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1. Z legendą Jana Kochanowskiego 
 

Przypomnieć ślady wielkiego poety Jana Kocha-

nowskiego na jego ziemi rodzinnej umożliwił nam rozpo-

częty w 2005 roku projekt Leader kontynuowany obecnie, 

jako Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju 2009–2015. 

Celem (2) ogólnym Strategii jest dziedzictwo kultu-

rowe, ważnym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji. 

Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój uznało za swoją 

misję słowa Jana Kochanowskiego Służmy poczciwej 

sławie…. Piękno przyrody i bogate dziedzictwo kulturo-

we są podstawą rozwoju doliny Zwolenki i Iłżanki. 

Obszar działania Lokalnej Grupy Działania obejmuje jedenaście gmin: 

Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, 

Przyłęk, Tczów, Zwoleń w trzech powiatach: zwoleński, radomski, lipski. 

W małej broszurze chcemy przypomnieć materialne i duchowe ślady 

obecności poety na naszej Ziemi i w społecznościach lokalnych. Tu na ziemi 

Jana Kochanowskiego w Sycynie, Czarnolasie i Zwoleniu pamięć o poecie 

i jego poezji była i jest ciągle żywa.  

Nasz wielki poeta rodem z Sycyny (1530), twórca nowożytnego języka 

i poezji polskiej, wielki humanista wyprzedzający czasy, w których żył i tworzył 

wprowadził polską literaturę do literatury europejskiej. Kształcił się w Akademii 

Krakowskiej, Królewcu i Padwie. Studia, liczne podróże: Niemcy, Włochy, 

Francja, znajomość greki i łaciny, dyskusje ze współczesnymi poetami i huma-

nistami (Pierr Ronsard) tworzyły fundament wiedzy i humanistycznego postrze-

gania świata. Potem długoletnia służba dworska, w tym u boku króla na Wawe-

lu, liczne podróże, polemiki, spory. W 1570 osiadł w odziedziczonym Czarnole-

sie. To tutaj aż do śmierci w Lublinie w 1584 r. żył i tworzył (treny, fraszki, 

pieśni). Pochowany został w Zwoleniu w krypcie Kochanowskich w kościele 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.  

Z niepokojem odnotowujemy zmniejszenie nakładów i książek z poezją 

Jana Kochanowskiego, jak również studiów o Janie Kochanowskim. Przypo-

mnijmy za Pauliną Buchwald-Pelc, która jeszcze w 2005 roku pisała: Nie mniej 

– a może nawet więcej – ukazało się w ostatnich 25 latach prac o Kochanow-

skim. W jubileuszowym 1980 r. ukazała się w PWN obszerna monografia (uzna-

wana przez wielu za pierwszą nowoczesną) Janusza Pelca, a w 2001 wyszła jej 

nowa, zmieniona, a przede wszystkim wzbogacona wersja pt. „Kochanowski – 

szczyt renesansu w literaturze polskiej” (Paulina Buchwald-Pelc – Jan Kocha-
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nowski 1980–2005. Rekonesans, w: … imienia Jana Kochanowskiego red. H. 

Bednarczyk, M. Olifirowicz, SO Sycyna 2005, s. 16).  

Wcześniej ukazało się również wiele innych prac o Kochanowskim, m.in.: 

Juliana Krzyżanowskiego, Wacława Urbana, Marii Garbaczowej, Tadeusza 

Ulewicza, Wacława Waleckiego, Mirosława Korolki, Mariana Kucały, M.R. 

Majonezowej, Stanisława Grzeszczuka, Wiktora Weintrouba, Janiny Abramow-

skiej, Jacka Solskiego, Alberta Gorzkowskiego, Janusza Gruchały, Krzysztofa 

Mrowcewicza, Zofii Głombiowskiej. 

To za sprawą pamięci światłych ludzi wielu pokoleń lokalnych społeczno-

ści wspieranych ogólnopolskimi programami dopiero w drugiej połowie XIX 

wieku powstało muzeum w Czarnolesie i liczne pomniki. W ostatnich latach 

odnowiona została kaplica Kochanowskich, a ostatnio udostępniona krypta. 

Zrewaloryzowano park w Sycynie, obecnie modernizowany jest park w Czarno-

lesie. Pięknie udokumentował te lokalne działania, echa poprzednich jubileuszy 

Tomasz Palacz w swoim dziele Człek Boże Igrzysko. Jan Kochanowski w Ra-

domskim (SMPJK Renesans, Radom 1998). 

Jednak nadal nie zrealizowaliśmy przesłania wielkich społeczników o lo-

kalne odnalezienie i godne miejsce Jana Kochanowskiego (Bosek K. 2011 Na 

tropie tajemnic Jana z Czarnolasu, Janusz S. 2001 Boje o Kochanowskiego, 

wydawnictwa S.O. Sycyna). 

Obserwujemy ciągłe zainteresowanie Kochanowskim w społecznościach 

lokalnych. Regularnie już odbywają się DNI JANA KOCHANOWSKIEGO. 

W tym roku (2011) otwierały je już XII Dni Sycyny, zatem XX Czarnoleskie 

Spotkania Sobótkowe. XXXII Imieniny Pana Jana w Zwoleniu. Prowadzone są 

konkursy poezji, konferencje naukowe, wydawane liczne publikacje związane z 

Janem Kochanowskim m.in. w monograficznej serii wydawniczej Biblioteki 

Sycyńskiej. W ostatnich latach wybudowano pomnik poety w Radomiu. Jan 

Kochanowski naprawdę patronuje swojej ziemi. Z takimi śladami patronatu 

chcemy Państwa zapoznać i przedstawić jednocześnie jak wiele jeszcze jest do 

zrobienia.  

Teraz Sycyna. Prace w Sycynie rozpoczęto, ale dalej jest to zaniedbane 

miejsce czekające na swój czas. Ten czas można przybliżyć wspólnym działa-

niem samorządu lokalnego: gminy Zwoleń, gminy Policzna, powiatu zwoleń-

skiego i województwa mazowieckiego, których symbolem jest Jan Kochanow-

ski. Choć przecież to symbol całej Polski. 

