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Fundatorzy Muzeum
Zbigniew i Janina Porczyñscy

Pañstwo Porczyñscy byli wybitnymi przedsta-
wicielami polskiej inteligencji, która przeœlado-
wana przez okupanta znalaz³a siê po II-ej wojnie
œwiatowej na obczyŸnie, nie zapominaj¹c jednak
o swym rodzinnym kraju i podtrzymuj¹c patrio-
tyczne wiêzi ze sw¹ ukochan¹ Ojczyzn¹.

Pragniemy przedstawiæ cz³onkom naszego Sto-
warzyszenia i spo³eczeñstwu ich biografie i za-
s³ugi dla kultury Polskiej jako wybitnych kolek-
cjonerów i honorowych obywateli Warszawy.

Zbigniew Karol Porczyñski urodzi³ siê 7-go
kwietnia 1919 roku w Warszawie. Tutaj uczêszcza³
do szko³y podstawowej i œredniej. Maturê zda³
u Ojców Salezjanów. Nastêpnie zapisa³ siê do s³yn-
nej Oficerskiej Szko³y Piechoty w miejscowoœci
Ostrów Komorowo. Zdoby³ tu nie tylko szlify ofi-
cerskie, ale i ukszta³towany zosta³ jego wielki pa-
triotyzm i przywi¹zanie do Ojczyzny. Ze wzglêdu
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na zbli¿aj¹ce siê dzia³ania wojenne wczeœniej
otrzyma³ stopieñ podporucznika i skierowany zo-
sta³ do walki z Niemcami razem ze 114-tym Pu³-
kiem Piechoty.

Po agresji sowieckiej na Polskê w dniu 17-go
wrzeœnia dostaje siê do niewoli. Wiêziony by³
w Hrubieszowie. Wyczuwaj¹c gro¿¹ce niebezpie-
czeñstwo w 1940 roku ucieka z obozu sowieckiego
i przedostaje siê do Warszawy. Wstêpuje do orga-
nizacji konspiracyjnych, wspó³pracuje z Armi¹ Kra-
jow¹. W roku 1942 zostaje aresztowany i osadzony
na Pawiaku. St¹d przewieziono go do Oœwiêci-
mia, gdzie wiêziony by³ prawie trzy lata. Ostat-
nie tygodnie spêdzi³ w obozie koncentracyjnym
w Buchenwaldzie.

Po uwolnieniu przez aliantów znów podj¹³
walkê z wrogiem i zaci¹gn¹³ siê do II-go Korpusu
3-ej Dywizji Strzelców Karpackich, która dzia³a³a
we W³oszech. Wojna dobiega³a koñca. Wraz z gru-
p¹ licznych polskich oficerów dociera do Anglii,
gdzie po krótkiej rekonwalescencji podejmuje stu-
dia w Leicester, Halifax i Huddersfield. Inten-
sywn¹ naukê koñczy doktoratem w dziedzinie
chemii na Uniwersytecie w Leeds.

Janina Karpa urodzi³a siê 27 czerwca 1928 roku
w Bi³ce Królewskiej ko³o Lwowa. By³a córk¹ Mi-
cha³a Karpy, wybitnego dzia³acza regionalnego zie-
mi lwowskiej. Patriotyczne wychowanie w domu
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Karpów ukierunkowa³o ¿ycie i dzia³alnoœæ Janiny
oraz jej brata Bronis³awa, który jako kilkunastolet-
ni ¿o³nierz zgin¹³ œmierci¹ bohatera pod Monte
Cassino.

W tym wielkim wydarzeniu z najnowszej histo-
rii Polski rodzina Karpów mia³a swój udzia³.
Odda³a OjczyŸnie wielk¹ daninê krwi, o czym do-
tychczas nikt nie wspomina³, a pani Janina uwa-
¿a³a to za rodzinny obowi¹zek. W roku 1940-tym
wywieziona zosta³a wraz z rodzin¹ na Syberiê. Po
wielomiesiêcznej tu³aczce, cierpi¹c g³ód i prze-
chodz¹c ró¿ne choroby znalaz³a siê w rosyjskim
³agrze. Dziêki Opatrznoœci Bo¿ej – jak zawsze
mówi³a – ostatkiem si³ dotar³a do Rodezji. Tu, po
odzyskaniu si³ i powrocie do zdrowia, rozpoczê³a
naukê w liceum i zdoby³a maturê. W roku 1948
wraz z grup¹ Polaków wyjecha³a do Anglii. Dzia-
³aj¹c w œrodowisku polonijnym pozna³a Zbig-
niewa Carroll-Porczyñskiego i w roku 1949 za-
warli zwi¹zek ma³¿eñski.

Dr Zbigniew Carroll-Porczyñski by³ wybitnym
chemikiem, autorem wielu opracowañ naukowych
i ksi¹¿ek dotycz¹cych g³ównie pow³ok ognio-
odpornych, twórc¹ licz¹cych siê patentów stoso-
wanych w oko³o 2 tysi¹cach laboratoriów na ca-
³ym œwiecie. Pracowa³ w s³ynnych laboratoriach,
by³ konsultantem i doradc¹ znanych firm che-
micznych, opublikowa³ 31 prac naukowych w jê-
zyku angielskim (z czego niewiele zosta³o prze-
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t³umaczone na jêzyk polski). By³ redaktorem
znanych ksi¹¿ek i czasopism naukowych wydawa-
nych w wielu krajach œwiata. Opracowywa³ nowe
technologie i przyrz¹dy pomiarowe, zw³aszcza
w zakresie bezpiecznoœci materia³ów.

Zas³ugi naukowe pana Porczyñskiego doceni³a
Politechnika Warszawska przyznaj¹c mu za-
szczytny tytu³ Doktora Honoris Causa, ale w Pol-
sce ma³o by³y znane jego osi¹gniêcia naukowe,
pamiêtamy go raczej jako jednego z najwybitniej-
szych kolekcjonerów dzie³ sztuki w naszej Oj-
czyŸnie, jako wielkiego darczyñcê Warszawy, dar-
czyñcê wielu muzeów, pomników, ale przede
wszystkim jako fundatora i twórcê wraz z ma³-
¿onk¹ Janin¹ – Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II
w Warszawie.

Dziêki wybitnemu talentowi i nies³ychanej pra-
cowitoœci zgromadzi³ bardzo du¿y maj¹tek. Ku-
powa³ rezydencje w znanych kurortach, by³ w³aœ-
cicielem kilku posiad³oœci ziemskich w Anglii,
które tak¿e przynosi³y mu spore dochody.



Gromadzenie zbiorów
i historia kolekcji

Od pocz¹tku lat 70-tych pan Porczyñski wraz
z ma³¿onk¹ zaczêli kolekcjonowaæ dzie³a sztu-
ki szkó³ europejskich. Stopniowo wyprzedawali
maj¹tek, a dorobek ca³ego ¿ycia przeznaczyli na
zakup dzie³ starych mistrzów w najbardziej reno-
mowanych domach aukcyjnych. Kolekcjê groma-
dzili systematycznie, zw³aszcza dzie³a o charak-
terze religijnym. Pani Janina wnios³a ogromny
wk³ad we wspó³tworzenie kolekcji. By³a œwiet-
nym doradc¹ w sprawach dzie³ sztuki, gdy¿ stu-
diowa³a socjologiê i historiê sztuki i posiada³a te¿
szczególny dar wyczucia piêkna i estetyki obra-
zów. Maj¹c œwiadomoœæ jak wielkie straty w za-
bytkach i dzie³ach sztuki przynios³a Polsce wojna
postanowili ca³y maj¹tek zgromadzony wspól-
nym wysi³kiem przeznaczyæ na stworzenie ko-
lekcji malarstwa, aby ofiarowaæ j¹ ukochanej
OjczyŸnie na rêce Koœcio³a Katolickiego. Po kilku-
nastu latach systematycznych zakupów zgroma-

7



dzili 450 obrazów i rzeŸb, i tê wspania³¹ kolekcjê
w 1986 roku przekazali Narodowi Polskiemu na
rêce Prymasa Polski kardyna³a Józefa Glempa.
Znalaz³y siê tu takie tematy jak: Biblia i œwiêci,
portret i autoportret, martwa natura i pejza¿, mito-
logia i alegoria, matka i dziecko, impresjoniœci.
W kolekcji tej szczególn¹ rolê odgrywa³a sztuka
sakralna, co by³o swoistym wotum za uratowa-
nie ¿ycia w czasie wojny. Zgromadzenie w spo-
sób wielce przemyœlany tak cennych zbiorów za-
pewni³o panu Porczyñskiemu wa¿ne miejsce
wœród najwybitniejszych kolekcjonerów ostatnie-
go stulecia w Polsce. W liœcie do fundatora mu-
zeum kardyna³ Józef Glemp napisa³: Pan doktór ze-
chcia³ ofiarowaæ kolekcjê kilkuset obrazów Koœcio³owi
Katolickiemu w Polsce na rêce Prymasa Polski po to, by
pod imieniem Jana Paw³a s³u¿y³a ca³emu Narodowi.

Swoj¹ decyzjê ofiarowania kolekcji na rêce
Koœcio³a warszawskiego pan Porczyñski moty-
wuje zwi¹zkami z katolicyzmem. Wspomina: „Po
wczesnej stracie ojca moj¹ wstêpn¹ edukacjê otrzy-
ma³em w warszawskiej szkole oo. Salezjanów pod
wezwaniem Œw. Jana Bosko. Udzia³ w szkolnym
chórze, s³u¿enie do Mszy Œwiêtej, regularne przyj-
mowanie Komunii Œwiêtej – wszystko to pozosta-
wi³o we mnie œlad. (…) PóŸniej w Oœwiêcimiu, kie-
dy ju¿ straci³em nadziejê na prze¿ycie obozu
i zacz¹³em zastanawiaæ siê nad samobójstwem,
pewnego dnia podszed³ do mnie m³ody cz³owiek
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pytaj¹c, czy nie chcia³bym przyj¹æ Komunii Œwiê-
tej? Ryzykuj¹c ¿yciem wzi¹³em udzia³ w niedziel-
nej Mszy Œwiêtej odprawianej na strychu jednego
z obozowych baraków. Ta króciutka Msza i przy-
jêcie Sakramentu prawdopodobnie uratowa³y mi
¿ycie: zrozumia³em, ¿e Bóg jest jednak z nami. To
doœwiadczenie nie tylko powiêkszy³o moj¹ wiarê
w Niego, ale i wzmocni³o wolê prze¿ycia”.

W wywiadzie udzielonym francuskiej gazecie
„L’evenement du Judei” Porczyñski dodaje: „Do-
nacja ta jest aktem wdziêcznoœci Bogu za to, ¿e
obydwoje zostaliœmy cudownie uratowani. Myœli-
my równie¿, ¿e obecny œwiat jest zbyt zmateria-
lizowany i ¿e trzeba mu pomóc w odrodzeniu
duchowym”. Id¹c dalej w wyjaœnieniach ofiaro-
dawcy pisz¹: „Stawiano nam wielokrotnie pyta-
nie: dlaczego nie czasowy depozyt a darowizna?
Dlatego, ¿e jeœli chodzi o akt darowizny, to jest on
nieodwo³alny. Natomiast oddanie obrazów w de-
pozyt czasowy nie zapewnia muzeum przysz³ej
w³asnoœci tych obrazów nawet przy najlepszych
intencjach. Czasowy depozyt mo¿na zawsze od-
wo³aæ, nawet na ³o¿u œmierci. Mo¿e on te¿ byæ na-
wet po œmierci depozytora anulowany przez
spadkobierców, mo¿e byæ obci¹¿ony podatkiem
spadkowym, czy innymi zobowi¹zaniami finanso-
wymi. W wypadku powrotu dzie³ do w³aœciciela
zyskuje on materialnie, gdy¿ w czasie trwania
depozytu unika³ kosztów depozytowania, ubez-
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pieczenia, konserwacji i wielu innych, zwi¹zanych
z utrzymaniem kolekcji. Dzie³a takie mog¹ te¿
póŸniej zyskaæ na wartoœci, poniewa¿ by³y wy-
stawiane w tym czy innym s³awnym muzeum.
Oddaj¹c na w³asnoœæ Muzeum Archidiecezji War-
szawskiej tê kolekcjê, przekazaliœmy mu tym sa-
mym ca³y nasz dorobek ¿yciowy, co by³o zawsze
nasz¹ intencj¹. W zamian za to, niczego nie ocze-
kujemy”.

