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Abstract: Art historian Krzysztof Załęski was professio-
nally linked with the National Museum in Warsaw (MNW) 
for over 40 years. He was an expert on the Stanisław August 
period, the history of modern drawing and Polish painting, 
Freemasonry and jazz. In 1959–1964, he studied history 
of art at the University of Warsaw, from which he gradu-
ated in 1968 with his thesis entitled The White House in the 
Łazienki Park written under the supervision of Prof. Stanisław 
Lorentz. In 1964–1965 he worked for the State Studios for the 
Conservation of Cultural Property (Warsaw branch). In 1968–
2004 he was employed at MNW, from 1974 as Head of Polish 
Drawing Cabinet in the Collections of Early Modern Polish 
Art, from 1977 as Curator and from 1995 as Senior Curator. 
He was a member of the Association of Art Historians. He 
was awarded the Gold Cross of Merit in 1989 and in 2002 
the Knight‘s Cross of the Order of Polonia Restituta for his 
services to Polish museology. He wrote numerous articles 
and entries in exhibition catalogues, and prepared many 
museum collections related to drawing and Polish painting 

(including works by Franciszek Smuglewicz, Bernardo Bellotto 
known as Canaletto, Marcello Bacciarelli, Jan Piotr Norblin, 
Zygmunt Vogl and Stanisław Noakowski). He also cura-
ted and co-organised a number of exhibitions at the MNW 
and other cultural institutions in Poland and abroad (in the 
Polish Cultural Institute in London and the Polish Museum 
in Rapperswil among others). He was a noted Polish expert 
in Freemasonry who was invited to cooperate on analysing 
Masonic collections and organising exhibitions devoted to 
them (“Masonry. Pro publico bono” at the MNW 2014 be-
ing one of the last). He was devoted to the history of jazz 
and its links to the visual arts. He was a museum professio-
nal with extended knowledge and experience in the issues of 
property and provenience of works of art. He paid great im-
portance to the history of collecting, especially to shaping the 
MNW’s collections. This was also seen in the last exhibition 
he co-prepared in the National Museum, “Bronisław Krystall. 
Testament” (19 November 2015 – 6 March 2016) devoted to 
a generous donor.

Keywords: Krzysztof Załęski (1939–2016), memory, National Museum in Warsaw, art historian, museology, Freemasonry, 
classicism, Polish drawing, Polish art, jazz.

Krzysztof Załęski, historyk sztuki, przez ponad 40 lat związany 
zawodowo z Muzeum Narodowym w Warszawie, był znawcą 
epoki stanisławowskiej, dziejów nowożytnego rysunku i ma-
larstwa polskiego, wolnomularstwa i jazzu.

Urodził się w Warszawie 10 stycznia 1939 roku. Po zda-
niu matury w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. 
Felińskiego, studiował w latach 1959–1964 historię sztuki 
na Uniwersytecie Warszawskim. W 1968 r. obronił, napisaną 

