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Sala z ekspozycją Działu Współczesnego Muzeum Poczty i Telekomunikacji przed 1939 r. Eksponaty tej sali zostały bezpowrotnie 

utracone w czasie wojny.  

Źródło: NAC, sygn. 1-K-440-2 oraz XX Lat Poczty i Telekomunikacji w Polsce niepodległej, Warszawa 1939, s. 173 
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Oprac. Robert Pasieczny na podstawie: https://www.gov.pl/web/kultura/zmarla-dr-izabella-galicka 

Izabella Galicka i Katarzyna J. Kowalska na promocji książki „Polski El Greco” w Kosowie Lackim, 2 grudnia 2018 r. Fot. Robert Pasieczny 

 

dr Izabella Galicka (1931-2019) 

Izabella Galicka w 1953 roku rozpoczęła pracę inwentaryzatora. Przez dziesięciolecia razem Hanną 

Sygietyńską jeździła po województwie warszawskim zaglądając do kościołów, zapisując grube zeszyty 

datami, detalami, najmniejszymi szczegółami. Była współredaktorką ponad czterdziestu Katalogów 

Zabytków Sztuki w Polsce. W czasie takich wyjazdów obie Panie odkryły i opisały jedyny obraz 

El Greca w Polsce – „Ekstazę św. Franciszka”. Właśnie z tego odkrycia Izabella Galicka była znana 

szerokiemu gronu miłośników sztuki i zabytków. Ale to nie jedyne arcydzieło, które wypatrzone zostało 

podczas inwentaryzatorskich wypraw. Zasługą obu Pań jest przywrócenie historii sztuki takich dzieł 

jak: „Madonna z Dzieciątkiem” – gotycka rzeźbę pochodząca z XIV wieku, którą wydobyły z kapliczki w 

Porębie nad Bugiem; „Matka Boska z Dzieciątkiem” – obraz znaleziony na strychu w kościele w 

Błędowie (dlatego często mówi się, że obraz przedstawia „Madonnę Błędowską”); „Pokłon Pasterzy” 

Francesca Bassano z 1575 roku, odkryty w bocznym ołtarzu w Kaskach koło Błonia, dziś znajdujący się 

w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej czy płaskorzeźbiony portret mężczyzny autorstwa Baccia 

Bandinellego zauważony w Pałacu w Jabłonnie. 

Izabella Galicka była też pedagogiem. W Europejskiej Akademii Sztuki była promotorem blisko 

stu pięćdziesięciu prac magisterskich. Mając okazję pracować z Izą w redakcji Katalogu Zabytków 

Sztuki w Polsce IS PAN wiem jak dobrym była pedagogiem. Mnie nauczyła krytycznego patrzenia na 

przedmioty, ale nie lekceważenia żadnego z nich. Kto wie czym okaże się kolejny „bohomaz” wiszący 

w bocznym ołtarzu prowincjonalnego kościoła – może kolejnym El Grekiem. Od niej nauczyłem się 

tego, że inwentaryzatorem i znawcą jest się dopiero wówczas, gdy przez twoje ręce przejdą setki, 

tysiące różnorakich dzieł. 

Po latach spotkaliśmy się z Izą w redakcji „Cenne, Bezcenne / Utracone”. W 2016 r. weszła  

w skład rady redakcyjnej czasopisma – jak zwykle uśmiechnięta, chętna do pomocy i dzielenia się 

wiedzą. Krótko cieszyłem się jej wsparciem. Będzie mi brakowało i jej wiedzy, i jej życzliwości. 
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