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UPRZEJMIE PROSZĘ
NIE KONTYNUOWAĆ
PRAC PRZY MUZEUM.
DROGA STANISŁAWA
SANKOWSKIEGO
DO UTWORZENIA
MUZEUM W RADOMSKU
I AM THEREFORE ASKING YOU TO STOP
WORKING ON THE MUSEUM. STANISŁAW
SANKOWSKI’S WAY TO ESTABLISHING
A MUSEUM IN RADOMSKO
Tomasz Andrzej Nowak

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Abstract: In 2020, we are celebrating 50 years of the
Stanisław Sankowski Museum in Radomsko, officially
established on 1 July 1970. However, it was already from
1946 that Stanisław Sankowski, a history teacher, had
been collecting documents and exhibits related to the
region among the students of the First Secondary School
in Radomsko. He appealed for them to be collected
in the school newsletter and in 1958 in the ‘Gazeta
Radomszczańska’ paper. The appeal was successful,
and the collections started to grow. At that point there
was no mention of a seat for the Museum, so initially,
as approved by the school Headmaster, the Museum
was housed in the school building. It seemed that it
would find a home there for longer, particularly as the
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school was given a new building. When it turned out
there was no separate room available for the exhibition,
the school hall was adapted for the Museum exhibits.
This, however, was not to the liking of the school
authorities; the Deputy Headmaster, who, interestingly,
happened to be a historian himself, forbid the works to
be continued. For some time the Museum’s activity was
suspended, yet finally S. Sankowski decided to move the
collected exhibits to his own flat. Excursions, even from
around the country, were invited to visit it. Meanwhile,
S. Sankowski continuously tried to be allocated
some facility where the Museum could be housed.
The efforts were accelerated by the mention of the
Radomsko Museum in a private flat in a programme
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on Radio Free Europe. Soon afterwards, the home
for the Museum was found: initially, they were
3 rooms in the building of the town authorities, later
the whole ground floor, while in the mid-1970s it
was allocated almost the whole building of the
former 1859 Town Hall. The Museum had enjoyed
first successes even before the formal establishment;

these were undoubtedly the finds that brought
archaeologists to Radomsko and their subsequent
discoveries. What needs to be appreciated, though,
i s f i rst a n d fo re m o st t h e e d u cat i o n a l effo r t o f
S. Sankowski and his promoting activities. Many years
later, in 2008, the Radomsko Regional Museum was
named after its instigator and creator.

Keywords: Stanisław Sankowski, Radomsko, regional museology, Silniczka, archaeological objects, Józef Simmler’s
painting Susanna at Her Bath.

Myśl o założeniu muzeum w Radomsku pojawiła się jeszcze
przed II wojną światową, ale wtedy były to tylko apele. Zresztą
okres międzywojenny to nie był dobry czas dla muzealnictwa
regionalnego1. Zamierzenia w czyny zaczął wprowadzać tuż
po wojnie Stanisław Sankowski (1909–1993). Urodził się
w Brzeżanach na Podolu, skąd rodzina przeniosła się do
Radomska w czasie I wojny światowej. Tu skończył szkołę
średnią i z miastem związał się na stałe, zakładając rodzinę
i podejmując pracę zawodową jako nauczyciel historii 2.
Przez kilkadziesiąt lat badał historię Radomska, doprowadził
również do powstania muzeum, które od 2008 r. nosi jego
imię, a w 2020 r. obchodzi swoje półwiecze.
Muzeum działa od 50 lat, ale nim zostało powołane
Stanisław Sankowski czynił o nie starania przez 25 lat. Już
samo to uzmysławia, jak cenną pracę wykonał. Niniejszy
artykuł ma pokazać, jak wyglądała droga do obranego celu,
z jakimi problemami się borykał, na jakie wyrzeczenia musiał
się godzić, kto rzucał kłody pod nogi, a kto pomagał i dzielił
pasję. Geneza wielu muzeów regionalnych jest bardzo
podobna – nauczyciel i uczniowie zbierający eksponaty, szkoła
jako pierwsza siedziba i w końcu starania o własne lokum3.
Tak właśnie było w przypadku Radomska, choć na pewno
cechą wyróżniającą jest udostępnienie przez S. Sankowskiego
własnego mieszkania do celów wystawienniczych.
Po latach założyciel mówił: Chciałem żeby to miasto
miało swoje muzeum. Trochę wiedziałem o jego historii
i wydawało mi się, że jest tego warte. Miałem też wyniki
swoich badań i chciałem wszystko opracować. Każdego dnia
coś przybywało. Sporo przynosili uczniowie4. Tak zwyczajnie,
po prostu uważał, że miasto powinno mieć swoje muzeum.
Domyślać się można, że kierował się też inną prostą zasadą
leżącą u podstaw wielu inicjatyw – jeśli nie ja, to kto? Los
wskazał na niego, więc działał, szukał współpracowników,
namawiał do poświęceń rodzinę. Jego inicjatywa musiała
jednak czekać na odpowiedni moment. Taki dla małych
regionalnych muzeów nadszedł dopiero w latach 60. i 70.
XX wieku5. Wtedy ludzka pasja przybrała realne kształty
– jak to ujął dziennikarz P. Goszczyński6.
Podstawą źródłową artykułu jest dokumentacja, jaką
prowadzili Stanisław Sankowski i jego żona Irena, która
w pewnym momencie zaczęła notować, kto pomaga jej
mężowi w pracach z zabytkami, prowadziła listę gości, kronikę
(dalej: Kronika) i księgę pamiątkową. Do tego dochodzą
inwentarze muzealiów oraz artykuły prasowe. Materiały te
uzupełnia nieliczna korespondencja urzędowa (kilka pism
S. Sankowskiego i odpowiedzi na nie). Dziś dokumenty
znajdują się w zbiorach muzeum7. Pierwsza korzystała z nich
Beata Frankowska, wnuczka założyciela8, jednak wymienione
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archiwalia można poddać jeszcze głębszej analizie i uzupełnić
o dodatkowe źródła (prasa, relacje ustne).

