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Początkowo zamierzaliśmy opublikować sprawozdanie opisowe

z działalności, jakie Muzeum corocznie składa w Referacie Kultury, Sportu
i Rekreacji Urzędu Miasta Radomska. Doszliśmy jednak do wniosku, że
byłby to tekst zbyt nużący dla osoby nie związanej z pracą tej instytucji. Tak
więc, po zrezygnowaniu z wielu punktów sprawozdania wyliczających np.
odbyte lekcje muzealne, prelekcje i odczyty, zorganizowane i współzorgani-
zowane wystawy objazdowe i oświatowe, zorganizowane i współzorgani-
zowane konkursy dla młodzieży, działalność biblioteki muzeum i tzw. pozos-
tałą działalność, postanowiono wybrać najważniejsze wydarzenia muzealne
i przedstawię je w formie przypomnienia mieszkańcom Radomska tego co
oglądać mogli  i tego o czym wiedzieć powinni.

Co działo się w Muzeum Regionalnym w Radomsku w ubiegłym roku?

Od 1 sierpnia stanowisko dyrektora
Muzeum Regionalnego w Radomsku objął
Pan Krzysztof Zygma.

Najbardziej kosztownym przedsięwzię-
ciem był niewątpliwie remont elewacji pod-
wórzowej ratusza połączony z ociepleniem
ścian budynku i wymianą stolarki okiennej,
który ukończono w lipcu ubiegłego roku.

Najmniej oczywista dla przeciętnego
użytkownika jest działalność naukowa
muzeum. Muzeum nasze było w 2001 roku
współorganizatorem IV Ogólnopolskiego
Sympozjum Muzealnictwa Regionalnego -
gościło uczestników w dniu 14 września.
Przygotowano trasę objazdu naukowego
przez Złoty Potok, Janów, „Św. Annę,
Gidle, Radomsko /W. Bartnik/. Przygo-

towano i wygłoszono referaty: „Radom-
szczańscy Żydzi. Społeczność. Kultura.
Pamiątki“/S. Basiński/, „Działalność
oświatowa Muzeum Regionalnego w
Radomsku“/W. Bartnik/, „Budownictwo
Tatarskie w Stobiecku Miejskim“ /K.
Filarowska/.

Nadto prowadzono nadzór archeolo-
giczny nad pracami ziemnymi Telekomu-
nikacji Polskiej SA, opracowano tekst do
wydawnictwa „Nad górną Wartą“ i prze-
tłumaczono go na język niemiecki, przygo-
towano artykuł dotyczący radomszczań-
skiej OSP, zlecono opracowanie wyników
badań wykopaliskowych na cmentarzysku
Kultury Pomorskiej w Dobryszycach.

Ciąg dalszy na str. 4

Od 1 marca br. czynna jest nowa
wystawa czasowa „Co w budkach
piszczy?!“. Jej autorami są pracownicy
Działu Przyrody Muzeum Górnoślą-
skiego w Bytomiu.

CCoo  ww  bbuuddkkaacchh
ppiisszzcczzyy??

Wystawa ta omawia problemy
związane z ingerencją człowieka w
środowisko naturalne czym niewątpliwie
jest np. rozwieszanie budek lęgowych w
środowisku naturalnym. Staramy się w
niej zwrócić uwagę na negatywne niejed-
nokrotnie aspekty tej „pomocy“. Nie
zawsze dobre chęci prowadzą do
pożądanych efektów. Autorzy wystawy
jednoznacznie opowiadają się za
ochroną naturalnych stanowisk
lęgowych dziuplaków, jako najwłaści-
wszą formą pomocy tym gatunkom.
Tworzenie sztucznych miejsc lęgowych,
jak dowodzą badania naukowe i co stara
się wykazać na wybranych przykładach
wystawa, może wręcz szkodzić przy-
rodzie. Jeśli pomoc jest niezbędna, co
ma najczęściej miejsce na obszarach
intensywnej gospodarki leśnej należy
wiedzieć w jaki sposób możemy ją nieść
przyrodzie najefektywniej. Na
wybranych przykładach zaprezentowano
najpopularniejsze, a zarazem najbar-
dziej przydatne dziuplakom budki.
Przedstawiono również najczęściej
stosowane wymiary oraz sposób ich
wykonania.           Dokończenie na str. 6

