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Życie w cieniu wojny
24 lutego raptownie zmienił się bieg historii – Rosja zaatakowała Ukrainę, z którą Polska graniczy na długości ponad 500 kilometrów.
Pełnowymiarowa, okrutna wojna kinetyczna zmienia Europę, nasz kraj i nasze miasto Radom.
Jest to najbardziej „medialna”
wojna w historii – zarówno obie strony konfliktu, jak i państwa im sprzyjające, w pełni wykorzystują media
tradycyjne i społecznościowe do informacji i dezinformacji, do prezentowania swoich racji i załatwiania
swoich interesów. Codziennie jesteśmy bombardowani danymi o sytuacji na froncie, mordach rosyjskiej
armii na ludności cywilnej czy uwarunkowaniach geopolitycznych.
W Radomiu jak w soczewce można prześledzić to, co działo się w
większości polskich miast. Już 24 lutego zebrał się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, zaczęto planować wsparcie dla Ukrainy, ochronę
systemu zaopatrzenia mieszkańców
w wodę i schematy współdziałania
na wypadek cyberataków. Bardzo
szybko rozpoczęły się też spontaniczne, masowe zbiórki na rzecz Ukrainy.
- Ukraina pilnie potrzebuje naszej pomocy. Głęboko wierzę, że radomianie, którzy już nie raz udowodnili, że mają wielkie serca, także
w tej dramatycznej sytuacji, w jakiej
znaleźli się nasi sąsiedzi, nie zawio-



dą – zachęcał prezydent Radomia,
choć i bez tego z aptek zaczęły znikać
anestetyki, leki przeciwzakrzepowe,
środki odkażające, bandaże, opaski
uciskowe. Radom rozpoczął od wysłania, już 28 lutego, transportu 2 ton
takich zakupów do miasta Winnica.
Nie czekając na pomoc rządową,
w Kamienicy Deskurów (na zdjęciu)
władze miasta naprędce zorganizo-



Fot. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych

wały punkt pomocy i informacji dla
obywateli Ukrainy, szybko zaczęli tu
pomagać wolontariusze i zaczęły się
zgłaszać setki prywatnych darczyńców. Pojawiły się ulotki i plakaty w
języku polskim i ukraińskim. Zespół
Szkół Spożywczych i Hotelarskich w
stołówce przy ulicy Sienkiewicza zaczął wydawać obiady dla uchodźców
wojennych, otworzyły się dla nich

Fot. Fb PSP 14

również przychodnie i poradnie lekarskie. Urząd Miejski uruchomił
specjalny rachunek bankowy. Pieniądze cały czas można wpłacać na
rachunek: 90 1240 3259 1111 0010
3726 7084 - nazwa: Darowizny-pomoc dla Uchodźców. Ruszyły kolejne
transporty darów, m. in. do Tarnopola i Krzemieńca. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego oddała

Ukrainie wysłużony, ale sprawny i
dobrze wyposażony ambulans. Miasto partnerskie Magdeburg przysłało
do Radomia ciężarówkę z 40 tonami
artykułów spożywczych dla uchodźców, którzy zatrzymali się w naszym
mieście.
Radomianie przyjęli pod swój
dach setki Ukraińców, a miasto zwolniło ich z podatku od nieruchomości.



Na początku marca Wojewoda Mazowiecki poinformował samorządy,
że miast województwa zostaną skierowane pociągi z uchodźcami. Natychmiast miejsca noclegowe przygotowała PSP nr 14 Integracyjna im.
Jana Pawła II, w dawnej szkole przy
ul. Wierzbickiej (na zdjęciu) oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Radomskie placówki oświatowe za-



Fot. AMR

częły przyjmować dzieci z Ukrainy
do swoich klas.
Od 16 marca uchodźcy z Ukrainy
mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Przed Urzędem Stanu
Cywilnego pojawiły się kolejki. Radomianie mogą też składać wnioski o
wypłatę świadczenia pieniężnego za
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Fot. Fb Miejskiej Biblioteki Publicznej

W Kamienicy Deskurów z inicjatywy Fundacji Dobry Duszek i Zakładów Automatyki Kombud S.A.
powstała świetlica dla ukraińskich
dzieci. Podobną zorganizował MOK
Amfiteatr przy ul. Daszyńskiego. W
ogóle wszystkie miejskie instytucje kultury przygotowały zajęcia dla
ukraińskich rodzin. Największym
zainteresowaniem cieszą się lekcje

języka polskiego dla Ukraińców prowadzone przez Miejską Bibliotekę
Publiczną (na zdjęciu). Teraz będą
one prowadzone również w Domu
Kultury Idalin, m. in. dzięki finansowemu wsparciu prywatnych firm.
Mnożą się koncerty charytatywne
i wspierające Ukrainę, często połączone ze zbiórkami darów. Pierwszy
4 marca zorganizowała Akademia
Handlowa Nauk Stosowanych (na
zdjęciu), kolejnego dnia w Zespole
Szkół Muzycznych wystąpili uczniowie radomskich szkół oraz wychowankowie Młodzieżowego Domu
Kultury.
Po dwóch miesiącach koszmaru za
wschodnią granicą, nic nie wskazuje
na szybkie jego zakończenie. „Trudno sobie wyobrazić, aby nuklearna
Rosja gotowa była na kapitulację z
Ukrainą i trudno sobie wyobrazić,
aby naród ukraiński skapitulował
przed Rosją” – powiedział dla Wirtualnej Polski gen. prof. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego.
W kraju osłabł entuzjazm spontanicznych zbiórek, ale systematyzuje się wsparcie rządowe. Zaczynamy
się też przyzwyczajać, że w szkołach,
na ulicach i placach zabaw coraz częściej słyszmy język ukraiński. I nic
dziwnego - polską granicę przekroczyło prawie 3 miliony wojennych
uchodźców. W polskich przedszkolach jest już 36 tysięcy dzieci z Ukrainy, w szkołach - 156 tysięcy uczniów.
Stanęliśmy przed nową rzeczywistością i nowymi wyzwaniami. 
RED
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Zwykłe rzeczy
Do 22 maja można odwiedzać wystawę „Skąd to? Historia artykułów
codziennego użytku”, przygotowaną

przez OKiSz Resursa Obywatelska
w sali wystawienniczej Kamienicy
Deskurów. Ekspozycja udostępniona
przez Fabrykę Sztuk w Tczewie pozwala np. prześledzić drogę od krzaczka kawy do aromatycznego napoju; od
dwóch puszek połączonych drutem
do smartfona; od zabawy w kółko i
krzyżyk po gry komputerowe. Sporo
miejsca poświęcono historii ubioru
i jego elementów. Wystawa została
wzbogacona o przedmioty wytwarzane przez radomskie przedsiębiorstwa,
m.in. aparaty z Radomskiej Wytwórni
Telefonów (przed wojną Fabryki Ericssona) czy rowery wyprodukowane w
Fabryce Broni w Radomiu. Wystawa
czynna od niedzieli do piątku, w godzinach 10.00 – 18.00. Wstęp bezpłatny.

Sportowcy
nagrodzeni
Pod koniec lutego sportowcy, trenerzy, działacze i sponsorzy zostali
nagrodzeni podczas dorocznej Gali
Mistrzów Sportu, organizowanej przez
Prezydenta Miasta Radomia. - Na
pewno mamy co wspominać i mamy
się z czego cieszyć. Możemy się poszczycić aż czterema zespołami w
najwyższych klasach rozgrywkowych.
Ogromny sukces osiągnął Radomiak,
który z przytupem awansował do
PKO Ekstraklasy, a siatkarki E.Leclerc
Moya Radomki do końca walczyły
o medal. Dużo radości dostarczyli
nam także przedstawiciele dyscyplin
indywidualnych m.in. zapaśnicy, lekkoatleci, pięściarze, pięcioboiści czy
pływacy. Wielkim powodem do dumy
są medale naszych reprezentantów
wywalczone na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokyo – mówił prezydent
Radosław Witkowski. Poniżej laureaci
gali. Złota Dziesiątka Sportowców: Alicja Jeromin (RSSiRON Start), Justyna
Kozdryk (RSSiRON Start), Arkadiusz
Kułynycz (RCSZ Olimpijczyk), Maciej
Klimek (RTP Victoria), Paweł Brach
(BKS Radomiak), Agata Kaczmarska
(BKS Radomiak), Przemysław Piątek
( Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego), Natalia Wosztyl ( RLTL
Optima), Katarzyna Skorupa (E.Leclerc MOYA Radomka Radom), Raphael
Rossi Branco (Radomiak S.A.). Galeria
Trenerów: Marcin Fokt (RTP Victoria),
Włodzimierz Zawadzki (RCSZ Olimpij-

czyk), Artur Błasiński (RLTL Optima),
Dariusz Banasik (Radomiak S.A), Sławomir Żeromiński (BKS Radomiak).
Impreza Sportowa Roku: LOOTOS PZT
Polish Tour Radom Cup 2021. Druży-

na Roku: Radomiak Radom. Nadzieja
Roku: Patryk Bednarz (RCSZ Olimpijczyk), Maciej Nowowsiak (Cerrad
Enea Czarni Radom), Filip Majchrowicz (Radomiak Radom). Sponsor
Roku: E.Leclerc (RADOMDIS POLSKA
Sp. z o.o.). Osobowość Sportowa
Roku: Sławomir Pietrzyk, wieloletni
prezes Radomskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej, w 2021 r. został szefem Mazowieckiego Związku
Piłki Nożnej. Serce Dla Sportu: Beata
Sieradz, Ireneusz Zgrzebnicki, Andrzej
Jaśkiewicz.

Fizyka i sztuka
Pod koniec marca MOK Amfiteatr, w
ramach cyklu „Spotkania z nauką” zaprosił na rozmowę z niezwykłym gościem - prof. Andrzejem Draganem.
Dragan to osobowość świata nauki
i… sztuki: profesor fizyki teoretycznej
na Uniwersytecie Warszawskim oraz
National University of Singapore, prowadzi grupę badawczą zajmującą się
łączeniem teorii względności z teorią
kwantową. W 2020 roku wraz z nominowanym do Nagrody Nobla profesorem Arturem Ekertem opublikował
pracę „Kwantowa zasada względności”, która może okazać się przełomem w rozumieniu zjawisk kwantowych. Laureat kilkudziesięciu nagród
za działalność naukową, ale też fotograficzną, filmową i muzyczną. To
autor zdjęć, krótkich filmów (HBO,
Netflix) i teledysków (Behemoth, Quebonafide). Został Fotografem Roku
brytyjskiego pisma „Digital Camera”,
był nominowany do Złotego Lwa na
festiwalu reklamowym w Cannes, był
również autorem wystaw m.in. w Mediolanie, Londynie, Paryżu, Amsterdamie, Nowym Jorku. Zdobył m.in.
Best in Show brytyjskiego magazynu
„Creative Review” oraz główną nagrodę London Film Festival. Pretekstem
do spotkania była najnowsza książka
Dragana „Kwantechizm 2.0, czyli klatka na ludzi”.

Uczciliśmy miasto
i patrona
Tradycyjnie na początku marca odbyły
się Kaziki, czyli obchody święta patrona miasta - św. Kazimierza Jagiellończyka. W OKiSz Resursa Obywatelska

po raz pierwszy przeprowadzono Mały
Test wiedzy o Radomiu dla całych rodzin, a potem 12 zespołów walczyło w
dziewiątym już Wielkim Teście Wiedzy o Radomiu. Zwyciężyła drużyna
Radom.Retrospekcja, a wywalczona
przez nią finansowa nagroda została przeznaczona na pomoc Ukrainie.
Wręczona została również Nagroda
im. Świętego Kazimierza za propagowanie dziedzictwa kulturowego Radomia. W tym roku otrzymał ją regionalista Paweł Puton. Podczas obchodów
święta patrona miasta odbyła się też
m.in. promocja wydanego przez Resursę komiksu „Zaginiony Klucz”,
odwołujący się do legendy o św. Kazimierzu oraz albumu ks. Michała
Krawczyka i Wojciecha Stana „Skarby
sztuki sakralnej Diecezji Radomskiej.
Otwarto wystawę Zigmuntasa Brazauskasa „Historyczno-chrześcijańskie powiązania kulturowe”. Odbył się
też zlot kolekcjonerski oraz spektakl
teatralny dla dzieci Teatru Rozrywki
Trójkąt „Czego nie wiecie o królach”.
Kilka tygodni później ponad 800 osób
wzięło udział w XIX Biegu Kazików. W
biegu głównym na dystansie 10 kilometrów zwyciężył radomianin Mateusz Kaczor z RLTL Optima Radom z
czasem 00:30:16 Wśród kobiet triumfowała Izabela Paszkiewicz z czasem
00:34:21.

