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Wstęp

Z okazji Świętokrzyskich Dni Kultury postanow i liśmy zaprezennaszym czytelnikom artykuły i ryciny dotyczące regionu kieleckiego wybrane z "Tygodnika Ilustrowanego ,ł z lat 1859-1934. Jest
to jedno z najciekawszych czasopism polskich XIX i pocz.XX wleku
przejętych do zbiorów WBP w Kielcach z bibliotek podworskich. Posiadamy 75 roczników (w tym niestety część dekcmpletów) spośród 80,
które si ę ukazały- wystawa jest więc również inrormacją o zasobach
Czytelni Czasopism.
Historia " Tygodnika Ilustrowanego" sięga roku 1859. Czasopisffio to
powstało z inicjatywy Józefa Ungra- doświadczonego wydawcy i rrukarza; pierwszym redaktorem został Ludwik Jenike. Popularny tygodniY
społeczno-kulturalny był na wskroś nowoczesny zarówno pod wzgl ędem
formy zewnętrznej, jak i sposobu redagowania treści. Cechą wyróż
niającą "Tygodnik Ilustrowany"
na tle innych czasopism polsk ich
była jego szata graficzna nie ustępująca analogicznym
c zasopismor
zachodnioeuropejskim. Stronę tytułową ozdabiała okazała vli nieta
przedstawiająca przeprawę przez most warszawsk i od strony Pragi,
z. widokiem na Krakowskie Przedmieście, Zamek Królewski i Stare "iasto. Każdy numer zawierał przeciętnie pięć drzeworytowych ilustrac ji
na dobrym poziomie artystycznym. Ilustracje te były wykonywane w utworzone j dla potrzeb "Tygodnika" pracowni drzeworytnicze j ~ trud niającej ksylografów nie~ieckich a następnie wyszkolonych w tej szt uc e
Polaków . Dział artystyczny osiągnął ~7soki poziom zwłaszcza w okresie kierownictwa Juliusza Kossaka (1862-1868). Ilustrowali m.in.
W.Gerson. K.Pillati i ~ .i A.Gierymscy. Redakcja pisma pozyskała liczne grono stałych współpracowników oraz korespondentów krajowych i zagranicznych. Wśród nich byli: Józef Ignacy Krasz .Jwski, Józef Korzeniowski, Ludwik Kondratowicz, Antoni Edward Odyniec, Narcyza Żmichow
ska, Deotyma, Lucjan Siemieński, Józef Szujski, Konrad Szajnocha.
W początkowym okresie istnienia czasopismo posiadało wyłącznie profil
tować
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historyczno-archeologiczny. Odgradzanie si ę redakcji "Tygodnika
Ilustrowanego" od wypadków dnia oieżącego nie dało si ę je:irak utrzy~Ć w "ych czasach, gdy pojawiły si ę inne pisma o podobnym charakterze. Jenike stopniowo przeobraził program pisma. Pierwszym krokiem w tym kierunku było wprowadzenie w r.1866 wiadomośc i
wydarzeniach kulturalnych za granicą. Z czasem powiększono d, ~ł artykułów społeczno-politycznych. Ostatecznie na treść pisma
kład ały
się życiorysy wybitnych Polaków, korespondencje z podróż~ krajowych
i zagran : cznych, opisy ważniejszych wydar z eń na ś wie cie ~ spomnie
nia z przeszłości, opisy zabytków architektonicznych i pamiąt e k historycznych, odkryć naukowych i wynalazków, utwory liieruck ie autorów polskich i obcych zamieszczane w odcinkach ora z : zrywki umysłowe. Uwag ę zwraca konsekwentne propagowanie na ~ .ch "Tygodnika "
rozwoju przemysłu, ha,ndlu i unowoc2'. eśniania gO";l<"larki rol nej.
W po łowie 1882 r. odkupiła "Tygodnik II us t ro~',ll! . " od Grac jana Ungra spółka złożona z Adolfa Pawińskiego, Lud ......d. Jenikego '_ firmy
Gebethner i Wolff- w trzy lata później pra'.""! <r.asności nabyła w całości firma Gebethner i Wolff. Robert WoIL. był redaktorem odpowl.ed z ialnym, zaś faktyczne kierownictwo pi 6~. ob jął Wincenty Korotyń
ski- dziennikarz warszawski. Zaznac zyły się ró wnież pewne zmiany
w szacie graficznej. Drzeworyt był wypi erany przez metodę cynkograficzną.·W 1892 r. na okładce "Tygodnika" ukazała si ę pierwsza wykonana w Warszawie nową techniką reprodukcji kolorowej akwarela Piotra Stachiewicza " Panna Młoda".
W latach 1898-1906 funkcję kierownika literackiego pełnił znany krytyk literacki Ignacy Matuszewski, a pismo osiągnęło w tym czasie
najwyższy poziom literacki nie prześcigni ony w ciągu następnego trzydziestolecia przez żadne czasopismo polskie. Szczególnie akcentowano
tu koncepcje literackie modernistów. W latach następnych oficjalnie
jako redaktor • ;.Tygodnika" występował J6zef WOlff, lecz faktycznJ'IIl
kierownikiem pisma był poeta i krytyk literacki Artur Oppman( Or-Ot ).
'Ii roku 1920 miejsce Artura Opphlana zajął Stanisław Lam. Obok niego
zespół redakcyjny tworzyli Zdzisław Dębicki i Piotr Choynowski,który
z kolei zastąpił Adama Grzymałę-3iedleckiego. Stanisław Lam nie znalazł kontynuatorów w kolejnych redaktoracD pisma- Władysła~ie Zawistowskim, ~ac1awie i Janie Gebethnerach. "Tygodni k" , mimo iż
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do krótszej lub dłuższej współpracy ludzi znanych i cenionyc",
jak Władysław Skoczylas, Tadeusz Boy-Żeleński, Jan E.Skiwski, Wacław
Husarski, ~nrad Stromenger ; mimo,że zamieszczał na swych Łamach taz że dzieła literacko wybitne, nie potrafił odzyskać pozycji, jaką zaj~ował w życiu kulturalnym w ostatnich dekadach ubiegłego wieku.
W latach 1936-37 redaktorem pisma był W.Czarski a następnie Cz.Straszewicz.
W roku 1939 "Tygodnik Ilustrowany" doczekał się os iemdziesięciolet
niego jubileuszu; był jednym z najdłużej ukazujących się czasopism
polskic~,dysponował wielkim i ważnym dorobkiem pUblicystycznym , i literackim.
Tematyka związana z kielecczyzną nie jest oczywiście pier~szoplanową
na Łamach "Tygodnika", sądzimy jednak, że ,zainteresuje czytelników
ukazując znane nam zabytki i miejscowości tak, jak wyglądały w XIX w.
lub na początku naszego stulecia.
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przyroda Ziemi Kle1eckiej

