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Ci, co go z bliska znali, dzielili go w mniemaniu swym na kilka jakby 
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to znowu znakomity administrator, to wiejski gospodarz, wreszcie pierwszego 
rzędu malarz 
 
Edward Rastawiecki, 1857 
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Piotr Michałowski, ur. 2 VIII w Krakowie, zm. 9 VI w Krzyżtoporzycach, koło Krakowa. Pochodził z zamożnej 
krakowskiej rodziny szlacheckiej. Jego ojciec Józef  był senatorem Wolnego Miasta Krakowa, matka Tekla pochodziła 
z rodu Morsztynów.  

J. Brodowski, Portret Józefa Michałowskiego, 1817 P. Michałowski, Autoportret, po 1849 (MNW) 



Edukacja 
Piotr Michałowski początkowo uczył się w domu, w 
wieku 14 lat zdał zaocznie maturę i zapewne w roku 
1815 rozpoczął jako wolny słuchacz naukę na 
Uniwersytecie. Studiował nauki ścisłe i przyrodnicze, 
matematykę oraz filologię klastyczną i orientalną. 
Równolegle w domu pobierał naukę muzyki i 
rysunku. Rysunku uczył się u Michała Stachowicza, 
Józefa Brodowskiego i Franciszka Lampiego. 
Edukację kontynuował na Uniwersytecie w Getyndze 
(1821-1823), gdzie studiował prawo. Na kanwie 
zainteresowań tzw. szkołą historyczną w teorii prawa, 
umocnił własne przekonania patriotyczne. 

Osobisty, liryczny stosunek Michałowskiego do historii i do 
współczesności nie znajduje analogii w całym malarstwie 
romantycznym 
Mieczysław Porębski 

P. Michałowski, Chłopiec siedzący na krześle, przed 1825 
(MNW)  P. Michałowski, Chłopiec siedzący na krześle, verso,  głowa 

chłopca, przed 1825 (MNW) 



Kariera zawodowa 
W roku 1823 wstąpił jako bezpłatny praktykant do Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie. 
W roku 1825 udał się w podróż do Szwajcarii, Włoch i Austrii. W drodze powrotnej zapoznał się z przemysłem 
metalowym w Styrii. 
W roku 1826 rozpoczął pracę w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Rok później został mianowany radcą 
górniczym i naczelnikiem Oddziału Hutniczego tejże Komisji. Za swoje zasługi został w roku 1828 odznaczony 
orderem Św. Stanisława 3 klasy. 

P. Michałowski, Artyleria polska Księstwa Warszawskiego R. 1809 (Album Ambrożego 
Grabowskiego), (MNK) 



W czasie pracy odbył dwie podróże, pierwszą (1828) do Niemiec, Francji i Anglii oraz drugą (1830) w czasie której zapoznał się 
z przemysłem hutniczym w Czechach i Francji.  
W roku 1831 poślubił Julię Olimpię Ostrowską (1807-1875), córkę Antoniego hr. Ostrowskiego z pierwszego małżeństwa, która 
m.in. wniosła mu w posagu wieś Bolestraszyce. 
W roku 1831 został podporządkowany Rządowej Komisji Wojny, a podległe mu zakłady broni rozpoczęły produkcję broni dla 
celów powstania.  

P. Michałowski, Żona artysty z dziećmi, ok. 1845, reprodukcja czarno-
białej akwareli, zaginionej podczas II wojny światowej ze zbiorów 
Łempickich 

Piotr Michałowski i Julia z Ostrowskich doczekali się siedmiorga 
dzieci: Stanisława (1832-1891), posiadacza ziemskiego, 
właściciela majątku Bolestraszyce; Juliusza (1834-1903), 
właściciela dwóch wsi w pow. ropczyckim (Borek Mały i 
Klęczany); przedwcześnie zmarłą Marię (1836-1843); Celinę 
(1837-1916), zakonnicę u Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu, 
malarkę, autorkę literackiej biografii ojca pt. Piotr Michałowski. 
Rys życia, zawód artystyczny, działalność w życiu publicznym 
(Kraków 1911); Józefę (1841-1917), działaczkę społeczną, 
ofiarodawczynię obrazów ojca dla Muzeum Narodowego w 
Krakowie; Tadeusza (1844-1885); Marię Łempicką 
(1847-1920), właścicielkę wsi Krzysztoforzyce i (od r. 1891) 
Bolestraszyce, żonę Adama Łempickiego. 



