
Muzeum w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach
zapraszają do udziału w projekcie wystawienniczo-edukacyjno-wydawniczym

16 marca – 2 czerwca 2013 roku

wystawa: Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. 
Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz 
Muzeum w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 16

wystawa zorganizowana w 100. rocznicę urodzin Stanisława Oczki 
oraz w ramach obchodów 110-lecia muzealnictwa w Bielsku-Białej 

Sztuka 
to wolnos’c’ wyboru,  prawo do przez∙ycia i wzruszenia

Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz

Stanisław Oczko (1913–1983) 

– historyk sztuki, założyciel i wieloletni kierow-
nik Muzeum w Bielsku-Białej, twórca szkolnic-
twa artystycznego w zakresie sztuk plastycz-
nych w Bielsku-Białej, inicjator i działacz wielu 
towarzystw kulturalnych i artystycznych, m.in. 
Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział 
w Bielsku-Białej, Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Bielsko-Bialskiej. Podejmował liczne działania na 
rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturo-
wego. Był propagatorem sztuki, jej wielkim mi-
łośnikiem oraz przyjacielem artystów. Sam rów-
nież tworzył a malarstwo stanowiło jego osobistą 
pasję, pozostając nieznane szerszej publiczności. 
Najbliższy był mu pejzaż – malował łagodne pa-
sma Beskidów, górskie motywy z Białki Tatrzań-
skiej i Krynicy-Zdroju, widoki równin i pagórków 
Pomorza, świetliste pejzaże z Bułgarii oraz wielu 
innych zakątków.

Na wystawie zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt obrazów olejnych, akwarel 
i rysunków powstałych na przestrzeni całego życia Stanisława Oczki. Równie istot-
nym elementem ekspozycji będą obiekty ukazujące jego wkład w rozwój kultury 
Bielska-Białej oraz regionu: fotografie, dokumenty, przedmioty osobiste, świadec-
twa kontaktów towarzyskich i przyjaźni.

Patryk Oczko – kurator wystawy

marzec – maj 2013 
cykl wtorkowych otwartych, interdyscyplinarnych 
spotkań dyskusyjnych z udziałem zaproszonych go-
ści zatytułowany Ślady obecności 
moderatorzy: Teresa Dudek Bujarek, 
Kinga Kawczak, Patryk Oczko
Muzeum w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 16
wstęp wolny

26 marca, godzina 17.00 
działalność kulturalno-społeczna Stanisława Oczki, 
prezentacja reportażu Jerzego Waksmańskiego „Pej-
zaże Bystrej”, wśród zaproszonych gości m.in. Jadwi-
ga Oczko-Kozłowska i Wanda Oczko-Zagajewska

23 kwietnia, godzina 17.00 
początki wyższego i średniego szkolnictwa artysty-
cznego w zakresie plastyki w Bielsku: Państwowy 
Instytut Robót Ręcznych; Szkoła malarstwa, rzeźby 
i grafiki w Bielsku – Ośrodek kształcenia plastyczne-
go; wśród zaproszonych gości m.in.: Alfred Biedrawa, 
Marian Koim, Ryszard Otręba, Andrzej Rubinkie-
wicz, Anna Rynio, Karol Śliwka, Ewa Wąsikiewicz-
-Wolnicka, Ernest Zawada 

7 maja, godzina 17.00
działalność członków Związku Polskich Artystów 
Plastyków w Bielsku (1945–1950); wśród zaproszo-
nych gości m.in. Mirosław Mikuszewski

12 kwietnia (piątek), godzina 18.00 
uroczysty wernisaż połączony z kuratorskim opro-
wadzaniem po wystawie i promocją książki autor-
stwa Patryka Oczki oraz akcją artystyczną pomysłu 
Bartłomieja Zygmunta Siegmunda 
Muzeum w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 16
wstęp wolny

28 maja (wtorek) 2013
konferencja naukowa zatytułowana Po obu stronach 
rzeki Białej. Tradycje muzealne i kolekcjonerskie
prowadzenie: prof. Michał Kliś i dr Ewa Janoszek
Muzeum w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 16
wstęp wolny

Konferencja ma na celu przybliżenie procesu powsta-
wania i tworzenia prywatnych kolekcji, które z bie-
giem czasu stają u podwalin instytucji muzealnych. 
Zaproszeni referenci – przedstawiciele środowisk 
badawczych z Katowic, Krakowa, Cieszyna, Bielska-
-Białej, Kóz i Żywca – przybliżą postacie wywodzące 
się z różnych środowisk ze szczególnym uwzględnie-
niem terenu Bielska i Białej, funkcjonujące w bardzo 
odmiennych kontekstach społeczno-kulturowych, 
którym jednak wspólne było przywiązanie do regio-
nu, poszanowanie jego historii i kultury. Omówione 
i przypomniane zostaną m.in. sylwetki: kustosza 
pierwszego Muzeum w Bielsku – E. Schnacka; współ-
twórcy tradycji muzealnych w Białej – W. Kroczka; 
założyciela i dyrektora przedwojennego Muzeum 
Śląskiego w Katowicach – T. Dobrowolskiego; inicja-
tora zbiorów Izby Historycznej w Kozach – A. Zubera; 
działalność M. Bożka – właściciela zamku w Grodźcu 
Śląskim oraz wkład mieszkańców Żywca w tworze-
nie i rozwój muzeum. Konferencja pozwoli na okre-
ślenie roli i pozycji bielsko-bialskiego muzealnictwa 
w perspektywie historyczno-regionalnej, jak i w kon-
tekście teraźniejszości.
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