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Opisywane w ewangeliach św. Łukasza i św. Mateusza 
oraz przekazywane w licznych podaniach apokryficznych 
zdarzenia związane z Bożym Narodzeniem, ilustrowano 
na wiele sposobów. W sztuce wczesnochrześcijańskiej 
i wczesnośredniowiecznej ukazywano Marię w połogu 
w skalnej grocie, leżącą (lub półleżącą) obok dziecka. 
Tradycja takiego obrazowania utrzymywała się w kultu-
rze wschodniego chrześcijaństwa przez setki lat.  

W kulturze zachodnioeuropejskiej scena Bożego Na-
rodzenia ewoluowała i przyjęła z czasem charakter adora-
cji Dzieciątka przez klęczącą Marię z Józefem i towarzy-
szące im sylwetki aniołów, zwierząt, postacie pasterzy 
i trzech mędrców ze Wschodu. Scena ta umiejscawiana 
była w drewnianej szopie, murowanym budynku lub jego 
ruinach. W okresie gotyku, gdy popularną formą nastawy 
ołtarzowej były rozbudowane retabula, składające się z sza-
fy głównej i ruchomych skrzydeł podzielonych na kwatery, 
narracja tematu podzielona była na kolejne sekwencje ilu-
strujące to doniosłe zdarzenie. Wówczas często dodawa-
no sceny powiązane z głównym, bożonarodzeniowym 
tematem. Pojawiały się zatem takie epizody jak: narodze-
nie i dzieciństwo Marii, zwiastowanie, nawiedzenia św. Elż-
biety, rzeź niewiniątek dokonana na polecenie Heroda, 
ofiarowanie Jezusa w świątyni w obecności proroka Syme-
ona i prorokini Anny, ucieczkę do Egiptu i powrót do Na-
zaretu czy znalezienie dwunastoletniego Chrystusa w Świą-
tyni Jerozolimskiej. Natomiast w przypadku tworzenia po-
jedynczego obrazu lub rzeźby twórca ograniczał się do 
wyboru jednego z kluczowych wątków bożonarodzenio-
wego motywu: pokłonu pasterzy lub hołdu Trzech Króli. 
Ten wypracowany w okresie średniowiecza kanon ikono-
graficzny właściwie nie uległ zmianie do dziś. Wraz ze 
zmieniającymi się epokami, przekształcała się tylko jego 
forma stylistyczna i kompozycja.  Autor nieznany, Pokłon pasterzy, XVIII wiek

TRZY ODSŁONY POKŁONU PASTERZY

Drogi Panie Stanisławie,
z okazji 80. urodzin 

proszę przyjąć płynące z serca życzenia
 wielu jeszcze lat życia w zdrowiu, 

które pozwoli Panu nadal, w ten sam,
niezmiennie doskonały sposób, 
podsycać w nas zamiłowanie

do magii starego kina.

Iwona Purzycka
Muzeum w Bielsku-Białej

Stanisław Janicki

Od kiedy sięgam pamięcią, zawsze interesowałam się 
kinem. Początkowo była to dziewczęca fascynacja aktor-
kami, którą dodatkowo podsyciła moja ciocia, darując mi 
swój przedwojenny album z fotografiami gwiazd tamtych 
czasów. Szkoda, że nie pamiętam, co się z nim stało. 
Potem fascynacja przeszła w poważne zainteresowanie 
grą aktorską, historią filmu i kina, a także reżyserami 
i sposobem filmowania. Na moją prośbę tato zaopatry-
wał mnie w prasę fachową, czyli popularne tygodniki 
„Film” i „Ekran”. Gazety te czytałam od deski do deski, 
a potem wycinałam zdjęcia aktorów i wklejałam je do 
albumów. W tej sytuacji oczywistym było, że jednym 
z moich ulubionych programów telewizyjnych stało się 
Stare kino. Uwielbiałam słuchać opowieści i głosu pana 
w ciemnych okularach i nie przeczę, że zostało mi to do 
dziś. Podsumowaniem mojej zdobywanej przez lata wie-
dzy na temat kina był jak najbardziej poważny egzamin 
z historii filmu na studiach. Zdałam go w tak zwanym 
terminie zerowym jako pierwsza na roku, na piątkę, nie 
zaglądając do żadnej książki.  

Kiedy poznałam osobiście pana Janickiego, co uznaję 
za bardzo ważny i jednocześnie miły dar losu, przyszedł 
mi do głowy pomysł. Zaproponowałam panu Stanisławo-
wi eksperyment pt. Stare Kino w Starym Zamku. Nie wie-
dzieliśmy ilu bielszczan podziela moją fascynację filmem, 
ale osobowość, ogromna charyzma i wielka wiedza pro-
wadzącego dawała gwarancję spotkania godnego muzeal-
nych sal.  

Od tamtej pory spotykamy się w zamku w każdy drugi 
wtorek miesiąca o godzinie 17.00, z wyłączeniem wakacji. 
To już 9. sezon spotkań. Za nami wiele opowieści o wspa-
niałych gwiazdach, wielkich reżyserach, niezwykłych fil-
mach i magii kina. Przed nami jeszcze więcej. Jak powie-
dział mi pan Janicki, bardzo sobie ceni te spotkania, gdyż 
są zetknięciem z żywym odbiorcą, bez pośrednictwa, jak 
to się kiedyś określało, szklanego ekranu. W telewizji 
mówił i mówi do tysięcy osób, ale bezpośrednio ma 
kontakt tylko z kamerzystami. Na spotkania w muzeum 
przychodzą ludzie prawdziwie zainteresowani filmem 
i wieloma jego aspektami, które prowadzący wyjaśnia 
z sobie tylko właściwą lekkością i wiedzą.  

Kiedy zetknęłam się z legendą mojego dzieciństwa, 
historia zatoczyła koło. Magiczny ekran stał się stolikiem 

z herbatą popijaną przy każdym spotkaniu, a „pan w ciem-
nych okularach” przemiłym towarzyszem degustacji tejże 
herbaty i niekończących się rozmów o filmie.  

Takie przeżycia mogą być też Państwa udziałem, jeżeli 
tylko kupicie magiczny bilet do Starego Kina w Starym Zam-
ku. Zapraszamy na najbliższe spotkanie, które odbędzie 
się we wtorek 14 stycznia 2014 r.   

