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JarosłaW gieMza

CyFryzaCJa dóbr kultury
na terenie polski i ukrainy

archiwów i stowarzyszeń, które 
dotyczy opracowania i wspólnego 
stworzenia cyfrowego archiwum 
rozproszonego dziedzictwa kulturo-
wego (dokumenty, stare druki, za-
bytki sztuki), związanego z dziejami 
rodów szlacheckich i magnackich, 
przede wszystkim Pilawitów Potoc-
kich. Koordynatorem tych prac na 
terenie Ukrainy została Oksana ko-
zynkewycz, dyrektor Muzeum Pała-
cu Potockich lwowskiej Galerii Sztu-
ki. Wspierają nasze działania i służą 
nam pomocą liczne ukraińskie insty-
tucje, m.in. fundacja na rzecz Pałacu 
w Podhorcach, Muzeum w iwano-
frankowsku (Stanisławowie), Mu-
zeum Zapowidnyk – Sofia kijow-

digitalisation of Cultural ProPertY on PolisH and uKrainian lands
The Castle Museum in Łańcut and the Polish Guild of Gutenberg’s knights in Warsaw has since 2010 been carrying out the digitalisation of the Polish and 
Ukrainian cultural heritage on the territories of both countries. The foundation for this work had been laid by the long-standing, many-year cooperation of the 
Castle Museum with Ukrainian partners in the field of research, conservation and protection of historic objects. Moreover, contribution to the research done in 
this field was also made by scientists from the institute of Chemistry and Nuclear Science in Warsaw and the State Geological institute, who had made precise 
physical analyses of the painting materials. 
High-standard digitalization of precious historic objects has hitherto been implemented at the collections of the Central State Historical archive in kiev (The 
Potocki family archive), the Museum of the Book and of Ukrainian Printing in kiev, the lviv art Gallery – the Potocki Palace, as well as eight Orthodox churches 
in the Przemyśl eparchy, archives of the parishes in Troki and r. Biskupski’s archive. The digitalization of the theatre and historic stage sets in the Łańcut castle 
will have been completed this year. Preparations are being made for multi-aspect digitalization work in the Łańcut park. Visual registration, enriched with volu-
minous specialist research papers, is accessible online. 

Muzeum – Zamek w Łań-
cucie od wielu lat współ-
pracuje z placówkami 
muzealnymi i naukowy-

mi na Ukrainie w zakresie muzealnic-
twa, konserwacji i ochrony zabytków. 
Wspólnie z ukraińskimi partnerami, 
m.in. Muzeum Narodowym we lwo-
wie i Państwowym Naukowo-Badaw-
czym instytutem konserwatorskim 
we lwowie, realizuje projekty ba-
dawcze dotyczące malarstwa tabli-
cowego XiV–XViii w. do współpracy 

włączyli się także polscy naukowcy 
z instytutu Chemii i Techniki jądro-
wej w Warszawie oraz Państwowego 
instytutu Geologicznego w Warsza-
wie, wykonujący precyzyjne analizy 
fizyczne stosowanych materiałów 
malarskich. 

dotychczasowa współpraca do-
prowadziła do porozumienia pomię-
dzy dyrektorem Muzeum – Zamku 
w Łańcucie, Witem k. Wojtowiczem, 
a dyrektorami ukraińskich muzeów, 

Oblata dokumentu Ottona z Pilczy, 
wystawionego w Łańcucie 2 lutego 
1367 r., wykonana przez kancelarię króla 
kazimierza Wielkiego w Piotrkowie  
16 grudnia 1558 r. fot. Centralne 
Państwowe archiwum Historyczne 
w Kijowie
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i Polakami za granicą ogłoszonego 
przez Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych rP.

Mamy świadomość ogromu 
interesującego materiału, pozo-
stającego dzisiaj w kolekcjach za-
granicznych i zdajemy sobie spra-
wę, że realizacja naszego projektu 
to jedynie przyczynek do działań 
w tym zakresie. dla urzeczywistnie-
nia przedsięwzięcia niezbędny jest 
wspólny wysiłek i koordynacja prac 
wielu instytucji w Polsce i na ukra-
inie. Staraliśmy się, aby efektem 
jednej z pierwszych realizacji była 
nie tylko rejestracja określonej licz-
by pamiątek, lecz aby dokumenta-
cja dawała też obraz różnorodności 
dzieł w zbiorach ukraińskich.

