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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

NARCYZ ANDRONOW SKI
11. 1928 -  25. 10. 1992

W dwudziestoletniej historii Muzeum Wsi 
Kieleckiej wielu już było pracowników, którzy 
zmienili miejsce zatrudnienia, ale tylko jeden 
z nich odszedł na zawsze. Nagły zgon Narcy
za Andronowskiego zdumiał nas i boleśnie za
skoczył. Nadzwyczaj trudno było wyobrazić 
sobie skansen w Tokami bez Jego charakte
rystycznej postaci, bez Jego troski o magazy
ny muzealiów. A miał z nimi mnóstwo kłopo
tów w jakże trudnych warunkach rozwijają
cego się dopiero muzeum. Narcyz był w na
szym muzeum od początku -  podjął pracę 1 
stycznia 1977 roku, gdy cały zespół stanowi
ły tylko trzy osoby.

Urodził się w listopadzie 1928 r. w Pałagi- 
no na Polesiu. Los nie szczędził Mu bolesnych

doświadczeń. W dzieciństwie cierpiał głód -  w 
1939 roku wraz z matką i trzema starszymi 
braćmi został wywieziony na Syberię. Później 
dwu z nich -  Jan i Piotr -  pozostało na obczy
źnie (w Anglii i Kanadzie), natomiast Narcyz 
wraz z Hipolitem w 1951 roku na fali repatria
cji powrócił do Polski i zamieszkał w Kielcach. 
Skom plikowane wówczas uw arunkowania  
sprawiły, że postanowił zmienić oficjalną datę 
swego przyjścia na świat (na 9 grudnia 1932 
r.), a przybranym miejscem urodzenia uczy
nił Warszawę. Dopiero w Kielcach dokończył 
naukę w szkole podstawowej. Eksternistycz
nie uzupełnił wykształcenie w kieleckim Gim
nazjum im. Królowej Jadwigi, a studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując tytuł 
magistra historii kultury materialnej, ze spe
cjalnością: archeologia Polski.

Jednak nie od razu otrzymał odpowiada
jące Mu emocjonalnie stanowisko. Przez nie
całe trzy lata (1957-1959) był pracownikiem  
P.P. „Dom Książki” w Kielcach, potem został 
zatrudniony w Wydziale Kultury Prezydium  
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. 
Przez kilka lat związany z Wojewódzkim Kon
serwatorem Zabytków, zajmował się ochroną 
zabytków archeologicznych województwa kie
leckiego (pracował przy tworzeniu rezerwatu 
archeologicznego w K rzem ionkach koło 
Ostrow ca Św iętokrzysk iego). W czerw cu  
1961 roku, na prośbę umotywowaną „chęcią 
lepszego w ykorzystania uniw ersyteckiego  
w ykształcenia”, został przeniesiony do Mu
zeum Świętokrzyskiego, gdzie zajął stanowi
sko asystenta konserwatorskiego w Dziale 
Archeologii. Wspominał czasem klejenie na
czyń archeologicznych jako jedno ze swych 
zajęć z „bardzo dawnych czasów”. Z końcem 
maja 1969 roku odszedł z Muzeum Święto
krzyskiego, do dziś pozostając w pam ięci 
swych kolegów.
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Krótko zatrudniony w Wojewódzkim Za
rządzie Kin, od 1970 roku na sześć lat trafił 
do kolejnej bardziej związanej z wykształce
niem i łubianej pracy — w Biurze Dokumen
tacji Zabytków U rzędu W ojewódzkiego w 
Kielcach.

Gdy w 1976 roku powołano do istnienia  
Muzeum Wsi Kieleckiej, Narcyz został jedną 
z trzech osób rozpoczynających działalność tej 
placówki, z satysfakcją podejmując się czegoś 
nowego, od początku. Musiał być wtedy i do
kum entalistą, i konserwatorem, m agazynie
rem i urzędnikiem „od spraw różnych”. Gdy 
muzeum okrzepło, a pracowników przybyło -  
powierzono Mu prow adzenie m agazynów  
m uzealiów ruchomych. Przyzwyczajony do 
zajęć rozmaitych -  przyjął także stanowisko 
referenta „od pożarów” i inspektora bhp. 
Skansen znał jak własny dom i był jego cząst
ką, zdawałoby się nieodłączną. Często poja
wiał się w Pracowni Konserwatorskiej z ja
kim ś eksponatem  i, nie opóźniając sprawy 
procedurą ruchu m uzealiów , m ów ił np.: 
„znów kołatki — ratujcie to”. No i robiliśmy

rozmaite drobne ratunkowe zabiegi od ręki, 
a Narcyz odnosił eksponat do magazynu.

Swój czas dzielił między pracę zawodową, 
a po połowie lat 80. także działalność w Regio
nie Świętokrzyskim „Solidarności” (przez pa
rę lat był przewodniczącym zakładowego koła 
związku), spokojne życie domowe (w tym sa
mym roku, w którym związał się z Muzeum  
Wsi Kieleckiej, poślubił Janinę Pieśniewską 
z d. Zawisza) i ulubione grzybobranie. Żona 
z wdzięcznością wspomina Jego udział w wy
chowaniu pasierbicy Beaty.

Gdy któregoś październikowego ponie
działku Narcyz nie pojawił się w Tokarni, 
byliśmy pewni, że załatwia -  jak to nieraz się 
zdarzało -  jakieś sprawy w dyrekcji muzeum  
w Kielcach. M yliliśmy się. Dzień wcześniej 
serce odmówiło Mu posłuszeństwa, gdy wraz 
z bratem wybierał się na mszę za Sybiraków.

Narcyz Andronowski spoczął na Cmenta
rzu Prawosławnym w Kielcach. Ale sądzimy, 
że wciąż bywa w Skansenie.
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