Muzeum Regionalne
w Radomsku 

ul. Narutowicza, 97-500 Radomsko

Godziny otwarcia wystaw:
wtorek - piątek 10.00-16.00
sobota - niedziela   11.00-18.00

Ceny biletów:
normalny -2 zł., ulgowy -1,50 zł.
zwiedzanie wystaw z przewod-
nikiem 10 zł. 
lekcja muzealna 10 zł

We wszystkie niedziele
wstęp do Muzeum jest bezpłatny!
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Niniejszy biuletyn został opracowany przy współpracy członków Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum w Radomsku, Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda 
Osterloffa w Radomsku,  Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Partnerstwo" 

i pracowników 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

Budynku „Partnerstwo“ szukało
od dwóch lat. W 2001 roku Urząd
Miasta miał przekazać budynek po
przychodni „Mostostalu“. Sprawy
utknęły w martwym punkcie.
Stowarzyszenie zaczęło szukać w
powiecie. Wójtowie wskazali budynki,
które mogli przekazać „Partnerstwu“.
Wybór padł na byłą szkołę w Krępie.
W grudniu ubiegłego roku podpisano
akt notarialny. „Partnerstwo“ otrzy-
mało na własność budynek szkoły na
działce l, 69 ha.

Teraz architekt sporządza koszto-
rys remontu i adaptacji. „Partner-
stwo“ opracowuje wniosek do
Starostwa o utworzenie i finan-
sowanie warsztatów terapii zaję-
ciowej. Ma go złożyć do końca marca.

Powstanie pierwszych w powiecie
warsztatów terapii zajęciowej jest
konieczne. Stowarzyszenie liczy na
zaangażowanie i pomoc Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Radomsku oraz wszystkich ludzi dobrej
woli. Iwona Stępień

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE?
-Prawo nie pozwala nam dofinan-

sować warsztatów. Postaram się
przekazać informacje skąd można

uzyskać pieniądze. Warto nie tylko
szukać sponsorów, ale zwrócić się na
przykład do Funduszu Ochrony
Środowiska - mówił Jacek Bednarek,
przedstawiciel wojewody łódzkiego,
na spotkaniu 29 stycznia w Urzędzie
Miasta. Przedstawiciele różnych
instytucji, zaproszeni przez sto-
warzyszenie Forum na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Partnerstwo“,
dyskutowali wówczas o losach warsz-
tatów terapii zajęciowej.

Wsparcie, pomoc i informacje o
tym skąd uzyskać fundusze
deklarowali wszyscy goście - poseł,
przedstawiciele - wojewody i starosty,
prezydent miasta, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie i Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Pojawiły
się też konkretne informacje. - Jedna z
radomszczańskich firm przekazała
nowe tapety i kinkiety o wartości 10
tyś. zł - mówił prezes „Partnerstwa“
Marek Śpiewankiewicz.

Warsztaty w Krępie to miejsce dla
około 45 niepełnosprawnych. Będą
tam przebywać w ciągu dnia. Udział w
różnych zajęciach pozwoli im
rozwinąć sprawność, samodzielność i
aktywność. Spotkanie zorganizowane

przez „Partnerstwo“ potwierdziło, że
warsztaty są potrzebne i ważne. Czy
znajdą się pieniądze na ich powstanie
- pokaże czas. O przebiegu spraw
będziemy informować. Iwona Stępień

NIEPEŁNOSPRAWNI
NA OLIMPIADZIE

Fotografie z XI Paraolimpiady
Sydney 2000 „To be the best - być
najlepszym“ można było oglądać w
grudniu w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Na wystawie znalazły się
zdjęcia niepełnosprawnych sportow-
ców walczących o olimpijskie medale.
Autorem ekspozycji był światowej
klasy fotografik - Tomasz Gudzowaty.

Choć niektóre z tych zdjęć mogły
zaszokować zdrowego człowieka - byli
na nich: pływacy bez rąk, biegacze bez
nóg czy koszykarze na wózkach
inwalidzkich, to z fotografii emanowała
wola i radość życia olimpijczyków.

