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ALOJZY OBORNY

KRONIKA MUZEALNA —  1966

Ostatni rok obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego był dla kieleckiego 
okręgu muzealnego wyjątkowo pomyślny i obfitował w wydarzenia, które 
pozostawiły swój trw ały ślad. Z okazji 120 rocznicy urodzin i 50-lecia śmierci 
Henryka Sienkiewicza otw arto ponownie 29 maja, po gruntownym  remoncie 
pałacyku w Oblęgorku — muzeum Autora K rzyżaków ,  w którym  znalazła się 
m. in. wielka jubileuszowa wystawa czasowa.

Liczba muzeów w okręgu powiększyła się o dwa dalsze, a stan posiadania 
zamknął się cyfrą 10 placówek. W Wiślicy otw arta została Stała Ekspozycja 
Muzealna, która jest pierwszym ogniwem pomyślanego na dużą skalę wielo
członowego Zespołu Muzealnego, natom iast w Ostrowcu Świętokrzyskim 
powstało trzecie co do wielkości muzeum w naszym województwie.

MUZEUM ŚWIĘTOKRZYSKIE W KIELCACH

Oczekiwane z dużą niecierpliwością otwarcie ekspozycji stałych Muzeum 
Świętokrzyskiego niestety nie nastąpiło, gdyż trw ający remont został w 1966 
roku, praktycznie biorąc, przerwany, zaszła bowiem potrzeba modyfikacji za
łożeń i dokum entacji końcowej. Ostateczne prace końcowe, jak też w ykona
nie sprzętu wystawowego dla poszczególnych ekspozycji stałych przewidziano 
na rok 1968. Mimo tych obiektywnych i niezależnych od muzeum trudności, 
rozwijała się w dalszym ciągu, wzbogacana stale w nowe form y i treści, praca 
oświatowa a przede wszystkim działalność Uniwersytetu Kultury. Podwoje 
naszego muzeum były jednakże otw arte nie tylko dla uczestników Uniwersy
tetu  K ultury. W związku z obchodami Tysiąclecia w części wyremontowanych 
sal wystawowych (pierwsze piętro gmachu przy ul. Orlej) udostępniona zo
stała zwiedzającym specjalnie opracowana czasowa wystawa archelogiczna 
Kielecczyzna na tle dzie jów Słowiańszczyzny.

Wielce niepokojącym zjawiskiem, które z każdym rokiem stwarza wciąż 
nowe trudności, jest spraw a magazynów. W wyniku prowadzonych prac re 
montowych powierzchnia magazynów i pracowni działowych została powięk
szona kosztem części sal wystawowych. Niestety ten drastyczny krok nie roz
wiązał sytuacji, gdyż zbiory muzeum w wyniku prowadzonych badań, pene
trac ji i zakupów stale i systematycznie w zrastają, tym  bardziej że w ram ach 
program u wzbogacania zbiorów działu sztuki gromadzimy eksponaty dla p rzy
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szłych ekspozycji w  pałacu kieleckim. Jeśli muzeum do czasu przejęcia pałacu 
nie uzyska na terenie miasta zastępczych pomieszczeń magazynowych, stanie 
ono przed trudną decyzją ewentualnego zlikwidowania kolejnych pomieszczeń 
ekspozycyjnych. Ten stan rzeczy nie może niestety napawać optymizmem.

ZMIANY PERSONALNE

Liczba pracowników muzeum wzrosła do 41 osób. Poszczególne działy 
uzyskały dalsze etaty, a ponadto utworzone zostało na prawach działu sa
modzielne stanowisko pracy do spraw  wydawnictw.

Pracę rozpoczęli następujący pracownicy:
Samodzielne stanowisko pracy

do spraw  wydawnictw . . . mgr Bogusław Paprocki, historyk sztuki
Dział naukowo-oświatowy . . mgr Ewa Gudzowska, historyk sztuki
Dział e tn o g ra f i i ..........................mgr Izabela Skowronek, etnograf
Dział archeologiczny . . . .  B arbara Kowalczyk, archeolog;

Janusz Zawiejski, absolwent Liceum Sztuk 
Plastycznych (zaangażowany w charakte
rze pomocnika technicznego)

Pomocnicy muzealni . . . .  Danuta Hoffman oraz Genowefa P tak
Przestała p ra c o w a ć .................... Janina Feldman, pomocnik muzealny
Stale i systematycznie wzrastająca od 1962 r. kadra naszego muzeum powięk
szyła się o dalszych pięciu pracowników, umożliwiając tym samym rozsze
rzenie naszego program u pracy.

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

Bardzo ożywiona praca oświatowa muzeum prowadzona była wzorem 
lat ubiegłych poprzez imprezy organizowane na terenie muzeum głównie 
w ramach U niw ersytetu K ultury oraz poza muzeum w ośrodkach objętych 
stałym  programem oświatowym.

UNIWERSYTET KULTURY

Realizowany w pierwszym półroczu ( I I  — 31 V) program  oświatowy był 
kontynuacją założeń przyjętych dla roku oświatowego 1965/66, a jego ramowy 
zarys przedstawiony został w Kronice muzealnej za rok 1965, publikowanej 
również w niniejszym tomie. W analizowanym okresie wygłoszonych zostało 
14 wykładów Studium  Wiedzy o Sztuce, które swoim zasięgiem tematycznym 
objęły zagadnienia sztuki średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej z za
kresu architektury  i m alarstw a oraz częściowo rzeźby.

Wykładowcami, podobnie jak poprzednio, byli pracownicy naukowi wyż
szych uczelni oraz muzeów warszawskich i krakowskich, a wśród nich: doc. d r 
Jerzy Zanozinński, doc. dr Adam Miłobędzki, doc. dr Józef Lepiarczyk, dr A n
drzej W ierciński, dr A ndrzej Fischinger, dr Tadeusz Dobrzeniecki, m gr inż. 
P io tr Krakowski i inni. Szczególnie liczny był udział słuchaczy na dwóch w y
kładach doc. dra J. Lepiarczyka z U niw ersytetu Jagiellońskiego poświęconych 
gotyckiej i barokowej Pradze.

W ramach wspomnianego cyklu płk mgr Kazimierz Konieczny przedstaw ił 
historię uzbrojenia w poszczególnych okresach, a znany kolekcjoner i znawca 
zagadnień — Tadeusz Wierzejski omówił na dwóch wykładach problem  fa ł
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szerstw dzieł sztuki. Z problem atyki regionalnej wygłoszone zostały 3 w y
kłady z zakresu etnografii, archeologii i antropologii.

Kontynuowane były nadal miesięczne ekspozycje cyklu wystawowego 
Z dziejów m alarstwa polskiego. W styczniu eksponowane były płótna Zyg
m unta Waliszewskiego wypożyczone ze zbiorów warszawskiego Muzeum Na
rodowego. Wśród 11 wystawionych obrazów zwracały szczególnie uwagę tak 
znane dzieła jak A utoportre t  (1929) czy też sugestywna ewokacja Balzaka 
pracującego przy biurku, zatytułow ana Malarz i modelka. Lata 1931—36, naj
lepszy okres w twórczości artysty, reprezentow any był przez 5 obrazów.

Twórczość Tytusa Czyżewskiego, wybitnego przedstawiciela m alarstwa 
polskiego pierwszej połowy naszego stulecia, poznali kielczanie z obrazów 
wybranych również w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Szkoda, 
tylko, że ciekawy okres formistyczny reprezentow ał na wystawie tylko jeden 
obraz K om pozycja  formistyczna. Większość pokazanych na wystawie prac po
chodziła z lat trzydziestych, kiedy sztuka artysty  osiągnęła wyżyny dosko
nałości, co zwiedzający mogli zaobserwować w m artw ych naturach oraz po
chodzącym z ok. 1930 r. Portrecie pani w  czerwonej czapeczce.

W yjątkowo reprezentatyw ny dla twórczości K onrada Krzyżanowskiego 
był zestaw jego płócien pokazany w marcu. Zestaw ten stanow ił dla zwiedzają
cych nie lada ucztę duchową. Malarstwo krajobrazowe reprezentował m. in. 
znany obraz Beresteczko  oraz wkomponowana w im presjonistyczny pejzaż 
Baba ukraińska. Najwyżej oceniane w twórczości Krzyżanowskiego m alarstwo 
portretow e dokumentowały tak znane dzieła, jak słynny Portret Dagny P rzy 
byszewskiej,  pełen młodopolskiej symboliki, a w technice m alarskiej naw ią
zujący do Muncha, oraz portre ty  Aliny Glassowej, Stanisław a Kierbedzia czy 
Kazimierza Mazarakiego.

O statnia ekspozycja tego cyklu w roku oświatowym 1965/66 poświęcona 
była najw ybitniejszej polskiej m alarce — Oldze Boznańskiej. W ystawę oparto 
zresztą, podobnie jak poprzednie, o zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Okres monachijski reprezentowała m. in. Dziewczynka w  ogrodzie. Najpłod
niejszy w twórczości artystk i okres paryski wypełniały m. in. takie prace, jak 
Portret Marii Konopnickiej, jeden z licznych Autoportre tów  (1905—1906) czy 
też Portret Pani w  czarnym  kapeluszu  (1925). Jednym  z najlepszych obrazów 
pokazanych na wystawie była praca W mojej pracowni (1913). Zgodnie z przy
jętym i zasadami każda ekspozycja połączona była z wykładem, traktującym  
o twórczości prezentowanego artysty. Oprócz tego wszystkie cztery ekspozycje 
doczekały się również obszernych recenzji na łamach „Słowa L udu”.

W yraźny krok naprzód uczyniono w program ach projekcji filmowych. 
O ile poprzednie zestawy filmów były uzupełnieniem wykładów, to w oma
wianym okresie stały się rozszerzeniem problem atyki poruszanej w w ykła
dach o takie nowe dziedziny, jak historia Polski czy muzyka.

Założenia program owe zajęć Uniw ersytetu K ultury  w przedstawionym 
roku oświatowym wynikły z sondażu opinii słuchaczy popartych analizą frek
wencji. Oczekiwania słuchaczy w pewnym stopniu zbiegły się z koncepcjami 
organizatorów, którzy uznali za słuszne, by po tem atach wstępnych, wprow a
dzających, rozpocząć systematyczne wykłady z w ybranych zagadnień historii 
sztuki, a także orientowanie środowiska na bieżąco w kierhnkach i wynikach 
badań naukowych nad własnym  regionem.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i dążąc do stałego wzboga
cania program u o nowe treści, wychodząc przy tym  z założenia, że w ubieg
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łych latach w trakcie wykładów z zakresu historii sztuki słuchacze poznali 
sporo podstawowych zagadnień oraz mając na względzie pewną system atykę 
problem atyki regionalnej wprowadzone zostały w nowym roku oświatowym 
1966/67 dwa nowe cykle wykładów. Pierwszy, zatytułowany Ośrodki a r ty 
s tyczne Europy, miał zapoznawać z dużymi centram i artystycznym i, przy czym 
nie chodziło tu  tylko o pokazanie poszczególnych miast, ale również określo
nych prowincji, posiadających swoiste oblicze artystyczne. W cyklu tym  zna
lazło się miejsce na scharakteryzowanie wielkich muzeów i galerii sztuki. Do 
udziału w realizacji tych założeń poproszono wybitnych znawców zagadnień, 
specjalizujących się w poszczególnych tematach, a co za tym  idzie, znających 
poszczególne ośrodki z autopsji.

Problem atyka regionalna została rozszerzona i ujęta w drugim  cyklu 
Pomniki sztuki Kielecczyzny, który obejmował wykłady poświęcone poszcze
gólnym miastom, zespołom obiektów, monograficznym omówieniom poszcze
gólnych zabytków, jak też charakterystyce twórców. Nie trzeba oczywiście 
dodawać, że i w  tym  cyklu mówili przede wszystkim badacze związani z K ie
lecczyzną i jej problem atyką. Rok oświatowy 1966/67 otworzył 12 października 
wykład inauguracyjny prof. dra Jana Białostockiego, poświęcony środowisku 
artystycznem u Sycylii.

Pewnemu poszerzeniu uległ cykl wystaw miesięcznych. W październiku 
i listopadzie, w ram ach ekspozycji Z dziejów malarstwa polskiego, pokazane 
zostały prace dziewięciu polskich kolorystów ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Ponieważ była to już dziesiąta ekspozycja tego cyklu, toteż 
w ramach małego jubileuszu dokonano pewnego podsumowania kilku poprzed
nich wystaw, w których pokazane były prace kolorystów. Zwiedzający mogli 
na wystawie zobaczyć obrazy awangardowych przedstawicieli tego kierunku — 
Jan a  Cybisa oraz Hanny Rudzkiej-Cybisowej, reprezentowanej przez swoje 
dwa w ybitne dzieła, szczególnie obraz Łagów  (1947).

Słynna Martwa natura szarobiała (1958) Czesława Rzepińskiego ilustro
wała jeden z ciekawszych okresów w twórczości malarza, podobnie jak dwie 
M artw e natury ze św ią tk iem  X  i XVI  z lat 1950—1957 — twórczość Wacława 
Taranczewskiego. Nie mogło oczywiście w tej syntezie zabraknąć nieżyjącego 
już Jerzego Fedkowicza. Poza obrazami wymienionych wystawione zostały 
dzieła Jerzego Wolfa, Emila Krchy i Zygm unta Radnickiego.

W grudniu  zamiast m alarstw a kielczanie oglądać mogli pierwszą w K iel
cach wystawę numizmatyczną, zorganizowaną przy współudziale num izm a
tyków kieleckich, zrzeszonych w nowo powstałym przy naszym muzeum Od
dziale Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Na wystawę złożyły się zbio
ry  własne muzeum oraz monety wypożyczone z najbogatszych kieleckich ko
lekcji: mgra Wacława Lorka, Józefa Dzikowskiego, lekarza Wiesława K arbow 
skiego oraz inż. S tefana Sledzikowskiego. Zasadniczym tematem w ystaw y był 
pokaz monet na przestrzeni tysiącletnich dziejów Państwa Polskiego, tzn. od 
pierwszych denarów  Mieszka I aż po najnowsze srebrne złotówki wybite dla 
uczczenia Tysiąclecia. Ta część wystawy poprzedzona była wstępem, zawie
rającym  denary im perium  rzymskiego, arabskie dirhemy jak też tak zwane 
denary krzyżowe. Osobny dział wystawy pokazywał banknoty, począwszy od 
pierwszych, z okresu insurekcji kościuszkowskiej. Na wystawie znalazły się 
również medale. Nie zabrakło oczywiście pozycji regionalnych. Wyróżniały 
się wśród nich: m edal białogoński, XIX-wieczny medal wystawy rolniczej, 
różne medale okolicznościowe oraz medale Muzeum im. Przypkowskich w Ję-
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drzejowie. Dużą rzadkością była niewątpliwie moneta emitowana dla Bli
żyna.

W uzupełnieniu wykładów i wystaw zakres m erytoryczny niedzielnych 
projekcji filmowych poszerzono w sposób pozwalający wykorzystywać wszyst
kie filmy produkcji krajowej i zagranicznej z dziedziny kultury. I tak w pro
gram ie seansów znalazły się m. in.: muzyka, literatura, rzemiosło artystyczne, 
teatr, sztuka ludowa. Nie zrezygnowano też z przeglądu filmów ekspery
m entalnych.

Zupełnie nową form ą imprez, dotąd przez muzeum nie stosowaną, stały  
się koncerty muzyki dawnej. Muzeum Świętokrzyskie nawiązało tu  do dobrej 
tradycji i bogatych doświadczeń niektórych muzeów polskich. Organizując te 
imprezy, muzeum pragnęło zbliżyć słuchaczom kieleckim nieprzem ijające w ar
tości artystyczne i duchowe muzyki dawnych mistrzów. Z drugiej strony cho
dziło o spopularyzowanie, w powiązaniu z wykładami Uniw ersytetu K ultury, 
zagadnień stylów w plastyce i muzyce i wyrobienie u słuchaczy um iejęt
ności wyłuskiwania wzajemnych powiązań oraz kompleksowego przeżywania 
wzruszeń i doznań, jakich te dzieła dostarczają. Realizację tak  pojętego zało
żenia programowego umożliwiło umiejscowienie koncertów w XVII-wiecz- 
nych salach zamku kieleckiego, czołowego dzieła architektonicznego polskiego 
manieryzmu, przyszłej siedzibie Muzeum Świętokrzyskiego. Na razie po za
kończeniu rem ontu dotychczasowej siedziby koncerty przeniesione zostaną 
do dużej sali galerii m alarstwa. Muzyka na koncertach przeplatana była 
krótkim  słowem wiążącym, zapoznającym z sylwetką kompozytora oraz w y
konywanym utworem. Sceneria koncertów była urządzona przede wszystkim 
w kierunku wyeksponowania architektury wnętrz, natom iast nieliczne akcenty 
meblowe jak też świeczniki poza stworzeniem odpowiedniego nastroju mia’y 
na celu jeszcze silniejsze zaakcentowanie stylu epoki. Inicjatyw a muzeum 
spotkała się z pełnym poparciem Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Kiel-

Ryc. 1. Fragment wystawy numizmatycznej
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Ryc. 2. Koncert w  sali portretowej zamku kieleckiego

cach, przy której powstało Colegium Musicum pod kierunkiem  Jana Burka, 
w ykonujące przede wszystkim utwory dawnych mistrzów. Pierwszy, inau 
guracyjny koncert odbył się w sali portretow ej 27 października podczas Ogól
nopolskiej K onferencji Muzealnej. Drugi, w wykonaniu tego samego zespołu, 
w sali rycerskiej w listopadzie. W program ie koncertów znalazły się m. in. 
Canzona Adama Jarzębskiego, tańce polskie z tabulatury  lutniowej i organo
wej, Courante  M artina Pesenti oraz Koncert a-moll Antonio Vivaldiego. W n a
stępnych koncertach planowane są występy zespołów kam eralnych i dawnej 
muzyki z innych ośrodków kraju. Koncerty spotkały się z dużym zaintereso
waniem publiczności.

Ażeby dopełnić całości obrazu pracy oświatowej muzeum, chciałbym w tym 
miejscu zaprezentować jeszcze jedną wystawę, która jest zarazem pierwszą 
większą ekspozycją czasową udostępnioną zwiedzającym w części sal w ysta
wowych, gdzie prace remontowo-budowlane zostały zakończone, a w póź
niejszym  term inie otw arta zostanie stała wystawa przyrodnicza.

Zorganizowana przez dział archeologiczny w związku z ostatnim  rokiem 
obchodów 1000-lecia Państw a Polskiego wystawa zatytułowana została Ziemia  
Kielecka na tle dziejów Słowiańszczyzny. W ramach Świętokrzyskich Dni 
K ultury  otwarcia ekspozycji, w obecności licznie przybyłych przedstawicieli 
władz partyjnych i adm inistracyjnych, dokonał przewodniczący Prezydium  
M iejskiej Rady Narodowej w Kielcach inż. Jerzy Szmajdel. W ystawa, zgodnie 
z tytułem , trak tu je  Ziemię Kielecką jako jedno z ogniw rozległego tery to ria l
nie obszaru, na którym  w trakcie narastających procesów historycznych Sło
wianie przeszli drogę przem ian od pierwotnego ustroju wspólnoty rodowej, po
przez ustrój plem ienny, aż do ukształtow ania własnych organizmów państw o
wych. Szerzej zilustrow any został przebieg wspomnianych procesów na Ziemi
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Kieleckiej, którą wyłoniono z obszernego tła historycznej całości. Pełne n a 
św ietlenie poruszonych problemów wymagało wyjścia poza ram y wyłącznie 
archeologicznego pokazu. Toteż wystawa ma przede wszystkim charakter h i
storyczny, bazujący głównie na osiągnięciach badań archeologicznych, przy 
jednoczesnym  pełnym  uwzględnieniu wyników badawczych pozostałych dys
cyplin  historycznych. K onstrukcja tem atyczna tak  pomyślanej i zrealizowanej 
w ystaw y dała czytelny przekrój zagadnienia.

