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HISTORIA MUZEUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
W KIELCACH 1945 —  1961 R.

Ogólne zniszczenia — skutek minionej wojny w latach 1939—1945 — 
nie ominęły również m uzealnictwa. Z sześciu istniejących w 1939 r. na te
renie woj. kieleckiego, na ogół skrom nych lecz żywotnych placówek m uzeal
nych (Kielce, Radom, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Wąchock, 
Sandomierz) ocalały jedynie zbiory muzeów: w Kielcach, Radomiu i Sando
mierzu — mocno zresztą uszczuplone. W tej sytuacji prace nad organizacją 
muzeów należało po wyzwoleniu rozpocząć właściwie od podstaw. Do zada
nia tego środowisko kieleckie było jednak przygotowane. W ostatnich mie
siącach wojny grupa kielczan zbierała się konspiracyjnie u znanego geologa, 
prof. J. Czarnockiego, celem nakreślenia zadań i omówienia sposobu reali
zacji przyszłego ruchu regionalnego w wyzwolonej Kielecczyźnie. Jako je
den z czołowych elementów projektow anej działalności widziano muzeum, 
związane ściśle w swej pracy z program em  Insty tu tu  Badań Regionalnych, 
którego powstanie również projektowano.

Ponieważ Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, opiekujące się do 1939 r. 
kielecką placówką m uzealną, nie uzyskało bezpośrednio po wyzwoleniu oso
bowości prawnej, starania o reaktyw izację muzeum rozpoczął utworzony 
w 1945 r. Kom itet Organizacyjny Muzeum Regionalnego w Kielcach, w skład 
którego weszli: prof. J. Czarnocki, E. Massalski, prof. dr J. Nowak-Dłużew- 
ski, prof. dr B. Pniewski i prof. dr K. Skórewicz. Kom itet ten w ram ach sta 
rań  o uzyskanie prawnej podstawy swej działalności opracował s ta tu t 
muzealny, który przedstawiono w dniu 22 kw ietnia 1945 r. Prezydium  WRN. 
S ta tu t ten został zatw ierdzony przez M inisterstwo K ultury  i Sztuki w dniu 
29 listopada 1945 r. jako Statut Towarzystwa Muzeum Świętokrzyskiego.

Do resty tucji muzeum zabrano się natychm iast po wyzwoleniu. Należało 
zebrać rozproszone w wielu miejscach zb iory t przedwojennego Muzeum PTK 
oraz uzyskać odpowiedni lokal. Prace te przebiegały na ogół sprawnie, 
zwłaszcza dzięki przydzieleniu przez Miejską Radę Narodową w Kielcach 
w dniu 13 kw ietnia 1945 r. na potrzeby muzeum części gmachu, zwanego 
„Pod F ilaram i”, przy placu Partyzantów  nr 3-4-5.

Jednocześnie stanęło przed kom itetem  podstawowe zadanie zabezpiecze
nia i zebrania dokumentów naszej ku ltu ry  i dzieł sztuki z byłych siedzib 
obszarniczych. Dla przeprowadzenia tej akcji kom itet uzyskał upoważnienie,
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wręczone na zebraniu w Kielcach przez prof, dra St. Lorentza i prof, dra J. 
Zachwatowicza, działających z ram ienia M inisterstwa K ultury i Sztuki. 
Równorzędnie z nadaniem  pełnomocnictw zapewniono kom itetowi odpo
wiednie środki finansowe.

Akcję ratow ania podworskiej substancji zabytkowej rozpoczęto w kw iet
niu 1945 r., kończąc ją ostatecznie w 1947 r., przy czym główne jej nasilenie 
oraz najpoważniejsze w yniki przypadają na pierwszy rok pracy, to jest na 
1945 r. Szczegółowy wykaz obiektów, objętych pracam i ratowniczymi, zo
staje tu  pominięty, gdyż jest on tem atem  osobnego kom unikatu zamieszczo
nego w Materiałach niniejszego tomu „Rocznika”. Należy uprzytomnić sobie 
jednak ogólny przebieg tej doniosłej akcji, dzięki której uratow ano od bez
powrotnego zniszczenia ważne przekazy naszej ku ltury  i cenne dzieła sztuki. 
Dokonała tego nieliczna grupa działaczy, operująca w dość trudnych ów
czesnych w arunkach pierwszych dni naszej wolności. Ich wielki nakład 
pracy i pełne poświęcenie nie dałyby jednak tak  dobrych rezultatów , gdyby 
nie były poparte autorytetem  władzy ludowej, działającej przez swe organa: 
Rady Narodowe i Milicję Obywatelską, oraz przy pełnym zrozumieniu 
większej części społeczeństwa. W rezultacie mimo pewnych nieuniknionych 
niepowodzeń, licznych zatargów z bezprawnym i przywłaszczycielami mienia 
stanowiącego ogólnonarodowe dobro — akcja przyczyniła się do uratow ania 
przeważającej części zabytków z terenu woj. kieleckiego. Podkreślić też 
trzeba, że posiadanie od 1946 r. samochodu ciężarowego znacznie uspraw 
niło przebieg prac ratowniczych.

Widok ogólny M uzeum Św iętokrzyskiego w  latach 1960— 1961
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Zwożone dzieła sztuki, księgozbiory i archiwalia składano w pomieszcze
niach muzeum. W w yniku następnej decyzji władz nadrzędnych dzieła, wy
dane przed 1779 r., przekazano Bibliotece Jagiellońskiej, a ponad 50 000 to
mów oddano do nowo utworzonej Biblioteki Wojewódzkiej. Reszta stała się 
zaczątkiem podręcznego księgozbioru muzealnego. Pewne zespoły dokumen
tów, zwłaszcza dotyczące powstania styczniowego, przejęło Archiwum 
Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przeglądu i segregacji dokumentów 
dokonał delegowany do tej funkcji dr A. Rybarski.

Pracam i nad organizacją muzeum, pomyślanego jako placówka oddzia
ływająca na społeczeństwo, kierow ała Rada Naukowa powołana przez Ko
m itet Organizacyjny. W skład Rady Naukowej prócz członków kom itetu 
weszli: K. Kowalewski, dr T. Przypkow ski oraz S. Styczyński, artysta m a
larz. Jednocześnie na stanowisko dyrektora muzeum powołano prof, dra 
J. Nowaka-Dłużewskiego.

Organizatorzy muzeum, prócz starań  o uruchomienie czasowych i s ta 
łych ekspozycji, dążyli również do utworzenia związanych z muzeum 
komórek badawczych. Jako pierwszą z nich powołano w listopadzie 1945 r. 
Sekcję Historyków Sztuki i A rtystów  Plastyków pod przewodnictwem dra 
Al. Olesia. Działalność sekcji skupiła się na badaniach nad m alarstwem. Jej 
podstawowym osiągnięciem było odkrycie w zbiorach podworskich dwóch 
obrazów m alarza krakowskiego, A. Misiowskiego (zm. w 1693 r.).

Rok 1946 w działalności muzeum zapoczątkował już bardziej rytm iczną 
pracę. Uprawomocnienie zasad organizacyjnych, wyrażonych w zatwierdzo
nym przez m inisterstw o w roku 1945 statucie Towarzystwa Muzeum Świę
tokrzyskiego, spowodowało okrzepnięcie podstaw muzeum. Działający do
tychczas Komitet O rganizacyjny Muzeum Regionalnego zwołał dnia 27 
stycznia 1946 r. zebranie obywatelskie celem zorganizowania Towarzystwa 
Muzeum Świętokrzyskiego, a w dniu 23 lutego walne zebranie zawiązanego 
tow arzystw a dokonało w yboru Rady Nadzorczej. Weszli do niej: S. Borkie
wicz, J. Kłodawski, prof. dr J. Pazdur, K. Poniewierski, E. Wołoszyn 
i w charakterze zastępców: E. Padechowicz oraz S. Kowalczewski. Na po
siedzeniu w dniu 7 marca Rada Nadzorcza w ybrała przewodniczącym prof, 
dra J. Pazdura, a sekretarzem  K. Poniewierskiego. Jednocześnie zatw ier
dzono działającą przy muzeum jego pierw otną Radę Naukową w dotychcza
sowym składzie, a także zarząd muzeum z dyrektorem  prof, drem  J. Nowa- 
kiem-Dłużewskim na czele.

