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Monety
– Polscy malarze XIX/XX w. –
Leon Wyczó∏kowski

stempel
d∏ugoÊç
szerokoÊç
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

20 z∏
925/1000 Ag oraz
farby: czerwona, ˝ó∏ta,
zielona i niebieska
lustrzany
40,00 mm
28,00 mm
28,28 g
56.000 szt.

Awers: Stylizowany wizerunek obrazu Leona Wyczó∏kowskiego
„Rogalin zimà” z 1925 r. U do∏u z prawej strony wizerunek or∏a
ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej. Wokó∏ or∏a – napis:
20 z∏ i po oddzielajàcej kropce napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
oraz oznaczenie roku emisji 2007. Pod lewà ∏apà or∏a znak
m.
mennicy: ––
w
Rewers: Wizerunek Leona Wyczó∏kowskiego wed∏ug
autoportretu z 1927 r. W lewym dolnym rogu paleta i trzy
p´dzle. Na palecie farby: czerwona, ˝ó∏ta, zielona i niebieska.
Z lewej strony i góry napis: LEON WYCZÓ¸KOWSKI. Z prawej
strony pionowo napis: 1852–1936.

Projektant monety: Ewa Olszewska–Borys

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
990.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, z lewej strony paleta i dwa p´dzle. U do∏u napis: 2 Z¸,
u góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007. Pod lewà ∏apà or∏a znak
m.
mennicy: ––
w
Rewers: Wizerunek Leona Wyczó∏kowskiego wed∏ug
autoportretu z 1927 r. na tle stylizowanego fragmentu obrazu
„D´by rogaliƒskie” z 1926 r. Z prawej strony pó∏kolem napis:
LEON WYCZÓ¸KOWSKI oraz z lewej strony pó∏kolem napis:
1852–1936.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant awersu: Ewa Tyc–Karpiƒska
Projektant rewersu: Ewa Olszewska–Borys
Informacje o sposobie nabycia monet na stronie:
www.nbp.pl
Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Polskiej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal

W dniu 5 grudnia 2007 r. Narodowy Bank Polski wprowadza do
obiegu monety, przedstawiajàce postaç Leona Wyczó∏kowskiego,
o nomina∏ach:
• 20 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie Nordic Gold.
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Leon Wyczó∏kowski, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy
i grafików, swojà drog´ artystycznà rozpoczyna∏ w czasach, kiedy
w malarstwie polskim panowa∏ niepodzielnie Jan Matejko, koƒczy∏
zaÊ, kiedy w sztuce polskiej do g∏osu dosz∏a awangarda. Wybitnie
uzdolniony, by∏ szczególnie wra˝liwy na pi´kno natury. G∏´boko
odczuwa∏ urod´ polskiego pejza˝u, chcia∏ dociec tajemnicy pi´kna
przyrody i uwieczniç jà na p∏ótnie. W∏aÊnie w tej dziedzinie nie ma
sobie równych w sztuce polskiej.

zaj´cia w Szkole Sztuk Pi´knych dla Kobiet Marii Niedzielskiej oraz
w Szkole Rysunku i Malarstwa Teodora Axentowicza.

Pozostawi∏ kilkaset prac – 14 tek i kilkadziesiàt pojedynczych
plansz. Przed 1914 r. artysta wyda∏ tek´ „mieszanà”, 1904, dalej
„Tatry”, 1906, „Teka Litewska”, 1907, „Gdaƒsk”, 1909, „Teka
Huculska”, 1910, „Teka Ukraiƒska”, 1912, oraz dwie teki wawelskie,
1912-1913.