Regionalista z Radomska
W latach 30. XX w. radomszczański magistrat zlecił
S. Sankowskiemu, wówczas studentowi Uniwersytetu
Jagiellońskiego, uporządkowanie miejskiego archiwum. Tam
odnalazł wiele dokumentów, w tym przywileje królewskie
dla miasta. Na temat pracy magisterskiej wybrał więc historię Radomska. Ze względów finansowych przerwał studia,
magisterium zrobił dopiero po wojnie. Czas okupacji spędził w niemieckiej niewoli. Po 1945 r. należał do PTTK, łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, działał w sekcji historycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Radomsku, historią zajmował się także w ZBOWiD9. Na
zlecenie Miejskiej Rady Narodowej (MRN) napisał kronikę
Radomska, poza tym opisał dzieje miejscowego klasztoru
i straży ogniowej. W 1957 r. przygotował do druku, napisaną przed wojną, pracę magisterską. Nie zgodził się na ingerencje cenzury, więc książkę opublikowano dopiero po jego
śmierci. Do dziś jest ona jedynym monograficznym ujęciem
dziejów Radomska. W 2016 r. ukazała się drukiem pierwsza
część zbioru jego prac historycznych10.
W lutym 1945 r., od razu po powrocie z obozu jenieckiego,
zgłosił władzom chęć podjęcia pracy. Najpierw skierowano go do
pracy w radiowęźle Polskiego Radia, ale szybko zaczął tworzyć
zręby miejscowego szkolnictwa średniego. Uczył historii i języka
angielskiego w kilku szkołach równocześnie. Jeszcze w 1945 r.
założył Koło Historyczne przy I Liceum Ogólnokształcącym, a do
lekcji historii włączał tematy regionalne11.

