawionej po 15 marca 1771). W tym 

okresie Polejowski kontaktowa si z tamtejszymi traczami poprzez czeladni-

ka, którego wysya kilkakrotnie jeszcze we wrzeniu 1772 roku120. W roku 

1773 wobec intensyfikacji prac rzebiarz kupowa materia take w tartakach 

w Dbrówce i Kurzynie; do zwoenia drewna zatrudnia wtedy oprócz ludzi 

                                                      
116 AKKK 80/5, k. 10v, kwit dla Macieja Polejowskiego, 15.III.1773; AKKK 80/5, k. 11r, 

kwit odbioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego, 7.IX.1772; AKKK 80/5, k. 12r, kwit od-
bioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego, 30.X.1772; AKKK 80/6, k. 33r, kwit dla Macie-
ja Polejowskiego, 4.IX.1773; AKKK 80/6, k. 34r, kwit dla Macieja Polejowskiego, 20.II.1773; 
AKKK 80/6, k. 52r, kwit odbioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego wedug 2 kontraktów 
na awki, 4.IX.1773; AKKK 80/6, k. 53r, kwit dla Macieja Polejowskiego, 6.VIII.1773; AKKK 
80/6, k. 54r, kwit dla Macieja Polejowskiego, 17.VII.1773; AKKK 80/6, k. 56r, kwit dla Ma-
cieja Polejowskiego, 20.V.1773; AKKK 80/6, k. 57r, kwit dla Macieja Polejowskiego, 
9.IV.1773; AKKK 80/6, k. 58r, kwit dla Macieja Polejowskiego, 2.I.1773; AKKK 80/6, k. 73r. 

117 Dworzak, „Fabryka”…,  passim. 
118 AKKK 80/6, k. 24r-24v, Ekspens na dbin za robot do kolegiaty sand przy zakocze-

niu wszystkiej, 7.X.1773; 955, k. 17v, Regestr ekspensy na fabryk kocieln jako to na ota-
rze, awki, kaplic marmury ex quota perceptor 18 000 anni 1769 zacztej a 1773 zakoczonej, 
bd.  

119 AKKK 80/6, k. 55r, rachunek Macieja Polejowskiego dotyczcy leguminy, 15.V.1773; 
AKKK 80/6, k. 66r, Regestr wydanych pienidzy z prokuratorii za dokumentami WJmci 
ks. Kochaskiego kanonika Sand, bd; AKKK 80/5, k. 24r, Komput rónych rzeczy na potrzeb 
JP Polejowskiego z Prowentów Turebskich a 9bris 1770 ad 8 julii 1771 wydanych, 
23.VIII.1772. 

120 AKKK 80/6, k. 65r, Regestr ekspensy na potrzeb kapituy sandom, bd. 
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najtych w Turbi take mieszkaców wsi abno121. W tym roku odnotowane 

zostay take dwie dusze wizyty Polejowskiego w Kurzynie (w styczniu i lu-

tym)122. 

Pierwsza bytno  Macieja Polejowskiego w Sandomierzu jest uchwytna 21 

listopada 1770 roku123. Naley j poczy z odnotowan przez prefekta Ko-

chaskiego zapat artycie „za abrysy na otarze #15 i na stó u JM Ks. 

Karsznickiego #1 i inny ekspens pod bytno  tego”, w sumie wypacono mu 

294 zp124. Po zweryfikowaniu abrysów przez ks. Karsznickiego kapitua wy-

saa posaca do Lwowa „z doniesieniem rezolucji” Polejowskiemu (za co 

zapacono 20 florenów). Kolejna, niedatowana, wypata „na fury wyprawione 

do Lwowa po Pana Polejowskiego” w kwocie 108 florenów jest niemoliwa 

do identyfikacji125. Kwota ta nie wystpuje w innym regestrze skrelonym r-

k ks. kanonika Kochaskiego, a zawierajcym daty wypat „na potrzeb” 

rzebiarza126. Z niego wanie wiadomo, e 15 marca 1771 roku Polejowski 

wraca do Lwowa, a naleno  dla furmanów regulowaa kapitua127. Jak wy-

nika z regestru prefekta, na samym pocztku 1771 roku Polejowski pojawi si 

wraz ze swoj czeladzi w Turbi otrzymujc dla niej dwa garnce miodu128. 

W pierwszej poowie 1772 roku odnotowano wypat dla „czeladzi JP Pole-

jowskiego na pocztku stawiania otarzy. konsolacja” (11 florenów i 13 gro-

szy); najemnicy turebscy stawiali w tym czasie rusztowania, a pomocnicy roz-

bierali stare otarze. Kolejn wypat dla czeladzi Polejowskiego w kwocie 18 

florenów odnotowano „po postawieniu otarzy”. Na pocztku roku 1773 pre-

                                                      
121 AKKK 80/6, k. 35r, kwit dla Macieja Polejowskiego, 12.II.1773; AKKK 80/6, k. 47, 

Dajc ekspensowanych pienidzy wedug rozkazu WJmci Ks. Kochaskiego kanonika sandomie 
dobrodzieja, 30.IV.1773; AKKK 80/6, k. 48r-48v, skrypt Macieja Polejowskiego, 26.I.1773.  

122 AKKK 80/6, k. 48r, skrypt Macieja Polejowskiego, 26.VI.1773. 
123 AKKK 80/5, k. 23r, Wydatek róny gotowymi pienidzmi i materiaami ronymi tako 

robocizn z potrzeby JPa Polejowskiego a pro intera reverendissimi capituli ad die 29 aprilo 
1771 nastpiony, bd. 

124 AKKK 955, k. 17r, Regestr ekspensy na fabryk kocieln jako to na otarze, awki, ka-
plic marmury ex quota perceptor 18 000 anni 1769 zacztej a 1773 zakoczonej, bd.  

125 AKKK 955, k. 17r, Regestr ekspensy na fabryk kocieln jako to na otarze, awki, ka-
plic marmury ex quota perceptor 18 000 anni 1769 zacztej a 1773 zakoczonej, bd.  

126 AKKK 80/5, k. 23r, Wydatek róny gotowymi pienidzmi i materiaami ronymi tako 
robocizn z potrzeby JPa Polejowskiego a pro intera reverendissimi capituli ad die 29 aprilo 
1771 nastpiony, bd. 

127 AKKK 80/5, k. 23r, Wydatek róny gotowymi pienidzmi i materiaami ronymi tako 
robocizn z potrzeby JPa Polejowskiego a pro intera reverendissimi capituli ad die 29 aprilo 
1771 nastpiony, bd. 

128 AKKK 955, k. 17r, Regestr ekspensy na fabryk kocieln jako to na otarze, awki, ka-
plic marmury ex quota perceptor 18 000 anni 1769 zacztej a 1773 zakoczonej, bd.  



AGATA DWORZAK 52 

fekt odnotowa wypat za transport „roboty kocielnej 1mo otarzowej, 2do 

awek” (po 3 floreny). Kolejna wypata na fury, tym razem do rk samego Po-

lejowskiego w kwocie 446 florenów i 5 groszy wizaa si z kocowym eta-

pem prac129. 

O ile wiadomo, e warsztat Polejowskiego ulokowany by w Turbi, o tyle 

nie znamy miejsca zamieszkania samego rzebiarza. Logiczne wydaje si za-

oenie, e i on tam rezydowa. Jednak fakt, e wszystkie kwity (za wyjtkiem 

jednego), jakie wystawia dla artysty prefekt Kochaski, Polejowski re-

alizowa w tym samym dniu, kae przypuci, e przebywa on na stae w sa-

mym Sandomierzu. Jeli tak byo, z pewnoci mieszka w kanonii jednego 

z kanoników (prawdopodobnie ks. Karsznickiego) podobnie jak Walenty Mi-

chnicki, który pomieszkiwa podczas wykonywania kontraktu w kanonii 

ks. Szajowskiego130.  

