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stempel
wymiary
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

20 z∏
925/1000 Ag oraz farby:
czerwona, ˝ó∏ta,
zielona i niebieska
lustrzany
d∏ugoÊç: 4 0 , 0 0 m m
szerokoÊç: 2 8 , 0 0 m m
28,28 g
80.000 szt.

Awers: Stylizowany wizerunek obrazu Stanis∏awa Wyspiaƒskiego
„Macierzyƒstwo” z 1905 r. U do∏u, z prawej strony wizerunek
or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej. Wokó∏ or∏a
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, oznaczenie roku emisji: 2004
m.
oraz 20 Z¸. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Stylizowany wizerunek obrazu „Autoportret”
Stanis∏awa Wyspiaƒskiego z 1902 r. U do∏u napis: Stanis∏aw
Wyspiaƒski 1869-1907. W prawym dolnym rogu paleta i trzy
p´dzle. Na palecie farby: czerwona, ˝ó∏ta, zielona i niebieska.
Projektant monety: Robert Kotowicz

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
900.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, z lewej strony paleta i dwa p´dzle. U do∏u napis: 2 Z¸,
u góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2004. Pod lewà ∏apà or∏a znak
m.
mennicy: ––
w
Rewers: Stylizowany wizerunek obrazu „Autoportret"
Stanis∏awa Wyspiaƒskiego z 1902 r. U do∏u pó∏kolem napis:
STANIS¸AW WYSPIA¡SKI 1869-1907.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Robert Kotowicz

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal

– Polscy malarze XIX/XX w.–
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W dniu 15 grudnia 2004 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety kolekcjonerskie, przedstawiajàce postaç
Stanis∏awa Wyspiaƒskiego, o nomina∏ach:

dostali si´ do Ecole des Beaux-Arts. Pobyt w Pary˝u by∏
dla obu twórców czasem poznawania dzie∏ sztuki dawnej
i francuskiej sztuki wspó∏czesnej (Gaugain, Nabis, secesja).

• 20 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1,
tzw. Nordic Gold.

Nast´pnym niepowodzeniem Wyspiaƒskiego by∏o odrzucenie
projektu na konkurs dekoracji sali Rudolfinum w Pradze.
Mno˝y∏y si´ dyskusje i problemy z projektami witra˝y dla
lwowskiej katedry. Zakonnicy nie zaakceptowali „prymitywizmu”. Niezrozumia∏a by∏a dla nich ludowa stylizacja prac. To
jedno z najwspanialszych dzie∏ Wyspiaƒskiego, ze szczególnie
interesujàcym przedstawieniem „Polonii” (1893-1894),
zdaniem zleceniodawców by∏o niestosowne. W kompozycji
tej mo˝na rozpoznaç elementy, które wkrótce sta∏y si´
znakiem rozpoznawczym jego twórczoÊci: gi´tka, falista linia
konturowa, wielkie zastyg∏e ornamenty roÊlinne (∏odygi,
kwiaty, ga∏´zie).

pejza˝u pojawi∏ si´ w pracy 1904-1905 „Widok Kopca
KoÊciuszki z pracowni artysty” (kilka wersji). O wszechstronnoÊci talentu plastycznego Wyspiaƒskiego Êwiadczà prace
typograficzne dla czasopisma „˚ycie”, projektowanie wn´trz
Êwieckich (mieszkanie rodziny ˚eleƒskich), projekt przebudowy
Wzgórza Wawelskiego, projekt siedziby Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie, projekty pe∏nej scenografii i kostiumów
do w∏asnych utworów dramatycznych.

Stanis∏aw Wyspiaƒski by∏ najwi´kszà indywidualnoÊcià
w sztuce okresu M∏odej Polski. Z tzw. wielkiej czwórki (Jacek
Malczewski, Józef Mehoffer, Witold Wojtkiewicz) by∏ twórcà
najbardziej wszechstronnym i to w∏aÊnie Wyspiaƒskiemu
uda∏o si´ pogodziç awangardowe konwencje ówczesnej
sztuki europejskiej z polskà historià i tradycjà.
Urodzi∏ si´ 15 stycznia 1869 r. w Krakowie jako pierworodny
syn Marii z Rogowskich i Franciszka Wyspiaƒskiego. Ojciec –
z wykszta∏cenia rzeêbiarz – mia∏ za sobà krótkotrwa∏y sukces
artystyczny. Po przedwczesnej Êmierci matki Wyspiaƒski
sp´dza∏ z ojcem czas wÊród rzeêb i prac rzemieÊlniczych.
W 1880 roku Wyspiaƒski przeprowadzi∏ si´ do wujostwa
Stankiewiczów. Ta szanowana krakowska rodzina, z którà
przez d∏ugi czas utrzymywa∏ kontakty, przesiàkni´ta by∏a
tradycjami patriotyczno-narodowymi; to one w∏aÊnie zadecydowa∏y o postawie (nie tylko artystycznej) Wyspiaƒskiego.
Wyspiaƒski ucz´szcza∏ do klasycznego gimnazjum Êw. Anny
w Krakowie. Jego przyjació∏mi byli m. in. Stanis∏aw
Estreicher, Józef Mehoffer, Lucjan Rydel. Ówczesne ˝ycie
uczniowskie wzbogaca∏y lektury, szkolne przedstawienia
dramatyczne, wizyty w teatrach.
Artysta by∏ przeci´tnym uczniem. Ocen´ celujàcà mia∏ jedynie
z rysunku. To w∏aÊnie w latach szkolnych Wyspiaƒski
sprecyzowa∏ swoje plany. Jeszcze przed maturà by∏ wolnym
s∏uchaczem Szko∏y Sztuk Pi´knych, a jego szkolne szkice
oglàda∏ ponoç z zainteresowaniem Jan Matejko.
Polskà architektur´ i pejza˝ artysta pozna∏ doÊç wczeÊnie
dzi´ki wycieczkom, które organizowa∏ prof. W∏adys∏aw
¸uszczkiewicz, historyk sztuki. Powsta∏y wtedy prace rysunkowe o charakterze dokumentacyjnym. Po maturze Wyspiaƒski
wstàpi∏ na Uniwersytet Jagielloƒski, gdzie regularnie s∏ucha∏
wyk∏adów na temat sztuki dawnej.
Przygodà i wa˝nym doÊwiadczeniem okaza∏ si´ udzia∏
w pracach nad polichromià w koÊciele N. M. P. w Krakowie
(1889), zaproponowany Wyspiaƒskiemu przez Jana Matejk´.
Pó∏rocze sp´dzone na rusztowaniach by∏o nie tylko doÊwiadczeniem technicznym, ale przygotowaniem do wielkich wizyjnych rozwiàzaƒ architektoniczno-malarskich artysty. Wbrew
radom Matejki Wyspiaƒski wyjecha∏ do Pary˝a. „Wyjazd
za wczesny nie ma korzyÊci” – grzmia∏ profesor. Ju˝ w 1891 r.
s∏owa te okaza∏y si´ prorocze. Wyspiaƒski i Mehoffer nie