Ekspozycję sprowadził do Radom-
ska Marek Śpiewankiewicz - prezes sto-
warzyszenia Forum na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Partnerstwo“.
Pomogła ją zorganizować Miejska
Biblioteka Publiczna.  Wystawę ozda-
biały kompozycje z suszonych kwiatów z
kwiaciarni „Viola“ . (is)

WWAARRSSZZTTAATTYY  WW  KKRRĘĘPPIIEE

PARTNERSTWO
-Miniony rok był udany. Otrzymaliśmy od gminy Lgota Wielka budynek po szkole podsta-

wowej w Krępie. Po remoncie powstaną w nim warsztaty terapii zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych. Osiągamy w ten sposób nasz główny cel  - mówi prezes stowarzyszenia
Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Partnerstwo“,  Marek Śpiewankiewicz.

Spotkanie w Urzędzie Miasta Radomska

Ze stowarzyszeniem Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Partnerstwo“ można się kontaktować w jego siedzibie przy
ul. Piłsudskiego 77 w Radomsku lub telefonicznie pod numerem: 738 11 39, e-mail: partnerstwo@idn.org.pl
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Ustanowił papież Leon XIII. Dekret
Kongregacji Krzewienia Wiary z dnia 2
maja 1901 roku umożliwił wprowadzenie
go do watykańskiego systemu odz-
naczeń.

Dokument ten został potwierdzony
przez kardynała Mieczysława Halka -
Ledóchowskiego, prefekta wymienionej
kongregacji.

Krzyż Jerozolimski wykonany Jest w
wersji: złotej, srebrnej i brązowej.
Odznaczenie to ma kształt krzyża tzw.
Jerozolimskiego.

Centralnym elementem jest krzyż
duży środkowy, wokół ramion krzyża
umiejscowione są cztery krzyże boczne.
Konstrukcja odznaczenia ma wymiar
symboliczny i nawiązuje do pięciu ran
Chrystusa.

Na awersie widnieje medalion z wi-
zerunkiem fundatora odznaczenia oraz
napis w języku łacińskim „Pociągnęła
nas miłość do Chrystusa Ukrzyżowa-
nego“.

Na ramionach krzyża środkowego
widoczne są cztery mniejsze medaliony,
przedstawiają: Narodzenie Chrystusa,
Zwiastowanie Najświętszej Dziewicy,
Chrzest i Ostatnią Wieczerzę.

Rewers różni się tylko treścią i sym-
boliką zawartą w pięciu medalionach.

Napis w Języku łacińskim informuje:
„Pamiątka pobożnej pielgrzymki do
Jerozolimy“.

-W środkowym medalionie ukazany
jest wizerunek Chrystusa Zmartwych-
wstałego.

Znajdujące się medaliony na ramio-
nach przedstawiają ważne wydarzenia z
życia Chrystusa: Jezus w Ogrójcu, uko-
ronowanie cierniem, biczowanie, przybi-
cie do krzyża.

Rozporządzenia papieskie zezwalają
na noszenie Krzyża podczas uroczystości
kościelnych. Posiadacze tego odz-
naczenia stawali się członkami Armii
Krzyża Świętego.

Jerozolimski Krzyż Honorowy mogli
otrzymać katolicy, którzy odbyli piel-
grzymkę do Ziemi św. i uiścili ustaloną
opłatę. Krzyż, który opisałem i przed-
stawiłem posiadam w wersji brązowej.
Taksa pobierana za krzyż przeznaczana
była na rzecz Ziemi Św.

Wstążka krzyża ma barwę czerwoną,
obrzeża biało-żółto-białe, na wstążce
widoczne są niebieskie prążki. Wg. po-
siadanych wiadomości można zaznaczyć
że liczba polskich żołnierzy, którzy wal-
czyli na Bliskim Wschodzie podczas II
wojny św. i zostali tym krzyżem uhono-
rowani wynosi kilka tysięcy.

Informację o odznaczeniu uzyskano
na podstawie opacowanego katalogu:
BROŃ I BARWA NIEPODLEGŁEJ
POLSKI 1918-1978.

