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Rok 2006 w Muzeum 
Regionalnym w Radomsku

 Najbardziej czytelna dla miesz-
kańców miasta jest działal-
ność wystawiennicza i oświatowa 
muzeum, te więc dziedziny naszej 
pracy chcemy tu przypomnieć. 
W sali wystaw czasowych prezento-
wano ekspozycje „AFRYKAŃSKIE 
TATUAŻE, FRYZURY I OZDOBY” 
ze zbiorów Muzeum Etnograficzne-
go im. Seweryna Udzieli w Krakowie, 
„NIKIFOR MISTRZ Z KRYNICY” 
ze zbiorów Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie, 
„XX LAT RADOMSZCZAŃSKIEJ 
NUMIZMATYKI” ze zbiorów Pol-
skiego Towarzystwa Numizmatycz-
nego im. Leszka Czarnego Oddział 
w Radomsku oraz zbiorów wła-
snych, „NOWORADOMSK MIA-
STO MOICH DZIADKÓW” wystawę  
malarstwa Stanisława Imienińskie-
go, „RZEŹBA PO KUTNOWSKU”  
wystawę  rzeźby ludowej ze zbiorów 

Muzeum Regionalnego w Kutnie.                                                                                 
W galerii pokazywano dorobek 
współczesnych artystów. Zaprezen-
towano dziewięć wystaw: „POSTAĆ 
LUDZKA W PEJZAŻU” wysta-
wę pokonkursową IV BIENALLE 
FOTOGRAFII CZARNO-BIAŁEJ 
zorganizowanego przez Towarzy-
stwo Fotograficzne im. Edmunda 
Osterloffa w Radomsku i Muzeum 
Regionalne, „CYKL MALARSKI. 
HIPERBOLA IMAGINACJI”, wysta-
wę Tadeusza Rzeźnika, „POLSKIE 
PEJZAŻE”, wystawę fotograficzną 
Włodzimierza Tyczyńskiego - (wy-
stawa Towarzystwa Fotograficznego 
im. Edmunda Osterloffa w Radom-
sku), „HORYZONT” wystawę foto-
grafii Pawła Pierścińskiego ze zbio-
rów Muzeum Fotografii w Krakowie 
- (wystawa Towarzystwa Fotogra-
ficznego im. Edmunda Osterloffa 
w Radomsku), „ZDJĘCIA” wystawa 

Najbliższe wystawy w 
Muzeum Regionalnym 

w Radomsku

Sala Wystaw Czasowych

- wystawa „Polskie lalki teatralne 
i filmowe” ze zbiorów Działu 
Widowisk Lalkowych Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficzne-
go w Łodzi

- wystawa Radomszczańskiego 
Klubu Kolekcjonera

- wystawa „Malarstwo drugiej 
awangardy rosyjskiej” ze zbiorów 
Bar Gera 

Galeria Muzeum Regio-
nalnego w Radomsku

- wystawa fotografii Czesława 
Polcyna

- wystawa fotografii Jerzego 
Piątka p.t. „Relikty”

- wystawa prac stypendystów 
Fundacji Inicjatyw Kulturalnych

- wystawa poplenerowa XIII 
Pleneru Fotograficznego „Natura 
i Krajobraz”

Muzeum Regionalne w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 1

www.muzeum.radomsko.pl
e-mail muzeum@radomsko.pl

tel. 044 685 00 76
tel/fax 044 683 56 51

Czynne:  pon. - pt.  10.00 - 16.00
                  sob. - nieczynne
                  niedz.  10.00 -16.00

Otwarcie wystawy „Afrykańskie tatuaże, fryzury i ozdoby”
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97-500 Radomsko
ul. Klonowa 7, tel./fax (044) 682 64 31

Skład i druk: Niniejszy biuletyn został opracowany przy współpracy członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
w Radomsku, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział im. Leszka Czarnego w Radomsku, 
Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku i pracowników Muzeum Regionalnego 
w Radomsku. 

Niniejsza publikacja została sfinansowana przez: Urząd Miasta Radomska, Muzeum Regionalne w Radomsku 
oraz Studio Poligraficzne „SOLDRUK”

Jacka Chrostowskiego, „ISOLATION 
BAD DREAM ???” wystawa foto-
gramów Krzysztofa Pawelca, „MIĘ-
DZY CZERNIĄ A BIELĄ” wysta-
wę prac Grażyny Kołek, „NATURA 
I KRAJOBRAZ - RADOMSKO 
2006” wystawę Towarzystwa Foto-
graficznego im Edmunda Osterlof-
fa w Radomsku prezentującą doro-
bek XXII Ogólnopolskiego pleneru 
fotograficznego „Natura i Krajobraz 
- Radomsko 2006”, „FILIPINY” 
w fotografii Krzysztofa Muskalskie-
go - wystawę Towarzystwa Fotogra-
ficznego im. Edmunda Osterloffa 

w Radomsku. W galerii ze względów 
technicznych (prezentowane ekspo-
naty były bardzo ciężkie) zorganizo-
wano też wystawę „125 LAT STRA-
ŻY OGNIOWEJ W RADOMSKU” 
ze zbiorów Centralnego Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Radomsku, 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomsku oraz 
zbiorów własnych.

Wystawy zmieniano też w celach 
dawnego aresztu miejskiego. Tu moż-
na było zobaczyć - „90 LAT HAR-
CERSTWA NA ZIEMI RADOMSZ-
CZAŃSKIEJ”, „POLSKA 12 MIEJSC 
NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIE-
DZICTWA UNESCO” wystawę 
przygotowaną przez Krajowy Ośro-
dek Badań i Dokumentacji Zabyt-

ków w Warszawie. (Wystawę poka-
zano w ramach obchodów 15-lecia 
Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami 
Oddział w Radomsku), „40 SZCZEP  
CZERWONE BERETY”, „STAN 
WOJENNY - XXIV rocznica ogło-
szenia” ze zbiorów Muzeum Regio-
nalnego w Bełchatowie oraz zbiorów 
własnych, „STALINIZM W PRO-
WINCJI ROSYJSKIEJ” ze zbiorów 
Muzeum Politycznej Rosji w Smo-
leńsku, „GERMANIZACJA DZIECI 
POLSKICH  W CZASIE II WOJNY 
ŚWIATOWEJ” wystawę przygoto-
waną przez Oddział Łódzki Instytu-
tu Pamięci Narodowej, „ WARSZYC 
I JEGO ŻOŁNIERZE” wystawa przy-
gotowana przez Oddział Łódzki 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Obok dużych ekspozycji prezen-
towanych w sali wystaw czasowych, 
w galerii i w areszcie przygotowywa-
no małe prezentacje w holu muzeum 
i jako aneksy na wystawach stałych. 
Były to pokazy nowych nabytków 
i eksponatów po konserwacji oraz małe 
wystawki problemowe i oświatowe.

Muzeum Regionalne w Radom-
sku wypożyczało też swoje ekspo-
naty do innych muzeów i insty-
tucji oraz organizowało wystawy 
poza swoją siedzibą. W Pub 
„NOWORADOMSK” otwarto wysta-
wę prac Stanisława Imienińskie-
go „NOWE RADOMSKO czytaj 
NOWO RADOMSK”. Prace pocho-
dziły z najnowszego cyklu artysty 
utrwalającego klimaty 
dawnego miasta Radom-
ska. Izbę regionalną przy 
Technikum Rolniczym 
w Dobryszycach uzu-
pełniono o eksponaty 
z Działu Etnograficznego, 
w związku z przygotowy-
wanym zjazdem absol-
wentów. Przygotowano 
wystawę fotograficzną 
„MIĘDZY WARTĄ A 
PILICĄ” dla Gminnego 
Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Kobielach Wielkich. 

