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WSTĘP

Temat  mojej  pracy  magisterskiej  wybrałem  nieprzypadkowo.  Moim 

celem  było  bowiem  napisanie  pracy,  która  poświęcona  będzie  dziejom 

związanym  z  regionem  i  otoczeniem,  w  którym  mieszkam  na  co  dzień. 

Historia regionalna interesuje mnie w szczególności, a poznawanie dziejów 

najbliższego otoczenia jest moją pasją.

Powstało  już  bardzo  wiele  opracowań  dotyczących  postaci  Henryka 

Siemiradzkiego.  Ten  wybitny  malarz  tworzący  w  duchu  akademickim 

doceniany był już za życia, w dodatku przez takie osobistości polskiej kultury 

jak Henryk Sienkiewicz czy też Józef Kraszewski. W istocie należy docenić 

nie tylko wielki kunszt tego artysty, ale również jego wspaniałomyślność. To 

właśnie  Siemiradzki  zapoczątkował  zbiory  Muzeum  Narodowego  w 

Krakowie przekazując do niego swoje monumentalne dzieło – "Pochodnie 

Nerona".  W  ślad  za  nim  poszli  inni  malarze,  którzy  kolejno  wzbogacali 

tworzące się muzeum.

Na  podstawie  materiałów  jakie  udało  mi  się  zebrać,  zauważyłem 

jednak, że Siemiradzki staje się coraz bardziej zapomniany. Nie poświęca się 

już mu miejsca na łamach prasy naukowej czy nawet  popularnonaukowej. 

Związane  jest  to  zapewne  z  dynamicznym  rozwojem  kultury  masowej. 

Poprzez swoją pracę chciałbym przybliżyć postać Henryka Siemiradzkiego, w 

dodatku w odniesieniu do dziejów mojego regionu.

Strzałków jest miejscowością, która co prawda nie obfitowała w swej 

historii w wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, ale mimo to zasługuje na 

uwagę. Jest to bowiem miejscowość istniejąca od co najmniej XIV wieku a 

więc  niewiele  młodsza  od  oddalonego  o  kilka  kilometrów  miasta 

powiatowego – Radomska.

Tematyka związana z pobytem Henryka Siemiradzkiego w Strzałkowie 
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nie była dotąd poruszna w takim kontekście. W prasie lokalnej ukazało się co 

prawda  kilka  artykułów,  ale  zwykle  były  one  tylko  powielaniem tego,  co 

zostało  już  wcześniej  napisane.  Ponadto  wspomniane  artykuły  częściej 

zapoznawały czytelników z postacią Siemiradzkiego niż z samym wątkiem 

jego pobytu w Strzałkowie.

Pracę  tę  napisałem  przede  wszystkim  na  podstawie  wzmianek 

dotyczących pobytu Siemiradzkiego w Strzałkowie, znajdujących się w prasie 

oraz jego licznych biografiach. Sporo ważnych wiadomości zaczerpnąłem z 

kronik  dwóch  szkół  mieszczących  się  w  Strzałkowie  a  także  z  ogólnych 

opracowań  dotyczących  powiatu  radomszczańskiego,  gdyż  miejscowość 

Strzałków nie doczekała się swojej monografii.

Podział tej pracy na trzy rozdziały pozwolił na przedstawienie tematu w 

sposób  wyczerpujący.  Każdy  z  rozdziałów  poświęcony  jest  odrębnej, 

wydawać  by  się  mogło,  niezależnej  od  siebie  tematyce.  Taki  podział 

gwarantuje jednak gruntowne prześledzenie tematu. W pierwszym rozdziale 

dowiedzieć  się  można  o  położeniu  geograficznym  powiatu 

radomszczańskiego i Strzałkowa, a także o dziejach tej miejscowości. Jest to 

niezwykle istotne, gdyż przed zapoznaniem się z sylwetką artysty, czytelnik 

doskonale wie, jakie były koleje losu posiadłości, którą Siemiradzki nabył. W 

drugim rozdziale prezentuję Henryka Siemiradzkiego. Przeczytać więc można 

o  jego  dzieciństwie,  wykształceniu,  podróżach  i  przede  wszystkim  o 

obrazach,  które  tworzył.  Można  w  ten  sposób  uświadomić  sobie  kim tak 

naprawdę był  malarz,  jak  postrzegali  go inni,  i  gdzie  jest  jego miejsce  w 

świecie  sztuki.  Trzeci  rozdział  jest  ukoronowaniem  całej  mojej  pracy 

magisterskiej. Znajdują się w nim wszelkie, nawet najdrobniejsze wzmianki 

dotyczące  pobytu  Henryka  Siemiradzkiego  w  Strzałkowie  i  powiecie 

radomszczańskim.  Z  tego  rozdziału  można  się  dowiedzieć  kiedy  malarz 

przebywał w swoim dworku, jakimi szlakami się poruszał, z kim się spotykał.

Moim  zdaniem  praca  wyczerpuje  zakres  tematyczny  jaki  obrałem. 

Może się jednak okazać, że w przyszłości znajdą się kolejne źródła dotyczące 
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związków  Henryka  Siemiradzkiego  z  powiatem  radomszczańskim. 

Szczególnie  cenne  byłyby  listy  Siemiradzkiego  opisujące  pobyty  w 

Strzałkowie.

Dziękuję  za  pomoc  w  udostępnianiu  cennych  źródeł  następujacym 

osobom:  dyrekcji  i  pracownikom  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  J. 

Wybickiego  w  Strzałkowie,  dyrekcji  Zespołu  Szkoł  Agrobiznesu  w 

Strzałkowie,  księdzu  proboszczowi  Jackowi  Zielińskiemu  z  parafii 

Nawiedzenia  NMP  w  Strzałkowie,  Panu  Zdzisławowi  Wiśniewskiemu  z 

Radomszczańskiego  Niezależnego  Serwisu  Regionalnego  Noworadomsk.pl 

oraz wszystkim pozostałym osobom, które przyczyniły się do powstania tej 

pracy.
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I ROZDZIAŁ

Dzieje Strzałkowa do końca XIX wieku

1. Położenie powiatu radomszczańskiego

Opisując  dzieje  Strzałkowa  należy  rozpocząć  od  położenia 

geograficznego  powiatu  radomszczańskiego,  w  którym  wieś  się  znajduje. 

Region  radomszczański  to  obszar  znajdujący  się  w  południowej  części 

Wyżyny  Łódzkiej,  na  tzw.  Jurze  Radomszczańskiej,  tworzącej  rygiel 

pomiędzy  Niecką  Łódzką  a  Niecką  Nidziańską.  Powiat  położony  jest  w 

dolinie rzeki Warty (na wschód od jej środkowego biegu), Widawki i Pilicy 

(na zachód od jej środkowego biegu).1

Najwyższym  wzniesieniem  w  powiecie  jest  Góra  Chełmo,  ma  ona 

wysokość 323 m.n.p.m. Niższa jest Bąkowa Góra znajdująca się w odległości 

kilkunastu kilometrów od Góry Chełmo.2

Słowo  „powiat”  określane  było  w  średniowieczu  i  nowożytności 

słowem „districtus”. Oznaczało ono teren należący do jednego właściciela a 

także obszar bez względu na jego zasięg i charakter polityczny. W późnym 

średniowieczu  na  Śląsku  „districtus”  obejmował  teren  podlegający  władzy 

sądowniczej wójta wraz z głównym miastem. W drugiej połowie XIV wieku 

zaś terminem „districtus” określano obszar podlegający sądowi ziemskiemu 

wraz z miastem, w którym ten sąd miał swoją siedzibę.3 Można więc wysunąć 

wniosek, że początkowo za powiat uważano obszar, na którym działał sąd.

W XVI wieku powierzchnia powiatu radomszczańskiego obejmowała 

2340  km2.  Należał  on  wówczas  do  powiatu  sieradzkiego.4 Województwo 

sieradzkie  składało  się  wówczas  także  z  powiatu  piotrkowskiego, 
1 A. Sztajno, Z dziejów genezy i rozwoju Radomska w okresie od XI/XII do XVI wieku, Radomsko 2003, 

s. 21-22.
2 T. A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005, s. 13.
3 A. Gąsiorowski, Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI wieku. Z zagadnień zarządu terytorialnego i podziału 

Polski, Poznań 1965, s. 19-20.
4 Atlas Historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI 

wieku, pod red. H. Rutkowskiego, oprac. K. Chłapowski, A. Dunin-Wąsowicz, S. K. Kuczyński, K. 
Pacuski, E. Rutkowska, S. Trawkowski, M. Wilska. Cz. II Komentarz. Indeksy, Warszawa 1998, s. 49.
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sieradzkiego i szadkowskiego.

2. Położenie Strzałkowa i etymologia nazwy miejscowości

Strzałków  to  miejscowość  położona  około  trzech  kilometrów  na 

południowy-wschód od Radomska. Z siedzibą powiatu wieś połączona jest 

drogą, która obecnie wiedzie do Kobiel Wielkich a dalej do Wielgomłyn. Z 

kolei ze Strzałkowa jadąc na północny wschód można dotrzeć do Dziepółci i 

dalej do Dmenina.

W roku 1674 drogę prowadzącą od Rynku w Radomsku w kierunku 

południowo-wschodnim nazywano drogą publiczną  na wprost  Strzałkowa.5 

Inne  ulice  w  Radomsku  swoje  nazwy  wzięły  w  tym  czasie  od  nazw 

większych  miejscowości  do  których  prowadziły  –  Kalisza,  Piotrkowa, 

Krakowa  a  także  Kietlina.  Świadczyć  to  może  o  stosunkowo  dużym 

znaczeniu Strzałkowa i Kietlina w okolicy, bądź tym, że te drogi prowadziły 

bezpośrednio  do  wspomnianych  wsi,  które  położone  były  zaledwie  kilka 

kilometrów od miasta.

W Strzałkowie  znajdują  się  trzy  stawy,  które  dają  początek  strudze 

zwanej  dawniej  Bryliska,  obecnie  Brodek.  Wpada  ona  do  Orzechówki  a 

stamtąd  do  Warty.6 Wieś  otoczona  jest  licznymi  lasami  i  torfowiskami. 

Okoliczna przyroda jest także schronieniem dla wielu zwierząt.7

Legenda rozpowszechniona wśród mieszkańców wsi mówi, że nazwa 

miejscowości pochodzi od słowa strzała. Rzekomo tutaj wyrabiano strzały dla 

księcia i jego drużyny, tak aby mogli się bronić przed wrogami i polować.8 

Możliwe jest jednak, że nazwa Strzałków pochodzi od określenia jednostki 

miary długości (od środka piersi do końca najdłuższego palca wyprostowanej 

i  ułożonej  poziomo  ręki  dorosłego  człowieka),  części  pługa,  który  zbiera 
5 T. A. Nowak, Najstarsza topografia Radomska (do 1818 r.). Przyczynek do dziejów miasta, [w:] Zeszyty 

Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego. Tom III, Radomsko 2009, s. 
35.

6 T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa Radomska i regionu (Katalog), Radomsko 2009, s. 111.
7 Leśna ścieżka edukacyjna w Leśnictwie Strzałków, wyd. Nadleśnictwo Radomsko, Radomsko, brak daty 

wydania.
8 A. Romańska, Dzieje miejscowości i parafii Strzałków (do 1945 r.). Praca magisterska napisana pod 

kierunkiem ks. prof. dr hab. J. Związka w Instytucie Filozoficzno-Historycznym Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000, s. 19.
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oraną ziemię, rośliny lu nawet od określenia miejsca na spodzie kopyta konia. 

Powyższe określenia tłumaczą bowiem znaczenie słowa strzała bądź strzałka, 

a więc rdzeń nazwy miejscowości Strzałków.9

Warto również przyjrzeć się  drugiej  części  nazwy wsi  a mianowicie 

końcówce -ów. Miejscowości których nazwy kończą się na -ów a także na 

-owa,  -in,  -ina,  ino  są  często  spotykane  na  obszarze  Wielkopolski, 

Małopolski,  Polsce  centralnej  i  na  Śląsku.  Najczęściej  miejscowości  te 

powstawały  w  drugiej  połowie  XIV wieku  a  więc  w  okresie,  w  którym 

pojawiają się pierwsze wzmianki na temat Strzałkowa.10

W  różnych  okresach  historii,  Strzałków  występuje  pod  nieco 

innymi nazwami – Stralkow, Sthrzalkow, Strzalkowicz, Strzałkowiec. Wynika 

to zapewne z tego, że używano wówczas języka łacińskiego i  zapisywanie 

nazw własnych mogło się różnić u różnych pisarzy.11

Na mapie sieci  osadniczej  powiatu radomszczańskiego z XVI wieku 

zaznaczono  nawet  dwie  miejscowości  –  Strzałków i  Strzałkowiec.  Po  ich 

położeniu można wywnioskować, że Strzałkowiec był częścią duchowną, bo 

znajduje się mniej więcej w tym miejscu gdzie kościół.12

3. Dzieje miejscowości

Historia  Strzałkowa  wiąże  się  z  historią  miasta  Radomska  a  także 

całego  powiatu  radomszczańskiego.  To  właśnie  w  mieście  oraz  w  innych 

większych  miejscowościach  powiatu  rozgrywały  się  wydarzenia,  które 

zapisały się w historii. Nie oznacza to, że Strzałków jest miejscowością, która 

nie  obfitowała  w  żadne  wydarzenia  historyczne.  Z  całą  pewnością  źródeł 

dotyczących historii wsi zachowało się bardzo niewiele.

W  wykazie  Krajowego  Ośrodka  Badań  i  Dokumentacji  zabytków 

znajdują się trzy obiekty leżące w Strzałkowie. Są to:

9 J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. V, Kraków 1907, s . 249.
10 F. Nieckula, Nazwy miejscowe z sufiksami -ov, -in na obszarze Wielkopolski i Małopolski, Wrocław 

1971, s. 354.
11 J. Karłowcz, tamże, s. 249.
12 Powiat Radomszczański. Mapa sieci osadniczej z XVI w., wyk E. I T. Grabarczyk, [w:] Zeszyty 

Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego. Tom III, Radomsko 2009.
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- kościół fil. p.w. św. Józefa, drewn., 1650, nr rej.: 227-I-37 z 29.03.1949

-  kościół  par.  p.w.  Nawiedzenia  NMP,  XVI,  1750,  nr  rej.:  228-I-28  z 

28.03.1949 oraz 245 z 27.12.1967

- park pałacowy, XVII, XIX/XX, nr rej.: 346 z 14.02.1985 i z 18.08.1994.13

W wykazie tym jest jednak myląca informacja – w Strzałkowie nigdy 

nie było kościoła  pw. Św. Józefa,  bo nie wynika to z żadnych źródeł,  nie 

potwierdzają  tego  również  mieszkańcy  Strzałkowa  oraz  bezpośrednie 

obserwacje.  Ponadto  trudno  przypuszczać  aby  w  tak  małej  miejscowości 

istniały aż dwa kościoły.

Najstarsze  źródło,  w  którym  pojawia  się  nazwa  miejscowości  to 

dokument fundacyjny kościoła parafialnego znajdującego się w miejscowości 

Szczerców. W akcie  fundacyjnym z 8 września  1367 roku król  Kazimierz 

Wielki  nadaje parafii  dziesięciny z ról  dworów królewskich ze Strzałkowa 

oraz  trzech  innych  miejscowości.  Pewne  jest,  że  chodzi  o  Strzałków pod 

Radomskiem gdyż określono, że wieś ta należy do parafii Radomsk.14

Kolejne informacje  z  początków XV wieku wydają się  nieścisłe.  20 

grudnia 1402 roku Jan z Tęczyna herbu Topór zamienił się miejscowościami z 

Jaśkiem z Grodzina dając mu także 300 grzywien groszy praskich. Strzałków 

został przekazany przez tego pierwszego w zamian za miejscowość Zielenice 

pod Krakowem. Kilka miesięcy później, dokładnie 3 marca 1403 roku Jan z 

Tęczyna  zabezpieczył  Strzałków  (a  więc  nie  będący  już  formalnie  jego 

własnością) swojej żonie Katarzynie.15

W roku 1404 ponownie Jan z Tęczyna sprzedał Strzałków. Tym razem 

nowym właścicielem stał się Leonard z Nowaków herbu Poraj. W roku 1407 

nabył on także pół wsi Szczepocice.16 Ze źródeł, które się zachowały wynika 

więc, że najprawdopodobniej Strzałków do 1404 roku był w dalszym ciągu 

własnością  Jana  z  Tęczyna.  W innym przypadku  nie  mogło  by  dojść  do 

13 Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, województwo łódzkie, stan: 31 marca 2010 r.
14 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, W. 

Walewskiego, t. XI, Warszawa 1890, s. 850. (Dalej jako: Słownik geograficzny).
15 Słownik geograficzny..., 447.
16 Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, pod red. ks. S. 

Kozierowskiego, t. VII, Poznań 1928, s. 147.
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sprzedaży wsi Leonardowi z Nowaków.

Przy  analizie  pochodzenia  nazwy  miejscowości  Strzałków,  często 

przyjmuje się, że pochodzi ona od nazwiska właściciela. Tymczasem Leonard 

Strzałkowski przyjął nazwisko od nazwy miejscowości, którą zakupił, a nie 

na odwrót. Był on fundatorem kościoła w Strzałkowie.17 W dziele Romualda 

Hube pod tytułem „Kościół parafialny Stary i Nowy w Radomsku” zachowała 

się  informacja,  że  Leonard  Strzałkowski  miał  jeszcze  jedno imię  –  Róż.18 

Żadne inne źródła nie potwierdzają jednak tej informacji.

Po śmierci Leonarda Strzałkowskiego z Nowaków do wsi przyjeżdżali 

prałaci i kanonicy aby odpoczywać. W 1521 roku dziedzicem Strzałkowa był 

Janusz z Kalinowy Zaręba. W późniejszych latach XVI wieku w Strzałkowie 

gościł scholastyk krakowski, kanonik gnieźnieński Marcin Rusiecki (zwany 

Izbieńskim)  herbu  Róża.  W  aktach  miasta  Piotrkowa  zachowały  się 

informacje, że Rusiecki nie pozwolił  uszczuplać posiadłości Strzałków i w 

latach 1546 i 1570 rozgraniczał miejscowość od innych włości.19

Ciekawie  przedstawia  się  wykaz  studentów  Uniwersytetu 

Krakowskiego z XV wieku. Znajduje się tam aż siedem osób pochodzących 

ze  Strzałkowa.  Są  to:  Albertus,  Andreas  Johannis,  Bernhardus  Derslai 

(uzyskał  pierwszy  stopień  naukowy  w  roku  1416),  Bernhardus  Johannis, 

Johannes Sulconis, Petrus Jeronimi oraz Vincecnius Petri (pierwszy stopień 

naukowy uzyskał w 1442 roku).20

Spisy poborowe z lat 1552 i 1564 podają, że na Strzałków składały się 

dwie  odrębne  miejscowości  –  Strzałków i  Strzałkowiec.  Część  królewska 

(Strzałków) miała w roku 1564 ośmiu kmieci na osiem łanów i jeden ogród. 

Dawali oni dwa korce owsa a dochód tej miejscowości wynosił „28 fl, 5 gr, 

19 sol”.21

W roku 1661 Strzałków należał do dzierżawy radomszczańskiej i liczył 

17 Dzieje kościoła w Strzałkowie opisano w podrozdziale „Kościół w Strzałkowie”.
18 R. Hube, Kościół parafialny Stary i Nowy w Radomsku, Radomsko 1993, s. 42.
19 Słownik geograficzny..., s. 448.
20 A. Pichit, Powiat radomszczański za panowania Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, Radomsko 

2000, s. 66-67. Imiona i nazwiska podane są w języku łacińskim.
21 Słownik geograficzny..., s. 448.
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wówczas sześciu osiadłych kmieci.22

Ze  Strzałkowa  pochodził  Walenty  Lapczyński,  który  uzyskał 

szlachectwo za męstwo na wojnie w czasach króla Stefana Batorego. Od 1581 

roku miał on prawo posługiwać się herbem Jelita.23

W  czasach  Księstwa  Warszawskiego,  dokładnej  w  1809  roku 

Strzałków,  należący  do  dóbr  ekonomii  gidelskiej,  został  sprzedany 

Rawiczom-Biedrzyckim na licytacji.  Powodem było zaciągnięcie pożyczki, 

która  przeznaczona  została  na  utrzymanie  wojska.  Klucz  Strzałków 

obejmował  wówczas  pustkowie  Sucha  Wieś  (łącznie  ze  Strzałkowem  ich 

dochody wynosiły wówczas 3009 zł 22 gr.), wieś Grzebień, Wygodę, część 

Orzechowa,  Szczepocice,  Pustkowie  Papierniak,  folwark  w Strzałkowie  (o 

dochodach  (2581  zł  4  gr.),  folwark  w  Szczepocicach,  propinacja  w 

Strzałkowie  (dochody  2123  zł)  oraz  młyny  we  Wronach,  Brylisku  i 

Kamionce. Łącznie dochody roczne wynosiły 11948 zł 11 gr.24

W  tych  czasach  Strzałków  jest  samodzielną  gminą  a  najwyższe 

urzędnicze stanowiska zajmują Biedrzyccy. W 1864 roku Strzałków ma 217 

dymów.25

Również w okresie kiedy wieś należała do Biedrzyckich, powstała w 

niej szkoła. 21 września 1821 zaczęła ona funkcjonować w wynajętym domu. 

W tym czasie placówka skupiała 20 chłopców i 10 dziewczynek. 16 z nich 

było ewangelikami a 14 katolikami. Przez pierwsze trzy lata nauczycielami 

były osoby cywilne a  od 1824 roku miejscowy prebendarz.  W roku 1827 

nauczycielem był 32-letni Jacek Łypaczewicz, pełniący jednocześnie funkcję 

kapelana w miejscowej kaplicy. W czasach Księstwa Warszawskiego powstał 

nawet  projekt  budynku  szkolnego,  ale  ze  względu  na  brak  pieniędzy  nie 

zrealizowano go.  W 1855 roku opiekun szkoły  elementarnej  z  niedalekich 

Szczepocic  postawił  wniosek  sekcji  oświecenia  rządu  guberialnego  aby 

22 Tamże, s. 448.
23 Tamże, s. 448.
24 Tamże, s. 448.
25 W. Wodzisławski, Z przeszłości Strzałków, "Gazeta Radomskowska" z dnia 21 lipca 1935 r.
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przenieść jego placówkę do Strzałkowa.26 W zachowanych wspomnieniach 

Marii  Keller  jest  informacja,  że  szkołę  założył  Edward  Biedrzycki. 

