
Konserwacja i adaptacja zabytkowej 
oficyny dworskiej wchodzącej  
w skład zespołu dworsko–parkowego 

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
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Założeniem konserwacji i rewitalizacji jest przywrócenie formy ze-
wnętrznej budynku oficyny do stanu z połowy XIX wieku. Budynek 
ten został zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku z wykorzysta-
niem materiałów rozbiórkowych z dawnego dworu następców rodziny 
Kochanowskich. Remonty tego zabytku architektury drewnianej miały 
miejsce przy budowie obecnego pałacu (lata 80. XIX wieku), przed i po 
II wojnie światowej i w latach 60. i 80. XX wieku. Nie przywróciły one 
jednak ostatecznie charakteru budynku.  

Dawna oficyna dworska (pałacowa) znajduje się w północnej części owal-
nego podjazdu do pałacu – siedziby Muzeum zamykającego główną aleję 

przebiegającą od bramy wjazdowej z zachodu na wschód parku. Front budynku 
z głównym wejściem w dłuższej ścianie skierowany jest na południe. Jest to bu-
dynek drewniany, wzniesiony na murowanej, ceglanej i otynkowanej wysokiej 
podmurówce. Budynek jest oszalowany deskami profilowanymi ułożonymi na 
tzw. zakład poziomo i pionowo, pomalowanymi farbą olejną na brązowo. Ma 
dach dwuspadowy o konstrukcji jętkowej, kryty blachą pomalowaną na zielono. 
Do głównego wejścia prowadzą schody kamienne oraz ganek otwarty ze szczy-
tem dachu na dwóch toczonych, drewnianych kolumnach. Od frontu i analogicz-
nie od strony ogrodu oficyna posiada po dwa okna dwuskrzydłowe skrzynkowe 
typu polskiego, z naświetlem z dwuskrzydłowymi okiennicami płycinowymi 
drewnianymi. We wnętrzu sień prawdopodobnie niegdyś przelotowa zamknięta 
została od północy pomieszczeniem toalety. Po obu stronach sieni znajdują się po 
dwa pokoje (układ dwutraktowy), w tym jeden w rogu północno-wschodnim 
przerobiony na kuchnię z wydzieloną łazienką. Do pokoi południowych prowa-
dzą drewniane dwuskrzydłowe płycinowe drzwi pomalowane na biało, do po-
zostałych pomieszczeń także płycinowe drzwi jednoskrzydłowe i wykończone 
na biało. Między pokojami postawiono ściany działowe, które tworzą cztery po-
mieszczenia o jednakowej powierzchni. Wewnętrzne ściany i sufity w pokojach 
są tynkowane, a w sieni i w pokoju południowo-wschodnim ściany pokryte bo-
azerią sosnową lakierowaną w kolorze naturalnym.

Rewitalizacja obiektu obok nowej aranżacji pomieszczeń przewiduje remont 
kamiennych schodów i odtworzenie zadaszenia. Od strony sieni odrestauro-
wane będzie wyjście na taras drewniany otwarty na park, otoczony skarpą. 
Po skarpie prowadzi chodnik o pochyleniu 6% które umożliwi dostęp osobom 
niepełnosprawnym do budynku od strony parku. Istniejące elementy archi-
tektury drewnianej takie jak ściana wieńcowa, zachowane krokwie, belki stro-
powe, deskowanie zostaną poddane konserwacji i zabezpieczone środkami 
naturalnymi przed działaniem warunków atmosferycznych.
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W pomieszczeniach planuje się wymianę posadzki na podłogę z desek, bruk 
drewniany lub gres w części kuchennej. Ściany wewnętrzne będą oczysz-
czone z istniejących okładzin. Wprowadzone zostaną nowe historyczne 
tynki, np: glina zmieszana ze słomą w sali wielofunkcyjnej, części sieni i skle-
piku, we fragmentach zostanie wyeksponowana drewniana ściana wień-
cowa, w kuchni okładzina zmywalna z gresu. Projektuje się nowe drzwi 
drewniane w zapleczu gastronomicznym. Istniejące drzwi dwuskrzydłowe 
zmienią lokalizację zgodnie z aranżacją wnętrz. Istniejące belki stopowe 
zostaną wyeksponowane w całym budynku. Nad nimi położony będzie 
nowy strop drewniany, który konstrukcyjnie połączy ściany zewnętrzne.

Zamierzone jest odtworzenie dachu, który pokryty zostanie gontem ze 
zwiększonym pochyleniem okładzin zewnętrznych z desek szalunkowych. 
Odtworzone zostaną nowe mniejsze okna skrzynkowe z okiennicami.

