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Galeria 
kolekcjonerstwa 
Potockich 
w pałacu wilanowskim
Na piętrze galerii 
południowej i północnej 
pałacu wilanowskiego 
w 2021 r. zostały oddane 
do użytku nowe sale 
ekspozycyjne. Jest to 
rezultat wieloletniego 
projektu, prowadzonego 
przez Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie 
Modernizacja i przebudowa 
sal wystawowych galerii 
ogrodowych na piętrze 
pałacu wilanowskiego na 
terenie Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie. 

joanna paprocka-gajek, marta gołąbek

Widok na dawną Salę Biblioteczną na piętrze pałacu wilanowskiego, rycina z albumu: Hipolit 
Skimborowicz, Wojciech Gerson, Willanów. Album widoków i pamiątek…, Warszawa 1877



W nowo oddanych przestrze-
niach pałacu wilanowskiego 
urządzona została duża wysta-
wa, opowiadająca o niezwykle 

ważnej karcie w dziejach pałacu – kolekcjoner-
stwie Potockich.

W galerii południowej pałacu od połowy 
XIX w. mieściła się tzw. Mała Biblioteka, któ-
ra była przestrzenią poprzedzającą Salę Uczt 
Jana III z  główną częścią zbiorów bibliotecz-
nych. Po drugiej wojnie światowej, wskutek 
adaptacji wnętrz na cele muzealne, a także roz-
ległego remontu (w  ramach którego wzmoc-
niono mury i stropy w tej części pałacu), w ga-
leriach stworzono nowoczesną na ówczesne 
czasy, utrzymaną w stylistyce modernistycznej 
przestrzeń ekspozycyjną (opracowaną od stro-
ny architektonicznej przez inż. Jacka Cydzi-
ka), przeznaczoną na wystawę galerii portretu 
polskiego od XVII do XIX  w. Jej twórcami 
byli m.in. prof. Stanisław Lorentz i prof. Ste-
fan Kozakiewicz. Zgromadzone w niej dzieła 
sztuki pochodziły z  historycznych zbiorów 
wilanowskich oraz z  kolekcji Muzeum Naro-
dowego w Warszawie. Eksponowana przeszło 
czterdzieści lat malowana historia portretu 

polskiego znalazła podsumowanie w  pamiąt-
kowej publikacji autorstwa Krystyny Gutow-
skiej-Dudek Portret polski. Tradycja i  świado-
mość historyczna. Pamiątka Galerii Portretu 
Polskiego udostępnionej w 1963 roku w pałacu 
w Wilanowie (Warszawa 2012), będącej swo-
istym pożegnaniem galerii.

1 | Kominek w bibliotece 
na piętrze skrzydła 
południowego pałacu 
w Wilanowie, 1915, 
fragment fotografii 
Henryka Poddębskiego 
(w zbiorach Instytutu 
Sztuki PAN w Warszawie)

2 | Widok na fragment 
ekspozycji w skrzydle 
południowym 
z zachowanym kominkiem 
i rzeźbami
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Archiwalne zdjęcia oraz ryciny z  końca 
XIX i początku XX w. przedstawiają pomiesz-
czenie na piętrze galerii południowej wypeł-
nione bibliotecznymi szafami, rozjaśnione 
świetlikami w  stropie, ozdobione kolekcją 

