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Kaliskie srebra
Duże zainteresowanie zwiedzających wzbudza 

podświetlona makieta ukazująca Kalisz z prze-
łomu XVII i XVIII wieku. Obserwując ją, można 
dokładnie prześledzić układ przestrzenny miasta, 
rozlokowanie ważniejszych budynków użyteczno-
ści publicznej, a także zorientować się, co zdołało 
przetrwać do naszych czasów.

Na uwagę zasługuje również ta część wysta-
wy, na której prezentowane są bogate zbiory 
dokumentujące rozwój miejscowego rzemiosła: 
księgi i świadectwa cechowe, liczne wyroby rze-
mieślnicze, tzw. „pamiątki cechowe” – skrzynie 
zwane ladami, puchary – wilkomy, kufle brac-
kie, prace uczniów, czyli majstersztyki, miary i 
wagi. Szczególnie cenne są wyroby wykonane 
ze szlachetnego kruszcu, tzw. „kaliskie srebra” 
– sztućce, cukiernice, patery.

Historia nie tak dawna
Na wystawie nie zabrakło eksponatów, które 

ukazują Kalisz i jego mieszkańców na starej fo-
tografii i na pocztówce – starsi mieszkańcy mogą 
przypomnieć sobie obiekty i miejsca, których już 
nie ma, a które pamiętają ze swojej młodości. Z 
pamiątkami tymi sąsiaduje kącik poświęcony pro-
blemom wyznaniowym Kalisza. Warto też zwrócić 
uwagę na fragment wystawy poświęcony spaleniu 
miasta przez wojska pruskie w 1914 roku. Za po-
mocą planu śródmieścia, a także na fotografiach 
i pocztówkach wiernie udokumentowano stan 
powstałych wówczas zniszczeń.

Pamiątki te pokazywane są obok materiałów 
pochodzących z obozu jenieckiego w pobliskim 
Szczypiornie, w którym przebywali internowani po 
tzw. kryzysie przysięgowym legioniści z I Brygady 
Legionów Polskich. Ekspozycję kończą pamiątki 
związane z II wojną światową.

Obok budynku Muzeum Okręgowego Ziemi 
Kaliskiej w Kaliszu znajduje się najstarszy w 
Kaliszu skwer, któremu nadano imię Eligiusza 
Kor-Walczaka. W 2008 roku, w ramach II Dni 
Kultury Żydowskiej w Kaliszu, na skwerze udo-
stępniono wystawę kolaży Wojciecha Stefaniaka 
i Tomka Wolffa zatytułowaną „Gdyby wczoraj nie 
było…”.

Na 12 dużych planszach, wolnostojących i 
przeźroczystych, autorzy „poprzez swego rodzaju 
zabawę plastyczną próbują tchnąć nowe życie 
w pożółkłe fotografie naszych żydowskich sąsia-
dów, znajomych, przyjaciół”. Przechodząc przez 
skwer, warto zatrzymać się i na nowo spojrzeć na 
stare fotografie. Być może rozpoznacie Państwo 
na zdjęciach swoich dawnych znajomych lub 
sąsiadów? Może poznacie miejsca, w których 
je wykonano?

Miejsce na skwerze w przyszłości wykorzysty-
wane będzie na częstsze prezentacje ikonografii 
Kalisza.  

Dom Lewkowski nie robi wrażenia wielkiej 
rezydencji, jak np. Rogalin czy Czernie-
jewo. Pałac reprezentuje jednak nowy 
typ rezydencji, jaka ukształtowała się w 
Polsce pod koniec XVIII wieku. Staje się 
on prototypem dla polskiego wiejskie-
go budownictwa pałacowego (tzw. styl 
polski).

Zespół pałacowy w Lewkowie wraz z otacza-
jącym go parkiem krajobrazowym powstał jako 
siedziba rodowa generała Wojciecha II Lipskiego 
herbu Grabie oraz jego żony Salomei z Objezier-
skich Lipskiej pod koniec XVIII wieku.

Lipscy zwani Raskonami
Rodzina Lipskich herbu Grabie przybyła do Pol-

ski ok. 1300 roku z królem Wacławem. Początkowo 
zwali się Raskonami, gdyż pochodzili z Włoch 
(rasko – grabie; herb ten jest bardzo popularny 
na terenie Włoch). W połowie XIV wieku Lipscy 
osiedlili się w miejscowości Lipe (okolice Kalisza). 
Od nazwy tej miejscowości zaczęli nazywać się 
Lipskimi.

W połowie XVI wieku ród podzielił się na cztery 
główne linie (kardynalska, generalska, biskupia 
i kasztelańska). W Wielkopolsce osiadły dwie: 
najstarsza, zwana kardynalską, z niej pochodził 
kardynał Jan Aleksander Lipski, biskup krakowski, 
który koronował Augusta III Mocnego oraz Jan 
Lipski – generał major wojsk koronnych, który 
wybudował pałac w Czerniejewie koło Gniezna. 
Gałąź ta wygasła w połowie XIX wieku.