Rzebiarz prowadzi w Sandomierzu „fabryk” obejmujc tylko wysta-

wienie struktur otarzowych z rzebami, bez zocenia i malowania, to bowiem 

zlecono Walentemu Michnickiemu. Wobec tego kwota 12 000 florenów na ja-

k opiewa kontrakt, nie wydaje si tak niska, jak uwaa Hornung131. Za kady 

otarz Polejowski otrzyma 1500 zp, co mona porówna z kontraktem, jaki 

zawar z bazylianami w Poczajowie 6 wrzenia 1781, wedug którego artysta 

zobowiza si za gotowy otarz (z mozaik i zoceniami) otrzyma 2000 zp.132 

Jak mona wyliczy na podstawie zachowanych dokumentów, artysta otrzy-

ma w Sandomierzu znacznie wicej pienidzy ni 12 000 florenów. Jeli do-

da do tej kwoty warto dwóch kontraktów na awki, wypat za fatyg nie-

objt kontraktem oraz dodatek, jaki otrzyma rzebiarz po zatwierdzeniu prac 

przez komisj kapituln, otrzyma si niebagateln kwot 18 900 florenów. By 

to z pewnoci najwikszy, jednorazowy zarobek w karierze Polejowskiego133. 

Oczywicie naley pamita, e z sumy tej artysta musia opaci pomocni-

ków, mimo wszystko pozostaje ona imponujca.  

                                                      
129 AKKK 955, k. 17r, Regestr ekspensy na fabryk kocieln jako to na otarze, awki, ka-

plic marmury ex quota perceptor 18 000 anni 1769 zacztej a 1773 zakoczonej, bd.  
130 AKKK 87, s. 133. 
131 Hornung, Polejowski Maciej…, s. 289. 
132 Na ten temat zob. A. D w o r z a k, „Nie moe mi Wielebny Monaster zada, aby robota 

niebya doskonaa”. Kilka uwag na temat sporu Macieja Polejowskiego z bazylianami pocza-
jowskimi, „Biuletyn Historii Sztuki” 75(2012), s. 101-114. 

133 Takie przypuszczenie wysun ju Lenartowicz (Dziaalno …., s. 60), jednak bra pod 
uwag tylko kwot 12 000 florenów za otarze, nie znajc pozostaych sum wypaconych Pole-
jowskiemu.. 
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Polejowski prowadzi w Sandomierzu „fabryk” per Pautsch, zobowizu-

jc si w okrelonym czasie odda „pod klucz” gotowe struktury otarzy wraz 

z rzeb i ornamentyk. Z tego wzgldu nieznane s bardziej szczegóowe in-

formacje na temat warsztatu artysty, bowiem Polejowski rozlicza si z nimi 

we wasnym zakresie. Struktura tego warsztatu jest uchwytna tylko w kilku 

momentach. Wiadomo, e mistrz utrzymywa przynajmniej dwóch czeladni-

ków (skoro jednego z nich kilkakrotnie wysya do tartaków w Kurzynie); od-

notowany jest dwa razy stolarz Micha (który zosta odesany do Lwowa134), 

bezimienny stolarz, pojawia si take Piotr Chrzstowski, który zapewne by 

lokalnym wspópracownikiem rzebiarza135. Warsztat skada si wic prawdo-

podobnie z piciu osób (wraz z mistrzem), co byo pokan liczb w realiach 

XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej.  

Piotr Chrzstowski pojawi si w dokumentach po raz pierwszy 12 lutego 

1773, kiedy to Maciej Polejowski otrzyma z kasy „fabrycznej” 108 florenów 

na drewno z tartaków w Dbrówce, których cz  przekaza Chrzstowskiemu 

„na materia”136. Drugim dowodem wspópracy z lwowskim rzebiarzem jest 

regestr Chrzstowskiego (za drewno i traczy), na którym zaznaczy, e cz  

pienidzy na ten wydatek wzi od Polejowskiego137. Wspópraca obu odby-

waa si na zasadach bliskich partnerstwu, a nie zalenoci, skoro Chrzstow-

ski otrzymywa wypaty zarówno od Polejowskiego, jak i z prokuratorii. 

2 listopada 1773 roku, a wic miesic po opuszczeniu Sandomierza przez 

Polejowskiego, w rachunkach pojawia si wspomniany wczeniej Franz Müll-

ller „majster kunsztu stolarskiego”138, któremu pacono za szereg rónego ro-

dzaju prac. Najwaniejsz informacj jest jednak zapis wypaty „od roboty 

                                                      
134 AKKK 80/6, k. 47r, Dajc ekspensowanych pienidzy wedug rozkazu WJmci ks. Ko-

chaskiego kanonika sandomie dobrodzieja, 30.IV.1773. 
135 O lokalnym pochodzeniu oraz wysokiej pozycji spoecznej wiadczy fakt chrztu, 

30.VIII.1771 r., w kolegiacie dziecka Piotra i Marianny Chrzstowskich – Feliksa Augustyna 
Adaukta, a co waniejsze wybór rodziców chrzestnych, którymi zostali podkustoszy kanonik 
Wojciech Boxa-Radoszewski i Wiktoria Pozowska ona komorzego ziemi sandomierskiej. 
W uroczysto ci asystowali take Adam Maciejowski i Marcjanna Krupicka. Archiwum Para-
fialne Katedry w Sandomierzu (dalej APS), Liber Meirices Baptizatorum Insignis Ecclesia 
Collegiata Sandomiriensi ab Anno salutis 1750 (do 1775), s. 293. 

136 AKKK 80/6, k. 35r, kwit dla Macieja Polejowskiego, 12.II.1773. 
137 AKKK 80/6, k. 47r, Dajc ekspensowanych pienidzy wedug rozkazu WJmci ks. Ko-

chaskiego kanonika sandomie dobrodzieja, 30.IV.1773. 
138 AKKK 80/6, k. 29r, kwit dla Franza Müllera, 24.XI.1773. Nieco wczeniej Müller odno-

towany jest dwukrotnie w ksigach parafialnych jako wiadek na chrzcie Marianny córki Fran-
ciszka i Agnieszki uczyskich (wraz z Magorzat witkiewiczówn, 30.V.1773) oraz Ma-
rianny Anny, córki Adama i Katarzyny Boneer (wraz z Salome Petlick, 25.VII.1773); zob. 
APS, Liber Meirices Baptizatorum…,s. 310, 311. 
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krzya oboków, serafinów, i ustawienia tego i tczy rozebrania, opacenie 

pomocnika i rusztowa”139. Identyfikuje on Franza Müllera jako autora dwóch 

postaci adorujcych anioów (il.1), przypisywanych dotd Polejowskiemu140. 

Take blisza analiza serafinów przemawia za autorstwem innej rki, ni 

lwowskiego mistrza. Wosy, o duych, misistych lokach, nos w formie du-

giego, wskiego waka oraz mae „spuchnite” usta to cechy, które nie wyst-

puj wród wasnorcznych prac Macieja Polejowskiego. Take proporcje 

sylwetki anioków odbiegaj od maniery lwowskiego rzebiarza.  

W ród wyposaenia kolegiaty sandomierskiej odnale  mona jeszcze in-

ne, ródowo potwierdzone prace Müllera. Wiadomo, e jest on autorem 

dwóch tablic na wota, umieszczonych na bokach uku tczowego, powstaych 

jesieni 1775 roku141, szafek w kapitularzu (1773-1774)142, lamperii przy wiel-

kim otarzu (1775, nieistniejcej)143. Müller, który pozosta w Sandomierzu 

przynajmniej do pocztku lat osiemdziesitych XVIII wieku, musia zorgani-

zowa warsztat skadajcy si z rzemielników reprezentujcych róne profe-

sje, o czym wiadczy pobieranie przez niego wypat zarówno za prace rze-

biarskie, stolarskie, jak i lusarskie (robienie zamków do drzwi, okien, zawia-

sów, klamek itp.), czy wreszcie budowlane (bo tak chyba naley rozumie od-

notowane w rachunkach „reperowanie facjaty marmurowej”)144. Jego dziaal-

no  w kolegiacie bya opacana per Pausch (tak samo, jak w przypadku Ma-

cieja Polejowskiego). Müller pobierajc wynagrodzenie podzleca innym rze-

mielnikom poszczególne prace. Dokumenty wystawiane przez nadzorców 

prac w kolegiacie, jeli okrelaj w jakikolwiek sposób osob Müllera, konse-

kwentnie nazywaj go „majstrem kunsztu stolarskiego” lub po prostu stola-

                                                      
139 AKKK 80/8, k. 17r, w regestrze wydatków na „fabryk” jest wyszczególnione, e Miller 

otrzyma 8 czerwonych z za „robienie krzya oboka geniuszów ppter corp Christi” i kolejne 
2 czerwone z „od osadzenia i zdejmowania i umocnienia tego krzya na podniebiu”, AKKK 
87, s. 133. 

