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spo tka nia mi ro dzin ny mi, wi zy ta mi to -
wa rzy ski mi w za przy jaź nio nym krę gu
zie miań skim, in spi ro wa ły pi sa rza w je -
go twór czo ści. To tam wła śnie po wsta -
wa ły pierw sze je go utwo ry „Pa mięt nik
z okre su doj rze wa nia” (1933) czy „Fer -
dy dur ke” (1938, post da to wa na). La -
tem 1939 r. Gom bro wicz po raz ostat ni
od wie dził bra ta przed wy jaz dem do Ar -
gen ty ny, któ ry oka zał się po cząt kiem je -

go trzy dzie sto let niej emi gra cji. Pi sarz
po zo stał na ob czyź nie do śmier ci
w 1969 r.

Po za koń cze niu II woj ny świa to wej,
w wy ni ku re for my rol nej, ma ją tek i pa -
łac sta ły się wła sno ścią Skar bu Pań stwa.
W 2005 r. pa łac wraz z sze ścio ma hek -
ta ra mi par ku od ku pił od po wia tu ra dom -
skie go Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma-
zo wiec kie go i prze ka zał go Mu zeum Li -
te ra tu ry w War sza wie, w ce lu utwo rze -
nia w tym miej scu Mu zeum Wi tol da
Gom bro wi cza. Pra ce re mon to we i ada -

20 grud nia 2019 r. de le ga cja pra -
cow ni ków Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze wraz z Dy rek to rem Ro -
ma nem F. Ko cha no wi czem, od wie dzi ła
Mu zeum Wi tol da Gom bro wi cza we
Wso li k. Ra do mia. To sto sun ko wo mło -
de, ale jed no cze śnie nie zwy kle in te re su -
ją ce mu zeum usy tu owa ne 85 km
od War sza wy i 5 km od Ra do mia zo sta -
ło otwar te 10 paź dzier ni ka 2009 r. Je go

sie dzi bą jest za byt ko wy pa łac w sty lu
eklek tycz nym, za pro jek to wa ny przez
Au gu sta Fu ruh jel ma w 1914 r. na zle ce -
nie Ja ku ba Gro bic kie go, ów cze sne go
wła ści cie la Wso li. Pa łac po ro ku 1920
na le żał do Ma rii Pru sza ków ny, któ ra po -
da ro wa ła ma ją tek swo jej bra ta ni cy Alek -
san drze, żo nie Je rze go Gom bro wi cza,
star sze go bra ta Wi tol da. Wi told Gom -
bro wicz wie lo krot nie w la tach 1924
– 1939 od wie dzał ro dzi nę bra ta we Wso -
li, naj czę ściej w cza sie wa ka cji. Po by ty
w pod ra dom skim ma jąt ku wy peł nio ne

pta cyj ne po chło nę ły oko ło 6 mi lio nów
zło tych. Żo na pi sa rza Ri ta Gom bro wicz,
przy oka zji otwar cia Mu zeum, przy po -
mnia ła, że mąż nie zno sił mu ze ów, ale
stwier dzi ła rów nież, że „zmie nił by zda -
nie, gdy by wie dział, że jest to mu zeum
je mu po świę co ne”. Do da ła tak że, że
otwar cie mu zeum we Wso li to „po wrót
Wi tol da Gom bro wi cza po wie lu la tach
do je go miejsc ro dzin nych”. 

Głów ną ideą Mu zeum we Wso li jest
upo wszech nia nie wie dzy o ży ciu i twór -
czo ści au to ra „Fer dy dur ke”, po nad to
pla ców ka ini cju je i pre zen tu je pro jek ty
gom bro wi czow skie. Eks po zy cja sta ła
no si ty tuł „Ja Gom bro wicz” i w bar dzo
cie ka wy spo sób opo wia da o ko lej nych
eta pach w ży ciu pi sa rza. Pod czas jej
zwie dza nia, to wa rzy szył nam Ro bert
Utkow ski – spe cja li sta dzia łu edu ka cji
i pro mo cji wsol skie go mu zeum, któ re go
nie ba nal na opo wieść uzu peł nia ła pre zen -
to wa ne na wy sta wie li sty, rę ko pi sy,

