


Biograficznym”, na łamach którego ogłosiła biogramy: Jana Macieja Schwart- 
za vel Szwarce (1772-1828), Pawła Siennickiego (zm. po 1833 r.), Marcina 
Sokołowskiego (1670-1736), Szymona Staneckiego (ok.1743-1813)19 i Augu
sta Wolkiewicza (połowa XIX w.)20. Jednocześnie w miesięczniku „Art & 
Busines” , w cyklu Złotnicy warszawscy, opublikowała szereg życiorysów 
najwybitniejszych mistrzów tego rzemiosła wraz z charakterystyką ich twór
czości i dzieł21. Opracowała też źródłową, monografię złotnika Karola Filipa 
Malcza, która mimo pełnej obróbki redakcyjnej i kompletu ilustracji nieste
ty nie ukazała się drukiem22. Jej dorobkiem jest zbierana latami kartoteka 
złotników działających od XVII do pierwszej połowy XX w. w Warszawie 
obejmująca około 1500 nazwisk i stale powiększana. W zamyśle Autorki jest 
opracowanie słownika mistrzów i różnej rangi pracowników zatrudnionych 
w tym luksusowym rzemiośle. W listopadzie 1989 r. kustosz Halina Lileyko 
przeszła na emeryturę.

Oprać. Krystyna Żmuda-Liszewska

Zasłużeni

GRAŻYNA
NARTONOWICZ-KIENIEWICZOWA

Do dobrych obyczajów w naszym 
życiu naukowym, także muzealnym, na
leżało wydawanie przez profesorów 
opinii o swoich uczniach -  seminarzy
stach w momencie, gdy podejmowali 
oni samodzielną pracę.

19 PSB, t. XXXVI, s. 62-63; tamże, t ..XXXVII, s. 233.; tamże, t. XL, s. 158-159: tamże, t. XLI, 
s. 528-529.

20 Tamże (w druku).
21 H. Lileyko, Jó z e f  Gótz, „Art & Business” 1997, nr 12, s. 67-69; taż, Antoni Leonowicz, tamże, 

1998, nr 11, s. 24-25; taż, Szymon Stanecki, tamże, 1998, nr 5, s. 26-28; taż, Jó z e f  Różański, 
tamże, 1998, nr 6, s. 24-26; taż, Antoni Zielenkiewicz, tamże, 1998, nr 7/8, s. 24-26, taż, Mar
cin Holke, tamże, 1998, nr 9, s. 23-25; taż, Jan  Jerzy Holke, tamże, 1998, nr 10, s. 23-25; taż, 
Antoni Leonowicz, tamże, 1998, nr 11, s. 22-23

22 Taż, Karol Filip Malcz (1797-1857) złotnik warszawski, Warszawal987, maszynopis.
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Nie inaczej było w przypadku Grażyny Kieniewiczowej rozpoczynającej 
działalność w Muzeum Historycznym m.st.Warszawy. Sumienne wykonywa
nie zadań i żywa inteligencja, cechy szczególnie zaakcentowane w piśmie 
polecającym prof. Stefana Kieniewicza do dyrektora Muzeum prof. Janusza 
Durko, przyświecały całemu okresowi jej 30-letniej pracy w Muzeum.

Urodziła się 18 marca 1935 r. w Sypniewie k. Ostrołęki w rodzinie inte
ligenckiej. W trudnych latach powojennych, „niewłaściwe pochodzenie” 
utrudniło wówczas Grażynie Nartonowicz, bezpośrednio po ukończeniu li
ceum w Makowie Mazowieckim w 1952 r., podjęcie studiów wyższych. Toteż 
rozpoczęła pracę nauczyciela historii w ukończonym przez siebie liceum, 
a później w 11-klasowej szkole w Wołominie.

Jesienią 1955 r. rozpoczęła studia na Wydziale Historycznym Uniwersy
tetu Warszawskiego, które ukończyła z wyróżnieniem 15 czerwca 1960 r., 
broniąc pracy magisterskiej związanej tematycznie z wydarzeniami politycz
no-społecznymi w Wielkopolsce w połowie XIX w.1 Kończąc studia, była już 
żoną Jana Kieniewicza i matką Leszka (ur.ló VI 1959).

