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adres

ul. Gajowa 4/8

60–815 Poznań

Zasady otwarcia

Dla grup zorganizowanych

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać pra-

cownię od wtorku do piątku w godzinach 

9.30 do 16.00, po wcześniejszej rezerwacji.

Rezerwacja prowadzona jest pod nr tel. 

61 852 89 71 od wtorku do piątku w godzi-

nach 9.00–17.00 oraz drogą e-mailową:

illa@bracz.edu.pl.

Dla zwiedzających indywidualnych

Zwiedzający indywidualni mogą skorzystać

z oprowadzania po ekspozycji muzealnej 

w każdą ostatnią środę miesiąca. Obowią-

zują zapisy pod nr tel. 61 852 89 71 od wtor-

ku do piątku w godzinach 9.00–17.00 oraz 

drogą e-mailową: illa@bracz.edu.pl.

Zwiedzanie ekspozycji jest bezpłatne.

kontakt

tel. 61 852 89 71

illa@bracz.edu.pl

facebook.com/mieszkaniepracownia.

kazimieryillakowiczowny
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KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA (1888–1983) była poetką, prozatorką, tłumacz-
ką. urodziła się w Wilnie. Wykształcenie średnie zdobywała m.in. w Warszawie, 
w Genewie, w Oksfordzie. Maturę zdała w Petersburgu w 1910 r. Cztery lata 
później uzyskała absolutorium w zakresie filologii polskiej i angielskiej na uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po odzyskaniu niepodległości wróciła do 
Warszawy, gdzie pracowała jako urzędniczka w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych, a w maju 1926 r. podjęła pracę w Ministerstwie Spraw Wojskowych na 
stanowisku osobistego sekretarza Józefa Piłsudskiego. Fascynację Marszałkiem 
opisała w trzech książkach: „Ścieżka obok drogi” (1939), „Słowik litewski. Poezja” 
(1936) i „Wiersze o Marszałku Piłsudskim. 1912–1935” (1936). Należała do naj-
wybitniejszych postaci życia literackiego w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Wyrazista osobowość, żywa inteligencja, siła woli, elegancja, także pewna ka-
pryśność i nieprzewidywalność w kontaktach z ludźmi czyniły z niej osobę fa-
scynującą towarzysko i nieco ekscentryczną. Iłłakowiczówna miała rozległy krąg 
przyjaciół, wśród których byli Maria Dąbrowska, Stanisław I. Witkiewicz, Julian 
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Tuwim. Autorka licznych tomików wierszy, m.in.: „Ikarowe loty” (1911), „Trzy stru-
ny” (1917), „Śmierć Feniksa” (1922), „Połów”(1926), „Płaczący ptak” (1927), „Popiół 
i perły”(1930), „Ballady bohaterskie”(1934), „Lekkomyślne serce” (1959), „Szeptem” 
(1966), „Odejście w tło” (1976). W 1939 r. została ewakuowana do Rumunii, gdzie 
spędziła wojnę. Wróciła do Polski w 1947 r. i zamieszkała w Poznaniu. Pozbawiona 
pracy etatowej, utrzymywała się z przekładów literatury europejskiej i nauczania 
języka angielskiego. Iłłakowiczówna dała piśmiennictwu polskiemu bezcenne 
dzieła przekładowe. Przede wszystkim „Annę Kareninę” Lwa Tołstoja (od 1952 
r. wielokrotnie wznawianą). Przetłumaczyła dramat Fryderyka Schillera „Don 
Karlos, infant hiszpański” (1932), „Egmonta” J.W. Goethego, „Rabina z Bacharach” 
H. Heinego (1956), ponadto prozę Heinricha Bölla „Chleb najwcześniejszych lat” 
(1957), Friedricha Dürrenmatta „Obietnica” (1960). Odkryła i przetłumaczyła dla 
poezji polskiej poezję Węgra Endre Adyego (1943) i Amerykanki Emily Dickin-
son „Poezje” (1965). W ostatnich latach życia, po nieudanej operacji jaskry, była 
ociemniała. Zmarła 16 lutego 1983 r. w Poznaniu.