Towarzystwo otrzymywało stałe dotacje miesięczne z Naczelnej Dyrekcji 
Muzeów, która sprawowała nadzór nad działalnością muzeum. Równolegle 
z trw ającą wciąż akcją zwózkową m ienia podworskiego, stanowiącą główne 
pole działalności muzeum, wyłoniło się szereg problemów natury  organiza
cyjnej. Rozpoczęto starania o lepszy albo uzupełniający lokal, zdobyto pro
wizoryczne pomieszczenia magazynowe, osiągnięto wreszcie zgodę i pomoc 
finansową od władz na odbudowę zniszczonej w czasie wojny oficyny poło
żonej przy ul. Orlej.

W połowie roku zarząd muzeum podjął decyzję zorganizowania tymcza
sowego, choćby najskrom niejszego pokazu uratow anych dzieł sztuki. Spo
śród m ateriału artystycznego, zwiezionego z dworów, najłatw iej było wyko
rzystać dla celów ekspozycyjnych meble i obrazy, a szczególnie portrety, 
które stanowiły znaczną ich część. Ostatecznej klasyfikacji projektowanego 
zestawu portretów  i innych eksponatów  dokonała delegacja z Naczelnej Dy-
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Fragment pierwszej wystawy Wick XVI i XVII (październik—grudzień 1946)
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rekcji Muzeów z Warszawy. W ystawa była skromna, ale starannie przygo
towana. Mieściła się w czterech sklepionych salkach parteru  gmachu m u
zeum przy pl. Partyzantów  3. O twarto ją 23 października 1946 r. pod nazwą 
Wiek X V I  i XVII.  Jednocześnie wydano katalog tej wystawy, k tóry  był 
pierwszym  powojennym wydawnictwem  muzeum. W ystawa była dostępna 
dla publiczności do końca czerwca 1947 r.

Odmiennego typu ekspozycją zorganizowaną przez muzeum była w ysta
wa czasowa pt. Ruiny Warszawy, otw arta od 23 stycznia do 25 lutego 1946 r. 
Zestawiono ją w trzech niedużych salkach na podstawie bogatego m ateriału  
ilustracyjnego wypożyczonego przez Muzeum Narodowe w W arszawie. 
W urządzaniu w ystaw y pomagali plastycy kieleccy, a naw et użyczyli na nią 
swego skromnego lokalu.

Na początku grudnia 1946 r. prof, dr Nowak-Dłużewski zrezygnował ze 
stanow iska dyrektora muzeum. Na jego miejsce Naczelna Dyrekcja Muzeów 
powołała E. Massalskiego, który funkcję dyrektora objął z dniem 1 lu 
tego 1947 r.

Przed nową dyrekcją stanęła konieczność przeprowadzenia naukow ej k la
syfikacji przejętego do zbiorów muzeum m ienia podworskiego. Do prac tych 
udało się pozyskać pomoc specjalistów z Naczelnej Dyrekcji Muzeów, w oso
bach prof, dra M. Walickiego i prof, dra K. Piwockiego, w ybitnych histo
ryków  sztuki. W połowie czerwca klasyfikacja zasobów muzealnych została 
ostatecznie ukończona. W pracy tej pomagali również: prof, dr Z. Hornung, 
prof. d r К. Sienkiewicz i d r T. W ierzejski.

Prócz klasyfikacji konieczną była również akcja konserwatorska, Na od
cinku tym  udało się nawiązać współpracę z wybitnym  warszawskim konser
watorem , prof, dr Z. Marconim, k tóry  przyjechał do Kielc celem ułożenia 
program u prac konserwatorskich. Ponadto prcf. dr Z. Marconi przysłał cza
sowo specjalistę, k tóry  dokonał najniezbędniejszych konserw atorskich za
biegów przy najbardziej zagrożonych zabytkach.

W dniach 12 i 13 czerwca 1947 r. odbyła się narada, w której prócz prof, 
dra K. Piwockiego i prof, dra M. Walickiego udział wzięli: dr Al. Oleś, kon
serw ator wojewódzki; W. Bartoszewicz, kierow nik Wydziału K ultury  Prez. 
WRN; E. Massalski, dyrektor muzeum; T. Dobrzeniecki oraz kustosz mu
zeum, S. Borkiewicz. Uczestnicy konferencji stw ierdzili jednomyślnie, że 
muzeum rozporządza m ateriałem , pozwalającym uruchomić wartościowy 
choć niewielki dział sztuki. W ystawę tę postanowiono uzupełnić czasowymi 
pokazami z zakresu archeologii i sztuki ludowej oraz przeglądem zabytków 
arch itek tu ry  regionu kieleckiego.

Otw arcia muzeum dokonał w dniu 24 sierpnia 1947 r. m inister ku ltu ry  
i sztuki, dr St. Dybowski, w obecności przedstawiciela m inistra oświaty, 
którym  był d r A. Rybarski. W uroczystościach udział wzięli m. in.: przew od
niczący WRN, E. Wiślicz, J. Ozga-Michalski oraz prof. d r J. Zachwatowicz 
z Naczelnej D yrekcji Muzeów.

Otwarcie stałej ekspozycji oraz poprzednich wystaw  czasowych powią
zane było z obchodami Świętokrzyskich Dni K ultury. Obchody te przygoto
wywał i prowadził zespół, działający jako Stowarzyszenie Świętokrzyskich 
Dni K ultury  pod sprawnym  protektoratem  Wydziału K ultury  Prezydium  
WRN, kierow anym  przez J. M. Gisgesa. W skład stowarzyszenia wchodził 
również przedstawiciel muzeum. Stowarzyszenie dysponowało poważnymi 
dotacjam i z Prezydium  WRN. Urządzając wystawy dla Świętokrzyskich Dni
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P ierw sze pow ojenne  
wydawnictwo Muzeum  

Św iętokrzyskiego

Kultury, muzeum korzystało tym samym z pomocy materialnej, przyczynia
jącej się walnie do pokrycia kosztów dalszego urządzania muzeum.

Ożywienia i uatrakcyjnienia form społecznego oddziaływania muzeum 
na społeczeństwo można było dokonać głównie na drodze częstej zmiany wy
staw czasowych. W tym też celu w dniu 17 września 1947 r. Rada Nadzorcza 
zagwarantowała Związkcwi Artystów Plastyków, że przez trzy lata będą 
mieli prawo zajmować w muzeum jedną dużą salę na urządzanie w niej wy- 
rtaw kieleckich plastyków. Pierwsza z serii tych wystaw odbyła się w grud- 
г. u 1947 r. Jednocześnie w ostatnim kwartale tegoż roku wypożyczono 
z Muzeum Narodowego w Warszawie wystawę objazdową Dzieje cywilizacji 
w Polsce w obrazach J. Matejki.  Wystawa, eksponowana przez 22 dni, cie
szyła się w Kielcach dużym zainteresowaniem. Dyrekcja otrzymała wówczas 
liczne listy z prowincji poświadczające potrzebę tego rodzaju ekspozycji. 
Ponadto Muzeum Świętokrzyskie związane było w swej działalności z insty
tucjami oświatowo-kulturalnymi. Kuratorium Okręgu Szkolnego delegowało 
swego łącznika do składu Rady Naukowej muzeum. Został nim energiczny 
oświatowiec, St. Maniak. Przy jego pomocy zorganizowaAo konferencję
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nauczycieli szkół kieleckich, na której ustalono sposoby instruow ania k ie
rowników wycieczek szkolnych przychodzących zwiedzać muzeum. Zarazem 
dla uczniów liceów urządzono kurs przewodników po stałej wystawie 
muzeum.

Działając w kierunku przystosowania posiadanych w nętrz do celów m u
zealnych, dokonano w 1947 r. przeróbek pomieszczeń na pierwszym piętrze 
zespołu budynków przy pl. Partyzantów  3-4. Prace te zakończono w czwartym 
kw artale 1947 r. Ustalone wówczas rozplanowanie przetrw ało do czasu 
ostatniego remontu, to znaczy do połowy 1962 r. Ponieważ muzeum nadal 
odczuwało dotkliwy brak miejsca, zwrócono szczególną uwagę na odbudowę 
i rozbudowę oficyny położonej przy ul. Orlej. Prace te dzięki energicz
nej opiece prof, dra B. Pniewskiego przebiegały dość szybko i zostały zakoń
czone w 1948 r. Na trzypiętrow ej oficynie zaprojektowano taras widokowy, 
przeznaczając go na punkt obserwacyjny Polskiego Towarzystwa Miłośni
ków Astronomii. Dzięki ostatecznemu wykończeniu wspomnianej oficyny, 
muzeum rozporządzało nowymi, dość obszernymi wnętrzam i, które wyko
rzystano doraźnie w charakterze pomieszczeń magazynowych, przeznaczając 
je w zasadzie na przyszłe stałe ekspozycje poszczególnych działów. Przystę
pując do wstępnych prac nad zorganizowaniem ekspozycji przyrodniczej, 
archeologicznej i etnograficznej, rozważano możliwość utworzenia w muzeum 
nowego działu społecznego oraz działu historii Kielc. Dwa te ostatnie zamie
rzenia szczególnie żywo popierał poseł Ł. Kumor, działający ówcześnie 
w dziedzinie szerzenia krajoznaw stw a i turystyki.