Uczęszczali  do  niej  także  dorośli  a  nauczycielami  były  kobiety  z  rodziny 

Biedrzyckich.  Uczono  m.in.  historii  kraju  na  podstawie  mapy  Polski  oraz 

tablic z królami. Sporą wagę przywiązywano do modlitw za ojczyznę.27

Za czasów Biedrzyckich doszło nawet do sporu o fragment pastwiska 

leżącego  we  wsi  Brylisko,  na  granicy  posiadłości  wójta  a  terenów 

przynależnych do Strzałkowa. Seweryn Biedrzycki pokłócił się z ówczesnym 

burmistrzem Radomska,  Tadeuszem  Piotrkowskim.  Biedrzycki  w  dniu  14 

czerwca  1840 roku skierował  nawet  skargę  do  guberni  kaliskiej,  w której 

zaznaczył, że burmistrz bezprawnie zajął część pastwiska oraz znajdujący się 

tam młyn.28

W  roku  1869  wieś  Strzałków  wraz  z  miejscowościami  Wrony  i 

Brylisko odłączono od dóbr należących do rządu i ekonomii Gidle.29

W  sierpniu  1874  roku  w  Strzałkowie  gościł  późniejszy  noblista  w 

dziedzinie  literatury Henryk Sienkiewicz.  Przybył tam z narzeczoną Marią 

Kellerówną. Zachowały się fragmenty wspomnień Marii:

„Jutro  pojedziemy  w  pole,  pan  Henryk  wybiera  się  i  po  chatach 

pochodzić,  z  ludem pogawędzić,  (…) tylko,  że to  żniwa,  to ludzie  więcej 

spracowani i zajęci (...)”.30

Cenne są również wypowiedzi chłopów, którzy dowiedziawszy się, że 

Sienkiewicz  jest  pisarzem,  myśleli,  że  zajmuje  się  on  kancelarią  wójta  i 

pisaniem dokumentów urzędowych:

„(...) to pon je pon pisorz, ale nie taki od wójta, bo to psia... mało wart  

taki pon pisorz”.31

Jeden z chłopów obiecał opowiedzieć Sienkiewiczowi na osobności o 

poczynaniach wójtowego pisarza. Ze wspomnień Marii Keller dowiedzieć się 

26 Kronika Szkoły Podstawowej w Strzalkowie, s. 9.
27 B. Wachowicz, Marie jego życia, Warszawa 1996, s. 101.
28 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Akta miasta Radomska, sygn. 259.
29 T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa Radomska i regionu (Katalog), Radomsko 2009, s. 111.
30 B. Wachowicz, dz. cyt, s. 99.
31 Tamże, s. 100.
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również można, że Strzałków to miejsce jej urodzenia, tu także spędziła swoje 

dzieciństwo a w roku 1852 jej rodzice wzięli ślub.32

Nie  zachowały  się  żadne  źródła  opisujące  bezpośrednie  starcia 

mieszkańców Strzałkowa w Powstaniu Styczniowym. Być może wpływ na to 

miał  ówczesny  właściciel  wsi,  Edward  Biedrzycki,  który  należał  do 

stronnictwa „Białych”, czyli zwolenników ugodowej polityki wobec caratu. 

Chłopi mogli obawiać się konsekwencji za udzielanie pomocy powstańcom 

wbrew woli właściciela wsi. Niewykluczone jednak, że czynili to w zupełnej 

konspiracji,  która  nie  wyszła  na  światło  dzienne.  W  1861  roku  Edward 

Biedrzycki  został  nawet  wybrany  do  Rady  Powiatowej  okręgu 

radomszczańskiego.  Piastowane  przez  niego  stanowisko  było  jednak  tylko 

namiastką samorządności na jaką pozwolono Polakom.33

We  wsi  funkcjonowała  karczma.  Znajdowała  się  ona  przy  drodze 

biegnącej  do  Kobiel  Wielkich.  Dzierżawił  ją  Żyd.  Powstanie  Styczniowe 

przerwało  jednak  tą  działalność  i  z  czasem  karczma  uległa  całkowitemu 

zniszczeniu.34

4. Kościół w Strzałkowie

Dzieje  kościoła  w  Strzałkowie  stanowią  odrębną  część  historii  tej 

miejscowości. Pomimo że kościół powstał najprawdopodobniej na początku 

XV wieku,  stał  się  parafią  dopiero  w 1937 roku.35 Wcześniej  mieszkańcy 

Strzałkowa należeli do parafii Św. Lamberta w Radomsku.

Według  "Słownika  geograficznego  Królestwa  Polskiego",  kościół  w 

Strzałkowie powstał już w 1411 roku.36 Miejscowa tradycja dopisała swoją 

historię do okoliczności powstania świątyni.  Otóż Leonard Strzałkowski w 

roku 1410 wyruszył pod Grunwald, gdzie wykazał się męstwem i odwagą w 

bitwie z  Krzyżakami.  Powróciwszy do Strzałkowa dowiedział  się,  że  jego 

32 Tamże, s. 101.
33 R. Szwed, Powstanie Styczniowe w Radomszczańskiem, Radomsko 1987, s. 11-12.
34 Kronika Parafii Strzałków, brak numeracji stron.
35 Kronika Parafii Nawiedzenia NMP w Strzałkowie. Ks. E. Banaszkiewicz Ekspozyt i Pierwszy 

Administrator Parafii, s. 18.
36 Słownik geograficzny..., s. 447.
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żona  wstąpiła  do  klasztoru,  ponieważ  zwątpiła  w  powrót  męża.  Leonard 

Strzałkowski  ufundował  we  wsi  kościół  a  sam  został  zakonnikiem.  Cały 

majątek przekazał biskupom poznańskim.37

W rzeczywistości  funkcjonowała  w  Strzałkowie  prebenda  biskupów 

gnieźnieńskich. Po śmierci fundatora rezydowali tu w lecie prałaci i kanonicy. 

Na stałe przebywał tu tylko jeden kapłan, który miał za zadanie odprawiać 

trzy  msze  tygodniowo  –  za  spokój  duszy  fundatora  Leonarda 

Strzałkowskiego, „pro bono Respublicae” i „pro remissione peccatorum”.

Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Strzałkowie. Widok współczesny. Autor zdjęcia: Paweł  

Dudek.

W Strzałkowie  przebywało więc stosunkowo dużo kapłanów,  kanoników i 

innych  osób  związanych z  kościołem.  Najsłynniejszą  postacią  jest  Marcin 

Rusiecki  zwany  Izbieńskim z  Izdebna  herbu  Róża.  Był  on  scholastykiem 

krakowskim i kanonikiem gnieźnieńskim.
37 Relacja Ilony Zemła, mieszkanki wsi Strzałków, uzyskana dnia 13 stycznia 2010 r.
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Pierwszy zachowany opis terenów podległych parafii pochodzi z 1521 

roku.  Należały  do  niej  wsie  Stobiecko  Miejskie,  Stobiecko,  Okradziszów, 

Płoszów,  Różny,  Zdania,  Piaszczyce,  Golanki,  Bogwidzowy,  Kietlin, 

Orzechów  Orzechowice,  Młodzowy,  Zakrzew,  Bartodzieje,  Strzałów, 

Szczepocice,  Radziechowice  i  Ładzice  a  także  kilka  innych miejscowości, 

które w dzisiejszych czasach nie istnieją.38

Zachowały się wysokości poborów wobec parafii Św. Lamberta z 1521 

roku.  Wieś  Wierzbica,  Bartodzieje,  Okradziszów,  Orzechów,  Strzałków, 

Zakrzówek, Szczepocice, Radziechowice i Ładzice płaciły „kolumbacyę” po 

jednym groszu.39 W spisie tym miejscowość Strzałków występuje dwa razy, w 

dodatku  pisownia  jest  identyczna  w  obu  przypadkach  więc 

najprawdopodobniej  autor  XIX-wiecznej  monografii  parafii  Św.  Lamberta 

nieświadomie powtórzył wieś Strzałków.

38 J. Związek, Radomsko ośrodkiem życia religijnego, [w:] Zeszyty Radomszczańskie. Prace z dziejów 
Radomska i powiatu radomszczańskiego, t. I, Radomsko 2007, s. 31.

39 R. Hube, dz. cyt., s. 42.
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Obraz „Panorama Strzałkowska” z 1683 roku, znajdujący się w kościele pw. Nawiedzenia  

NMP w Strzałkowie. Autor zdjęcia: Paweł Dudek.

Z roku 1683 pochodzi znajdujący się w dalszym ciągu w miejscowym 

kościele obraz zatytułowany „Panorama Strzałkowska”. Nie jest znany autor 

tego dzieła. Obraz o orientacji poziomej ma wymiary około 200x120 cm i jest 

namalowany farbą olejną na płótnie. Według miejscowej tradycji na obrazie 

znajduje się Leonard z Nowaków Strzałkowski. Niesie on na plecach kościół. 

W chmurach znajdują się zaś św. Katarzyna, św. Andrzej, św. Barbara i Matka 

Boska z Dzieciątkiem. W lewym górnym rogu widoczne jest Radomsko. Na 

całym obrazie widać ponadto wsie Folwarki, Szczepocice Prywatne, Pławno, 

młyn  w  Brylisku,  Dąbrówkę,  Suchą  Wieś.  Obok  rycerza  (Leonarda 

Strzałkowskiego)  widnieje  napis  „Leonardus  Strzałkowski.  Fundator  et 

Donator  lacinujus”.  Z obrazu dowiedzieć  się  można też,  że  w czasie  jego 

powstania  prebendarzem  w  kościele  w  Strzałkowie  był  ks.  Stanisław 

Bużeński,  kanonik gnieźnieński  i  krakowski,  który zmarł  5  kwietnia  1692 
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roku.  W  kościele  znajduje  się  także  obraz  olejny  przedstawiający  żonę 

Leonarda Strzałkowskiego, przebraną w strój zakonny.

Ks. Bonawentura Turski był prebendarzem kościoła w Strzałkowie w 

XVIII  wieku.  W  1742  roku  został  on  archidiakonem  gnieźnieńskim,  ale 

zatrzymał dla siebie kanonię krakowską, probostwo na Spiżu oraz prebendę w 

Strzałkowie. Sfinansował on pokrycie kościoła dachówką, pomalował go w 

środku, zbudował ambonę oraz okazały chór i położył posadzkę z marmuru.40

W  1765  roku  prebendarzem  został  biskup  łucki  i  brzeski  Antoni 

Wołłowicz,  który  zaopatrzył  kościół  w  bogate  wyposażenie.  Ostatnimi 

prebendarzami byli ks. Grzegorz Zachariasewicz (w roku 1812) i ks. Maciej 

Węgierski (do 1836 r.).

Okazuje  się  więc,  że  Strzałków i  znajdująca  się  tam prebenda  była 

atrakcyjnym  miejscem  dla  księży.  Wynika  to  z  faktu,  że  prebenda 

strzałkowska była bogato uposażona a przy tym nie musiała spełniać żadnych 

obowiązków parafialnych, bo te zapewniała okolicznej ludności parafia Św. 

Lamberta w Radomsku. Oprócz kościoła w skład prebendy wchodziła połowa 

wsi Szczepocice oraz wieś królewska Orzechów wraz z młynem. Niezbędne 

w tym przypadku okazało się określenie zasad postępowania w przypadku 

opuszczenia  kościoła  (np.  wskutek  śmierci)  przez  aktualnego  prebendarza. 

Regulował  to  przywilej  króla  Zygmunta  III  w  roku  1697.  Według  niego 

patronami  kościoła  mieli  być  dwaj  starsi  członkowie  herbu  Poraj,  którzy 

decydują o powołaniu nowego księdza w czasie wakatu.

Kościół  w  Strzałkowie  był  w  XIX  wieku  jedną  z  trzech  prebend 

podlegających  parafii  Św.  Lamberta  w  Radomsku.  Dwie  pozostałe, 

znajdujące się w granicach miasta, to kościół Św. Marii Magdaleny i kościół 

Św. Ducha.41

W latach następnych wyznaczano kapelana.  Byli nimi kolejno:

- mianowany w lipcu 1836 r. Wojciech Jędrzejewski (zmarł 26 stycznia 1837 

40 A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem gaograficzno-statystycznym opisana, Warszawa 1883, t. I, 
s. 153.

41 R. Hube, dz. cyt., s. 49.
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r. na probostwie w Kwiatkowicach)

- ks. Stanisław Dabiński (12 maja 1837 – 10 czerwca 1839)

- ks. Jan Łochocki (10 czerwca 1839 – 11 grudnia 1852)

- ks. Antoni Kraszewski (31 stycznia 1853 – 10 lutego 1859)

- ks. Leon Offmański (10 lutego 1859 – 20 sierpnia 1859)

- ks. Ignacy Larecki (20 sierpnia 1859 – 1864).

Zachował  się  protokół  z  przekazania  kościoła  ks.  Stanisławowi 

Dabińskiemu z roku 1837. Napisano w nim:

„Przy wejściu do kościoła od wschodu jest kruchta murowana gontami  

niedawno pokryta, które posadzka jest z cegły ułożona, nieco zdezelowana.  

Drzwi z kruchty przy wejściu do kościoła dębowe, dobre na dwóch zawiasach  

żelaznych,  z  zamkiem staroświeckim,  bez  klucza,  za  pomocą  tylko  antaby 

otwierającym  się,  przy  którym  jest  nadto  wrzeciąc  żelazny,  na  kłódkę 

zamykający się. Drugie drzwi wielkie na zachód, także dębowe, pojedyncze z  

dwoma zawiasami żelaznymi na drag z kościoła zamykane bywają. Posadzka 

na  całym  kościele  jest  marmurowa  w  szachownicę  porządni  i  ozdobnie 

ułożona,  cała dobra.  Sklepienie  na całym kościele  wymurowane,  ozdobnie 

malowane, w niektórych tylko miejscach przez dawniejsze przeciekanie wody 

uszkodzone. Okien na całym kościele dużych jest sześć. Ołtarzy w kościele  

jest trzy, wszystkie drewniane roboty stolarskiej. W wielkim ołtarzu jest obraz 

Matki  Boskiej  Łaskawej,  mensa  tegoż  ołtarza  murowana,  antepedium 

drewniane, malowane. Drugie dwa ołtarze mieszczą w sobie: jeden obraz św.  

Barbary, drugi obraz Nawiedzenia N.M.P. - wszystkie niebiesko malowane,  

prócz  ołtarza  wielkiego,  który  dosyć  jest  porządny  z  sztukateriami  w  

niektórych miejscach malarsko – pozłacanemi, dwa drugie są proste i dużo  

zestarzałe – w kaplicach. Krzyżowych są dwie mensy murowane z gradusami  

pojedyńczemi,  w których frontony są drewniane,  wyginane dosyć ozdobnie  

pomalowane. Nad jedną wisi obraz w ramach pozłacanych dużo zniszczonych  

2ch św. Arcy Biskupów Gnieźnieńskich Wojciecha i Gaudencjusza, na płótnie  

olejno malowany, w jednym miejscu przepalony, nad drugą jest obraz także  
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nieco  porządniejszy  św.  Wincentego  Kadłubka  i  Błogosławionego Michała 

Giedroycia. Chór w kościele drewniany  z takiemiż schodami cały ozdobnie 

malowany, na drzwi na zawiasach zamykany, lecz żadnych organ na nim nie  

masz.  Ambona  także  drewniana  z  takiemiż  schodami,  cała  malowana  w 

dobrym  stanie.  Cmentarz  wkoło  kościoła  ze  trzech  stron  jest  opasany  

parkanem w tarcice w słupy postawionym, w części  już  zdezelowanego, w  

czwartej zaś strony jest płot w stawiankę z brzeziny porządnie ułożony. Obok 

kościoła jest dzwonnica prosta w cztery słupy w ziemię wkopane zbudowana,  

w której jest tylko jeden dzwon niewielki, w dachu zupełnie zniszczona, grozi 

niebezpieczeństwem obalenia się.42

W 1865 roku rząd przestał finansować kapelanów i władze kościelne 

zlikwidowały  kapelanię  w Strzałkowie.  Od tej  chwili  utrzymanie  kościoła 

spoczęło  na  barkach  parafii  Św.  Lamberta.  Kościołem  zajmowali  się  też 

włościanie.43

Oprócz kościoła, w Strzałkowie znajduje się także pochodząca z XX 

wieku kapliczka oraz siedem krzyży przydrożnych i misyjnych.44

42 Archiwum Parafii w Strzałkowie, s. 21.
43 Tamże, s. 17.
44 J. Nitecki, Obiekty sakralne w Strzałkowie, "Gazeta Radomszczańska" nr 42 z dnia 22 października 2009, 

s. 7.
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II ROZDZIAŁ

Postać Henryka Siemiradzkiego

1. Dzieciństwo i lata młodzieńcze w Charkowie

Henryk Hektor Siemiradzki urodził  się 24 października 1843 roku w 

miejscowości  Biełgorod  w  Guberni  Charkowskiej.1 Niektóre  źródła  jako 

miejsce urodzenia artysty podają miejscowość Pieczeniegi. W istocie chodzi 

jednak o tą samą miejscowość, która z czasem zmieniła nazwę. Rozbieżności 

dotyczą  także  daty  urodzenia.  Józef  Dużyk  podaje  w  swej  książce  pt. 

„Siemiradzki”,  że  zachował  się  czterostronicowy  rękopis  biografii  artysty 

napisany  przez  Bronisława  Wołowskiego.  W  rękopisie  tym  miesiącem 

urodzenia  artysty  jest  wrzesień  a  nie  październik.  Rozbieżność  wynika 

zapewne z faktu, że we wschodniej Europie używano kalendarza juliańskiego. 

Data podana natomiast w tekście mojej pracy pochodzi z epitafium artysty 

znajdującego się w kościele w Strzałkowie, miejscowości w której Henryk 

Siemiradzki zmarł.2

Był synem Hipolita Siemiradzkiego, żołnierza armii carskiej (w 1871 

roku uzyskał stopień generała), oraz Michaliny Prószyńskiej. S. Lewandowski 

podaje w swoim albumie „Henryk Siemiradzki”, że ród malarza pochodzi aż 

z ziemi radomskiej. Według niego w roku 1660, za czasów panowania króla 

Jana Kazimierza, przodek Siemiradzkiego herbu Trzaska pełnił nawet funkcję 

pisarza grodzkiego w Radomiu. Z kolei inny przodek o imieniu Wojciech był 

kanonikiem kapituły krakowskiej,  w roku 1714 został wysłany na trybunał 

koronny w roli deputata.

Nazwisko  pochodzi  od  nazwy  miejscowej  –  wsi  Siemiradz,  która  z 

czasem  została  pochłonięta  przez  rozrastający  się  Radom  i  zapomniana. 

Pierwotnie nazwisko miało postać „Siemieradzki”, z czasem zaniknęło „e” i 

1 S. Lewandowski, Henryk Siemiradzki, Kraków 1911, s. 16.
2 J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 11.
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powstała forma „Siemiradzki”. Pod koniec XVII wieku część rodu osiedliła 

się  w okolicach Nowogródka,  w majątku  Jaroszyce,  i  byli  to  bezpośredni 

przodkowie Henryka Siemiradzkiego.3

Rodzinę  Siemiradzkich  łączyły  bliskie  kontakty  z  rodziną  Adama 

Mickiewicza.  Przez  pewien  czas  krążyła  plotka,  jakoby  nasz  narodowy 

wieszcz wymienił nazwisko Siemiradzkich w „Panu Tadeuszu”. Twierdził tak 

m.in. Ignacy Kraszewski, przyjaciel Siemiradzkiego. Konrad Górski, znawca 

twórczości Mickiewicza, obalił jednak tą tezę stwierdzeniem, że w żadnym 

rękopisie „Pana Tadeusza”, ani w żadnej drukowanej edycji nie pojawia się 

nazwisko Siemiradzkiego.4

Warto zastanowić się w tym miejscu nad narodowością Siemiradzkiego 

gdyż część badaczy rosyjskich uważa go za Rosjanina.  Takie stwierdzenie 

padało  również  w  prasie  rosyjskiej.5 Wynika  to  zapewne  z  faktu,  że 

Siemiradzki urodził się na terenach należących wówczas do Rosji, kształcił 

się  na  uczelniach  rosyjskich,  nawet  w Rzymie  był  rosyjskim poddanym i 

zależnym od władzy carskiej. Caryca Katarzyna II tuż po drugim rozbiorze, 

obejmującym  Ukrainę,  nakazała  wybić  medal  z  napisem  o  treści 

„Przywróciłam to, co zostało oderwane”. W ten sposób dała do zrozumienia, 

że  nastąpiło  zjednoczenie  ziem  stanowiących  niegdyś  część  rosyjskiego 

dziedzictwa. Było to jednak tylko jej wyobrażenie. W rzeczywistości przez 

kilkadziesiąt lat zaborów o ziemiach tych mówiło się „prowincje polskie” lub 

„gubernie  polskie”.  Z  czasem  przyjęło  się  nowe  określenie  -  „gubernie 

zachodnie”.  Na  Ukrainie  przeważali  co  prawda  Ukraińcy  (Rusini),  ale 

szlachta  miała  charakter  czysto  polski.6 Odnosiło  się  to  m.in.  do  rodziny 

Siemiradzkich.

Ojciec  Henryka  Siemiradzkiego,  syn  podkomorzego  powiatu 

nowogrodzkiego,  Hipolit,  służył  z  dużymi  sukcesami  w  armii  carskiej,  w 

3 Tegoż, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość, Wrocław 1984, s. 5.
4 Tamże, s. 5.
5 Tamże, s. 20.
6 P. Wandycz, Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994, s. 36-37.
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1871 roku opuszczając wojsko w randze generała zamieszkał w Warszawie.7 

Fakt  ten  jest  godny  podziwu  gdyż  rzadko  się  zdarzało  aby  Polak  mógł 

osiągnąć  tak  wiele  w  armii  rosyjskiej.  Władze  carskie  po  powstaniu 

styczniowym wychodziły z założenia, że na naród polski składają się dwie 

grupy  społeczne  –  nieprzyjazne  duchowieństwo  wraz  ze  szlachtą  i 

potencjalnie  przyjazne  chłopstwo.  Według  tej  klasyfikacji  Siemiradzcy 

powinni  należeć  do  grupy  nie  cieszącej  się  zaufaniem  rosyjskich  władz. 

Mimo tego  ojciec,  a  później  i  sam Henryk  Siemiradzki  osiągali  znaczące 

sukcesy w społeczności zaborców swojego narodu.

Nie  wpłynęło  to  jednak  na  patriotyczne,  polskie  wychowanie 

przyszłego  malarza.  O jego  przynależności  do  narodu polskiego  świadczy 

także chociażby fakt, że w późniejszym czasie malarz oddał swoje prace na 

rzecz utworzenia Muzeum Narodowego w Krakowie.8 Poza tym u schyłku 

swojego życia zamieszkał na obszarze, który – w przeciwieństwie do terenów 

Charkowa – był ziemią rdzennie polską, i właśnie tam chciał zakończyć swój 

żywot,  a  już  wcześniej  wyjeżdżał  co  roku  z  Włoch  na  kilka  miesięcy  do 

Polski aby odpoczywać i nabierać sił na ojczystej ziemi.

Stanisław  Lewandowski  w  albumie  poświęconym  Siemiradzkiemu 

tłumaczy  czemu  wielcy  artyści  mający  polskie  pochodzenie  z  czasem 

wyjeżdżali z kraju i są uważani przez inne narody za Polaków tylko dlatego, 

że  posiadają  swojsko  brzmiące  imię  i  nazwisko.  Według  niego przyczyną 

takiego  stanu  rzeczy  jest  fakt,  że  w narodzie  polskim przed  połową XIX 

wieku brak było tła  artystycznego mogącego wytworzyć sztukę narodową. 

