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Fotografia w warsztacie konserwatora zabytków  

na przyk adzie do wiadcze   

zwi zanych z rekonstrukcj  XIX-wiecznego  

wygl du pa acu w Kosz cinie 

Klasycystyczny pa ac w Kosz cinie od 1953 roku jest siedzib  Zespo u Pie-

ni i Ta ca „ l sk” im. Stanis awa Hadyny. Oprócz zabudowa  pa acowych, Ze-

spó  „ l sk” jest równie  w a cicielem przypa acowego parku i cz ci zabudo-

wa  folwarcznych, w ród których znajduje si  budynek uje d alni i wozowni. 

Pomieszczenia te obecnie pe ni  funkcje artystyczno-administracyjne. W latach 

1948–1951 pa ac zajmowa a Szko a Organizacyjna Zwi zku M odzie y Pol-

skiej, a nast pnie, do 1953 roku, w budynku lokalizacj  swoj  znalaz  Zak ad 

Leczniczo-Wychowawczy z Lubli ca. Instytucje te w przeci gu krótkiego okre-

su czasu, poprzez niew a ciwe u ytkowanie, doprowadzi y do zniszczenia za-

chowanego wyposa enia pa acu i wystroju wn trz. Z chwil  przej cia budynku 

przez Zespó  „ l sk” dokonano adaptacji pomieszcze  na baz  noclegow  i sale 

do wicze . Od tego czasu budynek by  na bie co konserwowany i utrzymy-

wany w dobrym stanie technicznym, nie prowadzono jednak na szeroko zakro-

jon  skal  remontów pa acu. W 2005 roku Zespó  „ l sk” pozyska  fundusze ze 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na prace ma-

j ce na celu rewitalizacj  zespo u pa acowo-parkowego na potrzeby wydzielo-

nego w swojej strukturze l skiego Centrum Edukacji Regionalnej1. Pozyskane 

rodki pozwoli y sfinansowa  projekt architektoniczny remontu ca ego zespo u 

pa acowego oraz pierwszy etap prac budowlano-konserwatorskich. Za o enia 

                                                 
1  Fundusze pochodz ce z dotacji ZPORR stanowi y ok. 75% rodków, pozosta a cz  pochodzi-

a z dotacji Województwa l skiego i rodków w asnych Zespo u „ l sk”. 
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projektu docelowo przewiduj  przebudow  pa acu przy jednoczesnym dostoso-

waniu niektórych pomieszcze  do nowej funkcji oraz rewitalizacj  XIX-wiecz- 

nego za o enia parkowego, co pozwoli w przysz o ci przywróci  reprezentacyj-

ne wej cie do pa acu od strony zachodniej. W ramach prowadzonych prac pier- 

wszego etapu, do 2008 roku, wyremontowano dawny budynek uje d alni (Pawi-

lon im. Elwiry Kami skiej) oraz odtworzono budynek folwarczny (Dom Pracy 

Twórczej im. Adolfa Dygacza). Prace remontowe w budynku pa acu obj y 

skrzyd o zachodnie, w którym zaadaptowano poddasze na baz  noclegow . Pod-

dano cz ciowej konserwacji i rekonstrukcji sale pierwszego pi tra, w ród któ-

rych by y sale Balowa, Kominkowa i Zielona wraz z wyposa eniem oraz doko-

nano cz ciowej przebudowy i remontu pomieszcze  parteru (recepcja, hol, 

szatnia, sanitariaty). W 2010 roku przyznane zosta y rodki finansowe na konty-

nuacj  rozpocz tych prac remontowych2. Planowane prace II i III etapu maj  ob-

j  dalsz  przebudow  pa acu, remont i budow  sieci uzbrojenia podziemnego, 

remont dróg i chodników oraz odtworzenie za o enia parkowego wraz ze stawem. 

Historia pa acu w Kosz cinie3 

Osadnictwo na terenie Kosz cina istnia o ju  w czasach przedchrze cija -

skich. Pierwsze pisane informacje odnosz ce si  do wsi Kosz cin pochodz   

z 1275 roku i dotycz  nadania dziesi ciny przez biskupa krakowskiego Paw a  

z Przemankowa (?–1292) na rzecz ko cio a w Kamieniu l skim (wie  Kamie  

ko o Bytomia, obecnie dzielnica Piekar l skich). W 1532 roku ksi stwo opol-

skie, na terenie którego po o ony by  Kosz cin, przechodzi na rzecz margrabie-

go Jerzego Hohenzollerna (1484–1543), a nast pnie w 1543 roku ziemie te staj  

si  w asno ci  Ferdynanda I Habsburga, króla Czech i W gier. Dnia 16 czerwca 

1562 roku Ferdynand I zastawi  miasto Lubliniec wraz z okolicznymi wsiami, 

w ród których znalaz  sie Kosz cin, u kanclerza opolskiego Miko aja Lasoty ze 

Steblowa za 8000 talarów l skich. W 1568 roku cesarz ponownie zastawi  zie-

mi  lublinieck  za 10 000 talarów u szlachcica Jakuba von Sparwein. Kolejnym 

dzier awc  ziemi lublinieckiej od 1576 roku by  Jan Kochcicki z Kochcic, który 

w 1578 roku naby  dobra kosz ci skie na w asno  za 30 000 talarów4. Zakupio-

                                                 
2  Dofinansowanie przyznane zosta o przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pro-

jekt pt. Rewitalizacja Zespo u pa acowo-parkowego w Kosz cinie w ramach tworzenia l skie-

go Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-

tura i rodowisko, Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” w wysoko ci 25000 000 z . 
3  A. Harkawy, S. Krupa, Pa ac w Kosz cinie; badania historyczno-architektoniczne na potrzeby 

