
pl

CS

Śladami
św. Melchiora

grodzieckiego
po stopÁch 
sv. Melichara 
Grodeckého

pl

CS

Śladami
św. Melchiora

grodzieckiego
po stopÁch 
sv. Melichara 
Grodeckého



CS

pl

CS

Śladami
św. Melchiora

grodzieckiego
po stopÁch 
sv. Melichara 
Grodeckého



PL

Pomysł utworzenia szlaku turystycznego opartego o miejsca, 
z którymi związane były życie i śmierć św. Melchiora Grodziec-
kiego, zrodził się przy okazji przygotowań do przypadających na 
rok 2019 obchodów 400-lecia męczeńskiej śmierci urodzonego 
w Cieszynie jezuity. Inicjatywa została podjęta przez gminę Jasie-
nica i czeskie Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Terytorial-
nej Śląska Cieszyńskiego (Regionální sdružení územní spoluprá-
ce Těšínského Slezska) przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej „Olza”. Za jedną z inspiracji posłużył 
szlak męczenników koszyckich utworzony już w 1996 r., w pierwszą 
rocznicę kanonizacji Melchiora Grodzieckiego, Stefana Pongracza 
i Marka Križa, przez małżeństwo z Cieszyna – Marię i Bolesława 
Grzybków. Popularyzacji szlaku ma służyć powstały w ramach 
projektu pakiet informacyjno-promocyjny, na który składają się: 
gra planszowa „Wszędobyl”, wystawa, aplikacja mobilna, strona 
internetowa, przede wszystkim jednak – tradycyjny, książkowy 
przewodnik turystyczny. 

Szlak św. Melchiora Grodzieckiego obejmuje 11 miejscowości 
położonych w Polsce, Czechach, Austrii i na Słowacji, związanych 
z biografi ą męczennika, stanowiących miejsca spoczynku jego 
relikwii lub w szczególny sposób zasłużonych dla kultywowania pa-
mięci o nim. Niektóre z nich są od dawna doceniane przez podróżu-
jących (np. Praga, Wiedeń, Cieszyn). Jednak na trasie znalazły się 
również miejscowości jeszcze nieodkryte dla turystyki, a nie mniej 
urokliwe i warte odwiedzenia (np. Grodziec, Jindřichův Hradec 
czy Humenné). O kolejności rozmieszczenia kolejnych punktów 
na szlaku zadecydowały względy logistyczne (nie są więc one 
uporządkowane np. wg chronologii życia świętego). Szlak liczy 
w sumie ponad 1600 km. Część obiektów związanych ze św. Mel-
chiorem już dzisiaj nie istnieje, w związku z czym zdecydowano 
się na włączenie do przewodnika zabytków pośrednio związanych 
z postacią męczennika. 

Oddając w Państwa ręce przewodnik „Śladami św. Melchio-
ra Grodzieckiego”, wierzymy, że odkrywanie miejsc związanych 
z cieszyńskim jezuitą dostarczy Państwu wielu niezapomnianych 
przeżyć duchowych, a przy tym przyczyni się do popularyzacji 
tej niezwykłej postaci także poza granicami Śląska Cieszyńskie-
go. Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną internetową 
szlaku, do której prowadzi kod QR umieszczony na okładce książki.
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Myšlenka na vytvoření turistické cesty zahrnující místa, která jsou 
spojená s životem a smrtí sv. Melichara Grodeckého, se zrodila 
v roce 2019 při přípravách oslav 400. výročí mučednické smrti 
tohoto jezuity, který se narodil v Těšíně. Iniciativy se chopily obec 
Jasienica a české Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské-
ho Slezska za podpory Sdružení rozvoje a regionální spolupráce 
„Olza” (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”). 
Jednou z inspirací byla stezka Svatých košických mučedníků, kte-
rou vytvořili manželé Maria a Bolesław Grzybkovi z Těšína v roce 
1996, při prvním výročí kanonizace Melichara Grodeckého, Štefana 
Pongráczae a Marka Křižina. K popularizaci stezky přispěly také 
informačně-propagační aktivity, které zahrnovaly stolní hru „Všu-
dybyl”, výstavu, mobilní aplikaci, internetové stránky a především 
tradiční formu tištěného turistického průvodce. 

Cesta sv. Melichara Grodeckého zahrnuje 11 míst ležících v Polsku, 
v České republice, v Rakousku a na Slovensku. Lokality jsou spojeny 
s životem mučedníka, s místy, kde jsou uloženy jeho relikvie nebo 
s místy, která zvláštním způsobem kultivují jeho památku. Některá 
z těchto míst jsou mezi cestovateli známá (např. Praha, Vídeň, 
Cieszyn). Ale na trase nalezneme rovněž místa dosud turisticky 
neznámá, což neznamená, že jsou méně atraktivní pro návštěvy 
(např. Grodziec, Jindřichův Hradec nebo Humenné). Zastávky na 
stezce jsou rozmístěny z hlediska logistiky (nejsou seřazeny dle 
chronologie života svatého). Stezka je dlouhá více než 1600 km. 
Část objektů spjatých se sv. Melicharem dnes již neexistuje. V sou-
vislosti s tím bylo rozhodnuto o tom, že se do průvodce zahrnou 
objekty zprostředkovaně související s postavou mučedníka. 

Věříme, že když vezmete do svých rukou průvodce „Po stopách 
sv. Melichara Grodeckého” a projdete se po místech spojených 
s těšínským jezuitou, bude to cesta plná nezapomenutelných du-
chovních zážitků. Zároveň to bude prostředek k popularizaci této 
neobvyklé postavy také i za hranicemi Těšínského Slezska. Zveme 
Vás také k prostudování internetových stránek, na které Vás dovede 
QR kód na obálce knihy. 
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Według najnowszych badań Melchior Grodziecki 

przyszedł na świat w Cieszynie, jako syn Jerzego Gro-

dzieckiego. Źródła podają cztery różne daty roczne 

jego narodzin: od 1581 do 1584 roku. Prawdopodobnie 

jednak był to rok 1581 lub początek 1582. 

Około 1595 r. Melchior Grodziecki rozpoczął naukę 

w kolegium jezuickim w Wiedniu, gdzie w roku 1602 

został przyjęty do Sodalicji Mariańskiej. Po ukończeniu 

szkoły wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i w 1603 r. 

rozpoczął nowicjat w klasztorze w Brnie. Tam poznał 

m.in. swojego późniejszego towarzysza męczeństwa – 

Stefana Pongracza z Siedmiogrodu. Po złożeniu pierw-

szych ślubów zakonnych w 1605 r. rozpoczął praktykę 

w brneńskim kolegium jezuickim. W 1606 r. przeniósł 

się do kolegium jezuickiego w miejscowości Jindřichův 

Hradec na południu Bohemii, by odbyć roczne studium 

retoryki. Po zakończeniu kursu pozostał tam przez na-

stępny rok akademicki (1607/1608) i prowadził wykłady 

w niższych klasach szkoły. W 1608 r. skierowano go do 

kolegium jezuickiego Clementinum w Pradze na dalsze, 

pięcioletnie studia fi lozofi czno-teologiczne. Niestety, 

egzaminy nie wypadły najlepiej, więc przełożeni zade-

cydowali o powrocie Grodzieckiego do pracy oświa-

towej. Dostał skierowanie do kolegium jezuickiego 

w Kłodzku, gdzie uzupełniał też swoje wykształcenie 

muzyczne. W 1612 r. powrócił do Pragi; tam odbył dwu-

letnie studium teologii moralnej i polemicznej, a dwa 

lata później przyjął święcenia kapłańskie.
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V souladu s nejnovějšími výzkumy se Melichar Gro-
decký narodil v Těšíně, jako syn Jiřího Grodeckého. 
Prameny uvádí čtyři rozdílná data jeho narození: od 
roku 1581 až do roku 1584. Pravděpodobně to však 
byl rok 1581 nebo začátek roku 1582.

Kolem roku 1595 začal Melichar Grodecký studo-
vat na jezuitském kolegiu ve Vídni, kde byl v roce 
1602 přijat do Mariánské družiny. Po absolvování 
školy vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a v roce 1603 
začal noviciát v klášteře v Brně. Tam se seznámil mj. 
se svých pozdějším spolumučedníkem – Štefanem 
Pongrácem ze Sedmihradska. Po složení prvních 
řeholních slibů v roce 1605 začal praxi v brněnském 
jezuitském kolegiu. V roce 1606 přešel do jezuitské-
ho kolegia v Jindřichově Hradci na jihu Království 
českého, absolvoval roční studium rétoriky. Po ab-
solvování kurzu tam zůstal další akademický rok 
(1607/1608) a přednášel v nižších školních třídách. 
V roce 1608 byl poslán do jezuitského kolegia Kle-
mentinum v Praze na další, pětileté fi lozofi cko-teo-
logické studium. Bohužel neuspěl při zkouškách 
a kvůli tomu jeho nadřízení rozhodli, že se Melichar 
Grodecký má vrátit k osvětové práci. Byl poslán 
do jezuitského kolegia v Kladsku, kde si doplňoval 
také své hudební vzdělání. V roce 1612 se vrátil do 
Prahy, kde absolvoval dvouleté studium morální 
a polemické teologie, a po dvou letech byl vysvěcen.
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Melchior Grodziecki rozpoczął swoją posługę w stolicy Czech. 
Oprócz pracy w kilku kościołach, od 1616 r. kierował też orkiestrą 
praskiej bursy dla ubogich studentów, przygotowujących się do 
stanu kapłańskiego. Pod opieką duszpasterską miał również pod-
praską wieś Přední Kopanina. 

W państwie czeskim od 1609 r. panowała wolność religijna. 
Władcą kraju był wówczas Rudolf II z katolickiej dynastii Habs-
burgów, dominującym wyznaniem był jednak protestantyzm. Nowy 
król czeski – rządzący od 1611 r. Maciej Habsburg – nie respektował 
swobód wyznaniowych, co doprowadziło do zaostrzenia rela-

cji między katolikami a protestantami. Wyrazem niezadowolenia 
tych ostatnich była tzw. defenestracja praska 23 maja 1618 r. (czyli 
wyrzucenie przez okno cesarskich namiestników). Tak rozpoczęła 
się wyniszczająca wojna na tle wyznaniowym, która przeszła do 
historii pod nazwą wojny trzydziestoletniej. Niedługo po jej wy-
buchu jezuici zostali wygnani z Pragi. Melchior Grodziecki, praw-
dopodobnie wzorem wielu innych zakonników, udał się do Brna. 
Stolicę Moraw musieli opuścić najpóźniej w maju 1619 r.

Niewykluczone, że Grodziecki już wcześniej udał się na Słowację, 
by pomóc Stefanowi Pongraczowi w organizowaniu misji jezuickiej 
w Koszycach. Następnie przeniósł się do oddalonej o ponad 80 
km od Koszyc miejscowości Humenné, gdzie w kolegium jezuickim 
odbył tzw. trzecią probację, poprzedzającą ostatnie śluby zakonne, 
które złożył tam 16 czerwca 1619 r. Później wrócił do Koszyc, by 
objąć funkcję kapelana wojskowego. Jako jedyny kapłan katolicki 
w mieście zdominowanym przez protestantów prowadził również 
działalność duszpasterską wśród cywilnych mieszkańców. Na miej-
scu spotkał pochodzącego z terenów Chorwacji księdza Marka Kri-
ża, zarządzającego majątkiem byłego opactwa benedyktyńskiego 

Makieta dawnego Brna
Maketa historického Brna
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Melichar Grodecký začal svou pastorační práci v hlavním městě 
Čech. Kromě práce v několika kostelech byl od roku 1616 také 
kapelníkem orchestru pražské koleje pro chudé studenty, kteří se 
připravovali ke kaplanskému stavu. Pod jeho pastorační péčí byla 
také vesnice Přední Kopanina u Prahy.

V Českém království vládla od roku 1609 náboženská svoboda. 
Panovníkem byl tehdy Rudolf II. z katolické dynastie Habsburků, 
dominujícím vyznáním byl však protestantizmus. Nový český král 
Matyáš Habsburský, který vládl od roku 1611, nerespektoval nábo-
ženské svobody, což vedlo k zhoršení vztahů mezi katolíky a pro-

testanty. Výrazem nespokojenosti těch posledních byla tzv. pražská 
defenestrace 23. května 1618 (čili vyhození císařských místodržících 
přes okno). Tak se začala ničivá náboženská válka, která se do dějin 
zapsala jako třicetiletá válka. Hned po jejím vypuknutí byli jezuité 
vyhoštěni z Prahy. Melichar Grodecký pravděpodobně stejně jako 
mnozí jiní řeholníci vyrazil do Brna. Hlavní město Moravy museli 
opustit nejpozději v květnu 1619.

Je možné, že Melichar Grodecký již dříve vycestoval na Sloven-
sko, aby pomohl Štefanovi Pongrácovi v organizování jezuitské 
mise v Košicích. Následně se přestěhoval do Humenného, které 
je od Košic vzdálené více než 80 km. Tady v jezuitském kolegiu 
absolvoval tzv. třetí probaci, která předcházela posledním ře-
holním slibům, které tam složil dne 16. června 1619. Později se 
vrátil do Košic, kde plnil funkci vojenského kaplana. Jako jediný 
katolický kaplan ve městě, ve kterém převládali protestanti, vedl 
i pastorační činnost mezi civilními obyvateli města. V Košicích se 
setkal s knězem Markem Križinem, který pocházel z Chorvatska 
a byl správcem majetku bývalého benediktinského opatství ve 
vesnici Krásna nad Hornádom (dnešní čtvrt Košic). Zanedlouho 

Pomnik w Brnie
Pomník v Brně
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we wsi Krásna nad Hornadem (dziś to dzielnica Koszyc). Niedługo 
później pojawił się tam też Stefan Pongracz, który objął funkcję 

drugiego kapelana wojskowego. 
Monarchia Habsburgów – a wraz 

z nią będąca częścią Węgier Słowa-
cja – zmagała się wówczas z najaz-
dem wojsk nowego władcy Siedmio-
grodu, popierającego protestantów 
księcia Gábora Bethlena. Oddziały 
siedmiogrodzkie, dowodzone przez 
Jerzego Rakoczego, podeszły pod 
Koszyce 3 września 1619 r. By unik-
nąć oblężenia, miejscy radni zawarli 
z żołnierzami porozumienie; jednym 
z jego warunków miało być oszczę-
dzenie wszystkich mieszkańców. Na 
jego mocy 5 września wojskowi we-

szli do Koszyc. Protestancki dowódca postanowił jednak, wbrew 
umowie, zgładzić katolickich kapłanów, których oskarżył o zwróce-
nie się o pomoc do wojsk polskich. Zakonników uwięziono w Królew-
skim Domu, gdzie zajmowali kwatery. Dwa dni przetrzymano ich bez 
jedzenia i wody. Gdy, pomimo tortur i prób przekupstwa, nie dali się 
nakłonić do odstąpienia od wiary katolickiej i przejścia na kalwinizm, 
zostali brutalnie zamordowani w nocy z 6 na 7 września 1619 r. Ich 
okaleczone ciała (w przypadku Marka Kriża i Melchiora Grodziec-
kiego z odciętymi głowami) wrzucono do szamba. Zbrodnia zszo-
kowała zarówno katolicką, jak i protestancką społeczność Koszyc. 
Na wniosek rady miejskiej niedługo później szczątki męczenników 
wyjęto z kloaki i złożono w niewiadomym miejscu. 

Po bestialskim mordzie, pomimo wyciągnięcia szczątków męczen-
ników z miejskiego szamba, pozwolenia na pochowanie ich na miej-
scowym cmentarzu katolickim nie udzielił główny dowódca oku-
pujących Koszyce wojsk siedmiogrodzkich, książę Gábor Bethlen. 
Dopiero w marcu 1620 r., wskutek interwencji Katarzyny Pál� y, żony 
cesarskiego namiestnika Królestwa Węgier Zygmunta Forgácha, 
uzyskano zgodę na przeniesienie ich w godniejsze miejsce. W ten 
sposób relikwie trafi ły do będącej własnością namiestnika wioski 
Nižná Šebastová (dziś część Preszowa), a następnie do posiadłości 
rodu Forgáchów w Hertníku, 70 km na północ od Koszyc.

Piętnaście lat później, w 1635 r., szczątki przeniesiono do klasz-
toru klarysek w Trnawie, wspieranego fi nansowo przez Katarzynę 
Pál� y. Od 1661 r. przełożoną zgromadzenia była jej córka Maria 
Forgách. Klasztor klarysek w Trnawie został zamknięty w 1782 r., 
po tzw. kasacie józefi ńskiej. Dwa lata później ciała męczenników 

LOSY RELIKWII

Wizerunek z ołtarza głównego kościoła
Męczenników Koszyckich w Koszycach

Obrázek hlavního oltáře kostela
Košických svatých mučedníků v Košicích
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se tam objevil také Štefan Pongrác, který nastoupil do funkce 
druhého vojenského kaplana.

Monarchie Habsburků – a spolu s ní Slovensko, jenž bylo sou-
části Uher – bojovala tehdy s vpádem vojsk nového sedmihrad-
ského knížete Gabriela Bethlena, který podporoval protestanty. 
Sedmihradská vojska pod velením Jiřího Rákócziho se přiblížila 
ke Košicím 3. září 1619 a místní radní, aby se vyhnuli obléhání 
města, uzavřeli s vojáky dohodu. Jednou z podmínek této doho-
dy mělo být to, že nebude zavražděn žádný obyvatel města. Na 
základě této dohody vešli 5. září vojáci do Košic. Protestantský 
velitel se však v rozporu s dohodou rozhodl zavraždit všechny 
katolické kaplany, které obžaloval z toho, že chtěli přivolat na 
pomoc polské vojsko. Řeholníci byli uvěznění v Královském domě, 
ve kterém bydleli. Dva dny byli věznění bez jídla a vody. Když se 
ani přes mučení a pokusy o úplatu nechtěli vzdát katolické víry 
a konvertovat na kalvinizmus, byli brutálně zavražděni v noci ze 
6. na 7. září 1619. Jejich zmrzačená těla (v případě Marka Križina 
a Melichara Grodeckého s  useknutými hlavami) byla vhozena do 
stoky. Vražda byla šokem jak pro katolickou, tak i pro protestant-
skou komunitu Košic. Na žádost městské rady byly pozůstatky 
mučedníků vytaženy ze stoky a pochovány na neznámém místě.

Po zběsilé vraždě, i přes vyzdvihnutí pozůstatku mučedníků 
z městské stoky, kníže Gabriel Bethlen – hlavní velitel sedmihrad-
ských vojsk, které okupovaly Košice, neudělil povolení na jejich 
pohřbení na místním katolickém hřbitově. Až v březnu 1620, 
v důsledku intervence Kateřiny Pál� yové, manželky císařského 
náměstka Uherského království Žigmunda Forgáče, se podařilo 
získat souhlas k jejich přenesení na důstojnější místo. Tímto způ-
sobem se relikvie dostaly do Nižné Šebastové (nyní část Prešova), 
která patřila místodržiteli Forgáčovi, a následně do majetku rodu 
Forgáčů v Hertníku, 70 km na sever od Košic.

O patnáct let později, v roce 1635, byly pozůstatky mučedníků 
přeneseny do kláštera klarisek v Trnavě, který fi nančně podporo-
vala Kateřina Pál� yová. Představenou kongregace byla od roku 
1661 její dcera Marie Forgáčová. Klášter klarisek v Trnavě byl zrušen 
v roce 1782, po tzv. josefínských reformách. O dva roky později se 
těla košických mučedníků dostala do kostela sv. Anny v Trnavě, 
který se nacházel v přímém sousedství konventu voršilek, které 
v tomto kostele sloužily. Hlavní relikvie košických mučedníků se 
tam nacházejí dodnes – v cínové rakvi umístěné pod oltářem s ná-
pisem „Martyrum Cassoviensum”. Část relikvií však byla rozdělena 
při příležitosti blahořečení řeholníků v roce 1905.

Nejdůležitější relikvie, hlavy Melichara Grodeckého a Štefana 
Pongráce umístěné ve stříbrných schránkách byly předány do 

OSUDY RELIKVIÍ
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koszyckich trafi ły do kościoła św. Anny w Trnawie, położonego 
w bezpośrednim sąsiedztwie konwentu urszulanek, pełniących 
w nim posługę. Główne relikwie koszyckich męczenników znajdują 
się tam do dzisiaj – w cynowej trumnie umieszczonej pod ołtarzem, 
z napisem „Martyrum Cassoviensum”. Część jednak rozdzielono 
z okazji beatyfi kacji zakonników w 1905 r. 

Najważniejsze z  relikwii, gło-
wy Melchiora Grodzieckiego oraz 
Stefana Pongracza, umieszczone 
w srebrnych skrzyneczkach, prze-
kazano do jezuickiego kościoła 
Świętej Trójcy w Trnawie, natomiast 
głowę Marka Kriża – do bazyliki Naj-
świętszej Maryi Panny i św. Wojcie-
cha w Ostrzyhomiu. Po jednej kości 
ramienia każdego z męczenników 
włożono do relikwiarzy i wysłano 
do Rzymu. Mniejsze szczątki zosta-
ły przekazane kolejnym kościołom – 

w ten sposób trafi ły m.in. do Koszyc, Zagrzebia, Kriżevci oraz 
Cieszyna, a później także do innych świątyń.

Kanonizacja męczenników koszyckich odbyła się w trakcie piel-
grzymki papieża Jana Pawła II na Słowację, 2 lipca 1995 r. Inicja-
tywa spotkała się ze sprzeciwem niektórych duchownych pro-
testanckich, którzy obawiali się jednostronnego potraktowania 
tematu ofi ar wojen religijnych. Zagrożono nawet antypapieskim 
protestem pod pomnikiem 24 kalwińskich męczenników w Preszo-
wie, skazanych na śmierć przez władze katolickie w 1687 r. 

W mszy kanonizacyjnej w Koszycach wzięło udział ponad 300 tys. 
osób z wielu państw Europy. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że mę-
czennicy koszyccy byli ofi arami wojny trzydziestoletniej i nienawi-
ści, jaką wzniecają walki na tle religijnym, będące zaprzeczeniem 
chrześcijańskiej miłości. W homilii papież nawiązał też do męczeń-
skiej śmierci protestantów, posługując się słowami: Jakże nie uznać 
duchowej wielkości 24 wiernych ewangelickich, których umęczono 
w Preszowie. Tym męczennikom oraz wszystkim, którzy znosili cier-
pienia, a nawet ponieśli śmierć za dochowywanie wierności swoim 
przekonaniom, Kościół składa hołd oraz wyraża im szacunek i podziw. 
Przekaz zabrzmiał tym mocniej, że tego samego dnia wieczorem 
papież, pomimo ulewnego deszczu, niespodziewanie dla wszystkich 
udał się na modlitwę pod pomnik preszowskich męczenników.

KANONIZACJA

Relikwiarz z kościoła św. Bartłomieja w Grodźcu
Relikviář z kostela sv. Bartoloměje v Grodżci
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jezuitského kostela Svaté Trojice v Trnavě a hlava Marka Križina 
do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha v Ostřihomi. 
Jedna kost z ramene každého mučedníka byly vložena do reli-
kviářů a zaslána do Říma. Menší pozůstatky byly předány dalším 
kostelům a tímto způsobem se dostaly např. do Košic, Záhřebu, 
Križevců i  Těšína, a později taky do jiných svatyní.

