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JÓZEFA ORANSKA
1896— 1955

Dnia 4 lutego zmarła w Poznaniu po długich cierpieniach dr Józefa  
Orańska, kustosz działu m uzealnego i działu grafiki w  B ibliotece Kór
nickiej, kustosz działu rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu, członek  
K olegium  Naukowego Biblioteki Kórnickiej. Zmarła, której rozprawę 
o kórnickich rysunkach Norblina drukujem y w  num erze niniejszym , była  
wybitnym  historykiem  sztuki i pozostawiła szereg prac naukowych, n ie
kiedy pionierskich. Śm ierć jej jest ciężką stratą dla obu instytucji, w  któ
rych pracowała. Odeszła w  pełni sił twórczych, nie ukończywszy kilku  
rozpoczętych prac, budząc żal w  sercach współpracowników i tych w szyst
kich, którym  było dane poznać w ielk ie zalety Jej charakteru, ujawnione 
w  pełni tak w pracy zawodowej i stosunkach osobistych, jak i w  czasie 
pobytu w obozie w  Ravensbrück.

Osobiście poznałam dr Józefę Orańską w  którym ś z ciężkich dni oku
pacyjnych u prof. Zygmunta Batowskiego w  W arszawie. Przyniosła  
w łaśnie kilka książek potrzebnych profesorowi do pracy, referowała  
rezultaty przeprowadzonych dla niego poszukiwań w B ibliotece Narodo
wej. Dowiedziałam  się potem, że pracuje w  dziale graficznym  Biblioteki, 
że z w ielką dobrocią i pośw ięceniem  bierze na siebie trud przeprowadza
nia różnych kwerend dla każdego, kto się z tym  do niej zwróci, i tak prze
ciw staw ia się w  sposób łagodny, ale stanowczo i notorycznie zarządzeniom  
władz okupacyjnych, usiłujących zdławić za wszelką cenę pracę naukową.

Po latach spotkałyśm y się w Poznaniu. Poszukując jakiejś ryciny  
w  Gabinecie graficznym  Muzeum W ielkopolskiego poznałam Ją, gdy pod
niosła głow ę znad rozłożonej teki. W spomniałyśmy W arszawę z dni 
wojny, i tych którzy zginęli, i tych którzy przetrwali, i nasze dni dzisiej
sze. Wracałam odtąd nieraz do Gabinetu graficznego Muzeum nie tylko  
w  poszukiwaniu książki lub ryciny, lecz także często z potrzeby znale
zienia się w  kręgu indywidualności tego dobrego i w szystkim  życzliwego  
człowieka. N ie było czasu na pogawędki —  kustosza Muzeum nieustannie 
nagliły pilne prace —  w ystarczyło jednak popatrzeć na tę pogodną twarz 
w  otoku siw ych w łosów , z którym i niezawodnie harm onizowały jasne 
najczęściej barwy ubrania, w ystarczyło usłyszeć śmiech, który tak łatwo
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było sprowokować i który brzmiał tak młodzieńczo, by w szystko wydało  
się zaraz łatw iejsze, prostsze i bardziej optym istyczne. D latego pewnie, 
gdziekolw iek znalazła się Józefa Orańska, na każdej w ystaw ie muzealnej, 
na każdym zjeździe ogólnopolskim, choć przez wrodzoną skromność, 
a może i nieśmiałość, zatrzym ywała się gdzieś na uboczu, zawsze Ją od
najdywano, w itano z radością i serdecznie. Miała przyjaciół w całej 
Polsce.

Mówiła najczęściej o swojej pracy —  niew iele o sobie. Z ust innych  
osób, częściowo już po Jej śmierci, poznałam szereg faktów, które stw o
rzyły m i obraz tego życia, tak pięknie w ypełnionego treścią prawdziwie 
humanistyczną.

Józefa z Sandurskich Orańska urodziła się 1 października 1896 r. 
w  Bubnówce na Podolu. Jej św iadectwo m aturalne z 1915 roku zawiera 
sam e tylko oceny celujące. W latach 1919— 1923 przebyw ała w  W arszawie, 
gdzie pracowała w  Urzędzie Statystycznym  M inisterstwa Pracy i Opieki 
Społecznej. W roku 1923 została przyjęta na W ydział H um anistyczny  
U niw ersytetu Poznańskiego i studiowała jako przedmiot głów ny historię 
sztuki. Po uzyskaniu absolutorium w  1928 roku udała się do W łoch celem  
zebrania materiału do swej pracy doktorskiej. Korzystając z pobytu  
w  Rzymie zapisała się na tam tejszy uniw ersytet i uczęszczała na w y
kłady profesora A. Venturiego z zakresu historii sztuki. W czasie tego 
pobytu za granicą zw iedziła dokładnie muzea w łoskie i austriackie, zbie
rała m ateriały do prac naukowych na tem at m alarstwa polskiego 
XVIII wieku. W roku 1932 uzyskała w  Poznaniu stopień doktora filozofii 
na podstawie pracy monograficznej o Szym onie Czechowiczu

