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Rolą muzeów […] jest przekazywanie następ-
nym generacjom i udostępnianie najszerszym 
warstwom społeczeństwa ogromnego dorob-
ku doświadczeń ludzkości. […] Muzea służą nie 
pewnej określonej kategorii odbiorców, lecz 
najróżnorodniejszym ich kręgom: uczonym 
i artystom, ludziom wysoko wykształconym 
i poszukującym odpowiedzi na najprostsze 
pytania, dorosłym i młodzieży – pisał o roli 
muzeów prof. Stanisław Lorentz – historyk sztuki, 
muzeolog, nazywany „niezłomnym muzealnikiem”. 
Wykształcił pod swoim okiem wielu muzealników, 
wielu doradzał. Jego „uczniowie” tworzyli Muzeum 
Pułaskiego, a profesor kilkakrotnie odwiedzał po-
wstającą instytucję kultury.

Jubileusz 50-lecia muzeum to czas wspomnień, ale 
i hołd dla ludzi, którzy odeszli. Przez lata gromadzili 
zbiory, tworzyli ekspozycję i organizowali działalność 
kulturalną. Dyrektorzy muzeum byli motorem jego 
działań i pozostawili po sobie trwałe ślady. 

W poprzednim numerze wspominałam już o pierw-
szym kierowniku, którym został Olgierd Puciata. 
Choć zarządzał on wareckim muzeum krótko, jego 
wkład w tworzenie kolekcji był ogromny. Zgromadził 
cenne zbiory, pozyskał dla muzeum komplety mebli, 
wiele tkanin i obrazów. Był autorem scenariusza eks-
pozycji stałej, która w znacznej mierze przetrwała po 
dziś dzień. Jego zamysł prezentowania Kazimierza 
Pułaskiego i zasłużonych Polaków, którzy emigrowali 
do USA jest ciągle kontynuowany i rozwijany. 
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Olgierd Puciata (1930-2004) – był jednym z najzdolniej-
szych i najwszechstronniejszych historyków sztuki 
w Warszawie. W wieku 28 lat objął prezesurę Oddziału 
Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
a w rok później został Głównym Konserwatorem 
Zabytków Województwa Warszawskiego, chyba 
najmłodszym w Polsce. Jego sześcioletnia kadencja 
wniosła w ochronę zabytków Mazowsza niebywałe 
ożywienie. Był inicjatorem szerokich badań archi-
walnych i urbanistycznych, był też pomysłodawcą 
i autorem programów wykorzystania wielu waż-
nych obiektów, takich jak zameczek w Opinogórze, 
pałac w Sterdyni, pałac w Radziejowicach czy zamek 
w Czersku. 

Bibliografia prac Olgierda Puciaty, publikowanych 
i pozostających w zasobach różnych instytucji jest 
ogromna. Jego niewątpliwą zasługą było pozyska-
nie dyrektorów muzeów warszawskich, z prof. 
Stanisławem Lorentzem na czele, do opracowania 
kompleksowej koncepcji rozwoju sieci muzealnej na 
Mazowszu, która do dzisiaj nie straciła na aktualności. 
Osobiście postanowił wziąć udział w realizacji jednego 
z muzeów – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, które 
stało się jego dziełem autorskim i którym zarządzał 
przez cztery pierwsze lata działalności. Był postacią 

wyrazistą, człowiekiem wielkiej wiedzy i pasji – pisał dr 
Marian Sołtysiak po śmierci O. Puciaty w 2004 r.

Z Warki wyjechał na początku 1970 r., a jego kierow-
nicze stanowisko zajął od 16 marca 1970 r. Wojciech 
Chmurzyński – historyk sztuki, wykształcony pod 
okiem prof. Stanisława Lorentza. Za jego czasów zin-
wentaryzowano zbiory muzealne, przygotowano 
karty i fotografie obiektów. Udało się również w tym 
czasie pozyskać do zbiorów obraz Stanisława Kaczor-
Batowskiego Śmierć Kazimierza Pułaskiego pod Savannah. 
Wojciech Chmurzyński pracował w Warce dwa lata, do 
15 marca 1972 r. W swoich wspomnieniach w 2007 r. 
zapisał: Moja warecka przygoda muzealna miała też ak-
centy humorystyczne. I tak na przykład – dosłownie mojego 
drugiego dnia pracy w Warce i to bodaj już o 8 rano, zjawił 
się w holu pałacu człowiek w czarnym ortalionie i ciemnych 
okularach. Przedstawił mi się jako jakiś tam porucznik 
z Komendy Powiatowej MO w Grójcu, z sekcji kontrwywia-
du i oświadczył, że:„ Ja tu z panem będę”. Na moje pytanie co 
to znaczy, odpowiedział – „No, będę się panem opiekował, 
bo przecież tu przyjeżdżają Amerykanie…? (…)” 

Teraz na poważnie. Nie przypisuję sobie wielkich zasług 
dla Muzeum Pułaskiego w czasie okresu mojej dyrektu-
ry. Ale...W ciągu tych 2 lat rozpoczęliśmy żmudną pracę 

Wizyta ministra kultury i sztuki  
prof. Aleksandra Krawczuka, 23 marca 1987 r.

