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Radzyńska Izba Regionalna 
-  bilans roku działalności

M inął już ponad rok działalności Radzyńskiej Izby Regionalnej (RIR). Powstała 
ona z myślą o prezentacji różnych przejawów aktywności mieszkańców powia

tu radzyńskiego. Do powstania Radzyńskiej Izby Regionalnej przyczynili się Witold 
Kowalczyk -  Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, Adam Świć -  dyrektor Radzyńskie
go Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz pomysłodawca RIR -  Radzyńskie Towarzystwo 
Regionalne, którego ówczesnym prezesem był Marian Zakrzewski. Bardzo aktywny 
udział w tworzeniu RIR miała młodzież z radzyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, 
związana z Radzyńskim Towarzystwem Regionalnym.

Inauguracja działalności RIR odbyła się 6 marca 2004 r. i połączona była z 
otwarciem wystawy „Historia pałacu Potockich i jego właścicieli". Ukazywała dzieje 
pałacu i ludzi związanych z Radzyniem w okresie od początków XVI w. do roku 
1945.

Kolejna wystawa (otwarcie 30 kwietnia 2004) związana była z kulturą miesz
kańców wsi i nosiła tytuł „W domu i w zagrodzie. Wnętrze chaty wiejskiej i narzędzia 
rolnicze w powiecie radzyńskim". Wystawa pokazywała eksponaty, które zostały 
ofiarowane dla RIR oraz wypożyczone z Muzeum Regionalnego w Łukowie i osoby 
prywatne, gromadzące kolekcje przedmiotów etnograficznych.

Następna była wystawa (otwarcie 1 czerwca 2004) pt. „Rzemiosło radzyńskie. 
Historia i dzień dzisiejszy" poświęcona była historii radzyńskiego Cechu Rzemiosł, 
który liczy ponad 80 lat. Prezentowano sztandary Cechu, stare pieczęcie, fotografie, 
wycinki prasowe.

Po niej w RIR zagościła wystawa (21 lipca 2004) pt. „Radzyń Podlaski i okoli
ce w latach 1939-1945", ukazująca okres okupacji w powiecie radzyńskim. Składały 
się na nią stare dokumenty, zdjęcia oraz sporych rozmiarów kolekcja umundurowa
nia i militariów z czasów II wojny światowej. Eksponaty pochodziły z kolekcji panów 
Henryka Jakuszewskiego i Krzysztofa Belniaka.

Kolejna wystawa (otwarcie 19 sierpnia 2004) pt. „Igłą malowane" pokazywa
ła dokonania osób z naszego miasta w dziedzinie artystycznego haftu krzyżykowego. 
Pomysłodawcą wystawy był Sławomir Kaczor.

Następnie otwarto wystawę (5 września 2004) zabytków archeologicznych, 
pochodzących ze zbiorów instytutu archeologii Uniwersytetu Marii Curie- 
Skłodowskiej w Lublinie.

22 października 2004 r. otwarto wystawę poplenerową pt. „Zmalujmy razem 
coś", przygotowaną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Car
pe diem" oraz Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyniu Podlaskim. 
Wystawa czynna była do dnia 16 listopada 2004 r.

2 7 6  V a r i a



Kolejną była, otwarta 19 listopada 2004 r., wystawa fotografii Dariusza Han- 
kiewicza i Krzysztofa Saka poświęcona mniejszości romskiej, zatytułowana „Portre
ty". Można ją było podziwiać do 15 grudnia 2004 r.

Radzyńska Izba Regionalna była współorganizatorem wycieczki grupy 
uczniów klas pierwszych z Gimnazjum nr 2 w Radzyniu do Muzeum Południowego 
Podlasia w Białej Podlaskiej, która odbyła się 3 grudnia 2004 r.

17 grudnia 2004 r. otwarto wystawę archeologiczną pt. „Słowianie", pocho
dzącą z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Otwarcie wystawy po
łączono z koncertem Wojciecha Gila. Wystawa była czynna do 10 marca 2005 r. W 
ekspozycji ukazano przejawy kultury materialnej wczesnośredniowiecznych Słowian, 
m.in. rekonstrukcję chaty słowiańskiej, model grodu z okresu średniowiecza, zdjęcia z 
wykopalisk na terenie Podlasia oraz zabytki archeologiczne (groty strzał, ostrza noży, 
przęśliki i inne).