Drodzy Czytelnicy
Przyszło nam być świadkami i w jakimś stopniu uczestnikami wydarzeń dramatycznych. Historia jakby przyspieszyła i nie pozwala
na wytchnienie. Dopiero co pisaliśmy o ogólnoświatowej pandemii,
a już dziś śledzimy doniesienia o wojnie tuż za naszą wschodnią
granicą, której skutki polityczne, ekonomiczne, społeczne, dopiero
zaczynamy przewidywać. Są tacy, którzy straszą, że to początek
konfliktu światowego. Oby nie. Tak czy inaczej wojna na Ukrainie,
bezlitosna i krwawa, wpływa także na nas, na Polaków, na radomian. Dla wielu stała się ważnym sprawdzianem.
W najnowszym wydaniu naszej gazety staramy się pisać nie tylko
o wojnie. Jak zwykle naszym głównym tematem jest miasto i jego
rozwój. Cały czas planowane są bowiem nowe ulice i place, przygotowywane tereny rekreacyjne, cały czas przestrzeń wokół nas
się zmienia. Udowadniamy, że Radom nie ma się czego wstydzić –
przykładem choćby pierwszy w mieście pomnik historii czy międzynarodowy mecz tenisa.
Cały czas wiele dzieje się w kulturze, jakby na przekór grozie świata. Życzmy sobie, byśmy w następnym wydaniu gazety nie musieli
już o tej grozie pisać.
Redakcja

Pierwsza gala
Po raz pierwszy w Radomiu i po raz
pierwszy w nowej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Struga odbyła
się gala MMA, KSW 68. 19 marca na
trybunach zasiadło blisko pięć tysięcy
widzów. Obejrzeli oni 9 walk. Pojedynek wieczoru przegrał z Francuzem
Salahdine’em Parnasse’em radomianin Daniel Rutkowski, któremu nie
udało się zdobyć mistrzowskiego pasa
w wadze piórkowej. Jednak wcześniej
swoje walki wygrali inni zawodnicy
związani z Radomiem: Albert Odzimkowski, Piotr Kacprzak, Patryk Kaczmarczyk.

Wspólny budżet
267 propozycji zgłosili radomianie do
Budżetu Obywatelskiego 2023. - W
tym roku wpłynęło mniej wniosków
niż w ostatnich latach. To zapewne
efekt zmian w regułach Budżetu Obywatelskiego, które wymusiła ustawa
o samorządzie gminnym, i na które
zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa. W tym roku nie będzie podziału na kategorie kwotowe i widać,
że jest mniej tych małych, lokalnych
projektów. Dominują natomiast projekty duże, o większej wartości. Dotyczą one m.in. rozbudowy infrastruktury sportowej oraz tworzenia miejsc
wypoczynku i rekreacji – tłumaczy
wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński. Zgłoszone projekty zostaną
teraz zweryfikowane przez merytoryczne wydziały, biura, jednostki
miejskie i spółki miejskie oraz przez
Zespół Opiniujący. Listę projektów,
które trafią pod głosowanie poznamy
do 24 maja, a samo głosowanie odbędzie się w dniach od 1 do 21 czerwca.
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone
do 24 lipca. Na realizację projektów,
które zostaną wybrane w głosowaniu,
zostanie przeznaczona kwota 7 mln
750 tys. zł.
AKA, fot. AMR

Ulica Warszawska
się zmieni
Po konsultacjach z mieszkańcami Radomia, wiemy, jak będzie wyglądać przebudowana
ul. Warszawska, jeden z najważniejszych i największych ciągów komunikacyjnych
w mieście. Powstanie m.in. nowe rondo.

Poezja z Krakowa
Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję po pandemicznej przerwie wraca do koncertów z publicznością. Nie zabraknie akcentu ukraińskiego.

Będzie to już 29 edycja organizowanej przez RKŚTiG Łaźnia imprezy. Tym samym jest to jeden z
najstarszych i dziś już rzadkich festiwali „piosenki z tekstem”. W tym
roku wydarzenie skupi się na dwóch
koncertach niezwykłych artystów.
12 maja w Łaźni przy ul. Żeromskiego 56 Zoriana Grzybowska (na zdjęciu) zaśpiewa pieśni wolnej Ukrainy (utwory do wierszy ukraińskich
poetów XIX, XX i XXI wieku) i piosenki z repertuaru Anny German.
Grzybowska to artystka urodzona
w 1979 r. w Chersonie na Ukrainie.
Jej rodzina ze strony matki pochodzi z Huculszczyzny. Bardzo wcześnie rozpoczęła naukę śpiewu i gry
na bandurze, edukację kończyła na
Wydziale Muzycznym Uniwersytetu
w Drohobyczu. Od 2007 roku mieszka w Krakowie. Wykonuje klasykę
ukraińską i światową, pieśni świeckie i sakralne, arie operowe i operetkowe, kolędy polskie i ukraińskie.
Gra na bandurze typu lwowskiego,
czyli tak zwanej „lwiwiance”.
Z kolei 13 maja wystąpi z recitalem piosenki autorskiej „Muzyczna
bombonierka” Basia Stępniak-Wilk.
Artystka jest znana z takich utworów
jak „Bombonierka”, „Słodka chwi-

Wydawca: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych
Biblioteka AHNS, ul. Mazowieckiego 7a, 26-600 Radom,
tel (48) 363 22 90, e-mail: wnh@wsh.pl

la zmian”, „Wiośnie nie”. Śpiewająca
autorka z Krakowa, rozpoczęła swoją
sceniczną przygodę Złotym Prysznicem - Grand Prix Turnieju Śpiewających Poezję w Radomiu. W dorobku
ma autorskie płyty oraz tomiki poezji. Prowadzi cykliczne spotkania
z poezją i piosenką w Nowohuckim
Centrum Kultury, promuje też piosenkę literacką w Radiu Kraków. Należy do zespołu krakowskiego Teatru
Loch Camelot, na jej recitale stale zaprasza też Piwnica pod Baranami.
14 maja wsytąpi w Łaźni Piotr Bukartyk z zespołem Ajagore z koncertem „Wieloryb Fiutin i inne opowiadnia”.
Tegoroczny turniej będzie miał też
imprezy towarzyszące. 19 maja Łaźnia zaprosi na minirecital piosenki
radomskiego aktora Jarosława Rabendy, połączony z promocją jego
najnowszej książki. A 21 maja recital autorski „Usiądźmy przed drogą” Adama Szabata. To wokalista,
kompozytor, autor tekstów, trener
wokalny, członek Hrubieszowskiego
Towarzystwa Muzycznego, współzałożyciel hrubieszowskiego Teatru
Piosenki Młyn.
RED, fot. FB Zoriany
Grzybowskiej

Kierownik redakcji: Agnieszka Markiewicz-Równy
Redaguje zespół
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Magistrat ma już gotową koncepcję przebudowy ul. Warszawskiej,
od ronda Narodowych Sił Zbrojnych do granicy miasta. Na jej podstawie na przełomie kwietnia i maja
zostanie ogłoszony przetarg na tę
wielką inwestycję. Miasto ma na
nią zapewnione 76 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski
Ład. Przebudowa ulicy Warszawskiej będzie realizowana w formule
„Zaprojektuj i wybuduj”, a prace zakończą się w 2025 roku.
Na początku marca tego roku
miasto przeprowadziło sondę pu-

bliczną, w której swoją opinię na temat pierwotnej koncepcji wyraziły
123 osoby.
- W pracach nad nową koncepcją
wzięliśmy pod uwagę znaczą część
propozycji zgłoszonych w trakcie
konsultacji. Oczywiście nie mogliśmy uwzględnić wszystkich, bo część
wzajemnie się wykluczała, ale staraliśmy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących w tym rejonie
działalność gospodarczą. Chcemy,
by Warszawska była ulicą przyjazną,
a jednocześnie, aby spełniała swoją

gospodarczą rolę –stwierdził Radomia Radosław Witkowski.
Zgodnie z nową koncepcją, na
skrzyżowaniach z ulicami: Janiszewską, Klwatecką, Barlickiego i Kasztelańską, Witosa i Juranda oraz Grobickiego, bezpieczną komunikację
będą zapewniały sygnalizacje świetlne umożliwiające kierowcom jazdę w
dowolnym kierunku (obecnie z części ulic można wyjechać tylko w prawo). Z kolei na skrzyżowaniu z ulicą
Aleksandrowicza planowana jest budowa ronda z czterema wlotami. Powstaną też bezpieczne przejścia dla
pieszych oraz przejazdy rowerowe,
zmieni się np. przejście dla pieszych
przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych - może tam powstać kładka lub
wzbudzana sygnalizacja świetlna.
Na całej długości ulicy Warszawskiej powstaną drogi odbarczające, obsługujące ruch lokalny, a także chodniki i drogi dla rowerów lub
ciągi pieszo-rowerowe. Zbudowane zostanie też odwodnienie i nowe
oświetlenie. Koncepcja zakłada
również, że wloty ulic Trzebińskiego, Gombrowicza, Christianiego,
Kurdwanów, Kudły i Malawskiego
zostaną połączone z drogą odbarczającą, zapewniając obsługę komunikacyjną w obu kierunkach.
RED, fot. Archiwum „GR”

Plan na park
uporządkowane zieleni, wyznaczenie ścieżek pieszych i
rowerowych oraz rozmieszczenie plansz pokazujących
poszczególne fazy rozwoju
grodu na przestrzeni od X do
XIV w.
Na północ od samego grodziska powstać ma osada archeologii eksperymentalnej,
oraz plac zabaw dla dzieci z
wykorzystaniem elementów
zabaw sensorycznych i łąka
piknikowa. Planowana jest też budowa nowego dwukondygnacyjnego pawilonu, w którym znajdzie się
m.in. punkt informacji turystycznej.
Z kolei od strony Zamłynia i bulwarów zaplanowano kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy nad rzeką
Mleczną, w którego skład miałby
wejść m.in. ogród społeczny, ogród
relaksacyjny czy łąka kwietna.
Od strony ul Dębowej rozpocząć ma się z kolei ścieżka edukacyjna „Starodrzew chińskich topól”.
Oprócz uporządkowania zieleni planowana jest budowa ścieżek, usta-

2

W radomskim skansenie tradycyjnie obchody święta Matki Boskiej
Gromnicznej. Zwyczaje charakterystyczne dla tradycji ludowej tym razem zaprezentował zespół śpiewaczo-obrzędowy „Korzenie” z Łaguszowa.

4

MOK Amfiteatr zaprosił na spotkanie z pochodzącym z Radomia pisarzem i reporterem Ziemowitem Szczerkiem. Autor mówił o swojej
najnowszej książce „Cham z kulą w głowie”.

10

W RKŚTiG Łaźnia spotkanie z Janą Shostak. Polsko-białoruska
aktywistka i artystka mówiła o sztuce, feminizmie i o sytuacji politycznej na Białorusi.

12

Dom Kultury Idalin zaprosił na XVI edycję Ogólnopolskiego Turnieju
Tańca Break Dance „Radomskie Dwójki”, czyli najstarszą breakingową imprezę w Polsce. Tancerze konkurowali jak zawsze dwójkami – duetami. Na scenie zagrali DJ Fim oraz Dusza.