Svatořečení košických mučedníků se uskutečnilo během poutě 
papeže Jana Pavla II. na Slovensko 2. července 1995. Iniciativa se 
setkala s nesouhlasem některých protestantských kaplanů, kteří 
se obávali, že téma obětí náboženských válek bude představené 
jen jednostranně. Dokonce se vyskytly hrozby protipapežského 
protestu pod památníkem 24 kalvínských mučedníků v Prešově, 
odsouzených na smrt katolickou mocí v roce 1687.

Mše svatořečení se v Košicích zúčastnilo více než 300 tis. osob 
z mnohých evropských států. Svatý otec zdůraznil, že košičtí 
mučedníci byli oběťmi třicetileté války a nenávisti, kterou rozd-
mýchávají náboženské boje, které jsou protikladem křesťanské 
lásky. V homilii papež navázal i na mučednickou smrt protestantů 
a použil  slova: „Není možné neuznat duchovní velikost 24 evange-
lických věřících, kteří byli umučeni v Prešově. Těmto mučedníkům 
a všem, kteří trpěli mučení a byli i zavraždění za to, že dodrželi 
věrnost svému světonázoru, církev skládá hold a úctu a obdivuje 
je. Poslání vyznělo tím silněji, že v tento den vpodvečer se papež 
k překvapení všech i přes obrovský liják vydal na modlitbu u pa-
mátníku prešovských mučedníků.

SVATOŘEČENÍ

Relikwie męczenników koszyckich z kościoła w Koszycach
Relikvie z kostela Košických svatých mučedníků v Košicích
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Położone w kotlinie, otoczone niemal ze wszystkich stron górami Kłodz-

ko jest niewielkim (ok. 27,5 tys. mieszkańców) miastem o historycznym 

charakterze. Jego długa i bogata historia sprawia, że można tu zobaczyć 

wiele zabytków z całego przekroju epok. Za największą atrakcję miasta 

uchodzi 53-metrowy, gotycki most z końca XIII w., porównywany do mostu 

Karola w Pradze (choć jest o pół wieku starszy i sporo krótszy). Miłośnicy 

najdawniejszych dziejów docenią pozostałości murów obronnych oraz śre-

dniowieczny układ urbanistyczny, który przetrwał z niewielkimi zmianami 

od czasów lokacji Kłodzka (ok. 1223 r.).

CS 13K
lad

sko

Kladsko, které se nachází v kotlině, je téměř ze všech stran obklopené 

horami a je malým (cca 27,5 tis. obyvatel) historickým městem. Svým dlo-

uhým a bohatým dějinám vděčí za to, že je zde možné shlédnout mnoho 

památek ze všech epoch. Za největší atrakci města je považován 53 metrů 

dlouhý gotický most z konce 13. století, který bývá srovnáván s Karlovým 

mostem v Praze (i přesto, že je o půl století mladší a mnohem kratší). Mi-

lovníci nejstarších dějin ocení pozůstatky městských hradeb a středověké 

urbanistické uspořádání, které se zachovalo s malými změnami od doby 

založení Kladska (přibližně v roce 1223).
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Nad miastem góruje twierdza, rozbudowywana w XVII i XVIII w. 
Rozciąga się z niej widok na okolicę – nie tylko na gród, ale i na 
całą kotlinę. Do zwiedzenia, poza bastionami, udostępniono liczne 
kazamaty oraz labirynt korytarzy wydrążonych pod wzgórzem. Nie 
jest to jedyna podziemna atrakcja Kłodzka – można także przejść 
trasą turystyczną, prowadzącą zabytkowymi piwnicami starego 
miasta. Jeśli dodać do tego jedną z najładniejszych w Polsce sta-
rówek, pełną efektownych kamienic mieszczańskich (najstarsze 
pochodzą z XVII w.), z neorenesansowym ratuszem z końca XIX w., 
stojącym pośrodku rynku (pl. Bolesława Chrobrego) i wotywną ko-
lumną maryjną z końca XVII w., łatwo zrozumieć, dlaczego Kłodzko 
znajduje się w czołówce najbardziej atrakcyjnych turystycznie 
miast w kraju. Tę mozaikę uzupełniają zabytki sakralne – m.in. 
barokowy zespół klasztorny franciszkanów, położony na wyspie 
Piasek oraz kościół św. Jerzego i św. Wojciecha, wybudowany 
na przełomie XVII i XVIII w. w miejscu dawnej kaplicy i szpitala 
joannitów. Wśród nich są także trzy obiekty pośrednio związane 
z przebywającym w Kłodzku w latach 1609–12 Melchiorem Gro-

dzieckim – jedynym katolickim świętym, który żył w tym mieście: 
sąsiadujące ze sobą gmachy dawnego kolegium i konwiktu jezuic-
kiego, a także pamiętający czasy świętego kościół Wniebowzięcia 
NMP (wówczas protestancki). W jego wnętrzu znajduje się obraz 
Melchiora Grodzieckiego. Za ich budowę (w przypadku kościoła 
przebudowę) odpowiadał słynny włoski architekt doby baroku 
Carlo Lurago, uznawany za jednego z głównych twórców m.in. 
praskiego Clementinum. 

Most św. Jana w Kłodzku
Most sv. Jana v Kladsku
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Nad městem se tyčí pevnost, rozšířená v  17. a  18. století, ze 
které je výhled na celé okolí – nejen na město, ale také na celou 
kotlinu. Pro návštěvníky je kromě bastionů zpřístupněno mno-
ho kasematů a bludiště chodeb vyhloubených pod pahorkem. 
Není to jediná podzemní atrakce Kladska – je možné vydat se 
na turistickou trasu starými sklepy historického jádra. K tomu 
všemu je ještě potřeba přidat jednu z nejhezčích historických 
čtvrtí v Polsku, která je známá nádhernými měšťanskými domy 
(nejstarší pochází ze 17. století), ale taky neorenesanční rad-
nicí z konce 19. století, která se nachází uprostřed hlavního 
náměstí (Plac Bolesława Chrobrego) a mariánským sloupem 
z konce 17. století. Pak není těžké pochopit, proč je Kladsko 
jedním z turisticky nejatraktivnějších měst země. Tuto mozaiku 
doplňují sakrální památky, například barokní klášterní soubor 
františkánů na ostrově Piasek a kostel sv. Jiří a sv. Vojtěcha, 
postavený na přelomu 17. a  18. století na místě bývalé kaple 
a nemocnice johanitů. Jsou mezi nimi také tři objekty nepří-
mo spojené s Melicharem Grodeckým, který bydlel v Kladsku 

v letech 1609 – 1612 a je jediným katolickým světcem, který žil 
v tomto městě. Jsou to navzájem sousedící budovy bývalého 
jezuitského kolegia a konviktu a taky kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie z doby života světce (tehdy protestantský). V jeho 
interiéru se nachází obraz Melichara Grodeckého. Za jejich 
výstavbu (a přestavbu kostela) odpovídal známý italský barok-
ní architekt Carlo Lurago, považovaný za jednoho z hlavních 
tvůrců pražského Klementina.

Ratusz w Kłodzku
Radnice v Kladsku
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W latach 1609–12 Melchior Grodziecki był prefektem (pomoc-
nikiem rektora i opiekunem niższych klas) oraz nauczycielem 
gramatyki w kolegium jezuickim w Kłodzku. Według niektórych 
opracowań święty przebywał w mieście w latach 1606–07 oraz 
1608 (w przerwie miał uzyskać uprawnienia do nauczania w kla-
sach wyższych na kursie w Czeskich Budziejowicach). 

Ówczesny budynek szkoły już nie istnieje. Placówka konty-
nuowała działalność w gmachu, w którym obecnie mieści się 
Zespół Szkół Ogólnokształcących. W 2003 r., podczas remontu 
jednej z sal, odkryto oryginalną polichromię ścienną z XVII w. 
Pomieszczenie zaadaptowano na Salę Tradycji i Historii Szkoły, 
której w 2006 r. nadano imię św. Melchiora Grodzieckiego. Od 
tego czasu szkoła zorganizowała szereg imprez, mających na 
celu popularyzację tej postaci.

Kolegium jezuickie w Kłodzku powstało w 1597 r. Jego pierw-
szą siedzibą był kompleks klasztorny augustianów, położony na 
południowo-zachodnim stoku Góry Fortecznej, poniżej zamku. 
W związku z poważnym uszkodzeniem warowni podczas wojny 

trzydziestoletniej w roku 1622 i jej 
gruntowną przebudową w kolejnych 
latach, z budynków, które istniały 
za czasów Melchiora Grodzieckiego, 
nie zachowały się żadne ślady. Nowy 
gmach kolegium wzniesiono w la-
tach 1665–90. Po likwidacji zakonu 
jezuitów w Prusach w 1787 r., obiekt 
nadal spełniał funkcje oświatowe. 
W 1945 roku znalazła w nim swo-
ją siedzibę nowo powstała polska 
szkoła średnia. 

Dawne kolegium jest trzykon-
dygnacyjnym budynkiem na pla-
nie prostokąta, z  wewnętrznym 

dziedzińcem, pośrodku którego stoi zabytkowa studnia. Od 
wewnątrz obiegają go zamknięte krużganki; prowadzą z nich 
wejścia do poszczególnych pomieszczeń. Na północnej ścianie 
wirydarza umieszczono zegar słoneczny z dewizą szkoły: Per 
aspera ad astra (Przez trudy do gwiazd). Od zachodu (ul. Wojska 
Polskiego) wzdłuż budynku ciągną się sklepione podcienia na 
fi larach. Na północnej elewacji (ul. Łukasiewicza, pl. Kościelny) 
znajduje się barokowy portal, na którym widnieje data ukończe-
nia budowy: 1690 oraz napis: Collegium Caesareum Societatis 
Jesu (Cesarskie Kolegium Towarzystwa Jezusowego). Budynek 
kolegium jest połączony krytym pasażem z zakrystią kościoła 
Wniebowzięcia NMP. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
OGÓLNO-

KSZTAŁCĄCYCH 
W KŁODZKU

ul. Wojska Polskiego 11, 
57-300 Kłodzko, www.

chrobry.org

Zabytkowa część budynku ZSO w Kłodzku
Historická část budovy jezuitského konviktu v Kladsku
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V letech 1609 – 1612 byl Melichar Grodecký prefektem (pomoc-
níkem rektora a pečovatelem mladších tříd) a učitelem grama-
tiky v jezuitském kolegiu v Kladsku. Podle některých zdrojů žil 
světec v tomto městě v letech 1606 – 1607 a 1608 (mezitím měl 
získat oprávnění k učení ve starších třídách na kurzu v Českých 
Budějovicích).

Tehdejší školní budova již neexistuje. Škola pokračovala ve 
své činnosti v budově, ve které v současné době sídlí Sdružená 
všeobecně vzdělávací škola. V roce 2003 byla během rekonstruk-
ce jedné místnosti odhalena původní nástěnní polychromie ze 
17. století. Místnost byla přizpůsobena na Jizbu tradice a historie 
školy a v roce 2006 se jejím patronem stal sv. Melichar Grodecký. 
Od této doby škola organizovala řadu akcí za účelem populari-
zování postavy světce.

Jezuitské kolegium vzniklo v Kladsku v roce 1597. Jeho prvním 
sídlem byl klášterní komplex augustiniánů, nacházející se na jiho-
západním svahu Góry Forteczné, na úpatí zámku. V souvislosti 
s významným poškozením pevnosti v průběhu třicetileté války  
v  roce 1622 a  její podstatnou pře-
stavbou v dalších letech se z budov, 
které existovaly v době Melichara 
Grodeckého, nezachovaly žádné 
stopy. Nová budova kolegia byla 
postavena v letech 1665 – 1690. Po 
zrušení řádu jezuitů v Prusku v roce 
1787 objekt nadále plnil osvětové 
funkce. V roce 1945 v něm poprvé 
sídlila polská střední škola.

Bývalé kolegium je třípatrovou bu-
dovou na obdélníkovém půdorysu 
s vnitřním dvorem, v jehož středu 
se nachází historická studna. Uvnitř 
dvoru jsou křížové chodby, ze kte-
rých jsou vchody do jednotlivých místností. Na severní stěně raj-
ského dvora se nacházejí sluneční hodiny s mottem školy: Per 
aspera ad astra (Přes překážky ke hvězdám). Ze západu (ulice 
Wojska Polskiego) se podél budovy táhnou podloubí s klenbami 
na pilířích. Na severní fasádě (ulice Łukasiewicza, plac Kościelny) 
se nachází barokní portál, na kterém je datum ukončení výstav-
by: 1690 a nápis: Collegium Caesareum Societatis Jesu (Císařské 
kolegium Tovaryšstva Ježíšova). Budova kolegia je zastřešeným 
přechodem propojena se sakristií kostela Nanebevzetí Panny Marie.

V mimořádně světlých a jednoduchých interiérech budovy sídlí 
kromě sdružené školy vědecká knihovna, farní úřad a jezuitský 
klášter. Nejvíc původního vybavení se zachovalo v refektáři (v 

SDRUŽENÁ 
VŠEOBECNĚ 
VZDĚLÁVACÍ 
ŠKOLA 
V KLADSKU
Wojska Polskiego 11, 
57-300 Kłodzko, www.
chrobry.org

Godło szkoły
Znak školy
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We wnętrzach budynku, bardzo jasnych i prostych w formie, oprócz 
zespołu szkół znajdują się pomieszczenia biblioteki naukowej, urzędu 
parafi alnego i klasztoru jezuitów. Największe fragmenty oryginalnego 
wystroju zachowały się w refektarzu (obecnej auli im. Arnoszta z Par-
dubic), ozdobionym licznymi freskami w stiukowych, profi lowanych 
obramieniach. W budynku była też dawniej sala teatralna (obecnie 
mała sala gimnastyczna) oraz muzeum. W części klasztornej znaj-
duje się duży zbiór dzieł sztuki – głównie rzeźb i obrazów. Od chwili 
powstania budynek zmienił się w nieznacznym stopniu.

Przebywając w Kłodzku w latach 1609–12, Melchior Grodziecki – 
poza nauczaniem w kolegium – wspomagał również miejscowy 
konwikt jezuicki oraz jego zespół muzyczny, samemu pogłębiając 
przy tym wiedzę z dziedziny muzyki. Ówczesny budynek inter-
natu już nie istnieje, w jego późniejszej siedzibie dziś mieści się 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej. W zbiorach instytucji nie ma żadnych 
pamiątek związanych ze świętym.

Pierwotnie bursa znajdowała się nieopodal klasztoru na Górze 
Fortecznej. Po 1624 r. podjęto decyzję o budowie nowego kon-
wiktu w sąsiedztwie przejętego przez jezuitów kościoła Wniebo-
wstąpienia NMP, w okresie wojny trzydziestoletniej było to jednak 
niemożliwe do zrealizowania. Obiekt powstał dopiero w latach 
1664–98. Po likwidacji zakonu jezuitów w Prusach w 1787 r., nadal 
pełnił funkcję internatu. Od 1971 r. budynek jest siedzibą Muzeum 

Ziemi Kłodzkiej, w którym zobaczyć 
można m.in. stałą ekspozycję histo-
ryczną, pokaźny zbiór zegarów oraz 
lapidarium na dziedzińcu.

Wzniesiony w stylu czeskiego ba-
roku gmach powstał z połączenia 
ze sobą pięciu kamienic mieszczań-
skich wykupionych przez jezuitów. 
Ma trzy kondygnacje i trzy skrzydła, 
które otaczają wewnętrzny dziedzi-
niec, zamknięty od północy murem 
kurtynowym. Na frontowej ścianie 
(ul. Łukasiewicza) umiejscowiony 

jest portal z wypukłorzeźbą św. Alojzego, patrona konwiktu. W bu-
dynku zachował się pierwotny układ – wewnątrz znajdują się m.in. 
refektarz z dekoracją sztukatorską na stropie, w którym obecnie 
mieści się biblioteka muzealna, a także zaadaptowana na salę 
koncertową, dwukondygnacyjna kaplica św. Alojzego z emporą. 
W latach 1976–86 gmach został wyremontowany, a na potrzeby 
muzeum dobudowano część przeznaczoną na magazyny i biura. 

MUZEUM ZIEMI 
KŁODZKIEJ

ul. Łukasiewicza 4,
57-300 Kłodzko,

www.muzeum.klodzko.pl

Dawna kaplica św. Alojzego
Bývalá kaple sv. Aloise
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současnosti v aule Arnošta z Pardubic), vyzdobeném mnoha 
freskami v štukových, profi lovaných lemováních. V budově byl 
v minulosti také divadelní sál (v současnosti malá tělocvična) 
a muzeum. V klášterní části se nachází velká sbírka uměleckých 
děl – především soch a obrazů. Tato budova se od doby svého 
vzniku změnila jen v nepatrné míře.

Melichar Grodecký byl během pobytu v Kladsku v letech 1609 – 
– 1612 učitelem kolegia, ale kromě toho podporoval rovněž místní 
jezuitský konvikt a jeho hudební soubor, přičemž sám prohluboval 
své vědomosti z oblasti hudby. Tehdejší budova koleje již neexis-
tuje, v jejím pozdějším sídle se nyní nachází Muzeum kladského 
regionu. V sbírkách této instituce se nenacházejí žádné památky 
spojené se světcem.

Původně se kolej nacházela v blízkosti kláštera na Górze For-
tecznej. Po roce 1624 bylo rozhodnuto o výstavbě nového kon-
viktu v sousedství jezuity převzatého kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, ale v období třicetileté války 
to nebylo možné uskutečnit. Objekt 
vznikl teprve v letech 1664 – 1698. 
Po zrušení řádu jezuitů v  Prusku 
v roce 1787 nadále plnil roli koleje. 
Od roku 1971 je tato budova sídlem 
Muzea kladského regionu, ve kte-
rém je možné navštívit mj. stálou 
historickou expozici, velkou sbírku 
hodin a lapidárium na nádvoří.

Budova postavená v  slohu čes-
kého baroka vznikla v  důsledku 
vzájemného propojení pěti měšťan-
ských domů odkoupených jezuity. 
Má tři poschodí a  tři křídla, které 
lemují dvůr, uzavřen od severu kur-
tinou. Na přední fasádě (ulice Łuka-
siewicza) se nachází portál s relié-
fem sv. Aloise, patrona konviktu. Tato 
budova si zachovala svou původní 
dispozici. Uvnitř se nachází mj. refektář se štukovou výzdobou 
stropu, ve kterém v současnosti sídlí muzejní knihovna, a taky 
se tady nachází na koncertní síň, adaptovaná dvoupatrová kaple 
sv. Aloise s emporou. V letech 1976 – 1986 byla budova obnovena 
a pro potřeby muzea byla přistavěna část určená na depozitáře 
a kanceláře.

MUZEUM 
KLADSKÉ ZEMĚ
ul. Łukasiewicza 4,
57-300 Kłodzko,
www.muzeum.klodzko.pl

Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Muzeum Kladské země
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Leżący na trasie Cieszyn – Bielsko-Biała Grodziec to jedna z najstarszych 

miejscowości na Śląsku Cieszyńskim. Jego historia jest nierozerwalnie 

związana z istniejącym tu do dziś, choć wielokrotnie przebudowywanym 

zamkiem. Już sama nazwa Grodziec wskazuje na warowny charakter osa-

dy, której początki sięgają co najmniej XII w. Pierwsza wzmianka o wsi 

pochodzi z 1305 r., gdy została ona wymieniona w księdze uposażeń 

biskupstwa wrocławskiego. W XV w. Grodziec otrzymała od księcia cie-

szyńskiego Kazimierza II szlachecka rodzina herbu Radwan z Brodów koło 

Lanckorony, która w związku z tym przyjęła nazwisko Grodzieckich. Gdy 

w 2. poł. XVI w. luteranizm stał się ofi cjalną religią Księstwa Cieszyńskiego, 

właściciele Grodźca – jako jedna z nielicznych katolickich rodzin szlachec-

kich – nie dokonali konwersji. Grodzieccy rozbudowali istniejącą we wsi 

od zamierzchłych czasów warownię, dzięki czemu stała się jednym z naj-

większych zamków w Księstwie Cieszyńskim. Niedługo po zakończeniu 

wojny trzydziestoletniej w 1650 r. wieś wraz z zamkiem przeszła w ręce 

innego możnego rodu – Marklowskich herbu Wieniawa z Żebraczy koło 

Czechowic. Później jeszcze wielokrotnie zmieniała właścicieli. Chociaż 

dziś odchodzi się od łączenia Melchiora Grodzieckiego ze szlachecką ro-

dziną z Grodźca, we wsi znajduje się kilka obiektów związanych zarówno 

z samym męczennikiem, jak i z wielowiekową tradycją dotyczącą jego 

pochodzenia z tej miejscowości.
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Grodziec, který se nachází na trase Cieszyn – Bielsko-Biała, je jednou 

z nejstarších obcí Těšínského Slezska. Jeho dějiny jsou nedílně spojeny 

s dodnes existujícím, ale mnohokrát přestavovaným zámkem. Už samotný 

název Grodziec svědčí o obranném charakteru osady, jejíž začátky sahají 

minimálně do 12. století. První zmínka o vesnici pochází z roku 1305, když 

byla zmíněna v Knize dávek vratislavského biskupství. V 15. století těšín-

ský kníže Kazimír II. daroval Grodziec šlechtické rodině s erbem Radwan 

z vesnice Brody u Lanckorony, která v souvislosti s tím přijala příjmení 

Grodečtí. Když se ve 2. polovině 16. století luteránská víra stala ofi ciál-

ním náboženstvím Těšínského knížectví, majitelé Grodźca – jako jedna 

z mála katolických šlechtických rodin – nekonvertovali. Grodečtí rozšířili 

hrad, který ve vesnici existoval od nejdávnějších časů, díky čemu se stal 

jedním z největších zámků v Těšínském knížectví. V roce 1650, nedlouho 

po ukončení třicetileté války, se vesnice dostala do rukou jiné šlechtické 

rodiny – Marklowských erbu Wieniawa z vesnice Żebracze u Czechowic. 

V pozdějších dobách měnila majitele ještě mnohokrát. I přesto, že se 

dnes upouští od spojování Melichara Grodeckého se šlechtickou rodinou 

z Grodźce, ve vesnici se nachází několik objektů spojených se samotným 

mučedníkem a se stoletou tradicí, týkající se jeho původu v ní.



22 PL

Według tradycji w grodzieckim zamku św. Melchior miał rozpocząć 
swoją ziemską drogę. Przez kilka wieków przyjmowano, że urodził 
się w zamieszkującej go w XVI i XVII w. szlacheckiej rodzinie Gro-
dzieckich herbu Radwan, pochodzącej z Brodów koło Lanckorony. 
Jego dziadem miał być kasztelan cieszyński Maciej Grodziecki, 
ojcem – hetman cieszyński Henryk Grodziecki, braćmi ojca nato-
miast – biskup ołomuniecki Jan Grodziecki, współpracownik cesa-
rza Maksymiliana II i uczestnik soboru trydenckiego, oraz Wacław 
Grodziecki, twórca pierwszej nowożytnej mapy Polski w 1558 r.

W 2001 r. cieszyński historyk Wacław Gojniczek wykazał, że 
nie ma dowodów na takie pochodzenie Melchiora Grodzieckie-
go. Tradycja łączenia świętego ze szlachecką rodziną z Grodźca 
sięga jeszcze XVII w. i jest związana z pierwszym drukowanym 
biogramem tej postaci, autorstwa wybitnego czeskiego humanisty 
Bohuslava Balbína, który jednak tylko dopuszczał taką możliwość. 
Źródła historyczne jednoznacznie wskazują, że Melchior Grodziecki 
urodził się w Cieszynie, w zamożnej rodzinie mieszczańskiej, do 
której należała jedna z kamienic na rogu ówczesnej ulicy Polskiej 
(dzisiejszej ulicy Głębokiej – głównej arterii starego miasta).