Rewitalizacji Zespo u pa acowo-parkowego w Kosz cinie, „Wiadomo ci Konserwatorskie Wo-

jewództwa l skiego” 2010, nr 2. 
4  Archiwum Pa stwowe w Katowicach (dalej: APKat.), Archiwum Ksi t Hohenlohe-Ingelfin- 

gen z Kosz cina (dalej: Hohenlohe...,), sygn. 8960; A. Bally, Nachrichten welche am 22. Au-
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ny maj tek otrzyma  nowy status prawny  pa stwo stanowe ni szego rz du, 

które by o dziedziczn  w asno ci  Kochcickich. Zmiana stosunków w asno-

ciowych wp yn a na sposób u ytkowania maj tku. Dotychczasowi w a ciciele 

b d cy dzier awcami starali si  raczej czerpa  zyski, ni  inwestowa  w u ytko-

wane ziemie. Kosz cin przeznaczony zosta  na siedzib  dla Andrzeja, jednego  

z pi ciu synów Jana. W 1603 roku, w nie do ko ca wyja nionych okoliczno-

ciach, wie  Kosz cin wraz z zamkiem ulega zniszczeniu w wyniku po aru5. Po 

po arze drewnianych zabudowa  do  szybko, bo ju  po dwóch latach, zamek 

odbudowany zosta  jako murowana rezydencja na planie czworoboku wraz z ka-

plic 6. Rezydencja ta jest pierwsz  wzmiankowan  budowl  murowan , co nie 

wyklucza istnienia w tym miejscu wcze niejszych budynków tego typu7. Nie-

w tpliwie pozosta o ci  tej fazy budowlanej jest kaplica i wie a o charakterze 

obronnym ze sklepionymi dolnymi kondygnacjami oraz prawdopodobnie istnie-

j ce podpiwniczenia, b d ce pozosta o ci  budynków, przylegaj ce pierwotnie 

do murów w skrzydle wschodnim i zachodnim. W 1610 roku umar  Jan II Koch-

cicki, którego maj tek (dobra lublinieckie) otrzyma  jego najstarszy syn Jan III 

Kochcicki. Po mierci brata w 1615 roku Andrzej przeniós  si  do Lubli ca, 

sk d zarz dza  rodzinnym maj tkiem. W 1629 roku na podstawie edyktu cesar-

skiego Kochciccy zostali wydziedziczeni za swoje pogl dy religijne i wypowie-

dzenie pos usze stwa cesarzowi. Przez dziesi  nast pnych lat maj tek pozo-

stawa  pod zarz dem urz dników cesarskich, a  do 9 stycznia 1640 roku, gdy na 

licytacji w Wiedniu naby  go Fryderyk von Blacha z ubia za 47 000 guldenów 

re skich (maj tek obejmowa  m.in. Kosz cin wraz z zamkiem „Schloss”, Lipo-

wiec, azy, Strzebi , Pr dy, Le nic , Drutarni , Brusiek i Pust  Ku nic , m yn  

i karczm )8. W tym samy roku sporz dzono urbarz dóbr kosz ci skich, w któ-

                                                 
gust 1828 in den Grundstein des zu erbauenden Fürstlichen Schlosses zu Koschentin gekom-

men sind, Breslau 1828, s. 1–5; E. Goszyk, Panowie na Kosz cinie, Kosz cin 2008, s. 6–8. 
5  APKat., Hohenlohe..., sygn. 8960; A. Bally, Nachrichten..., s. 5. F. Triest, Topographisches 

Handbuch von Oberschlesien, Breslau 1865. Wg Triesta i Ballyego w 1603 r. podpalenia do-

kona  grasuj cy w okolicy oddzia  lisowczyków. Augustin Weltzel (Die Geschichte der Stadt 

und Herrschaft Guttentag, Racibórz, 1882, s. 59–(60), a zanim E. Goszyk (Panowie..., s. 8) 

twierdz , e by y to dwa odr bne wydarzenia: po ar z 1603 r. oraz wypadki z okresu wojny 

trzydziestoletniej (1618–1648), kiedy to w 1621 r. król polski Zygmunt III wypo yczy  cesa-

rzowi oddzia  lisowczyków, który wracaj c z Moraw spustoszy  liczne miasta i wsie, w tym 

Kosz cin, gdzie zgin o 60 obro ców.  
6  F. Triest, Topographisches Handbuch...; S ownik geograficzny, Warszawa 1883. 
7  Przeprowadzone badania archeologiczne ujawni y istnienie kamiennego fundamentu w pó noc-

no-zachodnim naro niku kaplicy, który jest pozosta o ci  najstarszej fazy budowli, prawdopo-

dobnie z XVI w. lub starszej. Badania fundamentów wykonane zosta y w trakcie prowadzonych 

prac zwi zanych z odwodnieniem, drena em i izolacj  pionow  kaplicy zamkowej w grudniu 

2000 r. W. B asiak, D. Ab amowicz, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prowadzonego 

w trakcie prac ziemnych, zwi zanych z odwodnieniem, drena em i izolacj  pionow  kaplicy 

zamkowej w Kosz cinie, woj. cz stochowskie, Archiwum Zespo u Pie ni i Ta ca „ l sk”. 
8  APKat., Hohenlohe..., sygn. 8956/3: akt kupna sprzeda y sporz dzony 31 stycznia 1642 r. w Opolu. 
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rym zachowa a si  informacja o istnieniu w Kosz cinie murowanego zamku 

otoczonego murem9. Lakoniczny opis maj tku nie pozwala dok adnie okre li  

po o enia i wielko ci tej budowli. Na podstawie analizy widocznych elementów 

architektonicznych i materia ów archiwalnych mo emy przypuszcza , i  forma 

zabudowa  niewiele odbiega a od za o enia, które wybudowa  Andrzej Kochcicki.  

W dniu 31 sierpnia 1647 roku Fryderyk von Blacha sprzeda  maj tek Miko-

ajowi Filipowi baronowi von Rauthen za 48 000 guldenów re skich. W tym 

okresie rozbudowane zosta y niektóre elementy zamku. Zakres prac budowla-

nych jest nieznany, ale na podstawie zachowanych dokumentów wiemy, i  do-

prowadzi  do konsekracji kaplicy w 1663 roku, co niew tpliwie wi za o si   

z powa nym remontem nieu ytkowanego od d u szego czasu obiektu. Uroczy-

stej konsekracji kaplicy dokona  biskup, sufragan wroc awski Karol Neander. 