Nawet jeśli powstawały galerie obrazów, to były to zbiory prywatne, które 

mogli podziwiać nieliczni. Wydawane rozprawy o sztuce i zabytkach trafiały 

tylko do tych, którzy zajmowali się zawodowo tymi dziedzinami i stać ich 

było na kupno książek lub czasopism. Ponadto artyści na terenach polskich, 

według  Lewandowskiego,  nie  byli  wynagradzani  adekwatnie  do  swoich 

7 J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 10-11.
8 Muzeum Narodowe w Krakowie. Historia i wybór zabytków, katalog i wybór zabytków: Franciszek 

Stolot, Warszawa 1987, s. 5.



30

umiejętności.  Autor  nie  wspomina  ani  słowem,  że  chodzi  o  Henryka 

Siemiradzkiego jednakże tezy te doskonale pasują do postaci tego wybitnego 

malarza.9 Jest  to  więc  kolejny  powód  dla  którego  w  świecie  sztuki 

Siemiradzkiego  uważa  się  za  Rosjanina.  Nawet  gdy  był  już  sławny,  jego 

obrazy musiały figurować w dziale sztuki rosyjskiej,  gdyż Polski wówczas 

nie  było  na  mapie.  Pierwsze  fałszywe  informacje  o  pochodzeniu  malarza 

pojawiły się  wraz z  powstaniem dzieła  pod tytułem „Jawnogrzesznica”.  Z 

drugiej  jednak  strony  warto  podkreślić,  że  czasem  „rosyjskość” 

Siemiradzkiego  była  brana  pod  wątpliwość.  Przyjmuje  się,  że  powodem 

niekupienia „Pochodni Nerona” przez cara był fakt, iż chciał on posiadać w 

swych  zbiorach  sztukę  czysto  rosyjską.  Z  Kolei  moskiewska  Galeria 

Trietiakowska  nie  zakupiła  „Dirce  chrześcijańskiej”  dlatego,  że  galeria  ta 

chciała być „wyłącznie rosyjską”.10

Mieszkając już w Rzymie, dom Siemiradzkiego znajdujący się przy via 

Gaeta 1 był ostoją polskości. Niemal każdy Polak przebywający wówczas w 

Rzymie  czuł  się  zobowiązany  do  odwiedzenia  artysty.  Siemiradzki  był 

istotnie symbolem Polski we Włoszech. W jego domu odbywały się zbiorowe 

wigilie  Bożego  Narodzenia,  Święta  Wielkanocne  i  inne  typowo  polskie 

uroczystości.  W  domu  gościli  m.in.  Henryk  Sienkiewicz,  Aleksander 

Stankiewicz, Pius Weloński, Wiktor Brodzki, Ignacy Paderewski, Franciszek 

Liszt.11

Henryk Siemiradzki miał troje rodzeństwa – Stanisław Hipolit (żył w 

latach 1846 – 1847), Maria Justyna (1850 – 1894) i Michał Gabriel (1846 – 

1854).12 Stanisław Lewandowski w swym albumie „Henryk Siemiradzki” nie 

wspomina  jednak  w  ogóle  o  tym  aby  Henryk  Siemiradzki  miał  brata 

Stanisława, zapewne dlatego, że zmarł on przeżywszy zaledwie rok.13

Dzieciństwo  Siemiradzki  spędził  w  Charkowie.  Pierwsze  nauki 

9 S. Lewandowski, dz. cyt., s. 5-10, 19-22.
10 J. Dużyk, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość, Wrocław 1984, s. 20-21.
11 Tamże, s. 24-25.
12 Tegoż, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 11.
13 S. Lewandowski, dz. cyt., s. 123.
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pobierał u swojej matki, która zajmowała się także domem, potem uczęszczał 

do charkowskiego gimnazjum. Zamiłowanie do plastyki i rysunku wzbudził 

w  nim  Dymitr  Bezperczy,  nauczyciel  miejscowej  szkoły.  Ukończył  on 

Akademię  Sztuk  Pięknych  w  Petersburgu  pod  okiem  samego  Karła 

Briułowa.14 Później,  gdy Siemiradzki  był  już  studentem tej  samej  uczelni, 

pisał do rodziców:

„Doprawdy,  nie  wiem,  jak (...)  wyrazić  wdzięczność,  którą  czuję  do  

Bezperczego, bo pod jego kierunkiem wyrobiłem rysunek dość pewny, tak że  

mogę  powiedzieć  dość  śmiało,  iż  w  naszej  klasie  teraz  jestem  jeden  z 

pierwszych (...)”.15

Zanim  jednak  Siemiradzki  trafił  do  Petersburga,  uczył  się  na 

uniwersytecie  w Charkowie,  na  wydziale  fizyko-matematycznym.  Uzyskał 

tam stopień kandydata nauk przyrodniczych obroniwszy pracę pod tytułem 

„O instynkcie  owadów”.  Warto  wspomnieć,  że  nauka  na  uniwersytecie  w 

Charkowie  nie  była  dla  Henryka  Siemiradzkiego  przykrym  obowiązkiem 

gdyż interesował się on także przyrodą a pierwsze jego rysunki przedstawiały 

owady. Mimo usilnych  próśb rodziców, aby kontynuował naukę i  uzyskał 

tytuł profesorski w dziedzinie przyrody, Henryk Siemiradzki postanowił na 

początku 1864 roku,  że wyjedzie z Charkowa. Celem stał  się Petersburg i 

tamtejsza Akademia Sztuk Pięknych.

2. Studia w Petersburgu

W  1758  roku,  na  podstawie  dekretu  senatu  sprzed  roku,  powstała 

Cesarska  Akademia  Sztuk  Pięknych  (Impieratorskaja  Akadiemija 

Chudożestw).16

Rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu w latach 1834-1852 

był  Karl  Briułow.  Dominujący  wówczas  na  uczelni  styl  nazywano 

14 Tamże, s. 17.
15 Listy Henryka Siemiradzkiego do Hipolita i Michaliny Siemiradzkich z roku 1864-1893, Papieski Instytut 

Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 
13.

16 L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986, s. 23.
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„petersbursko-rzymskim” gdyż Briułow wykształcił się w Rzymie. Zadawana 

studentom tematyka dotyczyła głównie starożytnej Grecji  i  Rzymu, niemal 

zupełnie  pomijano  naturalizm,  malarstwo  narodowe  i  sztukę  swojską.  W 

pewnym okresie prace mogły dotyczyć tylko dwóch tematów – starożytności 

bądź  wydarzeń  biblijnych.  Mimo  że  Briułow  zmarł  w  roku  1852,  ciągle 

obowiązywały  wzorce  wypracowane  przez  niego.  Rektorem  za  czasów 

studiów Siemiradzkiego był pochodzący z Włoch Teodor Bruni – pełnił  ta 

funkcję w latach 1855-1871.17

Dzięki  uznaniu  przez  profesorów  talentu  Siemiradzkiego,  mógł  on 

tworzyć  dzieła,  które  dotyczyły  w  istocie  zupełnie  innych  wydarzeń. 

Przykładem  tej  pobłażliwości  jest  obraz  pod  tytułem  „Ludwik  XI  po 

podpisaniu wyroków śmierci”.

12  września  1864  Siemiradzki  odebrał  dyplom  ukończenia 

charkowskiej  uczelni  a  pięć  dni  później,  17 września  wyruszył  w podróż. 

Najpierw pojechał do Moskwy, w której zwiedził  kilka galerii i  muzeów a 

także Kreml oraz udał się do Teatru Wielkiego gdzie obejrzał przedstawienie 

„Trawiaty”  oraz  balet  „Salamandra”.  Dopiero  potem  pojechał  koleją  do 

Petersburga. Podróż była bardzo męcząca i trwała dobę.

„(...) Musiałem siedzieć między brodaczami, napawając się zapachem 

wódki, czosnku, ryby i tym podobnych rzeczy i słuchając dziwnie dowcipne  

rozmowy”.18

Siemiradzki  był  zachwycony  Petersburgiem  jeszcze  bardziej  niż 

Moskwą. Dopiero drugiego dnia pobytu, 27 września 1864 roku napisał list 

do  rodziców,  w  którym  tłumaczył  swoją  zwłokę  a  jednocześnie  zachwyt 

ogromnym miastem:

„Już (...)  drugi  dzień bawię w Petersburgu i  teraz ledwie wybrałem  

chwilkę, aby napisać do Kochanych Rodziców, bo (...) gapienie się po mieście  

17 Tamże, s. 351.
18 Listy Henryka Siemiradzkiego do Hipolita i Michaliny Siemiradzkich z roku 1864-1893, Papieski Instytut 

Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 
23.
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nie pozwalały mi wziąć pióra do ręki”.19

Jeszcze  we  wrześniu  Siemiradzki  udał  się  do  Cesarskiej  Akademii 

Sztuk Pięknych. Uczelnia ta, nazywana także Petersburską Akademią Sztuk 

Pięknych,  powstała  w  roku  1857.20 Przed  złożeniem  formalnej  prośby  o 

przyjęcie do grona studentów, Siemiradzki musiał narysować figurę z gipsu a 

następnie  przedstawić  ją  profesorowi.  2  października  oddał  pracę  i  został 

przyjęty  do  „klasy  gipsowych  głów”.  Nie  był  z  tego  faktu  zadowolony 

ponieważ uważał, że należy mu się miejsce w wyższej klasie zwanej „klasą 

gipsowych figur”:

„(...) nie wiem, za co mam siedzieć w klasie niższej od moich sił. (...)  

Jeżeli  zaś  mogłem  już  narysować  figurę  ,  to  znaczy,  że  dość  jestem  

przygotowany do przedostatniej klasy (...)”.21

Oto fragment innej krytycznej wobec uczelni korespondencji, również 

adresowany do rodziców:

„(...)  rzeczywiście  jest  to  zakład  z  jakimiś  przedpotopowymi 

prawidłami, ścieśniającymi swobodę uczących się w niej, tak że gdyby nie 

nadzieja być wysłanym z czasem za granicę na koszt skarbu, to bym wolał  

przebyć te dwa lata z tymże utrzymaniem we Włoszech lub w innym jakim 

kraju europejskim”.22

Niewiele ponad tydzień później, 12 października Henryk Siemiradzki z 

nieukrywaną radością pisał list do rodziców, w którym oznajmił, że dostał się 

do klasy do której chciał:

„(...) Drodzy Rodzice, jestem przyjęty do Akademii i do tej klasy, do  

której życzyłem, i wczoraj pierwszy raz chodziłem rysować (...)”.23

19 Listy Henryka Siemiradzkiego do Hipolita i Michaliny Siemiradzkich z roku 1864-1893, Papieski Instytut 
Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 
24.

20 L. Bazylow, dz. cyt., s. 23.
21 Listy Henryka Siemiradzkiego do Hipolita i Michaliny Siemiradzkich z roku 1864-1893, Papieski Instytut 

Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 
27.

22 J. Dużyk, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość, Wrocław 1984, s. 9.
23 Listy Henryka Siemiradzkiego do Hipolita i Michaliny Siemiradzkich z roku 1864-1893, Papieski Instytut 

Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 
28.
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Jego entuzjazm wydawał się uzasadniony. Dziwi jednak kolejny list do 

rodziców, napisany pod koniec stycznia, a więc po pięciu miesiącach pobytu 

w Petersburgu i uczęszczania na zajęcia z rysunku:

„Im dłużej jestem w Akademii, tym bardziej przychodzę do wniosku, że  

rada profesorów jest to magiczne koło starych głupców, którym każdy świeżo  

odebrany  order  odejmuje  część  sumienności,  którzy  (...)  poniewierają  

rzeczywistym talentem i pracą, nie troszcząc się bynajmniej o to, co świat  

sobie o nich myśli i mówi”.24

Praca  zaliczeniowa  Siemiradzkiego  wykonana  na  koniec  semestru 

znalazła  się  jednak  w  gronie  najlepszych,  a  profesorowie  polecili 

najpilniejszym uczniom, także Siemiradzkiemu aby oddać ją na konkurs.

Oprócz  uczęszczania  na  zajęcia  Siemiradzki  starał  się  również 

zwiedzać  Petersburg,  m.in.  Ermitaż,  Teatr  Wielki,  nadbrzeże  Newy,  Pałac 

Zimowy a także coroczną wystawę organizowaną w akademii.  Póki co nie 

musiał  pracować  na  swoje  utrzymanie  gdyż  otrzymywał  pieniądze  od 

rodziców. Zachwycał się artystami, którzy przybyli do Rosji prezentować swe 

sztuki tutejszej publiczności. Szczególnie interesowali go artyści włoscy. O 

wszystkim co zobaczył i usłyszał, pisał w listach do rodziców i sam był pełen 

zdziwienia,  że  jego  korespondencja  jest  aż  tak  bogata.  Z  jego  listów 

dowiedzieć się możemy, że od początku studiów zaznajomił się ze znanymi 

artystami,  na  przykład  Nikołajem  Rimski-Korsakowem,  Ilja  Riepinem25, 

Markiem Antokolskim. Sam Riepin wyraził się o artyście dość pochlebnie:

„Polak,  skończył  uniwersytet  charkowski,  syn  generała,  doskonale 

wychowany”.26

W listach do rodziców Siemiradzki pisze o swojej tęsknocie za domem. 

Tęsknota ta szczególnie nasila się w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz 

Wielkanocy.  Wspomina o atmosferze jaka panowała zawsze w rodzinnym, 

24 Listy Henryka Siemiradzkiego do Hipolita i Michaliny Siemiradzkich z roku 1864-1893, Papieski Instytut 
Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 
64.

25 Pisownia nazwiska za: J. Dużyk, Henryk Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986.
26 J. Riepin, Stasow, Antokolski, Siemiradzki. Wyjątek z „Dalekie i bliskie”. Przeł. W. Jaworska, „Przegląd 

Artystyczny” 1951 nr 1, s. 49.
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polskim  domu.  Charków  odwiedza  tylko  w  wakacje.  Podczas  studiów 

zaznajamia  się  z  Polakami  mieszkającymi  w  Petersburgu,  np.  z  rodziną 

Sakowiczów, o czym pisze do rodziców w liście datowanym na październik 

1866  roku.  Według  niego  dom  „gościnny,  prawdziwie  polski,  co  sobotę 

bywają u nich wieczorki i na jednym z nich byłem niedawno, i bardzo rad  

jestem z tego, bo czas spędziłem przyjemnie (...)”.27 Należy zaznaczyć po raz 

kolejny, że Siemiradzki czuł się w pełni Polakiem i nie wypierał się polskości 

także na studiach gdzie mogły go spotkać represje ze względu na wzmożone 

działania Rosjan w tym kierunku po powstaniu styczniowym.

Malarz  opisał  w  listach  również  m.in.  podróż  do  Warszawy,  która 

odbyła się na przełomie lat 1864-1865. W mieście tym pod przewodnictwem 

kolegi ojca, zwiedził Łazienki. W drodze powrotnej do Petersburga skorzystał 

ze znajomości jakie posiadał jego ojciec, żołnierz carski. W okolicach Lublina 

okazało się bowiem, że Henryk Siemiradzki miał problemy z paszportem. Na 

szczęście znajomy ojca załagodził sytuację i młody malarz mógł wracać do 

Petersburga.  Fakt  służenia  ojca  w  armii  carskiej  nie  wpłynął  więc  na 

patriotyczne polskie wychowanie dzieci Hipolita i Michaliny Siemiradzkich.

Pierwszym  znaczącym  sukcesem  artystycznym  Siemiradzkiego  jest 

zdobycie srebrnego medalu za obraz pod tytułem „Ostatnie plaga egipska”. 

Dzieło  powstało  w  okresie  od  marca  do  początków  maja  1865  roku. 

Siemiradzki medal odebrał dopiero po wakacjach, które spędził w Charkowie. 

Fakt  uczęszczania  Siemiradzkiego  na  zajęcia  nie  oznaczał,  że  był  on  już 

pełnoprawnym studentem Akademii  Sztuk Pięknych.  W październiku 1865 

roku  młody  artysta  przy  okazji  konsultacji  w  sprawie  nowego  obrazu 

przedstawił  swoją sytuację rektorowi Fiodorowi Antonowiczowi Bruniemu. 

Według prawa obowiązującego na tejże uczelni studentem mógł zostać tylko 

mężczyzna  w wieku  21  lat  lub  młodszy.  Tymczasem Siemiradzki  był  już 

absolwentem innej uczelni – uniwersytetu w Charkowie. Od samego początku 

27 Listy Henryka Siemiradzkiego do Hipolita i Michaliny Siemiradzkich z roku 1864-1893, Papieski Instytut 
Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 
47.
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został  więc wolnym słuchaczem,  ale  złożył  do Rady Akademii  wniosek o 

przyjęcie  na  studia  z  pełnią  praw.  Wiązało  się  z  tym,  że  dzięki  takiemu 

statusowi mógł otrzymywać od uczelni wsparcie finansowe na dalszy rozwój 

artystyczny.28

W kwietniu 1866 roku otrzymał kolejny srebrny medal.  Za namową 

kilku  profesorów  ponownie  złożył  wniosek  o  przyjęcie  do  grona 

pełnoprawnych  studentów.  We  wrześniu  otrzymał  odpowiedź,  że  został 

przyjęty  ze  wszystkimi  mu  przysługującymi  prawami.  Miesiąc  później 

otrzymał kolejne dwa medale. Tym razem w liście do rodziców wyraził się o 

swojej uczelni nieco lepiej:

„Kto wie, choć prawidła Akademii i przedstawiają wiele trudności, ale,  

jeżeli mi się zawsze będzie tak powodzić jak dotąd, to może i uda się dopiąć  

celu, być wysłanym za granicę”.29

Dwa  kolejne  medale  Siemiradzki  zdobył  we  wrześniu  1867  roku. 

Sukcesy na uczelni sprawiły, że otrzymał pierwsze płatne zamówienia dzięki 

czemu może się uniezależnić od rodziców, którzy do tej pory łożyli na jego 

utrzymanie.  Miesiąc  później,  w  październiku  1867  roku  otrzymuje  duży 

srebrny medal za rysunek. W maju 1868 roku wykonał dzieło pod tytułem 

„Mojżesz i Aron zamieniają laskę w węża wobec faraona”. Obraz ten został 

zakupiony  za  50  rubli  przez  Akademię  jako  wzorcowe  dzieło,  które 

wystawione na publiczny widok studentów miało być dla innych inspiracją. 

Następnie malarz przystępuje do pracy nad kompozycją na mały złoty medal 

–  kolejny  w  uczelnianej  hierarchii.  Po  pozytywnym  zaopiniowaniu  przez 

Radę szkicu pod tytułem „Diogenes ujrzawszy chłopca pijącego wodę dłonią, 

tłucze swoją miskę” przystąpił do malowania. Praca ta pochłonęła go do tego 

stopnia, że zrezygnował z wakacyjnego wypoczynku w rodzinnych stronach a 

także  brakło  mu czasu  nawet  na  pracę  zarobkową przez  co  przyjmuje  od 

28 Listy Henryka Siemiradzkiego do Hipolita i Michaliny Siemiradzkich z roku 1864-1893, Papieski Instytut 
Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 
69.

29 Tamże, s. 71.
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rodziców pieniądze przysłane 31 lipca 1868 roku.30

Siemiradzki  w liście  do rodziców opisuje  wizytę profesorów w jego 

pracowni:

„Nie wiem już, jak znalazł Bruni moją robotę, ale odezwał się o niej 

dobrze  w  ogóle,  może  dlatego,  aby  nie  ostudzić  we  mnie  odwagi  do 

kończenia. I zrobił tylko kilka lekkich uwag (...); takież uwagi robił Markoff i 

dodał, że obok usterek w rysunku, koloryt i malowanie dobre; za to wcale co 

innego zaśpiewał stary Bassin (...), ten nie mógł obojętnie widzieć pejzażu w 

moim obrazie,  bo z jego pojęciami o obrazie historycznym nie zgadza się 

wcale  pejzaż  malowany  sumiennie:  chciałby  on  go  widzieć  traktowanym 

tylko  jako  niezbędną  dekorację,  opartą  nie  na  studiach  z  natury,  ale  na 

naśladownictwie  stylowych,  warunkowych  krajobrazów  starych  klasyków, 

np.  Poussina.  Otóż  tym  starym  zwolennikom  rutyny  chce  się  koniecznie 

prowadzić tym kierunkiem i młodzież, i jest to punkt ciągłej walki między 

nowym i starym stronnictwami i to, co tak oburzyło Bassina w moim obrazie, 

właśnie najwięcej podoba się moim kolegom!”.31

Ta wypowiedź Siemiradzkiego bardzo dobrze oddaje jego stosunek do 

nurtu  akademickiego.  Akademizm  oznaczał  bowiem  sztukę  poddaną 

stereotypom, wtórną, oficjalną. Wzorowano się na dziełach antycznych, które 

były uważane za niedoścignione. Takimi ideałami było malarstwo Rafaela, ale 

także Pousina. Wyróżnikiem akademizmu jest widzenie sztuki w kategoriach 

jednoliniowego rozwoju a także naśladowczy stosunek do dzieł przeszłości, 

czyli  brak  oryginalności.  Ponadto  dzieła  akademickie  są  wierne 

wykształtowanej  doktrynie  mówiącej,  że  istnieje  niezmienność 

podstawowych zasad sztuki. Cechą charakterystyczną, ale nie wyróżniającą, 

jest twierdzenie, iż akademizm jest idealistyczny. Akademicy dbają o wysoką 

rangę sztuk pięknych, obstawali przy intelektualnym i duchowym charakterze 

sztuki.

Dzieło akademickie jest końcowym produktem systemu nauczania. Na 
30 Tamże, s. 79.
31 Tamże, s. 79-80.
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ów  system  składa  się  rysunek  z  ryciny,  odlew,  model,  lekcje  anatomii  i 

perspektywy. Takie nauczanie odzwierciedla  stopniowo ludzkie kształty. W 

nauczaniu akademickim najważniejsza jest teoria, za którą idzie praktyka.

Nazwa akademizm pochodzi od położonego  niedaleko Akropolu gaju 

Akademosa,  gdzie  Platon  dyskutował  ze  swoimi  uczniami.  O  tym słowie 

przypomniano  sobie  w  renesansowej  Florencji,  w  środowisku  artystów 

związanych z dworem medycejskim. Z czasem zaczęły powstawać wspierane 

przez państwo szkoły, w których w przeciwieństwie do szkół rzemieślniczych 

dotowanych przez Kościół,  uczono teorii  a nie praktyki.  Nowe artystyczne 

szkoły  zaczęto  nazywać  akademiami  i  wchodziły  one  w  skład  aparatów 

państwowych.

Okazuje  się  jednak,  że  mimo  prostoty  definicji  akademizmu  i  jego 

teoretycznie  łatwych  do  wychwycenia  odróżników,  sztuka  ta  miała  wiele 

wspólnego  z  innymi  kierunkami  artystycznymi  XIX  i  XX  wieku. 