Ale to nasza ziemia zwoleńska była kolebką, domem i grobem poety. 

Przedstawiamy ślady Jana Kochanowskiego w Sycynie, Czarnolesie i Zwoleniu, 

a także pamięć i kultywowanie legendy Jana Kochanowskiego w przesłaniu 

współczesnych ziomków, lokalne Dni Jana Kochanowskiego, szkoły i instytucje 

im. Jana Kochanowskiego, konkursy, konferencje. Odsyłamy do licznych wy-

dawnictw regionalnych związanych z Janem Kochanowskim. 

Zapraszamy do Sycyny, Czarnolasu i Zwolenia. 

Henryk Bednarczyk 
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Henryk Bednarczyk 

2. Sycyna – gniazdo ojczyste 

  

Pierwszy zapis o osadzie datuje się na 1191 r., 

a więc rok 2011 to już 820-lecie. W Sycynie w 1530 r. 

urodził się Jan Kochanowski.  Tutaj znajdują się fun-

damenty dworu z XV wieku, kapliczka z 1621 r., po-

mnik Jana Kochanowskiego, odrestaurowany park oraz 

zabytkowy młyn i wiata. Oprócz Publicznej Szkoły 

Podstawowej, biblioteki, 3 sklepów, funkcjonuje Sto-

warzyszenie Oświatowe Sycyna, Ochotnicza Straż 

Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, 

wędkarze. W czterech wsiach sołectwa w prawie 200 

gospodarstwach mieszka około 750 osób. 

Misją Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna powstałego w  1999  r.  jest  in-

tegracja,  samoorganizacja  i  aktywizacja lokalnych  społeczności  poprzez  ani-

mację  oświatową  i kulturalną, wyrównanie szans społecznych  i edukacyjnych 

młodzieży i dorosłych. Kultywując legendę oraz upowszechniając twórczość Jana 

Kochanowskiego, wspieramy współpracę międzyregionalną i międzynarodową. 

Odwiedzających Sycynę zatrzymujących się na parkingu – przy wjeździe 

od Zwolenia wita pomnik Jana Kochanowskiego z czerwonego piaskowca 

autorstwa Władysława Jani zbudowany w 1980 r. 

Kochanowscy władali Sycyną od 1520 do 1684 r. Piotr Kochanowski, oj-

ciec poety, herbu Korwin, otrzymał wieś w 1520 r. w posagu pierwszej żony, 

Zofii Kroguleckiej z domu Zasadów. Sycyna była domem rodzinnym dla licz-

nych dzieci Piotra – sędziego grodzkiego i Anny z Białczowa herbu Odrowąż: 

Kasper z Policzny, Jan z Czarnolasu, Piotr z Konar, Mikołaj z Sycyny, Andrzej 

z Baryczy, Jakub z Sycyny, Stanisław, Katarzyna, Elżbieta, Anna, Jadwiga. 

Wśród znanych piszących członków rodu, którego naj-

znamienitszym był Jan Kochanowski wyróżniali się 

również bracia Andrzej i Mikołaj oraz bratanek Piotr, 

syn Mikołaja. 
Niestety do naszych czasów zachowało się nie-

wiele zabytków. Obelisk – kapliczka z 1621 r. zbudo-

wana została przez Mikołaja Kochanowskiego, bratan-

ka poety, w intencji zwycięstwa pod Chocimiem. Skła-

da się z trzech elementów: cokołu w kształcie prostopa-

dłościanu, kolumny oraz wieńczącej centralnej kaplicz-

ki z płaskorzeźbami sakralnymi. Konserwacji w latach 

1978–1979 dokonała art. rzeźbiarz Krystyna Trzeciak. 



 5 



 6 

 

Poszukując śladów dworu w trakcie eksploracji w latach 1981–1982 od-

słonięto: progi, węgary, kamienne fundamenty domu, które w 2011 r. oznaczono 

pasmem piaskowca na powierzchni. Przypuszczalny wygląd dworu Piotra Ko-

chanowskiego (ojca poety) w Sycynie w którym prawdopodobnie urodził się Jan 

Kochanowski przedstawia rysunek Ryszarda Kańskiego. Dwór o podstawie 20,0 

x 13,7 m z późniejszą przybudówką wzniesiony został pod koniec XV w. 

Park dworski w Sycynie został odrestaurowany w 2011 r. przez Gminę 

Zwoleń. Prace były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Leader).  

Odbudowano i uporządkowano drzewostan, zbudowano alejki, oświetlenie, 

ogrodzenie, oznaczono piaskowcem fundamenty dworu z herbem Odrowąż w 

środku. Projekt techniczny zrealizowała firma Armex na podstawie koncepcji 

prof. Janusza Janeckiego (Fundacja KUL), w której uwzględniono wcześniej 

opublikowane przez nas projekty Tadeusza Derlatki i Michała Smoktunowicza. 

Niestety w 2011 r. zrealizowano połowę projektu, modernizując tylko park nad 

stawem. Urząd Gminy odłożył, mamy nadzieję, że na chwilę budowę chodników, 

oświetlenie wokół pierwszego stawu i budowę fontanny z prawdziwego zdarzenia. 

Będziemy wspomagać Radę Sołecką, wędkarzy w budowie mola, boiska sporto-

wego i zagospodarowania terenu. 

Ważnym dokonaniem jest przeprowadzona z naszej inicjatywy przebu-

dowa drogi krajowej z szerokimi chodnikami dostosowanymi do ruchu tury-

stycznego, budowa parkingu i uporządkowanie terenu wokół pomnika Jana Ko-

chanowskiego (GDDKiA, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu). 

Kilka dni temu w Sycynie stanęły pierwsze tablice informacyjne sfinan-

sowane z programu Leader. 

Z wielką werwą Starostwo Powiatowe przystąpiło do projektowania 

ścieżki dydaktycznej (pierwszy projekt S.O. Sycyna, 2004 r.). Mamy nadzieję na 

realizację wspólnego z gminą małego projektu Leader rozbudowy placu zabaw. 