Pierwsze kroki
W szkolnym pisemku „Nasz Świat” S. Sankowski ogłosił
1 grudnia 1946 r. Apel historyka, w którym nawoływał do
uszanowania pamiątek rodzinnych i lokalnych. Ponowił go
w lokalnej gazecie w 1958 roku. Prosił, by przekazywać mu
informacje i dokumenty o regionie12. Do akcji gromadzenia
zabytków podszedł bardzo profesjonalnie. Apelował o szeroki
zakres zainteresowania przeszłością, nie ograniczał się tylko
do historii, ale również doceniał zabytki archeologiczne i sferę
etnograficzną. Pokazywał mieszkańcom okolicy na co powinni
zwracać uwagę w swoich miejscowościach, gdzie „czai się” historia. Przekonywał, że wspólnym wysiłkiem można napisać
historię powiatu radomszczańskiego.
Apel historyka w sprawie gromadzenia zabytków – ponawiany
później przy każdej okazji, np. podczas Dni Radomska w 1960 r.
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– przyniósł oczekiwany efekt. Uczniowie z I LO zaczęli profesorowi Sankowskiemu przynosić dokumenty, monety, fotografie,
broń białą, dawne lampy, wagi itp. Tak pozyskiwane zbiory trzymano w szafie w jednej z klas szkolnych. Po trzech latach akcji
prowadzonej w latach 1958–1960 zbiór przedstawiał się już
naprawdę imponująco, można było pokusić się o wystawę13.
W grudniu 1960 r. zbiory po raz pierwszy pokazano publiczności. Na terenie szkoły zorganizowano wystawę pt. „Nasz
wkład w obchody 1000-lecia Państwa Polskiego: Radomsko
dawniej a dzisiaj”. Eksponatów było już na tyle dużo, że
podzielono je na działy: archeologiczny (m.in. znaleziska
z kultury łużyckiej, moneta rzymska z II w.), paleograficzny
(zdjęcia najstarszych pergaminów), sfragistyczny (pieczęcie
Radomska od 1762 r. do okupacji niemieckiej włącznie), fotografie odtwarzające wygląd dawnego Radomska. Niedługo
potem urządzono następną wystawę pt. „Zaczątek Muzeum
Powiatu Radomszczańskiego”, którą jednocześnie uczczono 100. rocznicę powstania styczniowego. Cały czas trwała
współpraca na linii nauczyciel – uczniowie. Spotkania odbywały się w mieszkaniu Sankowskich, gdzie zajmowano się
m.in. czyszczeniem i konserwowaniem zbiorów. W następnych latach przybywało obiektów – ktoś do ich przechowywania przekazał starą szafę, prawdopodobnie apteczną – nadal przynosili je uczniowie, inne pozyskiwał sam nauczyciel.
S. Sankowski i jego uczniowie prowadzili swoisty nadzór archeologiczny przy wykopach ziemnych. Uczulano robotników na potencjalne znaleziska i to przynosiło efekty14.
Zaczątek muzeum już był, nie było natomiast warunków
do przechowywania zbiorów. Muzeum musiało mieć swoją
siedzibę. 13 listopada 1963 r. S. Sankowski pisał do władz
miejskich i powiatowych pismo z prośbą o lokal dla muzeum.
Na odpowiedź musiał czekać 5 lat. W tym czasie muzeum
nadal mieściło się w szkole. Wydawało się, że wraz z przeniesieniem liceum w roku szkolnym 1964/1965 do nowego
budynku, znajdzie się w nim też jakieś pomieszczenie dla
muzeum. Tak się nie stało. Wobec tego zaplanowano, że na
korytarzu 2. piętra ustawione będą szafy tak, by tworzyły
namiastkę muzealnej sali (3x4 m). W środku eksponowano
by zbiory i ustawiono stół, będący warsztatem pracy młodych historyków. Na tyłach szaf miały wisieć obrazy o treści
historycznej oraz tablica ogłoszeń Koła Historyków. Tym pomysłom sprzeciwił się nauczyciel historii, zastępca dyrektora
szkoły, Władysław Stec. Stanęło na tym, że dyrektor szkoły
Jan Słowiński zgodził się jedynie na ustawienie szaf w jednej z klas. Ale nie były one należycie zabezpieczone, wobec
tego szybko doszło do kradzieży kilku srebrnych eksponatów.
W. Stec jednak nie odpuścił. Odręcznie napisał 9 grudnia
1965 r.: Kolego Sankowski. Uprzejmie proszę nie kontynuować prac przy „muzeum”, gdyż tam i w takiej postaci nie
może się ono znajdować! Naraża się kolega na niepotrzebną
pracę15. Trudno dziś stwierdzić, co kierowało W. Stecem, że
przyjął tak nieprzejednaną postawę. Ówczesna uczennica
stwierdziła w rozmowie ze mną, że być może chodziło o to,
że Sankowski za często mówił prawdę o historii, a zastępca