140 Por.  Kowalczyk, Dziea…, s. 229-231; U. S t p i e , Rzeby z katedry sandomier-
skiej w zbiorach muzeum diecezjalnego, [w:] Amicissima. Studia Magdalenae Piwocka oblata, 
Kraków 2010, s. 397-398; L e n a r t o w i c z, Dziea…, s. 49-50, 79. 

141 AKKK 80/8, k. 25r, kwit dla Franza Müllera, 6.X.1775; AKKK 87, s. 133. 
142 AKKK 80/6, k. 20r, kwit dla Franza Müllera, 20.XI.1773; AKKK 81, s. 131. 
143 AKKK 80/8, k 15r, kwit dla Franza Müllera, 14.III.1775. 
144 AKKK 80/10, k. 7r, Regestr roboty dla kocioa kolegiaty Sand, kwiecie 1775; AKKK 

80/14, k.10r, kwit dla Franza Müllera, 3.V.1779; AKKK 80/14, k. 13r, kwit dla Franza Mülle-
ra, 9.VII.1779; AKKK 87, s. 131, 141.  
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rzem, w jednym wypadku uyto okrelenia „snycerz”145. Tylko jeden raz Müller 

podpisa si tytuem „baumaister”, potwierdzajc regestr prac dla kolegiaty  

z polecenia prokuratora Lisikiewicza w roku 1783, obejmujcy prace snycer-

skie, stolarskie i lusarskie146. Bya to zapewne próba podniesienia swojego 

statusu i hierarchii, podobnie jak czyni to Konrad Kotschenräutter, podpisu-

jcy si per „architekt” bdc w rzeczywistoci stolarzem147.  

Informacja dotyczca serafinów spod krzya oraz analiza ornamentu uy-

tego do ozdoby tablic na wota pod krzy skania do zastanowienia si nad 

zwizkami Franza Müllera z Maciejem Polejowskim. Wiadomo, e w skad 

sandomierskiego warsztatu Polejowskiego wchodzi niewymieniony z imienia 

stolarz148. czc t informacj z pojawieniem si w rachunkach Müllera po 

wyjedzie Polejowskiego mona przypuci, e jest on tosamy z Müllerem 

i pozosta w Sandomierzu, aby wykoczy prace. Za duszym okresem 

wspópracy Müllera z lwowskim rzebiarzem przemawia take bardzo dobre 

opanowanie maniery mistrza, które cechuje sandomierskie serafiny spod krzy-

a tczowego oraz formy „postrzpionego” rocaille’a, tak charakterystyczne-

go dla Polejowskiego w dzieach sandomierskich. Franz Müller móg nalee 

do warsztatu Polejowskiego jeszcze przed podjciem zlecenia w Sandomierzu, 

a take by moe po jego zakoczeniu, jeli zaoy e niewymieniony z imie-

nia „snycerz Miller”, twórca dwóch wazonów w katedrze lwowskiej w okresie 

pomidzy lutym 1776 a styczniem 1777149, jest tosamy z sandomierskim 

Franzem. Z orodkiem lwowskim wizaoby stolarza take nazwisko, mogce 

wskazywa na artystyczn rodzin Millerów, w której skad wchodzi m.in. 

malarz Maciej Miller, szwagier Polejowskiego150. 

                                                      
145 AKKK 80/6, k. 8r, kwit dla Franza, 2.XI.1773; AKKK 80/6, k. 9r, kwit dla Franza, 

16.XII.1773; AKKK 80/6, k. 10r, kwit dla Franza, 11.XII.1773; AKKK 80/6, k. 29r, kwit dla 
Franza Müllera, 24.XI.1773; AKKK 87, s. 133.  

146 AKKK 955, k. 25r, Regestr rónej roboty do kocioa przewietnej kolegiaty sandomier-
skiej z dyspozycji wielmonego Jmi ksidza Lisikiewicza kanonika i prokuratora teje kolegiaty 
spisany dnia 4 kwietnia 1783, 3.04.1783. 

147 Zob. J. S i t o, R. N e s t o r o w, Stolarz czy architekt? Przypadek Konrada Kotschenräuttera, 
[w:] Mi dzy Wrocawiem a Lwowem. Sztuka na lsku, w Maopolsce i na Rusi Koronnej 
w czasach  nowoytnych, red. A. Betlej, K. Brzezina-Scheuerer, P. Oszczanowski, Wrocaw 
2011, s. 300. 

148 AKKK 80/6, k. 65v, Regestr ekspensy na potrzeb kapituy sandom(ierskiej), bd. 
149 F.  Bostel, Przyczynek do dziejów restauracji katedry lwowskiej w XVIII wieku, 

„Sprawozdania Komisji Historii Sztuki w Polsce” 7(1905), s. 602. 
150 Z. Prószyska, Miller Mateusz (Maciej, Mathias), [w:] Sownik Artystów Polskich, 

t. V, Warszawa 1993, s. 561. 
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Na przeomie lat sze dziesitych i siedemdziesitych XVIII wieku kapi-

tua sandomierska w sprawach artystycznych korzystaa z porad ks. Józefa 

Karnickiego SJ, który zosta poproszony o przygotowanie planu ozdobienia 

kaplicy mansjonarskiej, a take weryfikowa abrysy przedstawione przez Po-

lejowskiego, otrzymywa take od prefekta wypat za „dalsz attendencj tej 

roboty”151. Jednak w miar postpu prac lwowskiego rzebiarza, kapitua mu-

siaa nabra do artysty zaufania. To wanie do Polejowskiego, a nie do ks. 

Karnickiego, zwrócono si o opini i rad „w jaki sposób i jak sztuk” 

(tum. wasne) naley przenie  krucyfiks z tczy152. Konsultowano z Polejow-

skim umieszczenie dodatkowych rzeb na zamkniciu naw153. Ponadto inicja-

torem zatrudnienia w kolegiacie Francesca Rondellego musia by wanie 

mistrz Maciej. Lwowskie rodowisko artystyczne byo cile powizane ze 

sob, a Rondelli wspópracowa z Polejowskim kilka lat póniej, podczas prac 

prowadzonych w kociele dominikanów pw. Boego Ciaa we Lwowie154. 

Wobec powy szych przekazów wydaje si, e Maciej Polejowski by szano-

wany i doceniany przez kapitu  sandomiersk (o czym wiadczy take okre-

lenie go jako statuarius). By moe nazwanie go expressis verbis „doradc 

artystycznym kapituy”155 jest zbyt daleko posunite, nie mona jednak nie 

doceni wkadu lwowskiego rzebiarza w funkcjonowanie sandomierskiej Fa-

brica Ecclesiae.  

Warsztat Polejowskiego posugiwa si modelami, co zreszt byo rzecz 

powszechn w rodowisku snycerskim. Najprawdopodobniej takim modelem 

stworzonym przez samego mistrza jest pasyjka umieszczona w otarzu pw. 