25

W MCSW Elektrownia „Kości i pióra”, czyli pierwsza w Radomiu
indywidualna wystawa Poli Dwurnik. Mieszkająca w Warszawie
artystka – oddana przede wszystkim malarstwu i rysunkowi – zaprezentowała prace z trzech swoich malarskich i rysunkowych cykli.

26

„Tribute to Sting” to tytuł koncertu, jaki Radomska Orkiestra Kameralna zagrała z Małgorzatą Markiewicz, wokalistką i flecistką
jazzową. Publiczność usłyszała najbardziej znane utwory Stinga w jazzowym i klasycznym wydaniu, m.in. „Englishman In New York”, „Brand New
Day”, „Shape Of My Heart”.

Wydarzyło się
w marcu
1

W Radomiu odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W Kościele Garnizonowym została odprawiona msza,
a pod Pomnikiem Żołnierzy Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość - „Żołnierze Wyklęci” przy ul. Beliny-Prażmowskiego oraz przy tablicach pamiątkowych przy ul. Kościuszki 6 oraz Moniuszki 9 zostały złożone kwiaty.

5

Możliwe, że jeszcze w tym roku powstanie pełna dokumentacja projektowa Parku
Kulturowego Stary Radom. Na realizację tej dużej inwestycji miasto chce pozyskać
pieniądze unijne.
Na oferty w ogłoszonym przetargu Urząd Miejski czekał do 11 kwietnia. Zgłosiło się 11 firm z całej Polski.
Możliwe więc, że jeszcze w tym miesiącu poznamy zwycięzcę. Projektant
będzie miał 7 miesięcy na opracowanie projektu przyszłego parku. A będzie on dość skomplikowany. Obejmuje bowiem duży teren i dotyczy
różnych dyscyplin.
Park Kulturowy Stary Radom ma
powstać na terenie między ulicami
Maratońską, Dębową, Piotrówka,
Floriana, Odrzańską i Garbarską.
– To bardzo cenny dla nas teren,
który ma ogromną wartość historyczną i wiele walorów przyrodniczych. Chcemy to wykorzystać, by
stworzyć atrakcyjne miejsce do wypoczynku i rekreacji łączące w sobie funkcje: kulturalną, historyczną,
środowiskową, społeczną i edukacyjną - mówi prezydent Radosław Witkowski.
Opracowana koncepcja obejmuje
tereny należące do miasta. Zakłada
m.in. zagospodarowanie i wyeksponowanie grodziska Piotrówka, w tym

Wydarzyło się
w lutym

Otwarcie aż 4 wystaw w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku: Piotra
Nowaka „Esencja zgrzytu”, Jarosława Perszko „Trzy Gracje”, Szymona Popielca „Częstotliwość napięć” i Józefa Kopczyńskiego „Archetypy
rzeźby. Rysunek i grafika”. Wszystkie można oglądać jeszcze do 3 maja.
A RKŚTiG Łaźnia zaprosił an koncert braci Stechek – Paweł i Piotr łącząc
jazz, film music, world music wypracowali swój artystyczny i oryginalny
styl. Na scenie wykorzystują bogate instrumentarium, m.in. skrzypce, fortepian, akordeon, duduk, fujarę, shakuhachi, ney, ukulele.

18

W sali wystawowej Kamienicy Deskurów OKiSz Resursa Obywatelska otworzył wystawę „Skąd to? Historia artykułów codziennego”.
Opowiadająca o pochodzeniu przedmiotów codziennego użytku ekspozycja
została przygotowana w oparciu o ekspozycję Fabryki Sztuk w Tczewie i
rozbudowana o radomskie wątki.

19

W DK Idalin kolejny koncert z cyklu „Zanim nadlecą samoloty…”.
Tym razem wystąpił Marek Andrzejewski, poeta, pieśniarz i kompozytor, współzałożyciel i członek Lubelskiej Federacji Bardów. A Radomska Orkiestra Kameralna zaprosiła na koncert z okazji 90-tych urodzin
Wojciecha Kilara„Muzyczna wiosna”. Michał Drewnowski zagrał na fortepianie, a Michał Balas na wiolonczeli.

wienie ławek ze stołami i drewnianej wiaty. Ma tu powstać malownicze
miejsce wypoczynku i edukacji ekologicznej. Dalej planowana jest budowa ścieżki pieszej biegnącej wśród
drzew i trzciny, łączącej się pomostem z bulwarem północnym oraz
punktu widokowego.
Opracowana koncepcja obejmuje
także budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz umieszczenie na terenie
parku takich elementów jak drewniane pomosty, ławki, leżaki, altany,
wiaty, pergole, itp.
RED, fot. AMR

25

Muzyczny piątek: w MOK Amfiteatr koncert Czterech Nicponi, w
RKŚTiG Łaźnia Klaudia Kowalik Trio, a w OkiSz Resursa Obywatelska – Resursa Music Drive.

26

Radom włączył się do globalnej akcji „Godzina dla Ziemi WWF”.
W symbolicznym apelu o działanie na rzecz Ziemi, między godziną
20,30, a 21,30 wyłączono oświetlenie budynku Urzędu Miejskiego oraz
placu przed gmachem urzędu, a także iluminacja budynku radomskiej Katedry. Do akcji przyłączyły się również galerię handlowe.

27

W zabytkowym kościele św. Doroty w Muzeum Wsi Radomskiej
odbył się koncert wielkopostny. Wystąpili ks. dr Rafał Kobyliński i
dr Emanuel Bączkowski, a o wielkopostnych tradycjach ludowych opowiadała artystka ludowa Jolanta Falkiewicz.
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Pułk, który zmieniał miasto

Centrum na miarę XXI wieku

Sto lat temu przybył do Radomia 72 Pułk Piechoty im. D. Czachowskiego. Ta licząca trzy tysiące żołnierzy jednostka wiele zmieniła w życiu społecznym
i kulturalnym miasta.

Dziś stoją tu stacja benzynowa i nieczynny parking. A ma być nowoczesne centrum z wysoką zabudową.

Święto 72 PP w Radomiu w 1932 roku. 

Fot. Wikipedia

Od kwietnia1922 roku, kiedy to
72 PP zaczął stacjonować w mieście,
kadra oficerska i podoficerska jednostki stanowiła bardzo kreatywną
i czynną społecznie grupę zawodową. Żołnierze organizowali patriotyczne capstrzyki, uroczyste parady
i koncerty orkiestry pułkowej, akcje
dobroczynne. Rozwijali sport – to z
inicjatywy 72 PP rozpoczęto prace
nad budową placu sportowego położonego przy ul. Kozienickiej (obecnie
ul. Struga). Dzięki temu powstał Klub
Sportowy „Czarni”, którego zawodnicy wykorzystywali sprzęt sportowy należący do pułku. Z czasem klub

rzy 72 Pułku Piechoty. Skupia ono
grono pasjonatów i potomków radomskich żołnierzy. To właśnie oni
doprowadzili do budowy i odsłonięcia 1 września 2016 roku pomnika
Żołnierzy 72 PP przy ul. Malczewskiego (na zdjęciu). O pamięć pułku
dba również radomska szkoła Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
która przyjęła imię 72 PP. W siedzibie
szkoły przy ul. Saskiej otwarto izbę
pamięci, w której zgromadzono pamiątki po żołnierzach pułku.
22 kwietnia 2022 roku odbyły się
uroczystości upamiętniające setną
rocznicę przybycia 72 PP do Radomia. Organizowali je ww. stowarzyszenie i szkoła
oraz 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Po
porannym apelu
pamięci pod pomnikiem i mszy
w Kościele Garnizonowym, młodzież klas wojskowych
Szkół
ZDZ złożyła uroczyste ślubowanie na pl. Jagiellońskim, a dzień
zakończyła konferencja naukowa
w Resursie Obywatelskiej. Referaty dotyczące m.
in. okresu tworzenia pułku we Włoszech i Francji, jego udziału w wojnie
polsko- bolszewickiej, okresu stacjonowania w Radomiu oraz dni walki
z hitlerowskim najeźdźcą, wygłosili
m. in. historycy Sebastian Piątkowski
i Przemysław Bednarczyk oraz Andrzej Mędrzycki, prezes stowarzyszenia i syn żołnierza 72 PP.
Początki pułku sięgają 1918 roku,
kiedy to dawni polscy żołnierze armii
austro-węgierskiej, przebywający w
obozach jenieckich we Włoszech,
przystąpili do formowania polskich
oddziałów wojskowych. Wtedy to w
obozie pod Turynem powstał 6 Pułk
Piechoty im. Zawiszy Czarnego.
W 1919 r. pułk przegrupowano do
Francji i przemianowano na 21 Pułk
Strzelców Polskich, który wszedł
w skład 7 Dywizji Strzelców Armii
gen. Hallera. W czerwcu 1919 r. pułk
przybył do Polski, a we wrześniu zo-

został włączony w struktury sportu
wojskowego.
Pułk w latach 1922-1939 stacjonował w koszarach, które od początku
XIX wieku zajmowały obszar pomiędzy ulicami Malczewskiego, Kelles-Krauza, Struga, Chrobrego i Potokiem Północnym. To tu 19 sierpnia
1923 r. podczas uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru 72
PP, gościł Prezydent RP Stanisław
Wojciechowski. Tu również w latach
1935-1939 służył m. in. kapitan Jakub Wajda (ojciec słynnego reżysera
Andrzeja), który został zamordowany przez Rosjan w Katyniu. Jeszcze
we wrześniu 1939 r. ukrył on swoją
oficerską szablę. W 1979 r. podczas
budowy budynku NOT-u została ona
odkopana i oddana Andrzejowi Wajdzie podczas odwiedzin rodzinnego
domu w 2011 r.
W 2019 roku powstało Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków Żołnie-

Wręczenie odznaki pułku dla marszałka Józefa Piłsudskiego. 

stał przemianowany na 145 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych. Pod tą
nazwą walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, szczególnie zacięte walki

Fot. Wikipedia

tocząc o Ojrzeń i Kowel. Ostateczną
nazwę 72 PP im. D. Czachowskiego
otrzymał 5 marca 1921 r. w Pińsku, a
w kwietniu 1922 r. znalazł się w gar-

nizonie Radom.
We wrześniu 1939 r. 72 PP walczył
w 28 Dywizji Piechoty, wchodzącej w
skład Armii „Łódź”. Radomscy żołnierze m .in. odpierali ataki Niemców, próbujących sforsować Wartę w
rejonie Konopnicy i Rychłocic. Wielu
z nich zginęło– pochowani zostali w
zbiorowych mogiłach nad rzeką (po
wojnie ekshumowano ich i pochowano na nowo utworzonym w tym miejscu cmentarzu wojskowym). 7 września pułk wykonał atak na Chechło.
Odebrał Niemcom wieś, ale w wyniku niemieckiego kontrataku poniósł
takie straty, że właściwie przestał istnieć. 13 września do niewoli dostał
się dowódca 72 PP, ppłk Karol Chrobaczyński z częścią podległych mu
żołnierzy. Pozostali żołnierze pułku
walczyli jeszcze do końcw wrześia,
m.in. W obronie Warszawy i twierdzy Modlin.
RED



Radni zgodzili się na sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
terenu pomiędzy ulicami Malczewskiego, Kelles-Krauza i Galileusza.
Przypomnijmy, że na tym terenie
funkcjonuje m. in. stacja benzynowa oraz kilkupiętrowy parking, który ze względów technicznych został
wycofany z użytkowania. Za parkingiem kilka lat temu stanął pomnik
Żołnierzy 72 Pułku Piechoty, a dalej
funkcjonują wydziały Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego. Jest też odnowiona ostatnio
Rogatka Warszawska oraz ciekawa
architektonicznie bryła dawnej siedziby Naczelnej Organizacji Technicznej. Były palny wzniesienia w
tym miejscu nowoczesnego biurowca. Nic z nich jednak nie wyszło.
NOT w 2019 roku sprzedała budynek, a nowy właściciel odrestaurował m. in. elewację.

