
188

Olgierd Puciata, one of the most 
talented and versatile Warsaw-based

historians of art, has passed away.
Already as a student at Warsaw Uni-
versity he began working in the Head
Office of the Protection of Historical
Monuments, the Faculty of Architecture
at Warsaw Polytechnic, and the Com-
mission of Studies on Old Warsaw. For 
a brief time he was a custodian at the

Warsaw Historical Museum. In 1957-1958
O. Puciata fulfilled the function of sec-
retary general of the Society of Lovers
of History, and a year later became the
Chief Conservator of Historical Monu-
ments in the Voivodeship of Warsaw.
O. Puciata also contributed to devising 
a complex conception of the development
of a museum network in Mazovia. His
subsequent posts included overseeing the

Kazimierz Pu∏aski Museum in Warka and
the experts employed by the State Enter-
prise Desa; he cooperated with the TV
Theatre, for which he designed sets, work-
ed at the Museum of Mazovia in P∏ock,
and headed the Centre for the Documen-
tation of Historical Monuments in P∏ock.

Olgierd Puciata was a distinctive
personality and a man of great know-
ledge and passion.
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WSPOMNIENIE

w zasobach ró˝nych instytucji kon-
serwatorskich, zw∏aszcza z pierw-
szych dwudziestu lat jego dzia∏al-
noÊci zawodowej, jest imponujàca.
Redagowa∏ „Szkice Staromiejskie”
i „Szkice Nowomiejskie”, zajmowa∏
si´ kartografià Warszawy XVII-
XIX w., by∏ autorem  studiów i eks-
pertyz konserwatorskich dla dzie-
wi´tnastu miasteczek mazowiec-
kich. Dzia∏a∏ te˝ poza Mazowszem
– opracowa∏ studia zabudowy miej-
skiej  ˚agania i Ko˝uchowa w Zie-
lonogórskiem, jak równie˝ studium
historyczne do planu zagospoda-
rowania powiatu piotrkowskiego.
JednoczeÊnie by∏ scenarzystà wielu
wa˝nych wystaw konserwatorskich
prezentowanych w kraju, a tak˝e 
w Egipcie, Skandynawii czy Pary˝u.

Problematykà badaƒ i ochrony
zabytków mazowieckich Olgierd
Puciata potrafi∏ zainteresowaç naj-
wybitniejszych profesorów i kon-
serwatorów. Jego niewàtpliwà za-
s∏ugà by∏o pozyskanie dyrektorów

muzeów warszawskich, z prof. Sta-
nis∏awem Lorentzem na czele, do
opracowania kompleksowej kon-
cepcji rozwoju sieci muzealnej na
Mazowszu, która do dzisiaj nie
straci∏a na aktualnoÊci. OsobiÊcie po-
stanowi∏ wziàç udzia∏ w realizacji
jednego z muzeów – Muzeum im.
Kazimierza Pu∏askiego w Warce,
które sta∏o si´ jego dzie∏em autor-
skim i którym zarzàdza∏ przez czte-
ry lata. Swój ogromny talent i wie-
dz´ wykorzystywa∏ w ca∏ej pe∏ni
tak˝e wówczas, gdy objà∏ funkcj´
szefa ekspertów PP Desa. 

Kiedy Olgierd rozpoczà∏  wspó∏-
prac´ z Teatrem Telewizji, mogli-
Êmy dzi´ki niemu podziwiaç sceno-
grafi´ realizowanà przy u˝yciu au-
tentycznych, cennych, zdobywanych
gdzie si´ da∏o obiektów rzemios∏a
artystycznego, co niekiedy wywo-
∏ywa∏o zazdroÊç muzealników.

W po∏owie lat siedemdziesià-
tych Olgierd Puciata wróci∏ na Ma-
zowsze, mia∏ krótki epizod w Mu-
zeum Mazowieckim w P∏ocku, a gdy
powsta∏o województwo p∏ockie,
zorganizowa∏ i pokierowa∏ p∏ockim
OÊrodkiem Dokumentacji Zabytków.

Zachowujemy Olgierda w pa-
mi´ci z czasu jego najwi´kszej ak-
tywnoÊci, gdy podejmowa∏ coraz to
nowe wyzwania, a realizujàc je
utrzymywa∏ z ∏atwoÊcià, jakby mi-
mochodem, wysoki poziom i sku-
tecznoÊç.

Olgierd Puciata zas∏u˝y∏ si´
dobrze dla ochrony dziedzictwa
kulturowego, zw∏aszcza mazowiec-
kiego. By∏ postacià wyrazistà, cz∏o-
wiekiem wielkiej wiedzy i pasji.

dr Marian So∏tysiak
Prezes Zarzàdu G∏ównego

Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

REMINISCENCES ABOUT OLGIERD PUCIATA

Niedawno po˝egnaliÊmy naszego
Koleg´ i Przyjaciela Olgierda

Puciat´.
Odszed∏ jeden z najzdolniej-

szych i najwszechstronniejszych
warszawskich historyków sztuki.

Zaczà∏ z niebywa∏ym impetem
– ju˝ jako student I roku Uniwersy-
tetu Warszawskiego rozpoczà∏ pra-
c´ w Naczelnej Dyrekcji Ochrony
Zabytków, potem w Zak∏adzie Ar-
chitektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej, kierowanym przez
prof. Jana Zachwatowicza, wreszcie
zwiàza∏ si´ z Komisjà Badaƒ Daw-
nej Warszawy. By∏ tak˝e krótko
kustoszem Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy.

W latach 1957-1958 pe∏ni∏
funkcj´ sekretarza generalnego To-
warzystwa Mi∏oÊników Historii. 
W wieku 28 lat objà∏ prezesur´ Od-
dzia∏u Warszawskiego Stowarzy-
szenia Historyków Sztuki, a w rok
póêniej zosta∏ G∏ównym Konserwa-
torem Zabytków Województwa War-
szawskiego, chyba najm∏odszym 
w Polsce. Jego szeÊcioletnia kaden-
cja wnios∏a w ochron´ zabytków
Mazowsza niebywa∏e o˝ywienie.
By∏ inicjatorem szerokich badaƒ ar-
chiwalnych i urbanistycznych, by∏
te˝ pomys∏odawcà i autorem pro-
gramów wykorzystania wielu wa˝-
nych obiektów, takich jak zameczek
w Opinogórze, pa∏ac w Sterdyni,
pa∏ac w Radziejowicach czy zamek
w Czersku. To on, w harmonijnej
wspó∏pracy z biskupem p∏ockim 
i w∏adzami miasta, przygotowa∏ pro-
gram adaptacji Zamku Ksià˝àt Ma-
zowieckich i opactwa pobenedyk-
tyƒskiego w P∏ocku, ratujàc ten po-
padajàcy w ruin´, cenny zespó∏.

Bibliografia prac Olgierda Pucia-
ty, publikowanych i pozostajàcych