Ekspozycja była prezentacją dorobku 
Ogólnopolskich Plenerów Fotograficz-
nych „Natura i krajobraz” organizo-
wanych corocznie przez Towarzystwo 
Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa 
w Radomsku.

Muzeum Regionalne w Radomsku, 
jak co roku, było miejscem gdzie odby-
wały się koncerty,  odczyty, spotkania 
autorskie, gdzie mieszkańcy naszego 
miasta spotykali się z okazji rocznic 
i uroczystości lub corocznie odbywa-
nych obchodów. W Galerii Muzeum 
odbył się koncert „PRZEBOJE 
KLASYKI, MUSICALU I JAZZU” 
w wykonaniu: Pawła Łukasika 
- altówka, Janusza Tomeckiego 
- fortepian. Podczas otwarcia wysta-
wy prac Stanisława Imienińskie-
go „NOWE RADOMSKO czy-
taj NOWO RADOMSK” wystąpił 
Łukasz z częstochowskiego zespo-
łu „Kwiaty w armacie”. W galerii  

Otwarcie wystawy „Nikifor mistrz z Krynicy”.

Otwarcie wystawy „125 lat Straży Ogniowej w Radomsku”.

Otwarcie wystawy „Rzeźba po kutnowsku”.
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odbył się występ uczniów z Zespo-
łu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 
im. Jana Pawła II w Radomsku 
„PRAWDA, PAMIĘĆ, PRZEBACZE-
NIE”. W Galerii Muzeum odbyło się 
spotkanie autorskie oraz promocja 
tomiku wierszy Wandy Wachowicz 
„SPOJRZENIA I WESTCHNIENIA” 
i spotkanie autorskie oraz promocja 
książki Józefa Andrzeja Bossowskie-
go „CERKIEW PRAWOSŁAWNA 
W RADOMSKU”, jak również pro-
mocja książki Jolanty Wojarskiej „PO-
WSTANIE I ROZWÓJ PRZEMY-
SŁU RADOMSZCZAŃSKIEGO DO 
I WOJNY ŚWIATOWEJ” wydanej 
przez TONZ Oddział w Radomsku. 

W Muzeum zorganizowano uro-
czystości jubileuszu 15-lecia Towarzy-
stwa Opieki Nad Zabytkami Oddział 
w Radomsku. Gościem honorowym 
jubileuszu był dr Tadeusz Rutkowski, 
wiceprezes Towarzystwa Opieki Nad 
Zabytkami w Warszawie oraz przed-
stawiciele Krajowego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków w Warsza-
wie. Uroczystościom towarzyszyło 
otwarcie dwóch wystaw. W budyn-
ku dawnego aresztu otwarto wystawę 
Polska 12 miejsc na Liście Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO” przygoto-
waną przez Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków w War-
szawie. W Galerii Muzeum otwar-
to wystawę fotograficzną „Polskie 
pejzaże” Włodzimierza Tyczyńskiego.

W dniach weekendu majowego 
w Radomsku (1-3 maja) Muzeum 

Regionalne czynne było w godzinach 
10.00-18.00. W dniu 2 maja wspól-
nie z Miejskim Domem Kultury 
w Radomsku zorganizowano „Dzień 
z Nikiforem”. W Muzeum moż-
na było zwiedzać wystawę „Niki-
for. Mistrz z Krynicy” oraz oglądać 
projekcję filmu dokumentalnego 
o życiu i pracach malarza. W Miej-
skim Domu Kultury odbyła się pro-
jekcja filmu fabularnego „NIKIFOR” 
oraz spotkanie (telefoniczne) z panią 
Krystyną Feldman odtwórczynią 
głównej roli. W dniu 3 maja w ramach 
XIII Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Odnalezionej w sali sztuki 
Muzeum odbył się koncert  w wyko-
naniu: Natalia Tsygylyk - bandura, 
śpiew oraz Jerzy Czumak - bajan. 

Podczas otwarcia wystawy „XX 
LAT RADOMSZCZAŃSKIEJ NUMI-
ZMATYKI” ze zbiorów Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego im. 
Leszka Czarnego Oddział w Radom-
sku oraz zbiorów własnych odbył się 
występ Chóru Cantabile oraz Chóru 
Towarzystwa Śpiewaczego im. Stani-
sława Moniuszki w Radomsku.

Muzeum Gościło zjazd harcer-
ski z okazji „ŚWIĘTA CHORĄGWI 
ŁÓDZKIEJ ZHP”. Uczestnicy zwie-
dzali wystawę „90 lat harcerstwa 
w Radomsku” i wysłuchali referatu 
dr T. Toborka. 

W czasie otwarcia wystawy Malar-
stwa Stanisława Imienińskiego „NO-
WORADOMSK MIASTO MOICH 
DZIADKÓW” odbył się koncert 
RADOMSZCZAŃSKIEJ KAPELI 
PODWÓRKOWEJ.

Muzeum Regionalne w 
Radomsku było współor-
ganizatorem VII Radomsz-
czańskich Dni Rodziny. 
W Muzeum odbyło się 
spotkanie z o. Leonem 
Knabitem OSB, autorem 
książki „Ojca Leona myśli 
na dobry dzień”. 

W Klasztorze O.O. 
Franciszkanów wspólnie 
z instytucjami kultury 
zorganizowano czuwanie 
modlitewne mieszkań-

ców Radomska w intencji Ojca Świę-
tego Jana Pawła II „DZIĘKUJEMY 
ZA TWOJE AMEN”. Homilię pod-
czas uroczystej mszy świętej wygło-
sił o. Leon Knabit. Podczas czuwania 
odbył się koncert kapeli góralskiej 
WAŁASI. 

Z okazji obchodów 740-lecia nada-
nia miastu praw miejskich (pod-
czas   XII edycji Dni Radomska 16-18 
czerwca) w sali historycznej Muzeum 
przygotowano wystawę  oświato-
wą „Z dziejów miasta Radomska”, 
odbyła się także promocja wydaw-
nictwa pod tym samym tytułem. 
W ramach obchodów jubileuszu, 
Muzeum przyjmowało przedstawi-
cieli zagranicznych delegacji z miast 
partnerskich. Gości oprowadzał po 
wystawach muzealnych przewodnik 
Sławomir Gawlik. Podczas trwania 
Dni Radomska w Muzeum odby-
ły się również uroczystości z okazji 
Jubileuszu XX-lecia Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego im. Lesz-
ka Czarnego Oddział w Radomsku. 
Z wieży Muzeum o godz. 12.00 
hejnalista Adam Tomczyk wyko-
nywał hejnał miasta Radomska.

Koncert z cyklu „Muzyka odnaleziona”.

Otwarcie wystawy „Zdjęcia” Jacka Chrostowskiego.