Gablota I
1. Kościół kollegiacki w Kie1cacll/F.K.S . ; rysował z natury LeYicki.-

'fyg.llustr. 1862 t.S

Dr

123 s.47-49, drzeworyt s.48

Pałac zwany dawniej po-biBkupiDI w Kielcach., obecnie s ied l.ba rząd u
Guberni.alDego( notatka z odsyhczem do artykułu F. M.S.
n-rze 4 7
z 1860 r. 8.436-438).- Tyg.llustr. 1867 t. 16 Ill." 425 s . ł . drzeworyty: Pa1:ae zwany dawni~j poOlskupim w Kielcach ••• s .~ • Portyk
JE.rIIurowy tegoż pclłacu s.233
3. Kielich 1IS.zalDy .z XVI wieku z anneń&kim napisem( , .w :;:0. :lrze ś . p .
'f .Ziel1ńskiego w Kielcach. .... )/J6ze.f Łepkowaki ; ry - 4ał Polkowski
podług fotografii Beye.ra ; rytoval: labIe w d rze1lG>r
Li Tygodnika.1'yg.Iluatr. 1859/60 t.1 nr 34 s.}01, drzeworyty: t Lelich mszalny ze
zbioru ś.p.!.Ziel1D.skiego, Napi s znajdujący '.lip . _ powyż sz ym kieli-

2.

chu 8.301

4-.

