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PI¢KNA STUDNIA W NYSIE

RZEMIOS¸O ARTYSTYCZNE

1. Pi´kna Studnia w Nysie przed ostatnià konserwacjà. Fot. Z. Walewski,
2005 r.
1. Beautiful Well prior to the last conservation. Photo: Z. Walewski, 2005.

Wiele wytworów kowalstwa artystycz-
nego minionych wieków zachowa∏o si´

do naszych czasów czy to w postaci elemen-
tów wystroju architektonicznego, czy samo-
dzielnych obiektów. Do tych ostatnich nale˝y
wolno stojàca Pi´kna Studnia na ul. Wro-
c∏awskiej w Nysie, barokowe dzie∏o kowalst-
wa artystycznego1.

Podobne kraty studzienne tej rangi arty-
stycznej znajdujà si´ tylko w Pradze2, No-
rymberdze i Innsbrucku3. Wielkiego podo-
bieƒstwa do obiektu nyskiego dopatrzono si´
w du˝o mniejszej studni w Brucku nad Murà
w Austrii4.

Historia studni nyskiej
Na ul. Wroc∏awskiej w Nysie, przed budyn-
kiem nale˝àcym niegdyÊ do parafii Êw. Ja-
kuba, od dawna znajdowa∏a si´ jedna ze stu-
dzien miejskich. Legenda g∏osi, ˝e w czasie
wojny trzydziestoletniej (1618 -1648), pod-
czas obl´˝enia miasta przez Szwedów, szpie-
dzy podst´pem zatruli wod´ we wszystkich
studniach, aby zmusiç Nys´ do kapitulacji.
Mieszkaƒcy rozpocz´li wówczas poszukiwa-
nia innych êróde∏ wody pitnej. Gdy wreszcie
natrafili na ˝y∏´ wodnà, doprowadzili z niej
wod´ na ul. Wroc∏awskà. Aby uchroniç t´ je-
dynà studni´ przed zatruciem, wart´ pe∏ni∏o
przy niej stale dwóch ˝o∏nierzy. Po pewnym
czasie, kiedy czujnoÊç stra˝ników os∏ab∏a,
tak˝e ta studnia zosta∏a ska˝ona, wobec cze-
go miasto musia∏o poddaç si´ Szwedom5.

Po zawarciu pokoju z inicjatywà odbu-
dowy studni w tym samym miejscu wystàpi∏
Kaspar Naas, burmistrz nyski w latach 1654-
1685. Rada miejska wyrazi∏a zgod´ na jej
realizacj´. Prac´ zlecono Wilhelmowi Helle-
wegowi. Przebudowa ówczesna studni pole-
ga∏a na zastàpieniu ko∏owrotu pompà. Obiekt
zyska∏ przede wszystkim dekoracj´ w postaci
wspania∏ej kutej w ˝elazie kraty6. By∏a ona
dzie∏em Hellewega. Ten artysta-rzemieÊlnik
pochodzi∏ z Westfalii. Urodzi∏ si´ ok. 1650 r.
w miejscowoÊci Stromberg w powiecie Be-
kum. Od 1677 r. zajmowa∏ stanowisko za-
rzàdcy mennicy ksià˝´co-biskupiej w Nysie,
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na które powo∏a∏ go biskup wroc∏awski Fryderyk,
landgraf Hesji. Nosi∏ tytu∏ nadwornego Êlusarza; by∏
tak˝e nadzorcà arsena∏u ksià˝´co-biskupiego (bis-
chöflicher Münzwerkmeister und Hofschlosser), a od
1681 r. pe∏ni∏ równolegle funkcj´ nadzorcy arsena∏u
cesarskiego w Nysie. Nale˝a∏ do grona zamo˝nych 
i Êwiat∏ych mieszkaƒców miasta. Jego testament wy-
mienia∏: dom przy ul. Celnej wraz z browarem, pola 
i ∏àki w Konradowej, 1339 florenów w gotówce, ko-
sztownoÊci, jak równie˝ ma∏à bibliotek´ domowà 
z 52 ksià˝kami7.

