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PROFESOR MAREK 
KWIATKOWSKI  
(1930–2016)
Tadeusz Zielniewicz
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Abstract: Prof. Marek Kwiatkowski, born on 25 April 
1930 in Caen in France, passed away on 10 August 2016 in 
Warsaw. He was a historian of art, a museum professional, 
a historian of Warsaw, the author of a dozen books, an aca-
demic lecturer and an outstanding expert in architecture 
from the Stanisław August period.

From 1995 he held the post of Director of the Royal 
Łazienki Museum. He devoted 48 years of his life to this 
magnificent historical palace and garden complex founded 

in the 18th century.
For his numerous services to the field of culture, art and 

tradition he was awarded the title of Honorary Citizen of 
the Capital City of Warsaw as well as Honorary Citizen of 
the Węgrów District. He was also awarded the Order of 
Polonia Restituta, the Gold Cross of Merit, the Order of St. 
Stanislaus, the Order of St. Prince Lazar and the Order of 
the Smile. In 2005 he was also decorated with the Gloria 
Artis Gold Medal for Services to Culture.

Keywords: Marek Kwiatkowski (1930–2016), Royal Łazienki Museum, Royal Castle in Warsaw, Honorary Citizen of the 
Capital City of Warsaw, Gloria Artis Gold Medal for Services to Culture.

Profesor Marek Kwiatkowski urodził się 25 kwietnia 1930 r. 
w Caen we Francji, zmarł 10 sierpnia 2016 r. w Warszawie. 
Był historykiem sztuki, muzealnikiem, varsavianistą, au-
torem kilkudziesięciu książek, nauczycielem akademi-
ckim oraz wybitnym znawcą architektury z czasów króla 
Stanisława Augusta. Przez 48 lat kierował Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie. 

Szkołę średnią, Liceum im. Józefa Poniatowskiego, ukoń-
czył w 1949 roku. Następnie wstąpił na Wydział Historyczny, 
kierunek Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. 
W trakcie studiów rozpoczął pracę w Muzeum Narodowym 
w Warszawie jako asystent prof. Stanisława Lorenza i zaczął 
się uczyć zawodu muzealnika. W 1960 r. został kustoszem 
Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. 
Trzy dni się namyślałem czy objąć tę posadę, bo miałem tyl-
ko 29 lat i trochę się bałem. W Muzeum byli przecież pra-
cownicy starsi, o wiele bardziej doświadczeni. Zgodziłem 
się po namyśle i 1 lutego 1960 r. otrzymałem nominację na 
kustosza Pałacu Łazienkowskiego. Spostrzegłem wtedy, że 
wszyscy, którzy mnie lubili, raptem zaczęli się do mnie od-
nosić z rezerwą. Mówili, że chodzę z głową zadartą i jestem 
zarozumiały. Ja sam jednak nie wyczuwałem, żebym się 

cokolwiek zmienił – wspomniał początki swojej pracy prof. 
Kwiatkowski1.

W tym czasie z wielkim oddaniem zaczął restaurować 
i urządzać zabytkowe wnętrza Pałacu na Wyspie. To był 
okres niezwykle intensywnego działania. Całe dnie pracy, 
wieczorami siedziałem w archiwach. To była wielka przy-
goda, bo wszystko powstało z niczego – opowiadał Marek 
Kwiatkowski. 

W 1970 r. został kuratorem Łazienek Królewskich, 
które wówczas były oddziałem Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Z biegiem lat obejmował zarząd nad kolejnymi 
łazienkowskimi obiektami i parkiem, które podlegały różnym 
instytucjom. Urządzałem Łazienki, przywracałem to, co było 
– stylowe latarnie z końca XIX wieku i te wielkie rzeźby […] – 
mówił prof. Kwiatkowski, który do Łazienek Królewskich spro-
wadził w sumie ponad 4000 dzieł. Wyrażał pogląd, iż zbiory 
sztuki należą do społeczeństwa i eksponaty, które historycz-
nie, i w odbiorze społecznym, są przypisane do określonego 
miejsca, nie mogą być przenoszone. 

Zgodnie z zamysłem króla Stanisława Augusta Profesor 
Kwiatkowski urządził w Starej Oranżerii Galerię Rzeźby 
– największą tego typu ekspozycję w Polsce. Wspominał  
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– Eksponaty przywoziłem z najrozmaitszych magazynów 
– rzeźby gipsowe, połamane w drobne kawałeczki. Sklejałem 
je w całość, a potem umieszczałem tutaj, w foyer. Wpadłem 
wtedy na pomysł, by stworzyć w tym miejscu galerię. 

Zależało mu na tym, jak podkreślał, by nasze narodowe 
dziedzictwo kulturowe, w jak najlepszym stanie, zostało 
przekazane następnym pokoleniom. Dlatego w latach 90., 
po żmudnych staraniach, scalił w końcu Łazienki Królewskie, 
realizując tym samym ideę Stanisława Augusta utworzenia 
nowoczesnego muzeum publicznego. Wiedziałem, że mu-
szę scalić Łazienki, choć trwało to latami. Jakaś pasja, impe-
ratyw kategoryczny żądały od mnie oczyszczenie Łazienek 
z różnych gospodarzy – wspomniał prof. Kwiatkowski. 

