
                                                      

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

                    POZNAŃ 

                 Z wizytą w zamku cesarskim 
    Największa dziesiątka Galerii Obrazów Muzeum Narodowego 
Ewakuowane z Galerii we Lwowie obrazy J.Malczewskiego 
 

TERMIN:  4 marca 2023, sobota 
WYJAZD:  godz.06:30  pl. Solidarności (duży parking przy placu 

Solidarności – obok pl. Jana Pawła II) 

Spacer z przewodnikiem po Galerii Malarstwa Muzeum 
Narodowego w Poznaniu prezentujący największe skarby 
tutejszej kolekcji  
Muzeum ma w swojej kolekcji wiele cennych i ważnych eksponatów, ale są wśród 
nich prawdziwe arcydzieła, które przyciągają do Poznania miłośników sztuki z 

całego świata.  

   

 
                                Z lotu ptaka widoczne połączone Stare i Nowe Muzeum 
 



Muzeum Narodowe w Poznaniu tworzą dwa budynki: „stary”, zamykający Plac 

Wolności od strony wschodniej i przyklejony do niego „nowy” budynek przy 
Alejach Marcinkowskiego. Wejście znajduje się w nowym budynku i to od niego 

rozpoczynamy zwiedzanie. W tej części muzeum zgromadzono kolekcję sztuki 
polskiej od okresu pozytywizmu, przez zaskakująco bogaty zbiór dzieł artystów 
Młodej Polski, aż po sztukę nowoczesną. Znajdziemy tu największe nazwiska 

polskiego malarstwa, takie jak Boznańska, Fangor, Grottger, Malczewski 
(bardzo dużo Malczewskiego), Matejko, Witkacy, Wyczółkowski, 

Wyspiański i wiele innych. Oraz obrazy znane z albumów o sztuce, a nawet 
podręczników do polskiego. Nie są to więc w żadnym razie dzieła marginalne w 
dorobku wspomnianych artystów, ale jak najbardziej reprezentatywne dla ich 

stylów i miejsca w kulturze. 
 

 
                                Jedyny polski Monet – Plaża w Pourville 

 
Niewątpliwie najcenniejszym obrazem w zbiorach Muzeum Narodowego w 

Poznaniu jest jedyny polski Monet – Plaża w Pourville. Wyceniany nawet na 7 
mln dolarów obraz stał się przedmiotem jednej z najgłośniejszych kradzieży 
ostatnich lat. Złodziej po prostu wyciął płótno z ramy i podłożył kopię! Kradzież 

miała miejsce w 2000 roku, a obraz odnalazł się prawie dziesięć lat później… za 
szafą w jednym z mieszkań w Olkuszu, na szczęście bez większych uszkodzeń. 

Złodziej deklarował, że motywem kradzieży była jego miłość do sztuki, a że 
szczególnie upodobał sobie impresjonistów, to chciał mieć jeden z ich obrazów 
tylko dla siebie. Skazano go na 3 lata więzienia.  

Rozpoczynając od sztuki dawnej, podczas spaceru obejrzymy wyjątkowy, jeden z 
największych w Polsce zbiór portretów trumiennych. Wśród dzieł malarstwa 

europejskiego, które koniecznie trzeba zobaczyć, są unikatowe na skalę Polski: 
Gra w szachy autorstwa Sofonisby Anguissoli – kobiety malarki z okresu 
renesansu (druga okazja tylko w zamku w Łańcucie) oraz – wspomniany już 



obraz francuskiego impresjonisty Claude’a Moneta Plaża w Pourville. W 

części poświęconej sztuce polskiej godny uwagi jest m.in. imponujący 
i powszechnie znany Portret koronacyjny Stanisława Augusta 

Poniatowskiego Marcella Bacciarellego i  kluczowe dla Młodej Polski prace, 
m.in. Błędne koło Jacka Malczewskiego czy Mokra wieś Władysława 
Podkowińskiego.  

 

 
                                         Józef Pankiewicz “Targ na kwiaty w Paryżu” 

 
Ze sztuki najnowszej natomiast powinniśmy zobaczyć dzieła Kantora i Opałki 

(drugi z serii Obrazów liczonych) – dwóch wielkich wizjonerów XX w., a także 
świetną kolekcję polskich kolorystów oraz prace słynnej Firmy Portretowej 

Witkacego. Przewodnik wskaże nam wszystkie najważniejsze dzieła, opowie o 
ich twórcach i okolicznościach ich powstania. Spacer będzie trwał godzinę czasu. 
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Uczestnicy wycieczki będą podzieleni na dwie grupy dla zapewnienia komfortu zwiedzania. 
Podczas gdy jedna grupa pójdzie z przewodnikiem , druga będzie miałą okazję samodzielnie 
obejrzeć 

 Ewakuowane obrazy Jacka Malczewskiego z kolekcji 
Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego 

We Lwowie znajdowały się jedne z najlepszych dzieł Jacka Malczewskiego. 
Jubileuszowa wystawa malarza we Lwowie miała miejsce w 1979 r. We 

Lwowskiej Galerii Sztuki  w 1908 roku znajdowało się 28 obrazów i szkiców 
malarskich. Duża część z nich została przekazana z prywatnych zbiorów 

przyjaciela artysty, Piotra Dobrzańskiego. Z kolejnymi latami tych prac było coraz 
więcej. Teraz 34 dzieła Jacka Malczewskiego zostały przekazane na prośbę strony 
ukraińskiej na ręce Muzeum Narodowego w Poznaniu. Decyzja została podjęła z 

powodu obaw o ewentualne zniszczenia, związane z bombardowaniami i atakami 
ze strony rosyjskiego wojska. 

