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PO JUBILEUSZU 90-LECIA 
MUZEUM W RADOMIU
AFTER THE 90TH ANNIVERSARY OF THE MUSEUM 
IN RADOM

Mieczysław Szewczuk
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Abstract: In 2013, the Jacek Malczewski Museum in 
Radom celebrated its 90th anniversary. On this occa-
sion a special exhibition was organised, and a catalogue 
of works by the museum’s patron, Jacek Malczewski, (52 
paintings, 64 drawings and poems) was published. The an-
niversary exhibition, modelled after its 19th-century pre-
decessors, presented collections from many departments: 
archaeology, history, old and amateur art, and nature, as 
well as from the branch of the Museum of Modern Art. The 
anniversary was an opportunity to recall the museum’s his-
tory and to honour the deserving individuals. It also provid-
ed the possibility to discuss the role of a museum in a big 
city (of 220,000 inhabitants) with a long history, which used 
to be an industrial city and a provincial capital for a certain 
time, in which there are no longer many industrial plants 
and which is again a district town.

In the 19th century Radom could already boast two 
serious private collections: of paintings, gathered by the 
pharmacist Karol Hoppen (1798-1849) and of numismatics, 
created by Teofil Rewoliński (1821-1899), a doctor in the 
Radom Governorate.

The beginnings of Radom’s museum date back to 1909 
when Father Jan Wiśniewski (1876-1943), a regional his-
torian, collector and patriot, made his private collections 
available to the public as the Museum of Polish Geography 
Society. In 1913, when he was leaving Radom, he donated 
a part of his collection to the branch of the Polish Geogra-
phy Society in Radom. The museum was opened in 1923. 
During the Nazi occupation, Stanisław Trzebiński, painter 

and creator of ethnographic collections, carried out an in-
ventory under the supervision of the Gestapo in the mu-
seum which was closed to the public. Having completed his 
works, he was arrested in 1942 and deported to Auschwitz, 
where he died in 1943. In 1945, the City Museum on No-
wotki Street was created; in 1964 it was renamed the Dis-
trict Museum, and in 1975 it was transformed into the Re-
gional Museum. Since 1991, the museum has been housed 
at the former building of the Piarist Order at Radom’s mar-
ketplace. In 1993, it was named after the greatest painter 
born in Radom, Jacek Malczewski. Since 1999, the museum 
has been called the Jacek Malczewski Museum.

The city of Radom bought the first two paintings from 
the artist in the 1920s, in accordance with a Resolution of 
the City Council of 30th June 1925, to honour 50 years of 
his work. Each person managing the museum in the last 
half-century has bought at least one important painting 
by Malczewski. The first significant work, Poisoned Well 
with Chimera (1905), was bought in 1960 by Anna Apano- 
wicz (1915-2010) who was the first to start creating Ra-
dom’s gallery of paintings. Afterwards, subsequent direc-
tors bought outstanding works by Malczewski; Tomasz 
Palacz in 1977 bought Poisoned Well with Self-Portrait 
(1916), Janusz Pulnar bought Self-Portrait with Muse (1908) 
in 1986, and Adam Zieliński bought Allegorical Scene with 
Portrait of Sisters (1921) in 2010. Zofia Katarzyna Posiadała, 
who worked at the museum between 1976 and 2011, cre-
ated collections for the longest period of time. She chose 
the works to be bought and she gained the confidence 
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of the painter’s grandson, Krzysztof, and his wife, Krystyna, 
who donated works from their family archives and paint-
ings to the museum.

The museum presents paintings by Jacek Malczewski and 
a Gallery of 19th- and 20th-century Polish Paintings as per-
manent exhibitions, as well as archaeological and natural 
exhibitions, but there is still no exhibition devoted to the his-
tory of Radom. The museum organises many temporary ex-
hibitions from different fields, of which the most important 

are those related to art and history. For example, a very im-
portant event was the 2010 exhibition celebrating 650 years 
of the Parish Church in Radom. Another exhibition was ‘Jacek 
and Rafał Malczewski’ organised in 2011 which presented 
also the high value of his son Rafał’s paintings.

The collection of paintings by Jacek Malczewski is a sig-
nificant element of city’s promotion as tourists come to 
visit Radom drawn by his paintings. The museums offer an 
opportunity for tourists to visit Radom.

Keywords: jubilee, museum, Radom, Jacek Malczewski (1854-1929), Jan Wiśniewski (1876-1943).

W 2013 r. Muzeum im. Jacka Malczewskiego obchodziło 
jubileusz 90-lecia. Uroczystości jubileuszowe w jednej z naj-
ważniejszych instytucji kulturalnych miasta były skromne, ob-
chodzone w Noc Muzeów, wśród wielu innych atrakcji. Ale 
dwa wydarzenia trzeba odnotować: wystawę jubileuszową 
i wydawnictwo. Chciałbym też wskazać tu osoby zasłużone 
dla muzeum. A na zakończenie spróbuję odpowiedzieć na py-
tanie, jaką rolę może odegrać to muzeum w mieście, kiedyś 
przemysłowym i przez pewien czas wojewódzkim, obecnie 
powiatowym, „zdegradowanym”, w którym nie ma już wie-
lu dużych zakładów przemysłowych. W mieście, które także 
wielu radomianom wydaje się miastem bez tożsamości.

Skrót historii muzeum
Już w pierwszej połowie XIX w. istniała w Radomiu kolekcja 
malarstwa (m.in. Bacciarelli, Tiepolo), której właścicielem był 
Karol Franciszek Hoppen (1798–1849), aptekarz, kolekcjoner 
i malarz. Pierwszą poważną kolekcję numizmatów stworzył 
w Radomiu Teofil Rewoliński (1821–1899), lekarz guberni ra-
domskiej, społecznik, publicysta, wydawca; swoje zbiory po-
kazywał w latach 70. i 80. XIX w. na wystawach „starożytności” 
i dzieł sztuki, ale później ta kolekcja została rozproszona. 