Dyrektor Anna Kornatek oprowadza gości podczas Dnia 
Kazimierza Pułaskiego 13 października 1987 r. wśród gości 

Richard Davis – charges d’ affaires Ambasady USA
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zakładania kart dokumentacyjnych poszczególnych obiek-
tów, udało się również w tym czasie pozyskać do zbiorów 
muzeum kilka wartościowych obiektów (…) Jesienią 1971 r. 
przygotowałem wspólnie z Anną Kornatek dużą wystawę 
na 650-lecie miasta Warki, na którą pozyskaliśmy z wielu 
muzeów polskich cenne eksponaty. (…) Konkludując, mogę 
stwierdzić, że właśnie w Warce uzyskałem ostrogi, czy też 
muzealnicze szlify i za to Muzeum Pułaskiego biję pokło-
ny i składam podziękowania”. Po odejściu z Warki, w la-
tach 1973–1995 kierował Działem Sztuki w Muzeum 
Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. W wy-
niku konkursu od 1.12.1995 do 30.09.2011 r. był dyrek-
torem Muzeum Karykatury w Warszawie. 

Kolejnym kierownikiem Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego, od września 1972 r. do września 1973 r. 
był historyk sztuki Marian Mizeraczyk (1939-
2004). Zanim trafił do Warki, w latach 1967-1969 
pełnił funkcję kierownika Muzeum Okręgowego 
w Siedlcach. Następnie trafił do Wydziału Oświaty 
i Kultury w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie. Po odej-
ściu z Warki pracował w Pracowni Konserwacji 
Zabytków, w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie, a następnie w latach 1985-2004 na 
Zamku Królewskim w Warszawie. Zmarł 8 listopada 
2004 r. 
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Należy podkreślić fakt, że u boku wszystkich trzech 
pierwszych kierowników muzeum, już od 1965 r. 
pracowała Anna Kornatek – z wykształcenia ar-
cheolog. Od 1 stycznia 1974 r. do sierpnia 1976 r. to 
ona pełniła funkcję kierownika muzeum. Z dniem 
1 sierpnia 1976 r. została powołana przez wojewo-
dę radomskiego na stanowisko dyrektora muzeum 
i pozostała nim do 2 kwietnia 2004 r. W 1974 r. opra-
cowała Założenia programowe Muzeum Emigracji 
Polskiej w Warce-Winiarach, których nigdy nie udało 
się zrealizować. Opublikowała wiele znaczących dla 
historii Warki i okolic prac: m.in. „Skarb z Krobowa 
pow. Grójec”, „Pradzieje Warki i okolic”, „Rzemiosło 
wareckie w XIV–XVIII wieku” (w: „Dzieje Warki”), 
przewodnik „Warka i okolice”. Od początku pracy 
w wareckim muzeum publikowała artykuły w pra-
sie lokalnej, wydawała katalogi wystaw i opracowa-
nia na temat muzeum i regionu. Zorganizowała szereg 
wystaw czasowych: historycznych, literackich i pla-
stycznych. Znaczącą grupą były wystawy o tematyce 
emigracyjnej. Uzupełniała ekspozycję stałą muzeum, 
nie tylko o dary prywatnych osób, ale i zakupy własne. 
Organizowała sesje naukowe i popularno-naukowe, 
koncerty, wieczory dyskusyjne i lekcje muzealne. 
Była inicjatorką i organizatorem plenerów dla arty-
stów, które odbywały się w Warce od 1974 r. po 2004 
rok. Odbyła zagraniczne podróże służbowe do Francji 
(1975 r.), Holandii (1978 r.) i USA (1979 r.). W latach 1985-
87 podjęła się remontu zabytkowego domu miesz-
czańskiego z I poł. XIX w., przy ul. Długiej w Warce, 
w którym następnie zorganizowała Muzeum Historii 
Warki – oddział Muzeum im. K. Pułaskiego. W maju 
1998 r. rozpoczęła redakcję miesięcznika społeczno-
-kulturalnego „Echo Warki”. Pod jej redakcją uka-
zało się 73 numery pisma (do 1 kwietnia 2004 r.) Za 
pracę naukową i zasługi dla kultury otrzymała wie-
le nagród i wyróżnień. W 2005 r. Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przyznał Annie Kornatek 
Brązowy Medal Gloria Artis, za wieloletnią pracę 
w muzealnictwie. 