Agniesz ka Wi chow ska
Re na ta Ko wal ska

Mu zeum Wi tol da Gom bro wi cza we Wso li

Sie dzi ba Mu zeum – za byt ko wy pa łac w sty lu eklek tycz nym
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do ku men ty oraz in ne,
pry wat ne przed mio ty
na le żą ce do pi sa rza.
Do naj bar dziej nie zwy -
kłych na le żą: wa liz ka,
z któ rą w 1939 r. Gom -
bro wicz wy je chał z Pol -
ski i któ ra to wa rzy szy ła
mu na emi gra cji, wan na
z wil li we Fran cji, gdzie
pi sarz spę dził ostat nie
la ta ży cia, czy noc nik,
któ ry po da ro wał swo-
je mu ar gen tyń skie mu
chrze śnia ko wi Ad ria no -
wi Rus so vi cho wi. Nie-
tu zin ko we ilu stra cje
na noc ni ku, na wią zu ją ce
do ksią żek Gom bro wi -
cza, wy ko nał Ja nusz
Eichler. Od ro dzi ców
Ad ria na Rus so vi cha
(któ rzy twier dzą, że ni -
gdy nie był uży wa ny)
po zy skał ten eks po nat
do mu zeum Pau Fre ixa
Ter r das – gom bro wi czo -
log z Bar ce lo ny.

Zwie dza nie roz po -
czę li śmy na par te rze
w sa li „Fer dy dur ke”
od… fi li żan ki ka wy
w daw nym po ko ju pi sa -
rza, obec nie sty li zo wa -
nym na ka wiar nię. Ta
prze strzeń za chę ca do
in ter pre ta cji gło śnej po -
wie ści. Ko lej na „Sa la
pol ska” od zwier cie dla
pierw szy okres ży cia

Gom bro wi cza, od na ro dzin
do opusz cze nia Pol ski.
Na pię trze mie ści się „Sa la
ar gen tyń sko –eu ro pej ska”,
na wią zu ją ca do emi gra cyj -
ne go frag men tu bio gra fii
pi sa rza, w któ rej pre zen to -
wa ne są tek sty pi sa rza
po wsta łe w Ar gen ty nie,
Niem czech i Fran cji
– od rę ko pi sów i ma szy no -
pi sów, przez pier wo dru ki,
po prze kła dy. Od sła nia tak -
że ży cie pry wat ne pi sa rza
na ob czyź nie za spra wą li -
stów, fo to gra fii i do ku men -
tów oso bi stych. Obok,
w sa li dy dak tycz nej, eks -
po no wa ne są cen ne pa -
miąt ki oso bi ste po da ro -
wa ne przez Ri tę Gom bro -
wicz. Na ko niec od wie dzi -
li śmy „Czy Stel nię”, czy -
tel nię –ła zien kę, w któ rej
pre zen to wa ne są po ukła da -
ne na pół kach książ ki, tuż
obok wan ny Gom bro wi -
czów z wil li Ale xan drie
i wspo mnia ne go wcze śniej
noc ni ka.

Mu zeum suk ce syw nie
uzu peł nia za sób o no we
obiek ty zwią za ne z pi sa -
rzem, gro ma dzi księ go -
zbiór, zwłasz cza gom bro -
wi czia na oraz pra sę na uko -
wą i spo łecz no –kul tu ral ną.
Pla ców ka ma tak że bo ga tą
ofer tę edu ka cyj ną, pro -
po nu je lek cje, wy kła dy
i warsz ta ty. W mu zeum or -
ga ni zo wa ne są rów nież
róż ne go ro dza ju wy da rze -
nia ar ty stycz ne i in te lek tu -
al ne, cho ciaż by Mię dzy-
na ro do we Pa ne le Gom bro -
wi czow skie, w któ rych
uczest ni czy li do tej po ry:
wy bit ni tłu ma cze li te ra tu ry
pol skiej Da nu ta Bor chardt
(USA), Bo że na Za bo klic ka
(Hisz pa nia), Olaf Kuhl
(Niem cy) i wie lu in nych.
Od by wa ją się też cy klicz ne
spo tka nia pod ty tu łem
„Pro win cja Gom bro wi -
cza”, na któ re za pra sza ni
są wy bit ni pi sa rze m. in.
An drzej Sta siuk, Ste fan
Chwi na, Ol ga To kar czuk.