Po kapitulacji  powstania 2 marca 1832 udał się na emigrację do Francji.  
W Paryżu wszedł w skład Komisji Funduszów Emigracji Polskiej, ale nie brał aktywnego udziału w życiu 
emigracyjnym. Michałowski poświęcił się malarstwu, a za cel postawił sobie sławienie oręża polskiego.  

P. Michałowski, Żołnierz Jazdy Wołyńskiej 
z roku 1831, przed 1840 (MNK) 

P. Michałowski, Błękitni huzarzy, 1836 (MNK) 



W celu podniesienia umiejętności warsztatowych Michałowski wstąpił do pracowni uznanego batalisty Nicolasa 
Touissainta Charleta. Już w roku 1833 przeniósł się do własnej pracowni przy rue de Cherche Midi. W tym czasie 
jego akwarele przedstawiające zaprzęgi znalazły szeroki zbyt w Paryżu, a były również wysyłane do Niemiec, i 
zapewne do Anglii i Ameryki. Michałowski pracował z zapałem, wedle słów córki aż po 14 godzin na dobę. 
Oprócz nauki w pracowni Chatleta prowadził samodzielne studia nad dziełami dawnych i współczesnych mistrzów 
pędzla w Luwrze i kolekcjach prywatnych. Badał również anatomię konia w rzeźni w Montfaucon.  

P. Michałowski, Szkice zadów końskich (verso) 
− Album kolekcjonerski z rysunkami Piotra 
Michałowskiego (karta 20) (MNK) 

P. Michałowski, Dyliżans francuski, 1832-1835 (MNK) 



W czerwcu 1835 odbył podróż do Londynu, a w połowie września powrócił do Krakowa, gdzie mieszkał w 
latach 1835-1837. W tym czasie wynajmował pracownie malarską w jednym z budynków uniwersyteckich, a 
następnie w pałacu Wielopolskich. W tym czasie malarstwo było jego głównym zajęciem, prace nadal wysłał do 
Francji, gdzie sprzedawali je zaprzyjaźnieni marszandzi oraz teściowie.  

P. Michałowski, Wjazd Bolesława Chrobrego do Kijowa, 
1837 (MNW) 

P. Michałowski, Portret konny hetmana Stanisława Jana 
Jabłonowskiego (1634-1702), 1837 (MNK) 



W roku 1837 po śmierci ojca objął rodzinny majątek w podkrakowskich Krzyżtoporzycach , dokąd przeniósł się wraz z rodziną. 
W tym samym roku przebudował tamtejszy dwór, dobudowując obszerną pracownię malarską („malarnię”). Wskazuje to, że 
Michałowski pragnął kontynuować zawodową pracę malarską, z myślą o sprzedaży prac w Paryżu, równolegle prowadząc 
gospodarstwo.  
W latach 1838, 1840 i 1843 malarz wyjeżdżał do Wiednia, gdzie zwiedził miejscowe zbiory sztuki. Wówczas uległ głębokiej 
fascynacji Velasquezem (interesowała go również twórczość van Dycka, Murilla, Rembrandta i Bourguignona).  