Korytarz m uzealny w  latach 1950— 1953
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W 1948 r. położono duży nacisk na ożywienie działalności muzeum po
przez eksponowanie licznych, różnorodnych tem atycznie wystaw czasowych, 
tak własnych, jak i sprowadzanych z innych muzeów.

Rok 1949 zanotował się w historii muzeum ważnym osiągnięciem, jakim  
było uruchomienie stałej ekspozycji przyrodniczej. P rzetrw ała ona, nie l i 
cząc drobnych późniejszych uzupełnień, do 1962 r., to jest do chwili rozpo
częcia rem ontu budynków muzealnych. P rojekt zorganizowania w ystaw y 
przyrodniczej powzięto w 1947 r. na walnym zebraniu Polskiego Towarzy
stwa Geologicznego. Uznano wówczas zgodnie, że w yjątkow a pod względem 
geologicznym pozycja K rainy Świętokrzyskiej musi znajdować swe odbicie 
w zorganizowanej na odpowiednim poziomie wystawie w Muzeum Święto
krzyskim . W stępne prace realizacyjne trw ały dwa lata. Dokonańo w tym  
okresie czasochłonnych prac klasyfikacyjnych i zabiegów konserw atorskich 
przy znacznie zdewastowanych podczas wojny zbiorach przyrodniczych PTK. 
Ponadto szczególnie hamującym czynnikiem był brak odpowiedniego lokalu 
oraz środków finansowych. Tym ostatnim  zaradzono dzięki uzyskaniu po
mocy w sprzęcie od Muzeum Ziemi w Warszawie oraz lokując część zbiorów 
w prowizorycznych oszklonych skrzyniach, przejętych po wojewódzkiej w y
staw ie artykułów  spożywczych.

W ystawa przyrodnicza zajęła parte r i I piętro odbudowanej oficyny, 
przy czym na parterze pokazano botanikę i zoologię, pozostawiając całe 
pierwsze piętro na problem atykę geologiczną.

W ystawa przyrodnicza mimo cech pewnej prowizoryczności zdobywała 
rosnące uznanie, zwłaszcza młodzieżowych wycieczek krajoznawczych, uzna
jących zgodnie jej zwiedzenie za dobry wstęp do dalszego poznawania 
K rainy Świętokrzyskiej.

Opisując powyższą wystawę nie można pominąć milczeniem życzliwej 
pomocy, jakiej zawsze udzielali organizatorom: prof, d r Z. Czubiński, prof, 
dr St. Małkowski, prof, d r Wł. Szafer oraz prof. dr T. Urbański.

Poza zorganizowaniem stałej ekspozycji przyrodniczej kontynuowano 
w 1949 r. akcję rozpowszechniania wystaw czasowych, przy czym podobnie 
jak  w roku ubiegłym  były to wystawy własne oraz pochodzące z między- 
m uzealnej wym iany. Z wystaw własnych bezwzględnie najdonioślejszym 
osiągnięciem była w ystaw a Ks. Piotr Ściegienny na tle epoki. Podkreślić 
należy, że była ona jedną z pierwszych w Polsce wystaw poruszających spo- 
łeczno-historyczną problematykę. P rotektorat nad wystawą objął marszałek 
sejmu Wł. Kowalski; kierownictwo naukowe spoczywało w rękach dra 
M. Tyrowicza z Krakowa. Otwarcia w dniu 2 czerwca 1949 r. dokonał m ini
ster ku ltu ry  i sztuki. W ystawę eksponowano w Muzeum Świętokrzyskim do 
8 października, a następnie w wielu muzeach na terenie całej Polski.

W dniu 19 listopada 1949 r. dyrekcja muzeum otrzym ała okólnik Na
czelnej D yrekcji Muzeów o upaństwowieniu Muzeum Świętokrzyskiego 
z dniem 1 stycznia 1950 r.

Datą tą zamyka się pierwszy po wyzwoleniu rozdział pracy Muzeum 
Świętokrzyskiego. Ze względu na specyfikę oraz doniosłość osiągnięć pierw 
szych powojennych lat należy pokusić się tu o krótkie podsumowanie dzia
łalności muzeum w okresie od 1945 r. do 1949 r.

Pierwsze powojenne miesiące wypełnione są wysiłkiem zmierzającym 
do powołania do życia zniszczonego przez wojnę muzeum. Widzimy tu sta
ran ia  o uzyskanie oblicza prawnego i opracowanie form  organizacyjnych,
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starania o uzyskanie niezbędnego lokalu, wreszcie zebranie rozproszonych 
zabytków7 przedwojennego Muzeum PTK w Kielcach.

Niemal jednocześnie z tym i zabiegami odbywa się do 1947 r. włącznie 
doniosła akcja ratow ania zagrożonych bezpowrotnym zniszczeniem dóbr kul
turalnych, zgromadzonych w byłych siedzibach obszarniczych. Akcja ta, 
prowadzona z poświęceniem, przy pełnym poparciu władz, w trudnych w a
runkach pierwszych chwil naszej wolności, przynosi poważne rezultaty. Jej 
m aterialnym  dowodem stało się zgromadzenie w Muzeum Świętokrzyskim 
bardzo dużej ilości bogatej i różnorodnej w swym artystycznym  wyrazie sub
stancji zabytkowej. Będzie ona dotąd podstawą i zasadniczym tworzywem 
dalszej działalności muzeum.

Postępujące z upływem  lat norm alizowanie się życia k ra ju  znajduje 
odzwierciedlenie w zmianie form pracy muzeum. Nadszedł czas, w którym  
można było pomyśleć o zabezpieczeniu częstokroć poważnie uszkodzonych 
cennych eksponatów. Można też było dokonać otwarcia pierwszej, chwilowo 
czasowej w ystaw y w dniu 23 października 1946 r., a wkrótce po niej, w dniu 
24 sierpnia 1947 r., skrom nej lecz stałej już ekspozycji. Równocześnie, poj
m ując rolę muzeum, jako jednego z czynników budowania nowej kultury , 
przystąpiono do pracy oświatowej, rozbudowując ją systematycznie z roku na 
rok. Muzeum staje się widownią coraz liczniejszych pokazów wystaw czaso
wych, organizowanych własnym i siłami lub wypożyczanych od innych muzeów.

Ostatnie wreszcie przed upaństwowieniem  miesiące wypełnione są owoc
nym i staraniam i, zmierzającymi do zorganizowania stałych ekspozycji, re 
prezentujących poszczególne działy muzeum, oraz udoskonalenia istniejącego 
już stałego pokazu dzieł sztuki.

Przez cały opisany okres trw a też nieustająca walka o zapewnienie m u
zeum podstaw dalszego rozwoju. Czynnikami odmierzającymi dokonujący 
się postęp jest coraz lepsza organizacja pracy, uzyskiwanie coraz większej 
powierzchni wystawowej oraz uzyskiwanie coraz znaczniejszych środków 
finansowych. W rezultacie dotychczasowych osiągnięć Muzeum Świętokrzy
skie wkraczało w następny etap swej działalności w pełni przygotowane 
do czekających go zadań.

Szczególnie podkreślić też trzeba ogromny wysiłek, wniesiony do orga
nizacji i rozbudowy muzeum przez szczupłe grono pracowników. W dniu 
upaństw owienia obsadę naukową muzeum obok dyrektora E. Massalskiego 
stanowili tylko: S. Borkiewicz i dr Al. Oleś. Obydwaj, obsługując w zasadzie 
dział sztuki, angażowali się zawsze w7 każdą m uzealną akcję. To samo do
tyczy m gr A. Dobrowolskiej, kierującej od 1949 r. z pełnym poświęceniem 
działalnością oświatową muzeum. Gospodarcze i adm inistracyjne sprawy 
muzeum spoczywały od 1946 r. w rękach Wł. Ciechanowicza Pomocnikami 
muzealnymi od 1945 r. byli: J. Niedzielska i W. Kasprowicz, ten ostatni peł
niący zarazem funkcję stolarza. W kilka lat po nich, w 1949 r., przybywa 
nowy pomocnik muzealny, J. Fit. Ponadto czasowo zatrudnieni byli: nau 
czyciel S. Kowalczewski, przedwojenny kierow nik Muzeum PTK w Kielcach, 
oraz inż. K. Linowski. Rozpoczęli oni porządkowanie zbiorów archeologicz
nych oraz dokonali wstępnych czynności konserw atorskich przy pewnych 
grupach zabytków, zwłaszcza dawnej broni.