Pod hasłem Sycyna w Archiwum Delegatury Wojewódzkiego Oddziału 

Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego znajduje się ponad 

trzydzieści dokumentacji, projektów technicznych, koncepcji rewaloryzacji, 

ekspertyz itp. Zrealizowano kilka. Staraniom „bojom” głównie o Sycynę po-

święcili wiele książek m.in.: Kazimierz Bosek, Stanisław Janusz i S.O. Sycyna. 

Sycyna – gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego, we współpracy z Mu-

zeum Regionalnym w Zwoleniu przedstawiającym sycyńską linię piszących 

Kochanowskich na stałej wystawie: Korwinowie – Mistrz i Czeladnicy powin-

na dokumentować materialne ślady ich obecności i dorobku w plenerze parku,  

wokół pomnika Jana Kochanowskiego i kapliczki  z  1621  r. 

Sycyna może zdecydowanie wzmocnić atrakcyjność turystyczną Muzeum 

Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, 

Krypty Kochanowskich w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwo-

leniu i związanego z Kochanowskimi Janowca. 
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Maria Jaskot  

3. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie  

Czarnolas przeszedł w ręce rodziny Kochanow-

skich herbu Korwin, w pierwszych latach XVI stulecia. 

W drugiej połowie wieku poeta Jan Kochanowski 

otrzymał ten majątek na skutek podziałów rodzinnych, 

dokonanych przez rodziców  Piotra i Annę  Kochanow-

skich. Poeta osiedlił się tu  kilkanaście lat później, oko-

ło 1569 lub 1570 roku i przebywał tu na stałe do śmier-

ci w 1584 roku. Majątek pozostawał w rękach rodziny 

Kochanowskich po kądzieli (poeta nie doczekał się 

potomstwa w linii męskiej) do końca XVII stulecia. W 

kolejnych latach dosyć często zmieniali się jego właściciele, co znacznie przy-

czyniało się do zaniedbań i zniszczeń. W 1720 roku spłonął dwór wybudowany 

przez poetę, kilkanaście lat później stracona została słynna czarnoleska lipa. W 

późniejszych latach nabywali Czarnolas  przedstawiciele  rodów Raczyńskich, 

Lubomirskich i Jabłonowskich.  

Obecny dwór został odbudowany po pożarze z 1854 roku i zachował fun-

damenty i piwnice spalonej rezydencji pałacowej, należącej do Teresy z Mosz-

czeńskich Raczyńskiej, projektu Jakuba Kubickiego (między 1799 a 1806 ro-

kiem). Dwór odbudowała Ludgarda z Tyszkiewiczów Jabłonowska, dzięki po-

mocy zarządcy i późniejszego właściciela Stanisława Zawadzkiego. Dwór 

wzniesiony jest w stylu klasycystycznym z arkadowym, frontowym wejściem 

i okazałym tympanonem, pośrodku którego znajdują się herby Jabłonowskich 

Prus III i Leliwa Tyszkiewiczów. Dwór posiada w części reprezentacyjnej 6 sal 

(pierwotnie 8), w układzie amfiladowym z zejściem do ogrodu od strony 

wschodniej i dwoma bocznymi wejściami od strony północnej i południowej.  

Ekspozycja muzealna rozpoczyna się w holu. Przybywających do muzeum 

gości wita symbolicznie z gobelinu Krystyny Czarnockiej poeta wraz ze stojącą 

u jego boku córką Urszulką.  Pierwsza sala wprowadza widza w atmosferę wie-

ku XVI. Pokazuje przemiany jakie w tym czasie zachodziły w życiu codzien-

nym, sztuce i kulturze w Polsce i Europie. Główny nacisk położony został na 

ukazanie renesansowych poglądów na rolę i miejsce człowieka w świecie, co ma 

odzwierciedlenie w twórczości poety, który wyrażał przekonanie o wyjątkowej 

roli człowieka, jego możliwościach intelektualnych i poznawczych. Poeta został 

ukazany jako Europejczyk w podróżach do Prus, Włoch, Francji oraz Niemiec. 

Zwiedzanie wielu miast europejskich symbolizują sztychy i drzeworyty. Znaj-

dziemy tu kopię księgi studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku 1544 z 

nazwiskiem przyszłego poety. Symbolem czarnoleskiej  zabudowy  czasów  

Kochanowskiego  są renesansowe drzwi z herbem  
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Korwin i inicjałami JK. W kolejnej sali odnajdujemy  poetę w okresie jego dzia-

łalności na dworze królewskim.  Ten okres  z życia dworu królewskiego ukazu-

je gobelin Anny Urbanowicz-Krowackiej, zatytułowany Jan Kochanowski se-

kretarzem króla Zygmunta Augusta. W gablotach pierwsze wydania jego  dzieł: 

Fraszki, Treny, Zuzanna, Szachy.   Trzecia  sala poświęcona jest tematyce okre-

su czarnoleskiego. Koronnym dziełem, nad którym poeta pracował w swojej 

rodzinnej Arkadii był przekład Psałterza Dawidów, którego akcentem jest kopia 

obrazu Władysława Łuszczkiewicza Jan Kochanowski czytający przekład psal-

mów biskupowi Myszkowskiemu. W gablocie przekład Psałterza z 1617 roku 

wraz z melodiami Mikołaja Gomółki. Dalej prezentujemy tematykę obywatelską 

i patriotyczną, której literackim świadectwem jest Odprawa posłów greckich. 