pod kierunkiem profesora Stanisława Lorentza, pracę magi-
sterską zatytułowaną Biały Domek w Łazienkach. Po krótkim 
okresie (1964–1965) zatrudnienia jako asystent w Pracowni 
Dokumentacji Historycznej w PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków (Oddział w Warszawie), rozpoczął w grudniu 1968 r. 
pracę w Muzeum Narodowym. Początkowo zajmował się 
w Dziale Inwentarzy sprawami darów dla Muzeum i Zamku 
Królewskiego w Warszawie, a następnie w 1974 r. powierzono  
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mu stanowisko adiunkta i kierownika Gabinetu Rysunków 
Polskich w Zbiorach Sztuki Polskiej Nowożytnej. W 1977 r. 
awansował na stanowisko kustosza, a w 1995 – starszego ku-
stosza. W 2004 r. przeszedł na emeryturę, ale nadal współ-
pracował z MNW przy opracowywaniu katalogów i wystaw. 
Był członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Zmarł 
w Warszawie 6 maja 2016 r., pochowany został na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach. Za zasługi dla polskiego muzeal-
nictwa otrzymał odznaczenia: w 1989 r. Złoty Krzyż Zasługi, 
a w 2002 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zainteresowania badawcze Krzysztofa Załęskiego jako hi-
storyka sztuki skupiały się na kilku zagadnieniach. Jednym 
z pierwszych, z racji podjętego na studiach tematu pracy ma-
gisterskiej, była sztuka polska okresu klasycyzmu, a w szcze-
gólności mecenat króla Stanisława Augusta i działalność ar-
tystów z nim związanych. Dzięki wnikliwości i dociekliwości, 
popartej znajomością warsztatu rysunkowego i malarskiego 
XVIII-wiecznych artystów, ich praktyki twórczej oraz atmosfe-
ry społecznej i politycznej, w której działali, kustosz Załęski 
ustalił autorstwo, tematykę i wzorce wielu dzieł. W artyku-
le Jean Pillement inspiré par Piranesi („Bulletin du Musée 
National de Varsovie” 1972, nr 4, s. 93-100) wskazał pier-
wowzory graficzne – ryciny G.B. Piranesiego z albumu Le 
Antichità Romane z 1756 r. – dla dwóch obrazów Pillementa 
ze zbiorów MNW, namalowanych ok. 1766 roku. Nowe od-
czytanie obrazu Marcella Bacciarellego w duchu symboliki 
wolnomularskiej przedstawił w artykule Alegoryczny portret 
Stanisława Augusta z »klepsydrą« („Rocznik MNW” 1977, t. 
XXI, s. 237-248), inspirując prace kolejnych badaczy nad ta-
jemniczą i frapującą kompozycją tego królewskiego wizerun-
ku. Z kolei analiza rysunku zatytułowanego Procesja w Rzymie 
pozwoliła na stwierdzenie, że kompozycja oraz przedstawione 
budowle i postaci odnoszą się do ceremonii składania papie-
żowi trybutu przez wasali w 1746 r. i jest to tzw. Festa della 
Chinea („Festa della Chinea”. Anonimowy rysunek z dawnych 
zbiorów Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, 
„Rocznik MNW” 1986, t. XXX, s. 165-173). Zależności mię-
dzy malarstwem i grafiką stały się ponownie tematem roz-
ważań w artykule Motywy grotesek Rafaela w dekoracji 
malarskiej pałacu w Nieborowie („Rocznik MNW” 1986, t. 
XXX, s. 175-185), w którym zwrócił uwagę na wpływ rycin 
Volpata, Piranesiego oraz albumu Terme di Tito według ry-
sunków Franciszka Smuglewicza i Vincenza Brenny na cha-
rakter dekoracji ściennych w 2. poł. XVIII w.; w szerszym uję-
ciu zagadnienie to poruszył przy okazji wystawy poświęconej 
Smuglewiczowi (Arabeskowo-groteskowe malowidła ścienne 
epoki klasycyzmu w Polsce jako przejaw recepcji wzorów an-
tycznych, w: Złoty Dom Nerona. Wystawa w 200-lecie śmierci 
Franciszka Smuglewicza, J. Guze (koncepcja wystawy i kata-
logu), MNW 2008, s. 91-97). Idąc tropem wzorów graficz-
nych dokonał zmiany atrybucji dwóch rysunków ze zbiorów 
MNW, uchodzących za dzieło Norblina. Wykazał, że ich auto-
rem jest Tysson, rysownik amator, który przedstawione kra-
jobrazy skopiował z rycin zamieszczonych w Voyage pitto-
resque de la Grèce hr. Choiseul-Gauffier, wydanym w Paryżu 
w 1782 r. (Norblin czy Tysson autorem dwóch pejzaży ze 
zbiorów Mathiasa Bersohna?, „Rocznik MNW” 1989-1990, 
t. XXXIII-XXXIV, s. 565-573).

