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INFORMACJE OGÓLNE:
Lokalizacja: Miejscowość/ Region / Kraj
Częstochowa

Tytuł/pełna nazwa instytucji:
Klasztor Paulinów

Typ instytucji: muzeum publiczne, zbiory muzealne instytucji lub organizacji (biblioteka,
towarzystwo naukowe), kolekcja prywatna

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):
Skarbiec przy sanktuarium i klasztorze zakonu paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
został udostępniony dla osób świeckich, głównie pielgrzymów co najmniej od 1882 r. W
jego zbiorach znalazły się dary władców i możnych, pamiątki historyczne i zabytki kościelne.
Obecnie Skarbiec jest jednym z kilku Muzeów Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze.

Daty działalności / zakres czasowy:
1896

Dostępność

ograniczona

Rodzaj pamięci

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

DANE INSTYTUCJI :
OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA
DANE ADMINISTRACYJNE –
województwo/powiat/gmin

ul. o. A. Kordeckiego 2,
42-225 Częstochowa

1896: pomieszczenie nad
zakrystią kościoła



a/ulica/ nr działki, zmiany
siedzib (daty);
REGION HISTORYCZNY

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/ WWW

34 377 77 77

GODZINY OTWARCIA ok. 1920: “Wejście
dozwolone tylko w pewnym
oznaczonym przez wła dze
klasztorne czasie. Przy
wejściu do skarbca jest
konfesjonał na dole do
słuchania spowiedzi
głucho niemych”,
(Przewodnik, ok. 1920: sn)

DYREKTORZY
ZARZĄDCA
Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowan
y)

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

Założyciele/ właściciele: osoby lub instytucje (podstawowe dane biograficzne lub krótka
charakterystyka)

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe dane
biograficzne, ważniejsze osiągnięcia)

Organizacje związane z muzeum oraz działające przy muzeum (krótka charakterystyka,
najważniejsze postaci, historia, datowanie)

Kalendarium (historia instytucji)



1882 obchody 500-lecia sprowadzenia obrazu Matki Bożej do Częstochowy; Skarbiec
udostępniany pątnikom za pozwoleniem władz klasztoru

1900 pożar wieży Sanktuarium

1902 projekt utworzenia muzeum „pamiątkowego”  Augustyna Kordeckiego

1909 kradzież sukien obrazu Matki Bożej i kosztowności z ołtarza

1914-08-03 zajęcie Częstochowy przez wojska niemieckie

1918 porządkowanie zbiorów Skarbca przez Stanisława Tomkowicza

Zbiory i skarbniec przy sanktuarium i klasztorze zakonu paulinów na Jasnej Górze w
Częstochowie udostępniony był dla pątników co najmniej od 1882 r. Znajdował się w
pomieszczeniu nad zakrystią, prezentowano w nim najcenniejsze zabytki, głównie rzemiosła
artystycznego, gromadzone do średniowiecza do czasów współczesnych, w większości
pochodzących z darów królewskich. Początkowo na zwiedzanie konieczne było uzyskanie
pozwolenia władz klasztornych, w dwudziestoleciu międzywojennym, po modernizacji
ekspozycji, zbiory udostępniane były stale, dla podniesienia komfortu zwiedzania urządzono
drugie wejście do Skarbca od strony wałów (1932). W zespole budowlanym klasztoru
znajdowały się ponadto biblioteka, w Sali Rycerskiej rozwieszone były obrazy ilustrujące
dzieje zakonu i sanktuarium oraz portrety dostojników duchownych. W 1902 r. wczesny
przeor Klasztoru Jasnogórskiego, Euzebjusz Rejman zaproponował upamiętnienie 300-letniej
rocznicy urodzin Augustyna Kordeckiego (1603-1673) założenia muzeum „pamiątkowego”
jego imienia. Projekt ten nie został wówczas zrealizowany. Skarbiec stanowił istotny punkt
zwiedzania w czasie pielgrzymek do Sanktuarium, zakonnicy prowadzili pamiątkową księgę
gości.

