
Moje dokumenty i zbiory przeznaczyłem 
w ostatniej woli do Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich 

 — NAPISAŁ W JEDNYM Z LISTÓW JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI

Bogaty zbiór dzieł sztuki, przekazany przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
Ossolineum, tworzą obrazy, miniatury, akwarele, rysunki oraz grafika. 
Część daru została pokazana w 2012 r. na wystawie Obrazy — minia-
tury — akwarele — rysunki. Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Obecnie prezentowana jest 
znaczna część zbioru rycin liczącego niemal trzysta pięćdziesiąt odbitek. 

W bieżącym roku przypada setna rocznica urodzin „kuriera z Warszawy” 
(ur. 2 X 1914 — zm. 20 I 2005). W uznaniu bohaterskich czynów, ja-
kich dokonał podczas II wojny światowej, a także późniejszej emigra-
cyjnej działalności dziennikarskiej w Radiu Wolna Europa oraz politycz-
nej w Stanach Zjednoczonych, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił 
rok 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Do niedawna w cie-
niu działalności publicznej pozostawała jego pasja zbierania polskich 
dzieł sztuki.  „Po Jałcie — pisze Jarosław Kurski w biografii Nowaka- 
 -Jeziorańskiego — oboje z żoną byli przekonani, że już nigdy nie zobaczą 
Polski. Postanowili więc stworzyć namiastkę domu ojczystego na obczyź-
nie. Zbierali obrazy, akwarele, sztychy i ryciny oraz wszystko, co składało 
się na wyposażenie tradycyjnego szlacheckiego dworu — zegary, makaty, 
karabele, a nawet pasy słuckie”. Dzieła sztuki zaczął kolekcjonować Jan 
Nowak-Jeziorański w latach pięćdziesiątych XX w. Kryteria gromadze-
nia zbiorów pod względem tematu i czasu powstania prac przedstawił 
w liście do Marka Walickiego: „Jeżeli Pan kiedyś natknie się na okazję 
nabycia jakichś poloników (varsaviana, batalistyka, klasycyzm, wczesny 
romantyzm, biedermeier) — proszę o mnie pamiętać”. Szczególną es-
tymą darzył zabytki dotyczące stolicy Polski: „Jestem warszawiakiem. 

Warszawa — plan i widok od zachodu 
Według rysunku E.J. Dahlbergha 
Miedzioryt, akwaforta, kolorowany akwarelą, 1696
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Warszawa — panorama od wschodu i widoki 16 budowli
C.W. Ullrich, Zakład Litograficzny F. Szustera w Warszawie
Litografia, ok. 1837–1840



ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH 
UL. SZEWSKA 37, WROCŁAW

Tadeusz Kościuszko w Londynie
A. Cardon według obrazu R. Coswaya 
Miedzioryt punktowy, 1798

Bartnik podbierający miód 
z serii
Zbiór wzorowy rozmaitych polskich ubiorów
P.-L. Debucourt według rysunków J.P. Norblina 
Akwatinta barwna, 1817

Strzelcy
z serii 
Ryciny Aux Héros Polonois 
F. lub A. Fleischmann według N. lub C.A. Heideloffa, 
wydał F. Campe 
Staloryt kolorowany akwarelą, [1832]

Mały filozof
J.P. Norblin 
Akwaforta, 1776

Zawsze marzyłem, by mieć w kolekcji jakieś varsaviana. Jeśli gdzieś wi-
działem obraz starej Warszawy, starałem się go kupić. Przede wszystkim 
były to sztychy”. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż w zbiorze grafiki Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego widoki i plany Warszawy stanowią niemal jedną 
trzecią liczby rycin. W kręgu jego zainteresowania znajdowały się także 
dawne widoki miast polskich, portrety ważnych dla historii kraju posta-
ci, przedstawienia wydarzeń historycznych, umundurowania wojskowe 
z okresu zrywów niepodległościowych oraz ubiory. W mniejszym stopniu 
gromadził grafikę artystyczną. 

Jan Nowak-Jeziorański zamierzał przekazać swoje zbiory dzieł sztuki 
do jednego z polskich muzeów, aby mogły służyć Polakom. Pierwotnie  
miało to być Muzeum Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii, w którym 
zdeponował m.in. część rycin. Po przemianach demokratycznych 
w Polsce postanowił, iż zbiory powinny znaleźć się w kraju. Całą swo-
ją kolekcję ofiarował Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich. Część 
grafik eksponowana jest nadal w Rapperswilu w tzw. Salonie Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego.
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