
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku jest organizacją społeczną
o charakterze kulturalno - oświatowym, skupiającą w swoich szeregach
miłośników i sympatyków Muzeum Regionalnego w Radomsku.

Celem i zadaniem Towarzystwa jest popularyzowanie wśród społeczeństwa,
a zwłaszcza ludności miasta i przyległych terenów, zbiorów Muzeum Regional-
nego w Radomsku oraz jego działalności naukowej, oświatowej i artystycznej.

Realizujemy go przez ścisłą współpracę z Muzeum w zakresie gro-
madzenia i konserwacji zbiorów oraz pomoc w jego pracach naukowo-
badawczych, popularyzatorskich i wychowawczych.

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku zaprasza na członków
wszystkie osoby zainteresowane losem kultury w naszym mieście i gotowe
popierać nasze cele własną pracą!

Towarzystwo stale współpracuje z Radomszczańskim Towarzystwem
Fotograficznym im. Edmunda Osterloffa i Radomszczańskim Klubem
Kolekcjonerów.

Zapraszamy inne stowarzyszenia do współpracy!

Siedzibą Towarzystwa jest Muzeum Regionalne w Radomsku, ul. Naru-
towicza nr 1, 97-500 Radomsko, tel./0-44/ 683-56-51.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku wznowiło działalność
30.06.2000r.

Było współorganizatorem i organizatorem wystaw: “Malarstwo Pawła Wróbla”
i “Współczesna grafika amerykańska” w Banku PKO SA, “20 lat Solidarności”,
“Reymont-noblista na ekranie”, “Broń łowców i myśliwych czterech kontynen-
tów”, “Zbiory Radomszczańskiego Klubu Kolekcjonerów”, “Nad górną Wartą” 
w Muzeum Regionalnym w Radomsku. Wydrukowano kalendarz planszowy 
na 2001r. z widokami Radomska ze starych kart pocztowych.
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Zapraszamy do Muzeum Regio-

nalnego w Radomsku, gdzie trzeba
koniecznie zobaczyć wystawę czasową
“Nad górną Wartą”.

Jest to wystawa obrazująca zarówno
walory krajobrazowe górnego odcinka
Warty, jak i dzieje osadnictwa z tą rzeką
związanego.

Wystawa jest dużym przedsięwzię-
ciem powstałym we współpracy: Muze-
um Częstochowskiego, Muzeum Regio-
nalnego w Radomsku, Muzeum Ziemi
Wieluńskiej w Wieluniu, Muzeum
Okręgowego w Sieradzu oraz Łódzkiego
Towarzystwa Fotograficznego, Galerii
Fotografii pf Centrum kultury “Zamek”
w Poznaniu, Fotoklubu RP Oddział w
Częstochowie, Sieradzkich Parków
Krajobrazowych, Towarzystwa Fotogra-
ficznego im E. Osterloffa w Radomsku.
Komisarzami wystawy są Bożena
Błaszczyk i Karol Walaszczyk. Wystawie
towarzyszą wydawnictwa:

album “Nad górną Wartą” - cena 17 zł.
folder “Nad górną Wartą” - cena 1 zł.

Muzeum Regionalne w Radomsku,
ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko
Ceny biletów: normalny - 2 zł, ulgowy - 1,50zł
Godziny otwarcia wystaw:

wtorek     - 12:00 -15:30
środa       - 12:00 - 16:30
czwartek  - 11:00 - 16:30
piątek      - 12:00 - 16:30
sobota     - 10:00 - 16:30
niedziela  -  9:00 - 15:00

We wszystkie niedziele wstęp do Muzeum
jest bezpłatny!

CCeellee  ii  zzaaddaanniiaa  TTPPMM

fot. I. Zjeżdżałka
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Temat konkursu ma w zamierzeniu organizatorów
zwrócić uwagę twórców ludowych ku przemyśleniom
związanym z jubileuszem 2000 roku. Jubileuszem
chrześcijaństwa ale i kultury europejskiej! Ma ich
skłonić do przemyśleń nad dziejami katolicyzmu i koś-
cioła jak i dziejami państw i ludów - do refleksji nad
wstrząsającymi nimi niegdyś i obecnie kontrowersjami i

podziałami ale też ich dziełem budowy, miłości, braterst-
wa i współpracy.

