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Muzeum Narodowe w Krakowie posiada najlepszą na świecie 
kolekcję numizmatów polskich. Niestety, z wielu różnych powodów, 
kolekcja ta przez blisko 70 lat dostępna była jedynie badaczom, na-
tomiast publiczność mogła podziwiać wyłącznie wybrane obiekty 
eksponowane na wystawach czasowych. Dzisiaj, po raz pierwszy, 
udostępniamy ten znakomity zbiór w specjalnie do tego celu przygo-
towanych salach. 

Historia kolekcji rozpoczęła się w 1884 roku pierwszymi dara-
mi numizmatycznymi dla młodego, pięcioletniego wówczas Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Do dzisiaj zresztą, gdy instytucja liczy już 
lat 134, dary są niezmiernie istotnym, bodaj głównym, sposobem po-
zyskiwania numizmatów. 

Przełomowy dla Muzeum i dla tej części jego zasobów był 
rok 1903, kiedy to pozyskaliśmy wybitną kolekcję Emeryka Hutten-
-Czapskiego wraz z otwartym dwa lata wcześniej muzeum imienia 
wielkiego kolekcjonera. Mieściło się ono w ХІХ-wiecznym Pałacyku 
wraz z dobudowanym do niego Pawilonem zaprojektowanym przez 
Tadeusza Stryjeńskiego. Nieruchomości te, wraz z ogrodem, pozwo-
liły utworzyć pierwszy Oddział naszego Muzeum, a wspaniały gest 

Chimera na ogrodzeniu przed Pałacykiem 
Czapskich, autor H. Kunzek, 1909 

Dzisiaj kolekcja nasza liczy 106 tysięcy obiektów. Przez ponad 
100 lat opiekowali się nią kustosze-specjaliści, m.in. Maria Fredro-
-Boniecka, Stefan Skowronek, Janusz Reyman, Bogumiła Haczewska. 
Obecnie w Gabinecie Numizmatycznym, kierowanym przez dra Jaro-
sława Bodzka pracuje sześcioro znakomitych znawców. 

Druga wojna światowa spowodowała zamknięcie Pałacyku 
Czapskich, który po 1945 roku przeznaczano kolejno do pełnienia 
różnych funkcji muzealnych - od siedziby dyrekcji i służb technicznych 
do urządzenia tam magazynów i m.in. stołówki. 

Działające od 1996 roku Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. 
Emeryka Hutten-Czapskiego wielokrotnie przypominało dyrekcji 
Muzeum, że należałoby powrócić do idei wielkiego ofiarodawcy 

i przywrócić jego kolekcję świadomości społecznej. W nowej rzeczy-
wistości politycznej w Polsce wreszcie zaistniały po temu warunki, 
ponieważ osoba hrabiego Czapskiego przestała być przedmiotem 
zapisów cenzuralnych. 

W ciągu dziesięcioleci Pałacyk uległ jednak znacznej degradacji, 
a zatem na jego wyremontowanie potrzebne okazały się duże sumy, 
których Muzeum Narodowe nie miało we własnym budżecie. Nowe 
możliwości otwarły się wraz z napłynięciem do Polski funduszy eu-

I piętro, hol - stan przed i po remoncie 

W roku 2007 powołany przeze mnie Zespół pod kierunkiem 
koordynatora, Mateusza Woźniaka oraz dwóch zastępców koordyna-
tora: Lidii Kozieł-Siudut i Teresy Grzywny, przystąpił do opracowania 
projektu „Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej", który stał się 
podstawą do zawnioskowania o fundusze. Przygotowany przez Ze-
spół wniosek aplikacyjny, który liczył 1000 stron(!), został po roku 
złożony do oceny. 

4 lutego 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Bogdan Zdrojewski, ogłosił wyniki I konkursu w Priorytecie „Kultura 
i Dziedzictwo Kulturowe" w Programie Operacyjnym „Infrastruktu-
ra i Środowisko". Ze 113 złożonych wniosków nasz został oceniony 
najwyżej, z dumą usłyszeliśmy, że Minister przyznał nam pierwsze 
miejsce, po uzyskaniu 56 punktów z 62 możliwych. 

