ZAMEK MUZEUM «MONTRESOR», Francja
SPRAWOZDANIE Z ROKU 2013/2014

Ostatni rok był dla Muzeum w Montresorze dość trudny.
Końcem 2013 r., po naszej wielkiej kradzieży, został założony system alarmowy i
prawie wszystkie obrazy zostały zabezpieczone systemem alarmowym.
Podczas zimy mieliśmy dużo pracy z dachami na części mieszkalnej.
Od marca do jesieni ilość zwiedzających wzrosła: wycieczki z Polski i z
Hiszpanii oraz indywidualni turyći z Polski, Angli, Belgii, Włoch, Szwajcarii...
Założony w zeszłym roku przez rodzinę sklepik w zamku ma coraz większe
powodzenie, a

francusko-polskie pamiątki: książki, kartki, porcelana malowana

przez Kasię SEGALEN z naszej rodziny, konfitury, wino z okolicy i pamiątki z
etykietką «Montresor» lub monogramem X.B. cieszą się dużym zainteresowaniem.
Młode pokolenie

jeździ regularnie do Polski i przywozi polskie wyroby:

porcelanę z Bolesławca, skórzane wyroby z okolic Zakopanego, wyroby drewniane w
stylu cepeliowskim, jak ptaki, jajka...
Była u nas z wizytą bardzo kompetentna Pani Sylvia Milewska z Biblioteki
Polskiej w Paryżu, konserwatorka od rehabilitacji «papieru», jak książki, akwarele,
sztychy. Wyczyściła nam piękne, stare i ciekawe archiwa z XV i XVI wieku

dotyczące Imbert de Basternay, doradcy czterech Królów we Francji, założyciela
renesansowego zamku w Montresor.
Z polskiego Archiwum (XIX-ego wieku) korzystał na miejcu profesor Łukasz
NIEWCZAS, historyk z ośrodka badań nad twórczością Norwida z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
Bierzemy udział w turystycznych, kulturalnych i społecznych wydarzeniach
organizowanych przez gminę i przez Region. Od tego roku mamy w Montresorze
nowego wójta, Krzysztofa UNRUGA, Polaka z pochodzenia, z którym będziemy
współpracować jak z dawnym wójtem Jean MOREAU, szczególnie przy organizacji
inicjatywy «najpiekniesze miasteczka we Francji», który robi nam świetną reklamę.
Uczeń Akademii Warszawskiej, pan Jakub KURKIEWICZ, konserwator w
kamieniu, odnowił rzeźbę Aniołka w parku przed zamkiem i przy tej okazji
odnaleziono podpis autora W. MATTHIAE,

który pracował z artystą

THORVALDSEN w Rzymie!
Od paru tygodni pan Jakub czyści kamienne zwieńczenie fasady i fronton na
kaplicy cmentarnej rodziny Branickich pod nadzorem profesora SMAZY.

Bardzo żałuje, że nie mogę być osobiście na konferencji w Rzymie. Anna
Mesnet, moja siostrzenica, będzie reprezentować Montresor, jak w zeszłym roku.
Przesyłam najlepsze życzenia i pozdrowienia.
Maria Rey z rodziną