Ofiarowanie przez Janinê i Zbigniewa Karola
Porczyñskich na rzecz Koœcio³a kolekcji obrazów
sta³o siê wydarzeniem poruszaj¹cym serca i umys-
³y. Naród Polski, jak ¿aden inny naród europejski
podlega³ zniszczeniu dóbr kultury nie tylko pod-
czas zaborów, ale równie¿ podczas okupacji nie-
mieckiej i sowieckiej.

Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e w latach 1990–1998 koszty
utrzymania Muzeum niemal w ca³oœci ponosili
fundatorzy. Znaczne sumy przeznaczyli te¿ oni na
budowê pomnika Jana Paw³a II i pomnika Henry-
ka Sienkiewicza.

Od 1990 roku Muzeum dziêki staraniom pana
doktora Porczyñskiego znalaz³o siedzibê przy pla-
cu Bankowym w czêœci zespo³u budynków w³adz
miasta. Wymaga³o to jednak du¿ych nak³adów fi-
nansowych na remont, który zosta³ niemal w ca-
³oœci sfinansowany przez fundatorów. Pragnie-
niem pañstwa Porczyñskich by³o stworzenie tu
¿ywego centrum kultury. Kolekcjê odwiedza³o
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wielu turystów z kraju i z zagranicy. W piêknej sali
rotundy odbywa³y siê koncerty w wykonaniu
znakomitych artystów zapraszanych przez pana
Porczyñskiego, w tym zw³aszcza m³odych, któ-
rych fundator szczególnie chêtnie wspiera³ finan-
sowo. Pomaga³ wielu instytucjom charytatywnym
i osobom prywatnym. Bliskie kontakty ³¹czy³y go
z wieloma dzia³aczami PTTK. Przez wiele lat
w goœcinnych progach swego Muzeum organizo-
wa³ noworoczne spotkania przewodników war-
szawskich PTTK. Wspiera³ przede wszystkim te
dzia³ania, które mia³y szlachetny patriotyczny cel,
najwiêksz¹ bowiem trosk¹ by³a dla niego Polska,
sprawy polskie, dobro Polski. Kiedy przyje¿d¿a³
do ojczystego kraju pyta³ o wiele osób, z którymi
siê styka³, przy tej okazji stawia³ sakramentalne
pytanie: A czy to dobry Polak, patriota, pomaga
innym? Jeœli tak, to cz³owiek taki móg³ liczyæ na
hojnoœæ, zrozumienie i pomoc doktora. W jego
muzeum co roku organizowany by³ otwarty dla
wszystkich warszawiaków tradycyjny op³atek po-
³¹czony z piêknymi koncertami, a goœciem hono-
rowym bywa³ na nich Prymas Polski kardyna³
Józef Glemp, wielki przyjaciel darczyñców i tego
miejsca.

Dr Porczyñski zosta³ powo³any na cz³onka Rady
Kultury przy Prezydencie Rzeczypospolitej. Wspie-
ra³ i inspirowa³ te dzia³ania, które dotyczy³y spraw
wa¿nych, perspektywicznych, europejskich. Jak
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ma³o kto w Polsce zna³ osi¹gniêcia œwiatowej sztu-
ki i kultury.

By³ cz³onkiem PEN Clubu w Londynie i wie-
lu zwi¹zków twórczych, odznaczony miêdzy in-
nymi:

– medalem Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej,
– Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia

Polski,
– Z³otym Medalem Prymasowskim „Zas³u¿o-

ny w Pos³udze dla Koœcio³a i Narodu”.
Posiada³ honorowe cz³onkostwo wielu stowa-

rzyszeñ i organizacji, a tak¿e tytu³ Honorowego
Obywatela m.st. Warszawy.

Patronem Muzeum Kolekcji jest Jan Pawe³ II,
który wielokrotnie dawa³ wyraz swej wdziêczno-
œci dla ofiarodawców, parokrotnie pyta³ ich z tros-
k¹, czy aby nie pozbawili siê wszystkiego, czy
maj¹ zabezpieczon¹ jak¹œ sumê dla siebie.

Jak ju¿ wspominaliœmy, pocz¹tki powstania
Muzeum Kolekcji datuj¹ siê na rok 1986, kiedy to
Pañstwo Janina i Zbigniew Porczyñscy przekazali
dla Koœcio³a i Narodu na rêce Prymasa Polski
kard. Józefa Glempa kolekcjê malarstwa europej-
skiego z okresu od XV do XX wieku. Kolekcja ta
prezentowana by³a pocz¹tkowo w Muzeum Ar-
chidiecezji Warszawskiej. W roku 1987 dnia 13
czerwca zaprezentowana zosta³a Janowi Paw³o-
wi II w czasie Jego trzeciej pielgrzymki do Polski,
na specjalnym pokazie w Domu Arcybiskupów
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Warszawskich. Ojciec Œwiêty powiedzia³ wów-
czas: Dar Pañstwa Porczyñskich jest wielkim wk³adem
zarówno w kulturê polsk¹, jak i w kulturê œwiatow¹.
Z wielk¹ serdecznoœci¹ zaakceptowa³ nazwanie
kolekcji swoim imieniem i udzieli³ b³ogos³awieñ-
stwa na jej nowe ¿ycie spo³eczne.



Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II

Umieszczenie kolekcji w Muzeum Archidiece-
zji Warszawskiej przyci¹ga³o w ogromnym stop-
niu uwagê spo³eczn¹, jednoczeœnie przypomina³o
mi³oœnikom sztuki o samym Muzeum Archidiece-
zjalnym i o muzealnictwie koœcielnym w Polsce.
W zasadniczy sposób zmieni³o to zasób i charakter
jego zbiorów i stanowi fakt o historycznym zna-
czeniu.

Dziêki temu niezwyk³emu darowi – jak stwierdzi³
prof. Jan Bia³ostocki – Warszawskie Muzeum Archi-
diecezjalne staje w rzêdzie kilku muzeów narodowych
jako posiadacz wszechstronnej i bogato zró¿nicowanej
kolekcji dzie³ malarzy europejskich.

Obrazy by³y przesy³ane do Polski w kilku
transportach: pierwszy z nich dotar³ do Muzeum
w grudniu 1986 roku, a ostatni w czerwcu 1988 ro-
ku. W ci¹gu tego krótkiego czasu zosta³y ju¿ zor-
ganizowane nastêpuj¹ce wystawy: wspomniana
ekspozycja specjalna dla Ojca Œwiêtego w czerwcu
1987 roku, zamkniêty pokaz specjalny dla œrodo-
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wisk specjalistycznych, tak¿e w czerwcu 1987 ro-
ku, a nastêpnie publiczna wystawa pierwszej
czêœci donacji, obejmuj¹ca okres od gotyku do
wczesnego baroku – w listopadzie 1987 roku. Na
temat kolekcji ukaza³o siê wiele publikacji. Eta-
py powstawania zbiorów rozpoczête zosta³y te-
matyk¹ biblijn¹, a z biegiem czasu uros³y do dzi-
siejszego kszta³tu piêciu kolekcji. W ramach tych
tematycznych kolekcji zastosowany zosta³ chro-
nologiczny uk³ad dzie³. Ten nowy polski zbiór
malarstwa obcego z kilku powodów znalaz³ swoj¹
siedzibê w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
Po pierwsze, to wola ofiarodawców – ludzi religij-
nych, po drugie, to osoba i nauczanie Ojca Œw.
Jana Paw³a II, za którego wskazaniami poszli, nic
wiêc dziwnego, ¿e galeria otrzyma³a imiê najwiêk-
szego Polaka wszech czasów, a powód trzeci, to
charakter zbioru, w którym znaczna czêœæ obra-
zów przedstawia tematy biblijne i z ¿ycia œwiê-
tych, a przy tym ca³oœæ ma wybitnie dydaktyczn¹
moralizatorsk¹ wymowê.

Czytanie Pisma Œwiêtego – jak wyznaje Zbig-
niew Karol Porczyñski – nasunê³o myœl kolekcjo-
nowania obrazów starych mistrzów zafascynowa-
nych tematyk¹ biblijn¹. Zrêby zbiorów zarysowane
zosta³y ju¿ przez pierwsze zakupy obrazów po-
chodz¹cych z okresu renesansu, bêd¹cego czasem,
gdy cz³owiek odnawia³ swój stosunek do œwiata
i swoj¹ interpretacjê Biblii.
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Kolekcja Pañstwa Porczyñskich wykracza jed-
nak poza ramy religijne. Kieruje ona uwagê na
cz³owieka i jego ziemski los, ma zatem charakter
zbioru o profilu humanistycznym.

„Nie tylko mitologia, ale i portrety – najsilniej-
sza pod wzglêdem artystycznym czêœæ Muzeum
Kolekcji Porczyñskich mieszcz¹ siê w profilu mu-
zeum koœcielnego: wszak cz³owiek zosta³ stwo-
rzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e” – napisa³
wybitny historyk sztuki ks. prof. Janusz Pasierb.

Prof. Marek Kwiatkowski kolekcjê nazwa³ „da-
rem iœcie monarszym1”, posiadaj¹cym ogromn¹,
trudn¹ do okreœlenia wartoœæ artystyczn¹, histo-
ryczn¹ i materialn¹. Jednoczeœnie zawartoœæ ko-
lekcji pañstwa Porczyñskich zbiega siê z myœl¹
przewodni¹ realizowanego od pocz¹tku progra-
mu pracy muzeum. Tematyka religijna tego zbioru
poszerzona jest o wizerunek, miejsce i los cz³o-
wieka, a tak¿e o symbole mówi¹ce o jego egzy-
stencji i przeznaczeniu. W tym samym kierunku
szed³ od pocz¹tku program kolekcjonerski mu-
zeum. Zgromadzone s¹ tu nie tylko dzie³a sztuki
sakralnej. O podobne treœci chodzi³o zarówno we
wszystkich wystawach jak i innych dzia³aniach ar-
tystycznych podejmowanych przez Muzeum.

Prof. dr hab. Marek M. Drozdowski: „Ten wiel-
ki zbiór dzie³ sztuki europejskiej przypomina wielu
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z nas o przynale¿noœci do chrzeœcijañstwa, do jego
wartoœci moralnych, estetycznych, do jego kon-
cepcji Boga, cz³owieka, wspólnoty2”.

Ekspozycja w Galerii Porczyñskich – jak po-
tocznie nazywa siê ten zbiór obrazów i rzeŸb – zo-
sta³a podzielona na szeœæ kolekcji tematycznych:

– Biblia i Œwiêci
– Mitologia i Alegoria
– Portret i Autoportret
– Martwa Natura i Pejza¿
– Matka i Dziecko
– Impresjonizm
Zosta³y one rozmieszczone przez wybitnych

muzealników w oœmiu salach i ³¹cz¹cych je kory-
tarzach:

SALA IMPRESJONISTÓW – w której znajduje
siê portret syna Renoira – Pierre’a, w sali tej s¹
miêdzy innymi obrazy takich mistrzów jak Goya,
Fantin, Latour, van Gogh, de Chirico, Dufy.

SALA MITOLOGII i ALEGORII, gdzie znako-
micie prezentuje siê miêdzy innymi piêkny obraz
jednego z najs³awniejszych malarzy Akademizmu
Williama Adolphe Bouguereau przedstawiaj¹cy
Venus z Kupidynem zatytu³owany „Wiosna”, czy
obraz Giovanni Antonio Pellegriniego „Herkules
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i Omphale” przedstawiaj¹cy ostatni¹ z 12 przygód
Herkulesa.

ROTUNDA, gdzie umieszczonych zosta³o 80
portretów i autoportretów jak autoportret Murillo
czy Kenellera, portrety królów – w tym Marii
Leszczyñskiej, arystokratów, dygnitarzy, pêdzla
mistrzów portretu. Przy wejœciu do Rotundy
umieszczono niezwykle sugestywne, zachwyca-
j¹ce swym piêknem dzie³o wybitnego malarza
polskiego Bogus³awa Jana Czedekowskiego zaty-
tu³owane „List z domu”, który w monografii Ma-
rii Borowiejskiej-Birkenmajerowej3 nazwany jest
dzie³em o niezwyk³ej kolorystyce, jednak o zmie-
nionym tytule „List z kraju”. Jest to portret ¿ony
i córki artysty, kobiet ogromnej urody pochylo-
nych nad listem. Bogus³aw J. Czedekowski by³
portrecist¹ wielkiej s³awy na zachodzie Europy,
niestety ma³o znanym w Polsce.

