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Wiktor Kowalczyk 
Muzeum Narodowe w Lublinie

Władysława Zossel-Wojtysiak
emerytowany pracownik Muzeum Lubelskiego w Lublinie

Stanisław Czarniecki i jego zasługi dla Muzeum Lubelskiego. 
Dwugłos*

Stanisław Czarniecki and his merits for the Lublin Museum. Dialogue

W kolekcjonerstwie trzeba [...] lubownictwa i znajomości rzeczy, celu jakiegoś i myśli  
w zbieraniu, trzeba w ostatku, żeby to, co się tak mozolnie uciułało, na coś się przydać mogło1.

formom działalności społecznej (wzorem społecz-
nika był dla niego Stefan Żeromski). W drugiej 
połowie lat 20. XX wieku podjął pracę społeczną 
w Nałęczowie jako członek tamtejszej Komisji In-
westycyjnej (przemianowanej później na Komisję 
Zdrojową), zajmującej się rozwojem uzdrowiska. 
Przyczynił się również do utworzenia Uniwersyte-
tu Ludowego, a w 1928 roku został prezesem To-
warzystwa Przyjaciół Nałęczowa. Kiedy w wyniku 
kryzysu gospodarczego upadłość ogłosiła jedna ze 
spółdzielni („Spólnota”), której weksle żyrował, 
na spłatę zadłużenia był zmuszony przeznaczyć 
swój cały dotychczasowy dorobek i część bieżące-
go wynagrodzenia.

Z tej przyczyny wiosną 1930 roku dziewięcio-
letni wówczas Staś wraz z mamą, siostrą Barbarą 
(1927–1998) i bratem Stefanem (1923–2016) 
musieli opuścić lubelskie mieszkanie i przenieść 
się do Nałęczowa. Rok później rodzina wyprowa-
dziła się do Krakowa, gdzie ojciec otrzymał kolejną 
posadę okręgowego inspektora pracy. Gdy pięć lat 
później, po fali niezasłużonej krytyki, przeniesiono 
go w stan spoczynku, ponownie zaangażował się 
w działalność spółdzielczą i to na wyjątkowo dużą 
skalę. Szerzej o tym i dalszych kolejach życia oraz 
działalności Stefana F. Czarnieckiego pisze Irena 
Paczyńska2.

Nic dziwnego, że również jego syn, Stanisław, 
od młodości związał się z ruchem spółdzielczym 
i społecznikowskim. W okresie okupacji niemiec-
kiej i w pierwszych latach po wojnie kierował za-

2 I. Paczyńska, Stefan Franciszek Czarniecki – spół-
dzielca i społecznik, [w:] Polska i Polacy w XIX–XX wieku. 
Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskie-
mu w 70. rocznicę Jego urodzin, red. K. Ślusarek, Kraków 
2002, s. 103–133.

Z okazji przypadających w tym roku jego set-
nych urodzin pragniemy przypomnieć osobę dok-
tora Stanisława Czarnieckiego (1921–2013) – 
geologa, historyka nauki, bibliofila, współtwórcę 
ruchu spółdzielczego, społecznika i wychowawcę 
młodzieży, który w ciągu trwającej trzydzieści lat 
współpracy z Muzeum Lubelskim (obecnie: Mu-
zeum Narodowym w Lublinie), w szczególności zaś 
z dwoma jego oddziałami: Muzeum Historii Mia-
sta Lublina i Dworkiem Wincentego Pola, wniósł 
niebagatelny wkład do zbiorów oraz w działalność 
tej instytucji.1

Urodził się 6 maja 1921 roku w Lublinie. 
Jego rodzicami byli Stefan Franciszek Czar-
niecki (1891–1978) oraz Jadwiga ze Ślaskich 
(1896–1992). Ojciec od najmłodszych lat był za-
angażowany w działalność społeczną i polityczną 
o charakterze lewicowym. Na początku I wojny 
światowej rozpoczął pracę spółdzielczą na Kuja-
wach, współpracował tam też z Polską Organiza-
cją Wojskową. W 1919 roku został zatrudniony 
w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej w War-
szawie, a po kilku miesiącach otrzymał nomina-
cję na okręgowego inspektora pracy w Lublinie. 
Z miastem tym pozostał związany do 1931 roku. 
Obok pracy urzędniczej intensywnie rozwijał 
tu aktywność spółdzielczą; był prezesem koope-
ratywy Stowarzyszenia Pracowników Państwo-
wych i Komunalnych, zorganizował Okręgowe 
Spółdzielcze Stowarzyszenie „Spólnota”, a także 
spółdzielnie: „Placówkę Lubelską”, „Włościań-
ską” i „Kredytową”. Oddawał się również innym 

* Pierwsza część tekstu została napisana przez Wik-
tora Kowalczyka, druga zaś jest autorstwa Władysławy 
Zossel-Wojtysiak.

1 I. Kraszewski, Listy do Redakcji „Gazety Warszaw-
skiej”, Warszawa 1851.
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łożoną przez ojca krakowską Spółdzielnią Wydaw-
niczą „Czytelnik” (1940–1949). 

W latach 1950–1954 odbył studia wyższe z za-
kresu geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, po 
których ukończeniu został pracownikiem Instytu-
tu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie. W roku 1960 wziął udział w wypra-
wie naukowej na Spitsbergen, a na podstawie ze-
branych materiałów przygotował i obronił w 1964 
roku rozprawę doktorską. Był autorem wielu 
publikacji z zakresu geologii stratygraficznej i pa-
leontologii oraz historii nauk o Ziemi, a ponadto 
stworzył i przez lata prowadził Pracownię Historii 
Polskiej Geologii.