Zaznaczyć też należy, że praca nielicznego zespołu muzealnego stale po
parta była staraniem  władz oraz społeczną inicjatyw ą kielczan rozmiłowa
nych w swym regionie.
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N arastającym  wciąż nowym zadaniom nie mógł jednak podołać wymie
niony powyżej szczupły personel muzeum. Stąd też, kierując się pełnym 
zrozumieniem sytuacji, władze po upaństwowieniu muzeum przystąpiły nie
zwłocznie do ilościowego zwiększenia etatów.

Równorzędnie z upaństwowieniem  muzeum Naczelna Dyrekcja Muzeów 
przejęła kierow nictw o nad całokształtem jego działalności, pokrywając 
jednocześnie wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem placówki. Nowe 
kierunki pracy określone były kilkoma zasadniczymi zadaniami. Po 
pierwsze — wraz ze stabilizacją wewnętrznej pracy należało przystąpić do 
inw entaryzacji i naukowego katalogowania zbiorów. Zarazem* zintensyfi
kowano dążność ku stałem u wzbogacaniu treści istniejących już wystaw 
stałych oraz organizowaniu nowych wystaw działowych. Równocześnie 
z poprzednimi wzbogaceniu uległa akcja oświatowa, przejaw iająca się z jed
nej strony w tworzeniu wystaw  czasowych, a z drugiej w licznych prelek
cjach wygłaszanych w muzeum oraz innych środowiskach.

Rok 1950, pierwszy rok działalności Muzeum Świętokrzyskiego jako pla
cówki państwowej, zaznaczył się dwoma poważnymi osiągnięciami. Były nimi 
uruchomione stałe wystawy: archeologiczna oraz etnograficzna.

Dotychczasowy skrótowo ujęty pokaz archeologiczny, uruchomiony w dniu 
otwarcia muzeum, 24 sierpnia 1947 r., wykonany był w oparciu o m ateriały 
zabytkowe przedwojennego Muzeum PTK 3 poparte zabytkam i dostarczonymi 
przez znanego archeologa am atora, ks. St. Skurczyńskiego. Pokaz ten ; wzbo-

Jedna z sal w ystaw ow ych  w  latach 1950— 1953
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gacony dalszymi daram i ks. St. Skurczyńskiego i uzupełniony pod względem 
m erytorycznym , przeniesiono do pomieszczeń na II piętrze oficyny przy ul. 
Orlej. Tak utworzona w ystaw a rozbudowana została znacznie w 1954 r. 
planszami i sprzętem  wystawienniczym  przekazanym przez Państw ow e 
Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Uruchomienia wystawy etnograficznej domagała się od dawna opinia 
społeczna Kielc. Jedna z podstawowych przeszkód — brak lokalu — została 
pokonana jeszcze w 1949 r., dzięki uzyskaniu od MRN w Kielcach przydziału 
pięciu sal, oddzielających dotychczas frontową część muzeum, położoną 
w budynkach przy pl. Partyzantów , od odbudowanej oficyny przy ul. Orlej. 
Następną podstawową trudność, jaką stanowił brak m ateriałów ekspozycyj
nych oraz sił fachowych, przezwyciężono dzięki ofiarnej pomocy m iłośnika 
etnografii, P. Gana, zastępcy kierow nika Wydziału K ultury Prez. WRN. 
Oprócz posiadanych zabytków przy urządzaniu wystawy wykorzystano sporo 
m ateriałów  pochodzących z konkursów ludowych, organizowanych przez 
Wydział K ultury  Prez. WRN. Otwarcie wystaw y nastąpiło w 1950 r. Była 
ona w następnych latach systematycznie uzupełniana przez mgr A. Dobro
wolską, która objęła kierownictwo Działu Etnograficznego.

Szczególnie ważnym postępem na odcinku doskonalenia stałych ekspo
zycji było otwarcie w listopadzie 1958 r. nowej, wykonanej od podstaw w y
staw y archeologicznej. Dokonano tego dzięki uzyskaniu w latach 1955 i 1956 
współpracy dwóch archeologów, którym  po uprzednim zinwentaryzowaniu 
zbiorów udało się zrealizować napraw dę nowoczesny pokaz regionalny p reh i
storii. Archeologowie muzeum, m gr J. Kuczyński i mgr Z. Pyzik, samodzielnie 
zaplanowali i wykonali przy pomocy art. plastyka H. Gąssowskiej w ystaw ę 
z bardzo dobrym wynikiem, choć przy użyciu prostych i tanich środków 
technicznych. W ten sposób w ystaw a archeologiczna stała się pierwszą wzo
rowo urządzoną ekspozycją Muzeum Świętokrzyskiego. W 1959 r. wydano 
przewodnik po tej wystawie pt. Pradzieje ziem województwa kieleckiego, 
opracowany przez autorów wystawy. Był on pierwszym przewodnikiem  
muzeum, dotyczącym stałej ekspozycji, a zarazem traktow any być może jako 
skrótowy podręcznik prehistorycznych dziejów regionu. Bawiąca w Polsce 
w 1960 r. delegacja muzeologów z organizacji UNESCO pod kierow nictwem  
prof, dra St. Lorentza zwiedziła Muzeum Świętokrzyskie. Goście uznali w y
stawę archeologiczną za dobry przykład ujęcia regionalnego pokazu archeo
logicznego. W wyniku tej oceny opis ekspozycji, opracowany przez m gra 
Z. Pyzika, ukazał się w periodyku francuskim  „Musée”, poświęconym zagad
nieniom muzealnictwa.

Pomyślnie rozwijała się również akcja organizowania wystaw czasowych. 
Z dużej ich liczby w latach 1950—1961 jako czołowe pozycje wymienić 
należy wystawy: Stefan Żeromski (1950 r.), Hugo Kołłątaj (1951 r.), Dawne 
górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Zagłębia (1953 r.), Arianie w Polsce 
(1954 r.) oraz Kamień budowlany woj. kieleckiego w sztuce romańskiej 
(1961 r.) — ta ostatnia opracowana przez mgr M. Weber-Kozińską z W ar
szawy. Wszystkie te wystawy spotkały się z pełną aprobatą zwiedzających. 
Po okresie eksponowania ich w Muzeum Świętokrzyskim były wystawione 
w wielu muzeach na terenie Polski.

W całokształcie działalności wystawienniczej nie można pomijać fak tu  
nieustającego korzystania z w ystaw  organizowanych przez inne muzea, 
a następnie eksponowanych w Muzeum Świętokrzyskim.
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Przejaw em  coraz intensywniejszej akcji oświatowej był ciągły wzrost 
prelekcji, wygłaszanych przez pracowników muzeum oraz prelegentów  
sprowadzanych z innych ośrodków. Niestety brak do 1963 r. lokalu, odpo
wiedniego dla tego rodzaju imprez, uniemożliwiał rozwinięcie tej cieszącej 
się powodzeniem inicjatyw y oświatowej.

Równorzędnie z działalnością wystawienniczą i odczytową trw ały  n ie
przerw anie prace o ściśle wewnątrzm uzealnym  charakterze, zwłaszcza na 
odcinku inw entaryzow ania i naukowego katalogowania zbiorów; re jestro
wano w coraz pełniejszym kształcie dobra ku ltury  pozostające w dyspozycji 
muzeum.

Nie zaniedbywano też i innych przejawów działalności. Od 1955 r. na
stępuje ożywienie badań terenowych, przeprowadzanych zwłaszcza przez 
Dział Archeologiczny. Opracowane wryniki badań publikowano w periody
kach naukowych. Prócz badań przeprowadzanych samodzielnie włączano się 
w prace większych zespołów oraz insty tucji naukowych. Na pierwszym 
miejscu należy wymienić udział w badaniach nad starożytnym  górnictwem  
i hutnictw em  świętokrzyskim, przeprowadzanych przez zespół nauko
wy Muzeum Archeologicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej w K rako
wie.

