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WAKACJE W MUZEUM
Wszystkich   mieszkańców   miasta   

zapraszamy   na   niedzielne   spotkania 
„Do zobaczenia w muzeum”:

20.07. godz. 10.00-18.00 Pokaz sztan-
daru OSP w Radomsku z napisem 
„Municypalność m. Radomska swojej 
Straży Ogniowej Ochotniczej 1881-1918” 
(po konserwacji).

27.07. godz. 12.45 otwarcie wystawy 
„Z dawna Polski Tyś Królową. Pamiątka 
z pielgrzymki do Jasnej Góry” ze zbio-
rów Muzeum Częstochowskiego, Muzeum 
Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum 
Regionalnego w Radomsku.

03.08. godz. 10.00-18.00 Pokaz daw-
nych kart pocztowych z Radomska i okolicy.

10.08. godz. 10.00-18.00 Pokaz Mapy 
Prus Południowych (1802-1803) autorstwa 
Dawida Gilly wydanej w Berlinie, nowego 
zakupu muzeum.

17.08. godz. 10.00-18.00 pokaz zre-
konstruowanych popielnic kultury łużyc-
kiej pozyskanych w wyniku prac wykopa-
liskowych prowadzonych 19-31.05.2003 r. 
w Strzelcach Wielkich w powiecie pajen-
czańskim.

24.08. godz. 18.00 otwarcie wystawy 
poplenerowej IX Ogólnopolskiego Pleneru 
Fotograficznego „Natura i Krajobraz” 
Krzętów 2003 (Radomszczańskie Towa-
rzystwo Fotograficzne im. E. Osterlofa).

31.08 godz.18.00 Koncert VIVO TRIO 
- Mozart, Piazzola

Lipiec-sierpień - wystawa PRAC 
PLASTYCZNYCH STYPENDYSTÓW 
FUNDACJI INICJATYW KULTU-
RALNYCH.

21-24.07. oraz 18-21.08. w godzinach 
od 9.00-12.00 - „Wakacyjne Warsztaty 
Plastyczne” - prowadzi Stanisław 
Imieniński.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Regionalnego w Radomsku i Muzeum 
Regionalne w Radomsku zapraszają dzieci 
ze szkół podstawowych spędzające wakacje 
w mieście na piątkowe wycieczki - „Lato z 
muzeum” w dniach 18.07., 25.07., 01.08., 
08.08., 22.08., 29.08.

W  godzinach od 8.00 do 16.30 dzieci 
zwiedzać będą ciekawe miejsca w powiecie 
radomszczańskim i okolicach.

Prosimy zgłaszać się od poniedziałku 
do środy w każdym tygodniu (uczestnicy 
zapisywani będą do wyczerpania miejsc).

W roku 2003 od połowy maja 
przez dwa tygodnie Instytut Arche-
ologii Uniwersytetu Łódzkiego 
wspólnie z Muzeum Regionalnym 
w Radomsku prowadzili badania 
wykopaliskowe na terenie miejsco-
wości Strzelce Wielkie w powiecie 
Pajęczno. W ich wyniku odkryto gro-
by popielnicowe kultury łużyckiej 
z grupy górnośląsko-małopolskiej.

Kultura łużycka na ziemiach pol-
skich pojawiła się w młodszej epoce 
brązu (1300-700 lat p.n.e.) i trwała 
do końca okresu halsztackiego, czyli 
od 700 do 400 lat p. n. e. Wyróżnio-
no trzy etapy rozwoju kultury łużyc-
kiej: wczesny (od końca II do IV 
okresu epoki brązu, kiedy to nastą-
piło uformowanie kultury łużyckiej), 
środkowy (IV i V okres epoki brązu, 
pełny rozwój kultury oraz rozkwitu 
poszczególnych grup) i późny (wcze-
sna epoka żelaza, czyli Hallstatt C 
i D, na niektórych terenach do okre-
su lateńskiego, kiedy kultura łużycka 
zaczyna zanikać). Swą nazwę kultura 
ta zawdzięcza odkrytym na terenie 
Łużyc cmentarzyskom ciałopalnym. 