W późniejszym czasie podejmował również 
legalną i nielegalną działalność oświatowo-wy-
chowawczą wśród młodzieży, między innymi 
w Towarzystwie Przyjaciół Książki, Związku Mło-
dzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA, Niezależ-
nym Zrzeszeniu Studentów (w ramach Uniwer-
sytetu Latającego), Towarzystwie Przyjaciół Szkół 
Staszicowskich czy Polskim Towarzystwie Tury-
styczno-Krajoznawczym (na przykład brał udział 
w organizowaniu rajdów szlakiem Marcina Bore-
lowskiego „Lelewela”). 

Znaczące miejsce w jego pracy naukowej i spo-
łecznej od samego początku zajmowała postać 
ks. Stanisława Staszica, któremu poświęcił wiele 
publikacji, wystaw i wystąpień.

Jeden z egzemplarzy Pokłosia staszicowego3, 
publikacji sumującej dokonania autora w  tym 
zakresie, wydanej nakładem Muzeum Stanisława 
Staszica w Pile, ofiarował Doktor Władysławie 
Zossel-Wojtysiak, która w latach 1977–2000 była 
kierownikiem Dworku Wincentego Pola (wów-
czas oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie). 
W dedykacji napisał: „Pani Władysławie, której 
telefon przed laty uruchomił lawinę, jakiej zale-
dwie część znalazła się w »Pokłosiu«, z wdzięcz-
nością i podziwem – Stanisław Czarniecki, 30 IX 
2009”.

Nim ów telefon zadzwonił, dr Stanisław Czar-
niecki zjawił się najpierw w Muzeum Historii 
Miasta Lublina, na Bramie Krakowskiej, a był 
to rok 1983. Podarował wówczas placówce dwa 
pierwsze dokumenty: rachunek za pobyt w Hotelu 
Europejskim w Lublinie z października 1925 roku 
oraz legitymację członkowską Polskiego Akade-
mickiego Związku Zbliżenia Międzynarodowego 
„Liga” z roku 1935. Jednocześnie zaprosił Jadwigę 
Chmielak i Grażynę Jakimińską, pracujące wów-
czas w owym oddziale Muzeum Lubelskiego, na 

3 S. Czarniecki, Pokłosie staszicowskie, Piła 2009.

rajd i wystawę do Batorza, a następnie do siebie, 
do Krakowa.

Nawiązana znajomość przez kolejne dziesięcio-
lecia zaowocowała stu kilkudziesięcioma dalszymi 
darami i zakupami, wśród których znajdziemy: 
książki, broszury, czasopisma, dokumenty i druki 
akcydensowe dotyczące historii Lublina (zwią-
zane z jego życiem politycznym, gospodarczym 
i  społeczno-kulturalnym), pocztówki, fotografie 
czy ryciny z widokami zabytkowych budowli oraz 
dawne plany miasta. Ostatnie pozycje w księdze 
inwentarzowej muzealiów pochodzą z września 
2013 roku.

Ze względu na wartość historyczną i znacze-
nie dokumentacyjne spośród obiektów nabytych 
do zbiorów Muzeum Historii Miasta Lublina za 
pośrednictwem doktora Czarnieckiego na szcze-
gólną uwagę zasługują cztery historyczne plany 
Lublina, pokazujące jego dawną topografię: śród-
mieścia z końca XIX wieku z ilustrowaną legendą 
(między innymi z wizerunkiem nieistniejącej już 
cerkwi na placu Litewskim), plan miasta z począt-
ku XX wieku z opisem polsko-rosyjskim (z czasów, 
gdy Lublin znajdował się jeszcze pod zaborem 
rosyjskim), opracowany i wydany przez Witolda 
Cholewińskiego (1869–1941), lubelskiego wy-
dawcę, księgarza i autora przewodników miej-
skich, plan Lublina z lat 30. XX wieku o walorach 
estetycznych oraz plan Wielkiego Miasta Lublina 
z 1931 roku.

Równie ciekawym zabytkiem jest dokument 
Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego – jednej z prężniejszych organizacji 
w  ówczesnym Lublinie, stanowiącej ośrodek ży-
cia społeczno-kulturalnego właścicieli ziemskich 
z całej guberni lubelskiej – z 1863 roku dotyczący 
sprzedaży dóbr ziemskich Krężnica Okrągła. 

W zbiorach Muzeum Historii Miasta Lub-
lina znalazły się również dziewiętnastowieczna 
edycja Roxolanii Sebastiana Fabiana Klonowica, 
a także wydane w drugiej połowie tego stulecia, 
nakładem lubelskiej drukarni Michaliny Kossa-
kowskiej, nabożeństwa do św. Antoniego Padew-
skiego (patrona miasta Lublina) oraz do relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego. Z pierwszych dekad XX 
wieku pochodzą: list do dra Wacława Lasockiego, 
prezesa Rady Zakładu Leczniczego w Nałęczowie, 
wysłany z Krakowa w 1906 roku, druk okolicznoś-
ciowy wydany z okazji 125. rocznicy Konstytucji 
3 maja ze znakiem Wydziału Narodowego w Lub-
linie z 1916 roku, ostatnia wola Jadwigi hr. Pole-
tyło, spisana w Lublinie w 1918 roku, a potwier-
dzona przez Sąd Powiatowy Cywilny w Krakowie, 
w której mowa między innymi o zapisach dobro-
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Rachunek z Hotelu  
Europejskiego w Lublinie  
z 1925 roku. Pierwszy dar  
doktora Stanisława Czarnieckiego  
dla Muzeum Historii  
Miasta Lublina (1983 rok)

Pocztówka z serii typy ludowe z okolic Lublina. Wydawnictwo 
Józef Wasilewski, Władysław Cholewiński, Lublin, lata 20.–30. 