Myślimy tu o dziejach schizm, wojen, podbojów,
zaborów, kolonializmu i kolonizacji obcych terytoriów
ale też o obrońcach wiary, wolności, sprawiedliwości.
Pragniemy skłonić twórców do dokonania analizy historii
duchowości europejskiej i wyciągnięcia z tej analizy
wniosków na przyszłe - trzecie tysiąclecie. Jako twórczą
inspirację polecamy lekturę Listu Apostolskiego Jana
Pawła II “Tertio milenio adveniente” i Bulli ogłaszającej
Wielki Jubileusz Roku 2000 - “Inkarnationis mysterium”
jak i inne dzieła Ojca Świętego, gdzie zawarł On prze-
myślenia o najważniejszych dla człowieka sprawach:
wierze, miłości, wolności, pracy! Celem konkursu jest
umożliwić rzeźbiarzom ludowym województwa
łódzkiego wzięcie udziału w wielkiej dyskusji na temat
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości!

Organizatorzy równie chętnie widzieć będą prace:
-odwołujące się bezpośrednio do Jubileuszu

Odkupienia (przedstawienia Chrystusa, Matki Boskiej,
alegoryczne wizje Bożej opieki nad światem).

-nawiązujące do wydarzeń kościelnych Roku
Wielkiego Jubileuszu i trzech poprzedzających go lat
będących do Niego przygotowaniem.

-inspirowane wypowiedziami Ojca Świętego- przed-
stawiające na przykład - grzechy ludzkości i świadectwa
działania Ducha Świętego w przeszłości, w naszym
stuleciu, w obecnej chwili bądź wizje drogi do celu
cywilizacji chrześcijańskiej - “Imperium miłości”. (List
Apostolski “Tertio Milenio adveniente”, Orędzie na
XXXI Światowy Dzień Pokoju - 1 stycznia 1998r.,
“Znaki nadziei obecne w naszym czasie” - Audiencja
generalna - 18 listopada 1998r).

-będące owocem całkowicie własnych rozważań o
przeszłości, terażniejszości i przyszłości świata, Europy,
Polski. Oceny przeszłości bądź przesłania dla przyszłych
pokoleń - dobre rady dla ludzkości lub dla najbliższych
spadkobierców.

Przyjęto już zgłoszenia ponad 40 rzeźbiarzy z terenu
województwa!

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku
poszukuje osób i firm chętnych do sponsorowania
konkursu, pragnących poprzeć to godne przedsięwzięcie
i w jego atmosferze chcących promować swoją
działalność. Prosimy, zgłaszajcie się do nas!

Największym zadaniem jakie realizuje Towarzystwo w 2001r. jest organizacja wojewódzkiego konkursu na rzeźbę
ludową “Mój Jubileusz 2000”. Współorganizatorami są Zarząd Województwa Łódzkiego, Muzeum Regionalne 
w Radomsku i Muzea Województwa Łódzkiego.

MMóójj  JJuubbiilleeuusszz  22000000

Niniejszy biuletyn został opracowany przy współpracy członków Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum w Radomsku, Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda 
Osterloffa w Radomsku, Radomszczańskiego Klubu Kolekcjonerów i pracow-
ników Muzeum Regionalnego w Radomsku. Skład i druk został wykonany
i  sfinansowany przez Studio Poligraficzne "Soldruk" - Dariusz Solarz. 

97−500 Radomsko
ul. Klonowa 7, tel./fax (44) 682 64 31
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Początki organizowania się ochotniczych straży pożarnych
na ziemiach polskich sięgają wieku XIX. Oczywiście z
żywiołem ognia walczono wcześniej, jednakże były to działania
o charakterze niezorganizowanym. W średniowieczu rolę
straży pożarnych pełniły między innymi organizacje cechowe i
kupieckie, posiadając na ten cel własny sprzęt. Takie
rozwiązanie mogło wystarczyć jedynie dla zaspokojenia
doraźnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego, jednak przy coraz bardziej rozwijającej się infrastruk-
turze miejskiej, gdy rosła liczba budynków, zwiększała się gęs-
tość zaludnienia i zabudowy, oczywistą stawała się konieczność
tworzenia odrębnych, wyspecjalizowanych, odpowiednio wysz-
kolonych i wyposażonych organizacji do walki z pożarami.