Jej zasięg terytorialny był bardzo 
duży i obejmował dorzecze Wisły, 
dorzecze Odry, dużą część dorze-
cza Łaby i północną część dorzecza 
Dunaju.

Kultura łużycka nie była tworem 
jednolitym. Dzieliła się na grupy, 
w których wyróżnić można zarówno 
cechy łużyckie jak i lokalne. Wspól-
ne dla całej kultury łużyckiej były: 
gospodarka, osadnictwo, budow-
nictwo i produkcja ceramiki (mimo 
pewnych różnic lokalnych). Przed-
stawiciele tej kultury mieli podob-
ne poglądy i wierzenia. Przeważnie 
stosowano obrządek ciałopalenia, 
a szczątki składano w glinianych 
naczyniach, które nazywamy popiel-
nicami. Groby wyposażano często 
w mniejsze naczynia, a także w 
metale, np. ozdoby, narzędzia, broń. 
Cmentarzyska łużyckie były rozległe 
i długo użytkowane. Zdarzały się jed-
nak także pochówki ciałopalne pod 
kurhanami lub wspólne występowa-
nie pochówków szkieletowych i cia-
łopalnych.

Dokończenie na str. 3

Wykopaliska archeologiczne
w Strzelcach Wielkich



NASZ ŚWIAT2

Niniejszy biuletyn został opracowany przy współpracy członków Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum w Radomsku, Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda 

Osterloffa w Radomsku,  Radomszczańskiego Klubu Kolekcjonera
 i pracowników Muzeum Regionalnego w Radomsku. 

Niniejsza publikacja została sfinansowana przez: Urząd Miasta Radomska, 
Muzeum Regionalne w Radomsku i Studio Poligraficzne "Soldruk"

97−500 Radomsko
ul. Klonowa 7, tel./fax (44) 682 64 31

Skład i druk

Wprawdzie są już wakacje  -  pora  
odpoczynku  dla uczniów  i  studen-
tów, ale też pora egzaminów wstęp-
nych na studia, więc może to i dobra 
chwila, by przypomnieć jak to było 
być akademikiem w czasach II Rze-
czypospolitej.

Podjęcie edukacji ze względu na 
małą ilość szkół, ciężkie warunki 
materialne rodziców, konieczność 
wnoszenia opłat za naukę - nie było 
sprawą powszechną. Istniały wpraw-
dzie bezpłatne szkoły publiczne i 
organizacji społecznych lecz uczęsz-
czała do nich niewielka grupa mło-
dzieży. Jeszcze trudniejszym zada-
niem było kontynuowanie nauki w 
wyższych uczelniach. Nie zabrakło 
jednak młodych ludzi chętnych do 
zdobywania wiedzy, nie zabrakło 
również rodziców znających wartość 
wykształconych obywateli dla odbu-
dowującej się ojczyzny.

Właściwie problemy ówczesnych 
studentów podobne były dzisiejszym 
- brak miejsc w akademikach, brak 
pieniędzy na utrzymanie, podręcz-
niki i dojazdy. Najczęściej ucząc się 
młodzi ludzie musieli równocześnie 
pracować. Dziś działa system stypen-
diów- socjalnych oraz system promu-
jący dobre wyniki w nauce. Dawniej 
studenci pomagali sobie wzajemnie 
tworząc rozmaite koła samopomo-
cowe. W Warszawie powstała Cen-
trala Akademickich Bratnich Pomo-
cy skupiająca koła prowincjonalne.

6 listopada 1921 roku w Radom-
sku rozpoczęło działalność Radom-
skowskie Koło Akademickie. Celem 
Koła była jednakże nie tylko pomoc 
materialna lecz również „skupienie 
młodzieży akademickiej dla kultu-
ralnego, obywatelskiego i towa-
rzyskiego jej wyrobienia” / Statut 
Rozdz. I § 4/. Fundusze pochodziły 
„a / ze składek członków, b / z ofiar, 
darowizn, zapisów, c / z dochodów z 
odczytów, rautów, koncertów itp.” / 
Statut Rozdz. II § 7 /.