W tym  samym roku, zapoznawszy się z kolekcją rycin B iblioteki Kór
nickiej, zaofiarowała się bezinteresownie uporządkować materiał, „który 
dotąd bez ładu spoczywał, od lat kilkudziesięciu nie tkn ięty“ a. W yniki 
tej pracy spowodow ały wkrótce zaangażowanie dr Orańskiej na kustosza 
działu graficznego i działu m uzealnego B iblioteki Kórnickiej. Na tym  
stanowisku pozostawała do września 1939 r. Po prowizorycznym  uporząd
kowaniu zasobów działu przeprowadzała inwentaryzację, ujmując w  ew i
dencję przed wybuchem  w ojny bardzo znaczną część materiału. Miało to 
dla zbiorów zasadnicze znaczenie, gdyż na podstawie tych w łaśnie inw en
tarzy udało się ustalić straty wojenne, a niektóre z nich rewindykować. 
Poza tym i pracami służbow ym i w  lecie 1934 r. przeprowadziła inw enta
ryzację zabytków powiatu średzkiego i miasta Poznania z ramienia To
w arzystw a Opieki nad Zabytkami i Poznańskiego Urzędu W ojewódz-

1 Dane biograficzne według relacji dr T. Marcinkowskiego, nadesłanej Bibliotece
Kórnickiej w maszynopisie.

3 Archiwum Biblioteki Kórnickiej, St. Bodniak, teka C, r. 1932— 1933.
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kiego. W sierpniu 1939 współpracuje przy zabezpieczaniu zbiorów  
kórnickich. We wrześniu i październiku odwiedza Kórnik jeszcze kilka
krotnie, n ie uzyskuje już jednak wstępu do zamku. W grudniu tegoż roku 
opuszcza Poznań i udaje się do W arszawy, gdzie po dłuższym  ciężkim  
okresie z radością wraca do um iłowanej pracy —  w  dziale grafiki B iblio
teki Narodowej. Z działem tym  wTkrótce złączone zostały zbiory gabinetu  
rycin Biblioteki U niw ersyteckiej i B iblioteki Krasińskich. Zaszczytny 
a niebezpieczny epizod w  tych czasach stanowi wyprawa do Kórnika 
w  lipcu 1942 r. Wpuszczona potajem nie do zamku przez Stanisława Ma
łeckiego, bada tu dr Orańska stan zachowania zbiorów, częściowo roz
m ieszczonych na dawnych miejscach, częściowo zapakowanych i ukry
tych w  skrzyn iach3. Dnia 6 sierpnia 1944 r. w czasie powstania 
warszawskiego Józefa Orańska została wyw ieziona przez N iem ców do 
Ravensbrück; przeżyła tam całą makabrę hitlerowskiego obozu koncen
tracyjnego, co silnie nadszarpnęło Jej zdrowie. Wracając w maju następ
nego roku do kraju przywozi nie tylko ubogie szmatki w  tłumoczku  
(II. 45), ale coś znacznie cenniejszego -— serdeczne uczucie przyjaźni dla 
kilku towarzyszek obozowej niedoli. Tę obustronną przyjaźń, pogłębianą 
podczas dorocznych zjazdów ravensbrüczanek, zachowuje do końca życia.