MAGICZNY BILETKALENDARZ WYDARZEŃ
MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ – Z AMEK

43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL.  WZGÓRZE 16
www.muzeum.bielsko.pl

25 października – 31 grudnia 2013  
Roma Ligocka – malarstwo  
Pierwsza retrospektywna wystawa malarstwa 
oraz projektów kostiumów scenicznych Romy 
Ligockiej. Na ekspozycję składają się prace 
malarskie artystki, począwszy od jej czasów 
studenckich w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych, aż po współczesność.  
Muzeum przygotowało także pierwszy w kar-
ierze artystki album jej malarstwa, w którym 
zaprezentowane zostały kolorowe reproduk-
cje dzieł podzielone na Prace wczesne, Sce-
ny z życia, Kobiety i anioły oraz Świadectwa. 
W formie aneksu dołączono projekty kostiu-
mów.  

14 stycznia 2014 (wtorek), godz. 17:00  
Stare Kino w Starym Zamku  
Spotkanie poprowadzi Stanisław Janicki  
Księżna Monaco – Grace Kelly – cz. 2   
bilet ulgowy – 8 zł, bilet normalny – 15 zł  

MUZEUM TECHNIKI I WŁÓKIENNICTWA 
– STARA FABRYKA

ODDZIAŁ MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 BIELSKO-BIAŁA, PL. ŻWIRKI I WIGURY 8

www.muzeum.bielsko.pl

Ekspozycja stała prezentująca historię bielsko-
-bialskiego przemysłu oraz maszyny i urządze-
nia związane z produkcją tkanin wełnianych. 

GALERIA W FABRYCE
14 listopada – 31 grudnia 2013  
Wystawa 4  
Prezentacja ceramiki artystycznej czterech twór-
ców: Moniki Dąbrowskiej-Picewicz, Jolanty Her-
my-Pasińskiej, Remigiusza Gryta oraz Adama
Soboty.  
Sami ceramicy tak mówią o wystawie:  
„4 wystawy w jednym miejscu  

i w tym samym czasie.  
4 różne niepowiązane ze sobą tematy.  
4 indywidualne podejścia do materiału – gliny. 
4 sposoby umieszczenia prac w przestrzeni.  
4 indywidualności.  
4 estetyki.  
4 różne sposoby patrzenia na świat.  
4 problemy i 4 sposoby ich rozwiązania.”  

1 lutego – 31 marca 2014  
Ziemia jest płaska  
Bartłomiej Zygmunt-Siegmund – malarstwo  
Wystawa najnowszych obrazów bielskiego arty-
sty, finalisty Konkursu Gepperta 2009 oraz lau-
reata 40. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2011 
(wyróżnienie „Art Experts Magazine”).  

DOM TKACZA
ODDZIAŁ MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ

43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. SOBIESKIEGO 51
www.muzeum.bielsko.pl

Dom Tkacza jest próbą zrekonstruowania wnę-
trza domu i warsztatu sukienniczego należą-
cego do mistrza cechowego. Natomiast na 
nowej ekspozycji mieszczącej się na poddaszu 
można zobaczyć stroje ludowe ze zbiorów 
Muzeum w Bielsku-Białej.  

WILLA JULIANA FAŁATA
ODDZIAŁ MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ

43-360 BYSTRA, UL. JULIANA FAŁATA 34
www.muzeum.bielsko.pl

Nowa ekspozycja stała przygotowana na pię-
trze willi Juliana Fałata prezentuje twórczość 
malarską artysty oraz jego kolekcjonerskie pasje. 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia wystaw 
mogą ulec zmianie!
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Antwerpska Gildia św. Łukasza, Pokłon pasterzy, początek XVI wieku

Prace o tematyce bożonarodzeniowej realizowane były 
na zlecenie kościoła i osób świeckich. Dekorowano nimi 
świątynie, kaplice zamkowe i pałacowe, służyły też do 
prywatnej dewocji. Z czasem wiele z nich trafiło do kolek-
cji muzealnych. W zbiorach bielskiego Muzeum znajdują 
się obrazy i rzeźby opowiadające o tym mistycznym wyda-
rzeniu sprzed dwóch tysięcy lat. Przyjrzyjmy się zatem 
trzem wybranym dziełom sztuki, powstałym w różnym 
czasie i miejscach Europy.  

Najstarszym i najbardziej komplementarnym pod wzglę-
dem ikonograficznym obiektem jest niderlandzki ołtarzyk 
nieznanego autora, sygnowany przez antwerpską gildię 
św. Łukasza. Ten powstały na początku XVI wieku 
niewielkich rozmiarów tryptyk składa się z rzeźbionej 
części środkowej i dwóch ruchomych, malowanych skrzy-
deł. Szafka ma formę stojącego prostokąta u góry zwień-
czonego półkoliście. Na zamkniętych skrzydłach widzimy 
postacie dwojga świętych: Katarzyny Aleksandryjskiej i Ja-
na Chrzciciela. Po otwarciu ukazuje się wnętrze ubogiej 
szopy, w której na pierwszym planie umieszczony jest 
niewielki żłóbek z figurką nagiego, leżącego na wznak 
Dzieciątka adorowanego przez grupę osób i zwierząt. 
Z lewej klęczy Maria i stoi Józefa trzymający w dłoni 
płonący kaganek. Po przeciwnej stronie są pasterze, 
niektórzy z nich nie zmieścili się w ciasnej przestrzeni 
stajenki i tylko zaglądają przez okna. Nad dzieckiem 
pochyla się wół, aby swym oddechem ogrzać jego zmarz-
nięte ciało. Obok stoi osioł z uniesionym do góry łbem. 
Natomiast na odległym planie – umiejscowionym nad 
dachem szopy – ukazane jest zwiastowanie pasterzom. 
Dopełnieniem narracji o wcieleniu boskiego namiestnika 
są sceny na awersach skrzydeł. Na lewym jest to Zwiasto-
wanie Archanioła Gabriela Pannie Marii klęczącej w swo-
im pokoju, a na prawym pokłon Trzech Króli na tle 
rozległego pejzażu.  

Wszystkie przedstawione w tryptyku osoby ubrane są 
w stroje charakterystyczne dla przełomu XV i XVI wieku. 
Pasterze mają kaftany, spodnie i nakrycia głów typowe dla 
tego czasu, zaś wschodni mędrcy noszą szaty modne na 
dworach europejskich. Przedstawienia na awersach skrzy-
deł kontrastują ze środkową częścią ołtarzyka. Wyraźnej 
skromności, ba!, nawet ubóstwu, widocznemu centralnie, 
przeciwstawione jest bogactwo na malowidłach – proste 
wnętrze pokoju z okazałym łożem z baldachimem obitym 
czerwienią, przepych ubiorów archanioła i trzech mędr-
ców ze Wschodu. Są to wyraźne aluzje do królewskiego 
rodu Dawida, z którego wywodził się Jezus oraz 
zapowiedź Jego boskiego królowania.  