Zachowany opis kaplicy i wie y zawarty w sprawozdaniu z wizytacji w roku 

1679 i 1688 znajduje odzwierciedlenie w obecnym stanie istniej cego obiektu. 

W tym okresie, prawdopodobnie przed 1663 rokiem, podniesiono wie  o dwie 

kolejne kondygnacje ponad koron  murów kaplicy. Nie zachowa y si  opisy do-

tycz ce zwie czenia wie y, ale ze wzgl du na umieszczone tam dwa dzwony 

musia a to by  konstrukcja a urowa, prawdopodobnie z wiatrownicami. Brak ja-

kichkolwiek informacji dotycz cych zakresu rozbudowy bry y zamku nie po-

zwala nam wyodr bni  innych etapów budowlanych. Mo emy przypuszcza , i  

zgodnie z panuj c  mod  i tendencjami w architekturze zamek przekszta cony 

zosta  na rezydencj  o charakterze pa acowym, zatr caj c powoli funkcje obron-

ne. Musia  by  jednak poka nych rozmiarów rezydencj , skoro wed ug tradycji 

by  w stanie pomie ci  goszcz cego tu króla Jana III Sobieskiego wraz z ca ym 

dworem10. 

Po mierci Filipa von Rauthen w dniu 29 wrze nia 1691 roku Kosz cin 

odziedziczy , na podstawie testamentu, zi , m  najstarszej córki Anny Marii, 

Rudolf baron Sobek z Kornic11. Nast pnie w a cicielem maj tku zosta  ich syn 

Jerzy Miko aj12. W 1738 roku Kosz cin dziedziczy Rudolf II Sobek13, a po jego 

mierci 1 kwietnia 1747 roku – jego nieletni syn Karol Henryk II14, który utraci  

maj tek w 1788 roku. W okresie tym zamek uleg  kolejnym przekszta ceniom, 

uzyskuj c form  za o enia pa acowego z parkiem po stronie po udniowej. Nie 

zachowa a si  adna dokumentacja dotycz ca rozbudowy pa acu, ale przypusz-

cza  mo emy, e najwi ksze inwestycje poczyni  Karol Henryk II Sobek maj cy 

                                                 
9  APKat., Hohenlohe..., sygn. 333b, k. 16. 
10  F. Triest, Topographisches Handbuch... 
11  APKat., Akta gruntowe powiatu lublinieckiego, sygn. 16, 45, 48: w aktach wyst puj  kolejni 

w a ciciele Kosz cina. 
12  Jerzy Miko aj Sobek tajny radca cesarski, namiestnik ksi stwa opolsko-raciborskiego. W 1712 r. 

zakupi  maj tek Racibórz. W 1716 r. otrzyma  tytu  hrabiowski pa stwa rzymskiego. 
13  Rudolf II Sobek by  w a cicielem Ujazdu, Rudzi ca, Laryszewa i Kamie ca. 
14  Karol Henryk II Sobek urodzi  si  14 lutego 1739 r. we Wroc awiu. 
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wielkie ambicje kulturalne. Wed ug zachowanych informacji po 1774 roku zbu-

dowa  teatr (lokalizacja jest nieznana, prawdopodobnie by  to wolnostoj cy bu-

dynek w parku) dla aktorów sprowadzonych z Wroc awia15. Maj tek, który 

zgromadzi  na spekulacjach w trakcie wojen l skich, przeznaczy  zapewne nie 

tylko na u wietnienie ycia towarzyskiego, ale równie  na rozbudow  ca ego za-

o enia pa acowego i folwarczno-gospodarczego. Zachowany opis z ok. 1801 

roku odzwierciedla zapewne stan obiektu sprzed 1784 roku, kiedy og oszono 

upad o  Karola Henryka II Sobka. Potwierdza on, e na zamku w Kosz cinie 

by a kaplica zamkowa i kapelan. Zamek w Kosz cinie by  starym murowanym 

budynkiem na planie kwadratu, dwukondygnacyjnym, w którego rodku znaj-

dowa  si  obszerny dziedziniec. Na rogu rodkowego skrzyd a znajdowa a si  

du a murowana kaplica z wie  z dzwonem i zegarem. Czwarte skrzyd o zamy-

ka o ca o  galeri , przy której by o jeszcze dobudowane murowane skrzyd o  

z dwoma kondygnacjami, u do u sklepione, z ró nymi pokojami i innymi pomiesz-

czeniami. Ko o zamku znajdowa y si  ogród kwiatowy, sad i warzywnik. Poza 

zamkiem zlokalizowano mieszkania dla urz dników, w wi kszo ci murowane16. 

W 1788 roku maj tek zosta  wystawiony na licytacj . G ówne dobra maj t-

ku, czyli Kosz cin z Boronowem, naby  na licytacji radca handlowy Teodor Mü-

tzel z Brzegu za 350 tysi cy talarów re skich17. W 1792 roku Mützel sprzeda  

maj tek wspólnikom Fryderykowi Karolowi von Eckartsberg i Krzysztofowi 

Zygmuntowi von Stösel za 483 tysi cy talarów18. W 1798 w wyniku rozlicze  

von Stösel wykupi  maj tek Kosz cin na w asno  za 740 tysi cy talarów19.  

W okresie tym w a cicielami Kosz cina byli przez krótki czas liczni spekulanci, 

którzy nie inwestowali w posiadane dobra i prawdopodobnie ograniczali si  je-

dynie do dora nych remontów. 