Fot. AMR

Teraz władze miasta chcą, by cały
teren ten unowocześnił się i rozbudował. Od dawna mówi się o tym,
że w ścisłym centrum dużego miasta
nie ma miejsca na dużą stację benzynową, a parking też przez lata
nie cieszył się dużym powodzeniem i nie spełniał swojej
funkcji. Dzisiaj raczej szpeci
krajobraz.
-Zależy nam na uporządkowaniu tej przestrzeni i otwarciu na potrzeby inwestycyjne.
Poszukujemy terenów, na których można zlokalizować tzw.
„wysokościowce” i jednym z
nich wydaje się właśnie obszar
pomiędzy ulicami Malczewskiego, Kelles-Krauza i Galileusza. Procedura planistyczna, którą teraz rozpoczynamy
ma w efekcie dać przedsiębiorcom możliwość realizacji
tego typu inwestycji. Chce- 

my, by ten teren stał się nowoczesną, reprezentacyjną częścią naszego
miasta. Zamierzamy dopuścić tam
wysoką zabudowę biurowo-usługowo-mieszkaniową - tłumaczy prezydent Radomia Radosław Witkowski.
Biorąc pod uwagę ograniczenia
wysokościowe związane z funkcjonowaniem lotniska, na terenie w
obrębie ulic Malczewskiego, Kelles-Krauza i Galileusza będą mogły powstawać budynki o wysokości
ponad 70 metrów. Magistrat zaprezentował nawet przygotowaną przez
Miejską Pracownię Urbanistyczną
makietę – wizualizację, jak teren ten
mógłby wyglądać w przyszłości.
Warto wspomnieć, że na wspomnianym terenie, przy ul. Malczewskiego firma Combo Radom planuje
budowę 14-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z częścią usługowo-handlową, dziedzińcem oraz
garażem podziemnym. Projekt stwo-

Fot. Kuryłowicz&Associates

rzyła pracownia Kuryłowicz & Associates - architektura mieszkalnej
wieży ma nawiązywać do tradycji
radomskiego modernizmu i do malarstwa Jacka Malczewskiego.
Dodajmy, że jednocześnie trwają
przygotowania do przebudowy pobliskiego skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza, Struga, Focha i placu Jagiellońskiego. Ten niewielki park
ze zniszczonymi alejkami nie może
dziś stanowić wizytówki miasta. Do
jesieni ma powstać pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa jego
przebudowy i urządzenia. Wtedy
będzie można ubiegać się o fundusze na same prace – możliwe więc, że
rozpoczną się one w przyszłym roku.
- Chcemy, by był to niewielki śródmiejski park, zachęcający do spędzania czasu na tym terenie, a jednocześnie aby był to obszar otwarty
na inicjatywy społeczne. Myślimy o
wprowadzeniu w tym miejscu no-



Warto odkrywać Radom

wych funkcji przy jednoczesnym zachowaniu najcenniejszych walorów
przyrodniczych – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.
W ramach inwestycji powstać
mają ciągi pieszo-jezdne i piesze
ora polana rekreacyjno -wypoczynkowa, strefa wypoczynku, strefa wystaw, strefa zabaw dla dzieci.
Wykonawca będzie też musiał zaprojektować nowe oświetlenie, wykonać
analizę i aktualizację inwentaryzacji zieleni oraz zaprojektować nowe
nasadzenia drzew i krzewów, łąkę
kwietną, ogrody deszczowe czy zielone ściany. Według koncepcji, na osi
północ – południe ma powstać konstrukcja pergoli stanowiącej miejsce
odpoczynku i integracji. Pojawią się
też nowe elementy małej architektury, m.in. ławki bujane, leżaki, hamaki, altany, parklety, stojaki rowerowe,
budki lęgowe dla owadów i ptaków.
RED

Fot. Miejska Pracownia Urbanistyczna

Będzie
kładka

W ramach realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego, powstała nowa turystyczna strona internetowa Radomia
visitradom.pl. Informuje ona o ciekawych miejscach i wydarzeniach w mieście i regionie i tym samym zachęca do ich
odwiedzania.

Nad obwodnicą
południową, na wysokości
ul. Krynickiej, powstać ma
kładka dla pieszych.

- Staramy się promować Radom
jako miejsce atrakcyjne turystycznie. Niezbędnym narzędziem do takiej promocji jest nowoczesny portal
internetowy. Jest na nim wszystko,
co może zainteresować potencjalnego turystę, czyli np. wirtualne spacery, informacje o historii miasta
i zabytkach, oraz o imprezach czy
noclegach. Przy tej okazji chcemy
też zainteresować miastem samych
radomian, by mogli odkryć Radom
na nowo – mówi wiceprezydent miasta Mateusz Tyczyński.
Strona visitradom.pl została zaprojektowana tak, by odpowiadała
na potrzeby i pytania osób odwiedzających turystyczne portale internetowe. W zakładce „poznaj” można znaleźć podstawowe informacje
o mieście, a w zakładce „odkryj” - o
najważniejszych i najbardziej atrakcyjnych obiektach turystycznych,
perłach architektury, muzeach. Z
kolei „wirtualny przewodnik” to 12

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na
dokumentację projektową inwestycji. Kładka połączy planowaną przez
PKP Polskie Linie Kolejowe stację
kolejową Radom Południowy z nową
pętlą autobusową i parkingiem park&ride. Parking funkcjonuje już pomiędzy ulicą Sycyńską, niedawno
otwartym marketem a obwodnicą
południową. MZDiK dysponuje także gotową dokumentacją projektową
nowej pętli autobusowej, która ma
powstać obok parkingu.
Konstrukcja kładki będzie liczyć
ok. 120 m długości i ok. 4,5 m szerokości. Projektant ma zaplanować przebudowę nawierzchni i konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników,
skrzyżowań, budowę nowego oświetlenia drogowego.
Na oferty MZDiK czekał do 22
kwietnia. Wykonawca na zaprojektowanie przejścia będzie miał siedem
miesięcy. 
RED

panoram przedstaw iając ych
miasto z perspektywy lotu
ptaka oraz 28
panoram wykonanych z poziomu ziemi. Można tu wirtualnie
odwiedzać poszczególne lokacje i filtrować
interesujące nas
obiekty zaznaczone pinezkami na mapie. Jest też
zakładka „Radom dzieciom” (można tu znaleźć obiekty mogące znaleźć się w kręgu zainteresowań rodziców i maluchów, np. restauracje
z kącikiem dla dzieci, place zabaw,
placówki kultury), propozycje questów, kalendarium wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz zakładka „MICE” (Meetings, Incentives,
Conferencing, Exhibitions), czyli

odpowiedź na coraz bardziej popularną turystykę biznesową. Ważna
jest możliwość zaplanowania jednodniowych lub weekendowych
wycieczek. Na vsitradom.pl są także praktyczne informacje np. gdzie
jeść, gdzie spać, jak dojechać do Radomia i jak poruszać się po mieście.
Strona jest dostępna także w wersji
mobilnej.
Stronie patronuje Lokalna Orga-

nizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej, organizacja pozarządowa,
którą tworzą lokalne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje
kultury, pasjonaci turystyki a także przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. LOTZR chce chce kreować wizerunek Radomia i ziemi
radomskiej jako idealnej destynacji
na weekendowy wyjazd.
RED
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W AHNS o realnych problemach
wirtualnego świata
Na początku kwietnia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Życie w wirtualnej
rzeczywistości – aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne”.
Było to jedno z największych w
ostatnich latach wydarzeń naukowych w regionie – w konferencji
wzięli udział przedstawiciele niemal 40 jednostek naukowych z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Turcji,
Grecji, Indii i Rumunii. W sesji plenarnej wśród prelegentów znaleźli
się: prof. AHNS dr Leszek Mellibruda, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. dr hab. Stanisław Koziej,
prof. PCz dr hab. Marcin Zalasiński, prof. UKSW dr hab. Waldemar
Klinkosz, assoc. prof. dr. Dikran M.
Zenginkuzucu oraz płk dr Piotr Potejko. Wśród wielu kwestii szczególnie wybrzmiały te związane z
cyberbezpieczeństwem, cyberterroryzmem oraz wpływem wirtualnej rzeczywistości na życie ludziw
czasie pandemii. W drugiej części
konferencji odbyły się wystąpienia w ośmiu panelach eksperckich i
jednym panelu studenckim.
Konferencja została zorganizowana w partnerstwie z Kazimieras Simonavicius University, Kaunas Forestry and Environmental
Engineering University of Applied
Sciences, Utenos Kolegija, Lesya
Ukrainka Volyn National Univer-

sity, Extremadura University, University of Pecs, Anadolu University, Komendą Wojewódzką Policji z
siedzibą w Radomiu, Mazowieckim
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej oraz
Stowarzyszeniem Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
oraz Prezydent Miasta Radomia

Radosław Witkowski.
Uzupełnienie konferencji stanowiła dwutomowa monografia „Wirtualna rzeczywistość w perspektywie nauk społecznych – pedagogiki,
psychologii i zarządzania” (tom I)
oraz „Wirtualna rzeczywistość w
perspektywie prawnej, bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnych” (tom II) Wydawnictwa
Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Redaktorami
naukowymi I tomu są Emilia Żu-

chowska-Kotlarz i Adam Tokarski.
Ze wstępu: „… wieloaspektowe podejście do tematyki wirtualnej rzeczywistości stanowi o unikatowości
niniejszego opracowania. Obecna
sytuacja, determinowana wybuchem epidemii choroby COVID-19,
spowodowała, że podejmowane
rozważania nabierają szczególnego
znaczenia i aktualności. Wynika to
z faktu, że procesy informatyzacji,
a wręcz wirtualizacji życia zawodowego i społecznego zostały wymu-

szone i przyśpieszone w bezprecedensowym stopniu (…)”.
Redaktorami naukowymi II
tomu są Barbara Olbrych i Adam
Ziółkowski. Ze wstępu: „…Do świata wirtualnego przeniesionych zostało wiele obszarów działalności
człowieka i państwa – w układzie
narodowym i międzynarodowym.
Cyberprzestrzeń odgrywa poważną rolę w cyfryzacji świata, a ludzkość stała się społeczeństwem informacyjnym, uzależnionym od
informatycznych środków przetwarzania danych. Następuje transformacja cyfrowa, której celem jest
między innymi informatyzacja
państwa i jego gospodarki… Wydarzenia w społeczeństwie wpływają na światopogląd, wartości,
normy i zachowania dyplomatów.
Cyfryzacja niemal każdego aspektu życia codziennego dała początek
społeczeństwu cyfrowemu i to ono
kształtuje proces cyfryzacji dyplomacji publicznej (…)”.
Monografię można nabyć w Bibliotece AHNS, przy ul. ul. Mazowieckiego 7a, od poniedziałku do
soboty, w godz. 8.00-16.00.

Fot. AHNS

O mieście świadczą szczegóły
Co tworzy miasto? Oprócz zabytkowych budowli, drapaczy chmur czy nowych tras i parkingów – na pewno rzeczy drobne i oryginalne, tworzące
klimat i przyciągające mieszkańców.