W kontekście badań nad klasycyzmem w Polsce duże 
znaczenie miała wystawa poświęcona pamięci profeso-
ra Stanisława Lorentza „W kręgu wileńskiego klasycyzmu”, 

prezentowana najpierw w MNW (grudzień 1999 – styczeń 
2000), a następnie w Lietuvos Dailės Muziejus w Wilnie (ma-
rzec – wrzesień 2000). Towarzyszył jej – poprzedzony badania-
mi archiwalnymi i licznymi kwerendami w Polsce i na Litwie 
prowadzonymi m.in. przez kustosza Załęskiego – obszerny ka-
talog wydany w wersji polskiej i litewskiej (W kręgu wileńskie-
go klasycyzmu, katalog wystawy przygotowany pod kierun-
kiem E. Charazińskiej i R. Bobrowa, MNW, Warszawa 2000). 
Znalazły się w nim artykuły autorstwa Krzysztofa Załęskiego 
wprowadzające w różnorodną problematykę (Początki neo-
klasycyzmu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego recep-
cja w środowisku wileńskim, s. 78-84; Antyk, oprac. wspólnie 
z W. Dobrowolskim, s. 95-96; Wolnomularstwo na Litwie, s. 
353-357), a także hasła dotyczące kilkudziesięciu dzieł arty-
stów związanych ze środowiskiem wileńskim, w tym obra-
zów i rysunków Franciszka Smuglewicza, na nowo odczyta-
nych i zinterpretowanych przez Krzysztofa Załęskiego (np. 
obraz o tradycyjnym tytule Zwycięstwo Aleksandra Wielkiego 
nad Dariuszem to Zwycięstwo Aleksandra Wielkiego nad 
Porosem, a jego pendant, znany jako Posłowie perscy u suł-
tana Marokka, okazał się przedstawieniem Posłów perskich 
u króla Etiopów; tematy kompozycji, zaczerpnięte z dzieł 
Plutarcha i Herodota, stanowiły aluzję do ówczesnej sytuacji 
politycznej Rzeczypospolitej).

Bogata i zróżnicowana pod względem artystycznym kolek-
cja rysunków polskich Muzeum Narodowego w Warszawie 
stawiała zawsze wysokie wymagania jej opiekunom. Z jednej 
strony dawała ogromne możliwości wszechstronnego pozna-
nia warsztatu twórczego artystów na przestrzeni kilku stuleci, 
niejednokrotnie zmuszając do żmudnych badań – ich owocem 
było m.in. opracowanie biogramów i twórczości kilkunastu 
malarek i rysowniczek, w większości amatorek z kręgów ary-
stokratycznych (katalog Artystki polskie, A. Morawińska (red. 
naukowa), MNW, Warszawa 1991). Z drugiej strony pozwala-
ła na ukazanie w reprezentatywnym wyborze zarówno twór-
czości znakomitych artystów, jak i motywów pojawiających 
się w sztukach plastycznych. 