militariów z umieszczonym centralnie komin-
kiem z  herbem Potockich. W  szafach biblio-
tecznych, oznaczonych szyldem z  ozdobną li-
terą ułatwiającą orientację w  zgromadzonych 
zasobach, przechowywano obszerne zbiory, 
których nie pomieściła główna sala bibliotecz-
na w Sali Uczt. W bibliotece wilanowskiej gro-
madzono księgozbiór rodowy, którego zacząt-
kiem stały się kupowane od drugiej połowy 
XVIII  w. przez Potockich książki, archiwalia, 
zbiory graficzne, rysunkowe, kartograficzne 
i  nutowe, a  także kolekcje gliptyczne i  numi-
zmatyczne. Zasoby te były regularnie wzboga-
cane, m.in. zbiorami biblioteki Stanisława Sep-
tyma Potockiego, ojca Aleksandry Potockiej 
zwanej Augustową. Bibliotekę zasilały nabytki 
i  darowizny, pozyskiwane drogą koligacji ro-
dzinnych, a pochodzące z wielu rezydencji kre-
sowych. W  1932  r. Adam Branicki przekazał 
bibliotekę wilanowską wraz z  wyposażeniem 
narodowi polskiemu, którą prezydent Ignacy 
Mościcki powierzył  opiece Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie.

Ogromnym walorem odrestaurowanej 
w  toku przeprowadzonych prac budowla-
no-rewaloryzacyjnych przestrzeni obu gale-
rii jest możliwość zaprezentowania cennych 

3 | Ekspozycja malarstwa 
w galerii południowej

4 | Bernardino Luini (?), 
„Salvator Mundi”, po 1513 
(?), (technika w trakcie 
badań konserwatorskich), 
deski dębowe
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zbiorów malarstwa, zgromadzonych dzięki 
kolekcjonerskim pasjom założycieli muzeum 
wilanowskiego, Aleksandry i Stanisława Kost-
ki Potockiego, a  kontynuowanym przez ich 
spadkobierców. Ozdobą tych zbiorów są dzie-
ła z kręgu uczniów Leonarda da Vinci z intry-
gującym przykładem przedstawienia „Salvator 

Mundi”, nabytym przez Stanisława Kostkę Po-
tockiego jako oryginalne dzieło mediolańskie-
go mistrza. Obecnie dzieło łączymy z uczniem 
Leonarda da Vinci, Bernardino Luinim. Ob-
raz był przedmiotem wystawy zorganizowa-
nej przez Muzeum w 2018 r. pt. „Leonardiana 
w kolekcjach polskich”. Starannie przemyślane 

5 | Gablota z obiektami 
wykonanymi w fabryce 
Karola Mintera

6 | Wojciech Święcki 
według Kazimierza 
Stronczyńskiego, redukcja 
sarkofagu króla Kazimierza 
Wielkiego, 1845-1850, 
mosiądz cynowo-ołowiany

7 | Wojciech Święcki, 
medalion z wizerunkiem 
króla Jana III, 1857-1860, 
mosiądz cynowo-ołowiany

6 7
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zakupy, realizowane podczas licznych wyjaz-
dów  małżonków Potockich po Europie, mia-
ły służyć stworzeniu poglądowej ekspozycji 
dla tych, którzy podróżować nie mogli. Od 
początku jednym z  założeń kolekcji, której 
współtwórcą był minister Komisji Rządowej 
Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicz-
nego – S.K. Potocki, były cele edukacyjne. 
Ukonstytuowaną dla Muzeum Potockiego 
ideę oświecenia publicznego rozwijali jego syn 

Aleksander (1778-1845) oraz wnuk August 
(1806-1867). Drugi z  wymienionych czynił 
to przy znaczącym wsparciu małżonki, Alek-
sandry z  Potockich Potockiej (1818-1892). 
August i  Aleksandra wydatnie powiększyli 
zbiory biblioteki oraz muzeum w Wilanowie. 
Idea edukacji wzmocniona została szczegól-
nie nośnym wówczas idiomem patriotycznym, 
uwypuklając znaczenie wilanowskiej rezyden-
cji jako miejsca nasyconego pamięcią o  war-
tościach dawnej Rzeczypospolitej, utożsamia-
nych z postacią Jana III.