Na początek do koła przystąpi-

ło 40 osób - studentów uczelni war-
szawskich / wg spisu ludności z 1921 
r. w Radomsku liczba młodzieży 
w wieku 16-20 lat wynosiła 2527 /. 
Pierwszy Zarząd tworzyli: Wacław 
Starostecki, Edward Cybulski, Jerzy 
Majewski, Fabian Wróblewski, Wła-
dysław Fabiani. Wkrótce opracowa-
no statut będący podstawą działania 
stowarzyszenia. Udzielano doraźnej 
pomocy finansowej w formie poży-
czek, załatwiano miejsca w domach 
studenckich, ulgi w opłatach czesne-
go, wyjazdy wakacyjne.

Założono bibliotekę naukową. 
Źródłem dochodów były też kwesty 
uliczne - szczególnie dużo zbierano 
podczas rokrocznie obchodzonego 
Tygodnia Akademika. Urządzano 
też dochodowe zabawy taneczne i 
Wieczory Akademickie.

Wsparciem dla stowarzyszenia 
stało się utworzenie Koła Przyjaciół 
Akademika. Zebranie założyciel-
skie odbyło się 4 stycznia 1923 roku. 
Powołano Zarząd Tymczasowy, w 
skład którego weszli mec. E. Achen-
bach, dr-owa Niewiarowska, ks. kan. 
Jankowski, starosta Harmata, dr 
Paciorkowski i K. Rago. Obie orga-
nizacje działały teraz wspólnie.

5 stycznia 1924 roku w sali Ratusza 
odbył się Bal Akademicki. Wpraw-
dzie dochód z imprezy nie był duży, 
ale podobno towarzysko zabawa 
była nad-
zwyczaj 
udana. 
Nieste-
ty, wielu 
z zapro-
szonych 
gości nie 
przyszło. 
Powo-
dem były: 
„ciężkie 
warun-
ki egzy-
stencji 
(...) oraz 

obawa przed nieuniknionym chło-
dem na sali balowej i w ubikacjach 
Ratusza...” /Gazeta Radomskow-
ska 1924 Nr 4 /. Na 9 lutego 1924 
roku zapowiedziano kolejny bal, 
tym razem maskowy, pod hasłem 
„Maskaradowych uciech i tajemnic 
moc”. Członkowie RKA wspólnie z 
Polską Macierzą Szkolną prowadzili 
akcję oświatową. Wygłaszali odczy-
ty m.in. w Radomsku, Pławnie, Sto-
biecku Miejskim i Szlacheckim, Nie-
dośpielinie, Gidlach, Ciężkowicach. 
W Pławnie zorganizowali i urządzili 
bibliotekę PMS. Wspólnie prowa-
dzono akcję zbierania książek dla 
Kresów Wschodnich.

13 czerwca 1926 roku powołano 
komitet redakcyjny w celu przygoto-
wania do druku jednodniówki „Aka-
demik Radomskowski”. Niestety, 
trudności finansowe spowodowały, 
że jednodniówka ukazała się dopie-
ro w 1927 roku. Obszerne to wydaw-
nictwo to nie tylko podsumowanie 
dotychczasowych osiągnięć obu kół 
- zawiera też opowiadanie, poezje i 
artykuły z dziedziny życia gospodar-
czego państwa i powiatu.

Kończący studia członkowie 
Radomskowskiego Koła Akademic-
kiego zasilali szeregi Koła Przyjaciół 
Akademika. Teraz to oni wspoma-
gali młodszych kolegów, spłacając 
w ten sposób swój dług wobec orga-
nizacji.

Grażyna Pezowicz
Muzeum Regionalne w Radomsku

Akademik Radomskowski
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Dokończenie ze str. 1
Charakterystycznym zjawiskiem 

dla kultury łużyckiej była również 

intensyfikacja osadnictwa. Na nie-
których terenach spotkać można 
skupiska osad, często bardzo roz-
ległych i długo zamieszkiwanych. 