Nawiązywała bowiem, podobnie jak realizm, czy nawet pop-art, do ideałów z 

przeszłości.32

Akademizm  był  w  swoim  czasie  kierunkiem popularnym na  całym 

świecie. Największy rozkwit tego kierunku przypada na lata 60. i 70. XIX 

wieku, a więc na okres w którym tworzył m.in. Siemiradzki. W tym czasie 

istniał  tzw.  międzynarodowy styl  akademicko  oficjalny,  który  był  efektem 

połączenia się tradycji tegoż kierunku z różnego rodzaju nowymi tendencjami 

pojawiającymi  się  wówczas  w  dziełach  malarzy.  Najwybitniejszymi 

przedstawicielami tej epoki byli Cabanel i Baudry tworzący w Paryżu, Makart 

tworzący  w Wiedniu,  Piloty  tworzący  w Monachium a  także  Siemiradzki, 

który wówczas przebywał na stałe i tworzył w Rzymie.33

Wyodrębnienie  takiego zjawiska jak „polski  akademizm” wydaje  się 

bezzasadne.  Naród polski miał  co prawda wielu wybitnych przedstawicieli 

tego kierunku, z Siemiradzkim na czele, ale z różnych powodów nie można 

32 M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1989, s. 9-17.
33 Tamże, s. 240.
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powiedzieć, że akademizm był nurtem, w którym Polacy się lubowali.34

15 września 1868 roku Henryk Siemiradzki otrzymał złoty medal za 

obraz  pod  tytułem  „Diogenes  rozbijający  kubek”  a  tym  samym  płatne 

zlecenie  na  na  kolejną  pracę.  Potem przyszły  kolejne zamówienia  a  także 

propozycje korepetycji z malarstwa.35

4 listopada 1870 roku otrzymał duży złoty medal za pracę zatytułowaną 

„Aleksander Macedoński i lekarz jego Filip”. Łącznie w trakcie nauki na tej 

uczelni Siemiradzki zdobył pięć srebrnych i dwa złote medale. Sama liczba 

medali nie jest osiągnięciem wartym większej uwagi gdyż traktowane on były 

jako potwierdzenie osiągnięcia kolejnego poziomu umiejętności potrzebnego 

do  ukończenia  szkoły.  Większą  wagę  należałoby  przywiązywać  do  opinii 

jakie  wygłaszali  profesorowie.  Siemiradzki  otrzymał  sześcioletnie 

stypendium  na  uzupełnienie  studiów  w  Rzymie  gdyż  czas  jego  nauki  w 

Petersburgu dobiegał końca. Akademię ukończył formalnie w roku 1871.36

W listach do rodziców pisał o swoich planach po ukończeniu studiów:

„Z  wielką  niecierpliwością  oczekuję  dnia,  kiedy  będę  mógł  już 

wyruszyć z Petersburga i polecieć do Charkowa, (...), a potem z Charkowa,  

gdzie  myślę  przebyć  z  miesiąc  –  wprost  wyjadę  do  Włoch  przez  Odessę,  

Czarne i Śródziemne Morze; taki jest plan mojej podróży".37

W  późniejszym  czasie,  w  kolejnym  liście  do  rodziców,  Henryk 

Siemiradzki pisał, że plany jego podróży zmieniły się:

„pojadę  do  Was,  (...),  przepędzę  z  miesiąc  lub  więcej,  potem  do 

Petersburga znowu dla ukończenia robót, a stąd wprost za granicę morzem,  

ponieważ profesor Bogolubow obiecał mi wyjednać pozwolenie jechania na  

skarbowym statku, płynącym na wiosnę do Grecji”.38

34 Tamże, s. 44.
35 J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 85-86.
36 W. Górska, Henryk Siemiradzki, Warszawa 2007, s. 37.
37 Listy Henryka Siemiradzkiego do Hipolita i Michaliny Siemiradzkich z roku 1864-1893, Papieski Instytut 

Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 
99.

38 Tamże, s. 101.
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3. Podróże po Europie Zachodniej

Petersburg  opuścił  w  lato  1871  roku.  Zatrzymał  się  w Krakowie  w 

drugiej  połowie  sierpnia.  Pobyt  w  tym  mieście  opisuje  rodzicom  dość 

obszernie, z dokładnym opisaniem wszystkich miejsc i zabytków które udało 

mu  się  zobaczyć.  Siemiradzki  zachwycił  się  polskością,  wzruszyły  go 

oglądane zabytki i skarby narodowej przeszłości.39 Potem odwiedził Wiedeń a 

następnie  Monachium  gdzie  spędził  cały  rok  –  z  przerwami  na  krótkie 

podróże.  Siemiradzki  postanowił  odwiedzić  to  niemieckie  miasto  gdyż 

kształciło się tam wielu artystów, także polskiego pochodzenia. Chciał w ten 

sposób poznać specyfikę ich pracy. Warto jednak podkreślić, że pobyt w tej 

miejscowości nie miał charakteru edukacyjnego – na tym etapie twórczego 

rozwoju  Henryk  Siemiradzki  był  już  artystą  w  pełni  niezależnym.  W 

Monachium  pracował  pod  nadzorem  Karla  Piloty'ego.  Jednakże  nadzór 

artystyczny  Piloty'ego  nie  ograniczał  w  żaden  sposób  Siemiradzkiego. 

Siemiradzki nie był więc ani uczniem, ani naśladowcą niemieckiego artysty – 

podpatrywał jedynie styl, z którym wcześniej nie miał okazji się zapoznać. W 

tym  mieście  spotkał  się  także  ze  Stanisławem  Witkiewiczem,  z  którym 

spędzał dużo czasu zwiedzając razem Monachium. Poznał tam także wielu 

innych artystów – Józefa Brandta, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich.40 

W Monachium Siemiradzki skończył „Rzymską orgię” i wystawił ją w galerii 

Kunstverein.  Obraz,  początkowo  nazywany  „Z  czasów  kwitnących 

rzymskiego  cezaryzmu”,  zyskał  duże  uznanie  miejscowego  środowiska 

artystycznego.41 Siemiradzki  w liście  do  rodziców napisał,  że  „obraz  mój 

doznał  powodzenia,  jakiegom się  nigdy  nie  spodziewał”.  Następnie  dzieło 

zostało wysłane do Petersburga i stało się własnością cesarza Aleksandra III. 

Z  kolei  malowaną  w  sepii  kopię  nabył  Wielki  Książę  Włodzimierz 

Aleksandrowicz. Za ten obraz Akademia Sztuk Pięknych odznaczyła swojego 

absolwenta prestiżowym stopniem akademika.

39 J. Dużyk, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość, Wrocław 1984, s. 10.
40 Tegoż, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 126-132.
41 Tegoż, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość, Wrocław 1984, s. 11.
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Artysta  na  krótko wyjechał  do Drezna.42 Spotkał  się  tam z Józefem 

Kraszewskim, znanym polskim pisarzem i publicystą. Wrócił do Monachium 

a  w kwietniu  1872  roku  wyjechał  do  Włoch przez  Innsbruck.  Pierwszym 

włoskim  miastem  na  drodze  jego  podróży  był  Trydent,  potem  Werona, 

Wenecja,  Florencja,  Padwa,  Ferrara,  Bolonia  i  Neapol.  W  każdej 

miejscowości  Siemiradzki  gościł  przez  kilka  dni  i  obszernie  relacjonował 

rodzicom całą podróż. Neapol artysta odwiedził nie ze względu na zabytki 

sztuki,  ale  z  powodu  wybuchu  Wezuwiusza,  wulkanu  znajdującego  się 

nieopodal  miasta.  W liście  do  rodziców  przyznał  nawet,  że  w  drodze  do 

Neapolu  przejeżdżał  przez  Rzym,  ale  postanowił,  że  zwiedzi  to  miasto 

dopiero gdy będzie wracał. W Neapolu Siemiradzki nie omieszkał przyjrzeć 

się działaniom Wezuwiusza z bliska.

„Na  koniec  wysiedliśmy  u  stóp  góry  (która  nawet  już  grzmieć 

przestała),  (...)  przeszliśmy  kilkadziesiąt  kroków  w  bok  przez  winnicę  i 

stanęliśmy nad brzegiem parowu bardzo szerokiego,  z którego wznosił  się 

dym biały i para, cały parów był napełniony czarną masą kamieni: masa ta 

straszliwa, która zalegała parów przez całą jego długość, wypukła w środku, i 

której  powierzchnia,  cała  najeżona  kamieniami  ostrymi  (...)  wyglądała  jak 

strumień głazów i węgla (...) - była to lawa”.43

Opis  wybuchu  Wezuwiusza  i  wykopalisk  w  Pompejach  jest  bardzo 

obszerny,  zajmuje  bowiem  20  stron  maszynopisu  skopiowanych  z  listów 

artysty  do  rodziców.  Relacja  ta  jest  niezwykle  barwa,  pełna  różnorodnych 

impresji.  Siemiradzki  staje  się  więc  niejako  reporterem,  gdyż  wartość 

literacka tych listów jest znacząca.44

Artysta  po  obejrzeniu  Wezuwiusza,  zwiedzeniu  wyspy  Capri  oraz 

Neapolu wrócił przez Rzym do Florencji gdzie miał już wynajętą pracownię i 

42 List z dnia 19 marca 1872 roku do Siemiradzkiego od nieznanego nadawcy, Muzeum Narodowe w 
Krakowie, rękopis nr 1588. W liście tym nadawca niecierpliwi się brakiem odpowiedzi od 
Siemiradzkiego, który przebywa wówczas w Dreźnie. Nie jest to korespondencja od rodziny gdyż w tym 
czasie Henryk Siemiradzki utrzymywał z nią kontakt.

43 Listy Henryka Siemiradzkiego do Hipolita i Michaliny Siemiradzkich z roku 1864-1893, Papieski Instytut 
Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 
167.

44 J. Dużyk, dz. cyt., s. 12.
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tworzył „Jawnogrzesznicę” - pierwszy jego obraz o wielkich rozmiarach.

Za namową znajomych spotkanych w Rzymie w roku 1872 postanowił 

przenieść się tam na stałe i wynająć pracownię.

4. Pobyt w Rzymie

Od 1872 roku zamieszkał w Rzymie przy Via Sistina 104 na drugim 

piętrze.45 Pracownia zaś mieściła się przy Margutta 5.46

Henryk Siemiradzki tak zachwycił się nowym miejscem, że zaniedbał 

nawet swoich znajomych, dla których nie miał już czasu. Wolał tworzyć nowe 

dzieła.  Rzeźbiarz  Pius  Wieloński  napisał  do  Teodora  Wierzbowskiego  w 

grudniu 1881 roku:

„Siemiradzki wietrzy i tropi pieniądze i zajęty swoim domem tak, że z  

nim coraz trudniej się dogadać, w ogóle jest trochę izolowany (...)”.47

Podobny wydźwięk ma list napisany w czerwcu roku 1882:

„z  Siemiradzkim  jesteśmy  trochę  z  daleka,  gdyż  on  koleżeńskich  

stosunków uszanować nie umie, a ja roli pridupnika nie chce przy nim grać  

dalej”.48

Siemiradzki przyznał w listach do rodziców, że nie ma czasu na nic 

poza malowaniem:

„Obecnie tak cały żyję tylko obrazem, o nim myślę ciągle, że nie wiem, 

co mam pisać o Rzymie”.49

Dziełem które pochłonęło cały czas artysty była „Grzesznica”. Potem 

autor zmienił tytuł na „Jawnogrzesznica”. Tworzył go przez osiem miesięcy, 

do  lutego 1873  roku.  Prezentacja  nastąpiła  w marcu  w Petersburgu  gdzie 

obraz  spotkał  się  z  zachwytem  zarówno  innych  artystów  jak  i  władz 

akademii, którą Siemiradzki niedawno ukończył. W późniejszym czasie obraz 

45 J. Dużyk, Siemiradzki.Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 183.
46 Tamże, s. 206.
47 Korespondencja T. Wierzbowskiego, Biblioteka Państwowej Akademii Nauk w Krakowie, rękopis nr 

1881.
48 Tamże.
49 Listy Henryka Siemiradzkiego do Hipolita i Michaliny Siemiradzkich z roku 1864-1893, Papieski Instytut 

Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 
226.
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zaprezentowano także w Warszawie.

W  1873  roku  Siemiradzki  ożenił  się  z  Marią  Prószyńską,  siostrą 

cioteczną.  Małżeństwo to  wymagało dyspensy od papieża.  Watykan wydał 

zgodę we wrześniu 1873 roku.50 Ślub odbył się 28 października w kościele 

św. Antoniego w Warszawie, po czym małżeństwo wyjechało do Rzymu.51

Maria  Siemiradzka,  mimo  młodego  wieku  i  prowincjonalnego 

pochodzenia, szybko zadomowiła się w wielkomiejskim Rzymie. W liście do 

rodziców Henryka  Siemiradzkiego wyczytać  można,  że  mąż dbał  o  swoją 

żonę telegrafując często w sprawie mieszkania, w którym mieli zamieszkać 

po przybyciu do Rzymu. Siemiradzka opowiada również o tym, że artysta 

zabrał ją pewnego wieczoru na zwiedzanie „Colizeum”.52

Henryk Siemiradzki miał czworo dzieci z Marią – Bolesława, Leona, 

Kazimierza i Wandę.53

W październiku 1873 roku Siemiradzki  rozpoczął  prace nad nowym 

dziełem  o  tytule  „Świeczniki  chrystianizmu”.  Aby  lepiej  zapoznać  się  z 

podejmowaną  tematyką  śledził  wiele  książek  mówiących  o  początkach 

chrześcijaństwa.  Korzystał  m.in.  z  „Roczników”  Tacyta  i  opowiadań 

Swetoniusza. Artysta znalazł tam inspirację. Jedno z opowiadań dotyczy kary 

jaką wymierzył cezar chrześcijanom. Za rzekome spalenie Rzymu zostali oni 

nabici  na  pale,  obwinięci  słomą i  spaleni  na oczach mieszkańców miasta. 

Malowanie Siemiradzki rozpoczyna w 1874 roku.54

W czasie malowania dzieła, artysta podejmuje także inne zlecenia, aby 

podreperować  budżet  domowy  gdyż  17  września  1874  roku  na  świat 

przyszedł jego syn Bolesław. W tym czasie powstał m.in. obraz pod tytułem 

„Willa  chrześcijańska,  do  której  o  zmroku  kilku  wiernych  niosą  zwłoki 

poległego męczennika”.55

50 J. Dużyk, dz. cyt., s. 244.
51 Tamże, s. 246.
52 Listy Marii z Prószyńskich Siemiradzkiej do Hipolita i Michaliny Siemiradzkich, Papieski Instytut 

Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki, Warszawa 1986, s. 
53 J. Dużyk, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość, Wrocław 1984, s. 16.
54 Tegoż, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986. s. 249-250.
55 Tegoż, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość, Worcław 1984, s. 17.
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W prasie pojawiały się w tym czasie się liczne informacje i zapowiedzi 

nowego  obrazu,  często  denerwujące  Siemiradzkiego  gdyż  zawierały 

nieprawdziwe informacje na temat przedstawianych scen. W jednym z listów 

artysta pisze:

„(...) jak zwykle pełno omyłek: o moim obrazie naprzód autor mówi, że 

wiozą Nerona, kiedy go niosą w lektyce, i że niektórzy z chrześcijan już się  

palą, kiedy w obrazie właśnie wzięta chwila przed zapalaniem tych żywych  

pochodni”.56

Prezentacja obrazu miała miejsce w maju 1876 roku w Akademii Św. 

Łukasza w Rzymie. Od razu zyskał on duży rozgłos w całej Europie gdyż 

wystawiano go kolejno w największych galeriach kontynentu.

Do  lat  70.  XX  wieku  w  wilii  Siemiradzkiego  przy  Via  Gaeta 

przechowywano  obrazy  i  inne  pamiątki,  które  zachowały  się  po  śmierci 

artysty.  Dopiero  wówczas  przeniesiono  je  do  Muzeum  Narodowego  w 

Krakowie.57 Dom Siemiradzkiego nie przetrwał do dziś, został zburzony w 

latach międzywojennych.58

Henryk  Siemiradzki  zmarł  23  sierpnia  1902  roku  w  Strzałkowie  z 

powodu raka gardła. Trumnę ze zwłokami artysty przewieziono najpierw do 

Radomska, a stamtąd pociągiem do Warszawy. Ciało złożono w kościele Św. 

Krzyża.

Pogrzeb  odbywający  się  na  cmentarzu  Powązkowskim  prowadził 

dziekan  z  Grodziska,  ksiądz  Maciążkiewicz,  który  był  przyjacielem 

Siemiradzkiego. W drodze na cmentarz grano żałobnego marsza Chopina.

26 września 1903 roku ciało Siemiradzkiego pochowano na Skałce pod 

Wawelem, gdzie znajdują się groby najwybitniejszych Polaków.59

56 Tegoż Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986. s. 262-263.
57 Encyklopedia Sztuki Polskiej, pod red. A. Śledzikowskiej, A. Doboszewskiej, J. Langera, A. Włodarczyk-

Kulak, M. Kulaka, M. Pluty, Kraków 2001, hasło: Siemiradzki, s. 587.
58 J. Dużyk, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość, Wrocław 1984, s. 25.
59 Tamże, s. 34.
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5. Percepcja twórczości

Już za czasów studiów  w  Petersburgu  uważano  go  za  fenomen 

artystyczny i widziano w nim nowego proroka w sztuce.60 Gdy zamieszkał w 

Rzymie,  jego  talent  był  w  pełni  ukształtowany  i  niezależny.  Pisze  o  tym 

Stanisław Lewandowski:

„Talent Siemiradzkiego, zupełnie skrystalizowany, spokojny i popierany 

wysokiem  wykształceniem  oraz  wiedza  naukową,  dążył  pod  względem 

kompozycyjnym bezwarunkowo do prawdy. Cała klasyczność akademicka nie 

miała w Siemiradzkim zwolennika, - podlegał jej o tyle, o ile dała mu ona 

podstawy do rozwinięcia się technicznie; owszem, przeważała w talencie jego  

malarskość, czego najlepszym dowodem zamiłowanie do krajobrazu, który w 

pracach  swoich  prawie  zawsze  na  pierwszym  stawia  miejscu.  Ale  owa 

przesada realistyczna, jaka w ówczesnej sztuce tak raptownie zaczęła brać 

górę  nad  linią  i  kompozycyą  ideową,  owo  nadużywanie  natury  do 

naturalizmu małego i nikłego, beż żadnego podkładu szerszego zrozumienia  

samej tendencyi  sztuki;  ta wszystka dążność do brutalnego przedstawiania  

tego, co się widzi, tak, jak się widzi pod wpływem pewnej chwili, dla siebie,  

nie dla innych – zrodziła w nim dalsze zamiłowanie do piękna i  do sztuki  

dalszej.  W  naturze  jego,  pomimo  temperamentu  właściwego  każdemu 

Polakowi,  było  coś,  co  zrywało  jego  duszę  do  lotu  i  do  czynu,  ale  które  

równocześnie  przytłaczane  było  przez  rozum,  wykształcony  nauką  i  

zdolnością samokrytycyzmu z pytaniem, czy taką być może i czy taką powinna  

być  sztuka?  Treść  obrazów  jego  była  prawie  zawsze  podporządkowana 

formie,  którą  władał  już  wówczas  z  całem  mistrzostwem  techniki  

nowoczesnego  malarza.  Wychodził  bowiem  z  założenia,  że  nie  tylko  myśl  

obrazu,  ale  głównie  talent  techniczny,  pozwalający  tę  myśl  ując  w całość 

plastyczną, by pokazać ją widzowi jako dzieło skończone, stanowi artystyczną  

siłę sztuki. Można bowiem mieć świetne pomysły malarskie lub rzeźbiarskie,  

bez możności ich wykonania”.61

60 S. Lewandowski, Henryk Siemiradzki, Kraków 1911, s. 24.
61 Tamże, s. 33.
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Talent Siemiradzkiego był wszechstronny. Tematyką jaką podejmował 

były  zarówno  sceny  biblijne,  antyczne,  jak  i  starosłowiańskie  obrzędy 

pogańskie. Malował zarówno różnokolorowe dzieła na płótnie, jak również 

szkice tworzone węglem. Wśród nich były też portrety, kurtyny dla teatru w 

Krakowie i Lwowie oraz plenery. Te ostatnie tworzył już podczas studiów w 

Petersburgu i był jednym z pierwszych malarzy spoza Francji, którzy tworzyli 

dzieła  na  wolnym  powietrzu.  Ponadto  stworzył  kilka  plafonów 

dekoracyjnych, co również świadczy o jego wszechstronności artystycznej.

Dzieła Siemiradzkiego w bardzo czytelny i precyzyjny sposób określają 

materię każdego namalowanego przedmiotu, odznaczają się tez rozmachem 

kompozycyjnym. Wyróżniają się bogactwem gamy kolorystycznej, która jest 

ożywiona światłem.62

Wstępem  do  dalszej,  następującej  po  studiach  w  Petersburgu 

twórczości  było  namalowanie  obrazu  „Orgia  rzymska”  w  Monachium.63 

Zwróciło to uwagę całego ówczesnego świata artystycznego.

Za  najważniejsze  dzieło  Henryka  Siemiradzkiego  uważa  się 

„Pochodnie Nerona”, znane także jako „Świeczniki chrześcijaństwa”. Obraz 

ma około 385 cm szerokości i 704 cm wysokości.64 Namalowany został w 

Rzymie  w  latach  1875-1876.  Najpierw  wystawiono  go  w  akademii  Św. 

Łukasza. W listopadzie 1876 roku trafił na wystawę do Wiednia a potem do 

Berlina,  Sztokholmu,  Turynu,  Petersburga,  Paryża.  Rada  macierzystej 

akademii  podziękowała Siemiradzkiemu przyznając tytuł profesora. Artysta 

podarował  „Pochodnie  Nerona”  miastu  Krakowowi  w  trzy  lata  po 

namalowaniu.  Co  ważne,  był  to  pierwszy  obraz  jaki  trafił  do  tworzonego 

właśnie  muzeum.  5  października  1879  roku,  podczas  uroczystości 

związanych  z  pięćdziesięcioleciem  twórczości  literackiej  Ignacego 

Kraszewskiego Siemiradzki tymi słowami podarował obraz:

62 Leksykon malarstwa, pod red. Sławomiry Gibkiej, Warszawa 1992, hasło: Siemiradzki Henryk, s. 667-
668.

63 Inna nazwa tegoż dzieła - „Z czasów kwitnących rzymskiego cezaryzmu”.
64 F. Kopera, Muzeum Narodowe w Krakowie. Galerja sztuki współczesnej, Kraków 1923, s. 12.
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„Podziękować pragnę maleńkim czynem. Ponieważ pan prezydent65 był  

tyle łaskaw, że odstąpił mi jedną ścianę w sukiennicach, przeto zawieszę na  

niej moje „Pochodnie Nerona”, ofiarując je krajowi z tem przeznaczeniem, 

aby w Sukiennicach były umieszczone”.66

Dzień  później,  6  października,  kolejni  artyści  obdarzyli  Muzeum 

Narodowe  swoimi  dziełami.  Wśród  nich  byli  Michał  Elwiro  Andriolli, 

Tadeusz  Ajdukiewicz,  Juliusz  Kossak,  Hipolit  Lipiński,  Leopold  Loeffler, 

Władysław Łuszczkiewicz, Aleksander Mroczkowski, Kazimierz Pochwalski, 

Witold  Pruszkowski,  Michał  Feliks  Szynalewski  oraz  Franciszek  Żmurko. 