Pi´kna Studnia powsta∏a ju˝ po Êmierci burmi-
strza Naasa, jej fundatora. UroczystoÊç ods∏oni´cia
mia∏a miejsce 15 IX 1686 r., a wi´c ca∏kiem przypad-
kowo w tym samym dniu, w którym Êwi´towano wy-
zwolenie stolicy W´gier – Budy spod okupacji turec-
kiej przez wojska cesarskie pod dowództwem elekto-
ra bawarskiego Maksymiliana II Emanuela. Ówczesny
proboszcz nyski Johann Felix Pedewitz zanotowa∏ 
w aktach parafii Êw. Jakuba pod datà 15 IX 1686 r.:

„w dniu, w którym obchodziliÊmy Êwi´to z okazji
uwolnienia Budy od Turków, wykoƒczona zosta∏a
pi´kna studnia z ˝elaza, postawiona przed domem pa-
rafialnym” (eadem die, quam celebravimus solemni-
tatem pro Buda Turcis erepta, completus est pulcher
ille fons ex ferro, situs ante domum parochialem)8. 

O losach Pi´knej Studni, jednej z najstarszych 
na Âlàsku zaopatrzonych w pomp´ wodnà, przez 
nast´pne dwa stulecia êród∏a historyczne milczà.
Dopiero w 2. po∏. XIX w. pojawi∏y si´ o niej wzmian-
ki w pracach naukowych. W 1863 r. aptekarz nyski
Theodor Poleck, dzia∏acz za∏o˝onego w 1848 r. To-
warzystwa Naukowego Filomacja (Wissenschaftliche
Gesellschaft Philomathie) w Nysie, opublikowa∏ ar-
tyku∏ na temat wody pitnej w mieÊcie i zamieÊci∏ 
w nim wyniki analizy wody Pi´knej Studni. Na pod-
stawie badaƒ laboratoryjnych stwierdzi∏, ˝e odró˝nia
jà od czerpanej z innych êróde∏ du˝a zawartoÊç soli
mineralnych. PodkreÊla∏ równie˝ pi´kno studni oraz
fakt, ˝e jest najstarsza ze znanych w tym czasie

2. Studnia z 1626 r. w Brucku nad Murà.
2. Well from 1626 in Bruck on the Mur. 

w Nysie9. WiadomoÊci podane przez tego autora wy-
korzysta∏ kilka lat póêniej Hermann Luchs, znany
historyk sztuki i wspó∏za∏o˝yciel Muzeum Staro˝yt-
noÊci Âlàskich (Museum schlesischer Altertürmer)
we Wroc∏awiu, w pracy poÊwi´conej Pi´knej Studni10.
Jako ilustracj´ zamieÊci∏ litografi´ wykonanà w za-
k∏adzie Heinza Putza we Wroc∏awiu wg rysunku Ber-
nharda Mannfelda z 1869 r.11 Od tego czasu wzmian-
kowano obiekt w publikacjach z zakresu historii sztu-
ki i kowalstwa artystycznego oraz opatrywano teksty
dobrymi ilustracjami fotograficznymi12. 

Prace renowacyjne obiektu
W 1889 r. przeprowadzone zosta∏y, byç mo˝e po raz
pierwszy od czasu powstania studni w 1686 r., prace
renowacyjne. Po d∏ugotrwa∏ym remoncie, poprzedzo-
nym ekspertyzà autorytetów w dziedzinie architektu-
ry, Karla Lüdeckego z Wroc∏awia oraz radcy Per-
siusa z Berlina13, ods∏oni´to Pi´knà Studni´ 20 sierp-
nia 1889 r.14 Podczas tej renowacji poz∏oceniu pod-
dano or∏a austriackiego w zwieƒczeniu, kwiatony
oraz liczne detale kraty15.

