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„Bo nie jest światło, by pod korcem stało, 
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych, 

Bo piękno na to jest, by zachwycało 
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.” 

Cyprian K. Norwid 
 
 
Szklane rzeźby przyniosły światowy rozgłos Barbarze Urbańskiej-Miszczyk. Twórczość 
Artystki nie kończyła się jednak na szkle, dziedzinie, w której ujawniła swój talent najpełniej, 
i poprzez którą nieustannie poszukiwała nowych wartości wyrazowych. Inwencją twórczą 
objęła również inne gałęzie plastyki. W Jej potężny dorobek w ilości i kunszcie wplecione są 
także dzieła na płótnie oraz grafika, rysunek i collage, a także obrazy komputerowe. Dorobek 
Artystki, to lawina ekspozycji – bez mała trzysta, indywidualnych i zbiorowych w małych 
środowiskach i światowych stolicach, m. in.: Berlinie, Londynie, Meksyku, Moskwie, 
Nowym Jorku, Paryżu, Tokio. Dziesiątki dzieł można podziwiać w Muzeum Narodowym 
(Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu), licznych galeriach sztuki, centrach kultury, uczelniach, 
urzędach, ambasadach i zbiorach prywatnych w USA, Szwajcarii i Polsce. Artystka wręczyła 
Janowi Pawłowi II w 26 rocznicę Pontyfikatu, rzeźbę Czarny Anioł i zestaw figur Trzy 
Madonny. 
 
W życiu artystycznym Barbary Urbańskiej- Miszczyk należy wyróżnić trzy etapy, w każdym 
z nich rysowała się wyraźnie Jej wybita indywidualność i pełna niezależność twórcza. Po 
studiach związała się z Piotrkowem Trybunalskim podejmując się projektowania 
przemysłowego w Hucie „Hortensja”, podnosząc tym samym produkcję szkła gospodarczego 
do rangi artystycznej. Praca w Hucie Szkła zaowocowała siedemdziesięcioma patentami. 
Równocześnie realizowała Ona własne zamierzenia twórcze w tej jakże pięknej lecz kruchej 
materii „tworząc dzieła same w sobie” – mówił  profesor Stanisław Dawski. Miasto Piotrków 
Trybunalski, któremu poświęciła życie zawodowe, artystyczne i pasję społecznika wręczyło 
Barbarze Urbańskiej-Miszczyk  Złotą Wierzę Trybunalską. Spośród wielu uhonorowań 
wymienić należy odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury przyznane przez Ministra Kultury 
i Sztuki.  
  
Pobyt w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie Temple University Tyler School of Art 
Philadelphia, to prezentacja polskiej sztuki, indywidualne wystawy szkła unikatowego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
nowe doświadczenia i rozwiązania twórcze, a przede wszystkim uczestnictwo w wystawie, 
która organizowana jest, jak dotąd, co sześćdziesiąt lat przez Corning, posiadające największe 
na świecie zbiory szkła. Mimo krótkiego pobytu w USA, Fundacja Kościuszkowska 
zorganizowała liczne wystawy Jej rzeźb. Wyrazem najwyższego uznania było przyznanie 
Barbarze Urbańskiej- Miszczykowej członkostwa American Glass Art Society. 
 
Minęło pół wieku jak po raz pierwszy prezentowane było w Wiedniu Jej szkło artystyczne m. 
in. praca dyplomowa, na zbiorowej wystawie szkła i ceramiki zorganizowanej przez Instytut 



Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Od 1994 roku związała się z Wiedniem. W 
stolicy naddunajskiego kraju urządziła wiele ekspozycji, przypomnieć choćby: Cykl twórczy 
Człowiek i Przyroda – wystawa stała.  Czy też w Ogrodzie Japońskim Setagaya Park w 
dziewiętnastej dzielnicy Wiednia wkomponowane w zieleń, ustawione na kamieniach i nad 
rozlewiskiem, w promieniach słońca szklane arcydzieła mieniły się kolorami i lśniły 
przeźroczystością tworzywa. Wyjątkowej dostojności nabrały szklane rzeźby umieszczone 
wśród bezcennych skarbów sakralnych Muzeum Arcybiskupstwa i Katedry Świętego 
Szczepana w Wiedniu przy dźwiękach fortepianu, do którym zasiadła genialna Marta Paulina 
Antkowiak z Polski. Artystka, tę wystawę poświęciła Papieżowi Janowi Pawłowi II w drugą 
rocznicę spotkania z Jego Świątobliwością. Tu w Wiedniu powróciła do pracy pedagogicznej, 
głównie przygotowywania kandydatów na studia i nauki rysunku oraz promowania i 
upowszechniania sztuki dziecięcej. W Wiedniu obchodziła pięćdziesięciolecie  pracy 
twórczej, które zostało uwieńczone wystawą retrospektywną w wiedeńskiej siedzibie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
 
Barbara Urbańska-Miszczyk pozostawiła bogatą spuściznę twórczą odchodząc 
niespodziewanie 20 lutego 2012 roku. Zmarła w Wiedniu w domu profesora Jörga Demusa, 
pianisty i kompozytora, u którego zatrzymywała się podczas pobytu w stolicy Austrii. 24 
lutego 2012 roku spoczęła w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w 
Warszawie. 
 

Wspominając słowa bł. Jana Pawła II,  
powiadam:  

Barbara dziełem swego talentu  
przekroczyła granice przemijania i śmierci 

      Emilia Tomecka 
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