XX wieku. Zakup od doktora Stanisława Czarnieckiego  
(1988 rok)

Bon Obrony Przeciwlotniczej wyemitowany na zlecenie ministra skarbu 
przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie w czerw-

cu 1939 roku. Dar doktora Stanisław Czarnieckiego (1994 rok)

Plan Lublina z końca XIX wieku. Zakup od doktora Stanisław Czarnieckiego (1992 rok)
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czynnych na rzecz ubogich mieszkańców Lublina, 
oraz seria dokumentów związanych z przygotowa-
niami lokalnych władz wojskowych do oficjalnej 
wizyty w Lublinie Naczelnika Państwa Józefa Pił-
sudskiego, który w styczniu 1920 roku zatrzymał 
się w mieście nad Bystrzycą w drodze do Kijowa. 

Osobną grupę muzealiów uzyskanych dzięki 
doktorowi Czarnieckiemu stanowią dokumenty 

dotyczące życia społecznego z okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego: odezwa do 
mieszkańców powiatu puławskiego w spra-
wie wsparcia obrony Lwowa z 1919 roku, 
druk dotyczący obchodów pierwszej rocznicy 
biskupstwa księdza Mariana Fulmana z 1919 
roku, koperta z nadrukiem Komitetu Budo-
wy Pomnika Jana Kochanowskiego w  Lub-
linie adresowana do Kazimierza Dobrowol-
skiego, socjologa, profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, z 1931 roku, Sprawozdanie 
pierwsze za lata 1927–1932 sporządzone 
przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lub-
linie, które zainicjowało badania naukowe 
nad przeszłością miasta, oraz Bon Obrony 
Przeciwlotniczej wartości dwudziestu zło-
tych z czerwca 1939 roku.

Ciekawie prezentują się różnotematycz-
ne broszury, jak chociażby: druki z teksta-
mi Jana Hempla (1877–1937), związanego 

z Lublinem społecznika, socjalisty i myśliciela, ka-
talog wystawy entomologicznej ze zbiorów Anto-
niego Dryi, zorganizowanej w sali Rady Miejskiej 
w Lublinie w marcu 1928 roku, czy Wybór insce-
nizacji wydany przez Lubelski Związek Teatrów 
i Chórów Ludowych w 1931 roku.

Do zbiorów muzealnych została także włączo-
na seria barwnych pocztówek wyszukanych przez 
doktora Czarnieckiego w krakowskich antykwa-
riatach. Wśród nich znalazły się: karty z rysunka-
mi typów ludowych z Lubelszczyzny, wykonane 
na podstawie zdjęć autorstwa lubelskiego foto-
grafika Józefa Wasilewskiego i wydane nakładem 
lubelskiej księgarni Witolda Cholewińskiego, 
pocztówki z typami ludowymi z Lubelszczyzny we-
dług rysunków Konstantego Kietlicza-Rayskiego 
(1868–1924) czy kartki z widokami Lublina wy-
dane przez Salon Malarzy Polskich i Wydawnic-
two „Sztuka” w Krakowie w latach 1916–1918.

Warte wzmianki są również dokumenty z okre-
su okupacji hitlerowskiej: proklamacja guberna-
tora generalnego wydana przez Hansa Franka 
w 1939 roku, w postaci afisza informacyjnego 
rozwieszanego na ulicach miasta, a także seria 
czterech znaczków pocztowych wydanych w Ge-
neralnej Guberni w 1942 roku z okazji 600-lecia 
„niemieckiego miasta Lublina” (między innymi 
z widokiem Bramy Krakowskiej).

Za pośrednictwem Stanisława Czarnieckie-
go do zbiorów trafiły także drzeworyty autorstwa 
Kazimierza Wiszniewskiego, artysty związanego 
z Lublinem i Krakowem, przedstawiające: Hiero-
nima Łopacińskiego (1860–1906) – lubelskiego 
bibliofila i regionalistę, inicjatora powstania Mu-

Seria znaczków pocztowych wydana przez Generalną Gubernię z okazji 
600-lecia „niemieckiego miasta Lublina” wraz ze stemplem okolicznościo-
wym z 1942 roku. Zakup od doktora Stanisława Czarnieckiego (1996 rok)

Portret Wincentego Pola, drzeworyt Aleksandra Regul-
skiego (1839–1884) według rysunku Franciszka Tegazzo 
(1829–1876) z publikacji Albumy biograficzne zasłużonych 
Polaków i Polek wieku XIX, Warszawa 1901–1903. Zakup 

od doktora Stanisława Czarnieckiego (1989 rok)
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zeum Lubelskiego – a także widoki zabytkowych 
budowli Lublina wykonane w dwudziestoleciu 
międzywojennym.