Opracował:
Ryszard Olczyk

Z KOLEKCJONERSKIEJ SZUFLADY

JJEERROOZZOOLLIIMMSSKKII  
KKRRZZYYŻŻ    HHOONNOORROOWWYY

W związku z planowanym opracowaniem książkowym na temat historii Służby
Zdrowia Radomska i okolic, proszę serdecznie o udostępnianie jakichkolwiek
materiałów (dokumentacji, różnego rodzaju zdjęć, notatek służbowych itp.).

Za pomoc z góry serdecznie dziękuję.
Jan Półrola
97-500 Radomsko, ul. Sienkiewicza 48, tel. 682 29 99

RRaaddoommsskkoo
zz  ppoocczząąttkkóóww
XXXX  wwiieekkuu

Ulica Piotrkowska

Kino „Kinema“

Ulica Żabia

Ulica Przedborska



NASZ ŚWIAT4

Tym co najbardziej zapada w pamięć są
kolejne wystawy czasowe.Tak więc rok
rozpoczęła „Broń łowców i myśliwych
czterech kontynentów“ ze zbiorów Pań-
stwowego Muzeum Etnograficznego w
Warszawie. Prezentowano tu unikalne
egzemplarze egzotycznej broni, często
pochodzące jeszcze z końca XVIII w. - wie-
lokrotnie jedyne okazy w zbiorach polskich.

Poczym na krótko wystawiono
„Poczet królów i władców polskich z pa-
łacu w Kruszynie“.

Później Radomszczański Klub Kolek-
cjonerów urządził wystawę złożoną z pry-
watnych zbiorów swoich członków.

Na początku maja udostępniono wys-
tawę archeologiczno-fotograficzną „Nad
górną Wartą“. Prezentującą rzekę jako
arterię komunikacyjną, źródło wody i po-
żywienia, wokół którego od najdaw-
niejszych czasów skupiało się osadnictwo.
Pokazującą rolę Warty w kształtowaniu
krajobrazu i  życiu przyrody. Zobrazo-
wano odcinek rzeki od źródeł do sztucz-
nego zbiornika w Jeziorsku. Pomysłodaw-
czynią i komisarzem wystawy była Pani
Bożena Błaszczyk - ówczesna dyrektorka
Muzeum. Eksponaty archeologiczne
wypożyczyły muzea w Radomsku, Częs-
tochowie, Wieluniu i Sieradzu. Przygo-
towania części fotograficznej podjęło
się Radomszczańskie Towarzystwo

Fotograficzne  im. Edmun-
da Osterloffa. Współpra-
cowało ono z Łódzkim
Towarzystwem Fotografi-
cznym, Galerią Fotografii -
Centrum Kultury „Zamek“
w Poznaniu Fotoklubem RP
Oddział Częstochowski i
Sieradzkimi Parkami Krajo-
brazowymi. Komisarzem tej
części był Pan Karol
Walaszczyk. Wystawę moż-
na było oglądać w Radom-
sku, Częstochowie, Wielu-
niu, a obecnie jest ekspono-
wana w Muzeum Okręgo-
wym w Sieradzu. 

Od września - piękna
wystawa polskiego malarst-
wa krajobrazowego z końca
XIX i początku XX wieku
ze zbiorów Muzeum Okrę-
gowego w Lesznie zatytu-
łowana „Cztery pory roku“.
Prezentowano tu obrazy
Leona Wyczółkowskiego,
Kazimierza Lasockiego,
Józefa Graczyńskiego,
Edmunda Cieczkiewiecza,
Michała Wywiórskiego,

Józefa Krasnowolskiego, Bronisławy
Rychter-Janowskiej i wielu innych. W cza-
sie trwania tej wystawy na środku sali
dostawiono gabloty w których Polskie
Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im
Leszka Czarnego w Radomsku przygo-
towało wystawę „Gubernia piotrkowska -
pieniądz zastępczy“.