Druga linia wielkopolska zwana jest generalską, 

Generalska rezydencja
bo z niej pochodziło aż trzech generałów: Józef 
– adiutant i przyjaciel Tadeusza Kościuszki (do 
niego należał klucz majątków Błaszki), Aleksy i 
jego bratanek Wojciech Lipski – łowczy kaliski. 
Ci dwaj ostatni byli generałami adiutantami króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Linia gene-
ralska jest kontynuowana do dnia dzisiejszego, a 
jej potomkowie żyją w Polsce.

Królewski adiutant i jego fundacja
Lewkowska rezydencja została wybudowana dla 

Wojciecha II Lipskiego herbu Grabie (1743-1810), 
generała adiutanta króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, kawalera Orderu Świętego Stanisła-
wa, łowczego kaliskiego, starosty szymborskiego, 
deputata na Trybunał Koronny Piotrkowski.

Generał zakupił Lewków wraz z sąsiednim 
majątkiem Karski w 1786 roku od krewnego 
swej żony, Józefa Krzyżanowskiego (skarbnika 
poznańskiego). Postąpił tak z uwagi na bliskość 
Kalisza, gdzie często urzędował jako sędzia oraz 
na lepszą komunikację z Warszawą, w której jako 
adiutant króla w randze generała często bywał. W 
Lewkowie zastał stary, walący się drewniany dwór 
i piękną aleję dębową, która do niego prowadziła. 
Do majątków Lewków i Karski należały wówczas 
folwarki: Michałków, Stary Staw, osada leśniczego 
Nowy Staw, gospody w Szczygliczce i Piaskach. 
Później dokupiono majątek Szczury. Łącznie obej-
mowały ponad 2,5 tys. ha. Majątek Lewkowski był 
nieprzerwanie w rękach Lipskich od 1786 roku aż 
do czasów II wojny światowej.

Agnieszka Gibasiewicz

Pałac w Lewkowie  Fot. archiwum MOZK
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reprezentują typ malarstwa iluzjonistycznego, 
naśladującego podziały architektoniczne i 
sztukaterie. W salonach przedstawiono pejzaże 
włoskie. Wnętrza zdobią także freski o motywach 
groteskowych. Autorem polichromii był najpraw-
dopodobniej Antoni Smuglewicz (1740-1810), 
ceniony współcześnie malarz fresków dekoracyj-
nych i dekoracji teatralnych, który dekorował w tym 
czasie pałace architekta Stanisława Zawadzkiego 
w Dobrzycy, Śmiełowie i Lubostroniu.

Szczególnie monumentalny charakter miała 
(zniszczona w 1951 roku) dekoracja sali balowej 
(dziś tylko częściowo odtworzona). Również pięk-
ne polichromie salonu egipskiego – widoki Nilu, 
sfinksy, obeliski, piramidy itp. – uległy zniszczeniu 
(skuli je hitlerowcy). Zachowały się do dzisiaj 
częściowo odrestaurowane malowidła salonu 
pejzażowego i buduaru z widokami nadmorskich 
miast włoskich, motywami zrujnowanych świątyń 
rzymskich, akweduktów, latarni morskich itp. oraz 
salonu codziennego z motywami chińskimi.

Sławni goście Lewkowa
W czasach swej świetności w pałacu przebywał 

w 1812 roku król Westfalii Hieronim Bonaparte 
(brat Napoleona I), idący z wojskiem napoleoń-
skim na Moskwę. W 1813 roku gościł tu gen. Karol 
Kniaziewicz – wybitny dowódca wojsk polskich w 
czasach Napoleona I, lecząc rany odniesione w 
wojnie z Rosją.

Pałac lewkowski był domem rodzinnym Józefa 
Lipskiego – wybitnego dyplomaty, ambasadora 
Polski w Berlinie w latach 1933-1939, potem, w 

Klasycystyczny pałac…
Na skutek zniszczenia archiwum w Lewkowie 

przebieg budowy oraz nazwiska artystów z nią 
związanych nie są znane. Ustalono jednak źródło 
inspiracji dla lewkowskiego pałacu. Poprzednio 
Lipski posiadał m.in. wieś Rudnice w pobliżu 
Siernik (koło Wągrowca). W Siernikach wzno-
szono wówczas piękną siedzibę dla Katarzyny 
Radolińskiej według projektów Jana Chrystiana 
Kamsetzera (jednego z najlepszych architektów 
końca XVIII wieku). Budowla tak zachwyciła Lip-
skiego, że plany wypożyczył od Radolińskiej bądź 
nabył skopiowane.

Nowo powstająca rezydencja stała się niemal 
wierną kopią pałacu w Siernikach. Zastosowano 
te same wymiary budynku, układ wnętrz też jest 
prawie identyczny. Powstałe różnice są wynikiem 
nie tyle odmiennej orientacji stylowej, ile skutkiem 
posłużenia się przy dekorowaniu innym zespołem 
wykonawców, którzy oparli się na odmiennych 
wzorach.