SALA MATKA i DZIECKO. Znajduj¹ siê tu
obrazy wyra¿aj¹ce czu³oœæ macierzyñsk¹, np.
Johna Williama Haynes’a, czy dwa portrety ro-
dzinne w barokowym stylu Maes’a – portret „Ro-
dziny Sykes z Westelli” oraz obraz Jana Weenixa
– „Matka z dzieæmi na tarasie”.
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SALA MARYJNA, dominuj¹ w niej obrazy
przedstawiaj¹ce Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem, nie
tylko w stylu o³tarzowym, lecz równie¿ ma³e port-
rety Marii i Dzieci¹tka Jezus.

SALA BIBLIJNA i ŒWIÊCI, s¹ w niej rozmiesz-
czone obrazy przedstawiaj¹ce zarówno sceny bi-
blijne jak i sceny z ¿ycia œwiêtych. Doskona³ymi
przyk³adami tego s¹ obrazy: „Król Dawid dowia-
duj¹cy siê o œmierci Uriasza” – Jacopo Robusti Tin-
toretto, „Z³o¿enie do grobu” – Andrea Meldolla to
Schiavone oraz „Ekstaza Œwiêtego Franciszka”
pêdzla Davida Tenieres M³odszego.

KOLEKCJA MARTWEJ NATURY i PEJZA¯U
umieszczona zosta³a w korytarzach i galerii nad
rotund¹. Swoim piêknym kolorytem zwraca uwa-
gê „Bukiet malw” w wazie w japoñskim stylu
pêdzla francuskiego malarza Georges’a Jules’a Er-
nest’a Binet’a oraz „Martwa natura z owocami”
w caravaggio’wskim stylu œwiat³o-cienia – neapo-
litañskiego artysty Giovanni Battista Ruopolo.

SALA GERSONA. W sali tej zdecydowany ak-
cent stanowi s³ynny obraz Wojciecha Gersona –
„Chrzest Litwy”, znajduje siê tu równie¿ czêœæ ko-
lekcji martwej natury. „Chrzest Litwy” przyby³ do
muzeum jako jeden z ostatnich, po gruntownej
konserwacji, odnaleziony w Stanach Zjednoczo-
nych w op³akanym stanie, gdzie wisia³ na œcianie

19



jakiejœ drugorzêdnej knajpki. Jest laureatem II na-
grody w Pary¿u. Pañstwo Porczyñscy, znalaz³szy
go, ogromnym nak³adem funduszy przeprowa-
dzili konserwacjê tego wa¿nego dzie³a Wojciecha
Gersona.

Najstarszy obraz z kolekcji „Szko³a z Marches
W³ochy” pochodzi z po³owy XIV-go wieku, naj-
m³odszy siêga minionego ju¿ XX-go wieku. Kolek-
cja posiada równie¿ znaczn¹ liczbê obrazów na-
malowanych przez kobiety.

Taka forma prezentacji obrazów porz¹dkuje
ekspozycjê, ale nie pozwala na monograficzne
zestawienie dzie³ poszczególnych mistrzów. Ulu-
bionych artystów musimy szukaæ w ró¿nych sa-
lach. Jednak tematyczny charakter ekspozycji po-
zwala na pog³êbione przedstawienie wa¿nych
zagadnieñ przez mistrzów z ró¿nych epok.

Ten porz¹dek ekspozycji obrazów istnia³ kiedy
dyrektorem Muzeum byli kolejno: prof. Franci-
szek Midura, dr Bogdan Kurant, prof. Marek
Kwiatkowski. W obecnej sytuacji nie mo¿na mó-
wiæ o jakiejœ przemyœlanej ekspozycji zarówno
tematycznej, jaki i podporz¹dkowanej twórcom
obrazów. Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II
przechodzi okres zmiany i trudno na razie prze-
widzieæ jak bêdzie prowadzone w nastêpnych
latach.

Obrazy w Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II
s¹ wysoko oceniane przez muzea zagraniczne
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i wiele z nich bierze udzia³ w ró¿nych wystawach
presti¿owych organizowanych przez te muzea.

W roku 1996 – wystawa Van Gogh’a w Wiedniu
– obraz z Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II pt.:
„Farma w Hoogeveen” zosta³ wypo¿yczony na
ww wystawê na okres kilku miesiêcy, a wybitni
znawcy jego twórczoœci potwierdzili autentycz-
noœæ tego obrazu.

W 1997 r. – wystawa w Japonii pt. „Akade-
mizm” – Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II
wypo¿yczy³o 9 obrazów na okres pó³ roku celem
ekspozycji w czterech muzeach japoñskich. Po po-
wrocie z Japonii obrazy te wystawione zosta³y
w Muzeum Narodowym w Warszawie.

W 1998 r. – Wystawa w Japonii „Impresjonizm”
– Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II wypo¿y-
czy³o na okres pó³ roku 11 obrazów impresjoni-
stów, które by³y równie¿ wystawiane w Japonii na
czterech wystawach.

Teksty do znakomitych katalogów tych wy-
staw napisali: Krystyna Carroll-Porczyñska i prof.
Franciszek Midura.

Prezentacja Kolekcji odby³a siê te¿ w Polsce:
w S³upsku, w Lublinie, gdzie swoj¹ obecnoœci¹
wystawê zaszczyci³ Wielki Kanclerz KUL-u arcy-
biskup lubelski Boles³aw Pylak, oraz w Krakowie.
Tu goœciem szczególnym by³ kardyna³ Franciszek
Macharski. Wystawa zrobi³a na dostojnych go-
œciach, jak i na wszystkich zwiedzaj¹cych, wielkie
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wra¿enie, co wyra¿ali w licznych wypowiedziach.
Wystawê tê zorganizowa³a pani Lucyna Lubañ-
ska, która potem wesz³a w sk³ad zarz¹du naszego
Stowarzyszenia.

Pierwszym dyrektorem Muzeum Kolekcji im.
Jana Paw³a II zosta³ prof. Franciszek Midura. Pan
Porczyñski realizuj¹c swój ¿yciowy program ofia-
rowania OjczyŸnie daru owoców swego ¿ycia
mia³ œwiadomoœæ ostro¿noœci w doborze ludzi,
którym powierzyæ mia³ opiekê nad kolekcj¹, dla-
tego wa¿ne jest aby przedstawiæ w tych wspo-
mnieniach mo¿liwie najszerzej decyzjê obsadze-
nia stanowiska dyrektora. Nawi¹zuj¹c kontakt
z Ministerstwem Kultury pozna³ prof. F. Midurê
piastuj¹cego w owym czasie stanowisko zastêpcy
Generalnego Konserwatora Zabytków. Pan Midu-
ra od pocz¹tku swego ¿ycia zawodowego zwi¹-
zany by³ ze sprawami muzealnictwa, opieki nad
zabytkami i turystyk¹. Najpierw jako kierownik
Wydzia³u Kultury Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Sierpcu i wice-dyrektor do spraw
naukowych Muzeum Etnograficznego w Warsza-
wie, nastêpnie zastêpca Generalnego Konserwato-
ra Zabytków i dyrektor Pañstwowej S³u¿by Ochro-
ny Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Jako dyrektor naszego Muzeum odznacza³ siê
wielk¹ kultur¹, ¿yczliwoœci¹, jednoczeœnie potra-
fi³ utrzymaæ nale¿ny dystans, konieczny w rela-
cjach z powierzonymi sobie pracownikami.



Nie wszystkich to cieszy³o

Po pierwszych reakcjach ogromnej radoœci
i wdziêcznoœci wyra¿anej przez rodaków za ofia-
rowanie Polsce tak wielkiego daru, okaza³o siê, ¿e
nie wszystkich to cieszy.

Ten wspania³y dar by³ „sol¹ w oku” wrogów
Koœcio³a i niektórych kolekcjonerów sprzedaj¹-
cych obrazy do zbiorów polskich obawiaj¹cych siê
spadku swojego znaczenia na rynku kolekcjoner-
skim. Rozpocz¹³ siê bezpardonowy atak na Dar-
czyñców i dzie³a kolekcji. Na czele akcji opluwa-
nia, k³amstw i poniewierania dobrego imienia
pañstwa Porczyñskich uaktywni³ siê dr Mieczy-
s³aw Morka i kilku jeszcze „rzeczoznawców” ze
œrodowiska historyków sztuki. Ruszy³a lewacka
prasa, wydano ksi¹¿kê pt. „Galeria Porczyñskich
– wielkie oszustwo” z obrzydliwymi – na granicy
karykatur – wizerunkami darczyñców. Niestety,
robiono to na ³amach „Biuletynu Historii Sztuki”,
przy wtórze wspomnianej ju¿ „Trybuny Ludu”,
„Gazety Wyborczej”, Play Boya (red. Miliszkie-
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wicz), ale te¿ programów TV jak „Pegaz” czy „Pa-
norama”. Darczyñców obwiniano o oszustwo, nie
zawahano siê zarzucaæ im równie¿ oszustwa po-
datkowe, wmawiano, ¿e w kolekcji wiêkszoœæ
obrazów to niewiele warte kopie kupione po po-
dejrzanie niskich cenach. Nie zatrzymano siê przed
¿adnym k³amstwem. Si³a tej plugawej akcji ude-
rzy³a z wielk¹ moc¹ zadaj¹c ogromny ból Dar-
czyñcom.

W „Psalmie mi³oœci” – werset 215 – Zygmunt
Krasiñski umieœci³ s³owa: Niczym Sybir, niczym
knuty i cielesnych tortur król! Lecz narodu duch otru-
ty – to dopiero bólów ból! I wersety od od 295 do 305:
Z cmentarzowej wysz³y nory! – w oczach ¿¹d³a – nie
zrzenice – Pod ¿ebrami serca nie ma – w miejscu serca
w¹¿ siê z¿yma i wy³a¿¹ z piersi gady, wszystkie hañby,
wszystkie zdrady – 0brzydliwym gn¹c siê ruchem, ka¿-
da wije siê ³añcuchem, z drug¹ wi¹¿e siê w przestrzeni!
Ju¿ siê coraz bardziej zbli¿a t³um plugawy ten do cie-
bie… Ten tekst pisany przez wieszcza narodowego
dwa wieki temu jest wyj¹tkowym doœwiadcze-
niem ci¹gle aktualnym w dzisiejszej rzeczywisto-
œci naszej Ojczyzny.

Pan Porczyñski wyst¹pi³ na drogê s¹dow¹ w ce-
lu obrony swego dobrego imienia i prawdy o ko-
lekcji, jednoczeœnie zamiast nadal stopniowo ubo-
gacaæ zbiory – co by³o jego zamiarem – zmuszony
by³ broniæ wartoœci darowanych obrazów. ¯adne
z publikuj¹cych oszczerstwa œrodków przekazu

24



nigdy nie dopuœci³y go do g³osu, aby móg³ siê bro-
niæ. Przeciw tym oszczerstwom przeprowadza³
kolejne ekspertyzy, wystawy dokumentacji nie-
których kolekcji (np. kolekcji malarstwa w³oskie-
go), wydana zosta³a te¿ publikacja „W obronie
Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II – poznaj praw-
dê”. W s³owie wstêpnym pan Porczyñski pisze:
„Nigdy nie przypuszczaliœmy, ¿e u schy³ku naszego ¿y-
cia spotkamy siê z tak wielkimi przykroœciami po prze-
kazaniu wszystkiego, co posiadamy, naszej OjczyŸnie,
w której niestety nieprzyjazne si³y mog¹ zniszczyæ
i wdeptaæ w b³oto ka¿dego rodaka chc¹cego jej wiernie
s³u¿yæ. (...) Po przekazaniu zbiorów zakulisowe si³y sta-
raj¹ siê je zniszczyæ, maj¹c do swojej dyspozycji œrodki
przekazu, jakimi do woli dysponuj¹, a które dla nas
nie s¹ dostêpne. Erozja duchowa, brak patriotyzmu,
brak braterstwa i mi³oœci bliŸniego przera¿a nas. Tele-
wizyjne programy „Pegaza” czy „Panoramy”, które
w przesz³oœci odmawia³y nam zaprezentowania tych
zbiorów Narodowi, wyda³y teraz s¹dy na nie i na ofia-
rodawców przypominaj¹ce praktyki stosowane w la-
tach piêædziesi¹tych. W roli jak gdyby prokuratora wy-
stêpowa³ lektor programu telewizyjnego, a sêdziami
byli wrogo ustosunkowani niezbyt kompetentni znaw-
cy malarstwa, profesorowie Instytutu Sztuki. Drodzy
Rodacy, to nie jest jakaœ zmitologizowana historia,
to s¹ fakty dramatu rozwijaj¹cego siê przed waszymi
oczami4”.
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Tam te¿ znajdujemy Oœwiadczenie Cz³onków
Rady Kultury przy Prezydencie Rzeczpospolitej
Polskiej podpisane przez jej cz³onków, w którym
czytamy:

– Komu i dlaczego zale¿y na dyskredytacji Mu-
zeum?