W 1804 roku dobra kosz ci skie oraz Boronów i Cieszow  naby  Fryderyk 

Ludwik ksi  zu Hohenlohe-Ingelfingen ze S awi cic20 za sum  925 679 tala-

rów. Nabywca mia  równie  zap aci  d ugi ci ce na maj tku, wliczone w jego 

cen , a poniewa  tego nie uczyni , maj tek zasekwestrowano21. W dniu 10 mar-

ca 1819 roku w drodze licytacji opiekun Adolfa ksi cia zu Hohenlohe-Ingelfingen22, 

                                                 
15  F. Triest precyzyjnie nie okre la daty budowy i lokalizacji teatru. Musia  on powsta  w 1774 r. 

lub latach nast pnych, ale jeszcze przed 1784 r., kiedy Karol Sobek popad  w problemy finansowe.  
16  APKat., Hohenlohe..., sygn. 130, s. 100–101. 
17  APKat., Akta gruntowe powiatu lublinieckiego, sygn. 48. 
18  APKat., Hohenlohe..., sygn. 340: Kaufkontracte der Koschentiner Güter betreffend. 
19  Tam e. 
20  Fryderyk Ludwik ksi  zu Hohenlohe-Ingelfingen (1746–1818); w 1782 r. po lubi  Amali  

hrabiank  von Hoym-Droyssig, która wnios a mu w posagu m.in. dobra s awi cickie; genera , 

dowódca w przegranej przez Prusy bitwie pod Jen  14 pa dziernika 1806 r.; anga owa  si   

w rozwój górno l skiego przemys u i wspó pracowa  z Johnem Baildonem.  
21  APKat., Hohenlohe..., sygn. 130, k. 231–241. 
22  Adolf ksi  Hohenlohe-Ingelfingen (1797–1873), m odszy syn Fryderyka Ludwika ksi cia zu 

Hohenlohe-Ingelfingen i Amalii Szarloty hrabianki von Hoym-Droyssig. W a ciciel fideikomi-
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radca Kunowski, kupi  w jego imieniu dobra kosz ci skie i boronowskie (wraz  

z ci cymi na nich d ugami) za sum  559 tysi cy talarów23. Pieni dze na wy-

kup otrzyma  ksi  na mocy testamentu Krystiany ksi nej von der Osten- 

-Sacken, której by  wnukiem24. Dnia 13 stycznia 1823 roku maj tek zosta  prze-

kszta cony w fideikomis, czyli dobra niepodzielnie przechodz ce na najstarszego 

z yj cych synów25. Po mierci Adolfa ksi cia zu Hohenlohe-Ingelfingen  

w 1873 roku w a cicielem Kosz cina zosta  jego syn Fryderyk Wilhelm26. 

Sprawy finansowe przej tego maj tku nie uk ada y si  najlepiej, tote  nowy 

w a ciciel by  zmuszony si  zad u y , co oczywi cie uniemo liwia o mu prowa-

dzenie wi kszych inwestycji27. Kiedy umar  w 1895 roku, maj tek przej  jego 

jedyny syn Karol Gotfryd28. Ostatni w a ciciel fideikomisu by  bezdzietny, dla-

tego w latach 1932 i 1934 adoptowa  dwóch dalekich krewnych Aleksandra  

i Konrada, ksi t zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Mieli oni z czasem odziedzi-

czy  maj tek. II wojna wiatowa i jej konsekwencje zniweczy y wszystkie te 

plany. Aleksander zmobilizowany w lipcu 1939 roku, po zako czeniu kampanii 

wrze niowej dotar  do Pary a, sk d wyjecha  do Waszyngtonu. Drugi z braci 

zgin  w 1943 roku, walcz c w szeregach Wehrmachtu na froncie wschodnim, 

natomiast Karol Gotfryd w styczniu 1945 roku, przed wkroczeniem armii so-

wieckiej, opu ci  na zawsze Kosz cin29.  

Rodzina ksi t Hohenlohe-Ingelfingen znacz co wp yn a na obecny wy-

gl d pa acu w Kosz cinie, sta  si  on, bowiem ich g ówn  siedzib  na przesz o 

sto lat. Ksi  Adolf zu Hohenlohe-Ingelfingen rozpocz  pierwsze prace bu-

dowlane w 1819 roku, w ramach których wybudowano nowe empirowe zwie -

czenie wie y30 na planie o miok ta i za o ono park31. Dnia 22 sierpnia 1828 ro-

ku, w dniu urodzin ksi nej Luizy, ony Adolfa, wmurowano kamie  w gielny 

pod przebudow  pa acu w stylu klasycystycznym. Projektantem za o enia by  

                                                 
su kosz ci skiego, genera  i polityk, pruski premier od 18 marca do 23 wrze nia 1862 r. oraz 

cz onek pruskiej Izby Panów (Herrenhaus). 
23  APKat., Hohenlohe..., sygn. 214, k. 1–4: uwierzytelniony odpis aktu w asno ci maj tku Kosz -

cin-Boronów sporz dzony 23 marca 1819 r. przez Wy szy S d Krajowy w Raciborzu. 
24  APKat., Hohenlohe..., sygn. 468: Testament der verwitweten Frau Fürstin von der Osten-Sacken. 
25  APKat., Hohenlohe..., sygn. 214: Beglaubigte Abschrift der Fürstlich Hohenlohe’schen Fidei- 

kommis Stiftungs-Urkunde. 
26  Fryderyk Wilhelm ksi  zu Hohenlohe-Ingelfingen (1826–1895) w a ciciel fideikomisu 

kosz ci skiego, genera , cz onek Izby Panów (Herrenhaus). 
27  APKat., Hohenlohe..., sygn. 9043: Familienschluss (odpis uwierzytelniony). 
28  Karol Gotfryd ksi  zu Hohenlohe-Ingelfingen (1879–1960) ostatni w a ciciel fideikomisu 

kosz ci skiego, rotmistrz, cz onek Izby Panów (Herrenhaus). 
29  S. Krupa, Dzieje rodziny Hohenlohe-Ingelfingen z Kosz cina w wietle dokumentów przecho-

wywanych w Archiwum Pa stwowym w Katowicach, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2007, 

nr 3, s. 67–88. 
30  Prawdopodobnie ju  w 1819 r. powsta  empirowy he m wsparty na o miu kolumnach, z powo-

du z ego stanu technicznego rozebrany w 1956 r. 
31  F. Triest, Topographisches Handbuch... 
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architekt Albert Roch z Berlina32, natomiast pracami budowlanymi kierowa  ar-