Artysta urodzi∏ si´ 11 kwietnia 1852 r. w Woli Miastkowskiej na
Podlasiu i tam up∏yn´∏y lata jego dzieciƒstwa. Nauk´ malarstwa
rozpoczà∏ w 1869 r. w Warszawie w Szkole Rysunkowej u Wojciecha
Gersona. W 1876 r. kontynuowa∏ jà w Monachijskiej Akademii Sztuk
Pi´knych w pracowni Aleksandra Wagnera. W 1876 r. otrzyma∏
bràzowy medal Akademii. Z powodów finansowych musia∏
zrezygnowaç z dalszych studiów w Monachium. Przeniós∏ si´ do
Krakowa, gdzie w 1877 r. zapisa∏ si´ do oddzia∏u malarstwa
historycznego Jana Matejki. Swojà przysz∏oÊç widzia∏ jako malarza
scen historycznych. Dopiero wra˝enie, jakie wywar∏y na nim pejza˝e
malarzy ze Szko∏y Barbizon, oglàdane na Wystawie Âwiatowej
w Pary˝u latem 1878 r., uwolni∏o go od presji bycia malarzem
historycznym. Po powrocie do kraju spotka∏ we Lwowie Adama
Chmielowskiego, który skierowa∏ malarza w stron´ symbolizmu.
Nast´pne lata to pobyty w Warszawie przeplatane d∏ugimi
wyjazdami na Podlasie, Wo∏yƒ i Ukrain´. W Warszawie artysta
zdobywa∏ popularnoÊç i pieniàdze Êwietnie malowanymi scenami
salonowymi, m.in. scenà przy fortepianie „Ujrza∏em raz...” z 1884 r.,
W buduarze z 1885 r., które sà popisem umiej´tnoÊci
warsztatowych. Jednak to nie nimi Wyczó∏kowski zapisa∏ si´
w historii polskiego malarstwa.
„Ukraina… prze∏om dla mnie” – mówi∏, prze∏om, który pozwoli∏ mu
zrzuciç wp∏ywy malarstwa akademickiego. Na Kresy wyje˝d˝a∏
wielokrotnie, po raz pierwszy w 1884 r. Z przerwami na pobyty
w Warszawie, w Pary˝u w 1889 r. na Wystawie Âwiatowej oraz
w Moskwie, przebywa∏ tam 10 lat. G∏´bokie prze˝ycie urody Kresów
zmieni∏o oblicze artystyczne malarza; Wyczó∏kowski zbli˝y∏ si´ do
impresjonizmu – form´ modelowa∏ g∏ównie grà Êwiat∏a i cienia,
rozjaÊni∏ palet´, korzysta∏ z szerokich, impastowych pociàgni´ç
p´dzla. Jednak˝e w przeciwieƒstwie do impresjonistów, w plenerze
malowa∏ jedynie szkice, z których w∏aÊciwe obrazy komponowa∏
w pracowni. Interesowa∏ go przede wszystkim cz∏owiek ˝yjàcy
wÊród przyrody: rybacy - ch∏opi w ∏odzi, wybierajàcy ryby z sieci czy
raki z saków, brodzàcy w wodzie, wracajàcy z po∏owu, sceny
z oraczami i wo∏ami, siewcy, sceny kopania buraków – wszyscy
skàpani w promieniach wschodzàcego lub zachodzàcego s∏oƒca.
Natomiast w czasie pobytów w Warszawie artysta zmienia∏ sposób
malowania; powsta∏y wówczas pogodne obrazy Weso∏e pachol´ta,
Paê z lutnià czy LutniÊci (wszystkie z 1891 r.), a w 1892 r. obraz
symboliczny Druid skamienia∏y.
W 1895 r. Wyczó∏kowski przyjà∏ zaproszenie Juliana Fa∏ata na
stanowisko profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pi´knych
w Krakowie. By∏ ju˝ wówczas znanym i powszechnie uznanym
malarzem. Z Akademià zwiàzany by∏ do 1909/1910 r., pod koniec
piastowa∏ nawet godnoÊç rektora, jednak˝e pod koniec 1911 r., po
ci´˝kiej chorobie, przeszed∏ na emerytur´. Oprócz ASP, prowadzi∏