Spośród fotografii warto wymienić chociażby: 
albumik z widokami Lublina z około 1918 roku, 
zdjęcie z kolonii letnich dla dzieci w Kazimierzu 
Dolnym zorganizowanych przez Stefana Francisz-
ka Czarnieckiego około 1920 roku czy tableau 
członków Zarządu Spółdzielni „Spólnota” (między 
innymi ze Stefanem Franciszkiem Czarnieckim, 
ojcem Darczyńcy) z około 1922 roku. Z punk-
tu widzenia ikonografii miasta ważne są również 
fotografie ukazujące: lubelski zamek, kościół pw. 
św. Wojciecha i fragment dawnej dzielnicy żydow-
skiej od strony południowej z około 1923 roku, 
fragment Starego Miasta z Bramą Krakowską od 
strony ulicy Bramowej (lata 30. XX wieku) czy też 
zabudowę ulicy Podwale, z kościołem pw. św. Mi-
kołaja na Czwartku, Gimnazjum Biskupim i daw-
ną Szkołą Powszechną nr 3 przy ulicy Szkolnej 
w tle (z lat 30. XX wieku).

Oprócz tego doktor Czarniecki przekazał Mu-
zeum zbiorów pojedyncze numery czasopism wy-
dawanych w Lublinie bądź zawierających artykuły 
na temat miasta, a wśród nich: „Asa” (Kraków 
1939), „Głos Narodu” (Kraków 1918), „Kłosy” 
(Warszawa 1872, 1879), „Komunikat: Dwuty-
godnik Stowarzyszenia Spółdzielczego Pracowni-
ków Państwowych i Komunalnych w  Lublinie” 
(Lublin 1921), „Kurier Literacko-Naukowy” – 
dodatek do „Ilustrowanego Kuriera Codzienne-
go” (Kraków 1928, 1935), „Mały Światek” (Lwów 
1906), „Naszą Pracę” (Lublin 1922), „Nowy Głos 
Lubelski” (Lublin 1943), „Ognisko Nauczyciel-
skie” (Lublin 1939), „Poranną Ziemię Lubelską” 
(Lublin 1920), „Pracę” (Poznań 1912), „Rzeczy-
pospolitą” (Lublin 1944), „Spółdzielcę Lubel-
skiego” (1922), „Szkołę Polską” (Lublin 1917), 
„Świat” (Warszawa–Kraków 1912), „Tygodnik 
Ilustrowany” (Warszawa 1895, 1908, 1930), „Wę-
drowca” (Warszawa 1900), „Ziemię” (Warszawa 
1930, 1937, 1956, 1957, 1958), „Ziemię Lubel-
ską” (Lublin 1921, 1923) czy „Życie Spółdzielcze” 
(Lublin 1928)4.

W trakcie pierwszej gościny w krakowskim 
domu Doktora wśród mnóstwa książek panie ku-
stosz z Muzeum Historii Miasta Lublina zauwa-
żyły teczkę zatytułowaną „Wincenty Pol”. Po po-
wrocie wiadomość o niej przekazały Władysławie 

4 Autor uprzejmie dziękuje Małgorzacie Surmacz 
i Aleksandrowi Furtakowi za pomoc przy przeglądzie i wa-
loryzacji zbiorów Muzeum Historii Miasta Lublina pod 
kątem nabytków pochodzących od dra Stanisława Czar-
nieckiego.

Zossel-Wojtysiak, namawiając, by zainteresowała 
się jej zawartością. I tak z rokiem 1985 „ciężar” 
kontaktów i współpracy Stanisława Czarniec-
kiego z Muzeum Lubelskim zaczął przesuwać się 
w stronę Dworku Wincentego Pola. 

W charakterze anegdoty można dodać, że po-
łowa lat 80. zeszłego stulecia to także czas, kie-
dy piszący te słowa poznał doktora Stanisława 
Czarnieckiego i to przy swym obecnym biurku 
w Dworku Wincentego Pola, które wtedy należa-
ło do Współautorki tego dwugłosu.

Doktor był w Dworku przede wszystkim ini-
cjatorem i współtwórcą czterech ważnych wystaw 
czasowych: „Stanisław Staszic. Wystawa ze zbio-
rów dra Stanisława Czarnieckiego z Krakowa” 
(1985), „Wincenty Pol czy Seweryn Korzeliński 
w rysunku Artura Grottgera. Historia pewnej po-
myłki” (1986), „Wincenty Pol i Ludwik Zejszner 
– pierwsi profesorowie nauk o Ziemi Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego” (1989) oraz „Przez książkę 
widzieć człowieka” (1990). Także tej placówce 
podarował wiele książek, w tym kilka wydań dzieł 
literackich i naukowych patrona Muzeum, czaso-
pisma z tekstami związanymi tematycznie z obsza-
rem jego zainteresowań, dawne mapy, jak również 
ryciny i pocztówki, czy to z wizerunkami samego 
Wincentego Pola, czy też podobiznami występują-
cych w jego biografii postaci albo widokami miejsc 
pobytu. Pierwszą otrzymaną odeń pozycją był eg-
zemplarz „Kuriera Literacko-Naukowego” z 1937 
roku z artykułem Zdzisława K. Wójcika zatytuło-
wanym Wincenty Pol – pionier polskich geografów. 

