
103

G
rz

eg
or

z S
zt

al
, K

ol
ek

cjo
ne

rs
tw

o 
– 

cz
as

 d
ob

rz
e 

w
yk

or
zy

sta
ny

. O
 p

ow
sta

ni
u 

i d
zia

ła
ln

oś
ci…

Grzegorz Sztal
Prywatne Muzeum Historyczne „Znaki Czasu”

Kolekcjonerstwo – czas dobrze wykorzystany. O powstaniu 
i działalności Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki Czasu” 

Collecting – time well spent. On creation and activity of the “Signs of Time” 
Private Historical Museum

Kolejną dziedziną zbieractwa stały się zegary 
i urządzenia do pomiaru czasu, a wraz z nimi zain-
teresowanie ich historią i konstrukcjami. Wszyst-
ko zaczęło się od zegara pradziadka Józefa (jego 
ślubnego wiana z 1865 roku). Pamiętałem ten ze-
gar z dzieciństwa, gdy wisiał w domu rodzinnym 
ojca i odmierzał czas. Potem, po śmierci dziadka, 
który się nim opiekował, zegar wylądował na stry-
chu wśród sterty rupieci. Czas, korniki i wszyst-
kiego ciekawe dzieci zrobiły swoje. Udało się 
uratować resztki z pięknej niegdyś szafki i mocno 
zanieczyszczony mechanizm. Wtedy ojciec wszedł 
mi na ambicję, mówiąc do mnie: „Dziadek cztery 
klasy powszechnej szkoły skończył i zegar umiał 
naprawić, a ty, ucząc się w technikum, nie potra-
fisz?”. Rozebrałem więc pozostały mechanizm, wy-
czyściłem, złożyłem i ku mojemu zdziwieniu oraz 
satysfakcji stara rodzinna pamiątka zaczęła dzia-
łać. Po latach zrekonstruowałem również szafkę 
według zachowanych elementów. Potem przybyły 
kolejne czasomierze, poszerzałem wiedzę związa-
ną z ich konstrukcją i funkcjonowaniem, a nade 
wszystko nawiązywałem kontakty z  pasjonatami 
branży zegarowej. 

Gromadzenie przedmiotów i zdobywanie wia-
domości o ich historii daje wiele satysfakcji, ale 
znacznie więcej przynosi możliwość ich zaprezen-
towania oraz dzielenia się wiedzą ugruntowaną 
latami – wtedy tak naprawdę kolekcjonerstwo ma 
sens. Po jakimś czasie zauważa się, że nie mniej 
ważna od przedmiotu jest historia jego powstawa-
nia, funkcjonowania i losy ludzi z nim związanych. 
Takie poszerzanie kontekstu prowadzi do zwięk-
szenia kręgu osób zainteresowanych tematem.

Po wielu latach poświęconych gromadzeniu 
zbioru (chyba nigdy bowiem nie wszedłem w etap 
bardziej wyrafinowany, czyli tworzenia kolekcji), 
upowszechnianiu zdobytej wiedzy poprzez wysta-
wy, prelekcje i różnego rodzaju spotkania – często 
we współpracy z placówkami muzealnymi – przy-
szedł czas na kolejny krok. Obserwując losy mo-
ich starszych kolegów, pasjonatów kolekcjonerów, 
dawało się często zauważyć, że ich bogata wiedza 

Ludzie od zawsze otaczają się przedmiotami. 
Dostrzegają w nich nie tylko walory użytkowe, 
ale też świadectwa czasu, ukształtowane zarówno 
przez naturę, jak i aktywność minionych pokoleń. 
Ich piękno dostarcza także wrażeń estetycznych, 
które skłaniają wielu z nas do podporządkowa-
nia im własnego czasu, trafnie zdefiniowanego 
przez franciszkanina Wawrzyńca Podwapińskiego 
(1903–1983):

Czas jest najdroższym skarbem człowieka. Czas to 
więcej niż pieniądz – to życie. Czas stracony, straco-
ny został bezpowrotnie, na zawsze. Strata czasu jest 
największym marnotrawstwem bogactw. Wartość 
człowieka zależy od tego, w jaki sposób wykorzy-
stuje swój czas. Marnowanie czasu to marnowanie 
własnego życia, to czyn karygodny w stosunku do 
społeczności. Mądrze i sumiennie zużytkowany 
czas podnosi też dobrobyt i bogactwo. Należy więc 
obchodzić się z czasem oszczędnie, nie marnować 
go i wyzyskiwać każdą chwilkę1.

