
Ganek był jednym z owoców prac wiktoriańskiego architekta – Benjmina Ferrey, którego w 

1846 r. biskup Bagot (1845 — 1854) zatrudnił do przebudowy obiektu. Zmiany te objęły 

dodanie górnej kondygnacji i inne przeróbki.  

 

Przed 1846 r. ganek nie był na środku fasady, tylko o jeden wykusz na lewo. Nad wejściem do 

ganku widnieje godło diecezji Bath i Wells. Z kolei klucze świętego Piotra i miecz świętego Pawła 

to godło Opactwa w Bath, a krzyż świętego Andrzeja to godło Katedry w Wells.  

 

Mitra biskupia oznacza, że budynki należą do Pałacu Biskupiego. Światło w położonych po obu 

stronach wejściach latarniach zapewniały lampki. Stojąc przed budynkiem warto spojrzeć w górę 

na zwieńczającą rury spustowe figurę pelikana, raniącego swą pierś by nakarmić małe, jej 

pierwowzorem był pelikan widniejący w herbie biskupa Pier'a (1632 — 1670). 

Wejście z XIX w. ganku do XIII w. Sieni Wejściowej 

ś



Sień ta, wraz z równoległą do niej piwnicą, stanowiła solidną podstawę dla sieni na pierwszym 

piętrze, którą wybudował biskup Jocelin (1206 — 1244). Do budowy ścian użyto czerwonego i 

żółtego wapienia triasowego, do sklepień zaś budowniczy wybrali drobnoziarnisty kamień z 

pobliskiego kamieniołomu w Doulting. Zanim w XVI w. wybudowano tu kominek, przestrzeń 

ogrzewano piecykami na węgiel drzewny. W oknach znajdują się fragmenty witraży z rejonu 

Rouen, które biskup Law (1824 — 1845) pozyskał ze zrujnowanych po rewolucji francuskiej 

kościołów. Witraże te, wraz z fragmentami witraży angielskich z XV i XIX w., zdobią wiele okien 

Pałacu i Kaplicy. Dostęp do Sieni na pierwszym piętrze i do Długiej Galerii zapewniały dwie 

spiralne klatki schodowe umieszczone na przeciwległych krańcach sieni. W XVI w. jedną ze 

spiralnych klatek schodowych zastąpiono używaną do dziś drewnianą klatką schodową. 

Trzeba zobaczyć 

• Długi stół w refektarzu, przy którym biskup podczas pobytu w Pałacu, spożywał posiłki w 

towarzystwie 12 biedaków 

• Herb biskupa Beckynton'a (1443 - 1465), umieszczony na lewo od drewnianej klatki schodowej z 

okresu Jakuba I 

• Herb biskupa Henderson'a (1960 –1975) nad drzwiami prowadzącymi do kaplicy 

• Kominek w stylu Tudorów z godłami stanowiącymi połączenie godeł Bath i Wells 

• Okna z fragmentami średniowiecznych witraży 

• Siedemnastowieczna, drewniana klatka schodowa z okresu Jakuba I 

Co dalej? 

Przejście do piwnicy przez jedne z dwu drzwi 

Przejście do Kaplicy Biskupiej przez otwór drzwiowy o kształcie białego łuku 

Wejście na pierwsze piętro drewnianą klatką schodową z okresu Jakuba I 

Sień Wejściowa  



Wizyta w Piwnicy jest okazją do spotkania z XIII w. kunsztem budowlanym. Wykonane z 

wydobytego w kamieniołomach w pobliskim Doulting sklepienia wspierają się na masywnych 

filarach z niebieskiego liasu z rejonu Somerset Levels. Na filarach tych spoczywa ciężar 

wyższych kondygnacji. Do wykonania nowej podłogi użyto kamienia wydobytego w Purbeck Cap. 

Obecny kształt okien nie odbiega zbytnio od pierwotnego.  

