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Johann Cybis urodził się we wsi Wróblin (niem. Fröbel) 
koło Głogówka w powiecie prudnickim 16 lutego 
1897 roku jako trzecie dziecko, a drugi syn, Jana Cy-
bisa (1864–1930) i Marii z domu Heida (1871–1904). 
Jego starsze rodzeństwo to Alois (1894-1957) i Agnes 
(Agnieszka, 1896–1975). Po Janie z tego małżeństwa 
urodził się jeszcze trzeci syn – Robert (1898–1917). 
Matka tej czwórki zmarła w 1904 roku na gruźlicę. Oj-
ciec wkrótce ożenił się powtórnie z Anną z domu Giga, 
a z drugiego małżeństwa przyszło na świat pięć sióstr. 

W rodzinnej wsi przyszły malarz spędził tylko jedena-
ście pierwszych lat swojego życia. Od 1908 roku uczył 
się w Królewskim Gimnazjum Katolickim w Głogowie, 
gdzie zdał egzamin dojrzałości w roku 1916. Wkrótce 
po maturze został wcielony do armii pruskiej, w której 
pozostał do końca I wojny światowej. 

Po zakończeniu wojny Cybis mógł kontynuować prze-
rwaną naukę. Ojciec chciał, aby synowie zdobyli prak-
tyczne i prestiżowe zawody. Starszy Alois studiował we 
Wrocławiu medycynę, Johann w 1919 roku rozpoczął 
studia na wydziale prawniczym Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Studia te trwały zaledwie kilka miesięcy. 
W tajemnicy przed ojcem Cybis porzucił uniwersytet 
i od Wielkanocy 1919 roku rozpoczął studia malarskie 
w Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wro-
cławiu (Akademie für Kunst und Kunstgewerbe). W ofi-
cjalnych dokumentach z tych czasów stosuje się nie-
miecką pisownię jego imienia i nazwiska: Johann(es) 
Cibis. 

Jan Cybis 1897–1921

1. Akt urodzenia Johannesa Cibisa, 1897 r., Archiwum Państwowe w Opo-
lu

2. Przepustka umożliwiająca głosowanie w plebiscycie na Górnym Śląsku, 
1921 r., Muzeum Śląska Opolskiego 

3. Dokument przemeldowania z Wrocławia do Krakowa, 1921 r., Muzeum 
Śląska Opolskiego  

4. Legitymacja Akademie für Kunst und Kunsgewerbe (Akademii Sztuki i 
Rzemiosła Artystycznego) we Wrocławiu, 1921 r., Muzeum Śląska Opol-
skiego



Po plebiscycie na Górnym Śląsku, który miał zdecydo-
wać o przynależności państwowej tego regionu, Cy-
bis przerwał studia we Wrocławiu i rozpoczął naukę 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przyjął wów-
czas polskie obywatelstwo, od tego czasu posługiwał 
się też polską wersją pisowni imienia i nazwiska: Jan 
Cybis.

Po krótkim pobycie w pracowniach innych profesorów 
Cybis znalazł się ostatecznie w pracowni prof.  Józefa 
Pankiewicza. W 1924 roku grupa studentów Pankie-
wicza, wielkiego admiratora francuskiego malarstwa, 
zawiązała nieformalną grupę „Komitet Paryski”, któ-
rej celem było zebranie funduszy na studia malarskie 
w Paryżu. Wyjazd nastąpił 1 września 1924 roku. W gru-
pie „kapistów” – jedenastu studentów krakowskiej aka-
demii – był także Jan Cybis i jego świeżo poślubiona 
żona, koleżanka ze studiów – Hanna Rudzka.

„Mieliśmy pieniędzy na siedem tygodni, a zostaliśmy 
tam siedem lat”  – pisał o czasach paryskich Cybis. Mło-
dzi adepci sztuki chłonęli atmosferę artystycznego 
centrum, lecz najbardziej interesowały ich nie gorą-
ce wydarzenia, a ponadczasowa sztuka dawna: „Luwr 
wciąż podnoszący nasze ambicje uczył nas nieustan-
nie pokory” – pisał jeden z „kapistów” Józef Czapski. 