W listopadzie otwarto wystawę
pokonkursową rzeźby ludowej „Mój
Jubileusz 2000“. W wojewódzkim
konkursie poświęconym jubileuszowym
rozważaniom wzięło udział ponad czter-
dziestu rzeźbiarzy ludowych z terenu

całego województwa. Pierwsze miejsca
zajęli Antoni Baran i Stanisław Korpa.
Konkurs zorganizowało Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum w Radomsku przy
współpracy Muzeum Regionalnego w
Radomsku i wszystkich muzeów woje-
wództwa łódzkiego. Fundatorami
nagród byli: Urząd Marszałkowski w
Łodzi, Urząd Miejski w Radomsku i
Muzeum Regionalne w Radomsku.
Tradycyjny poczęstunek w czasie
uroczystego rozdania nagród ufun-
dowali: Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Radomsku /nabiał/ i
Roman Siedlecki /tradycyjne pieczywo
i ciasta/.

W końcu listopada pokazano piękną
wystawę poplenerową Radomszczań-
skiego Towarzystwa Fotograficznego im
E. Osterloffa, na której zaprezentowano
fotogramy uczestników pleneru „Natura
i krajobraz 2001“.

Tuż przed Świętami Bożego Naro-
dzenia otwarto wystawę „Szopka w kul-
turze ludowej“ - pokazano tu szopki
wykonane przez ludowych artystów
pracujących w drewnie i ceramice oraz
nieliczne przykłady ludowego malarstwa.
Eksponaty pochodziły z Muzeum Wsi Ra-
domskiej w Radomiu i zbiorów własnych.

W muzeum spotykano się wielokrot-
nie, bywało wręcz tłumnie, przy okazji
organizowanych koncertów, otwarć wys-
taw i spotkań.

Koncert w wykonaniu uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej im.
Grażyny Bacewicz w Radomsku uświet-
nił otwarcie wystaw: „Nad górną Wartą“,
„Gubernia piotrkowska - pieniądz
zastępczy“, „Cztery pory roku“.

Na zakończenie wystawy „Cztery pory
roku“ Kwintet AD LIBITUM wykonał
„Cztery pory roku“ Antonio Vivaldiego.

Występy kapeli ludowej TRAM-

MMuuzzeeuumm  RReeggiioonnaallnnee  ww  22000011  rrookkuu

Otwarcie wystawy „Cztery pory roku“

Ciąg dalszy ze str. 1

Zdjęcie z wystawy „Nad górną Wartą“
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BLANKA z Opoczna towarzyszyły
uroczystemu otwarciu i pożegnaniu wys-
tawy „Mój Jubileusz 2000“.

W ramach współorganizowanego
wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muze-
um w Radomsku, ZHP Komendą Hufca
Radomsko, Zakonem oo franciszkanów
„Świątecznego spotkania z tradycją i kul-
turą“ odbyło się otwarcie wystawy
„Szopka w Kulturze ludowej“ i koncert
kolęd w wykonaniu Radomszczańskiej
Kapeli Podwórkowej, a w kościele przy
klasztorze „Przekazanie Betlejemskiego
Światełka Pokoju“, wykład „Francisz-
kańska tradycja urządzania stajenki
betlejemskiej“ i koncert kolęd w wyko-
naniu  Towarzystwa Śpiewaczego im. S.
Moniuszki.

Wystawę „Natura i krajobraz“ poże-
gnano wieczorem muzealnym, na który
złożyły się : „Obraz powstania listopado-
wego w poezji romantycznej i muzyce
Chopina“ w wykonaniu uczniów
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radom-
sku, Wieczór autorski poety Macieja
Adamkiewicza, Pokaz prac Kariny
Wtorkiewicz i spotkanie z autorką.

1 grudnia zaproszono dzieci niepeł-
nosprawne i dzieci ze Świetlic Integra-
cyjnych na wieczór „Mikołaj w muze-
um“. Dzieci oglądały spektakl teatralny
„Pchła Szachrajka“ w wykonaniu akto-
rek Teatru Lalek ARLEKIN w Łodzi,

a Święty Mikołaj rozdawał im słodycze.
Wraz z Towarzystwem popierania

Powiatu Radomszczańskiego im. Włady-
sława Reymonta i Miejskim Domem
Kultury w Radomsku, Muzeum było
współorganizatorem obchodów „Stan
wojenny -XX rocznica“. Jego wkład pole-
gał na przeprowadzeniu  spotkania z sena-
torem Zbigniewem Romaszewskim i zor-
ganizowaniu wystawki oświatowej w holu.

