
 
 

KAPELUSZE Z GŁÓW!  

 UNIKATOWA KOLEKCJA Z MUZEUM NOVOJICZINSKIEGO 

20.06.2017 – 5.11.2017 
 

 

Nowy Jiczyn to miasto w południowo-zachodniej części regionu morawsko-śląskiego  

w Czechach. Słynie z kapelusznictwa, którego tradycje sięgają XVI wieku. W 1799 roku 

powstała tu, najstarsza w Środkowej Europie, fabryka kapeluszy. Założona przez rodzinę 

Hückel, znana jako Johann Hückel´s Söhne, była samowystarczalnym przedsiębiorstwem, 

które jako pierwsze w całych ówczesnych Austro-Węgrzech wprowadziło maszynę parową 

do produkcji kapeluszy. Dzięki fabrykom Antona Peschela i Braci Böhm Nowy Jiczyn stał się 

centrum produkcji kapeluszniczej. Po wejściu na rynki zagraniczne, po wojnie francusko 

-pruskiej (1870–1871) firma Hückel stała się głównym producentem kapeluszy na świecie.  

W 1945 roku tutejsze fabryki znacjonalizowano i połączono. Od 1946 funkcjonują pod nazwą 

TONAK. 

 

Kolekcja osobliwych nakryć głowy powstała w 1909 roku w Pradze, a jej założycielem był 

Otakar Hrabě, redaktor czasopisma „Kloboučnickié listy”. W latach 50. XX wieku 

przekazano ją muzeum kapeluszniczemu firmy TONAK. Kolekcja została po raz pierwszy 

udostępniona zwiedzającym w 1949 roku. Obecnie stanowi część zbiorów Muzeum Ziemi 

Novojiczynskiej  

i jest prezentowana w salach Žerotínskiego w zamku, w Nowym Jiczynie na stałej ekspozycji 

„Nechte na hlavě” („Proszę nie zdejmować z głowy”). Wybrana część imponującej kolekcji 

Muzeum Novojiczynskiego od 2014 roku prezentowana jest w formie wystawy objazdowej.  

 

W ramach współpracy pomiędzy Muzeum Narodowym w Kielcach a Muzeum w Nowym 

Jiczynie powstała ekspozycja, którą od 20 czerwca do 5 listopada 2017 roku można oglądać  

w salach wystaw czasowych na parterze Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. Prezentuje 

ona rozwój nakryć głowy od połowy XIX wieku do współczesności. Pokazywane są nie tylko 

kapelusze europejskie, ale też pochodzące z Azji (Bliskiego Wschodu, Chin, Wietnamu, 

Mongolii), obu Ameryk (USA, Boliwii, Meksyku) oraz innych regionów świata. Wśród 

eksponatów znajdują się dekoracyjne kapelusze damskie, szykowne męskie cylindry  

i meloniki, wojskowe czapki i hełmy, ludowe nakrycia głowy, a także kapelusze 

zaprojektowane przez słynnego Philipa Treacy’ego (ur. 1967), który współpracował m.in.  

z Alexandrem McQueenem, Karlem Lagerfeldem, Ralphem Laurenem i Donną Karan. 

Kolejną artystką, której prace można zobaczyć na wystawie, jest czeska projektantka Luba 

Krejci (1925–2005). Wyjątkowa czeska kolekcja została uzupełniona o obiekty polskie, m.in. 

kapelusz myśliwski Henryka Sienkiewicza ze zbiorów Pałacyku w Oblęgorku. Zwiedzający 

mogą zobaczyć też historyczny warsztat kapeluszniczy oraz obejrzeć filmy dotyczące historii  

i wyrobu kapeluszy.  

 

 

 



 

WERNISAŻ WYSTAWY 20 CZERWCA 2017, GODZ. 18  

DAWNY PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH, PL. ZAMKOWY 1, KIELCE 

NA WERNISAŻ ZAPRASZAMY W KAPELUSZACH! 

 

Kurator wystawy: Radek Polach (Muzeum Novojiczinskie) 

Koordynator wystawy: dr Magdalena Śniegulska-Gomuła (MNKi) 
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