Gab10ta II
i klasztor ś.Iatarzyuy pod Ł;rs ~ r =;oą / Władysław Male sze,,·
ski. - 'lyg.llustr.· tB60 t.2 . nr 62 8.5B7-:idS :irzeworyt 8:586

Kościół

5 . Z wyc i eczki w G.óry Świętokrzyski e / J~e~ S ..emiradzk1.- Tyg. llustr.
246 - s.48t-j82~ nr 247 s .198, nr 248 8.212-214,
drzeworyty: Figura w Słupi Nowej pod Ś-t,m Krzyżem, Droga na Ś -ty

· 1887 sreia 4- t.10 nr

,

Krzyż ~

246 8.181, Widok od S~ Iłowej 8.192, Uasztor S-to Krzyski/ rysU:lki oryginalne K..E.J.ndriollego nr 2ł? s.193, Ratus z w

Sandomierzu, Ujazd.Zamek ~~porski nr 248 8.213, Brama Opat owska w Sandolllierg.u/ rysoval na miejscu .Jan 0Widzk1 8.224.

(ekspozycja 8.192-19})
6. Nagrobek Kiko Jaja i Zofii Ol.eśnicJp..ch Da ŁyseJ Górze I F. M.3 . ; rysowal z natury Polkowski.- ~g.Il.U8tr. 1861 t.-4 nr 1038.101, drzeworyt 8.101
Gab~ota

III

7. Koścl.ółek preblmdjalny pod weYOJfalliem ś.stanisława, we wsi Zielonyio Che
telku w powiecie 8topnickia pod Basltiem.- 1'yg.nustr. 1881 seria3
t.12 nr 290 8 ....8. drzeworyt: -Kośc1.6łek .odrzewiowy pod Buskiem z wieku Xn;ryso~ł Hupskl 8 .... 8
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8.

i.ościół

nr 45

9.

Pokollegiacki w Wiślicy/F.M.S •• - Tyg.Iluatr. 1%0 t.2
drzeworyt 8.420

8.ł19-420,

Kościół
cki.~

parafialny w Ma~goszczy /F.N.S. ; rysował z Datury Lewie
Tyg.Iluetr. 1861 t.4 nr 104 8.116, drzeworyt s.104

10. Kościół parafialny w Tarczkach / Władysław 5iarkowski.- Tyg.Ilustr.

1880 sreia 3 t.9 nr 211 s.26, drzeworyt s.23
Gablota IV
w Końskich/ F.M.S •• -Tyg.Iluatr. 1868 seria 2 t.l nr 3
8.32, drzeworyt: Kościół parafialny w Końskich s.32

11.

Kościół

12.

Końskie/ F.M.5 •• - Tyg.Ilustr. 1876 seria 3 t.1 nr 18 s.278,
drzeworyty: Cieplarnia w parku konieckim, Kapliczka ś.Anny w
skich 8.276

Koń

13. Rynek w Pińczowie/F.M.S. ~-Tyg.lJ.ustr. 1865 t.1l nr 290, s.136,
drzeworyt 8.136
Gablota V
14. Brama tryumfalna pod Chęcinami wznie sioDa w 1603 r.( drzeworyt).Tyg. Ilustr. 1865 t.12 nr 305 8.80
15.

Chęciny / rysunek oryginalny Aleksandra Jierymskiego- drzeworyt.Tyg.lluetr. 1888 seria 4 t.l1 nr 280 s.297
( opis w artykule "Nasze ryciny" 8.302)