W latach 30. Jan Cybis wraz z żoną powrócił do Polski, 
zatrzymali się najpierw w Warszawie, a od 1934 roku 
zamieszkali w Krakowie. Artysta zajmował się wów-
czas nie tylko malarstwem, ale także pracą w związku 
plastyków i redagowaniem czasopism artystycznych. 
Ważnym dla niego zagadnieniem były problemy edu-
kacji artystycznej. 

Wrzesień 1939 roku zastał Jana Cybisa na wschodnich 
terenach Polski, które znalazły się pod okupacją ra-
dziecką. Malarz związał się wówczas z Heleną Zarem-
bianką. W 1941 roku w Krzemieńcu przyszedł na świat 
ich pierworodny syn – Jacek. Cybisowie pozostali tam 
do 1943 roku, kiedy to – wobec nasilających się  napa-
ści Ukraińców – opuścili Wołyń i wyjechali do Warsza-
wy. Tu przeżyli powstanie, w którym stracili większość 
dobytku i prac Jana.

Jan Cybis 1921–1945

1. Récépissé ou de renouvellement de la carte N’ 266201 (République Fran-
caise) z dn. 20.07.1933 r., Muzeum Śląska Opolskiego 

2. Legitymacja Obywatelskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym 
w Krakowie nr 5070 wydana 18.02.1937 r., Muzeum Śląska Opolskiego

3. Karta legitymacyjna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 1922 r., Mu-
zeum Śląska Opolskiego

4.  Brudnopis życiorysu załączonego do listu Cybisa kierowanego do Sta-
nisława Michalskiego, dyrektora Funduszu Narodowego w Warszawie 
z 1931 r., Muzeum Śląska Opolskiego



Od 1945 roku rodzina Cybisów, powiększona o uro-
dzonego w tym roku drugiego syna – także Jana, osia-
dła na dobre w Warszawie. Artysta mocno zaangażo-
wał się w pracę na rzecz środowiska – został wybrany 
do Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków, re-
dagował „Głos Plastyków”. Podjął także pracę pedago-
giczną w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Trudny dla artysty był czas socrealizmu. Cybis został od-
sunięty z akademii, jego malarstwo uznano za „zbęd-
ny formalizm”, nieprzystający do socjalistycznej rze-
czywistości. W okresie „odwilży” malarz powrócił do 
życia artystycznego. W 1956 roku odbyła się jego mo-
nograficzna wystawa w „Zachęcie”, to właśnie wtedy 
słynny meksykański malarz Diego Rivera określił Cybi-
sa mianem „po trzykroć malarza, po trzykroć poety”.  W 
1957 roku artysta ponownie objął katedrę malarstwa 
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w tym sa-
mym roku został wybrany na prezesa Zarządu Głów-
nego Związku Polskich Artystów Plastyków. 

W czasach powojennych chętnie odwiedzał rodzinny 
Wróblin. Swą pierwszą wizytę opisał w Dziennikach: 
„Latem 1946 roku Zygmunt Kłopotowski zabrał nas 
autem. […] Byliśmy tam dwa dni czy trzy. Zobaczyłem 
ich po dwudziestu dwóch latach nieobecności. Nie 
mówiliśmy sobie wszystkiego. Należeliśmy tyle lat do 
wrogich społeczeństw. [...] Wieś wydała mi się piękna!”.

W Akademii Sztuk Pięknych pracował Cybis do przej-
ścia na emeryturę w 1968 roku. Do końca czynnie 
uczestniczył w życiu artystycznym. Zmarł w Warsza-
wie 13 grudnia 1972 roku. Jest pochowany w Alei Za-
służonych na Cmentarzu Powązkowskim.

Jan Cybis 1945–1972

1–2. Wycinki z gazet dotyczące udziału Jana Cybisa w XXIV Biennale w We-
necji (1948 r.), Muzeum Śląska Opolskiego

3. Dyplom Nagrody Państwowej z 1955 r., Muzeum Śląska Opolskiego



[…] w moim malarstwie próbuję skojarzyć coś mię-
dzy ekspresjonizmem niemieckim i Bonnardem. To 
nie może być nic innego jak niedobre małżeństwo. 
[…] mam zachcianki brutalizmu, bo wychowali mnie 
ekspresjoniści niemieccy. Równocześnie mam do 
tego niechęć, bo byłem we Francji [...] sztuka polska 
nie dała mi nic, ale do niej należę.