Kolejny remont, konieczny ze wzgl´du na uszko-
dzenia cembrowiny i kraty, trwa∏ od grudnia 1934 r.
do paêdziernika 1935 r. W dniu 17 XII 1934 r. zde-
montowano krat´ i przeniesiono do warsztatu Franza
Lilgego, nyskiego Êlusarza-artysty, który otrzyma∏
zlecenie na jej renowacj´. Nadzór nad ca∏oÊcià prac
sprawowa∏ Miejski Urzàd Budowlany (Stadtbauamt),
na którego czele sta∏ architekt miejski Alfred Jahn.
Konsultantem przedsi´wzi´cia by∏ Jaroslav Vonka,
profesor Szko∏y Rzemios∏ Ró˝nych i Rzemios∏a Ar-
tystycznego (Handwerker- und Kunstgewerbeschule)
we Wroc∏awiu16. Marmurowà cembrowin´ (marmur
s∏awniowicki), która z up∏ywem czasu osiad∏a w grun-
cie, wykopano w styczniu 1935 r., aby po pracach kon-
serwatorskich podnieÊç jà i przesunàç w kierunku
chodnika, a tym samym poszerzyç jezdni´17. 
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wiony na wp∏yw czynników atmosferycznych, uleg∏
najwczeÊniej korozji, dlatego w 1921 r. wykonano
replik´, której jednak daleko by∏o do pierwowzoru.
W zwiàzku z restauracjà ca∏oÊci obiektu w 1935 r.
powsta∏ w warsztacie mistrza kowalskiego Lilgego
nowy orze∏25 i ten zdobi∏ Pi´knà Studni´ do chwili
usuni´cia jej w 1944 r. WczeÊniejszy orze∏, po za-
stàpieniu go niezbyt udanà replikà, trafi∏ do Muzeum
Sztuki i Staro˝ytnoÊci (Kunst- und Altertumsmuse-
um) w Nysie26. Tam by∏ przechowywany we frag-
mentach. W 1937 r. poddano go restauracji, która
przywróci∏a mu pierwotny kszta∏t27. 

W 1935 r., po konserwacji, ca∏y obiekt mia∏ 5,40 m
wysokoÊci, z czego na samà krat´ przypada∏o 4,18 m28.
Ârednica kraty w kszta∏cie cylindrycznym wynosi∏a
1,86 m29. Krata wa˝y∏a 52 centnary (ok. 2642 kg), 
w tym orze∏ wykonany w 1935 r. – 68 funtów (34 kg).
Studnia mia∏a 8 m g∏´bokoÊci, a lustro wody znaj-
dowa∏o si´ 6 m poni˝ej poziomu gruntu30.

Pod wzgl´dem stylu Pi´kna Studnia nie stanowi
dzie∏a jednorodnego. Powsta∏a w okresie baroku 
i dlatego Hans Lutsch, wybitny znawca sztuki Êlàs-
kiej, dostrzega w niej silne wp∏ywy stylu barokowe-
go zmierzajàce w kierunku fantazji31. Werner Grund-
mann, autor wnikliwej analizy artystycznej obiektu 
z koƒca lat 30. XX w., jest zdania, ˝e ornamenty li-
nearne na przestrzeniach wype∏niajàcych konstrukcj´
kraty noszà w wi´kszym stopniu pi´tno renesansu ni˝
baroku, zaÊ ozdoby w kszta∏cie groteski bàdê mau-
reski wskazujà na zwrot ku formom wyrazu z czasów
renesansu, a nawet Êredniowiecza32.

Pi´kna Studnia w dzie∏ach literackich 
i artystycznych
Pi´kna Studnia walorami estetycznymi i historyczny-
mi urzeka∏a nie tylko artystów sztuk pi´knych i fo-
tografów, lecz równie˝ literatów. Sta∏a si´ nawet
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Po przeniesieniu cembrowiny krata ˝elazna, od-
restaurowana w warsztacie Lilgego18, zosta∏a 29 VII
1935 r. zainstalowana na nowo. Zwieƒczenie jej rep-
likà or∏a dwug∏owego mia∏o nastàpiç kilka dni póê-
niej19. Krata ju˝ wczeÊniej pomalowana by∏a na czer-
wono podk∏adem miniowym20. Jako farba powierzch-
niowa zosta∏a przewidziana, tak jak dawniej, tzw. zie-
leƒ schweinfurcka (Schweinfurter Grün)21, ostatecz-
nie jednak zastosowano zieleƒ permanentnà. Orze∏
austriacki i detale kraty zosta∏y pokryte dwoma ty-
siàcami p∏atków 24-karatowego z∏ota dukatowego.
Zastosowano technik´ odpowiadajàcà tradycjom
Êredniowiecznym, która polega∏a na przytwierdzeniu
z∏ota do pod∏o˝a specjalnym olejem o szczególnie
du˝ej przyczepnoÊci. Prace malarskie i poz∏otnicze
wykona∏ malarz nyski Wilhelm Wallrath22. Nadzór bu-
dowlany i konserwatorski, oprócz wspomnianych ju˝
osób, sprawowali urz´dnicy samorzàdowi i paƒstwo-
wi: nyski radca budowlany Peter Seulen, generalny
konserwator zabytków, radca ministerialny Hicke,
konserwator zabytków prowincji górnoÊlàskiej 
Georg Pick (absolwent Gimnazjum Realnego
w Nysie w 1914 r.) oraz artysta-malarz Ernst Fey
z Berlina23.