Sala pierwsza była w pewnym sensie aneksem wyjaśniającym  drogę, po 
której postępowało i postępuje poznanie początków naszej najdawniejszej 
historii do momentu powstania i okrzepnięcia organizacji państwowej. Mapy 
pokazywały miejsca najciekawszych badań archeologicznych, obrazując za
razem  wzrost prac badawczych zainicjowanych w okresie Polski Ludowej. 
W  sali tej mieściły się również główne inform acje o Polsce wczesnopiastow- 
skiej; m. in. jej granicach i zaludnieniu.

Sala następna omawiała bogate tradycje osadnicze, na których podłożu 
w yrosły plemiona słowiańskie. Na wstępie znalazło się wyjaśnienie doniosło
ści przem ian dokonanych przez ludzi w epoce neolitu. Zdjęcie chodnika uni
kalnych kopalni krzemienia w Krzemionkach Opatowskich oraz wyroby 
z krzem ienia pasiastego przypominały o rozwiniętej produkcji narzędzi, w da
nym  wypadku siekierek, które rozprowadzane następnie były po rozległych 
obszarach środkowej Europy.

Eksponaty i zdjęcia megalitycznego grobu z Pacanowa przedstawiały 
rzadki typ zabytku odkryty i przebadany przez dział archeologiczny muzeum. 
Dalsza część wystawy dotyczyła kultury  łużyckiej. Pokazany został interesu
jący zasięg tej kultury, zbliżony wielkością do obszaru Polski. Liczne stano
wiska kultury  łużyckiej były przedmiotem badań wykopaliskowych na Kie- 
lecczyźnie, przy czym kilka badało Muzeum Świętokrzyskie.

Sala trzecia tem atycznie powiązana była ze Słowianami, którzy nie tylko 
czerpali z dorobku innych plemion, ale posiadali również własny dorobek. 
Na wystawie dokumentował go świętokrzyski ośrodek starożytnego górnictwa 
i hutnictw a w rejonie Łysogór. Potężna produkcja żelaza już wówczas nie 
tylko zaspokajała własne potrzeby, lecz również pozwalała na eksport do in
nych obszarów. Dowodem rozległych kontaktów handlowych są do dziś licznie 
odnajdyw ane denary rzymskie oraz inne wyroby — zwłaszcza naczynia b rą 
zowe oraz ozdoby.

Kolejne mapy pokazywały Słowian w etnicznym kontekście Europy środ
kowej.

W ostatniej, czwartej sali pokazano, jak  obok państw  powstających w za
chodniej Europie Słowianie tworzyli własne organizmy państwowe. Wystawa 
m. in. zwraca uwagę na związek o charakterze wczesnopaństwowym, jaki 
stanowiło państwo Wiślan, szczególnie nas interesujące, gdyż w jego skład 
wchodziła przeważająca część obszaru obecnej Kielecczyzny.

O kulturze mówił m. in. ośrodek kultu  pogańskiego na Łysej Górze ob
wiedziony potężnymi wałami kamiennymi. Chrystianizacja położyła częściowo 
kres kultom  pogańskim. Na tle tych spraw  na wystawie pokazane zostały 
znane już nie tylko w kraju  problemy Wiślicy.

Dalsza część ekspozycji obrazowała rozwój gospodarki w Polsce wczesno
średniowiecznej poprzez pokazanie niewielkiego wycinka południowej części 
województwa. Pokaz kończyło kilka modeli najważniejszych obiektów rom ań
skich, będących świadectwami wysokiego poziomu naszego budownictwa
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Ryc. 4. Fragment wystawy Ziemia Kielecka na tle dziejów Słowiańszczyzny

(m. in. kościółka na ul. Batalionów Chłopskich w Wiślicy i kolegiaty w Opa
towie).

Cała w ystaw a posiadała dużą ilość niezwykle ciekawych eksponatów, 
wśród których w yróżniały się m. in.: wypożyczone przez krakowskie Muzeum 
Archeologiczne cenne wyposażenie grobu przywódcy plemiennego z Jakuszo- 
wic, a pochodzące z okresu wędrówek ludów; dalej skarb brązowy z W itowa, 
skarb denarów rzymskich ze Skrobaczowa, skarb jedenastowiecznych monet 
z Łagowicy S tarej oraz słynne czternastowieczne (?) kafle piecowe z Siekluk.

Scenariusz wystawy opracowali pracownicy działu: mgr Janusz Kuczyński 
i m gr Zygm unt Pyzik. P rosty  i funkcjonalny sprzęt ekspozycyjny wraz z dys
kretną oprawą plastyczną całości zaprojektował artysta plastyk Krzysztof 
Jackowski wspólnie z inż. arch. Andrzejem  Dębskim. Fotografie, stanowiące 
niezwykle udane akcenty plastyczne i tem atyczne, wykonał art. fotografik 
Paweł Pierściński przy udziale fotografa muzeum — Henryka Pieczula.

Na zakończenie podaję dane cyfrowe, dotyczące tej części działalności 
oświatowej, która realizowana była na terenie Muzeum Świętokrzyskiego. 
U niw ersytet K ultury: 30 odczytów, 6 w ystaw  oraz 2 koncerty — uczestni
czyło 2 206 osób; 28 projekcji filmowych — obejrzało 2 734 widzów. W ystawę 
Ziemia Kielecka na tle dziejów Słowiańszczyzny  — zwiedziło 8 835 osób.
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Ryc. 5. Fragment wystawy Ziemia Kielecka na tle dziejów Słowiańszczyzny

Łączna liczba osób, które skorzystały z działalności oświatowej na terenie 
muzeum, zamyka się cyfrą 13 775 osób.

W stosunku do reku 1965 jest to pewien wzrost, ale na pewno nie aż 
taki, by nastrajał optymistycznie. Jeżeli zważymy, że na cyfrę ogólnej frek 
wencji poważnie wpłynęła liczba 8 835 osób, które zwiedziły wystawę archeo
logiczną, a był w tym spory procent wycieczek spoza miasta, oraz gdy sobie 
uświadomimy, że na zajęcia U niw ersytetu K ultury  przychodzą przecież ci 
sami słuchacze, to podana uprzednio cyfra globalna w przeliczeniu na miasto 
liczące ok. 110 000 mieszkańców — musi skłonić do poważnych refleksji. 
W dalszym ciągu muzeum, szczególnie gdy chodzi o Uniw ersytet K ultury, 
nie potrafiło w sposób zadowalający pozyskać słuchacza młodzieżowego oraz 
trafić do niektórych środowisk, np. inteligencji technicznej. W prawdzie te 
ostatnie uwagi odnoszą się raczej do roku oświatowego 1965/66, gdyż w roz
poczętym w październiku nowym sezonie oświatowym starania działu nauko- 
wo-oświatowego zmierzały do w yrównania tych dysproporcji, co już częściowo 
udało się zrobić na odcinku współpracy z młodzieżą. Trzeba jednak z całym 
naciskiem podkreślić, że jest to dopiero początek, a zmiany następują sta
nowczo zbyt wolno. Dalsze więc wysiłki nie tylko działu naukow o-oświatc- 
wego będą się musiały koncentrować wokół tych zagadnień.

Z pełnym zadowoleniem można zauważyć, że audytorium  uczestników 
zajęć Uniwersytetu K ultury nie stanowi zespołu biernego, lecz żywo reaguje 
na omawianą problem atykę i inicjuje częstokroć ciekawe i długie dyskusje.
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W św ietle tego, co napisano, szczególnej wagi nabiera problem badań socjo
logicznych oraz analiza wypływających wniosków. Badania zostały już roz
poczęte a ich wyniki opublikowane zostaną w jednym  z tomów „Rocznika” 
i oczywiście wykorzystane w dalszej pracy oświatowej.

TERENOWA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

Rozległa terenow a działalność oświatowa potrafiła przysporzyć muzeum 
liczne grono zwolenników, związanych z naszymi odczytami, seansami fil
mowymi i wystawam i, ludzi, którzy należą do niesłychanie wdzięcznych 
odbiorców. Planując poszczególne imprezy terenow e mieliśmy stale na uwadze 
ważny ze społecznego punktu widzenia problem  aktywizacji małych miast 
i osiedli. Podobnie jak w latach ubiegłych w m iarę naszych możliwości u trzy
mywaliśmy stały i system atyczny kontakt z niektórym i placówkami ku ltu 
ralnym i lub też organizowaliśmy określone imprezy zgodnie z zapotrzebowa
niem poszczególnych ośrodków czy też konkretnych instytucji. W tym pierw 
szym wypadku wymienić należy przede wszystkim sprawę, która z jednej 
strony mówi o dużej popularności, jaką zyskał sobie Uniwersytet K ultury, 
a z drugiej strony o zapotrzebowaniu terenu  na tę formę pracy oświatowej. 
Z inicjatyw y Wydziałów Oświaty i K ultury  Powiatowych Rad Narodowych 
w  Busku-Zdroju i Jędrzejowie powstały dwie filie kieleckiego U niwersytetu 
K ultury. W B usku-Zdroju filia rozpoczęła prace przy Powiatowym Domu 
K ultury, w Jędrzejow ie — przy Klubie Nauczyciela. Począwszy od paździer
nika w ramach opracowanego program u Studium  Wiedzy o Sztuce odbywały 
się wygłaszane dwa razy w miesiącu przez pracowników Muzeum Świętokrzys
kiego wykłady, uzupełniane każdorazowo przeźroczami i filmami oraz mie
sięcznymi ekspozycjami w ystaw  oświatowych. Obie filie cieszą się bardzo 
dużą frekw encją (w B usku-Zdroju sala przeznaczona pierw otnie na te wy
kłady okazała się za mała).

Poza tymi dwoma stałym i ośrodkami kontynuowana była współpraca 
z aktyw nym  i bardzo chłonnym środowiskiem słuchaczy zgrupowanych wokół 
Klubu M iędzynarodowej P rasy i Książki w Starachowicach (raz w miesiącu 
wykłady połączone z seansami filmowymi oraz wystawą). Na uwagę zasługuje 
również dwumiesięczna (maj, czerwiec) akcja odczytowo-wystawowa, zorga
nizowana w związku z Dniami Oświaty, Książki i P rasy w Liceum Ogólno
kształcącym w Bliżynie. Problem atyka 8 wykładów z archeologii, historii sztu
ki i etnografii związana była z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Rozważając zagadnienia akcji odczytowej, stwierdzić należy, że w licznych 
ośrodkach na terenie całego województwa pracownicy muzeum wygłosili 123 
odczyty z zakresu archeologii, etnografii, historii sztuki, muzykologii i h i
storii literatury . W ykładów tych wysłuchało 8 630 osób.

W ystawy czasowe i oświatowe docierały do licznych miejscowości nie 
tylko województwa kieleckiego. Zwraca uwagę różnorodna i bardzo aktualna 
treść poszczególnych ekspozycji. Spośród w ystaw  czasowych zorganizowanych 
w 1965 r. a eksponowanych w roku sprawozdawczym wymienić w arto Rzeźbą 
ludową w ojew ództw a  kieleckiego, którą pokazano również poza województwem 
kieleckim, bijąc przy tym  dotychczasowe rekordy frekwencji. A oto jak w y
glądała frekwencja:
18 I — 12 II — Klub MPiK w Starachowicach — 1 289 zwiedzających
15 II — 15 III — Muzeum w Radomiu — 1 463 „
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29 III — 2 VI — Muzeum w Raciborzu
(woj. opolskie) — 2 320 zwiedzających

3 VI — 15 VII — Muzeum W nętrz Zabytkowych
w Pszczynie (woj. katowickie) — 30 306 „

16 VII — 30 IX — Muzeum w Nysie (woj. opolskie — 4 700 „
Łącznie wystawę tę zwiedziło 40 078 osób.
Wystawa Z a m k i  w o j e w ó d z t w a  kie leckiego  eksponowana była jeszcze 

w dwóch ośrodkach — w Powiatowym Domu K ultury  w Kazimierzy W ielkiej 
(4 548 zwiedzających) oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Bliżynie (2 430).

Łącznie wystawę tę obejrzało 6 978 osób.
Z okazji 220 rocznicy śmierci wielkiego malarza hiszpańskiego Goyi dział 

naukowo-oświatowy przygotował specjalną wystawę oświatową. W trzech 
miejscowościach, gdzie była eksponowana, obejrzało ją łącznie 4 450 osób (Po
wiatowy Dom K ultury  w Kozienicach, Klub Międzynarodowej P rasy i Książ
ki w Starachowicach, Powiatowy Dom K ultury  w Kazimierzy Wielkiej). 
W ramach obchodów m ilenijnych oraz z okazji V Konferencji Naukowej Ze
społu Badań nad Polskim Średniowieczem U niw ersytetu W arszawskiego i Po
litechniki W arszawskiej przygotowany został przez ten ostatni przy współ
pracy muzeum trójczłonowy zestaw wystawowy, który po premierowym  po
kazie w Powiatowym  Domu K ultury  w Busku-Zdroju eksponowany był w licz
nych miejscowościach województwa kieleckiego w następującym  układzie:

W y n ik i  badań na t eren ie  Wiś l icy :
20 VI — 27 IX — Powiatowy Dom K ultury  w Kazimierzy Wielkiej;
28 IX — 8 XII — Klub Nauczyciela w Jędrzejowie;
od 9 XII — Klub M iędzynarodowej P rasy i Książki w Starachowicach.
Łączna frekwencja 5 380 osób.

W y n ik i  badań  w  okolicach Wiśl icy:
22 VI — 21 IX — Muzeum w Sandomierzu;
22 IX — 4 XII — Powiatowy Dom K ultury  w Szydłowcu;

9 XII — 29 XII — Klub Nauczyciela w Jędrzejowie;
Łączna frekw encja 5 600 osób
Zagadnien ia  konserw ator sk ie  na te ren ie  Wiś l icy  i woj .  kieleckiego:

27 VI — 4 XI — w Ostrowcu Świętokrzyskim;
od 6 XI — Przyzakładowy Dom K ultury  Fabryki Porcelany

w Ćmielowie.
Łączna frekwencja 2 185 osób.
Poza wymienionymi wystawami, przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół 

Sztuk Pięknych w Kielcach i działu sztuki, zorganizowano 28 ekspozycji 
przedstawicieli współczesnej plastyki kieleckiej. Wystawy te pokazano rów 
nież w klubach środowiskowych na terenie Kielc oraz małych ośrodkach 
wiejskich. Obejrzała je rekordowa ilość 72 343 osoby.

Bilansując wszystkie przedsięwzięcia oświatowe Muzeum Św iętokrzyskie
go, zarówno te, które zrealizowane zostały w samym muzeum, jak też w te 
renie, osiągniemy wcale pokaźną liczbę 131 179 osób. Jest to tylko nieznaczny 
wzrost w stosunku do roku 1965, jeśli zważy się, że na terenie samego m u
zeum czynna była wspomniana już czasowa wystawa archeologiczna. Stale 
rozbudowującej i rozszerzającej się pracy oświatowej towarzyszyła rozbudowa 
samego działu naukowo-oświatowego do liczby trzech pracowników.

Ilość zinwentaryzowanych przeźroczy wynosi obecnie 2 320 sztuk.
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PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I WEWNĘTRZNE DZIAŁÓW

DZIAŁ ARCHEOLOGICZNY

Badania wykopaliskowe przeprowadzono jedynie na wczesnośredniowiecz
nym stanowisku osadniczym Żmigród w Opatowie (17 IX — 7 X). Miały one 
na celu rozpoznanie stanowiska, zaliczanego do najważniejszych (obok San
domierza, Radomia i Wiślicy) centrów wczesnośredniowiecznego osadnictwa. 
Badaniami kierow ał mgr Janusz Kuczyński. Uściślony został nikły dotychczas 
zakres inform acji o tym stanowisku, zwłaszcza na odcinku jego chronologii 
(XI — połowa XIII w.). W w yniku tych badań zbiory wzbogaciły się o cenny 
zespół zabytkowy, w tym unikalne okazy ceramiki i narzędzi żelaznych. Po
ważne zaangażowanie pracowników działu w imprezy m ilenijne (a zwłaszcza 
wystawę archeologiczną) nie pozwoliło na przeprowadzenie zaplanowanych 
wykopalisk grodziska w Błotnicy (pow. Białobrzegi).

W dalszym ciągu dział pełnił funkcje ratownicze na odcinku znalezisk 
archeologicznych. Akcja terenowa polegała głównie na badaniach ratow ni
czych zgłoszonych stanowisk, badaniach penetracyjno-zwiadowczych oraz in
wentaryzacyjnych. Ogółem pracam i tymi objęto 14 miejscowości: Bodzentyn, 
Mójcza, Kuźniaki, Chęciny (wszystkie pow. Kielce); Stoczyska i Piaski (pow. 
Włoszczowa); Jędrzejów  i Mokrsko (pow. Jędrzejów); Proćwin (pow. Końskie); 
Goźlice, Tudorów, Międzygórz, Ossolin i Brody Iłżeckie (pow. Opatów). N aj
ważniejsze w yniki uzyskano w Proćwinie (osada neolityczna kultury  pucha
rów lejkowatych) oraz Piaskach (ciałopalne cmentarzysko z późnego okresu 
rzymskiego).

Równolegle z akcją ratowniczą werbowano w terenie społecznych opie
kunów zabytków archeologicznych. Za duże osiągnięcie uznać należy pozyska
nie pięciu opiekunów z terenu powiatu włoszczowskiego, dotychczas szcze
gólnie zaniedbanego pod względem rozpoznania archeologicznego. Opiekuno
wie ci dostarczyli już cenne informacje o nowych znaleziskach. Dwóch z nich 
na wniosek działu zostało nagrodzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.

Ponieważ zakończono już wyposażenie pracowni archeologicznych w pod
stawowy sprzęt oraz zagospodarowano w pełni przyznane dotychczas pomiesz
czenia magazynowe, można było przystąpić do naczelnego zadania wewnątrz- 
działowego, tj. do rozpoczęcia porządkowania wielokrotnie przenoszonych 
podczas rem ontu zbiorów oraz porządkowania, konserwacji, inwentaryzacji 
i katalogowania przybytków, wśród których najliczniejszą grupę stanowią 
zespoły zabytkowe ze zbiorów ks. S. Skurczyńskiego. Łącznie zinwentaiyzo- 
wano 229 pozycji (pojedynczych zabytków i zespołów). Jednocześnie opraco
wano na kartach katalogowych 230 zabytków. Wylepiono w całości lub 
fragm entarycznie (zależnie od stanu zachowania) 34 naczynia gliniane. Po
nadto, korzystając z usług krakowskich pracowni konserwatorskich na Wa
welu i w Muzeum Archeologicznym, zakonserwowano 42 szczególnie cenne 
przedmioty zabytkowe wykonane z żelaza, a pochodzące z badań w Opatowie 
(7 zabytków) i Kiełbowie (35 zabytków).