Osobnym rozdziałem pracy Muzeum Świętokrzyskiego jest organizacja 
nowych placówek regionalnych. W 1956 r. uruchomiono w Sandomierzu 
pierwszą prowizoryczną ekspozycję, rozbudowaną i przetworzoną w następ
nych latach. W 1958 r. następuje otwarcie muzeum biograficznego H. Sien
kiewicza w Oblęgorku. Rok 1961 jest datą uruchom ienia dwóch następnych 
muzeów: wielodziałowego w Szydłowie (28 maja) i biograficznego, poświę
conego J. Kochanowskiemu, w Czarnolesie (17 września). Od placówek tych 
odbiega otw arty w 1959 r. punkt etnograficzny w Bielinach (pow. Kielce), 
gdzie w XVIII-wiecznej chałupie urządzono pokaz w ystroju  ówczesnego 
wnętrza wiejskiego.

Terenowe prace badawcze, zwłaszcza wykopaliska archeologiczne, prócz 
naukowego aspektu miały dla muzeum jeszcze jedno znaczenie — były źró
dłem pomnażania zbiorów działu archeologicznego. Pozostałe działy po
większały stan swego posiadania głównie na drodze zakupów, rzadziej po
przez darowizny. W yjątkowej wagi wydarzeniem  stał się w 1956 r. legat 
L. W. Kielbassa. Testator, L. W. Kielbass, zamieszkujący pod Jędrzejowem  
sadownik-hodowca, znany kolekcjoner dzieł sztuki, zapisał cenne swe zbiory 
Muzeum Świętokrzyskiemu. Zapis obejmował: m alarstw o, rzeźby, grafikę, 
ceramikę, tkaniny oraz przedm ioty sztuki stosowanej. Bliższe dane oraz 
szczegółowy wykaz legatu znajdzie czytelnik w artykule dra T„ Przypkow 
skiego Wspomnienie o Ludwiku  Wiktorze Kielbassie i jego zbiorach w Su
dole pod Jędrzejowem,  zamieszczonym w tomie I „Rocznika Muzeum Świę
tokrzyskiego” (s. 189—225).

W okresie 1950—1961 wszystkie wymienione prace wykonywała z po
święceniem wciąż wzrastająca kadra pracowników muzeum: m gr J. Madej, 
botanik (1951—1953 r.), m gr I. Poroszewska, historyk (1952—1960 r.), W. Mo
raw ska, historyk sztuki (1952—1961 r.), J. Zapart, geolog (1953—1955 r.),
В. Modrzejewska, historyk sztuki (od 1954 r.), W. Kosterski, technik (1953— 
—1962) r.), m gr J. Kuczyński, archeolog (od 1955 r.), m gr Z. Pyzik, archeolog 
(od 1956 r.), m gr T. Maszczyński, historyk (od 1961 r.), m gr D. Paprocka, 
konserw ator (od 1961 r.), m gr N. Andronowski, archeolog (od 1961 r.).
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Główna sala muzealna w latach 1950—1953

W okresie tym zm arli pracujący od 1945 r. zasłużeni pracownicy: dr Al. 
Oleś (zm. w 1952 r.) i S. Borkiewicz (zm. w 1954 r.).

Z pracowników adm inistracyjnych przybyli: Z. Ruszkowska, sekretarka 
(od 1950 r.) i L. Lackrońska, księgowa (od 1952 r.). Wzrosła również ilość 
pomocników muzealnych. Pracę rozpoczęli: J. Jasonek (od 1950 r.), A. Ła- 
wińska (1951—1963 r.), P. Piorun (od 1956 r.) i I. Nowakowa (od 1957 r.). 
Jednocześnie na em eryturę przeszli w 1962 r. pomocnicy muzealni, za trud
nieni od 1945 r.: W. Kasprowicz i J. Niedzielska.

Nastąpiła również zmiana na stanowisku dyrektora. Z dniem 1 września 
1961 r. dotychczasowy dyrektor, E Massalski, przeszedł na em eryturę. Dy
rektorem  kieleckiej placówki muzealnej został m gr A. Oborny, historyk 
sztuki, dotychczasowy kierow nik Muzeum w Raciborzu.

W m iarę wzrostu kadry  pomocniczych pracowników nauki i zdobywania 
przez nich doświadczenia muzealnego oraz pogłębiania znajomości regionu 
opracowano plany reorganizacji wszystkich niemal działów. Niestety fatalny 
stan techniczny budynków zajmowanych przez muzeum spowodował nieodwo
łalną konieczność przystąpienia do natychm iastowych prac remontowych. 
W ich wyniku muzeum zostało zamknięte dla zwiedzających, a uruchomienie 
nowych ekspozycji cdłcżono na lata przyszłe.
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REJESTR I CHARAKTERYSTYKA WYSTAW STAŁYCH  
I CZASOWYCH MUZEUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH

Pierwsza ekspozycja muzeum pt. Wiek X V I  i X V II  o tw arta dla zwiedza
jących w dniu 23 października 1946 r. była czynna do końca czerwca 1947 r. 
Zajm owała cztery niewielkie pomieszczenia parteru  w budynku przy pl. 
Partyzantów  nr 3—4.

Ekspozycja ta zainicjowała akcję wystawienniczą Muzeum Świętokrzy
skiego. Szczupłość lokalu umożliwiła eksponowanie jedynie pewnej części 
posiadanych zbiorów. Pokaz obejmował m alarstwo (głównie portretowe), 
rzeźbę, grafikę, meble. W charakterze uzupełnienia operowano nielicznymi 
okazami m ajoliki włoskiej, elementami uzbrojenia itp. Wytyczną tej pierw 
szej ekspozycji była dążność do nadania wystawie charakteru  w nętrza sty
lowego, typowego dla tytułowego okresu wystawy. Korzystanie z wystawy 
u łatw iał wydany Katalog w ystaw y „Wiek X V I  i X V II”.

Frekwencja w okresie dziewięciu miesięcy funkcjonowania wystawy 
kształtow ała się następująco: 245, 934, 685, 185, 345, 186, 205, 461 i 425 zwie
dzających.

A. WYSTAWY STAŁE

Stałą ekspozycję D z i a ł u  S z t u k i  otw arto w dniu oficjalnego u ru 
chomienia Muzeum Świętokrzyskiego, to znaczy 24 sierpnia 1947 r. Czaso
wym dopełnieniem były pokazy: archeologiczny i etnograficzny oraz prze
gląd zabytków architektonicznych woj. kieleckiego. Dwa pierwsze stały się 
zaczątkami późniejszych stałych ekspozycji działowych.

Wystawa obejmowała parter i I piętro budynków przy pl. Partyzantów  
nr 3-4-5. W trzech pomieszczeniach parteru  zgrupowano sztukę kościelną 
i ludową. Wśród eksponatów jako czołowe wymienić należy: sakralną rzeźbę 
późnogotycką (ok. 1530 r.) z kościoła w Tarczku, fragm enty ołtarza XVII- 
wiecznego, przedstawiające wizerunki królów polskich, kute drzwi lamusa 
z dworu J. Kochanowskiego w Czarnolesie, malowidła, pochodzące z pałacu 
kieleckiego z okresu poprzedzającego m alarski wystrój sal wykonany przez 
A. Rycerskiego, wreszcie obraz m alarza flamandzkiego Dawida Teniersa 
młodszego (?) (1610—1690) zatytułow any Cudowny połów ryb. W hallu par
teru  wyeksponowano szafy holenderskie z XVII w., fotel-tron seniora rodu 
Krasińskich, kopię litografii Z. Vogla przedstaw iającą ruiny zamku w Kazi
m ierzu nad Wisłą, obraz W. Bakałowicza (ur. 1833) Powrót syna, portret, 
przedstawiający K. Druckiego-Lubeckiego, m inistra skarbu Królestwa Kon
gresowego. K latkę schodową wykorzystano na pokaz polskiego m alarstwa 
portretow ego wieku XVII i XVIII — łącznie znajdowało się tu 10 portretów, 
wśród których na uwagę zasługiwały zwłaszcza portrety jednego z synów 
króla J. Sobieskiego i jego żony, Marysieńki. W hallu na pierwszym piętrze 
umieszczono meble w stylu empire, biederm eier i dyrektoriatu  oraz obrazy: 
Krakus na koniu  P. Michałowskiego, Scenę batalistyczną  J. Suchodolskiego, 
Portret gen. S. Różyckiego J. Zajączkowskiego i Portret F. Karnickiej nie
znanego malarza. Ponadto wyeksponowano rzeźby: H. S tattlera — popiersie 
poety Z. Krasińskiego oraz popiersie Zygmuntowej Wielopolskiej dłuta Pol- 
lacka. K orytarz wykorzystano na pokaz grafiki mistrzów angielskich i fran 
cuskich z XVIII i XIX w.

