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Jaki powinien być Radom?
Miejscy radni przyjęli „Strategię dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030”. Wskazuje ona cele, do jakich powinny zmierzać kolejni
włodarze miasta, ale też punktuje olbrzymie braki, które powstrzymują rozwój Radomia. Czy da się je zapełnić?

Strategia powstawała miesiącami i był poddana społecznym konsultacjom, na które zresztą odzew
nie był zbyt duży. Przygotowywali ją
pracownicy Urzędu Miejskiego, kilku radnych, a merytorycznie spinała spółka Lech Consulting z Torunia. Ponadstustronicowy dokument
przede wszystkim diagnozuje sytuację miasta na różnych płaszczyznach i wskazuje kilka celów strategicznych, do których należy dążyć,

by wyjść z marazmu.
Jako plusy Radomia wskazano
m. in. dobrą edukację na poziomie
średnim czy duży kapitał społeczny,
objawiający się w coraz większym
udziale radomian w budżetach obywatelskich czy organizacjach pozarządowych. Ale już niska dynamika gospodarcza, brak uniwersytetu
z dobrze rozwiniętymi kierunkami humanistycznymi, odpływ młodych do większych miast, przez co

nie budują oni środowisk kulturotwórczych, to tylko niektóre z poważniejszych przeszkód w rozwoju
miasta.
Strategia stawia jako antidotum
kilka celów strategicznych. Pierwszy „Radom – miasto wykorzystanych potencjałów” kładzie nacisk
na rozwój usług zdrowotnych, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do wzmocnienia funkcji
turystycznej i promocji miasta, aktywizację społeczną i zawodową
mieszkańców, unowocześnienie administracji publicznej i szkolnictwa.
Cel II „Radom – środowisko przyjazne mieszkańcom” wskazuje na pilną potrzebę stawienia czoła zmianom klimatu, m. in. poprzez rozwój
niebieskiej i zielonej infrastruktury
czy stosowanie rozwiązań proekologicznych w systemach ciepłowniczych. Cel III „Radom – harmonijnie
ukształtowana przestrzeń” zakłada
m. in. rozwój transportu niezmotoryzowanego oraz zbiorowego czy
zwiększenie dostępności i atrakcyjności przestrzeni publicznych. I
wreszcie cel IV „Radom – centrum
aktywności gospodarczej” zakłada
m. in. doskonalenie systemu zachęt
do inwestowania, współpracę międzysektorową na rzecz promocji i

rozwoju innowacyjnej gospodarki
oraz gospodarcze wykorzystanie
potencjału nowego lotniska. O lotnisku cywilnym na sierpniowej sesji Rady Miejskiej mówiono zresztą
sporo, upatrując w nim nadzieję na
pozyskiwanie inwestorów i wzmocnienie ruchu turystycznego.
Radny Tomasz Gogacz zarzucał
strategii duży poziom ogólności. –
Radom cały czas jest miastem tracącym funkcje. Co zrobić, żeby szarpnąć cuglami, żeby wreszcie wybić
się na rozwój miasta? Czy strategia
wyraźnie odpowiada na to pytanie?
Potrzebujemy nadziei na oderwanie się od myślenia, że jesteśmy miastem z wyrokiem – mówił.
- W strategii nie podajemy szczegółowych rozwiązań, to ma być wizja, kierunek działań, którego powinni trzymać się koleje ekipy
rządzące miastem, niezależnie jakie
będą – odpowiadał wiceprezydent
Jerzy Zawodnik.
W dyskusji zwracano też uwagę, że miastu brakuje strategii produktu turystycznego, spójnej oferty
turystycznej. O co ją oprzeć? Skoro brakuje jezior i gór, to pozostają produkty kulturowe, tradycja,
historia. Podkreślano też ujemne
saldo migracji – strategia wyraź-

nie określa, że dotyczy ono średnio około tysiąca radomian rocznie, najczęściej ludzi młodych. Wg
przewidywań GUS, z liczby ponad
209 tysięcy mieszkańców Radomia
w 2020 roku, liczba ta zmniejszy się
do około 176 tysięcy w 2040 roku.
Wskaźnik ten obejmuje również
zjawisko suburbanizacji, zgodnie
z którym ludzie opuszczają ścisłe
centra miast, przeprowadzając się
na obszary podmiejskie. Radni zastanawiali się, czy w takim razie nie
należy myśleć o powiększaniu Radomia kosztem okolicznych gmin.
Strategia wskazuje dziesiątki kierunków działań zgodnych z celami
strategicznymi. Prowadzony ma być
jej monitoring – poprzez ewaluację,
kontrolę wskaźników.
- Strategia pokazuje moim zdaniem trzy najważniejsze kierunki, w
których powinniśmy się rozwijać bezpieczeństwo, ekologię i zdrowie
- komentował prezydent Radosław
Witkowski. - W ciągu najbliższych
miesięcy chciałbym przedstawić
listę inwestycji, wynikających ze
strategii, które w perspektywie do
2027 roku są niezbędne do realizacji. Myślę tu np. o trzecim szpitalu
w Radomiu.
RED, fot. AMR

Muzealne marzenie spełnione
Kolejne pokolenia marzyły o stworzeniu muzeum pokazującego świetność historii
i tradycji Radomia. Udało się to zrealizować dopiero w XXI wieku. Lepiej późno niż
wcale – nowe muzeum robi świetne wrażenie.
O stworzeniu muzeum historii miasta myślano zaraz po odzyskaniu niepodległości. Miało ono
powstać w budynku po cerkwi w
samym centrum. Jednak prawosławną świątynię przebudowano w
Kościół Garnizonowy i od tego czasu o dziejach miasta opowiadano
tylko podczas wyrywkowych wystaw czasowych. W ostatnich latach o stworzenie stałej ekspozycji
zabiegał zwłaszcza Aleksander Sawicki, pedagog, założyciel Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia. Niestety, zmarł w

czerwcu tego roku, nie doczekawszy otwarcia Muzeum Historii Radomia, którego funkcjonowanie
zainaugurowano 13 sierpnia. Zbudowało je jako stałą ekspozycję Muzeum im. J. Malczewskiego, z funduszy Urzędu Marszałkowskiego.
Remont kamienic i ich wyposażenie
kosztował ponad 16 mln złotych.
Co istotne, ekspozycja stanowi
niezwykle udane połączenie zbioru
tradycyjnych artefaktów i eksponatów (pochodzących z różnych okresów, w tym m. in. biżuterii, ceramiki
czy wyrobów radomskiego rzemio-

sła odnalezionych w trakcie badań
archeologicznych prowadzonych
na Piotrówce i na terenie Miasta Kazimierzowskiego) z nowymi
technologiami. Po części wymusiła
to szczupłość miejsca, bo w niewielkich salach Domu Gąski i Esterki aż
tak wiele przedmiotów się nie mieści. Ale od czego są ekrany dotykowe, hełmy do trójwymiarowej przestrzeni i fotoplastykony? Dzięki nim
możemy zwiedzać dawny Radom i
czerpać wiedzę z niewyczerpanych
zasobów.

Dokończenie na str. 8
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Bardziej
międzynarodowo
Zwyczajowo na początku lipca odbyły
się Ogólnopolskie Spotkania Filmowe
„Kameralne Lato”. 15 edycja imprezy

wił wiceprezydent miasta Mateusz
Tyczyński.

Powyżej średniej
Na początku lipca ogłoszono wyniki
tegorocznych matur. Okazało się, że

w 2. rundzie), Stefania Rogozińska-Dzik
(w pierwszej przegrała z Hertel), Ada
Piestrzyńska oraz Alicja Formella (obie
odpadły w 1. rundzie), która przebiła się
wcześniej z eliminacji. W turnieju deblowym wygrały natomiast reprezentantki
Czech: Karolina Kubanowa / Denisa Hindowa, które w finałowym meczu pokonały turecko - japońską parę Ilay Yoruk
/ Funa Kozaki (6:1; 6:2). Lotos Radom
Cup 2022 był przedostatnim kobiecym
turniejem w ramach 4. edycji Lotos PZT
Polish Tour – Narodowy Puchar Polski.

Zgodnie
z konsultacjami

została wzbogacona o konkurs międzynarodowy „Freedom Film Festival”,
którego tematem przewodnim była wolność. Statuetkę Platynowego Łucznika
i Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia
Radosława Witkowskiego w wysokości
15 tys. złotych zdobył niemiecki film
„Handbook for a Privileged European
Woman” w reż. Alma Buddecke. Jury
przyznało także wyróżnienie honorowe
dla indonezyjsko-francuskiego filmu
„Makassar is a city for football fans” w
reż. Khozy Rizal.
Z kolei w Ogólnopolskim Konkursie
Filmów Krótkometrażowych zwyciężył film „Jestem tutaj” w reżyserii Julii
Orlik, która odebrała statuetkę Złotego
Łucznika i Nagrodę Prezydenta Miasta
Radomia Radosława Witkowskiego w
wysokości 10 tys. zł. Nagrodę specjalną im. Krystiana Dulewicza za najlepsze
zdjęcia otrzymała Beata Rakoczy za film
„Synthol” w reż. Piotra Trojana. Nagrodę
specjalną dla najlepszego filmu o tematyce społecznej otrzymał film „Opowiedz mi o mnie” w reż. Macieja Millera.
Z kolei decyzją widzów Grand Prix Konkursu Filmów Odrzutowych „Hyde Park”
otrzymał film „Zróbmy sobie kredyt” w
reżyserii Macieja Pawłowskiego.
W ramach Kameralnego Lata, oprócz
konkursów filmowych odbyło się też
wiele innych filmowych wydarzeń,
m.in. przegląd filmów Clinta Eastwooda
czy pokazy kina ukraińskiego, a także
warsztaty dla młodych twórców. Festiwal zakończyła uroczysta gala w Teatrze
Powszechnym im. J. Kochanowskiego.
Głównym organizatorem festiwalu było
Stowarzyszenie Filmforum, a ambasadorką, jak co roku, aktorka Anna Mucha.

Walka o medale
Siedmiuset lekkoatletów wzięło udział
w 76. PZLA Mistrzostwach Polski U20
w Radomiu. Przez trzy dni na początku
lipca reprezentanci ponad 80 klubów
rywalizowali na stadionie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Narutowicza. Wśród nich byli także zawodnicy RLTL Optima Radom. - To już
kolejne zawody, których organizację
powierzył nam Polski Związek Lekkiej
Atletyki, co potwierdza, że jako miasto
jesteśmy sprawdzonym partnerem.
Na pewno jest to też wyraz docenienia
miejsca jakie Radom zajmuje obecnie
na lekkoatletycznej mapie Polski - mó-

wyniki matur w Radomiu są lepsze niż
średnia krajowa. Egzamin dojrzałości w
prowadzonych przez miasto szkołach
zdało prawie 83,7 proc. uczniów, którzy
przystąpili do egzaminu. To o 5,5 pkt.
proc. więcej niż w całej Polsce. Stuprocentową zdawalność odnotowały w
tym roku VI Liceum Ogólnokształcące
im. J. Kochanowskiego oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia.
W czołówce znalazły się też I LO im. M.
Kopernika, II LO im. M. Konopnickiej, IV
im. T. Chałubińskiego i III LO im. D. Czachowskiego (po 99 proc.) a także V LO
im. R. Traugutta (95 proc.). Wśród szkół
zawodowych, pod względem zdawalności matur najlepiej wypadły: Technikum
Elektroniczne (91 proc.), Liceum Sztuk
Plastycznych (89 proc.) oraz Technikum w Zespole Szkół Technicznych
(86 proc.).