Rozpoczęto kompletowanie przeźroczy o tem atyce archeologicznej (po
szczególne zabytki, dokum entacja badań terenowych), które pomocne są tak 
w pracy oświatowej, jak i naukowej. Obecnie dział dysponuje 70 zinw entary
zowanymi przeźroczami.

Do druku oddano pięć opracowań naukowych, z których cztery ukażą
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się w V tomie „Rocznika” a jedno w „Wiadomościach Numizmatycznych”. 
Sześć prac opublikowanych zostało w III tomie „Rocznika”. Spośród popu
larno-naukowych prac pracowników działu wspomnieć warto cztery pozycje. 
Aktualnie opracowywane są tem aty związane z badaniami terenowym i w Kieł- 
bowie, Siesławicach, Opatowie i Grójcu. Za całokształt działalności naukowo- 
badawczej archeolodzy działu, mgr Janusz Kuczyński i mgr Zygmunt Pyzik, 
otrzymali po raz pierwszy przyznaną nagrodę miasta Kielc (wspólna nagroda 
I stopnia). Jak  z tego przeglądu wynika, niezwykle aktywny dział archeolo
giczny w roku sprawozdawczym uzyskał trw ałe podstawy do rozwinięcia 
wszechstronnej działalności, zakrojonej na znacznie szerszą skalę niż do
tychczas, zwłaszcza na odcinku pracy badawczej. Przypomnieć bowiem w tym 
miejscu jeszcze raz warto, że poza poprawą podstaw m aterialnych nastąpiła 
też zmiana liczebności kadry: ilość pracowników zwiększyła się o dalszych 
dwóch (archeologa i pracownika technicznego). W dziale pracują obecnie czte
ry osoby. Pracownicy działu spraw ują nadzór m erytoryczny nad Muzeum Re
gionalnym w Radomiu (mgr J. Kuczyński) i Zespołem Muzealnym w Wiślicy 
(mgr Z. Pyzik).

DZIAŁ SZTUKI

Zakończone zostały badania zabytkowych kafli piecowych z zamków 
w Pińczowie i Bodzentynie. Wyniki opublikowane zostaną w V tomie „Rocz
n ika”. Rozpoczęto zbieranie m ateriałów  i opracowywanie obrazów Stanisława 
Wyspiańskiego ze zbiorów Muzeum Świętokrzyskiego (przewidziane do pu
blikowania w VI tomie „Rocznika”). Ciekawe dzieło architektury okresu hi- 
storyzmu, pałacyk Tomasza Zielińskiego w Kielcach, obiekt pochodzący z po
łowy XIX wieku, był również przedmiotem badań, w których uczestniczyła 
studentka IV roku historii sztuki U niwersytetu Jagiellońskiego. W okresie 
sprawozdawczym 150 eksponatów opracowano na kartach katalogowych. Zin
wentaryzowano ponadto 162 zabytki (nabytki i dary). W ykonano alfabe
tyczny spis nazwisk m alarzy, których dzieła znajdują się w zbiorach. P ra 
cownicy działu udzielali licznych konsultacji naukowych młodzieży szkolnej 
i studentom. Kierowniczka działu, jako sekretarz komisji zakupów, prowa
dziła sekretariat tej komisji i wszystkie sprawy związane z jej pracą. Warto 
nadmienić, że dział sztuki, podobnie jak archeologiczny, aktywnie uczestniczył 
w pracy oświatowej muzeum, organizując liczne wystawy współczesnej p la
styki kieleckiej oraz związane z tym  prelekcje.

Spośród innych prac na uwagę zasługują prace porządkowe w magazynie 
obrazów w Kielcach oraz magazynie mebli w zamku w Szydłowcu. K ierow 
nik działu, mgr B. Modrzejewska, spraw uje nadzór m erytoryczny nad Mu
zeum w Sandomierzu.

DZIAŁ ETNOGRAFICZNY

Z inicjatywy Łódzkiego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego przy 
współudziale Muzeum Świętokrzyskiego oraz etnografa Muzeum Regional
nego w Radomiu rozpoczęte zostały przewidziane na trzy lata badania etno
graficzne na terenie Puszczy Kozienickiej. Badaniami objęto nie tylko obec
nie istniejącą puszczę, lecz cały jej historyczny zasięg. Kilkuosobowe grupy 
etnografów, podzielone na cztery zespoły, począwszy od sierpnia prowadziły 
badania na terenie wsi Augustów, Stanisławice, Piotrkowice i Staszów, jak 
też we wsiach, które znajdują się w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Problem atyka badań obejmuje wybrane zagadnienia z ku ltury  ludowej
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tego terenu, takie jak: budownictwo, urządzanie w nętrz mieszkalnych, poży
wienie, rolnictwo, niektóre z zajęć pozarolniczych, strój, obrzędy rodzinne 
i doroczne, w ierzenia a także specyficzne dla tego środowiska znaczenie lasu 
w życiu jego mieszkańców i ich wiedza o lesie.

W pierwszym roku badań nastawiono się przede wszystkim na gromadze
nie faktów etnograficznych, które dałyby choć ogólny obraz kulturow y tego 
terenu  i pozwoliły na wydobycie zagadnień istotnych dlań i wymagających 
głębszych badań. Trudno więc w chwili obecnej podawać wnioski, ale już ten 
pierwszy etap badań wskazał na duże bogactwo m ateriału etnograficznego 
i dość znaczne różnice między wsiami puszczańskimi i powiślańskimi. M ate
riał zebrany w ciągu trzech lat, po dokładnym przeanalizowaniu, opracowa
niu i przeprowadzeniu wielu porównań z sąsiednimi regionami — stanie się 
podstawą etnograficznej monografii Puszczy Kozienickiej. Monografia ta uka
że się nakładem  Muzeum Świętokrzyskiego. Znajdzie się w niej z pewnością 
odpowiedź na dwa istotne dla kultury  tego terenu zagadnienia. Jedno z nich 
to spraw a krzyżowania się tu wpływów małopolskich i mazowieckich, a d ru 
gie to zagadnienie odrębności kulturowej Posaniaków zamieszkujących wspo
m niane uprzednio wsie — Augustów i Stanisławice, powstałe w II połowie 
XVIII w., a zasiedlone przez osadników przybyłych tu zza Sanu — z tej 
racji zwanych Posaniakami. Badania zakończone zostaną konkursem sztuki 
ludowej tego regionu oraz sesją naukową poświęconą wynikom trzyletniej 
akcji badawczej. Wymienione dwie imprezy odbędą się w roku 1968.

Prowadzone były ponadto badania penetracyjne z zakresu rolnictwa, 
ubioru, budownictwa, zdobnictwa, garncarstw a i folkloru na terenie powiatu 
kieleckiego, a w dwóch ostatnich wypadkach na terenie powiatu opatow
skiego (garncarstwo) i opoczyńskiego (folklor). Dział etnograficzny ponadto 
czynnie uczestniczył w przygotowaniu i organizacji konkursu na pam iątkę 
regionalną. Organizatorem  imprezy było Spółdzielcze Zrzeszenie Chałupni
ków i W ytwórców Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Krakowie.

W zakresie prac dokum entacyjnych wspomnieć w arto o opracowaniu 
kartoteki twórców ludowych z terenu województwa kieleckiego (ok. 250 po
zycji), a ponadto zleceniu opracowania barw nych raportów  tkanin  wełnianych 
(pasiaków) ze zbiorów działu. W ykonana dokum entacja obejm uje 72 raporty 
w skali 1 : 1. Spośród prac zabezpieczających szczególnie ważną była konser
wacja ubioru kobiecego.

Dział wzbogacił się o specjalnie zaprojektowany nowy sprzęt magazy
nowy, który po zabezpieczeniu środkami owadobójczymi i grzybobójczymi 
został w grudniu oddany do użytku. Skład osobowy zwiększył się o jedną 
pracowniczkę, toteż obecnie pracują w dziale trzy osoby. W okresie waka
cyjnym w badaniach penetracyjnych brały ponadto udział trzy  studentki 
etnografii. Pracownicy działu sprawowali nadzór m erytoryczny nad muzeami 
biograficznymi w Czarnolesie i Oblęgorku (mgr A. Dobrowolska) oraz po
wstającym  Muzeum w Opocznie (mgr B. Erber).

DZIAŁ HISTORYCZNY

Praca koncentrowała się wokół zagadnień związanych z otwarciem Mu
zeum Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz przygotowaniami stałej 
ekspozycji historycznej naszego muzeum. Tematem ekspozycji będzie dzia
łalność partyzancka i ruchu oporu na terenie Kielecczyzny w czasie II wojny 
światowej.
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Na specjalną uwagę zasługuje prowadzona już od roku 1965 współpraca 
z K atedrą H istorii Polski Uniw ersytetu M arii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Korzyści tej współpracy są obopólne. Dział posiada w osobach prof. dra 
K. Myślińskiego i dra J. Szymańskiego życzliwych doradców i konsultantów 
w sprawach, którym i zajm uje się w swojej działalności badawczej. Z drugiej 
strony studenci sem inarium  prof. dra K. Myślińskiego odbywają w dziale 
praktyki wakacyjne, których rezultatem  jest zaznajomienie się z terenem  
oddziaływ ania. muzeum, poznanie organizacji i pracy działu, jak też jego 
zasobów magazynowych, metod inwentaryzacji i opracowania naukowego 
poszczególnych obiektów. W okresie sprawozdawczym zinwentaryzowanych 
zostało 350 zabytków, a 165 opracowanych zostało na kartach katalogowych. 
Kierownik działu, mgr Tadeusz Maszczyński, spraw uje nadzór merytoryczny 
nad Muzeum Regionalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

DZIAŁ PRZYRODNICZY

W okresie od 25 lipca do 10 sierpnia prowadzone były badania geologicz
ne, które zmierzały do uchwycenia m ineralizacji galenowo-barytowej i m ie
dziowej w wapieniach rejonu Gałęzie. Stwierdzono, że cechsztyn jest formacją 
perspektywiczną, tzn. że posiada rozproszone związki metali kolorowych. Do
tyczy to miedzi, ołowiu i galeny. W ramach zagadnień pracy wewnątrzdzia- 
łowej poza przygotowaniem stałej ekspozycji przyrodniczej (uzgodnienie do
kum entacji całości elementów wystawowych) opracowane zostały dalsze po
zycje katalogu naukowego zbiorów, które objęły 749 eksponatów, w tym  194 
z entomologii, 70 z paleontologii i 485 z geologii. Zinwentaryzowanych zo
stało 349 eksponatów.

Na zlecenie działu i pod jego kierunkiem  wykonane zostały założenia 
programowe Muzeum i Rezerwatu Geologicznego na tzw. Kadzielni w Kiel
cach, niezależnie bowiem od tego, kto będzie inwestorem  i użytkownikiem 
tego zespołu, dział spraw uje nad nim nadzór merytoryczny. Dwukrotnie w y
konana została całkowita konserwacja polskich zbiorów entomologicznych 
(każdorazowa konserwacja obejmowała 62 gabloty). Na zlecenie muzeum w y
konana została w Instytucie Zoologicznym Polskiej Akademii Nauk w W arsza
wie konserwacja licznych eksponatów, a przede wszystkim ptaków.

BIBLIOTEKA NAUKOWA

W działalności naukowej najpoważniejszym przedsięwzięciem jest zbiera
nie m ateriałów  do przygotowywanej dla tomu VI „Rocznika” Bibliografii  
historii sztuki w o jew ództw a  kieleckiego.

Opracowane zostały 223 karty  katalogowe katalogu rzeczowego i 267 ka
talogu alfabetycznego. W ramach wym iany międzybibliotecznej z innych bi
bliotek wypożyczono 22 woluminy, a do innych bibliotek 27 woluminów.

Dalszemu rozszerzeniu uległa wymiana wydawnictw  własnych z insty
tucjam i i towarzystwam i naukowymi jak też bibliotekami. Niżej podany ze
staw  obejm uje nowe instytucje, z którym i rozpoczęto wymianę w 1966 roku.

Wymiana zagraniczna:
Archeologicky Ustav CSAV, Brno;
Archeologicky Ustav CSAV, Praha;
Zentralkunstbibliothek der Staatlichen K unstsam m lungen, Dresden; 
Bulgarische Akademie der W issenschaften Zentralbibliothek, Sofia;
Erm itaż, Leningrad;
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W ymiana krajow a:
Śląski Insty tu t Naukowy w Katowicach;
Biblioteka Uniwersytecka Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej;
Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej;
W rocławskie Towarzystwo Naukowe;
Łódzkie Towarzystwo Naukowe;
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu;
Towarzystwo Naukowe Płockie;
Towarzystwo Naukowe w Toruniu;
Białostockie Towarzystwo Naukowe;
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk;
Gdańskie Towarzystwo Naukowe;
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe;
Insty tu t Śląski w Opolu;
Insty tu t Zachodni w Poznaniu;
Insty tu t Zachodnio-Pomorski w Szczecinie;
Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk;
Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

Niezwykle cennym  nabytkiem  jest zakupiony czytnik DL II produkcji 
NRD. Biblioteka naukow a posiada nadal tylko jednego pracownika.

PRACOWNIA KONSERWATORSKA

Zabiegom konserwatorskim  poddano 15 obiektów m alarstw a sztalugo
wego. Jako pozycje pierwszoplanowe brane są na razie pod uwagę przede 
wszystkim obrazy, które wejdą do ekspozycji przygotowywanej galerii m a
larstw a polskiego. Do niewątpliw ie poważniejszych prac zaliczyć należy prze
prowadzenie pełnej konserwacji portretu  kobiecego pędzla Olgi Boznańskiej. 
Obraz nam alowany został farbam i olejnymi na tekturze, zagruntowany je 
dynie w arstw ą kleju kostnego bez dodatku wypełniacza. Ponieważ obraz 
pierw otnie był przechowyw any w złych warunkach, powstały znaczne uszko
dzenia, m. in. na skutek dużych zacieków wody. Lico obrazu silnie łuszczyło 
się w postaci skręcających się i odpadających od podłoża płatów. W wyniku 
dokonanych zabiegów udało się prawie w całości ponownie związać łuszczącą 
się m alaturę z podłożem obrazu. Ponadto na uwagę zasługują prace konser
w atorskie w ykonane przy obrazach J. Szermentowskiego: Widok Chęcin  oraz 
Widok Sandomierza, jak też płótnie Romana Kram sztyka Vanitas vanitatum.

Pod koniec 1966 r. trw ały  zabiegi konserw atorskie przy płótnie A. O r
łowskiego Głowa starca oraz trudnym  z punktu konserwatorskiego Portrecie 
Wielopolskiego, namalowanym w 1740 r. przez Misiowskiego. Wspólnie z kie
rownikiem  powstającej w  Szydłowcu pracowni konserwatorskiej oraz kierow
nikam i zainteresowanych działów wykonane zostały założenia programowe 
dla przyszłej pracowni konserwatorskiej i magazynów w dawnym spichlerzu, 
położonym w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowego.

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

Poza zdjęciami dla poszczególnych w ystaw  czasowych Muzeum Święto
krzyskiego, jak  też powstałych w 1966 r. muzeów regionalnych, pracownia 
dla potrzeb poszczególnych działów wykonała ogółem 932 negatywy, 1986 
pozytywów oraz 485 przeźroczy czarno-białych i 273 przeźrocza kolorowe.

31 — R ocznik  M uzeum  Ś w ię to k rzy sk ieg o



482 A lo jzy  O borny

Kierownik pracowni wykonał ponadto dokumentację fotograficzną badań a r
cheologicznych w Opatowie. Niezwykle ważnym zagadnieniem z punktu w i
dzenia m ateriału poglądowego dla działalności oświatowej były prowadzone 
w dalszym ciągu doświadczenia zmierzające do udoskonalenia produkcji prze
źroczy kolorowych w świetle sztucznym i dziennym oraz próby przy wyko
nywaniu pozytywów kolorowych.

PRACOWNIA STOLARSKA

Podobnie jak w latach ubiegłych, ten bardzo ważny odcinek pracy we- 
w nątrzm uzealnej w dużym stopniu niedomagał na skutek trudności lokalo
wych. Były one powodem bardzo wolnego tempa wykonyw ania prac, które 
obejmowały drobne napraw y, sporządzanie elem entów do w ystaw  czasowych, 
sprzętu muzealnego oraz konserwację XIX-wiecznych mebli.

WYDAWNICTWA

W analizowanym okresie ukazały się drukiem  dwie planowane pozycje 
wydawnicze. Pierwszą z nich był III tom „Rocznika Muzeum Świętokrzyskie
go” (Wydawnictwo Literackie w Krakowie; nakład 750 egzemplarzy, objętość 
47 arkuszy wydawniczych). Tom ten jest najobszerniejszy z dotychczas wy
danych i charakteryzuje się dużą ilością m ateriałów  sprawozdawczych z pro
wadzonych badań archeologicznych i architektonicznych, w tym  badań a r
cheologów naszego muzeum (m. in. w Pacanowie, Kielcach, Opatowie, Bo
dzentynie, Sieklukach i Wiślicy). Na podkreślenie zasługują zwłaszcza spra
wozdania z badań przy kolegiacie w Opatowie, gdzie odkryto relik ty  wcześ
niejszego założenia romańskiego, oraz artykuł o unikalnym  znalezisku śred
niowiecznego składu kafli garnkowych w Sieklukach. W „Roczniku” znalazły 
się także obszerniejsze opracowania historyczne w postaci monografii Skalb
mierza oraz rozprawy dotyczącej zagadnień organizacji kościelnej w Kielec- 
kiem w XII—XIII w. Zgodnie z zasadą publikacji opracowań z zakresu dys
cyplin reprezentowanych w muzeach okręgu kieleckiego — zamieszczone zo
stały artykuły ze sztuki ludowej, literatury  powiązanej z regionem oraz geo
logii. Rocznik zaopatrzono w indeks nazwisk i miejscowości dla wszystkich 
dotychczas wydanych tomów.

Drugą pozycją wydawniczą była opracowana przez mgra Tadeusza Masz- 
czyńskiego historia dziejów Szydłowa (drukarnia RSW Prasa w Kielcach, na
kład 1 500 egzemplarzy, objętość 7,25 arkusza wydawniczego). Opracowanie 
to nie rości sobie na pewno pretensji do monografii historycznej jak też do 
całkowitego wyczerpania prezentowanej problem atyki. Jednakże praca na 
tem at m iasta posiadającego unikalną wartość zabytkową jako zespół u rba- 
nistyczno-krajobrazowy i skupisko cennych obiektów architektury  średnio
wiecznej — posiada swoją pionierską rangę naukową a zarazem popularyza
cyjną. Podstawą opracowania była gruntowna penetracja archiwalna, dzięki 
której wydobyto wiele nie znanych bliżej faktów  i dokumentów. Pierwszy na
kład książki jest już na wyczerpaniu, dlatego też zlecony został już druk 
wydania drugiego. Książka zaopatrzona jest w kilkadziesiąt zdjęć oraz stresz
czenia w językach obcych, jest zatem publikacją przydatną dla szerokiego 
kręgu czytelników. W związku z otwarciem wystawy archeologicznej Kielec
czyzna na tle dziejów Słowiańszczyzny  wydana została składanka inform a
cyjna wg projektu W aldemara Świerzego (WAG Kraków, nakład 3 000 eg
zemplarzy) oraz plakat tegoż samego autora w nakładzie 1 500 egzemplarzy 
(WAG Kraków).
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Realizując plan wydawniczy, zgromadzono i przekazano W ydawnictwu 
Literackiem u m ateriały tomu IV, skompletowano także wszystkie zrecenzo- 
wane pozycje do tomu V. Obecnie w trakcie przygotowania znajdują się a r ty 
kuły do tomu VI.

