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K olekcjonerstwo, upraw iane w Polsce od czasów R enesansu na dworze
królew skim i w śród m agnaterii, w XIX w. staje się popularne wśród in teli
gencji m iejskiej. W dużych ośrodkach, takich jak W arszawa, Kraków, Poznań,
pow stają muzea dostępne szerokiej publiczności.
Pierw sze wzm ianki o kolekcjonerstw ie radom skim pochodzą z połowy
XIX w. Były to zbiory pryw atne, bądź jednokierunkow e, prowadzone ze'
znawstwem , bądź też w ielokierunkow e, grom adzone raczej przypadkow o
i chaotycznie. Na uznanie i entuzjastyczną ocenę Fr. M. Siarczyńskiego zasłu
żyły sobie zbiory ówczesnego gubernatora radomskiego, radcy stanu Edw arda
Białoskórskiego, zgromadzone ok. roku 1850 w dużej sali gm achu gubernialnego (obecnie Prez. MRN, ul. Żeromskiego 53), projektow anego przez Coracciego. A utor W ycieczki archeologicznej... porów nuje kolekcje gubernatora do
angielskich zbiorów publicznych o charakterze regionalnym . U E. B iałoskór
skiego znalazł „wszystko, co nie przechodzi poza obręb guberni radom skiej.
Cały zbiór w najozdobniejszych form ach wyrobów z fajansu i porcelany fa 
bryki w Ćmielowie, model m achiny parow ej w Białogonie pod Kielcami, zro
biony w 1845 r.” Były tu rów nież bogate zbiory przyrodnicze:
...wypchane ptactwo i zwierzęta, m inerały, kruszce, skamieniałości; osobliwsza
biblioteka, w której książki były wyrobione z różnych drzew rosnących w guberni
radomskiej. W środku każdej książki były zasuszone gałązki z liściem , owocem,
korzeniem, wiórem, węglem danego drzewa, nadto nazwa jego własności i miejsca,
w którym rośnie.

P onadto istniała piękna biblioteka Jan a Łaskiego, prokuratora try b u n ału
radomskiego. Jedn ą z jej cenniejszych pozycji stanow ił inkunabuł statu tu praw
K azim ierza Wielkiego, uchw alonych w Wiślicy w roku 1347.
Lekarze radomscy: Jan Freyer i W alenty Siekaczyński gromadzili m onety
i medale polskie. Aptekarz Karol Hoppen, malarz i kolekcjoner z zamiłowania
(ur. 1798, zm. 1849), zebrał cenną galerię obrazów, w skład której wchodził zbiór
rysunków i liczne szkice portretowe Bacciarellego, obrazy Tiepola, Dolabelli, Lampiego, Casanovy, Callota, kilka dzieł szkoły flamandzkiej \
1 Fr. M. Sobieszczański Wycieczka archeologiczna w niektóre strony guberni
radomskiej odbyta w r. 1851, Warszawa 1852, s. 20—24.
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Po śm ierci Hoppena znaczna część tych obrazów przeszła na własność
Tomasza Zielińskiego, naczelnika powiatowego kieleckiego.
Obecnie na terenie Radom ia nie ma śladu po tych dużych i ciekawych
zbiorach. Na przełom ie X IX i XX w. kolekcjonerstw o zatacza szersze kręgi.
G rono zbieraczy powiększa się, zainteresow ania stają się bardziej różnorodne.
Doktor m edycyny Teofil R ew oliński zebrał kolekcję m onet i m edali oraz przy
w ilejów królew skich. Szczęsny Jastrzębow ski zgromadził liczną ceram ikę i n a
rzędzia krzem ienne pochodzące z w ykopalisk w okolicach Radomia, cenne
rękopisy swojego dziada, W ojciecha Jastrzębow skiego — astronom a 2. W acław
P rzychodzki m iał dużą galerię obrazów i liczne pam iątki historyczne. S ta 
nisław Dzikowski zbierał i opracow yw ał m onety polskie, Koczalski grom adził
obrazy m alarzy polskich i obcych oraz starożytności polskie. W szystkie te p ry 
w atne kolekcje nie były udostępnione szerszej publiczności. Służyły jedynie
ludziom specjalnie zainteresow anym lub zw iązanym przyjaźnią z kolekcjo
neram i.
P ierw szy udostępnił społeczeństw u swoje zbiory ks. Jan W iśniewski,
człow iek niestrudzonej pracy, au to r licznych dzieł, które do dnia dzisiejszego
są cennym źródłem wiadomości nie tylko o Radom iu i okolicach, ale obejm ują
także inne regiony Polski 3.
Ja n W iśniewski, urodzony 3 m aja 1876 r. we wsi K rem pa w powiecie
iłżeckim , po ukończeniu gim nazjum w R adom iu w stąpił do sem inarium d u 
chownego w Sandom ierzu. Do Radom ia w rócił jako prefekt miejscowych szkół.
W śród licznych obowiązków um iał w ygospodarować czas i pieniądze, które
poświęcał całkowicie, „odm aw iając sobie częstokroć najniezbędniejszych po
trzeb życiowych” 4, na zakup dzieł sztuki, pam iątek historycznych, zabytków
regionalnych „ku podniesieniu ducha” 5. Nie ograniczał się do jednej gałęzi
zbieractw a, najw iększy nacisk kładąc na kolekcję pam iątek historycznych.
2 Ks. J. W iśniewski Dekanat radomski, Radom 1911, s. 303.
3 Ks. J. W iśniewski jest autorem następujących prac: Dekanat radomski, Ra
dom 1911; Dekanat konecki, Radom 1912— 13; Dekanat iłżecki, Radom 1909;
Dekanat kozienicki, Radom 1915; Dekanat opatowski, Radom 1907; Dekanat
sandomierski, Radom 1915; Dekanat miechowski, Radom 1917; Dzieje m ia
sta Olkusza, jego kościołów i pamiątek, Mariówka 1933; Miasto S ław ków
w Olkuskiem, Mariówka 1934; Miasto Wolbrom w Olkuskiem, Mariówka
1934; Miasto Skała i Grodzisko w Olkuskiem, Mariówka 1934; Miasto Żarno
wiec w Olkuskiem, Mariówka 1933; Historyczny opis miasta Pilicy, Ma
riówka 1933; Ojców i Pieskowa Skała, Mariówka 1929; Historyczny opis koś
ciołów, miast, za b y tk ó w i pam iątek w Stopnickiem, Mariówka 1929; Histo
ryczny opis kościołów, miast i za b y tk ó w w Jędrzejowskiem, Mariówka 1930;
Historyczny opis kościołów, miast, za b y tk ó w i pamiątek w powiecie w łoszczowskim , Mariówka 1932; Historyczny opis kościołów, miast, za b y tk ó w i pa
m iątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem, Wiślickiem, Mariówka 1927; B itw a
pod Stefankowem. Udział księży z diecezji sandomierskiej w powstaniu
styczn iow ym , Radom 1927; Wszebor. Legenda o zam ku w Mirowie — oraz
publikacji o tem atyce sakralnej.
* Fragment listu ks. J. W iśniewskiego do inż. St. Magnusa z dnia 22 marca
1919 r., w zbiorach Muzeum Regionalnego w Radomiu, nr inw. H 350/3953.
6 Ibid.
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Z biory swoje udostępnił w dwóch niew ielkich pokoikach pryw atnego m ieszka
n ia przy ul. Lubelskiej 13 m. 6 (obecnie Żeromskiego), w domu W iktora G rusz
czyńskiego, pow stańca z 1863 r. To pierwsze, pryw atne m uzeum zostało otw arte
6 listopada 1910 r. Księgę pam iątkow ą, przechow yw aną obecnie w Muzeum
R egionalnym w Radomiu, rozpoczął ks. Józef Rokoszny, założyciel archiw um
radom skiego, d y rektor sem inarium nauczycielskiego, późniejszy kustosz m u
zeum:
Trzeba koniecznie w e w łasne siły uwierzyć. Ten przetrwa, kto wierzy w e w ła 
snej siły cud. Przeszłości naszej dokumenty oddajem y przyszłym pokoleniom wraz
z naszym dorobkiem. Przedmioty sztuki nie są w łasnością jednostki, ale całego
narodu, owszem, całego cywilizowanego świata. Kto zbiera pamiątki przeszłości
i otacza czcią dzieła sztuki, tego błogosławić będą w szystkie szlachetne dusze. A te
raźniejszość niechaj tym zbieraczom podaje bratnią, pomocną dłoń. Niechaj szla
chetne zabiegi dzielnego x. Prefekta W iśniewskiego znajdą w radomskim społeczeń
stw ie tych bratnich dłoni tysiące. (—) ks. J. R okoszny6.