Tak jak ławeczki znanych postaci
– w ostatnich latach pojawiło się ich
w Radomiu kilka – Leszka Kołakowskiego, Witolda Gombrowicza, Stanisława Mikołajczyka. Odpowiednio oznakowane trasy historyczne
i turystyczne (ostatnio powstałe w
mieście to szlak Czerwca 76, Szlak
Pamięci Radomskich Żydów „Ślad”,
trasa historii radomskich Plant),
drogowskazy, architektoniczne detale czy urządzona zieleń. Albo…
koło widokowe. Największe metropolie postawiły sobie diabelskie

młyny na stałe – wielkie konstrukcje
z czasem stały się znakiem rozpoznawczym miasta, tak jak London
Eye w Londynie czy Wiedeński Diabelski Młyn. Miasta wręcz zaczynają się prześcigać w konstruowaniu
tej atrakcji. Największe koło widokowe na świecie to Ain w Dubaju –
ma wysokość 250 metrów! Kolejne
to High Roller w Las Vegas (167 m),
Singapore Flyer w Singapurze (165
m) i Star of Nanchang we wschodnich Chinach (160 m). A w Radomiu
na razie i na kilka tygodni, diabelski

młyn stanął na rynku. Chętnych do
oglądania miasta z góry nie brakuje. Za 20-25 zł koło pozwala, z wysokości 30 metrów, zobaczyć przede
wszystkim Miasto Kazimierzowskie
oraz ulicę Żeromskiego. Jeden przejazd obejmuje trzy obroty kołem, co
trwa około 10 minut.
Na stałe, dzięki głosom z Budżetu Obywatelskiego, stanął za to w
zabytkowym Parku T. Kościuszki
fotoplastykon. Historycznie to drugie takie urządzenie w Radomiu,
pierwsze zainicjowane przez ów-

czesnego dyrektora Miejskiego
Domu Kultury
Jerzego Ostrowskiego, pojawiło
się w 1961 roku
i ukazywało fotografie przyrodnicze. Nowy
fotopl a s t ykon
ma pięć stanowisk, część dostosowanych
dla dzieci, na
których można
oglądać wystawy fotografii i
filmy. Wystawy
są systematycznie zmieniane przez OKiSz Resursa
Obywatelska, który prowadzi projekt. Ostatnio np. zaprosiła do obejrzenia ekspozycji „Wyjątkowe kobiety na kartach historii Radomia”.
Prezentuje ona osiem fotografii w
formie par stereoskopowych, które
dają efekt trójwymiarowości. Zdjęcia przedstawiają krótkie biogramy
oraz wizerunki Marii Fłołtyn (śpiewaczka, reżyser operowy, wielka
popularyzatorka muzyki Stanisława
Moniuszki), Marii Gajl (nauczycielka, wybitny pedagog, założycielka

słynnej szkoły dla dziewcząt potocznie nazywanej „Gajlówką”), Teresy
Grodzińskiej (bohaterska sanitariuszka Legionów Polskich podczas
wojny polsko-bholszewickiej pośmiertnie odznaczona Orderem Virtuti Militari jako pierwsza kobieta w
II RP), Marii Kelles-Krauz (działaczka społeczna, niepodległościowa, oświatowa, pierwsza w Polsce
kobieta w Polsce i prawdopodobnie
w Europie wybrana na Prezesa Rady
Miejskiej), Heleny Kisiel (historyk,
długoletnia dyrektorka Archiwum
Państwowego w Radomiu, działaczka społeczna, autorytet w dziedzinie Radomia i jego dziejów), Wandy
Malczewskiej (otoczona kultem mistyczka), Haliny Szpilman (wybitna
lekarka, ekspert ds. osób z niepełnosprawnościami, żona słynnego pianisty Władysława Szpilmana) oraz
Marii Walewskiej (ziemianka, działaczka społeczna).
- Zapraszamy mieszkańców Radomia do zgłaszania propozycji
wystaw w naszym fotoplastykonie.
Najlepiej robić to na Facebooku Resursy, gdzie można proponować fotografie i tematy wystaw - zachęcała
Justyna Górska – Streicher, dyrektor
Resursy.
RED, fot. AMR

7

AHNS

Nr 80 • kwiecień 2022

Studenci
w bibliotece

Rozwija się współpraca pomiędzy Akademią Handlową
Nauk Stosowanych i Miejską Biblioteką Publiczną
w Radomiu.
W marcu Przemysław Czaja, dyrektor radomskiej MBP i jednocześnie rzecznik prasowy Gdańskich
Targów Książki i współorganizator
wielu wydarzeń literackich, poprowadził jeden z bezpłatnych webinarów AHNS „Biblioteka – miejsce spotkań”. Mówił m. in. o tym, jakie są
zasoby i możliwości biblioteki XXI
wieku, jak najlepiej mogą korzystać z
niej studenci i jakie korzyści przynosi
nowa karta biblioteczna.
Natomiast 2 kwietnia studenci
AHNS pod opieką dziekan Mileny
Matuszewskiej – Birkowskiej wzięli

Na tle konfliktu
Wykład otwarty “Bezpieczeństwo Europy i Polski w kontekście wojny na Ukrainie”
poprowadził w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych gen. dyw. pil. Sławomir
Kałuziński.

udział w organizowanym przez MBP
Międzynarodowym Dniu Książki dla
Dzieci. Studenci przygotowali fragmenty wierszy i bajek z elementami
inscenizacji, scenografię i ruch sceniczny - rymowanki z książki „Pan
Pierdziołka spadł ze stołka” okazały się wspaniałą zabawą dla małych
czytelników. Dzieci poznały również
oryginalną ukraińską bajkę „Rękawiczka”. Dla seniorów, ale również
najmłodszych, studentka Akademii
przygotowała prezentację dotyczącą
podstaw obsługi komputera.
Fot. AHNS
Generał Kałuziński zdobywał
wiedzę w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, Akademii

Śpiew dla dobra
Pod koniec marca w Auditorium Primum Akademii
Handlowej Nauk Stosowanych odbył się wiosenny koncert
„Dobro jest w nas” Akademickiego Chóru Naszych
Studentów.
Był to drugi koncert młodego chóru studenckiego, tym razem w polskim repertuarze i ze wsparciem
członków zespołu Selekt. Zespół,
wspierany przez wykładowców i pracowników uczelni, zaśpiewał m. in.
„Dni, których nie znamy”, „Tyle słońca w całym mieście”, „Niech mówią,
że to nie jest miłość”, „Moja i Twoja nadzieja”. Koncert miał być dla
publiczności pretekstem do refleksji nad otaczającym światem i chwi-

lą wytchnienia. - Możemy zmienić
świat na lepsze. My wzajemnie w zespole się do tego motywujemy – zapewniali śpiewacy.
Jednocześnie chór zaprosił do
wsparcia Krzysia Czupryna, ciężko
chorego sześciolatka z Radomia i do
udziału w zbiórce na jego rehabilitację. Koncert rozpoczął się minutą ciszy dla uczczenia obrońców Ukrainy
i ofiar wojny.
Fot. AHNS

Obrony Narodowej w Warszawie, Canadian
Forces College w
Toronto w Kanadzie,
K rólewsk iej
Akademii Studiów
Obronnych w Londynie. Podczas
wykładu wskazał
na szerszy kontekst konfliktów
zbrojnych, cały
czas prwadzonych na świecie oraz na militarny, geograficzny
i geopolityczny kontekst wojny na
Ukrainie. Przypomniał, że Ukraińcy

od czasu aneksji Krymu przez Rosję
przygotowywali się do kolejnej agresji wojsk rosyjskich.
- Odwaga obrońców Ukrainy, ich
patriotyzm i profesjonalizm prowadzonych działań obronnych zasługują na największe uznanie i szacunek. Patrząc na to, trudno odmówić
pomocy uchodźcom, którzy tak licznie przybyli do Polski. Okres pobytu
uchodźców w Polsce jest trudny do
przewodzenia, podobnie, jak trudno
przewidzieć zakończenie wojny i jej
skutki – stwierdził generał.
Wykładu wysłuchali studenci, wykładowcy, pracownicy i goście uczelni. Nie zabrakło pytań z sali, m.in. o
włączenie się wojsk NATO w operację militarną na terenie Ukrainy.
Fot. AHNS
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Mamy pomnik historii!

Siła i piękno miasta

Wraz z podpisem Prezydenta RP, zespół klasztorny o.o. Bernardynów w Radomiu został wpisany na prestiżową listę pomników historii.

„Przemysł – siła miasta. Radom w latach 1918-1989” – takiej wystawy w Radomiu jeszcze nie było. Jest jednocześnie klasyczna i interaktywna,
sentymentalna i edukacyjna, historyczna i... rozrywkowa.

Obecnie lista ta zawiera tylko 115
zabytkowych obiektów w Polsce – są
to miejsca o szczególnej i unikatowej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, mające duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego
Polski. Rozporządzenie Prezydenta RP dotyczące pierwszego radomskiego pomnika historii ukazało się
w Dzienniku Ustaw w dniu 18 marca tego roku. Z dokumentu wynika,
że obszar pomnika historii „Radom
– zespół klasztorny Bernardynów”
obejmuje „historycznie ukształtowaną przestrzeń klasztoru, w tym
skrzydła klasztoru, kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, budynek gospodarczy z
kuchnią, bramę – kaplicę, mur przyklasztorny oraz ogród”.
Starania o wpisanie klasztoru na
listę trwały pięć lat. Wniosek musiał
być zaopiniowany przez Wojewódzkiego i Generalnego Konserwatora
Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Radę Ochrony Zabytków.
Dopiero po niej Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego składa
wniosek do Prezydenta RP.
- Decyzja prezydenta to ukoronowanie kilkusetletniej historii Bernardynów w Radomiu i prestiż dla
samego miasta. Jest to pierwszy zabytek z Radomia, który został wpisany na listę pomników historii i trzeci
w diecezji radomskiej, po Sulejowie
i Wąchocku – tłumaczył mediom ks.

Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków w Radomiu.
Przypomnijmy, że w 2018 roku
nasza gazeta pisała o obchodach
500-lecia przybycia oo. Bernardy-

nów do Radomia. Powstała wtedy
m. in. obszerna naukowa publikacja „Wpisani w dzieje Radomia”. Zaś
kilka lat wcześniej ks. Michał Krawczyk i znany radomski fotografik
Wojciech Stan wydali album „Bernardyni radomscy. Zarys dziejów”.

Późnogotycki zespół klasztorny oo Bernardynów w Radomiu jest
jednym z najlepiej zachowanych
kompleksów klasztornych w Polsce.
Fundatorami kościoła i klasztoru w
1468 r. byli król Kazimierz Jagiellończyk i starosta radomski, podczaszy królewski Dominik z Kazanowa.
Zarówno kościół, klasztor, brama-kapliczka, jak i kuchnia klasztorna
zachowały się do dziś w prawie nie-

zmienionej pierwotnej formie. Tzw.
piekarnik, czyli część gospodarcza
klasztoru, jest jedynym zachowanym do naszych czasów tego typu
obiektem w Polsce. To pomieszcze-

nie służące przygotowaniu posiłków, wyposażone w piramidalny
komin, mogło spełniać wiele funkcji
- jego wszechstronność umożliwiała
zakonnikom produkcję większej ilości wyrobów: oleju, topionego wosku i piwa. Ponadto mógł służyć za
piekarnię.
Zakon oo Bernardynów został
sprowadzony do Polski przez króla
Kazimierza IV Jagiellończyka właśnie w drugiej połowie XV wieku.
Radomski klasztor był piętnastym z
kolei w Polsce. Miejsce pod jego budowę zostało wyznaczone w 1468
roku, a w kolejnym zostało zatwierdzone przez biskupa krakowskiego.
Początkowo kościół i klasztor, wybudowane w ciągu jednego roku,
były drewniane. Ponieważ znajdował się on poza murami miasta (w
myśl klasztornej reguły, przy drodze
publicznej), przyjął on formę twierdzy otoczonej wałami, pozwalającej
na obronę w przypadku ataku nieprzyjaciela. Kościół przyjął wezwa-

nie św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Murowany kościół i klasztor został
wzniesiony w kilku fazach. Bernardyni sami wybudowali cegielnię w
której wypalali gotyckie cegły „palcówki”. Sami też gasili wapno i wykonywali prace murarskie. W pierwszej kolejności wybudowane zostało
prezbiterium wraz z zakrystią, która miała pełnić funkcję skarbca (w
chwili obecnej kaplica Matki Boskiej Anielskiej). Następnie wzniesione zostało południowe skrzydło
klasztorne. Kolejnym etapem był
korpus kościoła, wybudowany pod
koniec XV wieku. Najpóźniej wzniesione zostały pozostałe skrzydła
klasztorne, połączone krytym piętrowym krużgankiem, z niewysoką
wieżyczką w północno-wschodnim
narożniku, charakterystyczną dla
średniowiecznych klasztorów bernardynów.
W prezbiterium, najstarszej części kościoła, mieści się scena pasyjna: ukrzyżowany Chrystus, a po jego
obu stronach Maria i św. Jan. Ołtarz
ten powstawał w kręgach mistrza
Wita Stwosza, podejrzewa się nawet,
że w jego warsztacie. W świątyni
znajdują się też rokokowy ołtarz pw.
św. Antoniego z XVIII w. i rokokowy
ołtarz z wczesnobarokowym obrazem Matki Boskiej z pocz. XVII w.
Organy o bardzo dobrym brzmieniu,