Muzeum było miejscem spotkań:
Towarzystwa Popierania Powiatu
Radomszczańskiego im. Władysława
Reymonta, Stowarzyszenia „Młode
Radomsko“, ZHP Hufiec Radomska,
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w
Radomsku.

Głównymi, ustawowymi obowiązkami
muzeów są gromadzenie, konserwacja i
opracowanie zbiorów. Muzeum radom-
szczańskie prowadzi cztery Działy. Dział
Archeologiczny zyskał 208 pozycji katalo-
gowych. Dział Historii wzbogacono o 31
eksponatów / 3 zakupy na kwotę 170 zł. i
28 darów o wartości 605 zł./. Do Działu
Sztuki pozyskano 14 eksponatów / 5
zakupów na kwotę 1.100 zł. i 9 darów o
wartości 7.150 zł./. Dział Etnograficzny
otrzymał 6 eksponatów /1 zakup za kwotę
80 zł i 5 darów o wartości 260 zł./. Łatwo
zauważyć, że zakupiono 9 eksponatów za
kwotę 1.350 zł. -otrzymano zaś w darze 42
przedmioty o łącznej wartości 8.015zł. Tak
więc hojność Radomszczan sześciokrot-
nie przekroczyła możliwości finansowe tej
instytucji.

Najhojniejszymi ofiarodawcami w
ubiegłym roku byli Pani Elżbieta
Szczepaniak i Pan Mieczysław Piotrowski.

Mimo szczupłych środków Muzeum
starało się konserwować posiadane zbio-
ry. Odebrano z konserwacji żarna rota-
cyjne i wraz z odpowiednią aranżacją
plastyczną umieszczono na stałej wys-
tawie etnograficznej. Zakonserwowano
tableau Ochotniczej Straży Pożarnej z
1922r. podarowane przez Panią Urszulę
Michalską - eksponat jest częścią stałej
wystawy historycznej. Wykonano też
konserwację wełnianego kobierca
wschodniego podarowanego przez
siostry bernardynki z Krakowa.

Muzeum cieszy się stale rosnącą
popularnością wśród mieszkańców mias-
ta - w ciągu 2001 r. zwiedziły ją 5.684
osoby.

Rzeźba z wystawy „Mój jubileusz“

Fragment wystawy „Szopka w kuturze ludowej“

Muzeum Regionalne w Radomsku zaprasza do zwiedzania: wystawy
okolicznościowej „3 MAJA - ŚWIĘTO KONSTYTUCJI“, wystawy cza-
sowej „CO W BUDKACH PISZCZY?!“ oraz wystaw stałych.

W dniach od 3 do 5 maja w Muzeum Regionalnym w Radomsku wys-
tawiony będzie Akt Nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Radomska - Papieżowi Janowi Pawłowi II.

Przed Muzeum od strony Placu 3 maja sprzedawane będą wydawnict-
wa muzealne oraz reprodukcje starych pocztówek (NOWORADOMSK,
RADOMSKO).

Muzeum Regionalne w Radomsku zaprasza na koncert kwartetu
„AD LIBITUM“ z Częstochowy (sala sztuki, sobota 4 maja godz. 19.00)
oraz na spektakl teatralny dla dzieci pt. „Przygody Wróbelka Elemelka“
wyk. Anita Pawlak-Zygma (sala wystaw czasowych, niedziela 5 maja godz.
12.00).

Muzeum Regionalne w Radomsku czynne będzie 3, 4 i 5 maja w godzi-
nach 11.00-18.00. Wstęp bezpłatny.



Kalendarium działań
Towarzystwa Fotograficznego
im.Edmunda Osterloffa w Radomsku
w 2001 roku

5. 01. 2001 - Galeria Miejskiego Domu Kultury w Radomsku - Otwarcie Wystawy
Poplenerowej z VI Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego „Natura i
Krajobraz 2000“ Druk Katalogu Wystawy Poplenerowej.

12-14. 04. 2001 - Plener Fotograficzny członków Towarzystwa na terenie Załęczań-
skiego Parku Krajobrazowego.

11. 05. 2001 - Sale Wystawowe Muzeum Regionalnego w Radomsku. Otwarcie
Wystawy Fotograficzno-Archeologicznej „Nad górnąWartą“. Druk Katalogu
Wystawy - albumu „Nad górną Wartą“.