Liczne podpisy, położone pod tą sam ą datą, świadczą o dużym zaintereso
w aniu i życzliwym stosunku do nowo otw artej placówki. Muzeum, choć nie
w ielkie, obejm owało liczne działy: m alarstw o religijne i świeckie, sztychy, g ra 
fikę, gobeliny, skam ieliny (amonity, jeżowce), narzędzia i ceram ikę prehisto
ryczną, dokum enty na pergam inie i papierze, księgozbiór, m onety polskie,
m edale, w ycinanki opoczyńskie itp. 7 K olekcjoner nie przestaw ał uzupełniać
zbiorów. W „Roczniku Polskiego Tow arzystw a K rajoznaw czego” (t. IV, R. 1912)
je s t w zm ianka o zakupieniu dla m uzeum kilku listów Tadeusza Kościuszki
„za w łasne pieniądze kustosza”.
W roku 1913 ks. J a n W iśniewski zostaje proboszczem parafii Borkowice
w powiecie koneckim. W grudniu tego roku przekazuje swoje zbiory P ol
skiem u Tow arzystw u K rajoznaw czem u w Radomiu, pod w arunkiem , że m u
zeum zostanie urządzone i otw arte dla publiczności w okresie jednego roku.
W przeciw nym razie ofiarow ane zbiory m a praw o wycofać. W prawdzie
w kw ietniu 1914 r. Tow arzystw o Krajoznaw cze w ynajm uje wspólnie z Tow a
rzystw em Higienicznym, Lekarskim i Praw niczym pomieszczenie w domu
M acieja G logiera przy ul. M ichałowskiej n r 1 (obecnie Sienkiewicza), jednak
w rezultacie nie urządzono tu m uzeum 8.
Zbiory, zm agazynowane w pakach, zostały złożone w komórce na podwórzu
dom u Glogiera przy ul. Sienkiewicza 12. Część z nich przyjął inż. Stanisław
M agnus do swojego niezbyt obszernego m ieszkania przy ul. Traw nej n r 6
m. 26 (obecnie ul. M arii C urie-S kłodow skiej)9.
6 Księga pamiątkowa w zbiorach Muzeum Regionalnego w Radomiu, nr inw.
H 352/3955.
7 Ks. J. W iśniewski Dekanat radomski, s. 303—304.
8 Dokument (kontrakt na najem lokalu) stanowi w łasność p. Zofii Milcarzowej.
8 Inż. Stanisław Gerard Magnus, chemik. Kończył politechnikę w Monachium.
Był członkiem założycielem PTK w W arszawie w roku 1906. Do Radomia
przyjechał w r. 1917. Od tego czasu do r. 1922 był prezesem PTK. Prowadził
ożywioną korespondencję z ks. W iśniewskim. Część jej przechowała się dzięki
troskliw ości córki inżyniera, p. Zofii M ilcarzowej, która przekazała listy
Muzeum Regionalnem u w Radomiu.
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Tow arzystw o Krajoznaw cze długo nie mogło wywalczyć odpow iedniego
lokalu. Choć z daleka, kolekcjoner konsekw entnie troszczy się o losy zbiorów.,
snuje plany organizacji wym arzonego muzeum. W liście z dn. 22 m arca 1919 r.
pisze do inż. S tanisław a M agnusa:
Ogromnie się dziwię, że radomianie tak łatwo zagubili pamięć o moich
zbiorach
i katalogu. Przecież przy spisyw aniu m oich ofiar do muzeum byli obecni w moim
mieszkaniu p. p. Józef Wojdacki, znany w eteran 10 i kurator szpitala Sw. Kazim ierza,
Marceli Szafrański, numizmatyk i też kolega po fachu, bo szperacz, pani Wroncka
z Biernackich, znana działaczka, pani doktorowa Kondratowiczowa Józefowa, u któ
rej
były przechowywane moje m onety polskie do 1 000 szt.

P rotokół przejęcia zbiorów nie zachował się. Zapoczątkowanem u przez
siebie m uzeum chciał nasz kolekcjoner nadać ch arak ter regionalny. W tym
sam ym liście pisze:
Moim m arzeniem było stw orzenie przy muzeum panteonu ludzi zasłużonych,
raczej zasłużonych radomian lub synów ziemi radomskiej. Wyobrażam sobie pokój,
w którym, dajmy na to, stoi biurko dra R ewolińskiego 11, na nim leżą jego autografy
i prace. Na biurku stoi portret doktora 12, założyciela gazety i Towarzystwa Lekar
skiego. Dalej stoi skromny stół i krzesło Przyborowskiego W alerego13, przekazane
do muzeum za pośrednictwem w eterana 63 r., kpt. Wojdackiego — na stole kałamarz
jego, pióra i prace a nad tym portret. I tak dalej... Każdy zwiedzający on panteon
w yjdzie z taką myślą: czyń podobnie dla społeczeństwa, abyś był w ten sposób
wynagrodzony i po sobie zostawił dobre wspom nienie.

L ist zaw iera liczne wskazówki, jakie eksponaty należy do muzem ściągnąć,
z podaniem nazwisk właścicieli, których ks. W iśniewski zobowiązał do przek a
zania pam iątek lub dzieł sztuki.
W edług listu z 2 sierpnia 1919 sytuacja zbiorów w yglądała dram atycznie:
...będąc w Radomiu, część zbiorów zastałem u p. Magnusa w m aleńkim pokoiku
wraz z jego zbiorami, a następnie udałem się na poszukiwanie moich. Stróż p. Glogiera poinform ował mnie, że zbiory w pakach stoją w drwalni. Po otworzeniu
drwalni ujrzałem paki zalane wodą, stojące w błocie [...] Trzeba było suszyć i za
w ijać w papiery, słomę i strużyny... uporządkowałem w ciągu dnia 5 pak [...] Nie
wiem , gdzie jest katalog [...]

Pom im o rozgoryczenia, spowodowanego brakiem troskliw ości o sw ojer
z tru dem grom adzone kolekcje, nie wycofał darowizny.
10 Józef Wojdacki, w eteran powstania styczniowego.
11 Dr Teofil Rewoliński, inspektor lekarski guberni radomskiej i znany num iz
matyk. Założyciel „Gazety Radom skiej”, której pierwszy numer ukazał się
w październiku 1883 r. (J. Luboński Monografia historyczna Radomia, Radom
1907, s. 60).
12 Dr Wacław Cenner był współzałożycielem i sekretarzem Radom skiego To
w arzystw a Lekarskiego, otwartego dn. 13 grudnia 1903 r.
13 Walery Przyborowski (1845— 1913), autor licznych m łodzieżowych pow ieści
historycznych, długoletni nauczyciel historii i literatury w radomskiej Szkole
Handlowej („Tygodnik Ilustrow any” 1913, nr 12).

Historia Muzeum Regionalnego w Radomiu

W ystawa obrazów, rzeźb i strożytności w Radomiu (według A. Kędzierskiego)

