94. Zbigniew Gawski, emerytowany mgr inż. mechanik, rzecznik
patentowy, a z zamiłowania kolekcjoner i badacz dziejów krwiodawstwa
w Polsce i historii PCK. Autor - podręcznikowego wręcz dla muzealników
i kolekcjonerów - dzieła pt. „Krew dar bezcenny. Medale i odznaki
świadkami dziejów i działania krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego
Krzyża”, które zostało wydane w 2008 r. z okazji wystawy o tym samym
tytule. W ystaw i publikacji laureat ma w swoim dorobku wiele, m. in. na
temat Powstania W arszawskiego i bitwy o Monte Cassino. Jest
aktywnym działaczem ruchu kolekcjonerskiego, przede wszystkim
w strukturach Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i Lubelskiego
Klubu Kolekcjonerów. Należy również do Polskiego związku Filatelistów.
Od wielu lat owocnie współpracuje z W ojewódzkim Ośrodkiem Kultury
w Lublinie, Muzeum Historii m. Lublina i Gabinetem Numizmatycznym
Muzeum Lubelskiego.
95. Krzysztof Neścior swoją karierę kolekcjonera zaczynał na polu
archeologii wojskowej. Spektakularnym osiągnięciem było odnalezienie
silnika samolotu bombowego „Boston” z czasów II wojny Światowej.
Po wydobyciu i konserwacji został on udostępnion y publiczności.
Obecnie działa przede wszystkim na polu upamiętnienia historii 4 Pułku
Strzelców Podhalańskich i wydarzeń z września 1939 r. na Ziemi
Cieszyńskiej. Dzięki jego inicjatywie, staraniom i prac y odrestaurowany
został i udostępniony publiczności schron bojowy W P z 1939 r., przy
którym corocznie organizuje piknik historyczny z udziałem grup
rekonstrukcyjnych. Stworzył również prywatne Muzeum poświęcone
Strzelcom

Podhalańskim.

Nawiązał

też

współpracę

z

polskimi

środowiskami na Zaolziu, wspólnie z którymi powołał do życia Archiwum
Historii W ojskowości w Republice Czeskiej, któremu użyczył wiele

materiałów ze swoich zbiorów. W Cieszyńskim Klubie Hobbystów kieruje
Sekcją Miłośników Militariów.
96. Muzeum Regionalne w Radomsku, które powstało w 1970 r.,
a więc obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia, od wielu lat ściśle
współpracuje z kolekcjonerami i organizacjami stawiającymi sobie
za zadanie ochronę dziedzictwa narodowego. Radomszczański Klub
Kolekcjonerów i Oddział PTN im. Leszka Czarnego w Radomsku to stali
partnerzy w pracy tej instytucji. Kolekcjonerom muzeum udziela pomocy
merytorycznej i organizacyjnej, a także wydawniczej. Kolekcjonerzy
odwdzięczają się udziałem w wystawach muzealnych i darowiznami
w postaci cennych eksponatów. Dzięki ścisłej współpracy muzeum,
kolekcjonerów, miłośników historii i regionalistów uratowano wiele
pamiątek

oraz

wydarzeń

od zniszczenia i zapomnienia.

z

dziejów

Ziemi

Radomszczańskiej