Dokonanie renowacji Pi´knej Studni zosta∏o po-
Êwiadczone dokumentem pamiàtkowym wydanym
przez w∏adze miejskie i podpisanym przez nadbur-
mistrza Georga Mazura. Akt ten wraz ze znaczkami
pocztowymi i innymi wspó∏czesnymi dokumentami
umieszczono w metalowej kuli pod podwójnym or-
∏em, a do archiwum miejskiego przekazano informa-
cje odnoszàce si´ do historii i ówczesnej restauracji
obiektu. Po uroczystym ods∏oni´ciu studni przepro-
wadzono jeszcze roboty wykoƒczeniowe – ponownie
zainstalowana zosta∏a rura ozdobna z bràzu oraz
poszerzono chodnik tak, by objà∏ wko∏o Pi´knà Stu-
dni´, zapewniajàc jej ochron´ przed ruchem ulicznym24.

Pierwotny orze∏ dwug∏owy (austriacki) wieƒczà-
cy Pi´knà Studni´, jako element najbardziej wysta-

3. Pi´kna Studnia przed konserwacjà. Fot. F. Rassmann, 1934 r.
3. Beautiful Well prior to conservation. Photo: F. Rassmann, 1934.
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4. Cembrowina i fragment kraty przed konserwacjà. Fot. F. Rass-
mann, 1934 r.
4. Boarding and fragment of the grating prior to conservation.
Photo: F. Rassmann, 1934.

bohaterkà dramatu historycznego w 5 aktach autor-
stwa werbisty ks. Alfreda Wlotzki33. Opis biblio-gra-
ficzny dzie∏a jest nast´pujàcy: „Wlotzka Alfred: Der
Schöne Brunnen von Neisse. Historisches Drama in
fünf Aufzügen.” Neisse: Druck und Verlag F. Bär’s
Buchdruckerei GmbH [1922], 23 s34. Powsta∏a tak˝e
publikacja za∏àcznikowa zawierajàca pieÊƒ „Mein
Neisse”. PieÊƒ ta jest fragmentem dramatu Wlotzki 
z muzykà Franza Kaufa napisanà na fortepian lub gi-
tar´. Jej wydawcà by∏a drukarnia Bära35, która po-
wierzy∏a druk technikà litografii zak∏adowi litogra-
ficznemu Paula Möbsa w Nysie36. O Franzu Kaufie
wiadomo, ˝e uprawia∏ wszechstronnà dzia∏alnoÊç
muzycznà jako instrumentalista, dyrygent, pedagog 
i kompozytor w latach 1912-1918 w Nysie, póêniej 
w Bytomiu i Gliwicach37.

Dramat Wlotzki, jak wynika z informacji zamiesz-
czonej na poczàtku ksià˝eczki, powsta∏ w 1921 r. 
w klasztorze Âw. Krzy˝a (werbistów) w Nysie dla
uczczenia jubileuszu 700-lecia Nysy oraz jubileuszu 
500-lecia budowy koÊcio∏a Êw. Jakuba (1423-1923).
Opublikowany zosta∏ w 1922 r.38 Jego treÊç dotyczy
okolicznoÊci powstania Pi´knej Studni39. Prawdopo-
dobnie nigdy nie by∏ wystawiony na scenie teatralnej.
Podczas konserwacji Pi´knej Studni w 1935 r. Karl
Schindler, jedyny badacz twórczoÊci ks. Wlotzki,
przedstawi∏ dzie∏o w formie felietonu w gazecie lo-
kalnej40. Z okazji ods∏oni´cia obiektu powsta∏ sonet
autorstwa architekta miejskiego A. Jahna, wydruko-
wany równie˝ w prasie nyskiej41.