Tak jak większość moich rówieśników prze-
szedłem okres żołnierzyków, znaczków i monet. 
W szkole średniej zainteresowanie skupiło się na 
historii wojskowości i militariach. Poskutkowało 
to przystąpieniem w 1992 roku do lubelskiego od-
działu Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni 
i Barwy. Szczególnie cenna okazała się znajomość 
z Andrzejem Konstankiewiczem, ówczesnym pre-
zesem Stowarzyszenia, i Zbigniewem Złonkiewi-
czem, pełniącym wtedy funkcję sekretarza. Dzięki 
nim mogłem usystematyzować wiedzę i zaprezen-
tować własną kolekcję militariów szerszej publicz-
ności. Część zbiorów udało się pokazać na wysta-
wie „Broń i barwa Wojska Polskiego w roku 1939”, 
która miała miejsce od września 1989 do lutego 
1990 roku na Zamku, w głównej siedzibie Muzeum 
Lubelskiego (dzisiejszego Muzeum Narodowego 
w Lublinie)2, oraz na wystawie „Artyleria konna” 
w Muzeum Historii Miasta Lublina w 1991 roku.

1 W. Podwapiński, Zegarmistrzostwo, cz. 4: Czas, ko-
smografia, zegary słoneczne, Niepokalanów 1950, s. 12.

2 Informator wystawy „Broń i barwa Wojska Polskiego 
w roku 1939”, red. B. Królikowski, Lublin 1993, s. 3.
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i opieka nad gromadzonymi od lat zbiorami, czę-
sto o dużej wartości poznawczej, nie znajdowały 
kontynuatora. Dobrze, jeżeli po śmierci któregoś 
z nich spuścizna trafiała do muzeów lub instytucji, 
które potrafiły to wykorzystać, jednak najczęściej 
z trudem gromadzone kolekcje, często już dziś nie-
odtwarzalne, ulegały rozproszeniu, a wiedza doty-
cząca zgromadzonych rzeczy przepadała. Tymcza-
sem zbiór przedmiotów lub archiwum powiązane 
z konkretnym wydarzeniem czy postacią zyskuje 
pełną wartość poznawczą dopiero w kontekście 
szerszej wiedzy na temat ich dawnych właścicieli, 
miejsc i okoliczności powstania oraz dalszych lo-
sów. Stąd też po wielu latach pasji historyczno-
-kolekcjonerskiej przyszła myśl o założeniu włas-
nego muzeum, zrealizowana w 2017 roku, kiedy 
to zarejestrowano Prywatne Muzeum Historyczne 
„Znaki Czasu”. Przyjęliśmy, że jego celem jest two-
rzenie więzi z dziedzictwem kultury lokalnej, na-
rodowej i światowej. Zależy nam, aby odbywało się 
to w sposób dynamiczny i angażujący. W naszych 
działaniach chcemy poruszyć odbiorcę, wywołać 
emocje i sprawić, że historia zaciekawi bez wzglę-
du na to, czy interesujemy się nią jako dziedziną 
naukową, czy też formą pamięci o  przeszłości. 
Aby to osiągnąć, staramy się patrzeć na eksponat 
przez pryzmat ludzkich losów, a nie ciągu znaków 
układających się w daty i statystyki, które szybko 
umykają z pamięci.

Nazwa naszego muzeum i znak graficzny były 
dziełem całej rodziny. Wspólnie tworzymy tak-
że stronę internetową oraz redagujemy profile 

w mediach społecznościowych – na 
Facebooku i Instagramie. Logo za-
projektowała córka, Aleksandra. 
Ma ono formę tarczy obronnej 
typu francuskiego z  naniesioną na 
nią tarczą zegarową symbolizującą 
upływający czas. Nazwa muzeum 
z kolei odnosi się do śladów historii 
zawartych w  przedmiotach, wyda-
rzeniach, ludzkich losach, które na-
znaczają nasze otoczenie. Wymaga-
ją one ochrony, abyśmy mogli lepiej 
poznawać nasze dzieje i budować 
społeczną tożsamość. Działalność 
Muzeum „Znaki Czasu” opiera się 
głównie na zbiorach własnych. Przy 
ich katalogowaniu inspirujemy się 
metodami stosowanymi w  innych 
placówkach. System ulega ciągłym 
modyfikacjom, aby był dostosowany 
do naszych warunków i przejrzysty 
dla wszystkich.