chitekt Fryderyk Wilhelm Degner. W ramach prowadzonych prac budowlanych 

w latach 1828–1830 zosta o rozbudowane skrzyd o zachodnie w cz ci pó nocno- 

-wschodniej o pomieszczenia I i II kondygnacji, przez co zosta  pomniejszony pier-

wotny dziedziniec. Dobudowane zosta y równie  dwa flankuj ce ryzality, na któ-

rych prawdopodobnie znajdowa y si  tarasy widokowe. W cz ci centralnej skrzy-

d a zachodniego, które s siaduje z parkiem, wykonano wej cie reprezentacyjne 

zwie czone trójk tnym tympanonem. Skrzyd o pó nocne stanowi  pierwotnie parte-

rowy budynek, który powsta  przed 1784 rokiem i w takiej formie zosta  poddany 

modernizacji w latach 1828–1830, natomiast druga kondygnacja zosta a dobudowa-

na w II po owie XIX wieku. Prace prowadzone przez ksi cia Adolfa by y wi c roz-

budow  istniej cego za o enia w celu ujednolicenia bry y z o onej z elementów 

powsta ych w ró nych okresach historycznych. Ksi  Fryderyk Wilhelm, w a ci-

ciel fideikomisu w latach 1873–1895, z powodów finansowych nie przeprowadza  

wi kszych inwestycji, jednak materia y archiwalne potwierdzaj  pewn  aktywno  

remontowo-budowlan . Za jego czasów przebudowano sal  balow  i jadaln  oraz 

unowocze niono system grzewczy pa acu33. Ostatni w a ciciel fideikomisu kosz -

ci skiego Karol Gotfryd kontynuowa  prace rozpocz te przez ojca, m.in. w latach 

30. zelektryfikowa  pa ac i rozbudowa  jego wschodnie skrzyd o. Przebudowa  rów-

nie  sal  kominkow  i cz ciowo sal  balow , nadaj c im nowy charakter i funk-

cje34. Przebudowa w latach 1935–1936 skrzyd a wschodniego w cz ci po udniowej 

by a ostatnim odnotowanym etapem rozwoju bry y pa acu35. Wyremontowano 

wówczas pokoje dla sióstr ksi cia Karola Gotfryda oraz zaadaptowano sk adzik na 

pokój dla s u by, co wi za o si  z wykuciem dodatkowego okna. W a ciwy remont 

pokoi u ytkowanych przez siostry ksi cia odbywa  si  stopniowo w latach 1931–

1940. W tym czasie zainstalowano sie  elektryczn , elektryczne dzwonki, telefon, 

malowano ciany, remontowano piece, po o ono tapety, a w cz ci garderób wyko-

nano azienki i ubikacje36. 

Opuszczony w 1945 roku pa ac w Kosz cinie powoli ulega  dewastacji, brak 

pomys u na wykorzystanie tak du ego obiektu spowodowa , i  przewin o si  tu 

wiele instytucji i organizacji okresowo b d cych gospodarzami. Do 1948 roku by a 

tu siedziba Organizacji M odzie y Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, na-

st pnie w latach 1948–1951 dzia a a Szko a Organizacyjna Zwi zku M odzie y Pol-

skiej, a w latach 1951–1953 Zak ad Leczniczo-Wychowawczy, do chwili, kiedy  

1 lipca 1953 roku pa ac sta  si  siedzib  Zespo u Pie ni i Ta ca „ l sk”. 

                                                 
32  Johann Albert Roch urodzony w 1786 r. we Wroc awiu, zmar  w 1825 r. w Berlinie. Architekt, 

absolwent Bauakademie.  
33  APKat., Hohenlohe..., sygn. 2915: der Bau einer Luftheizung im Fürstlichen Schlosse zu 

Koschentin. 
34  APKat., Hohenlohe..., sygn. 2915, 2916, 9204. 
35  APKat., Hohenlohe..., sygn. 9204. 2916. 
36  APKat., Hohenlohe..., sygn. 9204. 
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Fotografia jako ród o do ikonografii pa acu 

Obecna forma architektoniczna i stylistyczna pa acu w Kosz cinie nadana 

zosta a ca emu za o eniu na przestrzeni XIX wieku. W ramach prowadzonych 

od 1819 roku prac budowlanych, maj cych na celu scalenie stylistyczne elemen-

tów z ró nych okresów, z XVII i XVIII wieku, pa ac zyska  jednolit  form  kla-

sycystyczn  z empirowym zwie czeniem wie y. Powsta a bry a nie nale a a do 

najwybitniejszych dzie  architektury i urbanistyki, co prawdopodobnie by o po-

wodem ma ego zainteresowania artystów i rytowników uwieczniaj cych znane 

budowle. Do naszych czasów nie zachowa y si  adne materia y pozwalaj ce 

odtworzy  wygl d pa acu sprzed przebudowy w XIX wieku. Pierwsza znana ry-

cina pa acu pochodzi z II po owy XIX wieku i przedstawia skrzyd o zachodnie 

od strony parku. Rytownik musia  wykona  j  na podstawie szkiców lub przeka-

zów, gdy  wykazuje ona du e rozbie no ci z istniej cymi w rzeczywisto ci ele-

mentami architektury i ich proporcjami. Zestawienie ryciny z zachowanymi fo-

tografiami z tego okresu pozwala dopiero w wiarygodny sposób przeanalizowa  

wygl d pa acu jak i samego detalu architektonicznego. Najstarsze zachowane fo-

tografie pochodz  prawdopodobnie z lat 70. XIX wieku i wykonane zosta y od 

strony parku. Pokazuj  one skrzyd o zachodnie od strony po udniowo-zachod- 

niej (fot. 1, 2). Na podstawie istniej cego w tym czasie, a widocznego na zdj ciu 

ogrodu zimowego, znajduj cego si  na tarasie nad wej ciem g ównym, z du ym 

prawdopodobie stwem mo emy przyj , i  fotografie te powsta y przed 1880 

rokiem. Pod koniec lat 70. rozpocz to prace zwi zane z przebudow  holu na 

parterze i sali balowej na pierwszym pi trze37. Tak du y zakres prac, w sk ad 

którego wchodzi a wymiana stropów, niew tpliwie warunkowa  konieczno  

rozbiórki drewnianej konstrukcji ogrodu zimowego, by zapewni  swobodny do-

st p do przebudowywanych pomieszcze .  

