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ALOJZY OBORNY

KRONIKA MUZEALNA — 1967

MUZEUM ŚWIĘTOKRZYSKIE W KIELCACH

Działalność kieleckiego muzeum okręgowego w 1967 roku z całą pewnoś
cią nie obejmowała tylu doniosłych faktów i wydarzeń, w jakie obfitował rok 
1966. Oczekiwane z dużą niecierpliwością zakończenie prac rem ontowo-bu
dowlanych, a tym samym otwarcie dla publiczności stałych ekspozycji — 
niestety jeszcze nie nastąpiło. W momencie oddania niniejszego tomu w ręce 
czytelników będzie to jednak już nareszcie czas przeszły dokonany. Tym b a r
dziej godzi się przypomnieć i wyjaśnić zasadnicze przyczyny, które wpłynęły 
na przedłużenie wspom nianych prac budowlanych.

Sprawą zasadniczą był fakt, że zgodnie z nakazami budowlanymi miały 
one zostać rozpoczęte już około roku 1955. Rozpoczęły się niestety znacznie 
później, bo w roku 1962, od prac przygotowawczych. W wyniku tego opóźnie
nia stan techniczny starych budynków był fatalny. W niektórych budynkach 
nietknięte pozostały jedynie ściany zewnętrzne. W trakcie prowadzenia prac 
ujawniano stale trudne do wcześniejszego przewidzenia nowe miejsca w ym a
gające rem ontu.

Drugim elementem, który opóźnił tok prac, była konieczność prowadzenia 
ich etapami. Muzeum nie otrzymało bowiem pomieszczeń zastępczych ani dla 
swoich zbiorów, ani dla pracowników, którzy przecież realizowali w pełni 
swoje planowe zadania. Nie pozwoliło to wykonawcy na rozwinięcie pełnego 
fron tu  robót, stając się hamulcem ich tempa. Jeśli do tego dodamy, że na 
terenie Kielc nie było przedsiębiorstwa specjalistycznego dla powyższych 
prac, a szczególnie ich ostatniego etapu (wyposażenia wnętrz) — zrozumiałe 
stanie się powolne tempo, w jakim  prowadzony był rem ont mimo n iew ątpli
wych wysiłków i dobrej woli wykonawcy, szczególnie w ostatnim  okresie. 
Niezależnie od tego muzeum musiało pokonywać rozliczne trudności związane 
ze zdobyciem kredytów na stale rozszerzający się zakres robót. Że jednak 
lata te nie zostały w pracy muzeum zm arnowane, o tym świadczą dobitnie 
osiągnięte wyniki, znane niew ątpliw ie uważnym czytelnikom kronik po
przednich tomów.

W racając do roku 1967, który nie obfitował może w w ydarzenia błyskotli
we, stwierdzić wypadnie, że poprzez żmudną pracę wew nętrzną w roku tym 
położono podwaliny pod nowy etap działalności w roku 1968.
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ZM IANY PERSONALNE

Liczba pracowników wzrosła do 46 osób. Wśród nowych etatów  szczegól
nie ważnym dla muzeum było przyznanie stanowiska wicedyrektora. Nowe 
eta ty  uzyskał też oddział w Szydłowcu.

Pracę rozpoczęli następujący pracownicy:
W icedyrektor m gr Kazimierz Kałuża, historyk
Dział naukowo-oświatowy M ałgorzata Ostrowska-Lis, historyk sztuki;

M arian Dudek na stanowisku technika 
Pomocnik muzealny Józefa Garbacka
Oddział w Szydłowcu Jadw iga Szunke — prak tykan t w dziale

konserwatorskim ;
M aria Białek — pomocnik muzealny

Oddział-Muzeum Lat Szkolnych
Stefana Żeromskiego w Kielcach m gr Kazimiera Stolarczyk, polonistka 

Przestali pracować: 
m gr Anna Górska — p. o. kierow nik działu naukowo-oświatowego 
W anda Siewa — pomocnik muzealny.

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

Całokształt poczynań muzeum na tym odcinku był kontynuacją program u 
roku oświatowego 1966/67. Dotyczy to szczególnie pracy Uniw ersytetu K ul
tury . Rok 1967 stał pod znakiem w prow adzania nowych form, które docze
kają się pełnej realizacji po otwarciu muzeum w roku 1968. Uważny czytel
nik bez trudu zauważy poważne rozszerzenie terenow ej pracy oświatowej 
poprzez cykliczne odczyty, seanse filmowe i wystawy objazdowe. Realizując 
w  ten sposób szeroki program  aktywizacji małych m iast i osiedli, muzeum 
starało się docierać szczególnie do miejscowości pozbawionych placówek 
muzealnych.

U N IW E R S Y T E T  K U L T U R Y

W roku oświatowym 1966/67 zakończony został pewien etap pracy oświa
towej tej placówki. Formy pracy stosowane od kilku lat spełniły swoje za
dania. W wyniku prowadzonych badań muzeum decyduje się na zmiany, 
które nieco obszerniej zanalizowane zostaną w uwagach końcowych, doty
czących pracy oświatowej. W okresie od stycznia do kw ietnia słuchacze U ni
w ersytetu K ultury  uczestniczyli w dwóch cyklach wykładów: Ośrodki ar
tystyczne Europy  oraz Pomniki sztuki Kielecczyzny. W pierwszym cyklu 
zaprezentowane zostały: Galeria malarstwa Luwru  — dr Jerzy Banach; Zycie 
artystyczne Paryża w dobie Rewolucji i Cesarstwa — doc. dr Andrzej Rysz- 
kiewicz oraz Rzym  w dobie baroku  — prof. dr Jan  Białostocki. Szczególnie 
interesująca była problem atyka cyklu regionalnego, w którym  doczekały się 
omówienia bizantyjsko-ruskie malowidła ścienne Wiślicy i Sandomierza 
(dr Różycka-Bryzek), m ecenat architektoniczny Ossolińskich i jego wpływy 
(doc. dr Adam Miłobędzki), rokokowe rzeźby Macieja Polejowskiego (dr Jerzy 
Kowalczyk), działalność warsztatów kam ieniarsko-budowlanych w Pińczowie 
(dr Andrzej Fischinger) oraz Ziemia Kielecka w czasach rzymskich (doc. dr 
Jerzy  Wielowiejski).

Niezależnie od tych pozycji w związku z 11 i 12 wystawą cyklu Z dziejów  
malarstwa polskiego omówione zostały: twórczość Jacka Malczewskiego (mgr
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B arbara Modrzejewska) oraz współczesne m alarstwo krakowskie (dr Sław o
m ir Wojak). W spomniany cykl wystaw był zasadniczym rozszerzeniem dzia
łalności Uniw ersytetu K ultury, mimo że poszczególne pokazy ograniczały się 
do około 15 obrazów.

Eksponowana w styczniu wystawa obrazów Jacka Malczewskiego oparta 
była o dzieła w łasne muzeum oraz kilka prac wypożyczonych z Muzeum Re
gionalnego w Radomiu i przyniosła zwiedzającym przekrój przez twórczość 
artysty  znanego na ogół z tem atyki symbolicznej. S tarano się pokazać i inne 
w alory jego twórczości, jak pejzaż (krajobraz okolicy podgórskiej) i portret.

W kw ietniu kielczanie oglądać mogli 15 obrazów ze zbiorów Muzeum Na
rodowego w Krakowie, reprezentujących współczesne m alarstwo krakowskie. 
Celem ekspozycji było uwydatnienie, iż m alarstw o to, upraw iane przez a rty s
tów różnych pokoleń i realizujących różne kierunki artystyczne — nie jest 
zjawiskiem  nowym, lecz przedstawia kolejny etap rozwojowy. Zobrazowano 
zatem związki pomiędzy artystam i należącymi do „Grupy K rakow skiej”, k tó 
rzy w sposób skrajny (Maria Jarem a — Wyrazy V, Penetracje', Jonasz 
S tern  — Spotkanie nocą), bądź bardziej kompromisowy (Adam M arczyński — 
Kontrasty) realizowali program  nowoczesności w sztuce — a twórcami m łod
szego pokolenia, z których najaktyw niejszą rolę odegrał T. K antor (Dwie 
postacie, Kompozycja). Na wystawie pokazano też jeden z nastrojowych mo
tywów m iejskich Jerzego Nowosielskiego oraz płótna J. Kluzy, Z. Kowalew
skiego, T. K uternaka, J. M aziarskiej, K. Podsadeckiego, J. Tarasina.

W lutym  w związku z 25 rocznicą pow stania PPR  Muzeum Świętokrzyskie 
urządziło — niezależnie od zorganizowanej przez Wydział Propagandy KW 
PZPR i Wojewódzki Dom K ultury  wystawy wojewódzkiej — czasową 
ekspozycję poświęconą uczczeniu tej ważnej w dziejach naszego narodu rocz
nicy. W ystawa, pomyślana jako objazdowa, po miesięcznej ekspozycji w K iel
cach pokazana została w innych miejscowościach województwa kieleckiego. 
Z uwagi na niewielką powierzchnię wystawową tem at został potraktow any 
ogólnie. Przedstaw iając sylw etki organizatorów pierwszych lewicowych ug ru 
powań podczas okupacji hitlerow skiej, sekretarzy okręgów PPR kieleckiego 
i radomskiego, znanych dowódców oddziałów partyzanckich, ważniejsze bitw y 
i w alki GL i AL na terenie Kielecczyzny, wreszcie udział działaczy PPR  
w przeprowadzeniu reform y rolnej i nacjonalizacji przem ysłu — starano się 
w sposób możliwie pełny omówić historię PPR w Kielecczyźnie oraz pokazać 
jej rolę w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne. Poza ciekawymi egzem
plarzam i broni partyzanckiej, oryginalnym i egzemplarzami prasy konspira
cyjnej i innym i dokum entam i związanymi z działalnością PPR na tych te re 
nach — na wystawie znalazły się barw ne plansze, wśród nich m apa-plansza 
sieci organizacyjnej PPR, GL i AL. W ystawę na podstawie scenariusza 
m gr Tadeusza Maszczyńskiego zaprojektowali i wykonali plastycy: Krzysztof 
Jackowski i Andrzej Grabiwoda. W uroczystości otwarcia (1 II) udział wzięli: 
m gr Eugeniusz Wójcik — sekretarz KW PZPR. m gr Kazimierz Kałuża — 
zastępca kierow nika Wydziału Propagandy KW PZPR, mgr Jan  Kossowski — 
przewodniczący Prezydium  Powiatowej Rady Narodowej w Kielcach oraz m gr 
M arian Jagielski — sekretarz KM PZPR.

Działalność U niw ersytetu K ultury  uzupełniały cieszące się niesłabnącym  
powodzeniem niedzielne seanse filmowe. Na 14 projekcjach gościliśmy 918 w i
dzów, którzy obejrzeli 41 filmów. Mieli oni możność poznania licznych filmów 
z zakresu sztuki, nie tylko tych, które prezentow ały poszczególne dzieła m a-
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larstw a, architektury, rzeźby czy rzemiosła artystycznego, ale same poza 
swoimi funkcjam i inform acyjnym i pretendow ały do m iana dzieła sztuki. 
Zestawy uzupełniane były filmami poświęconymi teatrow i i sztuce baletowej, 
jak też historii poszczególnych krajów  i miast. Obok filmów rodzimej k ine
m atografii wyświetlane były pozycje amerykańskie, angielskie, belgijskie, 
francuskie i holenderskie.

Na terenie muzeum do 13 lutego czynna była wystawa czasowa Ziemia 
Kielecka na tle dziejów Słowiańszczyzny, otw arta we wrześniu 1966 roku.

Ażeby obraz różnorodnych form pracy kulturalnej i oświatowej był pełny, 
w arto nadmienić, że rozpoczęte w roku 1966 koncerty muzyki były konty
nuowane.

2 m arca w sali rycerskiej zamku kieleckiego odbył się koncert muzyki 
kam eralnej w w ykonaniu artystów  W ielkiej O rkiestry Symfonicznej Pol
skiego Radia i Telewizji w Katowicach. W ramach koncertu wykonane zo
stały utw ory Józefa Haydna — Kwartet G-dur, op. 54, nr 1 i Kwartet g-moll , 
op. 74, nr 3. Na zakończenie odegrany został Kwartet F-dur, op. 18, nr 1 
Ludw ika van Beethovena. W przeciwieństwie do pierwszego koncertu, n a 
stępny, w dniu 2 listopada, zorganizowano dla delegatów ICOM z całej Europy 
oraz zaproszonych gości przebywających w Kielcach. Koncert, na który zło
żyły się utw ory mistrzów polskiego baroku, a w szczególności Adama Jarzęb- 
skiego, odbył się w doskonałej pod względem akustycznym sali portretow ej 
zamku kieleckiego.

Form ą stosunkowo nową, rzadko do tej pory stosowaną przez muzeum 
były stałe cykliczne lekcje szkolne odbywane w sali kinowo-odczytowej. 
W pierwszym półroczu zorganizowano eksperym entalnie dla klasy VI Szkoły 
Ćwiczeń przy Studium  Nauczycielskim w Kielcach cykl lekcji z zakresu h is
torii sztuki. Sprawdzianem  skuteczności tego eksperym entu był konkurs z na
grodami książkowymi z zakresu sztuki, którego wyniki okazały się nadspo
dziewanie pozytywne. Nagrodą dla wszystkich dzieci, słuchaczy cyklu, była 
wycieczka do W arszawy (Łazienki, „szlak królew ski” , pomniki walki i m ę
czeństwa, nowoczesna Warszawa).

M iarą powodzenia tej inicjatyw y był fakt, że w nowym roku szkolnym 
1967/68 Szkoła Ćwiczeń zwróciła się do muzeum z prośbą o kontynuow anie 
i rozszerzenie zajęć na inne klasy. Wobec tego lekcjami objęte zostały klasy 
V, VI, V ila, V llb, VIII — a sam program  rozszerzono o tem aty z zakresu 
archeologii, etnografii, a naw et zdobnictwa książek. Lekcje prowadzone były 
przez pracowników poszczególnych działów w oparciu o zbiory własne m u
zeum, przeźrocza i uzupełnione 10 projekcjam i filmowymi.

Poniżej podajemy tabelę z zestawieniam i cyfrowymi działalności U niw er
sytetu K ultury  i współpracy ze szkołami.
Rodzaj imprezy Ilość Frekw encja

Wystawy w sali wystawowej UK 3 5 352
Wystawa Ziemia Kielecka na tle

dziejów Słowiańszczyzny  1 1 340
W ykłady 12 577
Seanse filmowe 14 (41 filmów) 918
Koncerty 2 250
Lekcje szkolne 48 6 154

R azem 14 591
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Dla uściślenia liczby osób, które skorzystały z działalności oświatowej rea li
zowanej na terenie muzeum, należy odjąć 250 osób obecnych na koncertach 
w salach zamku kieleckiego, co daje nam cyfrę 14 341 osób.

Przed prezentacją terenowej działalności oświatowej warto powrócić do 
wspom nianych na wstępie inform acji o reform ie pracy kulturalno-ośw iato
wej, organizowanej na terenie muzeum dla mieszkańców miasta.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że dotychczasowe formy pracy w peł
ni zdały swój egzamin i były w zupełności skuteczne w latach 1963—1967. 
Z jednej strony było to uw arunkow ane rodzajem imprez organizowanych 
przez inne placówki ku ltu ralne m iasta, a w szczególności Wojewódzki Dom 
K ultu ry  i stale rozwijającą się sieć klubów, a z drugiej strony wypływało 
z sytuacji samego muzeum, pozbawionego ekspozycji stałych z powodu per
m anentnie przedłużającego się rem ontu. Obecnie przed muzeum stają zadania 
nieco zmienione, które podzielić można na dwie główne grupy:

1. szeroki program  upowszechnieniowy,
2. praca z młodzieżą szkolną.
W pierwszym w ypadku cały program  oparty zostanie o istniejące ekspo

zycje stałe i czasowe, z którym i połączone będą odpowiednie wykłady i seanse 
filmowe, a nawet, jeśli to okaże się możliwe, również i koncerty. Cechą cha
rakterystyczną tego program u jest jego m uzealna specyfika polegająca na 
opieraniu tematów wykładów (stosunkowo rzadkich) o konkretne eksponaty, 
a w formie pomocniczej o przeźrocza. Musi się bowiem wykład w muzeum 
chyba różnić od tych, które realizują inne placówki kulturalne, zaś prow a
dzone od wielu lat systematyczne w ykłady z zakresu upowszechnienia his
torii sztuki dostarczyły słuchaczom podstawowych wiadomości z tej dyscy
pliny.

