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Herb Lis

 Lokalizacja / miejsce przechowywania: krużganek genarała zakonu (chiostro del ge-
nerale), ściana zachodnia

 Datowanie, pochodzenie: 1664

 Autor, warsztat: nieznane

 Materiał i technika: szary kamień wapienny z okolicy Vicenzy

 Wymiary: wys. 50 cm; szer. 35 cm

 Stan zachowania: dobry

 Opis formalno-ikonograficzny: płyta z czarnego kamienia nero paragone z inskrypcją 
w obramieniu z żółtego marmuru; nad nią w niszy i owalnym obramieniu z żółtego mar-
muru popiersie zmarłej rzeźbione w marmurze białym

 Osoby powiązane z obiektem: 

Marcin Ludwik Chomętowski herbu Lis (zm. 1706). Wpisał się do metryki nacji pol-
skiej 14 stycznia 1664. Wybrany konsyliarzem nacji 24 lutego tegoż roku. Po powrocie ze 
studiów piastował liczne urzędy w Polsce. Łowczy sandomierski od 1670 roku, kasztelan 
żarnowski od 1680 roku, starosta złotoryjski od 1685 roku, wojewoda bracławski od 1694 
roku, starosta drohobycki od 1696 roku, wojewoda mazowiecki w roku 1704. Odznaczył 
się też jako dyplomata i wojskowy z czasów Jana III Sobieskiego Być może jego autorstwa 
jest diariusz elekcji z 1697 roku. 
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