Matki Bo ej askawej, wyróniajca si pod wzgldem opracowania i ekspre-

sji, stanowica wzór dla pozostaych krzyyków umieszczonych w otarzach 

(o coraz niszym stopniu wykonania). Mona by si take zastanowi, czy 

                                                      
151 AKKK 955, k. 17r, Regestr ekspensy na fabryk kocieln jako to na otarze, awki, ka-

plic marmury ex quota perceptor 18000 anni 1769 zacztej a 1773 zakoczonej, bd.  
152 AKKK 47, s. 752. 
153 AKKK 47, s. 753, K o w a l c z y k, Dziea…, s. 233; t e n e, Przemiany…, s. 54. Kowal-

czyk uwaa, e sam pomys ustawienia rzeb wyszed od Polejowskiego, zosta przedstawiony 
kapitule, a ta pozostawia decyzj kanonikowi Kochaskiemu. Jednak uyte w aktach kapituy 
sformuowanie „Ad tractandum cum Nobili Polejowski […]” nie rozstrzyga jednoznacznie, czy 
pomys pochodzi od artysty. W podstawowym znaczeniu okrela „prowadzenie rozmowy”, 
ci ko wic przyj  bezkrytycznie twierdzenie Kowalczyka, cho jest to kuszce. 

154 M. B i e r n a t, M. K u r z e j, J.K. O s t r o w s k i, Koció pw. Boego Ciaa i klasztor 
OO. Dominikanów, [w:] Materiay do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej 
Rzeczypospolitej, red. J.K. Ostrowski, cz. 1: Kocioy i klasztory rzymskokatolickie dawnego 
województwa ruskiego, t. XX, Kraków 2013, s. 205. 

155 Kowalczyk, Dziea…, s. 199. 
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niewielka rzeba alegorii kobiecej, umieszczona po lewej stronie epitafium 

Ledóchowskiego w kolegiacie klimontowskiej, take nie jest modelem. Prze-

mawiaby za tym niewielki rozmiar rzeby oraz wysoki poziom wykonania. 

Figurka ta moga suy warsztatowi Polejowskiego jako wzór dla postaci 

czterech alegorii umieszczonych w sandomierskich otarzach przytczowych. 

Postacie ubrane s w ten sam sposób, a rzeba klimontowska silnie nawizuje 

kompozycyjnie, szczególnie do postaci alegorii z lewej strony sandomier-

skiego otarza pw. Matki Boskiej askawej156.  

Powszechnie z warsztatem Polejowskiego czy si take figury Ecclesii 

i Synagogi, dwa obramienia portretów nad portalami w prezbiterium oraz dwie 

figury pod chórem muzycznym – Dawida oraz w. Cecylii. W dalszym cigu 

nieuchwytne archiwalnie, nie budz wtpliwoci co do atrybucji, tak samo, jak 

wydzielenie postaci Dawida jako dziea wasnorcznego oraz w. Cecylii jako 

pracy w wikszoci warsztatowej. Natomiast dekoracj ornamentaln supów 

podtrzymujcych prospekt, snycersk kotar oraz kartusz naley poczy 

z Frantzem Müllerem, okrelonym w tym wypadku jako snycerz, skontrakto-

wanym przez Wojciecha Box-Radoszewskiego, któremu pacono za „orna-

menty na supy pod chór kapeli” na przeomie 1775 i 1776 roku157. Przemawia 

za tym take stylistyka uytego do dekoracji tej struktury ornamentu rocaille, 

generalnie opartego na tych samych wzorach, co boazerie w kaplicy i detale 

otarzy, jednak citego grubiej, mniej „postrzpionego”, o maych jzyczkach 

ograniczonych masywn wolut.  

Cakowicie pomijana dotd w literaturze, jest struktura ustawiona (po re-

moncie kolegiaty w latach pi dziesitych XX wieku) na otarzu gównym, 

penica obecnie funkcj podstawy pod krucyfiks158 (il. 2-3). Pierwotnie by to 

tron wystawienia, o którym lakonicznie wspomina inwentarz ks. Górskiego159. 

Skada si on z podstawy pod monstrancj ujt dwiema wolutami, pary ado-

                                                      
156 Rzeba alegorii posuya zapewne take jako model dla kamiennej figury Wiary 

z bramki przed kolegiat klimontowsk. 
157 AKKK 87, s. 135. 
158 W cigu ostatnich kilku lat (zapewne miao to miejsce przy okazji konserwacji fresków 

bizantysko-ruskich, kiedy to rozebrano otarz gówny i restaurowano jego elementy) struktura 
zostaa poddana konserwacji. Niestety naley stwierdzi, e nie naley ona do szczególnie 
udanych. Cao  nadmiernie pozocono, podobnie karnacje rzeb zostay przerysowane i ude-
rzaj sztucznoci.  

159 KZSP, s. 58, wymienia tylko tabernakulum jako „drewniane, rokokowe, z figurkami 
anioków, na tle haftowanej kotary z 1. po. XVIII wieku”; ADS, Akta Kurii Diecezjalnej San-
domierskiej Kocioa Katedralnego w Sandomierzu w roku 1945 skoczone 1983 III, Opis Ba-
zyliki Katedralnej pod wezwaniem Najw Maryi Panny w Sandomierzu i inwentarz tego ko-
cioa sporzdzony przez ks. Edwarda Górskiego w 1964 roku, s. 4. 
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rujcych anioów umieszczonych na wolutach z rocaille’u, na tle rozpitej 

tkaniny, haftowanej nici srebrn, ze wzorem nici metalow i zot na podo-

eniu, któr ogólnie mona datowa na pierwsza poow XVIII wieku. Cao  

struktury zwieczona jest koron. Cz  rodkowa tronu wydaje si wtórna, 

ornament znaczco odbiega od pozostaego. Jego stylistyka przypomina wcze-

sn faz rozwojow rocaille’u, o formie misistego grzebienia czy zwiecze-

nia muszli (o przecitnym stopniu wykonania). Na szczególn uwag zasugu-

j dwie figurki adorujcych anioów. Wykazuj one bowiem wszystkie cechy 

stylowe Macieja Polejowskiego. Zwracaj uwag charakterystyczne dla niego 

proporcje ciaa, o penych udach, zaamujce si szaty tworzce fady 

o zaoblonych grzbietach. Take twarze nosz wszystkie cechy stylu Polejow-

skiego o bardzo wysokiej klasie wykonania. Przy porównaniu ich z fizjonomi 

serafinów spod krzya wyranie wida zaznaczone powyej rónice w wyko-

naniu. Woluta z jzyków rocaille równie odpowiada ornamentom wykona-

nym przez rzebiarza w kolegiacie. Nie ma wtpliwoci, e ów tron wysta-

wienia powsta w warsztacie lwowskiego mistrza, a spod rki samego Pole-

jowskiego wyszy figury dwóch anioów. Struktura ta oddziaaa, jak cae wy-

posaenie kolegiaty, na wystrój podsandomierskich kocioów: m.in. w ko-

ciele w Sulisawicach, dawnym kociele dominikanów w Klimontowie oraz 

w Obrazowie znajduj si tabernakula nawizujce swoj kompozycj do tro-

nu kolegiackiego160. Warto odnotowa, e podobna myl kompozycyjna, 

z udziaem dwóch adorujcych anioków ustawionych na wolutach z rocaille, 

zostaa zastosowana take w tabernakulum z otarza gównego kocioa para-

fialnego w Nawarii, którego autorstwo wizane jest z Maciejem Polejow-

skim161. 

Maciej Polejowski by artyst wiadomym wartoci swojej pracy. Przema-

wia za tym fakt bronienia wasnego kunsztu przed bazylianami poczajow-

skimi, poprzez wyliczenie najwaniejszych dzie, które potwierdzay jego 

                                                      
160 Tabernakula w Sulisawicach oraz w kociele podominikaskim w Klimontowie wiernie 

powtarzaj schemat znany z kolegiaty. S one w caoci wykonane z drewna, bez uycia tkani-
ny, która zostaa wyrzebiona. W Sulisawicach anioy, które flankoway cyborium, nie znaj-
duj si obecnie w otarzu. Z kolei w strukturze z Obrazowa pracujcy tam warsztat snycerski 
przetworzy rozwizanie Polejowskiego i zamiast kotary w tle uy dwukondygnacyjnej, au-
rowej struktury rodkowej, zwieczonej na wzór tronu z kolegiaty koron.  