Krzysztof Załęski był autorem scenariuszy, kuratorem 
i współorganizatorem wielu ekspozycji w MNW oraz innych 
instytucjach kultury w Polsce i za granicą zbudowanych na  
podstawie zbiorów muzeum. Jedną z pierwszych była wy-
stawa poświęcona Stanisławowi Noakowskiemu (MNW 
1976), którego twórczość stała się  przedmiotem kilku opra-
cowań katalogowych (Rysunki Stanisława Noakowskiego 
ze zbiorów polskich i radzieckich, MNW 1976,  życiorys ar-
tysty i rysunki ze zbiorów polskich oprac. K. Załęski; Antyk 
a twórczość Stanisława Noakowskiego, w: Antyk a twór-
czość Stanisława Noakowskiego, katalog wystawy ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum 
Stanisława Noakowskiego w Nieszawie 1984, s. 3-5), arty-
kułów (Warszawa w twórczości Stanisława Noakowskiego, 
w: Stanisław Noakowski 1867-1928. Życie i twórczość. 
Materiały polsko-radzieckiej sesji naukowej Warszawa – 
Łowicz 28-29 czerwca 1976 r,. Moskwa 14-15 października 
1976 r., Warszawa 1977, s. 77-80  oraz tekst pod tym samym 
tytułem zamieszczony w „Kronice Warszawy” 1978, nr 3, 
s. 101-108) i pokazów („Architektura sakralna polska w ry-
sunkach Stanisława Noakowskiego”, Muzeum Stanisława 
Noakowskiego w Nieszawie 1986, „Między antykiem a współ-
czesnością. Rysunki Stanisława Noakowskiego ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie. Pokaz dla upamiętnienia  
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65. rocznicy śmierci artysty”, MNW Oddział w Łowiczu 1993). 
Spośród wystaw tematycznych prezentowanych za granicą 
wymienić należy: “19th Century Watercolours and Paintings 
of Polish Realists from the collection of the Warsaw National 
Museum”, “The Horse in Polish Drawings and Watercolours 
from the 19th to 20th century from the collection of the 
Warsaw National Museum”, “Warsaw in Watercolours 
by Zygmunt Vogel from the Warsaw National Museum col-
lection” prezentowane w Polish Cultural Institute w Londynie 
(1982, 1983 i 1992) oraz „Konie i jeźdźcy” w Muzeum Polskim 
w Rapperswilu (1999). Ciekawym i wzbogacającym doświad-
czeniem była zainicjowana przez Ambasadę Rzeczypospolitej 
Polskiej w Kiszyniowie współpraca z Narodowym Muzeum 
Sztuk Pięknych Republiki Mołdowa, w wyniku której została 
zorganizowana przy współudziale Krzysztofa Załęskiego i Anny 
Grochali wystawa „Sztuka polska ze zbiorów Narodowego 
Muzeum Sztuk Pięknych Republiki Mołdowa” (2001) oraz 
opracowany jej trójjęzyczny katalog.

Kustosz Załęski był muzealnikiem o szerokiej wiedzy i do-
świadczeniu w zakresie problemów własnościowych i prowe-
niencyjnych dzieł sztuki, przywiązywał dużą wagę do historii 
kolekcjonerstwa, w szczególności kształtowania się zbiorów 
MNW (zob. m.in. artykuły Rysunki ze zbiorów wilanowskich 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, „Studia Wilanowskie” 
1981, t. VII, s. 35-37; E. Milicer, K. Załęski, Warszawa i jej 
Muzeum, w: Warszawa i jej Muzeum, katalog wystawy, MNW, 
Warszawa 1996, s. 7-21;  R. Bobrow, K. Załęski, Koncepcja 
formowania zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 
w okresie międzywojennym, w: Zbiory publiczne a kolekcjo-
nerstwo prywatne. Problematyka ochrony dziedzictwa kul-
turowego w przeszłości i dzisiaj, J. Lipińska (red. naukowa), 
MNW, Warszawa 2000, s. 116-123). Odznaczał się głębokim 
poczuciem odpowiedzialności za powierzoną jego opiece, li-
czącą kilkadziesiąt tysięcy dzieł kolekcję rysunku polskiego, 
której poświęcił – zarówno od strony organizacyjnej, jak i me-
rytorycznej  – 30 lat pracy. Charakterystykę jej zawartości oraz 
wybrane rysunki i akwarele przedstawił w wydawnictwach 
MNW: Muzeum Narodowe w Warszawie. Przewodnik po ga-
leriach stałych i zbiorach studyjnych,  D. Folga-Januszewska 
i K. Murawska-Muthesius (red.), Warszawa 1998 (wersja an-
gielska National Museum in Warsaw. Galleries and Study 
Collections. Guide, D. Folga-Januszewska, K. Murawska-
Muthesius (ed.), Warsaw 2001) oraz w publikacjach poświę-
conych MNW, takich jak  111 arcydzieł Muzeum Narodowego 
w Warszawie, D. Folga-Januszewska (red.), Warszawa 2000 
i Muzeum Narodowe w Warszawie. Arcydzieła malarstwa, 
D. Folga-Januszewska (red.), Warszawa 2005. Warto przy tym 
zwrócić uwagę, że wkład merytoryczny Krzysztofa Załęskiego 
w tego typu opracowaniach nie ograniczył się tylko do omó-
wienia rysunków, lecz objął także dzieła malarskie. W prze-
wodniku po Galerii Malarstwa Polskiego (Galeria Malarstwa 
Polskiego. Muzeum Narodowe w Warszawie. Przewodnik, 
E. Charazińska, E. Micke-Broniarek (red.), M. Płomińska 
(współprac.), Warszawa 1995; wersja angielska Gallery 
of Polish Painting. Guide. National Museum in Warsaw, 
E. Micke-Broniarek (ed.), Warsaw 2006) scharakteryzował 
koncepcję ekspozycji obrazującej malarstwo okresu oświe-
cenia i klasycyzmu w Polsce oraz wybrane obrazy, m.in. 
Bernarda Bellotta zw. Canaletto, Marcella Bacciarellego, 
Jeana-Pierre’a Norblina, Kazimierza Wojniakowskiego, 
Antoniego Brodowskiego czy Marcina Zaleskiego. Do dzieł 