Pierwsza sala I piętra zawierała meble i obrazy z połowy XVIII w., kilka 
stylowych zegarów oraz portrety: J. Małachowskiego, kanclerza wielkiego
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koronnego, związanego mocno z naszym regionem; portret Leonii z Dembiń
skich Józefowej Wielopolskiej, pędzla F. Lampiego; portret Grodzickiej, 
pędzla A. Reichana. Następna sala zaw ierała meble z końca XVI i XVII w. 
Były tu  bogato rzeźbione renesansowe skrzynie szufladowe z końca XVI w., 
krzesła włoskie z wieku XVII, rzeźbiony kredens gdański z tego samego 
okresu, prasa do obrusów, niemiecka skrzynia weselna z rzeźbami figura l
nymi, ciekawy okaz XVIII-wiecznej szafki francuskiej intarsjow anej drze
wem różanym, saska i berlińska porcelana oraz wiele portretów : oryginały
A. Misiowskiego oraz portre ty  M arysieński Sobieskiej, F. Krasińskiej i jej 
męża — wszystkie nieznanych mistrzów. W sali tej postawiono również fotel 
k ry ty  kurdybanem , rzekomo należący niegdyś do Jana Kochanowskiego.

Następna sala utrzym ana w części w stylu Ludwika XVI zawierała m. in. 
osiemnastowieczne stoły i komody oraz szafy gdańskie z XVII w., jak  też 
kilkanaście portretów  rodzinnych Sołtyków z Kurozwęk, w tym  jeden K a
jetana Sołtyka, biskupa krakowskiego, z drugiej połowy XVIII w., m alo
wany prawdopodobnie przez A. Brygierskiego (1731—1791). Ponadto zawie
szono tu dwa portrety  przedstaw iające J. Kochanowską i jej męża, F. Ko
chanowskiego, kasztelana wiślickiego i marszałka sądów kapturow ych 
w Radomiu w 1764 r. W ystroju sali dopełniły wazy japońskie i chińskie 
z XVIII i XIX wieku.

Kolejna sala mieściła okazy sekretarzyków  holenderskich z XVII w., 
tezę, tj. dyplom jednego z zagranicznych uniwersytetów , w ydany w r. 1740 
Janow i Dembińskiemu, staroście wolbromskiemu. Poza tym  były tu mie
dzioryty Jerem iasza Falcka-Polonusa (1609—1677) oraz portre ty  Ł. O rłow 
skiego, malarza krakowskiego z XVIII w., portret Hieronimowej W ielopol
skiej z Potockich, portret Jakuba Sobieskiego oraz portret kanclerzyny Wie
lopolskiej — siostry M arysieńki Sobieskiej. W ostatniej sali umieszczono 
szafy gdańskie, komody i krzesła z XVII w. oraz pięć portretów , wśród nich 
najcenniejszy — portre t F. Wielopolskiego, m arszałka nadwornego koronnego, 
zmarłego w 1809 r., m alowany przez F. P. Molitora, malarza krakowskiego 
z drugiej połowy XVIII wieku. Opisana wystawa zawierała łącznie 340 
eksponatów.

Stałą ekspozycję p r z y r o d n i c z ą  otw arto w 1949 r. w pomieszcze
niach parteru  i I piętra oficyny przy ul. Orlej.

Ekspozycja geologiczna, zajm ująca sale I piętra przedstaw iała w pełnym 
przekroju stratygrafię Gór Świętokrzyskich. Eksponowany m ateriał obej
mował m. in. zbiory geologiczne, zebrane i opracowane przez prof. J. Czar
nockiego w latach 1924—1927. Wśród nich znajdowały się okazy fauny try - 
lobitowej Gór Pieprzowych koło Sandomierza, na podstawie których została 
opracowana przez prof. J. Czarnockiego stratygrafia  tych gór i wprowadzona 
do lite ra tu ry  geologicznej. Należy podkreślić, iż mimo ubogiego w ystroju 
plastycznego, wystawa geologiczna reprezentow ała wysoki poziom naukowy 
i dydaktyczny.

W pomieszczeniach parteru  eksponowano botanikę, obejm ującą częściowo 
florę regionu oraz zoologię. W ystawione okazy ornitologiczne pochodziły ze 
zbiorów przedwojennego Muzeum PTK w Kielcach i reprezentow ały obszar 
wybiegający poza teren woj. kieleckiego. Zakupione w 1946 r. zbiory ento
mologiczne Izaaka w ykorzystane zostały na wystawie w nieznacznym za
kresie, gdyż obejmowały głównie okazy egzotyczne. Ekspozycję zoologiczną 
uzupełniono kilkunastu okazami trofeów myśliwskich, pochodzących z mie-
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Główna sala m uzealna w  latach 1953— 1962

nia podworskiego. Ekspozycje umieszczone na parterze, w odróżnieniu od 
ekspozycji geologicznej, miały charakter wyłącznie dydaktyczny.

Zaczątkiem ekspozycji a r c h e o l o g i c z n e j  stał się prowizoryczny 
pokaz pradziejowy z roku 1947. W 1950 r. przeniesiono go do sal II piętra 
oficyny przy ul. Orlej i trochę uzupełniono. Rozbudowa pokazu nastąpiła 
w 1954 roku dzięki uzyskaniu z Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie plansz o tematyce archeologicznej oraz dodatkowego sprzętu 
wystawienniczego. Na miejsce tej wystawy o charakterze tymczasowym  
zorganizowano stałą ekspozycję archeologiczną, otwartą w listopadzie 1958 r.

Nowa ekspozycja, o typie regionalnego pokazu pradziejów, w atrakcyj
nym ujęciu wizualnym zapoznawała wyczerpująco z historycznie przedsta
wionym rozwojem społeczeństw pierwotnych zamieszkujących tereny obec
nego woj. kieleckiego. Obejmowała ona chronologicznie okres od starszej 
epoki kamienia (paleolitu) aż po wczesne średniowiecze. Na wystawie 
wyeksponowano bardzo istotne zespoły zabytkowe, między innymi mate
riały (ceramika, wyroby krzemienne i kościane) z cmentarzyska późnoneoli- 
tycznej kultury złockiej ze Złotej pod Sandomierzem, liczne wyroby krze
mienne, zwłaszcza siekierki krzemionkowskie oraz z surowca świeciechow- 
skiego, zespoły grobowe kultury łużyckiej z Łopuszna, Balic i Janowic Po- 
duszowskich, szereg wyrobów metalowych (w tym również importy) z okresu 
rzymskiego oraz szereg materiałów ilustrujących eksponowane problemy. 
Pokazanie map, wykresów, rekonstrukcji — pozwalało w pełni przyswoić zwie
dzającym zarys naszych pradziejów, będący treścią wystawy. Jej dopełnie
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niem było zasygnalizowanie wagi znalezisk archeologicznych oraz koniecz
ności zgłaszania ich placówkom badawczym. Uzupełnieniem w ystaw y był 
wydany przewodnik, będący zarazem pierwszym przewodnikiem Muzeum 
Świętokrzyskiego dotyczącym stałej ekspozycji.

P ierw sza ekspozycja e t n o g r a f i c z n a ,  zorganizowana w 1950 r. przez 
W ydział K ultury  Prez. WRN, operowała m ateriałem  z pokonkursowych w y
staw  sztuki ludowej, obejmującym ceramikę, tkactwo i wycinanki, oraz da
wała przegląd eksponatów zakupionych przez muzeum w latach 1946— 1947. 
Składały się na nie narzędzia rolnicze i tkackie oraz sprzęty domowe. Ekspo
zycja etnograficzna, znacznie rozszerzona w latach 1955—1958, obejmowała 
następujące działy: rolnictwo, rzemiosło (tkactwo) i sztukę ludową z wydzie
loną specjalnie częścią regionalnych ubiorów ludowych z terenu woj. kielec
kiego.

B. WYSTAWY CZASOWE

Szczegółowy wykaz wystaw  organizowanych przez Muzeum Św iętokrzy
skie podany został niżej. Na tym miejscu scharakteryzowane zostaną waż
niejsze tylko wystawy.

1. Ks. Piotr Ściegienny na tle epoki,  czynna w muzeum od 2 czerwca do 
8 października 1949 r. a następnie eksponowana w wielu muzeach na teren ie 
Polski.