Cmentarzysko, którego część 
odkopano w Strzelcach Wielkich, 
należało do grupy górnośląsko-mało-
polskiej kultury łużyckiej. Była to 
grupa, która powstała w III okresie 
epoki brązu. Obejmowała obszar 
wschodniej i północnej części Gór-
nego Śląska, zachodnią część Mało-
polski, południowo-wschodnią część 
Wielkopolski. Grupa była zróżnico-
wana wewnętrznie i dzieliła się na 
cztery podgrupy: kępińską, często-
chowsko-gliwicką, krakowską i kie-
lecką. W grupie górnośląsko-mało-
polskiej można wyróżnić trzy fazy: 

wczesną (III i IV okres epoki brą-
zu), klasyczną (V okres epoki brązu i 
początek wczesnej epoki żelaza) oraz 

późną (koniec 
okresu halsztac-
kiego i początek 
okresu lateńskie-
go). Ludność tej 
podgrupy budo-
wała grody. 

Stanowisko 
archeologicz-
ne w Strzelcach 
Wielkich odkryte 
zostało podczas 
prac polowych. 
Znajduje się ono 

po prawej stronie drogi prowadzącej 
ze Strzelec Wielkich do Pajęczna, na 
południowym 
stoku, łagod-
nie schodzą-
cym w dolinę 
Pisi, oddalonej 
o około 300 m. 
Już w latach 80-
tych odkryli je 
okoliczni miesz-
kańcy, którzy 
orząc i wydoby-
wając piasek na 
swoich polach 
natrafili na licz-
ne skorupy, a 
niekiedy na całe popielnice. Odkry-
ciami mieszkańców zainteresował się 

dyrektor Szkoły 
Podstawowej w 
Zamościu pan 
Sławomir Kry-
staszek, z zawo-
du archeolog. 
Powiadomił on 
odpowiednie 
służby konser-
watorskie, które 
zleciły przepro-
wadzenie badań. 
W ciągu dwóch 
tygodni badań 
przekopano trzy 
ary, na których 
odkryto około 40 
popielnic. Cmen-

tarzysko datowane jest na okres od 
1000 do 800 lat p. n. e. Badania trwa-
ły zbyt krótko, by można było usta-
lić zasięg cmentarzyska. Urny znaj-
dowały się płytko w ziemi (od 20 
do 40 cm), dlatego większość z nich 
zniszczona była przez orkę. Odkry-
te popielnice wykonane były z gliny, 
ręcznie lepione. Nie znano jeszcze 
wtedy koła garncarskiego. Dwie urny 
odkopano razem ze znajdującymi 
się obok nich maleńkimi naczynia-
mi, zwanymi przystawkami grobowy-
mi, w których prawdopodobnie skła-
dano napoje i pożywienie. W paru 
popielnicach takie niewielkie naczy-
nia były wewnątrz. Znaleziono tylko 
kilka przedmiotów brązowych, m. in.: 
brązowy sierp, grot strzały i brązową 

sprężynkę. Znaleziono również frag-
menty brązowego drucika oraz meta-
lowe kółka. Z innych zabytków odna-
leziono gliniany wisiorek i glinianą 
grzechotkę. 

Odkopane zabytki przetranspor-
towano do Instytutu Archeologii w 
Łodzi, gdzie będą poddane konser-
wacji. Popielnice zostaną zrekonstru-
owane, a zawarte w nich przepalone 
kości oddane do analizy antropolo-
gicznej, w wyniku której ustalony 
zostanie być może wiek i płeć zmar-
łych. Po przeprowadzeniu wszystkich 
badań i rekonstrukcji, zabytki odkry-
te na terenie Strzelec Wielkich będą 
eksponowane w Muzeum Regional-
nym w Radomsku. 

Krzysztof Błaszczyk 
Muzeum Regionalne w Radomsku.