Tematykę tę podejmuje kolejny z cyklu czarnoleskich gobelinów Jolanty Owic-

kiej, o tym samym tytule. Treścią gobelinu jest scena teatralna z przedstawienia 

premierowego Odprawy. Jest to próba ukazania aktywności politycznej poety 

jako dworzanina królewskiego, posła sejmowego i uczestnika wypraw wojen-

nych. Kolejno ogladamy gabinet poety. Czy podobny był w czarnoleskim 

dworku? – nie wiadomo. Generalnie chodzi o skupienie uwagi widza, wywoła-

nie refleksji nad niezwykłością i wielkością jego arcydzieł. Ma on charakter 

jakby sceny z życia rodzinnego, rozgrywającej się  po śmierci Urszulki. Tłem 

jest obraz Hilarego Gilewskiego Jan Kochanowski –Tren X, według Juliusza 

Kossaka. Za stołem znajduje się zrekonstruowana siedząca postać poety, obok 

żona Dorota z Podlodowskich Kochanowska oraz ich dwie córki. W gabinecie 

mistrza zobaczyć można słynny czarnoleski fotel. Jest to niezwykle cenny eks-

ponat, jedna z najważniejszych pamiątek w muzeum. Wnętrze gabinetu uzupeł-

niają: biurko z renesansowym kałamarzem, kandelabr, dywan, misa chrzcielna. 

Ostatnia z sal pokazuje poetę nieśmiertelnego, jego kult oraz tradycję czarno-

leską w kulturze polskiej. W sali tej obejrzeć można obraz Karola Millera Od-

wiedziny w Czarnolesie. Obraz ilustruje legendę o pobycie kanclerza i hetmana 

Jana Zamoyskiego w gościnie u poety. Na obrazie widzimy czarnoleskiego go-

spodarza w otoczeniu rodziny i licznego dworu, w oczekiwaniu na przybycie 

wyjątkowego gościa. Ekspozycję zamyka gobelin Danuty Paprowicz-Michno 

„Humanista z Czarnolasu”. 

 W piwnicach dworku, w dwóch salach zobaczyć można wystawę 

„Rzeczpospolita Babińska”, związaną z aktywną działalnością poety w zjaz-

dach babińskich w majątku Stanisława Pszonki. W spotkaniach tych oprócz 

Kochanowskiego uczestniczyło wspaniałe grono pisarzy: Mikołaj Rej, Andrzej 

Trzeciecki znani publicyści i myśliciele: Andrzej Frycz Modrzewski, Stanisław 

Orzechowski, Jan Łaski oraz kronikarze Marcin Bielski i Bartosz Paprocki. 

 Wychodząc z dworku, udajemy się do kaplicy wybudowanej w stylu 

neogotyckim (1826–1836). Budowę rozpoczęła Magdalena z Raczyńskich Lu-

bomirska, a dokończyła jej córka Teresa Jabłonowska. Kaplica wzniesiona zo-

stała na legendarnych szczątkach domu Jana Kochanowskiego. W przeszłości 

miała charakter tzw. przydomowej i służyła właścicielom majątku, również jako 

miejsce ich wiecznego spoczynku (w krypcie kaplicy znajduje się 6 pochów-
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ków). W kaplicy: wystawa Mały Wawel – impresja historyczna z pobytu Jana 

Kochanowskiego na dworze królewskim z renesansowym klimatem i atmosferą 

Wawelu. Na ścianach znajdują się wzorowane na komnatach wawelskich moty-

wy z arrasów. Jest to próba przedstawienia sztuki i atmosfery, jakiej doświad-

czył poeta w stołecznym Krakowie.  

Wyjście z kaplicy prowadzi wprost na starą, XIX-wieczną aleję lipową do 

miejsca, gdzie rosła słynna lipa Jana Kochanowskiego.  Dzisiaj znajduje się tu 

piramidalny obelisk wzniesiony w połowie XIX wieku. Obok wyłania się z zie-

mi duży, płaski kamień, który swym kształtem przypomina ławę. Na nim we-

dług legendy siadywał poeta. Dzięki temu kamień ma cudowną moc. Jeśli ktoś 

choć przez chwilę na nim usiądzie, zostanie natchniony weną poetycką. Wokół 

zabytkowego kompleksu dworskiego rozciąga się XIX-wieczny park w stylu 

krajobrazowym, który na zlecenie Teresy Jabłonowskiej zaprojektował czeski 

ogrodnik i planista Józef Stichy. Ogród został nieco zmieniony w początkach 

XX wieku przez Stefana Celichowskiego i taki charakter  częściowo utrzymał do 

dzisiaj.  

Obecnie muzeum  realizuje projekt „Jan Kochanowski inspiracją kultu-

rową Mazowsza”, finansowany przez Unię Europejską i Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego. Prowadzona jest modernizacja i rewaloryzacja 

zespołu dworsko-parkowego z przywróceniem dawnego, historycznego układu 

kompozycyjnego  XIX-wiecznego ogrodu. Wybudowane zostaną: amfiteatr we 

wschodniej części parku oraz budynek administracyjno-usługowy z kasą bileto-

wą,  sklepem z pamiątkami i stanowiskami do stałego monitoringu. Cyfryzacja 

zbiorów muzealnych i bibliotecznych na portalu „Cyfrowy Czarnolas Jana Ko-

chanowskiego” pozwoli udostępnić dawne i obecne wydania dzieł Kochanow-

skiego, prace naukowe, popularno-naukowe i artykuły prasowe. Dostępna będzie 

również cyfrowa baza multimediów tj. filmy, nagrania, kompozycje, wywiady, 

relacje, wydarzenia artystyczne (dotychczas w formie analogowej). 

Czarnolas jest jednym z najbardziej znanych i odwiedzanych miejsc tury-

stycznych. Niezmiennie od kilku stuleci istnieje kult podróżowania śladami ży-

cia twórcy polskiego języka literackiego — Jana Kochanowskiego. Dla poety 

było to miejsce natchnienia poetyckiego, bardzo niezwykłe i osobliwe, które 

ukochał i rozsławiał. W swoich dziełach przekazał niepowtarzalny jego klimat 

i stale obecny tu genius locci. I choć od czasów, kiedy żył minęło niemal pięć 

stuleci, nadal istnieje wielka tajemnica popularności jego poezji i nieprzemijają-

cej sławy. Życie i dzieło Jana z Czarnolasu stało się inspiracją dla wielkich mi-

strzów poezji: Cypriana Kamila Norwida, Adama Mickiewicza czy Juliusza 

Słowackiego, którzy dedykowali mu swoje utwory, czerpiąc wzory z  „czarnole-

skiej szkoły poetyckiej”. 
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Elżbieta Nowakowska  

4.  Nekropolia w Zwoleniu 

Zwoleń miasto powiatowe położone w południowo-

wschodniej części województwa mazowieckiego, na osi 

dróg krajowych Warszawa – Sandomierz i Radom – 

Lublin, w dolinie rzeki Zwolenki i Piątkowego Stoku. 