Formalnie instytucję muzeum w Krakowie powołała rada miejska w uchwale 

z  dnia  7  października  1879  roku.  Przeznaczono  wówczas  na  jego 

pomieszczenie połowę piętra Sukiennic od strony ulicy Brackiej.67

Obraz  „Pochodnie  Nerona”  przedstawia  chwilę  przed  egzekucją 

chrześcijan.  Wydarzenia  dzieją  się  bowiem w  Rzymie  za  czasów  cesarza 

Nerona,  kiedy  wyznawcy  tej  nowej  wówczas  religii  byli  prześladowani. 

Mieszkańcy  Wiecznego  Miasta  zbierają  się  wokół,  obecny  jest  także  sam 

cesarz  wraz  ze  swoją  małżonką  Popeą.  Co  ważne  –  widzowie  stanowią 

niejako pierwszy plan obrazu zajmując dwie trzecie miejsca na płótnie. Na 

słupach  w  prawej  części  dzieła  przywieszeni  są  spoglądający  w  niebo 

nieszczęśnicy, którzy okryci w słomę czekają na wykonanie wyroku. Osoba 

prowadząca  to  tragiczne  widowisko  daje  czerwonym kawałkiem materiału 

znak, że można rozpocząć podpalanie chrześcijan. Większość obserwatorów 

wyroku z  uśmiechem na twarzy patrzy na ludzi,  którzy za chwilę zostaną 

pochłonięci przez płomienie. Trzeba jednak podkreślić, że niektóre postacie 

patrzą  ze  współczuciem  i  litością  na  skazanych,  np.  dwie  Greczynki  i 

gladiator.68

Równie  ważny  jest  obraz  zatytułowany  „Aleksander  Macedoński  i 

65 Siemiradzki ma na myśli ówczesnego prezydenta Krakowa – Mikołaja Zyblikiewicza.
66 S. Lewandowski, dz. cyt., s. 62.
67 Muzeum Narodowe w Krakowie. Historia i wybór zabytków, katalog i wybór zabytków: Franciszek 

Stolot, Warszawa 1987, s. 5.
68 F. Kopera, dz. cyt., s. 12, fragmenty reprodukcji dzieł nr 82, 83, 84 (bez numeracji stron).
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lekarz jego Filip”. Za to dzieło Siemiradzki otrzymał duży złoty medal a tym 

samym przepustkę do studiowania w Rzymie. Powstały w 1870 roku obraz 

przedstawia  scenę,  w  której  chory  Aleksander  oddaje  lekarzowi  list  do 

przeczytania, w którym posądza go o otrucie wypijanym właśnie lekarstwem. 

W  obrazie  tym  nie  widać  już  stylu  charakterystycznego  dla  szkoły 

petersburskiej.  Artysta  pokazał  swoją  indywidualność,  która  została 

doceniona  przez  profesorów.  Tym  samym  Siemiradzki  stał  się  wolnym, 

niezależnym od narzucanych stylów artystą.69

Około  roku  1878,  po  namalowaniu  „Pochodni  Nerona”  powstaje 

„Wazon  i  kobieta”.  Tak  pisze  o  tym  dziele  Stanisław  Lewandowski:

„Wazon  czy  kobieta,  (…),  stanowi  pełen  zwrot  w  dotychczasowej  

działalności artystycznej Siemiradzkiego. Liryzm, który w talencie jego, mimo 

temperamentu,  był  wybitną  cechą,  ale  wskutek  dążeń  i  wymagań  prądów 

artystycznych,  ulegał  ich  wpływom  i  starał  się  być  pouczającym,  często  

ideowym i tragicznym, powoli zmieniał kierunek i stawał się takim, jakim go 

natura i jego indywidualność mieć chciała: znakomitym kolorystą, umiejącym 

nie  tylko  talentem,  ale  i  techniką  malarską  czarować widza  efektem barw 

swojej palety”.70

W obrazie tym bogaty Rzymianin trzymający na kolanach kosztowne 

naczynie patrzy na piękną kobietę, którą przyprowadziło dwóch Syryjczyków. 

Już wiadomo, że patrycjusz wybierze niewolnicę.71

„Jawnogrzesznica”  powstała  w  roku  1873.  To  pierwszy  obraz 

Siemiradzkiego o wielkich rozmiarach. Dzieło przedstawia scenę biblijną. Na 

zacienionym tarasie ucztuje w gronie przyjaciół kobieta, do której zbliża się 

Jezus Chrystus i przenikliwie ją obserwują. Na ten widok kobieta upuszcza 

trzymany w ręku kielich i zasłania swe nagie piersi. W recenzji Stanisława 

Tarnowskiego napisanej do „Przeglądu Polskiego” wyczytać możemy słowa 

uznania  odnoszące  się  m.in.  do  podejmowanej  tematyki  religijnej,  która 

69 S. Lewandowski, dz. cyt., s. 27.
70 Tamże, s. 58-60.
71 E. Niewiadomski, Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Warszawa, brak daty wydania, s. 148.
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wówczas – według recenzenta – była rzadko podejmowana przez malarzy. 

Tarnowski  był  pierwszym  polskim  publicystą,  który  opisał  twórczość 

Siemiradzkiego,  nieznanego  wówczas  rodakom.72 Inna  recenzja 

„Jawnogrzesznicy” zwraca uwagę na sprzeczności pojawiające się w dziele – 

pochodzący  z  czasów  studiów  nawyk  komponowania  scen  z  pozujących 

modeli  oraz  zamiłowanie  do  studiowania  natury,  czyli  przedstawienie 

kompozycji  figuralnej   i  pleneryzmu oraz  naturalizmu na  jednym obrazie. 

Opisujący  dzieło  Piotr  Szubert  zwraca  uwagę  na  to,  że  obraz  stanowi 

przestrzeń świateł i kolorystyka przeważa nad treścią.73

Wrażenie  zaciekawienia  dominuje  w  obrazie  „Sprzedaż  amuletów”. 

Akcja  rozgrywa się  w rzymskim domu.  Ciemnoskóry  Etiopczyk zachwala 

przedmiot, który zamierza zbyć młodej dziewczynie. Za nimi stoi kobieta z 

wachlarzem w dłoni i patrzy niedowierzająco na parę. Na obrazie doskonale 

widać wyrazy twarzy wszystkich postaci.

Henryk  Siemiradzki  przyjaźnił  się  z  pisarzem  Henrykiem 

Sienkiewiczem. Poznali się już w roku 1879, gdy pisarz pierwszy raz gościł w 

Rzymie. Malarz zilustrował kilka powieści Sienkiewicza, ale warto wiedzieć, 

że to pisarz w większym stopniu inspirował się twórczością Siemiradzkiego. 

Często  Siemiradzki  oprowadzał  i  opowiadał  Sienkiewicza  po  Rzymie. 

Między innymi pod wpływem zachwytu nad „Pochodniami Nerona” Henryk 

Sienkiewicz  stworzył  „Quo  Vadis”  -  swoją  najgłośniejszą  powieść,  która 

przyniosła mu światową sławę a przede wszystkim nagrodę Nobla. W 1912 

roku  Sienkiewicz  pisał  do  francuskiego  archeologa  i  krytyka  literackiego 

Boyera d'Agen o genezie „Quo Vadis”:

„Pomysł  do  „Quo  Vadis”  powstał  we  mnie  przy  czytaniu  annałów 

Tacyta,  (...),  i  podczas  dłuższego  pobytu  w  Rzymie.  Słynny  malarz  polski  

Siemiradzki, który wówczas zamieszkiwał w Rzymie, był moim przeowdnikiem 

po  wiecznym  mieście  i  podczas  jednej  z  naszych  wędrówek  pokazał  mi  

72 S. Lewandowski, dz. cyt., s. 38-40.
73 P. Szubert, Akademik zmodernizowany. Kilka uwag o Henryku Siemiradzkim, „Sztuka” 1979, nr 4/6 s. 

49-54.
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kapliczkę „Quo Vadis”.  Wtedy powziąłem myśl  napisania powieści  z  owej 

epoki (...)”.74

„Pochodnie  Nerona”  stały  się  źródłem  dla  jednego  z  rozdziałów 

powieści „Quo Vadis”, opisującego męczeńską śmierć palonych chrześcijan.75

W samej treści dzieła często można dostrzec pokrewieństwo z techniką 

Henryka  Siemiradzkiego  w  przedstawianiu  obrazu  pełnego  barw  i 

światłocieni:

„Tymczasem Petroniusz siedząc przy Pomponii lubował się widokiem 

zachodzącego  słońca,  ogrodu  i  stojących  przy  sadzawce  ludzi.  Białe  ich 

ubrania na ciemnym tel mirtów świeciły złotem od wieczornych blasków. Na  

niebie zorza poczęła zabarwiać się purpurą, fioletem i mienić się na kształt  

opalu.  Strop nieba  stał  się  liliowy.  Czarne  sylwetki  cyprysów uczyniły  się  

jeszcze wyrazistsze niż w dzień biały, zaś w ludziach, w drzewach i w całym 

ogrodzie zapanował spokój wieczorny.”76

Inny  obraz  -  „Dirce  chrześcijańska”  był  źródłem  dla  kolejnego 

rozdziału największego dzieła Sienkiewicza. W „Quo Vadis” opisano w ten 

sposób ocalenie Ligii.77

Ostatnie  dwa  akapity  powieści  są  wyrazem  wdzięczności  dla 

Siemiradzkiego:

„I tak minął  Nero,  jak mija wicher,  burza,  pożar,  wojna lub  mór a  

bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn watykańskich miastu i światu.

Wedle  zaś  dawnej  bramy  Kapeńskiej  wznosi  się  dzisiaj  maleńka  

kapliczka z zatartym nieco napisem Quo vadis, Domine?”78

Przez pewien czas,  zwłaszcza w prasie,  pojawiały się informacje,  że 

Siemiradzki  stworzył  „Dirce  chrześcijańską”  na  podstawie  powieści  „Quo 

Vadis”. Rozzłoszczony malarz kategorycznie temu zaprzeczał. Doszło nawet 

do  sporu  między  przyjaciółmi.  Siemiradzki  udowodnił  jednak  opinii 

74 J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1973, s. 157.
75 Tamże, s. 162.
76 H. Sienkiewicz, Quo Vadis, Warszawa 1961, s. 40.
77 J. Krzyżanowski, dz. cyt., s. 162.
78 H. Sienkiewicz, dz. cyt., s. 669.
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publicznej,  że  obraz  został  stworzony  kilkanaście  lat  przed  powstaniem 

powieści. Przyjaciele nie zerwali ze sobą kontaktów i nadal się spotykali a 

dywagacje pojawiające się w prasie odeszły w zapomnienie.79

Z całą pewnością Sienkiewicz nie mógł w bardziej wyrazisty sposób 

podziękować Siemiradzkiemu za przedstawienie mu zabytków Rzymu. Obraz 

(najpierw  powstał  szkic)  „Kaplica  Quo  Vadis”  przedstawia  bowiem pustą 

ulicę  z  widokiem  na  wspomnianą  kapliczkę.  Zza  muru  wychodzi  dwóch 

starszych ludzi zmierzających albo do budynku sakralnego, albo na obrzeża 

miasta.80

Henryk Siemiradzki jest także twórcą kurtyny dla Teatru Miejskiego w 

Krakowie. Rozpoczęte w 1892 roku prace zakończyły się na początku 1894. 

Po prezentacji dzieła pojawiły się propozycje stworzenia podobnych kurtyn 

dla teatrów z Belgii i Niemiec. Świadczy to poziomie artystycznym dzieła. W 

późniejszych  latach  Siemiradzki  stworzył  kolejną  kurtynę,  tym razem dla 

lwowskiego  teatru.  Było  to  ostatnie  wielkie  dzieło  malarza.  W roku 1901 

wymalował jeszcze dwa obrazy -  „Muzykę świętą i „Muzykę świecką”, ale 

nie  zyskały  one  dużego  rozgłosu.  Siemiradzki  nie  dokończył  „Chrystusa 

nauczającego dzieci”.

W swoim dorobku Siemiradzki podejmował różnorodną tematykę, ale 

nie uwiecznił ani jednego obrazu o tematyce polskiej. Jedynie w 1887 roku 

namalował koncertującego Chopina. Obraz spotkał się z dużym uznaniem w 

Niemczech.  Eligiusz  Niewiadomski  w  podsumowaniu  twórczości 

Siemiradzkiego  pisze  nawet,  że  „jego światem nie  jest  dawna  Polska,  ale 

dawna  Hellada  i  Roma”.81 Ponadto  według  niego  „przeszłość  polska  nie 

przemawiała  do  jego  malarskiej  wrażliwości.  Wolał  tematy  antyczne, 

mitologiczne, biblijne (…).82

Schyłek życia przyniósł Siemiradzkiemu wiele rozczarowań. Krytyka 

79 J. Dużyk, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość, Wrocław 1984, s. 28.
80 Album Jublileuszowe Henryk Sienkiewicza. Główniejsze Sceny i postacie z powieści i nowel 

Sienkiewicza w dwudziestu ilustracyach. Z wstępem krytycznym Stanisława hr. Tarnowskiego, Warszawa 
1898, s.101-103.

81 E. Niewiadomski, Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Warszawa, brak daty wydania, s. 147.
82 Tamże, s. 148.
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jego dzieł z powodu przemijającej mody a przede wszystkim brak szacunku 

ze  strony  mieszkańców  Krakowa,  którym  podarował  kilka  lat  wcześniej 

„Pochodnie Nerona”, powodowały rozgoryczenie.83

83 J. Dużyk, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość, Wrocław 1984, s. 30.
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III ROZDZIAŁ

Siemiradzki w Strzałkowie i okolicach

1. Dworki jako wyraz wdzięczności narodu dla wybitnych Polaków

Naród  polski  pod  zaborami  starał  się  doceniać  swoich  rodaków. 

Szczególna  sytuacja  spowodowała,  że  formą  wdzięczności  było 

przekazywanie  wybitnym  Polakom  majątków  ziemskich  z  dworkami 

znajdujących się na rdzennie polskich terenach. Takiego prezentu doczekało 

się dwoje wybitnych Polaków – Henryk Sienkiewicz oraz Maria Konopnicka.

Najsłynniejszym  dworkiem  podarowanym  za  krzewienie  kultury 

polskiej  pod zaborami był Oblęgorek.  Henryk Sienkiewicz,  wybitny pisarz 

akt  własności  otrzymał  22  grudnia  1900  roku  po  mszy  odprawionej  w 

warszawskim kościele Świętego Krzyża, w jubileusz swojej pracy twórczej. 

Od  uczestników  uroczystości  otrzymał  także  cztery  obszerne  księgi  z 

podpisami osób, które ufundowały Oblęgorek.1 Oblęgorek został podarowany 

nieprzypadkowo – znajdował się bowiem na ziemi chęcińskiej, „wyjątkowo 

bogatej w pamiątki dziejowej przeszłości”.2 Obecnie mieści się tam muzeum 

poświęcone twórczości pisarza.

Swojego  dworku  doczekała  się  także  Maria  Konopnicka.  Pomysł 

zrodził  się  w  roku  1902  gdy  poetka  obchodziła  25-lecie  swojej  pracy 

twórczej. Konopnicka nie mogąc zamieszkać na obszarze zaboru rosyjskiego, 

szukała  miejsca  na  posiadłość  w  Galicji.  Komitet  Jubileuszowy  zebrał 

odpowiednią sumę pieniędzy i sfinalizował zakup dworku w Żarnowcu koło 

Krosna. Kosztował on 10000 koron i obejmował według ówczesnych miar 4 

morgi   i  122  sążni.  8  września  1903  roku  Konopnicka  po  raz  pierwszy 

pojawiła się w Żarnowcu i odwiedzała go aż do śmierci w roku 1910. W 1960 

roku dworek odrestaurowano i wyposażono na potrzeby muzeum poetki.3

1 B. Wachowicz, Dom Sienkiewicza, Warszawa 2000, s. 9.
2 M. R. Witanowski, Z wędrówek po ziemi chęcińskiej. Oblęgorek, „Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy 

Ilustrowany”, nr 10 z października 1924 r., s. 2.
3 M. Warneńska, Śladami Konopnickiej, Warszawa 1969, s. 73-78.
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Taki sposób uhonorowania wybitnych Polaków miał na celu zachęcenie 

ich do częstszych wizyt na ziemiach polskich, znajdujących się wówczas pod 

zaborami. Podróżujący po świecie Sienkiewicz oraz Konopnicka mogli więc 

czuć się zobowiązania do tworzenia dzieł dla swojego narodu. Widać to w ich 

twórczości.  Zastanawiać  się  można  czy  w  przypadku  gdyby  dworkami 

obdarowywano  także  malarzy,  jakiś  majątek  dostałby  się  w  ręce  Henryka 

Siemiradzkiego. Twórczość tego wybitnego malarza nie obfituje bowiem w 

zbyt  wiele  dzieł  o  tematyce  polskiej.  Najbardziej  znanym obrazem z  tym 

motywem  jest  powstały  w  roku  1887  „Chopin  grający  na  fortepianie  w 

salonie księcia Radziwiłła”. Nie zachowały się natomiast nawet szkice, które 

rzekomo powstawały w czasie pobytu Siemiradzkiego w Strzałkowie.

Posiadanie przez artystę dworku w Strzałkowie nie jest więc skutkiem 

podarowania go Siemiradzkiemu przez naród w ramach wdzięczności. Zakup 

tej posiadłości nie wiąże się też z próbą stworzenia pozytywnego wizerunku 

wśród Polaków. Siemiradzki wybierając na miejsce swojego letniego pobytu 

kierował się więc głównie osobistymi pobudkami.

2. Pobyt Siemiradzkiego w Strzałkowie

Henryk  Siemiradzki  zakupił  dworek  w  Strzałkowie  koło  Radomska 

wraz z dużym ogrodem oraz okolicznym folwarkiem w sierpniu 1884 roku. 

Tereny obejmowały wówczas około 364 hektary.4 Józef Dużyk w biografii 

malarza zaznacza, że w Strzałkowie dworek istniał już w połowie XIX wieku, 

nie został on więc wybudowany przez Siemiradzkiego.5

Poprzednim  właścicielem  dworku  wraz  z  folwarkiem  była  rodzina 

Biedrzyckich.  Nie  zachowały  się  jednak  źródła  dokumentujące  sumę 

transakcji  oraz  szczegółowy  wykaz  terenów  przejmowanych  przez 

Siemiradzkiego. Wiadomo jednak, że pośrednikiem pomiędzy właścicielami 

Strzałkowa a  Henrykiem Siemiradzkim był  dzierżawca  tej  miejscowości  i 

4 H. Konikowski, Strzałków i mistrz Siemiradzki, „Głos Robotniczy” z dnia 12 maja 1971 r.
5 J. Dużyk, Siemiradzki, Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 520.
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późniejszy dziedzic wsi Smotryszów – Ksawery Święcicki.6

Dworek  zakupiony  przez  Siemiradzkiego  był  wybudowany  według 

niepisanych  reguł,  które  charakteryzowały  tego typu  budynki  na  ziemiach 

polskich w omawianym okresie. Znajdował się on na małym wzniesieniu – w 

stosunku do reszty wsi, i w oddaleniu od niej. Wieś oddzielona była od części 

dworskiej  ważną  drogą  prowadzącą  z  Radomska  do  Kobiel  Wielkich  a 

stamtąd  m.in.  do  Wielgomłyn.  W  pobliżu  znajdowały  się  stawy  wraz  z 

rzeczką,  która  kilka  kilometrów  dalej  wpływała  do  Warty.  Wokół  dworu 

znajdował się okazały park. W obecnych czasach otoczenie dworku wygląda 

podobnie. Przybyło jedynie zabudowań mieszkalnych w Strzałkowie.

Niektórzy  badacze  twórczości  Siemiradzkiego  piszą,  iż  zakupiony 

przez niego dwór znajduje się w Strzałkowie pod Częstochową.7 O Radomsku 

się  zapomina,  zapewne  dlatego,  że  jest  to  średniej  wielkości  miasto, 

zdecydowanie mniejsze od znanej w całej Polsce Częstochowy. Tymczasem 

odległość  dworku  Siemiradzkiego  od  Radomska  wynosi  zaledwie  dwa 

kilometry a administracyjnie miejscowość Strzałków rozpoczyna się tuż za 

tablicą oznaczającą granice Radomska.

Zakup miejscowości Strzałków wraz z otaczającym ją terenem nie był 

zupełnym przypadkiem. W odległej o kilka kilometrów Dziepułci8 mieszkała 

już siostra malarza, Maria. Wyszła ona za mąż za Erazma Obrąpalskiego w 

1879 roku a więc na pięć lat  przed zakupem dworku w Strzałkowie przez 

Siemiradzkiego. Marię łączyły bliskie stosunki z bratem, np. Obrąpalscy w 

podróż poślubną pojechali do Rzymu, gdzie wówczas mieszkał malarz.9

Maria zmarła w marcu 1893 roku na gruźlicę. Została pochowana na 

cmentarzu  w  Dmeninie,  miejscowości  położonej  kilka  kilometrów  od 

Strzałkowa10 Można przypuszczać,  że  Henryk Siemiradzki  odwiedzał  grób 

6 B. Symołon, Dziepułć. Przeszłość jest niedokładna, Radomsko 1998, na prawach maszynopisu, s. 25.
7 A. Lewicka-Morawska, M. Machowski, M. A. Rudzka, Słownik malarzy polskich. Od średniowiecza do 

modernizmu, Warszawa 1998, Tom 1, s. 182.
8 Obecna pisownia nazwy miejscowości to „Dziepółć”. W pracy wykorzystywana jest jednak dawna 

pisownia ze względu na to, że omawiane zagadnienie dotyczą tamtych czasów.
9 B. Symołon, dz. cyt., s. 10.
10 Tamże s. 13.
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siostry podczas swoich pobytów w Strzałkowie.

Córka  Siemiradzkiego,  Wanda  wspominała  po  latach,  że  co  roku 

wakacje ich rodzina spędzała w Strzałkowie.11 Zachowały się jednak bardzo 

sporadyczne źródła dokumentujące te pobyty.