Początki muzeum w Radomiu to rok 1909. W tym roku 
ksiądz Jan Wiśniewski (1876–1943) – historyk regionalista, 
kolekcjoner, patriota, literat – udostępnił zwiedzającym 
swoje prywatne zbiory pamiątek jako Muzeum Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego, w mieszkaniu na plebanii 
czyli w budynku, który jest pozostałością radomskiego za-
mku. Tym samym otworzył pierwsze w mieście muzeum.  

W 1910 r. przeprowadził się do większego mieszkania 
przy ul. Lubelskiej 13 (dziś Żeromskiego), w którym trzy 
pokoje przeznaczył na muzeum. Jak pisał w „Dekanacie Ra-
domskim” wydanym w 1911 r. jego kolekcja liczyła wówczas  
ponad 1000 pozycji. W 1913 r., wyjeżdżając z Radomia, 
zdecydował się część zbiorów podarować miastu. Wśród 
przekazanych zabytków były przede wszystkim pamiątki 
radomskie i z regionu – obrazy, grafiki, dokumenty, książki, 
militaria, wyroby rzemiosła, numizmaty, eksponaty arche-
ologiczne i przyrodnicze. Część zbiorów zatrzymał i prze-
znaczył do innych kolekcji, np. niektóre dokumenty, książki 
i dzieła sztuki sakralnej przekazywał od 1903 r. do muzeum 
diecezjalnego i biblioteki seminarium w Sandomierzu; temu 
muzeum w 1936 r. podarował m.in. obraz Cranacha, a ręko-
pisy w 1923 r. – Bibliotece Jagiellońskiej. 

Przekazując w grudniu 1913 r. skrzynie ze zbiorami ra-
domskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego, czyli nie instytucji, a grupie osób ze środowiska in-
teligencji Radomia był świadomy ryzyka, że nie będą one 
odpowiednio przechowywane i eksponowane. Postawił 
więc warunek zorganizowania w ciągu roku muzeum. Wy-
buchła I wojna światowa i muzeum nie powstało. Zbiory 
rozproszone w różnych miejscach, m.in. zalane „w drwalni” 
– niszczały. W 1919 r. ksiądz oglądał je i pisał o tym  z ża-
lem, z bólem, że Radomianie w ten sposób traktują to, co 
czcić i szanować powinni*. Dopiero w 1923 r. udało się ot-
worzyć w gmachu starostwa Muzeum PTK, gdzie działało 
tylko przez dwa lata, później zbiory znów przechowywano 
w prywatnych domach. W 1930 r., dzięki inż. Kazimierzowi 
Ołdakowskiemu, ówczesnemu prezesowi PTK w Radomiu 
i dyrektorowi Fabryki Broni, ponownie otwarto muzeum, 
tym razem w jej budynku. 7 czerwca 1936 r. członkowie ra-
domskiego oddziału PTK zdecydowali o zmianie nazwy pla-
cówki na Muzeum Ziemi Radomskiej Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego im ks. Jana Wiśniewskiego.  Zbiory powięk-
szały się dzięki kolejnym darom księdza Wiśniewskiego, ale 
też innych osób.

W czasie okupacji, w zamkniętym dla publiczności muze-
um (znów w innym miejscu) malarz i twórca zbiorów etno-

* T. Palacz, Z pogranicza Orońska, Warszawa – Orońsko 2009, s. 195.

1. Przy wejściu na wystawę jubileuszową. Afisz: Muzeum Radomskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego…, między 1909 a 1913

1. At the entrance to the anniversary exhibition. Poster: The Museum of the 
Radom Branch of the Polish Geography Society, between 1909 and 1913
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graficznych Stanisław Trzebiński prowadził – pod nadzorem 
gestapo – prace inwentaryzacyjne, a po ich zakończeniu 
został w 1942 r. aresztowany i wywieziony do Auschwitz, 
gdzie zmarł w roku 1943. Muzeum miało odtąd charakter 
„muzeum osobliwości” i było dostępne tylko dla publiczno-
ści niemieckiej. Wiele eksponatów zaginęło.