Jest to region atrakcyjny pod względem krajobrazowym 

i przyrodniczym: m.in. miejsce występowania żółwia 

błotnego.   

Zwoleń to miasto, w którym Jan Kochanowski 

najprawdopodobniej chodził do szkoły parafialnej, 

w latach 1566–1575 był tytularnym proboszczem i tu 

został pochowany. 
Idąc śladami Jana Kochanowskiego, zwiedzanie rozpoczynamy od kościo-

ła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – najcenniejszego zabytku – niemego 
świadka dobrych i złych kart zwoleńskiej historii – nekropolii rodu Kochanow-
skich. 

Idea utworzenia rodzinnej Nekropolii w Zwoleniu podjęta została już 
w 1547 roku po śmierci Piotra Kochanowskiego – sędziego grodzkiego – ojca 
poety Jana Kochanowskiego, który został pochowany w podziemiach kościoła 
zwoleńskiego, wówczas drewnianego. Po dziesięciu latach, tj. w 1557 r. zmarła 
matka poety, Anna Białaczowska z Odrowążów, którą również pochowano 
w podziemiach kościoła. Rok później, tj. w 1558 spłonęło niemal całe miasto, 
w tym drewniany kościół parafialny.   

Adam Kochanowski, bratanek poety, w 1610 roku dobudował do odbu-
dowanego po pożarze kościoła kaplicę pw. św. Franciszka, potocznie zwaną 
kaplicą Kochanowskich. Współcześnie na wyposażeniu kościoła pozostały nie-
liczne pamiątki: kielich z 1661 r. ofiarowany przez Hieronima Kochanowskiego, 
relikwiarz z relikwiami św. Franciszka, mszały oraz dwa ornaty, jeden z herbem 
rodowym Kochanowskich – Korwin.  

Adam, budując kaplicę, w jej podziemiach wymurował kryptę grobową, 
do której przeniósł wcześniej zmarłych członków rodziny, a upamiętniają to 
epitafia przytwierdzone do ścian kaplicy. Na ścianie północnej – epitafium Pio-
tra i Anny Białaczowskiej z Odrowążów – rodziców poety, na ścianie południo-
wej – matki budowniczego – Katarzyny, na ścianie zachodniej - epitafium Piotra 
(1620) pochowanego w kościele franciszkańskim w Krakowie, epitafium Adama 
z czerwonego marmuru wystawili synowcowie – spadkobiercy Sycyny Mikołaj 
i Adam (1628).  

W centralnej części ściany północnej wmurowane jest najbardziej cenne 
epitafium Jana Kochanowskiego. Płaskorzeźba wykonana z czerwonego chęciń-
skiego marmuru ma 180 cm wysokości, 95 szerokości i 25 cm głębokości. Epita-
fium podzielone jest na trzy części. Główną część stanowi  popiersie  poety  usy- 
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tuowane w niszy między dwoma pilastrami zwieńczonymi łukiem – głowa po-

dłużna, krótko ostrzyżone włosy, okrągło przycięta broda i długie wąsy, czoło 

wysokie, nos długi, uszy lekko odstające. Ubrany w żupan z kryzą pod szyją, na 

ramionach narzucony ma płaszcz stylu włoskiego. W prawej ręce trzyma „ka-

mienne” rękawiczki. Wacław Borowy w 1930 r. uznał, że rękawiczki odnoszą 

się do kogoś żywego, współczesnego, zwracał uwagę na nowatorstwo poetyki 

i nowoczesność czarnoleskiego humanisty. Rękawiczki wg Janusza Pelca były 

oznaką dworskiej elegancji, jak i artystycznej konwencji przestrzeganej przez 

rzeźbiarzy i malarzy tworzących wizerunki osób dostojnych i szacownych. 

Rzeźbiący artysta wykuł swoje przeświadczenie o nieprzemijającej żywotności 

dzieła i trwałości imienia jego twórcy. Na tablicy inskrypcyjnej widnieje wykuty 

w języku łacińskim napis, w tłumaczeniu: Jan Kochanowski, Wojski Sandomier-

ski tu spoczywa. Aby uczony przechodzień nie mijał bez uczczenia prochów tak 

wielkiego męża, którego pamięć u ludzi oświeconych trwać będzie wiecznie, 

marmur ten znakiem niech będzie. Zmarł w roku 1584, dnia 22 sierpnia, mając 

lat 54. Zamknięciem epitafium od dołu są dwie płaskie woluty ujmujące owalny 

kartusz z herbem Korwin, wyobraża on kruka stojącego na pniu z czterema 

sękami. Ptak jest zwrócony w lewo, w dziobie trzyma pierścień z diamentem. 
 Jakby na ironię słów wyrażonych w „Muzie” –  i opatrzył to dawno syn 

pięknej Latony, że moich kości popiół nie będzie wzgardzony”  szczątki Mistrza 
Jana w różny sposób i w różne miejsca były przemieszczane. Zmarł w Lublinie 
– 22 sierpnia 1584 roku, przewieziony do Zwolenia, pochowany pod prezbite-
rium, a w 1610 Adam Kochanowski przenosi szczątki do wybudowanych pod-
ziemi Kaplicy Kochanowskich.  