tych malarzy, jak i prac wielu innych artystów działających 
w XVIII i XIX w., m.in. Aleksandra Orłowskiego, Jana Ścisły, 
Zygmunta Vogla, Władysława Maleckiego, Artura Grottgera, 
Wacława Pawliszaka powracał wielokrotnie, analizując je od 
strony stylistycznej i tematycznej w katalogach wystaw orga-
nizowanych przez MNW, również we współpracy z innymi pla-
cówkami muzealnymi i instytucjami kultury (np. Najcenniejsze 
rysunki obce ze zbiorów polskich. Katalog wystawy, J. Guze 
i A. Kozak (red.), MNW, Warszawa 1980; Francuzskij risu-
nok XVII-XX wiekow iz Nacjonalnogo Muzieja w Warszawie 
i Grawiurnogo Kabineta Uniwersiteta, Gosudarstwiennyj 
Muziej Izobrazitielnych Isskustw imiena A.S. Puszkina, 
Moskwa 1989; Akademizm w XIX wieku. Sztuka europejska 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i innych ko-
lekcji polskich. Katalog wystawy, I. Danielewicz (red.), MNW, 
Warszawa 1998), a także przygotowanych przez inne mu-
zea w Polsce i za granicą (m.in. Powstanie kościuszkowskie. 
Katalog wystawy, J. Gutkowski et. al. (red.), Zamek Królewski 
w Warszawie, Warszawa 1994; Romantyzm. Malarstwo w cza-
sach Fryderyka Chopina, A. Morawińska (koncepcja wystawy 
i red. naukowa), Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 
1999; Die vier Jahreszeiten. Polnische Landschaftsmalerei 
von der Aufklärung bis heute, katalog wystawy, herausgege-
ben von Bettina-Martine Wolter, Schirn Kunsthalle Frankfurt, 
2000, tutaj zamieszczony jest również tekst napisany wspól-
nie z E. Micke-Broniarek, omawiający malarstwo pejzażowe 
okresu oświecenia i początków romantyzmu; Leonardo da 
Vinci and the Splendor of Poland. A History of Collecting and 
Patronage, katalog wystawy, L. Winters (ed.), Milwaukee Art 
Museum, Yale University Press, 2002; Semper Polonia. L’art 
en Pologne des Lumières au romantisme (1764-1849), Musée 
des Beaux-Arts de Dijon, 2004). 