Zakres gromadzonych przez nas przedmiotów 
jest szeroki. Większość stanowią obiekty związa-
ne z orężem wojskowym, druki, fotografie, karty 
pocztowe, listy, zegary, monety i przedmioty co-
dziennego użytku sprzed lat. Często są to pamiąt-
ki dotyczące konkretnych postaci, dzięki czemu 
opowieść o nich zyskuje bardziej emocjonalny 
kontekst. Większość z nich jest związana z naszym 
regionem, tylko czasami z oddalonymi miejscami. 
Zbiegi okoliczności sprawiają, że ludzie dowiadu-
ją się o naszej działalności i podejmują decyzję 
o  przekazaniu nam pamiątek, aby nie leżały na 
dnie szuflady, a pamięć o nich i ich właścicielach 
była wciąż żywa. Do takich należy zbiór pamiątek 
po Leonie Legiejce (1896–1995), ułanie ze Sta-
rachowic walczącym na Kresach w okresie wojny 
polsko-bolszewickiej. Po jego śmierci wszystkie 
osobiste rzeczy zostały wyrzucone na śmietnik, 
skąd uratowała je opiekująca się Leonem w ostat-
nich latach jego życia matka pani Anny Marczyń-
skiej, która z kolei przekazała ocalałe pamiątki do 
naszych zbiorów. 

Angażujemy też do współpracy przyjaciół, któ-
rzy dzielą się pamiątkami i związanymi z nimi hi-
storiami. Przyjęliśmy, że nie będziemy mieli włas-
nego miejsca wystawienniczego z dwóch względów. 
Pierwszy jest bardzo prozaiczny – oznacza koszty 
stałe, drugi natomiast wiąże się ściśle z najważniej-
szym zadaniem Muzeum, które za cel obrało sobie 
dotarcie do możliwie największej grupy odbior-
ców. Osiągamy to poprzez udostępnianie zbiorów 
w miejscach, gdzie rodzi się na nie zapotrzebowa-

Wystawa „Adam Piwowar – rewolucjonista, odkrywca, wolnomularz”, Muzeum „Sztygarka” 
w Dąbrowie Górniczej, 2017 rok, fot. Aleksandra Sztal 
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nie, przy jednoczesnym dzieleniu się 
wiedzą i doświadczeniem. 

W krótkim czasie nawiązaliśmy 
współ pracę z muzeami z różnych 
części kraju, która poskutkowała 
udziałem w licznych wystawach cza-
sowych i wydarzeniach cyklicznych, 
wnosząc nową wiedzę do lokalnych 
miejsc i społeczności. Doskona-
łym tego przykładem było odkrycie 
w  zbiorach pochodzących z rodzin-
nego archiwum Jana Magierskiego 
(1936–2021), lubelskiego fotogra-
fika, polarnika i nauczyciela akade-
mickiego3, materiałów dotyczących 
Adama Piwowara (1874–1939) 
– jednej z najważniejszych postaci 
w dziejach Dąbrowy Górniczej oraz 
pierwszego prezydenta tego miasta. 
Ujawniły one wiele nieznanych dotąd faktów 
z jego życia4. Odkrycie to w 2017 roku stworzy-
ło płaszczyznę do podjęcia owocnej współpracy 
z Muzeum Miejskim „Sztygarka” w  Dąbrowie 
Górniczej, gdzie było możliwe zaprezentowanie 
nieznanych dotąd materiałów. Podczas jednej z 
kolejnych wizyt w  „Sztygarce” przedstawiliśmy 
przedszkolakom postać lubelskiego aktora Wal-
demara Białego, właściwie Waldemara Starczyń-
skiego (1933–2008), pochodzącego z pobliskiego 
Zawiercia. Występował on na deskach wielu pol-
skich scen, między innymi Teatru Ziemi Opolskiej 
w Opolu, Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, Te-
atru Ziemi Gdańskiej w  Gdyni, a  później także 
Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie czy lubel-
skiego Teatru Muzycznego. Jako dziecko, w 1938 
roku, Waldemar Biały otrzymał w prezencie od ro-
dziców kolorowankę Nasi wojacy przedstawiającą 
polskie formacje wojskowe. Książeczka zachowała 
się w idealnym stanie, co jak na druk dedykowany 
dzieciom jest ewenementem. W 2018 roku przy 
współpracy z Lubelskim Oddziałem Instytutu Pa-
mięci Narodowej wydaliśmy kolorowankę w for-
mie reprintu wzbogaconego o dodatkową stronę 
poświęconą losom jej pierwotnego właściciela. 