 

W minionych stuleciach Piwnica była podzielona i wykorzystywana na skład wina, spiżarnię, 

pokój kredensowy, piwnicę na węgiel i drewno oraz kwatery służby. Biskup Law (1824 -1845) 

wykorzystywał ją do eksponowania swojej kolekcji skamienielin i minerałów. Mający liczną 

rodzinę biskup Hervey (1869 – 1894) przerobił Piwnicę na salę jadalną. Jako, że było stamtąd 

dość daleko do kuchni, temperaturę jedzenia utrzymywano przy pomocy urządzenia 

wykorzystującego „gorącą parę i wodę“ umieszczonego w pomieszczeniu, w którym dziś znajduje 

się kuchnia. 

Trzeba zobaczyć 

• Malowana, kamienna tarcza jest rebusem (imię na obrazku), którego rozwiązanie to biskup 

Beckynton (1443 – 1466). Obrazek przedstawia latarnię (ang. „beacon“ stojącą nad kadzią (ang. 

„tun“). 

• Gobeliny po obu stronach kominka zaprojektowała i utkała norweska artystka, pani Molle-Cecilie 

Major. Na jednym widzimy łabędzie, drzewa i wodę w pałacowych ogrodach, a drugi zainspirowany 

jest dziką przyrodą rejonu Exmoor. 

• Herb biskupa Hervey'a (1869 – 1894) umieszczony w witrażu nad drzwiami prowadzącymi na taras i 

elementy herbu w szybkach okiennych. 

• Wiktoriański kominek  

 

 

Co dalej? 

Do Długiej Galerii po drewnianej klatce schodowej z okresu Jakuba I. 

Piwnica 



W XIII w. do położonej na pierwszym piętrze Długiej Galerii prowadziły dwie kamienne 

klatki schodowe położone po przeciwnych końcach Sieni Wejściowej.  

 

Ocalałe do dziś, spiralne schody mija się przechodząc przez Sień Wejściową do kaplicy.  

 

Schody po tej stronie Sieni Wejściowej zostały zniszczone w trakcie budowy przyległego 

skrzydła (mieszczącego dziś mieszkania, biura i rezydencje). Budowę tej drewnianej 

klatki schodowej zlecił biskup Montague (1608 — 1616). Pomalowana ongiś w 

charakterystycznym dla epoki stylu, w latach 70. XX w. została oskrobana z farby i 

obecnie jedynymi barwnymi elementami są cztery wizerunki zielonych smoków, które są 

godłem hrabstwa Somerset, trzymających herby Bath (klucz i miecz) oraz Wells (krzyż 

świętego Andrzeja). 

 

Użyta tu tapeta, będącej współczesną kopią użytej niegdyś w Izbie Lordów przez Augustusa 

Pugina (1812 — 1852), przygotowuje gościa do zwiedzania wiktoriańskich dekoracji pierwszego 

piętra. 

 

 

 

 

 

Co dalej? 

Przejście do umieszczonej u góry schodów Długiej Galerii 

Klatka schodowa z 

okresu Jakuba I  



W średniowieczu długa galeria była kluczową przestrzenią wykorzystywaną do pracy i 

rekreacji. Przestrzeń tę można było rozdzielić na trzy pomieszczenia. W trakcie wolny 

domowej, do jakiej w 1641 r. doszło pomiędzy Królem i Parlamentem, siły rojalistów uczyniły z 

Pałacu swoją kwaterę główną.  

 

Wojska Parlamentu rozłożyły się obozem na Penn Hill, skąd zniszczyły Długą Galerię ogniem 

artyleryjskim. Kiedy wojska Parlamentu wkroczyły do Wells, Pałac został splądrowany, 

rozkradziono wówczas portrety i organy. Przez kilka dziesięcioleci po Wojnie Domowej Pałac 

pozostawał opuszczony. Do 1824 r. biskup Law przekształcił go w wygodną rezydencję w 

stylu gregoriańskim i założył obecną kolekcję portretów. 

 

Podjęta przez biskupa Bagot'a (1845 — 1854) budowa kolejnej kondygnacji nad Długą 

Galerią pozwoliła architektowi Benjaminowi Ferrey'owi na przeprowadzenie renowacji 

całego pierwszego piętra. Okna Długiej Galerii zostały powiększone, sufity ozdobiono 

sztukateriami i dodano zdobienia w stylu lubianego w epoce wiktoriańskiej włoskiego 

neogotyku. 