Murowany zamek stanął na miejscu wcześniejszej, drewnianej wa-
rowni przypuszczalnie już w XIV w. Po objęciu we władanie wsi, 
Grodzieccy przebudowali obiekt w stylu renesansowym – prace 
rozpoczął w 1542 r. Maciej, lecz ukończył je dopiero jego syn Henryk 
ok. 1580 r. Tragiczne wydarzenia przyniosła zamkowi wojna trzy-
dziestoletnia, a zwłaszcza rok 1645, kiedy to najpierw w Cieszynie 
zamordowano jego ostatniego właściciela z rodu Grodzieckich – 

Zamek w Grodźcu
Zámek v Grodźci

ZESPÓŁ 
ZAMKOWO-
-PARKOWY 

I MUZEUM 
ZAMKOWE 

 ul. Dworska 1, Grodziec, 
43-386 Świętoszówka,

tel. +48 33 810 52 03
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Traduje se, že sv. Melichar začal svou pozemskou pouť právě 
na zámku v Grodźci. Během několika století se tradovalo, že se 
narodil v šlechtické rodině Grodzieckých erbu Radwan, která 
pocházela z vesnice Brody u Lanckorony a bydlela na zámku 
v 16. a 17. století. Jeho dědem prý byl těšínský kastelán Maciej 
Grodecký, otcem – těšínský hejtman Henryk Grodecký a otcovými 
bratry: olomoucký biskup - Jan Grodecký, spolupracovník císaře 
Maximiliána II., účastník tridentského koncilu a Václav Grodecký – 
tvůrce první novodobé mapy Polska z roku 1558.

V roce 2001 těšínský historik Wacław Gojniczek prokázal, že 
neexistují důkazy potvrzující tento původ Melichara Grodeckého. 
Tradice spojování světce se šlechtickou rodinou z Grodźce sahá 
ještě do 17. století a je spojená s prvním tištěným životopisem 
tohoto světce. Jeho autorem je významný český humanista Bo-
huslav Balbín, který však takovou možnost jen připustil. Historické 
prameny uvádí, že Melichar Grodecký se narodil v Těšíně, v bohaté 
měšťanské rodině, která vlastnila jeden z měšťanských domů na 
rohu tehdejší Polské ulice (dnešní ulice Głęboka – hlavní tepna 
historického centra města).

Zděný zámek byl postaven na místě staršího dřevěného hradu prav-
děpodobně již v 14. století. Po získání vesnice do vlastnictví přesta-
vovali Grodzieccy objekt v renesančním slohu – práce začal v roce 
1542 Matěj, ale ukončil je teprve jeho syn Henryk přibližně v roce 
1580. Třicetiletá válka a především rok 1645 přinesli zámku tragické 
události. V roce 1645 byl v Těšíně nejprve zavražděn jeho poslední 
majitel z rodu Grodzieckých – Henryk mladší a následně byl samotný 

Stara kaplica przyzamkowa w Grodźcu
Stará zámecká kaple v Grodźci

ZÁMECKO-
-PARKOVÝ 
SOUBOR 
A ZÁMECKÉ 
MUZEUM
Dworska 1, Grodziec,
43-386 Świętoszówka, 
tel. +48 33 810 52 03
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Henryka juniora, a następnie sam obiekt został zajęty i splądrowany 
przez wojska szwedzkie. Do czasu nacjonalizacji (dokładnie 300 lat 
później) zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, którzy często wyka-
zywali się zapędami do modernizowania budowli we współczesnych 
im stylach architektonicznych. Tym sposobem dobudowano m.in. 
kolejnych siedem wież. Wewnątrz obiektu zachowały się przestronne 
murowane piwnice, kamienne i drewniane spiralne schody, sklepione 
sienie i sale na parterze, a na pierwszym i drugim piętrze pokoje ze 
stropami z profi lowanych belek. Wielką ozdobą zamku są renesan-
sowe kamienne portale, barokowe drewniane podłogi oraz boazerie 
i drzwi ozdobione antabami. Od południa, na niewielkim wzniesieniu 
rozciąga się park krajobrazowy z zachowanym starodrzewem.

W 1946 r. zamek przekazano Państwowemu Instytutowi Nauko-
wemu Gospodarstwa Wiejskiego, co prawdopodobnie uchroniło 
go przed podzieleniem losu wielu innych, podobnych szlacheckich 
siedzib. W 2004 r. budowlę wraz z zespołem parkowym nabył 
przedsiębiorca Michał Bożek. Od tego momentu prowadzone są 
kompleksowe prace renowacyjne, mające na celu przywrócenie 
zabytkowemu zespołowi zamkowo-parkowemu dawnej świet-
ności. W 2012 r. zostało uruchomione Muzeum Zamkowe, które 
jest aktualnie remontowane (zakończenie prac ma nastąpić ok. 
2022 r.). W planach jest m.in. przygotowanie osobnej ekspozycji 
poświęconej rodzinie Grodzieckich oraz samemu św. Melchiorowi. 
Tymczasem zamek można oglądać tylko z zewnątrz.

W tylnej części nawy kościoła jest wejście do niewielkiej kaplicy, 
poświęconej obecnie św. Melchiorowi. W pomieszczeniu znaj-
dują się relikwie męczennika, sprowadzone w 1999 r. z klasztoru 
urszulanek w Trnawie. W prawym ramieniu nawy poprzecznej 
zobaczyć można ołtarz z trzema fi gurami – m.in. św. Melchiora 
(po prawej stronie). Po bokach łuku tęczowego widoczne są dwa 
freski olejne, stworzone przez znanego istebniańskiego artystę 
Ludwika Konarzewskiego seniora z okazji konsekracji kościoła 
w 1935 r. Malowidła przedstawiają poczet świętych polskich; po 
lewej stronie również można odnaleźć Melchiora Grodzieckie-
go. W przedsionku budowli umieszczone zostało renesansowe 
kamienne epitafi um z podobizną Henryka Grodzieckiego (uzna-
wanego w tradycji za ojca św. Melchiora) z 1587 r., przeniesione 
ze starego kościoła. W każdy wtorek w świątyni odbywa się na-
bożeństwo ku czci męczennika z wystawieniem relikwii.

Najstarsza wzmianka o grodzieckiej parafi i św. Bartłomieja Apo-
stoła i Męczennika pochodzi z 1447 r. Pierwszy obiekt sakralny we 
wsi był drewniany. Na jego miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie 
zamku, wybudowano w latach 1569–79 murowaną świątynię (choć 

KOŚCIÓŁ ŚW. 
BARTŁOMIEJA

ul. Kościelna 12, Grodziec, 
43-386 Świętoszówka, 

www.parafi agrodziec.pl
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objekt obsazen a vyrabován švédskými vojsky. Do doby znárodnění 
(přesně o 300 let později) zámek mnohokrát měnil majitele, kteří ho 
často modernizovali v architektonických slozích, té doby, ve které 
žili. Tímto způsobem vzniklo dalších sedm věží. Uvnitř objektu se 
zachovaly prostorné zděné sklepy, kamenné a dřevěné točité schody, 
klenbové chodby a sály v přízemí a na prvním a druhém poschodí 
pokoje se stropy z profi lovaných trámů. Vzácnou výzdobou zámku 
jsou renesanční kamenné portály, barokní dřevěné podlahy, táfl ování 
a dveře zdobené madly. Směrem od jihu se na malém pahorku roz-
kládá krajinářský park se zachovanými starými stromy.

V roce 1946 byl zámek předán Państwowemu Instytutowi Na-
ukowemu Gospodarstwa Wiejskiego (Státnímu vědeckému ústavu 
venkovského hospodářství), což ho pravděpodobně zachránilo 
před sdílením osudu mnohých šlechtických sídel. V roce 2004 
zámek spolu s parkovým souborem koupil podnikatel Michał Bożek. 
Od tohoto okamžiku probíhají komplexní renovační práce s cílem 
vrátit historickému zámecko-parkovému komplexu dá vnou krásu. 
V roce 2012 bylo zřízeno Zámecké muzeum, které je aktuálně 
opravováno (práce by měly být ukončeny přibližně v roce 2022). 
V plánech je mj. příprava samostatné expozice věnované rodině 
Grodzieckých a samotnému sv. Melicharovi. Zatím je zámek možné 
shlédnout jen zvenku.

V zadní části lodě kostela je vchod do malé kaple, v současnosti 
zasvěcené sv. Melicharovi. V interiéru se nacházejí relikvie mu-
čedníka, dovezené v roce 1999 z kláštera voršilek v Trnavě. V pra-
vém ramenu kolmé lodi se nachází oltář se třemi sochami – mj. 
sv. Melicharem (napravo). Po stranách triumfálního oblouku jsou 
viditelné dvě olejové fresky, kterých autorem je známý umělec 
Ludwik Konarzewski starší z Istebné. Vytvořil je při příležitosti 
vysvěcení kostela v roce 1935. Malby prezentují seznam polských 
světců. Na levé straně je možné najít i Melichara Grodeckého. 
V předsíni kostela se nachází renesanční kamenný epitaf s po-
dobiznou Henryka Grodeckého (podle tradice považovaného 
za otce sv. Melichara) z roku 1587, přenesený ze starého kostela. 
Každé úterý se v chrámu koná bohoslužba na počest mučedníka 
a jsou vystaveny relikvie.

Nejstarší zmínka o farnosti sv. Bartoloměje apoštola a mučedníka 
v Grodźci pochází z roku 1447. První sakrální objekt ve vesnici 
byl dřevěný. Na jeho místě, v přímé blízkosti zámku, byl v letech 
1569 – 1579 postavěn zděný chrám (ačkoliv s dřevěnou věží), ve 
kterém se nachází hrobka šlechtické rodiny Grodzieckých. Ko-
lem kostela byl hřbitov. V letech 1908 – 1910 byl ve vzdálenosti 
200 m směrem na západ postaven nový dodnes existující kostel 

KOSTEL SV. 
BARTOLOMĚJE
 Kościelna 12, Grodziec, 
43-386 Świętoszówka, 
www.parafi agrodziec.pl
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z drewnianą wieżą), w której umieszczono m.in. kryptę szlacheckiej 
rodziny Grodzieckich. Wokół kościoła znajdował się cmentarz. 
W latach 1908–10, w odległości 200 m na zachód, wybudowa-

no nowy, istniejący do dziś kościół 
w stylu neogotyckim. Jego twórcą 
był Ludwik Kametz, budowniczy 
z Cieszyna, projektantem zaś – Al-
bin Theodor Prokop, architekt ar-
cyksiążęcej Komory Cieszyńskiej. 
Świątynię uroczyście konsekrowano 
dopiero w 25. rocznicę jej istnienia – 
25 sierpnia 1935 r. Wówczas też przy 
głównym ołtarzu, ręką biskupa Sta-
nisława Adamskiego, wmurowane 
zostały relikwie.

Kościół wzniesiono na typowym 
dla gotyku planie krzyża łacińskie-
go. W bryle budowli wyróżnia się 

przedsionek pod wieżą (kruchta), nawa główna, transept oraz 
prezbiterium z zakrystią. Gotycki styl podkreśla czerwona cegła 
i kamienne elementy architektoniczne (łuki, kwiatony, kolumny). 
Z zewnątrz obiekt odznacza się systemem przypór, ostrołukami 
okien, triforiami na wieży, neogotycką kamieniarką, sygnaturką 
na skrzyżowaniu naw, wysokimi dachami oraz wysmukłą iglicą 
wieżową. Wysokość wieży wraz z krzyżem wynosi 42,5 m.

Po wybudowaniu nowej świątyni, wcześniejsza zaczęła popadać 
w ruinę. W 1927 r. została rozebrana, a fundamenty i pozostałości 
budowli zaadaptowano w 1984 r. na trwałe ruiny. 

Kościół św. Bartłomieja w Grodźcu
Kostel sv. Bartoloměje v Grodźci
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v neogotickém slohu. Jeho tvůrcem byl Ludwig Kametz, stavitel 
z Těšína, a projektantem Albin Theodor Prokop, architekt Těšínské 
arciknížecí komory. Chrám byl slavnostně vysvěcen teprve při pří-
ležitosti 25. výročí jeho vzniku – 25. 
srpna 1935. Tehdy taky u hlavního 
oltáře biskup Stanisław Adamski 
vlastnoručně zazdil relikvie.

Kostel je postaven na půdorysu 
latinského kříže, který je typický pro 
gotiku. Z  tvaru budovy vystupuje 
předsíň pod věží (kruchta), hlavní 
loď, transept a taky presbyterium 
se sakristií. Gotický sloh zdůrazňuje 
červená cihla a kamenné architekto-
nické prvky (oblouky, křížové kytky, 
sloupy). Zvenku se objekt vyznačuje 
systémem opěr, lomenými oblouky 
oken, triforií na věži, neogotickou 
kamennou výzdobou, sanktusníkem 
u křížení lodí, vysokými střechami 
a štíhlými věžovými jehlany. Věž spo-
lu s křížem dosahuje výšky 42,5 m.

Po postavení nového chrámu za-
čal starší chátrat. V roce 1927 byl ro-
zebrán a základy a zbytky budovy 
byly v  roce 1984 zakonzervovány 
jako zachovalá zřícenina.

Wnętrze kościoła św. Bartłomieja
Interiér kostela sv. Bartoloměje
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To w Cieszynie, w rodzinie tutejszego mieszczanina, przyszedł na świat 

Melchior Grodziecki, choć przez długi czas jego pochodzenie wiązano ze 

szlacheckim rodem Grodzieckich z oddalonego o 20 km Grodźca. Także 

w Cieszynie, w październiku 1905 r., miały miejsce uroczystości pobeaty-

fi kacyjne męczennika. Stąd miasto, zwłaszcza w ostatnich latach, mocno 

identyfi kuje się ze świętym. Od 1996 r., zawsze w pierwszą niedzielę września, 

odbywa się procesja ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, podczas której 

wierni z obu stron Olzy spotykają się na granicznym moście Przyjaźni, po 

czym udają się na mszę św. – raz do kościoła św. Marii Magdaleny w Cieszy-

nie, raz do kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Czeskim Cieszynie. 

Imię świętego od 2003 r. nosi skwer na Wzgórzu Zamkowym, ze sto-

jącym pośrodku pomnikiem ku Czci Legionistów Śląskich Poległych za 

Polskę. Patronuje on także Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu oraz 

miejscowemu Klubowi Inteligencji Katolickiej. Jego wizerunki znajdują się 

również w kościele Świętej Trójcy przy ulicy Michejdy (malowidło ścienne 

po prawej stronie nawy głównej oraz witraż po prawej stronie ołtarza), ko-

ściele Świętego Krzyża przy ulicy Szersznika (ofi arowana przez KIK fi gura 

po lewej stronie nawy) oraz kościele św. Jerzego (witraż po lewej stronie 

ołtarza). W mieście są także dwa dzwony dedykowane świętemu (w ko-

ściele św. Marii Magdaleny i kościele św. Jerzego). Natomiast w zabytkowej 

sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza, wśród herbów cieszyńskiej szlachty 

odnaleźć można m.in. herb Grodzieckich z Grodźca. Najwięcej pamiątek 

związanych z Melchiorem Grodzieckim (oraz pozostałymi męczennikami 

koszyckimi) odnaleźć można w parafi alnym kościele św. Marii Magdaleny. 
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Právě v Těšíně se v rodině zdejšího měšťana narodil Melichar Grodecký. 

I přesto byl jeho původ dlouhou dobu spojován se šlechtickou rodinou 

Grodeckých z 20 km vzdáleného Grodźce. V říjnu 1905 po blahořečení 

mučedníka se slavnosti konaly taky v Těšíně. Z tohoto důvodu se město 

především v posledních letech silně ztotožňuje se světcem. Od roku 

1996 se vždy v první zářijovou neděli koná procesí na počest sv. Me-

lichara Grodeckého, během kterého se setkávají věřící z obou stran 

Olše na hraničním Mostu přátelství, a pak jdou na sv. mši – střídavě 

do kostela sv. Maří Magdaleny v Těšíně nebo do kostela Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova v Českém Těšíně.

Od roku 2003 je po světci pojmenován parčík na Zámeckém vr-

chu, uprostřed kterého stojí památník na počest legionářů padlých za 

Polsko. Melichar Grodecký je také patronem Katolického všeobecně 

vzdělávacího gymnázia a místního Klubu katolické inteligence (KIK). 

Jeho podobizny se nacházejí rovněž v kostele Svaté Trojice na ulici 

Michejdy (nástěnná malba na pravé straně hlavní lodě a vitráž na pravé 

straně oltáře), v kostele svatého Kříže na ulici Szersznika (socha na levé 

straně lodi darovaná KIK) a kostele sv. Jiří (vitráž na levé straně oltáře). 

Ve městě jsou také dva zvony zasvěcené sv. Melicharovi (v kostele sv. 

Máří Magdaleny a kostele sv. Jiří). V historickém zasedacím sálu těšínské 

radnice se mezi erby těšínské šlechty nachází také erb Grodeckých 

z Grodźce. Nejvíc památek spojených s Melicharem Grodeckým (a 

ostatními košickými mučedníky) je ve farním kostele sv. Máří Magdaleny.
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W mieście jest wiele cennych zabytków z różnych okresów hi-
storycznych. Zachował się tu m.in. średniowieczny układ urba-
nistyczny z uznawanym za jeden z najpiękniejszych w Polsce 
Rynkiem, którego ozdobą jest klasycystyczny ratusz. Tak zwana. 
cieszyńska Wenecja to urokliwy zakątek starego miasta, z ciągną-
cą się wzdłuż kanału Młynówka zabytkową zabudową. Interesu-
jącym miejscem jest Wzgórze Zamkowe z pozostałościami śre-

dniowiecznego zamku i znaną z banknotu dwudziestozłotowego 
rotundą romańską – najstarszą zachowaną budowlą murowaną 
na Górnym Śląsku. Warto także obejrzeć bogate zbiory Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego, z cenną gotycką rzeźbą Madonny z Dzie-
ciątkiem z warsztatu Petra Parlera, a także Muzeum Drukarstwa 
oraz Książnicę Cieszyńską.

Po lewej stronie, w tylnej części kościoła, znajduje się oddzielona 
od nawy gotyckim portalem kaplica Melchiora Grodzieckiego, 
gdzie w misternym relikwiarzu w formie małej monstrancji zło-
żone zostały szczątki wszystkich trzech męczenników koszyckich. 
Parafi a cieszyńska otrzymała relikwie w związku z beatyfi kacją 
kapłanów w styczniu 1905 r. Kaplica nosi imię świętego od czasu 
uroczystości pobeatyfi kacyjnych, które odbyły się w październiku 
tego samego roku. W 1932 r. w kaplicy umieszczono obraz pędzla 
Jana Wałacha, przedstawiający męczennika stojącego nad Olzą, 
z Cieszynem w tle. Na początku XXI w. do kaplicy wstawiono 
witraże z wizerunkami Marka Križa i Stefana Pongracza. Przy 

KOŚCIÓŁ 
ŚW. MARII 

MAGDALENY 
pl. Dominikański 2, 

43-400 Cieszyn, www.
parafi amagdaleny.pl

Cieszyn
Těšín
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Ve městě je mnoho vzácných památek z různých historických 
období. Zachovalo se zde i středověké urbanistické uspořádání 
považované za jedno z nejhezčích v Polsku. Jeho skvostem je 
klasicistická radnice. Takzvané těšínské Benátky jsou nádherným 
zákoutím starého města s historickou zástavbou podél kanálu toku 
Młynówka. Zajímavým místem je Zámecký vrch se zbytky středo-
věkého hradu a známou románskou rotundou, nejstarší zachovalou 

zděnou budovou v Horním Slezsku, která je známá z bankovky 
dvacet zlotých. Pozoruhodné jsou sbírky Muzea Těšínského Slezska 
se vzácnou sochou Madony s dítětem z dílny Petra Parléře a také 
Muzeum tiskařství a Těšínskou knihovnu (Książnicę Cieszyńską).

Po levé straně, v zadní části kostela, se nachází kaple Melichara 
Grodeckého oddělená od lodě gotickým portálem, ve které byly 
v umělecky mistrovsky vyrobeném relikviáři v podobě malé mon-
strance uloženy ostatky všech třech košických mučedníků. Těšín-
ská farnost dostala relikvie v souvislosti s blahořečením kaplanů 
v lednu 1905. Kaple je pojmenována podle světce od doby slavnos-
tí po blahořečení, které se uskutečnily v říjnu stejného roku. V roce 
1932 byl v kapli umístěn obraz od Jana Wałacha, který předsta-
vuje mučedníka, který stojí nad Olší na pozadí Těšína. Začátkem 
19. století byly do kaple vestavěné vitráže s podobiznami Marka 
Križina a Štefana Pongráce. U oltáře je vyložená kniha, do které je 

KOSTEL SV. MÁŘÍ 
MAGDALENY 
plac Dominikański 2, 
43-400 Cieszyn, www.
parafi amagdaleny.pl

Cieszyn
Těšín
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ołtarzu złożona jest księga, w której można wpisywać prośby 
i podziękowania do św. Melchiora. We wtorki po mszy św. o godz. 
18.00 odprawiana jest nowenna do męczennika z Cieszyna. 

Kościół św. Marii Magdaleny po-
wstał jako romańska świątynia pod 
wezwaniem Narodzin NMP przy 
kompleksie klasztornym dominika-
nów, tworzonym od ok. 1270 r. Był to 
jeden z pierwszych konwentów tego 
zakonu na ziemiach polskich. Począt-
kowo kościół miał znacznie mniejsze 
rozmiary  – jego nawa znajdowała 
się w miejscu dzisiejszego transep-
tu. Według jednej z hipotez obecna 
kaplica św. Melchiora Grodzieckiego 
miała istnieć już wówczas i pełnić 
funkcję zakrystii. Nowo orientowaną 
świątynię wzniesiono w stylu gotyc-
kim. Cenną pamiątką z tych czasów 
jest tumba (rodzaj kamiennego na-
grobka) księcia Przemysława Nosza-
ka, wykonana w warsztacie słynnego 
praskiego rzeźbiarza Petra Parlera, 
umieszczona we wnęce po lewej 
stronie prezbiterium.

W rękach dominikanów kościół po-
został do 1789 r. (z przerwą w latach 
1544–1611, kiedy kompleks klasztorny 
przejęli ewangelicy). Wówczas miał 
miejsce najtragiczniejszy pożar w hi-

storii miasta, podczas którego spłonął m.in. dotychczasowy kościół 
parafi alny św. Marii Magdaleny (znajdował się w miejscu dzisiejszego 
Teatru im. Adama Mickiewicza). To po nim przyklasztorna świąty-
nia odziedziczyła wezwanie. W pożarze częściowemu zniszczeniu 
uległ również kompleks dominikański, który nie odzyskał już dawnej 
świetności i w ciągu kolejnego wieku został całkowicie wymazany 
z mapy miasta. Naruszony przez ogień kościół przebudowano na-
tomiast w stylu barokowo-klasycznym (m.in. dobudowano wieżę), 
przez co zbliżył się do stanu obecnego. Po drugiej stronie placu 
Dominikańskiego od 1894 r. miał swoją siedzibę Wikariat General-
ny Biskupstwa Wrocławskiego dla Śląska Austriackiego, zniesiony 
w 1925 r., wraz z utworzeniem diecezji katowickiej. Dziś w jego 
dawnym budynku znajdują się pomieszczenia parafi i oraz siedziba 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Grodziec-
kiego i stowarzyszenia Dziedzictwo św. Jana Sarkandra.