Sporny portret – pretekst wystawy „Wincenty Pol czy Se-
weryn Korzeliński w rysunku Artura Grottgera. Historia 

pewnej pomyłki” z 1986 roku, fot. Wiktor Kowalczyk
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Wernisaż wystawy „Wincenty 
Pol i Ludwik Zejszner – pierwsi 
profesorowie nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Jagiellońskiego” 
z 1989 roku. W drzwiach pośrodku 
Władysława Zossel-Wojtysiak, po jej 
lewej stronie doktor Stanisław 
Czarniecki, fot. Piotr Maciuk

Fragment ekspozycji „Przez książkę 
widzieć człowieka” z 1990 roku,  

fot. Piotr Maciuk

Uczestnicy uroczystości nadania 
doktorowi Stanisławowi 
Czarnieckiemu Orderu Białego 
Kruka ze Słonecznikiem  
w 1990 roku, fot. Piotr Maciuk
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Spośród nabytków, które dzięki Sta-
nisławowi Czarnieckiemu wzbogaciły 
zbiory Dworku Wincentego Pola, na uwa-
gę zasługują portrety patrona Muzeum. 
Pierwszy z nich to litografia autorstwa 
Maksymiliana Fajansa przedstawiająca wi-
zerunek poety z lat młodości (z około 1835 
roku). Drugim jest konterfekt wykonany 
techniką drzeworytu przez Aleksandra 
Regulskiego według rysunku Franciszka 
Tegazzo, a zreprodukowany w publikacji 
Album biograficzne zasłużonych Polaków 
i  Polek wieku XIX, wydawanej w Warsza-
wie w latach 1901–1903. Ważna jest rów-
nież ilustracja prasowa przedstawiająca 
Firlejowszczyznę pod Lublinem – dworek, 
który w latach 1804–1810 stanowił włas-
ność rodziców Wincentego, a w roku 1860 
został nabyty i  ofiarowany w darze Polo-
wi przez lubelskich obywateli ziemskich. 
Ukazała się ona na stronie tytułowej 327. 
numeru „Tygodnika Ilustrowanego” z roku 
1874, jako wspomnienie zmarłego półtora 
roku wcześniej poety-geografa (notabene 
z błędnym podpisem informującym, iż jest 
to miejsce jego urodzenia).

Inną grafiką nawiązującą treścią do 
biografii Wincentego Pola jest staloryt au-
torstwa Eugène’a Nyona przedstawiający 
nagrobek Klaudyny Potockiej, wzniesiony 
na cmentarzu genewskim w  1836 roku. 
Rycina pochodzi z publikacji La Pologne 
historique, littéraire, monumentale et pittoresque... 
Leonarda Chodźki, wydawanej w  Paryżu w  la-
tach 1846–1847. Cennym nabytkiem jest również 
klepsydra zawiadamiająca o  zgonie Wincentego 
Pola, z informacją o dacie i miejscu pogrzebu (tu-
dzież o tytułach naukowych zmarłego, pełnionych 
przezeń funkcjach i otrzymanych odznaczeniach). 

Wspomnieć wreszcie należy o kilku pocztów-
kach: z podobizną Wincentego Pola i fragmentem 
Pieśń o ziemi naszej oraz krótką notką biograficz-
ną na odwrocie, wydanej w serii „Portrety Krajo-
znawców” w 1915 roku, z wizerunkiem Wincen-
tego Pola z serii „Wielcy i Sławni Ludzie Polski”, 
przedstawiającej sarkofag Wincentego Pola 
w  Krypcie Zasłużonych na krakowskiej Skałce, 
oraz kilku kartkach z początku XX wieku z wido-
kiem na Dolinę Kościeliską w Tatrach i tak zwany 
krzyż Wincentego Pola.

W roku swojej śmierci, gdy miał dziewięć-
dziesiąt dwa lata, Stanisław Czarniecki pozyskał 
jeszcze dla Dworku okazy skał z okolic Krakowa 
i Tatr, pochodzące z miejsc, w których Wincenty 

Pol mógł zbierać podobne dla potrzeb gabinetów 
naukowych Lwowa czy Krakowa. Doktor ułatwił 
też zakup dwóch oprawionych rycin z widokami 
Barbakanu i Bramy Floriańskiej oraz Wawelu 
w jednym z likwidujących się krakowskich anty-
kwariatów.

Podobną współpracę podejmował z  wieloma 
innymi muzeami, począwszy od rodzimego Mu-
zeum Geologicznego PAN i sąsiadującego z nim 
Muzeum Archeologicznego przy ulicy Senackiej 
w Krakowie, przez Muzeum Ziemi PAN w Warsza-
wie, Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Muzeum 
im. prof. Stanisława Fischera w Bochni, Muzeum 
Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym (Oddział 
Muzeum Nadwiślańskiego), Muzeum Oświatowe 
w Puławach, na izbie muzealnej poświęconej Ste-
fanowi Żeromskiemu w Ciekotach kończąc. 

Jako bibliofil był nie tylko bywalcem antykwa-
riatów. Powierzano mu też likwidację księgozbio-
rów po zmarłych właścicielach, przeglądał duble-
ty, których pozbywały się duże książnice, a nawet 
odwiedzał składy makulatury, ratując przed znisz-

Uroczystość nadania doktorowi Stanisławowi Czarnieckiemu Orderu 
Białego Kruka ze Słonecznikiem w 1990 roku (przysięga bibliofilska),  

fot. Piotr Maciuk
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czeniem książki przeznaczone na przemiał. Kiero-
wał je potem do bibliotek przy wiejskich szkołach 
czy w zakładach karnych. Zaopatrywał w nie rów-
nież duże grono osób o najróżniejszych zaintereso-
waniach w kraju, i nie tylko. 