Analiza szczegó owa fotografii dostarczy a wielu cennych informacji o bryle 

pa acu, jak i szczegó ach wyko czenia elewacji. W a ciwa po a  dachu pierwot-

nie pokryta by a czerwon  dachówk , która obecnie zast piona jest blach  mie-

dzian  spatynowan , w wyniku naturalnych procesów chemicznych, na kolor 

zielony. Charakterystyczn  cech  pa acu z tego okresu by y tarasy znajduj ce si  

na ryzalitach po stronie pó nocnej i po udniowej skrzyd a zachodniego. Na zdj -

ciu widoczne s  jedynie metalowe balustrady wie cz ce w tym miejscu elewa-

cj . Obecnie ryzality przykryte s  dachem kopertowym czterospadowym, a loka-

lizacja pierwotnych wyj  na tarasy jest nieznana. W procesie powstania za-

chodniego skrzyd a pa acu wyodr bniono trzy zasadnicze etapy budowy: z XVII 

wieku cz  pó nocna, z XVIII wieku cz  po udniowa i w XIX wieku przebu-

                                                 
37  W APK zachowa y si  rachunki potwierdzaj ce zakup m.in. belek stropowych przeznaczonych 

do sali balowej. Remont zako czono w 1881 roku, na co wskazuje rachunek za p ytki cera-

miczne z herbami rodzinnymi na posadzk  holu g ównego.  
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dowa ca ego skrzyd a. Obecnie tylko cz  pó nocna posiada u ytkowe podpiw-

niczenie. Na zdj ciach okna piwniczne widoczne s  jednak równie  w cz ci po-

udniowej, co wiadczy, i  XVIII-wieczne piwnice zosta y zasypane lub zamu-

rowane z bli ej nieokre lonych powodów. Ogród zimowy znajduj cy si  na tara-

sie nad g ównym wej ciem prawdopodobnie zaprojektowany i wykonany zosta  

w latach 20. XIX wieku. Musia a to by  lekka konstrukcja drewniana, a urowa z 

du  ilo ci  przeszkle . Dach ko czy  si  ponad drzwiami do sali balowej, która 

dodatkowo do wietlona by a ma ymi oknami umieszczonymi ponad ca  kon-

strukcj . Ciekawym zwyczajem zaczerpni tym zapewne z po udnia Europy by y 

a urowe okiennice zak adane w okresie letnim na wszystkie okna pierwszego 

pi tra. Mia y one chroni  przed nadmiarem wiat a i upa ami. Nietypowym roz-

wi zaniem jest równie  markiza umieszczona nad schodami i drzwiami wej cia 

bocznego, daj ca schronienie mieszka com w okresie letnim. Niestety aden  

z tych elementów nie zachowa  si  do naszych czasów.  

W latach 50. XX wieku reprezentacyjny podjazd przed wej ciem g ównym 

zaadaptowany zosta  na pomieszczenie u ytkowe poprzez zamurowanie i prze-

szklenie uków arkadowych. Fotografia38 z okresu mi dzywojennego zaprz gu 

konnego nale cego do ksi cia Hohenlohe-Ingelfingen wykonana zosta a na tle 

wej cia reprezentacyjnego pa acu (fot. 3). Na zdj ciu w tle widoczne s  schody 

znajduj ce si  w arkadowych ukach. W ka dym z pi ciu uków, w grubo ci mu-

ru, znajduj  si  trzy stopnie, których stopnice wyko czone by y prawdopodobnie 

kamieniem naturalnym, piaskowcem. Analiza porównawcza formy detalu archi-

tektonicznego istniej cego obecnie z tym widocznym na zdj ciu pozwoli a 

stwierdzi , i  zmianie uleg y niektóre profile sztukatorskie, jak równie  propor-

cje p ycin na filarach. Na tej podstawie w ramach drugiego etapu inwestycji zo-

stanie przywrócone wej cie reprezentacyjne do pa acu od strony zachodniej. 

Pierwotny podjazd docelowo b dzie odtworzony, a przestrzenie pomi dzy ukami 

zostan  przeszklone. Funkcj  wej cia b d  pe ni y trzy rodkowe uki arkadowe. 

Od 1819 roku charakterystycznym akcentem panoramy Kosz cina by a wie-

a zwie czona empirowym he mem wspartym na o miu kolumnach. W 1956 ro-

ku zwie czenie wie y zosta o rozebrane i zast pione dachem namiotowym, czte-

rospadowym. Powodem rozbiórki prawdopodobnie by  z y stan techniczny 

drewnianych elementów kopu y i kolumn. Przed rozbiórk  nie wykonano inwen-

taryzacji zwie czenia, jak równie  nie zachowa a si  dokumentacja projektowa. 

Mo emy si  jedynie domy la , i  brak decyzji co do odtworzenia XIX-wiecznej 

formy zwie czenia wie y podyktowany by  wzgl dami politycznymi, które mia-

y na celu zatrze  lady po poprzednich w a cicielach. Jedynym zachowanym 

materia em ikonograficznym przedstawiaj cym wygl d wie y sprzed przebudo-

wy s  zdj cia z okresu mi dzywojennego i z pierwszych lat dzia alno ci Zespo u 

„ l sk”. W 1936 roku na zlecenie ówczesnych w adz województwa l skiego 

                                                 
38  Zdj cie otrzymano dzi ki uprzejmo ci Jana Myrcika. 
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Jan Bu hak otrzyma  zlecenie na wykonanie fotografii najciekawszych zabyt-

ków. W ramach tego zlecenia wykonane zosta o zdj cie przedstawiaj ce pa ac 

od strony zachodniej – parku39. Fotografia wykonana zosta a ze znacznej odle-

g o ci od pa acu, dzi ki czemu na zdj ciu pojawi a si  kopu a wie y ponad da-

chem skrzyd a zachodniego (fot. 4). Du a odleg o  spowodowa a, i  kopu a wi-

dziana jest pod niewielkim k tem, co pozwala nam odtworzy  proporcje he mu, któ-

ry b dzie zrekonstruowany w przysz o ci, w ramach drugiego etapu inwestycji.  