3 Efektem wieloletniej współpracy z Janem Magier-
skim było pozyskanie zbioru pamiątek dotyczących trzech 
pokoleń jego przodków związanych z Lublinem, w tym 
korespondencji jego dziadków, doktorostwa Jankowskich, 
którzy w okresie studiów w Zurychu przyjaźnili się z Ada-
mem Piwowarem, ówczesnym studentem geologii pocho-
dzącym z Dąbrowy Górniczej.

4 A. Rybak, A. J. Wójcik, Adam Piwowar – rewolu-
cjonista, odkrywca, wolnomularz, [w:] Listopad 1918 roku 
w Zagłębiu Dąbrowskim, red. D. Nawrot, Sosnowiec 2019, 
s. 150.

Prezentowane przez nas ekspozycje w więk-
szości funkcjonowały jeszcze przed formalnym 
powstaniem Muzeum. Jedna z najczęściej udostęp-
nianych stanowi opowieść dotyczącą historii po-
miaru czasu i konstrukcji zegarów5. Po raz pierwszy 
była prezentowana w 2011 roku w Młodzieżowym 
Domu Kultury nr 2 w Lublinie, potem między in-
nymi w 2017 roku w Dworku Wincentego Pola 
w Lublinie, podczas Nocy Muzeów, oraz w 2018 
roku w podwrocławskiej Oławie z okazji 300-lecia 
zegara wieżowego w tym mieście oraz w Muzeum 
Regionalnym w Kluczkowicach6, gdzie uzyskała 
rekomendację profesora Zdzisława Mrugalskiego7, 
wybitnego znawcy tematu, a  także prezesa klubu 
Miłośników Zegarów i Zegarków. Fragmentarycz-
nie była też pokazywana na wielu spotkaniach edu-
kacyjnych, na których cieszyła się zawsze bardzo 

5 Wystawa poświęcona tej tematyce jest udostępnia-
na pod zmienną nazwą.

6 http://muzeum.kluczkowice.pl/zegary-historia-po-
mia ru-czasu-i-konstrukcji-zegara/ [dostęp: 3.05.2021].

7 Zdzisław Mrugalski (1930–2017) – inżynier, pro-
fesor doktor habilitowany, wieloletni wykładowca Poli-
techniki Warszawskiej. Pełnił kolejno funkcje: dziekana 
(1975–1981) i prodziekana (1982–1987) Wydziału Me-
chaniki Precyzyjnej oraz dyrektora (1991–1993) Instytu-
tu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych tej-
że uczelni. Pracę magisterską (1956 rok), doktorat (1964 
rok) oraz habilitację (1974 rok) poświęcił problemom 
konstrukcji zegarowych. Był autorem lub współautorem 
kilkunastu książek i podręczników akademickich oraz 
ponad stu publikacji naukowych i popularnonaukowych. 
Współzałożyciel Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków. 
Brał bezpośredni udział w rekonstrukcji zegara na wieży 
Zamku Królewskiego w Warszawie. Zob. https://zegarkii-
pasja.pl/artykul/1197-lublin-gdansk-i-zulawy-zegarkowe-
wystawy [dostęp: 3.05.2021].

Lekcja muzealna towarzysząca wystawie „Zegary – pomiar czasu i konstrukcja zegara”, Muzeum 
Regionalne w Kluczkowicach, 2016 rok, fot. Jadwiga Religa
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dużym zainteresowaniem, zwłaszcza że korzystanie 
z zegarów i pomiar czasu dotyczy każdego z nas.

Kolejna z wystaw ze zbiorów Muzeum, którą 
okazjonalnie udostępniamy od wielu lat, nosi ty-
tuł „Historia szablą pisana”. Opowiada o dziejach 
szabli w Polsce poprzez przybliżenie jej formy, sym-
boliki, funkcji i sposobów użytkowania. Prezento-
wano ją w Lublinie, Bełchatowie, Piotrkowie Try-
bunalskim, Oławie i Kluczkowicach. 