W 1945 r. powstało Muzeum Miejskie przy ówczesnej ul. 
Nowotki; w roku 1964 zostało przemianowane na Muzeum 
Regionalne, a w 1975 przekształcone w Muzeum Okręgo-
we. Od 1991 r. główną siedzibą muzeum jest gmach daw-
nego kolegium pijarów w Rynku, ale skrzydło południowe, 
budynek przylegający do średniowiecznych murów miasta, 
remontowano dopiero w latach 2005–2008 – ma tam sie-
dzibę dział przyrody. W 1993 r. Muzeum Okręgowe otrzy-
mało imię największego z artystów urodzonych w Radomiu, 
Jacka Malczewskiego i od 1999 r. funkcjonuje pod nazwą 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Z mojej perspektywy  
Jako pracownik Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
z najdłuższym stażem (zacząłem pracę w Muzeum Okręgo-
wym w 1975 r.), byłem w końcu lat 70. jednym ze współpra-
cowników dyrektora Tomasza Palacza (1934–2009), który 
zmieniał małe muzeum powiatowe w instytucję wojewódz-
ką. Wyznaczył kierunki rozwoju placówki jako muzeum 
wielodziałowego. Najważniejszym celem było stworzenie 
kolekcji dzieł Jacka Malczewskiego i galerii malarstwa prze-
łomu XIX i XX w., ponadto – powiększenie zbiorów doku-
mentujących historię Radomia i przyrodniczych, stworzenie 
kolekcji sztuki współczesnej oraz kolekcji malarstwa nie-
profesjonalnego. W stanie wojennym, w 1983 r., dyrektor 
musiał opuścić muzeum, a mimo to wiele z jego planów 
udało się zrealizować, rozpoczęte działania przy tworzeniu 
kolekcji – mimo trudności – były kontynuowane. Kolejny 
dyrektor, Janusz Pulnar (1940–2013), skupił swoją uwagę 
nie na powiększaniu zbiorów, a na organizowaniu wiel-
kich wystaw historycznych i historyczno-literackich, które 
przyniosły placówce rozgłos w całym kraju. Nie jest jednak 
moim celem pisanie historii muzeum, jedynie – z okazji ju-
bileuszu – przywołałem niektóre fakty. A historię muzeum 
być może napisze ktoś z okazji stulecia. To trudne zadanie 
– zbiory powiększały się, ale też ulegały rozproszeniu, brak 
jest dokumentów dotyczących dawnych zbiorów, a historia 
muzeum po II wojnie uwikłana jest w politykę.

Muszę dodać, że zbiory etnograficzne znalazły się w powo-
łanym w 1976 r. skansenie czyli Muzeum Wsi Radomskiej, zaś 
w oparciu o tworzoną od końca lat 70. kolekcję wybitnych dzieł 
sztuki współczesnej, w 1990 r. powołany został nowy oddział 
– Muzeum Sztuki Współczesnej. Wówczas było to pierwsze 
w Polsce muzeum sztuki współczesnej, które w 1992 r. rozpo-
częło akcję gromadzenia darów – i w ten sposób zgromadziło 
ich ponad 2500. Dzisiaj zbiory oddziału liczą 4500 dzieł. Wybit-
ni polscy artyści kilku pokoleń stali się współtwórcami kolekcji 
i programu radomskiego muzeum sztuki. 

Wystawa jubileuszowa
Przy wejściu na wystawę wisiały dwa eksponaty: Portret 
ks. Jana Wiśniewskiego, założyciela muzeum, namalowa-

ny w 1941 r. przez innego wybitnego księdza związanego 
z Radomiem, Władysława Paciaka, a obok afisz Muzeum 
Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego, z informacją, kiedy można je zwiedzać na plebanii, 
podpisany: Kustosz Muzeum X. Jan Wiśniewski. Nie ma 
daty, ale zapewne był to 1909 (lub 1910) rok.

Wystawa jubileuszowa – wzorowana na XIX-wiecznych 
prezentacjach – przygotowana została w wielkiej, klasycy-
stycznej sali w gmachu popijarskim przez Grażynę Głuch, na 
co dzień konserwatora. Ukazywała różnorodność zbiorów 
zgromadzonych dziś w Muzeum im. Jacka Malczewskiego. 
Wiele eksponatów pokazywanych jest rzadko, a jeśli cho-
dzi o przywiezioną do Radomia w czasie okupacji kolekcję 
„egzotyki”, czyli obiektów różnych kultur świata (zwracała 
uwagę XVIII-wieczna zbroja samurajska), przez lata zdepo-
nowaną w muzeach Łodzi i Warszawy – po wojnie po raz 
pierwszy. Można było obejrzeć łącznie ponad 200 ekspo-
natów ze zbiorów wszystkich działów: archeologii, historii, 
przyrody, sztuki dawnej, sztuki nieprofesjonalnej i oddziału 
Muzeum Sztuki Współczesnej. Kuratorka wystawy połączyła 
je w sposób przemyślany i ekspozycyjnie efektowny. Zapre-
zentowała takie skarby, jak rysunek Chopina przedstawia-
jący Samuela Bogumiła Lindego, ze zbiorów ks. Jana Wiś-
niewskiego – kupił go w 1934 r. od mieszkającej w Radomiu 
wnuczki Lindego i w czerwcu 1936 r. podarował muzeum, 
które kilka dni wcześniej (7.06.1936) nazwano jego imie-
niem, a także arcydzieło snycerskiego rzemiosła – z Godłem 
Państwa Polskiego…, popularnie nazywane „ołtarzem Józe-
fa Piłsudskiego”, któremu tym dziełem jego twórca, Win-
centy Flak (1870–1943), rzeźbiarz amator, złożył w 1937 r. 
hołd. Dokument wielkiego patriotyzmu tamtych lat. Wątek 
prezentujący pamiątki radomskie z XIX i XX w. był jednym 
z najważniejszych. Pokazano pamiątki po tak różnych po-
staciach, jak Samuel Bogumił Linde (1771–1847), czy major 
Michał Tadeusz „Brzęk” Osiński (1892–1983). 

Ponieważ czynne były równocześnie galeria malarstwa 
polskiego i wystawa dzieł Jacka Malczewskiego, pokazane 
wtedy arcydzieła malarstwa dziś należą do zbiorów Muze-
um Sztuki Współczesnej (obrazy: Tadeusza Brzozowskiego, 
Jerzego Nowosielskiego, Wojciecha Fangora, Zbysława Mar-
ka Maciejewskiego, Jadwigi Maziarskiej, Zbigniewa Tymo-
szewskiego i innych). Każdy ze zwiedzających odnajdywał 
obiekty, o których istnieniu w Radomiu dotąd nie wiedział.  