Stanisław Czarniecki był członkiem honoro-
wym Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książ-
ki i kawalerem Orderu Białego Kruka ze Sło-
necznikiem. Uroczystość dekoracji miała miejsce 
w Dworku Wincentego Pola w roku 19905.

W 2003 roku, w krakowskiej siedzibie YMCA, 
wraz z gronem młodych współpracowników po-
wołał do życia spółdzielnię „Placówka – Bank In-
formacji o Książce”. Część późniejszych nabytków 
Muzeum Lubelskiego pochodziła właśnie z tego 
źródła.

Za całokształt swej działalności w 2007 roku 
został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. 

Do końca długiego życia pozostał aktywny, 
starając się, w duchu postawy staszicowskiej, być 
użytecznym dla innych. 

Zmarł w Krakowie 27 listopada 2013 roku. 
Spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu Salwa-
torskim. Z naszego punktu widzenia znamienne 
było to, że jego pogrzeb odbył się akurat 2 grudnia 
– w rocznicę śmierci Wincentego Pola (szukając 
zaś dalszych paralel w ich biografiach, zauważmy 
jeszcze, że obaj, urodziwszy się w Lublinie, w Kra-
kowie dokonali żywota).

Rok później w Dworku miała miejsce wystawa 
zatytułowana „Kiedy ciekawość stała się potrzebą. 
Skarby ziemi ojczystej”, dedykowana doktorowi 
Stanisławowi Czarnieckiemu oraz zaprzyjaźnio-
nemu z nim krakowskiemu artyście profesorowi 
Zbylutowi Grzywaczowi (1939–2004) z okazji 10. 
rocznicy śmierci (autor poznał go w domu Dok-
tora w 1993 roku, a spotkanie to zapoczątkowało 
również lata znajomości i współpracy).

Niech ten dwugłos będzie skromnym wyrazem 
naszej wdzięcznej i wciąż żywej pamięci. 

* * *

„Przez książkę widzieć człowieka” to tytuł wy-
stawy w Dworku Wincentego Pola w Lublinie 
towarzyszącej uroczystości uhonorowania dok-
tora Stanisława Czarnieckiego Orderem Białego 
Kruka ze Słonecznikiem przez Kapitułę Orderu 
Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, 
26 października 1990 roku.

5 Kawalerowie Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem, 
red. J. Gurba, Lublin 1999.

Wymowne jest, że tą właśnie ekspozycją sprzed 
trzydziestu lat przywołujemy pamięć o doktorze 
Stanisławie Czarnieckim w 100. rocznicę jego na-
rodzin, 6 maja 1921 roku. Była to wystawa biogra-
ficzna dająca świadectwo i obraz jego imponującej 
pracy dla książki i niezliczonych dla niej zasług, 
a także ukazywała duży dorobek z zakresu geolo-
gii, wypraw i badań naukowych oraz publikacji. 
To także jedna z czterech wystaw, które otwierali-
śmy wspólnie z doktorem Czarnieckim, i ostatnia 
ekspozycja przed trzyletnią przerwą w działalności 
Muzeum, wymuszoną koniecznością podpiwni-
czenia obiektu. W historii Dworku Wincentego 
Pola zdecydowanie zamknęła ona pewien okres 
rozwoju i aktywności w instytucji.

„Przez książkę widzieć człowieka” – w tym au-
torskim tytule wystawy odczytujemy credo dok-
tora Czarnieckiego uzasadniające celowość i sens 
poświęcania życia książce. Kochał ludzi, kochał 
też książki. Był przekonany, że są w stanie prze-
mienić ludzi w aniołów albo obudzić w nich Le-
onardów da Vinci. Książką, jak chlebem, dzielił 
się z każdym. Czynił to z niespotykaną, prawdzi-
wą radością uszczęśliwiającą drugiego człowieka 
i też... jego samego.

Z pewnością poruszającym przeżyciem był dla 
niego moment odbioru najwyższego bibliofilskie-
go odznaczenia w mieście rodzinnym, gdzie się 
urodził i skąd wyniósł to umiłowanie książki. 

Nadanie Orderu zawsze poprzedza pięk-
ny, podniosły, pełen tajemniczości ceremoniał. 
W  dworkowym salonie, w otoczeniu lubelskiej 
rodziny, przyjaciół i gości, przy zapalonych świe-
cach, pojawiła się Kapituła – w czarnych togach 
i biretach. Po wysłuchaniu laudacji wygłoszonej 
przez jej Pieczętarza, doktora Zbigniewa Jóźwika, 
nastąpiła najbardziej uroczysta chwila składania 
przysięgi. Doktor Czarniecki, również w todze, 
klęcząc, z dłonią położoną na egzemplarzu cennej 
starej księgi, wypowiedział po łacinie jej formułę: 
In terram, mare, sideraque iuro libros proprios et alie-
nos in honore magna habere et nunquam ab eo iu-
ramento discedere, semperque eos cum aestimatione 
magnoque cultu tractare6. Następnie Wielki Mistrz, 
profesor Jan Gurba, przystąpił do dekoracji, mia-
nując doktora Czarnieckiego kawalerem Orderu 
Białego Kruka ze Słonecznikiem. Uhonorowa-
ny wysoce sobie cenił otrzymane wyróżnienie, 
a grono lubelskich komilitonów darzył sympatią, 
podzielając ich zainteresowania, fascynacje i dzia-

6 „Przysięgam na Ziemię, morze i gwiazdy, że księgi 
własne i cudze będę miał w wielkim poważaniu i nigdy 
od tej przysięgi nie odstąpię, zawsze też będę je traktował 
z wielkim szacunkiem i czcią”.
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łania. Po czterech latach, w 1994 roku, wszedł 
w skład Kapituły Orderu.