13

14

Anna Apanowicz

Dopiero w 10 lat po przekazaniu zbiorów Towarzystwo uzyskało lokał
i m uzeum zostało o tw arte dla publiczności. Ówczesny starosta radom ski,
Z ygm unt Strzeszewski, wyznaczył salę na drugim piętrze gm achu starostw a
na pomieszczenie zbiorów. O tw arcie m uzeum nastąpiło w niedzielę 18 m arca
1923 r. K rótki arty k u ł w „Ziem i” 14 podkreśla ofiarną pracę członków zarządu
Radomskiego Oddziału PTK: Jan in y Jarzyńskiej, Alfonsa Pinno i E dw arda
Suchańskiego. Mowę inauguracyjną wygłosił inż. A. Pinno, w im ieniu R ady
K rajoznawczej przem aw iał prezes Al. Janow ski. W gm achu starostw a m uzeum
mieściło się przez krótki okres czasu, bo tylko do roku 1925. W krótce lokal
został zajęty na potrzeby policji, zbiory zmagazynowano w pakach, um iesz
czono na strychu i w pokojach biurow ych starostw a. I znów zaczęły się długie
p ertrak tacje o odpowiedni lokal. W roku 1926 Towarzystwo Dobroczynności
zwolniło lokal przy ówczesnej ul. Lubelskiej (obecnie Żeromskiego 46). Bez
zgody władz, przy pomocy uczniów i robotników wniesiono tam skrzynie
z eksponatam i, pom ieszczenia jednak nie dało się utrzym ać. Sejm ik radom ski
urządził tu Bibliotekę M iejską im. S tefana Hempla, proponując przejęcie zbio
rów m uzealnych w depozyt, w zam ian za pomieszczenie składające się z trzech
sal i korytarza. Lokal ten (przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Moniuszki, obecnie
Dom P artii) m iał centralne ogrzew anie i byłby najlepszym ze w szystkich p ro 
ponowanych. W budżecie sejm iku zarezerw ow ano w 1929 r. 1 000 zł na m u 
zeum. W roku 1930 sum a ta m iała być podwyższona od 4 000— 4 500 zł. Na sk u 
tek trudności gospodarczych w ynikłych z ogólnego kryzysu sejm ik radom ski
nie mógł wywiązać się ze zobowiązań. W tym czasie ustępuje ze stanow iska
ks. Józef Rokoszny. S tefan Hem pel wyznaczył pomieszczenie na zbiory m u
zealne we w łasnej kam ienicy przy ul. Lubelskiej 46 (obecnie Żeromskiego).
Nie było ono jednak właściwe. Wówczas zarząd PTK delegow ał m gr Jan in ę
Jarzyńską i inż. Jan a W. Paszkowskiego do centrali w W arszawie. Delegację
p rzyjął prof. Wł. Antoniewicz, który obiecał daleko idącą pomoc. Tow arzystw o
m iało otrzym ać fundusz na budow ę gm achu muzealnego, pod w arunkiem
uzyskania od w ładz m iejskich odpowiedniego placu. Te piękne plany i tym
razem nie zostały jednak zrealizowane. Prezes nowego zarządu, d yrek tor
Państw ow ej W ytw órni Broni, Kazim ierz Ołdakowski, zaproponow ał lokal
w zespole gmachów w ytw órni przy ul. Poniatowskiego. Muzeum w nowej
siedzibie zostało o tw arte 30 m arca 1930 r. Spraw ozdanie Wł. A ntoniewicza
z pierw szej w izytacji jest pełne optym izm u:
Nowa faza życia zbiorów w ydaje się mieć cechy stałości, głów nie z powodu
trwałego posiadania lokalu, który dzięki zrozumieniu wartości muzeum przez dy
rekcję Wytwórni Broni ma być w przyszłości jeszcze znacznie p ow ięk szon y13.

Lokal składał się z trzech niedużych sal (przeciętnie 3,5 X 4,5 m), każda
0 jednym oknie, kuchni, zamienionej na m agazyn podręczny, łazienki, k tórą
projektow ano przerobić na ciem nię fotograficzną, i przedpokoju.
Pierw sza salka poświęcona była zbiorom przyrodniczym. K ilkaset zbiorów
ornitologicznych z Puszczy R adom skiej, ofiarow anych przez Radom ską D y
rekcję Lasów, eksponowano w czterech oszklonych szafach dębowych. Tu
również mieścił się zbiór przekrojów pni drzew, dalej zęby i kości m am uta
1 nosorożca dyluwialnego, znalezione w okolicach Radomia, oraz czaszki tu ró w
14 „Ziemia”, organ PTK, 1923, nr 4.
13 „Ziemia” 1930, nr 15— 18.
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w ykopane z torfow iska. Zbiory zoologiczne, dobrze zakonserw ow ane i dobrze
objaśnione, nie były jednak zinw entaryzow ane.
W drugiej sali zgromadzono skrom ne zbiory geologiczne pochodzące
z ziem i radom skiej. Eksponaty nie były opracow ane i nie m iały oznaczeń.
Jed n ą gablotę poświęcono epipaleolitow i oraz neolitycznym zabytkom kam ien
nym i ceramicznym. W szafie przyściennej stały w porządku chronologicznym
zabytki z epoki brązu, starszego i młodszego okresu żelaza (z okresu rzym 
skiego i wczesnośredniowieczne). Kolekcja archeologiczna zgromadzona przez
W. Jastrzębow skiego i ks. J. Rokosznego opatrzona była etykietam i i napisam i
objaśniającym i, choć i ten dział nie był należycie zinw entaryzow any. Wzdłuż
ścian stały gabloty płaskie z okazami etnograficznym i, pam iątkam i historycz
nym i oraz kolekcją num izm atów. Na ścianach zawieszono sztychy, litografie
i fotografie Radomia. Ekspozycję uzupełniała broń potraktow ana jako deko
racja. W trzeciej sali mieściły się zróżnicowane zbiory historyczne z poszcze
gólnych okresów. Były tam dwa fraki sędziowskie z czasów Księstwa W ar
szawskiego, gablota wisząca z dokum entam i podpisanym i przez królów
polskich, a także znaleziska z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych,
pochodzące z w ykopalisk na terenie Radomia. W serw antkach pomieszczono
ceram ikę polską i szkło, zegary i w yroby przem ysłu artystycznego z XVIII
i XIX w. Na ścianach eksponowano p o rtrety w ybitnych radomian.
Na zbiory m uzeum radom skiego złożyły się na przestrzeni lat dary dal
szych ofiarnych zbieraczy. Włączono tu kolekcję m onet S. Dzikowskiego,
S. Jastrzębow ski ofiarow ał zbiór w ykopalisk i rękopisy Wojciecha Jastrz ę
bowskiego, A. U fniarski przekazał zbiór m onet polskich, Koczalski i W. P rzychodzki — zbiory obrazów i „starożytności polskie” 16. Zbiory Marcelego Szaf
rańskiego były najbogatsze i najbardziej różnorodne.
Obejmowały pamiątki i dokumenty historyczne, zbiór autografów królów pol
skich, począwszy od Zygmunta Starego, monety polskie od Zygmunta Augusta —
do zamknięcia m ennicy w W arszawie, broń i zbroję, ceramikę, fajans i porcelanę
fabryk polskich, jak Baranówka, Belweder, Bodzechów, Belotyn, Ćmielów, Groniądzice, Horodnica, Iłża, -Jedlnia, Koło, Kielce, Korzec, Lubartów, Małachowa, N ie
borów, Pakaniewo, Pruszków, Rytwiany, Staszów i saskie, lecz z polskimi m oty
wami...

Ponadto zaw ierały odznaki m asonerii, kolekcję fajek i tabakierek, obrazy
na płótnie, drew nie, szkle, pergam inie, blasze m iedzianej i żelaznej, afisze
radomskie, plakaty i ogłoszenia z okresu pierw szej w ojny światowej 17.
Muzeum rozwijało się system atycznie w atm osferze życzliwości i zrozu
m ienia ze strony miejscowego społeczeństwa. Inicjator założenia placówki,
ks. J. W iśniewski, za całokształt działalności zyskał nie tylko wdzięczność
ludzką, ale i uznanie czynników oficjalnych. W roku 1931, na wniosek Polskiej
Akadem ii L iteratury, m inister wyznań religijnych i oświecenia publicznego
odznaczył go Srebrnym W awrzynem Akademickim. W roku 1935 otrzym ał
za prace społeczne Złoty K rzyż Zasługi, 24 m aja 1936 r. Zarząd Główny P ol
skiego Tow arzystw a Krajoznaw czego przyznał mu dyplom uznania za w ybitne
prace na polu znaw stw a przeszłości i organizację m uzeum w Radomiu. Muzeum
nazwano jego imieniem.
18 E. Chwalewik Zbiory polskie, W arszawa-Kraków 1927.
17 Ibid.
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Nad rozwojem młodej placów ki pracow ało liczne grono m iłośników
m iasta i regionu. W pracach b rali udział ludzie nauki, uzupełniając i opraco
w ując poszczególne zbiory. N um izm atam i przez dwanaście lat opiekował się
Stanisław Neuman, dział archeologiczny z dużym znaw stw em i zamiłowaniem
prow adził H enryk Sznuro. B ibliotekarką przez dziesięć lat była K azim iera
M arx, absolw entka Sorbony, długoletnia nauczycielka języka francuskiego
w gim nazjach radom skich. Kustoszem zbiorów etnograficznych został art.
m alarz Stanisław Trzebiński, absolw ent A kadem ii Sztuk Plastycznych w W ar
szawie. On i Jędrzej K rysiński, absolw ent tej sam ej uczelni, organizow ali
w ystaw y sztuk plastycznych. Popularność placów ki w zrastała z każdym ro 
kiem. Dowodem tego są liczne w pisy w księdze pam iątkow ej, prow adzonej do
w ybuchu drugiej w ojny św iatowej.
Od m om entu wkroczenia Niemców opiekę nad m uzeum roztoczył począt
kowo Zarząd Miejski. K olekcje przeniesiono z budynków w ytw órni broni
przy ul. Poniatow skiego i umieszczono przy ul. Grodzkiej n r 8, w gm achu
Z arządu Miejskiego. B udynek był ciasny i w ilgotny, nie odpowiadał potrzebom
muzeum. Z czasem zbiory zostały przeniesione do innego, odpowiedniejszego
lokalu przy ul. Żeromskiego 9. Z tego ciężkiego okresu zachowało się zaledwie
kilka dokum entów, które pozw alają na bardzo pobieżne odtworzenie okupa
cyjnych losów muzeum. W aktach przechow uje się pismo w spraw ie „form al
n ej” rekw izycji m uzeum: „Der S tadthauptm ann in Radom ”... Przytaczam je
w tłum aczeniu:
Radom 2 lipca 1942. Generalne Gubernatorstwo. Starosta M iejski w Radomiu.
Dyrektor Policji II-B-30/II. Zarządzenie. M ajątek Polskiego Towarzystwa Krajo
znawczego w Radomiu, które na mocy dekretu z dn. 23. 7. 1940 zostało zlikw ido
wane, przechodzi na dobro Generalnego Gubernatorstwa. (—) wz. Fusslein.
Jako członkowi Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Radomiu polecam
niniejszym przyjąć powyższe do wiadomości.
Radom dn. 8. 7. 1942 r. (—) W incenty Gruszczyński.