Wizerunek św. Melchiora w kościele św. Marii Magdaleny
Obraz sv. Melichara v kostele sv. Máří Magdalény
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možné zapisovat prosby a poděkování k sv. Melicharovi. V úterý 
po sv. mši v 18.00 hodin se slaví novéna k mučedníkovi z Těšína. 

Kostel sv. Máří Magdaleny vznikl jako románský chrám zasvě-
cený Narození Panny Marie u klášterního komplexu dominikánů, 
vznikajícím přibližně od roku 1270. Byl to jeden z prvních konventů 
tohoto řádu na polském území. Původně měl kostel mnohem menší 
rozměry – jeho loď se nacházela na místě dnešního transeptu. Pod-
le jedné z hypotéz současná kaple sv. Melichara Grodeckého exis-
tovala již tehdy a plnila funkce sakristie. Nově orientovaný chrám 
byl postaven v gotickém slohu. Vzácnou památkou na tyto časy 
je tumba (druh kamenného náhrobku) knížete Přemysla I. Nošáka, 
zhotovená v dílně slavného pražského sochaře Petra Parléře, která 
je umístěná ve výklenku na levé straně presbyteria.

Dominikáni vlastnili kostel do roku 1789 (s přestávkou v letech 
1544 – 1611, když komplex převzali evangelíci). Tehdy město postihl 
nejtragičtější požár v jeho dějinách, v průběhu kterého vyhořel farní 
kostel sv. Máří Magdaleny (nacházel se na místě dnešního divadla 
Adama Mickiewicze). To po něm zdědil chrám při klášteře patronku. 
V požáru byl částečně poškozen také dominikánský komplex, kterému 
se již podařilo navrátit jeho bývalou krásu, a během dalšího století 
úplně zmizel z mapy města. Kostel poškozený ohněm byl přestavěn 
v barokně klasicistickém slohu (mj. byla přistavěna věžička), díky 
čemu se přiblížil k dnešnímu tvaru. Na protější straně Dominikánského 
náměstí měl od roku 1894 své sídlo generální vikariát vratislavského 
biskupství pro Rakouské Slezsko, zrušený v roce 1925, po vzniku ka-
tovické diecéze. V současnosti využívá jeho bývalou budovu farnost 
a má zde také své sídlo Katolické všeobecně vzdělávací gymnázium 
Melichara Grodeckého a sdružení Dědictví sv. Jana Sarkandra.

Wnętrze kościoła św. Marii Magdaleny
Interiér kostela sv. Máří Magdalény
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Większość wyposażenia kościoła pochodzi z okresu po pożarze 
w 1789 r. Warto zwrócić uwagę na ołtarz główny, wykonany w 1794 r. 
przez jednego z najwybitniejszych morawskich artystów Andrzeja 
Kaspra Schweigla, a także na barokowo-klasycystyczną ambonę oraz 
chrzcielnicę z pracowni uznanego opawskiego snycerza Franciszka 
Schuberta z 1792 r. Ze starszych zabytków, po prawej stronie transep-
tu (patrząc w kierunku ołtarza) mieści się płyta nagrobna kasztelana 
cieszyńskiego Mikołaja Ruckiego z 1664 r. W prezbiterium zaś, we 
wnęce nad tabernakulum, widoczny jest XVII-wieczny obraz Matki 
Boskiej Cieszyńskiej, przyozdobiony koronami z fi ligranu cieszyńskie-
go (rodzaj unikatowej regionalnej biżuterii), który przetrwał pożar 
z 1789 r. O gotyckim dziedzictwie świątyni przypominają architek-
toniczne detale – portale, służki, maswerki i laskowania. 

Kościół św. Marii Magdaleny w Cieszynie
Kostel sv. Máří Magdalény v Cieszyně
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Většina vybavení kostela pochází z období po požáru v roce 1789. 
Pozoruhodný je hlavní oltář zhotovený v roce 1794 jedním z nejvý-
znamnějších moravských umělců Ondřejem Kašparem Schweiglem. 
Zajímavé jsou také barokně klasicistická kazatelna a křtitelnice 
z roku 1792 z dílny známého opavského sochaře Františka Schu-
berta. Ze starších památek se na pravé straně transeptu (dívajíc 
se směrem k oltáři) nachází náhrobní deska těšínského kastelána 
Mikołaja Ruckého z roku 1664. V presbyteriu, ve výklenku nad 
svatostánkem, je vidět obraz Matky Boží Těšínské z 17. století, oz-
dobený krajkami z těšínského fi ligránu (druh jedinečné regionální 
klenotnické výrobní techniky), který přetrval z roku 1789. Gotické 
dědictví chrámu připomínají architektonické prvky – portály, pod-
pěry, kružby a svislé dělení oken.
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Czeski Cieszyn powstał, kiedy decyzją Rady Ambasadorów 28 lipca 1920 r. 

Śląsk Cieszyński podzielono między Polskę i Czechosłowację. Wcześniej 

był przemysłowym przedmieściem. W związku z tym, że większość za-

budowy powstała w dwudziestoleciu międzywojennym, miasto nie ma 

atrakcji turystycznych porównywalnych do Cieszyna po drugiej stronie 

Olzy, z którym pod względem przestrzennym stanowi jeden organizm 

miejski. Ponieważ obfi tuje w lokale z popularną w Polsce czeską kuchnią, 

może natomiast z powodzeniem służyć za bazę gastronomiczną dla od-

wiedzających miejsce narodzin św. Melchiora. 
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Český Těšín vznikl na základě rozhodnutí Rady velvyslanců dne 

28. července 1920, kdy bylo Těšínské Slezsko rozděleno mezi Polsko 

a Československo. Dřív byl průmyslným předměstím. V souvislosti s tím, 

že většina zástavby města vznikla v meziválečném období, nemá Český 

Těšín turistické atrakce porovnatelné s Těšínem na druhé straně Olše, 

s kterým z prostorového hlediska tvoří jeden organizmus. Kvůli tomu, 

že je v něm mnoho restaurací servírujících českou kuchyni, která je 

v Polsku populární, je gastronomickou základnou pro návštěvníky místa 

narození sv. Melichara.
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Najstarszą częścią miasta jest ulokowana na obszarze między 
granicą a dworcem kolejowym tzw. Saska Kępa, założona przez 
księcia cieszyńskiego Alberta Sasko-Cieszyńskiego pod koniec 
XVIII w. Tam znajduje się m.in. wybudowany w 1928 r. ratusz, kawiar-

nia literacka Avion, założona w latach 2009–2010, nawiązująca do 
kawiarni o tej samej nazwie, która istniała w tym miejscu w latach 
1933–1939, a także dwie dawne, kameralne synagogi oraz dwa 
kościoły – ewangelicki Na Niwach (1931–1932) oraz katolicki poje-
zuicki kościół Serca Jezusowego (1892–1894), obecnie parafi alny. 
Ten ostatni stoi przy urokliwych Alejach Masaryka, z zielenią, małą 
architekturą oraz efektownymi willami, wybudowanymi w histo-
rycznych stylach architektonicznych.

W bocznej nawie świątyni, po prawej stronie usytuowany jest 
ołtarz św. Józefa, a w nim relikwia w postaci cząstki lewego ra-
mienia Melchiora Grodzieckiego, sprowadzona tu w październiku 
1906 r. z klasztoru urszulanek w Trnawie. Po prawej stronie tran-
septu, w bezpośrednim sąsiedztwie relikwii, wisi kopia obrazu 
trójki męczenników z trnawskiego kościoła. W 1905 r., podczas 
uroczystych obchodów beatyfi kacji męczenników koszyckich, 
trafi ł do świątyni obraz Melchiora Grodzieckiego, eksponowany 
po lewej stronie transeptu. 

Utworzenie kościoła jest związane z działalnością Towarzystwa Je-
zusowego w Cieszynie. Przed likwidacją zakonu w 1773 r., działało 

KOŚCIÓŁ 
NAJŚWIĘTSZEGO 

SERCA 
JEZUSOWEGO

Aleje Masaryka 83/10,
737 01 Czeski Cieszyn, 

www.farnost-tesin.cz

Czeski Cieszyn
Český Těšín
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Nejstarší částí města je tzv. Saská Kupa, která se nachází mezi 
hranicí a železničním nádražím. Byla založená těšínským knížetem 
Albertem Sasko-Těšínským koncem 18. století. Zde se nachází mj. 
radnice postavená v roce 1928, literární kavárna Avion, založená 

v letech 2009 – 2010, která navazuje na stejnojmennou kavárnu 
existující na tomto místě v letech 1933 – 1939, a také dvě histo-
rické komorní synagogy a dva kostely – evangelický Na Nivách 
(1931 – 1932) a taky katolický bývalý jezuitský kostel Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova (1892 – 1894), v současnosti farní. Ten poslední se 
nachází při hezkých Masarykových sadech, se zelení, drobnou 
architekturou a skvělým vilami, postavenými v historických archi-
tektonických slozích.

V boční lodi, na pravé straně se nachází oltář sv. Josefa, a v něm 
relikvie v podobě části levého ramena Melichara Grodeckého, 
dovezená do chrámu v říjnu 1906 z kláštera voršilek v Trnavě. Na 
pravé straně transeptu, v přímé blízkosti relikvie, visí kopie obrazu 
trojice mučedníků z trnavského kostela. V roce 1905, během slav-
nosti blahořečení košických mučedníků se dostal do chrámu obraz 
Melichara Grodeckého, který je zavěšený na levé straně transeptu.

Zřízení kostela je spojené s činností Tovaryšstva Ježíšova v Těšíně. 
Před zrušením řádu v roce 1773 působilo v dnešní polské části 
města – řeholníkům patřil kostel Svatého Kříže spolu s klášterem, 
škola a kolej. Po znovuobnovení řádu v roce 1814 se jezuité snažili 

KOSTEL 
NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA
Masarykovy sady 83/10, 
737 01 Český Těšín,
www.farnost-tesin.cz

Czeski Cieszyn
Český Těšín
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ono w dzisiejszej polskiej części miasta – do zakonników należał 
kościół Świętego Krzyża wraz z klasztorem, szkoła oraz bursa. Po 
przywróceniu zakonu w 1814 r., jezuici starali się odzyskać daw-

ną własność. Gdy to się nie udało, 
podjęto decyzję o budowie nowej 
świątyni na drugim brzegu Olzy. 
W 1890 r. jezuici kupili tu dwa bu-
dynki wraz z ogrodem przy ulicy Ar-
cyksięcia Albrechta (dzisiejsze Ale-
je Masaryka). Budowlę ukończono 
w roku 1894. Rok później kościół od-
wiedził książę cieszyński, arcyksiążę 
austriacki Fryderyk Habsburg wraz 
z  rodziną. W  październiku 1905  r. 
wspólnota jezuicka w  Cieszynie 
zorganizowała w mieście trzydnio-
we uroczystości z okazji beatyfi kacji 
Melchiora Grodzieckiego. Następne-
go roku w świątyni znalazły się re-
likwie błogosławionego. Od 1921 r. 
obiekt jest kościołem parafi alnym 
Czeskiego Cieszyna. 

Budowla w  stylu neogotyckim, 
wzniesiona na planie krzyża łaciń-
skiego, jest podzielona na nawę 
główną, dwie nawy boczne i tran-
sept. Jej dominantą jest wieża 
z dzwonnicą po lewej strony fasady. 
Po prawej stronie fasady znajduje się 
dach namiotowy, który może wyda-
wać się niedokończoną wieżą. Bez 
iglicy ma on taką samą wysokość jak 

trójkątny szczyt w środkowej części fasady. Innym charaktery-
stycznym fragmentem frontowej elewacji jest duże okno rozetowe. 

Świątynię zbudowano według planów pochodzącego z Cie-
szyna wiedeńskiego architekta Ludwig Zatzka. Ołtarz główny, 
ołtarze boczne i  inne elementy wyposażenia wykonała fi rma 
rzeźbiarska Ferdinanda Stufl essera ze St. Ulrich w Tyrolu. Obok 
kościoła stoi wybudowana w 1880 r. plebania, zaś bezpośred-
nio przy alei – otwarty w 1894 r. dom odnowionego konwentu 
jezuitów, przy którym działały liczne stowarzyszenia katolickie. 
Kościół był w posiadaniu zakonu do 2015 r., aktualnie należy do 
diecezji ostrawsko-opawskiej. Nabożeństwa odprawiane są w ję-
zykach czeskim i polskim.

Kościół Najświętszego Serca Je-
zusowego w Czeskim Cieszynie

Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova v Českém Těšíně
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nanovo získat dávný majetek. Když se to nepodařilo, rozhodli se 
postavit nový chrám na druhém břehu Olše. V roce 1890 zde jezuité 
zakoupili dvě budovy se zahradou v tehdejších Alejích arcivévody 
Albrechta (nyní Masarykovy sady). Výstavba byla ukončena v roce 
1894. O rok později kostel navštívil těšínský kníže, rakouský arcivé-
voda Fridrich Habsburský spolu s rodinou. V říjnu 1905 uspořádala 
jezuitská kongregace v Těšíně ve městě trojdenní slavnosti při 
příležitosti blahořečení Melichara Grodeckého. V dalším roce se 
v chrámu našly relikvie blahořečeného. Od roku 1921 je tento objekt 
farním kostelem Českého Těšína.

Budova v neogotickém slohu, postavená na půdorysu latin-
ského kříže je rozdělená na hlavní loď, dvě boční lodě a transept. 

Její dominantou je věž se zvonicí na levé straně fasády. Na pravé 
straně fasády se nachází stanová střecha, která vypadá jako ne-
dokončená věž. Bez jehlanu má stejnou výši jako trojúhelníkový 
štít ve střední části fasády. Jiným charakteristickým prvkem přední 
fasády je velká rozeta.

Chrám byl postaven podle plánů vídeňského architekta Ludwiga 
Zatzka pocházejícího z Těšína. Hlavní oltář, boční oltáře a jiné prvky 
mobiliáře zhotovila sochařská společnost Ferdinanda Stufl essera 
ze St. Ulrich v Tyrolech. Vedle kostela stojí fara, postavená v roce 
1880 a přímo u sadů – dům obnoveného konventu jezuitů (zprovoz-
něn v roce 1894), při kterém působily mnohé katolické spolky. Řád 
vlastnil kostel do roku 2015. Chrám aktuálně patří ostravsko-opav-
ské diecézi. Bohoslužby se konají v českém a v polském jazyce.

Relikwie św. Melchiora Grodzieckiego w kościele Najświętszego Serca Jezusowego
Relikvie sv. Melichara Grodeckého v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
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Życie najstarszej części miasta toczy się wokół reprezentacyjnej prome-

nady, przy której w średniowieczu odbywały się jarmarki. Jej perspektywę 

zamyka okazały renesansowy dwór otoczony parkiem, przez który można 

dojść do niewielkiego, lecz bardzo interesującego skansenu architektury 

ludowej. Wewnątrz pałacu znajduje się Muzeum Regionu Vihorlat. 

Najciekawszym zabytkiem sakralnym Humennego jest gotycki kościół 

Wszystkich Świętych z XV w., w którym w 1619 r. Melchior Grodziecki złożył 

ostatnie śluby zakonne. W 1613 r. w mieście powstało kolegium jezuickie. 

Dwa lata później jego wykładowcą został Stefan Pongracz. W 1619 r. szkołę 

zniszczyli i obrabowali żołnierze księcia siedmiogrodzkiego Gábora Bethle-

na. Zakonnicy powrócili do Humennego dopiero na przełomie 1629 i 1630 r., 

jednak po dziesięciu latach defi nitywnie opuścili miasto. 
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Život nejstarší části města se soustředí kolem reprezentativního hlavního 

náměstí, na kterém se ve středověku konaly jarmarky. Jeho konec uzavírá 

impozantní renesanční zámek obklopený parkem, přes který je možné 

dostat se k malému, ale velmi zajímavému skanzenu lidového stavitelství. 

V zámku sídlí Vihorlatské muzeum.

Nejzajímavější sakrální památkou Humenného je gotický kostel Všech 

Svatých z 15. století, ve kterém v roce 1619 Melichar Grodecký složil poslední 

řeholní sliby. V roce 1613 vzniklo v městě jezuitské kolegium. O dva roky 

později na něm začal přednášet Štefan Pongrác. V roce 1619 školu zničili 

a vyrabovali vojáci sedmihradského knížete Gabriela Bethlena. Řeholníci 

se vrátili do Humenného teprve na přelomu roku 1629 a 1630, ale po deseti 

letech defi nitivně opustili město.



44 PL

Działalność jezuitów (a wcześniej także franciszkanów) prowa-
dziła do rozwoju szkolnictwa i rzemiosła, znacząco przyczyniając 
się do zwiększenia roli miasta, które w XVII w. stało się centrum 
politycznym, kulturalnym i religijnym wschodniej Słowacji, a przy 
tym jednym z ważniejszych ośrodków słowackiej kontrreformacji. 

Około 1 km na południowy wschód od zabytkowego centrum 
usytuowany jest nowy kościół św. Męczenników Koszyckich (Ko-
stol troch svätých košických mučeníkov) wybudowany pod koniec 
XX w. W świątyni znajdują się relikwie męczenników koszyckich, 
a w prezbiterium przedstawiająca ich rzeźba. Co roku 7 września 
parafi a organizuje uroczystości odpustowe z okazji wspomnienia 
liturgicznego swoich patronów. 

Humenné
Humenné
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Činnost jezuitů (a dříve také františkánů), zaměřena na rozvoj škol-
ství a řemesla, významně přispívala ke zvýšení významu města, 
které se v 17. století stalo politickým, kulturním a náboženským 
centrem východního Slovenska a současně jedním z významnějších 
středisek slovenské protireformace.

Přibližně 1 km na jihovýchod od historického centra se nachází 
nový kostel sv. košických mučedníků (Kostol troch svätých ko-
šických mučeníkov), postavený koncem 20. století. V chrámu se 
nacházejí relikvie košických mučedníků, a v presbyteriu jejich 
socha, která je reprezentuje. Každý rok 7. září organizuje farnost 
odpustkovou slavnost při příležitosti liturgické vzpomínky na 
své patrony.
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Na ręce rektora tutejszego kolegium Aleksandra Dobokay 
16 czerwca 1619 r. Melchior Grodziecki publicznie złożył ostatnie 
jezuickie śluby. Po lewej stronie nawy, przed prezbiterium, zna-
jduje się malowidło nieznanego artysty z 1905 r., przedstawiające 
trójkę męczenników koszyckich.

Gotycki kościół Wszystkich Świętych, wraz z  klasztorem, 
jest najstarszym zachowanym zabytkiem architektonicznym 
w Humennem (w mieście istniała też starsza świątynia, pod 

wezwaniem św. Piotra). Kompleks 
wybudowali franciszkanie, przybyli 
do Humennego w XIV w. Zakon-
nicy opuścili miasto w  roku 1531, 
w związku z reformacją lub wielkim 
pożarem, który miał miejsce dwa 
lata wcześniej i  pochłonął także 
zabudowania klasztorne. W 1612 r. 
kościół przekazano jezuitom. Woj-
na trzydziestoletnia ciężko go do-
świadczyła – był plądrowany przez 
wojska siedmiogrodzkie w latach 
1619 i  1643. Nie podzielił jednak 
losu doszczętnie zniszczonego bu-
dynku kolegium. W 1676 r., podczas 
antyhabsburskiego powstania Imre 
Thököly’ego, raz jeszcze spalił się 
klasztor. Późniejsze lata były już 
jednak spokojniejsze i obiekt w do-
brym stanie dotrwał do współcze-
snych czasów. Po wejściu w życie 
tzw. kasaty józefi ńskiej w 1786 r., 
kościół zmienił status z zakonnego 
na parafi alny.

Świątynia jest jednonawowa. Chór 
pochodzi z 1765 r., kaplica z prawej 
strony nawy została dobudowana 
przez jezuitów w roku 1642. Nawę 
główną przykryto sklepieniem 
krzyżowym, kaplicę i prezbiterium – 
późnogotyckim sklepieniem gwiaź-
dzistym. Większość wyposażenia 
kościoła, m.in. neogotyckie ołtarze 
oraz ambona, powstała w tyrolskiej 
fi rmie Josepha Ri� esera Altábauera 
w 1900 r. Kościół zdobią efektow-
ne okna witrażowe, wykonane przez 

KOŚCIÓŁ 
WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH
ul. Brestovská 143/2,

066 01 Humenné,
www.humenne.rimkat.sk

Wizerunki męczenników koszyckich w kościele Wszyst-
kich Świętych

Obrazy košických mučedníků v kostele Všech svatých

Kościół Wszystkich Świętych w Humennem
Kostel Všech svatých v Humenném
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Do rukou rektora zdejšího kolegia Alexandra Dobokaye složil 
v roce 1619 Melichar Grodecký veřejně poslední jezuitské sliby. Na 
levé straně lodě, před presbyteriem, se nachází malba neznámého 
umělce z roku 1905, představující tři košické mučedníky.

Gotický kostel Všech Svatých spolu s klášterem je nejstarší zacho-
valou architektonickou památkou v Humenném (ve městě byl také 
starší chrám sv. Petra). Komplex postavili františkáni, kteří přišli do 
Humenného ve 14. století. Řeholníci opustili své město v roce 1531, 
v souvislosti s reformací nebo obrovským požárem, který postihl 
město dva roky předtím a zničil i klášterní zástavbu. V roce 1612 
byl kostel předán jezuitům. Třicetiletá válka ho těžce postihla – byl 
vyrabován sedmihradskými vojsky v letech 1619 a 1643. Jeho osud 

byl však lepší než ten, který postihl úplně zničené budovy kolegia. 
V roce 1676 během protihabsburského povstání Imricha Thökölyho 
klášter vyhořel ještě jednou. Pozdější léta byly již klidnější a objekt 
v dobrém stavu přetrval do dnešních časů. Po uplatnění tzv. jose-
fínských reforem v roce 1786 se kostel změnil z řeholního na farní.

Chrám je jednolodní. Chór pochází z roku 1765, kaple na pravé 
straně lodě byla přistavěna ještě jezuity v roce 1642. Hlavní loď 
má křížovou klenbu a kaple s presbyteriem – pozdě gotickou 
hvězdicovou klenbu. Většina mobiliáře kostela, mj. neogotické 
oltáře a kazatelna vznikly v tyrolské společnosti Josepha Ri� esera 
Altábauera v roce 1900. Výzdobou kostela jsou vitrážová okna, 

KOSTEL VŠECH 
SVATÝCH
Brestovská 143/2, 066 
01 Humenné, www.
humenne.rimkat.sk

Kościół Wszystkich Świętych w Humennem
Kostel Všech svatých v Humenném
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pochodzącego z Humennego Mikuláša Klimčáka – jednego z naj-
ważniejszych słowackich artystów współczesnych. Bryła klasztoru 
obecnie nie jest połączona z kościołem. Znajdują się w niej biura 
kancelarii parafi alnej.