Otwarcie wystawy „Noworadomsk miasto moich dziadków”
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W dniu 23 czerwca 2006r. 
Muzeum zaprosiło mieszkańców na  
NOC MUZEALNĄ. Muzeum czyn-
ne było w godzinach 17.00-1.00. 
Tej nocy mieszkańcy mogli zwie-
dzać wystawy muzealne, spotkać 
się z pracownikami merytoryczny-
mi, oglądać nocną panoramę mia-
sta z wieży ratuszowej oraz zobaczyć 
film o Muzeum. O godzinie 24.00 
w Galerii Muzeum otwarto wystawę 
Jacka Chrostowskiego „ZDJĘCIA”. 
Podczas otwarcia wystawy oprawę 
muzyczną zapewnili radomszczań-
scy DJ-e. Na zakończenie, na dzie-
dzińcu muzeum odbył się ognisty 
pokaz FIRESHOW.

Muzeum Regionalne było współ-
organizatorem II Festiwalu Chóralne-
go „WSCHÓD - ZACHÓD - ZBLIŻE-
NIA” Radomsko 2006. Na dziedzińcu 
Muzeum, z repertuarem rozrywko-
wym wystąpiły wszystkie chóry bio-
rące udział  w festiwalu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Muzealnika zorganizowano dzień 
otwarty. Odbyła się promocja najnow-
szego informatora muzeum, goście 
mogli zwiedzić wystawy czasowe 
i stałe z przewodnikiem oraz spo-
tkać się z pracownikami meryto-
rycznymi (wstęp do Muzeum był 
bezpłatny).

W dniu 15 sierpnia w Galerii 
Muzeum odbył się koncert patrio-
tyczny w wykonaniu Agnieszki 

Michalskiej - fortepian i jej gości, 
Anny Dębskiej - Molendy - sopran 
i Szymona Terleckiego - skrzypce.

W czasie otwarcia wystawy czaso-
wej „Rzeźba po kutnowsku” koncer-
towała kapela ludowa „TRAMBLAN-
KA” z Opoczna. 

Muzeum było współorganizato-
rem obchodów 88 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

W dniu 11 listopada odbył się okolicz-
nościowy wykład dr Roberta Szweda 
oraz koncert Towarzystwa Śpiewa-
czego im. Stanisława Moniuszki
z udziałem zaproszonych gości Anny 

Dębskiej - Molendy oraz Olgi  i Sier-
gieja Wowkotrub. 

Muzeum było współorganizato-
rem obchodów 80 rocznicy urodzin 
Tadeusza Różewicza Honorowego 
obywatela miasta Radomska. W dniu 
6 października w Muzeum odbyła się 
projekcja filmów: „TADEUSZ RÓŻE-
WICZ”, „RÓŻEWICZ W TEATRZE” 
oraz przedpremierowa projekcja fil-
mu „RÓŻEWICZ WE FRAGMEN-
TACH” po projekcji odbyło się spo-
tkanie z reżyserem Andrzejem Sapiją. 
Następnego dnia otwarto wystawę 
Towarzystwa Fotograficznego im. 
Edmunda Osterloffa w Radomsku 
„Natura i Krajobraz - Radomsko 
2006”. Po uroczystości w kinie Kine-
ma odbyła się projekcja filmu „Kine-
ma” oraz spotkanie z reżyserem Sta-
nisławem Różewiczem.

W dniach od 4 do 10 grudnia 2006r. 
Muzeum Regionalne w Radom-
sku zorganizowało DNI OTWAR-
TE w ramach których mieszkańcy 
Radomska  i okolic mogli skorzystać 
z bogatej oferty kulturalnej placów-
ki (wstęp był bezpłatny). W ramach 
dni otwartych można było zwiedzać 
stałe i czasowe ekspozycje muzealne 

z przewodnikiem, wysłuchać lekcji 
muzealnych oraz spotkać się z pra-
cownikami merytorycznymi. W dniu 
6 grudnia Muzeum odwiedził święty 
Mikołaj, który częstował wszystkich 

Spotkanie z Ks. Prałatem Marianem Dumałą.   

Stanisław Różewicz na otwarciu wystawy „Natura i Krajobraz - Radomsko 2006”.
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przybyłych słodyczami. W piątek (8 
grudnia) w galerii otwarto wystawę 
dr Krzysztofa Muskalskiego „Filipi-
ny”. W sobotę zorganizowano spo-
tkanie z twórczością Tadeusza Róże-
wicza, można było ponownie obejrzeć 
filmy dokumentalne Andrzeja Sapiji 
„TADEUSZ RÓŻEWICZ”, „RÓŻE-
WICZ W TEATRZE” i „RÓŻEWICZ 
WE FRAGMENTACH”. Na zakoń-
czenie dni otwartych w niedzielę (10 
grudnia) w sali wystaw czasowych 
koncertowała KAPELA LUDOWA 
z ŁĘCZYCY. 

W Galerii Muzeum odbyło się spo-
tkanie ze świadkiem historii żołnie-
rzem Generała Maczka Ks. Prałatem 
Marianem Dumałą z okazji 50-lecia 
święceń kapłańskich jubilata. 

Muzeum było współorganiza-
torem obchodów pierwszej rocz-
nicy śmierci papieża Jana Pawła 
II. W Klasztorze O.O. Franciszka-
nów aktor Teatru Jaracza w Łodzi 
Jan Kruk recytował poezję Karo-
la Wojtyły, odbyło się czuwanie 
modlitewne oraz koncert pasyjny 
Antoniny Krzysztoń. W drugim 
dniu każdego miesiąca w Klaszto-
rze O.O. Franciszkanów wspólnie  
z instytucjami kultury organizo-
wano czuwanie modlitewne miesz-
kańców Radomska w intencji Ojca 
Świętego Jana Pawła II „Dziękuje-
my za Twoje Amen”.

Muzeum było współorganizato-
rem IV RADOMSZCZAŃSKICH 
DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ. 
Ze względu na dużą liczbę zain-
teresowanych impreza odbyła się 
w Domu Kultury. Złożyły się na nią 
projekcja filmu dokumentalnego 
„PORTRECISTA” oraz spotkanie 
z reżyserem Irkiem Dobrowolskim 
i bohaterem filmu Wilhelmem 
Brasse byłym więźniem i fotogra-
fem obozu Auschwitz. 

W dniu 13 grudnia w muzeum 
odbyło się sympozjum zorganizo-
wane dla upamiętnienia 25 rocznicy 
ogłoszenia stanu wojennego. Wysłu-
chano referatów panów Tomasza 
Toborka i Wojciecha Rotarskiego, 
rozdano nagrody uczniom - laure-
atom konkursu historycznego na 

temat stanu wojennego, obejrzano 
wystawy okolicznościowe.

W dniu 08.07.2006 Muzeum 
zaprosiło radomszczan na IX edy-
cję Ogólnopolskiej Imprezy Arty-
stycznej „DZIEŃ REYMONTA 
2006” w Łodzi i Lipcach Reymon-
towskich. Wycieczka rozpoczęła 
się złożeniem kwiatów pod pomni-
kiem Władysława Reymonta 
w Radomsku. Jej uczestnicy wzię-
li udział w uroczystym nadaniu 
imienia Władysława Stanisława 
Reymonta Portowi Lotniczemu 
Łódź Lublinek oraz podróży pocią-
giem „RETRO” z Łodzi do Lipiec 
Reymontowskich, gdzie gospo-

darze przygotowali m.in. Turniej 
gmin reymontowskich, konkursy, 
występy zespołów i kapel ludo-
wych (Radomsko reprezentowała 
Kapela Podwórkowa). Na zakoń-
czenie odbył się koncert gwiazdy 
wieczoru ROCK - FOLK GRUPY 
RZEPCZYNO. W wycieczce wzię-
ło udział 45 osób, wyjazd trwał od 
godziny 8.00 do 24.30.