Chirurgia
po remoncie
Zakończyła się modernizacja Oddziału
Chirurgii Naczyniowej Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego. W ramach
wykonanych prac wymieniono okna,
drzwi, podłogi, instalacje, tynki i wyposażenie oddziału. Sale chorych są
klimatyzowane, w każdej został zainstalowany panel gazów medycznych,
w oknach zamontowano rolety, a pomiędzy łóżkami - kotary zapewniające
pacjentom większą intymność. Przy
każdej sali chorych znajduje się łazienka z prysznicem. Koszt wszystkich prac
wyniósł ponad 2,7 mln złotych.

Na kortach
w Radomiu
Zwycięstwem Turczynki Cagli Buyukakcay zakończyła się 14 sierpnia druga
edycja turnieju ITF W25 Lotos Radom
Cup 2022 zaliczanego do cyklu Lotos
PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski. W finale Turczynka objęła prowadzenie 4:1, ale w tym momencie jej rywalka
Białorusinka Wera Lapko skreczowała
z powodu kontuzji. W drodze po tytuł
Buyukakcay straciła tylko jednego seta.
Lapko w drugiej rundzie wyeliminowała
Annę Hertel (AZS Poznań). Z Polek na
starcie LOTOS Radom Cup 2022 stanęły także Martyna Kubka (też odpadła

Zakończył się trzeci etap prac na osiedlu
XV-lecia, na terenie pomiędzy ulicami
Bema, Sowińskiego i Jasińskiego. Kompleksowa przebudowa całego terenu
rozpoczęła się w 2020 roku. Kształt tej
inwestycji wynikał z przeprowadzonych
konsultacji społecznych, podczas remontu uwzględniona została większość
postulatów okolicznych mieszkańców.
W pierwszym etapie inwestycji został
przebudowany układ komunikacyjny
-powstały nowe chodniki, wyniesione
przejścia dla pieszych oraz miejsca postojowe. Kolejny etap prac polegał na
urządzeniu terenu rekreacyjnego, pojawiły się również ławki i inne elementy
małej architektury. Teraz zakończyły
się natomiast prace w rejonie wieżowców przy Sowińskiego 3, 5 i 7. Zgodnie
z postulatami samych mieszkańców,
powstały tam przede wszystkim nowe
chodniki oraz ciągi pieszo-jezdne umożliwiające podjazd np. karetki pogotowia
czy wozu straży pożarnej. Dodatkowo,
w sąsiedztwie bloków zostały posadzone nowe drzewa i krzewy.

Będzie
bezpieczniej
Na ulicy Maratońskiej, na przejściu dla
pieszych i przejeździe rowerowym w
pobliżu ulicy Podhalańskiej, powstała
sygnalizacja świetlna. Inwestycja ma
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w
miejscu, w którym od lat dochodziło do
groźnych potrąceń i wypadków.
Nowa instalacja składa się m.in. z sygnalizatorów świetlnych, słupów sygnalizacyjnych z wysięgnikami i kamer
wideopodglądu oraz latarń, które po
zmroku oświetlają przejście i przejazd.
Rowerzyści dojeżdżający do jezdni są
wykrywani automatycznie przez pętle
indukcyjne w nawierzchni drogi. Piesi,
chcący przejść na drugą stronę, muszą
nacisnąć przycisk na słupku. Przejazd
został poszerzony do trzech metrów,
co ma ułatwiać mijanie się cyklistów
na tym dosyć ruchliwym odcinku. - To
dopełnienie ciągu pieszo-rowerowego z
bulwarów nad zalew na Borkach, gdzie
po wybudowaniu ścieżek rowerowych
i nowych ciągów pieszych znacząco
zwiększył się ruch. Dzięki wzbudzanej
sygnalizacji świetlnej i dodatkowemu
doświetleniu z pewnością znacząco poprawi się bezpieczeństwo w tym miejscu – mówi Mateusz Tyczyński, zastępca prezydenta Radomia.
Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo Elwam z Radomia. Koszt prac
to około 340 tysięcy złotych.

AKA,
fot. FB Kameralne Lato

Drodzy Czytelnicy
Mamy wrażenie, że z jesiennego wydania naszej gazety bije optymizm. I to nie tylko urzędowy, wynikających z przyjętej strategii
rozwoju miasta. Chodzi raczej o to, że urzeczywistniają się przedsięwzięcia, dzięki którym w Radomiu dochodzi do cywilizacyjnego
przełomu. Myślimy tu przede wszystkim o cywilnym porcie lotniczym oraz jednym z najnowocześniejszych muzeów w Polsce.
Żeby nie było tak różowo - piszemy też o oświatowych perypetiach:
nowy rok szkolny do łatwych należeć nie będzie. A jak edukacja, to
również nauka – spotkanie z prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej
uświadomiło nam, jak wielu dobrze wyedukowanych radomian
pracuje dziś w najlepszych centrach badawczych, laboratoriach i
uczelniach całego świata.
Miasto broni się również swoją tradycją i kulturą. Zapowiadając
literackie, teatralne i muzyczne festiwale, zapraszamy również do
lektury „Gazety Radomskiej”.
Redakcja

Radom - Rzym
i nie tylko
Polskie Linie Lotnicze LOT to pierwszy przewoźnik, który od wiosny przyszłego roku ma
zapewniać połączenie lotnicze Radomia ze światem. W sprzedaży są już wycieczki zagraniczne z wylotem z lotniska na Sadkowie. Gotowy jest też również terminal Portu Lotniczego Warszawa-Radom.

Z Gombrowiczem
Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu
rozpoczyna nowy sezon artystyczny. Jego głównym
punktem będzie XV Międzynarodowy Festiwal
Gombrowiczowski.

Widzowie mają nadzieję, że nowy
sezon nie będzie zdewastowany
przez pandemię, tak jak to było w
2000 i 2001 roku. Teatr do nowego
sezonu przystępuje z wyremontowanymi toaletami i przede wszystkim
nową rampą rozładunkową – jej brak
przez dziesięciolecia utrudniał pracę
przy montowaniu scenografii.
Już na wrzesień zaplanowano
kilka interesujących wydarzeń przede wszystkim premierę. Będzie
to brytyjska farsa „Dekorator” Donalda Churchilla w reżyserii Pawła Pitery. Teatr nie zamyka się tylko na przedstawienia. Przykładem
koncert kultowego już zespołu Pink
Freud z Wojciechem Mazolewskim,
który zaplanowano na 27 września.
Na początku października gościnnie
wystąpi w Radomiu The Chiten Theatre z Kioto z adaptacją tekstu Fiodora Dostojewskiego „Gracz” – to w
ramach Inlan Dimensions International Arts Festival 2022 – euroazjatyckiego festiwalu teatralnego.
Bez wątpienia jednak najważniejszy będzie, w dniach 8 – 15 października, jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski.
Radomski teatr zwyczajowo przygotowuje na tę okazję własną premierę – tym razem będzie to „Zbrodnia
z premedytacją” w reżyserii Błażeja

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

Peszka. Podczas festiwalu wystąpią
m. in. Teatr im. W. Siemaszkowej w
Rzeszowie, Teatr Ludowy w Krakowie (obydwa z „Iwoną, księżniczką
Burgunda”), Teatr im. L. Solskiego
w Tarnowie („Trans-Atlantico”- na
zdjęciu), Teatr Culitos z Buenos Aires
(„Ferdydurke”), Teatr Simul z Tokio
(„Kosmos”) oraz mistrzowie sceny: Andrzej Seweryn i Mikołaj Grabowski z „Dziennikami”. Po każdym spektaklu odbędą się rozmowy
z artystami, które będą streamingowane w internecie. Festiwal uświetnią wystawy, występ Teatru Resursa
oraz debata literacka „Jak wmieszać
się w literaturę”. Wydarzenie będzie
też promowane m.in. w Warszawie
– spektakl teatru z Japonii zostanie
pokazany w Teatrze Collegium Nobillium.
- Jestem szczęśliwa, że wokół tego
projektu udało nam się zbudować
tak duże grono osób i instytucji, które nas wspierają i tak chętnie współpracują. Wśród nich jest Teatr Polski
i Teatr Collegium Nobillium w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, TVP Kultura czy Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku – zapowiada Małgorzata Potocka, dyrektor
radomskiego teatru.
RED, fot. Teatr Powszechny
w Radomiu

Kierownik redakcji: Agnieszka Markiewicz-Równy
Redaguje zespół
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Kopenhaga, Paryż i Rzym – to
pierwsze trzy europejskie miasta,
które zyskają regularne połączenie
z radomskim lotniskiem cywilnym.
Loty powinny ruszyć w sezonie letnim, który zaczyna się na przełomie
marca i kwietnia 2023 roku. Będą
odbywać się trzy razy w tygodniu i
planowane są najpopularniejszymi
samolotami wąskokadłubowymi na
świecie Boeing 737-800.
- Z radością ogłaszamy długo wyczekiwaną wiadomość, że Lotnisko Warszawa-Radom zyskuje dziś
pierwszego przewoźnika. Jesteśmy
dumni, że są to Polskie Linie Lotnicze LOT. Kierunki zaproponowane
przez PLL LOT to idealne miejsca
docelowe, zarówno w celach służbowych jak i turystycznych. Bardzo
się cieszymy, że nasz narodowy przewoźnik zobaczył potencjał wśród pasażerów z regionu oraz samego radomskiego portu. My postaramy
się, aby radomskie lotnisko polubi-

li pasażerowie i chętnie z niego latali – stwierdziła pod koniec sierpnia
Anna Dermont, rzecznik prasowy
Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze.
- Otwarcie lotniska w Radomiu
daje nam szansę na przeniesienie
części ruchu point-to-point i zmniejszenie obciążenia Lotniska Chopina.
LOT w ostatnich latach konsekwentnie poszerzał swoją siatkę połączeń
otwierając kilkadziesiąt nowych kierunków. Otwarcie trzech kierunków
z Radomia wynika z analiz popytu. Jestem przekonany że te kierunki będą cieszyły się zainteresowaniem wśród mieszkańców Warszawy
i południowego Mazowsza –dodał
Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT.
Wiadomo, że na temat uruchomienia kolejnych kierunków z radomskiego lotniska trwają rozmowy
z innymi przewoźnikami. Tymczasem wycieczki z wylotem z Rado-

mia zaczęli sprzedawać już pierwsi
touroperatorzy. Biuro Nekera od 16
czerwca 2023 roku oferuje pobyty
wakacyjne w Bułgarii z wylotem właśnie z lotniska na Sadkowie. A biurze
podróży Itaka można już rezerwować wycieczki z wylotem z radomskiego lotniska do 5 krajów: Albanii
(Tirana), Bułgarii (Warna i Burgas),
Grecji (Kreta i Kos), Hiszpanii (Majorka) oraz Turcji (Antalya). Pierwsze
loty z Radomia Itaka będzie realizowała od 4 czerwca przyszłego roku.
Tymczasem nowy budynek terminalu radomskiego lotniska jest już po
odbiorach technicznych. PPL przyjęły budynek od wykonawcy, firmy
Mirbud. Terminal powstał w ciągu
2,5 roku i ma powierzchnię 30 tys.
m. kw. - zmieści się tu m.in. 30 stanowisk check-in oraz duża strefa komercyjna z punktami gastronomicznymi i handlowymi. Terminal ma być
przygotowany na przyjęcie do 3 mln
pasażerów rocznie.
Europoseł Adam Bielan w wywiadzie dla Radia Rekord zapowiedział,
że w terminalu powstanie również
ogólnodostępna strefa edukacyjno-rozrywkowa, która sama w sobie będzie stanowić atrakcję turystyczną.
- PPL wydał na lotnisko prawie miliard zł, to największa inwestycja w
historii Radomia. Terminal jest bardzo przestronny, są tu świetne warunki dla pasażerów, służb, pracowników – zapewniał.
Przez najbliższe miesiące Urząd
Lotnictwa Cywilnego będzie przeprowadzał certyfikację całego lotniska w Radomiu.
RED,
fot. FB Lotnisko Warszawa-Radom