Historyczna ta wystawTa, poświęcona bojownikowi chłopskiemu, pocho
dzącemu ze wsi Bilcza pod Kielcami, w yrażała dążenie muzeum do uwzględ
niania w swej działalności zagadnienia rewolucyjnych ruchów chłopskich 
XIX w. Kierownictwo naukowe pełnił dr M. Tyrowicz z Krakowa. Opraco
wał on również katalog w ystaw y o charakterze popularno-naukowym . 
Z pracowników muzeum szczególnie duży wkład pracy wniósł kustosz S. Bor
kiewicz. W ystawa zawierała 325 eksponatów i pokazana była w  trzech 
salach. Wzbudziła duże zainteresowanie, którego wyrazem było 21 pozycji 
publicystycznych w prasie codziennej oraz kilkanaście w czasopismach. 
K ronika Filmowa poświęciła jej również specjalną wzmiankę. W ystawę 
obejrzało 41 622 osób, z czego kielczan 27 000. Z liczby około 14 000 przy
jezdnych 13 000 przypada na młodzież. Przy końcu trw ania w ystaw y m u
zeum urządziło publiczną dyskusję nad jej treścią.

W ystawa ilustrow ała m. in. zagadnienia sprawy włościańskiej w po
w staniu listopadowym, em igracyjnych związków politycznych o charakterze 
ludowym, wsi polskiej i życia chłopów w dobie pańszczyzny, a następnie 
przedstaw iała działalność ks. P. Ściegiennego, jego spisek, rozbicie, zesłanie 
i powrót do kraju . Ponieważ najbliższym tłem  działalności społecznej i pisar
skiej ks. P. Ściegiennego było życie wsi, zwłaszcza regionu kieleckiego, 
wprowadzono więc eksponaty o charakterze etnograficznym: m akietę chaty 
pańszczyźnianej z okolic Kielc, ubiory ludowe, ceram ikę oraz ówczesne na
rzędzia rolnicze. Uzupełnieniem był wykres i mapa, ilustrująca obciążenia 
pańszczyźniane, oraz inne pomoce dydaktyczne.

2. Stefan Żeromski,  o tw arta 28 grudnia 1950 r., następnie czynna w mu
zeum przez pół roku, po czym obwożona po muzeach przez cztery lata. 
W każdym  z muzeów prelekcje wygłaszała m gr A. Dobrowolska. W ystawę 
eksponowano m. in.: w Sandom ierzu, Radomiu, Łodzi, Gdańsku, Sopocie, 
Słupsku, Szczecinie, Lesznie, Opolu, Nysie, Raciborzu, Gliwicach, K a
towicach, Pszczynie, Łańcucie, Stalowej Woli i w Częstochowie.
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Organizatorką wystawy była mgr A. Dobrowolska, konsultantem  był 
prof. dr K. Wyka.

Pierwsza część wystawy posiadała charakter biograficzny, ujm owała za
razem  w arunki historyczne i społeczne w jakich w zrastał Żeromski. Część 
druga charakteryzow ała dzieła pisarza, zwracając uwagę na ich ideową 
funkcję. Zakończenie wystawy akcentowało kult dla pisarza, jego rolę w spo
łeczeństwie polskim i jego walkę o postęp społeczny.

Ponadto wydano katalog, dopełniający treści eksponowane na wystawie.
3. Hugo Kołłątaj. W ystawa historyczna, otw arta w dniu 21 czerwca 

1951 r., zorganizowana z okazji 200 rocznicy urodzin H. K ołłątaja (1750— 
—1950). Wystawę opracował kustosz muzeum, S. Borkiewicz.

W ystawa ukazywała życie i działalność H. K ołłątaja na tle gospodarczo- 
społecznych przem ian w Polsce w XVIII w.

Wydano katalog, będący pomocą w pełniejszym zrozumieniu treści 
wystawy.

4. Dawne górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Zagłębia. Wystawa, 
o tw arta w 1953 r., była opracowana przez dyrektora muzeum, E. Massalskiego.

Obrazowała ona dzieje zdobywania i obróbki podstawowych tw o
rzyw, z których wykonuje się narzędzia, broń itp., od czasów najdaw niej
szych aż po początki XX wieku. Pokaz składał się z trzech zasadniczych 
części, odpowiadających poszczególnym okresom kształtow ania się stosunków 
społeczno gospodarczych. Część I — okres wspólnoty pierwotnej. Część II — 
okres feudalizmu. Część III — okres kapitalizm u i początki imperializmu. 
W ystawę eksponowano również w innych muzeach. Uzupełnieniem wystawy 
był wydany przewodnik.

5. Kamień budowlany woj. kieleckiego w sztuce romańskiej. Ekspozycja, 
otw arta w 1961 r., była opracowana przez mgr M. W eber-Kozińską z W ar
szawy.

W ystawa ta, wyróżniająca się szczególnie starannie i atrakcyjnie opra
cowanym wystrojem  plastycznym, w popularnym  wykładzie obrazowała 
wyniki badań naukowych nad wykorzystaniem , obróbką i sposobami zasto
sowania tworzywa kamiennego — jednego z podstawowych bogactw woj. 
kieleckiego. Na wystawie prócz pokazania w arsztatu kam ieniarskiego, złóż 
kam ienia i zasad sztuki budowlanej zobrazowano podstawowe zabytki a r 
chitektoniczne doby rom ańskiej, znajdujące się na terenie woj. kieleckiego. 
Licznie odtworzone w ątki ówczesnych murów, zdjęcia i makiety sugestywnie 
zapoznawały z tem atem  nakreślonym  w ty tule wystawy.

W YKAZ WYSTAW CZASOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ 
MUZEUM ŚW IĘTOKRZYSKIE W KIELCACH

1946 r. 1. Wiek X V I i X V II  (malarstwo, grafika, rzeźba, meblarstwo).
1947 r 1. Pokaz archeologiczny

2. Pokaz sztuki ludowej
3. Pokaz zabytków  architektury woj. kieleckiego

1948 r. 1. Wystawa obrazów L. Wyczółkowskiego
2. Piękno Ziem Zachodnich (organizowana wspólnie z PTK)
3. Wystawa jubileuszowa dr Al. Olesia (malarstwo)
4. Wystawa prac J. Malczewskiego, L. Wyczółkowskiego, T. 

Axentowicza, J. Stanisławskiego, H. Wywiórskiego i J. Mehof
fera.
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1949 r. 1. Ks. Piotr Ściegienny na tle epoki
1950 r. 1. Stefan Żeromski

2. Malarstwo X IX  wieku
3. Wystawa z okazji Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

1951 r. 1. Malarze końca X IX  i początku X X  wieku
2. Józef Szermentowski
3. Hugo Kołłątaj

1953 r. 1. Dawne górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Zagłębia
2. W  90-tą rocznicą powstania styczniowego
3. Jan Matejko
4. W ystawa prac Nikifora
5. Wystawa okolicznościowa z okazji Miesiąca Przyjaźni Polsko-

-Radzieckiej
6. Krajobraz i zabytki Kielecczyzny w rysunkach prof. L. Tyro-

wicza
7. Tkactwo regionalne

1954 r. 1. Arianie w Polsce
2. Wystawa plafonów pałacu biskupiego w Kielcach
3. Prace malarskie Lubowieckiego i Słowińskiej
4. Książka radziecka

1955 r. 1. Prace członków Koła Przyjaciół Muzeum
2. Rok 1905 w Kielecczyźnie
3. Techniki graficzne
4. Przegląd historyczny malarstwa polskiego

1956 r. 1. Wystawa pośmiertna prac malarskich Praussa
2. Wystawa prac Kryształowskiego

1957 r. 1. Rembrandt
2. Dziecko w malarstwie polskim
3. Kielecczyzna wobec Rewolucji Październikowej

1958 r. 1. Portret sarmacki
2. Wystawa malarstwa Grupy W  — 57
3. Wystawa malarska Z. Puszczyńskiej i St. Wałacha
4. Kielecki dokum ent historyczny

1959 r. 1. Romantyzm w malarstwie polskim
2. Jak powstaje obraz
3. Wystawa starodruków

1960 r. 1. Tradycje obchodu 1 Maja w Kielecczyźnie
2. Oskar Kolberg (organizowana wspólnie z PTL)

1961 1. 1. Kamień budowlany woj. kieleckiego w sztuce romańskiej
Ponadto w omawianym okresie działalności muzeum eksponowano: do

roczne w ystaw y kieleckich oraz krakow skich plastyków, organizowane przez 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach, wystaw y uczniów Li
ceum Technik Plastycznych w Kielcach, w ystaw y Związków Fotografików 
Polskich, plastyków am atorów, Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem 
(obejmujące w yniki badań w Wiślicy i Chęcinach), pokonkursowe wystawy 
regionalnej sztuki ludowej, organizowane przez Wydział K ultury Prez. WRN 
w Kielcach, wreszcie w ystaw y organizowane przez Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze, PCK i inne stowarzyszenia działające na terenie Kielc.