Najmłodsi radomszczanie mogli 
nie tylko zwiedzać wystawy, ale 
i korzystać ze specjalnie przygoto-
wanej dla nich oferty. W ramach 
ferii zimowych Muzeum zapro-
siło dzieci na zimowe zajęcia.
 W dniach od 16 do 20 stycz-
nia oraz od 23 do 27 stycznia 

w godzinach od 10.00 do 14.00  dzieci 
mogły wysłuchać opowieści o historii 
miasta i regionu oraz innych prelek-
cji prowadzonych przez pracowników 
Muzeum (Boże Narodzenie na wsi 
radomszczańskiej”, „Wspomnienia 
z letnich wycieczek po zabytkach”, 
„Wstępne wiadomości o archeologii 
i rodzajach wykopalisk”, „Życie 
i twórczość Artura Grottgera”, „Za-
bytki miasta Radomska i powia-
tu”, „Co jest w magazynie etnogra-
ficznym?” - zajęcia w magazynie). 
Ponadto codziennie od poniedział-
ku do piątku odbywały się zajęcia 
plastyczne, które prowadziła Pani 
Małgorzata Wegner. W dniu 19 
stycznia do muzeum  przyjecha-

ły dwa feriobusy. Dzieci podzielo-
no na dwie grupy: jedna poszła na 
wycieczkę po dawnym Radomsku 
połączoną ze zwiedzaniem kościo-
ła pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego przy klasztorze O.O. Fran-
ciszkanów, natomiast druga grupa 
wysłuchała prelekcji „Wstępne wia-
domości o archeologii i rodzajach 
wykopalisk” oraz zwiedzała areszt 
miejski. Na zakończenie dla 
uczestników zorganizowano słodki 
poczęstunek.

W czwartki zorganizowano wy-
cieczki autokarowe:

- 20 stycznia do Muzeum w Piotr-
kowie Trybunalskim.

Obchody 25 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego.
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- 27 stycznia do Muzeum Regio-
nalnego w Bełchatowie.

Latem Urząd Miasta Radomska, 
Muzeum Regionalne w Radom-
skub oraz Towarzystwo Przyja-
ciół Muzeum w Radomsku zaprosi-
ły dzieci ze szkół podstawowych na 
jednodniowe wycieczki po okolicach 
Radomska. Przedsięwzięcie miało na 
celu zapoznanie małych mieszkań-
ców Radomska z historią, zabytkami 

i walorami przyrodniczymi ich naj-
bliższej okolicy.  

14.07.2006 - Przedbórz i Mini 
ZOO w Łapczynej Woli

21.07.2006  - Bąkowa Góra i Maj-
kowice przez Stobiecko, Kobiele 
Wielkie, Odrowąż.

28.07. 2006 - Gorzkowice,  Lubień, 
Trzepnica, Mierzyn, Cieszanowice

04.08.2006 - Gidle

11.08.2006. - Spacer po leśnej 
ścieżce dydaktycznej w Niesulowie

18.08.2006. - Witów, Byków, Cie-
szanowice.

25.08.2006 - Sulejów, Smardzewice

Młodzież i nauczyciele mogli 
korzystać w czasie roku szkolnego 

z lekcji muzealnych prowadzonych 
przez pracowników muzeum. Odbyło 
się 121 lekcji muzealnych a wysłucha-
ło ich prawie 3000 dzieci. Zaproszono 
też młodych radomszczan do udziału 
w konkursach. Muzeum było współ-
organizatorem 10 konkursów.  

Muzeum stale współpracuje z pra-
są i telewizją lokalną, informując 
o swojej działalności, przygotowu-
jąc wywiady i artykuły. Pracowni-

cy muzeum byli autorami 6 tekstów 
oświatowych przeznaczonych do 
druku w prasie lokalnej i „Naszym 
Świecie” oraz nagrali 9 wywiadów 
dla telewizji. Przygotowywali też tek-
sty i informacje dla zainteresowanych 
instytucji  osób i stron interneto-
wych. By uczynić wiedzę o muzeum 
i jego działalności powszechnie i sta-
le dostępną, uzupełnia się na bieżąco 
stronę internetową www.muzeum.ra-
domsko.pl. Przygotowano też omó-
wienie stałej wystawy archeologicznej 
i etnograficznej w języku angielskim. 

W związku z 35-leciem swoje-
go istnienia, muzeum przygotowało 
tekst nowego informatora muzealne-
go, niemniej ze względu na ograni-
czone środki finansowe zdecydowano 
wydać go w 2006 roku. Wydrukowa-
no w nowej szacie graficznej wydaw-
nictwo „Z dziejów Miasta Radom-
ska”. Druk wznowiono z okazji 
obchodów 740-lecia nadania miastu 

praw miejskich. Wydano też foldery 
do wystaw: „MIĘDZY CZERNIĄ A 
BIELĄ” Grażyny Kołek, do wystawy 
Włodzimierza Tyczyńskiego „Polskie 
Pejzaże”. Wydrukowano świąteczną 
kartę pocztową - pamiątkę wystawy 
„rzeźba po kutnowsku”.

We własnym zakresie na kom-
puterze opracowywano zaproszenia 
i afisze związane z wystawami oraz 
wydarzeniami kulturalnymi organi-
zowanymi i współorganizowanymi 
przez muzeum.

Jak co roku dbano też o stan zacho-
wania zbiorów. We własnym zakresie 
prowadzono prace konserwatorskie 
i rekonstrukcyjne na zabytkach 
Działu Archeologicznego oraz 
dokonano wiosennego przeglądu 
tkanin zabytkowych i zabezpie-
czono je przed zniszczeniem przez 
owady. Oczyszczono i  zakonserwo-
wano eksponaty drewniane z wysta-
wy etnograficznej, meble i obrazy 
olejne ze stałej wystawy sztuki oraz 
eksponaty z wystawy historycznej 
i archeologicznej. Prace konserwa-
torskie wymagające specjalistycz-
nego wykształcenia w miarę posia-
danych środków zlecano. Oddano 
do konserwacji sztandar cechu 
szewców z Noworadomska z 1907r. 
Zlecono konserwację trzech mebli 
z Działu Sztuki. Oddano do konser-
wacji obraz Henryka Uziębły „Kra-
kowianka”, zabytek z Działu Sztuki. 
Oddano do konserwacji 5 „ świę-
tych obrazów” z Działu Etnogra-
ficznego. Oddano do konserwacji 
zabytkową, drewnianą, wewnętrz-
ną bramę ratuszową (zamykają-
cą przejazd od strony podwórza). 
Kontynuowano zlecone w ubie-
głym roku zabiegi konserwatorskie 
przy mieczu, hełmie i grocie włócz-
ni - zabytkach metalowych z Działu 
Archeologicznego. 

Mieszkańcy miasta i okolicy poda-
rowali do Muzeum Regionalnego 
w Radomsku wiele pamiątek. Do 
Działu Sztuki przekazano 20 obra-
zów autorstwa Stanisława Imieniń-
skiego o łącznej wartości 14.000,00 
zł., ofiarodawcą była Gmina Mia-
sta Radomska. Dział Etnogra-
ficzny otrzymał 5 darów, Dział 

Ferie zimowe-wycieczka do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
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Historyczny 8 eksponatów, a do 
archiwum historycznego wpisa-
no 16 zespołów podarowanych 
archiwaliów. Ofiarodawcami byli 
też : Prezydent Miasta Radomska, 
Cech Rzemieślników i Przedsię-
biorców w Radomsku, Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami,  Krystyna 
Kaczyńska, Tadeusz Olczyk, Bogu-
sław Rak, Krzysztof Zygma, Zdzi-
sław Dudek, Dariusz Młynarczyk, 
Mieczysław Gołębiowski, Henryk 
Wróblewski, Wojciech Zawadzki, 
Iwona Wilczak, Wiesław Tkacz. 