Remontowany i przebudowywany budynek dwukondygnacyjny będzie 
niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 50°. 
Budynek projektuje się jako dostępny dla osób niepełnosprawnych po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich lub samodzielnie z częściową 
dysfunkcją poruszania się. Rewitalizacja oficyny dworskiej zwiększy po-
ziom bezpieczeństwa zwiedzających i zabezpieczy zabytek przed zniszcze-
niem. Poprawi się zdecydowanie stan techniczno-estetyczny budynku. 
Rewitalizacja i konserwacja oficyny jest konieczna i wynika z potrzeb za-
równo historycznych, kompozycyjnych, jak też sentymentalnych. Będzie 
miało to wpływ na poprawę oferty turystycznej i wypoczynkowej. W ogól-
nym planie zwiększy się atrakcyjność kompleksu dworsko-parkowego oraz 
dostępność do oferty programowej.



Za najstarszy wizerunek domu Jana Kochanowskiego w Czarnolasie 
uchodzi litografia z rysunku Tomasza Święckiego wykonanego 

7 września 1815 roku prezentująca ostatki domu poety ze szczytem budyn-
ku na drugim planie. Do późniejszych przedstawień tego samego obiek-
tu sprzed roku 1826, czyli przed zbudowaniem kaplicy na fundamentach 
domu Kochanowskiego, należy rycina F.P. Chotomskiego i rycina sygno-
wana w lewym dolnym rogu jako F. Nycz, na której drzewo w środku 
budowli jest najwyższe w zestawieniu z rycinami wcześniejszymi. Szczyt 
domu z kominem na drugim planie kompozycji uznawano przez jakiś czas 
mylnie za oficynę, zamiast za szczyt drewnianego dworu Raczyńskich (wg 

projektu Jakuba Kubickiego), zbudowanego w latach 1799–1806 r. po rozbiórce 
dworu Jabłonowskiego powstałego w drugiej połowie XVIII wieku.

Z drugiej polowy XIX wieku pochodzi rycina Napoleona Ordy Czarny Las 
przedstawiająca widok od południowego – wschodu na kaplicę, ruiny muro-
wanego parteru spalonego w 1853 roku pałacu Raczyńskich i zachodni szczyt 
budynku oficyny z dwuspadowym dachem krytym najpewniej gontem.

W roku 1930 w „Kurierze Naukowo-Literackim” zamieszczono fotografię fron-
tu Pałacu w Czarnolesiu, na której widać jasną frontową ścianę oficyny i frag-
ment dachu budynku jeszcze bez ganku. Dach pokryty jest prawdopodobnie 
gontem i wydaje się wyższy od istniejącego dzisiaj.

Także z roku 1930 z okazji 400. rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego 
w „Tygodniku Ilustrowanym” zamieszczono kilka fotografii i okolicznościo-
wych artykułów o Janie Kochanowskim i Czarnolesie, w tym zdjęcie wyraź-
nie pokazujące jasny niewielki budynek oficyny.

Do materiałów tego typu należy film z roku 1983 na temat m.in. oficyny i sta-
rych cegieł „palcówek”, z których zbudowano wysoką podmurówkę.

Zebraniem i analizą dokumentów rozproszonych w różnych publikacjach za-
jął się Tomasz Palacz w monografii Człek boże igrzysko. Jan Kochanowski 
w Radomskiem. Do najważniejszych ustaleń autora należy kolejność wykony-
wania inwestycji w zespole dworskim i w parku od czasu nabycia w roku 1761 
majątku Czarnolas przez Józefa A. Jabłonowskiego, wojewodę nowogródzkie-
go. Był to pierwszy właściciel, który podjął się opieki nad pamiątkami po Janie 
Kochanowskim. Wtedy zbudowano siedzibę nowego właściciela na miejscu 
dawnego domu Kochanowskiego .

Powstanie oficyny dworskiej można wiązać z rozbiórką pałacu Jabłonowskie-
go, w którym wykorzystano pozostałości budowli wcześniejszych, i przygoto-
waniami do budowy pałacu dla Raczyńskich, kolejnych nabywców majątku, 
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trwającej w latach 1799–1806. W wyniku 
rozbiórki starego pałacu odsłonięte zosta-
ły mury lamusa (alkierza) uznawanego 
za pozostałości domu Kochanowskiego. 
Nowy pałac wzniesiono obok, a z mate-
riału rozbiórkowego mógł powstać budy-
nek oficyny szczególnie użyteczny w cza-
sach dużej aktywności budowlanej na 
terenach zespołu dworskiego w pierwszej 
połowie XIX wieku (głównie budowy ka-
plicy rozpoczętej w 1826 roku).