Opracowany został również plan wydawnictw Muzeum Świętokrzyskiego 
na lata 1967—1970, w którym , oprócz kolejnych tomów „Rocznika”, figurują 
przewodniki i katalogi wystaw  stałych muzeum oraz opracowania m onogra
ficzne problem atyki archeologicznej, etnograficznej i geologicznej. W pierw 
szym rzędzie sfinalizowane zostanie opracowanie składanki Oddziału Muzeum 
Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach. Rozpoczęły się prace nad ka
talogiem galerii m alarstw a polskiego oraz przewodnikiem po stałej wystawie 
etnograficznej. Wobec stale rozrastających się zadań w dziedzinie wydawniczej 
powołane zostało z dniem 1 września samodzielne stanowisko pracy do spraw 
wydawnictw na praw ach działu. K ierownik tego działu, mgr Bogusław P a
procki, spraw uje ponadto opiekę merytoryczną nad Muzeum Regionalnym 
w Szydłowie.

KONFERENCJE I SESJE

Bezsprzecznie najpoważniejszym  wydarzeniem  w tej dziedzinie była ogól
nopolska konferencja poświęcona problem atyce pracy kulturalno-oświatow ej 
realizowanej przez muzea, która obradowała w Kielcach i Ostrowcu Święto
krzyskim w dniach 27 i 28 października. Organizatorami byli: Zarząd Mu
zeów i Ochrony Zabytków, Wydział K ultury  Prezydium  Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Kielcach oraz Muzeum Świętokrzyskie. Z ram ienia Zarządu 
Muzeów i Ochrony Zabytków udział brali: dyrektor, mgr Mieczysław Ptaśnik, 
naczelnik Wydziału Muzeów, m gr Stanisław  Brzostowski, oraz m gr Tadeusz 
Banasik. Wydział P ropagandy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczo
nej P artii Robotniczej w Kielcach reprezentow ał mgr Kazimierz Kałuża, na
tomiast Wydział K ultury  Wojewódzkiej Rady Narodowej — kierownik, mgr 
Henryk Smalc, oraz m gr Andrzej Michałowski, Wojewódzki K onserw ator 
Zabytków. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy oraz kierownicy działów 
naukowo-oświatowych muzeów z całego kraju. Otwarcia konferencji dokonał 
dyrektor Mieczysław P taśnik , a w im ieniu władz wojewódzkich powitał 
uczestników kierow nik Wydziału K ultury, mgr Henryk Smalc. Obradom 
przedpołudniowym pierwszego dnia przewodniczył prof. dr Jerzy  Szabłowski, 
dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. W pierwszym dniu obrad, 
które odbywały się w sali kinowo-odczytowej Muzeum Świętokrzyskiego, 
uczestnicy wysłuchali następujących referatów :
— mgr Mieczysław Ptaśnik: Osiągnięcia my,zeów w  realizacji hasła: „Muzea — 

uniwersytetam i ku ltu ry”, p lany i zamierzenia na przyszłość;
— mgr Alojzy Oborny: Z problem atyki pracy oświatowej U niw ersyte tu  K u l

tury Muzeum Świętokrzysk iego  w  Kielcach;
— prof. d r Zdzisław Rajewski: W sprawie m etody popularyzacji;
— mgr Ludgarda Talarowska: „Muzea — uniw ersyte tam i ku ltury” . Doświad

czenia i zamierzenia Muzeum Narodowego w  Poznaniu  (pod nieobecność 
autorki refera t odczytała mgr Dominika Cicha);

— mgr Franciszek Mamuszka: Dorobek i zamierzenia m uzeów gdańskich  
w  realizacji hasła: „Muzea — uniw ersyte tam i kultury”;
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Ryc. 6. Ogólnopolska konferencja muzealna 26—27 października 
1966. Przemawia dyr. mgr M. Ptaśnik

— m gr Ignacy Płazak: O niektórych formach pracy oświatowej na przyk ła 
dzie Muzeum W nętrz Zabytkow ych  w  Pszczynie;

— m gr M arian Kusza: Różnorodne form y pracy oświatowej Muzeum Naro
dowego w  Krakowie;

— mgr Włodzimierz Błaszczyk: Problem y pracy oświatowej Muzeum w  Czę
stochowie;

— m gr Zbigniew Czerski: Praca oświatowa Muzeum im. L. W yczółkowskiego  
w  Bydgoszczy.
Zakończeniem pierwszego dnia obrad był koncert muzyki barokowej, któ

rego uczestnicy wysłuchali w sali portretow ej zamku kieleckiego. W ykonaw
cami poszczególnych utworów byli soliści oraz Colegium Musicum przy Pań-
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stwowej Orkiestrze Symfonicznej w Kielcach. Na koncercie obecny był prze
wodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, inż. Antoni M ierz
wiński. W drugim  dniu dyskusja toczyła się w sali U niw ersytetu K ultury 
Muzeum Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestników konferencji 
powitał przewodniczący Prezydium  Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, ob. Zdzisław Golec. Na zakończenie konferencji zebrani w y
stosowali list do m inistra ku ltury  i sztuki Lucjana Motyki z zapewnieniami, 
że dołożą wszelkich starań, by praca oświatowa nadal rozwijała się po
myślnie.

Podsumowania dyskusji i zamknięcia obrad dokonał dyrektor Zarządu 
Muzeów i Ochrony Zabytków, mgr Mieczysław Ptaśnik.

Wieczorem uczestnicy konferencji przybyli do Oblęgorka, gdzie zwie
dzili Muzeum H enryka Sienkiewicza oraz wzięli udział w spotkaniu tow a
rzyskim. Podczas tego spotkania Przewodniczący Prezydium  Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Kielcach, inż. Antoni Mierzwiński, udekorował mgr Alek
sandrę Dobrowolską — kierownika działu etnograficznego kieleckiego m u
zeum, oraz mgra Alojzego Obornego — dyrektora Muzeum Świętokrzyskiego 
Złotymi Odznakami „Za opiekę nad zabytkam i”, przyznanym i im przez m i
nistra ku ltury  i sztuki.

W wygłoszonych podczas konferencji referatach, jak też w czasie dyskusji 
poruszane były problem y związane z możliwościami i w arunkam i stoso
w ania różnorodnych form pracy oświatowej, zarówno na terenie muzeum jak 
też i poza nim, skutecznością ich oddziaływania, oraz specyfiką pracy w okre
ślonych środowiskach. Wielu mówców zwracało uwagę, że problemem szcze
gólnie trudnym , do tej pory jeszcze niezupełnie rozwiązanym, jest docieranie 
do jak najszerszych rzesz odbiorców (środowisko robotnicze i chłopskie), w y
rabianie u nich nawyków estetycznych i pobudzanie wrażliwości artystycznej. 
Dlatego też wychowywanie przyszłych odbiorców należy zaczynać od mło
dzieży szkolnej (zajęcia w galeriach malarstwa, pracowniach działów). Jako 
przykład posłużyć tu  mogą dwa muzea etnograficzne: krakowskie i toruńskie. 
W K rakowie muzeum kieru je samodzielnymi próbami artystycznym i mło
dzieży przy m alowaniu pisanek, w Muzeum Etnograficznym w Toruniu 
działa natom iast młodzieżowy zespół wokalny, specjalizujący się w muzyce 
ludowej.

Do niewątpliw ie trudnych terenów pracy oświatowej należy wieś. Wielu 
referentów  a szczególnie dyskutantów  zwracało na to uwagę, podkreślając 
zarazem, że odbiorca wiejski poszukuje rzeczowej inform acji popartej ekspo
natam i dotyczącymi regionu, w którym  żyje. Słuchacz wiejski żąda identyfi
kacji i bezpośredniego wiązania wiedzy z własną codziennością. Radykali- 
zując te wnioski — prof. dr M aria Priifferow a postulowała rozszerzenie sieci 
parków etnograficznych oraz punktów  muzealnych (pojedyncze zabytkowe cha
łupy wiejskie), akcentując ich społeczną i kulturozachowawczą rolę. Do pro
blem atyki pracy oświatowej w środowisku wiejskim nawiązali jeszcze m. in. 
przedstaw iciele muzeów w Białymstoku, Bytomiu i Sieradzu.

Obok wspomnianego środowiska wiejskiego trudnym  do pozyskania jest 
również środowisko robotnicze. Mówcy podkreślali, że wpływa na to na pew
no charak ter pracy, w pewnym  sensie odbiegający od zagadnień hum ani
stycznych. S tąd też robotnik, mieszkający przeważnie w mieście, gdzie ma 
do dyspozycji szereg im prez kulturalnych wymagających w odbiorze m niej
szego wysiłku i koncentracji, raczej stroni od form realizowanych przez
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muzea. Toteż uczestnicy konferencji dzielili się swoimi doświadczeniami 
w zakresie form, jakie stosują poszczególne muzea w  ramach próby aktyw i
zacji kulturalnej środowiska robotniczego. Są to  m. in. wystaw ki oświatowe 
w świetlicach, zlokalizowanych na peryferiach miast, małe ekspozycje w ha
lach fabrycznych i klubach przyzakładowych, w  tym  ostatnim  w ypadku łą
czone z filmami, wreszcie wystawki w poczekalniach kin itp.

Wiele uwagi w dyskusji poświęcono bardzo popularnej formie pracy 
oświatowej — stałym  programowym cyklom odczytów. Różnorodność rozwią
zań na tym odcinku świadczy o popularności tej formy oraz stałej tendencji 
do jej unowocześnienia również w zakresie przekazywania towarzyszących 
m ateriałów poglądowych.

Alarm ująca staje się sytuacja w dziedzinie filmów oświatowych, po które 
przecież coraz częściej sięgają muzea. Brak jest dostatecznej ilości filmów 
polskich, a do produkcji kinem atografii innych krajów  brak praktycznie do
stępu. W związku z tym postulowano naw iązanie bezpośredniego kontaktu  
z wytw órniam i filmów oświatowych poprzez podpowiadanie tem atów  oraz 
konsultację poszczególnych pozycji. Natom iast w spraw ie produkcji zagra
nicznej uczestnicy zwrócili się z apelem do Zarządu Muzeów i Ochrony Za
bytków oraz polskiego kom itetu ICOM o ostateczne załatw ienie spraw y w y
pożyczania filmów przez muzea, a szczególnie tych pozycji, które specjalnie 
dla muzeów produkow ane są przez UNESCO.

Zwracano uwagę na rolę reklam y i inform acji na tem at poszczególnych 
poczynań oświatowych. W tej dziedzinie swoją odrębną i niezastąpioną rolę 
pełnią popularne wydawnictwa muzealne (foldery, pocztówki itp.). Dotych
czasowy poziom techniczny tych wydawnictw  budzi zasadnicze sprzeciwy 
i zastrzeżenia.

Wiele kontrow ersyjnych wypowiedzi padło na tem at oprowadzania w y
cieczek po ekspozycjach muzealnych. Z punktu widzenia odbiorcy w ydaje się, 
ze najefektyw niejszą form ą może być żywe słowo. Jednakże możliwości e ta 
towe wielu muzeów, jak też ilość odwiedzających je wycieczek zmuszają do 
szukania innych rozwiązań. I tak np. Muzeum w Łańcucie, w którym  frek 
wencja dzienna dochodzi do 4 000 osób, na co składa się około 160 wycieczek, 
nakręciło film o historii zamku łańcuckiego, który wyświetlany jest „non 
stop” i pokazywany zwiedzającym przed wejściem do zamku. Przeprow a
dzone badania socjologiczne wykazały, że taka inform acja w izualna przed obej
rzeniem obiektu jest celowa i pozostawia w świadomości odbiorców dokład
niejszą wiedzę o oglądanym zabytku. Natomiast oprowadzanie mechaniczne 
za pomocą radiofonizacji nie zyskało sobie poparcia zwiedzających. Dlatego po
stulowano, by wykorzystywać ją do odtw arzania specjalnie nagranych tekstów 
literackich względnie treści dokumentów (muzea historyczne, biograficzne), 
utworów muzycznych, np. melodii ludowych w ekspozycjach etnograficznych. 
Natomiast do odtwarzania tekstów inform ujących o ekspozycjach stałych na
leży stosować nagrania jedynie w okresach wyjątkowego nasilenia ruchu 
turystycznego, kiedy brak jest właściwie czasu na dłuższe oprowadzanie, róż
nicując przy tym  teksty w zależności od kategorii osób zwiedzających. Sygna
lizowano złożoność tego ostatniego problem u w stosunku do turystyki, są 
bowiem muzea, które muszą podjąć maksym alny wysiłek, by zwiększyć liczbę 
zwiedzających, natom iast dla niektórych placówek muzealnych (m. in. m u
zeów w nętrz i niektórych muzeów biograficznych) należałoby, być może, 
ustalić lim it dziennej frekwencji. Wszyscy zgodnie podkreślali, że główny
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Ryc. 7. Ogólnopolska konferencja muzealna 26—27 października 1936. Spotkanie
towarzyskie w  Oblęgorku

wysiłek winien koncentrować się na pracy ze stałym i odbiorcami. Projektując 
stałe ekspozycje historyczne, warto by w większym stopniu wykorzystać 
elementy, które skrótowo określa się term inem  — światło i dźwięk.

Istotną sprawą, której w wielu muzeach poświęca się, jak dotąd, zbyt 
mało uwagi, jest oparcie całokształtu działalności oświatowej o wyniki prac 
naukowo-badawczych oraz dogłębnych badań socjologicznych. Równie istotną 
spraw ą jest rozwijanie teorii muzealnictwa z jednoczesnym szerszym uwzględ
nianiem  tego zagadnienia na łamach wydawnictw fachowych wydawanych 
przez muzea. Reasumując stwierdzono, że każda placówka muzealna winna 
wypracować formy pracy oświatowej dostosowane do jej specyfiki, możli
wości a także środowiska, w którym  działa. Ogółem w dyskusji zabrało głos 
17 muzeologów reprezentujących ośrodki muzealne Warszawy, Krakowa, Ło
dzi, Szczecina, Bytomia, Torunia, Białegostoku, Rzeszowa, Radomia, Sieradza, 
Łańcuta, Oblęgorka i Kielc. M ateriały z konferencji kieleckiej ukażą się 
w oddzielnym wydawnictwie nakładem  Ośrodka Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie.

Pracownicy Muzeum Świętokrzyskiego uczestniczyli w kilku poważnych 
kongresach i konferencjach na terenie kraju. Dyrektor mgr Alojzy Oborny 
uczestniczył m. in. w Kongresie K ultury  Polskiej jako jeden z delegatów 
województwa kieleckiego, na sesji naukowej Tysiąclecia — Polskiej Akademii 
Nauk i U niw ersytetu Jagiellońskiego na Wawelu (23 i 24 listopada); w sym 
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pozjum poznańskim „Renesans zabytków w Polsce Ludowej” (20—22 kw iet
nia); na sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Toruniu oraz sesji nau
kowej z okazji 150 rocznicy założenia w Kielcach Szkoły Akademiczno-Gór- 
niczej (4 i 5 czerwca).

Pracownicy działu archeologicznego uczestniczyli m. in.: w konferencji 
zespołu badawczego zajmującego się problemami starożytnego hutnictw a 
i górnictwa (Kraków, 4 i 5 marca); w konferencji naukowej, poświęconej 
Państw u W ielkomorawskiemu (Wrocław, 19 i 21 października); II K onferencji 
Archeologicznej w Kielcach (17 i 18 listopada); IX Ogólnopolskiej Konferencji 
Archeologicznej w Zielonej Górze (12 i 14 grudnia).

Dział historyczny, współpracując z Okręgową Komisją Historyczną ZBoWiD 
w Kielcach uczestniczył w pracach przygotowawczych nad zorganizowaniem 
seminariów historycznych na następujące tem aty: Współdziałanie partyzantki  
polskiej z Armią Radziecką w  czasie walk o przyczółek sandomierski w  1944 r. 
(Kielce, 18—19 kwietnia); Konspiracyjna produkcja broni i amunicji w  K ie - 
lecczyźnie i na obszarach sąsiednich podczas ostatniej w o jn y  (Suchedniów 
15 maja); Działalność oddziału partyzanckiego „Jądrusie” (Sandomierz, 19 
września).

Przedstawiciele działu etnograficznego i naukowo-oświatowego uczestni
czyli w dniach 15 i 16 kwietnia w konferencji na tem at filmów etnograficz
nych, zorganizowanej staraniem  Polskiego Towarzystwa Filmu Etnograficz
nego, natom iast już wyłącznie etnografowie brali aktyw ny udział w konfe
rencji naukowej zorganizowanej przez Pracownie Konserwacji Zabytków — 
Kraków na tem at konserwacji zabytków drewnianych.

Wszyscy pomocniczy pracownicy naukowi uczestniczyli w dwudniowej 
V Konferencji Naukowej Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uni
w ersytetu Warszawskiego i Politechniki W arszawskiej (Busko-Zdrój i Wi-

Ryc. 8. Ogólnopolska konferencja muzealna 26—27 października 1966
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ślica, 19—20 maja). W drugim  dniu mgr Alojzy Oborny wygłosił refera t na 
tem at Zespołu Muzealnego w Wiślicy. Streszczenia refera tu  nie podaję, gdyż 
poruszone w nim zagadnienia będą tem atem  artykułu, który opublikowany 
zostanie w V tomie „Rocznika”.

Większość kierowników działów wzięła udział w czterodniowej Ogólno
polskiej Konferencji Muzealnej, która obradowała w Białymstoku i innych 
ośrodkach tego województwa w dniach od 6—9 czerwca. Kustosz mgr Alek
sandra Dobrowolska uczestniczyła w Sesji Sienkiewiczowskiej Insty tutu  Ba
dań Literackich, która w dniach 17 do 19 listopada obradowała w Warszawie.

NOWE NABYTKI

ETNOGRAFIA

Zbiory działu zwiększyły się o 177 obiektów, z czego 119 zakupionych 
zostało z budżetu muzeum, 50 z budżetu centralnego m inisterstw a kultury 
i sztuki, a 8 pozycji pochodzi z darów. W podziale na poszczególne specjal
ności wygląda to następująco: przygotowanie pożywienia 3; hodowla 3; ob
róbka drewna 2; powroźnictwo 1; kowalstwo 35; garncarstw o 28; koszykar- 
stwo 1; tkactwo i ubiór 66; sprzęty domowe 1; zabawki 1; rzeźba 30; m a
larstw o 1; wiedza 2; higiena 3.

Najliczniejszą grupę stanowią nabytki z zakresu ubioru, haftu  i tkactwa 
(68) zakupione z terenu  powiatów: kieleckiego, opoczyńskiego, radomskiego 
i kozienickiego. Do tej grupy weszły części ubioru kobiecego (zapaski, spód
nice, gorsety, haftowane koszule z początku XX wieku i okresu międzywo
jennego) i męskiego (haftowane koszule z regionu opoczyńskiego). Z działu 
tkactwa, oprócz wspomnianych zapasek interesująco przedstawiają się tkane 
na krosnach tkackich w ełniane pasiaki służące do nakrywania łóżek. Pocho
dzą one głównie z powiatu opoczyńskiego, kozienickiego i radomskiego z okre
su pierwszej wojny światowej. W czasie badań w Kozienickiem zakupiono 
względnie otrzymano w darze przęślice krężołkowe z okresu ok. 1920 r., jedne 
o formie prym ityw nej, inne zdobione snycerką.