P. Michałowski, Hetman, 
1837-1840 (MNK) 

P. Michałowski, Rajtar, 1838 (MNW) P. Michałowski, Rycerz na siwym koniu, ok. 1840 
(MNW) 



W roku 1840 Piotr Michałowski przeniósł się do wydzierżawionego majątku Bolestraszyce pod Przemyślem, 
stanowiącego w 1/4 własność jego żony. W czasie pobytu w Bolestraszycach utrzymywał kontakty z arystokracją i 
ziemiaństwem Ziemi przemyskiej. Michałowski utrzymywał kontakty z Leonem Sapiehą z Krasiczyna, swym 
dawnym podwładnym z Oddziału Górniczego, z Leonem Rzewuskim z Podhorzec oraz malarzem amatorem 
Maksymilianem Oborskim, administratorem w Sieniawie, który stał się jego nieformalnym uczniem. Ok. 1843 
zetknął się z Juliuszem Kossakiem, któremu również udzielał wskazówek artystycznych.  

P. Michałowski, Syn artysty na osiołku, ok. 
1842 (MNW) 

P. Michałowski, Studium chłopca 
wiejskiego, ok. 1840 (MNW) 

P. Michałowski, Studium dziada 
siedzącego na schodach, ok. 1840 (MNW) 



W swoich majątkach ziemskich zarówno w Krzyżtoporzycach, jak i Bolestraszycach Piotr Michałowski prowadził 
gospodarstwo rolne na wysokim poziomie. Stosował nowoczesne metody uprawy i nawożenia. Wyjazdy 
zagraniczne wykorzystywał nie tylko do celów artystycznych, ale do zapoznania się z czołowymi osiągnięciami w 
tej dziedzinie, sprowadzał również z zza granicy okazy rasowego bydła. W tym czasie prowadził także pewną 
działalność społeczną, wspomagając mieszkańców wsi w okresach nieurodzajów, czy głodu, a ponadto organizując 
naukę dla dzieci wiejskich.  

P. Michałowski, Dziewczyna wiejska, 1840-1848 (MNK) 



Zwierzęta przez niego malowane są zawsze doskonale związane, kapitalne w ruchu; jeźdźcy 
wybornie siedzą w siodłach. W każdym calu znać talent z bożej łaski, odświeżający się 
wciąż z tej krynicy krynic, jaką jest dla artysty – natura 
(Feliks Jasieński) 

P. Michałowski, Szkic wspiętego konia,  
l. 40. w. XIX (MNK) 

P. Michałowski, Studia i szkice krów, 
1840-48 (MNK) 



W roku 1844 odbył kurację w Karlsbadzie. 
W latach 1844-1848 wyjeżdżał wielokrotnie do Francji w sprawach rodzinnych i artystycznych. Odwiedził wówczas 
m.in. majątek Antoniego Ostrowskiego Les Madères koło Tours, był także w Paryżu gdzie wystawiał swoje prace w 
galerii Léopol. W roku 1845 w czasie podróży powrotnej zwiedził fabrykę maszyn rolniczych w Nancy oraz wzorowy 
majątek w Hohenheim. W czasie kolejnej podróży do kraju w maju 1846 zwiedził po drodze wzorcowe fermy rolnicze 
oraz galerie malarskie w Belgii i Holandii. W roku 1847 Michałowski poważnie myślał o stałej emigracji we Francji, 
jednakże w kwietniu 1848 powrócił do Krakowa. 