W 1995 r. Łazienki przestały być odziałem Muzeum 
Narodowego i zaczęły funkcjonować jako samodzielna in-
stytucja kultury narodowej pod nazwą Muzeum Łazienki 
Królewskie, a prof. M. Kwiatkowski został jej dyrektorem. 
Funkcję tę pełnił aż do przejścia na emeryturę w paździer-
niku 2008 roku. Temu historycznemu, wspaniałemu zespo-
łowi pałacowo-ogrodowemu założonemu w XVIII w. przez 
Stanisława Augusta poświęcił w sumie 48 lat swojego życia, 
dając z siebie w pracy wszystko. Wielokrotnie podkreślał, że 
jest służącym wyjątkowego w skali świata zabytku – będą-
cego sercem Warszawy. Łazienki Królewskie to była pasja, 
żyłem nimi. Stały się wyjątkową i wyłączną treścią moje-
go życia – mówił. Mam sentyment do wszystkich obiektów, 
wszystkich zakątków, bo spędzałem tu częstokroć czas 
z ludźmi bliskimi memu sercu. Ale również w okresie mło-
dości było to miejsce moich wagarów. Wielu warszawiaków 
przeżyło tutaj swoje pierwsze miłosne westchnienia, wielu 
spacerując nad wodą patrzyło w zadumie na łabędzie – pta-
ki Apollina. Nie ma piękniejszego ogrodu w Polsce, w obrę-
bie miasta. Nie ma piękniejszego parku w obrębie wielkiego 
miasta w Europie. I nawet na świecie – dodawał. 

Prof. Marek Kwiatkowski dla polskiej kultury zasłu-
żył się nie tylko w Łazienkach Królewskich, przyczynił się 
także do powstania Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II 
w Warszawie – przez Prymasa Józefa Glempa został miano-
wany Przewodniczącym Rady Naukowej tegoż muzeum. Był 
również pierwszym kuratorem odbudowanego po wojnie 
Zamku Królewskiego w Warszawie. Zaangażował się ponad-
to w odbudowę zespołu pałacowo-parkowego w Natolinie 
a także warszawskiej Królikarni i urządzenie w niej Muzeum 
im. Xawerego Dunikowskiego. Dał się też zapamiętać jako 
autor aranżacji wnętrz Pałacu w Otwocku Wielkim, siedziby 
rodu Bielińskich. 

Jako wybitny historyk sztuki i rzeczoznawca Ministerstwa 
Kultury i Sztuki sprawował nadzór konserwatorski w trak-
cie rewaloryzacji wielu zabytkowych budowli: hotelu Bristol 
i Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, Zamku w Krasiczynie, 
budynku Trybunału w Lublinie, Pałacu w Sannikach, dworu 
Józefa Brandta w Orońsku oraz zespołu pałacowo-ogrodo-
wego w Siedlcach. Pomagał w odrestaurowaniu warszaw-
skiego Kościoła Wizytek i był muzealnym opiekunem Pałacu 
Belwederskiego. 

Prywatną pasją prof. Kwiatkowskiego była dbałość 
o budownictwo staropolskie. W Muzeum Architektury 
Drewnianej Regionu Siedleckiego w Suchej koło Węgrowa 
uratował przed zniszczeniem kilkanaście zabytkowych 
obiektów, w tym XVIII-wieczny dwór barokowy. Skansen 
zaczął pełnić rolę kulturotwórczą, stając się miejscem wy-
darzeń artystycznych, m.in. plenerów malarskich. Profesor 
Kwiatkowski postrzegał to działanie jako dopełnienie swo-
jego zaangażowania w ratowanie dóbr kultury narodowej 
i pielęgnowanie polskiej tradycji. Uważał, że nie wolno 
się jej wyrzekać – narody cywilizowane nasycone kulturą 
dbają bowiem o tradycję. Podkreślał – Pragnąłem przedłu-
żyć życie rodzimych drewniaków, ilustrujących codzienne  
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życie przodków: szlachcica, chłopa, mieszczanina i pleba-
na. Przyświecał mi cel przekazania stworzonego dobra na-
rodowi. 

W 2003 r. za swoje liczne zasługi w dziedzinie kultury, 
sztuki i tradycji otrzymał tytuł Honorowego Obywatela 
m.st. Warszawy, a także Honorowego Obywatela Powiatu 
Węgrowa. Przyznano mu również Krzyż Komandorski 
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Order św. Stanisława, 
Order św. Łazarza i Order Uśmiechu, zaś w 2005 r. został od-
znaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Prof. Marek Kwiatkowski jest autorem ponad 300 róż-
nego rodzaju publikacji – rozpraw naukowych, artyku-
łów, przewodników i książek, w tym 16 poświęconych 
Warszawie. Są wśród nich tytuły, takie jak: Łazienki, 
Stanisław August – Król Architekt, Wielka księga Łazienek 
Królewskich, Belweder, Wspomnienie dawnej Warszawy, 
Architektura mieszkaniowa Warszawy: od potopu szwedz-
kiego do Powstania Listopadowego, Historia Warszawy 
XVI–XX wieku, Wokół wieży ratuszowej czy Zabytki mówią. 