Charakter intymnego spotkania z małym Mesjaszem w pa-
sterskiej szopie ma obraz autorstwa Gioacchina Assere-

tego – genueńskiego malarza tworzącego w pierwszej 
połowie XVII wieku. W ciepłych barwach głębokich 
brązów i czerwieni rozświetlonych miodowym blaskiem 
tenebrystycznego światła, przedstawiona została Święta 
Rodzina odwiedzona przez pasterzy. Kompozycja wyraź-
nie podzielona jest diagonalną linią na dwie części. Z lewej 
strony płótna umieszczona jest silniej oświetlona strefa 
sacrum – mały Jezusa leżący na pieluszkach. Od jego posta-
ci bije mocny blask, opromieniający twarz Marii, która 
w zamyśleniu spogląda gdzieś przed siebie. Obok niej stoi 
wsparty na lasce Józef, jego głowa skryta jest w lekkim 
cieniu, w zadumie wypatruje czegoś w nieznanej nam 
przestrzeni. Czy widzi tam nadchodzących gości, czy też 
czuje niepokój przed przyszłością czekającą jego rodzinę? 
Prawa strona obrazu to strefa profanum, w której przedsta-
wiona została grupa pasterzy przynoszących skromne, ale 

szczere dary – owieczkę i kurę. Mężczyźni są poruszeni, 
z sympatią patrzą na siebie i na małego Jezusa, a jeden 
z nich umila czas grą na piszczałce. Niejako na styku 
tych części usytuowana jest silnie oświetlona głowa 
małego pastuszka przytrzymującego owieczkę i spogląda-
jącego z lekkim niepokojem na stojącego za nim starszego 
kolegę. W głębi widoczna jest jeszcze jedna, jakby zamglo-
na, ukazana zupełnie w cieniu, tajemnicza, brodata postać 
o dłoniach złożonych w geście modlitewnym i twarzy 
wpatrzonej w widza. Czy jest to jeszcze jeden z pasterzy, 
czy fundator obrazu? A może autor uwiecznił samego 
siebie? Gdyby nie religijny kontekst, przedstawienie 
można by określić mianem sceny rodzajowej, którą artysta 
uchwycił gdzieś w swoim otoczeniu. Także tutaj, podob-
nie jak w poprzednim dziele, postacie ubrane są w stroje 
współczesne twórcy – proste bluzy, koszule o podwinię-
tych rękawach, niewyszukane nakrycia głowy.  

Również trzeci z interesujących nas eksponatów przed-
stawia scenę pokłonu pasterzy. Jest nim obraz ołtarzowy 
z kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Białej, 
nieznanego autora, pochodzący z XVIII stulecia. Płótno 
o formacie stojącego prostokąta zwieńczone górą łukiem 
kotarowym, ukazuje nam wnętrze ubogiej stajenki, której 
ramy wyznacza półkoliście zamknięta arkada z lewej 
strony. W jej prześwicie mamy kadr z niedalekiej przeszło-
ści – jasny anioł z obłoku zwiastuje radość wielką, narodził 
się wam Zbawiciel! Na pierwszym planie ci sami pasterze 
kłaniają się Jezusowi owiniętemu w pieluszki i leżącemu 
w drewnianym żłobie. Także tutaj mamy adorujących 
Dzieciątko Marię i Józefa oraz apokryficzne zwierzęta – 
woła i osła. Dodatkowymi elementami kompozycyjnymi 
są dwa aniołki, unoszące się na obłoku w łuku obrazu, 
trzymające szarfę z napisem GLORIA IN EXCELSIS 
DEO. Zwrócić należy jednak uwagę na ubiór przedstawio-
nych postaci. Nie jest on już tak charakterystyczny dla 
epoki anonimowego twórcy, lecz ma charakter bezstylowej 
archaizacji. Kaftany mężczyzn i ich nakrycia głów można 
by przypisać modzie XVIII-wiecznej, jednakże sandały 
czy szata Marii stylizowane są na ubiór antyczny.  

W zaprezentowanych dziełach artyści przedstawili ten 
sam temat, a jednak różnie go ujęli. Autorzy działali 
w różnych okresach czasowych i stylistyczny, reprezento-
wali odmienne ośrodki, zaś ich prace powstały dla roz-
licznych odbiorców. Niezależnie od formy i czasu powsta-
nia poszczególnych prac emanuje z nich niezwykłe cie-
pło i spokój, a ukazani tam pasterze zdają się powtarzać za 
św. Łukaszem Ewangelistą: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co 
się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił.  

My zaś Państwa zapraszamy: odwiedzajcie bielskie Mu-
zeum, zarówno od święta, jak i na co dzień, gdzie na stałej 
ekspozycji możecie zobaczyć dwie z omawianych prac: 
niderlandzki tryptyk i obraz Gioacchina Asseretego.  

Kinga Kawczak
Muzeum w Bielsku-Białej

Gioacchino Assereto, Pokłon pasterzy, 2. ćwierć XVII wieku
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W Łękawicy na Żywiecczyźnie, z dala od miejskiego 
zgiełku i pośpiechu znajduje się miejsce wyjątkowe, 
przenoszące w świat odległy, niedzisiejszy, zadziwiający 
swoją barwnością. Jest to Izba Twórcza, założona dzięki 
wysiłkowi państwa Anny i Józefa Hulków, którzy 
ponad 20 lat temu postanowili w jednym miejscu 
zgromadzić tworzone przez siebie dzieła i pokazać je 
szerszej publiczności. W tym celu wygospodarowali 
pomieszczenie w swoim domu, które kiedyś pełniło 
funkcję obory i tam, po zaadoptowaniu go do nowych 
celów, zaaranżowali ekspozycję. Dziś można na niej 
zobaczyć szopki bożonarodzeniowe z zastępami ku-
kiełek, gwiazdy kolędnicze zdobione wycinankami, 
maski, rzeźby, obrazy na szkle czy tzw. pająki – ozdoby 
z papieru i słomy wieszane niegdyś u powały chałup. 
Dopełnieniem ekspozycji są dyplomy, nagrody, książki 
i pamiątki, które państwo Hulkowie gromadzili przez 
lata swojej twórczej działalności. Jednak ważniejszy od 
samego miejsca jest jego gospodarz, który, choć już 
87-letni, z chęcią oprowadza po swoim „domowym 
muzeum”, racząc gości barwnymi opowieściami z lat 
swojej młodości, a nawet fragmentami przedstawień 
szopki kukiełkowej.  

