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Nagle i w tragicznych okolicznościach odszedł Profesor Jerzy Skowronek. W ybitny hi
storyk, Człowiek niezwykle życzliwy, otwarty na współpracę z w ielom a środowiskami. 
W śród licznych instytucji, które szczyciły się współpracą z Profesorem , było także - chociaż 
dopiero w kilku ostatnich latach - M uzeum  Niepodległości. I trzeba przyznać, że do proje
któw kolejnych wystaw, w przypadku gdy zwracaliśmy się do Profesora o fachową konsul
tację, odnosił się entuzjastycznie. Swoją w iedzą i autorytetem, od pewnego mom entu ju ż  ja 
ko Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, wspierał naszą m łodą placów kę w dziele 
w yszukiwania i udostępniania społeczeństwu cennych, a nieznanych wcześniej dokum en
tów. Rezultaty naszych poszukiwań w archiwach rosyjskich (głównie w M oskwie, w latach 
1990-1995 prowadziła je  dr Zofia Orłów-Strzyżewska, st. kustosz M uzeum  X Pawilonu 
C.W .) oceniał wysoko, skłaniał się też do wspólnego (NDAP i M uzeum  Niepodległości) 
wydania drukiem najciekawszych tekstów źródłowych. W  grę wchodziły wówczas takie te
maty, jak  insurekcja kościuszkowska, udział Polaków w kam panii napoleońskiej 1812 r, Po
wstanie Listopadowe. Brak środków i trudności związane z utworzeniem  zespołu, który mó
głby zająć się edycją źródeł, uniemożliwił realizację ciekawego przedsięwzięcia. Niemniej 
propozycję Profesora przyjęliśm y jako swoiste wyzwanie - przynajmniej niektóre, najcieka
wsze dokum enty publikujem y na łam ach "Niepodległości i Pamięci".

W spółpraca M uzeum Niepodległości z Profesorem  Jerzym  Skowronkiem  nie ogranicza
ła się tylko do konsultacji historyczno-archiwistycznych. M imo ogromu zajęć, wyjazdów 
zagranicznych i krajowych, współpracy z innymi instytucjami, Profesor starał się pozytyw
nie odpowiadać na nasze kolejne i różnorodne propozycje współdziałania. N ie odmawiał 
spotkań z młodzieżą, której w sposób dalece odbiegający od rutynowego akadem ickiego 
wykładu, opowiadał np. o Konstytucji 3 M aja. Znakom icie też poprowadził dyskusję pane
low ą (4 lutego 1996 r.) - z udziałem innych, też znakomitych historyków, m.in. prof. dr hab. 
Janusza Tazbira i prof. dr hab. M.M. Drozdowskiego - poświęconą Tadeuszow i Kościuszce, 
jako  bohaterowi narodowemu. W pisał się też Profesor na trwałe jako  Autor, szkoda że tylko 
jednym  artykułem, w nasze czasopismo "Niepodległość i Pamięć". Artykułu o powstaniach 
narodowych, który zamówiliśmy kilka miesięcy wcześniej, już  nie zdążył nam przekazać do 
druku.

W ypada też powiedzieć, że M uzeum X Pawilonu C.W . starając się w iosną 1996 r. o N a
grodę Syrenki (w 400-lecie stołeczności W arszawy), otrzym ało - jako  istotny argum ent - od 
Profesora bardzo kompetentną opinię.
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M uzeum Niepodległości łączyły z Profesorem  Skowronkiem liczne i wspólne problem y 
naukowe, chociaż - ze zrozumiałych względów - nasze kontakty na co dzień były raczej 
sporadyczne. N ie zdążyliśmy z Profesorem  om ówić i uzgodnić wielu planów - m.in. zw ią
zanych z wystawą w 200-lecie M azurka Dąbrowskiego, z sesją naukow ą o Polakach nad 
M orzem Czarnym  (XIX w.), dalszych publikacji na łamach "NiP" itp. M ając na względzie 
bardzo dobrze układającą się współpracę zaprosiłem w 1995 r. Profesora do udziału w R a
dzie naszego M uzeum, uzyskując odpowiedź pozytywną. Liczyliśmy na dalsze, dobre efe
kty współpracy - tym bardziej, że 22 stycznia 1996 r. Rada wybrała na swojego przewodni
czącego właśnie Profesora Jerzego Skowronka. Jakże tragiczny dzień 23 sierpnia 1996 r. 
przeciął linię życia Profesora, przekreślając nieubłaganie jakiekolw iek i czyjekolw iek ra
chuby na realizację wspólnych planów.

Profesor Jerzy Skowronek pozostanie we wdzięcznej pamięci kierow nictw a i pracowni
ków M uzeum Niepodległości. W  pewnej mierze dorobek Profesora został wpisany także w 
działalność naszego Muzeum. Niem niej, chcę podkreślić, że z całą pew nością nie poprze
staniemy tylko na wspominaniu współpracy z Profesorem  - wiedza jak ą  nam pozostawił 
niewątpliwie będzie jeszcze przez wiele lat użyteczna, tak dla nas, m uzealników, jak  i szer
szych kręgów społeczeństwa.

Andrzej Stawarz

Wspomnienie o Profesorze 
Jerzym Skowronku

Chociaż nie byłam bliską współpracownicą Profesora Jerzego Skowronka, to miałam 
m ożliwość niecodziennej współpracy z Profesorem. Dzięki temu poznałam  Profesora bliżej, 
jako  Człowieka ogromnie otwartego i szczerze oddanego. Znajom ość nasza została zapo
czątkowana dosłownie w pierwszym dniu urzędowania Profesora jako N aczelnego D yrekto
ra Archiwów Państwowych. W tym czasie M uzeum Niepodległości przygotow yw ało pier
wszą, opartą na rosyjskiej dokumentacji archiwalnej wystawę pt. "Z N apoleonem  do Rosji". 
Nowy dyrektor przyjął mnie bez żadnego wstępnego um ówienia wizyty. Po zapoznaniu się 
z naszymi problem ami wyraził szczere zainteresowanie pom ysłem  i koncepcją wystawy, a 
szczególnie przywiezionymi na nią z M oskwy dokumentam i. Przeglądając je , powtarzał ze 
wzruszeniem, że przecież jeszcze całkiem niedawno, pracując w archiwach rosyjskich nie 
mógł uzyskać nic co dotyczyło okresu po 1805 roku, a teraz, proszę - takie wspaniałości i to 
na biurku we własnym gabinecie. Nie mógł się powstrzym ać od przerzucenia wszystkich 
dokum entów, wypowiadając przy każdym swoją opinię, w każdym przypadku ważną dla 
nas w związku z kształtowaniem kompozycji wystawy. Obiecał wówczas, i słowa dotrzy
mał, pomóc w opracowaniu kom entarza i przetłum aczeniu niektórych dokumentów.