W czasie I wojny światowej, po wkroczeniu do Częstochowy wojsk niemieckich dowódcy
wojskowi oraz cesarz Wilhelm IV zwiedzili klasztor i jego zbiory. Skarbiec odwiedził również
Fryderyk-August III po zajęciu miasta przez wojska austriackie (1915). W 1918 r. na prośbę
o.o. Paulinów uporządkowania skarbca, w celu zapewnienia należytych warunków
przechowywania i zabezpieczenia zbiorów podjął się Stanisław Tomkowicz, przy współpracy
z zakonnikami. Planowano także wykonanie katalogu tkanin i szat liturgicznych znajdujących
się w zbiorach Skarbca.

W dwudziestoleciu międzywojennym ekspozycja została zmodernizowana, wykonano nowe
szafy i witryny, a także wykonano dodatkowe wejście ułatwiające komunikację i płynne
zwiedzanie Skarbca. Dostęp do Skarbca w czasie II wojny światowej był ograniczony.
Obecnie na terenie Sanktuarium funkcjonuje kilka Muzeów Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej
Górze, m.in. Skarbiec, Muzeum 600-lecia, Bastion św. Rocha.

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)



1882: naczynia liturgiczne, monstrancje, ołtarzyk mahoniowy podróżny, ornaty i tkaniny
kościelne; głównie dary władców i ich rodzin (Jadwigi, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta
Starego, Bony, Zygmunta Augusta, Stefana batorego, Władysława IV, Michała Korybuta i
Eleonory Wiśniowieckich, Jana III Sobieskiego, królewicza Jakuba, Konstantego, Aleksandra;
Augusta III i Marii Józefiny); przedmioty związane z wojskiem buławy hetmańskie pałasze
pochwy i rękojeści mieczy, ryngrafy, należące do władców i hetmanów; fragmenty i
przykłady kompletnego uzbrojenia, zbroi, skrzydła husarskiego, moździerze, granaty i kule
armatnie, laski pułkowe; relikwiarze, lichtarze, krucyfiksy, pasy kontuszowe i różańce;
kielichy i naczynia, figury świętych i aniołów, biżuterię;

Do najcenniejszych przedmiotów należały tzw. orbat królowej Jadwigi ze złotej lamy
haftowany; monstrancja na pamiątkę oswobodzenia Polski od Szwedów wyk. Wacław
Grotko, 1672 złota z brylantami, szafirami, rubinami, szmaragdami i perłami wykonana z
klejnotów skarbcowych; ornat obrządku wschodniego; krzyż rubinowy dar cesarzowej
austriackiej Zyty; obraz zdobiony kamieniami szlachetnymi dar Augusta III; laska pielgrzymia
ks. Radziwiłła Sierotki; Order Złotego Runa dar Władysława IV

Obiekty szczególne (o szczególnym znaczeniu symbolicznym, ważne dla nauki lub sztuki,
komentowane, słynne)

Strategia pozyskiwania zbiorów

Darczyńcy/Fundatorzy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka przekazanych
darów/sprzedanych eksponatów; data)
Królowa Jadwiga; Kazimierz IV; Zygmunt I; Stefan Batory; Dawid Konarski opat cystersów z
Oliwy; Księżna Czartoryska; Konstancja druga żona Zygmunta III; Wolski i Żakińscy;
Władysław IV; Cecylia Renata; fundacja Ossolińskich; Kardynał Vidoni z Rzymu; Michał
Korybut Wiśniowiecki i Eleonora Austriacka; rodzina Denhoffów; Jan III Sobieski; Jakub
Sobieski; Żółkiewski, Kalinowski, Potocki, ks. Jabłonowskiego, Ks. Krassowski, kard. Michał
Radziejowskiego, Anastaty hr. Miączyński, Michał Potocki, opat Morzkowski, Joanna z
Grudzińskich, Uczennice Instytutu Głuchoniemych;