Pan Józef zapytany o najwcześniejsze wspomnienie 
związane z bożonarodzeniowym kolędowaniem mówi, 
że choć pamięta jak chodzono po kolędzie w Łękawicy, 
nie miał możliwości brania udziału w zabawie – był 
wówczas małym dzieckiem. W związku z czym – jak 
sam mówi z żalem – „niestety, wiele ładnych rzeczy 
minęło”. Pamięta jednak, że z gwiazdami betlejemskimi 
chodziły dzieci, które konstruowały je we własnym 
zakresie lub z pomocą domowników. Dorośli odwiedza-
li się wzajemnie i choć podczas tych wizyt śpiewano 
kolędy, spotkania miały charakter towarzyski, bez 
użycia rekwizytów, przebrań i ustalonego scenariusza. 
Gospodynie, jak to bywa przy tego typu wizytach, 
częstowały gości tym, co miały, najczęściej drożdżo-
wym plackiem. Z kolędą zachodzili również starsi 
chłopcy do domów dziewcząt, które im się podobały. 
Dzieci w podziękowaniu za kolędę dostawały drobnia-
ki, starsi „nie chodzili za pieniądzem, ale dla zabawy”. 
Śpiewanie kolęd podczas tych wizyt wywarło na panu 
Józefie ogromne wrażenie. Już jako mały chłopiec 
bardzo je polubił i postanowił się ich nauczyć. Intereso-
wały go te kolędy i pastorałki, które śpiewano w jego 
rodzinnej wsi. Zauważył, że wielu z nich nie ma nawet 
w kantyczkach – uczył się więc ich od starszych miesz-
kańców Łękawicy na pamięć.  

Józef Hulka w Izbie Twórczej w Łękawicy, prezentujący kukiełki z szopki bożonarodzeniowej fot. Alicja Migdał-Drost

Z wizytą u Józefa Hulki
MAGIA KOLĘDOWANIA

Galeria Zamkowa Muzeum w Bielsku-Bia-
łej to galeria sztuki współczesnej proponująca 
sprzedaż dzieł z zakresu malarstwa, rzeźby, 
grafiki, fotografii, szkła, ceramiki, unikatowej 
biżuterii i artystycznych form użytkowych.  

Jej zadaniem jest stworzenie możliwie szerokiej 
oferty sztuki nowoczesnej, opartej na znajomoś-
ci twórczego warsztatu i szacunku dla tradycji mi-
nionych epok. Obok dzieł o randze muzealnej, 
autorów, których nazwiska pojawiają w wielu ko-
lekcjach w Polsce i za granicą, można znaleźć tu 
prace dobrze zapowiadających się młodych twór-
ców. Galeria posiada profesjonalną obsługę, przy 
zakupie gwarantuje fachowe doradztwo history-
ków sztuki oraz umożliwia realizację zamówień 
indywidualnych.  

Jednym z głównych kierunków działalności ga-
lerii jest promocja aktualnej sztuki regionu śląskie-
go, stąd w ofercie znajdują się prace wybitnych 
profesorów i artystów takich jak: Piotr Naliwajko, 
Michał Kliś, Jan Szmatloch, Grzegorz Hańderek 
czy Jadwiga Smykowska. Stale prezentowane są 
obrazy, grafiki i rysunki ikonograficznie związane 
z architekturą Bielska-Białej, a także pejzażem bes-
kidzkim. Szeroki wybór prac powoduje, że można 
znaleźć tu coś dla kolekcjonera, co uzupełni zbiory 
sztuki śląskiej, ale także pracę, która będzie niezwy-
kłą pamiątką z wizyty w muzeum.   

Współpraca z bielskimi ceramikami owocuje bo-
gatą ofertą w zakresie artystycznych form użytko-
wych. Można tu kupić m.in.: lampy i patery Jolanty 
Hermy-Pasińskiej, wazy i talerze Remigiusza Gryta, 
czajniki i czarki Katarzyny Handzlik-Bąk. Z pewno-
ścią wszyscy poszukujący niepowtarzalnych elemen-
tów wyposażenia wnętrz znajdą w Galerii Zamkowej 
coś dla siebie.  

Na uwagę zasługuje także bogaty asortyment bi-
żuterii artystycznej. Kontakt z uznanymi w tej dzie-
dzinie twórcami zapewnia różnorodną ofertę, zwłasz-
cza dla osób ceniących indywidualność. W galerii pre-
zentowane są kolie, naszyjniki, wisiory, bransolety, 
kolczyki takich autorów, jak np.: Małgorzata Motyka-
-Madej, Agnieszka Loska czy Jacob Studio.  

Tradycyjnie w okresie świątecznym Galeria Zam-
kowa, w porozumieniu z artystami, przygotowuje 
specjalną propozycję. Wkrótce pojawiają się tu fi-
gurki aniołków i bajkowych elfów Beaty Krystek-
-Borkowskiej, okazjonalne świeczniki i filiżanki Ka-
roliny Szeląg i wiele innych uroczych autorskich 
drobiazgów, jedynych w swoim rodzaju – wszystko 
z przeznaczeniem na niezwykły upominek.  

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii Zamkowej 
zarówno miłośników i znawców sztuki, jak i wszy-
stkich poszukujących rzeczy niebanalnych i ory-
ginalnych. Zapewniamy wysoki poziom artystycz-
ny oferowanych przez nas przedmiotów i gwaran-
tujemy satysfakcję z zakupów tu dokonanych, po-
nieważ rzecz wykonana przez artystę nigdy nie 
utraci swej wartości.   

Iwona Koźbiał-Grzegorzek
Muzeum w Bielsku-Białej

Beata Krystek-Borkowska, ceramika artystyczna
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Józef Hulka, szopka kukiełkowa ze zbiorów Muzeum w Bielsku-Białej, 1975

W łękawickiej ziemi tradycje mają,
Ładne gwiozdy, szopki sami wyrabiają,

Po kolędzie chodzą, kolędy śpiewają,
Całym sercem duszą Boga wychwalają,
Po kolędzie chodzą, życzenia składają,

Gdzie ładne panienki – w okno zapukają.

Po kolędzie zaczął chodzić w czasie wojny, w nowo-
sądeckiem, dokąd wysiedlono jego rodzinę. Tam po raz 
pierwszy wykorzystał umiejętność śpiewania kolęd 
podczas chodzenia z gwiazdą po domach miejscowych 
gospodarzy. Zapraszano go bardzo chętnie, a on nigdy 
nie odmawiał. Nauczył się bardzo szybko, że dobry 
kolędnik nigdy nie może dać po sobie poznać, że jest 
zmęczony. Pamięta, jak każdy z domowników, szcze-
gólnie ci najmłodsi, czekali na niego z niecierpliwością, 
by pobawić się i oderwać od trosk codziennego życia 
w ciężkich latach okupacji. Niektórzy gospodarze prosi-
li go o śpiewanie ulubionych kolęd, które to życzenia 
chętnie spełniał.  