Po powrocie do Poznania w czerwcu 1945 r. podejmuje na nowo pracę 
w  działach m uzealnym  i graficznym  Biblioteki Kórnickiej. Równocześnie 
obejm uje stanowisko kustosza Gabinetu rycin Muzeum Narodowego 
w  Poznaniu. Praca jej w  obu tych instytucjach jest teraz szczególnie 
owocna. W Kórniku poza kontynuowaniem  inw entaryzacji kładzie 
dr Orańska głów ny nacisk na odszukanie rozproszonych w  czasie w ojny  
obiektów. W ysiłki jej uw ieńczone zostały nadspodziewanym i sukcesami: 
większość w yw iezionych eksponatów została dzięki przedwojennym  sy
gnaturom rozpoznana i wróciła do m acierzystego zespołu. Poszukiwania  
te  prowadziła Józefa Orańska przez dłuższy czas nie szczędząc fizycznych  
naw et trudów, zmuszona do dźwigania nieraz ciężkich pak i przedmio
tów, zawsze jednak promieniejąca radością i pogodą. Serdecznie łubiana 
przez współpracowników, z każdym rokiem bardziej była ceniona przez 
przełożonych za pełną oddania i owocną działalność. Rezultat jej prac 
pozostaje nie tylko w  szafach gabinetów graficznych, nie tylko w kata
logach i sprawozdaniach muzeów, ale także we wdzięcznej pamięci 
tych wszystkich, którym  załatw iała m asy kwerend, udzielała rad i wska
zówek fachowych zawsze ze znaw stw em  i zawsze z ujmującą, pełną 
prostoty, serdeczną uczynnością i uprzejmością. Cechowało ją silne 
w yczucie potrzeb społecznych, co uw ydatniało się szczególnie przy 
organizowaniu wystaw , trafnie uwypuklających aktualną problematykę,

3 St .  J a s i ń s k a ,  Pam iętnik  B ib lio tek i K órn ickie j, z. 3, 1946, s. 309.



zobrazowaną przejrzyście i przystępnie dla szerokich mas. Z jej dosko
nale zorganizowanych w ystaw  kórnickich bogactwem materiału i efek
townym  zestaw ieniem  upam iętniło się kilka, jak np. „Lud i robotnik  
w  sztuce polskiej“, „Stulecie śmierci Chopina i S łow ackiego“, „Wiosna 
ludów “ i in.

W związku z uzupełnianiem  ekspozycji okazów etnograficznych  
z okolic Kórnika, częściowo zniszczonych w  czasie wojny, podejmowała 
dr Orańska poszukiwania w  najbliższych wioskach, uzyskując nie tylko  
cenne obiekty, ale i ciekawe objaśnienia świadom ych rzeczy starych ko
biet, wzruszonych faktem, że do muzeum zbiera się przedmioty, którym i 
młodzi „wzgardzili“, a które przecież są „ładne“ i ongiś tak były poży
teczne.

Józefa Orańska interesowała się nadto żyw o w szystkim i zabytkami 
architektonicznym i Kórnika, fotografując stare domki i przekazując ich  
wykaz Radzie Narodowej miasta. Jeden z tych domów, w yjątkow o piękny, 
pochodzący z XVIII w., zagrożony zupełnym  zniszczeniem, dzięki jej 
in icjatyw ie i energii został zrekonstruowany przez W ojewódzki Urząd 
Konserwatorski (II. 47).

Od roku 1949 poza zajęciami m uzealnym i wykładała historię grafiki 
w  Państwowej W yższej Szkole Sztuk Plastycznych — do chw ili zlikwido
wania W ydziału Grafiki w  1951 r. W yrazem sympatii, którą zdobyła sobie 
wśród m łodzieży, jest ofiarowany Jej na pożegnanie album z pracami 
słuchaczy IV roku i parę specjalnie dla niej opracowanych ekslibrisów  
(II. 46.).

Mimo tylu zajęć znajduje Józefa Orańska czas na indywidualną pracę 
naukową. Śmierć i poprzedzająca ją choroba przerywają tę działalność 
w  okresie największego natężenia.

Bardzo cenną w  Jej dorobku jest w ielka ilość doskonale wykonanych  
zdjęć różnych zabytków, czy to w  czasie inw entaryzacji powiatowych, 
czy na skutek w łasnych zainteresowań lub w  związku z ogłaszanymi 
drukiem pracami. Dużą wartość mają fotografie sprzed września 1939 r.. 
wśród nich obiektów, które w  czasie w ojny u legły całkowitem u zniszczeniu. 
Zam iłowanie dr Orańskiej do artystycznej fotografii nie ustało nigdy. 
Ostatnie zdjęcia w ykonyw ała już w  czasie swej śm iertelnej choroby 4.

Gromadziła także w  ciągu całego życia bibliotekę, której nieprze
ciętną, jak na pryw atny zbiór, wartość charakteryzuje posiadanie ręko
pisów, jednego pięknie zachowanego inkunabułu, paruset starych druków  
od XVI do XVIII w . 5 i znacznej ilości dzieł z zakresu historii sztuki. Po
siadała nadto kolekcję obrazów i sztychów, wśród których poważną
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4 Zob. w  niniejszym numerze il. nr 1—35, 38, 47 i 51.
5 Zakupione przez Bibliotekę Kórnicką w r. 1954.
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pozycję stanowi dzieło nieokreślonego mistrza holenderskiego z XVII w., 
portret w ojew ody pomorskiego Jakuba Narzym skiego pędzla Szymona 
Czechowicza i in.