Wydawnictwo: katalog kolekcji prac 
Jacka Malczewskiego 
Jako wydawnictwo jubileuszowe muzeum przygotowa-
ło katalog dzieł Jacka Malczewskiego (tylko tych, które są 
własnością radomskiego muzeum) pt. Jacek Malczewski 
znany i nieznany, w którym oprócz obrazów i rysunków za-
mieszczono także wiersze i archiwalia. Obszerny, dobrze za-
projektowany stanowi cenną prezentację zbiorów, na którą 
czekaliśmy od lat, choć właśnie w ostatnich latach kolekcja 
rysunków i archiwaliów znacznie się powiększyła. 

Historię kolekcji napisała, opracowała obrazy (52 pozycje 
katalogu) i rysunki (64 pozycje) Paulina Szymalak. Poezje 
Malczewskiego, czyli zgromadzone w muzeum rękopisy 
jego wierszy – zaprezentowała  Ilona Pulnar-Ferdjani (już 
na początku czytamy fragment listu ojca malarza, który 



80 MUZEALNICTWO 56

wcześnie dostrzegł, że syn chętnie pisze wiersze, choć nie 
ma w tym kierunku zdolności!). Chciałbym tu – jako świa-
dek i uczestnik wydarzeń – napisać o faktach, o których au-
torki nie napisały w katalogu. Przede wszystkim o ludziach, 
którzy tę kolekcję stworzyli. Tak się złożyło, że każda z osób 
kierujących muzeum zakupiła przynajmniej jeden ważny 
obraz Malczewskiego. 

W 1960 r. Anna Apanowicz (1915–2010) nabyła do muze-
um Zatrutą studnię z chimerą (1905). To był pierwszy obraz 
Malczewskiego zakupiony po wojnie do zbiorów radomskie-
go muzeum. Dzieło wyjątkowe, dobrze znane wszystkim, 
którzy interesują się twórczością i wyobraźnią malarza. Ten 
obraz do dziś pozostaje jednym z najczęściej reproduko-
wanych dzieł Malczewskiego, przez długie lata był i nadal 
pozostaje znakiem firmowym radomskich zbiorów. Anna 
Apanowicz, historyk sztuki, zaczęła pracować w radomskim 
muzeum w 1952 r., w 1977 r. przeszła na emeryturę, ale 
jeszcze do 1992 r. pracowała w niepełnym wymiarze go-
dzin. Jako pierwsza spośród kierujących muzeum zaczęła 
tworzyć w Radomiu galerię malarstwa – kupowała obrazy, 
uzupełniała ekspozycję depozytami z Muzeum Narodowego 
w Warszawie i zbiorów prywatnych. Potem kupowali dzieła 
Malczewskiego kolejni dyrektorzy: Tomasz Palacz w 1977 
r. Zatrutą studnię z autoportretem  (1916), Janusz Pulnar 
w 1986 r. Autoportret z Muzą (1908), a Adam Zieleziński 
w 2010 r. Scenę alegoryczną z portretem sióstr (1921). 

2. Fragment wystawy jubileuszowej; na stole eksponaty archeologiczne – naczynia kultury pomorskiej; na ścianach od lewej obrazy: T. Brzozowski, Skakanka, 
1947, J. Maziarska, Sekrety ze Wschodu, 1948, Z. Tymoszewski, Bez tytułu, 1963, J. Tchórzewski, Przestrzeń, 1963 

2. Anniversary exhibition. Archeological exhibits on a table – Pomeranian vessels; on the walls from the left: T. Brzozowski, Skipping rope, 1947, J. Maziarska, 
Secrets from the East, 1948, Z. Tymoszewski, No title, 1963, J. Tchórzewski, Space, 1963

3. Jacek Malczewski, Autoportret  z Muzą, 1908, olej, płótno, 90 x 90 cm, 
kolekcja Muzeum 

3. Jacek Malczewski, Self-Portrait with Muse, 1908, oil, canvas, 90×90 cm, 
the Museum collection
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Najwięcej dzieł Malczewskiego kupiło muzeum za czasów 
dyrektora Tomasza Palacza, np. w 1979 r. aż 8 prac, w tym 
m.in. 2 obrazy: Portret Piotra Hubal-Dobrzańskiego (1914) 
i Pokusa (1918), czyli portret Marii Balowej z Malczewskim 
jako faunem (teraz na okładce katalogu). Dziś nie można 
tego sobie wyobrazić, że w jednym roku muzeum kupowa-
ło po kilka prac Malczewskiego. Widzieliśmy, z jaką deter-
minacją dyrektor starał się o fundusze na zakup kolejnych 
dzieł. Duży zestaw prac J. Malczewskiego zakupiono też na 
początku pełnienia funkcji dyrektora przez Janusza Pulnara, 
np. w 1985 r. 5 niewielkich obrazów,  ale był wśród nich 
efektowny Portret mężczyzny (1913). 

Najdłużej tworzyła te zbiory Zofia Katarzyna Posiadała – 
w muzeum pracowała w latach 1976–2011 – i niemal od 
początku, od 1977 r., z przerwą w latach 1979–1984, kie-
rowała działem sztuki. Ważne, że umiała tworzyć kolekcję 
dzieł Malczewskiego w taki sposób, by uzyskać równowagę 
– w kolekcji i na wystawach – między obrazami o różnym 
charakterze, malowanymi „gładko”, w których malarz ule-
gał gustowi środowiska, a tymi, w których z pełną swobodą 
ujawniał swój talent (co nie zawsze udaje się kuratorom wy-
staw i czasami mamy wrażenie, że Malczewski był głównie 
twórcą kiczu).  I najważniejsze – zdobyła zaufanie, przyjaźń 
Krzysztofa Malczewskiego (wnuka Jacka, a syna Rafała), któ-
ry podarował wielkie archiwum rodzinne (654 pozycje: cen-
ne dokumenty, listy, fotografie, dyplomy) i pamiątki. Po jego 