– Komu i dlaczego zale¿y na dyskredytacji ludzi,
którzy dzie³o swego ¿ycia przywieŸli do Polski i ofiaro-
wali polskiemu narodowi?

– Komu i dlaczego zale¿y, aby w taki sposób prowa-
dzona kampania przyczynia³a siê do obni¿ania w opinii
zagranicznych kolekcjonerów wartoœci dzie³ znajduj¹-
cych siê w Muzeum?

– Dlaczego czêœæ œrodków masowego komunikowa-
nia tak aktywnie wspiera atak podjêty przeciw Mu-
zeum?
(podpisane przez 20 cz³onków Rady Kultury i kil-
ku innych wybitnych przedstawicieli kultury5).

Proces, który przeci¹ga³ siê bardzo d³ugo i pro-
wadzony by³ w sposób oburzaj¹cy, robi³ wra¿enie
jakby to pan Porczyñski by³ oskar¿ony, to on mu-
sia³ siê broniæ i udowodniaæ swoj¹ racjê.

5 Tam¿e, str. 3.



Fundacja ARTEKS

W roku 1996 poproszono pana profesora Fran-
ciszka Midurê o objêcie stanowiska dyrektora
Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków w Polsce.
Tego nie mo¿na by³o pogodziæ z prowadzeniem
Muzeum Kolekcji, musia³ zrezygnowaæ ze stano-
wiska dyrektora naszego Muzeum, co w perspek-
tywie lat oceniam jako niepowetowan¹ stratê dla
galerii pp. Porczyñskich. Prof. Midura pozostawa³
jednak nadal cz³onkiem zarz¹du Fundacji ARTEKS,
która sprawowa³a pieczê nad Kolekcj¹.

Kilka s³ów o wspomnianej Fundacji ARTEKS.
Zosta³a ona powo³ana przez dr. Porczyñskiego
jeszcze w czasie jego pobytu w Anglii i Szwajcarii.
Pañstwo Porczyñscy planowali bowiem przeka-
zaæ Koœcio³owi w Polsce nie tylko kolekcjê groma-
dzonych od wielu lat obrazów i rzeŸb, ale chcieli
stworzyæ w OjczyŸnie placówkê kulturaln¹ o cha-
rakterze patriotyczno-religijnym maj¹c œwiado-
moœæ strat, jakie ponios³a Polska w czasie II-ej woj-
ny œwiatowej i w okresie w³adzy komunistycznej.
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Powo³anie ww fundacji w Lichtenstajnie by³o
traktowane przez krytyków kolekcji jako dowód,
¿e kolekcja ma charakter tymczasowy i po kilku
prezentacjach wróci do swej pierwotnej siedziby,
podobnie jak bywa³o w przypadku innych wy-
staw kolekcji polskich z zagranicy. Zarzuty oka-
za³y siê ca³kowicie bezpodstawne, co stwierdzi³
werdykt koñcowy s¹du. (Do dziœ w internecie
znaleŸæ mo¿na te oszczerstwa i podpieranie ich
nazwiskiem Mieczys³awa Morki, wystêpuj¹cego
tu jako „autorytet z dziedziny historii sztuki”).

Fundacja ARTEKS przez wiele lat utrzymywa³a
Muzeum i promowa³a Kolekcjê organizuj¹c wspa-
nia³e koncerty, ró¿norakie imprezy kulturalne
oraz religijne spotkania czy sympozja. Dzia³ania
te zapisa³y wœród rzesz Polaków trwa³¹ pamiêæ
o wielkim wk³adzie w rozwój kulturalny Polski
dwojga ludzi, którzy ca³y swój czas, maj¹tek i wie-
dzê poœwiêcili OjczyŸnie.



Stowarzyszenie Przyjació³
Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II

We wrzeœniu 1993 roku dr Zbigniew Porczyñ-
ski powo³uje Stowarzyszenie Przyjació³ Mu-
zeum Kolekcji im. Jana Paw³a II. Pragnie mieæ
blisko siebie œrodowiska ludzi uczciwych, przy-
jaznych, którzy zechc¹ pracowaæ wraz z nim na
rzecz stworzonego Muzeum i dla popularyzacji
jego zbiorów w spo³eczeñstwie. Deklaracje cz³on-
kowskie podpisa³o kilkadziesi¹t osób i jednoczeœ-
nie dokonano wyboru cz³onków zarz¹du. Preze-
sem zosta³ Bohdan Grzyma³a-Siedlecki, pisarz,
radny miasta Warszawy, postaæ niezwykle barw-
na, znakomity gawêdziarz, wielce ¿yczliwy lu-
dziom cz³owiek.

Na czele komisji rewizyjnej stan¹³ radca praw-
ny, który pe³ni³ te¿ rolê opiekuna prawnego Kurii
Metropolitalnej oraz samego Muzeum. By³ to mec.
Edward Klimczuk polecony do tej roli przez ów-
czesnego Prymasa Polski kard. Józefa Glempa.
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Maria Szymañska wspomina:
Moja przygoda ze Stowarzyszeniem rozpoczê-

³a siê nastêpuj¹co. Pana Porczyñskiego pozna³am
dziêki mojej pracy w redakcji Katolickiego Radia
Warszawa. Zadzwoni³ do mnie zapraszaj¹c ser-
decznie abym przysz³a do Muzeum. Nie wiedz¹c
dok³adnie w jakim celu, zjawi³am siê o umówionej
godzinie. Okaza³o siê, ¿e jest to spotkanie inau-
guruj¹ce Stowarzyszenie Przyjació³ Muzeum Ko-
lekcji im. Jana Paw³a II. Ku swemu zdziwieniu
us³ysza³am moje nazwisko wœród osób zg³oszo-
nych przez pana Porczyñskiego w sk³ad zarz¹du
Stowarzyszenia.

Kiedy œmieræ zabra³a mec. E. Klimczuka opie-
kunem prawnym naszego Stowarzyszenia zosta³
mec. Stanis³aw Szaryk i jego opieka nad Stowarzy-
szeniem trwa do dziœ.

G³ównym celem statutu Stowarzyszenia jest
dzia³alnoœæ na rzecz upowszechnienia wœród spo-
³eczeñstwa wiedzy o Kolekcji im. Jana Paw³a II,
pracy na rzecz kulturalnego rozwoju spo³eczeñ-
stwa, a zw³aszcza m³odego pokolenia. Pragnie-
niem pp. Porczyñskich by³o stworzyæ têtni¹ce ¿y-
ciem centrum kultury. Wszelkie podejmowane
przez Stowarzyszenie inicjatywy mog¹ byæ po-
dejmowane jedynie we wspó³pracy z Muzeum
i z Fundacj¹ Arteks. Cz³onkowie Stowarzyszenia
podejmuj¹c ró¿norakie inicjatywy pracuj¹ spo³ecz-
nie, co jest warunkiem statutu.

30



Na podstawie wniosku fundatorów s¹d zatwier-
dza statut i siedzibê Stowarzyszenia przy placu
Bankowym 1 integralnie wi¹¿¹c tym samym nowe
Stowarzyszenie z Muzeum.

Wynika z decyzji s¹du i¿ Stowarzyszenie tylko
na podstawie decyzji s¹du lub przy zmianie statu-
tu mo¿e byæ pozbawione swojej siedziby.

Na stanowiska kierownicze powo³ywani byli wy-
bitni przedstawiciele œwiata kultury. Pierwszym pre-
zesem Stowarzyszenia zostaje wspomniany ju¿ wy-
¿ej Bogdan Grzyma³a-Siedlecki. Podejmuje wiele
pozytywnych inicjatyw, towarzyszy panu Porczyñ-
skiemu w gehennie kolejnych zmagañ z s¹dem, pisze
artyku³y w jego obronie, cieszy siê organizowanymi
przez Stowarzyszenie koncertami dla m³odzie¿y.

Stowarzyszenie nasze stanê³o w obronie zbio-
rów Muzeum i ich Fundatorów wydaj¹c w roku
1993 ksi¹¿kê pt.: „Prawda i fa³sz o Kolekcji im.
Jana Paw³a II”, w której Bogdan Grzyma³a-Sied-
lecki napisa³: Wiele lat wysi³ków i wyrzeczeñ trzeba
by³o, by odbudowaæ z gruzów miasto wraz z jego zabyt-
kami historycznymi. Mo¿na podnieœæ z ruin zamki
i pa³ace, stare zabytkowe kamieniczki, gmachy koœcio³ów
i muzeów. Natomiast nie przywróci siê ¿ycia spalonym
dzie³om sztuki, ksiêgozbiorom, czy obrazom. Dlatego
ka¿dy ocalony manuskrypt, starodruk, cenna pozycja
muzealna, biblioteczna, czy malarskie dzie³o sztuki od-
zyskane z rabunku, nabyte, czy ofiarowane stanowi
cenny dar wzbogacaj¹cy i przywracaj¹cy spo³eczeñ-
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stwu, krajowi czy miastu ich wartoœæ kulturow¹. Tak¹
wielk¹, nieocenion¹ wartoœci¹ jest ofiarowana polskie-
mu spo³eczeñstwu, krajowi i jego stolicy – Warszawie –
kolekcja malarstwa europejskiego stanowi¹ca Muzeum
Kolekcji im. Jana Paw³a II – dar Janiny i Zbigniewa
Porczyñskich. I tym krótkim stwierdzeniem mo¿na by
zakoñczyæ s³owa wdziêcznoœci pod adresem wspania-
³ych darczyñców, gdyby nie to, ¿e nie istnieje tylko
samo piêkno i dobro. Jest obok nich wielkie z³o – ludzka
zawiœæ, nieuczciwoœæ, pycha i wiele innych, trudnych
do okreœlenia ¿¹dz. To sk³oni³o nas – Stowarzyszenie
Przyjació³ Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II do wy-
dania niniejszej publikacji, by przywróciæ tej Kolekcji,
a przede wszystkim jej Darczyñcom uczciwoœæ i god-
noœæ6.

Proces wytoczony przez Donatorów trwa w naj-
lepsze, ataki wielu tytu³ów prasy nie przebieraj¹
w niszczeniu dobrego imienia pañstwa Porczyñ-
skich i ich daru dla Narodu.

W sprawie wytoczonego oszczercom przez Do-
natorów procesu powtórnie zabrali g³os cz³onko-
wie Stowarzyszenia Przyjació³ Muzeum Kolekcji
im. Jana Paw³a II. Zaprotestowali przeciw wci¹¿
nasilaj¹cej siê kampanii oszczerstw, jakie produ-
kowa³ Mieczys³aw Morka z Instytutu Sztuki PAN.
W oœwiadczeniu tym czytamy m.in.: Zwracamy siê
o spowodowanie kresu kampanii skierowanej przeciwko
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Niezale¿nemu Oœrodkowi Kultury Polskiej, Galerii im.
Jana Paw³a II, Fundacji Pañstwa Janiny i Zbigniewa
Carroll-Porczyñskich. Kampania ta, prowadzona pod
szyldem Instytutu Sztuki PAN jest fragmentem szero-
ko stosowanego wykorzystywania nauki do celów szkod-
liwej spo³ecznie propagandy i stanowi wyraz patologi-
zacji tej wa¿nej dziedziny ¿ycia spo³ecznego7.

Szczgólnie wa¿ny by³ g³os wybitnych znawców
muzealnictwa i zbioru Kolekcji, którzy w mery-
toryczny, rzeczowy sposób obalali fa³szerstwa
M. Morki i jego wspólników, czym walnie przyczy-
nili siê do ostatecznego werdyktu s¹du. Wymieniæ
tu nale¿y trzy osoby: prof. Franciszka Midurê,
prof. Wojciecha Fija³kowskiego i prof. Marka
Kwiatkowskiego, nie patrz¹c na fakt nara¿ania siê
potê¿nej grupie oszczerców podjêli merytoryczn¹
dyskusjê, za co byli nie tylko ostro atakowani ale
i zastraszani.