Nie uznając dłuższych przerw w życiu zawodowym, 1 sierpnia 1960 r. 
podjęła pracę w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy na stanowisku 
młodszego asystenta. Przepracowane w Muzeum lata, od 1960 do 1990 r., to 
okres kolejnych awansów w karierze zawodowej by: w 1973 r. otrzymać tytuł 
kustosza i objąć stanowisko Głównego Inwentaryzatora Muzeum, a w 1978 r.
-  kuratora muzealnego.

W ciągu tych 30 lat Grażyna Kieniewiczowa była zaangażowana w różne 
działania muzealne, pracując w dwóch kolejnych działach. Początkowo, do 
1973 r., pracowała w Dziale Historii Warszawy okresu od wojen szwedzkich 
do upadku Rzeczypospolitej (1655-1795). Będąc asystentką i „uczennicą” 
wielce zasłużonej dla Muzeum kustosz Aliny Sokołowskiej2, współtworzyła 
różne podejmowane przez nią zadania. Uczestniczyła w organizowanych 
przez Dział wystawach czasowych3 i ekspozycji stałe j. W połowie lat 60. 
w Muzeum podjęto bowiem prace nad ekspozycją dotyczącą wieku Oświe
cenia (projekt plastycznyjerzego Zamecznika), przy której Grażyna Kienie
wiczowa pracowała nad zagadnieniami nauki, szkolnictwa i życia gospodar
czego (rozwój manufaktur na ziemiach polskich). Gromadziła też materiały 
do ukazania w formie ekspozycyjnej problematyki powstania 1794 r.

Innym zadaniem podjętym przez pracowników Działu była współpraca 
z Komisją Nazewnictwa Ulic Warszawy, a w konsekwencji wydanie przez 
Muzeum słownika patronów ulic warszawskich4. Kontynuowano także, na
wiązane jeszcze pod koniec lat 50., kontakty ze Związkiem Izb Rzemieślni

Zasłużeni

1 Praca magisterska pt. „Przegląd Poznański” wobec zagadnień polityczno-społecznych 
w Wielkopolsce w latach 1845-1850.

2 Zob. S. Konarski, Alina Sokołowska, „Almanach Muzealny” t. V: 2007, s. 334-338.
3 Jedną z ciekawszych realizacji muzealnych tamtych lat była duża wystawa otwarta w paź

dzierniku 1961 r. w Lidzbarku Warmińskim Krasicki i wiek Oświecenia w Polsce z udziałem 
wszystkich większych muzeów warszawskich.

4 Od Agrykoli do Żywnego. Mały słownik patronów ulic warszawskich, oprać. G. Kieniewi
czowa i in.,Warszawa 1968.
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czych. Współpraca z cechami rzemieślniczymi koncentrowała się głównie na 
pokazach zabytków cechowych oraz wystąpieniach pracowników muzeal
nych na sesjach rocznicowych, m.in. piekarzy i zegarmistrzów (G. Kieniewi- 
czowa, 1968). Zainteresowanie cechem zegarmistrzów i praca nad księgami 
protokołów sesji kwartalnych konfraternii zegarmistrzowskiej z lat 1751-1819 
zaowocowały katalogiem typu monograficznego składającego się z krótkie
go szkicu historycznego zegarmistrzostwa warszawskiego XVIII i XIX w., 
katalogu zbiorów i słownika zegarmistrzów warszawskich5. Było to jedno 
z pierwszych wydawnictw muzealnych poświęconych warszawskiemu rze
miosłu artystycznemu i kulturze materialnej (obok zespołów zabytków ce
chowych, sreber i biżuterii patriotycznej).

Dział kustosz Aliny Sokołowskiej prowadził również indywidualne ba
dania archiwalne. W przypadku Grażyny Kieniewiczowej były to prace nad 
inwentarzami mieszczańskimi z drugiej połowy XVIII w., księgami przyjęć 
do prawa miejskiego oraz spisem ludności Warszawy z 1792 r., które w kon
sekwencji dały opracowanie jej kartoteki według numerów hipotecznych 
i według zawodów.