Niewàtpliwie genus loci Krakowa oddzia∏ywa∏o na artyst´, by∏ pod
silnym wra˝eniem zabytków historycznych miasta. W swojej
twórczoÊci przywo∏ywa∏ histori´; nie ilustrowa∏ jednak wydarzeƒ
z przesz∏oÊci, ale malowa∏ zabytki Krakowa nadajàc im specyficzny,
symboliczno-nostalgiczny charakter. Podporzàdkowywa∏ temu
Êciszonà, prawie monochromatycznà gam´ barwnà i Êwiat∏ocieƒ
wyraziÊcie modelujàcy kszta∏ty. W 1896 r. namalowa∏ obraz
Krucyfiks wawelski, dzie∏o budzàce powszechny zachwyt. Oglàdajàc
go Józef Che∏moƒski „∏apa∏ si´ za g∏ow´, przybli˝a∏ do p∏ótna,
mówiàc jak urzeczony: jak on to, szelma, móg∏ zrobiç? Ju˝ lepiej nie
mo˝na!”. Wyczó∏kowski malowa∏ jeszcze wn´trza katedry, Wawel
i sarkofagi królewskie. Okres krakowski to czas stabilizacji
materialnej artysty, si´ganie po nowe tematy i techniki plastyczne.
Oko∏o 1900 r. artysta zaczà∏ odchodziç od u˝ywania farb olejnych, co
t∏umaczy∏ nadwra˝liwoÊcià na zapach farby. Skupi∏ si´ wtedy na
technice akwarelowej i pastelach, którymi sporadycznie pos∏ugiwa∏
si´ ju˝ od 1892 r. W tej technice, jak i w uprawianej póêniej grafice,
Wyczó∏kowski osiàgnà∏ efekty niemajàce sobie równych w sztuce
polskiej.
W∏aÊnie pastelami stworzy∏ najpi´kniejsze pejza˝e tatrzaƒskie. Do
Zakopanego wyjecha∏ po raz pierwszy w 1896 r. i póêniej, przez
trzydzieÊci lat bywa∏ tam wielokrotnie. Gdy szed∏ w góry, nie
rezygnowa∏ z wybranego wczeÊniej motywu mimo z∏ych warunków
atmosferycznych, ale nieust´pliwie czeka∏ na ich popraw´ lub,
w zapami´taniu, stara∏ si´ utrwaliç kolejne zmiany oÊwietlenia.
Malarz najcz´Êciej skupia∏ si´ na oddaniu fragmentu widoku, do
którego widz musi dopowiedzieç sobie dalszà perspektyw´ pejza˝u.
O znanym pastelu z 1904 r. Mnich nad Morskim Okiem Tadeusz
Jaroszyƒski pisa∏: „Zdumiewajàca prostota Êrodków, a zarazem
pot´ga wyrazu […]. Czym to robione? KilkanaÊcie maêni´ç kredà
szarà, kilkanaÊcie czarnà i zielonà i ju˝. Pomimo tych niedba∏ych, zda
si´ przypadkowych dotkni´ç, jakie˝ jest tam doskona∏e wyczucie
formy w rysunku ostrych za∏omów granitowych Mnicha!”.
Obok pejza˝u ulubionym tematem obrazów Wyczó∏kowskiego by∏y
kwiaty. Odtwarza∏ je brawurowo, przy pomocy specjalnie
skonstruowanej sztalugi na szynach oraz dwóch pomocników
podajàcych pastele o ˝àdanych kolorach. Wyczó∏kowski malowa∏ te˝
portrety, choç nie lubi∏ tego typu malarstwa. W latach m∏odoÊci, w
Warszawie i w czasie podró˝y po Kresach, by∏ to dlaƒ sposób
zarabiania na ˝ycie, póêniej, kiedy móg∏ ju˝ wybieraç, ogranicza∏
si´ do portretowania g∏ównie m´˝czyzn, artystów i osób
zaprzyjaênionych. Do najlepszych nale˝à portrety Jana Kasprowicza,
1898, Juliusza Kossaka, 1900, Feliksa Jasieƒskiego, 1911, Erazma
Baracza, 1908 i 1911, Józefa Che∏moƒskiego, 1900 i 1910, Karola
Estreichera, 1905, Stefana ˚eromskiego z synkiem, 1904, profesora
Ludwika Rydygiera z asystentami, 1897. Portretowania kobiet
unika∏, z wyjàtkiem aktorek: Ireny Solskiej, 1899, Idalii
Pawlikowskiej, 1902, Heleny Sulimy, 1903, Marii Przyby∏koPotockiej, 1902.
Oprócz malarstwa Wyczó∏kowski zajmowa∏ si´ grafikà i w dziedzinie
tej osiàgnà∏ rezultaty dotàd niespotykane. Pracowa∏ nad nià ponad
trzydzieÊci lat, stale eksperymentujàc i udoskonalajàc technik´.