Znaczenie oficyny wzrosło po pożarze 
pałacu, jaki miał miejsce w roku 1853, kie-
dy to spalił się drewniany korpus pałacu, 
a kaplica Jabłonowskich została uszko-
dzona. Budynek oficyny musiał być 
wtedy wystarczająco solidny i zadbany, 
skoro przejął funkcję letniej rezydencji 
Ludgardy Jabłonowskiej, właścicielki 
posiadłości, i stał się miejscem przecho-
wywania i prezentowania pamiątek po 
Janie Kochanowskim prawie do końca 
XIX wieku, gdy po 40 latach od pożaru 
pałac odbudowano.

Do funkcji oficyny dworskiej, mieszkań 
dla służby i domu dla gości kolejnych 
właścicieli budynek wrócił po roku 1906. 
Dwukrotnie w latach 1905–1909 w ofi-
cynie mieszkał i tworzył wybitny ma-
larz młodopolski Władysław Ślewiński. 
Po II wojnie światowej dwór i oficyna 
w Czarnolesie były siedzibą Uniwersytetu 
Ludowego aż do roku 1961, kiedy w ze-
spole dworskim powstało Muzeum Jana 
Kochanowskiego, a w oficynie mieszkali 
kolejni kustosze Muzeum, jako pierwsi 
Państwo Mortonowie – pani Wiera wraz 
z mężem, pisarzem Józefem Mortonem.
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Pierwsze powojenne informacje o stanie zachowania oficyny znajdu-
jemy w sprawozdaniu Gerarda Ciołka z jego wyjazdu do Czarnolasu 

dnia 22 października 1946 roku. Gerard Ciołek, późniejszy profesor 
Politechniki Krakowskiej, znany bardziej jako badacz zabytkowych 
parków w Polsce, był wtedy wykładowcą na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej i specjalistą w dziedzinie drewnianego bu-
downictwa i jego ludowych odmian regionalnych. Autor sprawozdania 
był zadowolony ze stanu budynku dworu, w którym trwały jeszcze pra-
ce pisząc: „…w toku roboty dekarskie (rynny) i stolarskie (okna, drzwi), 
wnętrze wybielone i wymalowane...”. W sprawozdaniu na temat oficy-
ny stwierdza jednak: „Obok dworu na podjeździe, po jego południowej 
stronie (sic!), oficyna drewniana na podmurówce, tynkowana, partero-
wa, kryta gontem zamieszkała przez b. służbę folwarczną. Stan budyn-
ku zły, wymaga naprawy ścian, otworów i dachu. Obecność b. służby 
folwarcznej wpływa ujemnie na stan budynku”.

W końcowych wnioskach zauważa jeszcze raz solidność wykonanych prac 
we dworze i uzasadnia potrzebę dofinansowania dalszych prac zabezpie-
czających zabytki, ponieważ: „Kaplica wymaga drobnej naprawy dachu, 
pomnik Kochanowskiego uzupełnienia odstrzelonej twarzy. Oficyna więk-
szego remontu po uprzednim usunięciu dotychczasowych mieszkańców”.

Najwyraźniej orzeczenie Gerarda Ciołka odniosło swój skutek, bo ten sam au-
tor prawie dwadzieścia lat później w roku 1964 ponownie wizytując Czarnolas, 
aby ocenić stan zachowania parku i zaopiniować zakres prac konserwator-
skich, nie stwierdza zniszczeń budynku oficyny i zaleca między innymi: 

„Utrzymać istniejący układ zabudowy, a zwłaszcza bocznej oficyny, stano-
wiącej charakterystyczne uzupełnienie dworu od strony podjazdu. W razie 
konieczności jej przebudowy, należy postulować utrzymanie ogólnego cha-
rakteru jej bryły, a zwłaszcza dachu”.

Można przypuszczać, że autorowi tych słów znane były zamiary kierownictwa 
muzeum co do przyszłego remontu oficyny, a jego niepokój mógł wzbudzić 
efekt powojennych prac przy budynku, w tym dobudowa ganku-werandy 
przed wejściem, a najbardziej zmiana pokrycia i wyglądu dachu.

Zgodnie z zaleceniami autorytetu, jakim dla środowiska konserwatorów za-
bytków był prof. Gerard Ciołek, władze konserwatorskie od dawna traktowa-
ły oficynę jako część zabytkowego założenia. Wyrazem tego jest dokument 
– tzw. Metryczka Parku – Ogrodu sporządzona 25 listopada 1992 przez konser-
watora Marka Figla.
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W roku 2013 na prośbę  kierowniczki Muzeum p. Marii Jaskot wydana została 
opinia na temat wartości zabytkowych oficyny w sytuacji zagrożenia obiektu 
rozbiórką. Po oględzinach i wykonaniu próbnych odkrywek sporządzono opi-
nię konserwatorską o wartościach obiektu jako zabytku budownictwa drew-
nianego powstałego prawdopodobnie na początku XIX wieku z materiału 
częściowo pochodzącego ze starszych budynków .