posiadające XIX - wieczny, neobarokowy prospekt, wykonane zostały
w 1914 r. przez S. Jagodzińskiego. W
2010 r. przeprowadzono gruntowną
renowację instrumentu. Wewnętrzne ściany świątyni zdobią epitafia i
nagrobki barokowo-klasycystyczne.
W 1858 r. przed kościołem została ustawiona figura z piaskowca Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej – była to jedna pierwszych takich
figur w Europie, wykonana w związku z ogłoszonym w kościele dogmacie o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Bernardyni radomscy od początku prowadzili w swoim kościele
energiczne duszpasterstwo. Przedmiotem szczególnego kultu ze strony wiernych cieszył się obraz Matki
Bożej z Dzieciątkiem, znajdujący się
w prawobocznym ołtarzu świątyni. Wizerunek ten prawdopodobnie
pochodzi ze Wschodu. Pierwotnie
nosił nazwę Matki Boskiej Godzinkowej, później zaś był czczony pod
tytułem Niepokalanego Poczęcia
NMP.
W okresie zaborów radomski
klasztor był czynnie zaangażowany w działalność patriotyczną. W
czasie powstania styczniowego odbywały się tu narady powstańców,

a bernardyni odbierali przysięgi od
ruszających do walki. Zakonników
spotkały represje. Wielu z nich zostało zesłanych w głąb Rosji. W lipcu
1863 r. na terenie klasztoru zakwaterowały się oddziały rosyjskie, a rok
później dokonano kasaty klasztoru.
Zabudowania klasztorne przejęły
rząd gubernialny, wojsko i policja,

urządzając w części pomieszczeń
więzienie i biura. W latach 19111914 przeprowadzono restaurację
i rozbudowę kościoła według projektu architekta Stefana Szyllera.
Od strony zachodniej dobudowano
basztę z klatką schodową, prowadzącą na przekształcony chór muzyczny oraz dwie kruchty. Ponadto
przebudowano i połączono w nawę
boczną kaplice pw. św. Anny i św.
Agnieszki.
Bernardyni wrócili do Radomia w
1936 r. Klasztor wymagał gruntownego remontu. Po wojnie, w Tłusty
Czwartek 1959 roku w kościele wybuchł pożar – jego przyczyną było
zwarcie elektryczne w dmuchawie
organowej. Ogień gasiło 99 strażaków m.in. z Zakładów Metalowych,
Radoskóru, ZNTK oraz z Jedlińska, Białobrzegów, Skaryszewa. Pożar strawił dach kościoła i uszkodził
polichromię. Postanowiono jej nie
konserwować, a położyć nacisk na
odnowienie i podkreślenie gotyckiej
architektury wnętrza.
Ostatni remont kościoła i klasztoru bernardyńskiego zaczął się tak
naprawdę w drugiej połowie lat 90.
XX wieku i trwał do ostatnich lat.
Stopniowo klasztor pozyskiwał róż-

ne fundusze, m. in. z Ministerstwa
Kultury i od gminy Radom. Dzięki temu m. in. oczyszczono elewację budynku, położono nowe dachy,
wybudowano ogrodzenie i zagospodarowano otoczenie. Nowy dach zyskał piekarnik przy klasztorze, pojawiła się tez iluminacja budynku.
RED, fot. archiwum „GR”

W odrestaurowanej Kamienicy
Deskurów OKiSz Resursa Obywatelska stworzyła Muzeum Historii Najnowszej Radomia. Muzeum
Od zeszłego roku prowadzi wystawy czasowe w sali na poziomie -1
kamienicy. Teraz przyszedł czas na
otwarcie wystawy stałej na piętrze.
- Ekspozycję można traktować
dwojako - jako krótką wycieczkę po
dawnym Radomiu, podczas której
można zrobić sobie selfie. Ale moż-

na też szukać głębiej, rozwiązywać
zagadki, szukać ukrytych znaczeń i
informacji, podążać różnymi ścieżkami opowiadającymi o historii i
życiu radomian - zapowiadała Justyna Górska – Streicher, dyrektor
Resursy. - Tu można dotykać eksponatów. Wręcz do tego zachęcamy.
I rzeczywiście, zwiedzając kilka dużych sal wystawy, znajdujemy
się nagle na radomskim podwórku i
ulicy, gdzieś w latach 60. i 70. XX

wieku. Możemy tu spotkać przedstawicieli ludu pracującego, przejechać się na wyprodukowanym w
Radomiu rowerze, albo stanąć w
kolejce po pieczywo. I przy wszystkim zrobić sobie rodzinne pamiątkowe zdjęcie. Możemy też wziąć
udział w odkrywających historię
radomskiego przemysłu questach,
wziąć udział w konkursach czy…
zagrać w klasy. Albo przypomnieć
sobie, że zakład pracy był kiedyś ca-

łym światem – dawał bowiem nie
tylko zajęcie i zarobek, ale organizował też wczasy, wyjazdy, przedszkole dla dzieci, hobby…
Wzruszenie mogą budzić u starszych osób rekonstrukcje neonów
ze sklepu radomskiego „Kasia” i
loga Radoskóru czy widok sklepowych półek z octem, cukrem i oranżadą. Albo fakt, że podnosząc słuchawkę telefonu z tarczą, można
posłuchać bajek – tak, coś takiego w

PRL-u funkcjonowało.
Trzeba też zaznaczyć, że jak żadna dotąd, nowa ekspozycja Resursy
szeroko i barwnie opowiada o radomskim przemyśle i docenia jego
produkty. Widać to, kiedy wchodzimy np. do sali stylizowanej na
mieszkanie - od razu rzucają się w
oczy maszyny do szycia, buty, tkaniny, kuchenka i meblościanka
czy barek z butelką spirytusu rektyfikowanego. Wielką siłą ekspozycji są właśnie oryginalne i namacalne eksponaty, które przywołują
historię wielu znanych zakładów
przemysłowych oraz topowe marki produktów, z którymi kojarzy się
Radom.
Wystawie towarzyszy starannie
wydany katalog, z artykułami dotyczącymi radomskiego przemysłu.
Częścią ekspozycji są też dwie sale
warsztatowe, gdzie będzie można przeprowadzać muzealne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wstęp na
obydwie wystawy muzeum w Kamienicy Deskurów jest bezpłatny.
Godziny otwarcia: od poniedziałku
do piątku i niedziele w godz. 10.0018.00. Ostatnie wejście na wystawę
na godzinę przed jej zamknięciem.
W soboty wystawy nieczynne.
RED, fot. AMR

W hali wielkie święto sportu
W nowej hali Radomskiego Centrum Sportu odbył się tenisowy mecz Polska – Rumunia, którego gwiazdą była pierwsza obecnie rakieta świata Iga
Świątek. Była to jedna z najważniejszych imprez sportowych w Radomiu w ostatnich latach.
Tenisowe reprezentacje Polski i
Rumunii walczyły o awans do finałowego turnieju o Billie Jean King
Cup. Mecz był zapowiadany jako pojedynek Igi Świątek i Simony Halep,
zdobywczyni dwóch tytułów wielkoszlemowych i byłej liderki rankingu WTA. Niestety Rumunka pod koniec marca zrezygnowała z występu
w hali RCS z powodu kontuzji.
- Bardzo się cieszę, że gościmy
w Radomiu w tak ważnym meczu.
Chciałbym podziękować władzom
Radomia, bo zostaliśmy tutaj pięknie ugoszczeni. Praktycznie wszystko odbywa się bezproblemowo,
fantastyczna hala, nowa, piękna i
pachnąca. Teoretycznie, na papierze
jesteśmy faworytami, natomiast mecze reprezentacyjne nie mają zdecydowanych faworytów i przewidujemy, że ten mecz będzie niezwykle
ciężki, ale mam nadzieję, że Radom
okaże się dla polskiego tenisa bardzo szczęśliwy - mówi przed zawodami prezes Polskiego Związku Tenisowego Mirosław Skrzypczyński.
Jego obawy okazały się bezpodstawne. Spotkanie zakończyło się wygraną polskiej drużyny
4:0.Pierwszego dnia zawodów (15
kwietnia) Magda Linette wygrała z
Iriną Camelią Begu 2 - 1 (6-1, 4-6,
6-2), a następnie Iga Świątek, dla
której występ w Radomiu był pierw-

szym po awansie na szczyt światowego rankingu, pokonała Mihaelę
Buzarnescu 2 – 0, tracąc w całym
spotkaniu tylko jednego gema. Z kolei 16 kwietnia Iga Świątek wygrała z
Andreeą Prisacariu 2 - 0 (6-0, 6-0),
zapewniając awans polskiej reprezentacji do finałowego turnieju o
Billie Jean King Cup. Na zakończenie został także rozegrany pojedynek deblowy, w którym Alicja Rosolska i Magdalena Fręch pokonały 2-1
duet Andreea Mitu / Mihaela Buzarnescu.
- Cieszę się, że wróciłam do polskiej drużyny po dłuższej przerwie.

Cieszę się też, że nadal czuję świeżość i to, że odpoczęłam po turnieju
w Miami. Zawody w Radomiu dały
mi dużo nowej motywacji, ze względu na wsparcie kibiców – mówiła Iga
Świątek.
Jako że po raz pierwszy w nowej hali przy ul. Struga wybrzmiały
hymny państwowe, władze miasta
potraktowały mecz Polska – Rumunia jako oficjalne otwarcie nowego obiektu. To najnowocześniejszy
tego typu obiekt w województwie
mazowieckim, mieszczący 5 tysięcy widzów. Mecze rozgrywają tu radomskie drużyny ligowe, ale obiekt

sprawdził się już podczas gali MMA
czy występu kabaretowego.
- Naszą ambicją było zbudować
taki obiekt, w którym będziemy
mogli gościć gwiazdy, tak jak teraz
mamy okazję oklaskiwać Igę Świątek i całą wspaniałą ekipę polskich
tenisistek. Dziękuję władzom Polskiego Związku Tenisowego za zaufanie i powierzenie nam prawa organizacji tego meczu. Oczywiście
przed nami kolejne wielkie marzenia, wielkie wyzwania i w tej hali
zamierzamy je realizować. Mówię
tu zarówno oi wydarzeniach sportowych, jak i kulturalnych – mówił

prezydent Radosław Witkowski,
który wręczył symboliczne podziękowania osobom zaangażowanym
w budowę.
Warto dodać, że występy zawodniczek oglądał komplet publiczności, a wśród widzów, a również na
chwilę na korcie pojawił się także
z 98-letni Ukrainiec Leonid Stanisławski, najstarszy aktywny tenisista na świecie. Podczas meczu, obok
hali RCS powstała specjalna Strefa
Kibica z telebimem, foodtrackami i
kortami dla dzieci.
RED, Zdjęcia: FB Polskiego
Związku Tenisowego
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Róże Bańdy
MCSW Elektrownia 29 kwietnia otwiera retrospektywną
wystawę Basi Bańdy, jednej z najciekawszych polskich
artystek średniego pokolenia.
Wystawa jest pierwszą tak dużą
prezentacją prac artystki powstałych
w latach 2006–2022. Basia Bańda (ur.
1980 w Zielonej Górze) studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2018
r. otrzymała tytuł doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Od 2008 r. pracuje w Instytucie Sztuk
Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W latach 2001–2021 miała 38 wystaw
indywidualnych i brała udział w 120
wystawach zbiorowych w Polsce i za
granicą. Częstym tematem twórczości Bańdy jest seksualność, relacje z
ciałem a jej prace wyróżnia delikatna
dziewczęca kolorystyka oscylująca w
odcieniach różu. Do swoich płócien
niejednokrotnie wplata kawałki tkanin, nitki, włóczkę.
Kurator wystawy w radomskim
MCSW Wojciech Kozłowski tak pisze o twórczości artystki: „Twórczość
Basi Bańdy, po wielokroć opisywana,
wymyka się jednak prostym opisom
i podsumowaniom. Przez ponad 15
lat obecności w sztuce artystka idzie
swoją drogą, nie zwracając uwagi na
doraźności i trendy, uwodząc intro-

wertyczną opowieścią, która wydaje
się jednak uniwersalnie czytelna. Jest
to bowiem malarstwo (a także rysunek, kolaż, obiekt, fotografia) od samego początku będące jednocześnie
koncepcją i emocją, wolnością i pełną kontrolą, przypadkiem i perfekcyjnym założeniem. Bardzo osobiste
a jednocześnie głęboko zanurzone w
historii sztuki (…). Można było odnieść wrażenie, że Bańda nie uznaje tabu, żadnych ograniczeń w opowiadaniu o swoim oglądzie świata.
A potem pojawiły się kolejne cykle, w
których cielesność ciągle odgrywała ważną rolę, ale dotyczyła bardziej
hybrydalnych form roślinno-ludzko-zwierzęcych. W innych odnosiła
się do licznych podróży, dając nam
wgląd w ich przebieg enigmatycznymi, czasem prawie że fotograficznymi scenami. A jeszcze później nastąpiło odejście od realizmu – nawet jeśli
fantastycznego – w stronę abstrakcji,
będącej reakcją na literaturę „grozy i
niesamowitości”.
Wernisaż „Róże i róże” rozpocznie się o godz. 18.00.