 

Trzeba zobaczyć 

• Sztukateria na drzwiach, panele i wyokrąglenia z tłoczonej masy papierowej imitujące rzeźbione 

drewno. 

• Tapeta to współczesna reprodukcja wiktoriańskiego wzoru pochodzącego ze średniowiecznego 

fresku w kościele z hrabstwa Norfolk. 

• Sztukaterie pod oknami prezentują motto biskupa Bagot'a: „Antiquam obtinens“ („posiadający 

starożytność“) 

• Długi stół jest jednym z trzech wykonanych dla biskupa Harvey'a (1869 — 1894) 

Co dalej? 

Wejdź do salonu 

Długa Galeria  



W XIII w. pomieszczenie to wraz z przyległą Salą Konferencyjną składało się na Wielką Sień 

biskupa Jocelin'a. Sień sięgała onegdaj aż po dźwigary i krokwie dachu, i malowane kamienne 

ściany. Prace budowlane nad Długą Galerią nie dotknęły tej sali, z okien której rozpościerał się 

widok na park myśliwski. W 1977 r. za wiktoriańskimi biblioteczkami odnaleziono oryginalne glify 

okienne. W przestrzeni tej można dziś podziwiać krzesło Glastonbury i fotel opata. 

W minionych stuleciach salę tę wykorzystywano jako pokój dziecinny, pokój muzyczny, salon i 

ostatecznie gabinet biskupa Bradfield'a (1946 —1960). Biskup ów przeniósł później swe biuro i 

rezydencję do północnego skrzydła pałacu, zbudowanego przez biskupa Beckynton'a (1443 — 

1466) na pomieszczenia dla służby. 

Trzeba zobaczyć 

• Sufit wykonany staraniem biskupa Bagot'a (1845 – 1854) i ozdobiony jego herbem. 

• Misterne dekoracje z tłoczonej masy papierowej, zdobiące drzwi i fasety, pierwotnie imitujące 

rzeźbione drewno. 

• Herb biskupa Piers'a (1632 – 1670), który piastował swój urząd najdłużej wśród wszystkich biskupów 

Bath i Wells. Wykonano go z pojedynczego plastra dębu, a wykonano dla uczczenia przywrócenia na 

tron króla Karola II, w 1660 r. 

• Krzesło Glastonbury i fotel opata 

• Środkowy stół jest jednym z trzech podarowanych Pałacowi przez wdowę po biskupie Hervey'u. 

• Zegar zaś, który należał dawniej do rodziny Skipwith'ów wykonano w 1785 r.  

Co dalej? 



 

Sala ta wraz z Salonem składała się na trzynastowieczną Wielką Sień biskupa Jocelin'a. 

Dodanie kolejnej kondygnacji nad Długą Galerią było ostatnią przebudową pomieszczeń z tej 

strony Pałacu. W przestrzeni nad sufitem po dziś dzień można dostrzec pozostałości 

średniowiecznej sieni. Słabośbiskupa Bagot'a do lubianego w epoce wiktoriańskiej włoskiego 

neogotyku odzwierciedlają: subtelny tynk pokrywający sufit, dekoracyjny kominek, wewnętrzne 

glify i zewnętrzne rzeźbione zadaszenia otwieranych pionowo okien.  

 

Architekt Benjamin Ferrey nie angażował się zbytnio w dekorację wnętrz, którą w większości 

wykonała londyńska firma George Jackson and Sons Ltd. Ferrey wystosował do biskupa list, w 

którym oświadczył, że poczuwa się do odpowiedzialności wyłącznie za roboty murarskie.  

Trzeba zobaczyć 

 

• Herb biskupa Bagot na tarczach w narożnikach sklepienia  

• Sztukaterie na sklepieniu przedstawiają tarcze i mitry ozdobione herbem biskupa Bagot'a i 

mottem: „Antiquam obtinens“ („posiadający starożytność“)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dalej?  

Do Sali Panelowej  

Sala Konferencyjna 



Sala ta początkowo była salą „słoneczną“, a w przyległej do niej galerii wschodniej mieściły się 

garderoby. Były to prywatne pokoje biskupa, oddalone od zgiełku średniowiecznej sieni.  