Proces tworzenia ochotniczych straży pożarnych przebiegał
w realiach zaborczych bardzo nierównomiernie. Rzecz jasna
zagrożenia wynikające z braku odpowiedniego przeciw-
działania pożarom były dla wszystkich zaborów jednakowe, jed-
nakże stosunek władz zaborczych do tego typu inicjatyw był
często diametralnie różny i generalnie nieufny. Zaborcy
niechętni byli jakimkolwiek formom zorganizowanej działal-
ności Polaków, nawet w kwestiach tak istotnych, jak zapewnienie
należytego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Praktycznie
każda nowopowstała organizacja miała dla zaborcy charakter
narodowy i niepodległościowy. Inicjatorzy i założyciele ochot-
niczego pożarnictwa często musieli dokonywać niemalże
cudów, aby uzyskać zezwolenie odnośnych władz na utworzenie
w danym mieście straży pożarnej.

Oprócz swego głównego zadania, czyli walki z pożarami,
ochotnicze straże pożarne od początku swego istnienia pełniły
wiele różnorodnych funkcji, niezwiązanych bezpośrednio z
zadaniami czysto statutowymi. Trudno jest przecenić ich rolę w
zakresie rozwoju życia społeczno-kulturalnego. Przy ochot-
niczych strażach, często z ich inicjatywy, powstawały ama-
torskie zespoły teatralne, chóry i orkiestry. Strażacy - ochotni-
cy organizowali obchody rocznic narodowych, kultywowali
tradycje i obyczaje polskie, dbali o odpowiedni kształt świado-
mości politycznej i narodowej społeczeństwa. Można powie-
dzieć, iż ochotnicze straże pożarne były swoistą szkołą życia
społecznego, z której rekrutowali się później znani i cenieni
działacze oświatowi, spółdzielczy, czy nierzadko polityczni.

W roku 2001 mija 120 lat od chwili utworzenia w Radom-
sku Ochotniczej Straży Ogniowej.

W dniu 27 III 1881 roku warszawski generał - gubernator
zatwierdził dla radomszczańskiej straży instrukcję (przyjętą 21
X 1881 przez radę nadzorczą oraz członków Straży), która obok
przepisów szczegółowych stanowiła podstawowy akt prawny
umożliwiający oficjalne rozpoczęcie działalności. W roku 1931,
gdy radomszczańska Ochotnicza Straż Ogniowa obchodziła 50-
lecie działalności, ukazał się specjalny numer „Gazety
Radomskowskiej”, w całości jej poświęcony, gdzie możemy
między innymi znaleźć odpis uroczystego aktu rozpoczęcia
przez Straż działalności: „(...) O godzinie 9 rano straż czynna
zebrana w szopie narzędzi ogniowych w budynku Magistratu,
ustawiła się w szeregi, na czele z Naczelnikiem Straży  oraz sztan-
darem w otoczeniu Członków Rady Nadzorczej i stąd wyruszono
na nabożeństwo do kościoła parafialnego (...). Następnie Straż
wróciła do remizy, gdzie przed frontem zebranych przemawiał
Naczelnik Julian Kulski i prezes Kazimierz Soczołowski, zachę-
cając członków czynnych do wspólnej pracy na niwie strażackiej.
O godzinie 3 po południu Zarząd Miasta oddał w ręce Straży zna-
jdujące się narzędzia pożarnicze, poczem na uczyniony alarm

trąbką sygnałową odbyły się ćwiczenia wszystkich pięciu oddziałów
Straży(...).”

Radomszczańscy strażacy skupieni byli w pięciu oddziałach,
z których każdy podczas działań miał odmienne zadania.
Oddział I zajmował się rozbieraniem gaszonych budynków,
oddział II obsługiwał sikawki, oddział III dostarczał wodę
niezbędną do gaszenia pożaru, oddział IV działał w warunkach
bezpośredniego zagrożenia - ratował ludzi i dobytek, oddział V
zaś, zapewniał ogólny porządek podczas akcji, zabezpieczając
jednocześnie jej teren oraz chroniąc wyniesione z płomieni
mienie. W latach 1881- 1913 radomszczańscy strażacy brali
udział w gaszeniu 432 pożarów.