Wyjątkowo interesujące okazały 
się dla nas archiwalia przechowy-
wane przez Centralne Państwowe 
archiwum Historyczne w kijowie. 
dzięki życzliwości dyrekcji archiwum 

przedmiotem opracowania stały się 
dokumenty należące do najdawniej-
szych i najcenniejszych w zbiorach 
– dotyczące Ottona z Pilczy i po-
stanowień podejmowanych przez 
niego w Łańcucie w 1367 i 1369 r.  
oraz archiwum rodzinne Potockich, 
zawierające m.in. dokumenty pod-
pisywane i pieczętowane przez jana 
Potockiego. Prace digitalizacyjne 
i opisowe przeprowadził zespół kie-
rowany przez Pawła Myszkę (Pro 
Tempus) w składzie: Hanna Myszka 
(Pro Tempus), jarosław Giemza (Mu-
zeum – Zamek w Łańcucie), Wiktor 
kusznirenko (fundacja na rzecz Zam-
ku w Podhorcach), joanna Młynar-
ska (Uniwersytet Warszawski), przy 
konsultacji Walentyny Boczkowskiej 
(Muzeum książki i drukarstwa Ukra-
iny w kijowie) i Oksany kozynke-
wycz (lwowska Galeria Sztuki – Pa-
łac Potockich). Prezentacją na www.
zamek-lancut.pl/pl/digitalizacja/: zaj-

ska, Muzeum książki i drukarstwa 
Ukrainy w kijowie oraz Państwowe 
Centralne archiwum Historyczne 
w kijowie. W tamtejszych zasobach 
muzealnych, bibliotecznych i archi-
walnych udało się zidentyfikować 
wiele materiałów mających istotne 
znaczenie dla kultury polskiej i ba-
dań historycznych. 

Przed kilkoma laty, po konsultacji 
z partnerami ukraińskimi, muzeum 
w Łańcucie nawiązało współpracę 
z Polskim Bractwem kawalerów 
Gutenberga w Warszawie, co za-
owocowało przedsięwzięciem pod-
porządkowanym budowie cyfrowe-
go archiwum. Bractwo skutecznie 
aplikowało o pozyskanie funduszy 
na ten cel i koordynowało realizację 
projektu pod nazwą Digitalizacja do-
kumentów ze zbiorów dziedzictwa 
kultury polskiej na terenie Ukrainy, 
realizowanego w ramach zadania 
publicznego Współpraca z Polonią 

intercyza między stronami reprezentowanymi przez Stanisława Szczęsnego hr. Potockiego i hr. jana Potockiego z 1 maja 1799 r. 
fot. Centralne Państwowe archiwum Historyczne w kijowie
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mował się andrzej figiela (Muzeum 
– Zamek w Łańcucie).

równolegle do tych przedsię-
wzięć Muzeum – Zamek w Łańcucie 
współpracuje z Polskim Bractwem 
kawalerów Gutenberga w zakresie 
kompleksowej digitalizacji wypo-
sażenia najcenniejszych, zabytko-
wych cerkwi w historycznej eparchii 
przemyskiej. W latach 2011–2014 
wykonano cyfryzację polichromii 
ściennych, zabytków ruchomych 
i detalu architektonicznego zespo-
łów cerkiewnych w Posadzie ry-
botyckiej (XV–XVi w.), Szczawnem 
(XiX–XX w.), Turzańsku (XiX–XX w.), 
Pielgrzymce (XVi–XX w.), Hańczo-
wej (XViii–XiX w.), Uściu Gorlickim 
(XVii–XX w.) i Nowicy (XVii–XX w.). 
rejestracja wizualna wzbogacana 
jest obszernymi opracowaniami na-
ukowymi, m.in. sporządzone zostały 
rysunkowe, wektorowe kalki rekon-
strukcyjne kompleksu unikatowych 
fresków cerkwi w Posadzie rybotyc-
kiej wraz z opracowaniem krytycz-
nym. Prace realizowane były przy 
finansowym wsparciu Ministerstwa 
kultury i dziedzictwa Narodowego, 

a ich efekty udostępnione są w in-
ternecie (www.posada-rybotycka.pl; 
www.cerkiew-szczawne.pl; www.
cerkiew-turzansk.pl; www.cerkiew-
pielgrzymka.pl; www.cerkiew-han-
czowa.pl). 