Pracujàc nad monumentalnymi projektami, Wyspiaƒski przez
ca∏y czas malowa∏ ogromnà liczb´ pasteli – widoków Krakowa,
portretów, autoportretów. Pierwszy sukces przyszed∏ wraz
z zamówieniem (1897-1904) – i co wa˝niejsze z realizacjà –
zespo∏u dekoracji dla koÊcio∏a Franciszkanów w Krakowie.
Wn´trze gotyckiego koÊcio∏a „ubra∏” Wyspiaƒski w kostium
awangardowy (secesyjny).
W sk∏ad zespo∏u wesz∏y wizerunki postaci (b∏. Salomea, Êw.
Franciszek, Bóg Ojciec) oraz wyobra˝enie czterech ˝ywio∏ów
(woda, ogieƒ, ziemia, powietrze). Si∏a gestu i intensywnoÊç
u˝ytych barw, przeÊwietlonych dodatkowo Êwiat∏em z zewnàtrz, uczyni∏y z tych prac jedno z najwi´kszych dzie∏ sztuki.

Kraków po˝egna∏ zaledwie 38-letniego artyst´ 28 listopada
1907 r. W kondukcie ˝a∏obnym z KoÊcio∏a Mariackiego przez
Wzgórze Wawelskie do koÊcio∏a Paulinów na Ska∏ce towarzyszy∏o mu kilkadziesiàt tysi´cy osób.
Wyspiaƒski by∏ niewàtpliwie najbardziej awangardowym
przedstawicielem sztuki polskiej swoich czasów. Przez literatur´ okrzykni´ty „czwartym wieszczem”, dla sztuk pi´knych
bezspornie pozostanie pierwszym.
Z dorobku artystycznego Wyspiaƒskiego czerpano wiele razy
i na wiele sposobów. NaÊladowano go niebywale cz´sto. Sta∏
si´ nieustajàcym êród∏em inspiracji, mi´dzy innymi dla Tadeusza
Kantora i Andrzeja Wajdy.
„Powinno si´ mówiç: Pan Wyspiaƒski to by∏ Wielki Pan” –
Tadeusz Kantor.
Anna Ziemba-Micha∏owska

Na Êcianach koÊcio∏a ukaza∏ si´ „zielnik” – olbrzymie nasturcje,
lilie, ró˝e ÊciÊle wype∏ni∏y, zgodnie z duchem ówczesnej sztuki,
wielkie powierzchnie naw Êwiàtyni.
We wrzeÊniu 1900 r. artysta poÊlubi∏ Teodor´ Teofil´ Pytko.
Ma∏˝eƒstwo by∏o dla artysty prze∏omowym wydarzeniem
zarówno pod wzgl´dem prywatnym, jak i artystycznym.
Powsta∏y liczne portrety ˝ony (cz´sto w stroju ludowym),
autoportrety wraz z nià, a tak˝e – najbardziej popularne –
portrety dzieci artysty. S∏ynne wizerunki: „Âpiàcy Mietek”
czy „Helenka” (1900) sà najwybitniejszymi przyk∏adami
portretów dzieci w polskiej szkole malarstwa. Mistrzostwo
w uchwyceniu póz, mimiki mo˝emy odnaleêç w pastelach,
których bohaterami sà znajome lub przypadkowo spotkane
dzieci (portrety Elizy Pareƒskiej z 1905 r., „Dziewczynka gaszàca
Êwiece” z 1893 r.). W cyklu prac „Macierzyƒstwo” lekkà, ale
wyraênà kreskà artysta rysuje matk´ karmiàcà dziecko. W pracach tych mo˝na odnaleêç spokój, podziw i pewnà rzewnoÊç.
Wype∏nionym intensywnymi barwami scenom cz´sto towarzyszà typowe dla Wyspiaƒskiego ornamenty.
Ma∏e, skromne formy malarskie zdominowa∏y w ostatnich
latach twórczoÊç artysty. Podejmowany ju˝ wczeÊniej motyw

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym
Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.

