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Polskie Konsorcjum dla Badan nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.pl gorąco popiera inicjatywę i 

wyraża chęć objęcia patronatu naukowego nad utworzeniem i późniejszym funkcjonowaniem 

Muzeum Historyczno-Regionalnego im. Biskupa Hugona Kołłątaja w Grzymałkowie wraz z jego 

planowaną lokalizacją w XIX-wiecznym kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Grzymałkowie, gm. 

Mniów, woj. świętokrzyskie.  

Konsorcjum E-RIHS.pl tworzy 13 instytucji naukowo-badawczych i akademickich z Warszawy, 

Krakowa, Torunia, Wrocławia i Gdańska i powołane zostało celem opracowania i koordynacji 

zintegrowanego systemu wsparcia dla podmiotów (instytucji, firm i osób) czynnych w obszarze badań 

nad dziedzictwem kulturowym i w konserwacji zabytków w zakresie dostępu do nowoczesnych 

fizyko-chemicznych metod badawczych i dla wymiany informacji o uzyskiwanych rezultatach badań. 

Konsorcjum dysponuje unikalnym potencjałem badawczym skupionym w instytucjach partnerskich i 

opartym o unikalną aparaturę oraz, przede wszystkim, o grono wybitnych specjalistów w swoich 

dziedzinach. Dzięki temu Konsorcjum realizuje szereg projektów badawczych nakierowanych na 

poznanie stanu zachowania, historii i pochodzenia różnorodnych obiektów pochodzących zarówno z 

najlepszych polskich kolekcji muzealnych, ale też będących własnością mniej zasobnych podmiotów, 

w tym często wiejskich Parafii Kościoła Katolickiego. Konsorcjum jest jedną ze struktur umieszczonych 

przez Ministra ds. nauki na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych i tym samym 

uczestniczy w organizacji Europejskiej Infrastruktury Badawczej na rzecz Dziedzictwa Kulturowego 

(European Research Infrastructure for Heritage Science).  

Konsorcjum E-RIHS.pl deklaruje chęć udziału w pracach na rzecz utworzenia Muzeum im. Hugona 

Kołłątaja w zabytkowym budynku kościoła, w szczególności poprzez wsparcie swoim potencjałem 

badań stanu zachowania zabytku prowadzących do sformułowania programu jego konserwacji-

restauracji przy pełnym poszanowaniu wszelkich reguł w zakresie zachowania substancji zabytkowej.   

 Ponadto, dzięki udziałowi w strukturach infrastruktury europejskiej otwiera się realna perspektywa 

uzyskania dla tych działań pomocy ze strony pozostałych krajów członkowskich w zakresie badań 

niedostępnych bądź trudnodostępnych w Polsce. 

Reasumując, uznajemy inicjatywę utworzenia Muzeum Historyczno-Regionalnego im. Biskupa 

Hugona Kołłątaja w Grzymałkowie za niezwykle cenną i deklarujemy wszelką, dostępną pomoc w jej 

realizacji. 
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