W 2006 r. muzeum odwiedzi-
ło 12.891 osób. Odpłatnie zwie-
dziło muzeum 2.188 osób. Bez-
płatnie zwiedzający stanowili 
większość gości muzeum - 10.703 osoby. 
Z działalności Muzeum Regionalnego 
w Radomsku korzystało w tym czasie 
więcej osób niż odnotowana powyżej 
liczba zwiedzających wystawy, trze-
ba tu jeszcze dodać 314 uczestników 
lekcji muzealnych, które odbyły się 
w Klasztorze O.O. Franciszkanów 

w Radomsku i w szko-
łach, 308 czytelników 
i ok. 100 osób, którym 
udzielono porad biblio-
graficznych i wyjaśnień 
dotyczących historii  
i zabytków miasta, ok. 
80 osób uczestników 
otwarcia wystawy prac 
Stanisława Imienińskie-
go „NOWE RADOM-
SKO czytaj NOWO 
RADOMSK” ok. 200 
uczestników Pikni-
ku Świętojańskiego, 200 
uczestników „DNIA Z NIKIFO-
REM” w MDK, 100 uczestników 
spotkania ze Stanisławem Różewi-
czem w „KINEMIE”, 250 uczest-
ników  IV Radomszczańskich Dni 
Kultury Żydowskiej, 100 uczestni-
ków Sesji Sprawozdawczej Łódz-
kiego Ośrodka Archeologicznego, 
188 uczestników akcji dla dzieci 
„ZIMA W MIEŚCIE”, 260 uczest-
ników „LATA W MIEŚCIE” oraz 
45 uczestników wycieczki do Lipiec 

Reymontowskich. Należy więc 
sądzić, że  z działalności muzeum 
w 2006r. korzystało ponad 15.000 
osób. Trudna do oszacowania jest 
liczba osób, którym pracownicy 
muzeum udzielali porad i wyja-
śnień telefonicznie, jak i ilość osób 
jaka zapoznała się z publikowany-
mi w prasie artykułami autorstwa 
pracowników muzeum  i audycja-
mi telewizyjnymi  czy  informacjami 
umieszczonymi w internecie. 

Promocja książki Jolanty Wojarskiej.

 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w 
Radomsku od lat organizuje jednodniowe 
wycieczki. Celem jest zapoznanie z bogactwem 
pomników przeszłości, takich jak: dwory, zamki, 
pałace, kościoły. Są one żywym odbiciem historii 
oraz źródłem legend. Poznawanie walorów 
turystyczno-krajobrazowych i spędzanie czasu na 
łonie przyrody to dodatkowy atut dla członków 
Towarzystwa.

Wycieczka 19-go maja 2007 r. obejmowała 
programem Złoty Potok, Bobolice i Mirów - tereny 
sąsiedniego województwa w pobliżu Częstochowy.

Miejscowość Złoty Potok zawsze należała do możnych, 
szlacheckich rodów: Odrowążów, Szreniawitów, Koniec-
polskich, Potockich, Bironów, od 1852 r. Krasińskich 
a następnie Raczyńskich. Zwiedzanie zaczęliśmy od tere-
nu zespołu pałacowo-parkowego obejmującego 38,5 ha. 
Tu hrabia Raczyński wykorzystując istniejący drzewo-
stan, postanowił stworzyć dla swej rezydencji niepowta-
rzalne otoczenie. Zatrudnił więc Franciszka Szaniora, 
który wzbogacił park rzadkimi u nas gatunkami drzew 
i krzewów. Wykorzystał walory leniwie płynącej przez 
park Wiercicy oraz rzeźbę terenu komponując niezwy-
kle ciekawe rozwiązania. Wytyczono aleje, a drewniane 

altany, oranżeria, turbina wodna dopełniły całości pla-
nowanego zamierzenia. Pałac Raczyńskich stojący na 
wzniesieniu wśród drzew przeglądający się w lustrze sta-
wu przyciąga wzrok. Wejścia strzegą dwa marmurowe 
lwy z herbami na piersiach. Został zbudowany w 1856 r. 
dla rodziny Raczyńskich. Obecnie mieści się tu oddział 
zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskie-
go. Na parterze prezentowana jest ciekawa ekspozycja 
przyrodnicza. Na uwagę zasługuje naturalnej wielkości 
makieta jaskini, gdzie doskonale odtworzono stalakty-
ty, stalagmity, kolumny skalne i atmosferę towarzyszącą 
zwiedzaniu takich form krasowych.

Potem przeszliśmy do muzeum w dworku Krasińskich. 
Zbudowany w 1829 r. w stylu klasycystycznym budynek 
wyróżnia się elewacją frontową z gankiem wspartym na 
dwu parach kolumn teksańskich. W 1851 r. dworek kupił 
generał Wincenty Krasiński, ojciec wieszcza Zygmun-
ta. Teraz mieści się tu muzeum, w którym zgromadzono 
pamiątki związane z poetą. Szczególną uwagę zwrócili-
śmy na pianino, które poeta wraz z Fryderykiem  Cho-
pinem wybrał dla Delfiny Potockiej oraz na pierwodruk 
„Irydiona” z 1836 r.

Następnie udaliśmy się do rezerwatu „Parkowe”, 
który obejmuje dolinę Wiercicy i otaczające wzgórza. 
Już w 1907 r. wnuk poety Karol zabronił wyrębu lasu 