Humenné
Humenné
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zhotovená Mikulášem Klimčákem – pocházející z Humenného – 
jedním z nejvýznamnějších současných slovenských umělců. Bu-
dova kláštera v současnosti není spojená s kostelem. Nacházejí 
se v ní prostory farní kanceláře.
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Koszyce to drugie pod względem liczby ludności miasto na Słowacji. Bywa 

też uznawane za najbardziej atrakcyjne turystycznie miasto w tym kra-

ju – przede wszystkim ze względu na wiele zabytków architektonicznych 

znajdujących się na starym mieście. Najważniejsze z nich są usytuowane 

wzdłuż ulicy Głównej (Hlavná) – promenady ciągnącej się między pla-

cem Wyzwolicieli (Námestie osloboditeľov) a placem Maratonu Pokoju 

(Námestie Maratónu mieru), której centralna część pełni zarazem funkcję 

rynku. Poza gotycką kaplicą św. Michała (1340–80), barokowym kościołem 

św. Antoniego Padewskiego (1718–24), starym ratuszem (1779–80) czy 

Teatrem Państwowym (1899), mieszczą się przy niej liczne domy i pałace 

mieszczańskie, trzy parki z fontannami (wśród nich jest jedna śpiewająca), 

restauracje, kawiarnie oraz sklepy. Przy reprezentacyjnym deptaku usy-

tuowane są także dwa obiekty sakralne związane pośrednio z postacią 

Melchiora Grodzieckiego – pojezuicki kościół Trójcy Świętej oraz gotycka 

katedra św. Elżbiety. Kilka kilometrów na południe od centrum znajduje 

się plac Męczenników Koszyckich, na którym stoi nowy kościół pod ich 

wezwaniem. Melchior Grodziecki był mocno związany z Koszycami, choć 

przebywał w tym mieście zaledwie kilka miesięcy.
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Košice jsou podle počtu obyvatel druhé největší město Slovenska. 

Košice jsou také považovány za turisticky nejatraktivnější město této 

země, především kvůli architektonickým památkám, které se nachází 

v historickém centru. Nejdůležitější památky jsou na Hlavní ulici, tedy 

pěší zóně, která se rozkládá mezi Námestím osloboditeľov (Náměstím 

osvoboditelů) a Námestím Maratónu mieru (Náměstím Maratonu míru). 

Střední část pěší zón y je rovněž náměstím. Kromě gotické kaple sv. 

Michala (1340 – 1380), barokního kostela sv. Antona Paduánského 

(1718 – 1724), staré radnice (1779 – 1780) a Státního divadla (1899) se 

na pěší zóně nacházejí mnohé měšťanské domy a paláce, tři parky 

s fontánami (včetně zpívající fontány), restaurace, kavárny a obcho-

dy. Na reprezentativní pěší zóně jsou také dva sakrální objekty přímo 

spojené s osobou Melichara Grodeckého – bývalý jezuitský kostel 

Nejsvětější Trojice a gotická katedrála sv. Alžběty. Několik kilometrů na 

jih od centra se nachází Námestie košických mučeníkov (Náměstí košic-

kých mučedníků), na kterém stojí jim zasvěcený nový kostel. Přestože 

Melichar Grodecký strávil v tomto městě pouze několik měsíců, byl 

s Košicemi silně spojen.
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Kościół wzniesiono w miejscu, w którym stał wcześniej Kró-
lewski Dom – to właśnie w nim w nocy z 6 na 7 września 1619 r. 
Melchior Grodziecki, Stefan Pongracz i Marek Križ ponieśli 
męczeńską śmierć. Niedaleko znajdował się dół kloaczny, do 
którego wrzucono ich zwłoki. Według tradycji męczennicy zgi-
nęli w kaplicy, usytuowanej na miejscu dzisiejszej zakrystii ko-
ścioła. W świątyni można zobaczyć przedstawiający ich obraz.

Królewski Dom był najważniejszym budynkiem świeckim w śre-
dniowiecznych Koszycach. Od 1563 r. stanowił siedzibę usta-
nowionego przez władcę Węgier zarządcy ziem słowackich 

KOŚCIÓŁ TRÓJCY 
ŚWIĘTEJ

ul. Hlavná 90/67,
040 01 Košice-Staré Mesto 

Kościół Świętej Trójcy w Koszycach
Kostel Nejsvětější Trojice v Košicích
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Kostel byl postaven na místě, na kterém dříve stával Královský 
dům – právě v této budově v noci ze 6. na 7. září 1619 zemřeli 
mučednickou smrtí. Poblíž se nacházela stoka, do které byly 
vhozeny jejich pozůstatky. Podle tradice byli mučedníci zabiti 
v kapli, která se nacházela na místě dnešní sakristie kostela. 
V chrámu je obraz, na kterém jsou tito mučedníci zobrazení.

Královský dům byl nejdůležitější světskou stavbou ve středo-
věkých Košicích. Byl sídlem úřadu pro správu královských ma-
jetků na území Horních Uher. Od roku 1563 v něm sídlil místodrži-
tel uherského krále pro oblast Horních Uher. Zde byla v roce 

KOSTEL 
NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE
ul. Hlavná 90/67,
040 01 Košice-Staré Mesto 

Teatr Państwowy w Koszycach
Státní divadlo Košice
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zwanych wówczas Górnymi Węgrami. Tutaj także w 1619 r. zo-
stała ulokowana misja jezuicka, za zorganizowanie której odpo-
wiadali Stefan Pongracz i Melchior Grodziecki. Po tragicznych 
wydarzeniach z nocy z 6 na 7 września w budynku odbył się bal 
fi nalizujący przejęcie miasta przez żołnierzy Gábora Bethlena. 
Książę siedmiogrodzki został nowym lokatorem rezydencji, którą 
przebudowano w stylu renesansowym. Po zakończeniu wojny 
trzydziestoletniej w 1648 r. i opuszczeniu Koszyc przez wojska 
siedmiogrodzkie, urząd przeniesiono do nowo wybudowanego 
gmachu w innej części miasta, a Królewski Dom opustoszał. 
W 1654 r. król Węgier Leopold I Habsburg ofi arował go jezuitom. 
Trzy lata później w sąsiednim budynku założono koszycki uni-
wersytet. Te dwa obiekty stały się zaczątkiem większego kom-
pleksu jezuickiego, w  skład którego weszła m.in. drukarnia 
(obecnie – Wydział Prawa Uniwersytetu Koszyckiego). 

W 1671 r. Królewski Dom został zburzony. W ciągu kolejnych 
dziesięciu lat na jego miejscu wzniesiono kościół wzorowany na 
słynnym Il Gesù w Rzymie oraz budynki uniwersyteckie. Fun-
datorką kościoła była Zofi a Bathory – żona księcia Jerzego II 
Rakoczego, syna dowódcy wojsk, które w 1619 r. zamordowały 
męczenników. Po rozwiązaniu zakonu jezuitów w 1811 r. świątynia 
znalazła się w rękach norbertanów, wciąż jednak bywa często 
nazywana kościołem jezuitów lub kościołem uniwersyteckim.

Wnętrze kościoła Świętej Trójcy
Interiér kostela Svaté Trojice
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1619 zřízená jezuitská mise, za něž odpovídali Štefan Pongrác 
a Melichar Grodecký. Po tragických událostech noci ze 6. na 
7. září se v této budově konal ples jako završení dobytí města 
vojáky Gabriela Bethlena. Sedmihradský kníže se stal novým 
obyvatelem rezidence, která byla přestavěná v renesančním 
stylu. Po ukončení třicetileté války v roce 1648 a opuštění Košic 
sedmihradským vojskem byl úřad přemístěn do nově posta-
vené budovy v jiné části města a Královský dům zůstal prázdný. 
V roce 1654 ho uherský král Leopold I. z dynastie Habsburků 
daroval jezuitům. O tři roky později vznikla v sousední budově 
Košická univerzita. Tyto dva objekty se staly základem většího 
jezuitského komplexu s mj. tiskárnou (v současnosti Právnickou 
fakultou Košické univerzity).

V roce 1671 byl Královský dům zbourán. V průběhu dalších de-
setiletí byl na jeho místě postaven kostel podle předlohy slavné-

ho Il Gesù v Římě a univerzitní budovy. Donátorkou kostela byla 
Žofi e Báthory, manželka Jiřího II. Rákocziho, syna velitele vojsk, 
které v roce 1619 zavraždilo mučedníky. Po zrušení jezuitského 
řádu v roce 1811 chrám převzali premonstráti, dodnes je nazýván 
jezuitským kostelem nebo univerzitním kostelem.

Kostel Nejsvětější Trojice se považuje za nejvzácnější památku 
barokní architektury v Košicích. Kamenná dvouvěžatá fasáda budo-
vy je jednoduchá a strohá. Mnohem efektněji vypadá jeho interiér. 

Ulica Główna (Hlavná)
Ulice Hlavná
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Kościół Trójcy Świętej jest uznawany za najcenniejszy zabytek 
architektury barokowej w Koszycach. Kamienna, dwuwieżowa 
fasada budowli sprawia wrażenie prostej i surowej. Dużo efek-
towniej prezentuje się wnętrze. Jego dominantą jest prezbiterium 
z iluzjonistyczną dekoracją Erazma Schrotta (1786) z obrazem 
przedstawiającym Wniebowzięcie NMP, którego autorem jest Jo-
zef Pesky (1854). Na sklepieniach uwagę zwracają bogato zdobio-
ne polichromie z przedstawieniami scen biblijnych. W kryptach 
pochowana została donatorka świątyni oraz jej syn Franciszek 
I Rakoczy – ojciec węgierskiego bohatera narodowego o tym 
samym imieniu. Po beatyfi kacji męczenników w 1905 r. w ko-
ściele znalazły się ich relikwie, które w 1919 r., w związku z 300. 
rocznicą śmierci, przeniesiono do położonej nieopodal katedry 
św. Elżbiety. Do dziś w świątyni pozostał obraz przedstawiający 
trzech męczenników koszyckich, który znajduje się na pilastrze 
po lewej stronie od wejścia.

W centralnej części nawy głównej katedry, po prawej stronie, 
u stóp kolumny znajduje się ołtarz trzech męczenników koszyc-
kich, a w nim relikwie świętych. Szczątki zakonników zostały tu 
uroczyście przeniesione z kościoła Trójcy Świętej w 300. rocznicę 
ich śmierci, 7 września 1919 r. Bogato zdobiony ołtarz wykonał 
w 1923 r. Ľudovít Tihanyi z Bańskiej Bystrzycy. Reliefy po bokach 
szafy ołtarzowej pokazują sceny z życia i tortury, jakim podda-

KATEDRA
ŚW. ELŻBIETY

ul. Hlavná 30/54,
040 01 Košice-

-Staré Mesto,
www.dom.rimkat.sk

Ołtarz męczenników koszyckich w katedrze św. Elżbiety
Oltář košických mučedníků v katedrále sv. Alžběty
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Dominantou je presbyterium s  ilu-
zivní malbou od Erazma Schrötta 
(1786) a obrazem Nanebevzetí Pan-
ny Marie namalovaným Jozefem 
Peskym (1854). Na klenbách pou-
tají pozornost bohatě zdobené po-
lychromie se zobrazením biblických 
scén. V hrobkách je pochovaná do-
nátorka chrámu a její syn František 
I. Rákóczi – otec maďarského národ-
ního hrdiny se stejným jménem. Od 
blahořečení mučedníků v roce 1905 
se v kostele nacházejí jejich relikvie, 
které byly v roce 1919 při příležitosti 
300. výročí jejich smrti přeneseny do 
katedrály sv. Alžběty nacházející se 
v blízkosti. Dodnes zůstal v chrámu 
obraz tří košických mučedníků, který 
je umístěn na pilastru na levé straně 
od vchodu.

V centrální části hlavní lodi, na pravé straně, na úpatí kolumny 
se nachází oltář tří košických mučedníků, a v něm relikvie svět-
ců. Pozůstatky řeholníků byly slavnostně přeneseny z kostela 
Nejsvětější Trojice v den 300. výročí jejich smrti, 7. září 1919. 
Bohatě vyzdobený oltář zhotovil v roce 1923 Ľudovít Tihányi 
z Banské Bystrice. Reliéfy po bocích oltářní skříně zobrazují 
scény ze života a umučení košických mučedníků. Farnost sv. 
Alžběty každý rok v první zářijovou neděli organizuje slavnost 
na jejich počest.

Gotická katedrála sv. Alžběty je největším katolickým chrámem 
na Slovensku a bezpochyby nejdůležitější památkou Košic. Byla 
postavena v letech 1378 – 1508 v pozdně gotickém slohu na místě 
dřívějšího farního kostela, který v roce 1370 vyhořel. Dalších více 
než 500 let katedrálu stíhaly mj. požáry, válečné dění a dokon-
ce i zemětřesení. V současnosti je ve velmi dobrém stavu. Má pět 
lodí, transept, svatyni s pětidílným uzávěrem a dvě ukončené věže, 
které se liší tvarem – nižší Matyášova věž a vyšší téměř 60-metrová 
Zikmundova věž s přilbicí a vyhlídkovým ochozem, ze kterého je 
vidět celé panorama města.

Bohatě vyzdobený interiér skrývá mnohá díla sakrálního umění, 
mezi kterými je nejznámější hlavní oltář sv. Alžběty, vyhotovený 
v letech 1474 – 1477, který zobrazuje 48 výjevů ze života sv. Alž-
běty, Matky Boží a Krista. Pozoruhodné jsou boční oltáře – např. 

Obraz przedstawiający męczenników koszyckich
w kościele Świętej Trójcy
Obraz představující košické mučedníky v kostele Svaté 
Trojice

DÓM 
(KATEDRÁLA)
SV. ALŽBĚTY
Hlavná 30/54,
040 01 Košice-
-Staré Mesto,
www.dom.rimkat.sk
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no męczenników z Koszyc. Parafi a św. Elżbiety każdego roku 
w pierwszą niedzielę września obchodzi uroczystości ku ich czci.

Gotycka katedra św. Elżbiety jest największą świątynią katolicką 
na Słowacji i bezsprzecznie najważniejszym zabytkiem Koszyc. 
Została wzniesiona w latach 1378–1508 w stylu późnogotyckim 
w miejscu wcześniejszego kościoła parafi alnego, który w 1370 r. 

CS 59

oltář sv. Antonína Paduánského z 1. poloviny 16. století (napravo 
od hlavního oltáře) a oltář sv. Anny Samotřetí s vzácnou malbou 
z roku 1516, oltář je umístěn v kapli Zvěstování Panny Marie z roku 
1477 (v levé boční lodi přímo před transeptem). Na pravé straně 
transeptu se nachází královská empora, ke které vedou točité 
schody, a níže epitaf Jana Jiskry z roku 1441. Jan Jiskra prohlásil 
věrnost Košic králi Ladislavovi Pohrobkovi. Efektní malba z let 

Panorama miasta z katedrą św. Elżbiety
Panoráma města s katedrálou sv. Alžběty
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spłonął w pożarze. Przez kolejne ponad 500 lat była doświadczana 
m.in. przez pożary, działania wojenne, a nawet trzęsienia ziemi. 
Obecnie jest utrzymana w bardzo dobrym stanie. Ma pięć naw, 
transept i pięcioboczne prezbiterium oraz dwie ukończone wieże, 
różniące się formą – niższą wieżę Macieja oraz wyższą, niemal 
60-metrową wieżę Zygmunta nakrytą barokowym hełmem, z tara-
sem widokowym, z którego rozciąga się panorama całego miasta.

Bogato zdobione wnętrze kryje wiele dzieł sztuki sakralnej, z któ-
rych najbardziej znanym jest ołtarz główny św. Elżbiety, wykonany 
w latach 1474–77 i przedstawiający 48 scen z życia św. Elżbiety, Matki 
Boskiej i Chrystusa. Na uwagę zasługują ołtarze boczne – m.in. ołtarz 
św. Antoniego Padewskiego z 1. poł. XVI w. (po prawej stronie ołtarza 
głównego) oraz ołtarz św. Anny Samotrzeciej z cennym malowidłem 
z 1516 r., usytuowany w kaplicy Zwiastowania Maryi Panny z 1477 r. 
(w lewej nawie bocznej, bezpośrednio przed transeptem). Po prawej 
stronie transeptu znajduje się empora królewska, do której prowadzą 
spiralne schody, a poniżej – epitafi um Jana Jiskry z 1441 r., który pro-
klamował wierność Koszyc wobec króla Władysława Pogrobowca. 
Efektowne malowidło z lat 1914–16, umieszczone po lewej stronie 
transeptu, to apoteoza życia węgierskiego bohatera narodowego 
i przywódcy powstania antyhabsburskiego Franciszka II Rakocze-
go. Jego ciało zostało złożone w kościelnej krypcie, wybudowanej 
w 1906 r.; odwiedzają ją licznie przyjeżdżający tu Węgrzy. Pomimo 
wielu zabytków sztuki, wnętrze świątyni nie sprawia wrażenia prze-
syconego, a dzięki zastosowaniu kolorów ecru i popielatego jest 
bardzo jasne jak na budowlę gotycką. Najcenniejsze dzieła oraz 
relikwie strzeżone są w skarbcu. 

W świątyni znajdują się relikwie, a jej prezbiterium zdobi cenny 
obraz z wizerunkiem męczenników koszyckich, bezpośrednio 
związany z ich kanonizacją. Parafi a oddaje cześć swoim patronom, 
organizując m.in. uroczystości odpustowe z okazji ich wspomnie-
nia liturgicznego (wówczas relikwie wystawiane są do adoracji).

Historia kościoła sięga 1990 r. – 22 kwietnia, podczas pielgrzymki 
do Czechosłowacji, papież Jan Paweł II poświęcił w Bratysławie 
kamień węgielny pod budowę nowej świątyni na osiedlu Nad Je-
ziorem (Nad jazerom), położonym kilka kilometrów od centrum 
Koszyc. Rok później do realizacji został wybrany projekt pocho-
dzącego z miasta Miloslava Mudrončíka. 25 czerwca 1995 r. kościół 
uroczyście poświęcono. Niedługo później do prezbiterium świątyni 
trafi ł przedstawiający trzech koszyckich męczenników obraz Gejzy 
Barcziego, o wartości nie tylko artystycznej, ale również historycz-
nej. Obraz znajdował się na głównym ołtarzu podczas mszy świętej 
na lotnisku w Koszycach 2 lipca 1995 r., gdy papież Jan Paweł II 

KOŚCIÓŁ 
ŚWIĘTYCH 

MĘCZENNIKÓW 
KOSZYCKICH

Námestie Košických 
mučedníkov 1,

040 12 Košice-
-Nad jazerom,

www.nadjazerom.fara.sk
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1914 – 1916, umístěna na levé straně transeptu je apoteózou života 
maďarského národního hrdiny a vůdce protihabsburského povstá-
ní Františka II. Rákocziho. Jeho tělo bylo v roce 1906 pohřbeno 
v kostelní hrobce, kterou navštěvuje mnoho maďarských turistů. 

Přes množství uměleckých památek interiér chrámu nepůsobí 
dojmem přeplněnosti a díky použití barev ecru a šedi je velmi 
světlý, co není zvykem v případě gotických staveb. Nejvzácnější 
díla a relikvie jsou střeženy v pokladnici.

V chrámu se nachází relikvie a jeho presbyterium zdobí vzácný 
obraz představující košické mučedníky. Tento obraz přímo souvisí 
s jejich kanonizací. Farnost uctívá své patrony prostřednictvím mj. 
odpustkové slavnosti při příležitosti jejich liturgické vzpomínky 
(během které jsou relikvie vystaveny k adoraci).

Historie kostela sahá do roku 1990, během poutě do Českosloven-
ska posvětil papež Jan Pavel II. 22. dubna v Bratislavě základní ká-
men nového chrámu, který byl vybudován na sídlišti Nad Jezerem 
(Nad jazerom), nacházejícím se několik kilometrů od centra Košic. 
O rok později byl k realizaci vybrán návrh Miloslava Mudrončíka, 
původem z Košic. Dne 25. června 1995 byl kostel slavnostně vysvě-
cen. Krátce poté se do svatyně chrámu dostal obraz Gejzu Barcziho 
představující tři košické mučedníky, který má nejen uměleckou, 
ale také historickou hodnotu. Tento obraz se nacházel na hlavním 
oltáři během sv. mše na letišti v Košicích dne 2. července 1995, 

KOSTEL 
SV. KOŠICKÝCH 
MUČEDNÍKŮ
Námestie Košických 
mučedníkov 1,
040 12 Košice-
-Nad jazerom,
www.nadjazerom.fara.sk

Wnętrze katedry św. Elżbiety
Interiér katedrály sv. Alžběty
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kanonizował Melchiora Grodzieckiego, Stefana Pongracza i Marka 
Križa. Do kościoła sprowadzono również relikwie świętych z klasz-
toru urszulanek w Trnawie. Architekturę świątyni cechuje przejrzy-
stość i prostota. Nawa ma kształt owalu z kopułą o wysokości 24 m. 
Przylegają do niej dwa dwupiętrowe skrzydła, w których mieszczą 
się inne pomieszczenia, m.in. kaplica (także owalna), biblioteka 

kościelna, zakrystia, plebania i kancelaria parafi alna. Nawę główną 
otacza owalna empora z monumentalnymi organami. Kościół jest 
bardzo przestronny – może pomieścić 2 tys. osób.

Kościół św. św. Męczenników Koszyckich 
Interiér kostela Svatých košických mučedníků
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když papež Jan Pavel II. kanonizoval Melichara Grodeckého, Šte-
fana Pongráce a Marka Križina. Do kostela byly dovezeny také 
relikvie svatých z kláštera voršilek v Trnavě. Architektura chrámu 
se vyznačuje průhledností a jednoduchostí. Hlavní loď má oválný 
tvar s kupolí vysokou 24 m. Přilehají k ní dvě dvoupatrová křídla, 
ve kterých se nacházejí jiné místnosti, mj. (rovněž oválná) kostel-

ní knihovna, sakristie, fara a farní kancelář. Hlavní loď obklopuje 
empora s monumentálními varhanami. Velmi prostorný kostel je 
určen pro 2 tisíce osob.

Wnętrze kościoła św. św. Męczenników Koszyckich 
Kostel Svatých košických mučedníků
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Licząca dziś 66 tys. mieszkańców Trnawa była przez wieki centrum słowac-

kiego katolicyzmu, dlatego zyskała przydomek „mały Rzym”. Symbolem 

miasta jest katedra św. Mikołaja, stojąca na otoczonym wiekowymi drzewa-

mi placu o tej samej nazwie. Trójnawowa, późnogotycka bazylika została 

wybudowana na przełomie XIV i XV w. w miejscu wcześniejszego kościółka 

romańskiego. Jej wnętrze zdobi cudowny obraz Matki Boskiej z okresu 

powstania świątyni, który ponoć roni łzy w dramatycznych momentach 

słowackiej historii. Niedaleko katedry znajduje się okazała zabytkowa sy-

nagoga z XIX w., wybudowana w stylu bizantyjsko-mauretańskim, w której 

obecnie ma swoją siedzibę Centrum Sztuki Współczesnej. Na placu przed 

bazyliką stoi pomnik zarazy z 1731 r. zwany słupem św. Józefa. W pobliżu 

kościoła można także zobaczyć pałac arcybiskupi z 1562 r. i Muzeum 

Kultury Książki, mieszczące się w dawnym budynku kolegium jezuickie-

go z 1561 r. Rolę głównego deptaka pełni ulica Główna (Hlavná), łącząca 

dawny kościółek szpitalny św. Heleny z XIV w. z głównym rynkiem, przy 

którym usytuowana jest m.in. renesansowa wieża miejska (roztacza się 

z niej widok na miasto i okolice), a także neoklasycystyczny budynek naj-

starszego (1831) na Słowacji teatru. Wartym obejrzenia zabytkiem sakral-

nym jest barokowa pojezuicka katedra św. Jana Chrzciciela, wybudowana 

w latach 1629–37, przed którą stoi – spontanicznie przyozdabiany kwiatami 

przez mieszkańców miasta i turystów – pomnik Jana Pawła II. Jednym ze 

starszych zabytków sakralnych miasta jest niedostępny dla zwiedzających 

kościół Wniebowzięcia NMP, położony na terenie dawnego kompleksu 

klasztornego klarysek (dziś Muzeum Zachodniosłowackie). W jego kaplicy 

w latach 1635–1784 spoczywały szczątki męczenników koszyckich. 