Pierwszym prezesem Straży był Kazimierz Soczołowski,
znany i ceniony radomszczański farmaceuta, natomiast funkcję
Naczelnika pełnił Julian Kulski - lekarz - obaj gorliwie działający
na rzecz utworzenia w Radomsku tak potrzebnej organizacji.
Obok nich, do grona ludzi wspierających ideę radomszczań-
skiego ochotniczego pożarnictwa należeli: Feliks Fabiani, M.
Dobrzański, Dawid B. Forster oraz Antoni Jamroziński.

Pierwsze lata działalności to oprócz czynności czysto statu-
towych, wytężona praca organizacyjna, starania o pozyskanie
sprzętu oraz odpowiednie wyszkolenie ludzi. Fundusze niezbędne
dla istnienia organizacji uzyskiwano z różnych źródeł. Oprócz
składek członków czynnych i wspierających środki zdobywano
również prowadząc działalność pozastatutową, organizując
różnego rodzaju zabawy oraz amatorskie przedstawienia teatralne,
z których dochód zasilał skromny budżet radomszczańskich
strażaków. Warto pamiętać, iż właśnie radomszczański amatorski
ruch teatralny wiąże się nierozerwalnie z dziejami Straży - pod jej
egidą był tworzony, w jej budynku („Kinema”) dawał przedsta-
wienia, będąc praktycznie aż do wybuchu II wojny światowej pod-
stawowową i jednocześnie najcenniejszą rozrywką dla
mieszkańców naszego miasta. Maria Nowacka, Józef Kozakiewicz,
Hensel, Galasiewicz - te nazwiska wiele znaczą nie tylko dla osób
żywo interesujących się dziejami radomszczańskiego teatru.
Trudno jest przecenić rolę ochotniczych straży w dziedzinie
kształtowania postaw obywatelskich i społecznych, zaangażowania
w pracy dla dobra ogółu. Wartym zacytowania jest swoisty
„Dekalog” - „X przykazań prawego strażaka” stanowiący zbiór nie
tylko obowiązków ale przede wszystkim zasad budujących wize-
runek prawdziwie ofiarnego obywatela-społecznika.

112200  llaatt  rraaddoommsszzcczzaańńsskkiieejj
OOcchhoottnniicczzeejj  SSttrraażżyy  PPoożżaarrnneejj

Strażacy OSP w pierwszych latach XX wieku
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1. Strażak jest obowiązany do bezwzględnego posłuszeństwa
wobec swych przełożonych

2. Strażak obowiązany jest do przyjacielskiego zachowania się
wobec swoich towarzyszy przez gotowość do usług
koleżeńskich, do podnoszenia słowem i czynem ducha
strażackiego.

3. Strażakowi nie wolno opuścić wskazanego stanowiska bez
wyraźnego pozwolenia przełożonego

4. Strażak obowiązany jest na wypadek pożaru bezzwłocznie
zgłaszać się do kierownika akcji w oznaczonym miejscu

5. Strażak obowiązany jest punktualnie w oznaczonym czasie
stawiać się na zapowiedziane ćwiczenia

6. Strażak musi każde polecenie co do zmiany jego czynności
przy pożarze, bez względu na rodzaj oddziału, do którego
należy bez zastrzeżeń wykonywać.

7. Strażak obowiązany jest oddane mu umundurowanie i uzbro-
jenie możliwie szanować, nie używać do celów prywatnych, a
w razie wystąpienia (przyp. aut. Z organizacji) zwrócić.