P. Michałowski, Studium chłopa w 
kapeluszu, ok. 1847 (MNK) 

P. Michałowski, Jeździec w stroju 
zachodnioeuropejskim, ok. 1846-1848 (MNK) 

P. Michałowski, Portret bpa 
Łętowskiego, ok. 1850 (MNK)  



W roku 1848 w Krakowie wszedł w skład komitetu ziemiańskiego. W tym samym roku został mianowany przez Gubernatora 
Galicji Wacława Zaleskiego prezesem Rady Administracyjnej Okręgu Krakowskiego. 
Na przełomie 18480/1849 założył zakład opiekuńczy dla sierot, na którego utrzymanie przeznaczył swoją urzędniczą pensję 
oraz sumę 9 tys. złotych uzyskaną ze sprzedaży swych prac na specjalnym pokazie.  
W tym czasie brał aktywny udział w życiu Krakowa, m.in. organizując pomoc dla poszkodowanych w wielkim pożarze 
Krakowa (1850), witając cesarza Franciszka Józefa (1851), opracowując nowoczesne wytyczne dla konserwacji ołtarza 
mariackiego Wita Stwosza (1852).  
W roku 1853 (28 II) został wybrany prezesem Towarzystwa Rolniczego. Brał udział w organizacji wystawy rolniczej w 
czerwcu 1853, wygłaszał przemówienia i opracowywał memoriały w sprawach rolniczych.  
Związawszy się ostatecznie z Krakowem Piotr Michałowski zakupił dawny dwór Wodzickich obok klasztoru Karmelitów na 
Piasku (okresowo wyjeżdżał do swojej podkrakowskiej posiadłości w Krzyżtoporzycach). 

P. Michałowski, Stajenny kiełznający perszerony, 1845-48 (MNW) P. Michałowski, Hetman Stefan 
Czarniecki na koniu, ok. 1846 (MNK) 



W roku 1854 wynajął na pracownię malarską dwa obszerne refektarze w klasztorze Karmelitów na Piasku. Niestety z tej 
pracowni nie było dane mu skorzystać. Po długotrwałej chorobie serca zmarł w Krakowie. Pochowany został na cmentarzu 
Rakowickim. 

P. Michałowski, Portret Józefy Ostrowskiej, ok. 1850 (MNK) P. Michałowski, Portret Marii Michałowskiej, ok. 1853 (MNK) 



Charakterystyka twórczości lata 20. w. XIX 
Twórczość Piotra Michałowskiego miała charakter amatorski. W technice rysunkowej i akwarelowej wykonywał 
liczne sceny wojskowe, zaprzęgi i karykatury. Pod względem stylistycznym wzorował się na Aleksandrze Orłowskim 
oraz Carle’u i Horace Vernetach. Próbował swych sił również w technice olejnej. 

P. Michałowski, Ułan polski na koniu, ok. 1824 (MNK) P. Michałowski, Lando z szóstką koni, ok. 1819 (MNK) 



Charakterystyka twórczości lata 30. w. XIX 
 

W tym okresie istotną nowością w twórczości Michałowskiego było przede 
wszystkim sumienne studium z natury, a także niezwykle dojrzałe podejście do 
pejzażu, jakie pojawiło się po raz pierwszy w zachowanym szkicowniku 
Michałowskiego (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie), używanym 
przez niego od początku 1832 roku.  

P. Michałowski, Dragon francuski na koniu, 1832 
(MNK) 

P. Michałowski, Bitwa, 1835 (MNK) 



W okresie paryskim oprócz rysunku i akwareli, na coraz większą skalę stosował technikę olejną. Wykonał wówczas 
m.in. wizerunki żołnierzy polskich, gipsowy posążek konny Napoleona oraz popiersie własne. Pod względem 
artystycznym głównym problemem twórczości Michałowskiego była recepcja wzorów sztuki Theodora Géricault, z 
której zaczerpnął wątki tematyczne, jak również inspiracje stylistyczne. Z kolei z dawnych mistrzów najbliższy był mu 
Anton van Dyck. W tym czasie porzucił wcześniejszą dekoracyjną manierę z okresu amatorskiego na rzecz realizmu, 
opartego na bezpośrednim studium z natury, który umiejętnie łączył ze swobodą i dynamiką formy malarskiej. Jego 
rysunki charakteryzuje geometryczna sztywność linii, z kolei w pracach akwarelowych dominują delikatnie kładzione 
tony brązów i błękitów. Obrazy olejne charakteryzują się impastową fakturą, są utrzymane w ciemnej tonacji czerni i 
brązów. 