Pan Porczyñski wreszcie wygra³ ten haniebny
proces, ale efektem wygranej okaza³a siê jedynie
nik³a notatka w prasie mówi¹ca, i¿ s¹d potwier-
dzi³ prawdziwoœæ obrazów Kolekcji, notatka nie-
porównywalna do potê¿nych ataków nagonki,
która wyrz¹dzi³a Donatorom ogromn¹ krzywdê
i w znacz¹cym stopniu zniszczy³a ich zdrowie.
Kolekcja nie wróci³a za granicê i stanowi dobro na-
rodowe pod opiek¹ Koœcio³a.

Nie sposób opisaæ dwudziestu piêciu lat na-
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szych dzia³añ, ale wspomnê o kilku du¿ych przed-
stawieniach, które wymaga³y przygotowañ i wiel-
kiego wk³adu pracy.

Kiedy w roku 1993 w naszym Muzeum odby³o
siê uroczyste otwarcie Krêgu Przyjació³ Pryma-
sa Tysi¹clecia, na czêœæ artystyczn¹ sk³ada³y siê
oprócz tekstów Kard. Stefana Wyszyñskiego pieœ-
ni Maryjne w wykonaniu Maryli Ochimowskiej-
-Teper (sopran koloraturowy) przy akompania-
mencie fortepianowym Piotra Rachonia (obecnie
organista Archikatedry Warszawskiej koncertu-
j¹cy po ca³ym œwiecie). Po koncercie podesz³a
do mnie poetka Anna Grodzicka-Królak (pisa³a
wiersze pod pseudonimem Teresa Boguszewska,
które Ks. Jerzy Popie³uszko czêsto cytowa³ w cza-
sie Mszy Œw. za Ojczyznê) i dziêkuj¹c za koncert
poprosi³a, abym zrobi³a coœ dla koœcio³a Œw. Sta-
nis³awa Kostki opracowuj¹c koncert poœwiêcony
pamiêci ks. Jerzego. Tak zaczê³a siê wspó³praca
naszego Stowarzyszenia z Sanktuarium ¯olibor-
skim. Pierwszy koncert opracowa³am wkrótce na
10-lecie œmierci ks. Jerzego. Odby³ siê on dnia 24
kwietnia 1994 roku (imieniny ks. Jerzego) w sali
koncertowej Muzeum. Na centralnym miejscu
widnia³ piêkny portret Ksiêdza, przy którym stra¿
trzymali hutnicy z huty Warszawa ze swoimi
sztandarami. Wyst¹pi³o wielu artystów, wœród
nich: Adam Biedrzycki, Miko³aj Hertel, Anna Ma-
ria Jopek, Leon £ochowski, Maryla Ochimowska-
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-Teper, Marek Pra³at, Piotr Rachoñ i inni. Niepo-
wtarzalna atmosfera tego koncertu zaowocowa³a
jeszcze kilkakrotnie organizowanymi koncertami
o ks. Jerzym w ró¿ne zwi¹zane z Jego osob¹ roczni-
ce, np. 16 paŸdziernika 1999 roku w koncercie pt.:
„Z nich zaœ najwiêksza jest mi³oœæ” wyst¹pi³ wœród
kilku innych artystów Czes³aw Niemen. Wykona³
OJCZE NASZ i dwa psalmy. By³o to dos³ownie
w kilka dni po uznaniu go w Polsce za najwybit-
niejszego piosenkarza stulecia.

Zbli¿a³o siê 400-lecie stolicy. Mia³am w domu
œpiewnik z okresu od XVI-go wieku do wspó³-
czesnoœci. Og³osi³am m³odzie¿y ze œrodowisk,
z którymi mia³am dobre kontakty, ¿e tworzymy
grupê, która bêdzie uczy³a siê pod kierunkiem za-
wodowych artystów pracy na scenie. Zg³osi³o siê
ok. 10 osób, zaczê³y siê zajêcia. Pracowali z m³o-
dzie¿¹: Anna Kurpiñska – œpiew, Ryszard Bacia-
relli – dykcja i Maryla Ochimowska-Teper – ruch
sceniczny. Mieliœmy pe³ne wsparcie od szczêœli-
wego gospodarza, który zarówno na czas nauki
jak i potem na ka¿d¹ iloœæ prób otwiera³ nam tê
piêkn¹ galeriê. Zaczyna³o siê fragmentem pio-
senki „Warszawa da siê lubiæ” i ten sam fragment
zamyka³ spektakl. Kostiumy z kolejnych epok
wypo¿yczy³a nam Opera Kameralna. Przedsta-
wienie to cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem,
dziesiêæ przedstawieñ przy pe³nej sali obejrza³o
oko³o czterech tysiêcy osób.
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Dystrybucj¹ biletów na nasze koncerty zajmo-
wa³a siê Wies³awa D³ubak-Be³dycka, która z racji
swojej pracy jako przewodniczka wycieczek mia³a
rozleg³e kontakty ze szko³ami. Od pocz¹tku istnie-
nia Muzeum prowadzi³a tu lekcje dla m³odzie¿y
szkolnej w oparciu o zbiory kolekcji.

Zosta³am zaproszona te¿ do Komitetu Obcho-
dów 400-lecia Warszawy organizowanych przez
Archidiecezjê Warszawsk¹ i zaproponowano mi
opracowanie koncertu „Id¹ Œwiêci przez Warsza-
wê”. Wyzwanie by³o równie niebezpieczne, jak
i trudne. Wspiera³ mnie w tym ówczesny kanclerz
Kurii ks. Pra³at Grzegorz Kalwarczyk, uzyska³am
te¿ zgodê na konsultacjê ojca dr. Gabriela Barto-
szewskiego OFM cap. Mia³am ju¿ wówczas grupê
zaprzyjaŸnionych artystów zwi¹zanych z naszym
Stowarzyszeniem, zarówno doros³ych jak i m³o-
dzie¿y, co oœmieli³o mnie do podjêcia tej pracy.
Dnia 14 grudnia 1996 roku o godz. 16.00 w naszym
Muzeum odby³ siê uroczysty koncert z przedsta-
wicielami najwy¿szych w³adz Koœcio³a. (Wydruki
zaproszeñ wraz z programem opracowane zosta³y
przez Siostrê Janê P³aska USJK).

Z inspiracji prof. Petera Rainy zorganizowali-
œmy sympozjum „Rola Polski w historii Europy”.
Pan Raina jest Hindusem, absolwentem historii
Uniwersytetu Oxsfodzkigo, doktorat z tematyki
stosunków Koœció³ – Pañstwo zrobi³ na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Zafascynowany histori¹ Pol-
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ski, jej ludŸmi, a zw³aszcza nauczaniem Prymasa
Tysi¹clecia kard. Stefana Wyszyñskiego mówi³:
„…bez Polski, Europa by³aby mglist¹, bezwyra-
zow¹ magm¹, wasza rola w historii Europy jest
wielka”. Wœród kilku znakomitych prelegentów
oprócz dr. Petera Rainy czy Jerzego R. Nowaka by³
oddany Polsce ca³ym sercem p. Filip Adwent, le-
karz, Polak mieszkaj¹cy na zachodzie Europy,
który w latach dziewiêædziesi¹tych widz¹c odra-
dzanie siê Polski i znaj¹c zagro¿enia dla naszej Oj-
czyzny sprowadzi³ siê tu z rodzin¹, by s³u¿yæ nam
swym doœwiadczeniem. Przestrzega³ przed wy-
przeda¿¹ polskiej ziemi obcym. W kilka lat póŸniej
zgin¹³ w „wypadku” samochodowym, wraz z czê-
œci¹ swej rodziny w sposób, w jaki w tym czasie
ginêli ró¿ni niewygodni dla ówczesnych w³adz
Polacy.

Wielkim pragnieniem pana Porczyñskiego by³o
aby Muzeum nawiedza³a m³odzie¿. Cieszy³y go
prowadzone przez Wies³awê Be³dyck¹ lekcje mu-
zealne dla szkó³, niektóre szko³y przychodzi³y tu
regularnie przyprowadzaj¹c kolejne klasy, by³y
te¿ wycieczki ca³ych szkó³. Zaczêliœmy kilka cykli
koncertów dla szkó³ podstawowych jak i dla
m³odzie¿y licealnej, wymieniê kilka z nich:

– prezentacja malarstwa i muzyki z danego
okresu w oparciu o zbiory Muzeum w po³¹czeniu
z koncertami muzyki dawnej i prezentacj¹ instru-
mentów z danego okresu (scenariusz Wies³awa
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Be³dycka i Maria Szymañska). Cykl ten pt. „Alian-
se” móg³ trwaæ jedynie za ¿ycia Donatora, póŸniej
z racji na bezpieczeñstwo obrazów nie by³o ju¿
zgody na ich prezentacjê, nie wolno by³o przeno-
siæ do sali koncertowej cennych dzie³ z innych sal.
Koncerty odbywa³y siê czasem kilkakrotnie w jed-
nym dniu, ale zawsze przy komplecie widowni
i cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem,

– koncerty z racji rocznic narodowych np.
o Konstytucji 3-go Maja (miêdzy innymi tytu³ „Ku
Wolnoœci”),

– prezentacje ¿ycia i twórczoœci wielkich arty-
stów polskich jak F. Chopin – trzy ró¿ne wersje:
dla szkó³ podstawowych „Fryderyk Chopin. Bieg
¿ycia” (scenariusz W. Be³dyckiej) oraz dwa scena-
riusze dla m³odzie¿y starszej: „Zrozumieæ Chopi-
na” oraz „F. Chopin w muzyce i w listach” – oprac.
Maria Szymañska,

– dwa scenariusze koncertów o Ignacym Pade-
rewski: w oparciu o jego ¿yciorys pt. „Dwie pasje
I.J. Paderewskiego” i scenariusz inny – o jego
wk³adzie w odzyskanie niepodleg³oœci Polski wg
ksi¹¿ki prof. Marka Mariana Drozdowskiego –
opracowanie Maria Szymañska.

Opracowywaliœmy koncerty o naszych wiesz-
czach narodowych jak: Krasiñski, S³owacki, Mic-
kiewicz. By³ Herbert, by³ Pi³sudski (scenariusz
J.J.Kasprzyka). Koncerty te stanowi³y cykl tzw.
koncertów edukacyjnych, sprzedana iloœæ biletów

38



potwierdza ponad dwudziestotysiêczn¹ grupê
m³odzie¿y szkolnej, a pieni¹dze zdobyte t¹ drog¹
pozwoli³y nam miêdzy innymi na zakup dobrych
mikrofonów czy konserwacjê kilku obrazów galerii.
Ten cykl wi¹¿e siê z pewn¹ inicjatyw¹ zapropono-
wan¹ przez pierwszego naszego prezesa Bogdana
Grzyma³ê-Siedleckiego. Po jednym z koncertów
zaproponowa³ on, ¿eby szko³y opisa³y wra¿enia
z koncertów, które odbywa³y siê zawsze w rotun-
dzie, czyli w przepiêknej sali koncertowej wœród
wspania³ych portretów pêdzla mistrzów malar-
stwa europejskiego. Najlepiej odpowiedzia³o na tê
propozycjê liceum prowadzone przez Siostry
Zmartwychwstanki. Opisy wra¿eñ m³odych licea-
listek oprawione w elegancki album sprawi³y pañ-
stwu Porczyñskim ogromn¹ radoœæ i… nie chc¹c
rozstawaæ siê z tym dowodem spe³nienia ich prag-
nieñ zabrali je do Londynu. W ten sposób nie mog-
liœmy ich zachowaæ w naszym archiwum.