Henryk Siemiradzki wraz z rodziną spędził wolny czas w Strzałkowie 

w  lato  roku  1890.  Był  to  jednak  tylko  jeden  z  etapów  podróży.  Malarz 

mieszkający  wówczas  na  stałe  w  Rzymie,  odwiedził  bowiem  także 

Monachium, Warszawę oraz Kraków.12

W roku 1892 władze Krakowa zleciły Siemiradzkiemu namalowanie 

kurtyny  dla  nowego  gmachu  Teatru  Miejskiego.13 Wiązało  się  to  więc  z 

częstszymi wizytami na ziemiach polskich, np. w celu ustalenia szczegółów 

tworzonego dzieła. W czasie tych wizyt Siemiradzki miał większą sposobność 

do odwiedzania Strzałkowa. Pojawił się w nim m.in. pod koniec czerwca tego 

roku.

Kolejna  udokumentowana  wizyta  w  Strzałkowie  miała  miejsce  we 

wrześniu 1899 roku. W tym czasie odwiedził Warszawę, Koroliszczewice a 

następnie swój dwór oraz Jasną Górę.14 Nie spieszyło mu się do Rzymu, o 

czym pisał w liście do syna Leona:

„Myślisz zapewne, że od dawna jesteśmy w Rzymie. Otóż tak nie jest:  

od dni 10 wybieramy się ciągle, ale zawsze coś nam jeszcze na przeszkodzie  

staje”.15

W maju 1901 roku rodzina Siemiradzkich pojawiła się po raz kolejny w 

Polsce. Najpierw odwiedzili Grodzisk a następnie Strzałków.16

W wielu  artykułach  prasowych bądź  wspomnieniach  i  pamiętnikach 

znajduje się informacja,  że w Strzałkowie dochodziło do spotkań Henryka 

Siemiradzkiego  z  Henrykiem  Sienkiewiczem.  Nie  zachowały  się  jednak 

11 J. Dużyk, Siemiradzki, Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 518.
12 Tamże, s. 443-444.
13 Tegoż, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość, Wrocław 1984, s. 26.
14 Tamże, s. 29.
15 Listy Henryka Siemiradzkiego do Leona Siemiradzkiego, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w 

Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 490.
16 J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 512.



57

dokładne źródła opisujące te odwiedziny. Można więc przypuszczać, że jest to 

tylko zakorzeniony w świadomości  społecznej  mit.17 Warto wspomnieć,  że 

Henryk  Sienkiewicz  bywał  w  Strzałkowie  jeszcze  w  czasie  gdy  dworek 

należał do rodziny Biedrzyckich. Spędził tam m.in. wakacje w sierpniu roku 

1874 z Marią-Jadwigą Kellerówną.18

W roku  1884 z  pewnością  mogłoby  dojść  do  spotkania  artystów w 

Strzałkowie  bądź  Dziepułci,  ale  przypadek  sprawił,  że  plany  wakacyjne 

młodego małżeństwa Sienkiewiczów uległy zmianie. W liście datowanym na 

5 kwietnia 1884 roku ówczesna małżonka pisarza pisała:

„Weźmiemy  sobie  dom  w  Dziepułciach  u  Obrąpalskich  i  z  całym 

dworem pojedziemy tam na jakie 4 miesiące (…).”19

Siemiradzki był już wówczas właścicielem Strzałkowa (odległego od 

Dziepułci o kilka kilometrów) i mieszkała tam jego siostra więc do spotkania 

z  pisarzem  mogłoby  dojść  co  najmniej  kilkakrotnie  w  ciągu  aż  czterech 

miesięcy  jego  pobytu  niedaleko  Strzałkowa.  Ostatecznie  Maria 

Sienkiewiczowa zachorowała i pojechała z mężem do alpejskiego uzdrowiska 

Reichenhall położonego w pobliżu Garmisch-Partenkirchen aby tam nabrać 

sił - „Nie było Dziepułciów ani Zakopanego”.20

Siemiradzki spotkał się z Sienkiewiczem m.in. we wrześniu 1901 roku 

w Łodzi a więc stosunkowo niedaleko Strzałkowa (ok. 90 kilometrów). Oboje 

uczestniczyli w uroczystościach otwarcia miejscowego teatru. Bezpośrednio 

po tych uroczystościach malarz wyjechał koleją do Grodziska a stamtąd do 

Warszawy i Rzymu. Na tej podstawie można przypuszczać, że przebywał w 

17 W bezpośrednich rozmowach mieszkańcy wsi są również przekonani, że Siemiradzki spotykał się z 
Sienkiewiczem w Strzałkowie. Nie jest to wykluczone, ale brak jest jednozncznego i pewnego źródła. 
Informacja o rzekomych spotkaniach tych artystów w Strzałkowie pojawia się m.in. w:
- A Romańska, Dzieje miejscowości i parafii Strzałków (do 1945 r.). Praca magisterska napisana pod 
kierunkiem ks. prof. dr hab. J. Związka w Instytucie Filozoficzno-Historycznym Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000, s. 32.
- Siemiradzki w Strzałkowie, niezidentyfikowany artykuł prasowy znajdujący się w Kronice Zasadniczej 
Szkoły Rolniczej i Technikum Rolniczego w Strzałkowie, s. 78.
W wyżej wymienionej pracy magisterskiej nie podano źródła omawianej informacji. Z kolei artykuł 
prasowy może się opierać na przekazach ustnych, legendach itp. więc nie jest to wiarygodne źródło dla 
historyka.

18 B. Wachowicz, Marie jego życia, Warszawa 1996, s. 99.
19 Tamże, s. 257.
20 Tamże, s. 262.
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Strzałkowie  od  maja  do  września  1901 roku a  więc przed  przyjazdem do 

Łodzi.21

Pewne  jest,  że  Henryk Sienkiewicz  pobierał  u  Marii  Obrąpalskiej  z 

Siemiradzkich lekcje języka włoskiego. Wizyty musiały być więc stosunkowo 

częste.22

W kronice szkoły, która mieści się w dawnym dworze Siemiradzkiego 

znajdują się informacje na temat malarza i jego związków ze Strzałkowem. 

Przeczytać można w niej m.in., że artysta dworek prowadził skromnie i bez 

nadmiernego przepychu. Jedynie rozwieszone na ścianach obrazy świadczyły 

o tym, że mieszka tam Siemiradzki.23

Mieszkańcy  Strzałkowa,  którzy  do  dziś  snują  opowieści  o  malarzu, 

podkreślają,  że  Siemiradzki  często  odpoczywał  pod  kilkusetletnią  lipą 

znajdującą się nieopodal dworku.

Lipa  ta  jest  najstarszym  drzewem  w  parku  okalającym  budynek, 

szacuje się,  że obecnie ma około 400 lat.  Jest  ona rozwidlona przy ziemi, 

jeden z pni posiada obwód 3,8 metra a drugi – 2,3 metra. W parku tym rosną 

także dęby, jesiony, modrzewie i klony.

21 J. Dużyk, dz. cyt., s. 511-513.
22 B. Symołon, dz. cyt., s. 12.
23 Kronika Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Technikum Rolniczego w Strzałkowie, s. 78.
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Ponad 400-letnia lipa znajdująca się przed wejściem do dworku Siemiradzkiego. Autor  

zdjęcia: Paweł Dudek.

Zachowały  się  bardzo  nieliczne  przekazy,  w  których  mieszkańcy 

Strzałkowa  wspominają  swoje  bezpośrednie  spotkania  z  Henrykiem 

Siemiradzkim. W jednym z takich przekazów jest napisane, że Antoni Dębski, 

mający sześć lat,  po raz pierwszy zetknął  się z malarzem. Jego kuzyn był 

gajowym we  dworze  Siemiradzkich.  Chłopiec  często  odwiedzał  dwór  i  z 

ogromnym zaciekawieniem przyglądał się jak artysta szkicuje w cieniu lipy 

okoliczne pejzaże. Innym razem, ośmioletni wówczas chłopiec uczestniczył 

w uroczystościach  pogrzebowych Siemiradzkiego w miejscowym kościele. 

Jego kuzyn gajowy obiecał mu za to pewną sumę pieniędzy więc chłopiec 

razem  ze  swymi  rówieśnikami  udał  się  do  kościoła.  Z  relacji  Antoniego 

Dębskiego  dowiedzieć  się  można  więc  jak  wyglądało  ostatnie  pożegnanie 

mistrza  przez  mieszkańców  Strzałkowa.  Droga  do  stacji  kolejowej  w 

Radomsku  (około  trzech  kilometrów)  wyłożona  była  jedliną.  Trumna 



60

znajdowała się na wozie, który był pełen kwiatów. Wokół wozu szli strażacy. 

Mieszkańcy  wsi  szli  na  pieszo.  Po  odjeździe  do  Warszawy  pociągu  ze 

zwłokami,  służba  otrzymała  po  jednym  rublu  za  ostatnią  posługę 

właścicielowi  Strzałkowa.  Tę  kwotę  Antoni  Dębski  przekazał  swoim 

rodzicom.  Dopiero  po  latach,  już  jako  dorosły  mężczyzna,  Antoni  Dębski 

zrozumiał kim tak naprawdę był właściciel dworu.24

O tym, że Siemiradzki  poważnie  myślał  o tworzeniu swych dzieł  w 

Strzałkowie świadczy to,  że  zaprojektował  dużą salę  z  przeznaczeniem na 

pracownię malarską. Projekt nie został jednak ukończony z powodu choroby. 

Rozbudował także dwór poprzez poszerzenie lewego skrzydła i podniesienie 

piętra.25 Nie zachowały się jednak w Strzałkowie żadne oryginalne pamiątki 

w postaci obrazów lub fresków. Co więcej, Siemiradzki widząc bardzo zły 

stan  dachu  w  kościele  znajdującym  się  obok  dworku,  kazał  go 

wyremontować.  Zniszczone  zostały  przy  tej  pracy  XVIII-wieczne  freski, 

które  ozdabiały  sklepienie,  w  tym  także  portret  biskupa  Kobielskiego, 

dawnego opiekuna świątyni.26

W „Tygodniku Ilustrowanym” z 30 sierpnia 1902 roku zachowała się 

czarno-biała fotografia przedstawiająca dworek z czasów kiedy mieszkał w 

nim Siemiradzki.  W czasopiśmie tym brak jest  informacji  na temat autora 

zdjęcia.  Można jednak wywnioskować,  że  jest  nim Henryk Hermanowicz, 

gdyż  w  biografii  Siemiradzkiego  autorstwa  Józefa  Dużyka  zawarta  jest 

niemal  identyczna  fotografia,  zrobiona  z  tej  samej  perspektywy.  W  tym 

ostatnim przypadku autorem jest  wspomniany Hermanowicz.  Na fotografii 

widać  budynek  z  poddaszem  nad  głównym  wejściem.  W  lewej  części 

budynku znajduje się piętro z oknem wychodzącym na plac tuż przed domem. 

W  prawej  części  fotografii  widać  również  gałęzie  drzewa. 

Najprawdopodobniej jest to trzystuletnia wówczas lipa.

24 Kronika szkoły podstawowej w Strzałkowie z lat 1980-1997, s. 92.
25 B. Symołon, Ciekawe strony życia H. Siemiradzkiego, „Polonia Charkowa”, nr 10 z roku 2005, s. 11.
26 M. R. Witanowski, W siedzibie Siemiradzkiego, „Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany”, nr 52 z 

dnia 24 grudnia 1910 r., s. 820-821.
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Dworek Siemiradzkiego. Zdjęcie pochodzi z: „Tygodnik Ilustrowany”, nr 35 z dnia 30 (17)  

sierpnia 1902 r, s. 697.

Siemiradzki uczestniczył w życiu wsi. W roku 1901 podczas dożynek, 

czyli  tradycyjnego  zakończenia  sezonu  żniwiarskiego,  brał  udział  w  tych 

uroczystościach.  Rozmawiał  z  wieśniakami,  bawił  się  i  częstował  dzieci 

słodyczami  a  także  zatańczył  oberka  z  jedną  z  dziewcząt,  która  go  o  to 

poprosiła.27

W  opowieści  biograficznej  o  Henryku  Siemiradzkim  Józef  Dużyk 

pisząc  o  stosunku  malarza  do  Strzałkowa  podkreśla,  że  spędzał  tam 

„najmilsze chwile”. Świadczy to o stosunku malarza do polskości, ojczyzny i 

rozwiewa wątpliwości co do jego narodowości.

Artysta  w  jesieni  1901  roku  zachorował  na  raka  gardła.  Rodzina 

twierdziła potem, że przyczyną choroby mogły być farby spływające z pędzli 

trzymanych w ustach.28 W czerwcu następnego roku, gdy choroba w dalszym 

27 J. Dużyk, dz. cyt., s. 523.
28 B. Symołon, dz. cyt., s. 11.
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ciągu  postępowała,  lekarz  zalecił  mu  zmianę  klimatu,  gdyż  w  Rzymie 

powietrze było nieodpowiednie dla jego organizmu. 5 czerwca Maria, żona 

artysty pisała do syna Leona,  że czekają na odpowiednią chwilę, w której 

Henryk  Siemiradzki  będzie  zdolny  do  tego  aby  odbyć  podróż  do  Polski. 

Dodała również, że artysta bardzo chce jechać do Strzałkowa, bo tam będzie u 

siebie,  będzie  mógł  całymi  godzinami  przesiadywać  w  lecie.  Jego  żona 

liczyła na to, że na początku lipca podróż dojdzie do skutku.

Sam  Siemiradzki  kategorycznie  żądał  aby  zawieziono  go  do 

Strzałkowa, bo chciał umrzeć na polskiej ziemi. Było to bardzo ważne dla 

malarza.  Nawet  kilkadziesiąt  lat  później,  w  1952  roku  jego  córka  Wanda 

doskonale pamiętała o woli ojca i wspominała, że bardzo tego pragnął:

„Wprawdzie  co  roku  jeździło  się  na  wakacje  do  Strzałkowa,  około 

Radomska, z ziemi częstochowskiej, jednak w roku 1902 Ojciec czuł się już  

tak słaby,  że obawialiśmy się dla Niego tak dalekiej podróży. Czując swój 

bliski  koniec,  zażądał  kategorycznie  powrotu  do  Polski,  mówiąc,  że  chce 

umrzeć w Polsce...”.29

W liście datowanym na 14 lipca 1902 roku Maria Siemiradzka pisała 

do syna Leona o udanej podróży do Strzałkowa:

„Od 6 dni  już  tu  jesteśmy.  Jutro imieniny Taty (…) Z pomocą bożą 

drogę  odbyliśmy  pomyślnie,  ale  możesz  sobie  wyobrazić,  z  jaką  obawą  

wybierałam się, czując całą odpowiedzialność przewiezienia takiego chorego 

(…) Tata zadowolony, że jest już w Strzałkowie, cieszy się ciszą tutejszą, bo  

od jakiegoś czasu nasza willa jest otoczona ciągłym hałasem”.30

Z listu wynika więc, że do Strzałkowa malarz wraz z żoną dotarł około 

8 lipca 1902 roku. Z Rzymu wyruszyli zaś już pod koniec czerwca.31

W  Strzałkowie  stan  jego  zdrowia  nieco  się  polepszył,  ale  tylko 

chwilowo.  Z  całą  pewnością  znalazł  na  wsi  spokój,  którego  brak  było  w 

29 J. Dużyk, dz. cyt., s. 517.
30 Listy Marii Siemiradzkiej, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie [za:] J. Dużyk, Siemiradzki. 

Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, s. 520.
31 J. Dużyk, Henryk Siemiradzki. Życie i twórczość, Wrocław 1984, s. 33.
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Rzymie.32

W tym czasie dworek nie był do końca urządzony przed zbliżającymi 

się  chłodniejszymi  dniami  mijającego  lata  a  także  zbliżającej  się  jesieni  i 

zimy. W sierpniu 1902 roku Siemiradzki zamówił w Wiedniu piece i czekał aż 

zostaną przysłane do Strzałkowa.

Przed śmiercią Siemiradzki  nie mógł  w ogóle mówić.  Z otoczeniem 

kontaktował się pisząc na kartkach. Artysta ukrywał swoją bezradność a także 

ból,  z  którym  się  zmagał.  Próbował  w  humorystyczny  sposób  pisać 

informacje  na  kartkach,  które  odczytywała  rodzina.  Oto  przykład  takiego 

żartobliwego  tonu,  który  zastosował,  gdy  dowiedział  się,  że  musi  się 

odżywiać wyłącznie płynami:

„Ach ci doktorzy. Całym życiem uczciwie sobie na chleb pracowałem, a  

oni teraz jeść mi go nie pozwalają”.

23 sierpnia 1902 roku napisał na kartce aby zamówić za niego mszę 

świętą w intencji powrotu do zdrowia. Msza miała odbyć się w klasztorze na 

Jasnej Górze. Ponadto napisał także:

„Niczego już od ziemi nie żądam, czuję fizyczne pragnienie śmierci,  

pragnąłbym żyć tylko dla mej rodziny. Proszę o przebaczenie grzechów”.33

Henryk  Siemiradzki  zmarł  w  porze  nocnej,  z  piątku  na  sobotę  23 

sierpnia 1902 roku, około godziny 1.34

Pierwsze  uroczystości  pogrzebowe  odbyły  się  w  Strzałkowie,  w 

tutejszym  kościele  położonym  tuż  obok  dworku.  Następnie  ciało 

przewieziono  do  Radomska.  Zachowało  się  zdjęcie  dokumentujące 

oczekiwanie na stacji  kolejowej w Radomsku na pociąg do Warszawy. Na 

czarno-białej fotografii, którą zamieścił Józef Dużyk w biografii artysty widać 

trumnę  oraz  otaczający  ją  liczny  tłum  radomszczan.  Prawdopodobnie 

odprawiane  tam  były  oficjalne  uroczystości  związane  z  pożegnaniem 

zmarłego, gdyż widać także krzyż tuż obok trumny oraz jedną chorągiew z 

32 B. Symołon, dz. cyt., s. 11.
33 Śp. Henryk Siemiradzki, „Bluszcz”, nr 35 z dnia 18 (31) sierpnia 1902 r., s. 1.
34 Tamże, s. 1.
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wizerunkiem krzyża.35

Trumna  ze  zwłokami  Henryka  Siemiradzkiego  na  stacji  kolejowej  w  Radomsku.  Autor  

zdjęcia: H. Hermanowicz.

Z  Radomska  ciało  Henryka  Siemiradzkiego  przewieziono  do 

Warszawy, gdzie odbył się pogrzeb.36

Córka  artysty  pojechała  wraz  ze  swoją  przyjaciółką  na  Jasną  Górę. 

Przekazała tam ostatnie życzenie ojca spisane na kartce. Odbyła się msza w 

intencji zmarłego.37

12 grudnia 1902 roku córka Wanda wraz z Marią Siemiradzką na jeden 

dzień pojawiły się w Strzałkowie. Zabrały stamtąd rzeczy do Rzymu.38

Rodzina  artysty  pojawiała  się  w Strzałkowie  jeszcze  wiele  razy.  22 

35 J. Dużyk, Siemiradzki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986, fot. nr 123, autor fotografii – H. 
Hermanowicz.

36 Tamże, s. 527.
37 P. Niedzielski, Strzałków, „Gazeta Radomszczańska”, nr 44 z dnia 5 listopada 1993 r., s. 5.
38 J. Dużyk, dz. cyt., s. 531.
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maja  1904  roku  Wanda  napisała  do  Leona,  że  pojechała  z  mamą  do 

Strzałkowa na parę dni:

„Ślicznie  jest  na  wsi.  Słowiki,  kukułki,  wilgi,  skowronki,  wszystko 

kwitnie,  wiewióreczki  biegają,  wiosna  bucha!  Dokuczył  nam tylko  szalony 

wiatr”.39

W  kościele  w  Strzałkowie  umieszczono  po  śmierci  artysty  tablicę 

epitafialną.  Tablica  ta  znajduje  się  na filarze  prezbiterium,  w lewej  części 

świątyni  –  patrząc  od  strony  ołtarza.  Epitafium  zawiera  tekst  złożony  z 

czternastu wersów pisanych wersalikami:

„Ś.P.

HENRYK SIEMIRADZKI

ARTYSTA MALARZ

CZŁONEK WIELU AKADEMII

KAWALER ORDERÓW

UR. 24 PAŹDZIER. 1843 R.

ZM.23 SIERPNIA 1902 R.W STRZAŁKOWIE

WGŁĘBOKIM SMUTKU POGRĄŻENI

ŻONA I DZIECI, KAMIEŃ TEN

NA WIECZNĄ PAMIĄTKĘ POŁOŻYLI

PROSZĄC O WESTCHNIENIE DO BOGA

ZA SPOKÓJ DUSZY NIEODŻAŁOWANEGO

MĘŻA I OJCA.”

Pozornie mało znaczące epitafium przekazuje bardzo ważną informację 

o  dacie  urodzin  artysty.  Różni  badacze  twórczości  Siemiradzkiego  podają 

różne  daty  jego  urodzin.  Rozbieżność  wynika  stąd,  że  na  obszarze  gdzie 

urodził  się  artysta  powszechną  praktyką  było  używanie  kalendarza 

juliańskiego. Przytoczenie na epitafium fundowanym przez najbliższą rodzinę 

daty  urodzin  Siemiradzkiego  jest  więc  potwierdzeniem faktycznego  stanu, 

który należy przyjąć za obowiązujący.

39 Tamże, s. 544.
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Epitafium  poświęcone  Henrykowi  Siemiradzkiemu.  Znajduje  się  ono  w  kościele 

Nawiedzenia NMP w Strzałkowie. Autor zdjęcia: Paweł Dudek.

Po śmierci artysty Strzałków wraz z całym folwarkiem odziedziczyła 

córka  Wanda.  Wyszła  ona  za  mąż  za  niejakiego Przyjemskiego,  który  był 

właścicielem  majątku  Glinki  niedaleko  Białegostoku.  Strzałków  coraz 
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bardziej się zadłużał a dworek niszczał.40

Doszło  nawet  do  sytuacji,  w  której  dworek  wraz  okolicznym 

folwarkiem miał  zostać  sprzedany  włościanom na  parcele  a  sam budynek 

dworku miał  zostać rozebrany. W prasie pojawiały się artykuły, w których 

domagano  się  zachowania  dworku  oraz  okalającego  go  parku.  Oddział 

piotrkowski  Polskiego  Towarzystwa  Krajoznawczego   w  obawie  przed 

bezpowrotnym zniszczeniem zabytku organizował wycieczkę do Strzałkowa 

aby sfotografować majątek.41

W roku 1914 znaleziono nowego nabywcę. Został nim Stefan Kryński, 

inżynier budowy dróg i mostów.42

W 2002 roku obchodzono w Strzałkowie uroczystości związane z setną 

rocznicą  śmierci  Henryka  Siemiradzkiego.  Powołano  wówczas  komitet 

organizacyjny  na  czele  którego  stanęła  Wanda  Gawron  –  radna  gminy 

Radomsko  i  była  nauczycielka  miejscowej  szkoły  podstawowej.  Obchody 

rozpoczęły  się  uroczystą  mszą  świętą  w strzałkowskim kościele  (od  1937 

parafialnym)  pod  wezwaniem  Nawiedzenia  Najświętszej  Marii  Panny.  Po 

mszy  w  domu  parafialnym  można  było  obejrzeć  wystawę  poświęconą 

twórczości Siemiradzkiego. Po południu odbył się festyn podczas którego na 

scenie  zaprezentowali  się  uczniowie  szkół  z  Gminy  Radomsko  oraz  Koło 

Gospodyń  Wiejskich.  Rocznicę  śmierci  malarza  wykorzystano  także  aby 

uczcić zmarłego księdza proboszcza a miejscowej parafii – Stefana Korala. W 

tym dniu w nowo utworzonym parku w Strzałkowie odsłonięto pamiątkową 

tablicę poświęconą księdzu.43 Co ciekawe największy biografista twórczości 

Henryka Siemiradzkiego,  Józef  Dużyk korzystał  z  pomocy księdza Korala 

przy  pisaniu  książki  poświęconej  twórczości  malarza.44 Połączenie  dwóch 

uroczystości okazuje się więc niezupełnie przypadkowe. Nie zachowały się 

jednak  żadne  przekazy,  które  mówiłyby  o  tym,  że  setna  rocznica  śmierci 

40 B. Symołon, dz. cyt., s. 11.
41 Kronika Krajoznawcza, „Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany” nr 27 z 2 lipca 1910 r., s. 431-

432.
42 B. Symołon, dz. cyt., s. 11.
43 Kronika szkoły w Strzałkowie z lat 2000/2001-2002/2003, s. 179-182.
44 J. Dużyk, dz. cyt., s. 11.