Najobszerniejsza z prac naukowych Józefy Orańskiej, monografia 
Szym on  Czechowicz,  przygotowana została do druku na podstawie skru
pulatnych studiów w  kraju i za granicą. Odczytana na trzech kolejnych  
posiedzeniach K om isji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyja
ciół Nauk w  marcu 1937 roku, spotkała się z pełnym  uznaniem. Praca ta 
uwypukliła twórczość artysty, o którym dotychczas istniały w  literaturze 
tylko fragm entaryczne wiadomości. Czechowicz przez pew ien czas był 
jedynym  powszechnie znanym  i cenionym  artystą Polakiem  obok popie
ranych przez cudzoziem skich królów obcych m istrzów —  tym  w iększe 
jest jego znaczenie w  nurcie naszej rodzimej sztuki i tym  cenniejsza jego 
monografia.

Na podstawie badań przeprowadzonych w archiwach w Rzymie 
i w Polsce prostuje autorka pewne sprzeczne i błędne dane dotyczące 
biografii artysty. W ielkim osiągnięciem  pracy jest ścisłe określenie i zana
lizowanie całego dzieła artysty. Józefa Orańska zidentyfikowała przeszło 
250 dzieł Czechowicza, elim inując jednocześnie z przypisywanego mu 
dorobku około 120 kompozycji wykonanych przez uczniów lub naśla
dowców. Plastycznie zarysowuje się w  monografii indywidualność arty
sty, któremu m alarstwo nasze, zwłaszcza religijne, zawdzięcza zbliżenie 
się do w ielkich zagadnień baroku włoskiego. Bezpośredni kontakt Cze
chowicza z W łochami podczas studiów w  Rzym ie zaważył szczęśliw ie na 
jego twórczości, pozwalając mu niejednokrotnie osiągnąć poziom naj
w ybitniejszych w spółczesnych artystów  włoskich. Z drugiej strony jednak  
—  jak dowodzi autorka —  spowodował pew ien eklektyzm , stanowiący  
zresztą dość powszechne zjawisko w  ow ym  czasie. Najbardziej rodzimy 
charakter mają portrety Czechowicza. S iln ie podkreślona została dzia
łalność pedagogiczna artysty wyprzedzająca „M alarnię“ Bacciarellego.

Druk pracy został przerwany w 1939 roku. Ukazała się dopiero 
w  1948 t.  w  Poznaniu 6.

6 Tadeusz Marcinkowski jw., tak referuje ten fakt: „ . . .  W roku 1939 miała się 
ukazać drukiem Jej monografia o Szymonie Czechowiczu. Księgarnia Sw . Wojciecha 
w  Poznaniu wydawała tę książkę w  związku z 250-tą rocznicą urodzin znakomitego 
malarza. Na ukończeniu był już druk tej pracy, kiedy przerwała go katastrofa 
wrześniowa. Pamiętam jak — nie widząc wówczas możliwości lepszego ukrycia — 
zanieśliśmy rękopis i notatki oraz fotografie, a także jeden z egzemplarzy korekty 
drukarskiej „Czechowicza“ do kościoła Bożego Ciała, gdzie — za radą i przy pomocy 
znajomego kościelnego — umieściliśmy to wszystko we wnęce wieży. Okupant 
zniszczył później w  drukarni wszystkie gotowe arkusze tekstu książki, a jedynie 
ocalały w  niewytłumaczony sposób umieszczone w  magazynach drukarni arkusze 
z ilustracjami, które też zostały wykorzystane w  powojennym wydaniu monografii



W kręgu badań nad Czechowiczem pozostawały ogłoszone przez Jó
zefę Orańska artykuły:

Czechowicz c zy  Konicz  („Dziennik Poznański“, nr 57, 10 III 1933). 
Autorka określiła obraz „Cud św. Jana K antego“, nabyty przez Muzeum  
Narodowe w  Krakowie, a przypisywany dotąd jednem u lub drugiemu 
z artystów  jako późniejszą kopię z Czechowicza.

