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WŁOCHY: 155. rocznica utworzenia Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie (9 III 1866) 
 

Pomimo wielu trudności i intryg państw zaborczych, Ojciec Święty Pius IX dekretem z dnia 9 

marca 1866 utworzył w Rzymie Papieskie Kolegium Polskie (Pontificium Collegium Polonorum). 

Jego organizację i kierownictwo powierzył oo. zmartwychwstańcom, którzy odznaczali się 

wyjątkowym patriotyzmem i wrażliwością społeczną. Z czasem placówka stała się miejscem 

formacji światłego duchowieństwa i konsolidacji Polaków z trzech zaborów – ostoją polskości w 

Wiecznym Mieście z bogatym księgozbiorem, kolekcją cennych dzieł sztuki oraz licznymi 

pamiątkami związanymi z osobą św. Jana Pawła II. Obecnie, ze względu na remont i reorganizację 

Kolegium jest zamknięte. Przyszłość pokaże jak potoczą się jego dalsze losy... 
 

  
Ojciec Święty PIUS IX (†1878), wejście do Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie (piazza Remuria 2a) 

 

Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie początkami swymi sięga drugiej połowy XVI wieku, kiedy 

to św. Filip Nereusz (san Filippo Neri) założył istniejące tylko przez kilka lat polskie seminarium 

duchowne. Duży wkład w organizację tej placówki miał również ks. Stanisław Reszka – pierwszy 

rektor kościoła i administrator hospicjum polskiego w Rzymie. Obszerny artykuł na ten temat 

opublikowała na łamach Studiów Warmińskich Anna Maria Lepacka (nr 50/2013 s. 263-270 

dostępny na www.czasopisma.uwm.edu.pl ).  

Nieudaną próbę wskrzeszenia kolegium  podjął w poł. XVII wieku król Jan Kazimierz Waza. W 

nowszych czasach ideę założenia w Rzymie polskiej placówki formacyjnej podjął Bogdan Jański. 

Inicjatywę zrealizowali dopiero jego uczniowie - oo. zmartwychwstańcy – Piotr Semenenko 

(pierwszy rektor Kolegium), Hieronim Kajsiewicz oraz Aleksander Jełowicki. Wśród innych osób, 

które przyczyniły się do utworzenia Kolegium, możemy wymienić m.in. późniejszego kardynała 

Włodzimierza Czackiego oraz ks. Zofię z Branickich Odescalchi.  

„Wysiłki organizacyjne zmartwychwstańców napotykały wiele trudności, szczególnie ze strony 

ambasad rosyjskiej i pruskiej w Rzymie. Jednym z argumentów przeciwko było twierdzenie, iż 

kolegia zagraniczne w Rzymie są pod opieką właściwych rządów, a ponieważ rząd polski nie 

istnieje, więc i kolegium polskie nie ma prawa bytu. W tej sytuacji zainterweniował  papież Pius 

IX, stwierdzając: «Questi poveri Polacchi non hanno oggi il loro Sovrano. Ebbene, io sarò in Roma 

loro Sovrano. Questo Collegio sarà il mio» [Ci biedni Polacy nie mają dziś władcy. Bardzo dobrze, 

ja będę w Rzymie ich władcą. To Kolegium będzie moje]. W ten to właśnie sposób kolegium 

uzyskało przywilej dodania do swej nazwy przymiotnika «papieskie».” (ks. Wojciech Mleczko CR 

„Kapłani dla Polski zmartwychwstałej – idee i działalność Papieskiego Kolegium Polskiego w 

Rzymie” Polska Myśl Pedagogiczna nr 1/2015 – artykuł w całości dostępny na www.ejournals.eu ) 

http://www.czasopisma.uwm.edu.pl/
http://www.ejournals.eu/
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Po kilkanastu latach zabiegów i starań oo. zmartwychwstańców, na mocy dekretu Ojca Świętego 

Piusa IX z dnia 9 marca 1866 roku, powstało w Rzymie Papieskie Kolegium Polskie, które za 

swojego patrona przyjęło św. Jana Kantego. Początkowo placówka mieściła się przy via Salaria 

Vecchia, później jej siedziba została przeniesiona na via dei Maroniti, następnie w roku 1936 do 

obecnie zajmowanego budynku przy piazza Remuria 2a na Małym Aventynie (Piccolo Aventino).   
 