Wykopaliska archeologiczne
w Strzelcach Wielkich

Od lewej: studentka Magdalena Błaszczyk, mgr Aleksander Andrzejewski, 
mgr Mariusz Rychter, mgr Paweł Zawilski, pracownik zatrudniony przy 
wykopach, mgr Krzysztof Błaszczyk, pracownik zatrudniony przy wykopach.
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Temat, który pragnę przedstawić związany jest z prze-
mysłem browarnianym. Będzie dotyczył symboliki użyt-
kowej dla potrzeb omawianego przemysłu. A zatem, 
przedmiotem moich dociekań będzie etykietka piwna. 
Każdy hobbysta, np., który zbiera białą broń, porcelanę, 
zegary i m.in. etykietkę piwną będzie starał się odtwo-
rzyć jak najwięcej faktów z tym przedmiotem związanych. 
Zawsze więc, będzie próbował poznać historię swojego 
eksponatu. Spróbuję rozważyć rzecz jaką jest etykietka 
piwna, która spełnia nie tylko rolę informacyjną, ale któ-
ra jest również elementem pożądania wielu kolekcjone-
rów. Etykietka przez długie lata w okresie jej eksploata-
cji była niedoceniana. Wg. wyczytanej informacji, mogę 
to zaznaczyć, że jej początek sięgał końca XIX wieku. W 
okresie międzywojennym kolekcjonerzy odnaleźli jej róż-
norodność dostrzegli piękno tej małej formy graficznej. 
Rozwój gospodarczy i powolna likwidacja analfabety-
zmu w Polsce i w Europie spowodowała dostęp do miej-
sca pracy, a co za tym idzie i dostęp do wynagrodzenia za 
wykonaną pracę.

Taka sprzyjająca sytuacja pozwoliła obywatelom danej 
społeczności na korzystanie również z dobrodziejstw 
przemysłu browarnianego. Rozwój omawianego profi-
lu produkcji pozwolił na rywalizację pomiędzy produ-
centami piwa. Konkurencja wniosła, wiele ciekawych 
nowych form symboliki browarnianej. Różnorodność, 

wielobarwność, tematyka heraldyczna, tematy związane 
z regionem, zawarte na etykiecie piwnej, pozwoliły tej 
dziedzinie kolekcjonerskiej na szybki rozwój. Dzisiejsza, 
ta najnowsza odmiana etykietki, to nie rzadko małe dzie-
ło sztuki, które emanuje swoją energią na potencjalnego 
nabywcę.

Trzeba pamiętać, że w Klubach Kolekcjonerów dzia-
łają zgodnie zbieracze białej broni, filateliści, numizma-
tycy, miłośnicy starych przedmiotów użytkowych i ozdob-
nych, zegarów i muszli. Myślę, że dla hobbystycznej pasji 
nie może być żadnych ograniczeń. W środowisku zbiera-
czy podkreśla się, że kolekcja w rozumieniu jako zbiór 
jednorodny posiada szczególną wartość naukową i histo-
ryczną. Nawiązując do etykietki piwnej, możemy prześle-
dzić rozwój tej gałęzi przemysłu, od jej powstania do dnia 
dzisiejszego.

Przemysł browarniany był zawsze związany z rozwo-
jem wielkich posiadłości ziemskich. Mijał czas, produkcja 
piwa objęła swym zasięgiem miasta, w których rozpoczę-
to na szeroką skalę produkować „złoty napój”. Dystrybu-
cja tego produktu i konieczność jego rozróżniania stała 
się potrzebą chwili. W początkowym okresie znakowanie 
beczek z piwem było niepotrzebne, gdyż właściciel dzia-
łający na danym terenie, czy w poszczególnych osadach 
najczęściej był jedynym jego producentem. Taka sytuacja 
trwała krótko, wyśmienity napój zaczął przynosić znaczne 
zyski, a więc i zainteresowanie jego produkcją objęło sze-
roki zasięg. W prowadzono przy sprzedaży piwa symbo-
likę nawiązującą do miejsca jego wytworzenia lub nazwi-
ska właściciela danego browaru.

Pierwsze znaki firmowe na butelkach były tłoczone 
bezpośrednio w szkle. Znak firmowy browaru często 
przedstawiał herb rodziny właściciela browaru. Jeżeli 
browar był własnością miasta, na butelce mógł być wytło-
czony herb miasta. Sama forma graficzna etykietki piw-
nej i jej pierwsze zastosowanie, miały miejsce, prawdopo-
dobnie w Austrii lub w państwie niemieckim. Etykietka 
szybko zdobyła uznanie i rozprzestrzeniła się na całą 
Europę i świat, tworząc otoczkę tajemniczości.