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:
Wystawy stałe



1888: pomieszczenie nad zakrystią: okazy rzemiosła i wot akrólewskie; Sala rycerska: obrazy
1932: Skarbiec nad zakrystią, wejście po schodach z zakrystii, “dla wygody zwiedzających,
zwłaszcza w cza sie pielgrzymek, urządzono drugie wejście z wałów” (Skarbiec, 1932: 5): w
sali skarbca 10 szaf (naczynia liturgiczne; przedmioty związane z wojskiem; krucyfiksy,
lichtarze; relikwiarze), 6 witryn w których prezentowane były naczynia liturgiczne (ornaty i
szaty liturgiczne; różańce, koronki; zegary, obrazy, ołtarz podróżny, pamiątki historyczne).
“W gablotkach ze szkłem jest rozmaitego rodzaju biżuterja, pamiątki, naszyjniki, breloki,—
24—ordery, zegarki z rozmaitych epok—wszystkie jednak zdobne prawdziwemi kamieniami”,
(Skarbiec, 1932: 23-24)

Wystawy czasowe

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

Współpraca instytucjonalna (muzea, uczelnie, towarzystwa, administracja itd.)

Zasięg działalności (informacje o miejscu pochodzenia zwiedzających, komentatorów,
autorów relacji itd.)

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)
1914: “Już w dniu 14 sierpnia 1914 roku generalicja i wyżsi oficerowie sztabowi wojsk
niemieckich zwiedzali szczegóło wo Bazylikę Jasnogórską z jej kaplicami: Matki Boskiej
Kodeńskiej, Jabłonowskich, Denhoffów i in., skarbiec, wie żę, bibliotekę i t. d., przyczem
najdłużej pozostawali na modlitwie w kaplicy Najśw. Maryi Panny”, (Łaziński, 1919: 33)
“cesarz [Wilhelm IV] udał się do skarbca, gdzie zwróciły jego szczególną uwagę stare hafty
na ornatach i chorąg wiach, oraz do biblioteki, gdzie „raczył się“ podpisać w książce
pamiątkowej, poczem, po szczegółowym obejrzeniu rzeźb i obrazów na wielkim kościele,
klasztor opuścił.Przy tej sposobności ces, Wilhelm złożył 10,000 ma rek, jako ofiarę na
klasztor” (Łaziński, 1919: 35)

“W dniu 17 maja 1915 r. odwiedził Jasną Górę Fryde ryk-August III, król saski. O godz. 9 rano
król, w otocze niu świty, udał się automobilem na Jasną Górę, gdzie wysłuchał Mszy Świętej
w cudownej kaplicy. Przez cały czas nabożeństwa Fryderyk-August III klęczał, modląc się
gorąco. Po zwiedzeniu skarbca, biblioteki klasztornej i t. d„ król udał się na Wały, gdzie
dokonał szeregu zdjęć, mię dzy innem i pierwszej stacji Męki Pańskiej” (Łaziński, 1919: 37)
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Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)
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Ciekawe cytaty
“pomnożyły się wota na ołtarzu Maryji, pomnażał się i skarbiec nie pomału. Z ważniejszych
pamiątek i ofiar wymieniamy porządkiem czasu, jak były ofiarowane te, które głównie
zasługują na uwagę pątników. 1. Podług podania, najstarszą pamiątka na Jasnej Górze jest
ryza czyli ornat porządku wschodniego [...]. 2. Krzesło z poręczami, z drzewa dębowego,
kością słoniowa w gwiazdki wykładane, wyplatane trzciną, w poręczach ma szufladki.
Krzesło to ma byc po Kazimierzu W. [...]. 3. Roku 1393 Królowa Jadwiga ofiarowała własną
ręką robiony ornat [...]. 4. R. 1484 Kazimierz IV [...] darował Jasnej Górze ołtarzyk hebanowy
[...]. 5. R. 1510 Zygmunt I król polski złożył w ofierze wielki srebrny krzyż ważący 17 funtów
wewnątrz z relikwią Krzyża Śgo, a który tenże król własną ręką wyrobił [...]. 6. R. 1542
darował tenże król piękną w gotyckim stylu monstrancję, którą również własną zrobił ręką.
7. 1581 Stefan Batory ofiarował miecz swój obosieczny [...]. 8. R. 1611 Dawid Konarski opat
cystersów z Oliwy [...] ofiarował statuetkę Matki Bozkiej Niepokalanie Poczętej z bursztynu.
9. R. 1624 Księżna Czartoryska dała mały stołowy zegar. 10. R. 1626 Konstancja druga żona
Zygmunta III darowała ornat bogaty [...]. 11. R. 1631. Wolski i Żakińscy ofiarowali kosztowny
obraz [...]; 12. R. 1638 Władysław IV ofiarował złoty łańcuch wysadzany brylantami w
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kształcie kokardy; żona zaś jego Cecylia Renata dała kanak złoty dyjamentowy” (Jasna Góra,
1888: 208-211)