Warto wiedzieć - warto znać

ciąg dalszy na stronie 12
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 W latach 1914-1915 wraz z wycofującymi 
się wojskami rosyjskimi z Królestwa Polskiego 
ewakuowano oddziały rosyjskiego Banku Państwowego, 
kasy skarbowe, filie prywatnych banków rosyjskich 
(z wyjątkiem Petersbursko-Ryskiego Banku Handlowego 
w Częstochowie, Łodzi i Kaliszu) a z nimi kapitały, depozyty 
oraz kaucje instytucji i obywateli. Pociągnęło to za sobą 
zakłócenia w obiegu pieniądza, a zwłaszcza brak gotówki 
na wypłaty pensji dla robotników. Sytuację tę pogarszał 
fakt, że okupacyjne armie niemiecka i austriacka stosowały 
system płacenia kwitami rekwizycyjnymi, a nie gotówką, 
co w znacznym stopniu ograniczało i tak już wysoce 
niezadowalający obieg pieniądza. Z chwilą wybuchu 
wojny dobra moneta z kruszców szlachetnych szybko 
zaczęła znikać z obiegu (była tezauryzowana), drobniejszy 
bilon miedziany i ze stopów miedzi był wycofywany 
jako surowiec strategiczny do produkcji łusek pocisków. 
To spowodowało, że już w pierwszych tygodniach wojny 
oraz zimą na przełomie lat 1914/1915 wiele zarządów 
miast, komitetów obywatelskich, zakładów przemysłowych, 
instytucji finansowych bądź firm kupieckich zaczęło 
wydawać pieniądze zastępcze w postaci papierowych 
bonów. Emisje tego rodzaju substytutu pieniądza 
w ówczesnej Guberni Piotrkowskiej podjęły między innymi 
Łódź, Częstochowa, Pajęczno, Przedbórz, Radomsko, 
Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza. Pieniądz zastępczy 
był w użyciu tylko na terenie miasta lub w najbliższej okolicy, 
dlatego nie mógł w pełni zastąpić pieniądza prawdziwego. 
Bony miejskie regulowały nie tylko sprawę obiegu 
pieniądza, ale pokrywały nadzwyczajne potrzeby budżetowe 
miejscowości w zakresie np. aprowizacji, walki z bezrobociem, 
pomocy dla biednej ludności. Z czasem ilość tych emisji 
stopniowo rosła. Pod koniec 1915 roku ich wartość opiewała 
już na sumę około 20 miliardów rubli. Początkowo władze 
okupacyjne aprobowały emisje pieniądza zastępczego, lecz 
od około 1916 r. ograniczały ich ilość. Szczególnie restrykcyjne 
w tym względzie były władze okupacyjne austriackie. 
 Na potrzeby niniejszej próby klasyfikacji pieniądza 
zastępczego przyjęto terminologię zaproponowaną przez 
Leszka Jakubowskiego z Wrocławia w numerze 13-14 
“Biuletynu Numizmatycznego” z 1965 r. Dzieli on pieniądz 
zastępczy na:
- bony miejskie - papierowe znaki pieniężne wydawane 
przez zarządy miast,
- bony handlowe - papierowe znaki pieniężne wydawane 
przez kupców, restauratorów i innych przedsiębiorców 
handlowych,
- bony przemysłowe - papierowe znaki pieniężne wydawane 
przez zarządy karteli, trustów, zakładów przemysłowych 
i przemysłowe spółki akcyjne,

- bony zastępcze - wszelkie emisje papierowe wydawane 
przez instytucje finansowe: miejskie bądź krajowe kasy 
oszczędnościowe, towarzystwa wzajemnego kredytu itp. 

Bony miejskie
 6 sierpnia 1914 roku władze rosyjskie opuściły 
Radomsko. “Goniec Częstochowski” z 9 sierpnia pisał 
o braku wojsk w mieście i o powstaniu Komitetu Obywatel-
skiego, początkowo zwanego Komitetem Bezpieczeństwa 
Publicznego. Pod koniec sierpnia z rejonu na wschód od 
Kalisza w kierunku Radomska nacierała kaukaska dywizja 
kawalerii, która 25 sierpnia zajęła Łódź. Walki w pierwszych 
dwóch miesiącach wojny na terenie Guberni Piotrkowskiej 
miały małe znaczenie militarne. Ograniczały się do drobnych 
potyczek między luźno rozlokowanymi pododdziałami wojsk 
rosyjskich i niemieckich, które często zmieniały położenie. 
Nie powstała ciągła linia frontu. Na przełomie sierpnia 
i września Rosjanie wrócili do Piotrkowa Trybunalskiego, 
oddziały niemieckie wycofały się na linię Warty i lasów 
radomszczańskich, zaś samo Radomsko zostało ponownie 
zajęte przez Rosjan 30 sierpnia 1914 r.
 Pod koniec sierpnia magistrat z burmistrzem 
doktorem Julianem Grabowskim, przypuszczalnie przy 
współpracy z sekcją finansową Komitetu Obywatelskiego, 
przygotował emisję “obligów” o nominałach 25 i 50 kopiejek 
oraz l rubla. Nazwa “oblig” to inaczej “skrypt dłużny, pisemne 
uznanie długu” (z włoskiego - obbligo - zobowiązanie, dług).

 Ze względu na szatę graficzną można wyróżnić 
3 typy tych bonów: 
1) Typ pierwszy z datą 30 sierpnia 1914 r. składa się 
z trzech nominałów: 25 kopiejek (wymiary: 85 x 74 
mm), 50 kopiejek (85 x 77 mm) i l rubel (141 x 92 mm). 
Bony te sprawiają wrażenie przygotowywanych w dużym 
pośpiechu, na nominałach 25 i 50 kopiejek w słowie 
“kapitałem” występuje błąd drukarski. Wszystkie nominały 
mają trzycyfrową numerację i jednakową klauzulę prawną. 
2) Typ drugi to bon o nominale l rubla (wymiary: 152 x 
97 mm) o takiej samej klauzuli i dacie, ale o innej szacie 

Pieniądz zastępczy Radomska
w czasie I wojny światowej
Józef Medwid

Grzegorz Mieczyński
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graficznej i odmiennym kroju czcionek. Jest to czysty 
blankiet. Znana jest też połówka takiego samego bonu, lecz 
z kropkowanym bordowym nadrukiem na całości i cyfrą 
jeden. Niestety, brak prawej części uniemożliwia jednoznaczne 
określenie, czy jest to nominał l rb, czy 10 rubli. 

3) Typ trzeci - na bonach brak daty emisji, numeracji, nazwy 
emitenta i nazwy miasta (o pochodzeniu z Radomska 
świadczy tylko herb miasta). Znane są dwa nominały - 25 
kopiejek (87x75mm) i 50 kopiejek (88x76mm).
 Bony pierwszego i trzeciego typu były drukowane 
w Radomsku w drukarni Markusa Pańskiego przy ulicy 
Piotrkowskiej 19 (dziś Narutowicza). Wszystkie w/w bony 
znane są tylko z egzemplarzy znajdujących się w zbiorach 
Muzeum Regionalnego w Radomsku a pochodzących 
z kolekcji znanego, nieżyjącego już numizmatyka 
łódzkiego Anatola Gupieńca. Brak jakiejkolwiek 
wzmianki na temat tej emisji w ówczesnej prasie 
i źródłach archiwalnych. Nie notują ich katalogi Solskiego, 

Jabłońskiego, Riabczenki, ani też wydany w ostatnim czasie 
katalog Andrzeja Podczaskiego. Najprawdopodobniej bony 
radomszczańskiego magistratu nie zostały wprowadzone 
do obiegu lub zostały wydane w bardzo niskim nakładzie. 
Jedną z przyczyn ograniczenia bądź wstrzymania tej 
emisji mogła być niepewna sytuacja na froncie i w mieście 
(data na bonach zbiega się z datą ponownego zajęcia 
miasta przez wojska rosyjskie). Wkraczającym Rosjanom 
z pewnością nie mogły się spodobać projekty bonów, na 

których nie umieszczono znienawidzonej urzędowej nazwy 
miasta Noworadomsk i wszystkie napisy wykonano jedynie 
w języku polskim. Kilka dni później 3 września 1914 r. 
miasto opuścili burmistrz Julian Grabowski i niektórzy 
członkowie Komitetu Obywatelskiego. Chyba nigdy nie 
dowiemy się, dlaczego na jednym z bonów nazwisko 
burmistrza jest przekreślone. 