Jan Cybis, Notatki malarskie.  
Dzienniki 1954–1966, Warszawa 1980, s.107–108.

Zima w Warszawie – widok z pra-
cowni, pł., ol.,  60 x 81 cm, 1964 r.,  
nr inw. MSO/S/1092, sygn. „J. Cybis”



Nie zajmowałem się malarstwem nigdy pod kątem 
tematu. Jabłko czy głowa, zadanie było to samo, 
trzeba było namalować. Nie wymyśliłem tego jako 
zasady, była dość powszechna w latach mojej mło-
dości.

Jan Cybis, Notatki malarskie.  
Dzienniki 1954–1966, Warszawa 1980, s. 133.

Kutry w zatoce, pł., ol., 60 x 81 cm, 
1971–1972 r., nr inw. MSO/S/1095, 
sygn. „J. Cybis”



W mojej naturze nie ma żadnego polotu. Mógłbym 
dłubać całe życie jedno płótno w tym celu tylko, żeby 
się dowiedzieć, dlaczego mi w nim nie wychodzi ja-
kaś rzecz.

Jan Cybis, Notatki malarskie.  
Dzienniki 1954–1966, Warszawa 1980, s. 139.

Leżąca,  pł., ol., 54 x 73 cm, 1949 r.,  
nr inw. MSO/S/1200, sygn. „J. Cybis”



Wiem, że jako malarz jestem dla niektórych postacią 
śmieszną. Nie biorę żadnego udziału w wyścigu no-
woczesności. Jestem nieprzemakalny, wodoszczelny, 
tępy jak but. Nie wierzę w postęp. I nie robię postę-
pów. Jak pierwszy lepszy dureń uważam Rafaela za 
największego malarza. A przy tym mam tupet mieć 
się za nie głupszego niż moi przyjaciele.

Jan Cybis, Notatki malarskie.  
Dzienniki 1954–1966, Warszawa 1980, s. 277.

Martwa natura z czerwonym  
dywanikiem,  pł., ol., 54 x 73 cm, 
1946 r., nr inw. MSO/S/1192, sygn. 
„Jan Cybis”



... malowany jest grubo nakładaną farbą, której ciężar 
ma potęgę lawiny. Ale głowa ta osadzona jest na wą-
skiej łodydze szyi, wyrastającej z korpusu ciała, które 
już właściwie nie istnieje. […] Cały świat zawarty jest 
już wewnątrz głowy. Kiedy wpatruję się w ten portret 
– a ciemne oczy hipnotyzują, wciągają – przypomina 
mi się inny śmiertelny wizerunek: portret starego śmie-
jącego się Rembrandta. […] Cybis widzi coś, czego my 
nie dostrzegamy – to pewne.

Anna Markowska,  
Definiowanie sztuki – objaśnianie świata:  

o pojmowaniu sztuki w PRL-u,  
Katowice 2003 r.

Głowa [autoportret],  
pł., ol., 81 x 65 cm, 1964–1972 r.,  
nr inw. MSO/S/2578



Po śmierci malarza postanowiono utworzyć w Mu-
zeum Śląska Opolskiego kolekcję prac Jana Cybisa – 
syna ziemi opolskiej. Obecnie liczy ona 90 obrazów 
olejnych i 846 prac na papierze i jest największą oraz 
najbardziej reprezentatywną kolekcją prac Jana Cybisa 
w Polsce. Najstarsze obrazy olejne to studia malowane 
we Francji w latach 20. XX wieku pod wyraźnym wpły-
wem postimpresjonistów, kolejne prace – powstają-
ce aż do śmierci artysty – dokumentują wszystkie lata 
twórczości, będąc świadectwem rozmaitych prób eks-
presji i realizacji postulatu „malarskiego rozstrzygnię-
cia obrazu”. 