Rezydencję w Lewkowie wzniesiono w latach 
1788-1791. Architektoniczny kształt pałacu jest 
naśladownictwem koncepcji Kamsetzera: prosto-
kątny rzut z występującym portykiem czteroko-
lumnowym przed wnęką i z ryzalitem wielkiej sali 
rotundowej od parku. Zewnętrzna architektura pa-
łacu, ukształtowanie bryły i wnętrza, mają charakter 
klasycystyczny (tzw. styl polski; Sierniki i Lewków 
stały się prototypem dla późniejszych pałaców na 
terenie dawnej Rzeczypospolitej).

Unikalne dekoracje
Najbardziej oryginalną cechą pałacu i zjawi-

skiem unikalnym na terenie całej ówczesnej Polski 
jest sposób opracowania elewacji. Ozdobiono je 
bardzo obficie dekoracją sztukatorską i malarską. 
Dodatkowo naczółek portyku oraz attykę ryzalitu 
ozdobiono rzeźbami. Od strony frontowej przewa-
żają motywy panoplii (elementy uzbrojenia, oręż, 
zbroje, sztandary, proporce wkomponowane w 
prostokątną płycinę), a po bokach naczółka posta-
cie antycznych wojowników. Elewację ogrodową 
zdobi dekoracja z programem rodowo-heraldycz-
nym (wicie kwiatowe, winorośle, medaliony z profi-
lowanymi postaciami kobiet i mężczyzn (być może 
Lipscy). Z pałacu siernickiego przejęto również 
zmodyfikowany tekst napisu na naczółku: „Sobie, 
Swoim Przyjaciołom, Potomności”.

Dekoracja zewnętrzna, jak i wystrój wnętrz po-
wstały ok. 1800 roku. Szczególne nagromadzenie 
motywów ornamentalnych miało prawdopodobnie 
swoje źródło we współczesnej architekturze an-
gielskiej. Było ponoć także życzeniem samego 
fundatora.

Zniszczone polichromie
Równie bogato dekoracją malarską oraz sztu-

katorską ozdobiono wnętrza rezydencji. Malowidła 

czasach II wojny światowej, doradcy premiera i 
naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego. 
Ambasador wraz ze swym bratem Janem byli 
przedwojennymi właścicielami Lewkowa. W 1929 
roku w lewkowskiej rezydencji gościł prezydent 
Polski prof. Ignacy Mościcki. Do czasu wybuchu 
II wojny światowej pałac był miejscem prywatnych 
spotkań wielu dyplomatów akredytowanych wów-
czas w naszym kraju.

10 000 woluminów, Kopernik, ludwiki…
Biblioteka lewkowska zawdzięcza swoje ist-

nienie wielu pokoleniom Lipskich. Wszyscy oni 
mieli wszechstronne zainteresowania, a przede 
wszystkim kochali książki. Niewątpliwie naj-
większe zasługi w jej powstaniu miał Wojciech 
III (1805-1855), wnuk generała, wielki działacz 
niepodległościowy, społecznik i patriota. Uzu-
pełnienia zbioru oraz skatalogowania dokonał 
jego syn, Józef.

W 1939 roku księgozbiór liczył ponad 10 000 
tomów. Zbiory obejmowały przede wszystkim 
opracowania prawnicze, historyczne oraz 
poświęcone rolnictwu. Lipscy zakupili wiele 
cennych dzieł iluminowanych staropolskich na 
licytacjach przy kasacji klasztoru cysterek w 
Ołoboku. Większość wspomnianego dobytku 
oraz bardzo cenne archiwum rodzinne, sięgają-
ce jeszcze XVIII wieku, zniszczyli hitlerowcy, a 
to, co przetrwało spaliły wojska radzieckie po II 
wojnie światowej.

Pałac w Lewkowie za czasów Lipskich był 
rodzinnym gniazdem pełnym pamiątek. Gros 
z nich została jednak wywieziona przez hitle-
rowców i przepadła, część zniszczyli Polacy 
po II wojnie światowej. Bezpowrotnie przepadł 
posąg przedstawiający Mikołaja Kopernika dłuta 
Wiktora Brodzkiego, złocone ludwiki, pamiątki z 
czasów odsieczy wiedeńskiej (kolczuga, frag-
ment namiotu, makata), sepet Paska (bogato 
dekorowana skrzynka z szufladkami, która służyła 
do przechowywania klejnotów i cennych doku-
mentów podczas podróży), tabakiera wykonana 
własnoręcznie przez Tadeusza Kościuszkę, stare 
płótna itd.

Powojenne losy pałacu
W 1945 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej 

pałac w Lewkowie został przeznaczony na szpital 
dla wojska sowieckiego. W ramach tzw. reformy 
rolnej dobra ziemskie w Lewkowie rozparcelowano, 
a częściowo upaństwowiono. W pałacu i oficynach 
lokowano różne instytucje (gminną bibliotekę, przed-
szkole, kawiarnię, mieszkania). Przez pewien czas w 
pałacu trzymano inwentarz żywy. Doprowadziło to 
do całkowitej dewastacji budynku. Dopiero w latach 
1973-1989 pałac poddano gruntownemu remontowi. 
W 1989 roku utworzono Zespół Pałacowo-Parkowy 
Oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w 
Kaliszu.  

Wnętrza pałacu zdobi polichromia z malarstwem iluzjonistycznym
Fot. Archiwum MOZK
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