161 J.K. O s t r o w s k i, Koció parafialny pw. Wniebowzicia NMP w Nawarii, [w:] Mate-
riay do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J.K. 
Ostrowski, cz. 1: Kocioy i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. I, 
Kraków 1993, s. 63. 
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umiejtnoci162. Take przywoane wczeniej zdanie „abrysy otarzowe, ka-

pliczne a osobliwie do awek robienia odebra naley”, wyjaniajce brak 

w archiwum kapitulnym rysunków projektowych Polejowskiego zdaje si po-

twierdza t tez163. Rzebiarz musia traktowa swoje projekty, jako „wa-

sno intelektualn”, skoro zdecydowa si odebra je kapitule, mimo e za-

pacia za nie 15 czerwonych z.  

 

 

ANALIZA ZAKRESU PRAC W KOLEGIACIE  

I MOLIWE WZORCE FORMALNE 

 

Ostatni etap modernizacji wntrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII stule-

ciu rozpocz si w roku 1768, kiedy to kapitua gówna ustalia now dyspo-

zycj obrazów w otarzach, a w miesic póniej kanonicy poczynili pierwsze 

darowizny na wystawienie nowych nastaw. W wietle odnalezionych zapisów 

w ksigach protokoów dezaktualizuje si wic informacja podana przez Ko-

walczyka i powszechnie przyjta w literaturze, jakoby program ikonogra-

ficzny otarzy sandomierskich by zagadnieniem wtórnym, powstaym po roku 

1774164. Jak si okazao, kanonicy na owym posiedzeniu ustalili take wy-

                                                      
162 M. Gbarowicz, Prolegomena do dziejów lwowskiej rzeby rokokowej, „Artium Qu-

aestiones” 3(1986), s. 38-40; Pastwowe Archiwum Obwodu Tarnopolskiego w Tarnopolu, 
258/3/1253, k. 13v, list Macieja Polejowskiego do generaa zakonu bazylianów, 15.12.1786; 
wicej na temat sporu artystycznego Macieja Polejowskiego z bazylianami poczajowskimi zob. 
Dworzak, „Nie moe mi Wielebny Monaster zada”…, passim. 

163 Kowalczyk, (Dziea…, s. 193), poda informacj (za ks. Edwardem Górskim, który z ko-
lei powoywa si na Franciszka Mczyskiego), e kontrakty i projekty na otarze sandomier-
skie znajduj si w archiwum awry Poczajowskiej, zaznaczajc, e ani Karol Estreicher ani 
Józef Edward Dutkiewicz nie potwierdzili tej informacji. Take kwerenda w zbiorach archi-
wum awry Poczajowskiej, przechowywanego obecnie w Pastwowym Archiwum Obwodu 
Tarnopolskiego w Tarnopolu, nie przyniosa rezultatów. Z uwagi na reorganizacj struktury 
archiwum poczajowskiego, jak i uszczuplenie jego zasobów po zgromadzeniu dokumentów 
z rónych archiwów z obszaru dawnego ZSRR (na ten temat zob. U. P a w l u c z u k, Archiwum 
awry Poczajowskiej w zbiorach Pastwowego Okrgowego Archiwum w Tarnopolu, [w:] Stan 
bada nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. o-
patecki, t. II, Biaystok 2010, s. 275-279),  moliwe jest, e poszukiwane dokumenty zostay 
w czone do innych zbiorów poza fondami dotyczcymi Poczajowa (podobnie, jak miao to 
miejsce z rysunkami projektowymi opublikowanymi w: J. D u t k i e w i c z, Fabryka cerkwi 
Wniebowzi cia N.M.P. w Poczajowie, „Dawna Sztuka”, 2(1935), s. 151-162, s. 151-162). By 
moe kolejne kwerendy w archiwum tarnopolskim bd w stanie przynie odpowiedzi na po-
wysze pytania.  

164 Zob. K o w a l c z y k, Dziea …, s. 200-202; t e n e, Przemiany…, s. 54-55. Podana jako 
dowód przez Kowalczyka wzmianka z ksigi protokoów odnosi si do realizacji wytycznych 
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tyczne kluczowe dla kompozycji caego wntrza kolegiaty. Postanowiono no-

we otarze przy filarach wczy w snycersk obudow powsta  w po-

przednim stuleciu (któr zlecono dodatkowo wybieli i pozoci, w taki spo-

sób, jak to uczyniono na prospekcie organowym). Zaplanowano, e nowe ota-

rze bd coraz wysze, w miar zbliania si do prezbiterium, tak aby mona 

byo zobaczy przedstawienia patronów w ich górnych partiach. Zabieg arty-

styczny optycznego skrócenia nawy gównej by wic pomysem zleconym 

Maciejowi Polejowskiemu, a nie jego autorskim.  

Artysta skrupulatnie zastosowa si do wytycznych kapituy. Belkowanie 

otarzy faktycznie zbiega si z poziomem gzymsów boazerii na filarach. Efekt 

narastania i kulisowoci kompozycji Polejowski osign jednak za pomoc 

nieznacznego zrónicowania wygldu zwiecze otarzy, zamiast zmiany ich 

wysokoci. Pierwsza para otarzy, poczwszy od gównego wejcia, ma w 

zwieczeniu odcinki belkowania skierowane lekko w dó, kolejna w linii pro-

stej, natomiast trzecia para podniesione w gór. Ta „narracja” prowadzi widza 

ku otarzom umieszczonym przy uku tczowym, które s okazalsze 

i faktycznie wysze od pozostaych. Artysta dostosowa take dekoracj rze-

biarsk w otarzach, stosujc gradacj wielkoci postaci. W pierwszej parze 

otarzy umieci na postumentach siedzce putta, kolejne dwa otarze poza 

siedzcymi puttami otrzymay take par „dzieciuchów” podtrzymujcych wy-

amane fragmenty belkowania, natomiast w trzeciej parze otarzy ustawiono 

figury alegoryczne oraz par puttów ponad belkowaniem. Otarzom przyt-

czowym towarzysz wiksze figury (zapewne personifikacje czterech cnót 

kardynalnych165), putta podtrzymujce gzyms oraz uskrzydlone gówki aniel-

skie w najwyszej kondygnacji i zwieczeniu. Zudzenie optyczne jest ponad-

to podkrelone poprzez ustawienie rzdów awek, których liczba zmniejsza si 

wraz ze zblianiem si widza ku prezbiterium.  

Kompozycja otarzy oparta jest na wspólnym schemacie, najpeniej zreali-

zowanym w otarzach przy uku tczowym. Kolejne nastawy prezentuj ich 

zredukowany typ, dodatkowo zaprojektowane s parami (róni si rzutem 

wklsym lub wypukym). Kowalczyk jako pierwowzór dla nastaw sandomier-

skich wskaza rycin Franza Xaviera Habermanna sztychowan przez Johanna 

                                                      
kapituy z 1768 r., a nie do ustalenia nowego programu ikonograficznego. Powtórzone i wysu-
nite daleko idce wnioski w: M. K a r p o w i c z, Sztuka Polska XVIII w., Warszawa 1985, 
s. 263-266;  P.  K r a s n y, Lwowskie rodowisko artystyczne wobec idei symbiozy sztuk 
w wystroju i wyposaeniu wntrz sakralnych (1730-1780), „Rocznik Historii Sztuki” 30(2005), 
s. 179. 

165 Kowalczyk, Dziea…, s. 205-206; ten e, Przemiany…, s. 57. 
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Georga Hertela, opublikowan przez Rewskiego166. Jak si wydaje, mona 

zwróci uwag na jeszcze inne wzory graficzne, istotne dla form otarzy san-

domierskich, równie autorstwa Habermanna. Projekt otarza z serii 49. pre-

zentuje podobny schemat kompozycyjny, z dwoma pycinami na obrazy 

i zwieczeniem w formie „rogów” uformowanych z ornamentu rocaille. War-

to równie zwróci uwag na seri 177. z projektami prospektów organowych. 