W bogatym zespole prac na papierze również znajdzie-
my zarówno te najstarsze, jak przesłany jeszcze z gim-
nazjum do rodzinnego domu, wykonany gwaszem 
pejzażyk (przed 1916 r.) czy rysunki powstałe w okresie 
rozpoczęcia nauki we wrocławskiej akademii (1919 r.), 
jak i późniejsze szkice: notowane „na szybko” widoki, 
studia aktów, autoportrety i portrety znajomych, a tak-
że wspaniałe akwarele. 

Znakomitym uzupełnieniem kolekcji są także osobiste 
rzeczy artysty – począwszy od podręczników i przybo-
rów szkolnych, poprzez bogaty księgozbiór dotyczący 
sztuki, rękopisy, dokumenty aż po przedmioty używa-
ne do układania martwych natur i przybory malarskie.  

Kolekcja

1. Studium portretowe, oł., pap., ok. 1919 r., MSO/S/1136/8
2. Akty, atrament., pap., 33 x 26 cm, 1922 r., MSO/S/1136/13
3. Egzemplarz książki E. Fromentina Les maîtres d’autrefois: Belgique, Hol-

lande, którą Jan Cybis przetłumaczył na język polski, i rękopis tłuma-
czenia. Polską edycję wydało w 1956 roku Ossolineum pod tytułem Mi-
strzowie dawni

4. Kaseta malarska i pędzle Jana Cybisa, Muzeum Śląska Opolskiego 



Poszukując nowego miejsca na prezenta-
cję sztandarowej kolekcji, opolskie muzeum 
pozyskało w 1994 roku. budynek przy ul. 
Ozimskiej 10, wcześniej zajmowany przez kil-
kadziesiąt lat przez opolskie Biuro Wystaw 
Artystycznych. Po kapitalnej przebudowie 
wnętrz przeprowadzonej wg projektu Małgo-
rzaty i  Antoniego  Domiczów, w 2000 roku. 
otwarto Galerię Muzeum Śląska Opolskiego 
ze stałą wystawą prac Jana Cybisa. Obok wy-
stawy stałej w galerii prezentowane są, zwią-
zane tematycznie,  dwa cykle wystaw czaso-
wych: „W kręgu Cybisa” oraz „Laureaci nagrody 
im. Jana Cybisa”.

Pierwszy cykl zainaugurowano w 2001 roku. 
wystawą twórczości jedynego jak dotąd 
opolanina-laureata tej prestiżowej nagrody 
– Krzysztofa Buckiego. W następnych latach 
prezentowano malarstwo najwybitniejszych 
polskich twórców powojennych: Leona Ta-
rasewicza, Tadeusza Dominika, Stefana Gie-
rowskiego, Jana Dobkowskiego, Rajmunda 
Ziemskiego, Jerzego Panka, Jacka Sempoliń-
skiego, Barbary Jonscher, Jacka Sienickiego 
i Jacka Waltosia. 

Cykl drugi – „W kręgu Cybisa” prezentuje 
twórczość artystów równolatków Jana Cybi-
sa, członków Komitetu Paryskiego. Pokazano 
w nim dotychczas malarstwo Hanny Rudz-
kiej-Cybisowej, Piotra Potworowskiego, Zyg-
munta Waliszewskiego, Artura Nachta-Sam-
borskiego i Stanisława Szczepańskiego.

Po remoncie i termomodernizacji, jakie zo-
staną przeprowadzone w 2017 roku w ra-
mach projektu pod nazwą „Światło na sztukę 
– ochrona i rozwój infrastruktury obiektów 
Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. 
Jana Kochanowskiego celem poprawienia 
odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej 
oferty kulturalnej”, z początkiem roku 2018 
znów zaprosimy zwiedzających na Ozim-
ską 10 do oglądania obrazów Jana Cybisa 
– jednego z najważniejszych polskich ma-
larzy XX wieku.

Galeria

Fot. M. Maruszak



Rok Jana Cybisa w województwie opolskim  
pod honorowym patronatem Andrzeja Buły  
– Marszałka Województwa Opolskiego


