Odkryj przesz³oœæ
dla przysz³oœci

Pu³awy
- Muzeum Czartoryskich w Pu³awach

Kazimierz Dolny

s³a

Janowiec
- Muzeum Zamek
w Janowcu

Wi

Muzeum Nadwiœlañskiemu
w Kazimierzu Dolnym. Od
5 maja tego roku w willi Pod
Wiewiórk¹ dzia³a literacki
oddzia³ Muzeum.
Sta³a ekspozycja muzealna
z a c h o w a ³ a a u t e n t y c z ny
wystrój domu. Najbardziej
interesuj¹cymi eksponatami
s¹: piec huculski z po³. XIX
wieku, najcenniejszy zabytek
ceramiki pokuckiej w Polsce,
obraz Tadeusza Pruszkowskiego pt. Menia z Kazimierza i portrety rodziny
Kuncewiczów autorstwa
Antoniego Michalaka.

- Dom Kuncewiczów
- Kamienica Celejowska
- Muzeum Przyrodnicze
- Muzeum Sztuki Z³otniczej
- Galeria Wystaw Czasowych
/ Rynek 19

¯mijowiska
- Grodzisko ¯mijowiska

Dom Kuncewiczów prowadzi
dzia³alnoœæ eduk ac yjn¹,
artystyczn¹ i ekspozycyjn¹
zwi¹zan¹ z literatur¹ oraz
dziejami inteligencji polskiej
XIX i XX wieku.

Muzeum Nadwiœlañskie w Kazimierzu Dolnym
ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny
tel./fax: +48 81 881 02 88
sekretariat@mnkd.pl

www.mnkd.pl
e-mail: kuncewiczowka@mnkd.pl
www.facebook.com/MuzeumNadwislanskie
www.facebook.com/DomKuncewiczow
www.youtube.com/MuzeumNadwislanskie
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„Odkryj przesz³oœæ dla przysz³oœci”

Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów
Wszystkie drogi
w Kazimierzu
prowadz¹ do Domu
Kuncewiczów?
Mamy tak¹ nadziejê.
W niemal idealnej
siedzibie otoczonej
piêknym ogrodem,
odnajdziesz spokój
i czas utracony.

Drewniany budynek, zwany
te¿ will¹ Pod Wiewiórk¹, zosta³
wzniesiony w 1936 r., wed³ug
projektu Karola Siciñskiego,
dla wybitnej pisarki Marii
Kuncewiczowej (1895–1989)
i jej mê¿a, Jerzego Kuncewicza
(1893–1984), prawnika,
polityka oraz literata. Dom by³
letni¹ siedzib¹ w³aœcicieli,
którzy na sta³e mieszkali wraz z
synem Witoldem (1922–2009)
w Warszawie przy Placu Trzech
Krzy¿y. Po wybuchu II wojny
œwiatowej Kuncewiczowie
udali siê na emigracjê wraz
z grup¹ uchodŸców ze stolicy,

Muzeum
zaprasza

codziennie

którzy w willi Pod Wiewiórk¹
odbywali krótki postój
w czasie ewakuacji z Warszawy
przez Rumuniê na Zachód.
Wœród nich znaleŸli siê m.in.
Julian Tuwim, Antoni S³o-

nimski i Kazimierz Wierzyñski.
W latach 1939–40 Kuncewiczowie mieszkali we Francji,

nastêpnie w Wielkiej Brytanii.
W po³. lat 50. XX w. przenieœli
siê do USA. Tymczasem,
w l. 1939–44, kazimierska
siedziba znajdowa³a siê
w rêkach niemieckich
okupantów, póŸniej, w czasie
forsowania Wis³y, zosta³a
zarekwirowana przez sztab
Armii Czerwonej, nastêpnie –
a¿ do r. 1962, s³u¿y³a Urzêdowi
Bezpieczeñstwa jako oœrodek
kolonijny dla dzieci.
Kuncewiczowie wrócili do
K azimierza po tr waj¹cej
ponad 20 lat emigracji. Jednak
w willi Pod Wiewiórk¹ spêdzali

Maj-wrzesieñ w godz. 10:00-17:00, paŸdziernik-kwiecieñ w godz. 09:00-16:00
Nieczynne w: Nowy Rok (1 stycznia), Niedzielê Wielkanocn¹,
œwiêto Bo¿ego Cia³a (do godz. 13:00), 1 i 11 listopada, Bo¿e Narodzenie (25 grudnia)

tylko wiosnê i lato, prowadz¹c
intensywne ¿ycie towarzyskie
w gronie wybitnych
osobistoœci, natomiast jesieni¹
i zim¹ przebywali za granic¹,
zazwyczaj w Rzymie. Dopiero
po œmierci Jerzego
Kuncewicza, 14 III 1984 r.,
Maria Kuncewiczowa podjê³a
decyzjê o ca³orocznym

pobycie w Kazimierzu.
Mieszka³a tu piêæ lat, a¿ do
swojej œmierci 15 VII 1989 roku.
Od roku 1991 will¹ Pod
Wiewiórk¹ opiekowa³a siê
Fu n d a c j a K u n c e w i c z ó w.
Za³o¿y³ j¹ syn Marii i Jerzego
Kuncewiczów – Witold,
obywatel USA, który
w r. 2005 sprzeda³ dom

Muzeum Nadwiœlañskie w Kazimierzu Dolnym
Oddzia³ Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów
ul. Ma³achowskiego 19, 24-120 Kazimierz Dolny
tel. +48 81 881 01 02