CS 65Trn
ava

Trnava, která má dnes 66 tis. obyvatel, byla po celá staletí centrem slo-

venského katolicizmu, a proto byla nazývána „malým Římem”. Symbolem 

města  je katedrála sv. Mikuláše, na stejnojmenném náměstí, které je ob-

klopeno starými stromy. Trojlodní pozdně barokní bazilika byla postavena 

na přelomu 14. a 15. století na místě dřívějšího románského kostelíka. Její 

interiér zdobí zázračný obraz Matky Boží z období vzniku chrámu, který prý 

v dramatických okamžicích slovenských dějin pláče. V blízkosti katedrály je 

velká historická synagoga z 19. století, postavená v byzantsko-maurském 

stylu. V současnosti je sídlem Centra současného umění. Na náměstí před 

bazilikou stojí morový sloup z roku 1731, nazývaný sloupem sv. Josefa. 

V blízkosti kostela je také arcibiskupský palác z roku 1562 a Muzeum knižní 

kultury, které sídlí v budově bývalého jezuitského kolegia z roku 1561. Roli 

hlavního korza plní Hlavní ulice (Hlavná), která spojuje bývalý nemocniční 

kostelík sv. Heleny z 14. století s hlavním náměstím, na kterém je mj. re-

nesanční městská věž. Z této věže je viditelné panorama celého města 

a okolí. Na náměstí je také neoklasicistní budova nejstaršího divadla (1831) 

na Slovensku. Pozoruhodnou sakrální památkou je barokní bývalá jezuitská 

katedrála sv. Jana Křtitele, postavená v letech 1629 – 1637, před kterou 

se tyčí socha Jana Pavla II., kterou obyvatelé města a turisté spontánně 

zdobí květinami. Jednou ze starších sakrálních památek města je kostel 

Nanebevzetí Panny Marie v areálu bývalého klášterního komplexu klarisek 

(dnes Západoslovenského muzea), který není návštěvníkům zpřístupněn. 

V jeho kapli spočívaly v letech 1635 – 1784 ostatky košických mučedníků.
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Z prawej strony nawy, pod ołtarzem Matki Boskiej, w cynowej trum-
nie umieszczonej za szklaną płytą z napisem „Martyrum Cassovien-
sum” znajdują się szczątki trzech męczenników koszyckich. Relikwie 
trafi ły tu w 1784 r. ze zlikwidowanego klasztoru klarysek w Trnawie. 
W 1905 r., z okazji beatyfi kacji, część szczątków została rozdzielona. 
Te, które pozostały w kościele św. Anny, 16 maja 1926 r. uroczyście 
przeniesiono z korytarza prowadzącego na chór pod główny ołtarz 
świątyni. Po wybraniu niektórych mniejszych kości, trumnę zamknię-
to i zapieczętowano. Po prawej stronie ołtarza Matki Boskiej wisi 
obraz trzech męczenników, którego kopia znajduje się w kościele 
Najświętszego Serca Jezusowego w Czeskim Cieszynie.

Urszulanki zostały sprowadzone do Trna-
wy w 1724 r. z inicjatywy biskupa Emeryka 
Esterházy’ego, późniejszego arcybiskupa 
ostrzyhomskiego i prymasa Węgier. Na ich 
potrzeby w  latach 1730–76 wybudowano 
kościół św. Anny wraz z przylegającym do 
niego, dwuskrzydłowym klasztorem. Kosz-
ty budowy i wyposażenia były pokrywane 
z wiana wnoszonego przez wstępujące do 
zakonu nowicjuszki oraz z datków donato-
rów. Wielkim dobroczyńcą świątyni i klasz-
toru była cesarzowa Maria Teresa Habsburg, 
która często odwiedzała urszulanki w Trna-
wie. Kasata józefi ńska z 1782 r. nie objęła 
zgromadzenia, ponieważ w monarchii mogły 
działać klasztory prowadzące szkoły (do ta-
kich należą urszulanki). Zakon zlikwidowały 
dopiero władze komunistyczne w 1950 r. Po 
upadku reżimu siostry wznowiły działalność 
i ponownie przejęły kościół.

Świątynię wzniesiono w stylu późnobaro-
kowym. Jej fasada jest nad wyraz skromna – 
gdyby nie wieża zwieńczona hełmowym da-
chem, obiekt trudno byłoby zauważyć wśród 
zabytkowej zabudowy ulicy Hviezdoslavovej. 

Nawa ma eliptyczny kształt, rzadko spotykany na Słowacji. W pre-
zbiterium znajduje się klasycystyczny ołtarz główny z obrazem 
Józefa Zanussiego, przedstawiającym św. Annę z Matką Bożą 
(1789). Drugi obraz tego malarza, z wizerunkiem Chrystusa na 
Górze Oliwnej, umieszczono w nawie kościoła. Tam też, po pra-
wej stronie, usytuowany jest ołtarz Matki Bożej (złożono pod nim 
relikwie męczenników koszyckich), przeniesiony tu z dawnego 
uniwersytetu jezuitów. Barokowa ambona po lewej stronie nawy 
pochodzi z końca XVIII w. Malowidło na sklepieniu przedstawia 

KOŚCIÓŁ 
ŚW. ANNY PRZY 

KLASZTORZE 
URSZULANEK

ul. Hviezdoslavova 231/10, 
917 01 Trnava,

www.ursulinky.sk

Obraz przedstawiający męczenników koszyckich 
w kościele św. Anny

Obraz košických mučedníků v kostele sv. Anny
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Na pravé straně lodi, pod oltářem Panny Marie, se v cínové rakvi za 
skleněnou deskou s nápisem „Martyrum Cassoviensum” nacházejí 
ostatky tří košických mučedníků. Relikvie sem byly přeneseny v roce 
1784 ze zlikvidovaného kláštera klarisek v Trnavě. V roce 1905, při 
příležitosti beatifi kace, byla část ostatků rozdělena. Ty, které zůstaly 
v kostele sv. Anny, byly 16. května 1926 slavnostně přeneseny z chod-
by vedoucí k chóru pod hlavní oltář chrámu. Po vyjmutí některých 
menších kostí byla rakev zavřena a zapečetěna. Na pravé straně 
oltáře panny Marie visí obraz tří mučedníků, jehož kopie se nachází 
v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně.

Voršilky přišly do Trnavy v roce 1724 
na podnět biskupa Emerika Ester-
házyho, pozdějšího ostřihomského 
arcibiskupa a primasa Uher. Pro je-
jich potřeby byl v letech 1730 – 1776 
postaven kostel sv. Anny včetně při-
lehlého dvoukřídlového kláštera. Sta-
vební náklady a náklady na vybavení 
byly hrazeny z věna, které přinášely 
novicky vstupující do řehole a z darů 
donátorů. Velkou dobrodějkou chrá-
mu a kláštera byla císařovna Marie 
Terezie, která často navštěvovala 
voršilky v Trnavě. Josefínské refor-
my z  roku 1782 nezasáhly řehole, 
protože na území monarchie mohly 
fungovat kláštery, které provozova-
ly školy (k takovým patří voršilky). 
Řeholi zrušila až komunistická moc 
v roce 1950. Po pádu komunistické-
ho režimu řeholnice obnovily svou 
činnost a opětovně převzaly kostel.

Chrám byl postaven v pozdně ba-
rokním slohu. Jeho fasáda je mimo-
řádně skromná – jen díky věži ukon-
čené přilbovou střechou je možné 
rozeznat tento objekt mezi památ-
kovou zástavbou Hviezdoslavovy 
ulice. Loď má eliptický tvar, zřídka 
se vyskytující na Slovensku. V presbyteriu se nachází klasicistní 
hlavní oltář s obrazem Josefa Zanussiho, představujícím sv. Annu 
s Pannou Marií (1789). Druhý obraz tohoto malíře se zobrazením 
Krista na Olivové hoře je umístěn v lodi kostela. Tam se také na 
pravé straně nachází oltář Panny Marie (pod ním jsou umístěny re-
likvie košických mučedníků). Tento oltář sem byl přenesen z bývalé 

KOSTEL SV. ANNY 
U KLÁŠTERU 
VORŠILEK
Hviezdoslavova 231/10, 
917 01 Trnava,
www.ursulinky.sk

Ołtarz z relikwiami męczenników koszyckich w kościele 
Świętej Trójcy
Oltář s relikviemi košických mučedníků v kostele 
Nejsvětější Trojice
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czterech ewangelistów. Pod kościołem znajduje się do dziś wy-
korzystywana przez urszulanki krypta. W 1942 r. zburzono jedno 
ze skrzydeł klasztoru (zachodnie), a na jego miejscu postawiono 
budynek gimnazjum św. Anieli Merici.

Po lewej stronie od wejścia do świątyni, w pierwszym ołtarzu 
(Matki Bożej), za szybą znajdują się relikwie w postaci czaszek 
Melchiora Grodzieckiego (po prawej stronie) i Stefana Pongracza. 
Pod relikwiami widnieją napisy: „Ossa B. Melchiorus Grodecz 
Martyris” i „Ossa B. Stephani Pongracz Martyris”. Relikwie trafi ły 
do kościoła po beatyfi kacji w 1905 r.

Kościół i klasztor, zbudowane w stylu późnego baroku, służyły za-
konowi trynitarzy, którzy przybyli do Trnawy w 1712 r. Po likwidacji 
zakonu w ramach kasaty józefi ńskiej w 1782 r. kompleks trafi ł do 
przywróconych w roku 1814 jezuitów, którzy w 1853 r. założyli w mie-
ście kolegium i nowicjat. Budynki, wyremontowane w roku 1875, 
pozostają w rękach Towarzystwa Jezusowego do dzisiaj. Kościół ma 
jedną sklepioną lunetowo nawę z ołtarzem głównym z lat 1755–57, 
przyozdobionym obrazem Trójcy Świętej pędzla Franza Antona 
Maulbertscha z 1778 r. Po lewej stronie prezbiterium usytuowana 
jest barokowa ambona z połowy XVIII w. Po bokach nawy znajduje 
się pięć wnęk z ołtarzami, m.in. Najświętszego Serca Jezusowego 
i Krzyża Świętego. Naprzeciwko ołtarza z relikwiami męczenników 
koszyckich, po lewej stronie nawy, mieści się wejście do kaplicy św. 
Józefa, ozdobionej secesyjnymi dekoracjami. W klasztorze, poza 
celami zakonników, obecnie mieszczą się wydawnictwo Dobrá kniha 
oraz Uniwersyteckie Centrum Duszpasterskie św. Stanisława Kostki.

KOŚCIÓŁ TRÓJCY 
ŚWIĘTEJ PRZY 

KLASZTORZE 
JEZUITÓW

ul. Štefánikova 135/45,
917 01 Trnava

Fasada kościoła Świętej Trójcy w Trnavie
Fasáda kostela Nejsvětější Trojice v Trnavě
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jezuitské univerzity. Barokní kazatelna na levé straně je z konce 18. 
století. Malba na klenbě představuje čtyři evangelisty. Pod koste-
lem se nachází voršilkami dodnes využívaná hrobka. V roce 1942 
bylo zbouráno jedno křídlo kláštera (západní) a na jeho místě byla 
postavena budova gymnázia sv. Angely Merici.

Na levé straně u vchodu do chrámu, v prvním oltáři (Panny Ma-
rie), se za sklem nacházejí relikvie v podobě lebek Melichara 
Grodeckého (na pravé straně) a Štefana Pongráce. Pod relikviemi 
jsou nápisy: „Ossa B. Melicharus Grodecz Martyris” a „Ossa B. 
Stephani Pongrác Martyris”. Relikvie byly v kostele uloženy po 
beatifi kaci v roce 1905.

Kostel a klášter postavené ve stylu pozdního baroka využíval řád 
trinitářů, kteří přišli do Trnavy v roce 1712. Po zrušení řehole trinitářů 
v rámci josefínských reforem v roce 1782 byl komplex navrácen 
jezuitům, kteří se do města vrátili v roce 1814 a v roce 1853 ve městě 
založili kolegium a noviciát. Budovy, obnovené v roce 1875, jsou 
dodnes v rukou Tovaryšstva Ježíšova. Kostel má jednu loď s lu-
netovou klenbou, ve které se nachází hlavní oltář z let 1755 – 1757, 
ozdobený obrazem Svaté Trojice od Franze Antona Maulbertscha 
z roku 1778. Na levé straně presbyteria je barokní kazatelna z po-
loviny 18. století. Po bocích lodě se nachází pět výklenků s oltáři, 
mj. Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Svatého kříže. Oproti oltáři 
s relikviemi košických mučedníků, na levé straně lodě, je vchod do 
kaple sv. Josefa, se secesními dekorativními prvky. V současnosti se 
v klášteře, kromě cel řeholníků, nachází vydavatelství Dobrá kniha 
a Univerzitní pastorační centrum sv. Stanislava Kostku.

KOSTEL 
NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 
U KLÁŠTERA 
JEZUITŮ
Štefánikova 135/45, 917 
01 Trnava

Trnava
Trnava
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Pamiątki związane pośrednio z Melchiorem Grodzieckim nie zaliczają się 

do najważniejszych atrakcji Wiednia, dlatego wiadomości na ich temat 

próżno szukać w przewodnikach turystycznych. Wszystkie znajdują się 

na niewielkim obszarze dawnego kompleksu jezuickiego, położonego 

w śródmieściu, w okolicach placu dr. Ignaza Seipla. 
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Památky přímo spojené s  Melicharem Grodeckým nepatří k  nej-

důležitějším vídeňským atrakcím, proto o nich nenajdete informa-

ce v turistických průvodcích. Všechny se nacházejí v malém areálu 

bývalého jezuitského komplexu v centru města v okolí náměstí dr. 

Ignáce Seipla.
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W 1385 r. przy dzisiejszej ulicy Postgasse (numery 5, 7, 9) stanęła 
pierwsza siedziba Uniwersytetu Wiedeńskiego (założonego formal-
nie 20 lat wcześniej). Naprzeciwko niej (dziś Postgasse 4) mieścił się 
kompleks klasztorny dominikanów, wzniesiony w stylu romańskim 
w latach 1225–37. W 1551 r. król Ferdynand I sprowadził do Wiednia 
jezuitów, którzy mieli m.in. podnieść uniwersytet z upadku. Zakonni-
cy otworzyli w jego bezpośrednim sąsiedztwie, na terenie klasztoru 
dominikańskiego, własne kolegium, do którego po wiedzę przybył 
w 1595 r. trzynastolatek z odległego Cieszyna. Ucząc się w Wiedniu, 
przyszły święty mieszkał w jednej z kilku miejscowych burs. 

Dziś klasztor dominikański wciąż funkcjonuje przy Postgasse 4. 
Kolegium jezuickie zostało natomiast w roku 1623, już po męczeń-
skiej śmierci Melchiora Grodzieckiego, zintegrowane z Uniwersy-
tetem Wiedeńskim, dla którego jezuici utworzyli w latach 1624–50 

monumentalny kompleks budowli, znany obecnie jako „stary uni-
wersytet”. Na miejscu dawnej kaplicy i kilku okolicznych obiektów 
wybudowano nowe kolegium jezuickie (aktualnie Archiwum Uni-
wersytetu Wiedeńskiego). Funkcje sakralne przejął nowy kościół 
jezuicki, zwany uniwersyteckim, z dwiema charakterystycznymi 
wieżami. Plac, nazywany od tej pory jezuickim, stał się centrum 
naukowego życia stolicy Austrii. W latach 1753–55 stanął na nim 
najbardziej efektowny gmach, znany jako nowa aula uniwersytetu. 
Po zniesieniu zakonu jezuitów w 1773 r., plac zyskał nazwę uniwer-
syteckiego. W 1884 r. uczelnia przeniosła się do obecnej siedziby 
głównej przy Ringstrasse. W 1949 r. zmieniono nazwę placu na 
obecną, dr. Ignaza Seipla.

Wiedeń
Vídeň
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V roce 1385 vzniklo na dnešní ulici Postgasse (čísla 5, 7, 9) první 
sídlo Vídeňské univerzity (formálně založené o 20 let dříve). Opro-
ti ní (v současnosti Postgasse 4) se nacházel klášterní komplex 
dominikánů, postavený v románském slohu v letech 1225 – 1237. 
V roce 1551 král Ferdinand I. pozval do Vídně jezuity, kteří měli 
mj. pozdvihnout univerzitu z úpadku. Mniši zřídili v jejím přímém 
sousedství v areálu dominikánského kláštera vlastní kolegium, do 
kterého kvůli vzdělání přicestoval v roce 1595 třináctiletý kluk ze 
vzdáleného Těšína. Během výuky ve Vídni bydlel budoucí svatý 
na jedné z místních kolejí.

V současné době dominikánský klášter stále funguje na Post-
gasse 4. Jezuitské kolegium bylo v roce 1623 (již po mučednické 
smrti Melichara Grodeckého) spojeno s Vídeňskou univerzitou, 
pro kterou v letech 1624 – 1650 založili monumentální stavební 

komplex, dnes nazývaný „stará univerzita”. Na místě dávné kaple 
a několika okolních objektů bylo postaveno nové jezuitské kole-
gium (dnes Archiv Vídeňské univerzity). Sakrální funkci převzal 
nový jezuitský kostel, nazývaný univerzitní, se dvěma charakteri-
stickými věžemi. Náměstí, doposud nazývané jezuitské, se stalo 
střediskem vědeckého života hlavního města Rakouska. V letech 
1753 – 1755 byla na něm postavena nejhonosnější budova, známá 
jako nová univerzitní aula. Po likvidaci jezuitské řehole v roce 1773 
získalo náměstí název Univerzitní. V roce 1884 se vysoká škola 
přestěhovala do svého současného hlavního sídla na Ringstra-
sse. V roce 1949 byl změněn název náměstí a v současnosti je to 
náměstí dr. Ignáce Seipla.

Wiedeń
Vídeň
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W pomieszczeniach kompleksu klasztornego w latach 1553–1628 
znajdowało się kolegium jezuickie, do którego w latach 1595–1603 
uczęszczał Melchior Grodziecki. W budynku nie ma obecnie żad-
nych pamiątek po świętym.

Klasztor dominikański został wzniesiony w latach 1225–37 w stylu 
romańskim. Pod koniec XIII w. dobudowano do niego kościół, któ-
ry rozebrano podczas oblężenia tureckiego w 1529 r., w związku 
z potrzebą uzyskania budulca na wzmocnienie murów miejskich. 
W 2. poł. XVI w. cesarz Maksymilian II skonfi skował dużą część 
pomieszczeń słabo wówczas prosperującego klasztoru i prze-
znaczył je na kolegium jezuickie (pomieszczenia zwrócono póź-
niej dominikanom). W miejscu dawnej romańskiej świątyni stanął 
w latach 1631–34 obecny, duży i bogato wyposażony barokowy 
kościół Santa Maria Rotunda. Również klasztor otrzymał obecną 
barokową formę w XVII w. Przez kolejne lata kompleks poddawa-
ny był wielu modyfi kacjom, przez co przetrwał tylko częściowo 
w pierwotnej formie.

Jedno ze skrzydeł kompleksu klasztornego jest otwarte dla zwie-
dzających (w określonych godzinach). Z zewnątrz budynek nie robi 
dużego wrażenia, na tle skromnej elewacji wyróżniają się jedynie 
dwa XVII–wieczne portale. We wnętrzu można zobaczyć m.in. 
średniowieczne polichromie, odkryte podczas remontu obiektu 
pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Do najstarszych zabytków 
zachowanych wewnątrz klasztoru należą brama klasztorna z 1. poł. 
XVII w., krużganek z końca XVI stulecia i zabytkowe schody, a w 
kryptach – nagrobki dawnych zakonników. Klasztor dysponuje 
niezwykle cenną biblioteką (26 tys. woluminów, 242 inkunabuły) 
oraz archiwum. Do murów obiektu przylega kancelaria kościoła 
Santa Maria Rotunda. 

KLASZTOR 
DOMINIKAŃSKI

Postgasse 4, 1010 Wien, 
wien.dominikaner.org
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V prostorech klášterního komplexu se v letech 1553 – 1628 nachá-
zelo jezuitské kolegium, které navštěvoval taky Melichar Grodecký 
(1595 – 1603). V současnosti v této budově nenajdeme na světce 
žádné památky.

Dominikánský klášter byl postaven v letech 1225 – 1237 v román-
ském slohu. Na konci 13. století byl k němu přistavěn kostel, který 
byl rozebrán během tureckého obléhání v roce 1529, protože byl 
potřebný stavební materiál pro posílení městských hradeb. V 2. 
polovině 16. století zkonfi skoval císař Maximilián II. velkou část 
prostorů kláštera, který v této době slabě prosperoval a určil je 
na jezuitské kolegium (tyto prostory byly později vráceny domi-
nikánům). Na místě dávného románského chrámu vznikl v letech 
1631 – 1634 současný, velký a bohatě vybavený barokní kostel Santa 
Maria Rotunda. R ovněž klášter v 17. století získal současnou barokní 
podobu. Během dalších let byl komplex mnohokrát přestavován 
a kvůli tomu si původní podobu zachoval jen částečně.

Jedno křídlo klášterního komplexu je návštěvníkům zpřístupněné 
(v určených hodinách). Zvenku není budova impozantní, na pozadí 
skromné fasády vynikají jen dva portály ze 17. století. V interiéru se 
nacházejí středověké polychromie, odhalené v průběhu rekonstruk-
ce objektu na konci 90. let minulého století. K nejstarším památkám, 
které se zachovaly v areálu kláštera, patří klášterní brána z 1. poloviny 
17. století, arkádová chodba z konce 16. století a historické schodiště 
a náhrobky dávných mnichů v kryptách. Klášter má k dispozici mi-
mořádně vzácnou knihovnu (26 tis. svazků, 242 prvotisků) a archiv. 
Ke zdi objektu přiléhá kancelář kostela Santa Maria Rotunda.

DOMINIKÁNSKÝ 
KLÁŠTER
Postgasse 4, 1010 Wien, 
wien.dominikaner.org

Klasztor dominikański w Wiedniu
Dominikánský klášter ve Vídni
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To w stolicy Moraw Melchior Grodziecki wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 

i 22 maja 1603 r. rozpoczął nowicjat, a dokładnie dwa lata później, 22 maja 

1605 r., złożył pierwsze wieczyste śluby ubóstwa, czystości oraz posłu-

szeństwa. Tu także kontynuował swoją działalność w Sodalicji Mariańskiej. 
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Právě v hlavním městě Moravy se Melichar Grodecký připojil k Tovaryšstvu 

Ježíšovu a 22. května 1603 začal noviciát. Přesně o dva roky později 

22. května 1605 složil první sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Zde také 

pokračoval ve své činnosti v Mariánské družině.
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Jezuici przybyli do Brna już w 1578 r. Przystąpili wówczas do 
wznoszenia dużego kompleksu, który objął kościół, kolegium 
(m.in. z biblioteką, czytelnią oraz teatrem), internat dla studen-
tów, przede wszystkim jednak nowicjat czeskiej prowincji jezu-
ickiej. Budowa szkoły, rozpoczęta w roku 1582, trwała ponad 
50 lat. Nowy kościół powstał w okresie 1598–1602. W 2. poł. 
XVIII w. kompleks osiągnął już ogromne rozmiary, miał m.in. sie-
dem dziedzińców. 
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Jezuité přišli do Brna již v roce 1578. Tehdy začali stavět velký kom-
plex, který obsahoval kostel, kolegium (mj. s knihovnou, čítárnou 
a divadlem), kolej pro studenty, ale především noviciát české jezuit-
ské provincie. Výstavba školy začala v roce 1582 a trvala více než 
50 let. Nový kostel byl postaven v období 1598 – 1602. V 2. polovině 
18. století byl již komplex obrovský, měl mimo jiné sedm nádvoří.