Bony przemysłowe

Bony Towarzystwa Akcyjnego Przemysłu 
Metalurgicznego w Noworadomsku

a) 3 sierpnia 1914 roku Towarzystwo Akcyjne Przemysłu 
Metalurgicznego w Noworadomsku wydało pierwszą serię 
bonów o nominałach:

 50 kopiejek - karton jasnobeżowy,
 l rubel - papier gruby jasnobeżowy,
 3 ruble - papier gruby kremowy,
 5 rubli - papier błyszczący jasnoróżowy. 
Wydrukowane zostały w drukarni F. D. Wilkoszewskiego 
w Częstochowie. Wszystkie posiadały zbliżony wymiar: 
długość 145-150 i szerokość 93-98 mm. Na bonach 
widnieją dwa podpisy: podpis z prawej należy do Jana 
hr. Hussarzewskiego - ówczesnego dyrektora zakładu, 
drugiego nie udało się zidentyfikować.
b) Kolejna emisja z l września 1914 roku (wykonana na 
białym papierze ze znakiem wodnym w kształcie tzw. “lini 
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falistych”) została wydrukowana również w drukarni F. D. 
Wilkoszewskiego:
 25 kopiejek - tło w kolorze jasnofioletowym,
 50 kopiejek - tło różowe lub jasnoczerwone,
 l rubel - tło żółte,
 3 ruble - tło zielone,
 5 rubli - tło bladoniebieskie.  
Na bonach widnieją podpisy: za Towarzystwo 
Akcyjne Przemysłu Metalurgicznego w Noworadom-
sku - Jan hr. Hussarzewski (dyrektor zakładu), 
za Bank Handlowy w Warszawie Oddział
w Częstochowie - A. Wiewiórkowski (dyrektor Oddziału 
w Częstochowie) oraz podpis jednego z ówczesnych 
kontrolerów Banku Handlowego. Spośród dwóch znanych 
podpisów kontrolerów udało się zidentyfikować podpis 
Jana Mężnickiego, który po I wojnie światowej został 
dyrektorem Agentury Banku Handlowego w Radomsku. 
Dla poszczególnych nominałów tej emisji wprowadzono 
oznaczenia: 25 kopiejek - seria A, 50 kopiejek - seria B, 
l rubel - seria C, 3 ruble - seria D i 5 rubli - seria 
E. W lewym górnym rogu za nadrukowanym 
czarnym tuszem skrótem No (numero) ręcznym 
numeratorem odbijano kolejne numery. Wobec 
niemożności dotarcia do materiałów źródłowych trudno 
dziś ustalić wielkość nakładu. Wiadomo natomiast, 
że Oddział w Częstochowie Banku Handlowego S.A. 
w Warszawie udzielił gwarancji Towarzystwu Akcyjnemu 
Przemysłu Metalurgicznego w Noworadomsku, o czym pisze 
Aleksander Gąsiorski w swej monografii “Bank Handlowy 
w Warszawie S. A., Oddział w Częstochowie 1897-1997”. 

Bony Fabryki Akcyjnego Towarzystwa 
Mebli Wiedeńskich “Jakób i Józef Kohn” 
w Noworadomsku
 Zarząd tej fabryki wyemitował 8 sierp-

nia 1914 roku serię bonów o nominałach 
25 i 50 kopiejek oraz l, 3 i 5 rubli. W tym 
przypadku również trudno dziś ustalić 
w jakim nakładzie, gdzie i przez kogo były one dru-
kowane oraz na jaką sumę opiewał cały ich nakład. 
Drukowano je jednostronnie czarnym drukiem. W 
zależności od nominału używano papieru w różnych 
kolorach: 25 kopiejek - pomarańczowego, 50 kopie-
jek - różowego, l rubel - zielonego, 3 ruble - szaro-
niebieskiego. Bonu o nominale 5 rubli dotychczas 
nie odnaleziono, choć wiadomo, że został wydru-
kowany.

 Bony zastępcze (instytucji finansowych)

Bony Towarzystwa Pożyczkowo-
Oszczędnościowego w Noworadomsku

 W pierwszych tygodniach wojny towarzystwo 
wypuściło serię 4 bonów (zwanych kwitami) o nominałach 25 
i 50 kopiejek oraz l i 3 ruble. Trudno dziś ustalić jaka 
była wielkość tej emisji, na jaką łączną sumę opiewała 
i gdzie była wykonana. Bony drukowano jednostronnie 
czarnym drukiem na papierze białym bez znaku wod-
nego. Pojedyncze bony odcinano z bloczka wzdłuż linii 
falistej. Kolejne numery umieszczano w lewym górnym 
rogu za pomocą ręcznego numeratora (tusz czarny), datę 
wprowadzania do obiegu i owalny stempel emitenta 
w lewym dolnym rogu (tusz fioletowy lub czerwony). 
Znane są egzemplarze wydawane od 9 listopada 1914 
do 22 lutego 1915 r. Na bonach wszystkich czterech 
nominałów widnieją podpisy dwóch członków Rady 
Nadzorczej - górny - niezidentyfikowany, dolny praw-

dopodobnie należał do Karola Boreckiego. Obok nich 
z prawej strony znajdują się podpisy członków 
Zarządu - prezesa Jana Humbleta, a poniżej Anto-
niego Wolskiego. Kolory poddruku na poszczegól-
nych nominałach: 25 kopiejek - beżowoszary, 50 
kopiejek - różowy, l rubel - niebieski, 3 ruble - sza-
rofioletowy. Wszystkie nominały tych bonów zna-
ne są, także w postaci blankietów numerowanych 
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z owalnym stemplem emitenta, ale bez daty i odręcznych 
podpisów.

Bony Towarzystwa Wzajemnego Kredytu 
w Noworadomsku

 Towarzystwo to było formą spółdzielni, której 
członkowie z własnych wkładów tworzyli kapitał 
zakładowy i odpowiadali finansowo za działalność 
towarzystwa do pewnej, określonej wielokrotności 
wkładów. Wiadomo, iż pod koniec 1913 roku istniało 
w Królestwie Polskim 98 towarzystw wzajemnego 
kredytu, które łącznie dysponowały kapitałem własnym 
w wysokości 15,9 mln rubli oraz wkładem powierzonym im 
przez ludność na sumę 58,6 mln rubli. Towarzystwa te nie 
były nastawione na osiąganie maksymalnego zysku, lecz na 
jak najtańszą obsługę swych członków. Stąd w przypadku 
TWK w Noworadomsku oprocentowanie kredytów 
wynosiło 7,5%. Towarzystwo Wzajemnego Kredytu 
w Noworadomsku powstało z inicjatywy Waleriana 
Bugajskiego, Siemieńskiego i Jana Raykowskiego. Działało 
w oparciu o ustawę (statut) zatwierdzoną przez Ministra 
Skarbu w dniu 2 czerwca 1907 roku. Zostało rozwiązane 
prawdopodobnie pod koniec 1918 roku lub nieco 
później, ale na pewno przed 1921 rokiem, bo wówczas 
w siedzibie byłego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu 
rozpoczął działalność Bank Związków Ziemian S.A. 
w Radomsku.
 Kwity Towarzystwa Wzajemnego Kredytu 
w Noworadomsku zostały wyemitowane w początkowym 
okresie I wojny światowej, a więc późnym latem 1914 roku. 
Trudno ustalić dokładną datę ich emisji, ponieważ bony nie 
były datowane. Drukowano je jednostronnie czarną farbą 
na grubym papierze: 5 kopiejek - na papierze kremowym, 
10 kopiejek - jasnofioletowym, 50 kopiejek - zielonożółtym, 
l rubel - jasnobeżowym. Osobliwością tych bonów jest użycie 
tzw. suchego stempla na nominałach 5, 10 i 50 kopiejek. 
Bony były wydawane na okazicieli, których nazwiska, 
nazwy zakładów lub numery kont wpisywano ręcznie 
czarnym tuszem na awersie. Znani są niektórzy z nich: 
Brzęczkowski J., Kuper R., Bcia onet. Rewersy są puste 
lub opatrzone fioletowym odciskiem stempla emitenta 