Lata 1973-1990 to drugi okres muzealnej działalności Grażyny Kienie
wiczowej, związany z kolei z Działem Inwentaryzacji Zbiorów. Powołana 
z dniem 1 maja 1973 r. przez Dyrekcję Muzeum w randze kustosza na stano
wisko Głównego Inwentaryzatora Zbiorów, rozpoczęła niezwykle intensyw
ną pracę nad rzetelnym uporządkowaniem zbiorów muzealnych. Zadanie 
to podjęła od opracowania dobrze przemyślanej kolejności działań ułatwia
jących właściwe zewidencjonowanie zbiorów artystycznych Muzeum (wła
snych i depozytów). Pomocny okazał się spis obiektów z natury, a następnie 
ustalenie ich pochodzenia na podstawie powojennych, prawie nieczytel
nych spisów ze składnic muzealnych i spisów depozytów z innych muzeów. 
Pozwoliło to na uzupełnienie starych ksiąg inwentarzowych oraz zakładanie 
nowych, w tym także ksiąg akcesji i depozytów muzealnych.

Rezultat działań podjętych przez Grażynę Kieniewiczową wraz z pra
cownikami Działu był imponujący. Uporządkowano ponad 23 tys. obiek
tów ze zbiorów artystycznych Muzeum (obejmujących rzemiosło, grafikę, 
malarstwo, rzeźbę, medalierstwo i numizmatykę), a przeprowadzane co 
3-5 lat skontrum zbiorów potwierdzało efekt prac Działu Inwentaryzacji 
Zbiorów.

Przełom lat 70. i 80. przyniósł znaczny wzrost liczby obiektów muzeal
nych: liczne zakupy, dary i przekazy, także całych kolekcji, do znajdujących 
się w strukturze Działu Inwentarzy zespołów malarstwa, rzeźby, medalierstwa
i numizmatyki. Dało to w rezultacie zmiany w statucie Muzeum i powołanie 
z dniem 2 marca 1978 r., wyodrębnionych z Działu Inwentaryzacji Zbiorów: 
Gabinetu Malarstwa i Rzeźby oraz Gabinetu Medali i Numizmatów.

Grażyna Kieniewiczową pełniła wówczas funkcję kuratora muzealnego, 
pozostając Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów i, jak dotychczas, kierowni

Zasłużeni

5 G. Kieniewiczową, Zegary warszawskie XVIII i XIX w. w zbiorach Muzeum Historycznego, 
Warszawa 1971.
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kiem Działu Rzemiosła Artystycznego (meble, srebro, platery, zegary, szkło, 
ceramika), Pamiątek Historycznych, Zabytków Kultury Materialnej oraz Mi
litariów.

Prace badawcze związane z tym polem jej działalności nakierowane były 
zasadniczo na zespół pamiątek patriotycznych z czasów powstań narodo
wych 1794,1831 i 1863 r. Z końcem lat 70. pozwoliły one na przygotowanie 
trzeciego tomu Katalogu zbiorów Ludwika Gocla6 -  do którego Grażyna 
Kieniewiczowa opracowała dział pamiątek historycznych z okresu Powsta
nia Listopadowego i Wielkiej Emigracji obejmujący biżuterię patriotyczną
i pamiątki różne, takie jak: puchary z napisami okolicznościowymi, sztambu
chy, notesy, tabakierki, stare fotografie, bilety wizytowe, exlibrisy i zaprosze
nia na bale. Ta jedna z większych kolekcji muzealnych, przyjęła do zbiorów 
w 1964 r., doczekała się całościowego opracowania ponad 6 tys. pozycji, tak
że unikalnych druków, rycin, nut i wydawnictw związanych z Powstaniem 
1831 r. i Wielką Emigracją7.

