
JÓZEF MEHOFFER JAKO HONOROWY OBYWATEL 

MIASTA TUREK 

 

  Bardzo długo zastanawiałem się o czym napisać opowiadanie. Mieszkam w małej wsi w 

powiecie tureckim, nic w mojej bliższej okolicy nie przykuwało uwagi do głębszych rozważań. 

Jednak pewnego dnia przypomniałem sobie, jak będąc małym chłopcem byłem na lodach z 

mamą i siostrą w Turku. Wtedy to usiedliśmy na ławce i to nie była zwykła ławka bo na tej 

ławce zawsze siedzi pewien pan a dokładniej Józef Mehoffer.  

  Turek to jedno z większych miejscowości w mojej okolicy gdzie bardzo często jeżdżę z mamą 

na zakupy, w odwiedziny do rodziny. Przybliżając sobie dzieje miasta, jednak okazało się, że 

w Turku nie tylko można iść na zakupy ale i również zwiedzić Kościół czy muzeum. Te dwa 

miejsca są związane z  postacią Józefa Mehoffera.  

Krótko o Mehofferze… 

Józef Mehoffer urodził się w 1869 roku w Ropczycach. Ukończył Krakowską Szkołę Sztuk 

Pięknych. Przez cały okres swojej nauki zajmował się sztuką dekoratywną i kontynuował 

malarstwo sztalugowe. Największy rozgłos i światową sławę zdobył w 1895 roku, wygrywając 

konkurs na wykonanie witraży do gotyckiej kolegiaty Św. Mikołaja w szwajcarskim Fryburgu. 

Był też uczniem Jana Matejki.  

(źródło: Wikipedia) 

Dlaczego Turek ?  

Po powrocie do kraju poświęcił się przede wszystkim licznym pracom z dziedziny polichromii 

i witrażownictwa. Właśnie jednym z tych dzieł było zlecone przez proboszcza ks. Józefa 

Florczaka wykonanie  polichromii w kościele Najświętszego Serce Pana Jezusa w Turku co 

przyniosło prawdziwy blask kościołowi.  

Będąc w kościele można również zobaczyć inne jego dzieła: 8 witraży, obok malarstwa 

monumentalnego artysta wykonał dla kościoła w Turku również olejne obrazy sztalugowe są 

to: Stacje Męki Pańskiej, oraz obrazy ołtarzowe umieszczone w prawym ramieniu transeptu 

„Matka Boska Częstochowska” i służący do zasłaniania tego obrazu „Św. Stanisław Kostka”. 

Życzeniem Józefa Mehoffera było wykonanie kompletnego wyposażenia kościoła w Turku 

według jego projektu. Uczestnicząc na mszy można naprawdę zachwycać się tymi pięknymi 

dziełami.  



Mieszkańcy Turku zapamiętali Józefa Mehoffera jako skromnego, starszego pana, milczącego 

i zamkniętego w sobie, który swoim sposobem bycia daleki był od wyobrażeń o wielkim 

artyście. Dziełem, które po sobie zostawił, budzącym zachwyt i będącym dumą mieszkańców 

Turku, zaskarbił sobie ich wdzięczność, czego wyrazem było nadanie mu w dniu 14. IX. 1936 

roku tytułu Honorowego Obywatela Miasta Turku. 

 

Dzieła Józefa Mehoffera w Kościele w Turku:  

Słynna Polichromia 

 

źródło Wikipedia  
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wikipedia) 

Witraże (źródło Wikipedia) 

 

 

 



 

Skwer Mehoffera  

Józef Mehoffer dzięki poświeceniu stał się jednym z ważnych osób w Turku stąd została 

postawiana "Ławeczka Mehoffera". Zlokalizowana jest w Turku przy Placu Henryka 

Sienkiewicza. Pomnik usytuowany jest  na placu, nazwanym na cześć artysty Skwerem 

Mehoffera , przy hotelu Arkady. Jest to pierwszy monument w Polsce upamiętniający artystę. 

Projekt pomnika wyszedł spod ręki absolwentki Zespołu Szkół Plastycznych w Kole, pani Mai 

Brzyskiej. Pomnik jest jednym z przejawów strategii promocyjnej miasta, która odbywa się pod 

hasłem Turek – miasto w klimacie Mehoffera. Na jego pamięć, również nazwano muzeum do 

którego warto pójść i poznać historię tego miasta. Myślę, że nie wszyscy zdają sobie sprawę 

jaki skarb mają w swoim mieście.  

 

 (źródło Wikipedia) 

Pomnik Józefa Mehoffera ( w tle Muzeum nazwane jego imieniem)  

Ciekawostka  

Co roku w powiecie tureckim odbywa się konkurs dla uczniów pt:. Józef Mehoffer i jego 

turkowskie dzieło 

Podsumowanie  

Po rozmowach z rodziną i bliskim stwierdziłem, że właśnie Turek jest ciekawym miastem, 

które warto odwiedzić. Mam nadzieję, że dzięki temu większość osób z zaciekawieniem 

przybędzie do Turku i usiądzie na ławeczce z Mehofferem i zrobi sobie z nim pamiątkowe 

zdjęcie. Będąc w tym miejscu zawsze możemy spotkać kogoś kto siedzi na tej słynnej ławeczce.  

  



Po napisaniu tego opowiadania postanowiłem pojechać do Turku i sfotografować miejsca 

wymienione w opowiadaniu oraz oczywiście zrobić sobie zdjęcie z Józefem Mehofferem.  

 

Galeria zdjęć prywatnych  

 

    

                                                                            Napis na ławeczce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kościół Najświętszego Serce Pana Jezusa w Turku  

(widok z ławeczki) zdjęcie ze zbiorów prywatnych  

 

 



 

Muzeum im. Józefa Mehoffera (zdjęcia ze zbiorów prywatnych) 

 

 

Źródła: 

http://www.muzeum.turek.pl/pl/47/strona/2/102/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Mehoffer 

Zdjęcia źródło Wikipedia oraz zdjęcia ze zbirów prywatnych 

 

http://www.muzeum.turek.pl/pl/47/strona/2/102/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Mehoffer


 

 