dyrektora nie chciał na siebie i szkołę ściągać potencjalnych
kłopotów. Domyślać się można, że sprawa rozgrywała się na
linii wicedyrektor – nauczyciel i nie była podnoszona np. na
radzie pedagogicznej. Stąd odręcznie napisane polecenie.
Choć nie można wykluczyć, że kiedyś uda się trafić na materiały, które wyjaśnią tę kwestię. Niedługo potem zbiory przeniesiono do mieszkania Sankowskich przy ul. Sienkiewicza 4.
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„Osobiste dziecko” w domu
Nie mając miejsca na umieszczenie zgromadzonych zbiorów,
Sankowski ponawia starania u władz o siedzibę dla muzeum. Można wnioskować, że lobbował za tym przy każdej
okazji, rozmawiał prywatnie z decydentami. Latem 1966 r.
usłyszał, że mogłoby się ono znaleźć się w budującym się
domu kultury, a on sam miałby zostać jego kustoszem. To
ładny punkt i lokal, jest nadzieja, że nasze osobiste dziecko
– jak nazywamy muzeum – ujrzy nie tylko światło dzienne,
ale i usamodzielni się – napisała w Kronice I. Sankowska.
Potem mówiono jeszcze o lokalu po zwalniających się siedzibach biblioteki, sądu, straży pożarnej16. Jednak były to na
razie jedynie spekulacje, żadna oficjalna decyzja nie zapadła.
Gdy zbiory znajdowały się w liceum, można było je uznać
za muzeum szkolne, w końcu współtworzyli je uczniowie. Ten
argument upadł wraz z przeniesieniem zbiorów do prywatnego mieszkania – wówczas mogło być traktowane jak muzeum prywatne. Wobec tego postanowiono sformalizować
jego status. 5 września 1966 r. w mieszkaniu Sankowskich
odbyło się zebranie Komitetu Przyjaciół Muzeum, którego
powołanie miało ułatwić powstanie muzeum. Akces do komitetu zadeklarowali miejscowi działacze partyjni. Wśród
lokalnych decydentów przychylny sprawie muzeum był
Jerzy Bałaziński. Komitet ostatecznie prawdopodobnie nie
powstał formalnie, a przynajmniej brak jest dowodów na
jego działalność. Niedługo potem uczyniono kolejny krok.
27 września 1966 r. na zebraniu sekretarzy Gminnej Rady
Narodowej i działaczy kultury, w obecności władz miejskich
i powiatowych, młodzież I LO wraz ze swoim opiekunem
uroczyście, ale symbolicznie, przekazała zgormadzone zbiory mieszkańcom Radomska. 19 grudnia wystosowano pismo
do Powiatowej Rady Narodowej (PRN), w którym nawiązywano do idei powstania muzeum i podjętego trudu z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego. Załączono też inwentarz
ponad 1000 eksponatów zgromadzonych w ciągu 20-letniej
pracy S. Sankowskiego i jego kolejnych uczniów. Po tym akcie
muzeum stało się własnością społeczności miasta. Ze wsparciem pospieszył prof. Konrad Jażdżewski, dyrektor Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, obiecując przekazanie eksponatów do muzeum, ale pod warunkiem, że będzie ono dysponowało przynajmniej 4 salami (już w 1962 r.
popierał starania w sprawie muzeum)17.
Działania z końca 1966 r. wywołały pewien efekt, ale jeszcze nie taki, jakiego oczekiwano. W styczniu 1967 r. władze powiatu przekazały 2208 zł na pokrycie prac konserwatorskich. Były to pierwsze pieniądze, jakie S. Sankowski
otrzymał na funkcjonowanie muzeum. Niedługo potem
okazało się, że lokalu nie będzie. Staś nie zraża się przeciwnościami, które go raczej dopingują. Postanowił jeden
nasz pokój wyłącznie oddać na zaczątek muzeum, usuwając
z niego wszystkie inne przedmioty – napisała w Kronice
I. Sankowska. Było to poważne poświęcenie, gdyż Sankowscy
tworzyli liczną rodzinę – mieli 5 synów.
Szybko jednak okazało się, że ten pokój to za mało i muzealia znajdowały miejsce także w innych pomieszczeniach (do
dyspozycji były 3 gabloty). Część eksponatów wisiała na ścianach. Pod jedną z nich łóżko na noc rozkładał syn Stanisław.
Relacjonuje dziś, że rodzice przestrzegali go, by odsunął je od
ściany, bo nie wiadomo czy jakaś szabla w nocy nie spadnie
mu na głowę. W 1983 r. Sankowski wspominał, że nie było
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1. Strona z Ewidencji młodzieży pracującej na rzecz muzeum
1. Page with the Register of
youth working for the Museum

