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Bogumiła Haczewska  
(1943–2017)

Dnia31grudnia2017r.zmarławszpi-
talu po długiej i ciężkiej chorobie Bogu-
miła Haczewska, emerytowana kierow-
niczkaDziałuNumizmatycznegoMuzeum
NarodowegowKrakowie.

OjciecBogumiłyHaczewskiej,Ferdy-
nandTrapp, z rodzinymieszkającej przed
najazdem niemieckim w Toruniu, trafił
podczaswojnydoKrakowa,gdziepoślubił
Krystynę Barańską. Ich córka, Bogumiła,
urodziła się tam w 1943 r. Po II wojnie
światowej rodzice pracowali jako peda-
godzy i działacze harcerscy. Od 1947 r.
mieszkaliwGdańskuimiędzyGdańskiem
a Krakowem Bogumiła Haczewska spę-
dziła swe życie prywatne i naukowe. Do
szkoły chodziła w Oliwie. Podjęła studia
archeologiczne na Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, ale po roku
przeniosła się naUniwersytet Jagielloński
w Krakowie, gdzie otrzymała tytuł magi-
stra.Postudiachpodjęłapracęwbibliotece
w Gdańsku, potem wmuzeum w Sztuto-
wie,ażnadłużejzatrudniłasięwMuzeum
Zamkowym w Malborku. Tam Bogumiła
Trapp zajęła się kolekcją monet, powięk-
szając ją znacząco o ściągnięte urzę-
dowe przekazy i prywatne dary i tworząc
w 1969 r. Gabinet Numizmatyczny. Gdy
jednakotrzymałapropozycjępracywGabi-

necieNumizmatycznymMuzeumNarodo-
wegowKrakowie,wróciła raz jeszczedo
miasta swego urodzenia, gdzie wyszła za
mążzaGrzegorzaHaczewskiego,geologa.
Wmuzeumzajmowała sięprzedewszyst-
kim monetą średniowieczną, również od
strony naukowej. W 1989 r. objęła kie-
rownictwo Gabinetu — najważniejszego
publicznegozbiorumonetpolskich.Zwła-
ściwąsobieenergiąstarałasiędoprowadzić
go do normalnego funkcjonowania, gro-
madząc fundusze sponsorskienapoważne
zakupy, organizując wystawy czasowe,
uczestniczącwwystawachobcych,nawią-
zująckontaktymiędzynarodoweirozbudo-
wując księgozbiór. Sytuacja zastana była
trudna:GabinetodIIwojnyświatowejbył
zamkniętydlazwiedzających,aofiarowany
przez rodzinę Czapskich pawilon muze-
alny pełnił różnorodne funkcje biurowe,
magazynoweisocjalne,doktórychniebył
przeznaczony. Po wyprowadzce z piętra
dyrekcji Muzeum Narodowego ten wspa-
niały obiekt, już wcześniej zaniedbany,
zaczął popadać w widoczną ruinę. Bogu-
miła Haczewska organizowała szerokie
wsparciedlapróbpoprawysytuacji,przede
wszystkimzakładającw1994r.KlubPrzy-
jaciółGabinetuNumizmatycznegoipotem
współpracujączTowarzystwemPrzyjaciół
Muzeumim.EmerykaHutten-Czapskiego,
założonymw roku1996.Ważnymnurtem
tych działań było organizowanie mimo
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przeszkód poważnych wystaw, pokazu-
jących dorobek Gabinetu, jego potencjał
i rangę międzynarodową („Emeryk Hut-
ten-Czapski: wystawa kolekcji w stulecie
śmierci”, 1997; „Memoriae donatorum”,
2003). Ostateczny sukces — gruntowny
remontiświetnawystawastała—przypadł
jużwudzialeJejnastępcom,aleniebyłby
możliwybezJejwieloletnichstarań.Obo-
wiązkikierownikaGabinetupełniłaBogu-
miła Haczewska do 2003 r., a w następ-
nymrokuprzeszłanaemeryturę.Podtrzy-
mywałajednakkontaktyzmiejscempracy
iśrodowiskiem,pókinieuniemożliwiłaJej
tegopogłębiającasię,przewlekłachoroba.

Była animatorką krakowskiego śro-
dowiska numizmatycznego, umiejętnie
koordynując działania Gabinetu Numi-
zmatycznego, Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i Sekcji Numizmatycznej Komisji
Archeologicznej Oddziału Polskiej Aka-
demii Nauk. Unikała wszelako wysuwa-
niasięnapierwszyplan.Od1971r.nale-
żała do krakowskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego (wkrótce
przemianowanego na Archeologiczne
i Numizmatyczne). Energicznie uczest-
niczyław realizacji od 1983 r. niezwykle
ambitnego planu — pomysłu Lesława
Morawieckiego— wydawnictwa „Zarysu
mennictwa europejskiego”, opartego na
wcześniejszym cyklu wykładów. Ukazały
siętomyIII,VI,VII,IXiX,zatempołowa
zaplanowanej serii. W tomie VII Bogu-
miłaHaczewskabyłaautorkądużego roz-
działu poświęconego okresowi od połowy
XIdokońcaXIIIw.,wykonała też liczne
ilustracje. Przerwanie tego imponującego
wydawnictwa—zwielkąszkodądlapol-
skiej numizmatyki— spowodowane było
przede wszystkim odejściem z gabinetu
i zKrakowaL.Morawieckiego, z którym
świetniesięrozumieli iuzupełniali.Stara-
niem między innymi Bogumiły Haczew-
skiej powstało po półwiekowej przerwie