Wielką pasją Krzysztofa Załęskiego była historia wolno-
mularstwa i muzyka. Był jednym z najpoważniejszych pol-
skich znawców problematyki masońskiej, zapraszanym do 
współpracy przy opracowywaniu zbiorów masoników i or-
ganizowaniu wystaw im poświęconych. Jak sam wspomi-
nał, ta „całożyciowa przygoda” rozpoczęła się na studiach, 
w roku akademickim 1961/1962, gdy profesor Lorentz za-
dał jemu i koledze Andrzejowi Łotyszowi pracę seminaryjną 
na temat portretu Stanisława Augusta z klepsydrą. Ten por-
tret nie był jedynym wizerunkiem o symbolice wolnomular-
skiej, który stał się przedmiotem jego analizy. Trzeba tu przy-
pomnieć przede wszystkim odkrycie autorstwa oraz historii 
wizerunku kanonika Michała Dłuskiego (Nieznany portret 
wolnomularski, w: Curia Maior. Studia z dziejów kultury ofia-
rowane Andrzejowi Ciechanowieckiemu, Zamek Królewski 
w Warszawie, Warszawa 1990, s. 156-160) oraz przeprowa-
dzenie charakterystyki formy i funkcji porterów wolnomula-
rzy (Polski portret wolnomularski (do 1821 roku), w: Portret. 
Funkcja. Forma. Symbol. Materiały Sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1986, Warszawa 1990, s. 
211-229). Jako wieloletni współpracownik czasopisma „Ars 
Regia”, poświęconego myśli i historii wolnomularstwa (od 
2007 r. jako członek kolegium redakcyjnego), pisał recenzje 
i omówienia wydawnictw na temat masonerii, a także pub-
likował kolejne  części słownika polskich członków lóż wol-
nomularskich, uporządkowane według zawodów. W tym 
periodyku Anna Maria Bauer przedstawiła, na podstawie 
rozmów z Krzysztofem Załęskim, jego sylwetkę jako kolekcjo-
nera masoników, badacza Sztuki Królewskiej i jej przejawów  
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w malarstwie, literaturze, ogrodnictwie, muzyce i sztuce 
zdobniczej, zebrała też bibliografię jego prac na ten temat, 
z uwzględnieniem referatów i odczytów wygłaszanych na róż-
nych forach (A.M. Bauer, Portret wolnomularza, czyli zbiory 
masoników Krzysztofa Załęskiego, „Ars Regia” 2013, R. XIII, 
nr 20, s. 287-309). Swego rodzaju zamknięciem tego obszaru 
zainteresowań Krzysztofa Załęskiego stała się wystawa, któ-
rej był współautorem, zatytułowana „Masoneria. Pro publico 
bono” (MNW, 2014). 

Natomiast muzyką Krzysztofa Załęskiego był przede wszyst-
kim jazz, nie tylko go słuchał, ale też interesował się jego hi-
storią i związkami ze sztukami wizualnymi (Sztuka inspiro-
wana jazzem, w: 75 razy Irena Jakimowicz, Warszawa 1997;  
Jazz w sztuce XX wieku, w: Dźwięk, światło, obraz w sztuce 
polskiej XX wieku. Studia i materiały, T. Grzybkowska (red.), 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 
Warszawa 2008, s. 183-202).

Postawę kustosza Załęskiego jako muzealnika ukształto-
wały bliskie kontakty z profesorem Stanisławem Lorentzem 
zarówno jako naukowcem, jak i długoletnim dyrekto-
rem MNW. Wiele też zawdzięczał znajomości z doktorem 
Bronisławem Krystallem, historykiem sztuki, kolekcjonerem 
i darczyńcą na rzecz muzeum. Sylwetki tych dwóch wybit-
nych postaci przedstawił w artykułach i na wystawach im po-
święconych. Działalność naukową, zawodową i społeczną, 
poglądy na problematykę konserwatorską i organizację mu-
zeów Stanisława Lorentza omówił w kilku artykułach (m.in. 