“Oprócz powyższych, pobieżnie tylko zebranych tu darów, znajduje się jeszcze w skarbcu
wielkie mnóztwo innych, mniej kosztownych lub nawet drogich darów, których dawcy światu
i zgromadzeniu znani być nie chcieli” (Jasna Góra, 1888: 216)

“zakrystyi jest wejście do skarbca , w którym mieści się wiele pięknych, drogocennych i
ciekawych pamiątek” (Adamczyk. 1903, cz. I:67)

“Mówiono o okradzeniu skarbca, o pastwieniu się nad starcem—-przeorem, o uwięzieniu
niektórych zakonni ków, wypędzeniu ich z cel i zajęciu takowych przez żołdactwo, o
zbezczeszczeniu świętego miejsca rozpustą ofi cerów i sztabu, o masowych rozstrzeliwaniach
na Jasnej Górze, a nawet o wywiezieniu Cudownego Obrazu. Tym czasem, oprócz wyżej
wspomnianych okrucieństw pod Ja sną Górą, sam klasztor, ani też jego mieszkańcy, a
tem bardziej O. o. Paulini, poza nieporozumieniami 4 przykroś ciami prywatnemi nic od
Niemców nie ucierpieli. Może i była intencja ograbienia skarbca i kaplicy z kosztowności—
fakt jednak pozostaje faktem i świadczy, jak wtedy było trudno o prawdę, tembardziej, że
spalenie Kalisza uspra wiedliwiało wszelkie podejrzenia” (Łaziński, 1919: 29)

“Dr. Stanisław Tomkowicz, jako wybitny znawca starożytności, podjął się przy wskazówkach
O. O. Paulinów przy prowadzić do porządku skarbiec Jasnogórski i zapewnić zabytkom
należyte przechowanie. Nie wszystkie jednak postanowienia, jakie zapadły na wspólnych
uchwałach, mo gą, niestety, wejść w wykonanie, wskutek braku środków materialnych”
[1918] (Łaziński, 1919:124)

“Skarbiec i jego uporządkowanie powierzono znanemu i głośnemu w kraju całym znawcy
starożytności, Dr. Stanisławowi Tomkowiczowi, który wyraził się, że uważa sobie za chlubę
zrobić coś dla chwały i czci Matki Bożej, Królowej Polski. Tenże sam p. Tomkowicz wraz ze
znanym w świecie uczonym O. Kowalskim, Cystersem, i przy pomocy o. o. Paulinów
przyrzekł skatalogować wszystkie szaty liturgiczne, wskazać czas ich pochodzenia, by ułatwić
ogółowi polskiemu poznanie tych cennych za bytków” (Łaziński, 1919: 127-128)

“Skarbiec Jasnogórski jest jesz cze godny uwagi z tego względu, że na pamiątki w nim
będące składały się dary naszych pobożnych królów, królowych, panów i pań, którzy uważali
sobie za największy zaszczyt, a jednocześnie i obowiązek zło żyć jaką ofiarę swej Królowej
Niebieskiej”, (Skarbiec, 1932:8)
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