MIESZKANIE-PRACOWNIA KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY to niewielkie 
muzeum utworzone w mieszkaniu poetki w pierwszą rocznicę jej śmierci – 
16 lutego 1984 r. By zachować cząstkę jej świata, pozostawiono na swoim miej-
scu sprzęty, książki, przedmioty codziennego użytku i obrazy wypełniające wnę-
trze. Przybyła tylko ekspozycja biograficzno-literacka. W przedpokoju urządzona 
została ekspozycja części dorobku wydawniczego poetki. To jedyne w Poznaniu 
biograficzno-literackie muzeum w autentycznym mieszkaniu twórcy.

Więcej na: www.bracz.edu.pl/muzea/mieszkanie-muzeum-kazimiery-illakowiczowny/
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Mieszkanie-Pracownia K. Iłłakowiczówny. Fot. Barbara Ksit.

Mieszkanie-Pracownia K. Iłłakowiczówny. Fot. Barbara Ksit.
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Liścik K. Iłłakowiczówny. Fot. Barbara Ksit.

Różaniec K. Iłłakowiczówny. Fot. Barbara Ksit.
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Zajęcia edukacyjne

Wszystkie tajemnice kazimiery Iłłakowiczówny

Rodzaj zajęć: oprowadzanie ogólne

Dla: młodzież szkolna, dorośli, seniorzy

Koszt: bezpłatne

Czas trwania: ok. 45 minut

Opis: Podczas oprowadzania po Mieszkaniu-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny przyjrzymy 

się losom tej nietuzinkowej kobiety, która skrywała wiele sekretów. Iłła jest postacią fascynu-

jącą z wielu powodów. Była urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sekretarzem 

Ministra Spraw Wojskowych – Józefa Piłsudskiego, ale oprócz tego cenioną w środowisku 

pisarką i  tłumaczką, która mogła pochwalić się znajomością co najmniej sześciu języków 

obcych. Jej życie przypadło na burzliwe czasy – była świadkiem najtrudniejszych momentów 

w polskiej historii. Prywatnie zmagała się z piętnem nieślubnego dziecka, trudnym dzieciń-

stwem oraz skomplikowanymi relacjami z siostrą. O swoim mieszkaniu w Poznaniu mówiła, że 

czuje się tutaj jak na wygnaniu, ale jednocześnie musiała przyznać, że było to jedyne miasto, 

które zaoferowało jej dom, a w nim odnalazła spokój i stabilizację.

Przewodnik, w otoczeniu autentycznych przedmiotów, które należały do poetki, opowie 

o ponad dziewięćdziesięcioletniej biografii Iłłakowiczówny, szczególnie skupiając się na jej 

pobycie w Poznaniu. Wspólnie ze zwiedzającymi odkryje tajemnice związane ze srebrnym 

dzbanuszkiem – pamiątką po… romantycznym wieszczu, drewnianą skrzynią, w której Iłła 

przewoziła cały swój dobytek oraz przynoszącą szczęście podkową. A kiedy poznamy bliżej 

Iłłakowiczównę, spojrzymy także przez okno, za którym rozgrywały się historyczne wydarze-

nia. Zapraszamy do niesamowitej podróży w czasie i przestrzeni!

kufer pełen książek, czyli Iłła w podróży

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna z wykorzystaniem teatru kamishibai

Dla: dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I–III szkoły podstawowej

Koszt: bezpłatne

Czas trwania: ok. 45 minut

Opis: Jak i czego uczyła się Iłłakowiczówna? Prześledzimy jej długą drogę od edukacji w szla-

checkim dworku poprzez szkołę w Warszawie i Petersburgu aż do uniwersytetów w Oks-

fordzie i Krakowie. Ruszymy także w wielką podróż po Europie śladami Iłły, wspólnie z nią 

zdobywając wiedzę i umiejętności. Dowiemy się również, jak podróżowano na początku XX 
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wieku, czy były już wtedy walizki na kółkach oraz co najlepiej sprawdzało się przy transporcie 

kapeluszy!

uczestnicy lekcji wezmą udział w prawdziwym przedstawieniu teatralnym z wykorzystaniem 

papierowego teatru kamishibai, który pozwoli snuć opowieść o licznych przygodach Kazi-

miery Iłłakowiczówny.

„Meble do sensu!” – o codziennym życiu poetki

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne

Dla: uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej

Koszt: bezpłatne

Czas trwania: ok. 45 minut

Opis: Życie poety to nie tylko pogoń za natchnieniem i pisanie wierszy. Zbierając historie 

z biografii Iłłakowiczówny oraz przyglądając się przedmiotom należącym do niej, zorientu-

jemy się, jak wyglądało codzienne życie artystki. Opowiemy o jej „rozmowie kwalifikacyjnej” 

na stanowisko sekretarza Ministra Spraw Wojskowych, o dylematach w pracy tłumaczki oraz 

o problemach mieszkaniowych i jej stosunku do Poznania. Stolica Wielkopolski, nazywana 

przez Iłłę „zagranicą”, stała się jednak jej domem na ponad trzydzieści lat.