P. Michałowski, Napoleon na koniu, 1832-1835 (MNK) Kopia popiersia Piotra Michałowskiego, 1999 
(Muzeum Łazienki Królewskie) 



Charakterystyka i periodyzacja twórczości Michałowskiego w latach 1835-1855 
 

Periodyzacja twórczości Piotra Michałowskiego w tym okresie jest utrudniona, głównie z uwagi na powracające tematy i 
pomysły przez całe dziesięciolecia jego artystycznej działalności. W tym czasie nadal wiele rysował, nie porzucił też 
akwareli, ale zdecydowany prym wiodło już malarstwo olejne. W początkowych latach pobytu w Krakowie rozwijał pewne 
wątki jeszcze z okresu paryskiego (cykl kirasjerski, rozpoczęty cykl artylerii koronnej i napoleoński).  W tym czasie powstała 
słynna Somosierra (wersja pozioma). 

P. Michałowski, Bitwa pod Somosierrą, ok. 1840-1844 (MNW) 



Od czasu przeniesienia na wieś (1837) twórczość malarska z konieczności znalazła się na drugim planie, ustępując 
miejsca palącym potrzebom związanym z utrzymaniem majątków w podkrakowskich Krzyżtoporzycach i położonych 
pod Przemyślem Bolestraszycach. Pomimo nowych obowiązków Michałowski dążył do stworzenia pewnej symbiozy 
obydwu dziedzin, wykorzystując swoje umiejętności rysunkowe dla badania zalet zakupywanych zwierząt 
hodowlanych, a wiejskie otoczenie stało się jednym z głównych tematów jego twórczości. Od tego czasu w 
twórczości Michałowskiego coraz więcej miejsca zajmują wiejskie sceny rodzajowe, zwierzęta traktowane jako 
odrębny temat, impresyjne studia krajobrazowe. 

P. Michalowski, Przejażdżka wierzchem, ok. 1840 
(MNW) 

P. Michałowski, Studium siwego konia w uździe, 
1845-1850 (MNK) 



Lata 40. w. XIX to okres pełnej dojrzałości artystycznej Piotra Michałowskiego. W tym czasie powstały m.in. 
ostatnie prace z serii kawaleryjskiej, kontynuowany był wątek kawalkad i potyczek kawaleryjskich, w tym seria 
krakusów. Od roku 1844 pojawiają się szkice Szarży w wąwozie Somosierry w układzie pionowym (wersja olejna po 
1843). 

P. Michałowski, Dwernicki na czele Drugiego Pułku Ułanów, ok. 1843-1848 (MNK) 



Na lata 1845-1848 przypadają najwybitniejsze osiągnięcia Michałowskiego w dziedzinie studiów fizjonomicznych, 
wzbogacone o złożoną warstwę treściową (Seńko, Kardynał) oraz liczne wizerunki rycerzy i hetmanów. Portret Seńki 
jest jednym z najbardziej znanych płócien artysty, które powstały w czasie jego pobytu w Bolestraszycach.  

P. Michałowski, Seńko, 1840-1848 (MNK) P. Michałowski, Kardynał, 1846-1848 (MNK) 



W 1846 Michałowski namalował swój największy obraz 
Napoleon na siwym koniu (259 x 204,5 cm), który powstał 
najpewniej w związku z zamiarem wyjazdu do Paryża i 
uczestnictwa w tamtejszym życiu artystycznym. 