 

 
Kaplica w Papieskim Polegium Polskim przy piazza Remuria 2a (przed rozpoczęciem remontu) 

 

Ciekawe informacje o staraniach oo. zmartwychwstańców oraz pierwszych latach istnienia 

Kolegium znajdziemy w książce o. Pawła Smolikowskiego „Historya Kolegium Polskiego w 

Rzymie” (wyd. Kraków 1896) w całości dostępnej na www.polona.pl  

Warto zapoznać się przynajmniej z kilkoma wpisami z Dziennika prowadzonego przez alumnów. 

Poniżej przytaczam wpis z pierwszego dnia działalności Kolegium:  
 

„24 marca. Otwarcie Kolegium Polskiego Haec dies quam fecit Dominus! Po długim 

oczekiwaniu wchodzimy wreszcie do nowego Kolegium, nie z mniejszą radością, jak niegdyś Żydzi 

do ziemi obiecanej. Garstka wprawdzie mała, lecz całą Polskę przedstawiająca, bo O. Rektor z 

Litwy, ksiądz wice-rektor, kapłan świecki z Wołynia, a z pomiędzy sześciu alumnów, dwóch z W. 

Ks. Poznańskiego, dwóch z Galicji, jeden z Królestwa i jeden z Wołynia. Gmach także skromny i 

ubogi jak cały nasz naród: przerobione naprędce skrzydło klasztoru OO. Mercedaryuszów zawiera z 

ubożuchną nader kapliczką, której całą ozdobą jest obraz patrona św. Jana Kantego i dwie statuy: 

N. Panny i św. Józefa, niewielką salę rekreacyjną, refektarz z kuchnią, bibliotekę (niestety bez 

książek), zakrystyę pod schodami i 19 celek, skromnie lecz dostatecznie urządzonych. Lecz Bogu 

dzięki i za to.” 
 

http://www.polona.pl/
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„Historya Kolegium Polskiego w Rzymie” (s. 140) 

 

 

Przez dziesiątki lat istnienia Kolegium, biblioteka, która w pierwszym dniu działalności była pusta, 

zapełniła cię bogatym księgozbiorem. W Słowie wstępnym do Katalogu starych druków biblioteki 

Papieskiego Kolegium Polskiego (wyd. 2010) czytamy m.in.: 

„Od samego początku – czyli od roku 1866 – istniała w Kolegium biblioteka. Jednym z pierwszych 

nabytków był dar od Piusa IX, który przekazał bibliotece wszystkie książki napisane przez polskich 

autorów, jakie otrzymał w prezencie w czasie swego pontyfikatu, 

Z biegiem czasu w Kolegium zgromadzono spory księgozbiór, liczący dziś ok. 25 tys. tomów. 

Tworzą go książki pochodzące z różnych źródeł. Część z nich była własnością kolegiastów lub 

osób związanych z Kolegium: wśród właścicieli pojawiają się m.in. Ignacy Dub-Dubowski, 

Stanisław Krzeszkiewicz, Tadeusz Olejniczak, Stefan Zachariasz Pawlicki, Dionizja z Iwanowskich 

Poniatowska. Pozostałe dzieła zakupiono w księgarniach włoskich lub pozyskano od osób 

duchownych i instytucji kościelnych. Wpisy proweniencyjne pozwalają prześledzić drogę książek 

trafiających do Kolegium, dokumentują jego kontakty z krajem. Księgozbiór zasługuje na uwagę 

badaczy jednak nie tylko ze względu na swoje związki z Polską, lecz również z powodu wyjątkowej 

wartości zgromadzonych książek, zarówno starych druków, skatalogowanych w niniejszym tomie, 

jak również unikatowych wydawnictw XIX-wiecznych.  

Katalog starych druków biblioteki Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie jest pierwszym 

tomem z serii «Polonika XVI-XVIII wieku w bibliotekach rzymskich». Jest to tom nietypowy dla 

tej serii, ponieważ rejestruje wszystkie stare druki, a nie tylko polonika.” 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgromadzony przez Kolegium księgozbiór to nie tylko dobro 

duchowe. Unikatowe starodruki osiągają na aukcjach antykwarycznych cenę nawet kilkudziesięciu 

tysięcy euro. Niektóre białe kruki są jeszcze droższe. Takiej spuściźnie należy się odpowiednie 

zabezpieczenie i zainteresowanie. 
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Okładki „Katalogu” oraz „Polaka we Włoszech. 