Dlaczego rekw izycja nastąpiła dopiero w r. 1942 w yjaśnia fragm ent z ży
ciorysu Stanisław a Trzebińskiego napisanego przez inż. J. W. Paszkowskiego:
Podczas okupacji, narażając się w ielokrotnie, [Trzebiński] chronił muzeum przed
grabieżą, robił inwentarz, celowo przewlekając czas trwania tej pracy, zawsze pod
strażą gestapo. Na żądanie N iem ców przeprowadził muzeum do innego lokalu, Że
romskiego 9 — tam go zainstalow ał i urządził. Stale śledzony i pilnowany, m iał
jedynie na m yśli uchronienie tej instytucji od grabieży, a gdyby to było niem ożliwe,
chciał w yśledzić przynajmniej m iejsce dokąd by wyw ieziono zbiory. W r. 1942 —
po całkowitym urządzeniu muzeum został aresztowany i w yw ieziony do Oświęcimia,
skąd nie p ow rócił18.

Zgodnie z system em przyjętym przez okupanta, dążącego do zniszczenia
k u ltu ry i nauki polskiej, kustosza wywieziono do obozu koncentracyjnego
a m uzeum zam knięto dla publiczności polskiej. Placów ka ta m iała odtąd głosić
chw ałę k u ltu ry i potęgę czasowego zwycięzcy. H itlerow cy rozpoczęli badania
cm entarzyska rzędowego przy ul. S tarokrakow skiej. Chcieli udowodnić, że na
obecnym terenie m iasta są daw ne ślady istnienia plem ienia germ ańskiego.
18 W aktach Muzeum Regionalnego w Radomiu.
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Prof. K onrad Jażdżew ski, sprowadzony jako rzeczoznawca, stw ierdził bezape
lacyjnie słow iańskie pochodzenie odkopanych szkieletów. Wobec tego Niemcy
poniechali badań. C m entarzysko zostało zasypane. Drobne fragm enty wypo
sażenia z około czterdziestu grobów, nie zinw entaryzow ane i nie opracowane,
zm agazynowano w muzeum.
Pięcioletnia gospodarka niem iecka spowodowała poważne straty w m a
jątk u naszej placówki. Zostały wywiezione w 98°/o zbiory etnograficzne, przede
w szystkim stroje ziemi radom skiej, w śród których była cenna rekonstrukcja
stro ju m ęskiego; wywieziono zbiory ornitologiczne, zdewastowano zbiory m a
larstw a i grafiki. Zachowały się zbiory num izm atyczne i dokum enty histo
ryczne, które pracow nicy m uzeum we w rześniu 1939 r. zabrali i przechowali
w bezpiecznym miejscu. Niemcy, jakby w zam ian za zrabow ane przedm ioty,
w łączyli do zbiorów radom skich kolekcje zrabow ane innym muzeom. Ze zbio
rów P T K w Ostrow cu m am y w księdze inw entarzow ej — założonej w 1947 r. —
228 pozycji w dziale archeologicznym. Są to narzędzia krzem ienne, ozdoby b rą 
zowe i ceram ika.
Zbiory PTK w Ostrowcu w ynosiły kilka tysięcy pozycji, zdecydowanie prze
w ażały wśród nich eksponaty regionu świętokrzyskiego. Bardzo bogato przedsta
w iały się również zbiory archeologiczne z kopalni neolitu w Krzemionkach. W czasie
w ojny Niem cy muzeum zlikwidowali, a w szystkie eksponaty przewieźli do Ra
domia 19.