Rozległe prace budowlane prowadzone przez biskupa Bagot'a (1845 – 1854) nie dotknęły 

osiemnastowiecznych drewnianych i gipsowych paneli.  

Odwiedzone przez Państwa pokoje, od początków XIII w. aż po II Wojnę Światową były 

rezydencją kolejnych biskupów. Tradycję tę zakończył biskup Underhill (1937 – 1943), 

przeprowadzając się do północnego skrzydła, aby zwolnić miejsce dla uczniów i personelu 

bristolskiej szkoły pod wezwaniem św. Brandona, którą trzeba było ewakuować ze względu na 

bombardowania.  

Po zakończeniu wojny, w 1945 r., ze względu na rozmaite niedobory i fakt, że sale te wymagały 

remontu, rada zarządzająca finansami Kościoła anglikańskiego (tzw. Church Commissioners) 

zadecydowała o przeniesieniu rezydencji biskupa Bradfield'a (1946 – 1960) do północnego 

skrzydła, które od połowy XV w. było wykorzystywane na pomieszczenia dla służby. Decyzję o 

remoncie Pałacu i otwarciu go dla zwiedzających podjął biskup Henderson (1960 – 1975).  

Trzeba zobaczyć 

 
• Dębowy kandelabr  

• Duży, wykonany lokalnie z dębu stół, który podarowała pałacowi wdowa po biskupie Hervey'u.  

 

Sala Panelowa  



Ta poświęcona Świętej Trójcy i Św. Markowi kaplica jest prywatną kaplicą biskupa Bath i Wells. 

Zbudowano ją staraniem biskupa Burnell'a (1275 —1292). 

 

Głównym materiałem użytym do jej budowy jest żółty piaskowiec triasowy, a do sklepień 

wykorzystano drobnoziarnisty kamień wydobyty w nieodległym kamieniołomie w Doulting. Jak na 

XIII w. okna kaplicy są zaskakująco duże, a użyty w nich maswerk jest wybitnym przykładem 

wczesnego angielskiego gotyku. Dawną świetność przywrócił zrujnowanej kaplicy biskup Law 

(1824 — 1845). Do naprawy zabitego deskami wschodniego okna wykorzystał on fragmenty 

średniowiecznych, francuskich witraży, ze zniszczonych po rewolucji kościołów rejonu Rouen.  

Ławy kościelne wyrzeźbili na początku XX w. lokalni rzemieślnicy. Uważnie przyglądając się 

rzeźbionym wzorom można odnaleźnazwy parafii twórców poszczególnych ław (patrz osobny 

arkusz informacyjny). 

 

W 2006 r. dla uczczenia osiemsetlecia Pałacu Biskupiego kaplicę wyposażono w ołtarz i 

fotel, które zaprojektował David John. Wykonano je z drewna klonowego i kamienia z 

kamieniołomu w Ancaster. 

 
Trzeba zobaczyć 
 
• Redniowieczne sklepienia i brosze udekorowane naturalistycznym listowiem 

• Wschodnie okno z herbami: diecezji (po lewej) i biskupa Bagot (po prawej).  

• Piscina (nieopodal ołtarza) - używany do mycia naczyń liturgicznych zbiornik z odpływem 

• Sedilia (nieopodal ołtarza) - trzy stopniowane siedzenia dla księdza, diakona i subdiakona 

• Cztery gobeliny przedstawiające skrzydlate lwy świętego Marka, pieczęć biskupa Burnell'a (1275 — 

1292), herb biskupa Kena (1684 — 1690) i herb biskupa Hendersona (1960 — 1975) 

• Otaczający kaplicę fryz przedstawiający herby szesnastowiecznych biskupów 

• Chrystus nauczyciel – posąg, który wyrzeźbił Tom Preator 

• Krzyż Zmartwychwstania – krzyż procesyjny będący dziełem Pata Sampsona  

• Współczesna ikona rosyjska - Chrystus Pantokrator (Wszechwładca - prawdziwy Bóg i człowiek) 