Po zakończeniu wojny wrócił wraz z rodziną do 
Łękawicy. Wtedy nie myślał o kolędowaniu – miał wów-
czas 20 lat i nie wypadało mu już chodzić po domach 
z gwiazdą. Natomiast z ochotą włączył się w organi-
zację jasełek. Wspomina, że dopóki władze nie zabroni-
ły przedstawień religijnych, zainteresowanie jasełkami 
ze strony mieszkańców Łękawicy było tak duże, że 
trzeba je było odgrywać nawet trzykrotnie. Później 
zrobił swoją pierwszą statyczną szopkę z tektury, 
oświetloną świeczkami. Nigdy wcześniej takiej nie 
widział, więc zrobił ją według własnego pomysłu. 
Informacji o tym, jak kiedyś kolędowano z szopką 
kukiełkową udzielił mu starszy od niego o 10 lat 
mężczyzna, który, podobnie jak rodzina Hulków, został 
wysiedlony w nowosądeckie, jednak po wojnie już 
stamtąd nie wrócił. Pan Józef odwiedził go po latach, 
a ponieważ słyszał od ludzi ze wsi, że kolędował on 
przed wojną z szopką, postanowił go o to podpytać. 
Od niego dowiedział się, dlaczego kolędników z szop-
ką nazywano betlejczykami oraz tego że szopka miała 
formę skrzynki na nóżkach, że lalki były wystrugane 
z drewnianego kołka z zaznaczoną główką, że były 
przez dziewczęta podmalowywane i „ubierane” w różne 
skrawki materiałów. Dzięki niemu dowiedział się rów-
nież, że przed wojną chodzono z szopką w towarzys-
twie kapeli, a kolędnicy z Łękawicy wędrowali w śnie-
gu od domu do domu aż po granice Bielska przez 
czterdzieści osiem godzin. Następnie, wycieńczeni, 
zmarznięci i głodni, wracali do domu pociągiem. Od 
niego nauczył się pastorałek, wierszowanych tekstów 
jasełek i herodów, które ubarwiał według swoich 
potrzeb i upodobań. W późniejszym czasie pastorałki 
zainspirowały go do tworzenia własnych tekstów.  

Zachęcony opowieściami sam postanowił stworzyć 
szopkę kukiełkową – lekką, z tektury, którą można było 
przenosić. Wystrugał kukiełki, które ubrała i pomalo-
wała jego żona. Tak przygotowany, z szopką na plecach 
i walizką z kukiełkami w ręku odwiedzał po kolędzie 
sąsiadów. Początkowo pomagali mu w tym synowie, 
później chodził już sam. Wspomina, że dla dorosłych 
najciekawsze były pouczające historie biblijne, na przy-
kład o złym królu Herodzie, którego mimo wielkiej 
potęgi i nieograniczonej władzy spotyka zasłużona ka-
ra, o pastuszkach, którzy choć ubodzy pierwsi witają 
nowonarodzone Dziecię czy o Trzech Królach, którzy 
wędrują z Dalekiego Wschodu, by pokłonić się małe-
mu Dzieciątku w mizernej stajence. Równie ciekawe dla 
widzów były humorystyczne pastorałki z takimi posta-
ciami w roli głównej, jak para Krakowiaków, Cyga-
nów, Żywczaków czy Żyda. Natomiast dla dzieci najcie-
kawsze były sceny, w których pojawiały się zwierzęta 
– włochate owce z dzwoneczkami i kłapiące paszczą 
kozy, wywołujące wśród najmłodszych salwy śmie-
chu. Jak sam pan Józef mówi, kolędowanie miało taki 
urok, że ludzie się dopraszali, żeby do nich przychodzić. 
Choć już nie kolęduje ze względu na swój wiek, nie raz 
go ludzie we wsi pytają, czy mógłby do nich jeszcze 
przyjść z szopką po kolędzie. Odwiedzają go również 
sąsiedzi i proszą, by przypomniał im tekst lub melodię 
łękawickich kolęd i pastorałek. Zapytany o swoich na-
stępców mówi, że dzisiaj w Łękawicy przychodzą po 
kolędzie wyłącznie dzieci, jednak zdecydowanie rza-
dziej niż przed wojną, niewyposażone w żadne rekwizy-
ty – bez szopki czy nawet najprostszej gwiazdy, często 
nieznające nawet kolęd. Choć żałuje, że nie ma następ-
cy, który przejąłby od niego umiejętność kolędowania 
z szopką kukiełkową, twierdzi, że potrzeba kolędowa-
nia musi wychodzić od człowieka. Nie można do tej 
czynności nikogo przymuszać.  

Pan Józef niemal całe życie – z wyjątkiem wspomnia-
nych już lat okupacji – spędził w Łękawicy, która jest 
dla niego pierwszą ojczyzną. Choć pamięta przyśpiew-
ki o Krakowiakach, których nauczył się przed wojną 
w szkole i które śpiewał na początku swojej kolędni-
czej drogi, mówi, że dzisiaj zaśpiewałby inaczej:  

Przez wszystkie lata pracy twórczej Józef Hulka 
wykonał setki rekwizytów z zakresu plastyki obrzędo-
wej, takich jak gwiazdy betlejemskie, szopki, kukiełki, 
maski, turonie i kozy. Konstruował je na własny użytek, 
dla dzieci swoich i sąsiadów, na zamówienie osób 
prywatnych i Cepelii. Wiele spośród nich pozyskały 
muzea w Polsce i na świecie. Znajdują się one między in-
nymi w Muzeum Miejskim w Żywcu, Muzeum Śląskim 
w Katowicach, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Mu-
zeum w Rabce, Muzeum Etnograficznym im. Marii Zna-
mierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Etnografi-
cznym w Warszawie, Muzeum Etnograficznym i Arche-
ologicznym w Łodzi, Muzeum Etnograficznym im. Se-
weryna Udzieli w Krakowie oraz etnograficznych 
muzach w Niemczech – w Lipsku i Berlinie – i muzeum 