śmierci żona, Krystyna Malczewska, podarowała muzeum 
(w 2006 i 2007 r.) w imieniu męża 5 obrazów jego dziad-
ka, w tym dwa tak świetne: Portret Rafała Malczewskiego 
z żoną (1922) i Portret Rafała z gołębiami (ok. 1900). Mu-
zeum otrzymało w darze wielki majątek. Zasługi Katarzyny 
Posiadały są ogromne – przede wszystkim to ona stworzyła 
kolekcję, która pozwala radomskiemu muzeum tak wszech-
stronnie pokazywać twórczość i postać patrona. A pozyska-
ne przez nią w depozyt i eksponowane okresowo wybitne 
obrazy, także arcydzieła, obrazy intrygujące (jak U źródła ży-
cia, 1911), decydowały, że przez lata w radomskim muzeum 
można było oglądać duży zespół dzieł na najwyższym pozio-
mie. Niestety, nie ma już teraz w muzeum najcenniejszej ze 
zdeponowanych prywatnych kolekcji, w tym tak  ważnego 
dla mnie obrazu U źródła życia. 

Chciałbym tu przywołać osobiste wspomnienie. Ja za-
kupiłem do zbiorów Chimerę z 1909 r., jeden z najważ-
niejszych w kolekcji obrazów szkicowych. Kupowaliśmy 
go w grudniu 1981 r., już po ogłoszeniu stanu wojennego 
(w muzeum były jeszcze pieniądze) i podróżowałem do Kra-
kowa całkowicie pustym pociągiem (okazywałem podczas 
kontroli blankiet delegacji). Obraz pokazuje, jak mistrzow-
skim gestem malował Malczewski, jak niewiele dotknięć 
pędzlem wystarczyło mu, by stworzyć świetne dzieło. I zna-
komicie zestawia się z Zatrutą studnią z chimerą z 1905 r., 
najważniejszym z radomskich arcydzieł.

4. Fryderyk Chopin, Portret Samuela Bogumiła Lindego, kredka, papier,  34 x 
26 cm, ze zbiorów ks. Jana Wiśniewskiego  

4. Fryderyk Chopin, Portrait  of  Samuel  Bogumił  Linde, pencil, paper, 
34×26 cm, from the collection of Father Jan Wiśniewski

5. Wincenty Flak (i jego syn Józef), Obraz Godła  Państwa Polskiego, 
1937, drewno, 360 x 170 cm, dar twórców dla Towarzystwa Krajoznaw-
czego w Radomiu, 1937 

5. Wincenty Flak together with his son Joseph, Image of the Polish State 
Emblem, 1937, wood, 360×170 cm, donated by creators to the Geography 
Society in Radom, 1937
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6. Stała ekspozycja „Jacek Malczewski 1854-1929”, fragment wystawy (od 
lewej): Zatruta  studnia  z  chimerą, 1905;  U źródła życia, 1911 (depozyt); 
Zatruta studnia z autoportretem, 1916; Portret mężczyzny, 1913

6. The „Jacek Malczewski 1854-1929” permanent exhibition, section of the 
exhibition (from left): Poisoned Well with Chimera, 1905; At the Source of 
Life, 1911 (on loan); Poisoned Well with Self-Portrait, 1916; Portrait of a 
Man, 1913

8. Jacek Malczewski, Portret syna Rafała z żoną, 1922, olej, płótno, 74 x 100 cm, kolekcja Muzeum, dar Krystyny Malczewskiej w imieniu Krzysztofa Malczew-
skiego

8. Jacek Malczewski, Portait of Son Rafał with his Wife, 1922, oil, canvas, 74×100 cm, the Museum Collection, donated by Krystyna Malczewska on behalf of 
Krzysztof Malczewski

7. Wystawa „Jacek i Rafał Malczewscy”, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w 
Radomiu, 2011. Z lewej Jacka Malczewskiego U źródła prawdy, 1909, w głębi 
fragment ekspozycji z obrazami Rafała Malczewskiego

7. The „Jacek and Rafał Malczewski” exhibition, Jacek Malczewski Mu-
seum in Radom, 2011. Left: At the Source of Truth by Jacek Malczewski, 
1909, section of an exhibition with paintings by Rafał Malczewski in the 
background
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Kolekcja obrazów Jacka Malczewskiego 
ważnym punktem w programie promocji 
miasta
Zdarza się, że prowincjonalne muzeum  prezentuje sztukę 
na najwyższym poziomie. Wtedy zbiory muzeum służą pro-
mocji miasta. Pierwsze obrazy Jacka Malczewskiego Auto-
portret z ok. 1920 r. i tryptyk Mój pogrzeb z 1923 r. kupił Ra-
dom już w latach 20. XX w., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
z 30.06.1925 r., by  m.in. w ten sposób – kupując obrazy od 
artysty – uczcić 50-lecie jego pracy twórczej (w 1946 r. Zarząd 
Miejski przekazał je do zbiorów muzeum). Gromadzona tak 
długo kolekcja dzieł Jacka Malczewskiego daje więc Radomio-
wi szansę takiej promocji. Malczewski to jeden z największych 
malarzy epoki, który stworzył jeden z najbardziej fascynu-
jących światów wyobraźni w polskiej sztuce. W radomskiej 
kolekcji są obrazy przedstawiające ten świat, na najwyższym 
poziomie artysty, ale też inne – dla nas również ważne – bar-
dziej osobiste, ukazujące rodzinę, jego związki z Radomiem 
i regionem. 