68

Siemiradzkiego i odsłonięcie tablicy księdza Korala zostały ze sobą związane 

wskutek tego.

Przez  wiele  lat  miłośnicy  Strzałkowa  i  ziemi  radomszczańskiej 

zabiegali o to aby ulica prowadząca ze wsi do Radomska nosiła imię Henryka 

Siemiradzkiego. Jednym z pomysłodawców był Teofil  Szydziak,  wieloletni 

kierownik szkoły  podstawowej  w Strzałkowie.45 Nie  dożył  on jednak tego 

momentu. Dopiero po transformacji ustrojowej pod koniec lat 80. XX wieku 

rozpoczęto  nadawanie  imion  ulicom  w  Strzałkowie.  Główna  ulica 

prowadząca  od  granic  Radomska,  przez  środek  wsi  do  miejscowości 

Orzechówek otrzymała  imię  Władysława Reymonta,  noblisty  w dziedzinie 

literatury  urodzonego  w  pobliskich  Kobielach  Wielkich.  Henrykowi 

Siemiradzkiemu  przypadła  ulica  boczna,  położona  na  obrzeżach  wsi,  za 

kościołem  i  dworkiem,  w  stronę  Orzechówka.  Ulica  ta  prowadzi  do  wsi 

Grzebień.  Nie  jest  znany  żaden  bezpośredni  związek  tych  terenów  z 

malarzem.  Z  całą  pewnością  obszar  ten  należał  do  Siemiradzkiego,  ale 

podobnie rzecz ma się do całej wsi i wszystkich innych ulic w Strzałkowie, 

niezależnie od tego czy one istniały w końcu XIX wieku.

Podsumowując  związki  Henryka  Siemiradzkiego  z  powiatem 

radomszczańskim warto przeanalizować mapę omawianych terenów. Można 

w  ten  sposób  dowiedzieć  się  przez  jakie  miejscowości  Siemiradzki 

przejeżdżał i jakimi drogami się poruszał. Do analizy tych tras wykorzystano 

mapę Powiatu Noworadomskiego z roku 1907.46 Różnica kilku lat pomiędzy 

datą  mapy  a  okresem,  w  którym  Siemiradzki  przebywał  w  Strzałkowie 

wydaje się być mało istotna.

45 Kronika szkoły podstawowej w Strzałkowie z lat 1980-1997, s. 92.
46 Pow. Nowo-Radomski Gub. Piotrkowskiej, [online], 

http://noworadomsk.pl/zbior/strony/radomsko/mapa.html, dostęp 12 marca 2010 r.

http://www.pgsa.org/images/Atlas/54.Nowo-Radomski.jpg
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Fragment  mapy:  Pow.  Nowo-Radomski  Gub.  Piotrkowskiej,  [online],  

http://noworadomsk.pl/zbior/strony/radomsko/mapa.html, dostęp 12 marca 2010 r.

Henryk Siemiradzki odwiedzając Strzałków musiał przejeżdżać przez 

powiatowe miasto Radomsko, zwane wtedy Noworadomskiem. 

Radomsko - dworzec kolejowy z drugiej połowy XIX wieku. Zdjęcie pochodzi z: Radomsko,  

pod red. Stanisława Turskiego [i in.].,  Piotrków Trybunalski, Lublin 1994, s. 3 (41). 

Malarz  przyjeżdżał  do  miasta  zapewne  pociągiem,  ponieważ 

http://www.pgsa.org/images/Atlas/54.Nowo-Radomski.jpg


70

przebiegała przez to miasto od 1848 roku linia kolei warszawsko-wiedeńskiej. 

Dopiero z Noworadomska jechał innym środkiem lokomocji zaprzęganym w 

konie do Strzałkowa. Analizując mapy miasta z XIX wieku można odtworzyć 

trasę jaką pokonywał jadąc do swojego dworu przez miasto. Stacja kolejowa 

znajdowała się wówczas w miejscu, w którym jest teraz. Siemiradzki jechał 

więc zapewne ulicą Kaliską, zwaną wtedy Traktem do Kalisza (obecna ulica 

Reymonta). Po wjeździe na Rynek w jego wschodniej pierzei widział kościół 

farny Św. Lamberta.

Radomsko: widok na kościół św. Lamberta w połowie XIX w. Zdjęcie pochodzi z: T. A.  

Nowak, Najstarsza topografia Radomska (do 1818 r.). Przyczynek do dziejów miasta [w:]  

Zeszyty Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego. Tom 

III, Radomsko 2009, s. 26.

Następnie  wjeżdżał  na  ulicę  Strzałkowską,  zwaną  Drogą  do  Strzałkowa 

(obecnie  ulica  Wyszyńskiego).  Wiodła  ona  prosto  do  dworu.47 Tuż  za 

granicami  Noworadomska  Siemiradzki  przejeżdżał  obok  cmentarza 

ulokowanego w tym miejscu od 1807 roku.48

Artysta  zapewne  odwiedzał  wspomniany  grób  swojej  siostry  Marii, 

47 Archiwum Państwowe w Łodzi, Zbiory Kartograficzne, sygn. 226a.
48 W. Leśniewski, Cmentarz z historią, „Co Nowego”, nr 95 z dnia 26 października 2007, s. 4.
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znajdujący się na cmentarzu w Dmeninie. Aby dotrzeć do tej miejscowości ze 

Strzałkowa,  należało  przejechać  drogą  prowadzącą  przez  Omielin  do 

Dziepułci,  następnie  z  Dziepułci  drogą  na  północny  wschód do Dmenina. 

Odległość  między  dworkiem a  cmentarzem  w  Dmeninie  wynosi  około  7 

kilometrów.  W dzisiejszych  czasach  sieć  dróg  pomiędzy  miejscowościami 

wygląda podobnie.

Wspomniana  Dziepułć  znajdowała  się  więc  w  odległości  kilku 

kilometrów od Strzałkowa.

W  źródłach  dotyczących  pobytów  Siemiradzkiego  w  powiecie 

radomszczańskim brak jest  informacji  na temat  tego,  że malarz przebywał 

także w innych miejscowościach poza wyżej  wspomnianymi.  Sieć dróg w 

tym okresie była zbudowana w taki sposób, iż droga z Noworadomska do 

Strzałkowa a  stamtąd do Dziepułci  i  Dmenina omijała  inne miejscowości. 

Wyjątkiem jest wieś Omielin (obecnie Amelin). Trudno jednak przypuszczać 

aby  Siemiradzki  jadąc  do  Dziepułci  robił  w  Omielinie  np.  postój,  bo 

odległość między wszystkimi miejscowościami, w których przebywał wynosi 

zaledwie kilka kilometrów.

W powiecie radomszczańskim postać Henryka Siemiradzkiego nie jest 

zbyt  znana  i  ten  stan  rzeczy  ma zapewne wiele  przyczyn.  Osobę malarza 

przedstawiają zaledwie nieliczne artykuły prasowe ukazujące się w lokalnych 

gazetach w związku z rocznicami śmierci Siemiradzkiego lub wydarzeniami 

mającymi  związek  z  mieszczącą  się  w  dworku  szkołą.  Znajdujące  się  w 

Radomsku  Muzeum  Regionalne  im.  S.  Sankowskiego  nie  zgromadziło 

żadnych pamiątek po Henryku Siemiradzkim.

3. Inne dwory w powiecie radomszczańskim

Dwory znajdujące się w okolicach Radomska pod względem budowy 

nie  wyróżniały  się  zbytnio.  Typowy  dwór  szlachecki  był  budynkiem 

parterowym z centralnie położoną sienią oraz pokojami po bokach. Podobnie 

jak w innych obszarach ziem polskich, dwory miały dwojaką funkcję. Przede 
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wszystkim były siedzibami mieszkalnymi ich właścicieli urządzonymi w ten 

sposób aby można było sprawować kontrolę nad folwarkiem. Z reguły dwory 

sytuowano na wzniesieniach w pobliżu dróg i  zbiorników wodnych, ale w 

pewnej  odległości  od  reszty  wsi  bądź  osady.  Często  wokół  budynku 

znajdował się park. W praktyce dworek Siemiradzkiego był więc typowym 

majątkiem.49

Radomszczańskie  ziemiaństwo  było  zwykle  zadłużone,  stąd  często 

znajdujące  się  w tych  okolicach  dwory  z  czasem podupadały  i  zmieniały 

właścicieli.  Właśnie  w powodu narastających długów Wanda Siemiradzka, 

córka malarza sprzedała posiadłość w roku 1914. Bezpośrednim powodem 

upadku większości  dworów było opuszczenie  ich (zwykle przymusowe) w 

czasie  II  wojny  światowej,  a  także  rozparcelowanie  już  po  zakończeniu 

wojny.  W dworkach  urządzano  szkoły,  siedziby  urzędów  lub  mieszkania. 

Sytuacja  ta  trwa  do  dzisiaj,  bo  większość  z  posiadłości  nie  wróciła  do 

prawowitych właścicieli.

Wspomniane  zadłużenie  dworów  pod  Radomskiem nie  odnosiło  się 

jednak do Maluszyna i mieszkających tam Ostrowskich. Osiedlili się oni na 

ziemi radomszczańskiej w pierwszej połowie XVIII wieku. W połowie XIX 

wieku  Wojciech  Ostrowski  zarządzał  już  rozległymi  terenami,  oprócz 

wspomnianego  Maluszyna  będącego  jego  siedzibą,  zarządzał  także 

Krzętowem, Bąkową Górą, Pukarzowem, Radoszewnicą, Rudką i Silniczką.50

W miejscowości Smotryszów istniał dwór, którym zarządzał Ksawery 

Święcicki.  Stał  się  ona  właścicielem  tych  posiadłości  dzięki  poślubieniu 

wdowy po wcześniejszym gospodarzu. Sam dwór w czasach swej świetności 

był  dobrze  utrzymywany.  Wyróżniał  się  m.in.  trzymetrowy  żywopłot  z 

grabu.51

W Żytnie byli Siemieńscy, którzy mieszkali w dworze urządzonym w 

typowo polski sposób. Dom miał ganek i kolumny a w pokojach stały stylowe 
49 K. Filarowska, Dwory, „Nasz Świat”, nr 6 z dnia 5 listopada 2003 r., s. 6-7.
50 A. J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys życia społeczności lokalnej, [w:] Żytno (1198-1998), 

Radomsko 1998, s. 51.
51 B. Symołon, Dziepułć. Przeszłość jest niedokładna, Radomsko 1998, na prawach maszynopisu, s. 25.
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meble.  To  właśnie  w  Żytnie  Henryk  Sienkiewicz  zaręczył  się  z  Marią 

Kellerówną.52

Dworki często zmieniały swych właścicieli. Przykładem jest posiadłość 

w miejscowości Sokola Góra. W pierwszej połowie XIX wieku ta wieś wraz z 

Zagórzem wchodziła  w  skład  majątku  Korytno,  który  należał  do  rodziny 

Wzdulskich. W 1881 roku majątek Sokola Góra należał już do Żyda Lukasa 

Mordęga,  potem  do  jego  żony  a  w  już  roku  1889  do  Tadeusza  Juliana 

Walińskiego. Właśnie z drugiej połowy XIX wieku pochodzi znajdujący się 

tam  dworek,  istniejący  do  dzisiejszych  czasów.  Jest  to  budynek 

jednokondygnacyjny z gankiem wspartym na czterech kolumnach.53

Typowym dworem ziemiańskim były  też  Zarębice.  Ich właścicielem 

był  Stefan  Stojowski,  zwany  „Stary  Rycerzem”  ze  względu  na  to,  że 

konsekwentnie przestrzegał wszelkich zasad moralnych. Hodował on konie 

arabskie czystej krwi.54

Miejscowość Ciężkowice należała do rodziny Buczyńskich.  Wskutek 

dziwnego zrządzenia  losu dwór upadł.  Początkowo z dworu zaczął  znikać 

drobny  inwentarz,  co  można  tłumaczyć  kradzieżą.  Później  zaczęły  ginąć 

nawet meble. Tomasz Buczyński, ówczesny właściciel wybrał się pewnego 

razu w podróż po Afryce. W trakcie podróży po safari tragarza rozszarpał lew. 

Kosztami zgonu obciążono Buczyńskiego, co było katastrofą finansową dla 

dworu w Ciężkowicach. Zdarzało się potem, że zimę trzeba było spędzać u 

Obrąpalskich  w  Dziepułci,  bo  właścicieli  Smotryszowa  nie  było  stać  na 

ogrzewanie.  Tomasz  Buczyński  zginął  w  1941  roku  w  niewyjaśnionych 

okolicznościach wskutek utopienia w małej sezonowej rzeczce.55

Odrowąż  to  wieś  położona  około  20  kilometrów  na  wschód  od 

Radomska. Do dziś istnieje tam dworek. Właścicielami dworku byli w XIX 

wieku  Ignacy  Kozłowski  i  Anna  z  Szusterskich.  W 1897  roku  ich  córka 

52 A. Biedrzycka-Czudowska, Faky i legendy minionego świata, Radomsko 1995, na prawach maszynopisu, 
s. 1.

53 T. M. Kolmasiak, Dziedzice Sokolej Góry (1), „Komu i Czemu. Nasza Radomszczańska” nr 20 z dnia 18 
maja 2010 r., s. 8.

54 A. Biedrzycka-Czudowska, dz. cyt., s. 14.
55 B. Symołon, dz. cyt., s. 25-26.
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Antonina Emilia wyszła za mąż za Stanisława Malewskiego ze Staszowa.56

Dwór w Odrowążu spotkał podobny los jak w przypadku wielu innych 

dworów.  Po  II  wojnie  światowej  rozparcelowano  go.  W samym budynku 

urządzono siedzibę Nadleśnictwa Krzętów, potem szkołę.57

Dąbrowa Zielona to miejscowość położona na południe od Radomska, 

w  obecnym  województwie  śląskim.  Mieszkali  tam  Geyerowie  będący 

właścicielami kilku kopalń. Sprzedawali oni węgiel do Rosji, a sprowadzali 

stamtąd nietypowe powozy konne. Jako jedyni w okolicy posiadali lecznicę 

dla koni.58

Sekursko należało  do rodziny  Biedrzyckich  i  dworek,  który  się  tam 

znajdował różnił się znacząco od innych posiadłości w okolicach Radomska. 

Budynek  powstał  na  początku  XX  wieku.  Miał  łamany  dach  i  był  kryty 

czerwoną  dachówką.  Jedno  ze  skrzydeł  było  przeznaczone  dla  młodego 

pokolenia a drugie dla seniorów. Środkowa część była „reprezentacyjna” a na 

górze mieszkali goście. Każda część budynku posiadała łazienki.59

W  okolicach  Radomska  istniało  jeszcze  wiele  innych  dworów. 

Wymienić  należy chociażby dwór Potockich z Chrząstowa,  Tymowskich z 

Pągowa,  Gruszeckich  z  Pławna  czy  też  majątek  Stanisława  Pobóg 

Ruszkowskiego w Trzepnicy.

Oprócz wspomnianych związków Siemiradzkiego z Obrąpalskimi nie 

zachowały  się  źródła  potwierdzające,  że  słynny  malarz  utrzymywał  także 

kontakty z innymi właścicielami ziemskimi z okolic Radomska. Być może nie 

pozwalał mu na to czas, gdyż malarz bywał w Strzałkowie tylko w lato a więc 

stosunkowo rzadko.

Znane jest jednak zamiłowanie Malewskich, właścicieli Odrowąża do 

malarstwa.  W  ich  dworku  znajdowało  się  wiele  obrazów.  Jan  Tadeusz 

Malewski w swoich wspomnieniach nie wspomina jednak aby w tej pokaźnej 

56 A. E. Malewska, Złowieszczy ptak i inne opowiadania, Radomsko 1996, na prawach maszynopisu, s. 2.
57 J. T. Malewski, Odrowąż, Radomsko 1994, na prawach maszynopisu, s. 3-4.
58 B. Symołon, dz. cyt., s. 26.
59 A. Biedrzycka-Czudowska, dz. cyt., s. 44.
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kolekcji znajdowała się jakaś reprodukcja Siemiradzkiego.60

W początkach XX wieku w okolicach Radomska istniało nieformalne 

koło  porad  sąsiedzkich.  Skupiało  ono  właścicieli  kilkunastu  okolicznych 

majątków.  Właściciele  ziemscy  zbierali  się  w  celu  wymiany  doświadczeń 

związanych z  uprawą roli,  hodowlą  inwentarza.  Spotykano się  po  kolei  u 

każdego  ziemianina.  Spotkania  nie  miały  w  ogóle  charakteru 

rozrywkowego.61

4. Dalsze dzieje dworku Siemiradzkich w Strzałkowie

Dopiero  w  roku  1914  dworek  w  Strzałkowie  wraz  z  miejscowym 

folwarkiem znalazł nowego nabywcę. Budynek był już nieco zniszczony gdyż 

od  chwili  śmierci  Henryka  Siemiradzkiego  nie  miał  kto  się  zająć  jego 

renowacją.  Kupił  go Stefan Kryński,  inżynier budowy dróg i  mostów. Akt 

kupna-sprzedaży  sporządzono  w  Rzymie,  w  języku  włoskim.  Na  majątek 

składało się 300 hektarów ziemi ornej i lasów a także kościółek znajdujący 

się nieopodal dworku.

Jeszcze za swego życia Stefan Kryński przepisał cały majątek swemu 

synowi Stanisławowi.62

W roku 1917 nowy właściciel przebudował dworek, umieszczając na 

frontowej ścianie herb Przegonia, którym ród Kryńskich się posługiwał. Po 

wojnie  herb  zamalowano  na  kolor  biały.  Dopiero  w  2000  roku  dyrekcja 

placówki odrestaurowała zabytkowy herb.63

60 J. T. Malewski, dz. cyt., s. 8.
61 A. Biedrzycka-Czudowska, dz. cyt., s. 1.
62 Z. Kryńska, Zapomniany świat, Radomsko 1996, na prawach maszynopisu, s. 7.
63 Kronika Zespołu Szkół Agrobiznesu, s. 64.
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Herb rodu Kryńskich  –  Przegonia,  znajdujący  się  na  frontowej  ścianie  dworku.  Autor  

zdjęcia: Paweł Dudek.

Inne  źródła  podają,  że  dworek  został  przebudowany  w  roku  1925. 

Świadczy o tym rzekomo data znajdująca się przed wejściem do budynku.64

W 1937 roku Stanisław Kryński ożenił się z Zofią Beliną pochodzącą 

ze Strzelec Wielkich. Małżeństwo zamieszkało we dworku razem z Heleną 

Kryńską, matką Stanisława.65

Okres drugiej wojny światowej był dla dworu w Strzałkowie bardzo 

burzliwy.  Mieszkańcy  byli  zaangażowani  w  działalność  Armii  Krajowej, 

istniała nawet skrzynka kontaktowa i baza łącznościowa z dowódcą 27 pułku 

piechoty Armii Krajowej majorem Franciszkiem Polkowskim (znanym pod 

pseudonimem Korsak).66 To właśnie „Korsak” w 1943 roku wydał polecenie o 

odbiciu  więźniów  z  radomszczańskiego  aresztu  późniejszemu  słynnemu 

64 P. Szubert, Śladami wielkiego artysty, „Głos Robotniczy”, z dnia 23 sierpnia 1977 r.
65 Z. Kryńska, dz. cyt., s. 7.
66 M. Gąsior, Konspiracyjne Wojsko Polskie 1945-1948, Radomsko, brak roku wydania, s. 3.
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dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Stanisławowi Sojczyńskiemu. 

Uwolnieni  więźniowie  zostali  wywiezieni  na  furmankach  w  kierunku 

Strzałkowa,  być  może  byli  ukrywani  w  dworku.67 Zdarzało  się  bowiem 

często,  że  na  parterze  tego  budynku  mieszkali  żandarmi  niemieccy  a  na 

piętrze partyzanci Armii Krajowej przechodzący rehabilitację po działaniach 

konspiracyjnych w regionie.68

Już 2 września 1939 roku w Strzałkowie pojawili się Niemcy, którzy 

zajęli  polowe  lotnisko  używane  do  ćwiczeń  przed  wojną  przez  Wojsko 

Polskie. Niemieccy oficerowie i podoficerowie zakwaterowali się we dworze 

zostawiając dla pozostałych żołnierzy opuszczoną plebanię.69

W okresie II wojny światowej w dworku Siemiradzkich w Strzałkowie 

mieszkała także siostra Zofii Beliny, Alina (później Kowalska), która zawarła 

swe wspomnienia z pobytu tamże w pamiętniku pod tytułem „Niczego nie 

żałuję...”.  Była  ona  żoną  Józefa  Kowalskiego,  znanego  pod  pseudonimem 

Alm.  Józef  Kowalski  w  latach  1942-1944  był  dowódcą  oddziału  leśnego 

Armii  Krajowej  w  okręgu  częstochowsko-radomskowskim.  Często  jego 

zadaniem było bezpośrednie likwidowanie żandarmów i konfidentów.70

W grudniu 1940 roku rodzina Kowalskich, wraz z niezamężną jeszcze 

Aliną,  dotychczas  mieszkająca  w  swoim  majątku  w  Strzelcach  Wielkich, 

została wysiedlona przez żandarmów niemieckich. Wszyscy przenieśli się do 

Strzałkowa gdzie mieszkała już Zofia Kryńska z domu Belina.