Mu zeum Wi tol da
Gombro wi cza we Wso li
jest nie wąt pli wie waż nym
punk tem na ma pie pol -
skich mu ze ów li te rac kich,
war tym po now ne go od -
wie dze nia.

„Czy Stel nia” czy li czy tel nia –ła zien ka

W Mu zeum pre zen to wa ne są pa miąt ki oso bi ste po Wi tol dzie Gom bro wi czu 
prze ka za ne przez je go żo nę Ri tę Gom bro wicz
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Pra cow ni cy Mu zeum Ro man ty zmu
w Opi no gó rze na po cząt ku mar ca
br. od wie dzi li Mu zeum Przy ro dy

w Droz do wie. De le ga cja skła da ła się
z pię ciu pra cow ni ków dzia łów bi blio te -
ka i ar chi wum, edu ka cji, hi sto rii oraz
zwie rzy niec i park. W nie od le głej prze -
szło ści, nie ży ją cy już, by ły dy rek tor opi -
no gór skiej pla ców ki Ja nusz Kró lik
uczest ni czył w aran ża cji droz dow skiej
eks po zy cji. Po ma gał w stwo rze niu od -

po wied nie go na stro ju w głów nym sa lo -
nie, gdzie pre zen to wa ne są pa miąt ki
po ro dzi nie Lu to sław skich oraz Ro ma nie
Dmow skim, któ ry zmarł w tym ma jąt ku. 

Pierw szym ele men tem na szej wy -
pra wy by ła krót ka roz mo wa po świę co na
bliż sze mu po zna niu się oraz wy mia nie
do świad czeń. Na stęp nie uda li śmy się
na zwie dza nie bu dyn ku i znaj du ją cych
się w nim eks po zy cji. Bio rąc pod uwa gę

wiel kość bu dyn ku oraz skom pli ko wa ny
cha rak ter roz ło że nia po miesz czeń
na trzech kon dy gna cjach w bu dyn ku
głów nym, obiek tyw nie trze ba przy znać,
że pre zen to wa na tam eks po zy cja na le ży
do jed nej z cie kaw szych na Ma zow szu.
W uda ny spo sób po łą czo no hi sto rię ro -
dzi ny Lu to sław skich i ich przy ja ciół
z pre zen ta cją do ty czą cą flo ry oraz fau ny
te go re gio nu le żą ce go hi sto rycz nie oraz
geo gra ficz nie w pół noc no –wschod niej

czę ści Ma zow sza, a obec nie ad mi ni stra -
cyj nie w wo je wódz twie pod la skim.
Ogrom ne wra że nie ro bi eks po zy cja
przy rod ni cza z licz ny mi spre pa ro wa ny -
mi zwie rzę ta mi: wspa nia łym, bu dzą cym
sza cu nek niedź wie dziem, ło sia mi, wil ka -
mi i dzi ka mi. Naj więk szym jed nak skar -
bem tej eks po zy cji jest uni ka to wa
w ska li świa to wej ko lek cja ba ta lio nów,
pta ków bar dzo efek tow nych (nie spo sób

spo tkać dwóch tak sa mo wy glą da ją cych
przed sta wi cie li te go ga tun ku), a za ra zem
bar dzo rzad kich i chro nio nych usta wo -
wo na te re nie ca łej pół noc nej Eu ro py.
Ba ta lio ny obec nie spo ra dycz nie za -
miesz ku ją te re ny od da lo ne od ro dzi mej
dla nich Sy be rii. W Droz do wie za pre -
zen to wa ne są rów nież prze kro je te re no -
we tak czę sto wy stę pu ją cych w je go
oko li cach tor fo wisk. W prze kro jach tych
pre zen to wa ne są wszyst kie ro ślin nych