Muzeum historii, muzeum sztuki.  
Muzeum dziś
Jubileusz stworzył okazję, by wspomnieć także o innych 
w nim działaniach i prezentowanych wystawach, nie tylko 
w roku jubileuszu. Radom jest miastem średniej wielkości 
(14. w Polsce, 220 tys. mieszkańców), o długiej historii. Do 

tej pory nie zorganizowano, planowanej przez Tomasza Pala-
cza, stałej ekspozycji poświęconej historii miasta (trwają dys-
kusje). Tę historię muzeum prezentuje na wielu wystawach 
zmiennych, takich jak „Radomianie na starych fotografiach” 
(2011), czy „Radom – świadectwa przeszłości” (2012). Otwar-
ta na początku 2013 r. wystawa „Piotrówka. Pamięć rodowo-
du” ukazała nowe odkrycia archeologiczne na terenie śred-
niowiecznego grodziska. Ważną wystawą, zorganizowaną na 
zakończenie roku jubileuszowego, przypominającą znaczenie 
Radomia w Rzeczypospolitej szlacheckiej, była ekspozycja pt. 
„Sarmacki Skarb. Trybunał Skarbowy Koronny w Radomiu 
1613–1763”. Była to efektowna prezentacja epoki, niestety 
– eksponaty i dzieła wypożyczone zostały z różnych kolekcji, 
bo w zbiorach radomskich takich nie ma. 

Jedną z najważniejszych wystaw w całej historii muze-
um była, zorganizowana w 2010 r. z inicjatywy Małgorzaty 
Cieślak-Kopyt, ekspozycja „650 lat radomskiej fary”. Twórcy 
wystawy zgromadzili na niej, zarówno zachowane w Rado-
miu  obiekty i dokumenty związane z tym kościołem, jak 
też podobne do nich dzieła zachowane w innych miastach. 
W średniowieczu Radom był miastem regularnie odwie-
dzanym przez królów. Był  także miastem, które niszczono, 
rabowano (potop szwedzki), z którego przez stulecia wy-
wożono najcenniejsze świadectwa jego znaczenia. Wysta-
wa poświęcona radomskiej farze była próbą rekonstrukcji  
przeszłości najważniejszego miejsca w duchowej przestrze-
ni miasta. Pokazała nieznane radomianom pamiątki i dzieła 
sztuki, które mimo wszystko zachowały się w kościele i mie-
ście do naszych czasów.

Kiedy Radom zyskał w 1975 r. status miasta wojewódzkie-
go, pojawiły się możliwości finansowe i rozpoczęły się  zaku-
py dzieł sztuki, jakich nigdy nie było wcześniej. Zakupy obra-
zów Jacka Malczewskiego umożliwiły po latach, w 2002 r. 
stworzenie stałej ekspozycji jego prac. Muzeum pokazuje 
też jego twórczość na wystawach zmiennych; ostatnia z wy-
staw Malczewskiego, którą  przygotowała Katarzyna Posia-
dała, zatytułowana „Jacek i Rafał Malczewscy”, na której 
zestawione zostały prace ojca i syna – pokazywana była 
w Radomiu w 2011 r., a potem w Gdańsku i Sandomierzu. 

Ważnym dokonaniem była w 2010 r. pierwsza w Polsce 
obszerna prezentacja twórczości Romana Kochanowskiego 
(ze zbiorów polskich i kolekcji prywatnej w Monachium); 
również tę wystawę pokazało jeszcze kilka muzeów (w Ka-
towicach, Sandomierzu, Gdańsku, Piotrkowie i Freisingu k. 
Monachium). 

Choć planowana kiedyś jako stała ekspozycja, galeria ma-
larstwa polskiego XIX i pierwszej połowy XX w. prezento-
wana jest tylko okresami, to jednak stale wraca w różnych 
układach i wnętrzach – i przez to wciąż się zmienia. Podob-
nie wraca też na sale wystawa sztuki nieprofesjonalnej, 
naiwnej, prezentująca obrazy wybitnych polskich artystów 
tego nurtu. Radomska kolekcja tej sztuki jest jedną z dwóch 
najstarszych i najcenniejszych w Polsce.

Inne ekspozycje stałe – poza wystawą „Jacek Malczewski 
1854–1929” – to czynne do 2013 r. dwie wystawy archeo-
logiczne: „Zanim powstało miasto” i „Był zamek”, a także 
dwie historyczne: „Kolekcja rodziny Pinno”, prezentująca 
wyposażenie wnętrza przełomu XIX i XX w., zamożnej ra-
domskiej rodziny, oraz „Gabinet Leszka Kołakowskiego”, 
upamiętniający postać kolejnego z wielkich radomian. 

9. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret Krzysztofa Malczewskiego, 1927, pa-
stel, papier, 64,5 x 47,6 cm, kolekcja Muzeum

9. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portrait of Krzysztof Malczewski, 1927, pas-
tel, paper, 64.5×47.6 cm, the Museum Collection
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Obie wystawy historyczne prezentują zbiory pamiątek po 
dawnych radomianach, podarowane muzeum przez spad-
kobierców.  

Pieniędzy na większe zakupy nie ma już od lat. Dlate-
go tak niezwykłym zjawiskiem jest sukces, rozpoczętej 
w 1992 r., akcji gromadzenia darów dla pierwszego w Pol-
sce muzeum sztuki współczesnej – zebrano ich ponad 2500. 
Miasto otrzymało wielki dar od artystów, wybitnych twór-
ców, ale też innych przedstawicieli inteligencji, z których 
niewielu miało czy ma jakiekolwiek związki z Radomiem. 

O Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu pisałem sze-
rzej w 2013 r., w 54. tomie „Muzealnictwa”. W roku jubile-
uszu najważniejszą z wystaw oddziału była retrospektywa 
najwybitniejszego z radomskich malarzy, ks. Władysława 
Paciaka (1903–1983). Jego twórczość jest zjawiskiem wy-
bitnym i odrębnym w polskiej sztuce II połowy XX w.; wysta-
wa ukazywała wysoką rangę sztuki powstającej w Radomiu. 
Oddział zorganizował też cztery pokazy swoich zbiorów pod 
tytułami: „Treści i forma w sztuce współczesnej. Wystawa 
edukacyjna”, „Światy wyobraźni”, „Portrety artystów” 
i „Obrazy symboliczne”, za każdym razem podkreślając 
wagę programu merytorycznego i edukacyjnego  radom-
skiego Muzeum Sztuki Współczesnej. Opracowano go dla 
miasta, w którym niewiele osób interesuje się sztuką, ale 
istnieją w nim szkoły średnie, wysoko oceniane w krajo-
wych rankingach, a na radomskiej uczelni, teraz Uniwer-
sytecie Technologiczno-Humanistycznym (dawnej Politech-
nice Radomskiej) istnieje Wydział Sztuki. Z myślą o tych 
szkołach i uczelni przygotowany przez muzeum program 
edukacyjny można streścić hasłem: „muzeum sztuki współ-
czesnej drogą w świat kultury”, które uzasadnia istnienie 
takiej placówki w mieście średniej wielkości.

Muzea szansą, by Radom był miastem 
odwiedzanym przez turystów
Kiedy na początku lat 90., jako przewodniczący „Solidarno-
ści” w Muzeum Okręgowym, uczestniczyłem w spotkaniach, 
podczas których planowaliśmy działalność wojewódzkich 
instytucji kultury w Radomiu, nie przewidywaliśmy, że Ra-
dom znów będzie miastem powiatowym, zostanie „zde-
gradowany” i tym samym zakończy się okres intensywnego 
rozwoju muzeum. Byliśmy świadomi, że muzea – Muzeum 
Okręgowe z kolekcją obrazów Malczewskiego, galerią malar-
stwa i kolekcją sztuki nieprofesjonalnej, nowe Muzeum Sztu-
ki Współczesnej i ładnie położony skansen – Muzeum Wsi 
Radomskiej, a także Centrum Rzeźby Polskiej w pobliskim 
Orońsku – to jedyna szansa na promocję Radomia jako mia-
sta mogącego przyciągnąć turystów. Atrakcją miały być wy-
stawy sztuki, przede wszystkim XIX i XX wieku. Od tego czasu 
udało się przeszło dwukrotnie powiększyć zbiory Muzeum 
Sztuki Współczesnej i tworzyć dalej kolekcję, uwzględniając 
zapisany w dziełach sens, co umożliwia teraz jej prezentację 
na wystawach problemowych, narracyjnych – bardziej przy-
stępnych dla szerszego grona. Jednak przez długi czas nie 
było osób, ani ekipy politycznej, które by przyjęły ten pro-
gram i chciały promować miasto jako ośrodek, do którego 
przyjeżdżają turyści zainteresowani sztuką.  

Radom wciąż pozostaje miastem, do którego przyby-
wa niewielu turystów. Należy jednak podkreślić, że teraz 

działań promujących miasto jest więcej. Przed radomskimi 
muzeami wciąż są otwarte szanse – że ich oferta zostanie 
uznana za atrakcyjną, więc także zwiedzających będzie wię-
cej. A radomian muzea powinny uczyć historii ich miasta, 
zaszczepić wśród nich poczucie tożsamości i świadomość 
znaczenia tego miejsca.

***
Na przełomie 2014 i 2015 r. ukazał się w Radomiu obszer-
ny, piękny album pt. Jacek i Rafał Malczewscy, ułożony 
i zredagowany przez Zofię Katarzynę Posiadałę. Wydany 
przez prywatnych wydawców, ale wspominam o nim, gdyż 
ukazał się po kilku latach zamiast, nie wydanego nigdy, ka-
talogu muzealnej wystawy z 2011 roku. To wydawnictwo 
wyjątkowe z wielu powodów. Przez wiele osób uznany 
został za najpiękniejszy album Malczewskiego – starannie 
wybrane i ułożone obrazy obu malarzy, w większości nie-
znane obrazy Jacka z kolekcji prywatnych i obrazy Rafała 
świadczące o tym, że był wybitnym malarzem epoki mię-
dzywojnia. W albumie  reprodukowanych jest 235 obra-
zów z 42 kolekcji prywatnych oraz z 17 muzeów i domów 
aukcyjnych. Zawiera m.in. wspomnienia Rafała Malczew-
skiego o ojcu, nigdy wcześniej w całości nie publikowane, 
a także tekst wybitnego pisarza Włodzimierza Odojew-
skiego o recepcji twórczości Jacka Malczewskiego w Niem-

10. Fotografia Rafała Malczewskiego, 1905, kolekcja Muzeum, zdjęcie z albu-
mu podarowanego przez Krzysztofa Malczewskiego 

10. Photograph of Rafał Malczewski, 1905, the Museum Collection, a photo-
graph from an album donated by Krzysztof Malczewski