Pi´kna Studnia ukazana zosta∏a nie tylko na
wspomnianej ju˝ litografii wykonanej wg rysunku 
B. Mannfelda. Przedstawiali jà równie˝: w 1878 r.
grafik o inicja∏ach M.L.42, inny bli˝ej nieznany grafik
o nazwisku Fischer43 oraz ukrywajàcy si´ pod nie-
czytelnà sygnaturà rysownik, którego praca zosta∏a

opublikowana na karcie pocztowej44. Zainteresowanie
fotografów i edytorów znalaz∏o odzwierciedlenie 
w informatorach i przewodnikach po Nysie, w pra-
cach historycznych, publicystycznych i albumowych.

Wojenna i powojenna historia studni
Pi´kna Studnia, êród∏o szczególnie dobrej wody pit-
nej w Nysie, s∏u˝y∏a mieszkaƒcom do schy∏ku XIX w.
Jeszcze w latach 90. tego stulecia wykorzystywali jà
piekarze i rzeênicy45. Z czasem znaczenie praktyczne
obiektu zmala∏o na skutek zapoczàtkowanej w 1878 r.
budowy nowoczesnych wodociàgów miejskich. Z te-
go powodu studnia zosta∏a unieruchomiona46.

Pod koniec II wojny Êwiatowej, w zwiàzku ze
zbli˝aniem si´ frontu oraz nalotami samolotów alian-
ckich na Âlàsk, zrodzi∏y si´ obawy, ˝e studnia mo˝e
zostaç uszkodzona. Istniejà rozbie˝noÊci odnoÊnie do
jej losów w okresie wojennym. Krótko po zakoƒcze-
niu wojny kierownik referatu kultury i sztuki Sta-
rostwa Powiatowego w Nysie poda∏ wiadomoÊç, 
˝e Pi´kna Studnia zosta∏a ukryta przez Niemców 
w 1942 r. „podobno w zabudowaniach fortecznych” 
i jeszcze nieodnaleziona47. W 1958 r. pojawi∏ si´ 
w prasie niemieckiej artyku∏, którego autor informo-
wa∏, ˝e zabytkowa krata zosta∏a ulokowana na dzie-
dziƒcu Reduty Kardynalskiej ju˝ na poczàtku wojny
przez dr. Hansa Georga Fiebigera, radc´ budowla-
nego prowincji górnoÊlàskiej, a stamtàd mia∏a byç
póêniej przeniesiona do fortu o nazwie Blockhaus48.
Wed∏ug zatrudnionego w 1956 r. w Nysie przy odbu-
dowie miasta Josefa Rocka, który zna∏ relacje miesz-
kaƒców Nysy z lat wojny i powojennych, przenie-
sienie Pi´knej Studni do Reduty Kardynalskiej na-
stàpi∏o w 1944 r., wraz z poczàtkiem  nalotów samo-
lotów alianckich. 

Na wiosn´ 1945 r., kiedy front dotar∏ do Odry,
krata mia∏a trafiç do Blockhausu w parku miejskim.
Stamtàd w 1946 r. – wed∏ug p∏k. Józefa Gradow-
skiego, komendanta stra˝y po˝arnej w Nysie – skradli
jà z∏odzieje i wywieêli z Nysy. Dopiero w Niemod-
linie dogoni∏a ich milicja nyska i przywioz∏a krat´ 
z powrotem. Umieszczono jà na dziedziƒcu Miejskiej
Stra˝y Po˝arnej49. 