 

marionetek w Hiszpanii. Szopka wraz z kukiełkami oraz 
gwiazda betlejemska były również prezentowane w po-
lonijnym ośrodku kultury w Nowym Jorku. W zbiorach 
Muzeum w Bielsku-Białej znajdują się szopki, gwiazdy 
betlejemskie, maski, kozy wykonane zarówno przez 
Józefa Hulkę, jak i jego żonę Annę. Prezentowano je na 
kilku wystawach czasowych, takich jak Hej kolęda, kolęda! 
(1997/1998), Beskidzkie kolędowanie a widzenie świata 
(2003/2004), Nowy Rok bież y... (2006/2007). Doskona-
łym źródłem wiadomości na temat życia i twórczości 
pana Józefa są jego wspomnienia zawarte w książce 
wydanej przez Muzeum Miejskie w Żywcu w 2011 r., 
zatytułowanej Moje ż ycie. Szczegółowe informacje do-
tyczące muzealiów, konkursów i wystaw, w których twór-
ca brał udział oraz bibliografii uwzględniającej jego oso-
bę, a także wykonane przez niego dzieła, znajdują się 
w katalogu wydanym przez Muzeum w Bielsku-Białej 
w 2007 r. Rzeźba ze zbiorów etnograficznych Muzeum 
w Bielsku-Białej, autorstwa Elżbiety Teresy Filip. Szopkę 
kukiełkową, gwiazdę betlejemską oraz maski można 
zobaczyć co roku podczas zajęć Magia kolędowania, 
odbywających się od grudnia do lutego w Muzeum 
w Bielsku-Białej.   

Sylwia Grudzień
Muzeum w Bielsku-Białej
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Muzeum jest sejfem historii. W nim przechowywane 
są świadectwa naszego pochodzenia i tożsamości, do-
wody naszego istnienia. Te elementy szeroko pojętej 
kultury, dzięki którym możemy z czystym sumieniem 
powiedzieć o sobie, że jesteśmy ludźmi cywilizowa-
nymi. Pracowały na to pokolenia i musiały minąć setki 
lat, byśmy na to miano zasługiwali. My – ludzie współ-
cześni – z powodzeniem kontynuujemy ich dzieło. Są na 
to różne sposoby. Między innymi podtrzymywanie 
pamięci o minionych czasach. Muzeum jest do tego 
najlepszym miejscem i służy najlepszą pomocą, bo cho-
ciaż jest tym sejfem, to w odróżnieniu od innych kas 
pancernych, jest zawsze otwarte.  

Muzeum w Bielsku-Białej, choć dostępne dla zwiedza-
jących niemal bez przerwy, raz w roku dołącza do grupy 
120 miast europejskich uczestniczących w Nocy Muze-
ów. Wtedy, za symboliczną kwotę zwiedzający mogą zo-
baczyć specjalnie przygotowane na tę okazję ekspozycje 
i wziąć czynny udział w wydarzeniu.  

W tym roku nosiło ono tytuł Etnonoc – motywem prze-
wodnim była etnografia. Goście uczestniczyli w zaba-
wach i grach związanych z regionalnymi strojami i trady-
cjami, a dzięki specjalnie do tego zrealizowanemu filmo-
wi, mogli podpatrzeć, jak przygotowuje się profesjonalną 
wystawę. Tym razem była to nowa ekspozycja stała Od 
sukna po jedwab – stroje ludowe ze zbiorów Muzeum w Bielsku-
-Białej. Można ją zobaczyć na piętrze Domu Tkacza, a pre-
zentuje przykłady wszystkich rodzajów strojów zgroma-
dzonych przez Muzeum, a także oryginalne skrzynie do 
ich przechowywania, kufry, komody, szafy oraz wykona-
ną ze srebra biżuterię. Wystawa jest uzupełnieniem re-
konstrukcji pomieszczeń mieszkalnych i warsztatu tkac-
kiego dostępnych na parterze.  

Dzięki takim wydarzeniom nie tylko pomagamy od-
krywać korzenie. Staramy się uświadomić naszych gości, 
że kultury wysokiej w Muzeum nie magazynujemy. My ją 
dla nich przechowujemy i pielęgnujemy. Chcemy, żeby 
stali się jej częścią. Dlatego otwieramy swoje bramy nie 
tylko podczas Nocy Muzeów.  

Wydarzeniem czerwca była Industriada – coroczne 
święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskie-
go. Wtedy udostępniliśmy zwiedzającym pierwszą część 
nowej ekspozycji Z dziejów przemysłu w Bielsku-Białej. Wy-
stawa przypomina o roli gospodarczej, jaką pełniło mia-
sto od czasów monarchii austriackiej, aż do schyłku lat
80. XX w. Dostępna część obejmuje okres do końca II woj-

ny światowej. Kolejna zostanie otwarta wkrótce, ale już 
teraz można podziwiać jeden z jej eksponatów, a za-
razem niezachwiany symbol polskiej motoryzacji – per-
fekcyjnie odrestaurowanego Fiata 126p z 1977 r. Bardzo 
dobrymi okazjami do spotkań z mieszkańcami są obcho-
dy rocznic istotnych dla naszej historii. Są one pretekstem 
także do przypomnienia, dzięki komu lub czemu żyjemy 
w tak bogatym w tradycje kulturowe regionie.  

W lipcu tego roku obchodziliśmy dwie ważne rocz-
nice – 40. udostępnienia zwiedzającym willi Juliana Fa-
łata, a także 160. urodzin malarza. Dla publiczności, 
żeby jeszcze bardziej przybliżyć dorobek malarski, ry-
sunkowy, graficzny i kolekcjonerski artysty, otworzy-
liśmy piętro Fałatówki. Znalazły się tam prace olejne, 
kompozycje akwarelowe i litograficzne, m.in.: Polowanie 
na niedźwiedzicę z małymi z 1888 r. Krakowianki przed lus-
trem z 1903 r., Wezbrany potok po powodzi z 1911 r. czy 
Kwitnące sady w Bystrej z 1915 r. Dwa inne obrazy – 
Sanatorium w Bystrej z 1902 r. i Autoportret z 1910 r. – 
uświetniły wystawę zorganizowaną w ramach obcho-
dów obu rocznic. Akwarela – pasje i namiętności była 
ekspozycją czasową zorganizowaną wespół ze Stowa-
rzyszeniem Akwarelistów Polskich, na której można 
było obejrzeć prace ponad 30 artystów należących do 
SAP. (Tu trzeba podkreślić jeszcze jeden obszar dzia-
łalności Muzeum, mianowicie promowanie artystów 
współczesnych). 

Podczas obchodów rocznic miała miejsce promocja 
książki Marii Aleksandrowicz Fałat znany i nieznany t. 3. 
Korespondencja z lat 1910-1916. Tak zwany okres bystrzań-
ski w życiu malarza reprezentowany jest w tej publikacji 
przez kilkaset listów zarówno adresowanych do artysty, 
jak i pisanych przez niego do rodziny i przyjaciół, co daje 
jeszcze ciekawszy obraz życia prywatnego Fałata.  