W związku z badaniam i nad garncarstwem  rejonu Denkowa (pow. Opa
tów) zakupione zostały wyroby Fryderyka, Tadeusza i Bogumiła Bąblów, 
Tadeusza Połetka, Franciszka Olendra i Jana Jeża, ilustrujące obecną pro
dukcję o charakterze użytkowym dla ludności wiejskiej i o funkcjach zdob
niczych dla CPLiA. Z konkursu kowalstwa, rzeźby i m alarstw a zakupiono 
dzięki kredytom  m inisterstw a 35 obiektów z zakresu kowalstwa z terenów 
pow iatu kieleckiego, opatowskiego, staszowskiego, Kazimierza Wielka i ko
neckiego. Okucia dyszli, zawiasy, wkładki do drzwi, kra ty  do okien, osęki, 
tasaki itp. przedmioty, bogato zdobione, wskazują na trw anie jeszcze żywych 
tradycji kowalstwa ludowego na obszarze woj. kieleckiego. Z zakupów włas
nych muzeum oraz zakupów pokonkursowych znacznie poszerzył się zbiór 
rzeźby. Do ciekawszych nabytków zaliczyć można rzeźby Józefa Piłata, Ada
ma Zegadły i M ariana Brudka.

DZIAŁ HISTORYCZNY

Bardzo cennymi pozycjami powiększył swój stan posiadania. Zwracają 
uwagę liczne eksponaty ilustrujące historię najnowszą Kielecczyzny, które 
poważnie wzbogacają niezbyt duży zasób eksponatów w tej dziedzinie. Wy
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jątkowo cenne zarówno z historycznego jak też artystycznego punktu widzenia 
były zakupy w zakresie tzw. broni siecznej, toteż pozwalam sobie je podać 
w  poniższym wykazie.
— Polski pałasz husarski z ok. 1700 r., posiadający bardzo interesującą rę 

kojeść polskiej roboty.
— Szabla polska bojowa z klingą XVII-wieczną oraz okładziną z połowy 

XVIII w. Wyrób prawdopodobnie lwowski.
— Szabla polska z lat 1830—1840, bogato zdobiona.
— Pochwa do szabli polskiej z pięknymi okuciami srebrnym i, złoconymi i cy

zelowanymi. Polski wyrób złotniczy z ok. 1720 r.
— Szabla polska z paluchem i jelcem, głowicą typu węgierskiego.
— Szabla polska z oprawą typu tureckiego wraz z pochwą pochodzącą 

z XVII w.
— Szabla empirowa roboty francuskiej z ok. 1800 r.
— Niezwykle cenny rap ier niemiecki roboty Arnolda Solingena, prawdopo

dobnie z 1580 r.
— Szabla turecka typu „szamszir” ze stali damasceńskiej.
— Szabla turecka typu „kilidż” z szeroką głowicą, XVII w.
— Szabla węgierska z szeroką głownią, I połowa XVIII w.

Z pozycji ściśle regionalnych uwagę zwracają nabyte dwa dalsze egzem
plarze bardzo cennych bojowych szabli kaw aleryjskich WZ 34, produkowa
nych w 1935 w Hucie „Ludwików” w Kielcach. Na osobną wzmiankę za
sługuje karabela polska z cenną okładziną rękojeści z połowy XVIII w. oraz 
pochodzący z II połowy XVIII w. z lwowskiego w arsztatu fragm ent polskiej 
karabeli.

DZIAŁ PRZYRODNICZY

Zbiory tego działu zwiększyły się przede wszystkim o 17 eksponatów 
z zakresu zoologii, mam tu  na uwadze przede wszystkim ptaki i ssaki, które 
wzbogacą przygotowywaną ekspozycję stałą.

KSIĘGOZBIÓR

Biblioteka naukowa powiększyła się o dalsze 681 woluminów uzyskanych 
na drodze zakupów i wymiany wydawnictw. Poniżej podaję ważniejsze nowe 
nabytki.

J. Rothenstein, M. Butlin Turner, London 1965.
Le grand livre de la tapisserie, Paris, Lausanne 1965.
Y. Brunham m er, M. de Fayet Meubles et ensembles époque Régence et 

Louis XV, Paris 1965.
Y. B runham m er Meubles et ensembles anglais (regency), Paris b. r.
D. Ledoux-Lebard Meubles et ensembles second empire, Paris b. r.
Y. Brunham m er, M. de Fayet Meubles et ensembles époque Louis XVI, 

Paris 1965.
M. de Fayet Meubles et renaissance espagnole, Paris 1961.
Y. B runham m er Meubles et ensembles restauration Louis-Philippe, Paris 

b. r.
Y. Brunham m er, M. de Fayet Meubles et ensembles époque directoire et 

empire, Paris 1965.
F. Muzika Die schône Schrift, Bd. 1/2, Prague 1965.
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World architecture, vol. 1—2, London 1964—1965.
Encyclopedia of W orld Art,  vol. 11, New York 1966.
J. Kieszkowski Kanclerz K rzysz to f  Szydlowiecki, t. 1—2, Poznań 1912. 
„Rocznik K rakow ski”, tomy: 4, 5, 7, 10, 24, 31—36.
A. Patkowski Sandomierskie. Góry Świętokrzyskie , Poznań b. r. 
„A rchitektura i Budownictwo”, roczniki: 1927, 1929, 1930—1932.
F. Piekosiński R ycerstwo polskie w ieków  średnich, t. 1—3, Kraków 

1896—1902.
W. Findley The Preservation of Timber,  London 1962.
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NOWE NABYTKI DZIAŁU SZTUKI W LATACH 1964—1966

Zakupy dzieł sztuki prowadzone były zgodnie z założeniami program o
wymi przyszłych ekspozycji stałych — tj. stałej galerii m alarstw a polskiego, 
muzeum w nętrz i wystawy rzemiosła artystycznego w przyszłej siedzibie 
muzeum — zamku kieleckim z I połowy XVII w. Poniżej zaprezentowane zo
staną nowe nabytki za okres minionych trzech lat w dwóch głównych dzia
łach — m alarstw ie i rzemiośle artystycznym .

Zaznaczyć trzeba, że wszystkie zakupy realizowane były przede wszyst
kim z kredytów  przyznanych przez Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków 
craz z budżetu muzeum. Trudno byłoby oczywiście wymienić wszystkie za
kupione obrazy, dlatego też podaję tylko pozycje najciekawsze w układzie 
chronologicznym.
Franciszek Lam pi — Portre t młodej kobiety, ol., pł., 69,5 X 54,5 (ok. 1817— 

1820);
Józef Peszka — Rodzina Borchów, ol., pł., 250 X 250;
Henryk Siemiradzki — K obieta  przed pałacem, ol., pł., 100 X 175;
Józef Szermentowski — Krajobraz z kaplicą, ol., pł., 12,9 X 19;
— Krajobraz nadrzeczny, ol., pł., 72 X 53 (1873);

Jan  Nepomucen Głowacki — Dolina Ojcowa, ol. na kartonie, 34,5 X 45 (1843); 
Franciszek Kostrzewski — Pejzaż wiejski, ol., pł., 65 X 84;
A rtur G rottger — Portret Ludw iny  z Trzecieskich Bobrowskiej, kredka, pap. 

szary, 54 X 41,5 (1866);
— Portret Bobrowskiego, kredka, pap. szary, 56 X 42 (1866);

Andrzej Grabowski — Portret Wincentego Rawskiego, ol-, pł., 94,5 X 75 (1884); 
Józef B randt — Zaloty, ol., pł., 52 X 95;
Stanisław  W yspiański — Skarby sezamu, pastel na kartonie, 202 X 240;
Józef Pankiewicz — Portre t Józefy Oderfeldówny, ol., pł., 80 X 64 (1897); 
Olga Boznańska — Portre t Izy Boznańskiej — Amazonka, ol., pł., 205 X 95 

(1891);
— W pracowni,  ol., pł., 64 X 52 (1915—1917);

Felicjan Kowarski — Zima w  Ojcowie, ol., pł., 146,5 X 182 (1925 ?);
Tadeusz Makowski — Owoce w  koszu, ol., pł., 38 X 55 (1923 ?);
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Fryderyk Pautsch — Pejzaż huculski, ol., pł., 55 X 80 (ok. 1925);
Zygm unt Waliszewski — M artwa natura z pieskiem, ol., tektura, 52,5 X 39; 
Hanna Rudzka-Cybisowa — Pejzaż, ol., pł., 54,5 X 73,5 (1935—37);
Wacław Taranczewski — M artwa natura z dzbankiem,  ol., pł., 77 X 100.

Wśród wymienionych obrazów jest kilka pozycji, które stanowiłyby ozdo
bę największych polskich galerii m alarstwa. Do tych płócien zaliczyć można 
Portret Oderfeldówny  J. Pankiewicza, Skarby sezamu  — St. Wyspiańskiego, 
Amazonką  — O. Boznańskiej, P ortret Bobrowskiej — A. G rottgera oraz płót
no Peszki.

Poza wymienionymi pozycjami zakupionych zostało jeszcze wiele innych 
obrazów m alarstw a polskiego końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, 
a wśród nich płótna takich malarzy, jak Jerzy Nowosielski, Ju lian  Studnicki, 
Kazimierz Mikulski, H anna K rzetuska-G eppertow a i inni. Zbiory były stale 
wzbogacane o obrazy reprezentujące dorobek współczesnej plastyki kieleckiej. 
Łącznie w okresie tych trzech lat zakupiono 60 obrazów. Warto nadmienić, 
że wspomniany obraz O. Boznańskiej — W pracowni, ofiarowany został m u
zeum przez znanego kolekcjonera warszawskiego, Ob. Tadeusza W ierzej- 
skiego. Poza tym  do działu przekazanych zostało 431 obrazów kieleckiego 
malarza, Ryszarda Praussa. Był to dar rodziny artysty.

Nie mniej okazale w yglądają eksponaty, które wzbogaciły kolekcję rze
miosła artystycznego. Mimo, że muzeum dysponuje w tym  zakresie wieloma 
cennymi muzealiami, jest to zasób niewystarczający, jeśli zważy się, że przy
szłe ekspozycje tego działu w pałacu kieleckim (parter — wystawa rzemiosła 
artystycznego, piętro reprezentacyjne — ekspozycja wnętrz) wymagać będą 
nie tylko dużej ilości eksponatów, ale przede wszystkim dzieł stojących na 
wysokim poziomie artystycznym. Żadnego muzeologa nie trzeba przekonywać, 
jaką kolosalną rolę w muzeum w nętrz grają gobeliny. W 1963 r. nabyty zo
stał pierwszy gobelin, jednakże dopiero w latach 1964—1965 pozyskano trzy 
dalsze. Najcenniejszą pozycję artystyczną stanowi bezsprzecznie gobelin nale
żący do serii T ryum fy  bogów  a przedstawiający Tryum f M inerwy  (720 X 350), 
wykonany w pierwszej ćwierci XVIII w. w m anufakturze brukselskiej tk a 
czy Henryka Reydamsa oraz U rbana i Daniela Leyniersa.

K artony do gobelinów tej serii wykonali malarze brukselscy Jan  van 
Orley i Antonin Coppens. Gobelin charakteryzuje się bardzo staranną, h a r
m onijną i zrównoważoną kompozycją, dobrym rysunkiem  i starannością w w y
konaniu. Warto podkreślić, iż posiada on piękny i doskonale zachowany nie 
wypełznięty koloryt. Gobelin posiadał duże zniszczenia. Prace konserw ator
skie zostały już rozpoczęte. Następny z zakupionych gobelinów znajduje się 
obecnie w stadium  dokładnych badań. Obecnie stwierdzić już można, że jest 
to gobelin flamandzki wykonany w Brukseli w II połowie XVII w. z cien
kiej w ełny i dużej ilości jedw abiu (wymiary 507 X 380). Gobelin przedsta
wia scenę z historii starożytnej. Bordiura typu ornam entalno-architekto- 
nicznego.

Trzeci z zakupionych gobelinów jest również dziełem flam andzkim  po
chodzącym z XVII w. (wymiary 250 X 280).

Całości nabytków dopełniają liczne meble stylowe pochodzące z XVII aż 
po XIX wiek, wśród których jest szereg cennych pozycji charakteryzujących 
się wysokim poziomem artystycznym  oraz posiadających duże znaczenie dla 
dokumentacji miejscowej produkcji. Taką jest np. skrzynia kielecka z po
czątku XVIII w.
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Poważnie zwiększyły się zbiory porcelany i fajansów, przede wszyst
kim z m anufaktury w Ćmielowie, a oprócz tego z wytwórni w Korcu, P rusz
kowie i Baranówku. Łącznie zakupiono 44 obiekty z dziedziny rzemiosła a r 
tystycznego. W liczbie tej mieszczą się całe serwisy porcelany oraz komplety 
meblowe, które traktowałem  tu ta j jako jedną pozycję inwentarzową, nie 
dzieląc elementów zespołu na pojedyncze pozycje.

Kończąc prezentację nowych nabytków w arto kilka uwag poświęcić za
kupom w zakresie tzw. sprzętu gospodarczego i pomocniczego a odgryw ają
cego poważną rolę w pracy m erytorycznej muzeum i przyczyniającego się do 
jej niewątpliwego usprawnienia. Zakupienie drugiego mikrobusu „Nysa” (je
den jest już w posiadaniu muzeum i służy do przewożenia wystaw i w ięk
szych eksponatów) pozwoli na dalsze rozszerzenie badań stacjonarnych i pe- 
netracyjnych, jak też poczynań oświatowych. Nadto zakupione zostały jeszcze 
m. in. dwa magnetofony firm y czeskiej „Tesla” z czterościeżkowymi zapisami 
oraz diaskop czeski „Adior” mogący wyświetlać przy pomocy zdalnej ob
sługi magazynek wypełniony 30 przeźroczami. Najważniejsze działy i oddziały 
otrzym ały maszyny do pisania.

ODDZIAŁY

MUZEUM LAT SZKOLNYCH STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH

Wśród zwiedzających, którzy obejrzeli to muzeum, można wyróżnić cztery 
kategorie wycieczek. Największą liczebnie stanowią bezsprzecznie wycieczki 
szkolne, które tu  uzupełniają swoje wiadomości z literatury . Dużą grupę tw o
rzą uczestnicy konferencji pedagogicznych, organizowanych przez Woje
wódzki Ośrodek Metodyczny, z którym, jak  wiadomo, muzeum to sąsiaduje. 
Nie omijają muzeum licznie przybywający w Góry Świętokrzyskie turyści, 
dla których autor Ech leśnych pozostaje piewcą tego regionu. Wspólnym ży
czeniem turystów  krajowych jak też tłum nie odwiedzających to muzeum 
przedstawicieli naszej Polonii jest zebranie większej ilości pam iątek ' oraz 
rozszerzenie ekspozycji. Ze sm utkiem  stwierdzić należy, że najrzadziej odwie
dzają ten oddział sami kielczanie, o czym już niejednokrotnie informowała 
miejscowa prasa. Ogółem Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego zwie
dziło 21 760 osób, a dla 327 słuchaczy wygłoszono 10 pogadanek na tem at 
twórczości i życia pisarza. Zbiory zwiększyły się o dalsze 9 eksponatów, przy 
czym dwa pochodzą z daru.

ODDZIAŁ W SZYDŁOWCU

Niestety Pracownie Konserwacji Zabytków nie zakończyły tu pierwotnie 
zaprojektowanych robót w trzeciej kondygnacji skrzydła wschodniego zamku, 
gdzie planowano otwarcie w 1966 r. działu konserwatorskiego. W związku 
z tym  nadal prowadzone były zakupy niezbędnego sprzętu oraz w miarę, jak 
na to pozwalał przebieg prac budowlanych, instalowano na miejscu poszcze
gólne jego elementy. Nie wykonano sprzętów mających stanowić wyposaże
nie zaplecza usługowego i magazynowego pracowni. Jeszcze gorzej wygląda 
sytuacja budowlana w drugiej kondygnacji skrzydła wschodniego, gdzie znaj
dzie się dział muzealny wraz z ekspozycjami. Dlatego też otwarcie tej części 
można planować dopiero na koniec 1968 r.
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M U ZEA  O K RĘG U KIELECKIEGO

Przed przystąpieniem  do prezentacji wyników pracy poszczególnych m u
zeów województwa kieleckiego pragnę przedstawić przede wszystkim dwie 
nowe placówki, które powiększyły liczbę muzeów podległych Radom Narodo
wym do dziesięciu. Poza tym  w ramach prowadzonej od dłuższego czasu 
akcji mającej na celu poprawę bazy m aterialnej i lokalowej (Kielce, Jędrze
jów, Szydłów) otw arte zostało ponownie po gruntownej restauracji i m oder
nizacji Muzeum H enryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Wszystkie te przedsię
wzięcia były realizacją zadań, jakie postawił w  1965 r. Sejmik K ultury  Wo
jewództwa Kieleckiego.

MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

Mało jest chyba w kraju  obiektów kulturalnych, które mogłyby się po
szczycić rekordem, jaki niewątpliw ie padł przy gruntownym  remoncie tego 
muzeum, a który, zważywszy na zakres przeprowadzonych prac, trw ał na
praw dę bardzo krótko. Z tym  większą satysfakcją w arto odnotować, że od
niesiony na tym  polu sukces był przede wszystkim możliwy dzięki dużej 
życzliwości i osobistemu zaangażowaniu się w tę akcję wiceprzewodniczą
cego Prezydium  Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach — mgra S tan i
sława Bąka-Dzierżyńskiego. Remont trw ał od listopada 1965 r. do maja 
1966 r. Inwestorem  była Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich, wyko
nawcą Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Prace pro
wadzone były według projektów  opracowanych przez Wojewódzkie Biuro 
Projektów  w Kielcach. Remont sfinansowany został ze środków dawnego 
Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju, który, jak to już niejedno
krotnie na łamach „Rocznika” pisano, finansował powstanie większości p la
cówek muzealnych na terenie naszego województwa. Zresztą dwa dalsze nowo 
otw arte w 1966 r. muzea finansowane były również przede wszystkim ze 
środków SFOSiK.

Przeprowadzone na terenie Oblęgorka prace obejmowały założenie w ca
łym zespole instalacji centralnego ogrzewania, nowych przewodów elektrycz
nych, sygnalizacji przeciwpożarowej (centrala i czujki), jak też doprowadzenie 
wody do obiektu i wykonanie urządzeń sanitarnych. Niestety nie wykonano 
radiofonizacji sal wystawowych. W budynku głównym, budowanym ongiś 
specjalnie dla pisarza, udostępniono wykonaną z m arm uru bolechowickiego 
i morawickiego klatkę schodową a następnie przeprowadzono gruntow ny re 
mont pierwszego piętra, które od chwili otwarcia muzeum w 1958 r. nie n a 
dawało się w ogóle do użytkowania. W wyniku tych prac muzeum otrzymało 
3 nowe sale dla wystaw  stałych i pomieszczenie dla biblioteki. Cały budynek 
poddany został gruntownej „kosmetyce” poprzez wykonanie prac m alarskich 
i zmianę posadzki w dużej sali ekspozycyjnej parteru. W piwnicach zloka
lizowano kotłownię, a resztę pomieszczeń przysposobiono do urządzenia 
w nich m. in. kaw iarni dla turystów.