P onadto z Lipska i innych muzeów niem ieckich okupanci sprow adzili do
Radom ia zbiory sztuki egipskiej, w sum ie 106 eksponatów, urządzili dział
egzotyki, obejm ujący broń M urzynów afrykańskich: dzidy, tarcze, kołczany, itp.
Stw orzyli typow e „m uzeum osobliwości”.
W czasie okupacji hitlerow skiej placów ka poniosła duże straty personalne.
K azim ierz Ołdakowski, prezes PTK i życzliwy opiekun muzeum, zginął tr a 
gicznie w W arszaw ie w r. 1940. Zam ordow ani zostali: długoletni kierow nik
działu num izm atycznego, Stanisław Neuman, rozstrzelany w Radom iu dn.
1 m arca 1944 r.; kierow nik działu etnograficznego, Stanisław Trzebiński, za
m ordow any w Oświęcimiu w roku 1942; członek zarządu muzeum, Józef Gumiński, zam ordow any w M ajdanku w r. 1945. W r. 1943 zm arli: ks. Jan Wiś
niew ski i K azim iera M arx — bibliotekarka.
Po wyzwoleniu, od początku 1945 r. m uzeum przyjęło nazwę: Muzeum
M iejskie w Radomiu, pozostając nadal pod opieką Zarządu Miejskiego. Skład
personalny przedstaw iał się wówczas następująco: inż. Ja n W iktor Paszkow 
ski — kierow nik muzeum, inż. Alfons Pinno — kierow nik działu historycznego
1 biblioteki, H enryk Sznuro — kierow nik działu archeologicznego, Ja n Um iń
ski, arty sta m alarz — konserw ator obrazów, W anda Kowalczykówna — sekre
tarka, Jan in a Trzebińska — kasjerka, Józef Klepacz — woźny, H enryk Z a
w iślak — woźny, Józef Śledź — dozorca.
W kw ietniu 1945 r. z inicjatyw y M iejskiej Rady Narodowej przeniesiono
m uzeum do specjalnie przebudow anego i odrem ontowanego gmachu przy
ul. Nowotki 12, gdzie mieści się do dziś. B udynek ten został zbudowany
w r. 1892 jako pryw atny dom rejenta Kulczyckiego. Początkowo był to dom
19 Z listu prof. Stanisława Jeżowskiego, zastępcy prezesa PTK w Ostrowcu
Świętokrzyskim , z dn. 29 lutego 1956 r. W aktach Muzeum Regionalnego
w Radomiu.
2 — R oczn ik M uzeum Ś w ięto k rzy sk ieg o
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parterow y, sym etryczny, oddalony od ulicy, usytuow any na dużej działce,
obejm ującej teren dzisiejszego Sądu Wojewódzkiego, posesji przy ul. Sienkie
wicza 4 i obecnego ogródka muzealnego. W r. 1906 dom i ogród kupił B ank
Łódzki; rozbudowano wówczas p a rte r i w ystawiono wyższą część dzisiejszego
pierwszego piętra, rezygnując z sym etrii b u d y n k u 20. W latach 1934—1935
mieściły się tu biura daw nej Kasy Chorych, potem szkoła. N astępnie gmach
został przejęty przez Bank H andlow y w W arszawie. W czasie wojny Niemcy
dobudowali niższą część piętra. W m ałych i niskich pokoikach, rozmieszczonych
system em hotelowym po dwóch stronach korytarza, m ieszkały telefonistki.
Na parterze mieściły się wojskowe urządzenia pocztowe i praw dopodobnie
radiowe.
Gmach Muzeum M iejskiego jest częściowo podpiwniczony, jednopiętrow y.
Przez duży hall wchodzi się do korytarza, w którym dwoje drzw i po praw ej
stronie prow adzi do pomieszczeń adm inistracyjnych. Na w prost jest w ejście
do sal wystaw ow ych parteru. Na piętrze mieściło się 5 sal o wysokości 3,20 m,
stosunkowo dużych (przeciętnie 5 X 6 m), 12 m ałych i niskich pokoików o w y
sokości 2,20 m, m aleńka pracow nia ogólna i duża, oszklona w eranda. Podłogi
były przeważnie z desek sosnowych; park iet zachował się jedynie w pięciu
salach dużych I piętra. Gmach nie nadaw ał się na potrzeby m uzeum i w ym agał
gruntow nej adaptacji.
R eorganizację przeprow adziły już nie władze miejskie, a państwowe.
W myśl Uchwały n r 78 K om itetu Rady M inistrów do Spraw K ultury z dn. 6 X
1949 r. z końcem grudnia tego roku Muzeum M iejskie zostało przejęte przez
M inisterstw o K ultury i Sztuki. Od tej pory organem nadrzędnym było Mi
nisterstw o K ultury i Sztuki, działające poprzez Naczelną D yrekcję Muzeów
i Ochrony Zabytków, przekształconą następnie w C entralny Zarząd Muzeów.
Muzeum Świętokrzyskie, pełniące rolę m uzeum okręgowego, stanowiło bez
pośrednią władzę zwierzchnią. W chw ili przejęcia muzem przez Państw o cha
ra k te r zbiorów, liczących ponad 3 000 eksponatów, był w yraźnie zróżnicowany
i obejm ował następujące dziedziny: archeologia, historia, m ilitaria, medale,
sfragistyka, num izm atyka, sztuki plastyczne (m alarstwo, rzeźba, grafika),
sztuka kościelna, etnografia, ceram ika i porcelana, meble zabytkowe, sztuka
chińska, ornitologia, oologia, zoologia, paleontologia, m ineralogia, egzotyka,
fotografia i różne.
N iektóre działy, grom adzone w sposób przypadkow y, nie przedstaw iały
w artości naukowej. W dziale m alarstw a do najlepszych prac należał XVII-wieczny p o rtret mężczyzny, szkoły holenderskiej, oraz XIX-wieczny p o rtret
Żyda, obydwa nieznanych m alarzy. Poza tym kilka prac Jacka Malczewskiego,
I. K arm ań sk ieg o 21 oraz ciekawy w sensie historycznym , ołówkowy p o rtret
S. B. Lindego 22 w ykonany przez F ryderyka Chopina. Pozostałe dzieła były tc
przew ażnie dziew iętnastowieczne p o rtre ty szlacheckie i m ieszczańskie niezna
nych autorów , nie przedstaw iające większej wartości. Na działy egzotyki
i sztuki chińskiej składały się dwa brązow e posągi bóstw hinduskich, druko
w ane napisy chińskie na długich kartonach, pudełeczka z laki, fragm entaryczne
20 Informację tę zawdzięczam p. Adamowi Przychodzkiemu.
21 Ignacy Karmański (1809— ?), malarz, nauczyciel rysunków w radomskich
szkołach średnich.
32 Samuel Bogumił Linde (1771—1847) — autor pierwszego słownika języka pol
skiego, profesor Fryderyka Chopina.
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pionki szachowe, japońska zbroja z laki, chińska księga buchalteryjna itp.
Zbiory ornitologiczne i zoologiczne były niew ielkie i zniszczone, okazy m ine
ralogii nie posiadały m etryk i oznaczeń. Logiczny, przem yślany zespół stano
w iły zbiory archeologiczne, liczące ponad 700 eksponatów, a także num izm aty
polskie w ilości około 1 000 sztuk.
W pierw szych latach trudnych pow ojennych w arunków m uzeum posiadało
zaledwie kilku stałych pracowników. W chw ili przejęcia muzeum przez P ań 
stw o nieliczny personel stanowili: Ja n W iktor Paszkowski — kierow nik, J a 
nina Gibaszewska — sekretarka, Jan in a Trzebińska — bibliotekarka, H enryk
Zaw iślak — woźny, Józef Klepacz — woźny i dozorca.
W szystkie prace związane z uporządkow aniem i usystem atyzow aniem
zbiorów podejm owane były bezinteresow nie przez grupę daw nych przyjaciół
m uzeum, którzy nie byli jednak w stanie poświęcać obecnie zbyt dużo czasu
swoim zainteresowaniom , pracując zawodowo.
W arunki lokalowe m uzeum również nie były najlepsze. W stosunkowo
niew ielkim gmachu, pozbawionym zaplecza magazynowego, pracowni, sali
bibliotecznej, mieściło się także Radom skie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych i Związek Zawodowy A rtystów Plastyków . Placów ki te wspólnym
wysiłkiem organizowały w ystaw y z zakresu sztuk plastycznych lub regionalne
i historyczne.
W sierpniu 1952 r. inż. Jan W. Paszkowski przeszedł na em eryturę. F unk
cję kierow nika przejęła po nim oddelegow ana z Naczelnej D yrekcji Muzeów
i Ochrony Zabytków m gr Anna Apanowicz. Zespół pracow ników pozostał ten
sam. Nowemu kierow nikow i powierzono nowe zadania. Naczelna Dyrekcja
Muzeów i Ochrony Zabytków w ysunęła koncepcję zorganizowania w R ado
m iu tzw. „muzeum podstawowego”, na wzór istniejącego już Muzeum w Go
rzowie. W myśl założeń muzea podstawowe m iały obrazować m aterialistyczny
pogląd na pow stanie i rozwój życia na ziemi. W ystaw a obejm owała dwie części.
W pierw szej, przyrodniczej, omówione były zagadnienia geologiczne, bota
niczne i zoologiczne; w drugiej, historycznej — rozwój społeczeństw ludzkich.
O tw arcie w ystaw y zatytułow anej R ozw ój świata nastąpiło 21 m arca 1954 r.
Opracowanie scenariusza części przyrodniczej i w ystroju plastycznego
całości w ystaw y powierzono znanej m alarce, Ewie Śliwińskiej z W arszawy.
Scenariusz części historycznej opracow ał zespół pracow ników naukow ych
M uzeum Historycznego W arszawy. W opracow aniu udział brali: W anda Sza
niaw ska, Anna Sokołowska, Janusz Durko. Na potrzeby w ystaw y przeznaczono
cały p arte r budynku po uprzedniej gruntow nej adaptacji. Rem ont kapitalny
od m aja 1953 roku prow adziły Pomocnicze W arsztaty O św ięcim skie23. We
w n ętrzu gmachu przeprowadzono zasadnicze zmiany. Drzwi między salam i
zlikwidowano, zastępując je przejściam i nie osłoniętymi, stw arzając w ten
sposób możność swobodnej cyrkulacji publiczności. Cienkie ścianki działowe
zlikwidowano, uzyskując z dotychczasowych ośmiu niewielkich pomieszczeń
5 dużych sal, dostosowanych do potrzeb ekspozycji muzealnych. Zm odernizo
w ano instalację centralnego ogrzewania. Przewody, nałożone dotychczas p ro 
wizorycznie na zew nątrz ścian, ukryto w ew nątrz, zm ieniając jednocześnie
23 Pomocnicze Warsztaty Oświęcimskie zostały zorganizowane przez Naczelną
Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków w celu zapewnienia muzeom prze
szkolonych, w ykw alifikow anych robotników, gwarantujących w łaściw e w y 
konanie wszelkich prac związanych z budownictwem m uzealnym.
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Gmach Muzeum Regionalnego w Radomiu przy ul. Nowotki 12