Wyczekana trasa
W sierpniu oddano do użytku obwodnicę Iłży. Starano się o nią od dziesięcioleci. Teraz
czas na obwodnicę Skaryszewa.
Ruch tranzytowy wreszcie zaczął omijać wąskie uliczki Iłży. Każdy, kto jechał przez miasto widział,
że TIR-y manewrujące na zkręcie u
podnóża iłżeckiego zamku, to nie
jest rozwiązanie ani bezpieczne, ani
ekologiczne.
- Warto podkreślić, że przy obwodnicy powstają już tereny inwestycyjne. Z jednej strony dzięki nowej obwodnicy poprawi się
więc bezpieczeństwo i komfort życia w mieście i komunikacja, ale też
zwiększy się szansa rozwoju gospodarczego dla miasta i gminy – skomentował poseł Andrzej Kosztowniak.
Obwodnica o długości 7,2 km zo-

stała zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor za 185 mln zł. Finansowana była
z budżetu państwa, w ramach ogólnopolskiego programu budowy 100
obwodnic. Wybudowano dwa węzły
drogowe: Iłża Północ na przecięciu
z drogą powiatową (kierunek Pakosław) oraz Iłża Południe na włączeniu w istniejący ślad DK9. Powstały też obiekty inżynierskie, ekrany
akustyczne, chodniki i drogi rowerowe. Przebudowana została również infrastruktura podziemna.
Obwodnica Iłży jest pierwszą
dużą inwestycją zrealizowaną w ciągu drogi krajowej nr 9 w woj. mazowieckim. Od Radomia do granicy z

woj. świętokrzyskim zostanie rozbudowana ponad połowa z 33 km tej
drogi. W ramach programu budowy
100 obwodnic w Polsce, powstanie
też 6-kilometrowa obwodnica Skaryszewa w ciągu DK9. W sierpniu
tego roku został złożony wniosek o
wydanie decyzji środowiskowej dla
tego zadania. Dla kolejnych dwóch
odcinków: od końca obwodnicy
Skaryszewa do początku obwodnicy
Iłży (ok. 12,2 km) oraz od końca obwodnicy Iłży do granicy z woj. świętokrzyskim (ok. 4,6 km) przygotowywana jest koncepcja programowa
na rozbudowę wraz z uzyskaniem
decyzji środowiskowej.
RED

Wydarzyło się
w lipcu
2

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała II Ogólnopolski Festiwal
Opowieści w Radomiu „Krąg Opowieści”. Najlepsi polscy opowiadacze
snuli opowieści, baśnie i legendy, a także historie, które wydarzyły się naprawdę. A w muszli koncertowej inauguracja „Lata z Radomską Orkiestrą
Kameralną”.

10
13

Tym razem w radomskiej muszli koncertowej wystąpił Paweł Stasiak, lider niegdyś niezwykle popularnego zespołu Papa Dance.

Prawie 1 500 kilogramów makulatury oraz 3 400 kilogramów
elektrycznych śmieci oddali mieszkańcy Radomia w czasie zbiórki
na parkingu przy hipermarkecie E.Leclerc. W zamian za odpady radomianie
otrzymali drobne upominki oraz nasiona łąk kwietnych i miododajnej facelii. Makulatura została przekazana do Zakład Odzysku Surowców Wtórnych Stora Enso, natomiast elektrośmieci do profesjonalnych zakładów
przetwarzania. Z części odzyskanych surowców i materiałów Fundacja
Odzyskaj Środowisko buduje ule z recyklingu oraz tworzy dzieła sztuki w
nurcie trash art.
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Na dużej scenie przy ul. Żeroskiego w koncercie „Nie z tej beczki...” 50 -lecie istnienia świętowała Radomska Kapela Podwórkowa
Halniacy, jedyny zespół w Radomiu, który w swoim repertuarze prezentuje
folklor miejski i zdobył uznanie dające miejsce w czołówce kapel podwórkowych w kraju. Gościnnie wystąpiło Warszawskie Combo Taneczne z Janem Emilem Młynarskim.

17

W Muzeum Wsi Radomskiej „Ikar z Mazowsza”- impreza plenerowa poświęcona Czesławowi Tańskiemu, artyście malarzowi,
wynalazcy, pionierowi konstrukcji lotniczych i szybownictwa. A na radomskim rynku pierwsza impreza z cyklu przygotowanego przez OKiSz Resursa
Obywatelska „Niedziela na rynku” – dla całych rodzin.

23
29

Na tej samej scenie 30-lecie świętował koncertem radomski zespół Carpe Diem z Szymonem Wydrą.

W ramach Ulicy Teatralnej na pl. Jagiellońskim zaprezentował się
Teatr Akt z Warszawy, w niezwykle barwnym spektaklu „In Blue”.
A w Galerii Łaźnia otwarcie wystawy Anity Garbowicz „Kobiety”.

Wydarzyło się
w sierpniu
5
7

W muszli koncertowej występ radomskiego zespołu Renesans, założonego w 2000 roku przez braci Michała i Grzegorza Biernackich.

Muzeum Wsi Radomskiej zaprosiło na imprezę „Koń w tradycji polskiej”, prezentującą różne formy wykorzystania konia w życiu codziennym w Polsce na przestrzeni dziejów. W programie znalazły się m.in. pokazy powożenia bryczką, mini parkur, powożenie zaprzęgiem artyleryjskim i
konnym wozem strażackim, warsztaty rymarskie.
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W towarzyskim meczu, rozegranym przy pełnych trybunach hali
Radomskiego Centrum Sportu, polscy siatkarze pokonali reprezentację Ukrainy 3 - 2. Dla obu zespołów był to jeden z ostatnich sprawdzianów
przed mistrzostwami świata.
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Obchody Święta Wojska Polskiego w Radomiu. Rozpoczęła je
uroczysta msza święta w Kościele Garnizonowym. Wydarzeniu
towarzyszył piknik wojskowy zorganizowany przez 42. Bazę Lotnictwa
Szkolnego. Można było obejrzeć wystawę sprzętu wojskowego, występy
artystyczne i prezentacje grup rekonstrukcyjnych.

19 -2 1

VI Międzynarodowy Cafe Jazz Festiwal odbył się nad
zalewem na Borkach. Trzy festiwalowe dni wypełniły
koncerty, podczas których można było posłuchać różnych odmian jazzu,
swingu, boogie czy bluesa, w wykonaniu m.in. Jazz Band Ball Orchestra i
Karen Edwards, Kraków Street Band, Leliwa Jazz Band. Nie zabrakło tradycyjnej parady w stylu nowoorleańskim na ulicy Żeromskiego. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszył zlot kamperów z Polski oraz krajów ościennych.

27

Gala finałowa X edycji Radom Fashion Show, ogólnopolskiego
konkursu dla projektantów mody. Wśród 21 zgłoszonych kolekcji zwyciężył Mateusz Gurgul (kolekcja „Mistiness”). Drugie miejsce zajęła
Ania Szczygieł („Spaced out”), a trzecie Dorota Senkara („Black Ribbon”).
AKA
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Znów te same obrazy wojny
OKiSz Resursa Obywatelska i Instytut Pamięci Narodowej udostępnili radomianom serię wstrząsających zdjęć, które pokazują jak niewiele ludzie uczą
się z własnej tragicznej historii.
Na początku września, nawiązując do wybuchu II wojny światowej,
Resursa wraz radomską delegaturą
IPN zaprosiła uczniów szkół średnich na otwarcie wystawy fotografii Juliena Bryana „Oblężenie Warszawy 1939”. 7 września 1939 r.
ostatnim pociągiem przyjechał do
Warszawy amerykański fotograf,
filmowiec i podróżnik Julien Bryan. Chciał zrobić kilka zdjęć zza linii frontu i bezpiecznie wrócić, nim
wojska niemieckie dotrą w głąb kraju. Pozostał jednak w oblężonym
mieście przez dwa tygodnie. Warszawę opuścił dopiero 21 września
wraz z grupą obcokrajowców. Udało mu się wywieźć zdjęcia. Jeszcze w
1939 r. pojawiły się one na łamach
najważniejszych zachodnioeuropejskich i amerykańskich gazet,
w tym w „Time”, „Life”, „L’Illu-

stration”, „Look”. W 1940 r. Bryan opublikował album „Oblężenie”.
Fotografie przedstawiają przede
wszystkim ludność cywilną wobec
grozy wojny- w tym budowanie ba-

rykad, bombardowane szpitale i kościoły, uciekinierów, którzy stracili
dach nad głową, rannych i zabitych.
- W Resursie po raz kolejny zajmujemy się historią, która powinna

nas czegoś nauczyć. Wstrząsające
jest to, że najwyraźniej historia ludzi wiele nie nauczyła. Dziś za naszą wschodnia granicą możemy
oglądać dokładnie te same obrazy
co we wrześniu 1939 roku w Warszawie – stwierdziła Justyna Górska
- Streicher, dyrektor Resursy.
- Rzeczywiście, mamy dziś kalkę wydarzeń sprzed ponad 80 lat.
Hitler najeżdżając Polskę mówił o
akcji policyjnej, dziś Putin atak na
Ukrainę nazywa akcją specjalną –

retoryka dyktatorów jest jak widać
ta sama – dopowiadał Artur Cieślik
z IPN Delegatura w Radomiu.
Młodzież obejrzała też film dokumentalny w reżyserii Eugeniusza
Starky’ego „Ostatni korespondent.
Oblężenie Warszawy 1939”, który
za pomocą archiwalnych zdjęć Bryana przedstawia heroiczną walkę
mieszkańców stolicy z niemieckim
najeźdźcą. Po projekcji odbyła się
dyskusja z Sebastianem Piątkowskim z delegatury IPN w Radomiu i
Konradem Ślusarskim z Archiwum
IPN w Warszawie.
- Wydarzenia początku II Wojny Światowej świat zna głównie
przez zdjęcia niemieckiej propagandy kub niemieckich żołnierzy.
Fotografii polskich jest mało. Zdjęcia Juliana Bryana są tym cenniejsze, pokazują polską stronę wysiłku wojennego, zachowania cywili.
Niektóre z tych fotografii stały się
ikonami, symbolami wojny – mówił
Ślusarski.
Dziś zdjęcia Juliena Bryana formacie 3D można oglądać w fotoplastykonie w parku im. T. Kościuszki.
RED, fot. AMR