Oprowadzanie odbędzie się w autentycznej przestrzeni Mieszkania-Pracowni Kazimiery Ił-

łakowiczówny, gdzie najlepiej można wczuć się w klimat gniazda literackiego i przywołać 

nieskończenie wiele anegdot związanych z ekscentryczną artystką, zgodnie ze słowami z jed-

nego z jej wierszy: „Mówią do mnie ściany swą mową własną!”. Pobyt w mieszkaniu pisarki 

pozwoli także na refleksję o tym, jak zorganizowane były domy po II wojnie światowej, kiedy 

na niewielkiej powierzchni na co dzień funkcjonowało bardzo wiele osób.

W kularach – artyści, urzędnicy i politycy w życiu Iłły

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne

Dla: uczniowie klas VII–VIII szkoły podstawowej

Koszt: bezpłatne

Czas trwania: ok. 45 minut

Opis: Kto komu powinien się pierwszy ukłonić na ulicy? Dlaczego kobiety dzielą się na kape-

luszowe i niekapeluszowe? Kogo ukrywała Iłłakowiczówna za kotarą i dlaczego sama chowała 

się za teatralną kurtyną? Czy naprawdę rządziła Piłsudskim? Jak ugościła profesorów uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza, którzy wręczali jej dyplom przyznania doktoratu honoris 

causa? Czy było w niej więcej damy, urzędniczki czy poetki?
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Zapraszamy na opowieść o życiu towarzyskim Kazimiery Iłłakowiczówny, podczas której 

głos oddamy ludziom jej współczesnym, czerpiąc z bogatych przekazów, ponieważ to z tych 

opowieści zbudować możemy najpełniejszy obraz ekscentrycznej poetki. Refleksje na temat 

kręgów towarzyskich, w jakich obracała się Iłłakowiczówna, opowiadania o organizowanych 

przez nią przyjęciach, nazywanych jourami oraz jej licznych strojach, które zawsze były ideal-

nie dostosowane do okazji, zostaną zilustrowane fotografiami.

Spotkanie u Iłły. Poznań we wspomnieniach

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna

Dla: seniorzy

Koszt: bezpłatne

Czas trwania: ok. 45 minut

Opis: Jak Iłłakowiczówna wspominała pierwszą wizytę w Poznaniu? Gdzie się zatrzymywała, 

odwiedzając miasto przejazdem? Dlaczego spierała się z obsługą Hotelu Bazar? Gdzie urzą-

dziła sobie gabinet, ku wielkiemu niezadowoleniu gospodarza tego miejsca? O co wypyty-

wała kolejarzy na Dworcu Głównym?

Podczas klimatycznego spotkania uczestnicy posłuchają o instytucjach, gmachach i placów-

kach w Poznaniu oraz o związanych z nimi wydarzeniach z życia poetki. Będą mieli okazję 

do przyjrzenia się archiwalnym zdjęciom oraz podzielenia się własnymi wspomnieniami do-

tyczącymi omawianych miejsc. Spotkanie będzie mieć charakter rozmowy o mieście i jego 

historii, poezji oraz Kazimierze Iłłakowiczównie. Wszystko to w oryginalnym wnętrzu miesz-

kania, w którym żyła Iłła.

„Bez ziemi własnej” – Iłłakowiczówna wobec polityki

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne

Dla: studenci, dorośli, seniorzy

Koszt: bezpłatne

Czas trwania: ok. 45 minut

Opis: Choć w historii zapisała się jako poetka, Iłłakowiczówna za swoje prawdziwe przezna-

czenie uważała pracę urzędniczą. Niezależnie od tego, jak nużące bywały jej obowiązki, służ-

ba ojczyźnie napawała ją ogromną dumą.