Zasadniczemu rozszerzeniu musi ulec stała, systematyczna, dokładnie p ro
gramowana praca z młodzieżą szkolną, która w inna w sobie łączyć obie wyżej 
wym ienione formy. Będą to bowiem lekcje z zakresu poszczególnych dyscy
plin reprezentowanych w muzeum, oparte z konieczności na przeźroczach, 
a obok tego lekcje na określonych wystawach stałych i czasowych i przy kon
kretnych eksponatach. Sprawy te doczekają się obszerniejszego opracowania, 
które ukaże się w jednym  z następnych „Roczników”, a oparte zostanie o sze
rokie środowiskowe badania ankietow e przeprowadzone na terenie Kielc.

TERENOWA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

Niestety w tej dziedzinie z powodu braku odpowiedniego zaplecza tech
nicznego stosowane były tradycyjne już obecnie formy pracy. Obok wystaw  
objazdowych i oświatowych bardzo często wygłaszane były pogadanki uzupeł
niane przeźroczami oraz seansami filmowymi. Formą, która przyjm uje się 
w terenowej pracy oświatowej najbardziej, są w ystawy łączone z prelekcjam i 
i dyskusjam i przy tych ekspozycjach.

W roku 1967 zasięg terytorialnej pracy oświatowej został znacznie posze
rzony, pracownicy muzeum docierali naw et do małych wsi i Państwowych 
Ośrodków Maszynowych. Coraz częściej w naszej pracy spotykaliśmy się z po
stulatam i zastąpienia wystaw typu planszowo-zdjęciowego ekspozycjami ope
rującym i oryginałami.

W m iarę możności wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Kielcach organizowane były wystawy przedstawicieli współczesnej plastyki
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kieleckiej. Rezultatem  tych wspólnych wysiłków był fakt, że poza czterem a 
w ystawam i oświatowymi wszystkie pozostałe oparte były o oryginalne dzieła 
plastyki. Niestety nasze wysiłki w tym kierunku napotykają na zasadniczą 
przeszkodę w postaci nieodpowiednio zabezpieczonych sal ekspozycyjnych 
(o ile takie oczywiście w ogóle istnieją). W trudnych w arunkach lokalowych 
m ałych świetlic i klubów jest to rzeczą zrozumiałą, natom iast w w ypadku 
Powiatowych Domów K ultu ry  jest to zjawisko niepokojące. Lokowanie w y
staw  w przelotowych korytarzach i przedsionkach nie gw arantu je tym ekspo
zycjom ani należytego bezpieczeństwa, ani też koniecznej opraw y arch itek to
nicznej. W tych w arunkach jest rzeczą zrozumiałą, że muzeum nie wysyła 
wystaw  złożonych z eksponatów muzealnych o dużych, niepowtarzalnych w ar
tościach artystycznych. Na terenie województwa, oczywiście poza muzeami 
regionalnym i, doskonale układa się na tym odcinku współpraca z Klubem  
M iędzynarodowej P rasy i Książki w Starachowicach, gdzie z powodzeniem 
można było pokazać wystawy obrazów Jacka Malczewskiego i polskiego m a
larstw a krajobrazowo-rodzajowego ze zbiorów Muzeum Świętokrzyskiego. 
W arto przy tym dodać, że w klubie tym prowadzony był w pierwszym kw ar
tale stały  cykl wykładów na tem at w ybitnych m alarzy-reform atorów  sztuki 
•europejskiej. W drugim  półroczu rozpoczął się cykl wykładów m onograficz
nych poświęconych czołowym przedstawicielom m alarstw a polskiego, ilustro 
wanych przeźroczami i seansami filmowymi.

W spomniane wyżej próby organizowania wystaw  złożonych z muzealiów 
w innych ośrodkach niestety nie zdały egzaminu i ze względu na dobro 
eksponatów  trzeba ich było zaprzestać.

O tw arte w roku 1966 w Busku-Zdroju (Powiatowy Dom K ultury) i Jęd rze
jowie (Klub Nauczyciela) filie Uniw ersytetu K ultury  prowadziły swoje zajęcia 
do kwietnia. Wykładowcami byli nadal pracownicy Muzeum Świętokrzyskiego. 
Pogadanki, uzupełniane przeźroczami i film am i oświatowymi, organizowane 
były przez muzeum w wielu miastach i wsiach województwa kieleckiego.

W związku z wprowadzeniem  do program u szkolnego wychowania estetycz
nego jako przedm iotu, pracownicy działu sztuki wygłosili na kursach organi
zowanych przez Ośrodek Metodyczny w Kielcach szereg wykładów z historii 
sztuki. W ykłady z tej dyscypliny, jak też z zakresu archeologii, etnografii, 
przyrody i h istorii prowadzone były na kursach przewodników PTTK, in fo r
m atorów turystycznych i bibliotekarzy. W ramach Studium  Wiedzy o Regionie 
przy Wieczorowym Uniwersytecie M arksizmu-Leninizm u w Kielcach w ykłady 
przygotowali pracownicy działów: archeologicznego i etnograficznego.

Niżej podany wykaz podaje ty tu ły  wystaw  oświatowych i objazdowych 
oraz miejsca ekspozycji.

wystaw y oświatowe:

1. Wiślica i jej okolice:
Muzeum w Szydłowie;
Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu.

2. Życie i twórczość Frane.iszka Goyi:
Powiatowy Dom K ultury  w Busku-Zdroju;
Powiatowy Dom K ultury  w Pińczowie.

3. Grafiki z subskrypcji grafiki polskiej — organizowana wspólnie z TPSP:
Państw ow y Ośrodek Maszynowy w Prom niku;
Państw ow y Ośrodek Maszynowy w Pińczowie;
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Państwowy Ośrodek Maszynowy w Busku-Zdroju;
Baza Sprzętu Mechanicznego w M ieronicach

4. Malarstwo Stanisława Wyspiańskiego (reprodukcje):
Uniwersytet Ludowy w Różnicy.

WYSTAWY OBJAZDOWE

1. W 25-lecie PPR:
Powiatowy Dom K ultu ry  w Szydłowcu;
Powiatowy Dom K ultu ry  w Staszowie;
Powiatowy Dom K ultu ry  w Końskich;
Muzeum Regionalne w Pińczowie (w organizacji).

2. Polskie malarstwo krajobrazowo-rodzajowe ze zbiorów Muzeum Święto
krzyskiego:
Muzeum Regionalne w Ostrowcu Świętokrzyskim;
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki w Starachowicach.

3. Obrazy Jacka Malczewskiego ze zbiorów muzeum  w Kielcach i Radomiu: 
Klub Nauczyciela w Kielcach;
Muzeum Regionalne w Ostrowcu Świętokrzyskim;
Klub M iędzynarodowej Prasy i Książki w Starachowicach.

4. Polski portret sarmacki ze zbiorów M uzeum Świętokrzyskiego:
Klub Nauczyciela w Kielcach.

5. Wystawa grafiki Jana Feliksa Piwarskiego:
Klub Nauczyciela w Kielcach;
Powiatowy Dom K ultu ry  w Pińczowie;
Uniwersytet Ludowy w Różnicy.

6. Zabytki architektury w obrazach Ryszarda Praussa:
Powiatowy Dom K ultu ry  w Pińczowie;
Powiatowy Dom K ultu ry  w Busku-Zdroju;
Zakładowy Dom K ultu ry  w Sędziszowie;
U niwersytet Ludowy w Różnicy.

7. Monotypie Bolesława Cetnera:
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Busku-Zdroju;
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Prom niku.

8. Grafika Jadwigi Trzcińskiej:
Powiatowy Dom K ultu ry  w Szydłowcu.

9. Akwarele Karola Chadeckiego:
Muzeum Regionalne w Ostrowcu Świętokrzyskim;
Powiatowy Dom K ultu ry  w Szydłowcu;
Powiatowy Dom K ultu ry  w Pińczowie;
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Pińczowie;
Klub Nauczyciela w Kielcach.
Wystawy wymienione w pozycjach od 7—9 organizowane były wspólnie 

z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach.
Na terenie Muzeum Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim ekspono

wana była wystawa grafiki litewskiego artysty  Jonasa Kuzminskisa. Była 
to główna impreza wystawowa kieleckiego okręgu muzealnego, zorganizowana 
z okazji 50-rocznicy W ielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Wy
stawa scharakteryzow ana zostanie w kronice muzeum ostrowieckiego.
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W związku z wspom nianą rocznicą pracownicy muzeum kieleckiego wygłosili 
szereg odczytów poświęconych sztuce rosyjskiej i radzieckiej, jak też historii 
pierwszego na świecie państw a socjalistycznego. Odczyty uzupełniane były fil
mami oświatowymi.

T E R E N O W A  D Z I A Ł A L N O Ś Ć  O Ś W I A T O W A  W  C Y F R A C H

Rodzaj imprezy Liczba imprez Frekwencja
W ystawy oświatowe 4 26 649
W ystawy objazdowe 9 74 448
W ykłady i odczyty 70 tem atów

124 wygłoszeń 4 346
Seanse filmowe 21 (filmów 69) 1 682

Łącznie 107 125 osób
Liczba imprez przy wystawach oświatowych i objazdowych dotyczy ilości 

zorganizowanych wystaw, a nie miejsc eksponowania. W sumie z działalności 
oświatowej w muzeum i w terenie skorzystało łącznie 121 716 osób.

Dział naukowo-oświatowy wzbogacił się o nowoczesny, automatyczny, zdal
nie sterow any diaskop belgijski m arki „Saw eyr’s” oraz dwa polskie diaskopy 
„Narcyz”.

W roku 1967 przybyło 877 nowych przeźroczy, których dział posiada obec
nie 3 197.

W zakończeniu w arto podkreślić, że pracę oświatową Muzeum Święto
krzyskiego realizują zasadniczo wszystkie działy, natom iast dział naukowo- 
-oświatowy pełni tu przede wszystkim rolę koordynatora i organizatora poczy
nań. Bezpośrednim i niemal wyłącznym polem pracy działu był Uniwersytet 
K ultury . W trakcie om awiania działalności upowszechnieniowej starałem  się 
podkreślać uczestnictwo poszczególnych działów; w tym miejscu pragnąłbym  
przedstawić szereg akcji, których inicjatoram i, jak też realizatoram i były 
działy m erytoryczne muzeum.

Na wstępie trzeba nadmienić, że na 13 wymienionych uprzednio wystaw 
oświatowych i objazdowych aż 9 przygotował dział sztuki.

W ram ach współpracy ze szkołami dział archeologiczny podjął z własnej 
inicjatyw y prowadzenie lekcji szkolnych dla Liceum Technik Plastycznych 
w Kielcach. Młodzież podzielona na małe grupy zapoznała się w oparciu
0 zbiory muzeum ze zdobnictwem ceram iki starożytnej, jej formami i tech
niką w yrobu oraz dekoracją wyrobów metalowych, zwłaszcza ozdób. Dzięki 
bezpośredniem u kontaktow i z zabytkam i archeologicznymi — lekcje te w y
woływały duże zainteresow anie wśród młodzieży. Korzystając z okazji m ię
dzynarodowego tygodnia archeologii, obchodzonego w ramach międzynaro
dowej kam panii muzealnej ogłoszonej przez ICOM — dział przygotował pokaz 
archeologiczny w w itrynie teatru  kieleckiego. Pokaz ów, dotyczący zwłaszcza 
najnowszych badań archeologicznych na teren ie województwa kieleckiego, 
spotkał się z dużym zainteresowaniem  społeczeństwa. Podobny pokaz, również 
w w itryn ie teatru , urządzono wspólnie z kieleckim oddziałem Polskiego To
w arzystw a Archeologicznego. Tym razem zorganizowano pokaz z okazji 50-le- 
cia W ielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, eksponując monety
1 banknoty  rosyjskie i radzieckie, wśród nich najnowszą emisję wybitą 
w Związku Radzieckim z okazji w spom nianej rocznicy.

Dział historyczny poza w spom nianą uprzednio w ystawą W 25-lecie PPR
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czynnie współpracował przy organizowanej przez Wydział P ropagandy KW 
PZPR oraz Wojewódzki Dom K ultury  w ystawie pt. 50 lat Wielkiego Paździer
nika. W ystawa urządzona została w salach WDK i składała się z 52 plansz. 
Tematycznie obejmowała okres bezpośrednio poprzedzający Rewolucję Paź
dziernikową, dochodząc w prezentacji zagadnień do czasów najnowszych, 
z uwzględnieniem wkładu mieszkańców Kielecczyzny w dokonaniu tak wiel
kiego dzieła, jakim była Rewolucja P roletariacka 1917 roku w Rosji. Duże 
osiągnięcia w pracy oświatowej muzeum, mimo braku ekspozycji stałych, 
trzeba uznać za wynik aktywnego współdziałania wszystkich działów p la
cówki.

PRACE NAUKOW O-BADAW CZE I WEWNĘTRZNE DZIAŁÓW

DZIAŁ ARCHEOLOGICZNY

Terenowe prace działu realizowane były przez akcję ratowniczą i inw en
taryzacyjną oraz badania stacjonarne.

W pierwszym w ypadku dokonano 25 penetracji, w trakcie których zabez
pieczono i uratow ano od zniszczenia szereg ważkich naukowo stanow isk oraz 
poszczególnych zabytków, niejednokrotnie o istotnym  znaczeniu dla poznania 
całokształtu pradziejowej przeszłości regionu. Wśród nich wymienić zwłaszcza 
należy zabezpieczone cmentarzysko ku ltu ry  grobów kloszowych w Okalinie 
(pow. Opatów), stanowiska neolityczne z okresu rzymskiego w Jagodnem  
(pow. Iłża) oraz Ryłowicach i Radoszkach (obydwa w powiecie sandom ier
skim), gdzie zlokalizowano nie znane dotychczas cmentarzysko wczesnola- 
teńskie. Wzmianki wymaga również inw entaryzacja przeprowadzona w podły- 
sogórzańskim Dębnie (pow. kielecki), dotycząca osadnictwa wczesnośrednio
wiecznego i średniowiecznego obrzeżenia Puszczy Jodłowej.

Badania stacjonarne przeprowadzono na grodzisku w Goździe (pow. bia- 
łobrzeski) oraz na Górze Grodowej pod Tum linem  (pow. kielecki). Pierwsze 
z wymienionych stanowisk łączy się z kontynuow aną od kilku lat przez 
dział problem atyką osadniczą okresu wczesnego średniowiecza terenów  po
granicza Małopolski i Mazowsza. Uzyskane w yniki są cennymi przyczynkami 
do bliższego rozpoznania wspomnianego problemu. M aterialnym  efektem  tych 
badań są cenne zabytki, zwłaszcza metalowe, które oprócz wartości naukowo- 
-poznawczych odznaczają się wybitnym i waloram i ekspozycyjnymi.

Badania Góry Grodowyej również stanow iły bezpośrednią kontynuację 
realizowanej przez dział problem atyki — tym razem na odcinku zapoczątko
wanej jeszcze w 1958 r problem atyki religii pogańskich Słowian. Badania te 
służyły rozszerzeniu inform acji o tym ośrodku, uzyskanych w trakcie poprzed
nich prac, oraz w ynikały z pewnych ustaleń zgłoszonych w czasie sesji nau
kowej poświęconej tej samej problematyce.

W wyniku prac terenowych pracownicy działu podjęli się opracowania 
kilku tem atów do publikacji. Z najważniejszych opracowań, które zgłoszone 
zostały do „Rocznika Muzeum Świętokrzyskiego” , wymienić w arto wyniki 
badań nad wczesnośredniowiecznym stanowiskiem  osadniczym w Opatowie 
(tzw. Żmigród), archeologiczne przyczynki do historii zamku K rzyżtopór 
w Ujeździe oraz opracowanie zespołu średniowiecznych kafli garnkowych 
z Wierzbowca. Podkreślić przy tym należy, iż tego ostatniego opracowania 
m ateriałów, znajdujących się w Państwowym  Muzeum Archeologicznym
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w Warszawie, podjął się pracownik działu specjalizujący się w tem atyce po
czątków polskiego kaflarstw a.