Nowym frontem
do czytelnika
W tym roku, w stulecie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomiu, nowy front i ogrodzenie ma zyskać jej główna
siedziba przy ul. Piłsudskiego 12.
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Czas na
serwisownię
Serwisownia taboru Kolei Mazowieckich - to ma być nowa
inwestycja dająca nowe miejsca pracy i poprawiająca
radomską infrastrukturę. Kiedy powstanie?
Temat nie jest nowy. Teren przy
ul. T. Mazowieckiego, na którym
miała powstać serwisownia, Koleje
Mazowieckie dzierżawią od miasta
już od… 2014 roku. Na sierpniowej
sesji Rady Miejskiej radomscy radni
zgodzili się na sprzedaż Samorządowi Województwa Mazowieckiemu z
50 -procentową bonifikatą ww. ponadhektarowej działki, z przeznaczeniem na inwestycję. Za było 12
radnych, nikt nie był przeciw, dziewięciu wstrzymało się od głosu. Wartość działki to 1 mln 44 tys. zł, więc
miasto otrzyma 522 tys. zł. Przypomnijmy, że pół roku wcześniej radni
nie zgodzili się z wnioskiem o przekazanie tego terenu za darmo na

rzecz województwa.
Teraz na działkach vis-a- vis Akademii Handlowej Nauk Stosowanych
i Starostwa Powiatowego w Radomiu
ma powstać m.in. hala serwisowo-naprawcza z warsztatami, akumulatorownia, sprężarkownia, myjnia
taboru, magazyny, garaż, budynek
socjalno-biurowy, kotłownia CO, pomieszczenia na odpady przemysłowe. Serwisownia ma służyć głównie
do obsługi pociągów, kursujących na

lokalnych trasach. Zatrudnienie ma
znaleźć w niej ponad 40 osób.
Przez lata Koleje Mazowieckie
przygotowywały się do inwestycji. W
2018 roku odkupiły jeszcze dodatkowo teren od PKP S.A., później rozbudowały rozjad kolejowy i sieć trakcyjną. Przygotowano też koncepcję
i program funkcjonalno – użytkowy całej inwestycji, który uwzględnia też budowę miejsc parkingowych
wzdłuż ul. Mazowieckiego. Ogłoszono przetarg na wykonanie prac
w formule zaprojektuj i wybuduj.
Koleje Mazowieckie planowały rozstrzygniecie przetargu i rozpoczęcie
budowy jeszcze w tym roku, tak by
budowa serwisowni zakończyła się

na przełomie 2023 i 2024 roku.
Problem w tym, że Koleje Mazowieckie zarezerwowały na sfinansowanie inwestycji 52 mln 890 tys.
zł. Tymczasem w przetargu wpłynęła tylko jedna oferta (konsorcjum
przedsiębiorstwa Agat z Koluszek
oraz spółki Inżynieria z Rzeszowa) o
wartości 79 mln 888 tys. zł. Jak zareagują Koleje Mazowieckie, dowiemy
się niebawem.
RED, fot. FB Kolei Mazowieckich

Tylko 6 projektów
Ponad 31,5 tysiąca osób zagłosowało na propozycje projektów przyszłorocznego Budżetu
Obywatelskiego Radomia. Inaczej niż dotychczas, zrealizowanych zostanie tylko kilka dużych projektów.
- W tym roku lista zwycięskich
projektów jest krótsza niż w poprzednich latach. Decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej uniemożliwiła bowiem wprowadzenie,
tak jak to robiliśmy dotąd, podziału
zgłoszonych projektów na kategorie
kwotowe oraz na wydzielenie grupy projektów instytucjonalnych. W
efekcie wszystkie znalazły się na jednej liście. Na szczęście Sejm przyjął
już zgłoszoną przez posła Konrada
Frysztaka poprawkę do ustawy i w
przyszłym roku możliwy będzie powrót do sprawdzonych rozwiązań
– tłumaczy wiceprezydent Radomia
Mateusz Tyczyński.
Rzeczywiście, w tym roku wszystkie projekty znalazły się na jednej liście i wygrały tylko te, które zyskały
bezwzględną największą liczbę głosów. Dlatego np. w przyszłym roku
nie będą realizowane drobne projekty do 50 tys. zł, tak jak np. w tym roku
koncerty w tężni solankowej, murale
czy plenerowe kino.
W tym roku radomianie mogli wybierać spośród 185 zgłoszonych propozycji. Z nich w 2023 r. zrealizowanych będzie tylko 6 projektów, na
które zostanie przeznaczona kwota 7
mln 750 tys. zł. W tegorocznym głosowaniu najwięcej punktów uzyskał
projekt budowy boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Zawodowych
im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”. Będzie ono miało wymiary 76x42
metry i oświetlenie. Na drugim miejscu pod względem liczby uzyskanych punktów znalazł się projekt
budowy integracyjnego placu zabaw
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4. Mają tam zostać zamontowane urządzenia, z których w równym stopniu będą mogły korzystać
wszystkie dzieci, także z niepełnosprawnościami, poruszające się na
wózkach inwalidzkich. Trzecie miej-

sce zajął projekt „Aktywny Radom”
zakładający zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej wszystkich mieszkańców Radomia. Projekt
przewiduje wyposażenie klubów
sportowych w nowoczesne systemy
interaktywnego treningu sportowego oraz wyposażenie obiektów sportowych. Planowane są również zajęcia rekreacyjne i profilaktyczne dla
osób 55+. Kolejny projekt wybrany w
głosowaniu to „Kompleksowe wspieranie zdrowia prokreacyjnego wśród
mieszkańców Radomia”. Jego celem
jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu
diagnostyki i leczenia niepłodności. W Budżecie Obywatelskim 2023
znajdzie się też projekt „Radom na
szlakach ekstraklasy”. Zakłada on
umieszczenie tablic pamiątkowych
w miejscach związanych z występami wszystkich radomskich drużyn rywalizujących na najwyższym
szczeblu rozgrywek, w tym np. na
obiektach MOSiR, w sąsiedztwie radomskiego lotniska czy szkół. Całość
projektu uzupełni wydanie albumu.
Wśród zwycięskich projektów, jak co

roku, znalazła się też budowa ścieżek
rowerowych. Tym razem mają one
powstać wzdłuż fragmentów ulic
Energetyków, Limanowskiego, Okulickiego i Piastowskiej.
Tymczasem oddano do użytku ścieżkę rowerową z tegorocznego Budżetu Obywatelskiego (wnioskodawcą projektu było Bractwo
Rowerowe). W centrum miasta,
po północnej stronie ulicy Beliny-Prażmowskiego, powstała ona na
420-metrowym odcinku pomiędzy
rondem Mikołajczyka a ulicą Traugutta (na zdjęciu). W ramach zadania wyremontowano też chodnik, a
pasażerowie komunikacji miejskiej
mają do dyspozycji nową wiatę przystankową. Ścieżka ma połączenie z
istniejącą wcześniej drogą rowerową
wzdłuż pozostałego fragmentu ulicy
Beliny-Prażmowskiego i trasy N-S.
W ramach Budżetu Obywatelskiego
trwa też budowa ścieżki wzdłuż ulicy
11 Listopada, od ul. Zbrowskiego do
Chrobrego oraz wzdłuż ulicy Limanowskiego, od ronda Kisielewskiego
do ul. Wałowej.
RED, fot. AMR

Air Show wróci za rok

Kolejne Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show odbędą się w Radomiu w dniach 26-27 sierpnia 2023 roku. Ministerstwo Obrony Narodowej
zapewnia, że będą miały świetną obsadę.

Obecnie trwa generalny remont
elewacji frontowej wraz ze zdobieniami. Od nowa zostaną zbudowane schody przed głównym wejściem,
odrestaurowane zostaną drzwi nad
nimi. Gmina na prace przeznaczyła 880 tys. zł, 40 tys. zł dodał Wojewódzki Konserwator Zabytków,
który sprawuje ścisły nadzór nad
pracami. Budynek to bowiem znajdująca się rejestrze zabytków neorenesansowa willa, wzniesiona w roku
1892 dla rejenta Włodzimierza Kulczyckiego.
Dodatkowo rozpoczęła się również renowacja zabytkowego ogro-

dzenia biblioteki od strony ulicy Piłsudskiego.
Remont głównej siedziby MBP
trwa właściwie nieustannie. Część
dachu odnowiono kilka lat temu, w
2021 roku zbudowano nową kanalizację i opaskę drenażową wokół budynku, osuszono piwnice. Wszystkie te prace zabezpieczają budynek
przed dalszą degradacją. W 2017
roku powstała koncepcja generalnego remontu MBP wraz z rozbudową
o nowe skrzydło. Urzeczywistni się
ona, kiedy gmina znajdzie fundusze
- koszt prac sięgnie kilkudziesięciu
milionów.
RED, fot. AMR

Podczas obchodów Święta Lotnictwa i 90-lecia Lotnictwa Wojskowego
na Ziemi Radomskiej 27 sierpnia tego
roku zostało zawarte porozumienie
w sprawie organizacji wydarzenia.
Podpisali je Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław
Mika, prezes Agencji Mienia Wojskowego Agnieszka Bolesta, prezes
PP Porty Lotnicze Stanisław Wojtera, prezydent Radomia Radosław
Witkowski i Jakub Kolecki, wiceprezes Wodociągów Miejskich. Zgodnie
w porozumieniem strona wojskowa
zajmie się organizacją samych pokazów, natomiast miasto będzie odpowiedzialne m.in. za organizację ruchu w mieście, przygotowanie miejsc
parkingowych, zapewnienie dojazdu

na lotnisko autobusami komunikacji
miejskiej, a także przygotowanie zaplecza sanitarnego i medycznego.
Air Show 2023 odbędą się pod
hasłem „Niezwyciężeni w przestworzach”. Organizatorzy wysłali zaproszenia do 24 krajów, główne
sojuszników Polski w ramach Paktu
Północnoatlantyckiego. Jako pierwsi swój przylot na Air Show zapowiedzieli już Czesi i Słowacy.
- Na pewno za rok w Radomiu zaprezentują się piloci z wielu innych
krajów. To wielkie wydarzenie o zasięgu światowym - mówił gen. Jarosław Mika.
- Bardzo się cieszę, że za rok Radom będzie na ustach sympatyków
lotnictwa na całym świecie. Mogę

zadeklarować, że jak zawsze będziemy przygotowani na przyjęcie gości
– stwierdził z kolei prezydent Radosław Witkowski.
Przypomnijmy, że Air Show w
Radomiu były najbardziej rozpoznawalną imprezą odbywającą się
w naszym mieście – na dwudniowe
pokazy przyjeżdżało nawet 160 tysięcy widzów z całej Polski. W pokazach brało udział do 200 statków
powietrznych. Ostatnie, odbywające
się zazwyczaj w cyklu dwuletnim Air
Show miały miejsce się w 2018 roku.
Potem nastąpiła przerwa, spowodowana m.in. pandemią covid oraz budową cywilnego portu lotniczego w
Radomiu.
RED, fot. archiwum „GR”
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Lata wojny, lata przebudzenia

By walczyć z przestępczością

Jubileuszowa XV edycja największego festynu historycznego w regionie, czyli „Uliczki Tradycji” opowiadała o niełatwych w Radomiu czasach
pomiędzy 1915 a 1918 rokiem, tuż przed odzyskaniem niepodległości.

Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych zaprasza na studia magisterskie na kierunku Kryminologia.

Imprezę (w dniach 10-11 września) w tym roku zatytułowano „Na
progu wolności”. Wspomniane lata
przyniosły bowiem wycofanie się z
miasta Rosjan i dużo łagodniejszą
okupację austriacką. Powoli zaczęła
więc budzić się niepodległość. Organizowały się grupy formalne, działające na niwie politycznej, gospodarczej i społecznej oraz instytucje,
np. Komisja Szkolna Ziemi Radomskiej. Radomianie zaczęli świętować
patriotyczne rocznice. Organizator „Uliczki…” czyli OKiSz Resursa
Obywatelska dowodziła też, że lata
przed 1918 rokiem były dla mieszkańców miasta także okresem, w

którym chcieli się po prostu bawićkorzystali więc chętnie z różnych
wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.
We wnętrzach Resursy można
było obejrzeć trzy wystawy historyczne. Pierwsza stanowiła rekonstrukcję jednego z pomieszczeń lazaretu wojskowego z czasów I wojny
światowej (na zdjęciu). Był to szpital
wojskowy przeznaczony dla legionistów polskich, który mieścił się właśnie w Resursie. Druga z wystaw prezentowała eksponaty udostępnione
przez Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim: m.in. mundury trzech zaborczych armii, wybrane

artefakty z tzw. „sztuki okopowej”
oraz propagandowe pocztówki wydawane w tamtym okresie. Trzecia
ekspozycja to najciekawsze radomskie afisze wojenne ze zbiorów radomskiego kolekcjonera Tomasza
Staniszewskiego.
Siłą „Uliczki…” od lat jest właśnie
to, że gromadzi różne środowiska,
instytucje i postaci, zainteresowane historią i szeroko pojętą kulturą.
W tym roku np. zainteresowani mogli dowiedzieć się co nieco o kanonie dobrych manier sprzed stu lat i
wziąć udział w pokazie sommeliera
Piotra Okonia. Z kolei tancerka Oliwia Lucedarska wraz z e swoją grupą

zapoznawała z krokami klasycznych
tańców sprzed stu lat. Nie zabrakło
również pokazu kankana i burleski.
Z kolei Paweł Łuk – Murawski zaproponował ze swoją grupą pokaz szermierki.
Aktorzy Teatru Powszechnego
w Radomiu zainscenizowali wizytę Kornela Makuszyńskiego i Władysława Stanisława Reymonta w
naszym mieście w 1915 roku oraz
wystąpienia Marii z Kuźnickich Walewskiej i Marii Kelles-Krauz z wiecu kobiet radomskich w 1918 roku.
W klimat epoki wprowadziły także
scenki miejskie w wykonaniu artystów krakowskiej Grupy Locomoto-

ra (pucybut, gazeciarz, złodziej uliczny) oraz kataryniarz Dariusz Zmaza.
Na „Uliczce Tradycji” pojawili się też
rekonstruktorzy z grupy GRH „Bellum” z namiotem biura werbunkowego do legionów oraz strażacy z
OSP Borkowice ze swoim wozem retro. W zainscenizowanym kasynie
oficerskim rozgościł się adomski klub
szachowy „Roszada”.
Nie zabrakło zabytkowych powozów i armaty z epoki. O muzyczną
oprawę tegorocznej „Uliczki Tradycji” zadbali jazzowa grupa S’Kwartet, artyści Operetki Wrocławskiej i
Teatru Scena Kamienica z Wrocławia. Przenieśli oni słuchaczy w świat
przedwojennych kabaretów i teatrów
operetkowo-rewiowych, które szturmem podbijały Europę. Na finał tegorocznej „Uliczki...”, w repertuarze
przygotowanym specjalnie na radomski festyn zagrała i zaśpiewła Ola
Dzierżawska z zespołem Suweniry.
Miłośnicy X muzy mogli obejrzeć
filmy z udziałem gwiazdy kina niemego Poli Negri. Swoje spektakle
dały też działające w OKiSz Teatr Poszukiwań i Teatr Resursa.
Wszystkich atrakcji wymienić tu
nie sposób. Zamiast tego pozostajemy z myślą, że Radom potrafi dbać o
swoją tradycją.
RED, fot. AMR

Kierunek zyskał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej i pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie studiów
drugiego stopnia. Uczelnia oferuje
na kierunku trzy specjalności, dzięki którym absolwenci Kryminologii będą mieli świetne perspektywy
zawodowe podjęcia pracy w Policji,
służbach karno-skarbowych, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędach administracji publicznej i skarbowej, firmach ochroniarskich i detektywistycznych.
Pierwsza ze specjalności to Przestępczość gospodarcza i korupcja, w
ramach której studenci zapoznają się
z nowoczesnymi metodami wykrywania i zapobiegania nadużyciom
gospodarczym, takim jak pranie
brudnych pieniędzy, fałszowanie da-

nych finansowych, manipulacje księgowe, przestępstwa podatkowe, nadużycia w przetargach, itp. Studenci
poznają akty prawne z zakresu prawa

Żegnaj, Profesorze
W sierpniu zmarł prof. dr hab. Marek Żylicz, autorytet
naukowy w zakresie prawa lotniczego, wieloletni
wykładowca Akademii Handlowej Nauk Stosowanych.

Oświatowe sukcesy i wyboje
Nowy rok szkolny rozpoczął się 1 września dla 36 tysięcy dzieci i młodzieży uczęszczających do radomskich szkół i przedszkoli. Wiele wskazuje na to, że
nie będzie to spokojny rok w oświacie. Droga wydaje się wyboista...
Nowy rok szkolny rozpoczął się
od akcji protestacyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego i żądań podwyżek płac dla nauczycieli. W związku z trudnościami w dostawach
oraz skokowymi podwyżkami gazu
i węgla, mówi się też o tym, że jesienią i zimą szkoły będą miały problemy z ogrzaniem budynków, co może
oznaczać powrót do nauki zdalnej.
Do tego dochodzą konflikty na linii rząd – samorządy. Decyzją władz
centralnych od września w każdym
przedszkolu, szkole podstawowej i
średniej (z wyjątkiem szkół specjalnych) pracować ma pedagog specjalny.
- Szczegółowe kompetencje i zadania takiego specjalisty zostały określone rozporządzeniem dopiero pod
koniec lipca. To może spowodować
problemy z obsadzeniem takiej funkcji w szkołach i przedszkolach – zapowiadała Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia ds. oświaty.
W pierwszym tygodniu września
w radomskich szkołach stworzono 52
etaty dla pedagogów specjalnych, a w
8 placówkach były jeszcze wakaty.
Spory wzbudził także podręcznik prof. Wojciecha Roszkowskiego do nowego przedmiotu „Historia i Teraźniejszość”. Pod koniec
sierpnia okazało się, że mają z nie-

go zamiar korzystać tylko cztery radomskie szkoły – i tak wzbudziło to
krytykę: - Jako osoba odpowiedzialna za edukację w mieście jestem zawiedziona, że szkoły wybrały tę publikację. Mam nadzieję, że szkoły
zmienią swoją decyzję, gdy na rynku
ukażą się inne podręczniki - stwierdziła Katarzyna Kalinowska.
Rocznie koszty radomskiej edukacji to około 550 - 600 mln zł. Przedstawiciele magistratu podkreślają,
że rządowa subwencja oświatowa to
około 60 – 70 procent tej kwoty, co
nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń nauczycieli. I marzą o tym,
co mogłaby zrobić gmina za 150 –
200 mln, które co roku trzeba dokładać do edukacji.
Gmina Miasta Radomia prowadzi dziś 88 placówek oświatowych,
w których pracuje ponad 4 tysiące
nauczycieli (4 tysiące 700 etatów).
W przeciwieństwie do największych
miast,w Radomiu nie ma problemów
z kadrą. Nowym wyzwaniem dla niej
będzie około tysiąca dzieci z Ukrainy, które weszły do radomskiego
systemu oświaty (w czerwcu było ich
ponad 600, pod koniec sierpnia około 770, ale liczba ta się zwiększa).
Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się w Zespole Szkół
Elektronicznych i była połączona z

oddaniem do użytku nowego, wielofunkcyjnego boiska, które powstało w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. W szkole trwa
też termomodernizacja budynków.
Kolejnym etapem, jak zapowiedział
podczas uroczystości prezydent Radosław Witkowski, będzie rozbudowa szkoły.

W rok szkolny 2022/2023 radomska oświata
weszła również
bogatsza o nowe
przedszkole na około 200
miejsc. Powstało ono w budynku dawnego Publicznego
Gimnazjum nr
11 przy ul. Kujawskiej. Obiekt
został gruntownie wyremontowany i przystosowany do nowej
funkcji. Oprócz
przedszkola,
swoją nową siedzibę będzie też
tam miała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która obecnie mieści się przy
ul. Toruńskiej. W budynku został
wymieniony dach, na którym są zainstalowane panele fotowoltaiczne.
Cały obiekt został docieplony, wymieniono wszystkie instalacje. Jest
też nowa kuchnia. Odrębne wejście
z windą będzie miała poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Na II

piętrze zostało dla niej przygotowanych 12 gabinetów oraz sala konferencyjna. Z kolei na parterze przedszkola znajdują się m. in. szatnie,
kuchnia, sala gimnastyczna, oraz
pomieszczenia
administracyjne.
Na I i II piętrze powstało natomiast
10sal dydaktycznych z zapleczem
sanitarnym. Zmieniło się otoczenie
budynku. Powstał m. in. nowy plac
zabaw. Przebudowa budynku dawnego gimnazjum kosztowała 10,5
mln złotych, z czego 6 mln zł to dofinansowanie, jakie miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Uroczyste inauguracje nowego
roku szkolnego odbyły się we wszystkich radomskich szkołach. W PSP nr
34, w trakcie uroczystości podziękowano za wieloletnią pracę odchodzącej na emeryturę, dyrektorce szkoły
Danuty Kuźmiuk. Z kolei w Liceum
Ogólnokształcącym im. Romualda
Traugutta uroczystość była połączona z ogólnopolską inauguracją nowego roku szkolnego Siatkarskich
Ośrodków Szkolnych. W uroczystości wzięli udział m. in. minister
sportu i turystyki Kamil Bortniczuk,
prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski oraz koordynator SOS Waldemar Wspaniały.