Za sprawą ekspozycji dzielimy się także innymi 
naszymi pasjami. Jako przykład można podać cie-
szącą się dużym zainteresowaniem wystawę tytu-
łowaną najczęściej „Sekrety ślimaków”. Przedsta-
wia kolekcję egzotycznych muszli i jest połączona 
z  opowieścią na temat ich mieszkańców. Feeria 
barw i wzorów oraz osobliwe fakty z owianego ta-
jemnicą podwodnego życia potrafią rozbudzić dzie-
cięcą ciekawość u odbiorców w każdym wieku. 

Spośród wielu różnych inicjatyw, w których 
wzięliśmy udział – czy to jako współorganizatorzy, 
autorzy wystaw czy prelegenci – warto wymienić 
między innymi wystąpienia z 2018 roku na kon-
ferencji „Bohaterowie drugiego planu w walce 
o niepodległość” (II edycja) w Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie oraz podczas sesji naukowej 
„Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w wal-
ce o Niepodległą” w Muzeum Zamoyskich w Ko-
złówce. Stanowiły one okazję do zaprezentowa-
nia zagadnień związanych z rodziną Jankowskich. 
Nasze zbiory pokazywaliśmy również na targach 
modelarskich „Sikorski Model Show” w Stalowej 
Woli, a  także na wystawie czasowej w Muzeum 
Regionalnym w Dębicy. 

Wieloletnia współpraca z  Muzeum Historii 
Miasta Lublina – oddziałem Muzeum Narodowe-

go w Lublinie – zaowocowała w  ostat-
nich latach (2015–2018) cyklem wystaw 
poświęconych mieszkańcom Lublina 
i Lubelszczyzny, uczestnikom walk o nie-
podległość. Korzystamy też z gościnności 
lubelskich bibliotek – szczególnie z Filii 
Nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Hieronima Łopacińskiego na Starym 
Mieście w Lublinie. 

Nawiązaliśmy również współpracę 
z  Lubelskim Oddziałem Instytutu Pa-
mięci Narodowej. Jej wynikiem są wspól-
ne wystawy i publikacje, między innymi 
wspomniana już kolorowanka Nasi woja-
cy, ciesząca się dużą popularnością wśród 
lubelskich przedszkolaków. Wspierając 
różne inicjatywy, przyczyniliśmy się także 
do powstania historycznych przypinek, 
wykonanych na podstawie oryginalnych 

wojskowych odznak pamiątkowych znajdujących 
się w naszych zbiorach. Do tej pory powstały dwie 
– miniatura Krzyża Dowbór-Muśnickiego oraz od-
znaka Korpusu Ochrony Pogranicza. Wydano je 
łącznie z kartą (do której są przypięte). Na awer-
sie znajduje się fotografia bohatera, natomiast re-
wers wypełnia poświęcone mu kompendium.

Jednak za najbardziej emocjonujące i cieszące 
się największą popularnością u odbiorców nale-
ży uznać odkrywanie i prezentowanie lokalnych 
historii związanych z wątkami lubelskimi. Tutaj 
wprost nieoceniony jest zbiór pamiątek związa-
nych z wielopokoleniową rodziną Jankowskich 
i Magierskich. Materiały te można odnieść do po-
staci, miejsc i wydarzeń historycznych związanych 
z naszym miastem i nie tylko. Tematy dotyczące 
członków owej rodziny i ich przyjaciół poruszali-
śmy już wielokrotnie, w tym w artykule O uczniu 
żołnierzu Bartoszu Jankowskim8 czy podczas wy-
staw realizowanych w ramach wieloletniego 
programu „Niepodległa” („Czas na niepodległą”, 
21 kwietnia–8 lipca 2018 roku w Muzeum Lubel-
skim w Lublinie; „Lubelszczyzna 1920. Przestrzeń 
pamięci”, 24 września–30 listopada 2020 roku 
w  Muzeum Historii Miasta Lublina; „Lubelsz-
czyzna 1920. W ogniu walk”, 24 września–30 li-
stopada 2020 roku w  Lubelskim Urzędzie Wo-
jewódzkim). Dzięki naszym opracowaniom losy 
Jankowskich i  Magierskich zostały przybliżone 
na wystawie „Pokolenia wolności” organizowanej 
przez IPN na Zamku Królewskim w  Warszawie. 
Godnym podkreślenia efektem naszej działalności 

8 G. Sztal, O uczniu żołnierzu Bartoszu Jankowskim, 
„Studia i Materiały Lubelskie” 2017, t. 20, s. 124–128.

Wykład „Historia szablą pisana” połączony z prezentacją zbiorów, Stalowa Wola, 2016 rok
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było nadanie 30 czerwca 2021 roku 
imienia doktor Marii Jankowskiej 
Przedszkolu Nr  3 przy ulicy Kocha-
nowskiego 5 w Lublinie, mieszczą-
cym się w  budynku związanym ze 
społecznikowską działalnością pa-
tronki na rzecz dzieci. Wykorzystując 
dostępne materiały biograficzne, pla-
nujemy podjęcie kolejnych inicjatyw 
popularyzujących wiedzę na temat tej 
niezwykłej rodziny.