10 stycznia 2005 r. udostępniono do zwiedzania wystawę fotograficzną pt. 
„Lublin, lublinianie". Wystawa stanowiła część pokonkursowej wystawy pt. „Lublin, 
lublinianie, Lubelszczyzna" prezentowanej w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w 
Lublinie. Wystawa czynna była do 2 lutego 2005 r.

4 lutego 2005 r. otwarto wystawę fotograficzną o tematyce żeglarskiej pt. 
„Zagubieni żeglarze", przygotowaną przez sekcje żeglarską „Korab". Wernisaż połą
czono z koncertem szant. Wystawa czynna była do 13 lutego 2005 r..

18 lutego 2005 r. otwarto wystawę obrazów Andrzeja Wicherta z Monachium 
pt. „Święte obrazy innego czasu". Ekspozycja dotyczyła problemu zagłady Żydów 
podczas II wojny światowej. Obrazy zostały wypożyczone z Galerii Szalom z Krako
wa. Wystawę można było podziwiać do 10 marca 2005 r.

4 marca 2005 r. w RIR odbył się pokaz slajdów Jacka Frączka z jego podróży 
po Ameryce Południowej pt. „W słońcu Inków".

11 marca 2005 r. zaprezentowano ekspozycję rysunków Mai Kubiak z Pozna
nia pt. „Dla pani Joanny". Wystawa była czynna przez miesiąc.

18 marca 2005 r. miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej, poświęconej 
upamiętnieniu obchodów 65 rocznicy bitwy pod Kockiem, Serokomlą i Wola Gułow- 
ską, stoczonej z Niemcami przez wojska Samodzielnej Grupy Operacyjnej „POLESIE" 
dowodzonej przez Generała Franciszka Kleeberga w dniach 1-5 października 1939 r. 
Na uroczystość przybyli, w gronie licznej grupy gości, dwaj kombatanci -  uczestnicy 
bitwy pod Kockiem. Wystawa była czynna do 12 kwietnia 2005 r.

Dwa dni później zaprezentowano fotografie Andrzeja Trochimiuka w ekspo
zycji zatytułowanej „Istnienie". Prezentacja w RIR była pierwszą w planowanym 
przez autora cyklu wystaw upamiętniających 25-lecie pracy dziennikarskiej w „Sło
wie Podlasia".

29 kwietnia 2005 r. otwarto wystawę pt. „Dary Nilu", poświeconą kulturze 
Egiptu. Eksponaty pochodziły od osób, które odwiedziły ten kraj. Wystawa była 
czynna przez miesiąc.

20 maja 2005 r. otwarto wystawę fotografii Jacka Frączka z Radzynia Podla
skiego z jego podróży po krajach Ameryki Południowej oraz Etiopii, zatytułowa- 
ną„Daleko".
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2 czerwca 2005 r. otwarto wystawę rękodzieła podopiecznych Dziennego 
Środowiskowego Domu Samopomocy pt. „Radzyń w zapałce".

17 czerwca 2005 r. odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej członków Ra
dzyńskiego Klubu Fotograficznego „Matka", pt. „Portret".

W ciągu 15 miesięcy RIR przygotował 19 wystaw o różnorodnej tematyce, 
które cieszyły się sporym zainteresowaniem. W tym miejscu pragnę wszystkim nie 
wymienionym tutaj osobom, bez pomocy których nie odbyłyby się powyższe impre
zy, gorąco podziękować.

Oprócz wystaw w siedzibie RIR w pałacu Potockich odbywają się również 
inne ciekawe imprezy. Wymienić warto cykl cotygodniowych koncertów pod nazwą 
„Wieczory piątkowe za 3 złote", które cieszą się dużym zainteresowaniem. W ramach 
działalności RIR odbywają się lekcje z historii regionu oraz oprowadzane są wycieczki 
po najciekawszych miejscach w Radzyniu Podlaskim.
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