W maju 2009 roku podpisaliśmy umowę na sfinansowanie 
utworzenia Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej po zmoder-
nizowaniu Pałacyku Czapskich. Koszty projektu oszacowane na 23 
miliony miały być pokryte z funduszy unijnych w maksymalnej moż-
liwej kwocie, tj. 19 milionów złotych. Uroczyste podpisanie umowy 
odbyło się w opróżnionym ze zbiorów i sprzętów Pałacyku, które-
go stan techniczny i estetyczny był fatalny. Trudno było sobie nawet 
wyobrazić przyjęcie w tak zdewastowanych pomieszczeniach gości 
Muzeum i urządzenie w nich ekspozycji. > > 
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Ze względu na zabytkowy charakter budynku remont byt nie-
zwykle trudny. Dlatego byliśmy w stałym kontakcie z konserwatorem 
wojewódzkim i innymi ekspertami, także ze Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa, który zresztą dofinansował prace re-
montowe na pierwszym etapie. 

Pracom konserwatorskim poddano nie tylko sam budynek, ale 
i jego zabytkowe wyposażenie, zwłaszcza boazerię i meble w Pawi-
lonie, a także elementy umieszczonego w ogrodzie lapidarium oraz 
część monet. 

Sejf Emeryka Hutten-Czapskiego, 
„Wertheim", Wiedeń, koniec XIX w. 

Prace remontowe, prowadzone według projektu Bożeny Stachurskiej, 
rozpoczęte zostały w październiku 2009 roku, a zakończone grudniu 
2012. Równolegle trwało przygotowanie projektu aranżacyjnego ekspo-
zycji oraz programu działania Europejskiego Centrum, którego uroczyste 
otwarcie zaplanowaliśmy na 27 czerwca 2013 roku. W trakcie tego dru-
giego, realizacyjnego etapu, oprócz koordynatora Mateusza Woźniaka 
i pracowników Gabinetu Numizmatycznego, zaangażowanych było po-
nownie wiele osób, m.in. Joanna Żychowska, Adrianna Gębala, Anna 
Wdzięczny. Wszystkie prace w Oddziale Czapskich nadzorowali członko-
wie dyrekcji Muzeum - każdy w podległym mu zakresie. 

Fryzy herbowe (stan obecny) 

Klatka schodowa pawilonu muzealnego, 
projekt: T. Stryjeński, 1895. 

A jednak do tych właśnie sal zapraszamy dzisiaj publiczność 
i badaczy. Oferujemy nie tylko urządzoną w siedmiu pomieszczeniach 
ekspozycję, lecz także nowocześnie wyposażone sale: multimedialną 
i edukacyjną, zaplecze magazynowe oraz pomieszczenia recepcyjne. 
W murach ukryto nowoczesne instalacje: elektryczne, grzewcze, kli-

Fryzy herbowe na ścianie salonu (stan obecny) 
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Wielkim wsparciem dla nas była życzliwość i zainteresowanie 
Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego, który parokrotnie odwie-
dzał Pałacyk w trakcie trwania remontu. Wizytowała nas również 
wiceminister Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Kultury. Pomagały nam ponadto swoim autorytetem osoby, któ-
re zgodziły się wejść w skład Komitetu Honorowego projektu, oraz 
Prezes Henryk Woźniakowski i Członkowie Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Szczególną opieką otoczył 
nasz projekt, i w ogóle nasze Muzeum, pan mecenas Lech Kokociński. 

Chimera na ogrodzeniu przed Pałacykiem 
Czapskich, autor H. Kunzek, 1909 

Po raz pierwszy w historii Muzeum Narodowe w Krakowie za-
prosi swoich gości do tak rozbudowanego i nowocześnie urządzo-
nego Oddziału Czapskich. Składa się na niego kompleks budynków 
i ogrodów: Pałacyk wraz ze zrewitalizowanym ogrodem i lapidarium, 
sąsiednia Kamienica Łozińskich z nowo wzniesioną oficyną, gdzie 
znalazły się biura, magazyny i specjalistyczne pracownie oraz pokój 
kwerend, w którym pracować będą mogli specjaliści, a także dru-
gi ogród na zapleczu Kamienicy, gdzie wkrótce powstanie pawilon 
poświęcony Józefowi Czapskiemu i innym członkom tej wybitnej Ro-
dziny. 

Mamy nadzieję, że Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego 
będzie miejscem przyjaznym dla numizmatyków - specjalistów i ko-
lekcjonerów, dla publiczności, dla młodzieży, dla której przygotowany 
został bogaty program edukacyjny, dla wszystkich wreszcie, którzy 
zechcą odwiedzić tę enklawę zieleni w centrum Krakowa, gdzie na 
ogrodzeniu „siedzi" rzeźba Chimery dłuta Henryka Kunzeka, darowa-
na Muzeum Narodowemu w 1909 roku, aby „czuwała nad zbiorami 
muzeum". 

„Dobrze strzeżona kolekcja" jest dziś do Państwa dyspozycji. 

Zofia Gołubiew 
dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie 

E m e r y k HR. 
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