W okresie powojennym fragmenty dekoracji 
Pi´knej Studni w∏àczone zosta∏y do zasobu Muzeum
w Nysie, tworzonego na nowo od 1945 r., a otwar-
tego oficjalnie w 1947 r. Ksi´ga inwentarzowa mu-
zealiów, za∏o˝ona w 1955 r., zawiera nast´pujàcy
wpis: „Orze∏ dwug∏owy z Pi´knej Studni, u góry ko-
rona, Êlady dawniejszego poz∏acania, silnie uszko-
dzony, 1686, Helleweg, [nabyty z] Muzeum w Nysie
1945”50. Detal ów ma obecnie numer inwentarzowy
MNa/RA 1128. Wed∏ug tego samego êród∏a muze-
um nyskie naby∏o dwa „od∏amki z Pi´knej Studni 
w kszta∏cie kwiatu”51 (MNa/RA 1026 i 1027) oraz
„od∏amki z Pi´knej Studni, kwiaty malowane i z∏o-
cone”52 (MNa/RA 1130). We wszystkich przypad-
kach podano jako miejsce pochodzenia: „z Pi´knej
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ni´ç od strony wewn´trznej, nast´pnie pokrycie kraty
i dêwigni minià. Wykonanie tych robót zosta∏o za-
strze˝one dla specjalistów zatwierdzonych przez kon-
serwatora wojewódzkiego. W lipcu 1967 r. PMRN
zleci∏o konserwacj´ Pi´knej Studni Przedsi´bior-
stwu Paƒstwowemu Pracownie Konserwacji Za-
bytków przy ul. Senatorskiej w Warszawie, które 
z braku mo˝liwoÊci przerobowych nie podj´∏o si´
przeprowadzenia wzmiankowanych prac. Zlecenie
przekazano zatem Zak∏adom Artystycznym Zwiàzku
Polskich Artystów Plastyków – DoÊwiadczalne Pra-
cownie Plastyczne w ¸odzi, które równie˝ go nie
przyj´∏y58. Jedynym rozwiàzaniem okaza∏o si´ po-
wierzenie wykonania robót miejscowym zak∏adom 
przemys∏owym.

Zabytkowà krat´ przewieziono w 1967 r. do Za-
k∏adu Transportu Samochodowego Zak∏adów Urzà-
dzeƒ Przemys∏owych (ZUP) w Nysie. Tam, zapewne
jeszcze przed wydaniem wspomnianych zaleceƒ kon-
serwatorskich, zosta∏a pomalowana farbà niebieskà.
Nast´pnie trafi∏a do nyskiego oddzia∏u „Mostostalu”59,
gdzie wykonane zosta∏y przy niej prace Êlusarsko-

kowalskie. Po przeniesieniu na teren ZUP krat´ oczy-
szczono z rdzy i pozosta∏oÊci farby przez piasko-
wanie, a nast´pnie pokryto farbà podk∏adowà60.

W listopadzie 1968 r. nastàpi∏o formalne przeka-
zanie Pi´knej Studni Miejskiemu Przedsi´biorstwu
Wodociàgów i Kanalizacji w Nysie. Jeszcze w tym
samym miesiàcu w∏adze miasta anulowa∏y decyzj´
pod∏àczenia studni do miejskiej sieci wodociàgowej
ze wzgl´du na negatywnà opini´ o przydatnoÊci wo-
dy do picia wydanà przez stacj´ sanitarno-epidemio-
logicznà61.

W marcu 1969 r. krat´ przetransportowano na
ulic´ Wroc∏awskà i po wykonaniu odpowiednich uch-
wytów zainstalowano na cembrowinie62. Malowanie
farbà powierzchniowà w dwóch etapach zosta∏o za-
koƒczone w lecie 1972 r. Prac´ t´ wykona∏y DoÊwiad-
czalne Pracownie Plastyczne z ¸odzi63. WczeÊniej,
zapewne w 2. po∏owie 1971 r., nastàpi∏o uruchomie-
nie pompy wodnej64. Orze∏ austriacki, którego repli-
k´ wykonano w 1935 r., nie wieƒczy∏ ju˝ Pi´knej
Studni. Przez nast´pnych 31 lat obiekt by∏ pozba-
wiony tego historycznego elementu dekoracyjnego.

Studni 1946”. Najpóêniej zapisane zosta∏o w wymie-
nionej ksi´dze nabycie „klucza od Pi´knej Studni,
1947 z Pi´knej Studni”53 (MNa/RA 1028). Tymczasem
wed∏ug wczeÊniejszych ksiàg inwentarzowych mu-
zeum otrzyma∏o klucz w 1949 r.54 Fakt posiadania
tych elementów potwierdzajà inwentarze muzealiów
powsta∏e w latach powojennych55. Brak bli˝szych in-
formacji o okolicznoÊciach przekazania kwiatonów 
i klucza w latach 1946-1947 do zbiorów wówczas
jeszcze niereaktywowanego Muzeum w Nysie56.