Wśród innych prac wewnętrznych wspomnieć należy o zinw entaryzow a
niu 653 pozycji, w tym częstokroć całych zespołów. N emal wszystkie opra
cowane pozycje dotyczą zbiorów ks. St. Skurczyńskiego, których zinw enta
ryzowanie i skatalogowanie należeć będzie do roku 1968 do głównych zadań 
w ew nątrzm uzealnych działu. 396 zabytków doczekało się skatalogowania. 
Dział archeologiczny, podobnie jak inne działy muzeum, odczuwał nadal brak 
k art katalogowych, których druku nie zlecono, ponieważ oczekiwano wzo
rów zapowiedzianych zarządzeniem m inistra ku ltury  i sztuki. Ostatecznie 
w ydrukow ano karty  według starych wzorów.

Dla potrzeb działu została wykonana dokum entacja w postaci 163 rysun
ków poszczególnych zabytków oraz planów  terenowo-badawczych. P rzetrans
ponowano również terenowe rysunki w ielobarwne na czarno-białe, dosto
sowane do wymogów reprodukcyjnych. W ylepionych zostało 51 naczyń. Pod 
koniec roku przystąpiono do rekonstrukcji kafli piecowych XV- i XVI-wiecz- 
nych, przewidzianych do specjalnej wystawy w roku 1968.

Dla rozładowania stale narastających trudności magazynowych przystą
piono do organizowania dodatkowego m agazynu na terenie Muzeum 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Komplet wytypowanych zbiorów (z reguły 
opracowanych) przewieziono do Ostrowca oraz zamówiono specjalne regały 
do adaptow anych pomieszczeń.

W arto wspomnieć o współpracy działu archeologicznego z Muzeum T ech
niki NOT w Warszawie, która doprowadziła do badań zakładu wielkopieco
wego w Samsonowie z XIX w. Ich wyniki posłużą do opracowania projektu 
zabezpieczenia konserwatorskiego wspomnianego obiektu. Opracowane zo
stały też scenariusze dla stałych wystaw  archeologicznych muzeów w Szy
dłowie i Pińczowie (rozszerzenie pierwotnego scenariusza).

Dział sprawował opiekę m erytoryczną nad kieleckim oddziałem Polskiego 
Towarzystwa Archeologicznego.

DZIAŁ SZTUKI

W ynikiem prac naukowych działu była publikacja w IV tomie „Rocznika 
Muzeum Świętokrzyskiego” artykułu  analizującego włoski obraz renesan
sowy w kolegiacie opatowskiej. Bardzo poważnym przedsięwzięciem było roz
poczęte w roku sprawozdawczym naukowe opracowywanie zbiorów m alarstwa 
polskiego w związku z przygotowywanym  do wydania w roku 1969 katalo
giem obrazów' m alarstw a polskiego naszego muzeum Przygotowany też został 
scenariusz Galerii M alarstw a Polskiego. Wśród spraw  w ew nętrznych wymie
nić się godzi założenie katalogu działowego m alarstwa. Zinwentaryzowano 
77 eksponatów, wt tym 44 pozycje z zakresu rzemiosła artystycznego i 33 po
zycje malarstwTa. 112 eksponatów doczekało się opracowania naukowego na 
kartach katalogu naukowego. Do realizacji filmów fabularnych Lalka  i Hra
bina Cosel wytwórnie filmowe wypożyczyły ze zbiorów działu eksponaty 
rzemiosła artystycznego i m alarstwa.

W w yniku starań  historyków  sztuki kieleckiego muzeum okręgowego d e 
cyzją Zarządu Głównego powołany został Oddział Kielecki Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki. Do oddziału kieleckiego należą historycy sztuki z terenu 
całego województwa. Nowy oddział w swej pracy opierać się będzie o Mu
zeum Świętokrzyskie i niew ątpliw ie przyczyni się do aktywizacji stosunkowo
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nielicznego na razie środowiska historyków sztuki. Pracowniczka działu, mgr 
Wiesława Ozdoba, sprawować będzie nadzór m erytoryczny nad Muzeum Re
gionalnym  w Pińczowie.

DZIAŁ HISTORYCZNY

W w yniku współpracy z katedrą Historii Polski UMCS w Lublinie trzech 
studentów  V roku historii brało udział w zorganizowanych przez dział p ra 
cach badawczo-penetracyjnych, mających na celu zarejestrow anie oraz ew en
tualne zakupienie przez Muzeum Świętokrzyskie wszelkich pam iątek i doku
mentów znajdujących się w posiadaniu byłych partyzantów  i członków 
ruchu oporu. Badania przeprowadzone w miesiącu sierpniu na terenie pow. 
pińczowskiego doprowadziły do zarejestrow ania w różnych miejscowościach 
kilkudziesięciu osób posiadających pam iątki i dokum enty z okresu II wojny 
światowej. Większość tych pam iątek została już oddana Zarządowi Okręgu 
ZBoWiD w Kielcach, który z kolei przekaże je naszemu muzeum. Wzbogacą 
one przygotowywaną ekspozycję poświęconą walkom partyzanckim  w Kielec- 
czyźnie oraz wystawy Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Opracowane też 
zostały specjalne karty  katalogowe, zawierające dane o osobach posiadają
cych dokumenty, a także opisy poszczególnych darów. Jeden ze studentów , 
który odbywał praktykę w akacyjną już po raz drugi, przygotowuje pracę 
m agisterską z zakresu num izm atyki, a w r. 1968 podejmie pracę w gabinecie 
numizmatycznym działu. On też opracował skarb szelągów koronnych i li
tewskich Jana Kazimierza, w ilości 1 585 monet, znalezionych w Polichnie 
koło Chęcin. Opracowanie zostanie opublikowane w „Roczniku Muzeum 
Świętokrzyskiego”.

Z opracowań popularnych warto jeszcze wymienić przygotowywany przez 
pracownika działu dla WOiT w Kielcach przewodnik — Arianie i zabytki 
architektury ariańskiej v) Kielecczyźnie.

Ogółem w roku sprawozdawczym zinwentaryzow ano 209 pozycji i zało
żono 125 kart katalogowych zabytków. Dział historyczny przygotował nastę
pujące scenariusze dla ekspozycji stałych: Ruch oporu i działalność party
zancka na terenie Kielecczyzny w czasie II wojny światowej — Muzeum 
Świętokrzyskie; Historia miasta Szydłowa  — Muzeum Regionalne w Szydło
wie; Działania partyzanckie na terenie powiatu pińczowskiego w czasie 
II wojny światowej — Muzeum Regionalne w Pińczowie; Historia miasta 
Sandomierza, zabytki architektury, Sandomierz w czasie ostatniej wojny  — 
Muzeum Regionalne w Sandomierzu.

DZIAŁ ETNOGRAFICZNY

W dniach od 2 do 26 sierpnia kontynuow ane były badania stacjonarne na 
obszarze dawnej Puszczy Kozienickiej, poświęcone zagadnieniom tradycyjnej 
ku ltu ry  ludowej. Badania te, rozpoczęte w 1966 r., prowadzone są wspólnie 
przez zespół etnograficzny Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Ło
dzi i dział etnograficzny Muzeum Świętokrzyskiego oraz etnografa Muzeum 
w Radomiu. Rok 1967 stanow ił drugi etap badań. Zespół badawczy podzielony 
był na dwie grupy z bazą w Jedlni, pow. Kozienice, i Policznej, pow. Zwoleń. 
Badaniami objęto tym razem wsie powstałe w XVIII i XIX w ieku na obsza
rze puszczy; w pow. kozienickim: Jedlnia, Kieszek, Huta, Poświętne, Stoki, 
w pow. zwoleńskim: Policzna, Bogucin, Czarnolas, Sucha, Suskowola, Słupicą 
oraz wsie rolnicze leżące na skraju  puszczy: Tczów w pow. zwoleńskim i poza
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puszczą — Modrzejowice w pow. radomskim. Badania miały na celu prześle
dzenie procesu przem ian zachodzących na tym terenie od końca XVIII w. do 
czasów współczesnych. M ateriały uzyskane z wywiadów uzupełniane były do
kum entacją rysunkow ą i fotograficzną.

W roku 1967 badano następujące zagadnienia: znaczenie gospodarki leś
nej w życiu wsi, rolnictwo, hodowlę zwierząt, budownictwo, urządzenie w nę
trza mieszkalnego, strój, rzemiosło. Z zagadnień ku ltury  społecznej zajmo
wano się obrzędami dorocznymi i rodzinnymi oraz problemami związanymi 
z wychowaniem dziecka w środowisku wiejskim. Dokumentowano też pieśni, 
podania i legendy. Zakończenie badań nastąpi w 1968 roku. Uzyskane dotąd 
m ateriały  wskazują na istnienie znacznych odrębności kulturow ych między 
wsiami położonymi w głębi puszczy, a wsiami z terenu Powiśla, badanymi 
w roku 1966, czy też typowo rolniczymi wsiami położonymi na południu poza 
obszarem zw artej puszczy. Wsie puszczańskie — leżące z dala od środowisk 
m iejskich — cechuje znaczniejsza zachowawczość zarówno w dziedzinie zja
wisk ku ltury  m aterialnej, jak i duchowej. Zachodzące jednak zwłaszcza w cią
gu ostatnich 10 lat procesy urbanizacyjne niw elują gruntow nie wspomniane 
odrębności.

Do najpoważniejszych przedsięwzięć w zakresie badań penetracyjnych 
należały prowadzone pod kierunkiem  pracowniczki działu etnograficznego 
badania w Św. K atarzynie i okolicznych wsiach. Brali w nich udział s tu 
denci z UMCS w Lublinie. Badania te umożliwiły dokonanie ogólnej cha
rak terystyk i kulturow ej tego terenu. Umożliwiły również zaplanowanie na 
rok 1968 dalszych, bardziej wnikliwych penetracji nad w ybranym i zagad
nieniam i z dziedziny ku ltu ry  społecznej i duchowej.

W arto też wymienić badania penetracyjne typu ankietowego, jakie prze
prowadzono na początku roku z zakresu tkactw a w powiecie włoszczowskim, 
garncarstw a w powiatach włoszczowskim i opatowskim, zdobnictwa w nętrz 
w powiatach opoczyńskim i kozienickim, koszykarstwa w powiecie staszow- 
skim i plastyki obrzędowej w powiatach opatowskim i koneckim.

Wśród penetracji przeprowadzonych na terenie powiatu kieleckiego zw ra
cają uwagę badania nad zabawkarstwem  i tkactwem  oraz obrzędami pogrze
bowymi we wsi Bieliny. Dział uczestniczył w konkursie sztuki ludowej re 
gionu radomskiego, zorganizowanym przez Wydział K ultury  Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Kielcach, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum 
Archeologiczne i E tnograficzne w Łodzi oraz Muzeum Regionalne w Rado
miu. W ramach zorganizowanej przez Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków 
oraz Wojewódzkiego K onserw atora Zabytków w Kielcach ogólnopolskiej kon
ferencji Wieś zabytkowa ośrodkiem turystyki  opracowany został plan objazdu, 
zaś w salach kieleckiego Domu Technika pokaz pam iątek regionalnych.

Pochodzące ze zbiorów muzeum 15 rzeźb Leona Kudły, Michała Grygla, 
Józefa P iłata i Adama Zegadły eksponowano w ramach zorganizowanej przez 
Insty tu t Sztuki PAN wystawy polskiej sztuki ludowej. W okresie od maja 
do czerwca wystawę w K unsthalle w Stuttgarcie zwiedzało przeciętnie od 
600—700 osób dziennie. W okresie od sierpnia do września ekspozycja zna j
dowała się na terenie Szwajcarii w Muzeum Miejskim w Neuchâtel. Do reali
zacji film u biograficznego o twórczości Józefa P iłata W ytwórnia Filmów 
Oświatowych w Łodzi wypożyczyła szereg rzeźb tego twórcy, a Warszawska 
W ytwórnia Filmów Dokum entalnych rzeźby Adama Zegadły do filmu Żydzi 
w folklorze ludowym.

24 — Rocznik Muzeum Św iętokrzyskiego
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Pracownicy działu udzielali konsultacji i porad licznym instytucjom , oso
bom pryw atnym , spółdzielniom zajmującym się produkcją przedmiotów opar
tych o sztukę ludową. Przygotowywane były też założenia do badań nad bu
downictwem drew nianym  regionu świętokrzyskiego, zaplanowanych na lata 
1968—1969. Wzorem lat ubiegłych sprawowana była opieka nad twórcami lu 
dowymi — rzeźbiarzami J. P iłatem  i W. Grzegorczykiem oraz poetką M arią 
Biskup. W ciągu roku zinwentaryzowano 252 eksponaty, a 272 doczekały się 
opracowania na kartach katalogu naukowego. Ponadto założono 425 kart ka
talogu przedmiotowego. Na zakończenie w arto nadm ienić, że w wyniku n a
wiązanej współpracy z Muzeum im. Jiraska w Pradze na zaproszenie p ra 
cowników działu przebywały przez okres jednego tygodnia w Polsce dwie 
pracowniczki Muzeum Jiraska w Pradze. Zwiedzały one zabytki i muzea na 
trasie: W arszawa, Czarnolas, Kielce, Oblęgorek, Kraków. W roku 1968 z re 
wizytą do Czechosłowacji wyjadą dwie pracowniczki działu etnograficznego.

DZIAŁ PRZYRODNICZY

W okresie od lipca do sierpnia prowadzone były badania terenowe zwią
zane z okruszcowaniem galenow o-barytow ym  regionu kieleckiego. Wyniki 
prac opublikowane zostaną w zeszytach geologicznych Muzeum Świętokrzys
kiego. W wyniku badań podtrzym uje się tezę, która zakłada potriasowy wiek 
świętokrzyskiej mineralizacji. Pracow nia preparatorska Insty tu tu  Zoologicz
nego w Warszawie, pod kierownictwem  derm oplastyka Jerzego Linkowskiego, 
przeprowadziła dla potrzeb działu konserwację 135 ptaków  przeznaczonych 
do wystawy stałej. W ram ach prac działu w ykonana została konserwacja zbio
rów geologicznych w ilości 1 640 okazów i 3 240 sztuk owadów ze zbiorów 
Gatnera. Zinwentaryzowano 172 okazy, a 270 opracowano na kartach katalo
gowych zbiorów geologicznych i mineralogicznych.

BIBLIOTEKA NAUKOWA

Przeprowadzona została kw erenda archiw alna i biblioteczna dotycząca 
najstarszej d rukarn i kieleckiej Jana Nepomucena Wodziczki, istniejącej w la 
tach 1818—1837. Zgromadzono niektóre druki z tej oficyny, jak „Dziennik 
Urzędowy Województwa Krakowskiego” z lat 1820 i 1829; Popis publiczny 
uczniów Szkoły Wojewódzkiej z lat 1829 i 1830 oraz Program examinu pu
blicznego z nauk dawanych w Gimnazyum Wojewódzkiem w Kielcach.

Opracowano ogółem ok. 600 woluminów i wykonano 1 200 kart katalogo
wych do katalogu alfabetycznego i rzeczowego.

Pozostałe prace w ew nętrzne to: 49 kw erend biblioteczno-bibliograficz
nych oraz wypożyczenie — 654 książek i 79 roczników czasopism.. Wzorem lat 
ubiegłych w specjalnej gablocie eksponowane były nowo nabyte pozycje 
księgozbioru. W ymianę krajow ą prowadzono z 117 instytucjam i naukowymi. 
Zagraniczną listę wym ienną uzupełniły muzea i instytucje z Finlandii, Cze
chosłowacji i Węgier: Suomen Museolitto (Helsinki), M uinaismuisto Yudistys 
(Helsinki), Abo Stads Historiska Museum (Turku), K unstm useum  (Turku), 
Hameen Museo (Tampere), Linna (Hameelinna), Kuopion Museo (Kuopio), 
Muzeum Aloise J iraska (Praga) oraz Neprajzi Museum K ónyvtara (Budapest).