Podczas oprowadzania tematycznego skupimy się na tych cechach osobowości Iłły, które 

sprawiały, że doskonale sprawdzała się na stanowiskach referendarza oraz sekretarki lub – jak 

wolała być nazywana – sekretarza. Prześledzimy przeobrażenia w jej poglądach politycz-
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nych, które zmieniały się wraz z dojrzewaniem poetki i wstrząsającymi polskim narodem 

wydarzeniami. Odpowiemy na nurtujące wielu pytania: jak Iłła znalazła się na froncie I wojny 

światowej i co ocaliło ją od śmierci? Kiedy poznała Marszałka Józefa Piłsudskiego i czy łączyła 

ich bliższa relacja? Dlaczego patriotyzm skłaniał ją do tego, aby nie rozpoczynać nauki języka 

rumuńskiego? Czy 28 czerwca 1956 roku szyby w mieszkaniu przy ul. Gajowej faktycznie 

zaczęły „dygotać i pękać”? Zapraszamy w podróż po meandrach historii Polski, z którą splotły 

się osobiste losy Kazimiery Iłłakowiczówny.

Spotkania

niepodległa u Iłły, czyli wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Kiedy: listopad 2019 r.

Koszt: bezpłatne

Opis: Służba ojczyźnie napawała Kazimierę Iłłakowiczównę ogromną dumą. Pracę na stano-

wisku sekretarza Ministra Spraw Wojskowych – Józefa Piłsudskiego ceniła bardziej niż bycie 

poetką. Jej losy nierozerwalnie splatały się z polską historią. Z okazji 101. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę, Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny zaprasza na 

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie akordeonu.

O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/mieszkaniepracownia.kazimieryillakowiczowny

na imieninach u Iłły – oprowadzanie dla dorosłych

W kularach – artyści, urzędnicy i politycy w życiu Iłły

Kiedy: marzec 2020 r.

Koszt: bezpłatne

Opis: Zapraszamy na opowieść o  życiu towarzyskim Kazimiery Iłłakowiczówny, podczas 

której głos oddamy ludziom jej współczesnym, ponieważ to z tych opowieści zbudować 

możemy najpełniejszy obraz ekscentrycznej poetki. Powiemy o kręgach towarzyskich, w ja-

kich obracała się Iłłakowiczówna, przytoczymy opowieści o organizowanych przez nią przy-

jęciach, nazywanych jourami, a także wspomnimy o jej licznych strojach, które zawsze były 

idealnie dostosowane do okazji.

O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/mieszkaniepracownia.kazimieryillakowiczowny
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Wielkanoc na Wileńszczyźnie, czyli o tym, czy świąteczne tradycje znają granice

Kiedy: kwiecień 2020 r.

Koszt: bezpłatne

Opis: Wielkanoc w każdym domu jest podobna i inna zarazem. A czy tradycje wielkanocne 

są jak państwa i mają granice? Czy może przenikają się i łączą nas niezależnie od tego, w ja-

kim kraju mieszkamy i jakim językiem mówimy? Zapraszamy na spotkanie, podczas którego 

przekonamy się, czy Święta Wielkanocne w okolicach Wilna wyglądają tak, jak w Polsce, czy 

może zupełnie inaczej.

O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/mieszkaniepracownia.kazimieryillakowiczowny

Wydarzenia

eurOPejSkIe dnI dZIedZIctWa 2019

„Ważne, że Polska jest” – kazimiera Iłłakowiczówna w splocie życia i historii

Kiedy: wrzesień 2019 r.

Koszt: bezpłatne

Opis: Kazimiera Iłłakowiczówna, choć była artystką, zdecydowanie wolała, aby mówiono 

o niej jako o urzędniku państwowym. Była pierwszą kobietą na stanowisku referendarza 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a następnie sekretarzem Ministra Spraw Wojskowych. 

Do pracy podchodziła wyjątkowo skrupulatnie. Dała się poznać jako obowiązkowa, dobrze 

zorganizowana, pracowita i zasadnicza. Wszystko robiła z myślą o tym, że wykonuje służbę 

dla dobra niepodległego kraju, co napawało ją dumą. Jednocześnie jej osobiste losy nieroze-

rwalnie splatały się z polską historią – jak wtedy, kiedy na jej rękach umierał Gabriel Naruto-

wicz, zastrzelony w Zachęcie przez profesora Niewiadomskiego, ale także podczas przewrotu 

majowego, gdy usłyszała pierwsze okrzyki: „Niech żyje Piłsudski!” lub wiele lat później, w lipcu 

1956 r., o którym napisała wiersz „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu”.

O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/mieszkaniepracownia.kazimieryillakowiczowny
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nOc MuZeÓW 2020

Kiedy: maj 2020 r.