Niepoślednią rolę w  narracji wilanowskie-
go Muzeum odgrywały pamiątki przypomi-
nające o  chwale i  sławie minionych wieków. 
Przypomnieniem tego fragmentu zaintereso-
wań Potockich jest nowa ekspozycja w pokoju 
znajdującym się w  alkierzu – tzw. Gabinecie 
Historycznym. Zgromadzone tu dzieła składa-
ją się na charakterystyczne dla XIX w. wyroby 
plastyki gabinetowej oraz zespoły rycin, któ-
rych treść odwołuje się do ważnych wydarzeń 
historycznych, bohaterów przeszłości, a  także 
zasłużonych postaci z  czasów współczesnych. 
Jednym z popularniejszych wytwórców przed-
miotów o  takim charakterze była warszaw-
ska fabryka Karola Mintera, specjalizująca 
się w  wytwarzaniu tzw. pamiątek krajowych, 
czyli „salonowej galanterii o  patriotycznym 
wydźwięku”. Wykonane w  technice odlewów 
medaliony czy znane pomniki odtworzone 

8 | Fryderyk Krzysztof 
Dietrich według rysunku 
Jana Feliksa Piwarskiego, 
„Plac Zygmunta” z serii 
„Powstanie”, 1831, 
akwatinta

9 | Aert van den Bossche, 
„Męczeństwo św. Kryspina 
i Kryspiniana”, 1494, 
tempera, deski dębowe
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w  pomniejszonej skali przypominały ich wła-
ścicielom o  tym, jak dużą wartością jest pa-
mięć o wspólnej i chwalebnej przeszłości oraz 
utrwalanie wizerunków współcześnie żyją-
cych, zasłużonych rodaków. Subskrybowanie 
takich serii (lub serii rycin o  zbliżonym pro-
filu tematycznym) było postrzegane jako wy-
raz patriotyzmu. Niewielkie obiekty z fabryki 
K.  Mintera powstały według projektów naj-
lepszych ówczesnych architektów i rzeźbiarzy, 
takich jak Leonard Marconi, Bolesław Paweł 
Podczaszyński, Daniel Zalewski, Jakub Tatar-
kiewicz czy Wojciech Święcki. Uzupełnieniem 
tej części ekspozycji są wybrane przykłady gra-
fik, które dokumentują dziewiętnastowieczne 
zainteresowanie historią, tożsamością narodo-
wą żyjących pod zaborami Polaków.

Nowym fragmentem trasy na pierwszym 
piętrze jest niewielki Gabinet Grafik i Rysun-
ku, ulokowany przy klatce schodowej do Sali 
Uczt, od strony południowej. Pomieszczenie, 
wyposażone w  odpowiednio zaprojektowane 
meble, pozwoli na aranżację krótkich, kame-
ralnych wystaw wybranych dzieł na podłożu 
papierowym – grafik, rysunków lub starodru-
ków, przede wszystkim z zespołu zachowanego 
w  kolekcji wilanowskiej. Pierwsza prezentacja 
obejmie interesujący zespół rycin przedsta-
wiających epizody z powstania listopadowego 
i  składających się na cykl zatytułowany „Po-
wstanie”, autorstwa Jana Feliksa Piwarskiego 
oraz Fryderyka Krzysztofa Dietricha.

Wnętrza korpusu pałacowego: Pokój Ci-
chy, Pokój Średni oraz Przedpokój (z przy-
ległymi pokoikami w  alkierzach), w  których 
zachowana jest dekoracja z epoki (freski, malo-
widła na stropie belkowym), przeznaczone zo-
stały do prezentacji dzieł odwołujących się do 
epoki baroku − doby Jana III, Augusta II oraz 
Elżbiety Sieniawskiej.