2. Fragment Ewidencji osób
zwiedzających muzeum
2. Fragment of the visitors’
Register

łatwo w takich warunkach mieszkać, ale tak z żoną zdecydowali, więc znosili wszystkie uciążliwości18.
Decyzja o oddaniu na potrzeby muzeum jednego pokoju,
a potem kolejnego, to prawdziwa cezura w dziejach muzeum. Prywatne mieszkanie rodziny Sankowskich było nie tylko
miejscem przechowywania zbiorów, ale stało się namiastką muzeum. Zgromadzone przedmioty były tam opracowywane, konserwowane i eksponowane. W działalność muzeum zaangażowana była cała rodzina, Stanisław oprowadzał
zwiedzających, Irena prowadziła dokumentację, synowie
pomagali w przygotowaniu ekspozycji (gabloty, podpisy, fotografie). Wszystkie koszty związane z działalnością muzeum pokrywali właściciele mieszkania. Wciąż też pomagała
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młodzież. Od sierpnia 1966 r. do maja 1967 r. w te pracę
włączyło się blisko 100 uczniów. Prowadzono szczegółową
ewidencję osób i czynności przez nie wykonane19.
Zwiedzający z całego kraju swoje wizyty upamiętniali wpisami do księgi pamiątkowej. Wśród nich byli m.in. przedwojenny burmistrz Radomska Lucjan Kwaśniewski czy
prof. Bohdan Baranowski, który napisał: Jestem zachwycony doborem eksponatów. Irena Sankowska prowadziła
ewidencję zwiedzających, zapisywała ich nazwiska, zawód
i adres zamieszkania, datę wizyty i czasami dodatkowe
informacje. Do księgi pamiątkowej od 8 września 1966 r.
do 8 października 1968 r. wpisało się łącznie 1045 osób
(500. osobę uhonorowano biuletynem z krótką historią
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Radomska)20. Muzeum zaczęło stawać się źródłem wiedzy,
studenci wykorzystywali zbiory do pisania prac magisterskich.
S. Sankowski wysłał całą dokumentację muzeum na konkurs
PTTK „Przez X wieków Polski”, za którą otrzymano nagrodę
w kwocie 100 tys. zł przeznaczoną dla sztabu powiatowego21.

Muzeum idzie do ratusza
Praca Sankowskiego i jego uczniów była zauważana przez media lokalne i regionalne, a nawet Polską Agencję Prasową.
Temat kłopotów lokalowych muzeum w końcu trafił do Radia
Wolna Europa22. Podczas audycji ubolewano, że tak pożyteczna placówka nie ma swojego lokum. To zapewne przyspieszyło
decyzję władz, by muzeum znalazło własny kąt. Skończyło się
dobrze, ale znając ówczesne realia, nietrudno sobie wyobrazić, że mogło być zupełnie odwrotnie. Audycja w radiu, którego słuchanie było zabronione w kraju, mogła być pretekstem do definitywnego zakończenia działalności muzeum. Na
szczęście tak się nie stało. 20 lipca 1968 r. odpisano na pismo
Sankowskiego z 1963 roku. Poinformowano, że na potrzeby muzeum zostaną oddane dwa pomieszczenia w siedzibie
Miejskiej Rady Narodowej (dawny ratusz z połowy XIX w.),
zaś jego samego upoważniono do wszelkich czynności koniecznych do zorganizowania muzeum. Patronat nad muzeum objęło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Radomszczańskiej23.
Muzeum już na stałe zagościło w dawnym ratuszu z 1859
roku. Do 1975 r. przejęło prawie cały budynek. Wreszcie nie
tylko miało własną siedzibę, ale w dodatku miejsce to było
naznaczone historią. Na dziedzińcu znajduje się budynek
aresztu wybudowanego prawie w tym samym czasie co ratusz. W 1943 r. odbito z niego członków AK, a w 1946 r. – żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Po latach okazało
się, że jest to też miejsce kaźni i potajemnego pochówku
członków podziemia antykomunistycznego.
24 października 1968 r. zaczęto przewozić do nowej siedziby eksponaty (m.in. wozem konnym), co trwało do końca miesiąca. Obiekty ustawiano przy świecach, bo uczniowie miejscowego technikum nie skończyli jeszcze naprawiać
elektryki. Staś zdejmuje ze ścian bagnety, kordy, szable i miecze z pewnym żalem – wyrażającym przywiązanie do tych
pieczołowicie zbieranych z młodzieżą przedmiotów – czytamy w Kronice. Stanisław Sankowski w tym czasie pracował
bardzo intensywnie, dzień zaczynał o godz. 4–5 rano i kończył o 22. Przygotowywał wystawę na rocznicę wyzwolenia
miasta spod okupacji niemieckiej. Wystawa miała inaugurować muzeum w nowym miejscu24.
Skromne otwarcie miało miejsce 18 stycznia 1969 r.
o godz. 18, uczestniczyli w nim posłowie i przedstawiciele miejscowych władz, m.in. wspomniany wyżej, wspierający starania o powstanie muzeum Jerzy Bałaziński z PRN
– łącznie ok. 40 osób. Dziękowano założycielowi, a ten słowa
wdzięczności kierował w stronę swoich uczniów. Po przecięciu wstęgi zebranych zaproszono do zwiedzania muzeum.
Oprowadzał oczywiście Stanisław Sankowski. W pierwszej
sali znajdowała się wystawa „II wojna światowa i jej skutki”, opowiadająca o udziale mieszkańców powiatu w walce
z okupantem. Zaprezentowano też fotografie zniszczonego
Radomska we wrześniu 1939 roku. W kolejnej sali pokazywano „bigos muzealny” – zegary, lampy, samowary, moździerze, żelazka, posągi, wazony, obiekty archeologiczne itp.
W tym dniu założono też Kronikę Muzeum (dziś w Archiwum
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3. Fragment Kroniki muzeum
3. Fragment of the Museum’s chronicle