Warto wspomnieæ o wa¿nym przybli¿eniu czê-
sto zbyt trudnej i niezrozumia³ej poezji Cypriana
Kamila Norwida, w czym koncert pt: „Norwid
Zwyciêski” spe³nia moim zdaniem zamierzon¹ rolê.
Przekaz œwietnej recytacji w wykonaniu Barbary
Kobrzyñskiej, Adama Biedrzyckiego i Jana Józefa
Kasprzyka splata³ siê z dramatycznym nurtem ¿y-
cia poety, uwidacznia³ jego geniusz, samotnoœæ
i cierpienie. Ten koncert w moim przekonaniu by³
jednym z najbardziej poruszaj¹cych, a tekst Jana
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Paw³a II o wielkim duchowym zbli¿eniu tych
dwóch genialnych Polaków wyjaœnia³ tytu³. Wie-
rzê, ¿e Norwid maj¹c poczucie swego talentu mia³
chyba nadziejê, ¿e zostanie kiedyœ doceniony,
o czym œwiadczy fragment wiersza pt. „W pamiêt-
niku” dedykowanego zmar³ej przyjació³ce Zofii
Wêgierskiej:

…Coraz to z Ciebie, jako z drzazgi smolnej woko³o
lec¹ szczapy zapalone, gorej¹c nie wiesz, czy stawasz siê
wolny, czy to co twoje, ma byæ zatracone? …Czy popió³
tylko zostanie i zamêt, co idzie w przepaœæ z burz¹? …
czy zostanie na dnie popio³u gwieŸdzisty dyjament,
wiekuistego zwyciêstwa zaranie?... Koncert koñcz¹
s³owa Jana Paw³a II o C.K. Norwidzie: „jest jednym
z najwiêkszych poetów i myœlicieli, jakich wyda³a chrzeœ-
cijañska Europa… Cyprian Norwid pozostawi³ dzie³o,
z którego emanuje œwiat³o pozwalaj¹ce wejœæ g³êbiej
w prawdê naszego bycia cz³owiekiem, chrzeœcijaninem,
Europejczykiem i Polakiem (…) marne s¹ spo³eczeñ-
stwa, w których zanika ów kap³añski charakter osoby
ludzkiej. Ta myœl zawsze by³a mi bliska. Mogê powie-
dzieæ, ¿e w pewnym stopniu kszta³tuje ona spo³eczny
wymiar mojego pontyfikatu”.

Scenariusz tego koncertu sprawi³ mi najwiêk-
sz¹ satysfakcjê.

Zbigniew Porczyñski, o ile by³ w Warszawie,
czêsto wychodzi³ na balkon okr¹¿aj¹cy wnêtrze
rotundy i w ten sposób przygl¹da³ siê naszym pró-
bom. Tak wyra¿a³ swoj¹ radoœæ z naszej pracy. Po
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prostu by³ z nami. PóŸny wieczór, pusta sala, tylko
my na scenie, a on z nami. Ten widok tak mi³y czê-
sto staje mi przed oczyma, by³ dla mnie zachêt¹ do
pracy, i jak widzê z perspektywy lat – najlepsz¹,
niezniszczaln¹, niezapomnian¹ zap³at¹.

Pan Bogdan Grzyma³a-Siedlecki umiera w roku
1997.

26 sierpnia 1997 roku odby³o siê na Jasnej Górze
ods³oniêcie pomnika Prymasa Tysi¹clecia. Powie-
rzono mi opracowanie koncertu na tê uroczystoœæ.
By³o to najzaszczytniejsze prze¿ycie zarówno dla
mnie, jak i dla moich przyjació³ ze Stowarzysze-
nia. Nie by³o ono „firmowane” przez Stowarzy-
szenie, by³a to uroczystoœæ organizowana przez
o.o. Paulinów we wspó³pracy z Krêgiem Przyja-
ció³ Prymasa Tysi¹clecia do którego mia³am za-
szczyt nale¿eæ, jednak to moi przyjaciele ze Stowa-
rzyszenia wsparli mnie w tym jako wykonawcy.
Koncert odby³ siê na wa³ach Jasnej Góry, a wspó³-
tworzyli go: Janusz Zakrzeñski, Anna Kurpiñska,
Mariusz Lorenz, Barbara Dobrzyñska i Jan Józef
Kasprzyk. Anna Kurpiñska wykona³a miêdzy in-
nymi dwie pieœni z modlitw Prymasa „Ojcze Na-
rodów” z muzyk¹ Tomasza Kalisza i „Niepoka-
lan¹” z muzyk¹ Mariusza Lorenza, teksty tych
modlitw zaczerpnê³am z „Zapisków wiêziennych”
Prymasa. Wówczas po raz pierwszy wspó³pra-
cowa³am z p. Januszem Zakrzeñskim, a kontakt
ten zaowocowa³ niebawem jego zgod¹ na objêcie
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stanowiska prezesa naszego Stowarzyszenia po
œmierci p. Grzyma³y-Siedleckiego.

I tak oto nastêpnym prezesem Stowarzyszenia
zostaje wybitny aktor Janusz Zakrzeñski zakocha-
ny w literaturze klasyków polskich, obdarzony
piêknym g³osem. Mimo licznych zajêæ z pasj¹ po-
dejmuje udzia³ w wielorakich koncertach, cza-
sem z wielkim trudem mieszcz¹c to w swoim ka-
lendarzu, nigdy nie odmawia naszym proœbom.
W kwietniu 2010 roku bêdzie bra³ udzia³ w przy-
gotowanym przez Stowarzyszenie koncercie pt.:
„Piêkno jêzyka ojczystego”. W repertuarze Wy-
spiañski, S³owacki, Norwid, próba ostatnia w pi¹-
tek wieczorem dnia 9 kwietnia. W sobotê jedzie
z p. prezydentem Lechem Kaczyñskim do Katy-
nia, bêdzie czyta³ teksty przy grobach pomor-
dowanych Polaków, a w niedzielê wróci prosto
na spektakl. Samolot prezydencki ma wyl¹dowaæ
w Smoleñsku 10 kwietnia. Rano wiadomoœæ… nikt
nie prze¿y³, wszyscy zginêli… Koncertu nie grali-
œmy. Dnia 7-go listopada Stowarzyszenie nasze
zorganizowa³o „Koncert pamiêci Janusza Zakrzeñ-
skiego” przy wielkim wk³adzie i zaanga¿owaniu
Jana Józefa Kasprzyka. Z Januszem Zakrzeñskim
³¹czy³o ich wielkie umi³owanie Józefa Pi³sudskie-
go, byli serdecznymi przyjació³mi. Koncert za-
szczycili sw¹ obecnoœci¹ pogr¹¿eni w bolesnej
¿a³obie ¯ona Barbara i Syn Zmar³ego Marcin. Nie-
samowite „oblê¿enie” prze¿y³a sala koncertowa,
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a wielu goœci nie dosta³o siê i mimo najlepszych
chêci organizatorów nie mo¿na by³o wszystkich
pomieœciæ.

Z tego koncertu przyjaciele J.J. Kasprzyka na-
grali pami¹tkowy film.

Mecenas Stanis³aw Szaryk tak wspomina swoje
spotkanie z Januszem Zakrzeñskim: Moim zdaniem
mia³ to byæ zwrot, który zosta³ tragicznie przerwany.
Pokój nr 32, spotykamy siê, wchodzê, widzê wspa-
nia³ego cz³owieka, Janusza Zakrzeñskiego, jest naszym
nowym prezesem. Rozmawiam, przywo³ujê moj¹ ma³-
¿onkê, któr¹ zna ze szko³y, w której co roku pojawia siê
jako marsza³ek Pi³sudski, po cichu, a mo¿e g³oœniej, de-
klarujemy sobie – idziemy realizowaæ jego koncepcjê od-
budowy roli i miejsca Stowarzyszenia dla Kolekcji, a tak
naprawdê wielkiej narodowej odnowy, w której Kolek-
cja bêdzie pe³ni³a wa¿n¹ rolê. Chcia³, przygotowywa³,
mia³ scenariusze, ju¿ wiedzia³ gdzie i jak i wtedy powie-
dzia³: Wiem, ¿e jesteœ ze mn¹ i wiem, ¿e razem du¿o
nam siê uda... Niestety, tragiczny lot zniweczy³ to
wszystko. On móg³, my maluczcy sami nie potrafiliœmy
– by³o to równie¿ nazbyt szybko...

Œmieræ zabra³a pana Porczyñskiego w roku 1998.
Nied³ugo przed Jego œmierci¹ zapyta³ Go ktoœ
z przyjació³: Czy gdybyœ wiedzia³ wczeœniej co Ciê
spotka w Polsce czy post¹pi³ byœ tak samo? Odpo-
wiedzia³: Tak, bo Polska by³a tak bardzo przez wojnê
ogo³ocona z dzie³ sztuki. Zrobi³bym tak samo.

Herbert w jednym z wierszy napisa³: …na tak¹
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mi³oœæ nas skazali, tak¹ przebodli nas Ojczyzn¹… to
by³ wielki poeta, umia³ wyraziæ wiele tak ma³¹ ilo-
œci¹ s³ów…

Piszê o tym po latach, kiedy niepokój o losy Ko-
lekcji, bezsilnoœæ w obronie tego tak zaniedbanego
obecnie wielkiego DARU, niedocenianego, nieko-
chanego, albo wrêcz z³oœliwie niszczonego, wiel-
kiego Daru Serca Wielkich Dwojga Polaków, któ-
rzy doœwiadczenia okrutnych lat wojny przekuli
w mi³oœæ do Ojczyzny i obdarowali J¹ tak, jak po-
trafili. Po królewsku.

Opiekê nad Stowarzyszeniem podejmuje pro-
fesor Franciszek Midura.

Zgoda na prowadzenie naszego Stowarzysze-
nia by³a dla nas dowodem Jego ¿yczliwoœci i tro-
ski, bo iloœæ funkcji i dzia³añ na wielu polach
w³aœciwie nie bardzo pozwala³a na podjêcie do-
datkowej pracy. Od roku 1968 zwi¹zany z PTTK
jako cz³onek, a nastêpnie jak wiceprezes Zarz¹du
G³ównego. Sprawuje funkcjê przewodniczacego
Komisji Opieki nad Zabytkami. Jest twórc¹ re-
gionalnych muzeów i skansenów PTTK w wielu
miejscach Polski, autorem licznych inicjatyw
oraz organizatorem seminariów naukowych po-
œwiêconych regionalnej ochronie dziedzictwa
kulturowego Polski. W dziedzinie publicystyki
inicjuje po 10-letniej przerwie wznowienie rocz-
nika „Ziemia”, a tak¿e wydawanie roczników
„Spo³eczna Opieka nad Zabytkami” i „Vademe-
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cum Spo³ecznego Opiekuna Zabytków”. Przy
ca³ej swej aktywnoœci, za któr¹ zosta³ wielokrot-
nie odznaczany jest cz³owiekiem bardzo ¿yczli-
wym i ogromnie skromnym. Przytoczê pewien
szczegó³ z moich spotkañ z panem Profesorem.
By³ wielki upa³, jecha³am autem, które stanê³o,
z jakichœ powodów zepsu³o mi siê, nie wiedzia-
³am jak sobie z tym poradzê. Raptem podszed³ do
mnie przechodz¹cy w pobli¿u p. Profesor, który
mi pomóg³ i razem ze mn¹ pcha³ moje auto,
wreszcie uruchomiliœmy samochód. Nie musia³
tego robiæ, móg³ spokojnie mnie min¹æ, a jed-
nak to zrobi³, wspominam tu fakt, o którym On
z pewnoœci¹ nie pamiêta, ale takie zachowania
nie zdarza³y siê czêsto. By³am jeszcze wielokrot-
nie œwiadkiem jego ogromnej ¿yczliwoœci dla lu-
dzi i autentycznej pokory, która mo¿e cechowaæ
jedynie ludzi prawdziwie wielkich, o czym nie
omieszkam napisaæ w dalszych moich wspo-
mnieniach.

Dziêki profesorowi F. Midurze mogliœmy ogl¹-
daæ multimedialne prezentacje o zabytkach archi-
tektonicznych Polski czy o architekturze Kresów
Wschodnich. Na tych spotkaniach wêdrowaliœmy
po Wilnie, podziwialiœmy piêkno Lwowa. By³y te¿
prezentacje dawnych dworków i dworów szla-
checkich, ich architektury i zwyczajów.