Za nimi, przy klatce schodowej do Sali 
Uczt od strony północnej, w kolejnych kame-
ralnych wnętrzach stworzono niewielką wy-
stawę opowiadającą o  samym pałacu – jego 
wyglądzie w  ciągu minionych lat, udoku-
mentowanym w  obrazach, rycinach, pocz-
tówkach oraz na zdjęciach. Warto przy tym 
przypomnieć, że w 1877 r., dzięki inicjatywie 
Aleksandry z  Potockich Potockiej, wydano 
drukiem pierwsze popularnonaukowe opra-
cowanie dotyczące wilanowskiej rezydencji – 
monumentalne dzieło Willanów. Album wido-
ków i pamiątek…, autorstwa Hipolita Skimbo-
rowicza i  Wojciecha Gersona. Prezentowane 

10 | Kopia według 
Rafaela Santi, 
„Madonna del Velo”, 
około 1591, tempera, 
deski topolowe

11 | Ekspozycja 
w galerii północnej
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w  pomieszczeniu reprinty tego albumu oraz 
zgromadzona dziewiętnasto- i  dwudziesto-
wieczna dokumentacja ikonograficzna, uka-
zują zmiany zachodzące we wnętrzach pałacu, 
a także w otoczeniu rezydencji, dokumentując 
świetny czas funkcjonowania Wilanowa jako 
muzeum pod opieką rodziny Potockich.

Galeria północna, a  także poprzedzające 
ją pokoje w  alkierzu, wprowadzają zwiedzają-
cego w świat kolekcjonerstwa Augusta i Alek-
sandry Potockich, a więc czas od około poło-
wy XIX  w. Na ścianach znalazły się interesu-
jące przykłady malarstwa o tematyce sakralnej, 
pośród których odnajdujemy niezwykle cen-
ne dzieła, jak np. przedstawienie męczeństwa 
świętych Kryspina i  Kryspiniana autorstwa 
Aerta van den Bossche czy obraz pt. „Madonna 
del Velo”, będący kopią dzieła Rafaela. W tym 
miejscu warto przypomnieć, że hrabina Alek-
sandra z Potockich Potocka miała ogromne za-
sługi na polu mecenatu na rzecz kościoła kato-
lickiego oraz działalności filantropijnej. Fun-
dowała świątynie i  brała czynny udział w  ich 
wyposażaniu, dbając o  wysoki poziom arty-
styczny zamawianych dzieł, prowadziła szero-
ko zakrojoną działalność skupioną na wsparciu 
dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej.

Nowa ekspozycja w  galerii północnej 
przypomina również o  nieco zapomnianym 
wydarzeniu, jakim była „Wystawa Starożyt-
ności”, zorganizowana w  pałacu Potockich 
przy Krakowskim Przedmieściu w  Warsza-
wie latem 1856  r. Dzięki inicjatywie ów-
czesnych właścicieli Wilanowa – Augu-
sta i  Aleksandry Potockich, przy wspar-
ciu związanego i  współpracującego z  nimi 

12 | Hans Ludwig 
Kienle Młodszy, puchar 
Nautilus, druga połowa 
XVII w., srebro złocone, 
kość słoniowa, kamienie 
szlachetne, muszla łodzika 
Nautilus, Ulm

13 | Couly Nouailher, 
plakietka z napisem „Josue 
Rex”, XVI w., emalia 
malarska na miedzi, 
Limoges

14 | Flaszka 
żebrowana, XVII/
XVIII w., szkło 
rubinowe, srebro 
złocone, Niemcy

15 | Puchar 
zdobiony 
„w karpią łuskę”, 
1718-1726, szkło 
rytowane, Huta 
Kryształowa 
w starostwie 
lubaczowskim

13
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14 15
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środowiska naukowego, pałac Potockich 
otworzył podwoje dla zainteresowanych hi-
storią i historią sztuki, rodzimą i powszech-
ną. Na wystawie, której założenia ekono-
miczne miały charakter dobroczynny, za-
prezentowano tzw. starożytności (pamiątki 
minionych wieków) oraz dzieła sztuki po-
chodzące z  wielu różnych kolekcji polskich 
(ponad 1000 zabytków!), w tym oczywiście 
ze zbiorów wilanowskich (241 obiektów). 
Dzieła wybitne pod względem klasy arty-
stycznej, rzadkie i  estetycznie doskonałe, 
sąsiadowały tu z  pamiątkami, których war-
tości były przede wszystkim niematerialne, 
związane z  pamięcią historyczną (więcej na 
temat tej wystawy zob. artykuły: „Spotka-
nia z Zabytkami”, nr 7-8, 2020, s. 6-12 oraz 
https://www.wilanow-palac.pl/wystawa_
starozytnosci_z_roku_1856_w_palacu_hra-
biostwa_potockich.html).