stare grzejniki oraz kocioł. Przew ody elektryczne zainstalow ano w ścianach,
podłogi z surow ych sosnowych desek zastąpiono parkietam i.
Po ukończeniu robót rem ontow ych przystąpiono do organizacji wystaw.
Salę pierwszą, po praw ej stronie hallu, potraktow ano jako wstępną. Pośrodku,
na oszklonym dw ustronnym ekranie umieszczono p o rtrety w ybitnych ludzi
nauki, których osiągnięcia były punktam i zw rotnym i w dziejach nauki i k u l
tu ry ludzkiej: M ikołaja K opernika, Leonarda da Vinci, Izaaka Newtona
i M arii Curie-Skłodowskiej. N astępną salę poświęcono zagadnieniom budowy
m aterii. Na planszy pokazano schem atycznie budow ę białka, budow ę atom u
i teorię jego rozbicia. W naw iązaniu do budowy atom u zobrazowany był system
słoneczny oraz liczne fotogram y i rysunki galaktyk. N ajistotniejszym akcen
tem w ystaw y było zagadnienie pow stania i rozwoju życia na ziemi, którem u
poświęcono salę największą. Pom ijając niem ożliwą do zilustrow ania erę a r 
chaiczną, rozpoczęto ekspozycję od początku ery paleozoicznej, kończąc na
kenozoicznej, na pojaw ieniu się człowieka. W trzy n astu barw nych dioram ach
przedstaw iono pojaw ianie się i. zanikanie poszczególnych gatunków . W g a
blotach pod dioram am i umieszczono okazy skał i skam ielin ilustrujące odpo
w iednie okresy. Teksty i ilu stracje objaśniały form ow anie się skorupy ziem 
skiej i św iata organicznego w rejonie świętokrzyskim . Nad oknam i biegł fresk
obrazujący rozwój życia zwierzęcego od gatunków najdaw niejszych, z m órz
sylurskich, poprzez gady i płazy mezozoiku, do najw yżej ukształtow anych
kręgowców. A kcent końcowy stanow ił fresk będący kopią m alowideł skalnych
basenu Morza Śródziemnego.
W dalszej części w ystaw y zobrazowano rozwój społeczeństw ludzkich od
okresu w spólnoty pierw otnej, poprzez okres niew olnictw a, feudalizm , k a p ita 
lizm, ruchy rew olucyjne — do W ielkiej Rewolucji Październikow ej. Z akoń
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czenie stanow iła ekspozycja okresu międzywojennego, okupacji hitlerow skiej,
upadku faszyzm u i osiągnięć pierw szego dziesięciolecia Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej. Część historyczna w ystaw y była ilustrow ana eksponatam i jedy
nie z okresu wspólnoty pierw otnej. Dalsze dzieje ludzkości pokażano na p lan 
szach, operując tekstem , rysunkam i i fotogram am i. Całość, stanowiąca skró
tow y przegląd chronologiczny rozwoju życia, potraktow ana popularnie, była
dobrym m ateriałem pomocniczym dla realizacji program u szkolnego klas
licealnych.
Uzupełnieniem zagadnienia była o tw arta w następnym roku druga ekspo
zycja stała, obrazująca rozwój społeczeństw na przykładzie Radomia, pt. Hi
storia Radomia. W ykorzystano na ten cel piętro gm achu po gruntow nej
adaptacji. W w yniku przeprow adzonych prac adaptacyjnych zlikwidowano
małe, niewysokie sale rozmieszczone po dwóch stronach korytarza, uzyskano
osiem dużych sal, zapew niających w łaściw ą cyrkulację publiczności. W sześciu
salach rozmieszczono w ystaw ę historyczną, dwie rezerw ując na w ystaw y
zmienne. Scenariusz do Historii Radomia opracowała m gr W łodzimiera Drewniewska.
W pierw szej sali umieszczone były w ykopaliska sprzed 3 000—2 500 lat
oraz krótka inform acja o grodzisku zwanym Piotrów ką, najwcześniejszym
zalążku dzisiejszego Radomia. Bogactwo ekspozycji podnosiły rekonstrukcje
grobów: kloszowego i rzędowego oraz m akieta Piotrów ki w ykonana przez art.
piast. Irenę Cichowską. Następny tem at dotyczył Radomia kazimierzowskiego,
tj. tego okresu, kiedy m iasto zostało przeniesione w kierunku północno-wschodnim w stosunku do Piotrów ki i otoczone m uram i. Zagadnienie ilustro
w ały plany i teksty na planszach. Ponadto pokazano fotografie i dokum enty,
mówiące o założeniu cechu kuśnierzy i szewców. Pośrodku sali stała m akieta
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gotyckiego zespołu klasztornego bernardynów , w ykonana na podstaw ie sta 
rych planów, opracowana przez art. mai. Halinę Hermanowicz.
W trzeciej sali zobrazowany był rozwój handlu i wytwórczości rzem ieślni
czej XVI w. Szczegółowo opracow ane plansze mówiły o przebiegu trak tó w h a n 
dlowych, rozmieszczeniu targow isk, ilości kuźni na terenie ziemi radom skiej.
Rozwój i osiągnięcia rzem iosła, jako zagadnienie bardzo istotne dla m iasta,
ilustrow ane były oryginalnym i eksponatam i. Przykładem wysokiej jakości
w yrobów rzem ieślniczych były żelazne drzw i do zakrystii daw nego kościoła
Św. W acława, o pięknym , renesansow ym ornamencie, oraz żelazna ren esan 
sowa skrzynia. Obydwa przedm ioty, datow ane i sygnowane, w ykonane były
w w arsztacie P iotra P rażm y ze Klwowa. Czwarta sala obrazow ała w ojny
szwedzkie.
Głównym akcentem w ystaw y była duża m akieta Radom ia średniow iecz
nego. M iasto w ujęciu m urów obronnych, otoczone fosą, przetrw ało bez zasad
niczych zm ian od czasów kazim ierzow skich do XVII w., do najazdu Szwedów,
którzy rozbili m ury, a m iasto spalili. M akieta, opracowana na podstaw ie opi
sów i biegu ulic, była doskonałym przykładem założeń m iast średniowiecznych.
W ykonali ją art. plastycy H alina i Jędrzej Krysińscy. W tej sam ej sali um iesz
czono plansze ilustrujące pierw szy rozbiór Polski, pow stanie kościuszkowskie
oraz osiągnięcia Radom ia na polu ośw iaty i nauki w okresie Oświecenia.
Sala piąta przeznaczona była na zobrazowanie w ieku XIX — okresu n ie
woli, dwóch pow stań i następującej po nich m artyrologii narodu. W ykorzy
stano do tego celu fotografie, dokum enty i pam iątki po powstańcach. W yda
rzenia historyczne pokazano na tle zagadnień dotyczących rozwoju społecznego
i gospodarczego. Umieszczono tu dziew iętnastowieczne plany Radom ia, doku
m enty archiw alne z planam i poszczególnych budowli i planszę ilu stru jącą
otw arcie kolei Iw anogrodzko-D ąbrow skiej z r. 1875. Ekspozycję uzupełniała
używ ana w tym okresie broń palna i biała.
Salę szóstą, ostatnią, poświęcono w ydarzeniom z lat 1905—1907. Tu ekspo
nowano prasę i pism a szkolne mówiące o strajk u uczniów, listy chłopów
dom agających się w prow adzenia języka polskiego w urzędach gm innych oraz
fotografie aresztow anych Polaków, którzy po roku 1905 zesłani zostali na
Sybir. Na ścianach rozwieszono kopie sztandarów robotniczych z hasłam i re 
w olucyjnym i w ypisanym i odręcznie farbą lub wapnem. Zobrazowanie ruchów
wyzwoleńczych z pierw szych lat XX w. stanowiło zakończenie ekspozycji,
której nie można było doprowadzić do okresu współczesnego z powodu tru d 
ności lokalowych. Obydwie w ystaw y stałe, zarówno R ozw ój św iata jak i H isto
rię Radom ia, zharm onizowane z program em szkół średnich, były chętnie
odwiedzane przez wycieczki szkolne. W salach m uzealnych odbyw ały się
lekcje poglądowe z zakresu geografii, geologii i historii.
W ydarzeniem historycznym w życiu m uzeum radomskiego była w izyta
czołowych muzeologów św iata, przybyłych do Polski na uroczystą in au gu rację
pierw szego M iędzynarodowego Tygodnia Muzealnego. W dniu 24 w rześnia
1956 r. zapoznali się z pracą naszego m uzeum m. in.: J. van der Haagen, d y 
rek to r D epartam entu Muzeów UNESCO; G. H. Riviere, dy rektor M iędzynaro
dowej R ady Muzeów ICOM w P aryżu; N. Novotny, d yrektor G alerii Narodowej
w Pradze; V. Denstein, d yrektor Muzeum Narodowego w Pradze; M. H. M axy,
d yrekto r Muzeum Narodowego w Bukareszcie; G. E. Pagany, d yrek tor M u
zeum Narodowego w Budapeszcie. Pozytyw ną opinię gości o stałych ekspozy
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cjach m uzeum przekazał nam pismem z dnia 1 X 1956 r. gospodarz imprezy,
dy rek tor M uzeum Narodowego w W arszawie, prof. dr Stanisław Lorentz.
W m iarę rozwoju placów ki w yłaniały się coraz to nowe problem y i zagad
nienia, pow stające w w yniku gw ałtow nych przem ian zachodzących w okresie
pow ojennym w życiu wsi. Zmuszały one do rejestrow ania zarówno w ydarzeń
bieżących, jak i zdobycia oraz opracowania dokum entacji z przeszłości ku ltu ry
duchow ej i m aterialnej ludu, zmuszały do pogłębienia wiedzy o regionie.
W r. 1958, w w yniku konferencji w Muzeum Św iętokrzyskim — postanowiono
zorganizować dział etnograficzny w muzeum radomskim. Inicjatorką projektu,
opiekunką i zawsze życzliwym doradcą była m gr A leksandra Dobrowolska,
kusztosz Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach.
Podjęto badania penetracyjne, które objęły tereny leżące w w idłach Wisły
i Pilicy, na południe po rzekę Kamienną. Okazało się, że region nie jest tak
ubogi, jak to głosiła legenda, że pomimo dużych zniszczeń w ojennych docho
wało się dużo ciekawych daw nych zabytków.
Strój kobiecy został skom pletow any w kilkunastu odmianach. Ciekawie
przedstaw iał się zbiór kilim ów i innych tkanin z różnych stron regionu, a więc
o różnych raportach, w których dom inują surowe, ciemne barw y, charakte
rystyczne dla Puszczy Radom skiej. Na uwagę zasługują piękne w yroby ko
w alskie z Bierwiec: okucia do wozów i drzwi, zawiasy, lichtarze i inne. Duże
trudności stw arza grom adzenie narzędzi pracy, sprzętu, a naw et stroju m ę
skiego, którego fragm enty zachowały się jedynie w kilku miejscowościach.
Łącznie zebrano około 200 eksponatów, które pozw alają na stw orzenie sam o
dzielnej ekspozycji, niem niej dział ten wym aga jeszcze długoletnich badań,
w ytrw ałych uzupełnień, dalszych zakupów i opracowań.