Pi´kna Studnia po zabiegach 
konserwatorskich
W czasie rozpocz´tej w 1945 r. odbudowy centrum
Nysy po zniszczeniach wojennych i powojennych
wyburzeniach uszkodzonych zabytków architektury
podj´ta zosta∏a inicjatywa przywrócenia Pi´knej
Studni ulicy Wroc∏awskiej. W 1960 r. Ministerstwo
Kultury i Sztuki zatwierdzi∏o projekt prac konserwa-
torskich. Zrodzi∏ si´ tak˝e zamys∏, by przenieÊç
obiekt z dziedziƒca Miejskiej Stra˝y Po˝arnej w Ny-
sie do muzeum w celu wykonania zabiegów konser-
watorskich, na co wyrazi∏ zgod´ wojewódzki konser-
wator zabytków w Opolu57. 

W Nysie sprawà Pi´knej Studni zajmowa∏ si´
Wydzia∏ Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (PMRN). 
W lipcu 1967 r. nadesz∏o do tego wydzia∏u pismo kon-
serwatora wojewódzkiego zawierajàce zalecenia kon-
serwatorskie. Obejmowa∏y one nast´pujàce prace: 
uzupe∏nienie uszkodzonej cembrowiny i spoinowa-
nie szczelin kitami, oczyszczenie kraty metalowej 
i dêwigni przez piaskowanie po próbie na wewn´trz-
nej stronie kraty, wyprostowanie pogi´tych elementów
za pomocà palnika acetylenowego, zespawanie p´k-

5. Pi´kna Studnia po konserwacji w 1935 r. Fot. Soboczyk, 1937 r.
5. Beautiful Well after conservation in 1935. Photo: Soboczyk, 
1937.
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Obecny stan studni
Kolejna konserwacja studni mia∏a miejsce w trzech
miesiàcach letnich 2000 r. Przeprowadzili jà Jacek 
i Dorota Gryczewscy z zespo∏em, konserwatorzy ka-
mienia z Torunia. Badania wst´pne wnios∏y wiele
nowych informacji o dziejach obiektu. Konserwato-
rzy na podstawie analizy technologicznej ustalili, ˝e
kwiatony z górnej obr´czy przechowywane w Mu-
zeum w Nysie nie sà wspó∏czesne Pi´knej Studni.
Zosta∏y wykonane i dodane do kraty w okresie póê-
niejszym, prawdopodobnie podczas któregoÊ z re-
montów. Wobec tego zrezygnowano z ich rekon-
strukcji65. Poprzedniej konserwacji z lat 1967-1972
towarzyszy∏y liczne mankamenty. Nie zosta∏a wtedy
opracowana dokumentacja konserwatorska, a prace
Êlusarsko-kowalskie oraz zdarcie ca∏kowite dawnej
powierzchni malarskiej i z∏oceƒ uniemo˝liwi∏y usta-
lenie wczeÊniejszej kolorystyki. Nie zrekonstruowa-
no równie˝ niektórych elementów zniszczonych pod-
czas II wojny Êwiatowej i w okresie powojennym66.

Jednym z g∏ównych impulsów do konserwacji 
w 2000 r. sta∏a si´ kradzie˝ w 1999 r. maski z dolnej
obr´czy kraty. Konserwacja ta mia∏a charakter kom-
pleksowy i obj´∏a ca∏oÊç obiektu, a wi´c cz´Êç pod-
ziemnà, cembrowin´ marmurowà, krat´ ˝elaznà 
i pomp´ wodnà z rurà bràzowà. Skopiowany zosta∏
te˝ orze∏ austriacki ze zbiorów Muzeum w Nysie.

Dokonali tego w 2000 r. pracownicy Zak∏adu Kon-
serwacji Elementów i Detali Architektonicznych
Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu. Kopia
ta od 2000 r. wieƒczy Pi´knà Studni´. Zrekonstru-
owano ponadto brakujàce fragmenty ˝elazne, a pom-
p´ zaopatrzono w nowà, wykonanà artystycznie rur´
wylewowà z bràzu. W 2001 r. oryginalne elementy
dekoracyjne znajdujàce si´ w Muzeum w Nysie –
orze∏ i trzy kwiatony – poddano konserwacji we
wspomnianym zak∏adzie w Toruniu67. 