P. Michałowski, Napoleon na siwym koniu, ok. 1846-1847 (MNW)   

Główną cechą życia Michałowskiego było wyprzedzanie swej epoki. Wyprzedzał ją inteligencją, 
instynktem konstrukcji, jasną obserwacją, widzeniem bez ogródek świata zewnętrznego i 
pozbywaniem się z wolna fałszywego romantyzmu; realistycznym patrzeniem i zrozumieniem idei 
plastycznej… Michałowski naprawdę zrozumiany został dopiero przez nasze młode pokolenie 
artystów.  
(Tytus Czyżewski, 1933) 



W tym okresie Piotr Michałowski pracował dla własnej satysfakcji, a brak publiczności i krytyki artystycznej 
spowodowały, że wiele pomysłów nie wychodziło poza stadium studiów i szkiców. Stałą praktyką Michałowskiego 
było dwu, a nawet trzykrotne wykorzystywanie tych samych płócien, a fragmenty zamalowanych kompozycji widoczne 
są nawet gołym okiem.  

P. Michałowski, Jeździec, szkic, 1835-1855 (MNW) P. Michałowski, Chłopiec żydowski, 1846-1848 (MNK) 



Ostatni, schyłkowy okres lata 1848-1855  
 

W tym czasie powstała liczna grupa dzieł świadcząca, że pomimo licznych obowiązków i pogarszającego się 
stanu zdrowia Michałowski nie zwolnił tempa pracy oraz nie obniżył poziomu artystycznego. Z tego okresu 
pochodzą m.in. autoportret (zbiory MNW) oraz liczne wizerunki dzieci artysty, Błękitny chłopiec (Muz. 
Górnośląskie), Celiny jako amazonki (MNW). Płótna te zdradzają skłonność do malarskiego, syntetycznego 
ujmowania formy oraz dalsze pogłębienie wrażliwości kolorystycznej. 

P. Michałowski, Błękitny chłopiec, 1853-1855 (MŚ w 
Katowicach)  

P. Michałowski, Portret córki artysty Celiny na koniu, 
ok. 1853 (MNW) 



Około 1854 roku na prośbę uczestników bitwy pod Somosierrą 
z gen. Józefem Załuskim na czele, podjął się wykonania obrazu 
przedstawiającego słynną szarżę, który miał być ukoronowaniem 
jego wieloletnich poszukiwań artystycznych. Zamierzenia tego 
nigdy nie ukończył. Z obrazem tym należy łączyć większą wersję 
sceny w układzie pionowym (MNK). 

P. Michałowski, Somosierra, 1846-184 (MNK) P. Michałowski, Szarża w wąwozie Samosierry, ok. 1837 
(MNK) 



Piotr Michałowski oprócz pobytu w Paryżu nie wystawiał, ani nie sprzedawał swych prac. Wyjątek stanowiła wystawa 
w galerii Leopol w Paryżu (1845) oraz dobroczynna wenta w Krakowie (1849).  
Twórczość Michałowskiego przez lata była niemalże nieznana, jednocześnie zawsze wysoko oceniana. Do zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie pierwsze obrazy trafiły w roku 1884. Przełomowa była Wystawa Sztuki Polskiej 
we Lwowie w roku 1894, na której pokazano 72 prace malarza. Od tej wystawy Michałowski zajmował czołowe 
miejsce w dziejach malarstwa polskiego XIX wieku.  
Znaczna część prac Michałowskiego pochodzi ze zbiorów rodziny i blisko z nim związanych osób (Michałowskich, 
Łępickich, Jagnińskich, Ostrowskich, Oborskich). Większość z tych kolekcji uległa częściowemu zniszczeniu w czasie 
II wojny światowej, a ostatecznemu rozproszeniu dzieła te uległy w latach powojennych.  