Fragment w ystaw y Sztuka ludowa w ojeioćdztw a kieleckiego (listopad 1958 r.)
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W związku z ogólną decentralizacją, przeprow adzoną w skali państwowej,
Muzeum R egionalne w R adom iu przeszło pod opiekę Prezydium M iejskiej Rady
Narodowej. W szelkie związane z tym form alności zostały dokonane dn. 14 m aja
1958 r. P rotokół zdawczo-odbiorczy podpisali: przedstaw iciel C entralnego
Zarządu Muzeów, m gr Zofia Paziowa, w im ieniu Wojewódzkiej Rady N arodo
wej — zastępca K onserw atora W ojewódzkiego, m gr Paw eł M orawski, oraz
dyr. Muzeum Św iętokrzyskiego w Kielcach, Edm und Massalski. M iejscowe
władze terenow e reprezentow ali: kierow nik W ydziału K ultury, M aria W iecińska, oraz kierow nik Muzeum Regionalnego w Radomiu, m gr Anna A pa
nowicz.
D ecentralizacja w płynęła w pew nym stopniu na wysunięcie zagadnień
regionalnych na pierw szy plan. B adania tych problem ów w zakresie archeolo
gii, geologii, historii i etnografii zyskały życzliwe poparcie i pomoc finansow ą
Prezydium MRN.
P rzy w spółpracy Muzeum Ziemi została zorganizowana w ystaw a pt. Geo
logia ziem i radom skiej. O tw arcie jej nastąpiło 1 lutego 1959 r. W ystaw a obra
zowała historię budowy skorupy ziem skiej na terenie regionu radomskiego.
Trzy ekspozycje stałe w ypełniły obydw ie kondygnacje gmachu. Dwie nieduże
sale o łącznej pow ierzchni 70 m 2 nie rozw iązyw ały problem u eksponowania
w ystaw czasowych. W yłoniła się stąd konieczność najpierw częściowej, a n a 
stępnie całkow itej likw idacji w ystaw stałych.
W styczniu 1961 r. W ydział K u ltu ry i In sty tu t Historii K ultury M aterial
nej PAN, Ekspedycja B adań nad Początkam i Radomia, przygotow ały pokaz
ilustrujący stan badań i w arsztat pracy archeologa. Na w ystaw ę przeznaczono
w szystkie sale pierwszego piętra, likw idując tym sam ym Historię Radomia.
Zm iana była podyktow ana nie tylko względam i lokalowymi, ale przede w szyst
kim rzeczowymi. W ystaw a poprzednia w św ietle nowych odkryć pracującej
ekipy archeologicznej była poważnie zdezaktualizow ana i w ym agała g ru n 
townego przepracow ania. Do ekspozycji należałoby włączyć również efekty
ciekawych odkryć członków K lubu M iłośników Radomia. Ta aktyw nie działa
jąca i w spółpracująca z m uzeum organizacja, w myśl hasła: — „R elikty do
muzeum, dokum enty do archiw um ” — przekazała fragm enty renesansow ych
detali zam ku radomskiego, odnalezione w trakcie zakładania zieleńca przy
zbiegu ulic Małej i Wałowej. Tenże klub podjął myśl zebrania dokum entacji
do historii rozwoju rzem iosła na terenie m iasta. Do akcji włączyło się zarów no
archiw um , jak i muzeum. Rozpoczęła się akcja grom adzenia realiów, która
w przyszłości pozwoli praw dopodobnie na w yczerpujące zobrazowanie tej
dziedziny życia naszego m iasta. W w yniku podjętych akcji zbiory dotyczące
historii Radom ia są obecnie bogatsze, niż w okresie trw ania w ystawy. O tw a r
cie ekspozycji uw arunkow ane jest w ygospodarow aniem odpowiednich sal.
W r. 1960 m uzeum przystąpiło do organizow ania galerii m alarstw a pol
skiego XIX i XX w. Dzięki życzliwem u zainteresow aniu jednostek nad rzęd 
nych otrzym ano z Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków kredyty na pierw sze
zakupy dzieł sztuki. Inicjatyw ę tę poparło Prezydium M iejskiej R ady N aro
dowej. Uzyskane fundusze, choć skrom ne, pozwoliły na stw orzenie podstaw
stałej galerii. O tw arcie ekspozycji nastąpiło 3 m aja 1962 r. Do n ajcen n iej
szych dzieł stanow iących własność m uzeum należą prace F. Kostrzewskiego,
W. Gersona, W. Łosia, St. Wolskiego, A. Kędzierskiego, St. M asłowskiego,
J. F ałata i J. M atejki. G alerię uzupełniają liczne pozycje przekazane w form ie
depozytu przez Muzeum Narodowe w W arszaw ie oraz przez Muzeum Święto-
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krzyskie w Kielcach. Dotyczą one przeważnie okresu wcześniejszego. Są to
dzieła M. Bacciarellego, J. Lampiego, J. Grassiego, P. Norblina, P. M ichałow
skiego i innych 24. R eakcja społeczeństwa jest dowodem, że tego rodzaju eks
pozycja była w środow isku radom skim bardzo pożądana. Zainteresow anie jest
duże, a w yraża się w stale w zrastającej frekw encji.
Na posiedzeniu R ady Program ow ej do Spraw Rozwoju M uzealnictwa
W ojew ództwa Kieleckiego podjęto decyzję likw idacji w ystaw y stałej pt. Roz
w ój świata. W ytworzyła się tu sytuacja analogiczna, a może bardziej jaskraw a
niż z Historią Radomia. W ystaw a w okresie dziesięciu lat zdezaktualizow ała się
w w yniku nowych odkryć. Dotychczasowa część historyczna, tylko w m inim al
nym stopniu poparta eksponatam i, nie spełniała już obecnie wym aganych
w arunków . Ekspozycję podzielono na dwie części: przyrodniczą i historyczną.
Część przyrodniczą, obejm ującą dioram y na tem at rozwoju życia, ilustrow ane
skam ielinam i, przekazano Studium Nauczycielskiemu. Część historyczną w y
staw y oddano do Młodzieżowego Domu K ultury. Uzyskane sale postanowiono
w ykorzystać nie tylko do celów ekspozycji m uzealnych, ale przede wszystkim
do celów oświatowych. R ealizując rzucone przez Zarząd Muzeów hasło: — „Mu
zea — uniw ersytetam i k u ltu ry ” — postanowiono na sesji Prezydium M iejskiej
R ady Narodowej w dniu 2 w rześnia 1962 kom órkę taką zorganizować w M u
zeum Regionalnym w Radomiu. Przyznane na ten cel k redyty umożliwiły
przeprow adzenie rem ontu kapitalnego gmachu, dzięki którem u zainstalow ano
24 Mgr Andrzej Szpakowski, autor scenariusza galerii, napisał w „Roczniku
Muzeum Św iętokrzyskiego” (t. I, Kraków 1963, s. 143) wyczerpujący artykuł
o zbiorze dzieł sztuki i planach na przyszłość muzeum radomskiego.
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w dwóch salach p arte ru św iatło górne; najw ażniejszą inw estycją było u rzą
dzenie kabiny film owej dla ap a ratu wąskotaśmowego. Zastosowanie filmu
w czasie prelekcji przyczyni się bez w ątpienia do rozszerzenia i u atrakcyjnie
nia akcji oświatowej.
Uroczysta inauguracja U niw ersytetu K ultury, połączona z otwarciem
w ystaw y gobelinów w awelskich, nastąpiła 18 stycznia 1964 r. Na uroczystość
przybyli: dyrektor Zarządu Muzeów i O chrony Zabytków , m gr M. Ptaśnik;
w icedyrektor Państw ow ych Zbiorów Sztuki na W awelu, m gr St. Zając; d y rek 
tor Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach, m gr Alojzy Oborny; dyrektor
M uzeum w Jędrzejow ie, dr T. Przypkow ski; kierow nik Muzeum w Sando
m ierzu, m gr K. Załuska, oraz liczni przedstaw iciele muzeów Kielecczyzny
i społeczeństwa radomskiego. O tw arcia w ystaw y dokonał przewodniczący
M iejskiej Rady Narodowej, ob. W acław Telus.
W oparciu o instytucje: A rchiwum , Bibliotekę M iejską, K lub Miłośników
Radom ia — m uzeum ma obecnie duże możliwości rozwoju. W spółpraca ze
Studium Nauczycielskim i szkołam i średnim i w pływ a na popularność placówki
na terenie miasta.
Stałą bolączką są niewłaściwe, ciasne magazyny. Z powodu braku odpo
w iedniego pomieszczenia przeznaczono na m agazyn obrazów długi i ciemny
korytarz, w ygospodarow any przy okazji adaptacji pierw szego piętra. Otwory
drzwiowe, prowadzące poprzednio z sal na korytarz, zostały zamurowane,
ponieważ sale połączono m iędzy sobą bezpośrednio. W tym pomieszczeniu,
pozbawionym urządzeń w entylacyjnych, mieści się oprócz obrazów ceram ika
i porcelana oraz dział ornitologiczny. D rugi magazyn, umieszczony na oszklonej
w erandzie o powierzchni 16,5 m 2, mieści zbiory archeologiczne, historyczne,
m ilitaria, egzotykę i varia. Ze względu na brak pomieszczeń nie można zor
ganizować stałych ekspozycji o tem atyce regionalnej, chociaż zasoby m agazy
nowe są do tego celu w ystarczające.
Pomimo dużych trudności rozwój placówki na przestrzeni dwudziestolecia
ry su je się wyraźnie, a frekw encja zw iedzających w zrasta system atycznie.
Zorganizow ano w tym okresie ogółem 146 w ystaw zmiennych, wygłoszono
ponad 350 odczytów, które, podobnie jak i w ystaw ki oświatowe, organizowane
są nie tylko na terenie Radomia, ale i w okolicznych m iastach oraz na wsiach.
M uzeum w spółpracowało z instytucjam i oświatowym i w Kozienicach, B iało
brzegach, Szydłowcu, Piastowie, Gniewoszowie, Sadkowie. Rozwój działalności
unaoczniają załączone tabelki:
FREKWENCJA
lata