 

Papieskie Kolegium Polskie jest kustoszem wielu cennych dzieł sztuki. Oprócz obrazu św. Jana 

Kantego i dwóch rzeźb wymienionych w książce o. Smolikowskiego, Witold Zahorski w 

vademecum „Polak we Włoszech” pisze o wielu innych:  

„W Kolegium jest sporo polskich dzieł sztuki: karton Henryka Siemiradzkiego, dębowy Krucyfiks i 

trawertynowy posąg św. Krzysztofa dłuta Michała Paszyna, posągi w marmurze: Ecce Homo, Matka 

Boska, Adam Mickiewicz, popiersie w marmurze ks. Jełowickiego, odlewy w gipsie: Matka Boska z 

Dzieciątkiem, ks. Piotr Skarga, św. Piotr, Dawid, Kopernik i założyciel Liceum Krzemienieckiego 

Tadeusz Czacki – wszytko Oskara Sosnowskiego. Św. Ludwig Gonzaga i św. Stanisław Kostka – są 

to płótna Jadwigi Kieniewicz, malowane w r. 1878. Portret arcybiskupa Józefa Gawliny malował 

Arcioni, kopię portretu kardynała Hozjusza – Krystyna Domańska. Wśród kilkunastu obrazów 

nieznanych autorów są zapewne prace i innych malarzy polskich. W ścianach wmurowano kilka 

tablic pamiątkowych.” (s. 136-137) 

Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie jest również kustoszem pamiątek związanych z osobą Ojca 

Świętego Jana Pawła II, który w czasie swego biskupstwa był częstym gościem w Kolegium. Od 

początku swego pontyfikatu był mu zawsze bliski jako jego opiekun i dobroczyńca. Na 

zablokowanej obecnie stronie internetowej www.kolegium.opoka.org znajdowały się materiały 

poświęcone czterem wizytom św. Jana Pawła II w Kolegium – pierwszej o charakterze ściśle 

prywatnym w październiku 1979 r., z okazji 1. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową i kolejnych: 31 

stycznia 1980 r. (przy okazji wizyty w znajdującym się po sąsiedzku Kolegium Holenderskim), 29 

marca 1981 r. (przy okazji wizytacji parafii San Saba, na terenie której znajduje się Kolegium) oraz 

czwartej i ostatniej w dniu 16 października 1998 roku – dwadzieścia lat po wyborze na papieża. 

Podczas tego spotkania Ojciec Święty odwiedził swój dawny apartament, w którym mieszkał 

podczas wizyt w Wiecznym Mieście.  

http://www.kolegium.opoka.org/
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W kwietniu 2018 roku, na krótko przed rozpoczęciem koniecznego remontu, miałam okazję 

zwiedzać Kolegium, sfotografować Salon Papieski oraz niektóre z w/w dzieł sztuki. Oto kilka 

zdjęć: 

 

  
W holu Kolegium: gipsowe modele rzeźb T.O. Sosnowskiego – św. Piotr i Dawid (IV 2018 r.) Fot. A. Rola-Bruni 

 

 
Marmurowe popiersie ks. Jełowickiego (IV 2018) Fot. A. Rola-Bruni 
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Gipsowe modele rzeźb T.O. Sosnowskiego – T. Czacki (Fot. A. Rola-Bruni) i M. Kopernik (br. Marcin Mosakowski CFCI)  

 

 
Salon Papieski (IV 2018) Fot. A. Rola-Bruni 
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Marmurowe rzeźby T.O. Sosnowskiego w ogrodzie Kolegium – Ecce Homo, NMP (IV 2018) Fot. A. Rola-Bruni 

 

  
Marmurowa rzeźba T.O. Sosnowskiego – Adam Mickiewicz (całość i detal). Fot A. Rola-Bruni 
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Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie było w przeszłości miejscem ważnych wydarzeń 

kulturalnych, np. w 1954 roku właśnie tu odbyła się wystawa poświęcona polskiej sztuce maryjnej. 

O tym wydarzeniu pisała zarówno prasa polska, jak i włoska. W piśmie La Vita Cattolica 

(28.11.1954) ukazał się artykuł pt. «Una significativa mostra: “Madonne” polacche a Roma». 
 