Uroczystość i towarzysząca jej wystawa mają 
pewne odniesienie do pierwszej ekspozycji, otwar-
tej wspólnie z doktorem Czarnieckim w Dworku 
Wincentego Pola 6 maja 1985 roku, pod nazwą 
„Stanisław Staszic. Wystawa ze zbiorów dra Sta-
nisława Czarnieckiego z Krakowa”. Jej najbardziej 
wyjątkowym i najcenniejszym eksponatem była 
księga z biblioteki Stanisława Staszica, zakupio-
na przez Doktora w jednym z moskiewskich an-
tykwariatów w roku 1975, w czasie jego pobytu 
na VIII Międzynarodowym Kongresie Stratygra-
fii i Geologii Karbonu. Autorem tej monografii, 
traktującej o śladach wulkanicznych w centralnej 
Francji, był wybitny geolog francuski Barthélemy 
Faujas de Saint-Fond (1741–1819), natomiast ty-
tuł dzieła brzmi Recherches sur les volcans éteints du 
Vivarais et du Velay (Grenoble–Paris 1778). Sta-
nisław Czarniecki traktował tę zabytkową księgę 
w sposób szczególny i był dumny z jej posiadania. 
Niebawem po powrocie z Moskwy wydał rozpra-
wę poświęconą dziejom i losom biblioteki Sta-
szica, skupiając uwagę na historii tej jednej pub-
likacji, którą udało mu się ocalić. Otóż w 1826 
roku Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
przejęło ofiarowaną przez Stanisława Staszica bi-
bliotekę liczącą ponad trzy tysiące tomów wraz 
z dziełami i rękopisami darczyńcy. Elementy tego 
księgozbioru zostały oznaczone naklejką „Dar 
S. Staszica”, która widnieje także na egzemplarzu 
książki zakupionej w Moskwie. Należy pamiętać, 

że po upadku powstania listopadowego cały ma-
jątek Towarzystwa został zarekwirowany przez 
Rosjan i częściowo wywieziony do Petersburga, 
w tym biblioteka staszicowska. Na podstawie za-
chowanych znaków proweniencyjnych Doktor 
starał się w tej interesującej rozprawie odtworzyć 
losy cennego dzieła. Ich opis ukazał się w pracy 
zbiorowej Stanisław Staszic. Geologia – górnictwo – 
hutnictwo z 1979 roku7, przedruk zaś, zatytułowa-
ny Książka z biblioteki Stanisława Staszica, znajduje 
się w publikacji doktora Czarnieckiego Pokłosie 
staszicowskie8. 

Losy eksponatów muzealnych bywają fascynu-
jące, tak jak historia tej książki, która była klej-
notem zarówno na wystawie o Staszicu w 1985 
roku, jak i tej z roku 1990. To właśnie na tę księgę 
doktor Czarniecki składał bibliofilską przysięgę 
w trakcie ceremonii, podczas której otrzymał Or-
der Białego Kruka ze Słonecznikiem.

Ekspozycja poświęcona Stanisławowi Staszi-
cowi była autorską wystawą doktora Stanisława 
Czarnieckiego, którą prezentował po raz pierw-
szy w Dworku. Przywoływała pamięć o związkach 
Staszica z Lublinem, o wzniesionym z jego ini-
cjatywy w 1826 roku pomniku Unii Lubelskiej. 
Uznanie i podziw wzbudzała księga jubileuszowa 
z okazji 100-lecia zgonu Staszica, wydana w Lub-
linie w 1928 roku. Ponadto ekspozycja pośrednio 

7 Stanisław Staszic. Geologia – górnictwo – hutnictwo, 
red. A. S. Kleczkowski, Warszawa 1979.

8 S. Czarniecki, dz. cyt.

Zarząd Spółdzielni „Spólnota”, Lublin, około 1922 roku. Wśród siedzących szósty od prawej Stefan Czarniecki, ojciec 
Stanisława. Dar od doktora Stanisława Czarnieckiego (1985 rok)
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odsłaniała naukowe zainteresowania Wincentego 
Pola, które wywodziły się także od Staszica. Postać 
Stanisława Staszica była bowiem Wincentemu 
Polowi znana i bliska, o czym świadczy chociażby 
cytat otwierający Pieśń o ziemi naszej: „Paść może 
i Naród wielki, zniszczeć nie może, tylko nikczem-
ny!...”. Wincenty Pol jest także przykładem czło-
wieka w pełni realizującego postawę staszicowską 
– być użytecznym dla drugich, dla narodu. 

O tym, że zorganizowana w Dworku ekspozy-
cja poświęcona Staszicowi była dla doktora Czar-
nieckiego ważnym zdarzeniem, świadczy fakt, że 
po latach zamieścił jej katalog w swojej publikacji 
Pokłosie staszicowskie9.