8. Strażak obowiązany jest każdy wolny czas poświęcić facho-
wej lekturze

9. Strażak obowiązany jest brać udział we wszystkich zebraniach
strażackich.

10. Strażak obowiązany jest strzec honoru swego, przez godne
i męskie zachowanie się, a zupełną trzeźwością przodować
innym.
W okresie I wojny światowej radomszczańska Ochotnicza

Straż, oprócz walki z pożarami, pełniła wiele innych zadań,
m.in. strażacy zastępowali niejako milicję, dbając o porządek i
bezpieczeństwo na terenie miasta, wystawiali posterunki obok
ratusza oraz na rogatkach. Szersza działalność na polu kultu-
ralno-oświatowym, ze względu na panujące realia była bardzo
utrudniona. Mimo to prowadzone były nadal ćwiczenia; akty-
wnie pracowało również koło oświatowe. W roku 1918,
strażacy-ochotnicy brali czynny udział w rozbrajaniu wojsk aus-
triackich, strzegąc gmachów publicznych itp.

Pierwsze lata funkcjonowania w niepodległej II RP upły-
nęły dla radomszczańskiej Straży pod znakiem gromadzenia
sprzętu pożarniczego oraz funduszy niezbędnych dla jej istnienia.
Szczególnie zabiegano o pozyskanie odpowiednich środków
transportu. Pod hasłem „Na samochód” organizowano
różnorakie imprezy, loterie, zabawy oraz zbiórki pieniędzy. Nie

zaniedbywano przy tym dbałości o wysoki poziom wyszkolenia
i sprawności. Radomszczańscy strażacy wielokrotnie dali
dowód znakomitego opanowania trudnego, strażackiego
rzemiosła zajmując czołowe lokaty na organizowanych
zawodach sprawnościowych. W 1909 roku w czasie trwającej w
Częstochowie wystawy przemysłowo-rolniczej zorganizowano
także pokazy ratownicze oraz zawody Straży Ogniowych.
Drużyna radomszczańskiej Straży zdobyła w nich I miejsce.

Jednakże dopiero dwadzieścia lat później,  w roku 1929,
radomszczańska Straż odniosła sukces, można powiedzieć
życiowy. W tymże roku, w ramach Powszechnej Wystawy
Krajowej w Poznaniu, jako jedna z imprez towarzyszących
odbył się Wszechsłowiański Zjazd Związku Straży Pożarnych.
Podczas przeprowadzonych, ogólnokrajowych zawodów
radomszczańska Ochotnicza Straż Pożarna zdobyła I nagrodę
oraz zaszczytny tytuł Mistrza Polski. O wydarzeniu tym szeroko
pisała „Gazeta Radomskowska.”

Druga wojna światowa, dramat okupacji, wszechobecny
terror i represje okupanta stanowiły zupełnie odmienny okres
w dziejach OSP. Okupant niemiecki wprawdzie nie dokonał
likwidacji Straży (taki los spotkał większość organizacji społe-
cznych), jednakże działalność jej w całości sobie podporządkował,
powołując m.in., według własnego uznania komendantów.
Radomszczańscy strażacy w latach 1943-1945 uczestniczyli 
w gaszeniu 96 pożarów, zarówno w samym mieście, jak i na
terenie całego powiatu radomszczańskiego.

W powojenną, nową rzeczywistość, OSP weszła ze 117
członkami oraz 3 samochodami, których okupant nie zdążył
ewakuować. Już następnego dnia po wkroczeniu do Radomska
wojsk radzieckich, czyli 17 I 1945 roku radomszczańscy strażacy
ugasili 16 pożarów. W latach 1949-52 pracowali łącznie przy 64
pożarach, w przeważającej większości na terenie powiatu. 

W miarę upływu czasu, zmieniały się warunki istnienia i dzia-
łalności OSP w Radomsku. Utworzona w roku 1956 zawodowa
Straż Pożarna stopniowo przejmowała zadania straży ochot-
niczej. Na dzień 1 I 1977 roku OSP liczyła 14 członków. Na wyposa-
żeniu miała samochód marki „Żuk” oraz dwie motopompy.
Pozostały sprzęt został przejęty przez Państwową Straż Pożarną.

Niewiele radomszczańskich organizacji może pochwalić się
120-letnią historią,  wypełnioną licznymi sukcesami i zasługami
dla rozwoju miasta. 120 - lat pracy rzetelnej, ciężkiej, niejed-
nokrotnie niebezpiecznej, a przede wszystkim 120 lat pracyĆwiczenia Radomszczańskiej OSP, okres międzywojenny

III Oddział Radomszczańskiej OSP, 1931 r.
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społecznej. Pamiętajmy o tym! Zwłaszcza dziś, gdy zasady i
wartości kultywowane przez strażaków-ochotników wydają się
być niestety jakby odleglejsze, „nie na czasie”. Postarajmy się
aby ich czas powrócił.