4. Stanisław Sankowski omawia eksponat w domowym muzeum
4. Stanisław Sankowski discussing an exhibit in his home museum

MUZEALNICTWO 61

131

6. Jeden z pokoi w domowym muzeum
6. One of the rooms in the home museum
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5. Stanisław Sankowski przy biurku w domowym muzeum

7. Stanisław Sankowski podczas oprowadzania po wystawie

5. Stanisław Sankowski at the desk in his home museum

7. Stanisław Sankowski taking visitors round the exhibition

Historycznym MRR, pod sygn. 1159), którą rozpoczęto od
dokładnego opisu uroczystości otwarcia. Po wpisaniu się do
księgi pamiątkowej uroczystość została zakończona25.
Niedługo potem została przygotowana wystawa z eksponatów pozyskanych w czasie badań archeologicznych
w Silniczce oraz ekspozycja pt. „Martyrologia i walka zbrojna narodu polskiego z okupantem hitlerowskim na terenie
pow. radomszczańskiego”. O muzeum pisały gazety, przybywało chętnych do zwiedzania, obowiązywała zasada, że każdy
kto chciałby je zobaczyć powinien skontaktować się wcześniej
telefonicznie ze S. Sankowskim. Był on społecznym opiekunem i kierownikiem, nie przewidziano jeszcze wtedy etatu dla
pracownika. Nowo powstałe muzeum gościło uczniów miejscowych szkół, tylko w styczniu 1969 r. aby je zwiedzić przybyły 4 klasy, w kolejnych miesiącach oprócz uczniów zbiory
oglądali też nauczyciele z województwa łódzkiego, archeolodzy, konserwatorzy zabytków, delegacja radzieckich oficerów,
którzy walczyli w 1945 r. w okolicach Radomska (3 maja 1969),
członkowie redakcji Polskiego Radia z Warszawy (maj 1970)26.
Do sfinalizowania starań o powołanie muzeum w Radomsku
potrzebne były jeszcze akty prawne. Oficjalnie muzeum zostało
zatwierdzone 1 lipca 1970 roku. Swoim działaniem obejmowało powiaty radomszczański i pajęczański. Początkowo były tylko
dwa działy: Archeologii i Historii oraz Etnografii i Historii Sztuki.
Później rozdzielono je na 4 główne dziedziny. Opiekę merytoryczną nad muzeum sprawowało Muzeum Sztuki w Łodzi.