Zwieczenia dwóch z nich mogy by inspiracj dla Polejowskiego przy pro-

jektowaniu nastaw przytczowych. Jak susznie zauway Kowalczyk, ryciny 

Habermanna byy punktem wyjcia dla artysty w tworzeniu wasnej kompozy-

cji, co wiadczy o jego talencie167.  

Lekkoci a zarazem dynamicznoci otarzom sandomierskim nadaje obficie 

uyty detal ornamentalny. To dziki postrzpionemu, przypominajcemu j-

zyki ognia rocaille’owi cao  otrzymaa wdziczny, rokokowy wyraz. Styli-

styka zastosowanego tu ornamentu jest bardzo charakterystyczna i wykonana 

po mistrzowsku. Równie dla niej mona wskaza inspiracje sporód augsbur-

skich rycin ornamentalnych. Podstaw s oczywicie serie kartuszy oraz pro-

jekty wzornikowe ornamentu rocaille autorstwa Franza Xaviera Habermanna, 

sztychowane przez Johanna Georga Hertela, w szczególnoci seria 76. (il. 4) 

i 85., ale take serie 87, 98, 107, 124 oraz 175. Habermann zastosowa w nich 

rocaille o drapienych, postrzpionych krawdziach, przypominajcych bar-

dziej jzyki ognia ni konch muszli. Poczy take pojedyncze jzyki orna-

mentu z motywami rolinnymi, czsto przechodzc z „czystego” rocaille’u do 

formy liciastej. Nie by zreszt w tych poszukiwaniach odosobniony, podob-

nie wykrela ornament Emmanuel Eichel (ryciny wydane take przez Johanna 

Georga Hertela), którego seri 70. równie mona rozpatrywa jako wzorzec 

dla ornamentyki stworzonej przez Polejowskiego w kolegiacie. Jak si wy-

daje, najbliszym ródem (obok kreacji Habermanna) by wzornik Fortsezung 

Zergliederter Muschelwerke z ornamentem rocaille autorstwa Georga Chri-

stopha Götza (il. 5.). Prezentuje on rodzaj pomienistego ornamentu o postrz-

pionych kocach, z towarzyszcymi elementami kwiatowymi. Z pewnoci 

bezporednim wzorem graficznym, jaki zastosowa rzebiarz do dekoracji ob-

ramie niektórych pycin w otarzach, na mensach, czy te w ramie tablicy na 

wota pod krucyfiks, bya z kolei rycina Georga Leopolda Hertela z serii 18., 

sztychowanej przez Johanna Georga Hertela (il. 6). Przedstawia ona wicie 

utworzone z pojedynczych, wysmukych jzyków rocaille, które w miejscu 

                                                      
166 Z.  R e w s k i, Polski stolarz dekorator z XVIII w. i jego klientela, „Biuletyn Historii 

Sztuki” 11, 1949 s. 315, il. 206; K o walczyk, Dziea…, s. 218; t e n e, Przemiany…, s. 58. 
167 Kowalczyk, Dziea…, s. 218; t e n e, Przemiany…, s. 58. 
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styku poszczególnych gazi cz si i „wybuchaj”. To rozwizanie, zasto-

sowane raczej marginalnie w kolegiacie sandomierskiej, stao si niezwykle 

popularne w innych realizacjach w stolarce ziemi sandomierskiej, powstaych 

pod wpywem dzie Macieja Polejowskiego. Mona je odnale  choby w de-

koracji elementów otarza gównego oraz ambony w kociele podominika-

skim w Klimontowie czy te w wityni parafialnej w Sulisawicach. Naley 

doda, e wazoniki umieszczone w boazerii kaplicy Sanctissimi s w caoci 

przejte z rycin ornamentalnych Habermanna (seria 143, ryc. 1, wyd. Johann 

Georg Hertel). Nie udao si jednak odnale bezporednich wzorów dla 

umieszczonych w boazerii teje kaplicy okazaych i doskonaych w rysunku 

i wykonaniu  aplikacji rocaille’owych. Najblisze im s ryciny Götza, cho 

mona je jedynie okreli jako inspiracje. By moe podobnie, jak to miao 

miejsce przy kompozycji struktur otarzowych, take i w tym wypadku ryciny 

ornamentalne stanowiy dla Macieja Polejowskiego punkt wyjcia do stworze-

nia wasnej wizji.  

Plastyk otarzy potguje zrónicowana polichromia. Cho na wstpnie na-

ley podkreli, e dzisiejsza kolorystyka nastaw nie odpowiada pierwotnej, 

bowiem, jak ju wspomniano, oryginalna marmoryzacja bya koloru sza-

rego168. Na tym tle odznaczay si wyzocone partie ornamentalne, wybielone 

kartusze oraz rzeba figuralna pokryta pobia, w zamyle naladujc rzeb 

w marmurze169.  

Rzeb figuraln z otarzy Polejowskiego mona podzieli na trzy grupy: 

putta, cztery personifikacje w otarzach przytczowych oraz cztery figury ale-

goryczne w otarzach pw. w. Karola Boromeusza oraz b. Wincentego Ka-

dubka. Te ostatnie s w chwili obecnej zwrócone do siebie twarzami, jednak 

ze zdj  Adama Bochnaka z roku 1921 wida, e przynajmniej w otarzu w. 

Karola Boromeusza ich miejsca zostay zamienione. Trudno dociec, jak byy 

ustawione pierwotnie, jednak znajc powszechn w XVIII wieku praktyk 

tworzenia kompozycji dorodkowych mona przyj , e obecne ustawienie 

rzeb odpowiada oryginalnemu. Kompozycje obu grup postaci kobiecych 

                                                      
168 AKKK 955, k. 21r-22r, kontrakt z Walentym Michnickim, 7.XI.1774. Polichromi 

zmieniono z pewnoci podczas renowacji przeprowadzonej w latach 1960-1963, zob. ADS III, 
Opis Bazyliki Katedralnej pod wezwaniem Najw(itszej) Maryi Panny w Sandomierzu i inwen-
tarz tego kocioa sporzdzony przez ks. Edwarda Górskiego w 1964 roku, s. 1. lady innej 
kolorystyki mona odnale  pod aplikacjami ornamentalnymi. Po przeprowadzonej w 2013r. 
konserwacji otarza pw. Matki Boskiej przywrócono pierwotn polichromi. 

169 Takie rozwizanie jest bardzo czste w pracach Macieja Polejowskiego, by wymieni 
w tym miejscu tylko rzeby czterech Ojców Kocioa w otarzu katedry aciskiej we Lwowie, 
figury Ojców Kocioa i witych w kociele paulinów pw. w. Ludwika we Wodawie.  
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oparte s na wspólnych wzorcach i wykazuj wszystkie cechy stylu Macieja 

Polejowskiego. W przedstawieniach cnót kardynalnych zadziwia natomiast 

niestosowane przez Polejowskiego opracowanie oczu lewej postaci z otarza 

pw. Jezusa Miosiernego, szeroko otwartych z ledwo zarysowanymi powie-

kami, poprzez co caa twarz traci swój wyraz. Nieco odmiennie od pozosta-

ych figur sandomierskich ksztatowane s take fady materii tych postaci, za 

pomoc szerokich waków, czasem o citym wierzchoku. Uderza tu nerwo-

wo  w prowadzeniu duta, szczególnie widoczna w figurach znajdujcych si 

na prawych postumentach, u których dodatkowo pojawiaj si w draperii koli-

ste otworki. Sporód alegorii umieszczonych w otarzach przy filarach wyjt-

kowe opracowanie draperii otrzymaa posta umieszczona od strony nawy 

gównej w otarzu w. Karola Boromeusza. Pionowym kaskadom tuniki towa-

rzyszy wydatny, skrcony, gboko i plastycznie rzebiony fad materiau, 

oplatajcy posta tu poniej poziomu bioder, co czyni j dynamiczniejsz od 

reszty figur, a jednoczenie pen wdziku i lekkoci.  