17-20. 05. 2001 - VII Ogólnopolski Plener Fotograficzny „Natura i Krajobraz 2001“
na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

3. 08. 2001 - Miejska Galeria Sztuki w Łodzi. Otwarcie Wielkiej Wystawy
Fotograficznej i promocja almanachu „Mistrzowie polskiego pejzażu“ - udział
członka Towarzystwa w Wystawie i prezentacji w albumie.

8. 10. 2001 - Muzeum Regionalne w Częstochowie. Otwarcie Wystawy
Fotograficzno-Archeologicznej „Nad górną Wartą“.

8. 10. 2001 - Plener Fotograficzny członków Towarzystwa „KONOPNICA“
10. 11. 2001 - Jury II Biennale Fotografii Czarno-Białej im.Edmunda Osterloffa

„Postać ludzka w pejzażu“ .Przewodniczący Jury Pan Stanisław Różewicz.
23. 11. 2001 - Sale Wystawowe Muzeum Regionalnego w Radomsku. Otwarcie

Wystawy Poplenerowej VII Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego „Natura
i Krajobraz 2001“. Druk Katalogu Wystawy Poplenerowej.

28. 12. 2001 - Galeria Wystawowa Miejskiego Domu Kultury. Otwarcie Wystawy
Pokonkursowej II Biennale Fotografii Czarno-Białej im.Edmunda Osterloffa
„Postać ludzka w pejzażu“. Druk Katalogu Wystawy Pokonkursowej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 kwietnia br. odbyło się walne
Zebranie Członków Towarzystwa Fotograficznego im Edmunda Osterloffa w
Radomsku, na którym wybrano Zarząd w składzie :

Karol Walaszczyk - Prezes
Wacław Mazurek - Wiceprezes
Jakub Lechowski - Skarbnik

Siedzibą Towarzystwa jest:
Miejski Dom Kultury w Radomsku ul.Brzeźnicka 5
Adres dla korespondencji:
97-500 RADOMSKO ul.Krakowska 4 m l

Jedynie one mogą być gwarancją
pomocy efektywnej. Wystawa prezentu-
je również, na wybranych przykładach,
błędy popełniane przy wykonaniu i za-
wieszaniu budek co w konsekwencji jest
najczęstszym powodem zniszczenia lęgu
przez drapieżniki czy też warunki atmos-
feryczne. Na wystawie przedstawiono
wraz z najpopularniejszymi dziuplakami
również inne zwierzęta, które w więk-
szym czy mniejszym stopniu związane są
z budkami ptasimi. W jednej z części
wystawy, obok zwierząt drapieżnych
pustoszących budki, przedstawiono
zwierzęta, których obecność w sztucz-
nych dziuplach dla wielu jest zaskocze-
niem. Na wystawie można zapoznać się z
owadami, które z różnych powodów
zasiedlają gniazda ptaków, czy też puste
budki. Duży fragment ekspozycji
poświęcony jest szerszeniom. Gatunek
ten w Europie Zachodniej ze względu
na spadek jego liczebności został objęty
programem ochronnym, w ramach
którego rozwiesza się tam dla nich budki
specjalnej konstrukcji. Część ekspozycji
poświęcono nietoperzom, które również
chętnie zasiedlają budki lęgowe.

Ponadto wystawa prezentuje na ogół
nieznane formy „budek“ dla owadów
oraz niektórych gatunków ptaków czy
nietoperzy. Autorzy proponują również
inne spojrzenie na nasze domy jed-
norodzinne czy bloki, które dla różnych
gatunków zwierząt są potencjalnymi
„budkami lęgowymi“ .Atrakcję wystawy
stanowią, wykonane w pracowni prepara-
torskiej Działu Przyrody Muzeum
Górnośląskiego zestawy eksponatów.

Wystawa ze względu na tematykę
jest kierowana głównie do uczniów i stu-
dentów, czy kół zainteresowań oraz
osób, które chcą prowadzić aktywną
ochronę przyrody.

Roland Dobosz

CCoo  ww  bbuuddkkaacchh
ppiisszzcczzyy??  dokończenie ze str. 1