16. Zwaliska zamku w Mokrzkul F.H.S. ; rysował na drzewie Lewicki.tyg. Iluatr. 1861 t.4 nr 108 s.145, drzeworyt s.145
17. Zamek b.rłów w Piękoezewie I F.M.s. ; rysował na drzewie Lewicki.Tyg.Ilwrtr. 1862 t.5 nr 120 a.18, drzeworyt s.17
( Piekoezów "pomi.ędzy Kielcami a ChęcJ.nami ,')
Gablota VI
18. Stary dwór w Sa4owiu/ B.01. ; rysował z Datury Bolesław Olszowski.~.Uastr. 1876 seria 3 t.2 nr 50 s.380-381, drzeworyt:Dw6r modr""iowy y Sadowlu (gub.kielecka) e.380
19. Bobl1.n/ B.OI. ; rysował z natury Bolesblw Olazowski.- 1'yg.Ilustr.
1877 seria 3 t.3 nr 69 s.247, drzeworyt: Bolmin, posiadłość nie-
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gdyś

Boguszów i Szaniawskich, obecnie Mrozowskieh w gnu kieleckiej 8,248

20. Dz1erzgów / Bol.Ol. ; rysowa:ł Bolesław Olszowski.- Tyg. Ilustr.
1879 aria 3 t.7 nr 176 s.295, drzeworyt: Pałacyk w D~ ~rzgowie,
gubernia kie~ecka,powiat w:łoszczowski s.304
Gablota VII
21. Dąb Bartek w leśnictwie Bartków pod Samsonowem ( za.:d d górniczy
w Kieleckiem) / Rysowa:ł z natury (Wo jciech) Gerson.- ryg.llustr.
1873 seria 2 t.12 nr 301 s.168
22. Zdroje mineralne w Busku/ H~WoroszyUo ; ryso , _ (Wojciech)Gerson
podJ:ug nadesłanego szkicu.- Tyg.llustr. 18s.t " .9 nr 235 s.11511 6, drzeworyt 8.116
23. Siarczane wywczasy/ ll.Zelwerowicz.- Tyg . llStr . 1932 II p6 h" .
nr 30 s.487, fotogra.fie: Busko-Zdrój.S .....'! .orium"G6rka", BuskoZakład ZdroJowy:sala balowa, Lekarz ~ ł.i1d.owy w Busku dr Eug.Budzyński, Dyr.Zakładu zdrojowego w Bus\<:u int.M.Byszew8ki, Busko .
KollDDDada zak:łsdu zd.r ojowego a.48'(
Gab~ota VIII
24. Kaplica w Jaworzny. Podanie g6rnicze / Eugeniusz Bobrowski ; rysował Podbiel ski ; rytoWano '!' drzeworytni ~ygodni.ka.- 'fyg.Ilustr.
1861 t.3 nr 71 s.43-44, drzeworyt 8.44
(kOpalnia rudy ołowiu"w bliskości wsi Jaworzny przy trakcie z
Białogona do Przedborza! wmsność hrł6w- kaplica dyrektora kopalni
Jana Ullmanna)

25. Droga w asku pod Białogonem:Szkic do krajobrazul W.łIIalecki,
~g.nU8tr. 1870 seria 2 1;.6 nr 133 s.28, drzeworyt( bez artykułU)
26. Z nad brzegów Bidy. Ulka S J kiców i baśni ludowych/ zebra:ł Walery
Przy~rowaki ; rysllllki H.1'111ati, Tegano. Ger80n, P .Sypniewski.Tyg.llustr.1870 seria 2 t.6 nr 154 s.280-282, nr 155 s.296-298,
nr 156 8.312-314. nr 157 s.320-322, drzeworyty 8.280,296,312,320
( ekspozycja s.280)
Zawiera: I: Stopnica-Podanie o zbó3cy- Kośció:łek w Grzymale- Olbrzymia niewiasta- Szyd:łów- Esterka. II: Zborów i Samuel Zborowski - W!ślica- Baśń o szatanie i pobożnym ks1ędzu- Zagoście-
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-7Zab?'ąkany król. III :KarwSw- Król Łokietek- BOsflowice- :'ocna ra!1i
- Lud wieuski- Pi~śń o Jaśku- Wendette. IV : Chmielnik- p; ~r:7.ć-.-:
Pustelnik i sowy- Ziemia pińczowska- r:ida- Wrony- Lud. V:iHochj-Zamurowana dzip.w~zyna- Młodzcwa i trzy krzyże- l"lisów- Piot::-kowice- Tarnoskała- Przeniesiona wieś- Koniec podróży.