W działalności Muzeum duże 
znaczenie ma też współpraca z Roz-
toczańską Konną Strażą Ochrony 
Przyrody im. 25. Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich. Organizowane przez nas 
wydarzenia są uatrakcyjniane przez 
strażników występujących w histo-
rycznych mundurach nawiązujących 
do tradycji Pułku. Do cieszących 
się największą popularnością należą cykliczne 
spotkania w Dworku Wincentego Pola, którym 
towarzyszy wspólny śpiew przy okazji świąt naro-
dowych i kolędowanie połączone z gawędą histo-
ryczną. Od wielu lat podczas obchodów Święta 
Niepodległości współorganizujemy również spo-
tkania historyczne w  III  Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie połączone 
ze wspólnym śpiewaniem piosenek wojskowych. 
Spotkania te z roku na rok cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem.

O zgromadzonych przez Muzeum „Znaki Cza-
su” pamiątkach opowiadają również reportaże 
telewizyjne i audycje radiowe. Szczególnie emo-
cjonująca była jedna z realizacji Radia Lublin, za-
tytułowana Najdroższa daleka córeczko. Powstała 
ona na kanwie niecodziennego zdarzenia, jakim 
było odnalezienie listu Joanny Szydłowskiej pi-
sanego w niemieckim obozie koncentracyjnym 
w Ravensbrück do córki – Krystyny Mrugalskiej 
– na wypadek, gdyby miały się już nie spotkać. 
Joannie szczęśliwie udało się uniknąć śmierci, 
a  niewysłaną wiadomość, którą odnaleźliśmy 
między rodzinnymi pamiątkami po ponad siedem-
dziesięciu latach, przekazaliśmy pani Mrugalskiej, 
która nie kryjąc wzruszenia, zgodziła się opowie-
dzieć o tym w reportażu. Opracowywane przez 
nas tematy były też poruszane na antenie Radia 
Lublin oraz w rocznym cyklu „Afisz Niepodleg-
łej”, realizowanym przez TVP Lublin. Dodatkowo 
wsparliśmy narracyjnie powstanie kilku filmów 
edukacyjnych, wśród których warto wymienić 
Lubelskie Orlątko, materiał poświęcony Zbyszko-
wi Jasińskiemu – najmłodszemu bohaterowi 1920 

roku pochowanemu na cmentarzu wojskowym 
w Lublinie. Film powstał w ramach projektu „For-
mowanie Niepodległej. Zwycięstwo 1920”, reali-
zowanego przez Lubelski Urząd Wojewódzki we 
współpracy z Muzeum Narodowym w Lublinie.

Gromadzone przez nas zbiory w marę możli-
wości digitalizujemy i opracowujemy na użytek 
własny i nie tylko. Podczas opracowywania ko-
respondencji z archiwum rodzinnego Jana Ma-
gierskiego natrafiliśmy na oryginał listu Andrzeja 
Struga, właściwie Tadeusza Gałeckiego (1871–
1937), pisanego do doktora Pawła Jankowskiego. 
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności dowiedziała 
się o nim doktor Anna Kargol, adiunkt w Kra-
kowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, 
badaczka życia i twórczości autora listu. Po zapo-
znaniu się z treścią dawnej korespondencji druk 
jej kolejnej książki poświęconej Strugowi został 
wstrzymany, a publikacja poszerzyła się o repro-
dukcję listu9 i nowy wątek w biografii jednej z naj-
ważniejszych postaci okresu międzywojennego. 