o średnicy 28 mm i odręcznym podpisem (atrament 
czarny lub czerwony).
 Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu 
nie wyczerpują tematyki związanej z pieniądzem 
zastępczym Radomska. Być może w przyszłości uda się 
uzupełnić naszą wiedzę o nowe wiadomości dotyczące 
już opisanych emisji lub odkryć dotąd nieznane. A jest 
to możliwe, gdyż wśród radomszczańskich bonów brak 
tzw. bonów handlowych, chociaż w dużo mniejszym 
Przedborzu było ich przynajmniej 7 rodzajów. Zupełnie 
zaskakuje nieobecność handlowych bonów żydowskich, 
co biorąc pod uwagę liczebność tej społeczności 
w naszym mieście, jest mało prawdopodobne. 
 Należy również zaznaczyć, że historia pieniądza 
zastępczego w Radomsku nie ogranicza się jedynie do 
okresu I wojny światowej. Znane są przypadki emitowania 
bonów w trakcie Powstania Styczniowego czy w dużo 
nam bliższych czasach. Przykładem może być emisja 
z końca lat 90-tych ubiegłego wieku istniejącej od 
1893 roku Powszechnej Spółdzielni Spożywców Zorza 
w Radomsku (pierwsza nazwa Stowarzyszenie Spożywców 
Urzędników). Są to bony trzech typów o następujących 
nominałach i wymiarach:
 1) 20 i 25 zł - 100 x 75 mm, bez numeracji,
 2) 10 i 20 zł - 97 x 72 mm, numeracja z prawej 
strony, siedmiocyfrowa, w kolorze czerwonym. Znane 
są egzemplarze, w których numer występuje w postaci 
suchego tłoczenia, 
 3) 10, 20, 25 i 50 zł - 132 x 64 mm, numeracja 
z lewej strony w kolorze czerwonym.
Drukowano je na papierze średnim kremowym 
w Drukarni Braci Kamińskich w Radomsku, ul. 
Mickiewicza 5/7. Na wszystkich trzech typach 
widnieją podpisy prezesa Wiesława Kosendka 
(z prawej) i wice-prezesa Janusza Okonia (z lewej). Na 
rewersie bonów III typu umieszczono  napis w trzech 
wersach: BON NIE PODLEGA WYMIANIE/ NA 
GOTÓWKĘ./ Z BONÓW NIE WYDAJEMY RESZTY, 
a z prawej u dołu: Bon ważny do: i ramka, w którą 
wpisywano datownikiem końcowy termin realizacji 
bonu (dzień, miesiąc, rok). Zwykle bony te miały 
3-miesięczny termin realizacji. Wyczerpują one 
znamiona bonów handlowych. Nie podlegały 
wprawdzie wymianie na gotówkę, lecz przecież pełniły 
rolę wynikającą z definicji pieniądza zastępczego. 
Zakłady pracy, instytucje i szkoły z terenu Radomska 
wydawały je swoim pracownikom jako formę bonusów 
świadczonych ze swoich funduszów socjalnych, 
najczęściej w okresie przed świętami.

 Powyższy tekst został wygłoszony jako referat 
na II Ogólnopolskim Seminarium Numizmatycznym 
w Praszce w dniu 19.10.2006 r. oraz na sesji 
popularnonaukowej zorganizowanej przez Oddział PTN 
im. Leszka Czarnego w Radomsku w dniu 11.11.2006 r. 
Zarząd Oddziału PTN w Radomsku zaprasza wszystkich 
chętnych na swoje sesje urządzane dwukrotnie każdego 
roku z okazji Święta 3-go Maja i Święta Niepodległości. 
Terminy ogłaszane są przez Miejski Dom Kultury 
w programie obchodów świąt.
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i zatrudnił strażnika. Rezerwat utworzono w 1957 r. 
Stanowi jakby oazę pośród piaszczysto-skalnego kra-
jobrazu. Wiele stawów o ciekawych nazwach, skałek 
o dziwnych kształtach, jaskiń i specyficzny klimat potęgu-
ją urokliwość tego miejsca. Jaskinia Niedźwiedzia zafascy-
nowała nas swoją wielkością. Tu odkryto kości zwierząt 
m.in. niedźwiedzia jaskiniowego. Będąc w Złotym Potoku 
koniecznie trzeba odwiedzić Pstrągarnię. My też udaliśmy 
się, aby spróbować pstrąga.

Woda ze źródeł Zygmunta i Elżbiety (źródła rzeki 
Wiercicy) zasila najstarszą na ziemiach polskich pstrągar-
nię. Założył ją hrabia Raczyński w drugiej połowie XIX w. 

Teren przeznaczony pod gospodarstwo rybackie obejmo-
wał 22 stawy. Aby dobrze prosperowało zbudowano budy-
nek mieszkalny dla dozorcy. 

Po degustacji smażonego pstrąga udaliśmy się na dalsze 
zwiedzanie. Na południe od Niegowej wyróżnia się pięk-
ny, ogromny wał skalny, a na jego krańcach znajdują się 
dwa potężne, strzeliste groźnie wyglądające, jedne z naj-
piękniejszych na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej 
zamki - „Orle Gniazda”.

Zamek rycerski w Mirowie  wyrósł na tle kamiennej 
pustyni, zbudowano go z tamtejszych skał. Zmieniali się 
właściciele, zamek „rósł w siłę”, ale w czasie wojen szwedz-
kich został zniszczony i w 1787 r. ostatecznie opuszczony. 
Obecnie trwa rekonstrukcja.

Grzędą skalną udaliśmy się na pieszą wędrówkę wśród 
licznych ostańców skalnych i roślin typowych dla tego 
terenu do Bobolic. Tu znajdują się ruiny zamku muro-
wanego, zbudowanego z kamienia łamanego z użyciem 
cegły. Dostępny był jedynie przez most nad fosą. Zwa-
ny jest zamkiem królewskim, gdyż zbudował go Kazi-
mierz Wielki. Położenie zamków przyczyniło się do tego, 
że opowieści miejscowej ludności często łączyły Bobolice 
i Mirów. Bliźniacze zamki były podobno własnością dwu 
braci Mirosława i Boboli. Kiedy Bobola przyłapał na zdra-
dzie swą żonę z bratem, zabił brata, a ją kazał zamurować 
w wieży. Na kamiennym balkonie ponoć do dziś ukazuje się 
biała postać spoglądająca na mirowski zamek. Inne legen-

dy podają, że Bobolice podobnie jak Mirów były siedzibą 
rabusiów ograbiających kupców ciągnących ze Śląska.

Po dniu pełnym wrażeń z bagażem pięknych wspomnień 
wróciliśmy do Radomska z zamiarem zorganizowania 
następnego wyjazdu. Prawdopodobnie będzie to wycieczka 
do Mstowa i Przeprośnej Górki. Chętni mogą zgłaszać swój 
udział u Pani Filarowskiej w Galerii Muzeum.

    Edmunda Bodanka

Pozycje, z których skorzystano:
Szkice monograficzne Janowa i okolicy Mirosław Zwoliński, 

Zamki Jurajskie na Starych Widokówkach Dariusz Kmiotek, Zamki 
i Strażnice Jurajskie informator turystyczny, Legendy i Podania Ziemi 
Częstochowskiej Mirosław Zwoliński, Polska na Weekend Wyd. Pascal.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radmsku.