RED, fot. AMR

W czasie pracy w radomskiej
uczelni prof. Marek Żylicz zaskarbił sobie powszechny szacunek studentów i pracowników Akademii
Handlowej Nauk Stosowanych. Założyciele, Kanclerz, Rektor i cała społeczność akademicka AHNS wyraziła ogromny żal z powodu odejścia
profesora. Na jego grobie przedstawiciele uczelni złożyli memoratywny wieniec.
Marek Roger Żylicz herbu Lubicz (ur. w 1923 roku) był prawnikiem, doktorem habilitowanym nauk
prawnych, specjalistą w zakresie prawa lotniczego i prawa międzynarodowego. Studia prawnicze ukończył
w 1947 na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Studiował także w Instytucie Prawa
Lotniczego i Zagadnień Gospodarczych Lotnictwa na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1964 obronił
pracę doktorską „Położenie prawne
statku powietrznego”. Habilitował
się w 1972 na podstawie oceny do-

robku naukowego i rozprawy „Międzynarodowy obrót lotniczy”. Był
pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
w Szkole Głównej Planowania i Statystyki oraz w Wyższej Szkole Handlowej (dziś AHNS) w Radomiu.
Był również praktykiem - pracował w Polskich Liniach Lotniczych
LOT i jednostkach administracji lotnictwa cywilnego. Był członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Państwowego powołanej
do zbadania przyczyn katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Wielokrotnie pracował jako ekspert w toku
prac nad nowymi przepisami krajowymi dotyczącymi lotnictwa oraz reprezentował Polskę w negocjacjach
międzynarodowych w tym zakresie, m.in. przez Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
Zmarł 9 sierpnia 2022 w Warszawie,
został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie.
Fot. AHNS

karnego, skarbowego oraz prawa gospodarczego, regulacje i metody wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych, prowadzenia dochodzeń,

gromadzenia dowodów oraz zasad
ich dokumentowania.
Na specjalności Cyberprzestępczość studenci zajmować się będą
rozwiązaniami prawnymi i instytucjonalnymi dotyczącymi cyberprzestępczości. Poznają zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej
związanej z przestępstwami i wykroczeniami popełnianymi w sieci oraz
wybrane rodzaje przestępstw odnoszących się do danych, komputerów i
sieci internetowej, takich jak nielegalny dostęp, przechwytywanie danych,
naruszenie integralności systemu
oraz fałszerstwo i oszustwo komputerowe. Istotne będzie też zdobycie
wiedzy na temat przestępstw związanych z naruszeniem praw autorskich oraz czynów zabronionych ze
względu na charakter zawartych informacji, w tym przestępstw związa-

nych z pornografią dziecięcą i rozpowszechnianie materiałów o treściach
rasistowskich i ksenofobicznych. W
ramach specjalności studenci zdobędą umiejętności posługiwania się
wybranymi metodami, technikami i
narzędziami wykrywania i zwalczania przestępstw internetowych.
Z kolei Prewencja kryminalna i
profilaktyka kryminalistyczna to
specjalność, w ramach której studenci analizują czynniki kryminogenne,
rozpoznają środowiska patologiczne i zagrożone patologią oraz opracowują działania prewencyjne i profilaktyczne. Poznają psychologiczne
aspekty przestępstw i zjawiska przestępczości oraz pracę profilerów, w
tym metody profilowania nieznanego sprawcy i poznawania jego charakterystyki psychologicznej.
Fot. AHNS
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Muzealne marzenie spełnione
Kolejne pokolenia marzyły o stworzeniu muzeum pokazującego świetność historii i tradycji Radomia. Udało się to zrealizować dopiero w XXI wieku.
Lepiej późno niż wcale – nowe muzeum robi świetne wrażenie.
Dokończenie ze str. 1
- To najnowocześniejsze muzeum
w Polsce. Połączyliśmy tu prawdziwe
atrefakty, teatralne dekoracje oraz
najnowocześniejsze multimedia, w
tym hologramy, stanowiska wirtualnej rzeczywistości czy ekrany dotykowe – tłumaczył odpowiedzialny
za realizację projektu, wicedyrektor
Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
historyk Adam Duszyk.
W muzeum można również obejrzeć wnętrze gabinetu radomskiego historyka Walerego Przyborowskiego oraz zwiedzić wyposażoną w
oryginalne meble z 1824 roku Aptekę pod Białym Orłem. Prezentowane
są też eksponaty obrazujące historię
radomskiego przemysłu, w tym wyroby pochodzące np. z Fabryki Broni, Fabryki Telefonów szwedzkiej
firmy Ericsson oraz Fabryki Obuwia
„Bata”.
Zwiedzanie zaczynamy od piwnic kamienicy. Na początek 10- minutowy film o całej historii Radomia. Pierwsza sala poświęcona jest
Piotrówce i wczesnośredniowiecznym dziejom Radomia. Nowym rozwiązaniem jest prezentacja grodu
z X wieku i współistniejących osad
służebnych w specjalnie skonstruowanej niszy pod szklaną podłogą.
W kolejnej sali znajdują się artefakty związane ze Starym Radomiem.
Zainstalowano tu też trzy stanowiska VR (wirtualnej rzeczywistości).
Dalsza część ekspozycji przedstawia dzieje miasta w XIV i XV stuleciu. Atrakcją tej części jest odtworzony średniowieczny kram kupiecki, z
którego mówi do nas holograficzny
kramarz. Na parterze wydarzenia
związane z radomskim zamkiem i
okresem szlacheckiej wolności. W tej
części oprócz ekranów LCD z grami
dla dzieci jest też przygotowane stanowisko do robienia pamiątkowych
zdjęć w strojach z epoki. Na piętrze

sale poświęcone dziejom miasta w
okresie Księstwa Warszawskiego i
Królestwa Polskiego oraz powstania
styczniowego. Dalszą część ekspozycji poświęcono gospodarce miasta
w II poł. XIX wieku, miastu w czasach I wojny światowej oraz w XX-leciu międzywojennym. W ostatniej
i zarazem największej sali poznajemy

Radom w czasach okupacji hitlerowskiej. Nagromadzenie informacji jest
tak duże, że np. klasa szkolna z powodzeniem może spędzić w jednej
sali całą lekcję, poświęconą wybranemu okresowi w dziejach.
- To bardzo ważne wydarzenie. Od
wielu lat pracujemy, aby Miasto Kazimierzowskie tętniło życiem. To już

Niezwykły dzień
Radom o ostatnich latach w sposób szczególny celebruje datę rozbicia ubeckiego więzienia.
W tym roku uroczystości zbiegły się z pożegnaniem uczestnika wydarzeń z 1945 roku.
9 września 77 lat temu 150-osobowy oddział podziemia niepodległościowego pod dowództwem por.
Stefana Bembińskiego „Harnasia” w
30-minutowej akcji wysadził bramę
główną radomskiego więzienia UB,
odebrał strażnikom klucze i uwolnił około 300 więźniów. Środowiska kombatanckie, przedstawiciele
władz i szkół co roku celebrują to wydarzenie.
W tym roku 9 września odbył się
również w Radomiu pogrzeb z ceremoniałem wojskowym Sergiusza Paplińskiego, który był jednym z uwolnionych podczas akcji w 1945 roku.
Jego postać zasługuje na szczególną
uwagę. Sergiusz Papliński ps. Kawka (ur. 1927 r. w Radomiu) był par-

tyzantem zgrupowania Antoniego
Hedy „Szarego” i Zygmunta Kiepasa „Krzyka”. 5 czerwca 1944 r. brał
udział w rozbiciu więzienia w Końskich. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał w konspiracji antykomunistycznej. Został schwytany i
uwięziony w Radomiu, a 9 września
1945 r., w dniu swych urodzin i imienin, uwolniony wraz z innymi przez
oddział „Harnasia”. Wstąpił w szeregi Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w której działał na Pomorzu. W
1946 roku przedostał się do Berlina,
do amerykańskiej strefy okupacyjnej,
a następnie do Anglii.
- W Anglii działałem w sekcji brytyjskiej konspiracyjnej organizacji
„Wolność i Niezawisłość”. Działacze

WiN współpracowali z amerykańską
i brytyjską armią, która szkoliła nas
na cichociemnych. Wszyscy byliśmy
pewni, że wybuchnie III wojna światowa z sowietami – opowiadał w jednym z wywiadów.
Potem Sergiusz Papliński pracował m.in. w kamieniołomie i w kasynie. W końcu jednak ukończył Królewską Akademię Sztuk Pięknych w
Londynie i zarabiał na życie jako malarz. Niemal do końca życia był także
aktywnym działaczem londyńskiej
Polonii. Do Polski po raz pierwszy
przyjechał w 1966 roku, na pogrzeb
matki. Zmarł 2 sierpnia 2022 w Londynie. Jego ciało spoczęło 9 września
tego roku na radomskim cmentarzu
przy ul. Limanowskiego.
RED

kolejny projekt, bo w Kamienicy Deskurów mamy stałą wystawę poświęconą historii miasta po 1945 roku.
Teraz w odnowionych kamienicach
Gąski i Esterki możemy oglądać nowoczesną wystawę, która z pewnością będzie dumą radomian, bo pokazuje jak bogatą historię ma nasze
miasto. Dziękuję wszystkim, którzy

byli zaangażowani w proces tworzenia tego muzeum za cenny wkład
w rewitalizację tej historycznej części naszego miasta - mówił podczas
otwarcia prezydent Radomia Radosław Witkowski.
Muzeum jest czynne od wtorku do
niedzieli, we wtorki wstęp bezpłatny.
RED, fot. AMR

Fragment historii
66 unikatowych fotografii zrobionych w Fabryce Broni
podczas wojny można oglądać w Muzeum im. Jacka
Malczewskiego.
Ekspozycja „Fabryka Broni w Radomiu 1939-1940. Nowa rzeczywistość” prezentuje nigdy dotąd nie
publikowane zdjęcia z albumów niemieckich żołnierzy, ale także broń
produkowaną w Radomiu w tym
czasie, dokumenty, wycinki z gazet.
Fotografie pokazują Fabrykę Broni z
czasów, kiedy nazywała się Waffenfabrik in Radom i była przygotowywana do produkcji na potrzeby armii
niemieckiej. Muzeum postanowiło
zaprezentować ten fragment historii
fabryki w przeddzień jubileuszu jej
stulecia.
- Fabryka Broni odegrała bardzo
ważną rolę w historii naszego miasta. Przed wojną w ciągu kilku lat
powstały wokół niej osiedle dla załogi, stadiony, szkoły, przychod-

nia…Tymczasem praktycznie nie ma
przedwojennych fotografii ukazujących wnętrze Fabryki Broni, bo produkcja była ściśle tajna. Kiedy jednak
we wrześniu 1939 roku zakład przejęli Niemcy, robili mnóstwo zdjęć.
Dziś stanowią one bardzo cenny dokument – zapowiadał Adam Duszyk,
wicedyrektor muzeum.
Prezentowane zdjęcia stanowią
część zbiorów mieszkającego w Stanach Zjednoczonych Pawła Ślusarza, który od kilku lat skupuje fotografie m.in. Fabryki Broni od innych
prywatnych kolekcjonerów z Polski,
Niemiec i USA o raz na aukcjach.
Na wystawie w Radomiu fotografie zostały ułożone chronologicznie –
od 8 września 1939 do drugiej połowy 1940 roku.
RED
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Polska w kosmosie to nie żart