4 — R o c z n ik  M u z e u m  Ś w ię t o k r z y s k ie g o
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FREKW ENCJA W MUZEUM ŚWIĘTOKRZYSKIM W KIELCACH

rok ilość zwiedzających
1946 3 618
1947 6 837
1948 13 722
1949 b r a k  d a n y c h
1950 103 953
1951 99 099
1952 b r a k  d a n y c h
1953 29 630
1954 36 380
1955 28 285
1956 32 088
1957 31 085
1958 38 457
1959 40 629
1960 43 110
1961 48 442

W YDAW NICTW A MUZEUM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH  
W LATACH 1945— 1961

1. Katalog w y s ta w y  „Wiek XVI i XVII”, Kielce 1946, ss. 23, nakł. 800 egz.
2. J. Nowak-Dłużewski Poezja powstania kościuszkowskiego, Kielce 1946, ss. 

152 +  60, nakł. 1 000 egz.
3. J. Nowak-Dłużewski Udział Regionu Kieleckiego w  kulturze narodu, Kielce 

1947, ss. 88, nakł. 2 000 egz.
4. Antologia współczesnej liryki świętokrzyskiej,  Kielce 1947, ss. 104, nakł. 2 000 

egz.
5. Jan Maria Gisges Opowieści krajobrazu — poemat partyzancki,  Kielce 1948, 

ss. 64.
6. Marian Tyrowicz Katalog w ys taw y  historycznej „Ks. Piotr Ściegienny na tle 

epoki”, Kielce 1949, ss. 144 +  10 tabl., nakł. 1 000 egz.
7. Seweryn Borkiewicz Katalog w ystaw y historycznej „Hugo Kołłątaj”, Kielce 

1950, ss. 64 +  5 tabl., nakł. 1 000 egz.
8. Andrzej Oleś Katalog w ystaw y „Józef Szermentowski”, Kielce 1951, ss. 11 +  12 

tabl., nakł. 500 egz.
9. Aleksandra Dobrowolska Katalog w ystaw y „Stefan Żeromski”, Kielce 1952. ss. 

104 +  16 tabl., nakł. 2 000 egz. (Słowo wstępne Kazimierza Wyki).
10. Edmund Massalski Przewodnik po wystawie „Dawne górnictwo i hutnictwo  

Staropolskiego Zagłębia”, Kielce 1956, ss. 43 +  6 tabl., nakł. 1 000 egz. (Wstęp  
napisał Jan Pazdur).

11. Janusz Kuczyński, Zygmunt Pyzik Pradzieje Ziem województwa kieleckiego — 
przewodnik po w ystaw ie  archeologicznej, Kielce 1959, ss. 56 +  14 tabl. nakł. 
5 000 +  25.

Zespół Redakcyjny 
„Rocznika Muzeum Świętokrzyskiego"
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ИСТОРИЯ СВЕНТОКЖИЖСКОГО МУЗЕЯ В КЕЛЬЦАХ (1945—1961)

Непосредственно после освобождения Польши от гитлеровского ига в Кель- 
цах основался Организационный комитет, имеющий целью восстановление рабо
тавшего до 1939 года тогдашнего Музея Польского Краеведческого Общества. 
В ноябре 1945 года был утвержден устав Общества Свентокжижского Музея, 
таким образом келецкий музей получил юридический облик.

Первым делом были собраны рассеянные экспонаты довоеннего музея 
Польского Краеведческого Общества, • получено соответствующее помещение 
и обеспечены необходимые для дальнейших работ денежные средства. Одновре
менно в 1945 году начался своз культурных ценностей, находившихся в бывших 
помещичьих усадьбах. Благодаря этой кампании, длившейся до 1947 года, было 
спасено значительное количество ценных экспонатов, главным образом в области 
живописи, графики и меблировки.

В 1946 году в Музее открывается первый показ экспонатов в качестве 
временной выставки. Тогда были показаны важнейшие экспонаты, спасенные 
во время спасательной кампании помещичьего имущества.

24 августа 1947 происходит открытие музея. В торжестве принимает участие 
министр культуры и искусства. Тогдашний показ экспонатов искусства сопро
вождался краткой археологической и этнографической выставкой. В 1949 году 
открывается постоянная естествоведческая выставка.

В 1950 году музей был национализирован и — уж е в качестве государствен
ного учреждения — открыл дальнейшие постоянные экспозиции: археологи
ческую и этнографическую. Эти экспозиции постоянно дополнялись, а археоло
гическая выставка подверглась в 1958 г. коренному преображению, становясь 
образцовым археологическим показом.

Кроме постоянных выставок в Музее был организован целый ряд временных 
выставок. В первом ряду следует назвать самые главные: „Ксёндз Пётр Сце- 
гепньг’ (1949), „Стефан Жеромский'’ (1950), „Гуго Коллонтай” (1954), „Горное дело 
и металлургия Старопольского Заглэмбя в старину'’ (1953) и „Строительный 
камень келецкого воеводства в романском искусстве” (1961 г.). Кроме того, 
в просветительной работе постоянно использовывались выставки взятые взаймы 
из других музеев.

Лучшим критерием работы музея является увеличивающееся количество 
посетителей. Кроме непосредственно связанных со своей деятельностью работ, 
Свентокжижский музей организовал на торритории келецкого воеводства му
зейные пункты регионального типа: в Сандомеже (1956), в Обленгорке (1958), 
в Шидлове и в Чарнолесе (1961).

Все эти работы проведены всё увеличивающимися и совершенствущими 
методы музейного труда кадрами вспомогательных научных работников 
и остальным коллективом музея.

Директор музея — опытный музеолог, магистр Алойзы Оборны, искусствовед. 
В настоящее время, с 1962 года, музей закрыт для посетителей вследствие 
происходящего в нём ремонта. В результате проведённых строительных работ 
помещение музея будет полностью приспособлено к требованиям музейного дела.



52 Historia Muzeum Świętokrzyskiego w  Kielcach 1945— 1961 r.

HISTORY OF THE ŚWIĘTOKRZYSKI * MUSEUM IN KIELCE

Immediately after the liberation an Organization Committee for reconstruc
tion of the Museum of Kielce Region was created. The Museum, established by 
Polish Hiking Society, existed before 1939. In November 1945 an ordinance of the 
Society of the Świętokrzyski Museum was approved. Thus the latter acquired its 
legal status.

First of all, dissipated relics, collected in the Museum prior to the war, were 
gathered and new premises were found for them. Then, respective funds, indispen
sable for the activities of the Museum to be continued, were secured. At the same 
time, in 1945, a collection of works of art found in the former landed proprietors’ 
residences was begun. That action, resulting in protection and saving of a great 
number of precious relics, especially those concerning painting, cabinetmaking 
and graphic arts, continued up to 1947. In 1946 the first periodical exhibition took 
place at the Museum. Then, the most valuable relics, saved by the above action, 
were exhibited.

On 24th August, 1947 inauguration of the Museum was solemnly celebrated in 
the presence of the Minister of Culture and Art. Then a show of works of art was 
arranged, backed up by an Archaeological and an Ethnographic Exhibitions. In 
addition to them, in 1949, a permanent naturalist exposition was organized.

In 1950 the Museum was nationalized and then, already as a state-owned esta
blishment, it started other permanent exhibitions: the archaeological and the eth
nographic ones, which, gradually, w7ere being supplemented. The archaeological 
exposition was thouroughly re-arranged later on and became a model of its kind.

Besides those permanent expositions from time to time the Museum organized 
periodical shows, the most important of which presented: the Rev. Piotr Ściegien
ny — a Revolutionist; Stefan Żeromski — a Famous Writer; Hugo Kołłątaj — an 
Outstanding School Reformer and Scientist; Mining and Metallurgy in Old Poland 
Basin; Arians in Poland; J. Szermentowski — a Well-Known Painter; Building Stone 
of Świętokrzyski Region at the Period of Romanesque Art. In addition to its 
cultural activities, the Museum availed itself of exhibitions lent out by different 
museums.

A steadily increasing frequency of visitors to the Museum may be considered 
a criterion of its activities. Moreover, the Świętokrzyski Museum organized smal
ler museums of the Kielce Region, at Sandomierz, Oblęgorek, Szydłów and Czar
nolas.

All these labours were accomplished by the custodial staff of the Museum, 
composed of respective scientists and other employees, which, constantly increasing 
in number, is steadily aiming at perfection.

The Museum is directed by Mr. Aloizy Oborny, В. A., art historian and spe
cialist in museum work.

At present the Museum is closed to visitors during repairs of the buildings. 
The necessary construction works having been accomplished, the interior w ill be 
re-adjusted to suit all requirements of Museum directing.

* o f  th e  H o ly  C ro ss


