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3 października 2012 roku zmarł 
prof. dr hab. krzysztof urbański – dy-
rektor muzeum narodowego w kiel-
cach w latach 1989-1990 i 2002-2008. 
urodzony w 1940 roku w kielcach 
krzysztof urbański z ojca Czesława  
i matki krystyny z domu muszyńskiej 
swoje życie zawodowe związał z kielca-
mi i krakowem. Był muzealnikiem, ale 

też wykładowcą akademickim. W kiel-
cach ukończył „szkołę ćwiczeń” przy 
Liceum pedagogicznym przy ulicy Leś-
nej, a następnie Liceum ogólnokształ-
cące im. Hanki sawickiej. szkolne lata 
opisał potem ze swadą w wydanych  
w kielcach wspomnieniach z lat 1947-
1959 od „Ćwiczeniówki” po „Strasz-
ną” hankę. jak wielu jego rówieśników 
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rozpoczął naukę w kieleckim studium 
nauczycielskim, gdzie ujawniło się 
jego zainteresowanie historią, i skąd 
szybko trafił na drugi rok historii Wyż-
szej szkoły pedagogicznej w krakowie.  
W 1965 roku napisał tu pod kierun-
kiem prof. Heleny rzadkowskiej i obro-
nił pracę magisterską o roli kielc  
w wydarzeniach lat 1860-1864. oparł 
ją na źródłach archiwalnych i otrzymał 
ocenę bardzo dobrą. Wrócił do kielc. 
podjął pracę w szkolnictwie, potem  
w zakładzie karnym. pracował nauko-
wo, publikował, trafił do referatu Hi-
storii przy komitecie Wojewódzkim 
pzpr. napisał pod kierunkiem doc. dr. 
zbigniewa tabaki pracę doktorską  
o komunistach polskich w więzieniach 
województwa kieleckiego w latach 
1918-1939. obronił ją na Wydziale  
Humanistycznym krakowskiej Wsp  
w 1977 roku. po obronie doktoratu zo-
stał zastępcą dyrektora d.s. nauko-
wych w muzeum narodowym w kiel-
cach. W latach 1986-1989 pracował 
jako Wojewódzki konserwator zabyt-
ków, później został dyrektorem muze-
um narodowego w kielcach. Był nim 
dwukrotnie, po raz pierwszy w latach 
1989-1990 i ponownie od 2002 do 
2008.

Był historykiem z intuicją, ale rów-
nocześnie był systematycznym na-
ukowcem. umiał doskonale poruszać 
się w archiwaliach i zbierać rozproszo-
ne informacje. publikacje poświęcone 
były muzealnictwu i historii regionu. 
Były to nie tylko artykuły naukowe, ale 
także popularyzatorskie. Właśnie za 
popularyzację historii otrzymał w 1987 
roku nagrodę Funduszu nauki i kultu-
ry im. s. staszica.

już w 1987 roku, jako jeden z pierw-
szych w polsce, podjął badania dziejów 
ludności żydowskiej w regionie. o Ży-
dach pisał, bo uważał, że to ważna 
część historii. W 1989 roku w muzeum 
narodowym w kielcach otwarta zosta-
ła wystawa Społeczność żydowska  

w Kielcach, której był pomysłodawcą  
i realizatorem. Wystawa, wyróżniona 
potem przez ministra kultury i sztuki 
jako wydarzenie kulturalne roku, była 
pierwszym przedsięwzięciem, które 
przełamało barierę między środowi-
skiem kieleckich Żydów, zdecydowanie 
negatywnie dotąd nastawionych do 
kielc, a miastem, skąd pochodzili oni  
i ich przodkowie.

W 1990 roku, jako dyrektor muze-
um narodowego, krzysztof urbański 
doprowadził do rekonstrukcji otworzo-
nego w 1938 roku i zniszczonego przez 
niemców sanktuarium marszałka  
józefa piłsudskiego w kieleckim pała-
cu. odtworzony też został i udostęp-
niony zwiedzającym pałacowy ogród 
włoski.

przez cały czas nie zaniedbywał 
pracy naukowej. W 1994 roku za pracę 
Kieleccy Żydzi otrzymał w krakowie 
tytuł doktora habilitowanego. Było to 
pierwsze całościowe opracowanie hi-
storii Żydów w kielcach, w którym po-
ruszony został także problem pogromu 
z lipca 1946 roku, a także sprawa ży-
dowskiego mienia i jego zwrotu daw-
nym właścicielom. Wkrótce ukazała się 
Zagłada ludności żydowskiej Kielc 
1939-1945, wyróżniona nagrodą „poli-
tyki”, a krzysztof urbański dostał pro-
pozycję pracy w krakowskiej Wsp.

traktował ją niezwykle poważnie, 
był lubianym przez studentów wykła-
dowcą, zbierał też ciągle materiał do 
kolejnych książek. W 1995 roku ukazał 
się opracowany przez krzysztofa ur-
bańskiego wspólnie z szefem ziomko-
stwa kieleckich Żydów w izraelu rafa-
elem Blumenfeldem Słownik historii 
kieleckich Żydów, a pięć lat później 
Leksykon dziejów ludności żydowskiej 
Kielc 1789-1999. W środowisku kiele-
ckich Żydów był ceniony także za bez-
pośredniość i otwarte stawianie spra-
wy, nawet gdy ostro dyskutował  
o pogromie, odpierając antypolskie ata-
ki o antysemityzm.

Marek Maciągowski



309

W 2003 roku ukazał się kolejna  
książka k. urbańskiego Gminy żydow-
skie duże w województwie kieleckim,  
a w 2006 roku Gminy żydowskie małe 
w województwie kieleckim w okresie 
międzywojennym. to podstawowe dziś 
prace, bez których nie może się obejść 
nikt, kto chce dowiedzieć się czegoś  
o dziejach ludności żydowskiej w regio-
nie. powstała też starannie udokumen-
towana Zagłada Żydów w dystrykcie 
radomskim, tłumaczona na język an-
gielski praca o zagładzie Żydów w kiel-
cach, historia kieleckiej gminy w języ-
ku hebrajskim, a także w 2008 roku 
praca Stosunek kielczan do demonstra-

cji lat 1861-1862 i powstania stycznio-
wego. ten bogaty dorobek naukowy 
sprawił, że w kwietniu 2007 roku 
krzysztof urbański otrzymał tytuł 
profesora nauk humanistycznych. na 
krakowskiej uczelni, w której pracował 
do 2010 roku, prowadził wykłady z hi-
storii powszechnej XX wieku, po-
wszechnej historii stosunków politycz-
nych, stosunków narodowościowych 
współczesnego świata.

Był odznaczony m.in. krzyżem ofi-
cerskim i kawalerskim orderu odro-
dzenia polski, złotym i srebrnym 
krzyżem zHp, medalem „Gloria ar-
tis”.
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