Wyjątkowym zbiorem znajdującym się we wspo-
mnianym już archiwum są prace malarskie i szkice 
autorstwa Pawła Jankowskiego. Łącząc obowiązki 
zawodowe z pasją, pozostawił po sobie między in-
nymi kilkadziesiąt szkiców portretowych wykona-
nych podczas posiedzeń Tymczasowej Rady Stanu, 
której był członkiem. Niezwykle budujący moment 
naszej pracy z materiałem archiwalnym stanowiło 
odnalezienie w repozytorium cyfrowym Muzeum 

9 A. Kargol, Strug. Miarą wszystkiego jest człowiek. Bio-
grafia polityczna, Kraków 2016, s. 142–143.

Spotkanie z okazji Święta Niepodległości w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej 
w Lublinie, 2019 rok, fot. Aleksandra Sztal
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Narodowego w Warszawie10 bliźniaczych rysunków, 
których autorstwo było wówczas oznaczone jako 
nieznane. Specjaliści przeanalizowali przesłany 
przez nas biogram i fotografie innych prac wykona-
nych przez Jankowskiego, po czym potwierdzili, że 
obecne w ich zbiorach prace wyszły spod tej samej 
ręki. Jako jeden z kluczowych argumentów, dzięki 
któremu Paweł Jankowski trafił w poczet artystów, 
których prace są przechowywane w warszawskim 
Muzeum Narodowym, był fakt, że wśród portreto-
wanych członków Tymczasowej Rady Stanu jedy-
nie on patrzy na wprost, co jednoznacznie wskazuje 
na cechy autoportretu.

Wymienione aspekty działalności oprócz sa-
tysfakcji zapewniają wiele cennych kontaktów, 
możliwość poznania i  współpracy z  ciekawymi 
ludźmi oraz odkrywanie coraz to nowych histo-
rii. Nade wszystko wiedza i zdobyte przez nas do-
świadczenie nie przepadają i są przekazywane oto-
czeniu. Mamy też nadzieję, że dzięki temu, czym 
się zajmujemy, krzewimy u  naszych odbiorców 
chęć odkrywania i zgłębiania losów własnych ro-
dzin i tym samym rozbudzamy w nich świadomość 
historyczną. 

10 W repozytorium cyfrowym Muzeum Narodowego 
w Warszawie znajdują się 32 rekordy oznaczone od nie-
dawna nazwiskiem Pawła Leona Jankowskiego. Jest to 
album zawierający 31 szkiców portretowych członków 
Tymczasowej Rady Stanu, https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/
katalog/841776 [dostęp: 16.08.2021].

Na początku mojej drogi zbieracza-kolekcjone-
ra fas cy no wał mnie przedmiot, po pewnym czasie 
jego losy, a obecnie także historia jego właściciela. 
Początkowo najbardziej ceniłem słowo pisane – 
dzisiaj opowieść żyjących jako źródło ulotne, do 
którego nie można wrócić. Samodzielna pasja 
kolekcjonerska stała się udziałem rodziny, a także 
zaprzyjaźnionych osób. Zachęcam wszystkich do 
zwrócenia uwagi na przedmioty, które nas otacza-
ją, fotografie, z  których patrzą nasi przodkowie, 
a nade wszystko do rozmów o historii. I oczywiście 
zapraszam do współpracy.
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STRESZCZENIE

Pasja do historii rozwijana przez ponad 30 lat do-
prowadziła do założenia w 2017 roku Prywatnego Mu-
zeum Historycznego „Znaki Czasu”. To droga od fascy-
nacji przedmiotem do stawiania na pierwszym miejscu 
opowieści żywych świadków historii, dzięki którym ma-
terialny aspekt przedmiotów zyskuje szerszy kontekst. 
Wśród zbiorów Muzeum szczególne miejsce zajmuje 

archiwum związane z lubelską rodziną Jankowskich 
i Magierskich. Bogactwo wątków, które się w nim kry-
ją, doprowadziło do wielu odkryć i działań populary-
zatorskich na skalę wykraczającą poza Lubelszczyznę. 

słowa klucze: kolekcjonerstwo, zbiór, czas, prywatne 
muzea, kolekcja rodzinna, pamiątki

SUMMARy

Passion to history, developed for over 30 years, led 
to the creation of the “Signs of Time” Private Histori-
cal Museum in 2017. It is the path from fascination in 
an object to putting the stories of living witnesses of 
history in the first place, what provides the material 
aspects of the artefacts with a wider context. Among 
the collections of the Museum, a special place is taken 

by the archive connected with Lublin family of the 
Jankowskis and the Magierscys. Its wealth of threads 
led to many discoveries and popularising activities on 
a scale surpassing the Lublin region.

Key words: collecting, set, time, private museums, 
family collection, mementos
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