27.

WidŚ

Pietraszki pod Kielcami / Szkic z natury !o1aleckiego. - Typ; .
Ilustr. 1870 feria 2 t.6 nr 154 s.281 drzeworyt(bez artyku łu~
Życie

28.

gospodarcze i

społeczne

Gablota IX
i jego zakłady I E.B~browski ; rysował Pod'Jielski ; ryte wano w drzeworytni Tygodnika.- Tyg.Ilustr. 1861 t. 3 nr 73 5. 6; 64, drzeworyt s.64
Biało!;on

x

29 . l>larmury kieleckie/L.Jenike.- Tyg.Ilustr. 1878 seria 3 • . C; m' 10~
s.24-25, rirzeworyty: \lidok zewnę1;rzny r l'k odzif lni ma=::Ju~ó'N \I r ieJ cach, Widok wewnętrzny rękodzieln t marQurów w Kielcach G. 28 .
Chęciny( do artykułu "Marmury kieleckie") s.32
( ekspozy~ja s.28 )

'f

30. Projekt pomnika Staszica w Kielcach. 'd : Chwila bie żąca ( ;: i . C _
1906 )/ fot.S.Sane~ki .- Tyg. Ilustr. 1906 I pÓłr . nr 16 s . 3C
fotografia s.307
n

,

Gablota X
31.

(Wyścig cyklistów na trasie Warszawa-Kielce, tam i z pcwrote::; )
W: Z tygodnia na tydzień ( 10.08.1896 )/ Quis.- Tyg.Ilustr.
1896 II półr. nr 34 s.660, rycina: Rynek w Kielcach s.660

