
Utwórzmy 

Muzeum Historyczne im. Hugona Kołłątaja! 

 

Ziemia Świętokrzyska, to region  z którym związane są niemal wszystkie ważne zdarzenia w historii Polski. 

 Od średniowiecza była miejscem kampanii wojennych, powstaoczych i partyzanckich - więc niewiele zabytkowych 

budowli przetrwało do naszych czasów.  

Tym bardziej należy dbad o każdy materialny ślad naszej historii - o zabytkowe budowle których mury były 

świadkiem ważnych wydarzeo, gdzie przebywali wybitni Polacy. 

Do takich miejsc szczególnych należy Kołłątajówka – ruiny pałacu Kołłątajów – położone w miejscowości 

Wólka Kłucka w gm. Mniów niedaleko od Kielc.  

Tutaj w obrębie murów o powierzchni 1,5 ha znajdują się ruiny pałacu Kołłątajów spalonego w 1993 
roku tzw. Kołłątajówka. 
Z tym miejscem związanych jest wiele wątków historycznych i Wielkich Polaków. 

Pałac został wybudowany w 1833 roku na podstawie projektów Hugona Kołłątaja - przez jego bratanka 
Eustachego. To jedyne miejsce w Polsce, związane tak mocno z dziełem Hugona Kołłątaja – to tutaj 
pragnął zamieszkad a jego bratanek praktycznie wdrażał ideę uprzemysłowienia kraju – budując hutę i 
przetwarzając żelazo. Uratowanie pałacu to nasz obowiązek wobec tego Wielkiego Polaka. 
Z tym miejscem związane są ważne postacie i wątki naszej historii : tu w czasie wojny przechowywano 
rękopisy dzieł H. Sienkiewicza, tu stacjonował Dionizy Czachowski – dowódca powstania styczniowego 
a S. Żeromski urodził się w pobliskim Strawczynie, majątku dzierżawionym od Kołłątajów. W 1914 r 
stacjonował tu oddział kawalerii Beliny-Prażmowskiego.  Z pałacowego parku wypływają źródła 
zasilające Wierną Rzekę, która nieopodal ma swój początek. Pałac został w 1993 roku zniszczony przez 
pożar, a mury, które się zachowały, grożą dziś zawaleniem. Żal zwłaszcza imponującej kolumnady z 
jooskimi głowicami. Obecny właściciel w 2016 r. użyczył ruiny dla Fundacji im. S. Żeromskiego.  
Fundacja 2- krotnie składała  do MKiDN projekt mający na celu zatrzymanie procesu degradacji 
zabytku. Ustabilizowania murów, częściowej renowacji, zadaszenia i odtworzenia jednego 
pomieszczenia. 

 
W 2017 roku właściciel nieruchomości wyraził wolę sprzedaży Kołłątajówki - jest to niepowtarzalna 
okazja by wykupid Kołłątajówkę,  odbudowad pałac i urządzid w nim Muzeum Historyczne im. Hugona 
Kołłątaja. 
Fundacja im. Stefana Żeromskiego zwróciła się w tej sprawie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego - odpowiedź z ministerstwa w załączeniu.(MKiDN 1 i MKiDN 2).  
 Ministerstwo nie ma środków na wykup - ale zachęca do starao o środki na renowację.   
Tak też uczyniła nasza fundacja - w odpowiedzi na pismo-zachętę wystąpiła po raz trzeci do MKiDN o 
środki na renowację.  
Chcemy by I etap renowacji wraz z ekspozycją obrazującą bogatą historię tego miejsca, miał finał w 100 
rocznicę odzyskania niepodległości. 
Aby starania Fundacji dały długofalowy efekt - konieczne jest wykupienie nieruchomości od obecnych 
właścicieli - nie ma pewności czy w razie sprzedaży zabytku, nowy właściciel nadal sprzyjałby idei 
utworzenia Muzeum im. Hugona Kołłątaja... 
Mając na uwadze ten szczytny cel - Fundacja im. Stefana Żeromskiego postanowiła rozpocząd akcję 
zbiórki środków finansowych oraz deklaracji wsparcia rzeczowego - koniecznych do realizacji celu.  



Prosimy wszystkie osoby prywatne i przedsiębiorców o wsparcie (finansowe lub rzeczowe) tego 
szlachetnego celu.  
Wpłaty można dokonad na konto: 98 1950 0001 2006 2583 4973 0002 a deklaracje pomocy  rzeczowej 
prosimy przesyład pocztą lub e-mailem na:  fundacja@zeromski.org. 
Darczyocy zostaną odpowiednio uhonorowani - w formie publicznych podziękowao a w mury pałacu-
muzeum zostaną wbudowane tablice z nazwiskami darczyoców.  
Prosimy o wsparcie - każda kwota i forma pomocy jest ważna.  
 
Zdajemy sobie sprawę z ogromu kosztów, jednak warto się podjąd tego zadania – by uratowad co się da dla 
potomnych. 
Liczymy na pomoc władz centralnych i wojewódzkich – ale niezbędny jest zalążek – oddolna inicjatywa wsparta 
dobroczynnością prywatną.  
W pierwszym rzędzie zebrane środki przeznaczymy na stworzenie wystawy pamiątek i fotogramów obrazujących 
historię tego miejsca w 100 rocznicę zdobycia niepodległości .  
Równolegle zabiegad będziemy o środki na renowację i wykup nieruchomości.  

 Liczymy na ofiarnośd  naszych rodaków - Fundacja im. Stefana Żeromskiego  