Alina z Belinów Kowalska tak opisywała dworek w Strzałkowie:

„Wokół dworu w Strzałkowie rozpościerał się piękny, duży park. Blisko, 

tuż przy szosie stał stary parafialny kościół z witrażami i grobem rodzinnym 

rodziny Siemiradzkich (…), od których profesor Kryński, teść mojej siostry 

Zosi, kupił Strzałków w początkach wieku. Przy sporym podwórzu zbudowano  

wielopokojową  oficynę,  gdzie  między  innymi  znajdowało  się  mieszkanie 

teściowej Zosi,  pani  Heleny,  oraz mieszkanie  rządcy.  W czasie wojny cała 
67 Z. Zieliński, 7 Dywizja Armii Krajowej, Warszawa 2004, s. 57-58.
68 Z. Kryńska, dz. cyt., s. 7-8.
69 D. Solarz, Zapomniane lotnisko, „Nasz Świat”, nr 9 z dnia 10 maja 2004 r., s. 9.
70 Z. Zieliński, dz. cyt., s. 58-63.
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prawie oficyna zajęta była (…) przez wermacht.”71

W jej wspomnieniach nie brakuje również opisu wnętrz dworku:

„W strzałkowskim dworze Zosia ulokowała mnie w tzw. ubieralni. Był  

to maleńki pokoik z dużą umywalnią i ogromną szafą, przylegającą do dużej  

sypialni państwa domu. W ubieralni stało moje łóżko i mała szafka. Zosia 

rezydowała w sypialni, która była jedynym miejscem w przepełnionym domu,  

gdzie można było się odizolować. (…). W sypialni stało też kilka wygodnych 

foteli, biblioteka, był duży balkon.”72

Oprócz  rodziny  Kryńskich  oraz  Kowalskich,  w  dworze  w  czasie  II 

wojny światowej mieszkało sporo innych osób. Wymienić wśród nich należy 

generała  Lipkowskiego,  wcześniejszego  rezydenta  majątku  w  Strzelcach 

Wielkich. W dworku zatrzymywali się też partyzanci działający w okolicy. 

Wspomniany  wcześniej  Józef  Kowalski  (znany  pod pseudonimem „Alm”) 

został  tam  zatrudniony  w  charakterze  księgowego,  w  rzeczywistości 

obserwował gestapowców, którzy w dworku mieli swoją placówkę przez cały 

okres wojny.

Alina  Kowalska  wspomina  dzień,  w  którym  Strzałków  opuścili 

Niemcy.  Pewnego  dnia  niespodziewanie  pojawili  się  żandarmi,  którzy 

rozkazali wszystkim mieszkańcom w jak najszybszym czasie spakować się i 

opuścić dwór. Właściciele interweniowali jednak u swoich współlokatorów – 

gestapowców.  W efekcie  zarówno żandarmi,  jak  i  gestapowcy opuścili  do 

następnego  dnia  dworek  i  Strzałków,  ponieważ  zbliżała  się  Armia 

Czerwona.73

Mieszkańcy  dworku byli  początkowo bardzo pozytywnie  zaskoczeni 

zachowaniem i wyglądem przybyłych Rosjan:

„(...)  przyjechało  do  nas  samochodem  czterech  rosyjskich  oficerów 

frontowych. W młodo-średnim wieku, niesłychanie uprzejmi, dobrze ubrani i  

– jak starannie wyuczone dzieci – każdy robił i mówił to samo. A więc tymi  

71 A. z Belinów Kowalska, Niczego nie żałuję..., Warszawa 2009, s. 88.
72 Tamże, s. 91-92.
73 Tamże, s. 121-125.
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samymi  słowami  wstępne  przywitanie  i  zastrzeżenie,  że  nie  wejdą  do 

jadalnego czy saloniku, póki nie zdejmą nagumowanych płaszczy. Następnie  

pytanie o łazienkę, bo chcą umyć ręce.”

Z czasem okazało się, że Rosjanie nie zachowywali się jednak lepiej od 

Niemców. Do dworku przychodzili chłopi ze skargami, że Sowieci zarżnęli 

krowy  oraz  byka.  Innym  razem  ostrzegano  mieszkańców  dworku  oraz 

okoliczną ludność, że nie można posiadać zbyt dużej ilości alkoholu w domu, 

ponieważ  przechodząca  przez  wieś  wojska  będą  musiały  być  wyżywione 

przez mieszkańców.74

Po  wojnie  nastąpiła  parcelacja  wielkich  majątków  ziemskich. 

Dotyczyło  to  wielu  zabytkowych  dworków należących  także  do  artystów. 

Sytuacja  ta  spotkała  m.in.  potomków  Henryka  Sienkiewicza,  przyjaciela 

Siemiradzkiego.  W  jego  pałacyku  w  Oblęgorku  zorganizowano  fabrykę 

przetworów owocowych, kotły produkcyjne wstawiono do gabinetu noblisty. 

Dopiero w 1956 roku udało się w Oblęgorku utworzyć muzeum poświęcone 

pisarzowi.75

Zofia  Kryńska  wraz  z  małym  dzieckiem  znalazła  się  bez  domu  i 

środków  na  życie.  Schronienie  znalazła  wśród  rodziny  i  znajomych  w 

Katowicach.  Dopiero w roku 1947 Stanisław Kryński  wrócił  z  zachodniej 

Europy. Od początku wojny przebywał bowiem na froncie. Pełnił tam przede 

wszystkim rolę tłumacza, ponieważ doskonale znał pięć języków obcych.76

W 1945  roku  w dworku  otwarto  Gimnazjum Rolniczo-Gospodarcze 

Żeńskie. W następnych latach szkołę przekształcono na Zespół Państwowych 

Gospodarstw Rolnych nr 5 oraz Państwowe Gospodarstwo Rolne Strzałków.

W roku 1959 teren byłego folwarku przejął Oddział Oświaty Rolniczej 

Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wówczas rozpoczęto 

generalne remonty we dworku, jak i w innych budynkach służących do tej 

pory dla celów rolniczych.

74 Tamże, s. 126-127.
75 B. Wachowicz, Dom Sienkiewicza, Warszawa 2000, s. 27.
76 Z. Kryńska, dz. cyt., s. 7-8.



80

W 1962 roku inż. Edmund Świtkowski znów otworzył szkołę – tym 

razem była to trwająca rok Szkoła Rolniczo-Mechanizacyjna, przeznaczona 

dla  absolwentów  szkoły  podstawowej,  którzy  chcieli  zdobyć  praktyczny 

zawód.

W tym czasie  dworek znacznie  się  zmienił  i  stracił  swój  pierwotny 

wygląd. Jedyną pozostałością po Siemiradzkim pozostał podparty kolumnami 

stylizowany taras  znajdujący  się  z  tyłu budynku.  Wewnątrz  zachowały  się 

nieliczne zdobienia ścian i łuki nad drzwiami. W pomieszczeniu, w którym 

malarz posiadał salon, urządzono świetlicę z kominkiem.77

Od roku 1967 istniała w dworku Zasadnicza Szkoła Rolnicza, w roku 

1977 stając się filią innej placówki edukacyjnej o tym profilu – Zespołu Szkół 

Rolniczych z Dobryszyc, miejscowości położonej kilka kilometrów na północ 

od Radomska.

Od  roku  1988  strzałkowska  szkoła  stała  się  niezależna.  Wówczas 

dyrektorem placówki został mgr Jan Mielczarek. Powstało wtedy technikum a 

pierwszy egzamin maturalny odbył się w roku 1992.78

W 1996 roku Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wydał 

dokument  –  akt  założycielski  na  mocy  którego  1  września  1996  roku 

utworzono Zespół Szkół Rolniczych w Strzałkowie.79

Dyrektor placówki Jan Mielczarek starał się o nadanie szkole imienia 

Henryka  Siemiradzkiego.  Do  tej  pory  nie  udało  się  jednak  tego  planu 

zrealizować.80

W  2001  roku  pojawiła  się  groźba,  że  trzeba  będzie  usunąć  taras 

widokowy  znajdujący  się  z  tyłu  budynku,  będący  jedną  z  niewielu 

bezpośrednich  pozostałości  po  Henryku  Siemiradzkim  w  całym budynku. 

Udało się jednak wyremontować zabytek przed kolejną zimą.82

Ostanie  lata  przyniosły  jednak  spadek liczebności  uczniów.  W 2010 

77 Kronika Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Technikum Rolniczego w Strzałkowie, s. 78.
78 Z. Wróblewska, Szkoły rolnicze w Strzałkowie, „Gazeta Radomszczańska” nr 18 z dnia 7 maja 1993 r., s. 

4.
79 Kronika Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Strzałkowie, s. 92.
80 Kronika Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Technikum Rolniczego w Strzałkowie, s. 78.
82 M. Martinez, Na ratunek zabytkowemu balkonowi, „Co Nowego” z dnia 12 października 2001 r.
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roku pojawiła się nawet groźba, że Zespół Szkół Agrobiznesu trzeba będzie 

wygasić.  Wiązało  się  to  z  niżem  demograficznym.  Po  zlikwidowaniu 

placówki w budynku planowano zorganizować szkołę katolicką prowadzoną 

przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Szkół  Katolickich  z  Częstochowy.  Po 

wizycie  przedstawicieli  tej  organizacji  okazało się  jednak,  że  budynek nie 

pomieściłby  wszystkich  uczniów  gimnazjum  i  liceum,  szkół  które  są 

prowadzone  przez  stowarzyszenie.83 Dyrekcja  szkoły  postanowiła  bronić 

placówki.  Wśród  pomysłów  było  m.in.  zorganizowanie  technikum 

weterynarii  oraz  liceum  ogólnokształcącego  z  klasą  artystyczno-

lingwistyczną,  w  pewnym  sensie  nawiązującą  do  twórczości  Henryka 

Siemiradzkiego.84

Współczesny  widok  dworku  Henryka  Siemiradzkiego.  Autor  zdjęcia:  Paweł  Dudek.

 
Po kilkudziesięciu latach dominacji klas o profilu typowo rolniczym, 

83 J. Drzazga-Nowińska, Szkoła spisana na straty?, „Dziennik Łódzki”, nr 63, wydanie B z dnia 16 marca 
2010 r., s. 6.

84 J. Kucharski, Będą uczniowie, będzie szkoła, „Gazeta Radomszczańska”, nr 16 z dnia 22 kwietnia 2010 
r., s. 3.
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do szkoły mieszczącej się w dworku Henryka Siemiradzkiego w Strzałkowie 

powrócić miał więc znów artystyczny klimat sztuki.
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ZAKOŃCZENIE

Praca  magisterska  której  jestem  autorem  opisuje  przede  wszystkim 

związki słynnego malarza z miejscowością Strzałków, położoną w powiecie 

radomszczańskim.  Odtwarzanie  tak  szczegółowych  wątków  jest  trudne  ze 

względu na nieliczne materiały źródłowe, które zachowały się do dzisiejszych 

czasów. Każda wzmianka na poruszany przeze mnie tamat jest więc bardzo 

cenna i ważna.

W  pierwszym  rozdziale  ukazałem  dzieje  miejscowości  Strzałków 

począwszy od XIV wieku a skończywszy na XIX wieku, a więc chwili kiedy 

ta wieś staje sie własnością Henryka Siemiradzkiego. W rozdziale tym udało 

mi się w chronologiczny sposób zebrać kilkanaście wzmianek dotyczących 

miejscowości. Jest to zaledwie wstęp bądź zarys nakierowujący chętnych do 

napisania  monografii  miejscowości,  ale  jednocześnie  wystarczający  aby 

zapoznać się z jej przeszłością.

W drugim rozdziale opisałem postać Henryka Siemiradzkiego. Można 

się dowiedzieć wiele na temat jego dzieciństwa, nauki, studiów, podróży po 

Europie oraz percepcji dzieł. Przedstawiłem także kilka obrazów aby można 

było naocznie się przekonać o wyjatkowości i talencie malarza.

Trzeci  rozdział  zawiera  wiele  informacji  nigdy  wcześniej  nie 

publikowanych w takim kontekście. Zebrałem wszelkie możliwe do zdobycia 

wzmianki  na  temat  pobytów  Siemiradzkiego  w  Strzałkowie  i  okolicach. 

Źródła  te  często  znajdowały  się  wzmiankowo  w  prasie  z  okresu 

dwudziestolecia  międzywojennego bądź  w biografiach  malarza.  Analizując 

różne źródła udało mi się m.in. ustalić autorstwo fotografii przedstawiającej 

dwór  Siemiradzkiego  w  Strzałkowie  a  także  rozwiać  wątpliwości  co  do 

spotkań malarza z Henrykiem Sienkiewiczem. W świadomości mieszkańców 

Strzałkowa  istnieje  bowiem  powszechne  przekonanie  o  tym,  że  ci  dwaj 

wybitni Polacy spotykali się w dworku Siemiradzkiego. Tymczasem nie mówi 

o tym, poza prasą lokalną wydawaną już po śmierci Siemiradzkiego, żadne 
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źródło, więc nie jest  to pewne. Być może zbieg okoliczności sprawił, że z 

tych spotkań nie zachowała się żadna pamiątkowa fotografia ani wspomnienie 

w listach, które Siemiradzki często pisał do rodziny.

Mam nadzieję,  że  niniejsza praca przyczyni się  do rozpropagowania 

twórczości  Siemiradzego w lokalnym społeczeństwie i  będzie  wstępem do 

jeszcze ambitniejszych badań nad historią miejscowości.
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Zał.  1.  Henryk Siemiradzki,  "Autoportret nieukończony",  po 1876, olej na 

płótnie, Muzeum Narodowe w Krakowie.

Źródło: F. Stolot, Henryk Siemiradzki, Wrocław 2002, s. 78.
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Zał.  2.  Henryk  Siemiradzki,  "Pochodnie  Nerona",  1876,  olej  na  płótnie, 

Muzeum Narodowe w Krakowie.

Źródło: F. Stolot, Henryk Siemiradzki, Wrocław 2002, s. 6-7.
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Zał.  3.  Henryk Siemiradzki,  "Dirce chrześcijańska",  1897,  olej  na płótnie, 

Muzeum Narodowe w Warszawie.

Źródło: F. Stolot, Henryk Siemiradzki, Wrocław 2002, s. 20-21.
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Zał. 4. Henryk Siemiradzki, "Kurtyna teatru krakowskiego", 1893-1894, olej, 

płótno, Muzeum Narodowe w Warszawie.

Źródło: W. Górska, Henryk Siemiradzki, Warszawa 2007, s. 70-71.
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Zał.  5.  Henryk  Siemiradzki,  "Sprzedawca  wazonów",  ok.  1880,  olej  na 

płótnie, własność prywatna.

Źródło: F. Stolot, Henryk Siemiradzki, Wrocław 2002, s. 34-35.
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Zał. 6. Wykaz najważniejszych dzieł Henryka Siemiradzkiego (dane zebrane 

na podstawie bibliografii niniejszej pracy magisterskiej).

tytuł dzieła rok 
powstania

technika obecny właściciel

Porwanie Sabinek 1867 piórko, tusz, ołówek własność prywatna
Mojżesz przemieniający kij  
w węża przed faraonem

1868 ołówek na papierze własność prywatna

Nimfa 1869 olej na płótnie Galeria Sztuki we 
Lwowie

Golgota chrześcijan 1870 olej na desce Muzeum Narodowe 
w Warszawie

Uczta u Heroda 1872 olej na tekturze własność prywatna
Orgia rzymska za czasów 
Cesarstwa 

1872 olej na płótnie Muzeum Narodowe 
w St. Petersburgu

Droga z Rzymu do Albano ok. 1873 olej na płótnie Galeria Obrazów w 
Twerze (Rosja)

Pejzaż górski z okolic  
Castel Gandolfo 

1875 olej na płótnie własność prywatna

Portret młodej włoszki 1875 olej na płótnie własność prywatna
Autoportret nieukończony po 1876 olej na płótnie Muzeum Narodowe 

w Krakowie
Pochodnie Nerona 1876 olej na płótnie Muzeum Narodowe 

w Krakowie
Cyganka 1877 olej na płótnie Galeria Sztuki we 

Lwowie
Rzymska sielanka - łowienie 
ryb 

ok. 1879 olej na płótnie Muzeum Narodowe 
w Warszawie

Sprzedawca wazonów ok. 1880 olej na płótnie własność prywatna
Noc Świętojańska po 1880 olej na płótnie Muzeum Sztuki w 

Rjazaniu
Księżna Maria Lubomirska 1881 olej na płótnie Instytut Sztuki w 

Detroit (USA)
Noc w Pompejach 1881 olej na płótnie własność prywatna
Odpoczynek patrycjuszów 1881 olej na płótnie własność prywatna
Taniec pomiędzy sztyletami 1881 olej na płótnie Galeria Tretiakowska 

w Moskwie
Przy świątyni (sielanka) 1881 olej na płótnie Muzeum Sztuki 

Rosyjskiej w Kijowie
Wazon czy dziewczyna? 1881 olej na płótnie własność prywatna
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Szkic do Pogrzebu 
wojownika wareskiego w 
Bułgarii 

1883-84 olej na tekturze własność prywatna

Pieśń niewolnicy 1884 olej na płótnie Muzeum Historii i 
Sztuki w 
Serpuchowie (Rosja)

Rzymska sielanka (Przed 
kąpielą) 

ok. 1885-1890 olej na płótnie Muzeum Narodowe 
w Warszawie

Chrystus w domu Marty i  
Marii 

1886 olej na płótnie Muzeum Narodowe 
w St. Petersburgu

Wiejska sielanka ok. 1886 olej na płótnie Galeria Sztuki we 
Lwowie

Portret matki 1887 olej na płótnie Muzeum Narodowe 
w Krakowie

Portret ojca 1887 olej na płótnie Muzeum Narodowe 
w Krakowie

Chopin grający na 
fortepianie w salonie 
księcia Radziwiłła 

1887 olej na płótnie własność prywatna

Odjazd z wyspy nocą ok. 1890 olej na płótnie Muzeum Sztuki w 
Łodzi

Chrystus i Samarytanka 1890 olej na płótnie Galeria Sztuki we 
Lwowie

Portret Alekdandra 
Stankiewicza

ok. 1892 olej na płótnie Muzeum Narodowe 
w Warszawie

Kurtyna teatru kakowskiego 1893-1894 olej, płótno Muzeum Narodowe 
w Warszawie

Amor i Psyche 1894 olej na płótnie Galeria Sztuki we 
Lwowie

Dirce chrześcijańska 1897 olej na płótnie Muzeum Narodowe 
w Warszawie

Widownia linoskoczka,  
Capri 

1898 olej na płótnie własność prywatna

Za przykładem bogów 1899 olej na płótnie Galeria Sztuki we 
Lwowie

Kurtyna teatru lwowskiego 1900 olej, płótno Lwów
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Zał.  7. Wykaz majątku ruchomego należącego do kościoła  w Strzałkowie, 

sporządzony w roku 1937, gdy powstawała parafia. Najstarsze przedmioty z 

poniższego wykazu pochodzą z XVII wieku.

Źródło:  Archiwum Parafii  w Strzałkowie,  s.  23.  Podaję  za:  Romańska  A., 

Dzieje  miejscowości  i  parafii  Strzałków  (do  1945  r.).  Praca  magisterska 

napisana  pod  kierunkiem  ks.  prof.  dr  hab.  J.  Związka  w  Instytucie 

Filozoficzno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, 

Częstochowa 2000.

1. kielichy z  patenami – dwa srebrne wewnątrz  złocone,  jeden srebrny 

cały złocony, jeden cały złocony z podstawką miedziną

2. puszka od Sanctissimus – wewnątrz złocona, srebrna

3. monsrtancja srebrna, cała pozłacana z 1762 roku

4. ornaty  –  trzy,  zwyczajne,  zniszczone:  biały,  czerwony  i  czarny  z  

rewizytami

5. kapy – dwie, bardzo zniszczone – biała i czarna

6. alby – trzy, dwie nowe i jedna stara

7. komże – pięć

8. komeżki dla ministrantów – trzy

9. komże dla kościelnego – dwie

10.  stuły – pięc fioletowych, jedna biała, jedna czerwona

11.  obrusy  ołtarzowe,  obrusó  lnianych  spodnich  –  sześć,  obrusów  z  

koronkami – piętnaście

12.  nakrycia na ołtarze – pięć, jednakowych

13.  obrusy na klęczniki do przyjmowania Komunii Św. - cztery

14.  zasłonki do bocznych wnęk w ołtarzu – sześć

15.  serwetki na słupki przy ołtarzu – sześć

16.  serwetki pod krzyżyk ołtarzowy – dwie

17.  korporały – sześć

18.  palki – sześć
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19.  puryfikaterze – dziesięć

20.  tuwalnia – jedna, nowa

21.  sukienka na puszkę – jedna haftowana

22.  humerały – cztery

23.  ręczniki do lawetarza w zakrystii – dwa

24.  ręczniki do lavabo – trzy

25.  paski do alby – dwa

26.  dywany – jeden zniszczony i jeden nowy

27.  maszły – jeden z 1730 roku – zniszczony, jeden nowszy, ofiarowany 

przez Fr. Kostkę 11 X 1900 roku i jeden żałobny

28.  krucyfiksy – jeden mosiężny mały, na wielkim ołtarzu, dwa drewniane 

na bocznych ołtarzach, jeden niklowy mały w zakrystii, jeden duży w  

zakrystii i jeden przy kropielnicy w kościele

29.  lichatarze  –  sześć  cynowych  z  napisem:  Anno  Domini  1743,  dwa 

mosiężne  duże,  dwa  mosiężne  mniejsze,  dwa  mosiężne  małe,  dwa 

srebrne duże – dar H. Kryńskiej, dwa srebrne małe – trójramienne –  

dar H. Kryńskiej i sześć drewnianych z kiercami

30.  krzyże procesjonalne – dwa

31.  chorągwie – trzy, zniszczone

32.  baldachim – jeden, zniszczony

33.  dzowny  –  jedna  sygnaturka  na  kościele  i  jeden  dzwon  większy,  

zawieszony na drzewie obok kościoła

34.  dzwonek przy zakrystii

35.  dzwonki małe – dwa

36.  żyrandol mosiężny – jeden

37.  lampa wieczna – mosiężna, jedna

38.  kadzielnica z łódką i łyżeczką – mosiężna, jedna

39.  kociołek na wodę święconą z kropidłem

40.  pudło na hostię – cynowe, jedno

41.  pulpit do mszału – jeden, drewniany
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42.  kanony ołtarzowe – jedne

43.  fisharmonia – jedna, zniszczona

44.  konfesjonały – dwa

45.  ławki w kościele – jedna trzyrzędowa i jedna dwurzędowa oraz dwie  

dworskie u prezbiterium

46.  kropielnica – marmurowa przy wejściu do kościoła – jedna

47.  szafy w zakrystii – dwie

48.  komoda w zakrystii – jedna

49.  skrzynia na świece – jedna

50.  lowaterz w zakrystii

51.  obrazy – obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus na ołtarzu Nawiedzenia  

Najświętszej  Marii  Panny  oraz  obrazy:  św.  Barabry,  św.  Agnieszki,  

Nawiedzenia N.M.P., obraz przedstawiający fundację prebendy z roku 

1863 i obraz przedstawiający zakonnicę, które to obrazy są zawieszone  

na ścianach kościoła.

52.  Figura św. Jana Nepomucena – rzeźbiona z drzewa

53.  stołek z podwójnym stopniem i stołek mały

54.  klęczniki, służące do przystępowania do komunii św. – dwa

55.  lustro w zakrystii.