W ymianę krajow ą nawiązano z następującym i dalszymi instytucjam i: Bi
blioteka Jagiellońska, Państwowe Muzeum na M ajdanku oraz Muzeum K u- 
piectwa Śląskiego w Świdnicy.
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WYDAWNICTWA

Dorobek edytorski w roku 1967 zamknął się czterema pozycjami, co jest 
wyrazem  nasilonej akcji wydawniczej, uwzględniającej w coraz większym 
zakresie potrzeby wydawnicze muzealnictwa kieleckiego.

Pierwszoplanową pozycją, zdobywającą coraz liczniejszy krąg odbiorców, 
zwłaszcza w środowiskach naukowych W arszawy i Krakowa oraz wyróżnia
jącą się staranną szatą edytorską, był w ydany w sierpniu tom IV „Rocznika 
Muzeum Świętokrzyskiego” (Wyd. Literackie, ark. wyd. 44,1, nakład 650 egz.). 
Znalazły się w nim m ateriały  terenowych badań archeologicznych, z których 
wyróżnić należy kompleksowe opracowanie stanowisk w Zawichoście i Bi- 
niątkach, przy współpracy antropologa i odontologa, przede wszystkim zaś 
prace archeologów kieleckich o św iętom arzy i Górze Grodowej w pow. kielec
kim. Opracowania z dziedziny historii sztuki reprezentow ały prace B. Mod
rzejewskiej o włoskim obrazie renesansowym  z Opatowa i W. Puget o zamku 
w Szydłowcu. Analiza historyczna i artystyczna zamku szydłowieckiego po
parta  została gruntow ną pracą historyczną K. Dumały o Szydłowcu, ze szcze
gólnym uwzględnieniem analizy urbanistycznej. Na specjalne podkreślenie 
zasługują również artykuły  poświęcone przebiegom prac konserwatorskich 
przy wczesnogotyckiej płaskorzeźbie tzw. M adonny Łokietkowej z Wiślicy, 
gdzie stosowano najnowocześniejsze metody konserwacji kam ienia, a także 
opracowanie wyczerpujące w ieloletnie badania geologiczne Kielc. Tom za
mykała kronika za la ta  1965 i 1966 r., charakteryzująca bogaty i różnorodny 
okres wydarzeń w roku obchodów Tysiąclecia Państw a Polskiego: m. in. 
konferencje o znaczeniu ogólnopolskim, otwarcie placówek muzealnych i no
wych ekspozycji oraz realizowanie nowych form pracy oświatowej.

Dzięki reprezentow anej problem atyce i poziomowi opracowań rocznik stał 
się pozycją poszukiwaną zarówno w kraju , jak i za granicą, czego dowodem 
jest wyprzedanie tomu I oraz w zrastająca liczba propozycji wymiany z p la
cówkami naukowymi.

Wobec dużego zapotrzebowania oraz wyczerpania monografii historycz
nej Szydłowa zrealizowano w drukarn i RS W „Prasa” w Kielcach drugie 
wydanie tej książki (7,25 ark. wyd., nakład 2 000 egz.), w nowej szacie g ra
ficznej. Pozycja ta cieszy się dużym powodzeniem.

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie społeczne Muzeum Świętokrzys
kie wydało składankę inform acyjną o Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żerom
skiego, otw artym  jako oddział w 1965 r. (Sp. Pracy „Znak”, Warszawa, s. 12, 
nakład 10 000 egz.).

W ydawnictwem powiązanym z centralną dla muzealnictw a kieleckiego 
im prezą z okazji 50-lecia Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, 
był katalog wystawy grafiki Jonasa Kuzminskisa, współczesnego artysty 
radzieckiego. Ta dwuarkuszowa publikacja w ydrukow ana została przez Kie
leckie Zakłady Graficzne w nakładzie 1 000 egz. Oprócz pozycji wydanych 
v/ roku 1967 zbierano m ateriały  i opracowania do kolejnych tomów rocznika 
oraz zawartych w planach na r. 1968 i 1969 katalogów wystaw stałych i cza
sowych oraz przewodników i inform atorów.

Cechą charakterystyczną opracowanego planu wydawniczego na najbliższe 
lata jest większa ilość pozycji typu katalogowego zbiorów i przewodników 
wystaw. Jest to uzasadnione przewidywanym  otwarciem w 1968 roku sal 
wystawowych.
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PRACOWNIA KONSERWATORSKA

Prace konserw atorskie przy obiektach m alarstw a sztalugowego — podob
nie jak w latach poprzednich — koncentrowały się przede wszystkim przy 
obrazach, które wejdą w skład przygotowywanej galerii m alarstw a polskiego. 
Kierownik pracowni przygotowywał również ekspertyzy konserw atorskie 
eksponatów oferowanych muzeum do zakupu.

Oto wykaz obiektów poddanych konserwacji:

Roman Kram sztyk — Vanitas vanitatum,
Józef Szermentowski — Widok Sandomierza,
Tadeusz Makowski — Dziewczyna w kurniku,
Jan  Chrzciciel Lampi — Portret Elżbiety Grabowskiej,
Antoni Samuel Dąbrowski — Katedra Śiu. Jana,
Józef Polkowski — Wnętrze chaty,
Kazimierz Górski — Portret mężczyzny,
Malarz nieznany — Portret damy,
Malarz nieznany — Portret Leona Radziwiłła.

Na zlecenie Wojewódzkiego K onserw atora Zabytków szereg zabytków 
działu sztuki poddanych zostało zabiegom konserw atorskim  poza muzealną 
pracownią konserwatorską. Były to następujące obiekty: Józef Szerm entow
ski — Krajobraz nadrzeczny, malarz nieznany — Portret Aleksandra Sołtyka  
(XVIII w.); komoda praska z XVIII w. (Pracownie Konserwacji Zabytków 
Kraków) oraz gotycka rzeźba Chrystusa Frasobliwego.

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

Poza norm alnym i obowiązkami, a więc zdjęciami do kart katalogowych, 
wydawnictw własnych muzeum i ekspozycji czasowych, fotograf uczestni
czył w badaniach archeologicznych w Tum linie oraz etnograficznych na te re 
nie Puszczy Kozienickiej. W czasie objazdów naukowych zabytków Dolnego 
Śląska, Wielkopolski i Kujaw  wykonane zostały liczne przeźrocza kolorowe 
i czarno-białe potrzebne w pracy oświatowej. Wśród prac robionych dla po
trzeb wystawienniczych na szczególną uwragę zasługują zdjęcia wykonane 
dla wspomnianej już wojewódzkiej wystawy 50 lat Wielkiego Października. 
W sumie pracownia fotograficzna wykonała 1 138 negatywów, 1 980 pozyty
wów, 144 przeźrocza czarno-białe i 586 przeźroczy kolorowych.

Niezwykle ważnym przedsięwzięciem, w którym  uczestniczyły wszystkie 
działy merytoryczne, było rozpoczęcie porządkowania archiwum  negatywów 
muzeum. Prace zakończone zostaną w 1968 roku, co pozwoli nareszcie na 
pełne wykorzystywanie bardzo cennych negatywów będących w posiadaniu 
naszej placówki.

PRACOWNIA STOLARSKA

Prowadzono w niej drobne prace remontowe sprzętu oraz realizowano 
zamówienia działów w zakresie potrzeb wewnętrznych.
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KONFERENCJE I SESJE

Przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską była sesja naukowa poświęcona 
zagadnieniu Religii pogańskich Słowian  zorganizowana w dniach 14 i 15 
lutego przez Muzeum Świętokrzyskie przy współudziale Insty tu tu  Historii 
K ultu ry  M aterialnej PAN oraz Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków. Sesję 
zaszczycili swoją obecnością: prof. d r Witold Hensel, dyrektor IHKM Pol
skiej Akademii Nauk, m gr Mieczysław Ptaśnik, dyrektor Zarządu Muzeów 
i Ochrony Zabytków w M inisterstw ie K ultury  i Sztuki oraz przedstawiciele 
wojewódzkich władz party jnych i adm inistracyjnych. M iarą popularności 
i żywego zainteresowania, z jaką spotkała się sesja, był fakt, że uczestniczyło 
w  niej liczne grono naukowców z całego kraju , które reprezentowało katedry 
archeologii i historii wielu uniw ersytetów  oraz działy archeologiczne 
większych placówek muzealnych. Obrady odbywały się w sali kino- 
wo-odczytowej muzeum. Otwarcia sesji dokonał dyrektor Zarządu Muzeów 
i Ochrony Zabytków — m gr M. Ptaśnik. W im ieniu władz wojewódzkich 
przemówił zastępca kierow nika Wydziału K ultury  Wojewódzkiej Rady Naro
dowej — Stanisław  Ostrowski. Następnie prof. dr Witold Hensel przedsta
w ił re fera t wprowadzający w problem atykę badań nad zagadnieniem  religii 
pogańskich Słowian — podkreślając przy tym  znaczenie przeprowadzonych 
dotychczas badań oraz fak t zorganizowania tego rodzaju sesji po raz pierwszy 
po roku 1945.

Prof. d r S tanisław  Urbańczyk w swoim referacie omówił zagadnienia 
językowe związane z religią pogańskich Słowian. Dr Jerzy Gąssowski zapre
zentował ośrodek kultu  pogańskiego na Łysej Górze. Pracow nicy kieleckiego 
muzeum: m gr Janusz Kuczyński i m gr Zygm unt Pyzik przedstawili, wygło
szone przez tego ostatniego, w yniki nowo odkrytego, analogicznego do łyso- 
górskiego, ośrodka kultu  pogańskiego na Górze Grodowej pod Tumlinem. 
Prof. d r Helena Hołubowiczowa w ystąpiła z referatem  będącym podsumo
waniem  wiedzy o wierzeniach plemion prasłowiańskich i słowiańskich na 
Śląsku. Po referatach rozwinęła się ożywiona dyskusja. Obradom przewod
niczyli kolejno: prof. dr Witold Hensel, prof. dr Stanisław  Urbańczyk, prof. 
d r Zdzisław Rajewski, m gr Alojzy Oborny.

Pierwszy dzień obrad zakończyło spotkanie towarzyskie w salach pałacyku 
oblęgorskiego — siedzibie Muzeum im. H enryka Sienkiewicza. Reasumując 
wyniki obrad stwierdzić można, że tem atyka referatów  wiodących w trakcie 
dyskusji została znacznie rozszerzona, w rezultacie czego wyłonił się stosun
kowo szeroki przekrój inform acyjny stanu badań nad religią pogańskich 
Słowian. Była to jednak pierwsza po roku 1945 sesja poświęcona tym spra
wom, niesłychanie trudnym  i dyskusyjnym , dlatego też jej w yniki nie mo
gły doprowadzić do wydobycia syntezy tego tem atu. Mimo to sesja przynio
sła szereg istotnych wniosków, nie tylko podsumowujących dotychczasowe 
osiągnięcia, ale i wytyczających kierunki dalszego postępowania badawczego. 
Inicjatorzy sesji zobowiązali się wobec jej uczestników do stałego czuwania, 
by w m iarę powiększania się stanu badań organizować następne sesje, umo
żliwiające każdorazowo konfrontację i wymianę poglądów. By jednak udo
stępnić to, co już osiągnięto, Muzeum Świętokrzyskie przygotowało m ateriały 
naukowe sesji w postaci oddzielnego wydawnictwa książkowego, które w mo
mencie ukazania się V tomu „Rocznika” będzie już na półkach księgarskich.

Muzeum Świętokrzyskie aktyw nie uczestniczyło w II Międzynarodowej 
Kam panii Muzealnej w Polsce zorganizowanej przez Polski Kom itet Międzyna-
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Ryc. 2. U czestn icy uroczystości inaugurujących II M iędzynarodową K am panię  
M uzealną w  sali portretow ej zamku kieleckiego

rodowej Rady Muzeów (1COM). Na zaproszenie przewodniczącego Prezydium  
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, inż. Antoniego M ierzwińskiego, ba
wili w Kielcach przebywający w Polsce w ramach inauguracji II M iędzynarodo
wej Kampanii Muzealnej przedstawiciele UNESCO, ICOM oraz reprezentujący 
poszczególne krajowe kom itety dyrektorzy największych placówek m uzealnych 
Europy. Gościom towarzyszyli m. in.: prof. dr Stanisław  Lorentz, przew odni
czący Polskiego Kom itetu ICOM, m gr Mieczysław Ptaśnik. dyrektor Zarzadu 
Muzeów i Ochrony Zabytków oraz członkowie Polskiego K om itetu ICOM.

Spotkanie w dniu 2 listopada miało specjalne znaczenie, gdyz odby
wało się w pałacu kieleckim — przyszłej siedzibie Muzeum Świętokrzyskiego, 
której urządzenie i wyposażenie nastąpi przy wybitnej współpracy i pomocy 
warszawskiego Muzeum Narodowego. Na wstępie goście w sali portretow ej pa
łacu wysłuchali koncertu polskiej muzyki barokowej, w którym  przeważały 
utw ory Adama Jarzębskiego. W ykonawcami koncertu byli artyści zgrupo
wani w Colegium Musicurn działającym przy Państwowej Orkiestrze Symfo
nicznej w Kielcach. Następnie przemówienie wygłosił inż. Antoni M ierzw iń
ski, który podkreślił dynamiczny rozwój m uzealnictwa kieleckiego w okresie 
władzy ludowej. Mówca stwierdził, że na osiągnięcia te złożył się nie 
tylko rozwój samej sieci placówek regionalnych, ale również poziom realizo
wanej pracy m erytorycznej. W ybitnie wzrosła ranga j znaczenie Muzeum 
Świętokrzyskiego jako muzeum okręgowego — które dzięki rozwinięciu bar
dzo ciekawych form pracy oświatowej, naukowej i, co szczególnie ważne, 
wydawniczej znalazło się w rzędzie przodujących placówek okręgowych 
w kraju. Zasadniczą przeszkodą, u trudniającą dalszy rozwój placówki k ie
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leckiej, zdaniem mówcy, jest jej sytuacja lokalowa. Dlatego też przewodni
czący w yraził swoją głęboką nadzieję, że pałac kielecki, w którym  odbywało 
się spotkanie, już w niedługim  czasie stanie się siedzibą Muzeum Świętokrzy
skiego. Stw ierdzenie to zebrani przyjęli hucznymi oklaskami.

W czasie spotkania towarzyskiego, jakie następnie odbyło się w salach pa
łacowych, zabrał głos prof. dr Stanisław  Lorentz, który jako dyrektor Muzeum 
Narodowego w W arszawie złożył deklarację niezwykle ważną dla przyszłych 
losów ekspozycji pałacowej, stwierdzając, że warszawskie Muzeum Narodowe 
nie tylko dopomoże w organizacji przyszłego muzeum w nętrz, ale również 
wyposaży przyszłe ekspozycje w wybitne dzieła sztuki, przede wszystkim 
rzemiosła artystycznego. Nie trzeba chyba w tym  miejscu dodawać, że to 
niezw ykle ważne oświadczenie spotkało się z ogromnym aplauzem zebranych 
i w yrazam i gorącej wdzięczności ze strony reprezentantó4w Prezydium  W oje
wódzkiej Rady Narodowej i Muzeum Świętokrzyskiego. Oświadczenie to było 
nie tylko dowodem dużej sym patii i zrozumienia, z jakim spotyka się muzeum 
kieleckie ze strony prof. dra S. Lorentza, ale również rangi i znaczenia, jakie 
posiadać będą przyszłe ekspozycje naszego muzeum. Na zakończenie uroczy
stości goście, oprowadzani przez Wojewódzkiego K onserw atora Zabytków 
i dyrektora muzeum, zwiedzili pałac oraz jego najbliższe otoczenie.