Koszt: bezpłatne

Opis: Zapraszamy na noc pełną atrakcji w jedynym w Poznaniu biograficzno-literackim mu-

zeum urządzonym w autentycznym mieszkaniu twórcy, w którym, by zachować cząstkę jego 

świata, pozostawiono na swoim miejscu wszystkie sprzęty, książki i przedmioty codziennego 

użytku.

O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/mieszkaniepracownia.kazimieryillakowiczowny

POZnańSkIe dnI rOdZIny 2020

Bajeczna opowieść kazimiery Iłłakowiczówny

Kiedy: maj 2020 r.

Koszt: bezpłatne

Opis: Zapraszamy na zajęcia adresowane dla rodzin z dziećmi, których kanwą będą wiersze 

dla dzieci pióra Kazimiery Iłłakowiczówny. Jej poezja jest zapisem wspomnień z dzieciństwa, 

które spędziła na Łotwie. Dziewczynka jest baczną obserwatorką otaczającej ją rzeczywisto-

ści – zachwyca się naturą, opowiadanymi przez niańki bajkami i zdarzeniami z codziennego 

życia. Podczas spotkania przewodnik zaprosi najmłodszych do tego niesamowitego świata 

– wypełnionego pięknymi zapachami i dźwięczącą melodią. Wsparciem będą materiały ilu-

stracyjne, przedstawiające kolejne epizody z biografii Iłłakowiczówny.

O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/mieszkaniepracownia.kazimieryillakowiczowny

Promocje książek

„dusza moja patrzy w ciemność” – spotkanie autorskie z profesorem janem Zielińskim

Kiedy: październik 2019 r.

Koszt: bezpłatne

Opis: Zapraszamy na spotkanie promujące książkę „Kazimiera Iłłakowiczówna pod obcym 

niebem. 33 wczesne utwory”. Jest to pieczołowicie wydany i bogato ilustrowany (fotografiami 

autorki i podobiznami czystopisu jednego z wierszy) tomik składający się z dwóch części. 

W pierwszej zamieszczono 33 wczesne utwory cenionej przez wielu znawców i zwykłych 



czytelników poetki Kazimiery Iłłakowiczówny, w tym prozę poetycką i wiersze z bloku, który 

ukazał się w roku 1908 w studenckiej jednodniówce „Pod obcym niebem”, wydanej w Karlsru-

he. Niektóre z nich nie były nigdy przedrukowywane.

W drugiej części, zatytułowanej „Zapoznany debiut Kazimiery Iłłakowiczówny”, historyk li-

teratury, profesor uKSW Jan Zieliński opowiada o swej przygodzie, jaką było poszukiwanie 

jednodniówki z wczesnymi wierszami Iłłakowiczówny, naświetla okoliczności powstania tej 

publikacji i pokazuje jej miejsce w dorobku poetki, wskazując zarazem na powinowactwa 

z malarstwem przełomu wieków (na okładce wykorzystano fragment „Pejzażu z Tobiaszem” 

Jacka Malczewskiego).

O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/mieszkaniepracownia.kazimieryillakowiczowny

Promocja książki „Postacie kobiecości. O poezji kazimiery Iłłakowiczówny”

Kiedy: grudzień 2019 r.

Koszt: bezpłatne, wstęp wolny

Opis: „Choć Kazimiera Iłłakowiczówna ma swoje ustalone miejsce w podręcznikach historii 

literatury, to jednak jej twórczość nie doczekała się dotąd popularnej syntezy. Czy ta ciekawa 

poetka na to zasługuje? Zbigniew Chojnowski, autor książki przekonuje nas, że tak. Jego 

monografia jest pierwszą, pionierską próbą syntetycznego i popularnego ujęcia poezji Iłła-

kowiczówny. Dodajmy od razu – próbą ważną, wypełniającą dotkliwą lukę badawczą” (frag-

ment z recenzji opracowania prof. Zbigniewa Chojnowskiego „Postacie kobiecości. O poezji 

Kazimiery Iłłakowiczówny”).

Serdecznie zapraszamy na spotkanie połączone z wykładem, podczas którego poświęcimy 

uwagę twórczości Iłły, widzianej w powiązaniu ze skomplikowanymi kontekstami historycz-

nymi i biograficznymi.

O terminie spotkania poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegóły: www.bracz.edu.pl i facebook.com/mieszkaniepracownia.kazimieryillakowiczowny