Ponowna kradzie˝ maski z dolnej obr´czy kraty,
jak równie˝ szkody poczynione przez czynniki atmo-
sferyczne sprawi∏y, ˝e zaistnia∏a koniecznoÊç kolej-
nej konserwacji obiektu. W∏adze miejskie zleci∏y jà
konserwatorowi nyskiemu Ireneuszowi Âmiechow-
skiemu. Wykonane przezeƒ prace to naprawa or∏a
stanowiàcego zwieƒczenie kraty, kosmetyka cem-
browiny marmurowej, z∏ocenie napisu, rekonstruk-
cja skradzionej maski, naprawa uszczelnienia kon-
strukcji, malowanie ca∏ej kraty farbà cynkowà
ZINGA i pokrycie powierzchni warstwà grafitowà
SCHILL. Ta ostatnia konserwacja zosta∏a przepro-
wadzona w drugiej po∏owie sierpnia 2005 r.68

Pi´kna Studnia w Nysie, jedna z kilku tak pi´k-
nych w Europie i jedyna na ziemiach polskich, prze-
trwa∏a szcz´Êliwie burze dziejowe. Jako wybitne
dzie∏o sztuki znana by∏a z wczeÊniejszej literatury
naukowej. Dzi´ki najnowszym badaniom archiwal-
nym i prasowym mo˝liwe sta∏o si´ w niniejszym 
artykule poszerzenie wiedzy o jej historii i konserwa-
cjach XX-XXI w.

Mgr Krzysztof Pawlik, absolwent Uniwersytetu Wroc∏aw-
skiego, jest historykiem. Od 20 lat pracuje w Muzeum 
w Nysie.

7. Prostowanie kraty Pi´knej Studni. Fot. Z. Kwiecieƒ, 1968 r.
7. Straightening of the Beautiful Well grating. Photo: Z. Kwiecieƒ, 
1968.

6. Fragment kraty Pi´knej Studni. Fot. W. Grundmann, reprod. 
z „Oberschlesier”, 21, 1939, str. 33.
6. Fragment of the Beautiful Well grating. Photo: W. Grundmann,
reprod. from “Oberschlesier”, 21, 1939, p. 33
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The Beautiful Well in Nysa is one of the most mag-
nificent objects of its sort in Europe. Well grat-

ings representing such a high artistic rank are to be
found only in Prague, Nürnberg, Innsbruck and
Bruck on the Mur.

The titular well was founded by Kaspar Naas, the
mayor of Nysa. The boarding was built out of marble
from nearby S∏awniowice. The iron grating was exe-
cuted in 1686 by Wilhelm Helleweg, the administra-
tor of the diocesan-ducal mint in Nysa and master
locksmith at the court of the local bishop. Although
the well dates back to the Baroque, it features an
overwhelming Renaissance impact together with 
a discernible reference to forms characteristic for the
Middle Ages.  

The information at our disposal relates to a num-
ber of conservation undertakings conducted at rather
small intervals. The first took place in 1889, 
followed by work carried out in 1935. In 1944 the
grating was hidden in the Nysa fortifications to 

protect it against being damaged by Allied air raids.
Found after the war, it was conserved and reinstalled
in its former place in 1969. The last conservation was
performed in 2001 and 2005.

The Beautiful Well, one of the oldest Silesian
objects with a water pump, fulfilled its basic 
functions until the end of the nineteenth century. Its
water was used by the  bakers and butchers of Nysa,
and it ceased being used after the introduction of 
a municipal water-main at the end of the nineteenth
century.

The well is one of the most  breathtaking monu-
ments of the past  in the architecture of Nysa, brim-
ming with historical  treasures. It was also the object
of interest on the part of graphic artists and photo-
graphers as well as men of letters. The circumstances
of its origin  became the motif of a drama in five acts
– “Der Schöne Brunnen in Neisse”, written by a local
Verbist, Rev. Alfred Wlotzka (published in Nysa 
in 1922).
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