Kielecczyzna jeszcze raz, w dniu 4 listopada, gościła uczestników II Mię
dzynarodowej K am panii Muzealnej. Wówczas to pierwszym zwiedzanym 
obiektem było rozbudowujące się Państwowe Muzeum im. Przypkowskich

Ryc. 3. U czestn icy uroczystości inaugurujących II M iędzynarodow ą Kam panię  
M uzealną w  czasie zw iedzania Szydłow ca
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w Jędrzejowie, gdzie gości oprowadzali: S tefania Przypkowska i m gr Andrzej 
Michałowski, Wojewódzki Konserw ator Zabytków. Następnym  obiektem był 
oddział Muzeum Świętokrzyskiego mieszczący się w zamku szydłowieckim. 
Zwiedzono organizującą się w zamku pracownię konserw atorską, w  której 
przeprowadzać się będzie konserwację muzealiów z całego okręgu oraz 
obiektów wytypowanych przez Wojewódzkiego K onserw atora Zabytków. W ar
to dodać, że wyposażenie pracowni zakupione zostało dzięki w ydatnej pomocy 
Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków. Goście, oprowadzani przez kierow nika 
oddziału, mgra N orberta Szunke, wyrażali swój podziw i uznanie dla tego, co 
już zdołano zrobić, a przede wszystkim podkreślali dużą rolę, jaką ta p la
cówka odegrać może w ratow aniu i konserwacji zabytków ruchomych. Po
nieważ jest to pierwsza tego rodzaju placówka na terenie k ra ju  — jej 
strona organizacyjna oraz program  przyszłych prac wzbudzały szczególne za
interesowanie. Na spotkaniu w Szydłowcu władze wojewódzkie reprezentow ał 
m gr Henryk Smalc, Kierownik Wydziału K ultury  Wojewódzkiej Rady Naro
dowej w Kielcach.

Praca Muzeum Świętokrzyskiego oraz muzeów regionalnych była przed
miotem analizy na posiedzeniach Komisji K ultury  WRN oraz Prezydium  WRN 
w Kielcach. Dotychczas stosowane formy pracy, osiągnięte wyniki, zarówno 
w zakresie działalności m erytorycznej, jak też rozwoju sieci m uzealnej, spot
kały się z pozytywną oceną. Komisja K ultury  ze szczególnym uznaniem 
wyraziła się o osiągnięciach w pracy oświatowej, zwłaszcza U niw ersytetu 
K ultury, oraz o grom adzeniu zabytków, dzięki czemu zasoby m uzealne wzbo
gaciły się m. in. w wysokiej klasy dzieła m alarstw a polskiego. Niemniej ko
m isja wyraziła zaniepokojenie z powodu konieczności ew entualnego dalszego 
rozszerzenia magazynów kosztem ekspozycji stałych. Stwierdzono, że sy
tuacja będzie mogła ulec zmianie dopiero z chwilą przejęcia przez muzeum 
pałacu kieleckiego.

W okresie sprawozdawczym pracownicy muzeum uczestniczyli w wielu 
konferencjach i sesjach naukowych poświęconych określonym  tem atom  mono
graficznym względnie problemom o większym zasięgu.

Na zakończenie tej części kroniki chciałbym poruszyć dwa problemy, które 
niezupełnie może nadają się do niniejszego podrozdziału, ze względu jednak 
na ich charakter, zbliżony do poruszonych uprzednio spraw, pragnę je tu taj 
zasygnalizować.

Jednym  z tych zagadnień jest rozpoczęta kolegialna ocena pracy poszcze
gólnych działów m erytorycznych oraz pracowni. Oceny tej dokonywali na 
zebraniu wszyscy pracownicy m erytoryczni i adm inistracyjni muzeum po 
uprzednim  dokładnym zapoznaniu się z działalnością i poczynaniami działu. 
Tego rodzaju wspólna dyskusja nad pracą i planam i działu wniosła bardzo 
dużo cennych i konstruktyw nych uwag, które stanow iły zarówno dla dy
rekcji, jak i dla kierow nictwa działu interesujący m ateriał wykorzystywany 
przy program ow aniu dalszych zadań. Poza tym wyłoniło się szereg propozy
cji zmierzających np. do prowadzenia badań jednego tem atu przez szereg 
pokrewnych działów. Analizie, o której wyżej mowa, zostały poddane w roku 
sprawozdawczym: dział archeologiczny, przyrodniczy, pracownia konserw a
torska, oddział w Szydłowcu oraz dział adm inistracyjny wraz z pracownią 
stolarską i fotograficzną. W w yniku rzeczowej oceny udało się w yelim ino
wać wiele błędów i niedociągnięć.

Sprawą drugą, ale na pewno nie drugoplanową, były imprezy, które stały
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Ryc. 4. P osiedzenie K om isji K ultury WRN w  M uzeum Św iętokrzyskim  pośw ięcone
spraw om  m uzealnictw a

się pewnego rodzaju formą samokształcenia i pogłębiania z autopsji znajo
mości zabytków. Sam okrytycznie stwierdzić można, że sprawom tym do tej 
pory poświęcano w muzeum stosunkowo mało uwagi.

W dniach od 22 do 25 czerwca zorganizowany został objazd naukowy 
zabytków Dolnego Śląska i częściowo Opolszczyzny. Koszty objazdu 
pokryte zostały ze specjalnego funduszu wycieczkowego Rady Zakładowej 
i kredytów  muzeum. Trasa objazdu obejmowała następujące miejscowości: 
Oleśnica, Trzebnica, Lubiąż, Legnickie Pole, Bolków, Strzegom, Krzeszów, 
Świdnica, Henryków, Nysa, Brzeg.

Drugi objazd naukowy trasą zabytków Wielkopolski i Kujaw  w dniach 
od 7 do 11 października, zorganizowany został już wspólnie z nowo 
powstałym w Kielcach Oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 
Koszty pokrywały: Rada Zakładowa oraz Stowarzyszenie Historyków
Sztuki, a lista uczestników powiększyła się o członków nowego oddziału. 
W program ie znalazły się zabytki Inowrocławia, Kruszwicy, Strzelna, Trze
meszna, Gniezna, Biskupina, Ostrowia Lednickiego, Lądu, Gostynina, Ro- 
galina, Giecza, środy  W ielkopolskiej, Gołuchowa i Kalisza. Jak  się można 
bez trudu  przekonać, porównując obie trasy, pierwsza obejmowała praw ie 
wyłącznie zagadnienia związane z historią sztuki i etnografią, natom iast 
w trasie drugiej pojawiły się zagadnienia archeologii, rzemiosła artystycz
nego oraz w szerszym stopniu problem y różnego typu ekspozycji muzealnych,
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.szczególnie w odniesieniu do muzeów w nętrz i rezerw atów  archeologicznych. 
Oba wyjazdy poprzedzone zostały zebraniam i naukowymi, na których po
szczególni pracownicy referow ali specjalnie w ybrane zagadnienia związane 
z  zabytkam i oglądanymi na trasie. Niezależnie od tego dla uczestników ob
jazd u  wydany został specjalny inform ator drukow any na powielaczu, do 
którego teksty również opracował zespół pracowników.

Trzeci wreszcie wyjazd — jednodniowy — zorganizowany również wspól
nie z oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, miał charak ter lokalny 
i poświęcony był zabytkom Klimontowa i zamkowi w Ujeździe. Przy po
szczególnych obiektach zagadnienia z nimi związane referow ał członek SHS 
m g r Juliusz W endlandt — Miejski K onserw ator Zabytków w Sandomierzu.

NOWE NABYTKI

E T N O G R A F I A

Zb ory działu zwiększyły się o 439 eksponatów. W rozbiciu na poszczególne 
¡działy przedstawiają się następująco:

rolnictwo 5
pszczelnictwo 1
przygotowanie pożywienia 1
przechowywanie pożywienia 2
obróbka drew na 9
kowalstwo 11
garncarstwo 160
tkactw o 5
tkan iny  7
ubiór 37
h aft 1
rzeźba w drzewie 9
rzeźba w glinie 47
zabaw ki 25
zdobnictwo w nętrza 100
"kult 1
wiedza 1
higiena 2
plastyka obrzędowa (pisanki) 21
koszykarstwo 4

CHARAKTERYSTYKA I OCENA ZABYTKÓW

Przeważająca ilość obiektów pochodzi z 2 konkursów:
— konkursu pam iątkarstw a regionalnego w woj. kieleckim, zorganizowanego 

w roku 1966 przez Spółdzielcze Zrzeszenie Chałupników i Wytwórców 
Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Krakowie przy współpracy działu 
etnograficznego Muzeum Świętokrzyskiego;

—  konkursu garncarstw a, tkactw a i zabawek ludowych, zorganizowanego 
w r. 1967 (rozstrzygniętego w lipcu 1967 r.) przez Wydział K ultury  
PWRN w Kielcach przy współudziale Zespołu do Spraw  Plastyki M ini
sterstw a K ultury  i Sztuki.
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Najliczniejszą grupę z konkursu pierwszego, z którego pochodzi 180 po- 
rzycji, stanowią obiekty z dziedziny zdobnictwa wnętrza (wycinanki, pająki 
■z pow. opoczyńskiego i kozienickiego), następnie garncarstw a i rzeźby cera
micznej o charakterze dekoracyjnym , głównie z ośrodków w rejonie Ostrowca 
Św iętokrzyskiego' (Denków, Koszary). Obok nich reprezentowane były inne 
•ośrodki, jak: Szczekociny, pow. Włoszczowa, Rędocin, pow. Końskie.

W yniki konkursu wskazują na znaczną jeszcze żywotność takich dziedzin 
twórczości ludowej, jak tkactwo, zdobnictwo w nętrza oraz garncarstwo. To 
o s ta tn ie  — skutkiem  nowego rodzaju zapotrzebowań — odchodzi od wyko
nyw ania naczyń użytkowych, przestawiając się w yraźnie na masową produk
cję form dekoracyjnych, zarówno w produkcji naczyń, jak  i ceramiki figu
ra lne j (zaprzestaje się w ytw arzania zabawek-gwizdków, mających dawne 
tradycje, na ich miejsce wchodzą ptaszki o wymyślnych formach, sceny ro 
dzajowe itp.). W yniki drugiego konkursu n ra ły  odm ienny charakter od po
przedniego. Założeniem konkursu było uzyskanie tradycyjnych form naczyń 
użytkowych w ykonywanych przed i po wojnie światowej masowo dla rynku. 
Wśród zakupionych do zbiorów obiektów znalazły się nie produkowane już 
współcześnie formy, jak  np. „dwojaki” , „ tro jaki”, „dziżka pachciarska” , „ku- 
g ieln iki”, „druszlaki” , „jagielniki”, „garnki z krajem ” itp., z w arsztatów  
garncarskich z Iłży i Jedlanki pow. Starachowice, Kątów Denkowskich i Ko
szar, pow. opatowski (od 1954 r. włączone w obręb granic Ostrowca Świę
tokrzyskiego), Skalbmierza, pow. Kazimierza Wielka, Chałupek, pow. kielecki, 
Rędocina i Odrowąża, pow. Końskie.

Najciekawiej przedstawiał się zespół naczyń wykonany przez Stanisław a 
~Lubę z Iłży, Edwarda Maja i Tadeusza Gorczyńskiego z Kątów Denkowskich, 
A leksandra Krawczyka z Koszar i S tanisław a Seweryńskiego z Odrowąża.

Obok tego uzyskano również ciekawe okazy zabawek w yrabianych w Łącz
n e j, w pow. kieleckim, i okolicznych wsiach.

ARCHEOLOGIA

Mimo znacznego wzrostu ilości zabytków archeologicznych nie zanoto
wano w roku sprawozdawczym zabytków zasługujących na specjalne 
uwzględnienie. Globalny wzrost zbiorów jest jednak ważny dla całokształtu 
pradziejowej problem atyki woj. kieleckiego — zwłaszcza na odcinku badań 
nad intensywnością procesów osadniczych.

HISTORIA

W drodze zakupów uzyskano 201 zabytków historycznych. Wśród n ab y t
ków broni palnej i siecznej wyróżniają się:
—  Szabla polska z paluchem, rękojeść i okucia pochwy stalowe. Wyrób pol

ski z pocz. XVIII w.
—  Szabla turecka z głownią gładką, okucia pochwy bogato repussow ane 

w srebrze, wiek XVIII.
— Strzelba turecka z zamkiem skałkowym okładanym  srebrem , zdobiona 

masą perłową, lufa wykonana ze stali damasceńskiej — XVIII w.
— Pistolet turecki z zamkiem skałkowym, bogato zdobiony srebrem  złoco

nym — XVIII w.
Ogółem zakupiono 3 sztuk broni.
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W związku z organizacją sekcji historii walk o wyzwolenie narodowe 
i społeczne w Kielecczyźnie — znalazło się szereg zakupów plakatów, d ru 
ków oraz odezw z okresu okupacji hitlerow skiej, w tym m. in. dwa bardzo 
cenne nabytki zakupione od Jana Kałkusińskiegc z Kielc, a pochodzące 
z 1942 r.: Echa leśne — tomik pieśni partyzanckich zawierający 24 strony  
d ruku  (powielacz wraz z okładką) oraz Jędrusiowa dola — dw ustronny druk 
powielaczowy zawierający nuty  i tekst pieśni partyzanckiej. W sumie zaku
piono 141 pozycji druków  i plakatów. W lipcu mgr Jan  Dąbrowski z Pozna
nia przekazał działowi w depozyt długoterm inowy 4 cenne egzemplarze broni 
zabytkow ej. Są to:
— Glewia z jednego kaw ałka stali z grawerow anym i scenami figuralnym i 

(trzy pola z każdej strony). Drzewce drew niane — zachowane na długości 
ok. 60—70 cm, XVI w.

— H alabarda z drzewcem, XV w.
— H alabarda z drzewcem, XVI w.
— Miecz dwuręczny lancknechtów, XV w.

Dla przygotowywanej stałej wystawy poświęconej ruchowi oporu i dzia
łalności partyzanckiej na terenie Kielecczyzny w czasie ostatniej wojny, jak  
też planowanej wystawy dla uczczenia 50 rocznicy powstania KPP — Ko
m itet Wojewódzki PZPR wyraził zgodę na przekazanie w depozyt naszemu 
m uzeum  wielu cennych odezw, ulotek i dokum entów związanych z działalno
ścią KPP, jak również egzemplarzy prasy konspiracyjnej z okresu okupacji.

PRZYRODA

Wśród zakupów prowadzonych pod kątem  stałej ekspozycji znalazły się 
przede wszystkim okazy ssaków.

KSIĘGOZBIÓR

Zbiory wzrosły o 774 woluminy. Poniżej podaję najciekawsze nabytki:
P. G authier Palais et musée de Louvre,  t. 1—2, Paris 1962.
G. Poisson Châteaux de la Loire, Paris 1964.
J. Lozoya Escurial et la, Granja, Paris 1965.
P. G rim ai Mythologies, t. 1—2, Paris 1963.
B. A. Rybakov Der Moskauer Kreml,  Moskva 1962.
P. Haesaerts Histoire de la peinture moderne, Bruxelles 1960.
M. Seuphor La peinture abstraite en Flandre, Bruxelles 1963.
G. Bazin Classique, baroque et roccoco, Paris 1965.
R. C harm et Musées de Paris, Paris 1965.
M. Rheims Kunst v.m 1900, Wien 1965.
L. V enturi De Leonardo au Greco, Genève 1956.
J. Lassaigne, G. C. Argan De Van Dyck à Botticelli, Genève 1965.
G. Bataille Lascaux, Genève 1965.
M. Raynal De Goya à Gaugin, Genève 1951.
F. Fosca De Watteau à Tiepolo, Genève 1952.
J. Dupont, F. Mathey Du Caravage à Vermeer, Genève 1951.
J. Dupont, C. Gnudi La peinture gothique, Genève 1954.
P. C ourthien Le romantisme, Genève 1961.
P. W aldberg Le surréalisme, Genève 1962.
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J. Lassaigne La peinture espagnole, Genève 1952. 
Encyclopaedia oj world art., t. 12, London 1966.
F. Eugen A rt des Pays D’Ouest, Grenoble 1965.
B. Paprocki Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858. 
„Pam iętnik Sandom ierski”, t. 2, W arszawa 1830.
W. Fudalew ski Miasto Opatów, W arszawa 1895.
A Bochnak Kolegiata Św. Józefa w Klimontowie,  Kraków  1925. 
W. Fudalewski Kunów,  W arszawa 1890.
Z. Bocheński Polskie szyszaki średniowieczne, Kraków 1930.
H. D. M olesworth European sculpture, London 1965.
H. Schmitz Das Móbelwerk, Berlin 1963.
O. H órer Das Eisenwerk,  Berlin 1961.
F. Bellonzi Pittura italiana, t. 5, Milano 1963. 
„Archeologiceskij sbornik” t. 1—8, Leningrad 1959—1966.