Kolejnym zespołem pamiątek historycznych opracowanym przez Grażynę 
Kieniewiczową była kolekcja własna Muzeum gromadzona od lat powojen
nych: od przejęcia w formie zakupu przedwojennej kolekcji Eugeniusza Phul- 
la. Z czasem rozrosła się do znacznej liczby eksponatów, z których ponad 300 
obiektów znalazło miejsce w katalogu zbiorów wydanym w 1988 r.8 Katalog 
Pam iątek pow stań narodowych objął obiekty (od Powstania Kościuszkow
skiego, wydarzeń politycznych i społecznych XIX w. po biżuterię żałobną
i pamiątki z zesłania 1863/64 r.), które jak pisze we wstępie autorka „[...] nie 
zyskały dotąd dostatecznego uznania badaczy, a cieszą się od dawna nie
słabnącym zainteresowaniem kolekcjonerów. Są one nadal przedmiotami 
poruszającymi serca, budzą zrozumiale wzruszenie. Wciąż żywa jest trady
cja upamętnienia wydarzeń uznawanych za istotne w historii narodu przez 
symboliczne przedmioty ujmujące w skrócie sens przeżycia zbiorowego”. 
Praca Grażyny Kieniewiczowej, doceniona przez varsavianistów, została na
grodzona na III Konkursie im. Jana Gawrońskiego.

Za czasów kierownictwa niezwykle kreatywnej intelektualnie i przyjaznej 
dla wszystkich Grażyny Kieniewiczowej zagościła w „salonie” Inwentarzy 
niepowtarzalna atmosfera. Dział ten miał wielu sympatyków. Tu dyskutowa
ło się na różne tematy naukowe, polityczne i towarzyskie. Miejsce to ściągało 
też licznych interesantów i darczyńców odwiedzających niejednokrotnie 
Inwentarze i oferujących do sprzedaży lub w formie daru liczne obiekty mu
zealne.

Koniec lat 80. przyniósł zakończenie kariery zawodowej Grażyny Kie
niewiczowej. Pozostając na urlopie bezpłatnym od września 1988 do marca 
1989 r., towarzyszyła mężowi prof. Janowi Kieniewiczowi, który z ramienia

Zasłużeni

6 Katalog zbiorów Ludwika Gocla. Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja, t. 3. Pamiątki 
historyczne, Medale, Medaliony, oprać. M. Dubrowska, G. Kieniewiczowa, Warszawa 1978.

7 Katalog... jw., t. 1. Księgozbiór. Oprać. S. Ciepłowski, Warszawa 1975; t. 2. Obrazy olejne, 
Rysunki. Akwarele. Grafika, oprać. I. Tessaro-Kosimowa, Warszawa 1987.

8 G. Kieniewiczowa, Pamiątki powstań narodowych w zbiorach Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy, Warszawa 1988.

505



Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi! wykłady na uniwersytecie w Blo- 
omingtown w USA.

Przez następne cztery lata, od sierpnia 1990 do września 1994 r., przeby
wała wraz z mężem na placówce dyplomatycznej w Madrycie, gdzie prof. 
Jan Kieniewicz pełnił funkcję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
Po powrocie do kraju Grażyna Kieniewiczowa z dniem 30 września przeszła 
na emeryturę. Pozostawiła po sobie wspomnienie miłej, koleżeńskiej atmos
fery, a jednocześnie rzetelnej wspólnej pracy nad gromadzeniem, dokumen
tacją i opracowaniem w formie naukowej zbiorów muzealnych -  przykład 
godny naśladowania dla następnych pokoleń muzealników.

Zasłużeni

Oprać. Małgorzata Dubrowska

ANTONINA
WELLMAN-ZALEWSKA-STENGERT

Antonina Wellman przyszła na 
świat w Warszawie, przy ul. Myśli
wieckiej 10, 15 marca 1929 r., z mat
ki Antoniny z d. Daszkiewicz i ojca 
Eugeniusza Wellmana, inżyniera bu
dowlanego.

Do r. 1944 uczęszczała do szkoły 
podstawowej oraz uczyła się na tajnych kompletach. Po Powstaniu i przej
ściu przez obóz w Pruszkowie od 1945 r. kontynuowała naukę w Państwo
wym Gimnazjum w Zakopanem, Państwowym Gimnazjum Żeńskim w Byto
miu, by wreszcie uzyskać maturę w Liceum Państwowym im. Pniewskiego 
w Gdańsku-Wrzeszczu w 1947 r.

Na jesieni tegoż roku została studentką filologii angielskiej na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tu w r. 1952 zdała egzamin 
dyplomowy i otrzymała magisterium na podstawie pracy Związki Ju lia
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