„W skrzeszenie Piotrowina“ w  farze poznańskiej („Dz. Pozn.“, nr 106, 
9 V 1933). Artykuł zawiera opis pierwszych koncepcji rysunkowych, roz
waża problem daty i miejsca powstania obrazu, przeprowadza jego 
analizę.

„Obraz św. S tanisława K ostk i w  kościele farnym  w  Poznaniu  („Dz. 
Pozn.“, 14 XI 1933). Rozważając problem autorstwa obrazu, co do którego 
istniało szereg błędnych przekazów w literaturze, Józefa Orańska w ska
zuje na Czechowicza jako tw órcę dzieła.

P rzyczyn k i  do dzie jów  m alarstwa polskiego w  XVIII  w ieku  —  na 
marginesie pracy dr S. Zachorskiej „Dzieje m alarstwa polskiego“ („Biu
letyn  Historii Sztuki i K ultury“, Warszawa, nr 2, grudzień 1933).

W latach 1933— 1939 drukuje Józefa Orańska szereg artykułów zw ią
zanych przeważnie z wystawam i w  Bibliotece Kórnickiej i w  Galerii 
im. M ielżyńskich. N ie mają one w yłącznie charakteru sprawozdawczego 
—  są najczęściej streszczeniem  i upowszechnieniem  starannych i długich  
nieraz studiów  autorki nad danym zagadnieniem. Przypom nijm y najważ
niejsze:

S ew eryn  M ielżyński jako artysta  i malarz  —  z okazji w y s ta w y  jego  
prac w  Galerii im. M ielżyńskich  („Dz. Pozn.“, nr 16, 20 I 1934).

W ystaw a prac graficznych ar tys tów  wielkopolskich w  X IX  w ieku  
w  Galerii M ielżyńskich w Poznaniu  („Dz. Pozn.“, nr 97, 28 IV 1934).

Książka w  zam ku kórnickim  („Dz. Pozn.“, 29 XI 1933).
Nieznany Napoleon na zamku kórnickim  (.,Dz. Pozn.“, nr 116, 24 V 

1934).
P ortret  w  grafice polskiej XVI I  i XVIII  w ieku  (z Galerii M ielżyń

skich) („Dz. Pozn.“, 8 II 1935).
Polskie por tre ty  na w ystaw ie  dawnej grafiki francuskiej w  Galerii 

im. M ielżyńskich w  Poznaniu  („Ilustracja Polska“, nr 20, 17 V 1936).
Rozwój grafiki w łoskie j  (w związku z wystaw ą w Galerii M ielżyń

skich) („Dz. Pozn.“, 22 X 1937).
Zagadnienia ikonografii sztuki religijnej poruszają następujące ar

tykuły:

Tak samo szczęśliwie ocalał materiał schowany w wieży kościelnej, jakkolwiek 
świątynia ta dość mocno została zniszczona“'.
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Sw. Andrze j Bobola  i święci oraz błogosławieni polscy w  dawnej gra
fice („Kurier Poznański“, 12 VI 1938).

Boże Narodzenie w  sztuce  („Kur. Pozn.“, 25 XII 1938).
Sw. Józef w  fantazji a r tys tó w  („Kur. Pozn.“, 19 III 1939).
Śmierć i życie pozagrobowe w  sztuce  („Kur. Pozn.“, 6 IV 1939).
I ostatnie bodaj przed wojną artykuły:
W 250-tą rocznicę urodzin Szym ona Czechowicza  („Kur. Pozn.“, 27 

VII 1939).
W yb itn y  humanista X VI wieku; Paweł Szydłow iecki  —  proboszczem  

średzkim  („Kur. Pozn.“, 2 VI 1939).
S rebrny ołtarz Sobieskiego w  M uzeum Kórnickim  („Przewodnik  

Katol.“, 25 VI 1939).
W okresie powojennym  szereg publikowanych przez Józefę Orańską 

studiów i artykułów wiąże się ze zbiorami kórnickimi, a więc:
Nieznane m iniatury Napoleona i szkic z Longwood w  zbiorach kór

nickich  („Pamiętnik Bibl. K órnickiej“, 1946, z. 3).
Adam  Piliński wynalazca techniki homeograficznej  („Poligrafika“,

1947, nr 1).
Polskie ekslibrisy w  Paryżu  („Poligraf.“, 1948, nr 1— 2).
Wiosna Ludów w  ilustracji (wspólnie z dr Joanną Eckhardt) („Poligr.“.