ilość osób

1946

1954

1958

1962

1964
pierwsze
półrocze

4 402

10 759

24 326

25 136

45 751

ODCZYTY
lata
ilość odczytów

1957

1960

1961

1962

1963

24

46

29

36

88
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ИСТОРИЯ МУЗЕЯ ГОРОДА РАДОМА

Радомский музей был открыт для публики 18 марта 1923 г. В основу его
легли коллекции князя Яна Вишневецкого, переданные собирателем в 1913 г.
Польскому краеведческому обществу. В коллекциях преобладали археологи
ческие и исторические памятники и находки.
Во время войны гитлеровские захватчики разграбили или увезли большую
часть собраний. Заведующий музеем Станислав Тшебиньский, человек редких
качеств, погиб в Освенциме. После освобождения Польши, в апреле 1945 г.
Музей возобновил свою деятельность в здании на улице Новотко (дом № 12)г
где он помещается до сих пор. В течение семи послевоенных лет дирекция
Музея, совместно с Обществом любителей изящных искусств и Профессио
нальным союзом художников, устраивала выставки изобразительного искусства,,
а такж е исторические и региональные выставки.
В 1953 г. началась реорганизация Музея. На первом этаж е была устроена
экспозиция, показывающая возникновение и развитие жизни на земле. Вы
ставка продолжалась с 1954 до 1963 года. Второй этаж заняла экспозиция исто
рии Радома. В течение нескольких лет проводились подготовительные работы,,
предшествовавшие открытию этнографического отдела, в котором собраны
экспонаты по материальной культуре Радомского района. С 1958 г. устраива
ются временные выставки.
В результате проведенной в стране децентрализации управления музеями
радомский Музей оказался по покровительством Городского совета депутатов
трудящихся.
Важным достижением явилось открытие постоянной галереи польской ж и 
вописи X IX столетия и „Университета культуры”, начавшего свою деятель
ность в январе 1964 г.
Музей активно сотрудничает с культурными учреждениями и организаци
ями города: с Архивом, Городской библиотекой, Обществом любителей Радома
и др.
С момента реорганизации Музеем было организовано 145 временных выста
вок и свыше 350 лекций. Деятельность М узея охватывает еж егодно в среднем
30 ООО человек.

HISTORY OF THE REGIONAL MUSEUM OF RADOM
The Museum of Radom w as thrown open to the public on March 18th, 1923.
Its basis was made up of the Rev. Jan W isniewski’s collections w hich in 1913 had
been conveyed by the founder to the Society of Polish Hikers. Among the above col
lections there prevailed the archaeological and the historical ones.
In the war period the major part of the collections was pillaged and carried
away by the occupants. Stanisław Trzebiński, the friendly and careful keeper of the
Museum, w as killed in the concentration camp of Oświęcim. A fter the liberation
in April 1945, the Museum of Radom started its activities in the building in No 12
N ow otko-Street w here it has been located till nowadays. For seven years after the
war the Direction of the Museum, in co-operation w ith the Society of the Friends
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o f the Fine Arts and the A rtists’ Trade Union, had used to organize exhibitions in the
field of history and the plastic arts, as w ell as the regional ones.
In 1953 the reorganization of the Museum was undertaken. The exhibition
presenting the beginning and developm ent of life on the earth was organized
throughout the first floor of the said building; it lasted from 1954 till 1963. The
second floor was destined for permanent exhibitions illustrating the history of Radom. After preparations which had continued for some years, the Ethnographical D e
partment w as opened, too. It aimed at the presentation of the m aterial culture of
the region of Radom. Arrangements for periodical exhibitions of the above depart
ment have been made since 1958. Owing to nation-wide decentralization the Museum
has passed under the patronage of the Presidium of the National Council of Radom.
The permanent exhibitions devoted to the developm ent of the world and tb the
history of Radom w ere closed, after they had ceased to appeal to the public’s
interest.
Organization of the permanent Gallery of Polish 19th-Century Painting and
inauguration of the U niversity of Culture starting its activities in January 1964,
have been a considerable achievem ent.
The Museum actively co-operates w ith such cultural establishm ents of Radom
as the Archives, the Municipal Library, the Club of the Lovers of Radom, and so on.
Since the period of reorganization of the Museum up to the present time 143 variable
exhibitions have been organized and above 350 lectures have been given. Average
annual frequency amounts to 30 000 visitors.