Muzeum w Bielsku-Białej to nie tylko relikty przeszło-
ści, zabytki czy eksponaty, których nie można dotykać. 
Dzięki uczestniczeniu w związanych z kulturą wydarze-
niach oraz organizowaniu i współorganizowaniu wy-
staw, spełnia jedną ze swoich misji – przybliża współcze-
sną młodą sztukę, tę, której tworzenia możemy doświad-
czyć, poprzez kontakt z artystami i ich dziełami.  

W lutym Galeria w Fabryce prezentowała ekspozycję ob-
razów wielkoformatowych Kilka procent Piotra Naliwajki 
– malarza nowoczesnego, wnikliwego portrecisty, patrzą-
cego na świat przez pryzmat cielesności. Towarzyszył jej 
konkurs, w którym nagrodą był jeden z obrazów artysty.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Wilamowice”, Noc Muzeów

Warsztaty druku na tkaninie, Noc Muzeów

Od sukna po jedwab... – ekspozycja w Domu Tkacza

Pracownicy Muzeum w strojach ludowych, Noc Muzeów Industriada...

Roma Ligocka – malarstwo – promocja albumu...
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Od marca do maja w tej samej galerii dostępna była 
wystawa rzeźby pt. Dialog artystyczny, cz yli Lidia Sztwiertnia 
zaprasza. Uświetnił ją swoją obecnością prof. Przemysław 
Lasak, rzeźbiarz i pedagog związany z Akademią Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Eksponowano dzieła autorstwa 
obojga artystów. Pretekstem do zorganizowania wystawy 
były urodziny rzeźbiarki. Lidia Sztwiertnia specjalizuje się 
w rzeźbie w brązie w technologii odlewu na wosk tracony. 
W wyjątkowy sposób łączy lekkość formy z ciężarem materii. 
Przemysław Lasak tworzy przede wszystkim w glinie.  

Tuż po Dialogu artystycznym... w Galerii w Fabryce miało 
miejsce 3. Triennale Tkaniny Bez granic, którego Muzeum 
było współorganizatorem wraz z Klubem Twórców Tka-
niny Arttex. Wymiar tego wydarzenia był międzynarodo-
wy, ponieważ uczestniczyło w nim 240 artystów z całego 
świata, a cel prosty – wzbudzić zainteresowanie tkaniną 
unikatową i zmotywować twórców do eksperymentowa-
nia na tym obszarze sztuki. Patronat honorowy nad wy-
stawą objęli: Minister Kultury Republiki Słowackiej, Mi-
nister Kultury Republiki Czeskiej oraz Minister Kultu-
ry Rzeczpospolitej Polskiej.  

Z kolei w Galerii im. ks. A.J. Sułkowskiego realizowa-
ny był projekt wystawienniczo-edukacyjno-wydawniczy 
pt. Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeż ycia i wzruszenia. 
Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz. Okazją do zaini-
cjowania wystawy była setna rocznica urodzin Stanisła-
wa Oczki – pierwszego dyrektora Muzeum w Bielsku-
-Białej po II wojnie światowej. Prócz ekspozycji, na któ-
rej zaprezentowano bogaty materiał związany z artystą 
– obrazy jego autorstwa, dokumenty, rękopisy, fotogra-
fie, afisze wystaw itp. – goście mieli okazję wziąć udział 
w szeregu wydarzeń dodatkowych. Projekt obejmował 
bowiem także cykl spotkań dyskusyjnych Ślady obecności, 
prezentację reportażu Jerzego Waksmańskiego Pejzaże 
Bystrej oraz konferencję naukową Po obu stronach rzeki 
Białej. Tradycje muzealne i kolekcjonerskie. Podczas obcho-
dów miała miejsce także promocja książki Patryka Oczki 
pod takim samym tytułem jak całe wydarzenie.  

To mamy już za sobą. Odwiedziło nas wielu gości. 
Wierzymy, że wszyscy oni wrócą przy okazji kolejnych 
wystaw, ponieważ wciąż dużo możemy zaoferować.  

Do końca roku trwać będzie w Galerii w Fabryce wy-
stawa zatytułowana 4. Prezentuje ona ceramikę arty-
styczną czterech twórców: Moniki Dąbrowskiej-Pice-
wicz, Jolanty Hermy-Pasińskiej, Remigiusza Gryta oraz 
Adama Soboty.  

Również Galeria im. ks. A.J. Sułkowskiego czeka na 
zwiedzających. 24 października miał tam miejsce werni-
saż prac Romy Ligockiej. Artystka znana szerszej pub-
liczności jako pisarka, autorka takich książek jak: Dziew-
cz ynka w czerwonym płaszcz yku, Znajoma z lustra, Kobieta 
w podróż y, Wsz ystko z miłości czy Tylko ja sama, przede 
wszystkim jest absolwentką krakowskiej ASP i malarką 
oraz autorką projektów kostiumów do filmów, spektakli 
teatralnych i oper. Muzeum w Bielsku-Białej do końca 
roku będzie prezentowało właśnie tę drugą stronę ar-
tystyczną Romy Ligockiej. Podjęliśmy się także wydania 
pierwszego w artystycznym dorobku malarki i pisarki 
albumu z jej pracami. Wydawnictwo zatytułowane Roma 
Ligocka – malarstwo promowane było podczas wernisażu 
i jest do nabycia w kasie.  

Nie można zapominać o cyklu spotkań z filmem na 
zamku. Pomysłodawcą tematów i prowadzącym jest wy-
bitny krytyk filmowy, twórca i pedagog, Stanisław Janic-
ki. Stare Kino w Starym Zamku gości w bielskim Muzeum 
już 9 lat. W listopadzie obchodziliśmy 80. urodziny Sta-
nisława Janickiego. Po projekcji filmu wzniesiono toast za 
zdrowie jubilata, a on sam zaszczycił gości anegdotami 
ze swojej pracy zawodowej w telewizji.  

Muzeum w Bielsku-Białej zajmuje się niemal wszystki-
mi aspektami historii, sztuki i kultury, także wydawnic-
twami. Prócz wspomnianych wyżej książek z powodze-
niem kontynuujemy cykl „Zeszytów Sułkowskich”. Ta 
publikacja o charakterze broszurowym ma za zadanie 
przedstawić efekty badań nad bielską linią książęcego 
rodu Sułkowskich.  

O innych wydarzeniach, a także bieżących sprawach 
piszemy w gazecie informacyjnej Muzeum. Pierwszy nu-
mer „Wystawnika” ukazał się na początku roku. Niniej-
szy jest już dziewiątym.  