Producenci piwa, a zwłaszcza wielkie zakłady browar-
skie zaczęły dostrzegać w tym małym skrawku papieru 
olbrzymią siłę oddziaływania na konsumentów piwa.

W mojej kolekcji nie dostrzegam brzydkich lub mało 
interesujących etykiet piwnych, każda którą posiadam 
jest wypełniona ożywioną formą przedmiotu, która 
potężnie działa na wyobraźnię konsumenta.

Etykietki piwne - polskie, zwłaszcza te klejone do 1939 
roku z motywami heraldycznymi, nadają powagi i dosto-
jeństwa nie tylko firmowanemu browarowi ale również i 
pijącemu ten doskonały trunek.

W latach pięćdziesiątych wprowadzono wiele zmian w 
symbolice zawartej na piwnych etykietkach.

Ze zmianami stare wzory odeszły a nowe, mało atrak-
cyjne zajęły ich miejsce. Jednak czas robi swoje, konku-
rencja na rynku w produkcji piwa jest bez skrupułów. 
Producenci, którzy zapomnieli, że dźwignią handlu jest 

Z kolekcjonerskiej szuflady

Filabirystyka - etykietki piwne

Etykieta browaru WITNICA

Etykieta browaru POZNAŃ
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reklama, dawno już wypadli z rynku.
Dziś po latach widzimy olbrzymi postęp i wyszukaną 

konkurencję, klejone etykiety piwne znowu nawiązują do 
tradycji i historii polskiej.

Popularną postacią, którą bardzo często przedstawia-
no na etykietkach piwnych, była postać GAMBRINUSA, 
wynalazcy piwa. Gambrinus przedstawiony jest w koro-
nie i z nieodłączną szklanicą piwa w uniesionej prawej 

ręce. Postać Gambrinusa widnieje na etykietkach piw-
nych browaru z Popkowic, w latach międzywojennych 
używały tego symbolu browary: z Będzina, Bytomia - 
Rozbark oraz browar w Zielonej Górze, którego etykiet-
kę z lat osiemdziesiątych przedstawiam /XX w./.
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Etykietki piwne (Browar w Zielonej Górze), zdjęcia 
pomniejszono o 50%. Klejone na butelkach w latach sie-
demdziesiątych XXw.

Zakład Piwowarski w Zielonej Górze, browar WITNI-
CA przedstawił na etykiecie piwnej z 1984 r. postać histo-
ryczną, MIESZKA I. Wizerunek wzorowany wg. relacji 
Jana Matejki, stylizowany napis „MIESZKO” spełnia 
funkcję nazwy piwa.

Motywy na etykietkach bardzo często nawiązują do 
lokalnych tradycji i wydarzeń.
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Etykietki piwne poznańskiego 
browaru dla całego zestawu róż-
nych gatunków piwa, posiadają jed-
nolity znak, składający się z dwóch 
okręgów. W środkowym polu okrę-

gu, występuje wizerunek ratusza, na 
obwodzie napis - Browar Poznań.

Zakłady Piwowarskie w Poznaniu, 

browar Miłosław i browar Poznań, 
używały nazw własnych na etykiet-
kach piwnych.

Browar Miłosław: „SPECJAL-
NE”, Browar Poznań: „Czarna Per-

ła, Złoty Zdrój, Poznańskie, Poznań-
ski Pils, Piwo, Karmelowe, Euro 
Specjal, Regent Eksportowe i Lech.

Browar poznański swoje dosko-
nałe piwo uhonorował imieniem 
LECHA.

Założyciela państwa polskiego. 
Centralnym elementem graficznym 
dla tej etykietki piwnej jest Orzeł 
Biały, siedzący na koronie wieńczą-
cej hełm rycerski.