Muzeum Regionalne w Radomsku od początku swego istnienia
gromadzi wszelkie pamiątki związane z działalnością radomszczań-
skiej OSP. Najciekawsze eksponaty uzupełniają stałą ekspozycję
historyczną. Powierzchnia wystawiennicza jaką dysponuje nasze
muzeum uniemożliwia niestety zaprezentowanie całości zbiorów w
tym zakresie. Jednakże, korzystając z tak wspaniałej rocznicy,
pokusiliśmy się o pewnego rodzaju podsumowanie tego, co do tej
pory udało się nam zgromadzić, a co dotyczy dziejów radom-
szczńskiej OSP. Poniżej zamieszczamy wykaz posiadanych przez
nasze muzeum eksponatów wraz z krótkim opisem.

Wyposażenie i umundurowanie

1. Kask strażacki pochodzący z początku XX wieku;
2. Kask strażacki z okresu Królestwa Polskiego; 
3. Kaski strażackie (3 szt.) używane w okresie międzywojen-

nym; 
4. Czapka strażacka (Naczelnika) - XX-lecie międzywojenne;
5. Czapka strażacka (rogatywka) z okresu międzywojennego;
6. Czapka strażacka - używana po 1945 roku;
7. Kurtka mundurowa pochodząca z okresu międzywojen-

nego; 
8. Kurtka mundurowa i spodnie strażackie - XX-lecie

międzywojenne; 
9. Pas strażacki (parciany) - XX-lecie międzywojenne

10. Pas strażacki (parciany) - XX-lecie międzywojenne; 
11. Pas strażacki (skórzany) - XX-lecie międzywojenne;

zapinany na jednotrzpieniową sprzączkę.
12. Pochodnia strażacka pochodząca z XIX wieku; 
13. Pochodnia strażacka - jak wyżej.
14. Latarka strażacka - XX-lecie międzywojenne; 
15. Bosak strażacki - okres międzywojenny; wykonany ze stali.
16. Topór strażacki - okres międzywojenny; 
17. Pompa strażacka pochodząca z początku XX wieku;

Medale, odznaczenia i pamiątki

1. Sztandar Ochotniczej Straży Ogniowej w Radomsku z
1918 roku.

2. Tableau Ochotniczej Straży Ogniowej w Radomsku.
Wykonane w roku 1922 w zakładzie fotograficznym Maria-
na Fuksa w Warszawie; 

3. Odznaka XXV-lecia OSO w Radomsku; wykonana z brązu
w 1906 roku; 

4. Odznaka Głównego Związku Straży Pożarnych RP - okres
międzywojenny; 

5. Medal OSO w Radomsku pochodzący z 1917 roku;
6. Medal OSO w Radomsku z 1924 roku. Awers jak wyżej. Na

rewersie napis: ZA PILNOŚĆ NAGR. II STOPNIA, 1924 r.
7. Medal - Za zasługi dla pożarnictwa - okres międzywojenny;
8. Medal: I Nagroda. Wykonany w roku 1933; 
9. Znaczek OSP - Za wysługę lat - 50; nadawany po 1945

roku (2 szt.).
10. Znaczek OSP - Za wysługę lat - 45, jak wyżej
11. Znaczek OSP - Za wysługę lat - 40, jak wyżej
12. Odznaka strażacka - Za wysługę lat - 35, jak wyżej
13. Odznaka strażacka; pochodzi z okresu po II wojnie świa-

towej
14. Odznaka strażacka - Wyszkolenie III stopnia, wykonana z

aluminium po 1945 roku;
15. Orzełek strażacki; tłoczony z blachy mosiężnej, wykonany

po II wojnie światowej;
16. Pieczęć OSP w Radomsku; pochodzi z okresu międzywo-

jennego;
17. Pieczęć OSP w Radomsku; okres międzywojenny;

Archiwalia

1. Program przedstawienia amatorskiego dla Straży w Ra-
domsku; wystawiano wówczas sztuki: „Tajemnica”,
„Miłostki ułańskie”, „Żyd w beczce”. Dokument pochodzi
z 1906 roku.