Do 2030 roku ludzie rozpoczną budowę baz na Księżycu, rozpoczyna się też poważne planowanie wydobycia złóż z ciał niebieskich Układu
Słonecznego. A we wszystkim bierze udział polska myśl techniczna i polskie firmy. To nie science fiction, to fakty.
Pretekstem do takich rozważań było spotkanie z Grzegorzem
Wrochną (na zdjęciu z prawej), zorganizowane na początku września
przez MOK Amfiteatr w ramach cyklu „Spotkania z nauką”. Grzegorz
Wrochna to profesor fizyki i dziś
przede wszystkim prezes Polskiej
Agencji Kosmicznej. To on podpisywał w zeszłym roku porozumienie
z amerykańską NASA, dotyczące
wspólnych programów eksploracji
m. in. Księżyca i Marsa.
Co istotne, jest radomianinem,
ukończył tutejsze VI LO im. Jana Kochanowskiego i chętnie odwiedza
rodzinne miasto. O jego naukowej
drodze można mówić długo. Sam
siebie nazywa fizykiem-praktykiem.
Studiował i pracował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, współpracował z ośrodkami naukowymi DESY w Hamburgu
i CERN w Genewie, uczestniczył w
projektowaniu i budowie eksperymentu CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC. Był inicjatorem
utworzenia Narodowego Centrum
Badań Jądrowych w 2011 r. i później
jego dyrektorem. Był współtwórcą
i przewodniczącym Polskiej Sieci
Astrofizyki Cząstek. Reprezentował

promuję fakt, że Polska w przemyśle kosmicznym ma duży udział i że
przed polskimi firmami otworzyło
się ogromne pole eksploracji i zarobku. Wiem, że wielu ludzi przyjmuje takie słowa z niedowierzaniem
czy uśmiechem. Ja mogę na to odpowiedzieć, że dziś ponad ponad 380
polskich przedsiębiorstw, a w nich
około 12 tysięcy pracowników bierze udział w projektach przemysłu
kosmicznego, kilkadziesiąt polskich
instrumentów i technologii zaprojektowanych i skonstruowanych
przez polskich naukowców i inżynierów jest i będzie wykorzystywanych w różnych międzynarodowych
misjach kosmicznych – opowiadał w
Amfiteatrze.
Bardzo dużą wagę prof. Wrochna przywiązuje do technologii satelitarnych, wykorzystywanych dziś
m. in. w nawigacji, obserwacji i komunikacji w gospodarce, administracji i w życiu codziennym.
- Polska musi budować satelity, bo
inaczej wypadniemy z układu bezpieczeństwa i gospodarczego. Wartość obserwacji satelitarnej w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa
jest oczywista, widać to aż nadto
choćby podczas wojny na Ukrainie.

Polskę w komitetach programowych EURATOM, komitetach Nuclear Energy Agency OECD, Radzie
Nadzorczej unijnego Joint Research
Centre. Dziś jako prezes Polskiej
Agencji Kosmicznej wspiera polski przemysł kosmiczny i współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową
w zakresie badania i użytkowania
przestrzeni kosmicznej.
- Bardzo chętnie biorę też udział
w takich spotkaniach, bo zależy
mi na uświadamianiu Polaków, że
po pierwsze przemysł kosmiczny to
dziś nie domena powieści science
fiction, tylko realna i stale powiększająca się domena ludzkiej działalności. Do 2030 roku ludzie rozpoczną budowę baz księżycowych
i na orbicie Księżyca. To już za kilka lat! Proszę zauważyć, że w Akademii Górniczo -Hutniczej w Krakowie na poważnie zajmują się już
wiertnictwem planetarnym i geologią złóż kosmicznych. I nic dziwnego, bo dla naukowców i biznesu
jest oczywiste, że eksploracja złóż
z ciał niebieskich będzie normą już
w ciągu najbliższych lat. Po drugie –

Ale nie uświadamiamy sobie, że satelity są też dziś niezbędne np. w rolnictwie, bo przez nie z odpowiednim wyprzedzeniem można śledzić
np. nawodnienie gleby, czy choroby
roślin – dowodził profesor.
Własne satelity obserwacyjne i telekomunikacyjne to według profesora niezbędna przyszłość polskiego przemysłu kosmicznego. Tak jak
polski łazik na Księżycu. Obecnie
jednym z największych problemów
jest wyniesienie statków kosmicznych na orbitę. Polska i Europa ma
tu duże ograniczenia – rakiety startu pionowego potrzebują bowiem
olbrzymiej przestrzeni, żeby po drodze móc bezpiecznie zrzucać kolejne moduły i zbiorniki po zużytym
paliwie. Francja dysponuje kosmodromem na Gujanie, a Anglia buduje lotniska do air lunch – chodzi
o przetransportowanie statku kosmicznego dużym samolotem na odpowiednią wysokość, z której dopiero statek kosmiczny leci dalej sam na
orbitę. Polska idzie w tym kierunku.
W marcu tego roku Polska Agencja
Kosmiczna podpisała list intencyjny
z Virgin Orbit, spółką należącą do

Virgin Group, która świadczy usługi wystrzeliwania małych satelitów.
Jak twierdzi prof. już w przyszłym

roku możliwe będą pierwsze próby
wysłania polskich satelitów na orbitę, a w dalszej przyszłości przeję-

cie samolotu i technologii od Virgin
Orbit.
Polska bierze też udział w programach „Artemis” i „Moon2 „Mars”,
realizowanych głównie przez NASA,
firmy prywatne i partnerów międzynarodowych z Europy. Celem „Artemis” jest ponowne wysłanie ludzi
na Księżyc i jego eksploracja (astronauci po raz pierwszy spacerowali po powierzchni Księżyca w 1969
roku, a po raz ostatni w 1972 roku.
Od tamtej pory lądowały tam już tylko sondy bezzałogowe). Drugi projekt to oczywiście rozwijanie misji
na Marsa.
Dodajmy, że wiele można dowiedzieć się na stronach Polskiej Agencji Kosmicznej (polsa.gov.pl) i NASA
(nasa. gov – to z niej pochodzi zdjęcie rakiety programu „Artemis”).
RED, fot. AMR
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Król
kryminału
Jego książki od lat cieszą się
niesłabnąca popularnością.
We wrześniu w Miejskiej
Bibliotece Publicznej
spotkanie z Markiem
Krajewskim.

W roku swojego 100-lecia biblioteka zaprasza do Radomia prawdziwe literackie gwiazdy. Po Mariuszu
Szczygle, Katarzynie Grocholi czy
Dorocie Masłowskiej czas na najbardziej rozpoznawalnego polskiego autora kryminałów. Spotkanie
z nim rozpocznie się 23 września o
godz. 17.00. Marek Krajewski to pisarz, laureat Paszportu Polityki. Z
wykształcenia filolog klasyczny, specjalista w zakresie językoznawstwa
łacińskiego, były wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007
roku zawodowo trudni się pisarstwem. Jest przede wszystkim autorem kryminałów - serii o Eberhardzie
Mocku (pierwszy tom to „Śmierć w
Breslau”), pracowniku wrocławskiego Prezydium Policji oraz kolejnej
o Edwardzie Popielskim (pierwszy
tom – „Głowa Minotaura”), dziejącej
się w przedwojennym Lwowie. Według krytyków styl pracy pisarskiej
Krajewskiego łączy w sobie elementy
czarnego kryminału i horroru oraz
nawiązuje do tradycji gatunku. Jego
książki zostały już przetłumaczone
na 19 języków, w tym angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski
i hebrajski.

RED

Czas na rock
Rock’n’MOK 2022 to tytuł
przeglądu radomskich kapel
rockowych, który odbędzie
się w MOK Amfiteatr 16 i 17
września.
Na scenie przy ul. Parkowej 1 pojawi się dziewięć kapel - wydarzenie ma
być okazją do integracji środowiska
muzycznego z Radomia i do bliższego poznania twórczości rodzimych
artystów. 16 września wystąpią: Betun - czteroosobowy zespół, wykonujący muzykę metalową, działający
od 2016 roku; Bękarty z Bullerbyn grupa powstała w październiku 2021
roku, której twórczość oscyluje pomiędzy takimi stylami jak hard rock,
post grunge, punk rock; Morr - zespół powstały przełomie 1999/2000
r., grającyod klasycznego heavy metalu, poprzez fiński power metal, aż
po klimaty progresywne czy trashmetalowe i wreszcie Motörfücker cover band brytyjskiego zespołu Motörhead, powstały w 2021 roku. 17
września zagrają: Second Life - kapela założona w 2018 roku, wykonująca
rock progresywny; Backseat Driver
- zespół utworzony w 2022 r., którego twórczość oscyluje wokół alternatywnego pop-rocka; Sven Goldstein – zespół oferujący surowe, proste,
rockowe granie z pasji; 3po3 - kapela powstała pod koniec 2021 r. z niebanalnymi tekstami i rock&rollową
aranżacją oraz Rapto Łapto – nawiązujący do takich zespołów jak Flapjack, Illusion czy Pantera. 

RED
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Festiwal z lutnią, dafem
i dudukiem
W tym roku trochę wcześniej niż zwykle, bo we wrześniu, rusza Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja
z Radomia. To już 26 jego edycja.