kontynuacją działań digitaliza-
cyjnych dla zespołów archiwalnych 
stała się cyfryzacja archiwum Para-
fii Greckokatolickiej w Torkach (z lat 
1837–1945, ukazującego spektrum 
funkcjonowania parafii, zawiera-
jącego m.in. księgę Przemyskie- 
go konsystorza Greko-katolickiego 
z lat 1837–1868) oraz archiwum 
romualda Biskupskiego (niepubli-
kowane wcześniej materiały ręko-
piśmienne i fotograficzne, wytwo-
rzone w latach 1960–2007 przez 
zmarłego, wybitnego historyka 
sztuki – romualda Biskupskiego, 
specjalistę w zakresie badań ma-
larstwa cerkiewnego, wieloletniego 
kierownika działu Sztuki Cerkiewnej 
Muzeum Historycznego w Sanoku). 
Zadanie dofinansował Narodowy 
instytut audiowizualny. Pełen zasób 
udostępniono na www.archiwum-
cerkiewne-online.pl. 

Na grudzień bieżącego roku 
planowane jest zakończenie pełnej 
cyfryzacji Teatru wraz z zespołem 
zabytkowych scenografii w łańcuc-
kim zamku oraz ekspozycji działu 
Sztuki Cerkiewnej Muzeum – Zam-
ku. Zaawansowane są prace przy-
gotowujące realizację unikatowego 
przedsięwzięcia – wieloaspektowej 
digitalizacji rozległego komplek-
su parku łańcuckiego, wyjątko-
wego w skali europejskiej dzieła 
sztuki ogrodowej. Będzie to jedna 
z pierwszych tego typu realizacji 
na świecie, a jej pełne urzeczywist-
nienie może wyznaczać standardy 
dla innych muzeów rezydencjo-
nalnych. Próby są zadowalające. 
Zamierzona jest pełna digitalizacja 
parku z ogrodami, drzew, krzewów, 
kompozycji klombów i rabat, małej 
architektury, przedstawiona w ukła-
dzie warstw historycznych i innych 
odniesień (całość osadzona na 
geodezyjnym pomiarze i systemie 
GPS, funkcjonująca w aplikacjach 
na urządzenia mobilne, wzboga-
cona interaktywną grą edukacyjną 
on-line).

Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti, augsburg 1748, ze 100 ilustracjami wykonanymi przez braci józefa Sebastiana 
i jana Baptystę klauberów, według obrazów johana adama Stokmana. fot. Muzeum książki i drukarstwa Ukrainy w kijowie
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Parametry wykonywanych dotąd 
prac digitalizacyjnych
Sprzęt: Nikon d800 – matryca 36,8 
MPx, obiektywy manualne serii Mi-
cro 2; Hasselblad serii 500 – matryca 
leaf 22 MPx 3; Sinar – matryca leaf 
22 MPx; oświetlenie flash Bowens, 
Elinchrom.
Postprodukcja: stacje graficzne apple, 
monitory eizo Coloredge i flexScan, 
kalibracja X-rite, oprogramowanie 
PhaseOne, adobe, kolor, Nikon, leaf.
Pliki macierzyste – raw, tif; wielkość 
podstawowa plików 7360 x 4912 px  
– przy zapisie w formacie bezstratnym 
pojemność ok. 110 MB dla formatu tif; 
dla technologii gigapanoram mozaiko-
wych wielkość podstawowa ustalana 
jest odrębnie dla każdego zadania (gi-
gapanoramy mozaikowe wykonywane 
przy digitalizacji Teatru i działu Sztuki 
Cerkiewnej Muzeum – Zamku w Łań-
cucie wielkości 29427 × 22860 px  
– w formacie bezstratnym ok. 1,7 GB). 
Na potrzeby prezentacji internetowej 
pliki są odpowiednio zmniejszane.

Pokrow Bogurodzicy w asyście Proroków, ściana ikonostasowa nawy cerkwi pw. św. Onufrego w Posadzie rybotyckiej 
fot. P. Myszka z zespołem; rys. j. Giemza

Prace przy cyfrowej dokumentacji malowideł ściennych w cerkwi pw. św. Onufrego 
w Posadzie rybotyckiej. fot. P. Myszka z zespołem