RED,

Fot. FB Basi Bańdy

Na dzień jazzu
Gratka dla fanów jazzu – w Radomiu zagra Jerzy Małek
Gravity Group.
MOK Amfiteatr co roku stara się
uczcić koncertem Międzynarodowy Dzień Jazzu. Tak będzie i w tym
roku. 29 kwietnia o godz. 19.00 w
Kawiarni Artystycznej przy ul. Parkowej 1 rozpocznie się koncert polskiego trębacza i kompozytora jazzowego Jerzego Małka. To ceniony
wykładowca na Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Uniwersytecie
Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W ostatnich dwóch
dekadach zdobył uznanie jako twórca własnej muzyki, lider autorskich
projektów oraz sideman. Dzięki
współpracy z takimi artystami jak
Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski, Wojciech Karolak, Zbi-

gniew Wegehaupt czy Marek Dyjak
dał się poznać jako znakomity trębacz, kompozytor i aranżer. W swoim dorobku ma też bogate doświadczenie w tworzeniu muzyki do teatru
i filmów. Był nominowany do nagrody Fryderyk 2012 w dwóch kategoriach: Najlepszy Kompozytor Jazzowy i Jazzowy Muzyk Roku.
Podczas koncertu w Radomiu
usłyszymy utwory z wcześniejszego
okresu działalności artysty jak również kompozycje z jego ostatniej płyty „Gravity”. Małek zagra z zespołem
w składzie: Marcin Pospieszalski –
git. basowa, Piotr Wyleżoł - fortepian
i Sebastian Frankiewicz – perkusja.
RED

Region ostrym
gotykiem bogaty
Jeszcze do czerwca można oglądać w Muzeum im. J. Malczewskiego ważną wystawę
„Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej”. Dział archeologii muzeum stworzył ją
z radomską delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Jak reklamuje muzeum, wystawa to swoisty przewodnik po architekturze i sztuce gotyku na obszarze
dawnego, przedrozbiorowego powiatu radomskiego czyli między Wisłą, Pilicą, Drzewiczką a Kamienną.
Był to wyjątkowy obszar dawnej Polski, bowiem leżał na pograniczu Małopolski i Mazowsza i przenikały się
tu elementy gotyku charakterystyczne dla północy i południa kraju.
- Cały 2021 rok poświęciliśmy na
wędrówki po tym terenie. Odwiedziliśmy 27 miejscowości, gdzie odkryliśmy relikty gotyku – mówiła
kuratorka ekspozycji Małgorzata
Cieślak-Kopyt,która podczas wernisażu uznała wystawę za zwieńczenie
i symboliczny koniec swojej wieloletniej pracy w muzeum.
„Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej” zabiera widzów w podróż
po miejscach, w których do dziś zachowane są zabytki gotyckie. To kościoły m. in. w Siennie, Szydłowcu,
Chlewiskach, Wieniawie, Radomiu
oraz zamki w Iłży, Solcu, Szydłowcu.
To również obiekty średniowiecznego wystroju i wyposażenia: obrazy,
rzeźby, detal architektoniczny. Tereny ziemi radomskiej do początków

XIX wieku należały do archidiecezji
gnieźnieńskiej i diecezji krakowskiej
– ośrodki te miały znaczący wpływ
na rozwój budownictwa sakralnego.
Dlatego też na wystawie zaprezentowano przede wszystkim sztukę sakralną: unikatowe okazy
rzeźby gotyckiej, obrazy oraz naczynia
liturgiczne znajdujące się w kościołach
diecezji radomskiej,
np. w Szydłowcu,
Skrzynnie, Mniszku,
Bielinach. Uzupełniają je eksponaty z
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Katedralnego
w Radomiu, Muzeum
Diecezjalnego w Sandomierzu.
Obiektom sztuki
sakralnej towarzyszą na wystawie elementy gotyckiej kamieniarki pochodzące z zamków w
Iłży (fragmenty okna), Radomiu (np.
nadproże, fragment portalu z laskowaniem) czy Janowcu ( detal z her-

bem Lewart), jest też chrzcielnica i
kropielnica. Ekspozycję uzupełniają
naczynia liturgiczne, np. kielich z XV
w. z kościoła śś. Szymona i Judy Tadeusza w Bielinach. Tłem dla obiektów
sztuki są wielkoformatowe fotografie najciekawszych zespołów architektonicznych wykonane za pomocą
drona, a także fotografie wybranych
dzieł sztuki, które nie mogły zostać
zaprezentowane na wystawie.
Do najcenniejszych eksponatów
wystawy należą datowane na ok.
1470 r. kwatery pochodzące z ołtarza
w kościele św. Zygmunta w Siennie,
rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem
z kościoła św. Zygmunta w Szydłowcu, najstarsza (koniec XV wieku) w
regionie Hodegetria ( Matka Boża z
Dzieciątkiem Jezus na ręku) z iłżeckiej fary. Są też rzeźby tzw. Pięknych
Madonn z kościołów w Skrzynnie i
Szydłowcu. Najstarsza rzeźba na wystawie to XV-wieczna Matka Boska z
Dzieciątkiem w typie tzw. Madonn
na lwach, pochodząca z radomskiej

Bramy Krakowskiej, a będąca w zbiorach Muzeum Katedralnego w Radomiu.
RED, fot. AMR

Kulturalnie i zdrowo
Radomianie w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego na ten rok zdecydowali
m. in. o realizacji koncertów przy tężni solankowej. Pierwszy z nich w maju.
29 maja przy tężni w parku im.
Jacka Malczewskiego na Obozisku
zagra Big Band Mundana. Wraz z
zespołem wystąpią gościnnie zaproszeni wokaliści i instrumentaliści z
naszego regionu.
Big Band Mundana powstał w
1993 roku z inicjatywy Zbigniewa
Bidzińskiego, pod patronatem Fundacji Musica Mundana. Repertuar
zespołu stanowią standardy jazzowe i utwory muzyki rozrywkowej.

Big Band ma za sobą wiele koncertów i udział w festiwalach takich jak
Złota Tarka, Big Band Festiwal w
Nowym Tomyślu czy United Europe Jazz Festival w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. W maju usłyszymy
wiele utworów utrzymanych w tradycji big - bandów amerykańskich,
w oryginalnych i zespołowych aranżacjach.
Cykl „Niedzielne koncerty w
tężni solankowej” będzie podda-

ny głosowaniu w Budżecie Obywatelskim także na 2023 rok. A w tym
roku wystąpią jeszcze: 10 lipca łączący polski i ukraiński folklor zespół Babooshki i 14 sierpnia muzycy
i śpiewacy Operetki Wrocławskiej.
A na finał cyklu 28 sierpnia Roland
Abreu Cuban Latin, czyli fuzja muzyki jazzowej, latynoskiej – rytmów
kubańskich, afro kubańskich i salsy.
Wstęp wolny.
RED
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Pamięć
o artyście
„Leszek Kwiatkowski
(1949-2021). Dedykacje” to
wystawa na którą zaprasza
Galeria Łaźnia przy
ul. Traugutta 31/33.

Mistrzyni światła i cienia
W Radomiu jubileusz 35-lecia pracy twórczej obchodziła Jolanta Jastrzębska-Jakiel, jedna z najlepszych polskich
pastelistek. Charakter jej pracy oddawał tytuł otwartej w Galerii Łaźnia wystawy: „Światło cienia”.

Wystawa upamiętni zmarłego w
2021 r. malarza, rysownika, pedagoga Leszka Kwiatkowskiego, jednego
z najwybitniejszych twórców środowiska radomskiego. Zaprezentowane zostaną dzieła z ostatnich lat życia
artysty: cykl malarski „Dedykacje”
(to z wyjątkiem jednego obrazy nie
eksponowane wcześniej) i prace na
papierze – tu subiektywnego i osobistego wyboru dokonały córki artysty.
Wernisaż zaplanowano na 20 maja
o godz. 18.00.
RED

Tartuffe
na scenie
Teatr Powszechny w Radomiu przygotowuje premierę
„Tartuffe, czyli Świętoszek”
Moliera w reżyserii Jarosława Tumidajskiego.
Paryska prapremiera „Świętoszka” ponad 350 lat temu zakończyła
się skandalem i zakazem wystawiania sztuki. To ciągle żywa i niepokojąco aktualna komedia, piętnująca fałszywą religijność i hipokryzję.
W roli tytułowej wystąpi w Radomiu (gościnnie) Jakub Kamieński,
aktor, reżyser, performer, pedagog,
szerszej publiczności znany z seriali
telewizyjnych (m. in. „Drogi wolności”, „Wataha”, „Barwy szczęścia”).
Z kolei Jarosław Tumidajski to reżyser teatralny i radiowy, wyreżyserował m.in. „Świętą Joannę szlachtuzów” Bertolta Brechta w Teatrze
Miejskim w Gdyni, „Trans-Atlantyk” wg Witolda Gombrowicza i „Solaris” wg Stanisława Lema w Teatrze
Śląskim w Katowicach. Pokaz przedpremierowy Świętoszka” w Radomiu
zaplanowano na 20 maja, a premierę
na 21 maja.
RED

„Nasz świat zaczyna się od światła, jak również na jego braku się
kończy…” – tak sama artystka mówi
o swoich obrazach. Jolanta Jastrzębska-Jakiel w Radomiu nie mieszka,
ale urodziła się tutaj, w 1958 roku.
Studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Hermana
uzyskała w 1985 r. Od 1992 r. należy do Związku Artystów Plastyków,
jest także członkiem Stowarzyszenia
Pastelistów Polskich. Zorganizowała 34 wystawy indywidualne w kraju i za granicą. Brała udział w ponad
80 wystawach zbiorowych w Polsce,

Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,
Niemczech i we Francji. Jest laureatką wielu nagród, m.in. na Międzynarodowym Biennale Pasteli w
Nowym Sączu, Medalu Akademii
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w
Krakowie, Medalu Stowarzyszenia
Pastelistów Polskich, Złotej Ramy
Krakowskiego Okręgu Związku
Polskich Artystów Plastyków.
„Światło jest problemem naczelnym – kluczem do określenia jej
malarstwa. Inspirowane naturą,
malowane zawężoną, prawie monochromatyczną paletą brązów, ugrów
i szarych zieleni, prace Jolanty Jastrzębskiej-Jakiel są, ogólnie rzecz
biorąc, polem zmagań światła z cie-

wiło się wielu przyjaciół Jolanty Jastrzębska-Jakiel z całej Polski.
-To wspaniałe, że osoby pochodzące z Radomia osiągają mistrzostwo w swojej dziedzinie, odnoszą
sukcesy i są znane i podziwiane w
całym kraju. Pani niewątpliwie odniosła artystyczny sukces, o czym
świadczą nie tylko nagrody i medale, ale przede wszystkim ponad
sto wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju za granicą. A także
uznanie odbiorców sztuki i kolekcjonerów. Widzę, i cieszy mnie to,
że w tym sukcesie jest jakaś cząstka
Radomia – dziękował artystce prezydent miasta Radosław Witkowski.
RED, fot. AMR

Beethoven i Penderecki

To jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń w radomskiej kulturze. 8 kwietnia w sali Radomskiej Orkiestry
Kameralnej odbył się koncert w ramach 26. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.