 

 
La Vita Cattolica (28.11.1954) – na zdjęciu MB Częstochowska pędzla Bronisława Mazura 

 

Obszerny tekst na temat wystawy zorganizowanej w Kolegium opublikowano również na łamach 

periodyka La Madonna (15.12.1954) 
 

  
La Madonna (Periodico ufficiale per gli Atti del Comitato per l’Anno Mariano nr 44/1954) 



A. Rola-Bruni WŁOCHY: 155. rocznica utworzenia Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie (9 III 1866) 

 

www.naszswiat.it 9 

Wydawany w Orchard Lake (USA) Sodalis z maja 1955 roku (nr 5/343) zamieścił relecję pt. 

„Polska sztuka maryjna w świetle krytyków włoskich”, natomiast Duszpasterz Polski Zagranicą (nr 

1 (22)/1955) informację pt. „Wystawa polskiego obrazu maryjnego” – oto jej fragment: 

„Wyrazem (...) głębokiego kultu dla Maryi w narodzie polskim jest Wystawa polskiej sztuki 

maryjnej (obejmująca ostatnie 50-lecie, a szczególnie lata powojenne) zorganizowana przez ks. dr 

Langmana, historyka sztuki, w Pap. Kolegium Polskim na Awentynie (P. Remuria 2). Prawie każdy 

artysta polski stworzył jakieś dzieło na temat maryjny, 60 artystów polskich z emigracji (z kraju 

niemożliwe jest coś dostać) przysłało ok 160 eksponatów. Na emigracji znajduje się ok. 300 

polskich artystów.  

Wystawa ta obejmuje malarstwo, witraże, grafikę, rzeźbę, ceramikę, przemysł artystyczny oraz 

drobne przedmioty kultu – i to eksponaty różnego charakteru i stylu od neoklasycyzmu aż do 

abstrakcjonizmu.  

Otwarcia wystawy dokonał ks. Kardynał Pizzardo w piątek 29.10.54. wobec wielu wybitnych 

gości.”  
 

ZAKOŃCZENIE 

Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie powstało w czasach trudnych dla narodu polskiego. Swoje 

istnienie i długoletnie funkcjonowanie zawdzięcza setkom dobroczyńców i przyjaciół – 

duchownych i świeckich, mieszkańców Rzymu, Włoch, Polski, a także Stanów Zjednoczonych i 

tamtejszej Polonii, wszystkim tym, którym zależało na utrzymaniu w Wiecznym Mieście skrawka 

katolickiej Polski z jej bogatą historią i tradycją. Zgodnie z decyzją podjętą przez biskupów 

polskich podczas 376 zebrania plenarnego KEP trwa  reorganizacja Kolegium. Pisano o tym w 

czerwcu 2017 roku m.in. na stronach www.gosc.pl czy www.wiara.pl, podając wówczas 

następującą informację: 

„Jak podkreśla metropolita warszawski, reorganizacja kolegium nie spowoduje zamknięcia 

placówki. (...) Jest to historyczny dom i na pewno pozostanie w ciągłości tradycji kolegium - 

wskazał kard. Nycz. 

Purpurat zwrócił uwagę, że obiekt będzie w przyszłości pełnić najprawdopodobniej funkcję domu 

pielgrzyma. Obecnie trwa opracowywanie nowego projektu. Szukane są również osoby, które 

pomogą przeprowadzić reformę. Zdaniem kard. Nycza reorganizacja kolegium może potrwać nawet 

około rok.” (fragment artykułu pt. „Będzie reorganizacja Kolegium Polskiego w Rzymie”) 

Na reorganizację i konieczny remont przeprowadzono ogólnopolską zbiórkę funduszy. Można o 

tym przeczytać np. w Okólniku Kurii Diecezjalnej Płockiej (nr 3/2019 z dn. 17 stycznia 2019 r.) czy 

w apelu metropolity katowickiego abp Wiktora Skworca z dn. 28 stycznia 2019 r.  

Reorganizacja i remont placówki, jaką jest Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie nie jest sprawą 

łatwą. Wymaga czasu, funduszy i właściwie dobranych osób, które całe przedsięwzięcie 

przeprowadzą. Konieczny jest również odpowiedni nadzór oraz zainteresowanie opinii społecznej, a 

zwłaszcza darczyńców, którzy w dobrej wierze wsparli czy nadal wspierają dzieło przebudowy 

Kolegium. 155. rocznica utworzenia tej opatrznościowej dla Polski placówki jest dobrą okazją, aby 

poświęcić jej więcej uwagi, również na łamach mediów polonijnych. 
 

Agata Rola-Bruni 

W Rzymie, dnia 9 marca 2021 r. 

 

 

 

http://www.gosc.pl/
http://www.wiara.pl/