W latach siedemdziesiątych XX wieku z inicjatywy zwoleńskich społecz-
ników, głównie Stanisława Janusza, Bolesława Skrzeka, Jerzego Dobrzańskiego, 
Zygmunta Czekalskiego oraz Kazimierza Boska – redaktora „Literatury” podję-
to starania w celu przeprowadzenia badań archeologicznych mających na celu 
przeniesienie prochów do krypty pod kaplicą Kochanowskich. 

W październiku 1981 roku ekipa archeologiczna Muzeum Okręgowego 
w Radomiu pod kierownictwem Wojciecha Twardowskiego rozpoczęła prace 
od eksploracji w krypcie kaplicy Kochanowskich z udziałem profesora Tade-
usza Dzierżykray-Rogalskiego. W latach 1982–1983 roku prowadzone były 
prace badawcze w kaplicy przedpogrzebowej obok kościoła. Jednocześnie na 
terenie krypty i kaplicy trwały prace konserwatorskie, w krypcie wykonano po-
sadzkę i umieszczono w niej sarkofag z zewnątrz obłożony marmurowymi pły-
tami. Na górnej płycie sarkofagu wypisano mosiężnymi literami „Jan Kocha-
nowski”, z boku zaś wykuto w marmurze: Jan Kochanowski wraz z rodziną i 
krewnymi w tym miejscu wspólnym od 1983. Ponadto w posadzce kaplicy wyko-
nano właz wraz ze stalową drabiną, kratą i mosiężną tablicą zamykającą kryptę. 
Na niej wykuty jest  napis – fragment Pieśni XII z ksiąg wtórych – A jeśli komu 
droga otwarta do nieba/ Tym, co służą ojczyźnie. W roku 1983 złożyliśmy tutaj 
prochy poety Jana i rodziny Kochanowskich/Polacy (tablica po remoncie krypty 
i wykonaniu bezpiecznego zejścia znajduje się od 2011 roku w krypcie rodowej 
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Kochanowskich). Prace poszukiwawczo-badawcze i konserwatorskie zakończo-
no 29 grudnia 1983 roku złożeniem urn w krypcie kaplicy obok sarkofagu.   

  21 czerwca 1984 roku, w Boże Ciało, w czterechsetną rocznicę śmierci 
Jana Kochanowskiego odbyła się uroczystość kolejnego pochówku Jana Kocha-
nowskiego. Prochy poety przy biciu dzwonów złożono w marmurowym sarko-
fagu w krypcie kaplicy Kochanowskich. Ojciec Święty, Jan Paweł II, nadesłał 
z Watykanu telegram.  Spełniona została wola mistrza Jana:  

Jednak mam tę nadzieję, że przedsię za laty 
Nie będą moje czułe noce bez zapłaty; 
A co mi za żywota ujmie czas dzisiejszy, 
To śmierci nagrodzi z lichwą wiek późniejszy. 
I opatrzył to dawno syn pięknej Latony, 
Że moich kości popiół nie będzie wzgardzony...  „MUZA” J.K. 

Po wyjściu z kościoła przy ulicy Kościelnej przed Publicznym Gimnazjum 
im. Jana Kochanowskiego zobaczymy Pomnik Poety z córką Urszulką, wyko-
nany z piaskowca przez Władysława Janię, odsłonięty 1 września 1981 roku.    
  W samym sercu miasta, w parku wznosi się, odsłonięty 17 września 
1961 roku, Pomnik Mistrza Jana dłuta Władysława Jani. W 1956 roku utwo-
rzył się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Kochanowskiego. Komite-
tem kierował znany społecznik zwoleński, rzemieślnik – stolarz – Wacław Za-
charkiewicz zwany „Dziadkiem”, dzięki któremu Miejska Rada Narodowa 
Uchwałą nr 27/56 z dnia 9 listopada 1956 roku przemianowała plac Feliksa 
Dzierżyńskiego na plac Jana Kochanowskiego. 

Idąc alejką w kierunku wschodnim od pomnika, w budynku Urzędu Miej-
skiego  znajduje się Muzeum Regionalne, w którym można obejrzeć wystawy 
stałe dotyczące regionu i Jana Kochanowskiego oraz wystawy czasowe. 

Wystawa Korwinowie – Mistrz i Czeladnicy ukazuje sycyńską linię pi-
szących Kochanowskich. Współcześnie wraz z Janem tworzyli dwaj jego bracia, 
Andrzej – tłumacz „Eneidy” Wergiliusza i Mikołaj – autor „Rotuł dla synów 
swoich” czyli przepisów moralności i tłumacz „Moraliów” Plutarcha. W XVII 
wieku syn Mikołaja – Piotr Kochanowski zasłużył się w polskiej literaturze 
przekładem dwu arcydzieł eposu włoskiego „Orlanda szalonego” Ariosta i „Je-
rozolimy wyzwolonej” Tassa. Wywodząca się z ziemi zwoleńskiej literacka linia 
Kochanowskich, na czele z niedoścignionym mistrzem poezji Janem, odegrała 
ogromną rolę w literaturze polskiej. Wszystko bowiem, co wyszło spod piór 
braci ma znamiona pionierskie. Nie wszystko ma jednakową wartość ponadcza-
sową, ale wszystko ma ogromne znaczenie historyczne. Czasowi oparli się tylko 
Jan i Piotr, wykroczyli też swymi osiągnięciami daleko poza granice Polski 
i granicę czasu, w którym żyli. Ich twórczość stanowi do dziś żywą, inspirującą 
materię poetycką. 

Opr. E. Nowakowska na podstawie: „Człek Boże Igrzysko”- T. Palacz, Radom 1998, „Kościół Podwyż-

szenia Krzyża Świętego w Zwoleniu” – Agata Skała, Lublin 1998; „Kościoły zwoleńskie” – Zbigniewa Lesisza, 

Zwoleń 2002; w: Biuletyn Historii Sztuki I/2006 – Epitafium Jana Kochanowskiego – A. Skała, Lublin 2006, 

„Zwoleńska kultura”- E. Nowakowska, N.A. Wieczerzyńska, Zwoleń 2009, „Zwoleńskie pomniki” – E. Nowa-

kowska, Zwoleń 2010. 