Wn trza pa acu w okresie powojennym ul g y znacznym, nieodwracalnym 

przekszta ceniom. Próby adaptacji i przystosowania pomieszcze  do nowych 

funkcji, jak równie  polityka nowych w adz doprowadzi y do zniszczenia pier-

wotnego wystroju pa acu. O ile wyposa enie ruchome w du ej cz ci zosta o 

rozgrabione jeszcze w trakcie wojny, to w a ciwy wystrój, tj. sztukaterie na 

cianach i sufitach, aran acja malarska pomieszcze  i cz  boazerii, zniszczony 

zosta  w trakcie prac adaptacyjno-budowlanych przed 1953 rokiem. Obecnie  

o wietno ci wn trz pa acu mog  wiadczy  jedynie zachowane spisy inwenta-

rzowe wyposa enia i nieliczne zachowane fotografie pochodz ce z ko ca XIX  

i pocz tku XX wieku. Na ich podstawie w 2008 roku, w ramach pierwszego eta-

pu inwestycji, dokonano cz ciowej rekonstrukcji i aran acji pomieszcze  re-

prezentacyjnych: sali balowej i kominkowej. 

Sala balowa z balkonem muzycznym powsta a w latach 1828–1830 w czasie 

przebudowy XVIII-wiecznej cz ci pa acu. Pierwowzorem dla niej by a sala 

koncertowa Schauspielhaus projektu Karla Friedricha Schinkla w Berlinie, która 

zosta a oddana do u ytku 26 maja 1821 roku. Projektantem sali jak i ca ej prze-

budowy pa acu by  Albert Roch absolwent berli skiej Bauakademie. Liczne 

przekszta cenia, jakim wn trze by o poddane, g ównie w po owie XX wieku 

oraz po ar, jaki wybuch  w skrzydle zachodnim w lutym 1972 roku, doprowa-

dzi y do ca kowitej zmiany wygl du sali. W ramach prac remontowych po po a-

rze wszystkie tynki zosta y skute i wymienione na nowe, odtworzono jedynie 

cz  sztukaterii w formie poziomych gzymsów. Balkon, cho  pozosta  w nie-

zmienionej formie, nie posiada pierwotnej polichromii. Z oryginalnego wyposa-

enia sali przetrwa  jedynie yrandol, cz  boazerii na cianach oraz stolarka 

drzwiowa.  

Zachowana fotografia z prze omu XIX/XX wieku przedstawia wn trze sali 

balowej, na której widoczny jest wystrój i wyposa enie wn trza z XIX wieku 

(fot. 5). Widoczne na zdj ciu meble wiadcz , i  pomieszczenie to na co dzie  

pe ni o funkcj  sali reprezentacyjnej, w której przyjmowano oficjalnych go ci. 

Prawdopodobnie na czas organizowanych bali i spotka  muzycznych zmieniano 

aran acj  wn trza. ciany oraz balkon posiada y bogaty wystrój malarsko-sztu- 

katorski nawi zuj cy do przewidzianej funkcji sali. Podzia  cian wyra nie ak-

                                                 
39  Obecnie szklany negatyw przechowywany jest w zbiorach Muzeum Górno l skiego w Byto-

miu. Odbitka na papierze bromowym wykonana zosta a w 2007 roku. 
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centowa  dwie horyzontalne strefy oddzielone od siebie poziomym gzymsem na 

wysoko ci balkonu. Górn  cz  stanowi y niesymetrycznie rozmieszczone pila-

stry, na powierzchni których znajdowa  si  ornament ro linny w formie poje-

dynczych zwisów. Pomi dzy pilastrami, w dzielonych na dwie cz ci polach 

znajdowa y si  medaliony z instrumentami muzycznymi, pod którymi umiesz-

czono p yciny architektoniczne. Ca o  zwie czona by a gzymsem, nad którym, 

pod sufitem umieszczono pas z ornamentu palmetowego. Prawdopodobnie pal-

mety jak i medaliony z instrumentami muzycznymi wykonane by y przestrzen-

nie w technice sztukatorskiej, natomiast pozosta e elementy mog y by  malowa-

ne. Doln  cz  cian wype nia y prawdopodobnie malowane festony w formie 

lu no zwisaj cych tkanin. Na podstawie widocznego na zdj ciu odbicia w lu-

strze mo emy przypuszcza , i  nad drzwiami znajdowa y si  malowane supra-

porty w postaci elementów architektonicznych. Prawdopodobnie malowanymi 

ornamentami pokryte by y równie  gzymsy poziome, dziel ce ciany na strefy. 

Jako  posiadanego zdj cia nie pozwala jednoznacznie stwierdzi , czy ten, tak 

cz sto stosowany w tym okresie element dekoracji, zosta  tu zastosowany. Cie-

kaw  dekoracj  ornamentaln  posiada  równie  balkon muzyczny. Analiza foto-

grafii wskazuje, i  na konsolach podtrzymuj cych od strony szczytu znajdowa y 

si  wyd u one palmety, natomiast z boku umieszczone by y woluty akantowe. 

Zapewne polichromowane by y równie  p yciny pod balkonem, pomi dzy kon-

solami, jednak nie mo emy tego jednoznacznie stwierdzi . Ornamenty te, po-

dobnie jak na cianach, by y malowane tak, by uzyska  efekt iluzji przestrzeni. 

Kolorystyka ornamentów musia a zamyka  si  w gamie szaro ci, ale na podsta-

wie zdj cia nie mo emy wykluczy , i  dekoracje wykonane by y w technice po-

z otniczej. Analiza fotografii pozwoli a równie  odtworzy  uk ad parkietu z XIX 

wieku. Pod u ne klepki, z jednego gatunku drewna, u o one by y na przemian  

w regularny wzór, pod k tem czterdziestu pi ciu stopni. wiat o padaj ce na 

powierzchnie klepek, których s oje u o one by y w ró nych kierunkach dawa o 

optyczny efekt w postaci dwóch odcieni drewna, jasnego i ciemnego. 