2. Afisz reklamowy przedstawień teatralnych: „Przez wdzięcz-
ność”, „Z rozpaczy”, „Aby handel szedł”. Przedstawienia
wystawiane były na rzecz Ochotniczej Straży Ogniowej w
Radomsku. Dokument pochodzi z 1906 roku (2 szt.).

3. Program przedstawienia amatorskiego „Nad Czeremo-
szem” wystawianego w 1908 roku, z którego dochód przez-
naczono na radomszczańską Straż.

4. Zaproszenie na zabawę taneczną organizowaną przez
Ochotniczą Straż Ogniową w Radomsku

5. Sprawozdanie Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w
Radomsku za 1926 rok. Drukowane w Częstochowie; zaw-
iera podsumowanie działalności Straży w roku 1926 -
m.in.: wpływy i wydatki, dochody z „Kinemy” itp.

6. Zaproszenie na uroczystości związane z obchodami
„Tygodnia Strażackiego w Radomsku (4 - 12 IX 1937 r.). 

7. Sprawozdanie rachunkowe Stowarzyszenia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Radomsku za rok 1938; zawiera także
plan budżetu na 1939 rok.

7. Księga protokółów Zarządu OSP w Radomsku za lata
1945-47.

9. Księga protokółów Zarządu OSP w Radomsku z lat: 1945,
1948. Brak ciągłości za lata 1950-57, następne za okres
1958-1962.
Oprócz wyżej wymienionych, nasze archiwum fotograficzne

zawiera kilkadziesiąt fotografii związanych tematycznie z dzie-
jami radomszczańskiego pożarnictwa (m.in.: zarząd i
członkowie OSP, uroczystości, przedstawienia teatralne itd.). 

Wybrane źródła oraz literatura:

1. „Gazeta Radomskowska”
2. Księga protokółów OSP w Radomsku za lata 1945-47 (zbio-

ry Muzeum Regionalnego w Radomsku).
3. Księga protokółów OSP w Radomsku za lata: 1945, 1948,

1950-57, 1958-62 (zbiory Muzeum Regionalnego w
Radomsku).

4. Sprawozdanie Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w
Radomsku za 1926 rok (zbiory Muzeum Regionalnego w
Radomsku).

Strażacy OSP na tle altanki znajdującej się na placu za „Kinemą“ - 1930r
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TToowwaarrzzyyssttwwoo  FFoottooggrraaffiicczznnee  iimm..  EEddmmuunnddaa  OOsstteerrllooffffaa
Towarzystwo Fotograficzne w Radomsku

powstało w 1962 r. z amatorskiego ruchu
fotograficznego, którego rodowód sięga 1959 r.
Towarzystwo przyjęło imię Edmunda Osterloffa
(1863-1938) artysty fotografa - wielkiej postaci
historii polskiej fotografii, który mieszkał, zmarł i
został pochowany w Radomsku.

Członkowie Towarzystwa Fotograficznego w
Radomsku brali udział w wielu wystawach i konkur-
sach fotograficznych krajowych i zagranicznych,
zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Towarzystwo jest m.in. organizatorem
Ogólnopolskich Plenerów Fotograficznych
„Natura i krajobraz“ oraz Ogólnopolskiego
Biennale Fotografii Czarno-Białej. 

Towarzystwo zorganizowało 35 wystaw
fotograficznych, a w roku 2002 obchodzić będzie
czterdziestolecie działalności.

Zrzesza 20 członków, a jego prezesem jest
Radosław Bartnik.

5. Sprawozdanie rachunkowe Stowarzyszenia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Radomsku za rok 1938 (zbiory Muzeum
Regionalnego w Radomsku).