Anna Kornatek zmarła 20 września 2015 r. Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego poświeciła 37 lat pracy. 
Zawsze była oddana sprawom instytucji.

2 kwietniu 2004 r., po nagłym zwolnieniu ze stano-
wiska Anny Kornatek, Starosta Grójecki powierzył 
obowiązki dyrektora muzeum Annie Matlakowskiej. 
Pani Anna Matlakowska ukończyła filologię polską na 
Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1977-1980 była 
asystentem w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. 

Przygotowała wówczas m.in. kwerendę źródeł do wy-
stawy „Tragiczna wolność czyli opowieść o życiu Marii 
Komornickiej”. Od 2000 r. ponownie została pracowni-
kiem merytoryczny muzeum. Zajmowała się działem 
edukacyjnym, przygotowywała i prowadziła lekcji 
muzealne dla dzieci i młodzieży, opiekowała się biblio-
teką muzealną, pracowała przy powstawaniu wystaw. 
Pełniła obowiązki dyrektora do 14 grudnia 2004 r. Rok 
2004 był bardzo trudnym czasem dla muzeum. Powiat 
Grójecki ogłosił konkurs na dyrektora muzeum.

Anna Kornatek na wernisażu wystawy 
rysunku współczesnego 24 kwietnia 1980 r., 

pierwszy z prawej Tomasz Palacz – wieloletni dyrektor 
i twórca Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Spacer po parku z Richardem Davisem 
 – Ambasadorem USA, 1976 r.



Pracownicy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, 2009 r., 
przed opuszczeniem pałacu na czas wielkiego remontu

Pracownicy muzeum zadowoleni z zakupu nowego traktora 
do parku 2011 r.: Janusz Kreczmański – kierownik działu 

adm.-technicznego, Witold Wiśniewski – mistrz ogrodnik 
i Sławomir Szewczyk – ogrodnik 

Dyrektor Iwona Stefaniak oprowadza po muzeum 
wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Jarosława Sellina, 2016 r.

w w w . m u z e u m P u l a s k i  .  P l

W dniu 15 grudnia 2004 r. objęłam stanowisko dyrek-
tora Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Wybrano 
moją skromną osobę w drodze otwartego konkursu. 
Byłam najmłodszą z pośród 9 kandydatów. Podczas 
pierwszego dnia mojej pracy odbywało się uroczy-
ste spotkanie wigilijne w pałacu Pułaskich, które 
zgromadziło wielu gości, w tym Zarząd Powiatu 
Grójeckiego, przedstawicieli władz miasta, dyrek-
torów instytucji. Powołanie na nowego dyrektora 
muzeum wręczył mi uroczyście Starosta Grójecki 
Mirosław Maliszewski. Jeszcze wówczas nie uświa-
damiałam sobie, jak wielkiego i ważnego zadania się 
podejmuję. Od tamtej chwili, upłynęło 12 lat jak jeden 
tydzień. Wydarzyło się tak dużo, że pewnie kiedyś 
napiszę o tym poważne opracowanie. Dziś cieszę się, 
że wspólnie z Władzami Powiatu Grójeckiego udało 
się uratować pałac Pułaskich i park od postępującej 
degradacji. 

Na przestrzeni 50 lat działalności Muzeum im. Kazi-
mierza Pułaskiego, dawniej i obecnie, siłą tego miejsca 
byli i są ludzie, dyrektorzy, pracownicy: muzealnicy, prze-
wodnicy, pracownicy administracji, ogrodnicy, opiekunki 
ekspozycji muzealnych, panie sprzątające i pracownicy 
dozoru. Pracuje tu zespół ludzi z pasją i oddaniem. 

Z pośród obecnych pracowników, najdłużej pracuje 
Pan Witold Wiśniewski – mistrz ogrodnik, który za-
bytkowym parkiem w Winiarach zajmuje się 28 lat. 
Pani Ewa Bajoryńska od 1994 r. jest przewodnikiem 
w muzeum. Od 24 lat ogrodnikiem i montażystą wy-
staw jest Pan Sławomir Szewczyk. 

W kolejnym odcinku wrócimy do muzealnych wyda-
rzeń lat 80. Ciąg dalszy nastąpi.

Iwona Stefaniak 