Elewacje, z w yjątkiem  frontow ej, otrzym ały nowe tynki. Łączący się 
z budynkiem głównym tzw. dworek M. Halika na skutek złego stanu tech
nicznego rozebrano, a następnie zrekonstruowano. Znajduje się tam  obecnie 
duża sala kinowo-odczytowa, w której eksponowane będą również wystawy 
czasowe. Z salą tą łączą się dwa niewielkie pokoje adm inistracyjne oraz sto
sunkowo duża sień, umożliwiająca ewentualne założenie drugiej szatni
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Ryc. 9. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

i otwarcie drugiego wyjścia, co usprawniłoby komunikację zwiedzających. 
Z tzw. „Halikówką” łączy się najstarszy budynek całego zespołu, tj. pawilon 
myśliwski Tarłów, którego wnętrze zostało gruntownie przebudowane i zmo
dernizowane, natom iast elewacjom przywrócono ich pierw otny wygląd. W bu
dynku znajdują się pokoje gościnne adm inistrowane przez Muzeum Święto
krzyskie. Przebudowie uległy tarasy, drew niane dotąd balustrady niestety 
zastąpione zostały kamiennymi. Zagospodarowano 2 ha parku (w najbliższym 
sąsiedztwie zespołu) przez wyrów nanie terenu, założenie klombów i ścieżek. 
Tereny należące do muzeum zostały ogrodzone (z w yjątkiem  strony połud
niowej) a ponadto przygotowano parking samochodowy. W chwili obecnej 
na wykończenie i wykonanie popraw ek oczekuje m. in. ujęcie wody.

Tak rozbudowane i zmodernizowane muzeum otworzyło ponownie swoje 
podwoje 29 maja, a uroczystość ta była zarazem jedną z najważniejszych 
ogólnopolskich imprez obchodów 120-lecia urodzin i 50 rocznicy śmierci Hen
ryka Sienkiewicza. Na uroczystość przybyli: m inister ku ltury  i sztuki Luc
jan Motyka oraz dyrektor gabinetu m inistra — mgr Stanisław Neumark; 
z ram ienia Prezydium  Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach — prze
wodniczący, inż. Antoni M ierzwiński, wiceprzewodniczący, mgr Stanisław 
Bąk-Dzierżyński, kierownik W ydziału K ultury, mgr Henryk Smalc; Komitet 
Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej w Kielcach reprezen
tował sekretarz, towarzysz Henryk Soboń, a Prezydium  Powiatowej Rady 
Narodowej w Kielcach jej przewodniczący, mgr Jan  Kosowski. Poza tym 
obecni byli przedstawiciele Związku Literatów  Polskich, stowarzyszeń tw ór
czych oraz licznie przybyli (mimo bardzo złej pogody) zaproszeni goście. Na
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Ryc. 10. M uzeum H enryka S ienkiew icza w  Oblęgorku
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Ryc. 11. Minister kultury i sztuki Lucjan Motyka otwiera po restauracji 
Muzeum Sienkiewicza w Oblęgorku

32 — R ocznik  M uzeum  Ś w ię to k rzy sk ieg o
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uroczystość przybyła również z Warszawy wnuczka pisarza, pani M aria K or- 
niłowicz. Przybyłych powitał dyrektor Muzeum Świętokrzyskiego, m gr A loj
zy Oborny, następnie przemówienie wygłosił przewodniczący Wojewódzkiej 
Rady Narodowej, inż. Antoni Mierzwiński. Otwarcia ekspozycji dokonał m i
nister Lucjan Motyka. Po wystawie stałej jak też wystawie jubileuszowej 
gości oprowadzała kustosz Muzeum Świętokrzyskiego, mgr A leksandra Do
browolska. Po zwiedzeniu muzeum przybyli wysłuchali wykładu prof, dr 
Jan iny  Kulczyckiej-Saloni na tem at życia i twórczości H enryka Sienkie
wicza.

W powtórnie otw artym  muzeum na parterze przywrócone zostały dwa 
wnętrza z początku naszego stulecia, w tym stanie, w jakim  zostały one 
zrekonstruowane z autentyków  na pierwsze otwarcie ekspozycji w 1958 r. 
(tzn. gabinet i salon pisarza).

Trzecia sala parte ru  — dawna jadalnia, otrzyma w 1968 r. swoje po
przednie wyposażenie i w ten sposób charakter ekspozycji parte ru  będzie jed
nolity. W związku ze wspomnianym już uprzednio jubileuszem Muzeum 
Świętokrzyskie na otwarcie muzeum przygotowało w tej sali, jak też w sa
lach wystawowych pierwszego piętra, specjalną jubileuszową wystawę cza
sową. W ystawa nosiła ty tu ł Sienkiewicz w  Polsce i na świecie.

Materiał, pokazany na wystawie, podzielony został na 5 części. We w stęp
nej części inform acyjnej zawarte zostały najważniejsze dane z życia pisai za 
oraz opinie o nim. Wśród eksponatów pokazano m. in. portre t Sienkiewicza 
pędzla J. Janczewskiej.

Część druga prezentuje najlepsze dzieła pisarza, ukazując równocześnie 
powody ich poczytności. Poszczególne teksty i dzieła zilustrowane zostały 
niezwykle sugestywnym i i przekonywającym i plakatowym i planszami g ra 
ficznymi.

K rzyżaków  oglądamy w 15 różnych wydaniach książkowych, w tym  
w dziesięciu edycjach w językach obcych. W Polsce Ludowej wydano 
1 067 000 egzemplarzy tej powieści, którą tłumaczono na 26 języków obcych. 
W stoisku poświęconym Quo vadtis poza różnymi wydaniam i powieści, m. in. 
oprawnym w biały pergamin, am erykańskim , zwraca uwagę jeszcze bardzo 
cenny eksponat — złota moneta rzymska o średnicy 1 cm, którą pisarz przy
wiózł z Włoch, a używał jako szpilki do kraw atu.

Powieść W pustyn i i w  puszczy, tłumaczoną na 22 języki, ilustru ją  na w y
stawie fotografie pisarza w stro ju  tropikalnym  oraz Wandy Ulanowskiej 
(pierwowzór Nel). Pokazano też aparat fotograficzny używany przez autora 
w czasie podróży po Afryce. Trylogię  plastycznie dopełniają plansze g ra
ficzne ilustrujące ciekawsze tem aty i miejscowości związane z akcją poszcze
gólnych tomów. Wśród eksponatów zainteresuje niewątpliw ie obok XVII- 
-wiecznej krócicy — kula arm atnia ze Zbaraża, przysłana pisarzowi w okresie 
jubileuszu. Oczywiście również i tu taj nie zabrakło różnych wydań Trylogii, 
publikowanej w Polsce Ludowej w 145 tysiącach egzemplarzy a za granicą 
przetłumaczonej na 27 języków.

W trzeciej części wystawy pokazano Sienkiewicza jako postać jedno
czącą naród pod zaborami i związaną z tym jego działalność kulturalną. 
Zwiedzający poznają Sienkiewicza jako inicjatora zbiórki na zakup Hołdu 
pruskiego  Jana M atejki oraz budowy w stolicy pomnika Adama Mickiewicza. 
Sprawy te, jak też inne akcje (np. fundacje stypendiów oraz asp iran tu ry  na
ukowej), ilustru ją  licznie zgromadzone fotokopie dokum entów i listów. Listy
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Ryc. 13. Gości w ita Zuzanna S ienkiew iczow a, kierow niczka M uzeum Sienkiew icza
w  Oblęgorku

Ryc. 12. Zaproszeni goście zwiedzają po otwarciu Muzeum Sienkiewicza w Oblęgorku
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Ślązaków z Opolszczyzny pisane z okazji jubileuszu są świadectwem opieki, 
jaką pisarz otaczał tam tejsze szkoły polskie. Ekspozycja prezentuje niezwykle 
szeroki zakres działalności społeczno-charytatywnej Sienkiewicza, dokum entu
jąc to zachowanymi wycinkami prasowymi, m edalami i zdjęciami. Należy ża
łować, że ukazujący pisarza w tym okresie po rtre t O. Boznańskiej nie został 
pokazany w oryginale.

Wysiłki pisarza podejmującego również walkę z pruskim  imperializmem 
i protestującego w listach do Wilhelma II przeciwko prześladowaniu dzieci 
Wrześni dokum entują fotokopie listów oraz broszura wydana w Paryżu pt. 
Prusse et Pologne.

Ryc. 14. M uzeum Sienkiew icza w  Oblęgorku — gabinet pisarza
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Przedostatnia część pokazuje nam pisarza w Oblęgorku, gdzie przeniósł 
się z W arszawy w r. 1901. Zagadnienia z tym związane ilustru ją liczne zdję
cia, listy i inform acje prasowe. W ostatniej części ekspozycji znalazły się rę 
kopisy dwóch utworów: komedii Zagłoba swatem  oraz powieści Na polu  
chwały  pisanej w Oblęgorku. Poza tym na mapach wyeksponowano kraje, 
w których utw ory Sienkiewicza wydano, zaznaczając poza tym  trasy  jego 
podróży. Całości dopełniają: statystyka wydań jego książek w Polsce Ludowej 
oraz książki o Sienkiewiczu.

Autorką scenariusza 'w ystaw y była mgr Aleksandra Dobrowolska, pro
jekt plastyczny przygotował inż. Jan  Muniak, a plansze graficzne zaprojek-

Ryc. 15. Muzeum Sienkiewicza w Oblęgorku — salon
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tował i wykcnał W aldemar Świerży. Zwraca uwagę pomysłowy, bardzo p ro 
sty  a przy tym  funkcjonalny stelaż całej ekspozycji, którą pokazać zam ie
rzam y w niektórych miejscowościach Dolnego Śląska oraz województwa ol
sztyńskiego.

W związku z poważną rozbudową muzeum w Oblęgorku zatrudnieni zo
stali jeszcze dwaj dalsi pracownicy (palacz i pomocnik muzealny). Natom iast 
do oprowadzania trzeba było w okresie sezonu dodatkowo angażować pracow 
ników.

Program  działalności oświatowej ograniczony został głównie do obsługi 
ruchu turystycznego. Na skutek dużego napływu wycieczek muzeum w okre
sie od 1 czerwca do 30 października otw arte było od godz. 9—19. O w prost 
niezwykłej popularności tego muzeum niech świadczy liczba 66 504 osób, k tóre 
przewinęły się przez jego sale w ciągu siedmiu miesięcy. Najwięcej osób od
wiedziło muzeum w czerwcu (12 382 osoby). Jeśli zważyć, że Oblęgorek nie 
leży na żadnym ważnym szlaku turystycznym, wspomniana uprzednio liczba 
zwiedzających (największa w skali całego województwa) stawia to muzeum 
w czołówce muzeów biograficznych kraju. Zwiedzający przyjeżdżali z całego 
kraju, jednakże procentowo przoduje województwo kieleckie i Warszawa.

Trwający Rok Sienkiewiczowski sprawił, że prezentacja zbiorów miała 
często charakter bardzo uroczysty. Codziennie nieomal wycieczki składały 
kwiaty. Zwiedzanie łączono często z odczytywaniem przez młodzież fragm en
tów powieści i specjalnie przygotowanych krótkich referatów. Muzeum było 
także miejscem koncertów w wykonaniu szkolnych zespołów muzycznych. 
Wpłynęły również liczne depesze i życzenia z okazji jubileuszu od instytucji 
i osób prywatnych. Muzeum posiada już spore grono swoich stałych w ielbi
cieli, do którego należy kilka szkół częstochowskich i warszawskich, pracow 
nicy NBP w Poznaniu oraz domy wczasowe w Spalę. Na inaugurację roku 
oświatowego 1966/67 prof. dr S. M. Kuczyński z Łodzi wygłosił odczyt pt. 
Znaczenie narodu polskiego w  twórczości H. Sienkiewicza, który zgromadził 
ok. 100 osób. Kierowniczka muzeum, Zuzanna Sienkiewiczowa, wygłaszała na 
terenie woj. kieleckiego prelekcje popularyzujące muzeum. W arto jeszcze do
dać, iż z okazji podwójnego jubileuszu ukazał się p lakat wg projektu Jadw igi 
Trzcińskiej, reklam ujący muzeum pisarza.

W roku sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 29 ekspona
tów. Zakupów dokonano głównie pod kątem  uzupełnienia wyposażenia gabi
netu i salonu oraz z myślą o odtworzeniu dla celów ekspozycyjnych dawnej 
jadalni. Wśród zakupów szczególnie cennym z historycznego punktu  widzenia 
jest portre t H. Sienkiewicza pędzla Jadwigi Janczewskiej. Drogą zakupów 
powiększono również zbiory biblioteki, toteż księgozbiór liczy obecnie 1 531 
woluminów. Poza tym  otrzymano część książek z darów od osób pryw atnych 
i instytucji. Np. Państwowy Insty tut Wydawniczy ofiarował ozdobne wydania 
dzieł Sienkiewicza, które ukazały się w ostatnim  dwudziestoleciu. Cenne 
przekłady książek Sienkiewicza otrzymała placówka z kilku republik Związ
ku Radzieckiego (przekłady na język rosyjski, ukraiński i tadżycki) oraz ze 
Szwecji, Francji, Bułgarii i Izraela. Nabyte zostały również unikalne pierwsze 
wydania powieści Na polu chwały, W iry  i Rodzina Połanieckich. Kółko polo
nistyczne Szkoły Tysiąclecia w Kruszwicy ofiarowało egzemplarz komikso
wego wydania W pustyni i w  puszczy, k tóry ukazał się w Kurytybie. Do 
działu rękopisów nabyto fragm enty powieści Na polu chwały  oraz całość 
rękopisu komedii Zagłoba swatem.
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Ryc. 16. Muzeum Sienkiewicza w Oblęgorku — fragment wystawy jubileuszowej

W związku z remontem przeprowadzono również prace konserwatorskie 
przy 18 obrazach, 90 książkach, jak też dyplomach jubileuszowych. K onser
wacji poddano ponadto niektóre egzemplarze broni.

Kierowniczka muzeum, p. Zuzanna Sienkiewiczowa, była członkiem Ogól
nopolskiego Kom itetu Obchodów Roku Sienkiewiczowskiego oraz jednym 
z delegatów województwa kieleckiego na Kongres K ultury Polskiej. Oprócz 
tego dwóch pracowników muzeum uczestniczyło w Warszawie w dniach 
17— 19 listopada w Sesji Sienkiewiczowskiej, zorganizowanej przez Instytut 
Badań Literackich. Uczestnicy sesji zwiedzili Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku.

MUZEUM REGIONALNE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

3 grudnia 1966 r. w icem inister ku ltury  i sztuki, Zygmunt Garstecki, do
konał otw arcia dziesiątego muzeum w województwie kieleckim, a zarazem 
trzeciego co do wielkości ośrodka muzealnego. W uroczystości uczestniczyli 
jeszcze: dyrektor Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków — mgr Mieczysław 
Ptaśnik, z ram ienia Kom itetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej w Kielcach — kierownik Wydziału Propagandy, tow. Andrzej 
Pierzchała oraz mgr Kazimierz Kałuża; z ramienia Prezydium  Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Kielcach — sekretarz Zygmunt Brzezicki i kierownik 
Wydziału K ultury — mgr Henryk Smalc oraz grupa pracowników Muzeum 
Świętokrzyskiego z dyrektorem  mgrem A. Obornym na czele. Gospodarzy 
m iasta reprezentow ali m. in.: przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zdzisław Golec, oraz sekretarz Kom itetu M iej
skiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej, tow. Jan  Klimek. W uroczys
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tości brał również udział m gr Stefan Zając, w icedyrektor Państwowych Zbio
rów Sztuki na Wawelu, które przygotowały dla nowo otwartego muzeum 
pierwszą wielką wystawę czasową, złożoną z pięknej kolekcji gobelinów w a
welskich. Przybyłych gości po ekspozycjach stałych oprowadził kierow nik 
muzeum, m gr Wojciech Kotasiak. Następnie w dużej sali w ystaw  czasowych, 
w doskonałej scenerii, jaką tworzyły gobeliny wawelskie, odbył się koncert 
muzyki dawnej, głównie barokowej, w wykonaniu Colegium Musicum przy 
Państwowej Orkiestrze Symfonicznej w Kielcach. K ierownikiem  zespołu był 
Jan  Burek. Uroczystości zakończyło spotkanie towarzyskie.

Muzeum Regionalne w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie ogniskiem krze
w ienia wartości ideowych oraz ku ltury  m aterialnej i artystycznej ważnego 
w dziejach Kielecczyzny regionu doliny rzeki Kamiennej. Ten bowiem region 
prezentują poszczególne ekspozycje stałe. Przechowały się tu  przykłady w iel
kiej myśli technicznej i sprawnej organizacji starożytnych górników i h u tn i
ków, pozostały obiekty przemysłowe dokum entujące dawną produkcję, prze
bieg procesów i rozwiązań technicznych. Siedziba muzeum, Ostrowiec Świę
tokrzyski, jest poważnym ośrodkiem przemysłu i dużym skupiskiem klasy 
robotniczej, miejscem żywych tradycji walk klasowych i postępowych idei 
rewolucyjnych. Ostrowiec, który powstał na gruntach dawnej włości rycer
skiej — odegrał w ostatnich stu latach poważną rolę nie tylko w dziejach 
Kielecczyzny. Te względy w dużej mierze zadecydowały o lokalizacji placówki 
muzealnej, przed którą stają obecnie poważne zadania w zakresie działal-

Ryc. 17. Wiceminister kultury i sztuki Zygmunt Garstecki w trakcie zwiedzania
Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim
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Ryc. 18. Otwarcie Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zaproszeni goście słuchają
koncertu

ności naukowo-badawczej i popularyzacji wartości tego regionu. Ostrowiec 
Świętokrzyski posiadał już przed 1939 r. społeczne Muzeum PTK.

Inicjatyw a zorganizowania placówki muzealnej wyszła ze strony prze
wodniczącego Prezydium  Miejskiej Rady Narodowej oraz Muzeum Św ięto
krzyskiego, znajdując natychm iast życzliwe poparcie Wydziału Propagandy 
Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej w K iel
cach. Głównym konsultantem  i opiniodawcą, autorem  założeń programowych 
tej placówki był niestrudzony badacz i znawca zagadnień techniki w Zagłę
biu Staropolskim  — doc. inż. Mieczysław Radwan, którego głęboka wiedza 
i doświadczenie, stała opieka i wielkie zaangażowanie, pozostaną na długo 
w pamięci organizatorów placówki ostrowieckiej.

Najważniejsze prace redakcyjno-wystawiennicze wykonali: dr K. Biele- 
nin, mgr M. Tamioła, m gr B. Erber, P iotr Gan oraz mgr T. Maszczyński, 
który z ram ienia Muzeum Świętokrzyskiego odpowiedzialny był za cało
kształt prac merytorycznych. P ro jek t sprzętu i oprawy plastycznej w raz 
z częściową realizacją tej ostatniej wykonali: mgr inż. arch. H ubert Dąbrowski 
przy współpracy art. plastyka Ireny Janczewskiej. Organizacja ostrowiec
kiego muzeum była jednym  z najpoważniejszych przedsięwzięć ekspozycyj
nych, jakie prowadziło na przestrzeni ostatnich lat Muzeum Świętokrzyskie.