ODDZIAŁY

MUZEUM LAT SZKOLNYCH STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH

Zyskujący sobie coraz więcej popularności oddział nastaw iony jest w  swo
jej pracy głównie na obsługę ruchu turystycznego. W okresie sprawozdaw
czym przez sale wystawowe przewinęło się 23 457 osób. Wśród zwiedzających 
znaczną większość stanow iła młodzież szkolna, która odwiedza muzeum 
w  związku z lek turą utworów Żeromskiego. Największa ilość zwiedzających 
rekrutow ała się z województwa kieleckiego, krakowskiego i warszawskiego, 
najm niejsza zaś z województwa rzeszowskiego i koszalińskiego. We wrześniu 
ekspozycje obejrzeli członkowie W arszawskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Książki, wśród których znaleźli się znani pisarze i naukowcy (m. in. J u 
liusz W. Gomulicki, Stanisław  Ryszard Dobrowolski, Mieczysław Brahm er). 
Wśród gości była również córka pisarza, Monika Żeromska, która odwiedza 
muzeum lat szkolnych swego Ojca dość często i żywo interesuje się ekspozy
cjam i i całokształtem  pracy muzeum.

W związku z objęciem kierow nictw a muzeum przez polonistkę, której te 
m at pracy m agisterskiej związany był z Żeromskim, można się było pokusić 
o pewne rozwinięcie działalności oświatowej. Dla różnych grup słuchaczy 
wygłaszane były specjalnie przygotowane prelekcje. Słuchacze rekru tow ali 
się głównie spośród uczestników kursów, organizowanych przez sąsiadujący 
z muzeum Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, z którym  naw iązana została 
szczególnie sym patyczna współpraca. W czerwcu 1967 r. zorganizowana została 
dla Szkoły Podstawowej w Nowej Hucie wystawa oświatowa — Żeromski  
w Kielecczyźnie, w związku z nadaniem  tej szkole im ienia S tefana Żerom 
skiego.

Zbiory muzeum powiększyły się o 4 eksponaty.
Od września muzeum uruchomiło komórkę poradnictw a specjalistycznego 

z zakresu żeromscian, Z pomocy korzystali przeważnie nauczyciele języka 
polskiego z Kielc i okolicy (często studiujący zaocznie), studenci, którzy opra
cowują tem aty sem inaryjne czy magisterskie, związane z Żeromskim lub 
muzealnictwem  biograficznym w  Polsce, a także uczniowie piszący re fera ty  
czy też opracowujący lekturę.
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ODDZIAŁ W SZYDŁOWCU

Podobnie jak w latach ubiegłych PKZ—W arszawa nadal prowadziły 
prace uzupełniające o charakterze budowlanym  i instalacyjnym . Zmierzały 
one głównie do usunięcia usterek, jak też wykonania dodatkowych zleceń. 
Równolegle z tymi pracam i trw ały  w dalszym ciągu zakupy, celem zaopatrze
nia poszczególnych pracowni i ich zaplecza w niezbędny sprzęt. Nie miejsce 
tutaj na wyliczanie poszczególnych obiektów, ale w arto zwrócić uwagę, że 
doczekał się realizacji montaż sprzętu w magazynie przeznaczonym do prze
chowywania muzealiów. To samo dotyczy pomieszczenia na magazyn chemi
kaliów łatwopalnych i wybuchowych.

Reprezentacyjny salonik empirowy urządzony został meblami tego samegO’ 
stylu zakupionymi w „Desie” oraz dywanikiem  Tebris. Hall wejściowy przy
ozdobiły meble Muzeum Świętokrzyskiego.

Pracę podjęli dalsi pracownicy — laborantka i pomocnica m uzealna.
Tak przygotowana pracownia zaprezentowana została uczestnikom II Mię

dzynarodowej K am panii M uzealnej zorganizowanej przez ICOM, spotykając 
się z ich dużym uznaniem. Pracownia szydłowiecka mogła również rozpocząć 
opracowywanie ekspertyz i orzeczeń konserwatorskich, jak też prac technolo
gicznych. Wśród prac pierwszej grupy wymienić należy:
— Po konsultacjach z Muzeum Luw ru w Paryżu, Państwowym  Erm itażem  

w Leningradzie i zakończeniu własnych badań przygotowano ostateczne 
ekspertyzy dla Państwowego Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejow ie 
w sprawie XVII-wiecznego obrazu Portret astronoma.

— Ustalono stan zachowania i zakres konserwacji 4 obrazów w kościele 
w Kijach i 2 obrazów ¿ Wodzisławia.

— Opracowano 2 ekspertyzy konserwatorskie: rzeźby M adonny z 1760 r. 
i renesansowego nagrobka Zebrzydowskiej w katedrze kieleckiej.

— Dokonano przeglądu zachowania zabytków uszkodzonych podczas pożaru 
kościoła Benedyktynek w Sandomierzu. Rozpoczęte zostały ponadto prace 
przygotowawcze przy obrazie Nawiedzenie z kręgu Caravagia, a pochodzą
cym ze wspomnianego kościoła.

— W ykonana została dokum entacja fotograficzna, analityczna i opisowa do 
obrazu W. W ojtkiewicza Portret Pani M. R.

— Opracowana została ekspertyza klimatyczna dla kościoła w Szczekocinach 
oraz wydana opinia w sprawie różnych w ariantów  ogrzewania kolegiaty 
w Wiślicy, opracowanych przez Politechnikę Warszawską.
Wśród prac konserw atorskich na uwagę zasługują:

— Konserwacja wraz z opracowaniem pełnej dokum entacji krucyfiksu drew 
nianego pochodzącego z przełomu XVI i XVII w.

— Prace konserw atorskie i dokum entacyjne przy obrazie renesansowym  
z kolegiaty w Opatowie — Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem  Timo- 
tea Vitti.

— Konserwacja wraz z pełną dokum entacją tzw. Pielgrzyma  z Nowej Słupi. 
Wspólnie z pracownią konserw atorską Muzeum Świętokrzyskiego opraco

wane zostały karty  obiektu i karty  konserw atorskie dla zabytków etnogra
ficznych muzeum.

Dla przygotowania planu pracy na rok 1968 przeprowadzona została kon
trola stanu zachowania muzealiów placówek regionalnych. W ytypowane zo
stały obiekty do konserw acji w r. 1968.
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MUZEA OKRĘGU KIELECKIEGO 

PAŃSTW OW E MUZEUM IM. PRZYPKOW SKICH W JĘDRZEJOWIE

K ontynuow ane były prace remontowe prowadzone przez PKZ—K raków  
przy gmachach muzeum. W celu spełnienia postulatów społeczeństwa, a prze
de wszystkim licznie przybywających do muzeum zwiedzających, pokazane- 
zostały w formie tymczasowej ekspozycji zbiory najcenniejszego działu — 
gnomonicznego. W ystawa zorganizowana w dawnym pryw atnym  mieszkaniu: 
Przypkowskich z 1905 r. oparta została o sprzęt wypożyczony przez Muzeum 
Świętokrzyskie.

Wśród innych przedsięwzięć godzi się wymienić dokum entację dla zabyt
kowego gmachu apteki z r. 1712, w którym  rozpoczęte zostaną w r. 1968 p race  
przy wyposażeniu w nętrz. Dobiegają końca roboty przy pawilonie w ysta
wowym, którego oddanie do celów ekspozycyjnych przewidziane jest na- 
drugie półrocze 1968 r.

Zaawansowane są też prace przy realizacji projektów  prof. dra G. Ciołka, 
dotyczących ogrodu-lapidarium . Wiosną 1968 r. rozpoczęta zostanie reali
zacja zieleni ogrodowej.

Poważnymi osiągnięciami szczyci się muzeum na odcinku pracy naukowo- 
-badawczej. Doc. dr Tadeusz Przypkowski wydał drukiem  w Oksfordzie syn
tetyczne opracowanie Historii gnomoniki w  Polsce od XIII— X I X  w. Całko
wicie ukończone zostały obliczenia oraz w ykreślanie ośmiu zegarów słonecz
nych na zabytkowy gmach obserw atorium  Flam steeda w Greenwich. Hono
rarium  umożliwiło kilkutygodniowy pobyt rodzinie Przypkowskich (Stefania 
Przypkowska, technik muzealny, oraz syn, student historii sztuki) we Francji 
i Anglii, gdzie zapoznawano się z najważniejszym i pokrewnym i muzeami.

Doc. dr Tadeusz Przypkowski uczestniczył w szeregu konferencji nauko
wych i konsultacji m uzealnych w Londynie, Greenwich, Oksfordzie, Paryżu, 
Tours, Nancy, Pradze, Rzymie, Florencji, Padwie oraz Wenecji, a ponadto* 
brał udział w obradach XIII Unii Astronomicznej w Pradze i V M iędzynaro
dowym Kongresie Bibliofilów w Wenecji. Rozpoczęte zostały prace gnomo- 
niczno-rekonstrukcyjne zabytkowych zegarów słonecznych na zamku Les 
M aderes nad Loarą oraz T rin ita dei Monti w Rzymie.

Pracowniczka muzeum, m gr Zofia Rawska-Kwaśnikowa przeprowadziła 
szereg badań archiw alnych nad dziejami m iasta, w trakcie których odnalezio
ny został oryginalny dokum ent fundacji m iasta z r. 1271, który to dokument 
od co najm niej 150 lat uchodził za zaginiony. Na podstawie powyższych badań 
opracowany został szczegółowy scenariusz ekspozycji. historycznej Dzieje 
Jędrzejowa. W trakcie prowadzonych na zlecenie muzeum badań nad szkol
nictwem jędrzejowskim  do r. 1863 (mgr A. Sokół) odkryte zostały plany nie
istniejącego ratusza z r. 1754. P lany te obecnie opracowuje m gr Z. Rawska- 
-Kwaśnikowa.

Projektow ane przejęcie przez muzeum zabytkowego zboru z XVI w. na 
terenie Wodzisławia, jako oddziału poświęconego dziejom reform acji w Pol
sce, skłoniło dyrekcję do zlecenia prof. d r W. Urbanowi i m gr H. Kossobudz- 
kiej-Kowalskiej opracowania specjalnych m ateriałów  związanych z historią, 
braci polskich w XVI i XVII w. oraz społecznych problemów reformacji szla
checkiej.

Niezwykle ciekawym przejawem  działalności wystawienniczej była zor
ganizowana w Wenecji z okazji V Kongresu Bibliofilów Wystawa Współcze
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snego Ekslibrisu Polskiego, która przyjęta została z wielkim entuzjazmem 
jako jedyny na kongresie przejaw współczesnego, nowoczesnego bibliofil
stwa. Prace graficzne polskich plastyków staw iano na jednym  z pierwszych 
miejsc w świecie. Po ekspozycji weneckiej w ystawa pokazana została we 
wszystkich większych m iastach Włoch.

Z okazji trzeciej rocznicy śmierci Edw arda Pom iana muzeum wydało jako 
druk K apituły O rderu Pom iana La Soupe à l’Oignon à la Przypkowski, 
który w sprawozdaniu M iędzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów w P a
ryżu uznany został za najlepszy druk bibliofilski roku. Samą zaś staropolską 
zupę wprowadzono do najlepszych restauracji Paryża i M adrytu oraz podano 
do produkcji we wszystkich lokalach gastronomicznych PSS w Polsce.

Muzeum wydało też druk bibliofilski według tekstu opracowanego przez 
Prezydenta Międzynarodowej Federacji Towarzystw  Miłośników Ekslibrisu 
dra inż. Gianni M antero z Como — Les Congrès Internationaux d’Exlibris 
1953— 1966.

Druk ten rozesłany został wszystkim uczestnikom XI Kongresu Ekslibrisu 
w  Hamburgu oraz V Kongresu Bibliofilów w Wenecji.

Zbiory muzeum wzbogaciły się o zegar wahadłowy wykonany w Paryżu 
dla Jana Kazimierza w r. 1654 przez Gohiera. W edług opinii wyrażonych na 
konferencjach naukowych w Science Muséum Kensingtonu w Londynie, 
Science Muséum w Oksfordzie oraz w referacie dyrektora muzeum na posie
dzeniu Komisji H istorii Astronom ii Światowej Unii Astronomicznej w P ra 
dze — jest to najstarszy zegar wahadłowy na świecie, w ykonany całkowicie 
na trzy lata przed opatentow aniem  zegara wahadłowego Huyghensa.

Istnienie zegarów wahadłowych przed Huyghensem znane było tylko z tra 
dycji, lecz nie zachowały się żadne egzemplarze, prezentow any jest pierwszym 
znanym  nauce. Posiada on obudowę na wysokim poziomie artystycznym , uno
wocześnioną zresztą w końcu XVII w. przez Boule’a w Paryżu i uzupełnioną 
w połowie XVIII w. wspaniałym i brązami drezdeńskimi.

Obok tego niew ątpliw ie pierwszoplanowego zabytku muzeum nabyło cał
kowity (195) skarb brakteatów  z XIII w. z fragm entam i naczynia, wykopany 
w Przyłęku pod Jędrzejowem. Zbiory ekslibrisów wzbogaciły się o 1 938 prac 
artystów  polskich z I połowy XX w. oraz 1 573 najlepsze prace graficzne 
Europy z ostatnich lat, jakie pokazane zostały na Międzynarodowym Biennale 
Ekslibrisu.

Archiwum negatywów powiększyło się o 1 205 zdjęć zabytków Kielecczyzny 
z lat 1890—1930 oraz 1 780 negatywów zdjęć z Francji, Włoch, Belgii i Holan
dii z lat 1933—1939.

Biblioteka poza mniejszymi pozycjami zdobyła w yjątkow y egzemplarz 
kom pletny Bibliografii Estreichera z unikalnym i dedykacjami drukowanym i 
w jednym  egzemplarzu i opatrzonym i autografam i autora dla Karlińskiego, 
dyrektora Obserwatorium  Astronomicznego w Krakowie, oraz notatkam i 
Birkenm ajerów.

Dział gastronomiczny, poza licznymi dalszymi nabytkam i zabytkowej 
miedzi i srebra (w tym cenna cukiernica późnobarokowa sygnowana: „Mo
skw a” i datow ana 1741 r.) oraz rękopiśm iennych notatek kulinarnych, zdobył 
cykl paszportów w innych w oryginałach z I połowy XVIII w., a w ystaw ia
nych przez najwyższych dostojników państwowych, z ich autografam i i p ie
częciami, na sprowadzenie beczek w ina z Węgier bez cła, co doskonale obra
zuje spożycie w ina w Polsce w tym okresie.
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MUZEUM REGIONALNE W RADOMIU

W ram ach prowadzonej przez tę placówkę działalności oświatowej w y
głoszone zostały 42 odczyty (z czego 25 na terenie muzeum), których wysłu
chały 1 852 osoby. Na 7 seansach filmowych wyświetlonych zostało 16 filmów 
dla 445 widzów.

Szczególnie dużą frekw encją cieszył się cykl odczytów zorganizowanych 
z okazji 50 Rocznicy W ielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. P re 
legentam i byli pracownicy Muzeum Lenina w Warszawie.

Cieszące się niesłabnącą frekw encją w ystawy czasowe — Tysiąc lat roz
woju  przestrzennego Radomia (oddział archeologiczny przy pl. Starego M ia
sta) oraz Sztuka ludowa regionu radomskiego (gmach przy ul. Nowotki) były 
nadal eksponowane.