Na koniec miło nam jest pochwalić się, że nasze sta-
rania są dostrzegane. Otóż od Marszałka Województwa 
Śląskiego otrzymaliśmy kolejne wyróżnienie. Tym razem 
za Wydarzenie Muzealne w roku 2012 w kategorii Doko-
nania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dzie-
dzictwa kulturowego, a konkretnie za cykl wystaw i zajęć 
edukacyjnych zatytułowany Wokół grafiki. Projekt towa-
rzyszył 8. Triennale Grafiki Polskiej Katowice 2012.  

Rafał Idzik
Muzeum w Bielsku-Białej

...w Muzeum Techniki i Włókiennictwa Sztuka to wolność wyboru... – Ślady obecności Sztuka to wolność wyboru... – fragment ekspozycji

160. rocznica urodzin Juliana Fałata

Wystawa ceramiki artystycznej 4

3. Triennale Tkaniny Bez Granic......i fragment wystawy obrazów ...w Galerii w Fabryce

Nowa ekspozycja w Fałatówce

Akwarela – pasje i namiętności

fot. Alicja Migdał-Drost, Barbara Pochopień
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Książę Alfred Sułkowski, 1855-1913
(z archiwum Moniki Konarskiej)

fot. Małgorzata Motyka-MadejFotografie z wydarzenia

Nadchodzi taki czas w roku, gdy chłodny wiatr zrzuca 
ostatnie liście z gałęzi drzew, a nieboskłon tuli się do 
ziemi zimnymi, ołowianymi chmurami. Wówczas także 
my niżej pochylamy głowy nad mogiłami zmarłych. 
Muzeum w Bielsku-Białej, zwłaszcza wtedy zobowiązane 
jest do wspomnień i głębszej refleksji. Nasze myśli wę-

drują między innymi w kierunku grobów malarzy Pete-
ra Michała Bohúňa, Juliana Fałata, Adama Bunscha, 
Jakuba Glasnera, a także pierwszego powojennego i dłu-
goletniego dyrektora Muzeum, Stanisława Oczki czy też 
Edwarda Schnacka – kustosza pierwszego muzeum 
w Bielsku. Listopadową tradycją naszej instytucji stały się 
Zaduszki dla Sułkowskich organizowane wraz ze Sto-
warzyszeniem na rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowej 
w Bielsku-Białej. Dzięki nim wspominamy przedstawi-
cieli książęcego rodu władającego bielskim zamkiem 
przez ponad 190 lat.  

Jesteśmy zobowiązani do zachowania pamięci jako 
depozytariusze wyjątkowego miejsca – kaplicy grobowej 
rodu Sułkowskich pod wezwaniem św. Anny, w kryptach 
której spoczywają przedstawiciele tej rodziny. W tym 
roku odbyła się już trzecia edycja Zaduszek.  

17 listopada zebraliśmy się w Salonie Muzycznym 
bielskiego zamku, aby przywołać pamięć księcia Alfreda 
Sułkowskiego, syna Ludwika i Marii z domu Gemperle. 
Okazja do tego jest tym bardziej szczególna, że 26 gru-
dnia tego roku przypada 100. rocznica jego śmierci. 
30 grudnia został pochowany obok swoich rodziców 
w kaplicy zamkowej. Alfred, pretendent do przejęcia 
bielskiej ordynacji, nie doczekał tego zaszczytu. Przed 
śmiercią zdołał zapisać się na kartach historii jako jedy-
ny przedstawiciel rodu walczący z rządem pruskim po 
1909 r. o przejęcie Ordynacji Rydzyńskiej Sułkowskich. 
O tym fakcie, jak i innych z biografii księcia Alfreda 
wrosłego w środowisko polskiej arystokracji kresowej, 
usłyszeliśmy podczas wykładu, którego podstawą był 
artykuł Jan Józef Alfred Sułkowski (1855-1913), książę bielski 
na Grodowicach – w setną rocznicę śmierci. Prelekcji towarzy-
szyła oprawa muzyczna w wykonaniu Karoliny Lindert, 
młodej pianistki pochodzącej z Bielska-Białej. Szczegól-
nym elementem koncertu było premierowe wykonanie 
odkrytego przed rokiem archiwalnego utworu Alpenklän-
ge, skomponowanego w latach sześćdziesiątych XIX w. 
przez E.J. Heidenfeldera specjalnie dla księcia Ludwika 
Sułkowskiego. Wydarzenie zwieńczyła prezentacja odna-
lezionego obrazu z nieistniejącego już ołtarza głównego 
kaplicy zamkowej, o którym można było przeczytać na 
łamach „Wystawnika”. Dzieło Kajetana Hungera, austriac-
kiego malarza doby biedermeierowskiej, powstałe 23 sierp-
nia 1845 r., zostało poddane pracom renowatorskim. Ko-
lejnym świadectwem związku tego obrazu z kaplicą zam-
kową jest odnaleziona w trakcie prowadzonych badań nad 
historią Sułkowskich, nieznana dotąd księga inwentarzo-
wa bielskiego zamku z drugiej połowy XIX w., w której 
obraz został wyszczególniony i szerzej opisany.  

Tegoroczne Zaduszki uświetniła obecność przedstawi-
cieli rodziny Konarskich herbu Gryf, jedynych mieszkają-
cych w Polsce potomków księcia Alfreda Sułkowskiego. 
Pośród gości znalazł się Xawery hr. Konarski, kanclerz 
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego 
Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozo-
limskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim, kontynuują-
cy dawne związki z zakonem swych przodków z rodu 
Sułkowskich.  

Niedawno nasze Muzeum wydało 2. nr „Zeszytów 
Sułkowskich”, w którym poza materiałem słoweńskiej 
autorki Mojcy Rjavec Międz y dumą i oportunizmem: książęta 
Sułkowscy z Bresternicy pod Mariborem – prz ycz ynek do historii 
gałęzi rodziny osiadłej na terenach obecnej Słowenii, poświęco-
nym księciu Stanisławowi Sułkowskiemu (młodszemu 
bratu księcia Alfreda) i jego potomkom, zamieszczono 
artykuły Grzegorza Madeja: Jan Józef Alfred Sułkowski 

(1855-1913), książę bielski na Grodowicach – w setną rocznicę 
śmierci oraz Ekslibris książąt Sułkowskich w zasobie bibliotecz-
nym Muzeum w Bielsku-Białej w kontekście księgozbiorów znaj-
dujących się w bielskim zamku w latach 1720-1945.   

Grzegorz Madej
Muzeum w Bielsku-Białej

Książę Alfred Sułkowski z żoną Karoliną z domu Glass
(z archiwum Moniki Konarskiej)
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