Nowo otw arte muzeum posiada 420,07 m2 powierzchni przeznaczonej na 
ekspozycje stałe, 149,22 m2 na wystawy czasowe, salę kinowo-odczytową 
o powierzchni 64,96 m 2, a ponadto pomieszczenia adm inistracyjne, gospodarcze



506 A lo jzy  O borny

i magazynowe. To wszystko mieści się w adaptowanym  do celów muzealnych 
XIX-wiecznym pałacu Wielopolskich.

Ekspozycje stałe obejmują następujące zagadnienia w kolejności zwie
dzania:

1. Wystawa retrospektyw na prezentująca wyroby ćmielowskiej m anufak
tu ry  porcelany aż po produkcję dzisiejszej fabryki. Zorganizowany pokaz jest 
na pewno wystawą rozwojową, która będzie uzupełniona w m iarę zdobywa
nia przez muzeum dalszych eksponatów.

2. Garncarstwo ludowe nad Kamienną. W ystawa przedstawia rozwój
garncarstw a ludowego w ośrodkach położonych w dolinie rzeki Kamiennej, 
koncentrujących się wokół Denkowa (od 1954 r. włączonego do granic miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego). Dotychczasowe badania wykazały istnienie na 
tym obszarze 13 ośrodków garncarskich. W tej liczbie Bałtów, Ćmielów, Den- 
ków i Tarłów posiadały przywileje nadawane cechom w XVII i XVIII w. 
zezwalające na wolny spław wyrobów do Gdańska i Prus. Chronologicznie 
problem atyka wystawy obejmuje wiek XIX i głównie XX, sygnalizując je
dynie pewne zagadnienia z okresów wcześniejszych (istnienie garncarstwra 
na omawianym obszarze w okresie neolitu) oraz prezentując zdobienie naczyń 
w średniowieczu i inform ując o formach organizacyjnych rzemiosła (cechach). 
W ystawa trak tu je  szerzej sytuację garncarstw a w XX w. i omawia w arunki 
produkcji i zbytu, przedstawiając zarazem formy naczyń użytkowych i w y
robów o funkcjach zdobniczych (naczynia i figurki gliniane) z warsztatów 
garncarskich istniejących współcześnie w Denkowie, Kątach Denkowskich, 
Koszarach i Wólce Bodzechowskiej. Ekspozycja pokazuje również współ
czesny w arsztat pracy garncarza, typowy dla omawianego okresu.

Ryc. 19. M uzeum w  Ostrowcu Św iętokrzyskim  — w ystaw a porcelany ćm ielow skiej
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Ryc. 20. Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim — wystawa etnograficzna

3. Pokaz geologiczny z odpowiednimi przekrojam i, mapą fizjograficzną
i geologiczną doliny rzeki Kamiennej — przedstawiają przeszłość geologiczną 
tego obszaru. Wystawa ilustrowana fotogramami oraz okazami geologicznymi 
stanowi wstęp do analizy wydarzeń, które rozgrywały się w ciągu minionych 
wilków.

4. Problem  Krzemionek Opatowskich zasygnalizowano jedynie w ekspo
zycji z uwagi na oddalony od Ostrowca o około 9 km rezerw at neolitycznych 
kopalni krzem ienia pasiastego we wsi Krzemionki.

5. S tarożytne hutnictwo świętokrzyskie, które na terenach położonych
w okolicach pasma Łysogór oraz Wyżynie Opatowskiej rozwinęło się na wy
jątkowo dużą skalę w pierwszej połowie I wieku n. e., posiada również swoje 
miejsce w muzeum. Dużych rozmiarów zdjęcia miejsc występowania żużla 
świętokrzyskiego, denary rzymskie, wyroby brązowe, a przede wszystkim 
zrekonstruowany (przy użyciu kloca żużla z pieca hutniczego typu Kunów I) 
piec hutniczy dokum entują omawiane zagadnienia.

6. Zasadniczą częścią ekspozycji ostrowieckiej jest przedstawienie historii
przemysłu żelaznego w Zagłębiu Staropolskim w okresie od Odrodzenia do 
kcńca XIX wieku ze szczególnym zobrazowaniem staszicowskiej koncepcji 
uspławnienia rzeki Kamiennej i budowy kom binatu starachowickiego, który 
zadecydował o przodującym charakterze doliny tej rzeki w Kielecczyźnie. 
Zagadnienie to pokazano w oparciu o dobrze wykonane mapy plastyczne 
(J. Fijałkowski), które w ystępują w kontekście z fotogramami reliktów bu-
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Ryc. 21. Muzeum w  Ostrowcu Świętokrzyskim — wystawa historii ruchów ro
botniczych

downictwa przemysłowego, zwłaszcza zabytków techniki, wchodzących nie
gdyś w skład kom binatu starachowickiego i fotokopiami aktów praw odaw 
czych, które poprzedziły rozwój przemysłu w Królestwie Polskim. W ekspo
zycji znalazły się też XIX-wieczne odlewy żeliwne z Bliżyna i Michałowa 
oraz inne realia. W ten sposób zobrazowano akcję rządu K rólestw a Polskiego 
zmierzającą do budowy na terenie Zagłębia Staropolskiego zakładów m eta
lurgicznych, które miały zapoczątkować wszechstronne uprzemysłowienie 
kraju.

7. Dalsza część ekspozycji omawia historię m iasta i Huty im. M. No
wotki, której początki sięgają roku 1837, kiedy to z inicjatyw y H. Ł ubień
skiego, budowana przez A. Klimkiewicza, powstała Huta Klimkiewiczów. 
Z jej dziejami nierozerw alnie związana jest historia ostrowieckiej klasy ro 
botniczej, której pierwsze formy walki z uciskiem carskim  dowodnie znane 
są już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Wystawa prezentuje zwiedzającym żywe tradycje walk klasowych i re 
wolucyjnych oraz postępowe idee przywódców klasy robotniczej tego miasta, 
w którym  już w latach 1905—1907 powstaje jedna z pierwszych form władzy 
rewolucyjnej — tzw. Republika Ostrowiecka oraz Rada Delegatów Robotni
czych i „Czerwona M ilicja”. Sprawom tym  organizatorzy muzeum poświęcili 
sporą część powierzchni wystawowej — włączając do ekspozycji w histo
rycznym ciągu również okres II w ojny światowej, kiedy tereny  Ostrowca 
i okolicy były widownią aktyw nej działalności partyzanckiej. W yzwolenie 
tych terenów  oraz powstanie Władzy Ludowej kończą część historyczną n ie
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tylko samej wystawy, ale równocześnie zamykają całokształt problem atyki 
wystawienniczej tego muzeum, które dzięki swemu niewątpliw ie bardzo no
woczesnemu pokazowi, funkcjonalności oraz dobrze przemyślanej realizacji 
(usterek niestety nie uniknięto przy projektow aniu ekspozycji etnograficz
nej i geologicznej) zaliczane chyba być może do najnowocześniejszych pla
cówek regionalnych w kraju.

W ypadnie obecnie scharakteryzować przejawy działalności merytorycznej 
muzeum, które jeszcze przed swoim oficjalnym otwarciem już prowadziło 
rozległe prace. Personel muzeum, składający się z sześciu pracowników, 
zwiększył się o jeszcze jedną osobę w dziale naukowo-oświatowym (p. Urszula 
Bartnik). Z dniem otwarcia muzeum rozpoczął również swoją działalność 
czwarty na terenie województwa U niwersytet K ultury. Na razie, poza wspo
m nianym koncertem, organizowane były jedynie niedzielne seanse filmowe 
(podobnie jak w Kielcach, o godz. 12). Ponieważ cieszyły się one ogromnym 
powodzeniem, k ilkakrotnie były powtarzane.

W ciągu jednego miesiąca zorganizowano w sumie 24 seanse filmowe, 
w których uczestniczyło 1 230 osób. Wśród zestawów filmowych znalazły 
się pozycje tematycznie związane z 25 rocznicą powstania PPR oraz ekspo
nowaną wystawą gobelinów wawelskich, która cieszyła się ogromnym po
wodzeniem. Społeczeństwo dawało wyraz swemu pełnemu zadowoleniu, że 
na miejscu może oglądać bezcenne skarby kultury. Toteż mimo peryfery j
nego położenia muzeum i otwarcia go dopiero 3 grudnia — przez sale tej 
nowej placówki zdołała się przewinąć rekordowa, jak na tak  krótki okres, 
liczba 4 593 zwiedzających, z czego na wycieczki przypadło 2 975 osób. Muzeum 
ostrowieckie zdołało swoją pierwszą własną wystawę oświatowo-fotograficz- 
ną o Krzemionkach Opatowskich wysłać do Muzeum Archeologicznego w K ra
kowie.

Pracownicy muzeum zinwentaryzowali 49 eksponatów w dziale sztuki; 
210 w dziale archeologicznym; 124 w dziale etnograficznym; 120 w dziale h i
storycznym. Opracowano 49 k art katalogu naukowego w dziale sztuki i 85 
w dziale historycznym. A oto nowe nabytki w działach:

d z i a ł  s z t u k i  — 21 egzemplarzy porcelany ćmielowskiej; 
d z i a ł  a r c h e o l o g i c z n y  — 207 eksponatów;
d z i a ł  e t n o g r a f i c z n y  — zakupy dokonane przez pracownika dzia

łu etnograficznego Muzeum Świętokrzyskiego w czasie badań terenowych 
obejmowały egzemplarze ceram iki i narzędzi garncarskich z Denkowa, Wólki 
Bodzechowskiej i Kątów Denkowskich; łączna liczba zakupionych ekspona
tów  wynosi 89 pozycji;

d z i a ł  h i s t o r y c z n y  — 68 eksponatów darowanych lub kupionych, 
a wśród nich zespół narzędzi do produkcji granatów, wykonanych przez p a r
tyzantów w 1943 r., obwieszczenia hitlerowskie o egzekucji 70 mieszkańców 
Ostrowca; księgozbiór muzeum w roku 1966 wynosił 248 woluminów.

MUZEUM W WIŚLICY

Dwudziestego maja, w drugim  dniu V Konferencji Naukowej Zespołu 
Badań nad Polskim Średniowieczem U niw ersytetu W arszawskiego i Politechni
ki W arszawskiej, rek tor prof. d r Jerzy Bukowski dokonał otwarcia stałej 
muzealnej ekspozycji historycznej, mieszczącej się w przyziemiu wiślickiego 
Domu K ultury. Zarówno ekspozycja, jak też Dom K ultu ry  sfinansow ane zo-
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stały z kredytów dawnego SFOSiK (podobnie zresztą jak Muzeum w Ostrowcu 
Świętokrzyskim). W uroczystości tej uczestniczyli: przewodniczący Prezydium  
Wojewódzkiej Rady Narodowej, inż. A ntoni Mierzwiński, wiceprzewodniczący, 
m gr Stanisław  Bąk-Dzierżyński, dyrektor Zarządu Muzeów i Ochrony Z abyt
ków — mgr Mieczysław Ptaśnik, kierow nik W ydziału K ultury  Wojewódzkiej 
Rady Narodowej, m gr Henryk Smalc, przedstawiciele Kom itetu Wojewódz
kiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej w Kielcach, Prezydium  Pow ia
towej Rady Narodowej w Busku-Zdroju z jej przewodniczącym, ob. Rogow
skim, oraz licznie przybyli przedstawiciele świata nauki z prof. drem Wło
dzimierzem Antoniewiczem, prof. drem  Piotrem  Biegańskim i prof. drem  J a 
nem Zachwatowiczem na czele. Na uroczystości byli obecni pracownicy Ze
społu Badań oraz muzeolodzy z całego kraju. Zebranych gości po ekspozycji 
oprowadziła doc. dr Zofia W artołowska.

Ponieważ otw arta ekspozycja pomyślana została jako część składowa 
dużego, już realizowanego na poszczególnych stanowiskach badawczych ze
społu muzealnego, dlatego też uczestnicy zwiedzili jeszcze kolejne obiekty 
tego zespołu (w stanie roboczym). W pawilonie przy ul. Batalionów Chłop
skich gości oprowadzała również doc. dr Zofia Wartołowska, natom iast w pod
ziemiach kolegiaty mgr inż. Andrzej Tomaszewski. Przed otwarciem muzeum 
w ramach trw ającej konferencji naukowej dyrektor Muzeum Świętokrzys
kiego, mgr Alojzy Oborny, wygłosił referat, w którym  przedstawił problem y 
wiślickiego zespołu muzealnego. Ponieważ tem at ten będzie przedmiotem 
rozprawy (tego samego autora), która ukaże się w V tomie „Rocznika”, na 
tym miejscu rezygnujem y ze szczegółowego omawiania zagadnień zespołu 
jak też dogłębnego charakteryzowania otw artej ekspozycji. P ragnę jedynie

Ryc. 22 .otwarcie Muzeum w Wiślicy. Zwiedzanie pawilonu ekspozycyjnego



K ron ika  m uzealna 1966 511

Ryc. 23. Fragment nowo otwartej ekspozycji historycznej w Wiślicy

nadmienić, że elementami zespołu będą, poza stałą ekspozycją muzealną, 
dwa grodziska — relikty romańskie w pawilonie na ul. Batalionów Chłop
skich, kolegiata oraz dom Długosza. Autorem scenariusza i wykonawcą 
otw artej ekspozycji muzealnej był Zespół Badań nad Polskim Średniowie
czem UW i PW, udostępniając tym samym społeczeństwu w formie ekspozycji 
wyniki swoich prac badawczych. Niezwykle udany projekt plastyczny całej 
ekspozycji wykonano pod kierunkiem  artysty  plastyka — Haliny Gąssowskiej.

Stała wystawa historyczna w jej obecnej redakcji stara się zwiedzającemu 
przekazać możliwie dużo wiadomości na tem at Wiślicy i jej zabytków oraz 
historii badań, wychodząc z założenia, że jeszcze przez pewien okres czasu 
zwiedzający nie będą mogli odkrytych obiektów oglądać w oryginale w m iej
scu znalezienia. W momencie, kiedy otw arty zostanie cały zespół, ekspo
zycja ta będzie jedynie informacyjnym wprowadzeniem w problem atykę 
wiślicką, uzupełnioną licznymi zabytkam i ruchomymi, których nie będzie 
można pokazać in situ. Opierając się o przeprowadzone badania, autorzy eks
pozycji pokazali dzieje Wiślicy w trzech fazach rozwojowych, ilustrując je 
bogato zdjęciami, rekonstrukcjam i i modelami oraz częściowo eksponatami, 
których jest na wystawie niestety zbyt mało.

Kierownictwo wiślickiego muzeum objął archeolog — mgr A rtur Bata. 
Zgodnie z opracowanymi założeniami programowymi istnieć będzie ścisła
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współpraca pomiędzy kierownictwem muzeum i domem kultury , szczególnie 
na odcinku realizacji w okresie jesienno-zimowym pracy oświatowej, 
a w pełni sezonu obsługi ruchu turystycznego. Zresztą muzeum może się już 
poszczycić organizacją na terenie Wiślicy kilku wykładów z archeologii, k tóre 
cieszyły się wyjątkową frekwencją, jak na tak małą osadę (ok. 200 słuchaczy 
na jednym wykładzie). Poza tym  organizowane były małe wystaw y fotogra
ficzne. Ogółem od chwili otwarcia muzeum zwiedziło 2 800 osób. Posiada 
ono obecnie 89 eksponatów, a księgozbiór podręczny liczy 50 woluminów.

MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE

W dalszym ciągu muzeum zamknięte jest dla zwiedzających z powodu 
trw ającego remontu. W roku sprawozdawczym zabytkowy budynek apteki 
z r. 1712 (który włączony został do muzeum) otrzym ał zrekonstruow aną sy l
w etę dachu oraz stropy żelbetowe w miejsce dotychczasowych drewnianych. 
Ukończone zostały roboty kam ieniarskie w pawilonie wystawowym oraz roz
poczęto budowę ogrodu-lapidarium  według projektu  prof. dra G. Ciołka.

Poważnie zaawansowane były prace naukowe. Na zlecenie PAN opraco
wana została historia astronomii w Polsce od XVI—XVIII wieku. Poza tym  
przygotowana została rekonstrukcja 8 zegarów słonecznych dla historycznego 
obserwatorium  Flam steeda w Greenwich oraz rekonstrukcja zegara słonecz
nego w Radziejowicach. Jędrzejowskie muzeum z okazji XI M iędzynarodo
wego Kongresu Exlibrisu zorganizowało w Ham burgu W ystawę Polskiego 
Exlibrisu. Bardzo ciekawie prezentują się nabytki w poszczególnych działach. 
Dział gnomoniki i astronomii wzbogacił się o rękopiśmienny pergam inowy 
astrologiczny kalendarz islamski z XVII w. oraz kilka zegarów słonecznych. 
Cennymi nabytkam i były: cykl grafik Stefana Mrożewskiego do Boskiej kom e
dii  i Legend W arszaw y  oraz Archiwum K apituły Orderu Białego Kruka. Poza 
tym nabyto szereg zabytkowych naczyń m iedzianych, bibliotekę gastrono
miczną Gierowskich, dalszą część biblioteki Wierzbickiego oraz rzadkie druki 
gastronomiczne z XVIII—XIX wieku. Muzeum posiada na swoim koncie sze
reg ciekawych pozycji wydawniczych o charakterze bibliofilskim, jak  np. 
Spis członków honorowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów  
rozesłany uczestnikom kongresu hamburskiego. W przygotowaniu znajduje 
się druk gastronomiczny na trzecią rocznicę śmierci Pomiana. D yrektor m u
zeum, doc. dr Tadeusz Przypkowski, uczestniczył w Kongresie K ultury  
Polskiej.

MUZEUM REGIONALNE W RADOMIU

W głównym gmachu przy ul. Nowotki dokonano wym iany zagrożonych 
stropów, a przy okazji parkietów, oraz przeprowadzono ogólną kosm etykę 
sal wystawowych. W związku z wyprowadzeniem się jednego pracownika 
z muzeum do przyznanego mieszkania — uzyskano tak potrzebne pomieszcze
nie magazynowe dla tkanin z działu etnograficznego. Tkaniny te przechow y
wane były dotąd w nie nadających się do takich celów zabudowaniach gospo
darczych, gdzie były stale narażone na zniszczenie na skutek panującej w il
goci. W gmachu przyszłego działu archeologicznego przy placu S tare Miasto 
w wyniku przeprowadzonych remontów trzech kondygnacji uzyskano po
mieszczenia na magazyny i pracownie archeologiczne oraz 130 m2 pow ierz
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chni ekspozycyjnej. Dodać warto, że Vs prac remontowych wykonano w czy
nie społecznym.