 18 

 

 

 



 19 

 

 



 20 

 

Iwona Bednarczyk 

5. Wśród nas – wśród swoich 
 

Legenda Jana Kochanowskiego, jego poezji była 

i jest żywa w pamięci wielu pokoleń ziemi rodzinnej. 

Była i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jest 

przedmiotem lokalnej twórczości ludowej, a wybrane 

utwory, pieśni często śpiewane, recytowane. Ma Jan 

Kochanowski szczególne miejsce w edukacji szkolnej 

i pozaszkolnej. Dlatego w rozdziale, którego część tytu-

łu zapożyczono od Tomasza Palacza (wśród swoich) 

przedstawimy współczesne, lokalne przedsięwzięcia, 

inicjatywy kulturalne, społeczne. 

Patron naszych czasów i przyszłych – tak Mar-

cin Olifirowicz pisze o J. Kochanowskim w monografii – … imienia Jana Ko-

chanowskiego, w której przedstawiono 77 instytucji, szkół, stowarzyszeń imie-

nia Jana Kochanowskiego w Polsce (2005 r.). Większość z tych instytucji podpi-

sała Kartę Porozumienia Szkół i Instytucji im. Jana Kochanowskiego podczas 

zlotu w Sycynie, Czarnolesie i Zwoleniu w 2005 r. Ograniczając się tylko do 

terenu LGD Dziedzictwo i Rozwój, ale również do bliskich współpracujących 

instytucji ziemi radomskiej, lista strażników dziedzictwa jest również pokaźna: 

Teatr Powszechny w Radomiu, Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kocha-

nowskiego Renesans w Radomiu, Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, Towarzy-

stwo Przyjaciół Czarnolasu, Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia, Biblio-

teka Miejsko-Gminna w Zwoleniu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radomiu, 

Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu, Zespół Szkół w Małęczynie, Publiczne 

Gimnazjum w Zwoleniu, Publiczne Szkoły Podstawowe w: Jaroszkach (gm. 

Pionki), Policznej, Czarnolesie. 

Imię Jana Kochanowskiego noszą place, ulice w Zwoleniu, Ciepielowie, 

Iłży, Jedlni-Letnisku, Kazanowie. 

Dni Jana Kochanowskiego obchodzone są od wielu lat, Imieniny Pana 

Jana w Zwoleniu od 1979 roku, od 20 lat Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe 

i od 2000 roku Dni Sycyny. Dni Jana Kochanowskiego obchodzone są zawsze 

w czerwcu w czasie imienin Jana, składają się z seminariów i sesji naukowych, 

festynów, zawodów sportowych, stanowią podstawę licznych konkursów. Za-

praszając do uczestnictwa, przedstawimy dla przykładu program z bieżącego 

2011 roku na str. 22. 

Nagroda im. Jana Kochanowskiego. Nagroda nawiązuje do funkcjonu-

jącej jeszcze w byłym województwie radomskim Nagrody im. Jana Kochanow-

skiego Wojewody Radomskiego. Nagrodę przyznaje Kapituła przy Stowarzy-

szeniu „Renesans” z dotacji samorządów Zwolenia, Szydłowca, Policznej 

i Przysuchy, Marszałka Województwa Mazowieckiego. Regulamin określa kate-
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gorie:  folkloru i sztuki ludowej, teatru, muzyki ochrony środowiska kulturowe-

go człowieka. Kapituła: Marian Kuderski, Teresa Kulbicka-Sapieja, Krzysztof 

Kozera, Tadeusz Purtak (Adolf Krzemiński).  
Ogólnopolski Konkurs Poetycki – O dzban czarnoleskiego miodu. 

Pierwszy Konkurs odbył się w 1992 roku, a jego uroczyste podsumowanie odby-

ło się w dniach 23–24 czerwca podczas I Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych 

w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W 2011 roku odbyła się 20 

edycja.  Konkurs adresowany jest do młodych, utalentowanych poetów z całego 

kraju, dla których poezja mistrza Jana z Czarnolasu jest ciągle żywym źródłem. 

W jury konkursu zasiadali znani i cenieni poeci i krytycy: Marian Grześczak, 

Roman Śliwonik, Krzysztof Karasek, Krzysztof Pysiak, Tadeusz J. Żółciński, 

Krzysztof Gąsiorowski, Jerzy Górzański, Mariusz Olbromski, Jan Zdzisław 

Brudnicki, Maciej Krassowski, Andrzej Zaniewski, Leszek Żuliński. 

Prezes Stowarzyszenia „Renesans” – Tadeusz Derlatka wręcza pamiątkowe 

dyplomy, następuje prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych wierszy przez 

aktorów (Anna Ramza, Andrzej Bieniasz), recytatorów lub autorów. Prezento-

wane są utwory Jana Kochanowskiego, odbywają się koncerty zespołów mu-

zycznych, chórów lub solistów z muzyką i pieśniami z epoki renesansu. Stałym 

elementem jest poczęstunek miodem czarnoleskim, obrzęd sobótkowy i biesiada 

literacka. 

Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kocha-

nowskiego „Renesans”, Stowarzyszenie Grupa Literacka „Łuczywo”, Woje-

wódzka (od 1999 r. Miejska) Biblioteka Publiczna w Radomiu, Muzeum Jana 

Kochanowskiego w Czarnolesie. Wydajemy zbiory nagrodzonych utworów 

(Adolf Krzemiński).  

Mazowiecki Konkurs Literacki na fraszkę o statuetkę Jana Kocha-

nowskiego jest organizowany od 1999 roku w zwoleńskim Domu Kultury. Pa-

tronat: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Zwoleński i Bur-

mistrz   Zwolenia.   Celem konkursu jest propagowanie fraszki jako formy twór-

czości literackiej uprawianej przez Jana Kochanowskiego, popularyzacja związ-

ków wybitnego poety renesansu z ziemią zwoleńską i przedstawienie życia 

współczesnego człowieka w formie fraszki (Anna Wieczerzyńska). 