Michałowski był jednym z pierwszych artystów polskich, który 
„odkrył” wieś jako temat malarski, który zainteresowania te 
zmaterializował w dziełach sztuki wysokiej klasy  
(Jan K. Ostrowski, 1985) 

P. Michałowski, Byk, 1843-1848 (MNW) 



Bolestraszyce 
 

Piotr Michałowski zamieszkał w Bolestraszycach w latach 40. w. XIX. Podczas swoich krótkich pobytów, przerywanych 
wyjazdami do Francji i podkrakowskich Krzyżtoporzyc, artysta namalował kilka obrazów m.in. Portret syna (Juliusza) z 
psem, Portret kobiety w czerwonej chustce oraz jeden ze swoich słynniejszych obrazów Seńko. Z tego okresu w zbiorach 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zachowało się wiele rysunków i akwareli. Część rynków z tzw. 
Bolestraszyckiego szkicownika opatrzonych jest własnoręcznymi notatkami, nie zawsze o treści artystycznej ale 
gospodarczej. Być może jedna z wersji słynnej Bitwy pod Somosierrą powstała w Bolestraszycach, a inspiracją dla artysty 
był wąwóz azaliowy. Obrazy wykonane w malarniach w Bolestraszycach i Krzyżtoporzycach powstały na podobraziach 
z płótna pochodzącego z produkcji miejscowej - w Bolestraszycach wyłącznie z wiejskich warsztatów tkackich. Płótna 
ręcznie tkane są wąskie, grube i nierówno tkane. Analiza podobrazi pozwala na bardziej precyzyjne datowanie obrazów 
Michałowskiego. 

P. Michałowski, Portret syna 
(Juliusza) z psem, ok. 1841 (MNW) P. Michałowski, Portret kobiety w czerwonej 

chustce, ok. 1840-1855 (MNW) 



Po śmierci Piotra Michałowskiego (1855) Bolestraszyce pozostają w rękach rodziny: żony Julii z Ostrowskich, syna i 
córki, która wyszła za mąż za Adama Łempickiego. W roku 1910 klucz bolestraszycki nabyła rodzina Zajączkowskich 
pochodząca z Podola. W ich rękach majątek pozostał do roku 1944. Po reformie rolnej dwór użytkowany był jako 
szkoła podstawowa, a budynki gospodarcze jako gminny ośrodek maszynowy. W roku 1975 dzięki staraniom 
Profesora Jerzego Pióreckiego opuszczoną resztówkę wraz ze zniszczonymi budynkami władze powiatowe w 
Przemyślu przekazały Zakładowi Fizjografii i Arboretum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Dzięki 
wysiłkowi Jerzego Pióreckiego i pracowników Arboretum, dokonano remontu i adaptacji dworu i budynków 
gospodarczych dla potrzeb Arboretum. W Bolestraszycach pamięć o Piotrze Michałowskim trwa, na terenie 
Arboretum, w dawnej oficynie, znajduje się „Galeria u Piotra Michałowskiego”, w której prezentowane są dzieła 
sztuki. Arboretum kontynuuje artystyczne działania przez organizacje licznych wystaw, plenerów oraz w działalności 
kulturalnej i edukacyjnej.  

Dwór w Bolestraszycach, widok współczesny z lotu ptaka 

Dwór w Bolestraszycach przed 
remontem w 1975 roku 



W roku 2000 w dwustuletnią rocznicę urodzin Piotra Michałowskiego w Arboretum zorganizowano uroczystą 
sesję naukową oraz przekazano do Arboretum odlew niewielkiego autoportretu artysty. Powstała wówczas idea 
upamiętnienia wielkiego malarza i właściciela Bolestraszyc okazałym pomnikiem w parku. Pomysł ten udało się 
zrealizować dopiero w roku 2020, w 220 rocznicę urodzin Piotra Michałowskiego oraz 165 rocznicę jego śmierci. 
W tym roku minęło również 45 lat istnienia Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach. Z tej okazji 29 
października w bolestraszyckim ogrodzie ustawiono okazały odlew popiersia autoportretu Piotra Michałowskiego, 
który wykonał pochodzący z Przemyśla artysta-rzeźbiarz Profesor Jerzy Nowakowski z Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. 

Profesor Jerzy Nowakowski w trakcie 
ustawiania popiersia Piotra Michałowskiego 
w Arboretum w Bolestraszycach. 29 X 
2020. 


