
 

 

 

 
 

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej 

i Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA 

 

     zapraszają 

w dniu 11 stycznia 2018r (czwartek) o godz. 18.00 do MCSW ELEKTROWNIA w Radomiu ul. 

Kopernika 1 

                                                                             na 

                                    Elektryzujący wieczór z historią……  

Gościem specjalnym będzie Tomasz Staniszewski wieloletni członek Izby Przemysłowo-

Handlowej Ziemi Radomskiej, pasjonat historii gospodarczej,  zwłaszcza dziejów 

przemysłowych  Radomia i okolic, kurator  Wystawy  „Początki Elektryfikacji Polskich Miast 

– Elektrownia Miejska w Radomiu, autor monografii „Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-

1956”.  

 

Program  spotkania: 

18.00 – Przywitanie gości – Łukasz Białczak, Prezes Zarządu IP-HZR i Włodzimierz Pujanek – 

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”  

18.15 – Krótka historia Elektrowni Miejskiej w Radomiu i prezentacja monografii  

autorstwa  Tomasza Staniszewskiego 

18.45 – Wspólne zwiedzanie wystawy z jej kuratorem  

19.30 – Rozmowy w kuluarach  

20.30 – Zakończenie spotkania. 

 

Uwaga!!! Zainteresowani uczestnicy spotkania otrzymają egzemplarz limitowanego 

nakładu monografii „Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956”  Tomka Staniszewskiego. 

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do dnia 8 stycznia br. do godz. 12.00  tel. 48 384 56 60,             

600 245 881 lub mail: izba@radomskibiznes.pl 

Serdecznie zapraszamy!!!      

 



 

 

 

 

 

Tomasz Staniszewski - radomianin, absolwent „Chałubińszczaka” i Akademii Ekonomicznej      

w Krakowie. Zainspirowany wykładami o dziejach rynku papierów wartościowych prof. Leszka 

Kałkowskiego rozpoczyna już w okresie studiów budowę własnej kolekcji historycznych 

papierów wartościowych. Od ponad 20 lat związany z branżą kamieniarską. 

Jego firma INBRA POLSKA jest wiodącym importerem kamienia naturalnego w Polsce. Jest 

Członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej i radomskiego oddziału SEP. 

Członek International Bond&Share Society IBSS w Londynie oraz członek Zarządu 

Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych w Warszawie. Autor 

kilku wystaw poświęconych polskim i zagranicznym historycznym papierom wartościowym. 

Założyciel portalu historii gospodarczej www.starepapiery.pl   

Krótko o wystawie: Niezwykła kolekcja tworząca wystawę o historii radomskiej elektrowni 

opiera się na nieodpłatnie udostępnionych unikatowych zbiorach pochodzących z prywatnej 

kolekcji Tomasza Staniszewskiego, Archiwum Państwowego w Radomiu, Muzeum 

Okręgowego im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz innych muzeów, uczelni wyższych             

i instytucji wspierających projekt . W ramach wystawy zwiedzający zobaczą historyczne,              

w większości oryginalne, dokumenty, druki, zdjęcia, papiery wartościowe, dawne materiały, 

urządzenia i aparaty elektrotechniczne, elementy oświetlenia miejskiego, itp. związane                 

z dawną elektrycznością a zwłaszcza z historią Elektrowni Miejskiej w Radomiu. Wszystko           

w profesjonalnej oprawie scenograficznej.  

 

                                                                                                            

http://www.starepapiery.pl/