Wbrew swoim oczekiwaniom i wcześniejszym deklaracjom
S. Sankowski nie został kierownikiem muzeum. Zaproponowano
mu jedynie pół etatu historyka. Tej propozycji nie przyjął, wymawiając się obowiązkami szkolnymi – był już na emeryturze,
ale w szkole pracował na pół etatu. Kierownikiem muzeum
została od 16 sierpnia 1970 r. etnografka Janina KucharskaPawłowska, pracowała do 1978 roku27.
Na tym etapie historii muzeum kończą się bezpośrednie
związki z nim Stanisława Sankowskiego. Od momentu Apelu
historyka z 1946 r. do 1970 r. upłynęło blisko ćwierć wieku.
Zaczynał działać, mając tylko pomysł. Nie był jakimś ważnym decydentem, który postanowił założyć w mieście muzeum. Był jedynie nauczycielem, który w dodatku nie szedł
z prądem zmian, jakie nastąpiły po wojnie. Bez umocowania
w aparacie partyjnym było mu niezmiernie trudno osiągnąć
cel. Mimo niepowodzeń nie poddawał się. Zdołał skupiać
wokół siebie i swojej idei stworzenia muzeum kolejne pokolenia uczniów, których zarażał swoją pasją historyka regionalisty. Przez pryzmat zgromadzonych eksponatów pokazywał uczniom i oglądającym zbiory historię ich miasta
i okolicy. Dowodził tym, że historia jest wszędzie, w każdym
domu, każdej rodzinie. To stare sprzęty, monety, banknoty,
ubrania, dokumenty, zdjęcia. Pierwszym ważnym efektem
działalności S. Sankowskiego była edukacja historyczna poza
murami szkoły – do dziś słyszy się w muzeum od zwiedzających, że byli jego uczniami. Drugim było zainteresowanie
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archeologów powiatem radomszczańskim. W końcu, najbardziej widocznym efektem jego pasji było samo muzeum.
Z perspektywy lat można stwierdzić, że gromadzenie i pozyskiwanie zabytków było najprostszym zadaniem, trudniejsze
okazało się zdobycie siedziby i nakłanianie decydentów do
podjęcia formalnych decyzji. S. Sankowski swoją pracą dołączył do grona twórców muzealnictwa regionalnego działających na tym polu od przełomu wieków XIX i XX28. Każda
epoka ma swoje uwarunkowania, najpierw były to realia zaborów, pół wieku później ograniczenia wynikające z przynależności do państw tzw. bloku wschodniego.
Lata 1970 i 1971 upływały w muzeum na opracowywaniu i przejmowaniu kolejnych zbiorów od Stanisława
Sankowskiego. Były to materiały archeologiczne, kilkaset
monet, stare lampy, zegary, broń, części odzieży używanej
w tym regionie. Nie wszystkie eksponaty pasowały do profilu nowego muzeum, znaczącą większość uznano jednak za
wartościowe i apelowano do społeczeństwa o dalsze przekazywanie cennych obiektów. W 1970 r. muzeum posiadało
ok. 1000 muzealiów, w 1972 r. – 1520, a w 1985 r. – 950029.
Za najciekawsze w kolekcji wciąż można uznać eksponaty pozyskane w początkowym okresie tworzenia muzeum
– to hełm i miecz z XI w. znalezione przez uczennicę Jadwigę
Smarzyńską w Silniczce30. Przez przypadek, w domu zmarłego działacza komunistycznego w Dąbrowie Zielonej, odkryto obraz Józefa Simmlera Zuzanna w kąpieli. Władze powiatowe odkupiły go od wdowy i przekazały do muzeum31.
W latach 1976–2004 muzeum dysponowało kolekcją Poczet
królów i książąt polskich z pałacu w Kruszynie. Do czasu oddania jej spadkobiercom książąt Lubomirskich była zbiorem
bardzo często wypożyczanym do muzeów w całym kraju.

Jakie ma być muzeum?
Już w marcu 1969 r. ówczesny nauczyciel historii, a później
profesor zwyczajny, Andrzej Zakrzewski wyrażał się w gazecie z uznaniem o powstaniu muzeum. Jednocześnie zwracał
uwagę, że już teraz, na początku jego drogi, należy pomyśleć
o kierunku, w jakim powinno ono zdążać. Autor listu pisał,
że może to być muzeum pokazujące wszystko po trochu, taki
prapolski groch z kapustą. Sam jednak sugerował położenie
nacisku na meblarskie tradycje Radomska32. Niedługo potem
pojawiły się kolejne głosy. Tematyką muzeów regionalnych
zajęła się w 1970 r. Rada Naukowa Województwa Łódzkiego.
W swoim wystąpieniu wojewódzki konserwator zabytków,
Mieczysław Pracuta, wskazał potrzebę założenia kilku muzeów w województwie. Wymienił także Radomsko. Wtórował
mu prof. Bohdan Baranowski, który jednak postulował tworzenie muzeów nowego typu, związanych z rozwojem kultury materialnej danego regionu. Według Baranowskiego
w Radomsku powinno mieścić się muzeum meblarstwa,
ewentualnie takie, w którym dział meblarstwa odgrywałby
najważniejszą rolę. Jednocześnie takie muzea branżowe byłyby ośrodkami badań nad poszczególnymi zagadnieniami33.
Tak się nie stało, muzeum nie wypracowało sobie głównej
dziedziny, która zdominowałaby typ gromadzonych i eksponowanych zbiorów. Na pewno w latach 70. i 80. za taką można
uznać archeologię. Ze względów finansowych nie udało się
zrealizować planów wyspecjalizowania muzeum w kolekcji kobiecego portretu. Poza sferę projektów nie wyszło też przejęcie na siedzibę oddziału muzeum pałacu książąt Lubomirskich
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8. Fragment ekspozycji przygotowanej ze zbiorów przekazanych przez
S. Sankowskiego w nowej siedzibie muzeum, w gablocie urny, krzemienne
toporki, gliniane naczynia znalezione w okolicach Radomska
8. Fragment of the display prepared with the collections donated by S.
Sankowski at the new Museum’s seat; display cabinets featuring urns, flint
hatchets, clay vessels found near Radomsko