Pionierska wystawa, tak pod względem sa-
mej koncepcji, jak i organizacji, pozostaje dziś 
jednym z  ważnych punktów odniesień, które 
brano pod uwagę przy tworzeniu i urządzaniu 
nowej ekspozycji w  wyremontowanych wnę-
trzach pierwszego piętra pałacu wilanowskie-
go. Do dnia dzisiejszego zachowały się w Wila-
nowie 124 artefakty spośród 241 prezentowa-
nych przez Potockich na „Wystawie Starożyt-
ności”. Ich znacząca część jest teraz ulokowana 
w gablotach galerii północnej jako trwałe świa-
dectwo estetycznych i  patriotycznych zamie-
rzeń Potockich. Wiele spośród tych przedmio-
tów to najcenniejsze i najciekawsze obiekty ko-
lekcji wilanowskiej.

Eksponatom z  wystawy z  1856  r. towa-
rzyszą inne wartościowe pod względem ar-
tystycznym zespoły muzealiów. Wśród nich 
należy wymienić największy z  zachowanych 
w rodzimych kolekcjach zbiór biskwitów oraz 
wyrobów kamionkowych, tzw. kamionki böt-
tgerowskiej, powstałej w  warsztacie Johanna 
Friedricha Böttgera (alchemika, twórcy tech-
nologii wytwarzania europejskiej porcelany 
twardej). Kolekcja rzemiosła Potockich zawie-
ra ponadto liczne przykłady czarnej i czerwo-
nej kamionki europejskiej oraz egzemplarze 
wczesnej porcelany miśnieńskiej. Miłośnikami 
tej ostatniej byli właściciele Wilanowa – księż-
na Izabela z Czartoryskich Lubomirska, a tak-
że jej zięć, Stanisław Kostka Potocki. Ekspozy-
cję rzemiosła artystycznego dopełnia zbiór na-
czyń szklanych, wśród których na szczególną 
uwagę zasługują wyroby bawarskie, saskie oraz 

pochodzące z Huty Kryształowej, magnackiej 
manufaktury szkła luksusowego, założonej 
w starostwie lubaczowskim przez Adama Mi-
kołaja Sieniawskiego.

Ostatnim z  akcentów galerii Potockich 
jest czarno-biały wydruk portretu Aleksan-
dry z  Potockich Potockiej, namalowanego 
przez austriackiego malarza Karla von Blaasa 
w 1852 r. Oprawiony w zachowaną w zbiorach 
wilanowskich oryginalną ramę stanowi sym-
boliczne świadectwo trwających nieustannie 
poszukiwań utraconych w czasie drugiej wojny 
światowej dzieł sztuki pochodzących z  Wila-
nowa. Mimo powojennych restytucji, do dziś 
lista poszukiwanych przedmiotów opiewa na 
prawie 300 pozycji.

Joanna Paprocka-Gajek 
Marta Gołąbek

16 | Karl von Blaas, 
„Portret Aleksandry 
z Potockich Potockiej”, 
obraz zaginiony, 
reprodukcja według 
Ernest Łuniński, Willanów, 
Warszawa 1915

(ilustracje: 1 – fot. Henryk 
Poddębski; 2-16 – fragmenty 
wnętrz pałacu w Wilanowie 
oraz eksponaty ze zbiorów 
Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie, fot. Agnieszka 
Indyk)
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