Szczegó owa analiza zdj cia przedstawiaj cego sal  balow  z prze omu 

XIX/XX wieku by a punktem wyj cia do cz ciowej rekonstrukcji i aran acji 

wn trza. W ramach przeprowadzonych prac konserwatorsko-budowlanych do 

2008 roku odtworzono na pod odze uk ad parkietu, poddano konserwacji i po-

nownej elektryfikacji zachowany yrandol, odtworzono brakuj ce boazerie. Po-

przez odtworzenie drzwi do gabinetu po stronie po udniowej przywrócono osie 

symetrii sali. Wykonano rekonstrukcj  zasadniczych elementów sztukaterii  

w górnej partii cian. Zbyt sk pe informacje na temat sposobu wyko czenia 

cian w dolnej strefie uniemo liwi y rekonstrukcj  wed ug pierwotnych podzia-

ów i proporcji. Na tej podstawie podj to decyzje o wykonaniu nowej aran acji 

dolnej strefy w oparciu o uk ad wn trza Schauspielhaus w Berlinie. Niestety 

brak rodków finansowych przerwa  prace nad rekonstrukcj  i aran acj  wn -

trza, ich kontynuacja przewidziana jest w ramach drugiego etapu inwestycji.  
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Obecn  form  sala kominkowa uzyska a na pocz tku XX wieku, kiedy to 

poprzez wyburzenie ciany po czono z sob  dwie s siaduj ce sale, dawn  ja-

dalni  i ma  sal  pe ni c  funkcj  zaplecza sali balowej. Drzwi prowadz ce na 

korytarz z pomieszczenia przy sali balowej zosta y zamurowane. Na cianie 

przylegaj cej do sali balowej wbudowano nowy kominek, a pozosta a cz  po-

mieszczenia zosta a wy o ona boazeri 40. Powsta y otwór w wyniku wyburzenia 

ciany zaw ono poprzez wstawienie drewnianych kolumn rozdzielaj cych obie 

przestrzenie. Drug  cz  sali kominkowej stanowi a samodzielna sala pe ni ca 

funkcj  jadalni. Oko o po owy XIX wieku na cianach tej sali wykonano boaze-

ri  przypod ogow , a same ciany pokryto najprawdopodobniej ju  wtedy tape-

tami41. W tej formie wystrój i aran acja wn trza przetrwa y do 1945 roku. 

Fotografia wn trza przedstawiaj ca cz  sali kominkowej (fot. 6) wykonana 

zosta a zapewne po 1912 roku, kiedy to zako czono prace nad przebudow   

i aran acj  pomieszczenia. Wykonany kadr skupia si  na nowej cz ci z komin-

kiem, nie pokazuj c ca ego wn trza. Umeblowanie i wyposa enie widoczne na 

zdj ciu wiadcz  o tym, i  oprócz funkcji jadalni mia o ono charakter wypo-

czynkowy. Analiza szczegó owa fotografii pozwoli a stwierdzi , e zasadniczo 

wn trze zachowa o si  w niezmienionej formie, a boazeria przetrwa a bez wi k-

szych przekszta ce . Nad kominkiem, w miejscu gdzie obecnie jest lustro, znaj-

dowa  si  obraz, portret kobiety w sukni.  

Przeprowadzone prace konserwatorskie pozwoli y zachowa  wn trze w cz ci 

kominkowej z 1912 roku. W pozosta ej cz ci sali odtworzono brakuj ce elementy 

boazerii oraz wykonano now  aran acj  cian w oparciu o wspó czesne, stylizowane 

tapety. Dope nieniem wn trza jest malowid o ornamentalne na fasecie i suficie wy-

konane w 2009 roku42. Obecnie sala kominkowa pe ni funkcj  jadalni. 

Przytoczone przyk ady pozwoli y pokaza , jak wa na jest fotografia archi-

walna w procesie konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych. Pa ac w Ko-

sz cinie nie posiada bogatej ikonografii, jednak umiej tna analiza zgromadzonych 

zdj  w po czeniu ze znajomo ci  historii i badaniami obiektu da a mo liwo  

przywrócenia pierwotnego charakteru reprezentacyjnym wn trzom pa acu. Tak 

sk pa ilo  materia u ród owego nie pozwoli a wystrzec si  elementów kreacji, 

które starano si  jednak jak najwierniej wpisa  w charakter odtwarzanej epoki. 

Wraz z pojawieniem si  nowych mo liwo ci finansowych coraz cz ciej in-

stytucje i jednostki w adz samorz dowych decyduj  si  na przywrócenie wiet-

no ci starym, cz sto zapomnianym obiektom. Badania ikonograficzne na pod-

stawie fotografii archiwalnej stanowi  cz sto jedyne ród o rozpoznania obiektu, 

które konieczne jest ju  na etapie projektowym, by móc przewidzie  pe ny za-

kres prac konserwatorskich. 

                                                 
40  W trakcie konserwacji znaleziono kartk  z dat  wykonania boazerii, 24 maja 1912 roku. 
41  Potwierdzeniem wyko czenia cian tapetami by y resztki gazet znalezione w trakcie bada  od-

krywkowych. 
42  Malowid o ornamentalne zosta o wykonane w ramach pleneru przez studentów kierunku Ma-

larstwo Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie.  



 

 

 

Fot. 1. Kosz cin. Zachodnie skrzyd o pa acu, 

prawdop. lata 70. XIX w., autor nieznany 

Fot. 2. Kosz cin. Zachodnie skrzyd o pa acu, 

prawdop. lata 70. XIX w., autor nieznany 

 

Fot. 3. Podjazd przed wej ciem g ównym, lata 20–

30. XX w., autor nieznany 

Fot. 4. Widok ogólny, 1936 r., Jan Bu hak 

 

Fot. 5. Sala balowa, XIX/XX w., autor nieznany Fot. 6. Sala kominkowa, po 1912 r., autor 

nieznany 

 