Ogólnopolski Konkurs – Świat Jana Kochanowskiego. W Domu Kultu-

ry w Zwoleniu odbyło się 9 edycji. Na konkurs zgłaszane są prace o różnej tech-

nice: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba i rękodzieło artystyczne. Prace nagro-

dzone i wyróżnione tworzą współczesną kolekcję liczącą 54 prace. Patronat 

Burmistrza Zwolenia i Wojewody Mazowieckiego (Anna Wieczerzyńska). 

W ostatnich latach Dom Kultury organizuje Ogólnopolskie Plenery: Jan 

Kochanowski w rzeźbie ludowej – inspiracje oraz plenery fotograficzne: Nocne 

wędrówki ścieżkami Jana Kochanowskiego. 

Konkurs wiedzy o Janie Kochanowskim. Konkurs od 1999 r. prowadzi 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.  

 



 22 



 23 

 

 



 24 

Skierowany jest do uczniów w wieku 13–16 lat. Celem konkursu jest pogłębie-

nie wiedzy o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego. Laureaci XIII edycji 

w 2011 r.: Magdalena Kulińska, Patrycja Wolszczak i Paulina Śmietanka (Ja-

dwiga Siepietowska). 

Wybrane konferencje naukowe Stowarzyszenia Oświatowego „Sycyna: 

Globalizacja, informatyzacja na ziemi Jana Kochanowskiego (2011); Od e-punktu 

do Europejskiego Internetowego Uniwersytetu Ludowego (2010); Jakie projekty 

dla Sycyny? (2009); Technologie informatyczne w ochronie i popularyzacji dzie-

dzictwa kulturowego (2008);Od Jana Kochanowskiego do Bolesława Leśmiana – 

inspiracje projektu Leader+ (2007); Dziedzictwo kulturowe Jana Kochanowskie-

go, Jacka Malczewskiego, Bolesława Leśmiana w projektach europejskich (2006); 

Wartości humanistyczne twórczości Jana Kochanowskiego w praktyce edukacyj-

nej szkół (2005); Sycyna Jana Kochanowskiego (2004); Idee humanistyczne rene-

sansu w integracji europejskiej (Patronat: Senat RP – 2002); Ochrona i prezenta-

cja zabytków Sycyny – miejsca urodzenia Jana Kochanowskiego (2001).  

Stowarzyszenie Renesans, Stowarzyszenie Łuczywo, Radomskie Towa-

rzystwo Naukowe, Muzeum im. Jana Kochanowskiego organizują konferencje 

i sesje naukowe w ramach Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych.  

 1992 r. – referaty, które opublikowano w Biuletynie Kwartalnym RTN wy-

głosili profesorowie Tadeusz Ulewicz i Wacław Urban. 

 1993–1996 – w cyklu konferencji referaty wygłosili: Wacław Urban, Miro-

sław Korolko, Zdzisław Szeląg, Marian Popis, Tomasz Palacz, Marian Grześ-

czak, Krzysztof Pysiak, Tadeusz J. Żółciński. Wydawnictwa: Marian Popis – 

Związki Rodziny Kochanowskich z Sycyną, Tomasz Palacz – Człek Boże igrzy-

sko, Jan Kochanowski w Radomskiem. 

 2006 r. – na konferencji w Radomiu referaty wygłosili: Tadeusz Ulewicz, 

Stefan Nieznanowski, Marian Grześczak, Adolf Krzemiński. Wydawnictwo pod 

redakcją Adolfa Krzemińskiego: Oddziaływanie Jana Kochanowskiego od epoki 

renesansu do czasów współczesnych.  

Biblioteka Sycyńska monograficzna sesja wydawnicza ukazuje się od 

2000 r., (łącznie 38 + 14 tomów, 58400 egz.) pod redakcją prof. dr hab. Henryka 

Bednarczyka. Wybrane wydawnictwa lokalne związane z J. Kochanowskim: 
Bednarczyk H. (2000): Sycyna wiek XX. 2000; Kochanowski J. (2000): Wybór poezj; Bednarczyk H. (2002): 

Sycyna – gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego; Pulnar J. (2001): Proteus. Świat Jana z Czarnolasu; Krze-
miński A., Derlatka T. (2002): O dzban czarnoleskiego miodu. Stowarzyszenie Grupa Literacka „Łuczywo”, 

Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans”. (2002): Idee humanistyczne renesansu 

w integracji europejskiej; Półturzyccy M. J. (2003): Ślady i pamiątki Jana Kochanowskiego; Januszewicz E. 
(2004): Policzna: by czas nie zaćmił i niepamięć; Sołtysiak M. (2004): Kazanów nad Iłżanką; Kołodziejczyk 

K., Madej J., Stawarz M. (2005): Echa tczowskiej ziem; Kuś M. (2005): Przyłęk, Nasza ziemia. Bednarczyk H., 

Olifirowicz M. (2005): „...imienia Jana Kochanowskiego”; Bednarczyk H., Jaworska B., Koziński J. (2006): 
Ziemia Jana Kochanowskiego – powiat zwoleński; Bednarczyk H., Olifirowicz M. (2008): Wielcy w małych 

ojczyznach; Bednarczyk H., Popławski J., Bogdański M. (2010): Nad Zwolenką i Iłżanką.  

Inne wydawnictwa regionalne: Bosek K., Twardowski W. (1984): Jan Kochanowski – fakty 

i hipotezy. Muzeum Okręgowe, Radom; Janusz S. (2001): Boje o Kochanowskiego. IPM Polska, P. Drążyk, 

Zwoleń; Myśliński K., (1983), Od Sycyny do Czarnolasu. Biuletyn Kwartalny RTN, t. XX; Piątkowski S., Szyma-

nek A. (2002): Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Zwoleń; Przeniosło J. (1983): Odkrycie 

i badania Jana Kochanowskiego w Sycynie. Kontakt 1983, nr 5. Bosek K. (2011) Na tropie tajemnic Jana z Czar-

nolasu. Aula. 
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