Głównym przesłaniem naszych działań edukacyjnych, które będą organi-
zowane w zaadaptowanej sali edukacyjnej zabytkowej oficyny dwor-

skiej, będzie upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości 
Jana Kochanowskiego, epoce i dziejach Czarnolasu. Cel ten chcemy osiągnąć 
poprzez lekcje muzealne, warsztaty tematyczne, posługując się atrakcyjnymi 
metodami, wśród których nie zabraknie małych form plastycznych, quizu, qu-
estingu, kalamburów, dramy czy improwizacji teatralnej. Działania edukacyj-
ne skierowane będą do szerokiej grupy odbiorców, od przedszkola, poprzez 
szkoły podstawowe, aż po ponadpodstawowe. Ważną dla nas grupą docelo-
wą będą seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Udział w naszych działaniach edukacyjnych zapewni dostęp do wiedzy o Janie 
Kochanowskim, jego ukochanym Czarnolesie i epoce renesansu na róż-
nych poziomach. Koncentrować będziemy uwagę na wątkach biogra-
ficznych związanych z poetą, na jego dziełach literackich, uwzględniając 
tło historyczne oraz atmosferę, w której powstawały.

Druga droga, którą Muzeum chce realizować poprzez edukację, jest dro-
ga głębszej refleksji nad twórczością Jana Kochanowskiego; refleksji skie-
rowanej do nauczycieli i opiekunów przyprowadzających wspomnianą 
młodzież w celu poszerzenia ich wiedzy fachowej, a także do coraz częściej 
samodzielnie zmierzających do Czarnolasu światłych obywateli, szukają-
cych w historii i literaturze źródeł swojej tożsamości narodowej. Nie tylko 
genius loci, duch tego miejsca, ale i organizowane spotkania o charakterze 
naukowym stworzą dodatkową wartość. Tutaj bowiem będzie okazja, by 
mówić o sprawach ważnych dla recepcji samego Mistrza w czasach jemu 
współczesnych i w kolejnych wiekach oraz dla całokształtu kultury jego 
epoki. Tutaj uświadomimy odbiorcom, że był Kochanowski najwybitniej-
szym poetą Słowiańszczyzny swoich czasów, najznakomitszym twórcą 
w literaturze polskiej przed Adamem Mickiewiczem. Będziemy podnosić 
zagadnienie jego popularności wśród jemu współczesnych, tego, że we 
własnym otoczeniu cieszył się w czasie swoich studiów włoskich i po-
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tem w Rzeczypospolitej niezwyczajnym autorytetem. Ta jego pozycja ma swo-
je umocowanie oczywiście także w najnowszych badaniach jego twórczości, 
zarówno w odniesieniu do dzieł polskojęzycznych, jak i łacińskojęzycznych. 
Głębokie studia, między innymi slawistów włoskich, doprowadziły do przyję-
tej w nauce tezy, że na początku renesansowego piśmiennictwa łacińskiego 
w Europie stoi Francesco Petrarca, zaś zamykają je równie wybitne dzieła, które 
stworzył Jan Kochanowski (Ioannes Cochanovius).

Ważnym dla nas zadaniem jest zapoznanie odbiorców z najwybitniejszymi 
dziełami Jana Kochanowskiego jak przekład księgi psalmów Dawidowych, 
który zniewala nas głębią przemyśleń, które poeta pokazał, analizując i inter-
pretując tekst biblijny. Jednym z największych jego osiągnięć na tym polu jest 
uczynienie z tego tekstu działa o charakterze ponadczasowym i ponadwy-
znaniowym, czego najlepszym przykładem jest obecność tekstu czarnoleskie-
go w świadomości wszystkich obecnych u nas wyznań religijnych, nie tylko 
katolicyzmu. Drugim wybitnym dziełem poety, w którym wykazał wysoki 
poziom warsztatu artystycznego, jest Odprawa Posłów Greckich. W utworze 
tym pokazał wywiedziony z antyku, a analizowany do dziś problem bohatera 
tragicznego, który znajduje się w pułapce swojej decyzji nigdy nie będącej 
właściwą, bowiem jakkolwiek postąpi, zawsze to pociągnie za sobą tragedię 
osobistą lub społeczną. W Trenach podjął się innego, odkrywczego w swoich 
czasach, zadania – w jakiś czas po śmierci Urszulki, dokonując autorefleksji 
opisał stan swojej psychiki jako ojca i poety-myśliciela w czasie, gdy przeży-
wał tragedię odejścia dziecka. 

Propagowanie tego typu i im podobnych działań to tylko niektóre możliwe 
kierunki działalności naukowo-popularyzatorskiej, które będą realizowane 
poprzez program edukacyjny Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
26-720 Policzna, powiat zwoleński
tel. 48 677 20 05
edukacja@muzeumkochanowski.pl
osrodek@muzeumkochanowski.pl
rezerwacja@muzeumkochanowski.pl
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