Koncerty wielokrotnie przygotowywaliœmy w ho³-
dzie wielkim postaciom Koœcio³a, datom zwi¹za-

45



nym z osob¹ Jana Paw³a II, organizowaliœmy pre-
zentacje ciekawych ksi¹¿ek np. o œ.p. ks. pra³acie
Tadeuszu Uszyñskim. Wszechstronnie wykszta³-
cony, absolwent wy¿szego Seminarium Duchow-
nym, absolwent teologii na UW, skierowany przez
kard. Stefana Wyszyñskiego na studia do Sorbo-
ny, w Instytucie Pastoralnym obroni³ pracê dok-
torsk¹ (Katecheza w Polsce w dobie wspó³czes-
nej). W latach 1966–1984 by³ rektorem koœcio³a
Œw. Anny w Warszawie, wp³yn¹³ znacz¹co na roz-
wój duszpasterstwa akademickiego, zorganizowa³
ruch pielgrzymkowy wœród m³odzie¿y, sam bê-
d¹c pu³kownikiem Wojska Polskiego otacza³ ser-
deczn¹ opiek¹ œrodowiska weteranów i komba-
tantów nie maj¹ce ¿adnej pomocy od w³adz.
Kiedy w roku 1984 obejmuje funkcjê proboszcza
w parafii p.w. Œw. Andrzeja Aposto³a przy ul.
Ch³odnej w Warszawie, œrodowiska te maj¹
wreszcie dobre warunki do spotkañ i dzia³añ.
W tym te¿ okresie ksi¹dz Pra³at powo³uje Komitet
Budowy Szko³y Katolickiej i buduje j¹ przy ul.
Ogrodowej 6. Wraz z bratem Kazimierzem tworzy
w Zuzeli w domu rodzinnym pañstwa Wyszyñ-
skich Muzeum Prymasa.

Prezentacja ksi¹¿ki o ks. pra³acie Tadeuszu
Uszyñskim odby³a siê przy pe³nej sali, a wielu
uczestników spotkania sk³ada³o œwiadectwa o do-
bru, jakiego doznali od niego.
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W Warszawie rozpoczê³y siê Noce Muzeów.
W³¹czyliœmy siê natychmiast organizuj¹c ró¿no-
rodne koncerty: by³y recitale chopinowskie, kon-
certy s³owno-muzyczne, recitale pieœni z akompa-
niamentem gitarowym czy najpiêkniejsze melodie
operetkowe. Wieczory te cieszy³y siê wielkim po-
wodzeniem.

Kiedy zabrak³o pana Porczyñskiego Stowarzy-
szenie podjê³o kontynuacjê tradycji spotkañ op³at-
kowych, do których wielk¹ wagê przywi¹zywali
Donatorzy. Na pocz¹tku pp. Porczyñscy finanso-
wali uroczyste koncerty, potem Orkiestra Wojska
Polskiego dawa³a w darze czêsto koncerty z dow-
cipn¹ konferansjerk¹, które organizowa³ p³k Boh-
dan Hanak, by³y to zawsze wieczory uroczyste,
otwarte dla wszystkich, a g³ównym goœciem by-
wa³ Prymas Polski kard. Józef Glemp. Tradycja ta
utrzyma³a siê jeszcze przez jakiœ czas (konkretnie
do r. 2016), a Goœciem Honorowym bywa³ te¿
kard. Kazimierz Nycz.

Ostatni koncert op³atkowy to by³ koncert eku-
meniczny z czterech ró¿nych koœcio³ów chrzeœci-
jañskich ze s³owem wstêpnym prof. dr. hab. Mar-
ka Mariana Drozdowskiego. Obecny by³ kard.
Kazimierz Nycz, który spotkanie to zamkn¹³ ser-
decznym podziêkowaniem skierowanym do Sto-
warzyszenia Przyjació³ Muzeum, ³amaliœmy siê
op³atkiem, uroczysty wieczór zakoñczy³ siê w ra-
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dosnej atmosferze. By³ to – jak siê okaza³o póŸniej
– ostatni nasz koncert, mimo i¿ patronat nad nim
obj¹³ kar. Kazimierz Nycz, jednak nie by³o to ju¿
we wspó³pracy z dyrekcj¹ Muzeum.

Tradycja zapocz¹tkowana przez pp. Porczyñ-
skich by³a dla nas spraw¹ œwiêt¹, jednak coraz
trudniej by³o nam kontynuowaæ koncerty dla
szkó³, które przynosi³y choæ skromny, ale pozwa-
laj¹cy na dzia³ania dochód. Zmienia³y siê osoby
zarz¹dzaj¹ce Muzeum. Po jakimœ czasie, nadzwy-
czaj dla nas trudnym, placówk¹ podj¹³ siê kie-
rowaæ prof. Marek Kwiatkowski (od pocz¹tków
istnienia Muzeum by³ zaanga¿owany w rozmiesz-
czanie tematyczne obrazów w poszczególnych
salach i by³ cz³onkiem wspomnianej ju¿ wy¿ej Rady
Artystycznej Kolekcji). By³ nam przychylny, ale
zmar³ po dwóch latach opieki nad Muzeum. Jed-
nak do koñca 2016-go roku, kiedy fundusze Mu-
zeum by³y coraz skromniejsze, to w³aœnie nasze
Stowarzyszenie dzia³a³o podtrzymuj¹c tradycje
kulturowo-artystyczne w imieniu naszym i dyrek-
cji. Œwiadcz¹ o tym drukowane z okazji koncertów
zaproszenia, gdzie zawsze na pierwszym miejscu
jako gospodarz wieczoru widnia³ dyrektor Mu-
zeum. Po œmierci prof. Marka Kwiatkowskiego
przez pewien czas nad Muzeum sprawowa³ opie-
kê ks. Miros³aw Nowak, ale by³ to z za³o¿enia
okres przejœciowy, bo ks. M. Nowak zajmowa³ siê
g³ównie rozbudow¹ Muzeum Archidiecezji i tam
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pe³ni³ rolê dyrektora. W Muzeum pojawi³a siê pani
Joanna Grzybowska, aby pe³niæ funkcjê zarz¹dzaj¹-
cej. Od pierwszych podejmowanych przez ni¹ de-
cyzji zrozumieliœmy, ¿e wspó³praca z ni¹ bêdzie
dla nas nadzwyczaj trudna.

Po 25-ciu latach bezinteresownej wiernej s³u¿-
by tej szlachetnej sprawie i drogiej nam pamiêci
Donatorów (pani Porczyñska zmar³a 5-go maja
2009 roku) mieliœmy przekonanie o koniecznoœci
zaproszenia do kierowania Stowarzyszeniem lu-
dzi m³odszych. Uda³o nam siê pozyskaæ dwóch
znakomitych artystów: Marcina £opackiego, pia-
nistê i dzia³acza spo³ecznego oraz Sebastiana Bo-
guszewskiego – œpiewaka, obdarzonego piêknym
g³osem i darem narracji. Obaj intensywnie zaanga-
¿owani w dzia³ania w swoich zawodach, pe³ni
zapa³u przedstawieni zostali kard. K. Nyczowi.
Odby³o siê godzinne spotkanie, serdeczna rozmo-
wa zakoñczona proœb¹ Kardyna³a o przedstawie-
nie na piœmie ich wizji pracy w tej placówce. Kar-
dyna³ twierdzi³, ¿e jest to okres przejœciowy,
musimy cierpliwie zaczekaæ, trwaæ bêdzie remont
jakieœ 2–3 miesi¹ce. M³odzi muzycy z³o¿yli swoje
propozycje dzia³añ i na Walnym ZjeŸdzie Stowa-
rzyszenia 19 wrzeœnia 2016 roku podjêli siê wa¿-
nych funkcji w nowym zarz¹dzie. Marcin £opacki
jako wice-prezes, Sebastian Boguszewski jako
skarbnik. Po zg³oszeniu do KRS-u mieliœmy siê
spotkaæ, aby zaplanowaæ dzia³ania.
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Bardzo cieszy³a nas perspektywa odm³odzenia
zarz¹du Stowarzyszenia, mieliœmy g³êbokie prze-
konanie, ¿e jest to potrzebne.

Zebranie pierwsze po za³atwieniu sprawy
w KRS-ie mia³o niespodziewany przez nas prze-
bieg. Obaj nowi cz³onkowie zarz¹du przyszli
twierdz¹c, i¿ nie mog¹ podj¹æ tu ¿adnych dzia³añ,
bo jak im zakomunikowa³a pani zarz¹dzaj¹ca:
„Stowarzyszenie nie ma prawa do tej siedziby”.
Oœwiadczenie to uzasadni³a decyzj¹ wojewody,
tylko ¿e bez potwierdzenia tego pismem urzêdo-
wym. Nie mog³o nas ju¿ nic zadziwiæ, miêdzy
innymi na pytanie czy bêdzie kontynuacja tradycji
op³atkowych spotkañ dla warszawiaków us³ysze-
liœmy: zapomnijmy o tym, p. Porczyñskiego ju¿
nie ma, nie bêdzie tu ¿adnych „tradycji” (cytujê
z pamiêci).

Nastêpn¹ nowin¹ by³o oœwiadczenie ww pani,
¿e prof. dr. hab. Franciszek Midura – nie jest ju¿
cz³onkiem Fundacji Arteks. Tak jak wszystkie
swoje zarz¹dzenia zakomunikowa³a nam i to ust-
nie, bez potwierdzenia na piœmie, ale tym razem
decyzjê swoj¹ przekaza³a telefonicznie i to nie Pro-
fesorowi, a mnie, pe³ni¹cej funkcjê sekretarza Sto-
warzyszenia. Wszystko dzia³o siê za jego plecami,
a miejsce, które piastowa³ z nadania dr. Porczyñ-
skiego od pocz¹tku istnienia Muzeum – zajê³a
ona. Sprawia³o to dziwne wra¿enie, ¿e Muzeum
jest zarz¹dzane przez ni¹ poza jakimkolwiek pra-
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wem, nie musi siê przejmowaæ ani obowi¹zuj¹-
cymi dotychczas zasadami ani form¹ prawn¹,
w jakiej zamocowane by³o powo³anie prof. F. Mi-
dury na cz³onka zarz¹du Fundacji Arteks.

W ksi¹¿ce wydanej z okazji 70-tych urodzin
profesora wœród wielu wypowiedzi znakomitych
autorytetów jego przyjaciele Janusz Merski i Jan
Pawe³ Piotrowski zatytu³owali swoje rozwa¿ania:
„Uczyni³ mapê Polski bardziej atrakcyjn¹” i poka-
zali mapê Polski z zaznaczonymi miejscami, gdzie
dzia³ania twórcze Profesora zmieni³y nasz kraj po-
zostawiaj¹c trwa³y œlad jego dokonañ. Mapa ta jest
wymownym owocem Jego dzia³añ na terenie
w³aœciwie ca³ej Polski. I jeszcze jedno ich zdanie:
„Profesor Franciszek Midura – wielka osobowoœæ
polskiej kultury i turystyki (…)dbaj¹c o promowa-
nie innych osób – nie pisa³ o sobie”.

Ta skromnoœæ Profesora chyba by³a winna for-
my, jaka zosta³a wybrana do „przebudowy” sk³a-
du cz³onków Fundacji ARTEKS. Nale¿y wiêc do-
daæ kilka informacji na temat Profesora: Od roku
1999 jest Profesorem Wy¿szej Szko³y Turystyki
i Hotelarstwa w Warszawie, od 2003 roku Prorek-
torem a nastêpnie Rektorem tej uczelni, od roku
2008 do dziœ wyk³adowc¹ Wy¿szej Szko³y Spo-
³eczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lu-
blinie. Jest autorem ponad 180-ciu opracowañ
naukowych, w tym 10 ksi¹¿ek z zakresu muzeal-
nictwa, turystyki oraz sztuki ludowej.
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Za swoj¹ dzia³alnoœæ Profesor zosta³ odznaczo-
ny i wyró¿niony Krzy¿ami: Oficerskim i Kawaler-
skim OOP (Ordery Odrodzenia Polski), Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia-
³acz Turystyki”, Odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz
Kultury”, Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ PTTK, Z³ot¹
Odznak¹ PTTK „Za zas³ugi w pracy wœród m³o-
dzie¿y” i inne. W roku 2001 Walny Zjazd PTTK
w Warszawie nada³ mu Godnoœæ Cz³onka Hono-
rowego PTTK, a w roku 2013 otrzyma³ tytu³ Ho-
norowego Obywatela Wêgrowa.

Ta nowa forma za³atwiania spraw w Muzeum
sta³a siê faktem. Trudno o tym pisaæ, jednak nie
mo¿emy milczeæ, obowi¹zuje nas PRAWDA. Je-
steœmy to winni naszym cz³onkom.