Rok później, 13 maja 1986, otwieraliśmy 
wspólnie kolejną wystawę: „Wincenty Pol czy Se-
weryn Korzeliński w rysunku Artura Grottgera. 
Historia pewnej pomyłki”. Pięknie wadziliśmy 
się z doktorem Czarnieckim, dociekając, kto na-
prawdę został przedstawiony na portrecie Grot-
tgera. Doktor zakwestionował istniejące dotąd 
przekonanie, że wizerunek przedstawia Wincen-
tego Pola, twierdząc, iż jest to portret Seweryna 
Korzelińskiego – uczestnika powstania listopa-
dowego, poszukiwacza złota w Australii – który 
po powrocie do kraju założył i prowadził w Czer-
nichowie szkołę rolniczą. Dodajmy, że Grottger 
portretował również jego. W roku 1869 ukazał się 
pięknie wydany album Wieczory zimowe10 z tek-
stami poetyckimi Pola i dołączoną teką rysunków 
Grottgera. Album był poświęcony ukochanej ar-
tysty, Wandzie Monné. W tece znajdował się mię-
dzy innymi sporny portret mężczyzny podpisany 
„Wincenty Pol”. Zdecydowanie więcej dowodów 
i faktów przemawiało za tym, że jest to podobizna 
Wincentego Pola, ale doktor Czarniecki do końca 
pozostał nieprzejednany i nieprzekonany. Orygi-
nał portretu ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej był 
wypożyczony Dworkowi na czas trwania wystawy, 
do 10 maja 1986 roku.

Historię naszych poszukiwań, rozterek i poty-
czek na temat wspomnianego portretu przedsta-
wiliśmy w jednym z numerów rocznika muzealne-
go „Studia i Materiały Lubelskie”11. 

Poważne wyzwanie niosła wystawa „Wincenty 
Pol i Ludwik Zejszner – pierwsi profesorowie nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego”, której 
otwarcie odbyło się 7 grudnia 1989 roku. Trwa-

9 Tamże.
10 Wieczory zimowe: rysował i Pannie Wandzie Monné 

poświęcił Artur Grottger, Lwów 1869.
11 S. Czarniecki, W. Zossel-Wojtysiak, Wincenty Pol 

czy Seweryn Korzeliński na rysunku Artura Grottgera?, 
„Studia i Materiały Lubelskie” 1987, t. 12, s. 47–59.

ła ona długo, bo do 15 września 1990 roku. Była 
to pierwsza tak duża ekspozycja mówiąca o  za-
sługach Wincentego Pola dla powstania w 1849 
roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 
pierwszej na ziemiach polskich, a drugiej na świe-
cie, katedry geografii. Wystawa prezentowała ak-
tywną działalność Pola w tym zakresie oraz podej-
mowane przez niego prace naukowo-badawcze, 
dydaktyczne i popularyzatorskie.

Obok Wincentego Pola jako bohater wystę-
pował profesor Ludwik Zejszner (1805–1871), 
wybitny geolog i mineralog, zasłużony badacz Tatr 
i  miłośnik góralszczyzny, autor wielu cennych 
książek i  artykułów. Na wystawie zgromadzono 
materiały własne i pochodzące z wielu źródeł 
w Polsce, dzięki czemu powstał pełny obraz spu-
ścizny naukowej obu uczonych, których łączyły 
dobre relacje oraz współpraca nad wieloma przed-
sięwzięciami organizacyjnymi i naukowymi. 

Towarzyszący wystawie katalog, przygotowany 
przez doktora Czarnieckiego, jest interesującym 
źródłem wiedzy na temat tych dwóch wybitnych 
i zasłużonych badaczy w historii nauki polskiej.

* * *

Przedstawiony tu obraz wspólnych prac z dok-
torem Stanisławem Czarnieckim, związanych 
z przygotowaniem czterech wystaw, oraz wiele in-
nych dowodów jego pamięci o Dworku Wincen-
tego Pola ośmielają nas, by twierdzić, iż był naszym 
Przyjacielem i ambasadorem. Potrafił zaintereso-
wać także inne osoby ze środowiska krakowskie-
go działalnością Dworku, a nawet zachęcić je do 
przyjazdu do Lublina, na przykład profesora Wie-
sława Bieńkowskiego na wystawę o Huculszczyź-
nie czy Kazimierza Olszańskiego, który pojawił się 
w Dworku w roku 1987 na wystawie „Wincenty 
Pol Rok myśliwca z rysunkami Juliusza Kossaka”. 
Zwykle te raz nawiązane kontakty utrzymywały 
się dłużej i owocowały dalszą współpracą.

Trwający przez długie lata bliski kontakt 
z  doktorem Czarnieckim sprawił, że jego obec-
ność w Dworku była czymś naturalnym i w swojej 
prostocie pięknym. To wrażenie pozostało. 

Stanisław Czarniecki cenił Wincentego Pola 
głównie za jego dorobek naukowy, za liczne zain-
teresowania i wszelkie działania na rzecz rozwoju 
nauki polskiej, za postawę staszicowską. Nato-
miast twórczości literackiej Pola nie poważał. 
Niemniej często przywoływał ulubiony fragment 
jednego z jego wierszy: „Odjeżdżasz, żegnaj. A co 
bierzesz z sobą? Siebie, a w sobie wszystko, co jest 
moje”.
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