9. Fragment ekspozycji etnograficznej, ubiór i narzędzia gospodarcze
9. Fragment of ethnographic display: clothes and household utensils
(Fot. 1-7 – Archiwum Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku,
sygn. 1159; wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości Muzeum Regionalnego
im. S. Sankowskiego w Radomsku)

w Kruszynie. Pracę merytoryczną utrudniały braki kadrowe.
Po odejściu z pracy pierwszej kierowniczki nie było w muzeum
etnografa (ten pojawił się dopiero kilka lat temu), przez ponad
dekadę brakowało historyka sztuki. Ten sam problem dotyczył
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także historyka, czyli dziedziny dominującej w muzeum regionalnym34. W latach PRL-u muzeum musiało, podobnie jak wiele innych instytucji, spełniać rolę propagandową. W doborze
wystaw należało uwzględniać tematykę komunistyczną, sztukę radziecką itp. Z kolei w historii podkreślano zasługi Armii
Ludowej. To się zmieniło po przełomie 1989 roku. Wówczas
na pierwszy plan wysunięto tematykę katyńską, partyzantki antykomunistycznej, dziejów „Solidarności”. Potem muzeum skierowało swoją działalność w kierunku szerzenia kultury

w lokalnym środowisku, stając się „domem kultury bis” – jak
to ujmowano swego czasu w Radomsku.
Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku jest
dziś klasycznym wielodziałowym muzeum regionalnym, zajmującym się w różnych aspektach Radomskiem i regionem radomszczańskim z uwzględnieniem historii i współczesności35,
a także sztuką i przyrodą. Pełni też rolę swoistego archiwum36,
taką jaką widział jego inicjator i twórca Stanisław Sankowski
i na co wskazywał w Apelu historyka.

Streszczenie: W 2020 r. przypada 50-lecie Muzeum
im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, które zostało
oficjalnie powołane 1 lipca 1970 roku. Jednak już od 1946 r.
Stanisław Sankowski, nauczyciel historii, prowadził wśród
uczniów I LO w Radomsku akcję zbierania związanych
z regionem dokumentów i eksponatów. Apelował o nie na
łamach szkolnej gazetki, a następnie w 1958 r. w „Gazecie
Radomszczańskiej”. Apel odniósł skutek, zbiorów zaczęło
przybywać. Wówczas nie było mowy o lokalu dla muzeum,
więc początkowo, za zgodą dyrekcji szkoły, muzeum znalazło
siedzibę w liceum. Wydawało się, że tam zagości na dłużej,
tym bardziej że szkoła dostała nowy budynek. Gdy okazało
się, że samodzielnej sali dla zbiorów nie będzie, zaczęto
zagospodarowywać na potrzeby muzeum szkolny korytarz.
Nie podobało się to władzom szkoły, wicedyrektor – co
ciekawe, historyk – zabronił kontynuowania prac. Przez
jakiś czas działalność muzeum była zawieszona. W końcu

S. Sankowski postanowił przenieść zgromadzone zbiory
do własnego mieszkania. Do tak stworzonego muzeum
zaczęto zapraszać wycieczki, także z terenu całego kraju.
S. Sankowski cały czas starał się u władz o uzyskanie lokalu na
siedzibę muzeum. Sprawę przyspieszyła audycja Radia Wolna
Europa, w której wspomniano o radomszczańskim muzeum
w prywatnym mieszkaniu. Niedługo potem lokum dla
muzeum się znalazło – początkowo były to 3 sale w siedzibie
władz miasta, potem parter, a w połowie lat 70. XX w. prawie
cały budynek dawnego ratusza z 1859 roku. Pierwsze sukcesy
muzeum odnosiło jeszcze przed formalnym powstaniem
– niewątpliwie były nimi znaleziska, które ściągnęły
w okolice Radomska archeologów i ich kolejne odkrycia.
Jednak przede wszystkim należy docenić trud edukacyjny
S. Sankowskiego i jego działania popularyzatorskie. Po
latach, w 2008 r., Muzeum Regionalnemu w Radomsku
nadano imię jego inicjatora i twórcy.

Słowa kluczowe: Stanisław Sankowski, Radomsko, muzealnictwo regionalne, Silniczka, obiekty archeologiczne, obraz
Józefa Simmlera Zuzanna w kąpieli.
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