6. „Przegląd Pożarniczy”
7.  „Strażak”

1. J. Górecki, Z dziejów miasta Radomska, Radomsko 1982
2. J. Górecki, Ochotnicza Straż Pożarna 1881-1981,

Radomsko 1981
3. M. I. Prokop, Historia bezpieczeństwa ogniowego w

Królestwie Polskim w latach 1831-1855, Warszawa 1934

4. J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce,
Warszawa 1949

5. S. Sankowski, Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej mias-
ta Radomska 1881-1981, Radomsko 1981

6. S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska, Radomsko 1995
7. J. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa

1985
8. B. Wójcikiewicz, Poradnik strażacki, Lwów 1918
9. K. Wysznacki, Bezpieczeństwo ogniowe w Polsce, Warszawa

1924
Stanisław Basiński
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Z inicjatywy dyrekcji Muzeum R.K.K. zorganizował wystawę
czasową, która była eksponowana w salach Muzeum od 2 do 22
kwietnia 2001r.

Wystawa zatytułowana: “Zbiory Radomszczańskiego Klubu
Kolekcjonerów” zgromadziła wiele ciekawych zabytkowych
przedmiotów. Kolekcjonerzy pokazali: białą broń, umiłowany
dziś przedmiot kolekcjonerstwa.- Szabla, to tradycja naszej his-
torii, wyniesiona z czasem do symbolu broni narodowej.
Zapisana na stałe w naszym hymnie w Mazurku Dąbrowskiego.

Pokazano banknoty - Królestwa Polskiego z 1916r., Polskiej
Krajowej Kasy Pożyczkowej z 1919-23r., RP-1919-1939r. oraz
wydania okupacyjne 1940-41r.

W gablotach znalazły się elementy wyposażenia żołnier-
skiego: menażki, manierki, kabury do broni krótkiej, bagnety,
kordziki, medale o tematyce wojskowej, medale z wizerunkami
królów polskich, monety kolekcjonerskie, stara broń palna,figur-
ki, moździerze i żelazka, stare obrazy i fotografie. Ciekawym
uzupełnieniem wystawy była dobrze pokazana kolekcja starych
kluczy, zamków i kłodek. Dyrekcja Muzeum podziękowała orga-
nizatorom wystawy, panom: Ryszardowi Olczykowi, Leszkowi
Cieciurze, Andrzejowi Rakowskiemu, Markowi Góreckiemu,
Bogumiłowi Maciąg, Krzysztofowi Cieciurze i Wojciechowi
Rakowskiemu, mając nadzieję, że ta interesująca wystawa stanie
się początkiem dalszej współpracy.

Rys historyczny.
Jako początek działalności Radomszczańskiego Klubu

Kolekcjonerów przyjęto listopad 1983r. Wcześniej jednak grupa
aktywnych zbieraczy-hobbystów podjęła próbę powołania do życia
nowej organizacji. Do rozpropagowania działalności klubowej w
znacznym stopniu przyczyniła się dyrekcja MDK w Radomsku,
która do dzisiaj pełni rolę patrona i po części sponsora. MDK
udostępnia swoją bogatą bazę lokalową, a to umożliwia
prowadzenie różnych form działalności, jak: zebrania klubowe,
wystawy i giełdy. Lokalna prasa jest również życzliwa dla działań
miłośników i zbieraczy różnych osobliwości. Radomszczański
Klub Kolekcjonerów jako stowarzyszenie nie ma osobowości
prawnej. Jego reprezentantem jest MDK w Radomsku. Do
Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich należymy od
1998r. Oprócz wymiany informacji i korespondencji, członkowie
zarządu aktywnie uczestniczą w ogólnokrajowych zjazdach i
zebraniach organizowanych przez Federację. W dniu 16 czerwca
2001r. w Krakowie odbyło się Forum Prezesów Klubów zrze-
szonych PFOK. Radomszczański Klub Kolekcjonerów reprezen-
tował Ryszard Olczyk, przewodniczący zarządu.

W tym samym dniu miało miejsce jubileuszowe spotkanie z
okazji XXV-lecia działalności Kieleckiego Klubu Kolekcjonera
w Kielcach. Nasz klub reprezentował członek zarządu kol.
Marek Górecki. Prezes R.K.K. Ryszard Olczyk

RRaaddoommsszzcczzaańńsskkii  KKlluubb  KKoolleekkccjjoonneerróóww  ggoośścciiłł  
ww  MMuuzzeeuumm  RReeggiioonnaallnnyymm  ww  RRaaddoommsskkuu