Blisza analiza fizjonomii obu grup postaci kobiecych ujawnia rónice 

w ich opracowaniu. Figury ustawione w otarzach pw. Jezusa Miosiernego 

oraz Matki Boej askawej cechuje twardo  modelunku i schematyzm, wi-

doczny take u postaci Ecclesii i Synagogi. Natomiast postacie alegoryczne 

z otarzy przy filarach odznaczaj si mikkoci modelunku i szkicowym 

ujciem, które nadaj im delikatnoci i rokokowego wdziku. Charakteryzuje 

je lepsze opracowanie caoci sylwetki, a co za tym idzie, take i ekspresji. 

Wyró niajcymi elementami s postacie uskrzydlonych puttów, o najwy-

szej klasie wykonania, które s dodatkowo niemal dokadnym powtórzeniem 

formalnym i kompozycyjnym analogicznych rzeb z katedry aciskiej we 

Lwowie170. Mona tu wskaza figurk putta z otarza pw. Józefa Oblubieca, 

odpowiadajca postaci ustawionej na poczeniu zwieczenia z nisz kondy-

gnacj otarza lwowskiego. Jednak nie wszystkie putta sandomierskie maj 

skrzydeka, a sdzc po opracowaniu pleców rzeb, jest te mao prawdopo-

dobne, aby je kiedykolwiek miay. 

Z kolei tron wystawienia autorstwa Polejowskiego wpisuje si w nurt 

XVII-i XVIII-wiecznych, poudniowoniemieckich tabernakulów zwieczo-

                                                      
170 Nie wszystkie obecnie znajdujce si w otarzach figurki puttów s oryginalne. Wymie-

nione zostay rzeby z prawej woluty otarza pw. w. Stanisawa, z prawego postumentu bel-
kowania otarza pw. b. Wincentego Kadubka, uskrzydlone gówki anielskie ze zwieczenia 
otarza pw. Matki Boej askawej. Sabiej wykonane jest take putto z prawej woluty dolnej 
kondygnacji otarza pw. Matki Boej askawej, zapewne dzieo w wikszoci warsztatu Pole-
jowskiego. 
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nych koron, których kompozycja budowana jest za pomoc tkaniny spitej na 

naroach. Mona jako przykad wskaza struktur z gównego otarza w Bux-

heim (1630) czy kompozycj autorstwa Johanna Baptista Strauba z kocioa 

klasztornego w Fürstenzell (1741)171. Tron sandomierski odwouje si take do 

wzorców graficznych, choby Johanna Jacoba Schüblera. 

Warto zwróci  uwag na pozostae zlecenia kapituy kolegiackiej z lat 1794-

1802172, które nawizuj do prac Polejowskiego. Wykonane przez stolarza Bar-

tomieja Chmielewskiego umeblowanie zakrystii powtarza ornamentyk uyt 

przez lwowskiego rzebiarza. Mona chyba ten fakt interpretowa jako prób 

zachowania spójnej stylistyki wntrza wityni sandomierskiej. Taka intencja 

zapewne kierowaa kapitu równie przy wyborze form portalu, zatwierdzo-

nych w roku 1769, do nowego przejcia pomidzy prezbiterium a kaplic Sanc-

tissimi. W tym wypadku powtórzono archaiczny ju wówczas wzór portalu 

z prezbiterium do zakrystii. 

Twórczo  Macieja Polejowskiego w kolegiacie sandomierskiej zapoczt-

kowaa osobny nurt w rzebie ostatniej wierci XVIII i pocztku XIX wieku 

na terenie Sandomierszczyzny, któr wnikliwie scharakteryzowali Kowalczyk 

oraz Lenartowicz173. Powtarzano cae struktury otarzy sandomierskich (m.in. 

w kociele podominikaskim w Klimontowie czy parafialnym w Trójcy), or-

namentyk (np. koció w Sulisawicach), a take dekoracj figuraln (choby 

koció parafialny w Obrazowie). W dzieach tych próno szuka jednak gb-

szego zrozumienia maniery Macieja Polejowskiego, s one raczej mechanicz-

nym przetwarzaniem motywów wypracowanych przez mistrza (z kilkoma wy-

jtkami), czasem ocierajce si wrcz o twórczo  ludow. 

 

 

                                                      
171 Oba datowania za: J. H a m m, Barocke Altartabernakel in Süddeutschland, Petersburg 

2010, s. 48, 330. 
172 AKKK 955, k. 59r, Obrachunek z J(ego)m(o ) Panem Chmielowskim uczyniony dnia 2 

wrzenia roku 1802. Stosownie do kontraktu i od regestru w tyme dniu podanego, 2.IX.1802. 
173 Kowalczyk, Prace rzebiarskie Macieja Polejowskiego w Sandomierskiem i na Lu-

belszczynie, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 2(1959), s. 123-127; t e n -
e, Dziea…, s. 219-231; L e n a r t o w i c z, Dziaalno …, passim. 
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ANEKS I 

 

AKKK 80/6, k. 52r, kwit odbioru pienidzy przez Macieja Polejowskiego  

wedug 2 kontraktów na awki, 4.IX.1773. 

 

Die 4 7bris 1773 Ao. Z dwóch kontraktów, z których pierwszy datowany die 8 9bris 

1772do. Drugi die 21 Xbris 1771. Naleao si JM Panu Polejowskiemu od awek i kaplicznej 

roboty z osobami i krucyfiksami f 6720. Za pretensje #10 i konsolacji #20. In suma naleao 

si wszystkiego zp. 7260. Z tych, za osobnymi dokumentami JP Polejowski wybra in suma 

f 6305 gr 10. Na co przy porachunku naszym maj by podane rewersa. Naley mu si za ad 

complementum ogólnej sumy f 954 gr 20. Które JM ks. prokurator za tym dokumentem 

proevia subscriptione od tego JP Polejowskiego ma zapaci. Na co si podpisuj  

Ks. J Kochaski mp 

Za tym dokumentem odebraem z rk Jmci ksidza Dziboniego wiceprokuratora kolegiaty 

sandomierskiej z polskich dziewi set pidziesit cztery groszy dwadziecia dico z polskich 

954 gro 20.  

Na co si podpisuj M Polejowski mp. 

 

 

ANEKS II 

 

AKKK 955, k. 21r-22r, kontrakt z Walentym Michnickim, 7.XI.1774 

  

Mi dzy WJMci Ks. Box Radoszewskim kanonikiem sandomierskim przewietnej kapituy 

do niniejszego kontraktu delegowanym z jednej a JMci Panem Walentym Michnickim kunsztu 

malarskiego magistrem czyni si takowe postanowienie. I przewietna kapitua sandomierska 

majc w kociele swoim kolegiackim osiem otarzy przy omiu filarach nowo-wystawionych 

dwie osoby na postumentach osobnych i sztuk lamperii w otwartym miejscu przez zniesienie 

otarza starego nowo-dorobionej, to wszystko chcc zotem i lakierowaniem w kolorze szarym 

ozdobi, JMci Pana Walentego Michnickiego do tej wszystkiej zaywa roboty, któr te z stro-

ny swojej rzeczony JM Pan Michnicki chtnie przyjmuje, i one bez najmniejszego zawodu 

zacz  robi, i zakoczy, niniejszym kontraktem obliguje si, a to z obydwóch stron pod tak 

w niczym teraz, i na po tym nieodmienn umow. To jest bierze JM Pan Michnicki na siebie 

obowizek ogólny na wszystko, tak co do materiaów malarskich jako, zota, farb, pokostew, 

etc. jako te i czeladzi ekspensy, oprócz rusztowania do otarzy, które ekspens przewietnej 

kapituy przystawione by powinno. Chcc przewietna kapitua mie pewno roboty, a JMci 

Pan Michnicki pomiarkowa swój ekspens, eby po tym dla obydwóch stron nie czyni […] ja-

kie nieukontentowanie tak wzgldem roboty jako te postanowi si majcy ogólnej od 

wszystkich otarzy ceny. Pozwolia przewietna kapitua jeszcze przed zawarciem tego kon-

traktu temu JMci P Michnickiemi, aby dwa pierwsze od wielkich drzwi w sztuce stolarskiej 

wylakierowa a w rzebie snycerskiej suto wyzoci otarze, a to dla próby z strony przewiet-

nej kapituy JMci P magistra roboty, z strony za jego dla pomiarkowania si w susznej i na t 

robot wystarczajcej postanowi si majcy niniejszym kontraktem dla tego JMci P magistra 

cent, i zapaty, co gdy si ju stao, przeto z polnej midzy kontraktujcymi umowy, inkludujc 
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ju zakoczone otarze obowizuje si przewietna kapitua zapaci JMci P Michnickiemu ze 

wszystkim ogólnie sum czerwonych zotych wanych obrczkowych osiemset dico nro #800. 