Prof. Marek Kwiatkowski był wybitnym varsavianistą – 
inicjował warszawskie życie kulturalne, uczestniczył w ak-
cjach popularyzujących zabytki stolicy, organizował wysta-
wy i ekspozycje muzealne oraz angażował się w ratowanie 
cmentarzy na Powązkach i Bródnie. Był także znanym i lu-
bianym warszawskim przewodnikiem, cenionym za swoją 
wiedzę, dowcip i takt. Za działalność na rzecz stolicy został 
uhonorowany przez Urząd m.st. Warszawy tytułem Homo 
Varsoviensis.

Jako wieloletni prezes Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami pomagał czworonogom podkreślając, że to 
istoty słabe i bezbronne, które myślą i czują. W Łazienkach 
Królewskich mieszkał ze swoimi psami – suc zkami 

o imionach Baba i Cudna – które jak mawiał są szczególnie 
zbliżone do człowieka.

Wśród licznych swoich pasji prof. Kwiatkowski chęt-
nie oddawał się malowaniu, tworząc pejzaże w duchu im-
presjonizmu. Jego prace brały udział w kilku autorskich 
i zbiorowych wystawach. Jak wspomniał, malarstwem za-
interesował się w czasie okupacji, gdy chodził z ojcem, 
pasjonatem sztuki, po bramach warszawskich kamienic, 
w których mieszkańcy sprzedawali swój majątek. Wtedy 
godzinami słuchał opowieści o malarzach, wpatrując się 
w cenne obrazy. O tym, by został malarzem, marzyła jego 
matka. Nie poszedłem na żadną akademię, sam się nauczy-
łem malować. Kupiłem płótno, farby i malowałem tylko dla 
siebie, nikt nawet tego nie widział. Potem zacząłem cho-
dzić w plener – w Łazienkach, nad Wisłą. Malarstwo stało 
się moją pasją, a pejzaż moją ulubioną formą. Malowanie 
natury – nie ma większej radości, jak wyjście ze sztalugami 
w teren, siedzę w łanie zboża, praży słońce, brzęczą pszczoły 
– mówił prof. Kwiatkowski o swojej malarskiej pasji. Fakt, że 
jestem malarzem sprawia, że patrzę na Łazienki okiem ma-
larza. I choć jestem też historykiem sztuki, badaczem archi-
tektury, to jednak Łazienki zniewalają mnie przede wszyst-
kim swoją urodą. 

Wieloletni dyrektor Muzeum Łazienki Królewskich spo-
czął 17 sierpnia 2016 r. na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie. Żegnający profesora przyjaciele mówili: za-
wsze będziemy Cię szukać w Łazienkach. 

Dobranoc Marku lampę zgaś
i zamknij książkę Już nad głową
wznosi się srebrne larum gwiazd…

Zbigniew Herbert
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Streszczenie: Prof. Marek Kwiatkowski urodził się 
25 kwietnia 1930 r. w Caen we Francji, zmarł 10 sierpnia 
2016 r. w Warszawie. Był historykiem sztuki, muzealnikiem, 
varsavianistą, autorem kilkudziesięciu książek, nauczycie-
lem akademickim oraz wybitnym znawcą architektury z cza-
sów króla Stanisława Augusta. 

Od 1995 r. pełnił funkcję dyrektora Muzeum Łazienki 
Królewskie. Temu historycznemu, wspaniałemu zespoło-
wi pałacowo-ogrodowemu założonemu w XVIII w. przez 

Stanisława Augusta Poniatowskiego poświęcił w sumie 48 
lat swojego życia, dając z siebie w pracy wszystko. 

Za swoje liczne zasługi w zakresie kultury, sztuki i trady-
cji otrzymał tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, 
a także Honorowego Obywatela Powiatu Węgrowa. 
Przyznano mu również Krzyż Komandorski Odrodzenia 
Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Order św. Stanisława, Order św. 
Łazarza i Order Uśmiechu, zaś w 2005 r. został odznaczony 
Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Słowa kluczowe: Marek Kwiatkowski (1930–2016), Muzeum Łazienki Królewskie, Zamek Królewski w Warszawie, 
Honorowy Obywatel m.st. Warszawy, Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 

Przypisy
1 Cytaty pochodzą z rozmów z prof. Kwiatkowskim oraz książek jego autorstwa: Łazienki – Spacer z Markiem Kwiatkowskim, teksty Marek Kwiatkowski, foto-

grafie Paweł Jaroszewski, Warszawa 2005 i Marek Kwiatkowski, Nowe Dzieje Starej Pomarańczarni, Warszawa 2007.
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