Stanisław Lorentz 1899-1991, „Bulletin du Musée National de 
Varsovie” 1991, nr 3, s. 53-59, Stanisław Lorentz (1899-1991), 
„Biuletyn Historii Sztuki” 1993, nr 2/3, s. 301-308, Stanisław 
Lorentz as the Creator of the »Modern« National Museum, 
„Bulletin du Musée National de Varsovie” 1999, nr 1, s. 21-
44, Stanisław Lorentz jako twórca Muzeum Narodowego 
w Warszawie, w: Przeszłość przyszłości… Księga pamiątko-
wa ku czci Profesora Stanisława Lorentza w setną rocznicę 
urodzin, Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski 
w Warszawie, Warszawa 1999, s. 135-165), a jako czło-
nek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Setnej Rocznicy 
Urodzin Profesora Stanisława Lorentza był również współor-
ganizatorem oraz autorem informatora wystawy biograficznej 
„Stanisław Lorentz 1899–1991” (MNW, 28.04 – 16.05.1999). 
Postać doktora Bronisława Krystalla niejako spięła klam-
rą pracę Krzysztofa Załęskiego w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. Działalność zawodową, rozpoczętą w 1968 r. 
od spraw związanych z darami im. Izabeli i Karola Krystall oraz 
depozytów doktora, zamknęła wystawa „Bronisław Krystall. 
Testament” (MNW, 19.11.2015 – 6.03.2016), której był 
współtwórcą. W katalogu wystawy, w sposób bardzo osobi-
sty i nie pozbawiony humoru, przedstawił dzieje znajomości 
z Bronisławem Krystallem. Pokazując zalety i nie ukrywając 
drobnych śmiesznostek doktora, dał znakomity portret czło-
wieka o bogatej osobowości, oddanego sztuce, również sztu-
ce życia. Tę ostatnią Krzysztof Załęski też wspaniale uprawiał.

Streszczenie: Krzysztof Załęski, historyk sztuki, przez 
ponad 40 lat związany zawodowo z Muzeum Narodowym 
w Warszawie  (MNW), był znawcą epoki stanisławowskiej, 

dziejów nowożytnego rysunku i malarstwa polskiego, wol-
nomularstwa i jazzu. W latach 1959–1964 studiował histo-
rię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, w 1968 r. obronił,  
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napisaną pod kierunkiem prof. Stanisława Lorentza, pracę 
magisterską zatytułowaną Biały Domek w Łazienkach. W la-
tach 1964–1965 był zatrudniony w PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków (Oddział w Warszawie). W latach 1968–2004 pra-
cował w MNW, od 1974 r. jako kierownik Gabinetu Rysunków 
Polskich w Zbiorach Sztuki Polskiej Nowożytnej, od 1977 r. 
na stanowisku kustosza, a od 1995 – starszego kustosza. 
Był członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Za zasłu-
gi dla polskiego muzealnictwa odznaczony został w 1989 r. 
Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2002 – Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Był autorem licznych artyku-
łów oraz haseł w katalogach wystaw i zbiorów muzeal-
nych dotyczących rysunku i malarstwa polskiego (m.in. 
twórczości Franciszka Smuglewicza, Bernarda Bellota zw. 
Canaletto, Marcella Bacciarellego, Jana Piotra Norblina, 
Zygmunta Vogla, Stanisława Noakowskiego), a także 

kuratorem i współorganizatorem wielu ekspozycji w MNW 
oraz innych instytucjach kultury w Polsce i za granicą (m.in. 
w Polish Cultural Institute w Londynie, Muzeum Polskim 
w Rapperswilu). Był uznanym polskim znawcą problematyki 
masońskiej, zapraszanym do współpracy przy opracowywa-
niu zbiorów masoników i organizowaniu wystaw im poświę-
conych (jedna z ostatnich to „Masoneria. Pro publico bono”, 
MNW 2014). Zajmował się historią jazzu i jego związkami ze 
sztukami wizualnymi. Był muzealnikiem o szerokiej wiedzy 
i doświadczeniu w zakresie problemów własnościowych i pro-
weniencyjnych dzieł sztuki, przywiązywał dużą wagę do histo-
rii kolekcjonerstwa, w szczególności kształtowania się zbiorów 
MNW. Wyrazem tego była również ostatnia współtworzona 
przez niego wystawa w warszawskim Muzeum Narodowym 
„Bronisław Krystall. Testament” (19.11.2015 – 6.03.2016), po-
święcona zasłużonemu darczyńcy. 

Słowa kluczowe: Krzysztof Załęski  (1939–2016), wspomnienie, Muzeum Narodowe w Warszawie, historycy sztuki, 
muzealnictwo, masoneria, klasycyzm, rysunek polski, sztuka polska, jazz.
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