1948, nr 1— 2).
Kajetan  W incenty Kielisiński (1808— 1849) w  św ie tle  prac i dokum en

tó w  w  zbiorach kórnickich  („Pamiętn. Bibl. Kórn.“, 1947).
Wielkopolska w  grafice K. W. Kielisińskiego  (oprać, wspólnie z W. Ci

chowicz) Kórnik 1953.
Nieznany obraz b i tw y  morskiej pod Oliwą w  roku 1627 (wspólnie 

z St. Bodniakiem i J. Pertkiem) („Roczn. Gdański“, XVIII, 1954).
Rysunki Norblina w  zbiorach kórnickich  (drukowany w niniejszym  

numerze).
D wa sztam buchy gdańskie z XVI I  wieku.  Praca odczytana na posie

dzeniu TPN w  Poznaniu, drukowana obecnie przez Muz. Nar. w Poznaniu  
w  ramach tomu Studia Muzealne, II.

Praca nad powiększaniem  zbiorów etnograficznych w Muzeum Kór
nickim skierowała uwagę Józefy Orańskiej na literaturę z tego zakresu. 
Ogłasza w ięc recenzje ukazujących się książek Bożeny Stelm achowskiej.

Przypom nijm y także pracę inwentaryzatorską: Katalog powiatu  ko
nińskiego  („Katalog Zabytków Sztuki w  P olsce“, tom V, wojew . poznań
skie —  wyd. Państw. Instytutu Sztuki, Warszawa 1952). Opracowany 
wspólnie z dr J. Eckhardt.

Spośród zorganizowanych przez Józefę Orańską w poznańskim Mu
zeum  Narodowym w ystaw  wyróżniła się zwłaszcza przez swój szeroki 
zasięg i wysoki poziom naukowy wystaw a w  1951 r. pt. „Sztuka graficzna
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i jej rola społeczna“, obrazująca rozwój grafiki europejskiej od XV wieku  
do dnia dzisiejszego. Przygotowanie w ystaw y, przeprowadzenie selekcji 
ogromnego materiału i jego naukowa ocena, przy braku nowoczesnych  
źródłowych opracowań, było zadaniem bardzo trudnym. Zrealizowane 
ono zostało doskonale przez Józefę Orańską przy współpracy asystentki 
Ewy Polaczek. Związana z wystaw ą publikacja Muzeum Naród. Sztuka  
graficzna i je j  rola społeczna  (Poznań 1951), opracowana przez Józefę  
Orańską, zawierała poprzedzoną przez opis technik graficznych historię  
grafiki europejskiej. Jest to jedyne dziś w  języku polskim syntetyczne  
opracowanie tego tematu — stało sie też od razu cenną pomocą zwłaszcza  
dla studiującej młodzieży.

Z inną wzorowo przygotowaną przez Józefę Orańską w ystaw ą pt. 
„Grafika Rembrandta“ wiąże się artykuł Grafika Rem brandta i je j  w p ły w  
na kształtowanie  się realis tycznej sztuki Oświecenia  („W idnokrąg“, do- 
dodatek do „Gazety Pozn.“, 1 II 1953, nr 26).

Do w ydawnictwa X  w ieków  Poznania, które przygotowuje się obecnie 
do druku, napisała Józefa Orańska cenne studium Grafika Poznania.

Nie ustawała w  pracy do ostatniej chwili. Podczas zjazdu historyków  
sztuki w  związku z w ystaw ą „Realistyczny rysunek polski XIX w ieku“, 
już ciężko chora, przygotowała referat na tem at twórczości artystycznej 
W ielkopolan, których rysunki zamieszczono na w ystaw ie. Pracowała do 
ostatnich tygodni życia nad monografią Tadeusza Konicza, do której 
m ateriały gromadziła od czasów swej podróży włoskiej. Porządkowała 
cały ten bogaty materiał, studiowała przynoszoną z bibliotek literaturę. 
Na kilkanaście dni przed śmiercią, gdy widziałam  Ją po raz ostatni, m ów i
łyśm y o tej pracy: kazała sobie podać tekę z fotografiami, m ówiła o rezul
tatach sw ych badań, opisyw ała koloryt obrazów, ożyw iła się i rozjaśniła. 
Jakże godny podziwu jest ten entuzjazm, którego nie potrafiły stłumić 
ani długie lata wyczerpującej pracy, ani cierpienia fizyczne. Ten entu
zjazm nieom al m łodzieńczy, a także nadzwyczajna rzetelność i dobroć, 
obok niezwykłej skromności, najdobitniej charakteryzują Józefę Orańską 
jako człow ieka i jako naukowca.

Alina Chyczewska
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