Oprócz tego radomskie muzeum zorganizowało następujące wystawy cza
sowe:
— Badania archeologiczne muzeum w latach 1964—1966;
— Zabytki, ich ochrona i gromadzenie;
— Etnografia  — strój, tkaniny, plecionkarstwo;
— Malarstwo M. Wiśniewskiego z Torunia;
—■ Obrazy współczesnych plastyków częstochowskich;
— Prace K. Piskorskiej z Warszawy;
— Wystawa pokonkursowa rysunków młodzieży szkolnej w  związku z 50 

Rocznicą Rewolucji Październikowej.
Poza tym  wespół z innym i instytucjam i eksponowano 11 innych wystaw 

czasowych. Muzeum zwiedziło ogółem 30 800 osób.
Placówka radomska prowadziła badania naukowe z zakresu archeologii 

i etnografii w północnej części województwa, w powiatach, które statutowo 
należą do obszaru działania muzeum. W ram ach badań archeologicznych, 
ratowniczych i penetracyjnych przebadano ponad 15 miejscowości. We wsi 
Smardzewice rozpoczęto badania stacjonarne o charakterze ratowniczym 
z funduszów Wojewódzkiego Konserw atora Zabytków. Penetracyjne i ra 
townicze badania prowadził też dział etnograficzny, a jego pracow nik ucze
stniczył ponadto we wspom nianych już badaniach stacjonarnych na terenie 
Puszczy Kozienickiej. W przygotow aniu znajduje się Monografia ostatniego 
ośrodka garncarskiego w Głowaczowie.

Zbiory działu etnograficznego zwiększyły się o 107 eksponatów, wśród 
których przeważają narzędzia pracy, sprzęt i strój. Nabytkami, które mogą 
być przedmiotem dumy muzeum, były: kuźnia wiejska z XIX w., zakupiona od 
Józefa P iętaka ze wsi Gadka w powiecie iłżeckim oraz olejarnia, zakupiona 
od Stefana Piórkowskiego ze wsi Mąkosy S tare w powiecie kozienickim. Za
równo kuźnia, jak  też olejarnia są kom pletnymi w arsztatam i pracy, z peł
nym  wyposażeniem. Mogą być uruchomione dla zobrazowania dawnej formy 
produkcji. Z tymi zakupam i wiąże się jeszcze inna ważna inicjatyw a Mu
zeum Regionalnego w Radomiu, która pozwoliła na rozwiązanie problemu 
zm agazynowania i wyeksponowania obiektów. Na zapleczu gmachu muzeum 
przy ul. Nowotki ustawiono pawilony, umożliwiające swobodny dostęp do 
tych w arsztatów  pracy.

Galeria m alarstw a polskiego zwiększyła się o dwa nowo zakupione obra
zy — J. Malczewskiego Studium  olejne do obrazu „Etap”, St. W yspiańskie
go — Drzewo, pastel. Dział sztuki uzyskał również dary. Radomski plastyk 
T. H ajnrych przekazał muzeum zestaw 15 linorytów  wykonanych dla statku

25 — Rocznik Muzeum Św iętokrzyskiego
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m/s Radom. Pani M. Rutkowska przekazała rzeźbę w białym m arm urze (nie
znanego autora) przedstaw iającą syna Napoleona.

Z regionalnego punktu  widzenia cennymi nabytkam i są przekazane w da
rze działowi historycznem u sztandary Gimnazjum im. T. Chałubińskiego 
z r. 1930 i Gimnazjum Żeńskiego im. M. Konopnickiej z r. 1934 w Radomiu.

W formie depozytu w muzeum znalazły się też liczne sztandary cechowe.
W arto zanotować, że nakładem  muzeum ukazały się dwie inform acyjne 

pozycje wydawnicze związane ze zorganizowanymi ekspozycjami. Dla w ysta
wy Tysiąc lat rozwoju przestrzennego Radomia wydany został w nakładzie 
400 egzemplarzy inform ator, a do wystaw y obrazów K atarzyny Piskorskiej 
katalog w nakładzie 100 egzemplarzy.

Wśród przedsięwzięć natu ry  gospodarczej na podkreślenie zasługują re 
m onty piwnic w związku z planowaną ich adaptacją na m agazyny archeolo
giczne oraz zastąpienie drew nianej szopy na podwórzu szopą m urowaną 
dla sprzętu wystawienniczego i przechowywania różnego typu wystaw.

MUZEUM REGIONALNE W OSTROWCU ŚW IĘTOKRZYSKIM

Z dużym uznaniem  i n;e ukryw aną satysfakcją stwierdzić można, że n a j
młodsza placówka kieleckiego okręgu muzealnego, która do swojej pracy 
w ystartow ała dobrze przygotowana, rozwinęła niezwykle ożywioną działal
ność we wszystkich dziedzinach pracy. W ynikiem tej działalności jest fakt, 
że ostrowieckie muzeum zyskało sobie uznanie nie tylko na terenie m iasta, 
ale również i poza jego granicami.

W roku 1967 pracę w muzeum rozpoczęli: mgr Czesław Zybała — archeolog, 
W incenty Kasprzak — pracownik fizyczny.

Obywatelka Stefania Stec, dotychczasowy pracownik adm inistracyjny, ob
jęła przyznane muzeum stanowisko głównego księgowego. Przestali pracować: 
m gr Ryszard Wójcik i W aldem ar Grzegorski.

Dysponując odpowiednimi salami wystaw czasowych oraz salą kinowo- 
-odczytową muzeum prowadziło ciekawą działalność oświatową. Działający 
w muzeum U niw ersytet K ultury  zorganizował 9 prelekcji, tem atycznie zwią
zanych z aktualnie eksponowanymi wystawam i lub rocznicami. Prelekcji 
wysłuchało 317 osób, zaś 56 projekcji filmowych obejrzało 2 656 widzów. Na 
uwagę zasługuje przegląd radzieckich filmów oświatowych prezentow any 
w dniach od 10 XI do 22 XII, oparty o pozycje wypożyczone z Domu K ultu ry  
Radzieckiej w Warszawie. Z okazji 25 rocznicy powstania PPR odbył się 
pokaz filmów dokum entalnych pt. Chwila wspomnień.

Urozmaicone i dostosowane do życzeń społeczeństwa były też program y 
3 koncertów, na które złożyły się utw ory Chopina, muzyka rosyjska i ra 
dziecka oraz arie z najpiękniejszych operetek. W tym ostatnim  w ypadku 
jako dyskusyjne podać należy chyba zbytnie rozszerzenie program u jak na 
założenia pracy oświatowej muzeum. Koncertów wysłuchało 240 osób.

W salach wystawowych gościły poza już wymienionymi wystawami, przy
gotowywanymi przez Muzeum Świętokrzyskie, jeszcze ekspozycje prac m a
larskich Haliny Krysińskiej oraz o tw arta w 1966 r. wystawa gobelinów w a
welskich.

Głównym jednakże wydarzeniem, nie tylko dla Ostrowca Świętokrzyskie
go, była otw arta w ramach obchodów 50 Rocznicy Wielkiej Socjalistycznej
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Rewolucji Październikowej wystawa grafiki litewskiego artysty  Jonasa Kuz- 
minskisa. O twarcia wystawy w obecności wojewódzkich i m iejskich władz 
party jnych dokonał Anaiolij Obrosow — przedstawiciel Związku Radziec- 
k 'ch  Towarzystw w Polsce i dyrektor Domu K ultury  Radzieckiej w W arsza
wie. Ekspozycja ostrowiecka była pierwszą w Polsce wystawą prac tego a r 
tysty, a zarazem główną imprezą wystawienniczą kieleckiego okręgu m uzeal
nego z okazji 50 Rocznicy Rewolucji Październikowej.

Na wystawie pokazano 119 grafik Jonasa Kuzminskisa obejm ujących lata 
twórczości 1933—1966. Twórczość tego artysty, znana szerokim kręgom spo
łeczeństwa radzieckiego oraz za granicą dzięki licznym wystawom, nacecho
wana jest realizmem, silnym zaangażowaniem ideowym oraz piętnem  rodzin
nej Litwy i jej ludzi. Podobnie jak inni przedstawiciele sztuki radzieckiej, 
Kuzminskis wykorzystuje bogate tradycje sztuki ludowej, um iejętnie pod
chw ytując swoiste cechy tej twórczości: rytm ikę i ornamentalność. W ystawa 
ostrowiecka doszła do skutku dzięki życzliwemu stosunkowi Domu K ultu ry  
Radzieckiej w Warszawie i poparciu Kom itetu Miejskiego PZPR i Prezydium  
M iejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, które zresztą nie 
po raz pierwszy dały dowody swego życzliwego stosunku dla spraw  m u
zealnych, wykazując duże zainteresow anie dla tej problem atyki.

Muzeum ostrowieckie zwiedziło ogółem 13 520 osób.
W analizowanym  roku pracownicy muzeum podjęli się zbierania m ateria 

łów do przygotowywanej m onografii m iasta. Zrealizowane zostały kw erendy 
archiw alne w Kielcach i Radomiu. Z zakresu archeologii dokonano w stępnych 
prac związanych z inw entaryzacją grodziska w Mychowie i znajdującego się 
tam  cm entarzyska. Dział historyczny rozbudował swoją ekspozycję histo
ryczną uzupełniając ją nowymi nabytkam i.

Wśród nowych zakupów na szczególną uwagę zasługuje zbiór centralnej 
prasy konspiracyjnej, wydawanej przez PPR i prasy regionalnej, wydawanej 
m. in. przez PPS. Dział historyczny wzbogacił się jeszcze o sztandar 12 Pułku 
A rtylerii Lekkiej, jednostki, która w r. 1939 walczyła w okolicach Ostrowca 
Świętokrzyskiego. Oddzielnie wymienić warto 2 sztychy E. Dahlberga. K się
gozbiór wzrósł do 348 woluminów.

W ramach modernizacji urządzeń sali kinowo-odczytowej zainstalowano 
rzutniki: „Profil” — B4 do wyświetlania przeźroczy systemem taśmowym 
i „Narcyz” do przeźroczy oprawionych w ramki. Rozbudowana została p ra 
cownia fotograficzna.

MUZEUM REGIONALNE W SANDOM IERZU

Uważnego czytelnika należałoby właściwie skierować do kronik m uzeal
nych za lata 1965—1966, gdzie charakteryzow ana była sytuacja lokalowa jedy
nego muzeum państwowego w mieście szczycącym się tak wspaniałym i t ra 
dycjami kulturalnym i. To, co o ciasnocie i braku lokali tam napisano — w n i
czym się niestety nie zmieniło. Na w yniki nie trzeba było zbyt długo czekać. 
Stosunkowo niska frekw encja zwiedzających 30 023 osoby w 1966 spadła do 
19 474 osób w 1967 r. Od dnia 22 lutego muzeum zostało zupełnie pozbawione 
sali wystaw czasowych, gdyż trzeba było i tę salę zamienić na magazyn a r 
cheologiczny. Użytkowanie dotychczasowych pomieszczeń zakwestionowane 
zostało przez Straż Pożarną. Na łamach kroniki Muzeum w Sandom ierzu są
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siaduje z Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim. To, co w w ypadku muzeum 
ostrowieckiego napisano na tem at nadzwyczaj przychylnego stosunku Rady 
Narodowej, w odniesieniu do muzeum sandomierskiego niestety nie jest 
prawdą.

W ramach działalności U niw ersytetu K ultury  wygłoszono 17 odczytów 
dla 765 słuchaczy, przy czym tem atyka związana była z aktualnym i roczni
cami, problemami konserwatorskim i Sandomierza i zagadnieniam i z historii 
sztuki.

Na 21 seansach wyświetlono film y dla 615 widzów. Muzeum prowadziło 
ścisłą współpracę z Kołem Przewodników PTTK, organizując wspólnie od
czyty i szkolenie przewodników sandom ierskich i opatowskich z zakresu 
archeologii, etnografii i historii sztuki. Pracownicy muzeum wygłosili 11 p re
lekcji dla 956 słuchaczy w następujących miejscowościach powiatu sandom ier
skiego: Klimontów, Zawichost, Kleczanów, Gnieszowice i Obrazów. W związ
ku z sesją naukową poświęconą Brunonowi Jasieńskiem u zorganizowana zo
stała przez muzeum specjalna wystawa w Klimontowie.

W kronice za rok 1966 wyrażałem  niepokój z powodu niegromadzenia 
przez muzeum nowych nabytków. Niestety, i na tym odcinku sytuacja nie 
uległa zmianie, uzyskano bowiem jedynie 131 m onet próbnych przekaza
nych bezpłatnie przez Narodowy Bank Polski. Księgozbiór powiększył się o 74 
woluminy. Do pracy oświatowej zakupiono diaskop ,,Narcyz”.

MUZEUM REGIONALNE W SZYDŁOWIE

Jeszcze jedna placówka m uzealna na terenie województwa kieleckiego za
notowała spadek frekw encji, ogólna bowiem liczba 3 100 osób, które odwie
dziły to muzeum, nie może w żadnym w ypadku nastrajać optymistycznie. 
Tak jak w Sandomierzu, również i w Szydłowie złożyło się na to szereg przy
czyn. Z braku kredytów  nie została zakończona przebudowa ekspozycji m u
zealnych, poza jedną wystawą historyczną, poświęconą przyczółkowi sando
mierskiemu. W tej sytuacji i muzeum nie mogło budzić zainteresow ania tu 
rystów. Brak sali wystaw czasowych nie pozwalał na częste zmiany ekspozy
cji, które mogłyby zainteresować ludność Szydłowa i okolicy. Na obniżenie 
frekw encji na pewno w poważnym stopniu wpłynęło otw arcie nowej nad
wiślańskiej m agistrali drogowej, łączącej Kraków z Sandomierzem, z pomi
nięciem Szydłowa. Zdaniem piszącego ta pozornie niekorzystna sytuacja, przy 
odpowiedniej reklam ie na trasie wspom nianej m agistrali, w inna stać się czyn
nikiem, który wpłynie w sposób zdecydowany na wzrost frekw encji i popu
larności muzeum, jak też Szydłowa. Ale reklam a chyba nie wystarczy, jeśli 
sam Szydłów nie doczeka się restauracji swoich zabytków, a miasto uporząd
kowania.

Muzeum w takiej miejscowości jak Szydłów winno być dopełnieniem jego 
zabytków. Tymczasem jego powstanie wyprzedziło przygotowanie samego 
m iasta do obsługi ruchu turystycznego. Dopóki trw ać będzie ta sytuacja, nie 
może być mowy o pełnym  wykorzystaniu walorów turystycznych tej m iej
scowości.

W ramach działalności Uniw ersytetu K ultury  wygłoszono 17 odczytów 
i 10 seansów filmowych dla 460 osób. Zbiory muzeum wzbogaciły się o 23 
eksponaty (archeologia, num izm atyka i sztuka ludowa).
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MUZEUM W W IŚLICY

Zagadnienia wiślickiego zespołu muzealnego są przedmiotem analizy spe
cjalnej rozpraw y zamieszczonej w niniejszym  „Roczniku” . Stała ekspozycja 
historyczna, stanowiąca obecnie główny trzon muzeum, była w okresie sp ra
wozdawczym najważniejszym  ogniwem w łańcuchu inform acyjnym  dotyczą
cym zabytków wiślickich, z których jeszcze bardzo wielu nie można było 
oglądać w oryginale. Fakt ten na pewno w jakimś stopniu tłumaczy stosun
kowo niską frekw encję (5 100 zwiedzających), w stosunku do popularności, 
jaką cieszy się w k ra ju  ta miejscowość w wyniku dokonanych odkryć archeo
logicznych. Ale naw et i ta ilość turystów  stanowiła nie lada problem na od
cinku pracy oświatowej dla jednoosobowej obsady tego muzeum, tym b ar
dziej że największe nasilenie ruchu turystycznego koncentrowało się w okre
sie od m aja do października. Sytuacja ta, w m iarę włączania nowych obiek
tów do zespołu, będzie m usiała ulec zasadniczej zmianie.

Ażeby stan ten przynajm niej częściowo rozładować, zorganizowany został 
kurs dla przewodników PTTK, którzy odtąd oprowadzać będą po zabytkach 
Wiślicy.

Z inicjatyw y muzeum i przy współpracy Domu K ultury  zorganizowano 
6 w ystaw  fotograficznych związanych tem atycznie z Wiślicą i jej okolicą oraz 
arch itek tu rą gotycką. Przy muzeum uruchomiony został punkt inform acji 
turystycznej. W inw entarzu zabytków archeologicznych zinwentaryzowano 
134 eksponaty. Wiślickie muzeum utrzym uje ożywione kontakty z Muzeum 
Narodowym w Prilepie (Macedonia), prowadząc m. in. wymianę wydawnictw  
naukowych. Przez okres jednego miesiąca kierow nik wiślickiego muzeum brał 
udział w badaniach archeologicznych na terenie Jugosławii.