(Fot. 1, 2, 4, 6, 9 – S. Fituch, 3, 8, 10 – P. Rogólski, 5, 7  – archiwum muzeum)
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czech i w Szwajcarii. Zwraca uwagę znakomity poziom 
reprodukcji!  Album dedykowany jest Krystynie i Krzysz-
tofowi Malczewskim (wnukowi Jacka, synowi Rafała oraz 
jego żonie), którzy podarowali rodzinne archiwum i obrazy 
Jacka Malczewskiego. Jest symbolicznym podziękowaniem 

nieżyjącym darczyńcom, przez autorkę, która w ten sposób 
odwdzięczyła się za przyjaźń i zaufanie, i przez miasto Ra-
dom – raz jeszcze – za dar. Wcześniej, w 2008 r., Krystyna 
Malczewska otrzymała od władz miasta medal Bene Me-
renti Civitas Radomiensis.
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Streszczenie: W 2013 r. Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego w Radomiu obchodziło jubileusz 90-lecia. Z tej oka-
zji zorganizowano wystawę jubileuszową i wydano katalog 
dzieł patrona muzeum, Jacka Malczewskiego (52 obrazy, 
64 rysunki oraz wiersze). Wystawa jubileuszowa – wzoro-
wana na XIX-wiecznych – prezentowała w największej kla-
sycystycznej sali zbiory wielu działów: archeologii, historii, 
sztuki dawnej i nieprofesjonalnej, przyrody, a także oddzia-
łu Muzeum Sztuki Współczesnej. Jubileusz był okazją, by 
przypomnieć historię muzeum i wskazać osoby zasłużone. 
A także zastanowić się, jaką rolę może odegrać muzeum 
w dużym mieście (220 tys. mieszkańców), o długiej historii, 
kiedyś przemysłowym i przez pewien czas wojewódzkim, 
w którym nie ma już wielu zakładów przemysłowych – 
i znów jest miastem powiatowym.

Już w XIX w. istniały w Radomiu dwie poważne prywatne 
kolekcje: malarstwa, zgromadzona przez aptekarza, Karola 
Hoppena (1798-1849); numizmatów, stworzona przez Teo-
fila Rewolińskiego (1821-1899), lekarza guberni radomskiej.  
Początki muzeum w Radomiu to rok 1909, kiedy ksiądz Jan 
Wiśniewski (1876-1943), historyk regionalista, kolekcjoner, 
patriota, udostępnił zwiedzającym swoje prywatne zbiory 
pamiątek jako Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego. W 1913, wyjeżdżając z Radomia, część zbiorów po-
darował radomskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Muzeum otwarto w 1923 r. W czasie 
okupacji w zamkniętym dla publiczności muzeum malarz 
i twórca zbiorów etnograficznych, Stanisław Trzebiński, 
prowadził (pod nadzorem gestapo) prace inwentaryzacyj-
ne, a po ich zakończeniu został w 1942 r. aresztowany i wy-

wieziony do Auschwitz (gdzie zmarł w 1943 r.). W 1945 r. 
powstało Muzeum Miejskie przy ul. Nowotki; w 1964 zo-
stało przemianowane na Muzeum Regionalne, a w 1975 
przekształcone w Muzeum Okręgowe. Od 1991 r. główną 
siedzibą muzeum jest gmach dawnego kolegium pijarów 
w Rynku. W 1993 r. otrzymało imię największego z artystów 
urodzonych w Radomiu, Jacka Malczewskiego. Od 1999 r. 
nazywa się Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Pierwsze dwa obrazy zakupił Radom od artysty w latach 
20. XX w., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 30.06.1925 r., 
by uczcić 50-lecie jego pracy twórczej. Każda z osób kierują-
cych muzeum w ostatnim półwieczu zakupiła przynajmniej 
jeden ważny obraz Malczewskiego. Pierwsze ważne dzieło 
zakupiła w 1960 r. Anna Apanowicz (1915-2010) Zatrutą 
studnię z chimerą (z 1905 r.); jako pierwsza zaczęła tworzyć 
w Radomiu galerię malarstwa. Potem kupowali znakomite 
dzieła Malczewskiego kolejni dyrektorzy: Tomasz Palacz 
w 1977 Zatrutą studnię z autoportretem (z 1916), Janusz 
Pulnar w 1986 Autoportret z Muzą (1908), a Adam Zieleziń-
ski w 2010 Scenę alegoryczną z portretem sióstr (z 1921 r.). 
Najdłużej tworzyła te zbiory Zofia Katarzyna Posiadała 
– w muzeum pracowała w latach 1976-2011. Wybierała 
prace do zakupu, ale zdobyła też zaufanie wnuka malarza, 
Krzysztofa i jego żony Krystyny, którzy podarowali muzeum 
archiwum rodzinne i obrazy.

Muzeum prezentuje jako wystawy stałe malarstwo Jacka 
Malczewskiego i galerię malarstwa polskiego XIX i XX wieku, 
a także wystawy archeologiczne i przyrodnicze, ale wciąż 
nie ma stałej wystawy poświęconej historii Radomia. Orga-
nizuje wiele wystaw zmiennych, ze wszystkich dziedzin, naj-
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ważniejsze są wystawy sztuki i z zakresu historii. Ważnym 
wydarzeniem była np. wystawa (w 2010 r.), zorganizowana 
z okazji 650-lecia kościoła farnego w Radomiu. A wśród wy-
staw sztuki – „Jacek i Rafał Malczewscy” (w 2011 r.), która 
pokazywała także wysoką rangę malarstwa syna, Rafała. 

Kolekcja obrazów Jacka Malczewskiego to ważny punkt 
w programie promocji miasta i to jego obrazy decydują 
o tym, że przyjeżdżają do Radomia turyści. Muzea stwa-
rzają szansę, by Radom był miastem odwiedzanym przez 
turystów. 

Słowa kluczowe: jubileusz, muzeum, Radom, Jacek Malczewski (1854- 1929), Jan Wiśniewski (1876-1943).
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