w1996r.krakowskienumizmatycznecza-
sopismonaukowe—„NotaeNumismaticae
Zapiski Numizmatyczne”. To dokonanie
należało też do ciągu prac około podnie-
sieniarangikrakowskiegoGabinetuNumi-
zmatycznegoi jegoodnowienia.Zdrugiej
strony,byłtopowód,dlaktóregoBogumiła
Haczewskabyłalepiejwidocznanałamach
„Wiadomości Numizmatycznych” jeszcze
w okresie pracywMalborku, później zaś
udzielałasięraczejnakrakowskimforum.

Ale nie tylko krakowskim. Mimo
poważnego obciążenia kierowniczymi
obowiązkamistarałasiębowiemBogumiła
Haczewska uczestniczyć w życiu nauko-
wym, jeżdżąc na konferencje i publiku-
jąc własne prace. Bardzowyraźnie widać
wśródnichtezwiązanezGdańskiemiwiel-
kimi wystawami gdańskimi, jak pamiętna
„Aurea Porta Rzeczypospolitej” (1997),
„Gdańsk dla Rzeczypospolitej w służbie
KrólaiKościoła”(2004)albo„Czarsrebra,
magiazłota:wkręgumonet imedaliPrus
Królewskich” (Malbork, 2006 r.wystawa,
2007 r. katalog). W katalogach czytamy
Jej starannie przemyślane i świetnie ilu-
strowane eseje o roli Gdańska w mone-
tarnych dziejach Polski. Interesowała się
ikonografią monetarną w średniowieczu
i nowożytności i chyba najlepiej oddały
Jej zainteresowania wystawa i katalog
Widoki miast europejskich od starożytności 
po wiek XIX. Portrety miast na monetach, 
medalach i rycinach (Kraków2000). Iko-
nografiabyłabowiemzwornikiemmiędzy
Jejgłównymizainteresowaniami:donośnie
głoszącymchwałęGdańska iTorunia zło-
tym mennictwem wczesnonowożytnym
i pełnymi zagadek i ukrytego kunsztu
brakteatami średniowiecznymi. Brakte-
aty,którychtwórcyposługiwalisięprzede
wszystkim obrazem, dawały znakomite
poledoanalizikonograficznych,wktórych
była niezwykle kompetentna. Bardzo się
zaangażowała w problem smutno rozpro-
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szonego,rewelacyjnegoskarbubrakteatów
z początku XIII w., odkrytego w 1999 r.
podczas prac budowlanych na nieozna-
czonej posesji Starego Miasta w Krako-
wie. Starała się zgromadzić jak najwięcej
wiadomości dla rekonstrukcji tego epoko-
wego znaleziska i poświęciła wiele trudu
jegoanalizie.Wtejsprawiezabierałagłos
na posiedzeniach Komisji Numizmatycz-
nej Komitetu Nauk Historycznych PAN
w Warszawie. I tę aktywność wkrótce
po przejściu na emeryturę przerwała 
choroba.

Bogumiła Haczewska angażowała się
równieżwdziałalność społeczną niezwią-
zanąwprostzpracązawodową:w1988r.
reaktywowała z kolegami związek zawo-
dowy „Solidarność” w Muzeum Narodo-
wym,aw2000r.byłajednymzzałożycieli
Stowarzyszenia Muzealników Polskich,

gdzie działała na rzecz poprawy stanu
polskichmuzeów.Ta działalność przynio-
sła Jej publiczne uznanie— członkostwo
honoroweStowarzyszeniaisrebrnymedal
Zasłużony Kulturze Gloria Artis, nadany
przezMinistraKulturyiDziedzictwaNaro-
dowego. Aktywność ta oddawała wszak
Jej charakter—osobyotwartej, pogodnej
i empatycznej, odważnej i pełnej energii,
życzliwej ludziom,ale iwiernejzasadom.
Wychowanaw rodzinie pedagogów, sama
umiała dyskretnie a skutecznie przekazy-
waćwiedzę,budującautorytetbardziejna
osobistymciepleniżnauczonejpowadze.

Pogrzeb odbył się 8 stycznia 2018 r.
na cmentarzu Batowickim w Krakowie.
BogumiłaHaczewskapozostaniewnaszej
wdzięcznejpamięci.

Borys Paszkiewicz




