
 

 

Od 9 do 30 listopada 2010 r. w Bibliotece Jagiellońskiej moŜna 
obejrzeć wystawę pt.  
Profesorowie UJ zaproszeni do Sichowa po zwolnieniu  
z obozu w  Sachsenhausen w 1940 r.  
     
Wystawa podkreśla związki członków rodziny Radziwiłłów 
z Sichowa z grupą naukowców z Uniwersytetu w Krakowie. 
  
W 1940 r. Krzysztof Radziwiłł zaprosił do swojego majątku 
w świętokrzyskim czterech profesorów:    
 - Jana Dąbrowskiego (historyka),  
 - Tadeusza Szydłowskiego (historyka sztuki),  
 - ks. rektora Konstantego Michalskiego (filozofa)  
 - oraz Tadeusza Estreichera  (chemika).  
       
Dla tych wybitnych uczonych Sichów był miejscem 
odpoczynku i odzyskania sił po trudach obozowego Ŝycia 
w Sachsenhausen, gdzie znaleźli się wskutek aresztowania 
podczas Sonderaktion Krakau w 1939.   
 
Tutaj wypoczywali wraz ze swoimi rodzinami, korzystali 
z bogatej biblioteki, czytali Platona na tarasie pałacu 
sichowskiego.  
Pobyt ten został nagle przerwany aresztowaniem przez 
gestapo gospodarzy majątku.  

 
Jedynie ksiądz prof. Michalski został w Sichowie do 1944 pełniąc posługę kapłańską, opiekując się czwórką 
dzieci Radziwiłłów oraz udzielając wsparcia duchowego mieszkańcom tej niewielkiej miejscowości. 
 
Ekspozycja ta, zainicjowana przez jednego z potomków rodu Radziwiłłów, Stefana Dunin-Wąsowicza,  
jest okazją aby przypomnieć ten ciekawy epizod rodzinnej historii oraz przybliŜyć sylwetki tych krakowskich 
naukowców.  
 
Na wystawie zostaną zaprezentowane materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum 
UJ, Muzeum UJ, Archiwum Zgromadzenia KsięŜy Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie, Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Archiwum ASP, Archiwum Kurozwęckiego Popielów, Narodowego 
Archiwum Cyfrowego i Archiwum Rodzinnego Radziwiłłów. 
 
Na szczególną uwagę zasługują następujące eksponaty: 

• rękopis ksiąŜki ks. K. Michalskiego Między heroizmem a bestialstwem,  
• toga prof. Estreichera,  
• fluoroforty ze szkicem Józefa Mehoffera,  
• chemikalia prof. T. Estreichera, wykorzystywane do nowej metody barwienia, 
• korespondencja rodziny Estreicherów z okresu pobytu w Sichowie, w której został dokładnie 

opisany pobyt w majątku Radziwiłłów.  
• Nie mniej waŜne są dokumenty świadczące o działalności naukowej profesorów, a takŜe 

korespondencja obozowa. 
 
Wystawa była wcześniej prezentowana (od 29 sierpnia do 31 października 2010 r.) w pierwszych 
wyremontowanych salach Domu i Biblioteki Sichowskiej im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów w Sichowie 