Wybuch pierwszej wojny Êwiatowej zasta∏ artyst´ w majàtku
Malinowszczyzna ko∏o Miƒska, skàd po wielu trudach przedosta∏ si´
do Warszawy. Poczàtkowo opanowa∏o go przygn´bienie, które
usi∏owa∏ st∏umiç wyt´˝onà pracà. Wdrapywa∏ si´ na dachy Warszawy
i stamtàd szkicowa∏ krajobraz dachów miasta; szkice te pos∏u˝y∏y do
kolejnej teki graficznej „Warszawa”, wydanej ju˝ w Krakowie
w 1915 r. W tym roku uda∏o si´ artyÊcie powróciç do Krakowa. Na
wieÊç o legionach, mimo podesz∏ego przecie˝ wieku, zaciàgnà∏ si´
na krótko do obozu w Legionowie, gdzie przebywa∏ w stopniu
majora. Z powsta∏ych tam szkiców u∏o˝y∏ i odbi∏ tek´ „Wspomnienia
z Legionowa”.
Rok 1918 i powstanie Polski niepodleg∏ej spowodowa∏o przyp∏yw
entuzjazmu i si∏ twórczych artysty. W tym czasie w∏aÊciwie porzuci∏
ju˝ malarstwo i ca∏kowicie poÊwi´ci∏ si´ grafice. Wyczó∏kowski
kontynuowa∏ teki; w 1918/19 wyda∏ „Lublin”, w 1922 „Tek´
Bia∏owieskà”, a w 1926/27 „Tek´ Mariackà”. W 1925 r. uda∏ si´ na
wycieczk´ statkiem po WiÊle do Sandomierza i Tarnobrzega.
Zapewne wtedy powzià∏ myÊl przedstawienia krajobrazów Polski od
Tatr do morza wzd∏u˝ brzegów rzeki. Jednak tego planu nie zdà˝y∏
ju˝ zrealizowaç w ca∏oÊci; zrobi∏ poszczególne akwarele i rysunki,
a w 1931 r. wyda∏ „Tek´ Pomorskà”.
W 1922 r. artysta kupi∏ dworek w GoÊcieradzu, w Borach
Tucholskich. Jednak Kraków opuÊci∏ dopiero w 1929 r. Mieszka∏ na
przemian w Poznaniu i GoÊcieradzu, interesowa∏ si´ przede
wszystkim przyrodà, przedstawieniem krzewów, kwiatów, drzew
widzianych w ró˝nym oÊwietleniu, w ró˝nych porach roku.
W 1923/24 sporzàdzi∏ nastrojowà tek´ „GoÊcieradz”. Szczególnie
bliskie by∏y mu drzewa. Powtarza∏: „Moje marzenie – ciemny, czarny
las i masa paproci; Êwiat∏o skacze po nich, wiatr porusza”. Jeszcze
w 1935 r. jako osiemdziesi´ciotrzyletni starzec odtworzy∏ kredà
i tuszem jeden z najpot´˝niejszych d´bów na Pomorzu w Nowym
Jasieƒcu. Mimo podesz∏ego wieku przez ostatnie dwa lata ˝ycia
przyje˝d˝a∏ z GoÊcieradza lub Poznania do Warszawy, by nauczaç
grafiki na warszawskiej Akademii Sztuk Pi´knych, i tu, po krótkiej
chorobie, 27 grudnia 1936 r., zmar∏. Pochowano go, zgodnie z wolà
artysty, na cmentarzu we Wtelnie ko∏o Bydgoszczy. Muzeum
Okr´gowe w Bydgoszczy nosi jego imi´.

Irena Bal

Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