Dzia³aj¹c z coraz wiêkszym tupetem i nie przej-
muj¹c siê w ¿adnym razie przys³uguj¹cymi nam
prawami pani zarz¹dzaj¹ca oœwiadczy³a, ¿e ma-
my zabraæ st¹d dokumenty Stowarzyszenia, co
jest „decyzj¹ wojewody”. (Decyzja znowu prze-
kazana ustnie). W takiej sytuacji mogliœmy albo
zlikwidowaæ Stowarzyszenie, albo je zawiesiæ
oczekuj¹c, a¿ Muzeum otrzyma dyrektora, który
bêdzie godnie kierowa³ t¹ wspania³¹ „Œwi¹tyni¹
kultury”, jak wielu nazywa³o nasze Muzeum.

Decyzjê w tej sprawie podj¹æ musimy zgodnie
z naszym statutem na walnym zebraniu naszego
Stowarzyszenia.

Jeœli chodzi o lekcje muzealne prowadzone
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przez Wies³awê D³ubak-Be³deck¹, trwa³y one do
koñca roku szkolnego 2017/18. W lekcjach tych
uczestniczy³y zarówno szko³y warszawskie jak
i wycieczki z ró¿nych miejsc Polski. Przed roz-
poczynaj¹cym siê rokiem szkolnym 2018/19
p. Wies³awa dowiedzia³a siê, ¿e cena biletu dla
jednego ucznia wynosiæ bêdzie 15,– z³. By³o jasne,
¿e jest to cena nie do przyjêcia, mimo to p. Wie-
s³awa przeczytawszy na stronie internetowej Mu-
zeum Kolekcji, ¿e jest ono czynne postanowi³a
wybraæ siê osobiœcie, aby zobaczyæ jak wygl¹da
sytuacja na miejscu. Szko³y zaprzyjaŸnione od lat
z tym miejscem, maj¹c wiele atrakcyjnych propo-
zycji w Warszawie, straci³yby z nami kontakt.
Okaza³o siê, ¿e galeria jest zamkniêta. Otrzyma³a
wiadomoœæ od portiera, ¿e czynne s¹ jedynie trzy
sale. Jednak nie mog³a zobaczyæ jakie obrazy tam
siê znajduj¹, gdy¿ nie zosta³a wpuszczona do ¿ad-
nej z tych sal. Tak zerwano ostatni¹ szansê wspó³-
pracy z m³odzie¿¹, co by³o zawsze wielk¹ radoœci¹
pp. Porczyñskich.

Pozostaje pytanie: kto odpowiada za fa³szywe
informacje na stronie internetowej Muzeum Ko-
lekcji im. Jana Paw³a II?



Podziêkowania i wspomnienia ludzi,
którzy wraz z nami tworzyli tu koncerty,
b¹dŸ s³u¿yli swoj¹ wiedz¹ i autorytetem

Ju¿ od œmierci dyrektora Bogdana Kuranta co-
raz czêœciej wystêpowa³y utrudnienia w naszych
dzia³aniach. Coraz niechêtniej udzielano nam zgo-
dy na koncerty, ale nadal to my organizowaliœmy
spotkania, które reprezentowa³y w wa¿nych mo-
mentach ca³e Muzeum. W tych coraz trudniej-
szych dla nas warunkach mogliœmy mimo wszyst-
ko realizowaæ dzia³ania statutowe dziêki oddanej
nam grupie przyjació³. Myœlê, ¿e tym najwierniej-
szym przyœwieca³a wspólna œwiadomoœæ rangi
daru otrzymanego od pp. Porczyñskich jak i cena,
któr¹ Darczyñcy musieli zap³aciæ za bezintere-
sown¹ mi³oœæ do Polski. Wa¿ne jest, aby nie za-
brak³o w naszych wspomnieniach tych najwier-
niejszych osób.

Prof. dr hab. Marek Marian Drozdowski – zna-
komity historyk, wielki spo³ecznik czerpi¹cy z tra-
dycji swego rodu, naukowiec i pisarz z ogromnym
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dorobkiem zarówno naukowym jak i spo³ecznym
zas³uguje na osobne obszerne opracowanie i nie
jest do ogarniêcia w tym podziêkowaniu. Iloœæ pu-
blikacji naukowych, sylwetek wielkich Polaków,
wiedza historyczna, niezmordowane dzia³ania
w wielu dziedzinach i regionach Polski, zas³ugi
dla Warszawy, pomniki zaistnia³e wskutek jego
dzia³añ np. Stefana Starzyñskiego (rok 1992), Hen-
ryka Sienkiewicza (rok 2000), Tadeusza Koœciuszki
(rok 2010) tablice pami¹tkowe i epitafia Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego, Ignacego Jana Paderewskie-
go czy Wojciecha Korfantego – wszystko to za-
owocowa³o ogromn¹ iloœci¹ odznaczeñ, z³otych
medali, m.in. medal Tadeusza Manteuffla za za-
s³ugi dla Instytutu Historii PAN, medal za zas³ugi
dla Metropolii Warszawskiej, Pierœcieñ gen. Halle-
ra od Z.G. Ligi Morskiej i Rzecznej, nagroda im.
Witolda Hulewicza od Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich, odznaczenie Brata Alberta czy Medal
Zwi¹zku Pi³sudczyków, honorowe obywatelstwa
(£ajsk, Stalowa Wola). Profesor do dziœ nie ustaje
w dzia³aniach i w planach, obecnie pracuje nad ko-
lejnymi ksi¹¿kami i jest inspiratorem powstaj¹-
cych kolejnych pomników. Od samych pocz¹tków
zwi¹zany by³ z Muzeum jako Przewodnicz¹cy Ko-
mitetu Cz³onków Rady Naukowej Kolekcji, w któ-
rej sk³ad wchodzili wybitni przedstawiciele nauki
i sztuki. W ksi¹¿ce p.t.: „Kolekcja im. Jana Paw³a II
Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyñskich” przy-
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toczy³ w s³owie wstêpnym cytat z Listu œw. Paw³a
do Rzymian: Mi³oœæ niech bêdzie bez ob³udy! Miejcie
wstrêt do z³ego, pod¹¿ajcie za dobrem. W mi³oœci bra-
terskiej nawzajem b¹dŸcie ¿yczliwi! W okazywaniu czci
jedni drugich przeœcigajcie siê! Pe³nijcie s³u¿bê Panu!

Prof. Drozdowski wspó³pracowa³ z nami wie-
lokrotnie. Do dziœ szczycimy siê jego ¿yczliwoœci¹
i trosk¹ o losy Muzeum i Stowarzyszenia. Nasze
podziêkowania wyraziliœmy przyznaj¹c Mu tytu³
Honorowego Cz³onka naszego Stowarzyszenia.

Pan Mecenas Stanis³aw Szaryk, znakomity
nasz opiekun prawny. Jego troskliwe czuwanie na
stanowisku przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej
dawa³o nam pewnoœæ, ¿e wszystko bêdzie w po-
rz¹dku. Mimo wielu obowi¹zków jako aktywny
prawnik s³u¿y Stowarzyszeniu w sposób bardzo
nietypowy. Zamiast oczekiwaæ jakiejœ rekompen-
saty zapisa³ siê w poczet cz³onków Stowarzysze-
nia i… p³aci³ nam sk³adki. Jedyn¹ form¹ naszej
wdziêcznoœci by³o przyznanie panu Stanis³awowi
Szarykowi tytu³u Cz³onka Honorowego Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Muzeum Kolekcji im. Jana
Paw³a II. Panie Mecenasie Dziêkujemy!

Trzeci¹ osob¹ wyró¿nion¹ t¹ form¹ podziê-
kowania jest pani Jadwiga Walicka. Jej wiernoœæ,
precyzja i doœwiadczenie s¹ nam wci¹¿ bardzo
pomocne. Jest najwierniejszym cz³onkiem Stowa-
rzyszenia, zawsze do dyspozycji, ca³ym sercem
troszcz¹ca siê o sprawy zwi¹zane z Kolekcj¹ i ze
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Stowarzyszeniem, co jest szczególnie trudne z ra-
cji na powa¿n¹ niedyspozycjê jej wzroku. Si³y do
nadzwyczaj wiernej s³u¿by czerpie z ogromnej
wdziêcznoœci za ten wspania³y dar pañstwa Por-
czyñskich.

Wyrazy wdziêcznoœci winni jesteœmy artystom,
bo to oni zapewniali wysoki poziom naszych kon-
certów. Wykonawców mieliœmy wielu znakomi-
tych, dziêkujemy wszystkim, którzy s³u¿yli nam
swoimi talentami. Muszê wspomnieæ œwiatowej
s³awy sopranistkê pani¹ Stefaniê Woytowicz, go-
r¹c¹ patriotkê wielce nam ¿yczliw¹, dziêki której
mogliœmy ofiarowaæ naszym goœciom w jej wyko-
naniu koncert pt: „W ho³dzie Ojcu Œwiêtemu Jano-
wi Paw³owi II”.

Wœród osób, które pracowa³y z nami najd³u¿ej:
Barbara Kobrzyñska, absolwentka Pañstwowej

Wy¿szej Szko³y Teatralnej w Krakowie im. Lud-
wika Solskiego. Artystka zwi¹zana by³a kolejno
z kilkoma teatrami – wœród nich ze scen¹ krakow-
sk¹, katowick¹, wreszcie warszawsk¹. Jej ogromne
doœwiadczenie, znakomita znajomoœæ literatury
piêknej, kultura i ukochanie sceny, talent i elegan-
cja, wszystko to sk³ada siê na sumê klasy, z jak¹
s³u¿y³a temu wspania³emu miejscu.

Anna Kurpiñska – absolwentka Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina – wokalistka
i pedagog Instytutu Kszta³cenia Organistów. Jej
talent pracy z m³odzie¿¹, delikatnoœæ po³¹czona
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z autentyczn¹ ¿yczliwoœci¹, piêkno jej g³osu i wy-
j¹tkowe ciep³o by³y powodem mi³ego przyjmowa-
nia przez publicznoœæ. Jeœli by³a potrzeba, prowa-
dzi³a koncert, organizowa³a z w³asnej inicjatywy
przedstawienia dla dzieci, podejmowa³a z powo-
dzeniem te¿ inne role, zawsze w mi³ej atmosferze,
co ceniliœmy w niej ogromnie, jednak najchêtniej
wystêpowa³a œpiewaj¹c zarówno pieœni powstañ-
cze, u³añskie, modlitewne czy repertuar rozryw-
kowy.

Ma³gorzata Szymañska-Sadlakowska – pia-
nistka i œpiewaczka, absolwentka Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie forte-
pianu i £ódzkiej Akademii Muzycznej im. Gra-
¿yny i Kiejstuta Bacewiczów w klasie œpiewu. Jej
zawdziêczamy znakomite wykonania muzyki
F. Chopina oraz wielokrotnie udzia³ w ró¿nych
koncertach zarówno dla szkó³, jak w Nocach Mu-
zeów, czy w innych programach muzycznych.

Koniecznie trzeba wspomnieæ Jana Józefa Kas-
przyka, przez kilkanaœcie lat by³ z nami w ka¿dym
przedsiêwziêciu, wnosz¹c swój wielki talent sce-
niczny, inwencjê, propozycje rozwi¹zañ lub
w³asny scenariusz. Doskona³a znajomoœæ historii,
znajomoœæ pieœni patriotycznych, piêkny œpiew.
Zdradzi³ nas jednak z wielk¹ polityk¹, gdzie
sprawdza siê doskonale, a my ¿yczymy Polsce
i Polakom wykorzystania jego patriotyzmu, inteli-
gencji i wiernej mi³oœci do Ojczyzny. To piêkny,
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niez³omny charakter. Cieszymy siê ogromnie, ¿e
dzia³a w polityce i wierzymy, ¿e odegra w niej
jeszcze wielk¹ rolê.

Dziêkujemy Wam Kochani za to, ¿e s³u¿¹c
swoimi talentami byliœcie czêsto ca³kowicie bez-
interesowni, dla was wa¿ne by³o jedynie, aby to,
czego siê podejmowaliœcie by³o jak najlepiej wy-
konane. Myœlê, ¿e ³¹czy³o nas po prostu jedno:
mi³oœæ do tych wspania³ych Polaków – Janiny
i Zbigniewa Porczyñskich i oburza³a krzywda
jaka ich spotka³a w ukochanej OjczyŸnie.