MUZEUM HENRYKA SIENKIEW ICZA W OBLĘGORKU

Podobnie jak w ubiegłym roku, największą liczbą zwiedzających może się 
poszczycić urocze, pięknie położone Muzeum H enryka Sienkiewicza, które 
w 1967 r. odwiedziło aż 85 128 osób. Przeważały oczywiście wycieczki szkolne. 
Oblęgorskie muzeum cieszy się w k ra ju  niezwykłą popularnością, a dowodem 
tego jest z roku na rok rosnąca ilość osób, które zwiedzają jego ekspozycje. 
Przez sale muzealne przewinęło się wiele wycieczek i turystów  indyw idual
nych ze Związku Radzieckiego, Bułgarii, NRD i Jugosławii. Mniejsze grupy 
zwiedzających reprezentow ały ponadto wiele innych krajów  europejskich.

Zespół pracowników cały swój wysiłek koncentrow ał na obsłudze ruchu 
turystycznego. Mimo to jednak kierowniczka muzeum miała kilka spotkań 
i prelekcji poświęconych H. Sienkiewiczowi. Najpoważniejszym bezsprzecznie 
wydarzeniem  w pracy oświatowej było urządzenie 20 sierpnia w salach m u
zeum — recitalu  D anuty Michałowskiej z K rakowa pt. Teatr pana Sienkie
wicza. Mimo peryferyjnego położenia Oblęgorka ilość słuchaczy przerosła 
objętościowe możliwości sal muzealnych. Nasuwa się tu  nieodparty wniosek 
o potrzebie organizacji w natura lnej scenerii w nętrz m uzealnych tego rodzaju 
imprez, które zyskują tu ta j odpowiedni klim at i właściwą oprawę.

W pierwszej połowie sierpnia zorganizowany został w Oblęgorku obóz 
studentów  socjologii z Krakowa. Prowadzone wśród zwiedzających badania 
miały na celu zebranie inform acji na tem at muzeum, jego ekspozycji, spo
sobu oprowadzania i znaczenia muzeów biograficznych.



Kierowniczka muzeum, pani Zuzanna Sienkiewiczowa, bawiła 10 dni 
w Pradze na zaproszenie dyrektorki Muzeum Aloisa Jiraska w Pradze.

Spośród zadań nie zrealizowanych wymienić trzeba, niestety, nieodtwo- 
rzenie pokoju stołowego, co jest rzeczą konieczną dla dopełnienia ekspozycji 
w nętrz na parterze. Wśród cennych eksponatów zabrakło portretu  H. S ien
kiewicza z 1890 r. pędzla K. Pochwalskiego, który wysłany został do Paryża 
na w ystaw ę polskich laureatów  nagrody Nobla.

Kolekcja muzealiów zwiększyła się o 18 eksponatów, zakupionych głównie 
do projektowanego urządzenia pokoju stołowego. Zakupiony został jeszcze 
jeden portre t Sienkiewicza nam alowany przez K. Pochwalskiego w r. 1914.

Księgozbiór powiększył się o 121 woluminów, z czego 78 pozycji to zakupy 
antykw aryczne, zaś reszta to dary, głównie najnowsze w ydania utworów Sien
kiewicza ofiarowane przez PIW.

Ażeby częściowo rozładować natłok zwiedzających w okresie tzw. szczytu 
turystycznego, kierownictwo muzeum zwróciło się do K uratorium  Okręgu 
Szkolnego w Kielcach i Oddziału PTTK z apelem, by kierować tu wycieczki 
z Kielecczyzny w okresie jesienno-zimowym.

MUZEUM JA N A  KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE

Fcłoione ra jbardziej peryferyjnie, muzeum to zajm uje pod względem 
ilości zwiedzających drugie miejsce po muzeum w Oblęgorku. Placówkę czar
noleską zwiedziło 33 580 osób. Muzeum było współorganizatorem zlotu drużyn 
harcerskich noszących imię Jana Kochanowskiego. Kierownik placówki, p i
sarz Józef Morton, brał udział w 3 spotkaniach au torsk :ch, a pracownik 
oświatowy wygłaszał prelekcje na tem at twórczości Jana Kochanowskiego. 
S taraniem  działającego przy muzeum Towarzystwa Miłośników Muzeum 
Jana Kochanowskiego odbył się konkurs recytatorski utworów poety. K sięgo
zbiór zwiększył się o 33 nowych pozycji.

Mimo dostarczenia przez Muzeum Świętokrzyskie kompletnej dokum en
tacji na rem ont i przebudowę budynków muzeum — kierownictwo placówki 
czarro le sk e j i Prezydium  PRN w Zwoleniu nie potrafiło doprowadzić do 
rozpoczęcia prac. Warto również dodać, że na ten cel zabezpieczone były spe
cjalne kredyty.

3 9 0  Aloj z y  Oborny
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М УЗЕЙНАЯ ХРО НИ КА 19C7 ГОДА

СВЕНГОКШИСКИЙ МУЗЕЙ В КЕЛЪЦЕ

1967 год был последним годом, предшествующим открытию постоянных вы
ставок и этот факт определял всю деятельность музея. В рамках просветитель
ной деятельности, проводимой Университетом Культуры, были прочтены два 
цикла лекций („Х удожественны е центры Европы” и „Памятники искусства  
Келецкой Зем ли”), показаны кинофильмы, камерные выставки цикла „Из 
прошлого польской ж ивописи” и экспозиция „К 25-летию Польской Рабочей  
Партии” ; кроме того были устроены концерты старинной музыки в келецком  
замке. В местных центрах был устроен ряд просветительных выставок и экс
позиций произведений современной живописи. Просветительной деятельностью  
музея было охвачено 121.716 человек.

Среди проводимых работниками музея научно-исследовательских работ вы 
деляю тся археологические раскопки в городище в Гозде (Бялобжегский район), 
даю щ ие материалы для изучения заселения раннего средневековья, и в Гуре 
Гродовой (Келецкий район), где обнаруж ен центр языческого религиозного  
культа. Этнографы продолж али начатые в 1966 г. на территории Козеницкой  
Пущ и исследования фольклора этого района.

Экспонаты, представляю щ ие скульптуру четы рех народны х худож ников К е 
лецкой Земли, были показаны  на выставках польского народного искусства  
в ФРГ и Ш вейцарии. Экспонаты, хранящ иеся в отделах искусства, этнограф и
ческом и историческом, были использованы в просветительных и худож ествен 
ны х ф ильмах („Кукла”, „Графиня К озель”).

В области обмена изданиями следует отметить сотрудничество с финскими  
музеями.

Основными изданиями, выпущенными музеем, явились IV том Ежегодника  
Свентокшиского М узея, второе издание исторической монографии Ш идлува, 
каталог выставки советского худож ника Я. Кузминскиса и ф ольдер на тему 
М узея школьных годов Стефана Ж еромского в Кельце.

По инициативе музея была организована, при содействии Польской А ка
демии Наук, первая после войны научная сессия на тему религии язы ческих  
славян, внесшая сущ ественный вклад в изучение проблемы как в смысле под
ведения итогов достигнутым раньш е результатам, так и в смысле разработки  
указаний для дальнейш их исследовательских работ и их направленности. Н а
учны е материалы сессии будут опубликованы в 1968 г. в специальном издании, 
выпущенном музеем.

По приглашению председателя Президиума Воеводского народного совета 
в келецкий замок (в котором будет помещаться музей) прибыли пребывающ ие 
в Польше участники торжеств, открывающих II международную  м узейную  
кампанию. Во время состоявшейся встречи проф ессор Станислав Лорентц зая 
вил, что Варшавский Национальный М узей передаст Свентокшискому М узею  
ценную мебель и другие экспонаты для будущ ей дворцовой экспозиции.

Кроме К ельце участники торжеств осмотрели такж е М узей имени П ш ип
ковских e  Енджею ве и Реставраторский отдел келецкого музея, помещающийся  
в замке в Ш идловце.

Работники Свентокшиского музея организовали две научны х поездки по 
памятникам Н иж ней Силезии Великополыни и Куяв.
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Значительно возросли коллекции музея. Особого внимания заслуж иваю т  
ценны е экземпляры холодного и огнестрельного оруж ия X V III в. и картины  
вы даю щ ихся польских худож ников X IX  и первой половины X X  веков. Следует  
отметить здесь „Портрет молодого еврея” М. Готтлиба, „Портрет госпож и М. Р .” 
В. Войткевича и „П ейзаж  с костелом” В. Малецкого.

Реставраторский отдел в Ш идловце производил первы е реставраторские опе
рации и разработывал реставраторские экспертизы для музея и воеводского ре
ставратора памятников.

МУЗЕИ КЕЛЕЦКОГО ОКРУГА

П родолж ался ремонт зданий Государственного М узея имении Пш ипковских  
в Е нджею ве. Директор музея, доцент Т. Пшипковский, издал в О ксф орде син- 
тетизирующ ий труд под заглавием „История гномоники в Польш е X V II—X IX  вв.” 
и принимал участие в многочисленных научны х конф еренциях в странах Евро
пы. М узей Пш ипковских готовится к открытию в Водзиславе, в старинном  
арианском храме своего отдела: отдела истории реформации в Польше.

В связи с V Конгрессом Библиофилов экспонировалась в Венеции подгото
вленная музеем выставка современного польского экслибриса. Собрания ен д ж е-  
ювского музея обогатились бесценным экспонатом: часами с маятником, изгото
вленными по заказу короля Яна К азим еж а в 1654 г. парижским мастером Гойе.

Региональный м узей в Радоме приобщил к своим собраниям деревенскую  
кузницу X IX  в. и маслобойню с полным оборудованием, которые экспонируются  
во дворе музея, в специальном павильоне.

В выставочных залах Регионального музея в Островеце Свентокшиском  
проходила выставка работ советского худож ника Ионаса Кузминскиса, являв
ш аяся одним из главных мероприятий, связанны х с празднованием 50 годовщ и
ны Великой Октябрьской Социалистической Революции в келецком музейном  
округе. Выставка в Островеце была первой экспозицией работ К узминскиса  
в Польше.

Среди музеев келецкого воеводства самой большой популярностю пользуется  
М узей Генрика Сенкевича в Обленгореке, который посетили 85.128 человек.

THE MUSEUM CHRONICLE 1967 

THE Ś W I Ę T O K R Z Y S K IE  MUSEUM IN KIELCE

The year 1967 w as the last one to precede the opening of perm anent exh ib itions, 
w hich  fact influenced the w h ole activ ity  of the m useum . The educational w ork carried  
on by the U niversity of C ulture covered tw o series of lectures (’’A rtistic Centres in 
Europe”, and ’’M onum ents of Art in K ielce R egion”), film  show ings, sm all indoor 
exh ib itions w ith in  the cycle ’’H istory of Polish  P ain ting”, an exposition  ”On the 25th 
A nniversary of the Polish W orkers’ P arty”, and also som e concerts of ancient m usic  
held in  the K ielce castle. For regional centres the m useum  organized a num ber of 
educational exhib itions and show s presenting the w orks of contem porary plastic  
arts. The educational activ ity  sponsored by the m useum  convered 121.716 persons.

In the range of research w orks w orthy of note are perm anent archeological e x 
cavations carried out on the castle at Goźdź (Białobrzeg district), having for their  
object the investigations into the problem s of colonization in  the early M iddle Ages;
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sim ilar in vestigations w ere perform ed at Góra Grodowa (K ielce district) —  an  
ancient centre of pagan worship. The ethnographers carried on their research, begun  
on the territory of the K ozienice Forest in 1966, on the traditional fo lk  culture o f  
that area.

E xhib its representing the sculptures of four folk  artists from  the K ielce region  
w ere d isp layed  at the exh ib itions of the P olish  fo lk  art in  W est G erm any and  
Sw itzerland . Several historical objects from  the departm ents of art, ethnography, 
and history w ere used for m aking educational and feature film s (’’The D oll”, ’’T he  
C ountess C osel”).

The recently  set up exchange of publications brought about, am ong others, the  
close contacts w ith  the F innish m useum s.

Publications w ere represented, first of all, by the fourth volum e of the Annual  
of the Św ię tokr zy sk i e  Museum,  the second edition  of the historical m onograph on 
the tow n of Szydłów , the catalogue for the exh ib ition  of the w orks of a R ussian  
artist, J. K uzm inskis, and a co llective w ork on the M useum of S tefan  Z erom ski’s  
School Years in K ielce.

At the suggestion  of the m useum  and w ith  the cooperation of the P olish  A ca
dem y of Sciences, the first post-w ar session  devoted to the problem  of r e li
gions of the pagan S lavs w as held. It gave rise to a num ber of relevant conclu 
sions concerning the sum m ing-up of the h itherto achievem ents and in troducing  
the n ew  lin es of further research w orks and their trends. The m aterials from  th e  
session  w ill be published in 1968, in a special issue of the m useum .

The castle  in K ielce (the future seat of the m useum ) w as v isited  by the d e le 
gates w ho cam e to Poland to celebrate the inauguration of the Second Internatio
nal M useum  Cam paign and w ere invited  to K ielce by the Chairman of the V oi- 
vodship P eop le’s Council in  K ielce. A t the m eeting, professor S tan isław  Lorentz  
declared that the N ational M useum  in W arsaw  w ould furnish the castle interiors  
w ith  the w orks of craftsm anship of high artistic value. Apart from  K ielce, th e  
delegates v is ited  the Przypkow ski M useum  in Jędrzejów  and the seat of the Con
servators’ D epartm ent in the castle at Szydłow iec.

The sta ff of the Św iętokrzysk ie M useum  organized tw o scien tific  tours round  
historic p laces of the L ow er S ilesia , W ielkopolska, and Kuyavia.

A ll the collections have been considerably increased; particularly w orth noting  
are va lu ab le specim ens of firearm s and arms for cutting from  the 18th century and  
severa l paintings of the em inent Polish painters from  the 19th and the first h a lf  
of the 20th century. Of the latter, the acquisitions of great va lue are: the Portrai t  of 
a Young Jew  of M. G ottlieb, the Portrai t  of Mrs.  M. R. of W. W ojtkiew icz, and  
a Landscape w i th  a Church  of W. M ałecki.

The C onservators’ D epartm ent at Szydłow iec has already perform ed its first 
conservation  w orks and supplied expert evidence for the needs of the M useum  and  
the V oivodship Conservator of H istoric M onum ents.

REGIONAL MUSEUMS

The repair w orks on the build ings of the Przypkow ski State M useum  at Jędrze
jów  w ere carried on. The director of the m useum , doctor T. Przypkow ski, p u b lish 
ed in O xford a synthetic monograph, ”A H istory of the Gnom onics in Poland from  
the 18th to the 20th C entury”, and besides took part in several scientific conferences 
held in Europe. The Przypkow ski M useum  is preparing to open its branch in the
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historie P rotestant church at W odzisław , w hich  w ill deal w ith  the history of the 
R eform ation in Poland.

On the occasion of the F ifth  Congress of B ib lioph ilists, the m useum  organized  
in V enice an exh ib ition  of the contem porary P olish  Ex libris.

The m useum  at Jędrzejów  enriched its collections by an invaluable exh ib it —
a pendulum  clock  m ade in  Paris in 1654 by Gohier for a Polish  k ing Jan K a
zim ierz.

The R egional M useum  in Radom purchased for its ethnographic collection
a v illa g e  forge from  the 19th century and an oil m ill. Both w orkshops are fu lly
equipped and are exposed w ith in  the m useum  courtyard in a specially  constructed  
hall, w here they can be operated.

In the exh ib ition  halls of the R egional M useum  at O strow iec Św iętokrzyski 
there w ere disp layed the w orks of graphic art of a R ussian artist, Jonas K uz- 
m inskis; this w as the ch ief even t of the celebrations of the 50th A nniversary of 
the October R evolution  in the K ielce m useum  region. The exh ib ition  at O strów  
w as the first presentation of the w orks of th is S ov iet artist in Poland.

Of a ll the m useum s of the K ielce region the greatest popularity and, w hat fo l
low s, the greatest attendance w as w on by the M useum  of H enryk S ienkiew icz at 
O blęgorek, w hich  w as v is ited  by 85.128 persons.