 

Dzieła polskiego symbolisty można oglądać do końca marca 2023 roku. - 

Wystawa "Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej 
Galerii Sztuki" jest gestem pomocy i solidarności w ochronie dziedzictwa. Twórczość Jacka 
Malczewskiego będąca świadectwem i krytyczną analizą burzliwej i dramatycznej historii 
Polski, współcześnie staje się świadkiem - doświadczającym - barbarzyństwa wojny. 
Symbolicznie podróż tych obrazów jest jak wojenna tułaczka w poszukiwaniu 
bezpiecznego schronienia, jak ukraińscy uchodźcy - czytamy na stronie muzeum.  

Przerwa w rynku (nadal rozkopany) na kawę , drobne zakupy (np. rogale). Przejazd do 
zamku cesarskiego. 

Z wizytą u cesarza – Zamek Cesarski w Poznaniu 
Zamek Cesarski w Poznaniu to najważniejsza budowla Dzielnicy Cesarskiej, 
powstała dla ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II. Zamek 
został zaprojektowany przez Franza Schwechtena, jednak wiele elementów 
wprowadzono na życzenie samego Wilhelma II. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielnica_Cesarska_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Niemiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II_Hohenzollern
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franz_Schwechten
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II_Hohenzollern


 

Cesarz osobiście ustalił szczegółowy plan swojej nowej rezydencji. Budowę 

rozpoczęto w 1905 a już pięć lat później architekt osobiście wręczył klucze 
cesarzowi 21 sierpnia 1910 roku podczas jego wizyty w Poznaniu. Koszt budowy 
był wysoki jak na ówczesne czasy i wyniósł 5 milionów marek. Jest to jeden z 

najmłodszych zamków w Europie. Został wzniesiony na planie nieregularnego 
wieloboku w stylu neoromańskim, uważanym przez cesarza za najbardziej 

germański i reprezentujący świetność Świętego Cesarstwa.  
 

  
                                                              Sale historyczne 

Nowa siedziba miała raz na zawsze potwierdzić 

przynależność Wielkopolski do Rzeszy. W roku 1939, niemal natychmiast po 
rozpoczęciu działań wojennych, zdecydowano o przebudowie dawnej rezydencji 
cesarskiej na siedzibę Adolfa Hitlera i sprawującego w jego imieniu funkcję 

namiestnika Reichsgau Wartheland, Artura Greisera. Gruntownie zmieniono układ 
wnętrz i ich funkcje. Wszystkie najważniejsze pomieszczenia urządzono w 

totalitarnym stylu architektury III Rzeszy. W okresie powojennym rozważano 
zburzenie budowli kojarzącej się z okresem zaborów i niemieckiej okupacji. 

Ostatecznie jednak (głównie ze względu na szczupłość środków finansowych) 
ograniczono się do usunięcia większości symboli nazistowskich i rozebrania 

uszkodzonej najwyższej kondygnacji wieży zegarowej. W 1948 roku zamek 
przemianowany został na Nowy Ratusz i stał się siedzibą Miejskiej Rady 
Narodowej, a w 1962 – Pałacu Kultury. Obecnym gospodarzem i administratorem 
budowli jest Centrum Kultury „Zamek”. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marka_niemiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99te_Cesarstwo_Rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraj_Warty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Greiser


 

  
    Fontanna lwów na zamkowym dziedzińcu                Część współczesna – Centrum Kultury 
 

W sali tronowej mieści się Sala Wielka, w niektórych apartamentach funkcjonują 

sale wystawowe i koncertowe. Zamek jest ponadto siedzibą wielu instytucji. Na 
dziedzińcach zamkowych w sezonie letnim często odbywają się koncerty, 

spektakle teatralne i projekcje filmowe. Rozważana jest odbudowa zniszczonej 
części wieży. 

W drodze powrotnej do Wrocławia późny obiad. Powrót ok. 20:00. 
  

CENA :  160 zł (w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, zestaw słuchawkowy, 

przewodnicy, podatek VAT). Cena nie obejmuje wstępów i obiadu. 
Wstępy płatne dodatkowo; 22 zł/os 

 Muzeum Narodowe – 13 zł/os 

 Zamek cesarski – 15 zł/os 

Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać  się przy zapisach – 35 zł/os – zupa 

pomidorowa,  pieczeń, ziemniaki, surówka, woda)- pieniądze będą zebrane w 

autokarze. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  W WYCIECZCE 
 Zapisy na wycieczkę przyjmowane są; 

-  telefonicznie pod nr 609 941 775  

lub  
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl 

 Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, pesel , nr 
telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail. 

 Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę 
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul. 

Podwale 19A 50-043 Wrocław  nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413                                         
z dopiskiem; imię i nazwisko -  Poznań - brak wpłaty w ciągu 7  dni od zgłoszenia 
oznacza wykreślenie z listy uczestników) 
lub  

           - wpłatą w Urzędzie pocztowym na konto Biura 
 Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w 

autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki 

 O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności 
nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata 
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.  

 Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki  pobierana będzie 
oddzielnie  – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota. 

 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie od 10 do 3 dni przed jej  rozpoczęciem, 
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o 

rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane 
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych 
itp.). 



 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie późniejszym niż  3 dni przed jej  

rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie 
zwracana. 

 Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645,   program ze zdjęciami i opisem dostępny na 
stronie www.botpodroznik.pl 

 

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