O ulicach
OKiSz Resursa
Obywatelska 10 maja
zaprasza na już
39 Retrospotkanie.
Rozmowy przy kawie i ciastku o
historii miasta cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Tym razem grono pasjonatów rozmawiać będzie o
nazwach ulic. Dlaczego ulica Rwańska nazywa się... Rwańska? Jak dawniej nazywany był radomski Rynek
czy plac Jagielloński? Czemu ulica
Lubelska stała się ulicą Stefana Żeromskiego? Gdzie znajdowały się ulice Stadionowa, Techniczna czy Piaski? Tego wszystkiego dowiemy się
na majowym Retrospotkaniu. Całość
zilustrowana będzie pokazem archiwalnych zdjęć. Na Restrospotkanie
niezmiennie zapraszają Resursa i
portal Radom. Retrospekcja. Wstęp
wolny. 
RED

niem. Uświadamiają, że istnienie
jednego bez drugiego byłoby niemożliwe” – mówił o artystce prof.
Andrzej Guttfeld.
,,Zauroczyła wszystkich mistrzostwem w posługiwaniu się światłem
i cieniem. Delikatnie i zwiewnie malowane, nierealne, świetlne pejzaże i
przestrzenie, pozbawione jakby materii, pobudzały wyobraźnię, wprowadzając nastroje pokrewne muzyce czy poezji. Jednocześnie były to
zdecydowanie przemyślane i świetnie skomponowane obrazy“ – tak
z kolei pisał Krzysztof Kuliś, prezes Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.
Na radomskim wernisażu poja-

Festiwal to wielka międzynarodowa impreza, którego dyrektorką generalną jest Elżbieta Penderecka, a
organizatorem Stowarzyszenie im.
Ludwiga van Beethovena. Od 2011
roku w Radomiu odbywa się jeden
z festiwalowych koncertów. Dzięki
temu w naszym mieście prezentują
się najbardziej uznane na świecie zespoły, takie jak jak Hong Kong Sinfo-

nietta czy Israel Camerata Jerusalem.
W tym roku w Radomiu zagrała Radomska Orkiestra Kameralna,
a z nią zaprezentowali się niezwykle
utalentowani młodzi artyści: pianista Martin James Bartlett, od którego
publiczność domagała się bisów i dyrygent Lukas Pohunek. Podczas koncertu „Beethoven – ojciec wielkiego
symfonizmu” nie mogło zabraknąć

utworów Mozarta i Beethovena. Ale
orkiestra zagrała też utwory Krzysztofa Pendereckiego i Grażyny Bacewicz – był to hołd oddany mistrzowi Pendereckiemu, który wspierał
działania ROK i którego oficjalny pogrzeb odbył się zaledwie 10 dni wcześniej. A przypomnijmy, że Krzysztof
Penderecki był patronem i i głównym jurorem organizowanego przez
ROK Międzynarodowego Konkursu
Kompozytorskiego „Arboretum”.
Koncert zaszczyciła księżna Irina zu Sayn Wittgenstein Berleburg,
członkini Komitetu Honorowego Festiwalu.
- Pani obecność jest dla nas potwierdzeniem świetnej współpracy
miasta ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena – przywitał
ją prezydent miasta Radosław Witkowski. - Tu chciałbym pozdrowić
panią Elżbietę Penderecką i podziękować za jej życzliwość i stałą chęć
włączenia Radomia do grona miast
współorganizatorów wielkanocnego festiwalu. To dla nas bardzo ważny element kreowania wizerunku i
promocji miasta. To również świetna okazja do rozwoju i promowania

Radomskiej Orkiestry Kameralnej.
Dziś chciałbym też zapowiedzieć powrót do Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego „Arboretum”. Mam wielką nadzieję, że po
przerwie wspólnie wrócimy do organizacji konkursu w 2023 roku, tym
razem imieniem wielkiego mistrza.
RED, fot. AMR
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Wczoraj i dziś

Plac Konstytucji 3 Maja
Ten plac z niezwykle bogatą historią ma dzisiaj dwa oblicza. Z jednej strony odbywają się tu najważniejsze oficjalne uroczystości patriotyczne, apele
pamięci i polowe msze, np. 3 maja czy 1 września. Z drugiej strony to tutaj do nocy młodzież oblega klub z głośną muzyką i sklep z alkoholem.
Przestrzeń u zbiegu ulic Żeromskiego, Piłsudskiego i Focha nazw
miała wiele: plac Cerkiewny, Soborny, Zielony, 3 Maja, Św. Stanisława,
Adolf Hitler-Platz, Plac Konstytucji… Swoją obecną nazwę otrzymał
w 1981 roku. Zaprojektowany został
już w 1846 r., ale powstał dopiero w
1875 r., kiedy to przy ul. Lubelskiej,
naprzeciwko skweru przed gmachem Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego, wykupiono kilka działek. Wiązało się to z planami budowy w centrum Radomia cerkwi prawosławnej – rosyjscy zaborcy chcieli
wyraźnie zaznaczyć, pod czyim panowaniem znajduje się miasto. Działka w 1879 r. została zamknięta metalowym ogrodzeniem, ale dopiero
w latach 1896-1902 zbudowano tu
cerkiew pw. św. Mikołaja ze złoconymi kopułami, w randze soboru (katedry). Świątynia została poświęcona

przez lubelskiego biskupa prawosławnego Germana.
W 1918 roku cerkiew, zniszczoną
podczas działań wojennych, przejęło

Wojsko Polskie. Powstał plan jej przebudowy na Muzeum Ziemi Radomskiej. Jednak finalnie w latach 1925–
1930 świątynię przebudowano na
Kościół Garnizonowy.
Wg projektu architekta Kazimierza Prokulskiego. Biskup polowy Wojska Polskiego
ks. Stanisław Gall dokonał konsekracji kościoła poświęconego
czci Patrona Polski Św.
Stanisława Szczepanowskiego, Biskupa i
Męczennika. W 1925
r. Przed kościołem zlokalizowano Płytę Nieznanego Żołnierza. W
1940 r. Niemcy usunęli
płytę i rozebrali ogrodzenie kościoła. Zostało ono w pełni przywrócone w 2009 r.
Od czasu wytyczenia placu, stopniowo

powstawała jego zabudowa wokół.
Do dziś stoi tu kilka charakterystycznych budowli, przede wszystkim
wzniesiony w latach 1881–1882 pałac
Karschów i Wickenhagenów – monumentalna, eklektyczna kamienica
mieszczańska o charakterze pałacowym, wzorowana na pałacu Kronenberga w Warszawie. Na parterze
budynku mieściła się m. in. Apteka
Łagodzińskich, cukiernia Przybytniewskiego, biura Sądu Okręgowego
oraz rosyjska Resursa Obywatelska.
Warto też wspomnieć o modernistycznej, pięciokondygnacyjnej kamienicy z lat 30. XX wieku pod numerem 6. Z kolei pod numerem 8
znajduje się dom Staniszewskich z
1876 r. W okresie międzywojennym
w budynku mieściła się m. in. kawiarnia i Kasa Spółdzielcza dla Handlu i Przemysłu, a po 1945 r. - Miejska
i Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
aż do przenosin na ul. Piłsudskiego.
Naturalnym zapleczem placu
Konstytucji 3 Maja jest plac przed

budynkiem dawnego Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego, wzniesionego w 1852 roku w stylu neorenesansowym, według projektu
Henryka Marconiego i Ludwika Radziszewskiego. Do roku 1933 r. mieścił różnego rodzaju ziemiańskie
instytucje finansowe, a następnie został przekazany na cele oświatowe.
Dziś budowany jest tu hotel. A przed
nim nowe fontanny miejskie, oddane do użytku w 2013 r. Ich bryła nie
wszystkim się podoba. Jej zaplecze
stanowi otwarta do nocy i zwłaszcza
latem chętnie odwiedzana restauracja z głośną muzyką.
Dodajmy, że w 2002 r. plac wyłożono płytami granitowymi i kostką, a po obu stronach kościoła stanęły ławeczki - pomniki: w 2016 r.
prof. Leszka Kołakowskiego (autorstwa krakowskiego rzeźbiarza prof.
Karola Badyny) oraz w 2017 r. Witolda Gombrowicza (autorstwa kieleckiego artysty Sławomira Micka).
RED, fot. Retropedia Radomia/AMR

Miesiąc tragicznych rocznic
Kwiecień był dla Radomia miesiącem rocznic, które w kontekście trwającej wojny na Ukrainie i rosyjskich zbrodni nabrały nowych znaczeń.
4 kwietnia Radom upamiętnił 82.
rocznicę pierwszych masowych egzekucji przeprowadzonych w czasie
II wojny światowej na Firleju. Tego
dnia 1940 roku na piaskach podradomskiego Firleja Niemcy rozstrzelali 145 chłopów ze wsi Gałki, Gielniów, Mechlin, Stefanków za
udzielanie pomocy oddziałom majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Od tego momentu na Firleju egzekucje były przeprowadzane
do stycznia 1945 roku. Liczba ofiar
mogła sięgać nawet 15 tysięcy osób z
Radomia i wielu innych miejscowości centralnej Polski, czyniąc Firlej
jednym z największych miejsc kaźni
Polaków w XX wieku. Podczas uroczystości przypomnieli o tym uczniowie I LO im. M. Kopernika (na zdjęciu). Zaś władze miasta podkreślały,

że w latach 30. XX wieku Europie
nie udało się na czas powstrzymać
ideologicznego i politycznego szaleństwa, co skończyło się milionami
ofiar. Pamięć o tym jest jest ważna
właśnie teraz.
To samo powtarzano na cmentarzu przy ul. Limanowskiego 13
kwietnia podczas obchodów Dnia
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Ofiarami zbrodni dokonanej przez
komunistyczną bezpiekę sowieckiego państwa byli m. in. oficerowie,
podoficerowie Wojska Polskiego, a
także naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy. Wśród
nich znalazło się około stu osób pochodzących z Radomia.
- To wciąż ta sama zbrodnicza
ideologia, to samo okrucieństwo, te

same metody i ta sama haniebna propaganda. Oddając hołd wszystkim
ofiarom zbrodni katyńskiej, solida-

ryzujemy się z narodem ukraińskim
– mówił prezydent Radomia.
20 kwietnia pod Pomnikiem Pa-

mięci Żydów Radomia, jak co roku
młodzież VI LO im. Jana Kochanowskiego wraz z OKiSz Resursa Obywatelska przypomniała o Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach
Holokaustu. Przed wojną Żydzi stanowili 30 procent ludności Radomia
– cała ich społeczność została zgładzona przez hitlerowców.
Wcześniej, 10 kwietnia radomianie uczcili 12. rocznicę katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem, w wyniku której zginęło 96 osób, w tym prezydent RP, którzy mieli wziąć udział
w uczczeniu ofiar zbrodni katyńskiej.
W Radomiu za pamięć dziękowała w
tym roku córka kapitana Artura Ziętka, jednego z pilotów samolotu, radomianina, który został pochowany
na radomskim Firleju.
RED, fot. AMR