Praca oświatowa U niwersytetu K ultury  była poważnie utrudniona, po
nieważ w sali kinowo-odczytowej eksponowana była specjalna wystawa 
obrazująca kulturę ludową regionu. Pomimo to zorganizowano 27 w ykła
dów dla 1 873 osób, natom iast poza muzeum 36 wykładów dla 2 358 osób, 
z tego 8 dla wsi powiatu radomskiego. W ten sposób z 63 wykładów przy
gotowanych przez pracowników muzeum skorzystało 4 231 osób. Na 24 se
ansach filmowych obecnych było 1 709 widzów. 19 wystaw oświatowych eks
ponowanych na terenie powiatów objętych działalnością muzeum zwiedziło 
63 590 osób. Na terenie muzeum mieszkańcy miasta mieli możność zapoznać 
się z 14 wystawami czasowymi przygotowanymi przez muzeum i inne p la
cówki, a wśród nich z dwoma szczególnie ciekawymi: Kultura regionu ra
domskiego  oraz Tysiąc lat rozwoju przestrzennego Radomia. Ta ostatnia eks
ponowana była we wspomnianym uprzednio gmachu Oddziału Archeologicz
nego. Ogółem zwiedziły muzeum 22 694 osoby, w tym 313 wycieczek składa
jących się w sumie z 10 046 osób. Spadek frekw encji tłumaczy wspomniany 
na wstępie remont, który zmusił kierownictwo do zamknięcia muzeum na 
okres 3 miesięcy.

Muzeum radomskie po placówce okręgowej poszczycić się może najpo
ważniejszym dorobkiem pracy naukowej. W analizowanym okresie pracow 
nik działu archeologicznego przeprowadził 12 inspekcji terenowych w m iej
scowościach powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, kozienickiego, opoczyń
skiego, iłżeckiego i lipskiego. Oprócz tego z udziałem studentów I i II roku 
Wydziału Archeologii U niw ersytetu W arszawskiego i pracowników nauko
wych tej uczelni przeprowadzono następujące badania powierzchniowe:

— na terenie Radomia i najbliższej okolicy, rejestru jąc około 30 stano
wisk z różnych epok;

— nad starym  korytem  Wisły w okolicach Bąkowca, gdzie zarejestrowano 
liczne stanowiska z epoki brązu;

— nad Iłżanką od Mirowa do Krzyżanowic, gdzie odkryto około 30 s ta 
nowisk głównie z okresu neolitu, epoki brązu i okresu rzymskiego 
(stanowisko hutnicze).

Poza tym kontynuowano badania rozpoznawcze i zabezpieczające. P ro 
wadzone też były wykopaliska stacjonarne na terenie Radomia przy ulicy 
Dzierżyńskiego. W okresie od czerwca do października przekopano 16 arów 
ziemi. Stwierdzono, że miejsca te były użytkowane przez ludzi z młodszej 
epoki kamienia. Odkryto kloszowe groby ciałopalne, osadę z X wieku, 7 chat 
ziemiankowych oraz cmentarzysko z XI/XII w. Badania m iały charakter ra 
towniczy. Muzeum uczestniczyło ponadto w badaniach przy m urach m iej
skich Radomia, prowadzonych przez Radomskie Towarzystwo Naukowe, oraz 
badaniach cm entarzyska przy kościele Sw. Wacława prowadzonych przez 
PAN.

Dział etnograficzny przeprowadził szereg studiów o charakterze penetra- 
cyjnym w 20 wsiach regionu radomskiego. Podczas tych badań w północnej 
części regionu odkryto zanikający ośrodek garncarski Głowaczów (znany 
w XIX w.). Nawiązano z nim kontakt, w wyniku czego muzeum otrzymało 
całą serię naczyń produkowanych dawniej i współcześnie. W trakcie opraco
wania znajduje się monografia Głowaczowa. Pracownik działu uczestniczył 
we wspomnianych poprzednio badaniach na terenie powiatu kozienickiego.

33 — R ocznik  M uzeum  Ś w ię to k rzy sk ieg o
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Zbiory działu etnograficznego powiększyły się o 198 eksponatów (prze
ważnie narzędzia pracy: sprzęt rybacki, pszczelarski, rolniczy, tkacki i inne). 
Z Głowaczowa zakupiono 76 pozycji z zakresu ceramiki. Dział sztuki powięk
szył się o 25 eksponatów, w tym  obrazy olejne i rysunki artystów  związanych 
z Radomiem. W bibliotece przybyło 41 książek. Zakupiony został też sprzęt 
pomocniczy, w tym m. in. 2 magnetofony oraz sprzęt i wyposażenie potrzebne 
do prowadzenia dłuższych badań.

MUZEUM REGIONALNE W SANDOMIERZU

Trudności lokalowe, o których wspomniano w kronice za rok 1965, n ie
stety do tej pory nie zostały rozwiązane i odnosi się wrażenie, jak gdyby 
otrzymane przyrzeczenie dodatkowych lokali miało pozostać w sferze marzeń. 
W tej sytuacji najdotkliw iej daje się we znaki brak pomieszczeń magazy
nowych, na które trzeba było częściowo zamienić sale wystawowe. I nic nie 
wskazuje na to, by sytuacja ta miała ulec zmianie do czasu, gdy muzeum 
wprowadzi się do adaptowanego obecnie na cele ku lturalne zamku. Dla 
części muzealnej pracownicy Muzeum Świętokrzyskiego opracowali już pełne 
założenia programowe oraz scenariusze ekspozycji stałych (scenariusz w ysta
wy etnograficznej opracował dr Janusz Kamocki z Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie). Trudno tu  w tym miejscu wspominać o innych jeszcze b ra 
kach, w świetle których nieomal że niemożliwa wydaje się praca oświatowa 
współczesnego muzeum. Mam tu  na uwadze brak nie tylko epidiaskopu lecz 
naw et małego rzutnika. Mimo to w ram ach działającego przy muzeum U ni
w ersytetu K ultury  zorganizowano 12 wykładów dla 427 słuchaczy (tematy 
związane z aktualnie eksponowanymi wystawam i lub obchodzonymi roczni
cami) oraz 74 seanse filmowe dla 2 750 widzów. Na terenie muzeum pokaza
nych było 10 wystaw  czasowych i jedna oświatowa. Ogółem muzeum odwie
dziło 30 023 osoby w tym  26 872 osoby w zespołach wycieczek zbiorowych. 
W ramach aktywizacji kulturalnej małych miast i osiedli muzeum prowadziło 
działalność oświatową (wystawy, odczyty) na terenie Klimontowa i Zawi
chostu. Pracownicy muzeum poza tym wygłaszali odczyty na terenie szkół 
i zakładów pracy Sandomierza. W pracy muzeum daje się dotkliw ie we znaki 
brak archeologa i etnografa. Poza tym niepokoić może fakt, że zbiory m u
zeum nie powiększyły się ani o jeden eksponat.

MUZEUM REGIONALNE W SZYDŁOWIE

Zwiedzającym udostępniona została przygotowana przez dział historyczny 
Muzeum Świętokrzyskiego stała wystawa, poświęcona słynnym walkom
0 przyczółek sandomierski. W ten sposób na terenie kieleckiego okręgu m u
zealnego posiadamy już dwie ekspozycje związane tem atycznie z historią n a j
nowszą Kielecczyzny. Zbiory powiększyły się o 6 eksponatów. W ramach 
działalności oświatowej na terenie muzeum jak też w sąsiednich osiedlach
1 wsiach zorganizowanych zostało 14 odczytów, których wysłuchało 430 osób. 
Ogółem muzeum zwiedziło 4 321 osób.

MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE

Placówka czarnoleska, jak na możliwości tak nielicznej kadry, może się 
poszczycić liczbą 50 odczytów wygłoszonych w środowiskach wiejskich dla
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3100 słuchaczy. Ekspozycje stałe muzeum obejrzało 30 623 osoby. Muzeum 
Świętokrzyskie przekazało Wydziałowi Oświaty i K ultury  Prezydium  Pow ia
towej Rady Narodowej w Zwoleniu pierwszą część dokum entacji projektowo- 
-kosztorysowej na kapitalny rem ont pałacu oraz dwóch budowli towarzy
szących. Obecnie trw ają prace końcowe przy projektach i kosztorysach zwią
zanych z dużym założeniem parkowym otaczającym pałacyk czarnoleski. Re
m ont budynków  winien rozpocząć się w 1967 r., a w związku z tym  przebu
dowana zostanie również cała ekspozycja stała. Muzeum Jana Kochanow
skiego jest bowiem na terenie kieleckiego okręgu muzealnego jedyną jeszcze 
placówką wymagającą gruntow nego rem ontu. W pozostałych prace już zo
stały zakończone, względnie są w toku.
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МУЗЕЙНАЯ ХРОНИКА 1966

СВЕНТОКШИСКИЙ МУЗЕЙ В КЕЛЬЦЕ

За отчетный год обозначился дальнейший рост нашего музея. Число сотруд
ников достигло 41 человека. Несмотря на ремонт, музей продолжал вести про
светительную работу на территории Кельце и Келецкого воеводства. Универ
ситет Культуры пользовался большой популярностью и признанием обществен
ности; по просьбе местных органов власти были открыты его филиалы в Буско- 
-Здруе и Енджеюве, начавшие свою работу в учебном году 1966/67. Среди про
водимых Университетом занятий особенную популярность приобрел цикл лек
ций „Памятники искусства Келецкой земли”. Кроме прежних форм просвети
тельной работы была введена новая, пользующаяся огромным успехом: кон
церты старинной музыки в относящейся к XVII столетию портретной палате 
келецкого замка, в котором в будущем будет помещаться наш музей. Доказа
тельством признания, какое получила наша работа, являлось проведение 
в Кельце всепольского совещания по культурно-просветительной работе музеев. 
Совещение, в котором приняли участие директора музеев со всех концов страны, 
было организовано Министерством Культуры и Искусства и Свентокшиским 
музеем. Ремонт не помешал также организовать небольших месячных экспози
ций цикла „Из прошлого польского живописи” и представляющей большой 
интерес нумизматической выставки. Событием особенного значения явилось 
открытие в сентябре месяце большой временной археологической выставки 
под названием „Келецкая земля и пошлое славян”, завершившей цикл меропри
ятий, связанных с 1000-летием Польского Государства. Следует добавить, что 
в связи с выставкой был издан информационный фольдер и отличающийся 
высокохудожественным оформлением плакат по проекту Вальдемара Свежего. 
Помимо этого на территории Келецкого воеводства и за её пределами были 
организованы небольшие просветительные выставки. В общей сложности вы
ставками и просветительными мероприятиями музея было охвачено 131 179 
человек, а Отдел музея школьных годов Стефана Жеромского посетило 21 900 
человек.

В области научно-исследовательских работ выделяются начатые в текущем 
году и рассчитанные на 3 года этнографические исследования на территории 
Козенецкой пущи, проводимые этнографами Археологического и Этнографичес
кого музеев города Лодзи и келецкими этнографами. Целью исследований 
является изучение фольклора этого района. Кроме того следует отметить раз
ведывательные работы по гончарному делу в районе Денкува в повяте Опатув. 
Археологами проводились раскопки на раннесредневековой стоянке Жмигруд 
в Опатуве, считающейся одним из важных раннесредневековых поселений. 
Сотрудники естествоведческого отдела проводили геологические исследования 
по галено-баритовой и медной минерализации в известнаковых породах в ра
йоне Галэнзице Келецкого повета. В работах, проводимых на местах и в стенах 
музея, по искуствоведению, этнографии и истории участвовали студенты-прак
тиканты из Ягеллонского университета и люблинского университета Марии 
Кюри-Склодовской. Особенно продотворным было сотрудничество между исто
рическим отделом музея и Кафедрой истории Польши этого университета, ре
зультатом которого явится специальная подготовка будущих кадров музея.

Благодаря научно-исследовательским работам, разысканиям на местах, по
жертвованиям и приобретениям, значительно пополнились собрания всех от-
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делов. Большой ценностью обладают новые экспонаты исторического отдела, 
среди которых оказалась коллекция польских и иностранных сабелю XVI— 
—XVIII вв. и многочисленные редкие экспонаты, связанные с историей Келец- 
кой земли. Собрания отдела искусства обогатились 19 новыми картинами (среди 
них работами Я. Шерментовского, О. Бознаньской, Ю. Брандта, Т. Маковского 
и 3. Валишевского), 2 скульптурами и 18 экспонатами художественных ремесел 
(в первую очередь фарфором и мебелью). Собрания научной библиотеки музея 
пополнились 671 томом книжных изданий, приобретенных путем покупки или 
обмена с музеями и научно-исследовательскими институтами польскими и зару
бежными.

Кроме III тома Ежегодника музеем была издана историческая монография 
Шидлува, города уникального по своим архитектурным и краеведческим цен
ностям. Первое издание этой книги (1500 экземпляров) разошлось полностью.

Проводились работы по открытию в замке в Шидловце реставрационного 
отдела музея.

МЕСТНЫЕ МУЗЕИ

В последнем году празднования тысячелетия Польского Государства келец- 
кий округ музеев обогатился очередными двумя музеями; их число достигло 
таким образом 10.

В мае месяце состоялось в Вислице открытие постоянной музейной экспо
зиции, являющейся первым звеном задуманной музейной системы, в состав 
которой войдут также архитектурные паматники, открытые фундаменты роман
ских построек и следы двух укрепленных поселений (градов).

В декабре Вицеминистр Культуры и Искусства, Зыгмунт Гарстецкий, при
нял участие в открытии Регионального музея в Островеце Свентокшиском, 
третьего по величине на территории Келецкого воеводства. Музей имеет залы 
временных экспозиций, кинозал и постоянные экспозиции, которые охватывают:
— показ геологического прошлого долины реки Каменна,
— информационные данные о добыче полосатого кремня в Кшеменки Опа- 

тувске,
— выставку, посвященную древней свентокшиской металлургии и истории про

мышленности Древнепольского бассейна,
—· и наконец экспозицию, посвященную истории города, металлургического· 

завода и революционно-рабочего движения.
Кроме того в музее имеется постоянная экспозиция, посвященная знамени

тому цьмелювскому фарфору, изготовляемому неподалеку от Островеца Свен- 
токшиского. Постоянные экспозиции этого музея характеризуются функциональ
ностью и используют современное экспозицинное оборудование, приближающее 
экспонат к зрителю и в то ж е время остающееся незаметным.

Помимо указанных двух музеев, был открыт вновь, после капитального 
ремонта и полного обновления, музей-усадьба Генрика Сенкевича в Обленгореке, 
посвященный памяти великого польского писателя. В открытии музея и юби
лейной выставки, подготовленной к 50-летней годовщине смерти и 120-летнеп 
годовщине со дня рождения Генрика Сенкевича, принял участие Министр Кул ь
туры и Искусства, Люциан Мотыка.



518 A lo jzy  O borny

MUSEUM CHRONICLE 1966

t h e  Ś w i ę t o k r z y s k i e  m u s e u m  i n  k i e l c e

1966 was the year of further development of our Museum. The number of 
people employed reached 41. Even though the Museum was under repair educational 
activities were continued both in Kielce and in the whole region. The University  
of Culture gained great popularity and approval of local population and its bran
ches were organized at the request of local authorities. Besides other activities 
a series of lectures called “Monuments of Art in the Region of Kielce” was specially  
popular. Also, a new form of activity was introduced and received with enthusiasm, 
namely, concerts of old music held in the seventeenth century chamber of the 
Kielce castle which is going to become the abode of our Museum. The fact that 
the Central Conference on problems of educational work done by museums was 
organized in Kielce shows how much our activity is being appreciated. The Con
ference attended by directors of museums from all over the country was organized 
by the Ministry of Culture and the Świętokrzyskie Museum. The repairs did not 
interrupt small monthly shows devoted to the history of Polish painting, or a very 
interesting numismatic exhibition. A great temporary archaeological exhibition  
called “The Region of Kielce in Relation to the History of the Slav Peoples” was of 
particular importance which marked a final accent of the celebration to comme
morate the 1000th anniversary of Poland and was based on the results of research 
done during this period. It is worth mentioning too that an informational pamphlet 
was published on this occasion as w ell as a beautiful poster designed by Waldemar 
Świeży. Besides these, smaller exhibitions were organized in Kielce and in other 
regions. The number of people who attended exhibitions or took part in some 
other kinds of cultural activities organized by the Świętokrzyskie Museum is 131 179; 
and the department devoted to the school-days of Stefan Żeromski was visited 
by 21 900 people.

As regards research, the three-year scheme of ethnographical research started 
this year deserves attention, as w ell as research carried out by ethnographers of 
the Łódź Muzeum of Archaeology and Ethnography and ethnographers from Kielce 
which concentrates on some chosen aspects of folk culture of this region. It is also 
worth while to mention the research on pottery in the region of Denkow (the 
Opatów discrict). Up to now, archaeologists made diggings only in Opatów in the 
settlement of Żmigród of early Middle Ages. It was an introductory research on the 
place known as one of important centres of early Middle Ages settlement. The Na
tural History Department carried out research to distinguish galena and barytrs 
and copper mineralization in the calcite area of Gałęzice in the Kielce region. 
People who took part in these works organized by the departments of History, 
Art and Ethnography were students of the Jagiellonian University and the Uni
versity of Lublin, thus completing their practice. The Department of History made 
close and useful contacts with the Department of the History of Poland of the 
Lublin University and arrangements were made for future to ensure that specially 
trained people would be engaged to complete the staff of the Museum.

The collections of all the departments have been increased considerably owing 
to excavations, gifts and purchases. The acquisitions of the Department of History 
including Polish and foreign sabres from the 16th to the 18th century and some 
valuable objects connected with the history of the region are of special worth. 
The collections of the Department of Art have been increased by 19 new pictures 
(including works by Szermentowski, Boznańska, Brandt, Makowski and Waliszewski),
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2 sculptures and articles of craftsmanship (porcelain and furniture). The collection 
of books has been increased by 681 volumes gained by purchases and exchange of 
our publications with other museums and institutes in the country and abroad.

Apart from the third volume of the Annual, our Museum published a mono
graph on Szydłowiec, a town of unique historical importance due both to its archi
tecture and location. The first impression (1500 copies) is already out of print. 
Also, works were carried out to start a Conservation Department of our Museum 
in the castle of Szydłowiec.

LOCAL MUSEUMS

In the last year of celebrations to commemorate the 1000th anniversary of Poland 
two new posts were added to the existing local museums in the region of Kielce 
(ten altogether at present).

A permanent exhibition opened in Wiślica in May is the first link of the pro
jected museum complex, which w ill also include objects of architecture, foundations 
of Romanesque constructions exposed in situ and remains of two old strongholds.

In December a local museum was opened in Ostrowiec Świętokrzyski. The 
ceremony was preformed by the Vice-Minister of Culture, Zygmunt Garstecki. As 
regards its size, the muzeum occupies the third place in the region of Kielce and 
is equipped with rooms for temporary exhibitions, a cinema hall, and also holds 
permanent exhibitions including:

— an exhibition presenting geological history of the valley of the Kamienna 
river

— a show devoted to the history of flint mines in Krzemionki Opatowskie
— an exhibition illustrating the history of old foundries in the region of the 

Świętokrzyskie mountains and the history of industry in Zagłębie Staropolskie
— an exhibition presenting the history of the town, the foundries and of re

volutionary movements. Besides, there is a permanent exhibition of Ćmielów por
celain produced near Ostrowiec Świętokrzyski. Permanent exhibitions of this Mu
seum are distinguished by their effectiveness and modern devices which make 
objects seem nearer to the spectator without imposing their presence.

Apart from these two posts, the country house of Henryk Sienkiewicz at Oblę- 
gorek changed into a museum was opened again in May, after thorough repairs 
and modernization works had been completed. The museum as well as the ex 
hibition organized to celebrate the 50th anniversary of Sienkiewcz’s death and the 
120th anniversary of his birth were inaugurated by the Minister of Culture, Lucjan 
Motyka.