wcho dzą ce w ich skład. Do dat ko wo
w wy ło żo nych na eks po zy cji ziel ni kach
moż na za po znać się z za su szo ny mi ro -
śli na mi oraz ich kwia ta mi i na sio na mi.
Co raz czę ściej osu sza nie tor fo wisk pro -
wa dzi do ich nie od wra cal nej de struk cji.
Część z nich po zba wio na wo dy w okre -
sie let nim ule ga znisz cze niu po przez sa -
mo ist nie wznie ca ją ce się po ża ry. Jest to
bar dzo nie bez piecz ne zja wi sko bar dzo

Wi dok na bu dy nek Mu zeum od stro ny rze ki Na rwi

Ra fał Wró blew ski

Mu zeum Przy ro dy w Droz do wie
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groź ne dla flo ry i fau ny,
a tak że dla czło wie ka. 

W czę ści znaj du ją cej
się w pod zie miach, kró lu -
ją akwa ria. Jest ich po -
nad dwa dzie ścia i są
w nich pre zen to wa ne oka -
zy z mórz, oce anów a tak -
że je zior i rzek pię ciu
kon ty nen tów. Praw dzi wy -
mi gwiaz da mi tej czę ści
eks po zy cji są pi ra nie,
na któ rych kar mie nie zbie -
ra ją się gru py wi dzów.
Owe se an se od by wa ją się
raz w ty go dniu i mu zeum
in for mu je o nich swo ich
go ści z od po wied nim
wy prze dze niem. By li śmy
świad ka mi ta kie go kar mie -
nia, ro bi ono pio ru nu ją ce
wra że nie i trwa do słow nie

kil ka se kund. Naj cie kaw szy jed -
nak jest fakt, że pi ra nie w Ame ry -
ce Po łu dnio wej są ry bą ja dal ną,
ma ją cą wie lu en tu zja stów, gdyż
ich mię so cha rak te ry zu je się wy so -
ką za war to ścią biał ka i ła god nym
sma kiem. 

Po zwie dze niu czę ści akwa ry -
stycz nej, bę dą cej naj więk szą
eks po zy cją pre zen tu ją cą ry by
w pół noc no –wschod niej Pol sce,
uda li śmy się do no wo po wsta łe go
bu dyn ku edu ka cyj ne go. Znaj du je
się w nim część eks po zy cji pre -
zen tu ją ca zio ła oraz ro ślin lecz ni -
cze cha rak te ry stycz ne dla te re nu
na sze go kra ju. W prze szklo nych
ga blo tach pre zen to wa ne są kwia ty
oraz zio ła, któ rych proz dro wot ne
wła ści wo ści są zna ne od po ko leń.
Ru mia nek, po krzy wa, bab ka lan -
ce to wa ta są i dziś po wszech nie

wy ko rzy sty wa ne w ce lach
lecz ni czych. Jed nak to jad,
na włoć bądź wro tycz po -
spo li ty są zio ła mi zna ny mi
tyl ko nie licz nym. Pod czas
warsz ta tów zie lar skich
pro wa dzo nych w Droz do -
wie mo że my się do wie -
dzieć, co moż na z nich
przy go to wać, aby sa mo -
dziel nie bez po trze by far -
ma ko lo gii pod re pe ro wać
wła sne zdro wie. Ta część
na szej mu ze al nej wy pra wy
zro bi ła na mnie naj więk sze
wra że nie i uwa żam, że
w se zo nie let nim, przy ja dę
tu jesz cze raz, aby uczest -
ni czyć w co rocz nym zbie -
ra niu ziół na przy le -
ga ją cych do mu zeum łą -
kach. 

Zwie dza nie eks po zy cji stwo rzo nej przez Ja nu sza Kró li ka w droz dow skim Mu zeum