Które trzema ratami zapaci bdzie powinna, to jest przy podpisaniu tego kontraktu czerwo-

nych zotych trzysta, w rodku dokoczonej roboty czerwonych zotych dwiecie, a przy do-

koczeniu czerwonych zotych trzysta, rzeczony JMci P Michnicki z prokuratorii przewietnej 

kapituy za swoimi rewersami odbierze. To sobie za przewietna kapitua niniejszym kontrak-

tem ostrzega aby lepszy by polor i szlifowanie gadsze jak jest w tych dwóch otarzach ju 

zakoczonych tudzie w pozocie aby adnego nie byo falsa sowem gdyby pokazay omyki, 

choby te ju i po zakoczonej robocie, tedy t za sprawiedliwym uznaniem swoim kosztem 

Pan Michnicki poprawi bdzie powinien. Ostrzega sobie i to przewietna kapitua aby JMci 

Pan Michnicki w przecigu czasu tej roboty adn si inn nie zatrudnia, i innych na stronie 

kontraktów nie akceptowa. Co wszystko jako sobie kontraktujce strony pod sumieniem rze-

telnie dotrzyma obiecuj, a w przypadku niedotrzymania forum konsystorza generalnego die-

cezjalnego do rozsdzenia si naznaczaj, tak si wasnymi podpisuj rkami. Dziao si 

w Sandomierzu dnia siódmego listopada roku paskiego 1774go. 

Ks. W Boxa Radoszewski kanonik sandomir od p kapituy delegowany mp 

Walenty Michnicki 

Niej na podpisie wyraony zeznajc tym skryptem swoim jako in vim kontraktu tego 

uczynionego z przewietn kapitu sandom wybraem tak na zoto do Krakowa, jako i na moj 

potrzeb rónymi czasy do dnia dwudziestego listopada roku 1774 czerwonych zotych cztery-

sta pi dziesit dico 450 z to z prokuratorii przewietnej kapituy sandom na co si dla lepszej 

wiary rk wasn podpisuj dat w Sandom de 20 9bris ano dni 1774. Walenty Michnicki 

Item d 5 january ano dni 1775 wzgldem ad Jmci ks. wiceprokuratora do Krakowa na […] 

do lakierowania czerwonych zotych sto dico #100 na co si wasn podpisuj rk dat ut supra 

Walenty Michnicki 

De 11 aprili 1775 wzi em z prokuratorii na zapacenie czeladzi czerwonych trzydzieci di-

co 30 na co si podpisuj Walenty Michnicki 

Item de 25 maij ano ut supra wziem z prokuratorii na ekspens i zapacenie czeladzi czer-

wonych zotych pi dziesit dico #50 na co si wasn podpisuj rk Walenty Michnicki 

Item de 20 juli (17)75 odebraem z prokuratorii na ekspens czerwonych z dwadziecia na 

co si podpisuj Walenty Michnicki 

Item de 5 8bris (17)75 odebraem z prokuratorii na ekspens czerwonych dziesi  Walenty 

Michnicki 

Item de 5 9bris (17)75 odebraem z prokuratorii na ekspens czer zo 50 Walenty Michnicki 

Item de 20 apri 1776 odebraem z prokuratorii na ekspens czerw zo 30 Walenty Michnicki 

Item de 22 maij 1776 odebraem z prokuratorii na ekspens czer zotych 20 Walenty Mich-

nicki 

Item de 227 8bris 1776 odebraem reszty ad complementum #800 czerwonych zotych 

czterdzieci Walenty Michnicki. 
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NEW SOURCES FOR MACIEJ POLEJOWSKI’S WORKS  
IN THE SANDOMIERZ COLLEGIATE CHURCH 

 
 

Summary 
 
The works by the Lvov sculptor Maciej Polejowski that he created for the collegiate church in 

Sandomierz are relatively well researched thanks to the studies done by Jerzy Kowalczyk. However, 
in the light of new archival material – mainly bills and the book of expenses – our knowledge about 
the functioning and the staff of Polejowski’s workshop as well as about the range of the work they 
did may be complemented. It seems that apart from Archbishop Sierakowski also Rev. Jacek 
Kochaski contributed to the idea of bringing the Lvov master to Sandomierz, as he supervised Po-
lejowski’s work on behalf of the Chapter. Analysis of record office materials as well as of actual 
works has allowed distinguishing among the Lvov master’s works some original ones by Franz 
Muller, who seems to have been a member of the staff of Polejowski’s workshop. Also, a recently 
found order of 1768 for paintings for the new bye-altars is important – it shows that is not true that 
the issue of the iconography of the Sandomierz altars is a secondary one. Apart from the patterns for 
the altar structures proposed by Kowalczyk, also prints by F. X. Habermann may be pointed to, as 
they also influenced the ornamentation used by Polejowski. On the other hand, Georg Christoph 
Götz’s projects may be here referred to as well. New materials have allowed determining the origi-
nal colors of the retables, and also defining the range of interventions from the employer (the Chap-
ter) in the general composition directives. Also the throne of the exposition that at present plays the 
role of the basis of the crucifix should be connected with Polejowski’s workshop, and the adoring 
angels should be considered a work of the master himself. 
 

Key words: Maciej Polejowski, Lvov rococo sculpture, Sandomierz, rocaille, sculpture, street 

furniture. 

Translated by Tadeusz Karowicz 

 

 

NOWE RÓDA DO PRAC MACIEJA POLEJOWSKIEGO  

W KOLEGIACIE SANDOMIERSKIEJ   

 

 

Streszczenie 

 

Prace lwowskiego rzebiarza Macieja Polejowskiego dla kolegiaty w Sandomierzu s stosun-

kowo dobrze znane dziki badaniom Jerzego Kowalczyka. Jednak w wietle nowych materiaów 

archiwalnych, gównie rachunków i ksig fabrycznych, mona uzupeni wiedz na temat funkcjo-

nowania i skadu warsztatu Polejowskiego oraz zakresu pracy. Jak si wydaje, w sprowadzeniu do 

Sandomierza lwowskiego mistrza oprócz abp. Sierakowskiego móg mie take udzia ks. Jacek 

Kochaski, który z ramienia kapituy nadzorowa jego prace. Analiza materiaów archiwalnych 

i zabytków pozwolia wyodrbni prace autorskie Franza Mullera, prawdopodobnie czonka warsz-

tatu Polejowskiego, z prac lwowskiego mistrza. Istotn informacj jest take odnaleziona dyspozy-

cja obrazów w nowych otarzach bocznych, która powstaa ju w 1768 roku. Tak wic nie jest 

prawd jakoby zagadnienie ikonografii otarzy sandomierskich byo wtórne. Oprócz zaproponowa-
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nych przez Kowalczyka wzorców dla struktur otarzy, mona take wskaza inne ryciny F.X. Ha-

bermanna, którego sztychy miay wpyw na zastosowan przez Polejowskiego ornamentyk. Cho 

tu mon take wskaza na projekty Georga Christopha Götza. Nowe materiay pozwoliy ustali 

pierwotn kolorystyk nastaw, a take okreli zakres ingerencji zleceniodawcy (kapituy) w ogólne 

wytyczne kompozycyjne. Take tron wystawienia, który obecnie peni funkcj podstawy pod krucy-

fiks, naley wiza z warsztatem Polejowskiego, a anioy adorujce za wasnorczne dzieo mistrza.  

 
Sowa kluczowe: Maciej Polejowski, lwowska rze ba rokokowa, Sandomierz, rocaille, rzeba, ma-
a architektura. 
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