Řád byl zrušen v okamžiku, kdy v brněnském noviciátu studovalo 
mnoho významných osobností, včetně historika řehole Bohuslava 

Brno
Brno
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Zakon został rozwiązany w momencie, kiedy w brneńskim no-
wicjacie i kolegium jezuickim studiowało wiele wybitnych postaci, 
wśród nich historyk zakonu Bohuslav Balbín (który, przygotowu-
jąc pierwszy biogram Melchiora Grodzieckiego, wysunął hipote-
zę, iż męczennik pochodził ze szlacheckiej rodziny z Grodźca). 
Majątek klasztoru wraz z kościołem przekazano wojsku z prze-
znaczeniem na koszary. 

Cały kompleks jezuicki zburzono w 1904 r., ocalał jedynie kościół 
Wniebowstąpienia NMP. Poza kościołem jezuickim takie wezwanie 
nosi także gotycka bazylika z XIV w., znajdująca się na terenie 
klasztoru (cysterek, a później augustianów) położonego ok. 1 km 
na zachód, poza ścisłym historycznym centrum. W bazylice można 
zobaczyć m.in. słynny srebrny ołtarz z 1736 r., a w nim – cudowny 
wizerunek Czarnej Madonny. 

Wśród interesujących zabytków warto wymienić górującą nad 
miastem katedrę św. św. Piotra i Pawła, wzniesioną w stylu gotyckim, 
przebudowaną pod koniec XIX i na początku XX w. Obiekt jest jed-
nym z ważniejszych zabytków Republiki Czeskiej, o czym świadczy 
umieszczenie jego wizerunku na monecie 10-koronowej. W Brnie są 
też dwa duże muzea – Muzeum Miasta Brna oraz Muzeum Moraw, 
a także kilka mniejszych muzeów i galerii. W starej części Brna znaj-
duje się wiele efektownych kamienic i pałaców miejskich, budowli sa-
kralnych, pomników i fontann. Miłośników nowszej, modernistycznej 
architektury przyciąga wybudowana w latach 1928–30 willa Tugen-
dhatów, w 2001 r. wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Kościół jest jedyną pozostałością po kompleksie jezuickim z prze-
łomu XVI i XVII w., gdzie Melchior Grodziecki przebywał w no-
wicjacie (1603–05), a następnie wykładał w niższych klasach 
kolegium (1605–06). Święty musiał być w tym miejscu częstym 
gościem. Zespół klasztorny wyburzono w latach 1903–04. Obec-
nie w kościele nie ma żadnych pamiątek po męczenniku.

W okolicy obecnej świątyni początkiem XIII stulecia stanął prawdo-
podobnie romański kościół pod wezwaniem Matki Bożej. Jezuici, któ-
rzy przybyli do Brna w 1578 r. i przejęli po augustianach zabudowania 
klasztoru, początkowo jedynie przebudowali świątynię w stylu baro-
kowym. W 1598 r. podjęto jednak decyzję o jej wyburzeniu i budowie 
nowego kościoła wg projektu Giorgio Gialdiego. Konsekrowano go 
cztery lata późnej. Był to jeden z pierwszych barokowych obiektów 
w Brnie. W XVII i XVIII w. prowadzono jego remonty i drobne prze-
budowy, m.in. w latach 1732–33, kiedy podniesiono wieżę do obec-
nej wysokości. W czasie II wojny światowej, po nalotach alianckich 
w 1944 r. obiekt został poważnie uszkodzony. Był rekonstruowany 
do 1952 r., a w latach 1995–2014 przeszedł gruntowny remont. 

KOŚCIÓŁ
WNIEBOWSTĄPIE-

NIA NMP
Jezuitská 8/5,
602 00 Brno,

www.jesuit.cz/brno
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Balbína, který připravujíc první životopis Melichara Grodeckého na-
stolil hypotézu, že mučedník pocházel ze šlechtické rodiny z Grod-
ce. Majetek kláštera včetně kostela byl předán armádě na kasárna. 

Celý jezuitský komplex byl zbourán v roce 1904, zachoval se 
jen kostel Nanebevzatí Panny Marie. Kromě jezuitského kostela se 
zachovala i gotická bazilika ze 14. století, která se nachází v areálu 
kláštera (cisterciaček a později augustiniánů) mimo užšího his-
torického centra přibližně 1 km na západ. V bazilice je mj. slavný 
stříbrný oltář z roku 1736 se zázračným obrazem Černé madony.

Pozoruhodnou památkou je katedrála sv. Petra a Pavla, která se 
vypíná nad městem. Je to pravděpodobně nejstarší kostel v Brně, 
později přestavěn v barokním a neogotickém slohu. Tento objekt 
je jednou z nejdůležitějších památek České republiky, o čemž svěd-
čí její zobrazení na desetikorunové minci. V Brně jsou dvě velké 
muzea – Muzeum města Brna a Moravské muzeum, a také několik 
menších muzeí a galerií. Ve staré části Brna se nachází mnoho 
krásných historických měšťanských domů a městských paláců, 
sakrálních objektů, památníků a fontán. Milovníky moderní archi-
tektury láká funkcionalistická vila Tugendhat postavená v letech 
1928 – 1930, která byla v roce 2001 zapsána do seznamu světového 
dědictví UNESCO.

Brno
Brno
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Trzynawowa, kolebkowo sklepiona świątynia ma charaktery-
stycznie wydłużone prezbiterium, po dwóch stronach którego znaj-
dują się bogato zdobione, drewniane stalle. Wnętrze utrzymane 
jest w stylu barokowym. W głównym ołtarzu kościoła znajduje się 
obraz Wniebowzięcia NMP, namalowany w 1735 r. przez Feliksa An-
tona Sche�  era, autora także innych obrazów ołtarzowych i malo-
wideł ściennych w świątyni. Nad tabernakulum umieszczono obraz 
Matki Boskiej Śnieżnej z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. 
Według legendy został on przekazany nowicjatowi w Brnie przez 
trzeciego generała Towarzystwa Jezusowego Franciszka Borgiasza, 
zaś przywiózł go rozpoczynający wówczas naukę w tutejszej pla-

cówce Edmund Campion. W nawach bocznych znajduje się kilka 
późnobarokowych ołtarzy oraz cykl ośmiu cennych obrazów ze 
scenami z życia Marii Panny. W krypcie kościelnej z lat 1605–07 
pochowano kilku znamienitych jezuitów, m.in. jednego z najwybit-
niejszych obywateli w historii Brna – Marcina Strzodę z Gliwic. Na 
zewnątrz, od strony ulicy Mozartovej, znajduje się jeszcze jeden 
ciekawy zabytek – bogato zdobiona barokowa brama z 1690 r., 
którą przechodziło się z podwórza kościelnego na teren kolegium 
i nowicjatu.

Wnętrze kościoła jezuickiego w Brnie
Interiér jezuitského kostela v Brně
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Kostel je jediným pozůstatkem jezuitského komplexu z přelo-
mu 16. a 17. století, ve kterém byl Melichar Grodecký v noviciátu 
(1603 – 1605) a ve kterém poté přednášel v nižších třídách kolegia 
(1605 – 1606). Svatý jistě často navštěvoval toto místo. Klášterní 
komplex byl zbourán v letech 1903 – 1904. V současnosti není 
v kostele žádná památka po mučedníkovi.

Na místě současného chrámu stál na začátku 13. století pravděpo-
dobně románský kostel zasvěcený Matce Boží. Jezuité, kteří přišli 
do Brna v roce 1578 a převzali po augustiniánech klášterní budovu, 
na začátku jen přestavěli chrám v barokním slohu. V roce 1598 bylo 
však rozhodnuto, že chrám bude zbourán a bude postavěn nový 
kostel podle návrhu Giorgia Gialdiho. Kostel byl konsekrován o čtyři 
roky později. Byl to jeden z prvních barokních objektů v Brně. V 17. 
a 18. století byl rekonstruován a byly realizovány i drobné přestavby, 
mj. v letech 1732 – 1733, když věž získala svou současnou výšku. 
Během 2. světové války po spojeneckých náletech v roce 1944 
byl objekt významně poškozen. Do roku 1952 byl rekonstruován 
a v letech 1995 – 2014 prošel generální rekonstrukcí.

Trojlodní chrám s valenou klenbou má 
charakteristicky prodloužené presbyterium, 
na jehož obou stranách se nacházejí bohatě 
zdobené dřevěné chórové lavice. V interiéru 
je zachován barokní sloh. V hlavním oltáři 
kostela se nachází obraz nanebevzatí Pan-
ny Marie, namalovaný v roce 1735 Felixem 
Antonem Sche�  erem, autorem také jiných 
oltářních obrazů a nástěnných fresek v tom-
to chrámu. Nad svatostánkem je umístěn 
obraz Panny Marie Sněžné z baziliky Santa 
Maria Maggiore v Římě. Podle legendy tento 
obraz předal noviciátu v Brně třetí gene-
rál Tovaryšstva Ježíšova František Borgiáš, 
a dovezl ho Edmund Campion, který tehdy 
začínal výuku ve zdejším kolegiu. V bočních 
lodích se nachází několik pozdně barokních 
oltářů a cyklus osmi vzácných obrazů s výje-
vy ze života Panny Marie. V kostelní hrobce 
z let 1605 – 1607 je pohřbených několik vý-
znamných jezuitů, například jeden z nejzná-
mějších obyvatel v dějinách Brna – Martin 
Středa z Hlivic. Vevnitř, směrem od Mozarto-
vy ulice, se nachází ještě jedna zajímavá pa-
mátka, a to bohatě zdobená barokní brána 
z roku 1690, která vedla z kostelního nádvoří 
do areálu kolegia a noviciátu.

KOSTEL 
NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE
Jezuitská 8/5,
602 00 Brno,
www.jesuit.cz/brno

Kościół jezuicki Wniebowstąpienia NMP w Brnie
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně
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Kameralny dziś Jindřichův Hradec (ok. 21,5 tys. miesz-

kańców) był w XVII w. drugim pod względem wielkości 

miastem w Czechach. Jego upadek nastąpił na skutek 

wojny trzydziestoletniej oraz pożarów, które nawiedzi-

ły miasto w latach 1773 i 1801. Świadectwem czasów 

dawnej świetności pozostał górujący nad okolicą, ma-

jestatyczny średniowieczny zamek – największa atrakcja 

turystyczna okolicy. 

Obiektem najbardziej interesującym w  kontekście 

historii Melchiora Grodzieckiego, który przebywał tu 

w latach 1606–08, jest kompleks pojezuicki, na który 

składają się budynek dawnego seminarium z interna-

tem (od 1927 r. muzeum miejskie), dawne kolegium (od 

2002 r. Muzeum Fotografi i i Współczesnych Mediów 

Obrazu) wraz z kaplicą św. Marii Magdaleny oraz ko-

ściół Wniebowzięcia Marii Panny. Seminarium jezuickie 

zostało założone w roku 1594 przez Adama II z Hradca, 

najwyższego burgrabiego Królestwa Czeskiego, oraz 

jego żonę Katarzynę z Montfortu. W latach 1595–1605 

w jego sąsiedztwie stanął późnorenesansowy gmach 

kolegium. W latach 1615 i 1801 obydwa obiekty zostały 

poważnie uszkodzone w wyniku pożarów. Po kasacie 

zakonu w roku 1773 w budynku kolegium znalazły się 

koszary wojskowe, w seminarium natomiast – szkoła
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Dnes komorní Jindřichův Hradec (s přibližně 21,5 tis. 

obyvatel) byl v  17. století co do velikosti druhým če-

ským městem. Pokles jeho významu způsobila třicetiletá 

válka a požáry, které postihly město v letech 1773 a 1801. 

Svědectvím časů dávného rozkvětu je majestátní stře-

dověký hrad tyčící se nad městem – největší turistická 

atrakce okolí.

Nejzajímavějším objektem spojeným se životem Me-

lichara Grodeckého, který tady žil v letech 1606 – 1608, 

je bývalý jezuitský komplex, složený z budovy bývalého 

semináře s kolejí (od roku 1927 v ní sídlí městské mu-

zeum), bývalého kolegia (od roku 2002 Muzeum foto-

grafi e a moderních obrazových médií) spolu s kaplí sv. 

Máří Magdaleny a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. 

Jezuitský seminář byl založen v roce 1594 Adamem II. 

z Hradce, nejvyšším purkrabím pražským a nejvyšším 

kancléřem Rudolfa II., a jeho manželkou Kateřinou z Mon-

fortu. V letech 1595 – 1605 byla v sousedství semináře 

postavena pozdně renesanční budova kolegia. V letech 

1615 a 1801 byly oba objekty vážně poškozeny v důsledku 

požárů. Po zrušení řádu v roce 1773 se v budově kolegia 

nacházely vojenské kasárny a v semináři škola.
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Oprócz Melchiora Grodzieckiego z tutejszą wspólnotą jezuicką 
było związanych wiele wybitnych postaci, m.in. historyk i kodyfi -
kator języka czeskiego Bohuslav Balbín czy węgierski bohater na-
rodowy Franciszek II Rakoczy – prawnuk dowódcy oddziału, który 
bestialsko zamordował Melchiora Grodzieckiego i jego towarzyszy.

W tym miejscu w latach 1594–1773 znajdowało się seminarium 
jezuitów. Budynek był kilkukrotnie modernizowany. W czasie 
pobytu Melchiora Grodzieckiego w latach 1606–08 trwała prze-
budowa dwuskrzydłowego obiektu. W muzeum nie ma żadnych 
pamiątek związanych z męczennikiem.

Barokowy budynek z czterema skrzydłami i arkadowym dzie-
dzińcem powstawał w latach 1625–42 w miejscu poprzedniego 
gmachu z lat 1606–08, który spłonął w pożarze w 1615 r. Kolejny 
duży pożar miał miejsce w 1801 r., w roku 1807 obiekt ponownie 
odbudowano. Przylega do niego Brama Nežárecka, pierwotnie 
gotycka, jedyna zachowana z trzech bram miejskich. Na tere-
nie dawnego seminarium znajduje się także, również pierwotnie 
gotycka, kaplica św. Wita. Do 1773 r. mieściło się tu seminarium 
jezuitów, po kasacie zakonu zaś, do roku 1923 – niemiecka szkoła 
podstawowa. W 1925 r. budynek został zakupiony przez miasto, 
a dwa lata później przeznaczono go na siedzibę muzeum, działa-
jącego od 1882 r. w innym miejscu. Za jego najciekawszy eksponat 
uchodzi największa na świecie ruchoma szopka z 1935 r. W 1972 r. 
częścią kompleksu muzealnego stał się miejscowy kościół św. Jana 

MUZEUM 
MIEJSKIE

Balbínovo náměstí 19, 
377 01 Jindřichův Hradec, 

www.mjh.cz
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Kromě Melichara Grodeckého bylo se zdejší jezuitskou řeholí 
spojeno mnoho významných osobností, mj. historik a kodifi kátor 
českého jazyka Bohuslav Balbín a maďarský národní hrdina Fran-
tišek II. Rákóczi – pravnuk velitele oddílu, který krutě zavraždil 
Melichara Grodeckého a jeho společníky.

Na tomto místě se v letech 1594 – 1773 nacházel jezuitský seminář. 
Budova byla několikrát přestavěna. V době pobytu Melichara 
Grodeckého v letech 1606 – 08 byl dvoukřídlý objekt přestavován. 
V muzeu nejsou žádné památky spojené s mučedníkem.

Barokní budova se čtyřmi křídly a ar-
kádovým dvorem vznikla v letech 
1625 –1642 na místě dřívější budo-
vy z let 1606 – 1608, která shořela 
při požáru v roce 1615. Další velký 
požár byl v roce 1801 a v roce 1807 
byl objekt opětovně obnoven. Přile-
há k němu Nežárecká brána, původ-
ně gotická, jediná zachovaná ze tří 
městských bran. V areálu bývalého 
semináře se také nachází rovněž pů-
vodně gotická kaple sv. Víta. Do roku 
1773 zde sídlil jezuitský seminář a po 
zrušení řádu do roku 1923 německá 
obecní škola. V roce 1925 budovu 

MUZEUM JINDŘI-
CHOHRADECKA
Balbínovo náměstí 19, 
377 01 Jindřichův Hradec, 
www.mjh.cz

Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
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Muzeum Jindřichohradecka
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Chrzciciela (wykorzystywany m.in. na koncerty oraz wystawy), 
14 lat później zaś – dawny klasztor minorytów (którego kaplicę 
Wniebowzięcia NMP przekształcono w galerię sztuki kościelnej). 

W tym miejscu w latach 1595–1773 znajdowało się kolegium jezu-
ickie, w którym w roku akademickim 1606–07 Melchior Grodziecki 
zaliczył roczne studium retoryki, w następnym zaś odbył prakty-
kę nauczycielską w niższych klasach szkoły. W muzeum nie ma 
żadnych pamiątek związanych ze świętym.

Wczesnobarokowy, czteroskrzydłowy budynek, ozdobiony cha-
rakterystycznym sgra�  to, powstał w latach 1595–1605. W roku 
1615 poważnie uszkodził go pożar. Odbudowany do połowy 
XVII w., w 1801 r. został ponownie strawiony przez ogień. W roku 
1807 zyskał obecną formę. Do dawnego kolegium przylega ka-
plica św. Marii Magdaleny. Była to prawdopodobnie najstarsza 
świątynia w mieście, powstała jeszcze w XIII w. Jej również nie 
oszczędził pożar z 1615 r. Została odbudowana w stylu wczesne-
go baroku w latach 1628–32. Do dziś w prezbiterium zachowały 
się oryginalne gotyckie okna. Do 1773 r. mieściło się tu kole-
gium jezuitów. Po kasacie zakonu budynek przekazano wojsku, 
które zajmowało go do 1995 r. Wówczas obiekt nabyło miasto. 
W 2002 r. przeznaczono go na siedzibę muzeum i rozpoczęto 
gruntowny remont. Podczas jego trwania w refektarzu oraz au-
dytorium budynku odkryte zostały polichromie o wyjątkowej 
wartości artystycznej.

MUZEUM
FOTOGRAFII 

I WSPÓŁCZESNYCH 
MEDIÓW OBRAZU

Kostelní 20,
377 01 Jindřichův Hradec,
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zakoupilo město a o dva roky později byla určena jako sídlo muzea, 
které do roku 1882 fungovalo na jiném místě. Zajímavým expo-
nátem je pohyblivý betlém z roku 1935, největší na světě. V roce 
1972 se součástí muzejního komplexu stal místní kostel sv. Jana 
Křtitele (využívaný mj. na koncerty a výstavy) a o 14 let později 
i bývalý klášter minoritů (jehož kaple Nanebevzetí Panny Marie 
byla změněna na galerii sakrálního umění).

Na tomto místě se v letech 1595 – 1773 nacházelo jezuitské ko-
legium, ve kterém v akademickém roce 1606 – 1607 absolvoval 
Melichar Grodecký roční studium rétoriky a v dalším roce vyko-
nával učitelskou praxi v nižších třídách školy. V muzeu nejsou 
žádné památky spojené se světcem.

Raně barokní čtyřkřídlá budova s originální sgrafi tovou výzdobou 
vznikla v letech 1595 – 1605. V roce 1615 byla vážně poškozena požá-
rem. Byla obnovena v první polovině 17. století a v roce 1801 opětovně 
vyhořela. V roce 1807 získala dnešní podobu. K bývalému kolegiu 
přiléhá kaple sv. Máří Magdaleny. Pravděpodobně to byl nejstarší 
chrám ve městě, vznikl ještě v 13. století. I on byl postižen požárem 

v roce 1615. Byl obnoven ve slohu raného baroka v letech 1628 – 1632. 
Dodnes se v presbyteriu zachovala původní gotická okna. Do roku 
1773 zde sídlilo jezuitské kolegium. Po zrušení řádu budovu převzalo 
vojsko a sídlilo v ní do roku 1995. Potom objekt koupilo město. V roce 
2002 v ní bylo zřízené sídlo muzea a začala se generální rekonstrukce. 
V průběhu rekonstrukce byly v refektáři a auditoriu budovy odhaleny 
polychromie mimořádné umělecké hodnoty.

MUZEUM 
FOTOGRAFIE 
A MODERNÍCH 
OBRAZOVÝCH 
MÉDIÍ 
Kostelní 20,
377 01 Jindřichův Hradec, 
www.mfmom.cz

Muzeum Fotografi i w Jindřichovym Hradcu
Muzeum fotografi e a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci



90 PL

Kościół wchodził w skład kompleksu jezuickiego w latach 1594–
1773. Można założyć, że Melchior Grodziecki bywał tu częstym 
gościem podczas swojego pobytu w mieście w latach 1606–08. 
W świątyni nie ma jednak żadnych pamiątek związanych ze świętym.

Uznawany za jeden z cenniejszych zabytków gotyku w południo-
wych Czechach kościół powstał w latach 60. lub 70. XIV w. W XV w. 
był niszczony przez husytów (1434) i wojska Jerzego z Podiebra-
dów (1467). W kolejnych latach został rozbudowany, lecz w 1801 r. 
poważnie uszkodził go pożar. Podczas prac remontowych w okre-
sie 1808–28 m.in. obniżono wieżę do wysokości 68 m. Poniżej jej 
kopuły znajduje się taras widokowy, na który prowadzi 153 bardzo 
stromych, spiralnych schodów. Trzynawowa budowla jest orientowa-
na – zamknięte trójbocznie prezbiterium usytuowane jest od strony 

wschodniej. Wnętrze zwieńczono sklepieniami krzyżowo-żebro-
wymi. Większość oryginalnego wyposażenia spłonęła w pożarach, 
aktualne pochodzi głównie z okresu regotyzacji świątyni (lata 70. 
XIX w.). Ołtarz główny, ambona oraz organy są datowane na ok. 
1810 r. Kataklizmy przetrwała kamienna chrzcielnica pochodząca 
z 1525 r. Na szczególną uwagę zasługuje kaplica Špulířska, któ-
rej sklepienie jest majstersztykiem sztuki gotyckiej. W jej wnętrzu 
znajduje się ołtarz z 1856 r. z cenną rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem 
z ok. 1430 r., a także renesansowy nagrobek burgrabiego zamku 
Karlsztejn Jáchyma Oldřicha z Hradca pod którym, w przeszklonej 
tumbie, umieszczono szczątki św. Hipolita – patrona miasta.

KOŚCIÓŁ WNIE-
BOWSTĄPIENIA 

NMP
Za Kostelem,

377 01 Jindřichův Hradec,
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Kostel byl součástí jezuitského komplexu v letech 1594 – 1773. 
Můžeme předpokládat, že Melichar Grodecký ho často navštěvo-
val, když pobýval v tomto městě v letech 1606–1608. Ve chrámu 
nejsou však žádné památky spojené se světcem.