32. Droga żelazna dąbrowska (iwangrodzko- dąbrowska).- Tyg.Ilustr.
1885 seria 4 t.5 nr 10~ s.60-63, drzeworyty: Z drogi żelazne j
dąbrowskiej / podług fotografii Brandla: Stacja Dąbrowa, "/iadukt
Strze.mieszyce, Tunel pod Mie(:howem, Stacja Bzin (Skarżysko), Zwaliska zamku Rabsztyn, Wiadukt pod Jędrzejowem, Stacja Kielce,
Stacja Olkusz , Wiadukt na S ufragańcu , Zygmunt mgr IHelopolski.
prezes zarządu drogi dąbrowskiej / podług fotografil Konrada ,
Jan Bloch, wiceprezes zarządu c.rogi dąbrowsk:e j / nod ług fotografii Konrada s.56- 57
( ekspozycja s.5~-57
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33. Wystawa ( rolniczo-przemysłowa) w Kielcach / Wł •• -Tyg. l.lustr.
1898 II pólr. nr 37 s.731-732, ryciny: Wystawa w Kielcach :Płas
korze źby , Wystawa w Kielcach:Oddział etnograficzny s.731
Gablota XI
34. Nad poziomy ( artykuł o Szkole Rapdlowej Miejskiej w Kielcach
z okazji ukazania się jednodniówki • ,Dla siebie i dla zkoly"
wydanej staraniem pierwszych abiturientów Szkoły) / i u-yk
Galle.- Tyg.Ilustr. 1910 I półr. nr 26 s.521-522, f (..1. 5I'8-fie:
Szkoła Handlowa w Kielcach . Koło Przyrodnicze, Koło Ll .erackoHistoryczne, Koło Fizyczno- Matematyczne s.522
(ekspozycja s .52 2)
35. Miasto Jodłowej Puszczy ( o Kielcach ) / Paweł SZll" .I.as.- Tyg.
Ilustr. 1931 II pólr. nr 42 s.795-796, fotograf: . Kapliczka
na sterym cmentarzysku we wsi ś.Katarzyna w Put~ czy Jodłowe j l
fot. Al.Osz-Oszajca, Kapliczka ś.Francis zka Ja skraju Puszc zy
Jodłowej, Gmach Starostwa w Kielcach / Photo- l at s.795, Fragment pałacu biskupiego w Kielcach, Napis s" ~fana Ż eromskiego
z r.1882 w kaplicy we wsi ś.Katarzyny s.~·~
(ekspozycja s.765)
36. Uroczysty obchód rocznicy wmarszu Pierwszej Kadrówki do Królestwa (zestaw fotografii)! zdjęcia " Pafot".- Tyg.Ilustr.
1926 II pólr. nr 34 5.553, fotografie: Uroczystości na rynku
w Kielcach: na przodzie marszałek Piłsudski z małżonką i wojewoda Manteufel, Minister Spraw Wojskowych, marszałek Piłsud
ski ogląda nagrody dla zawodników marszu Kraków-Kielce, Drużyna 27 p.piech. przybywa
pierwsza do mety w Kielcach, Delegacja gości nadbałtyckich na uroczystościach w Kielcach, Zwyci ęzca w marszu Kraków-Kielce przybywa na metę, Zdobywca drugiego miejsca w marszu Kraków-Kielce na mecie. (Bez artykułu)
Stefan Zeromski i Henryk Sienkiewicz na Ziemi Kieleckiej
Gablota III
37. Dwór w Niezdołach.Wątek rzeczywistości w "Wiernej rzece" Stefana żeromskiego / Stanisław Pio hm-Noyszewski. - Tyg . Ilustr.
1926 I półr. nr 14 8.227-228, nr 15 s.245-246, fotografie ze
zbiorów autora: Józefata z Żeromskich i Jan Sascy z Rudy (~-
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-9stwo Rudeccy z "Wiernej rzeki"), Zygmunt, · Gustaw i Ksawery Sascy, uczestnicy powstania 1863r.( Julian ,Gustaw i Ksawery Rudeccy
- powstańcy z "Wiernej rzeki" ) s.227, Dominik hr Saski podchorąży z Nocy listopadowej, zmarł w Dijon( rzekomy upiór Dominik
w "Wiernej rzece"), Kajetan Saski, oficer oddziału Bema z 1848,
następnie generał armii greckiej i margr.grecki.Zmar ł w Atenach,
Wiktoryn Saski, kawaler orderu Virtuti Militari z bitwy pod G~o
chowem, żonaty kolejno z Ludwiką i Matyldą Że roms kimi (siostram:
Wincentego) z bratem Stanisławem
s.228, Klara z Kłodnick i ch Józefatowa Żeromska (babka pisarza), Wincenty Żeromski (ojciec ni sarza), Kajetan Żeromski b.oficer napoleoński z żoną Franciszką
z Ostaszewskich nr 15 s.245, Aniela Lubowiecka (panna Salomea
Brynicka z "Wiernej rzeki"), Michał kniaź Połubiński (ksią żę
Odrowąż- ojciec), Kniaziowa Połubińska (księżna Odrowążowa- ma t ka) s.246
(ekspozycja s.246)
38.

Żeromski

a mowa polska /Piotr Choynowsk1.- Tyg.Ilustr. 1925 II
półr. nr 49 s.974, fotografie: Stefan Żeromski w wieku szkolnym,
Gimnazjum kieleckie, do którego uczęszczał Stefan ~e ro msk i s.974

39. Dar jubileuszowy dla Sienkiewicza. W: (tygodn1a na tydz ień ( 21.
07.1900 )/ A.łada .- Tyg.Ilustr. 1900 II półr. nr 29 6 • .5'>9560, fotografie: Widok ogólny na Obiągórek (!), Dwór od strony
ogrodu s.559, Motyw II: parl<:u w Ob1ąg6rl<:u, Widok z balkonu na okolicę, Widok wsi Obiągórka 8.560, Widok na Gó rę Mi edziana z Oblą 
górka 8.574
( ekspozycja s. 559 )
40. (Sienkiewicz · w Obl ę gorku: zestaw zdjęć w numerze poświęconym
pisarzowi na wiadomość o Jego zgonie ).- Tyg.Ilustr. 1916 II
półr. nr 48 s.577, fotografie: Dwór Sienkiewicza w Obl ęgórku,
Sienkiewicz z rodziną , Dojazd do dworuj ze zbiorów Fr.Ejsmonda.
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