Opracował na podstawie własnego zbioru ,
członek RKK w Radomsku

Ryszard Olczyk



Uczestnicy pleneru „Natura i krajobraz ” Krzętów 2003
MAREK AMBROZIK – RADOMSKO
ANDRZEJ BIAŁKOWSKI – ŁÓDŹ
BOŻENA BŁASZCZYK – RADOMSKO
JANUSZ CZARNECKI  - WARSZAWA
MIECZYSŁAW CYBULSKI – WARSZAWA
MAŁGORZATA KRYSTYNA DOŁOWSKA – WARSZAWA
TADEUSZ GAŁKOWSKI - CZĘSTOCHOWA
KRZYSZTOF GARA – SIERADZ
JAKUB LECHOWSKI – RADOMSKO
JERZY LESZCZUK - OPOLE
WACŁAW MAZUREK - RADOMSKO
JANUSZ MIELCZAREK – CZĘSTOCHOWA
STANISŁAW ORŁOWSKI – ZAMOŚĆ
JERZY PIĄTEK – KIELCE
PAWEŁ PIERŚCIŃSKI – KIELCE
CZESŁAW POLCYN – RADOMSKO
HENRYK ROGOZIŃSKI – BIAŁYSTOK
RYSZARD SĄSIADEK - ŁÓDŹ
EWA SOSENKO – WARSZAWA
MAREK TOMASZUK – BIAŁYSTOK
ZOFIA TURNO – KOŃSKIE
WIESŁAW TURNO- KOŃSKIE
WŁODZIMIERZ TYCZYŃSKI - RADOMSKO
KAROL WALASZCZYK – RADOMSKO
PIOTR WYPYCH – PIOTRKÓW TRYB.
JAN  ZYCH – KRAKÓW
EMIL ŻYŁA - RADOMSKO

IX Ogólnopolski Plener Fotograficzny 
„NATURA i KRAJOBRAZ”

IX Ogólnopolski Plener Fotograficzny „NATURA i KRAJOBRAZ” odbył się w dniach od 29 maja do 1 czerwca 
2003 roku w Krzętowie nad Pilicą. Gościliśmy w gospodarstwie agroturystycznym p. Pietruczuk w Krzętowie.

Terenem pleneru był górny bieg 
rzeki Pilicy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dwu nadpilicznych gmin 
województwa łódzkiego: Wielgom-
łyn i Żytna.

Organizatorzy nie ograniczali 
tematyki wykonywanych zdjęć pod-
czas pleneru - w szeroko rozumia-

nym pojęciu słów „NATURA” i  „ 
KRAJOBRAZ”. 

Rezultatem Pleneru jest Wystawa 
Poplenerowa na której otwarcie w 
Muzeum Regionalnym w Radomsku 
w dniu 24 sierpnia o godzinie 18-tej.

Serdecznie zapraszamy.

Towarzystwo Fotograficzne
im. Edmunda Osterloffa

w Radomsku
serdecznie zaprasza :

3 sierpnia godz.18-ta
Wystawa Fotografii Wiesława 

Turno „FOTOGRAFIA PIKTO-
RALNA”

Galeria Miejskiego Domu Kultury

4 sierpnia godz. 18-ta
Wystawa Fotografii Dariusza 

Łaskiego „KSZTAŁTY, FORMY 
I NASTROJE” w MAŁEJ GALE-
RII FOTOGRAFII Towarzystwa 
Fotograficznego im. Edmunda 
Osterloffa w Radomsku.

Miejska Biblioteka Publiczna

24 sierpnia godz. 18-ta
Wystawa Poplenerowa z IX 

OGÓLNOPOLSKIEGO PLE-
NERU FOTOGRAFICZNEGO 
„Natura i Krajobraz” „Krzętów 
2003”

Muzeum Regionalne w Radomsku

Towarzystwo Fotograficzne im. 
Edmunda Osterloffa w Radomsku 
składa serdeczne podziękowanie :

Prezydentowi Miasta Radomska  
p. Jerzemu Słowińskiemu

Prezesowi PGK Sp. z o.o. w 
Radomsku p. Markowi Glądal-
skiemu

Wójtowi Gminu Wielgomłyny  p. 
Bogdanowi Witaszczykowi

Wójtowi Gminy Żytno p. Janu-
szowi Czapli

- za pomoc w organizacji  Pleneru.

Komisarz Pleneru i Wystawy, Prezes 
TF inż. Karol Walaszczyk, AFRP