Kostel, který je považován za jednu z nejvzácnějších památek 
v jižních Čechách, vznikl v 60. nebo 70. letech 14. století. V 15. 
století byl poškozen husity (1434) a vojskem Jiřího z Poděbrad 
(1467). V dalších letech byl rozšířen, ale v roce 1801 byl značně 
poškozen požárem. V průběhu opravy v období 1808 – 1828 byla 
mj. do výše 68 m snížena věž. Pod kupolí se nachází vyhlídková 
terasa, na kterou vede 153 velmi strmých spirálovitých schodů. 
Trojlodní budova je orientovaná – uzavřené trojboké presbyte-
rium je situováno na východní straně. Uvnitř jsou křížově-že-

brové klenby. Většina původního mobiliáře shořela při požárech, 
současné vybavení pochází hlavně z období regotizace chrámu 
(70. leta 19. století). Hlavní oltář, kazatelna a varhany se datují 
přibližně do roku 1810. Všechny katastrofy přežila kamenná 
křtitelnice z roku 1525. Mimořádně pozoruhodná je Špulířská 
kaple, jejíž klenba je mistrovským dílem gotického umění. V jejím 
vnitru se nachází oltář z roku 1856 se vzácnou sochou Madony 
s dítětem přibližně z roku 1430 a také renesanční náhrobek 
purkrabího zámku Karlštejn – Jáchyma Oldřicha z Hradce, pod 
kterým jsou v prosklené tumbě umístěny ostatky sv. Hypolita – 
patrona města.

KOSTEL 
NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE
Za Kostelem,
377 01 Jindřichův Hradec,
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci
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Praga jest aktualnie piątym najchętniej odwiedzanym przez turystów 

miastem w Europie. Od 1992 r. jej zabytkowe centrum znajduje się na 

liście światowego dziedzictwa UNESCO. Największe wrażenie na tury-

stach robią gotyckie obiekty z czasów cesarza Karola IV – m.in. most 

Karola, katedra św. św. Wita, Wacława i Wojciecha, kaplica Wszystkich 

Świętych na Hradczanach, ratusz staromiejski czy kościół NMP przed 

Tynem. Oprócz nich na Starym Mieście można obejrzeć Bramę Prochową 

z XV w., średniowieczną bibliotekę klasztoru norbertanów na Strahovie, 

pełne ogrodów i parków wzgórze Petřín z wieżą widokową z 1891 r. czy 

słynną Złotą Uliczkę. W Pradze jest ponad 20 muzeów (m.in. Muzeum 

Narodowe, Muzeum Żydowskie, Muzeum Alfonsa Muchy) i prawie 100 

galerii (wśród nich Galeria Narodowa i Muzeum Kampa). 

W historii stolicy Czech bardzo wyraźnie zaznaczyło się Towarzystwo 

Jezusowe, przybyłe tu już w 1556 r. z inicjatywy króla Ferdynanda I Habs-

burga. Jezuici otrzymali od władcy tereny dawnego klasztoru domini-

kańskiego, spalonego w czasie wojen husyckich. Utworzony przez nich 

w kolejnych latach kompleks budynków zwany Clementinum (od kaplicy 

św. Klemensa, która dała mu początek) ustępuje wielkością jedynie ze-

społowi architektonicznemu na Hradczanach. Jeszcze w 1556 r. założono 

tu klasztor i kolegium. Jednocześnie rozpoczęła się przebudowa całego 

obszaru. W tym celu jezuici nabyli 32 kamienice, siedem dziedzińców 

oraz dwa ogrody. W latach 1578–81 został wzniesiony barokowy kościół 

św. Salwatora, a w latach 1590–1600, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

tzw. Kaplica Włoska. Melchior Grodziecki przebywał w mieście w latach 

1608–09 i 1612–18.

11
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Praha je v současnosti pátým turisty nejnavštěvovanějším evropským 

městem. Od roku 1992 se její historické centrum nachází na seznamu světo-

vého dědictví UNESCO. Největším dojmem na turisty působí gotické stavby 

z období císaře Karla IV. – například Karlův most, katedrála sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha, kaple Všech svatých na Hradčanech, staroměstská radnice nebo 

kostel Matky Boží před Týnem. Kromě nich se na historickém Starém Městě 

nachází Prašná brána z 15. století, středověká knihovna premonstrátů na 

Strahově, vrch Petřín s mnoha zahradami a parky a především rozhlednou 

z roku 1891 nebo světoznámá Zlatá ulička. V Praze sídlí více než 20 mu-

zeí (například Národní muzeum, Židovské muzeum, Muchovo muzeum) 

a téměř 100 galerií (včetně Národní galerie a Muzea Kampa).

Tovaryšstvo Ježíšovo  sehrálo významnou roli v  dějinách českého 

hlavního města. Jezuité přišli do Prahy již v roce 1556 na pozvání krále 

Ferdinanda I. Habsburského, který jim daroval areál bývalého dominikán-

ského kláštera, vypáleného během husitských válek. Jenom architektonický 

soubor Hradčan je větší než komplex budov zřízený v dalších letech jezuity, 

který se nazývá Klementinum podle kaple sv. Klimenta, ta byla první sta-

vbou komplexu. Už v roce 1556 zde byl založen klášter a rovněž kolegium. 

Současně se začala přestavba celého areálu. Za tímto účelem jezuité koupili 

32 měšťanských domů, sedm nádvoří a dvě zahrady. V letech 1578 – 1581 

byl postaven barokní kostel Nejsvětějšího Salvátora a v letech1590 – 1600 

v jeho přímém sousedství tzv. Vlašská kaple. Melichar Grodecký bydlel 

v tomto městě v letech 1608 – 1609 a 1612 – 1618.
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Po wybuchu wojny trzydziestoletniej (1618–48) jezuitów wygna-
no z Czech. Obecną formę Clementinum uzyskało dopiero po 
jej zakończeniu. Powstały wówczas m.in. nowe kolegium wzdłuż 
dzisiejszych ulic Křižovnickiej i Platnéřskiej (1653–84), katedra św. 
Klemensa (1711–15), tzw. kaplica lustrzana (1722–26) oraz wieża 
astronomiczna (1722). Budowę kompleksu i adaptację do stylu 
późnobarokowego zakończono w roku 1729. 

W 1654 r. Clementinum zostało zintegrowane z Uniwersytetem 
Karola, wcześniej protestanckim, od 1622 r. kierowanym przez 
jezuitów. Po rozwiązaniu Towarzystwa Jezusowego w 1773 r. kom-
pleks przeszedł w ręce uniwersytetu. Obecnie Clementinum jest 
siedzibą Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej, która zarządza 
terenem (z wyjątkiem kościołów). 

Melchior Grodziecki pojawił się w praskim kolegium jezuickim już 
w 1608 r., jednak w związku z niezadowalającym wynikiem egza-
minów został odesłany do pracy oświatowej. W 1612 r. powrócił 
do Clementinum, aby odbyć dwuletnie studium teologii moralnej 
i polemicznej. Po uzyskaniu święceń w 1614 r. został regensem 
(przełożonym) bursy ubogich. Urząd ten sprawował przez kolejne 
cztery lata. Od 1616 r. Grodziecki kierował uczelnianą orkiestrą 
i chórem miejscowej bursy imienia św. Wacława, przeznaczonej dla 

CLEMENTINUM
Mariánské náměstí 5, 110 
00 Praga-Josefov, www.

klementinum.com

Praga
Praha

CS 95

Po vypuknutí třicetileté války (1618 – 1648) byli jezuité z území 
Koruny české vyhoštěni. Svou současnou podobu získalo Klemen-
tinum až po ukončení této války, když vznikly mj. nové kolegium 
v dnešní Křižovnické a Platnéřské ulici (1653 – 1684), katedrála 
sv. Klimenta (1711–1715), tzv. Zrcadlová kaple (1722 – 1726) a Ast-
ronomická věž (1722). Výstavba komplexu a přestavba v pozdně 
barokním slohu byla ukončena v roce 1729.

V roce  1654 bylo Klementinum spojeno s Karlovou univerzitou, 
dřív protestantskou a od roku 1622 řízenou jezuity. Po zrušení To-
varyšstva Ježíšova v roce 1773 se právě univerzita stala vlastníkem 
tohoto komplexu. V současnosti je Klementinum sídlem Národní 
knihovny České republiky, která je správcem areálu (s výjimkou 
kostelů).

Melichar Grodecký se v pražském jezuitském kolegiu objevil již 
v roce 1608, ale kvůli neuspokojivým výsledkům zkoušek byl ode-
slán k osvětové práci. V roce 1612 se vrátil do Klementina, aby 
nastoupit na dvouleté studium morální a polemické teologie. Po 
vysvěcení v roce 1614 zůstal regensem (starším) koleje pro chudé. 
Tento úřad zastával další čtyři roky. Od roku 1616 byl Melichar 
Grodecký kapelníkem školského orchestru a sboru místní koleje 
sv. Václava, určené pro chudé studenty, kteří se připravovali pro 

KLEMENTINUM
Mariánské náměstí 5, 110 
00 Praha-Josefov, www.
klementinum.com

Praga
Praha
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ubogich studentów przygotowujących się do stanu kapłańskiego. 
W kompleksie nie ma żadnych pamiątek bezpośrednio związanych 
z Melchiorem Grodzieckim.

Na rozległy kompleks Clementinum składają się budynki dawnego 
kolegium jezuickiego i uniwersytetu, trzy bramy, dwa kościoły, dwie 
kaplice i pięć wewnętrznych dziedzińców z zabytkowymi obiekta-
mi małej architektury, m.in. pomnikami i fontanną. Po jego terenie 
rozsianych jest też w sumie 13 zegarów słonecznych. W związku 
z długim okresem powstawania kompleksu (1556–1729) pracowało 
przy nim wielu architektów. 

Oprócz budowli sakralnych w Clementinum można zobaczyć 
kilka efektownych późnobarokowych wnętrz z 1.poł. XVIII w. Jed-
nym z nich jest tzw. letni refektarz, obecnie przestronna Czytelnia 
Główna Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej, zlokalizowana 
w centralnej części kompleksu, nakryta sklepieniem kolebkowym, 
z dziesięcioma parami pilastrów bogato zdobionych sztukaterią, 
dwoma ogromnych rozmiarów malowidłami z motywami biblij-
nymi oraz ciekawostką w postaci rokokowego pieca kafl owego 
o wysokości 6 m z 1762 r.

Clementinum w Pradze
Klementinum v Praze
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klerický stav. V komplexu nejsou žádné památky přímo spojené 
s Melicharem Grodeckým.

Rozsáhlý komplex Klementina tvoří budovy bývalého jezuitského 
kolegia a univerzity, tři brány, dva kostely, dvě kaple a pět vnitř-
ních nádvoří s historickými prvky drobné architektury, například 
památníky a kašna. V celém areálu Klementina je rozptýleno spolu 
13 slunečních hodin. V souvislosti s dlouhým obdobím výstavby 
komplexu (1556 – 1729) se na ní podílelo mnoho architektů.

Kromě sakrálních staveb je v Klementinu možné vidět několik 
efektních pozdně barokních interiérů z 1. poloviny 18. století. Jed-

ním z nich je tzv. letní refektář, v současnosti prostorná Všeobecná 
studovna Národní knihovny České republiky, umístěná v centrální 
části komplexu, překrytá valenou klenbou s deseti páry pilastrů 
s bohatou štukovou výzdobou, dvěma malbami obrovských rozmě-
rů s biblickými motivy a zajímavost v podobě rokoková kachlová 
kamna vysoká 6 m z roku 1762.

V areálu Klementina se nachází historická knihovna z roku 1722, 
považována za jednu z nejhezčích na světě. Sousedí s několika 
místnostmi, ve kterých jsou v současnosti vystavovány muzejní 

Clementinum w Pradze
Klementinum v Praze
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Na terenie Clementinum znajduje się zabytkowa biblioteka 
z 1722 r., uznawana za jedną z najpiękniejszych na świecie. Są-
siaduje ona z kilkoma pokojami, w których dziś eksponowane są 
obiekty muzealne, związane z historią obserwacji pogody i nieba 
(m.in. sekstanty) oraz gabloty ze starymi księgami. Na parterze 
mieści się tzw. kaplica lustrzana z lat 1722–26. Nazwa może być 
myląca – pomieszczenie jest znacznie bardziej przestronne niż 
typowa kaplica. Obecnie służy przede wszystkim jako sala kon-
certowa, w której występują najlepsi czescy i zagraniczni wyko-
nawcy muzyki klasycznej oraz jazzu. Na bogatą dekorację wnętrza 
składają się lustra, obrazy i freski. Innym ciekawym obiektem jest 
wieża astronomiczna z 1722 r. o wysokości 68 m, z której roztacza 
się widok na centrum Pragi, z tzw. salą południkową, czyli dawną 
pracownią obserwacyjną. Oprócz urządzeń służących do wskazy-
wania południa przy pomocy techniki camera obscura, można tu 
zobaczyć m.in. dwa kwadranty ścienne.

W kościele św. Salwatora Melchior Grodziecki w 1614 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Nie ma w nim żadnych pamiątek związa-
nych ze świętym. 

Najstarszy z czterech obiektów sakralnych w Clementinum i je-
den z dwóch (obok tzw. kaplicy włoskiej) pamiętających czasy 
Melchiora Grodzieckiego, wzniesiony w latach 1578–81 w stylu ba-
rokowym na miejscu dawnej, gotyckiej świątyni. W kolejnych la-

tach dobudowano zachodnią część 
kościoła (1600–01) oraz empory 
wokół naw bocznych i  ośmiokąt-
ną kopułę (1638–59), a także dwie 
barokowe wieże (1714). Przednią 
elewację zdobi 14 posągów z  lat 
1655–60, wykonanych w warsztacie 
Jana Jiřího Bendla. Zachowała się 
tylko część oryginalnego baroko-
wego wyposażenia. Po rozwiązaniu 
zakonu jezuitów w 1773 r. zaginęły 
m.in. ołtarze (w tym ołtarz główny 
z końca lat 30. XVII w.). Dominantą 
wnętrza jest ołtarz główny z 1749 r., 
z fi gurami św. Klemensa i św. Bar-
tłomieja, po bokach przyozdobio-
ny kopią słynnego obrazu Rafaela 
Przemienienie Pańskie pędzla Jana 
Jiřího Heringa z lat 30. XVII w. Spora 
część wystroju została wykonana 
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exponáty, spojené s dějinami pozorovaní počasí a oblohy (například 
sextanty) a vitríny se starými historickými knihami. V přízemí se 
nachází tzv. Zrcadlová kaple z let 1722 – 1726. Název je příznačný, 
protože kaple je zdánlivě mnohem prostornější, a to díky velkému 
počtu zrcadel použitých při výzdobě stěn i klenby. V současnosti se 
využívá zejména jako koncertní síň, ve které vystupují špičkoví čeští 
a zahraniční hudebníci, kteří hrají klasickou hudbu ale i jazz. Bohatou 
výzdobu interiéru tvoří zrcadla, obrazy a fresky. Jiným zajímavým 
objektem je Astronomická věž z roku 1722 vysoká 68 m, ze které je 
pohled na centrum Prahy. Ve věži je tzv. Meridiánová síň – bývalá 
hvězdárna. Mimo zařízení, které slouží k určení poledne technikou 
camera obscura, je tu možné vidět taky dva nástěnné kvadranty.

V kostele sv. Salvátora byl Melichar Grodecký v roce 1614 vysvěcen. 
V kostele nejsou žádné památky spojené se světcem.

Nejstarší ze čtyř sakrálních objektů Klementina a jeden ze dvou 
(spolu s tzv. Vlašskou kaplí) z doby Melichara Grodeckého byl 
postaven v letech 1578 – 1581 v barokním slohu na místě staršího 
gotického chrámu. V dalších letech byla přistavěna západní část 
kostela (1600 – 1601), empory kolem bočních lodí a osmihranná 
kupole (1638 – 1659) a také dvě barokní věže (1714). Čelní fasádu 
zdobí 14 soch z let 1655 – 1660, zhotovených v dílně Jana Jiřího 
Bendla. Zachovala se pouze část původního barokního vybavení. 
Po zrušení řádu jezuitů se v roce 1773 ztratily mj. oltáře (včet-
ně hlavního oltáře z konce 30. let 
17. století). Dominantou interiéru je 
hlavní oltář z roku 1749 se sochami 
sv. Klimenta a sv. Bartoloměje. Boky 
oltáře jsou vyzdobeny kopií slavné-
ho obrazu Rafaela Proměnění Krista 
namalovanou Janem Jiřím Heringem 
ve 30. letech 17. století. Poměrně vel-
ká část vybavení byla vyhotovena 
zmíněným Janem Jiřím Bendlem, 
mj. část uměleckých štuk a dřevěné 
sochy 12 apoštolů, které zdobí zpo-
vědnice, nacházejí se pod stěnami 
bočních lodí z let 1673 – 1675. Chrám 
je považován za jednu z nejzajíma-
vějších barokních památek v Praze. 

V přímé blízkosti kostela, za pres-
byteriem, se nachází kaple Nane-
bevzetí Panny Marie (tzv. Vlašská 
kaple), do které je vchod z Karlovy 

 KOSTEL 
NESVĚTĚJŠÍHO 
SALVÁTORA
Křižovnické náměstí 2, 110 
00 Praha-Staré Město, 
www.farnostsalvator.cz

Rzeźby zdobiące elewację kościoła św. Salwatora w Pradze
Sochy zdobící kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze
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przez wspomnianego Jana Jiřího Bendla – m.in. część kunsztow-
nych sztukaterii oraz drewniane fi gury 12 apostołów, które zdobią 
stojące pod ścianami naw bocznych konfesjonały z lat 1673–75. 
Świątynia jest uważana za jeden z najciekawszych barokowych 
zabytków w Pradze. 

W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, za prezbiterium, znaj-
duje się kaplica Wniebowzięcia NMP (tzw. kaplica włoska), do 
której wchodzi się od ulicy Karlovej. Została zbudowana w latach 
1590–1600 dla pierwszych Włochów, którzy osiedlili się w Pradze, 
zrzeszonych w Sodalicji Mariańskiej włoskich artystów, rzemieśl-
ników i kupców. Powstała w obrębie Clementinum, ponieważ 
jezuici mogli odprawiać nabożeństwa w ich ojczystym języku. 
Obiekt jest rzadkim przykładem architektury manierystycznej 
w Europie Środkowej.

Melchior Grodziecki duszpasterzował tu w niedziele i święta po 
uzyskaniu święceń kapłańskich, w latach 1614–1618. Kazania i ka-
techezy głosił w języku czeskim, którego nauczył się w brneń-
skim nowicjacie. Obecnie w świątyni nie ma żadnych pamiątek 
związanych z męczennikiem.

Přední Kopanina pierwotnie była oddzielną wsią, położoną 
ok.  10  km na północny zachód od Pragi. Pierwsza pisemna 
wzmianka o niej pochodzi z 1285 r. W roku 1573 cesarz Maksy-
milian II przekazał ją na własność praskim jezuitom. Znajdująca 
się we wsi rotunda pod wezwaniem św. Marii Magdaleny pocho-
dzi z 1. poł. XII w. (według legendy pierwsza świątynia w tym 
miejscu została założona przez św. Ludmiłę). Konstrukcja bu-
dowli odbiega nieco od najbardziej typowego dla rotund układu 
nawa-apsyda, ze względu na niewysoką wieżę i dobudowaną 
w późniejszym czasie ofi cynę. W 1779 r. zawaliło się romańskie 
sklepienie. Wnętrze odtworzono w połowie XIX w., już w stylu 
neogotyckim, i skromnie wyposażono. W apsydzie wisi tryptyk 
z 2. poł. XIX w., z obrazami przedstawiającymi pokłon trzech króli 
pośrodku oraz św. Ludmiłę i św. Wacława. W nawie znajduje się 
relief ołtarzowy z motywem Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa 
z przełomu XVI i XVII w. Powyżej – witraże z przedstawieniem 
św. Ludmiły i św. Wacława z 1945 r. Najważniejszym zabytkiem 
wnętrza jest unikatowa wczesnogotycka chrzcielnica, która znaj-
duje się przy wejściu. Kościół jest jedną z niewielu zachowanych 
do czasów obecnych rotund romańskich.

KOŚCIÓŁ 
ŚW. MARII 

MAGDALENY 
Hokešovo náměstí 193, 164 
00 Praga-Přední Kopanina

CS 101

ulice. Byla postavena v letech 1590 – 1600 pro první Italy, kteří se 
usídlili v Praze a byli sdružení v Mariánské družině italských umělců, 
řemeslníků a kupců. Vznikla v areálu Klementina, protože jezuité 
mohli sloužit mše v jejich rodném jazyce. Objekt je ojedinělým 
příkladem manýristické architektury ve střední Evropě.

V letech 1614 – 1618 zde Melichar Grodecký po vysvěcení vykonával 
pastorační činnost v neděli a svátky. Kázání a katecheze přednášel 
v českém jazyce, který se naučil během noviciátu v Brně. V sou-
časnosti nejsou v chrámu žádné památky spojeny s mučedníkem.

Přední Kopanina byla původně samostatnou vesnicí, položenou 
přibližně 10 km na severozápad od Prahy. První písemná zmínka o ní 
pochází z roku 1285. V roce 1573 ji císař Maximilián II. předal do vlast-
nictví pražským jezuitům. Rotunda sv. Máří Magdaleny, nacházející se 
ve vesnici, pochází z 1. poloviny 12. století (podle legendy byl první 
chrám na tomto místě založen sv. Ludmilou). Konstrukce stavby se 
poněkud liší od dispozice typické pro rotundy (loď – apsida), protože 
má nevysokou věž s později přistavěným křídlem. V roce 1779 se 
zřítila románská klenba. Interiér byl obnoven v polovině 19. století 
již v neogotickém slohu a skromně vybaven. V apsidě visí triptych 
z 2. poloviny 19. století, s obrazy představujícími: uprostřed – Klanění 
tří králů, a po bocích sv. Ludmilu a sv. Václava. V lodi se nachází 
oltářní reliéf s motivem Ukřižování Ježíše Krista z přelomu 16. a 17. 
století. Výše jsou umístěny vitráže se zobrazením sv. Ludmily a sv. 
Václava z roku 1945. Nejdůležitější památkou interiéru je unikátní 
raně gotická křtitelnice, která se nachází u vchodu. Kostel je jednou 
z mála románských rotund zachovaných do dnešních časů.

KOSTEL SV. MÁŘÍ 
MAGDALENY
Hokešovo náměstí 193, 
164 00 Praha-Přední 
Kopanina

Kościół św. Marii Magdaleny w Pradze
Kostel svaté Máří Magdalény v Praze
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Szlak św. Melchiora Grodzieckiego, liczący 1600 km, obejmuje 

11 miejscowości położonych w Polsce, Czechach, Austrii i na 

Słowacji, związanych z biografi ą urodzonego w Cieszynie pod 

koniec XVI w. jezuity i męczennika. Są wśród nich zarówno 

chętnie odwiedzane przez turystów miasta, jak i mniejsze, uro-

kliwe miejscowości, których potencjał nie został jeszcze odkryty.

Po stopách sv. Melichara Grodeckého je cesta o délce 1600 km, 

která zahrnuje 11 míst a vede územím Polska, České republiky, 

Rakouska a Slovenska. Místa jsou svázána s životem jezuity 

a mučedníka, který se narodil v Těšíně koncem 16. století. Jsou 

mezi nimi města, která jsou hojně navštěvována turisty, ale 

i menší okouzlující místa s dosud neobjeveným potenciálem. 
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