Od ponad ćwierć wieku festiwal,
wraz z przyjaciółmi i miłośnikami
muzyki dawnej, organizuje Ewa Gęga-Osowska, absolwentka Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, nauczyciel w
Zespole Szkół Muzycznych im. O.
Kolberga w Radomiu, od 2000 roku
prezes fundacji Ars Antiqua Radomiensis. Kiedy przyjechała do Radomia, postanowiła przywrócić należne miejsce w historii jednemu z
największych polskich kompozytorów - Mikołajowi z Radomia. Festiwal co roku udaje się zorganizować

dzięki wsparciu finansowemu miasta, Ministerstwa Kultury i sponsorów. „Alleluja” Mikołaja z Radomia rozbrzmiewa podczas każdego
koncertu festiwalowego, od lat wykonuje go Trio puzonowe ZSM w
Radomiu pod kierunkiem Dariusza
Krajewskiego.
- Zasadą festiwalu jest wykonywanie utworów od średniowiecza do baroku i najlepiej na instrumentach dawnych. Choć festiwal
dopuszcza też inspiracje muzyką
współczesną, w tym jazzem, ostatnio otwiera się też na muzykę spoza

europejskiego kręgu kulturowego.
Dlatego w tym roku mamy gości z
Iranu – mówi Ewa Gęga – Osowska.
Rzeczywiście, 17 września w Sali
Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbędzie się koncert „Muzyczna podróż jedwabnym szlakiem”. Wystąpi Wahiar
Irani Sekstet w składzie: Jahiar Irani – santur, śpiew; Adeb Chamoun
– arabskie instrumenty perkusyjne,
Apsara Afsanesara – taniec irański,
Wassim Ibrahim – oud, Karolina
Matuszkiewicz – skrzypce, kemanche, śpiew; Arad Emamgholi – daf,
ZofiaTrystuła Hovhannisyan – obój,
duduk.
Sam festiwal rozpoczyna się jednak 15 września w RKŚTiG Łaźnia,
otwarciem wystawy fotograficznej
Jerzego Mieśnika „25-lat historii festiwalu”. Jerzy Mieśnik to fotograf
profesjonalista, organizator wystaw
fotograficznych, ale też np. Zaduszek Bluesowych. Od początku dokumentuje festiwal.
- Fotografowałem I Festiwal Muzyki Dawnej. Poznałem wtedy dyrektorkę festiwalu - Ewę Gęgę-Osowską. Jej pasja z jaką mówiła o
tej muzyce, błysk w oku i bezinteresowne oddanie się festiwalowi, spowodowało, że zacząłem inaczej słuchać tej muzyki. I słucham jej od 25
lat, fotografując jednocześnie… -

opowiada Jerzy Mieśnik.
Po wernisażu odbędzie się koncert Mateusza Ławniczaka (na zdjęciu) pt. „Pieśni Szekspirowskie”.
Artysta wykona program na współcześnie wykonanej lutni dziesięciochórowej
Tego samego dnia w Kozienickim
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka koncert muzyki chóralnej w
wykonaniu Chóru Akademickiego
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu pod dyrekcją
Agnieszki Kobierskiej.
16 września września w Zespole
Szkół Muzycznych w Radomiu wykład multimedialny „Średniowieczny Radom i jego mieszkańcy” - prof.
dr hab. Dariusza Kupisza (Instytut Historii UMCS w Lublinie), a w
kościele p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Zwoleniu Koncert „Ars
Antiqua Polonia” w wykonaniu zespołu Lux Antiqua.
Festiwal zakończy 18 września
w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego na Glinicach koncert
finałowy „Spotkanie z muzyką baroku”. Wykonawcy: Zespół muzyki
dawnej Basso Continuo pod kierunkiem Ewy Bazelak. Soliści: Karolina
Nosowska – mezzosopran, Ewa Bazelak – klawesyn.
RED, fot. Organizator

Być tu i medytować…
Galeria Łaźnia przy ul. Traugutta 31/33 specjalizuje się ostatnio w udanych wystawach zbiorowych. Tym razem widzów
uwodzą prace Grupy Twórczej „Medytacje”.
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W obiektywie
Jeśli czegoś nie brakuje w radomskiej kulturze, to na pewno
wystaw fotograficznych. Środowisko fotografików jest
bardzo czynne i różnorodne.
Widać to choćby po grafiku września. Na początku miesiąca w Małej
Galerii Fotografii Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego radomskiej biblioteki otwarto wystawę
Joanny Tuźnik „Przygoda z balonami”. Ta prawniczka i ekonomistka
zachwyciła się zawodami balonowymi i na zdjęciach ukazuje piękno
świata podniebnych lotów.
27 września w RKŚTiG Galerii
Łaźnia przy ul. Żeromskiego wernisaż „Afryka dzika?” doświadczonego fotografika Stanisława Gąsiora.
To zapis wyprawy do Namibii, państwa leżącego w Afryce Południowej
na Zwrotniku Koziorożca. Autora szczególnie interesuje fotografia
podróżnicza, a jest on uczestnikiem
wielu wystaw indywidualnych i
zbiorowych, członkiem Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego i
członkiem rzeczywistym Fotoklubu
Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców z siedzibą w Warszawie.
29 września w Domu Kultury Ida-

lin otwarcie ekspozycji zdjęć Moniki Kowalczewskiej „…by dopełnić
pejzaż”. „Moje fotografie, pokazane
na tej wystawie, to fotografie ludzi
będących elementem świata natury.
Faktycznie są dopełnieniem obrazu
zespalając się z otoczeniem i miejscem, w którym żyją, pracują, odpoczywają czy tylko chwilowo przebywają. Moja fotografia pejzażowa
wyraża zdolność reagowania na otaczającą mnie rzeczywistość, jest obrazem mojej duszy, a zarazem platformą umożliwiającą prezentację
wrażliwości” – opowiada autorka.
Z kolei 30 września w OkiSz Resursa Obywatelska wernisaż fotografii Lidii Mikockiej-Rosińskiej
„Podążając za światłem”. Na ekspozycję składa się zestaw fotografii ukazujący kombinacje formalno-kolorystyczne i ich wzajemny
wpływ na siebie. Kluczową rolę w
kształtowaniu obrazu i budowaniu
nastroju odgrywa w tych fotografiach światło.

RED

Złote Grandioso

Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grandioso
Radom nie spuszcza z tonu. Tym razem przyszły sukcesy
na największym konkursie orkiestr na świecie
w holenderskim Kerkrade.
W World Music Contest wzięło
udział ponad 200 orkiestr z całego
świata. Radomska orkiestra pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego zdobyła następujące nagrody: Parada
Marszowa (w najwyższej kategorii
Championship Division) - 87,5 pkt.
/100 - 4 miejsce i złoty medal; Show
- Musztra Paradna (World Division)
- 84,92 pkt./100 - 4 miejsce i złoty medal; Koncert (Dywizja 2 Koncertowa) - 77 pkt. /100 - 9 miejsce i

srebrny medal (medale na konkursach orkiestr dętych przyznaje się za
zdobycie konkretnej ilości punktów
i świadczą one o poziomie prezentacji). - Wszystko to zostało okupione
dużym zaangażowaniem młodzieży i rodziców. Próby to ostatnich festiwali trwały już od początku roku.
ale najintensywniejszy okres przed
olimpiadą pracowaliśmy po 8 godzin
dziennie – mówi Dariusz Krajewski.

RED

15 lat minęło
koncertowo
24 września odbędzie się jubileuszowy koncert Radomskiej Orkiestry Kameralnej, która
obchodzi 15-lecie istnienia. Ta młoda instytucja ma się już czym pochwalić…

W Sali ROK przy ul. Żeromskiego podczas wrześniowego koncertu wystąpi radomska orkiestra oraz
jako solista Piotr Pławner, który należy do najwybitniejszych i najbardziej kreatywnych skrzypków swojej generacji. „Ten młody człowiek
jest fenomenem, to prawdziwy geniusz. Jego gra jest fascynująca,
przemyślana do ostatniego niuansu.
O tej interpretacji można mówić tylko w superlatywach” – pisał o artyście gazeta „Stuttgarter Zeitung”, a
Yehudi Menuhin nazwał go skrzypkiem o fenomenalnych zdolnościach
oraz jednym z najbardziej obiecujących talentów nadchodzącej ery.
Wraz z orkiestrą wykona on utwory
Telemanna, Vivaldiego i Schuberta.
15 lat temu stworzenie własnej orkiestry było w Radomiu ambitnym
zamierzeniem. Powstała nowa miejska instytucja kultury, która szybko
zyskała wierne grono odbiorców i
dziś stanowi coraz mocniejszy element promocji miasta i jego kulturalnego krajobrazu. Zespół coraz
częściej występuje na festiwalach w

kraju i za granicą (np. w lipcu tego
roku seria koncertów na Słowacji
z muzyką Harvey’a Hope’a), coraz
częściej nagrywa płyty z uznanymi
artystami (np. „Maximus” Maksyma Rzemińskiego, „Music of Harvey Hope” z Jakubem Kościuszko
i Szymonem Morusem). Muzycy zespołu w ostatnich latach występują nie tylko w Sali Koncertowej, od
kilku lat są coraz częstszymi gośćmi
w muszli koncertowej w Parku Kościuszki i instytucjach kultury miasta i regionu.
Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła działalność w styczniu 2007 roku, jej pierwszym dyrektorem został Maciej Żółtowski,
utalentowany kompozytor i dyrygent. Jego zasługą było skompletowanie zespołu głównie z młodych,
ale wybitnie uzdolnionych muzyków, dzięki którym do dziś orkiestra
jest rozpoznawalna jako niezwykle wszechstronna i zapewniająca najwyższy poziom wykonawczy.
Zresztą poszczególni muzycy ROK
to laureaci wielu konkursów, którzy

świetnie radzą sobie na muzycznym
rynku. Można tu wymienić np. Lucjana Szalińskiego-Bałwasa, który
współpracował z większością polskich orkiestr, ale też koncertował
m.in. w Niemczech, Chinach, Francji, Japonii… Podobnie skrzypaczka Satomi Yasutaniya, absolwentka
Wydziału Muzyki na Uniwersytecie
Soai w Osace w Japonii oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. Piotr Cebula był muzykiem Polskiej Orkiestry
Radiowej w Warszawie, a z formacjami The Transgress i Minimatikon wykonuje muzykę rozrywkową
i filmową. Z najlepszymi orkiestrami na świecie współpracuje również
Marcin Król, a Michał Zaborski jest
współtwórcą dwukrotnie nagrodzonej Fryderykiem, jazzowej grupy
Atom String Quartet, która jest jednym z nielicznych na świecie kwartetów smyczkowych wykonujących
autorską muzykę jazzową.
Orkiestra występowała ze znakomitymi solistami i dyrygentami,
m.in. z Lidia Grychtołówną, Tytusem Wojnowiczem, Janem Jakubem
Bokunem, Stephenem Ellerym, Michałem Drewnowskim, Avri Levitanem i Marko Ylonenem. Repertuar
zespołu jest niezwykle różnorodny. Co roku ROK jest gospodarzem
radomskiej odsłony Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Orkiestra organizowała też w
cyklu dwuletnim Międzynarodowy
Konkurs Kompozytorski Krzysztofa
Pendereckiego Arboretum. Śmierć
wielkiego kompozytora i pandemia
przerwały ten cykl, jednak
Od września 2017 roku funkcję
dyrektora ROK sprawuje skrzypaczka Natalia Dąbrówka.
RED, fot. ROK

Wielka trójka w Orońsku
To wielkie wydarzenie w świecie rzeźby - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 1 października otwiera wystawę prac Anisha Kapoora.

9 września odbył się tu wernisaż
„Medytacje” artystów Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, którzy zajmują się
malarstwem, światłografią, rzeźbą
i tkaniną. Są to Marcin Afrykański,
Waldemar Borowski, Krystyna Krępa, Elżbieta Owczarek, Anna Szalast-Miziołek, Hanna Wojdała-Markowska.

Efekt ich pracy jest niezwykle interesujący właśnie dlatego, że każdy z
artystów reprezentuje zupełnie różne techniki i pojmowanie medytacji.
Kuratorem wystawy jest Elżbieta
Owczarek, a opiekunem artystycznym grupy prof. Hanna WojdałaMarkowska, która od 1995 r. pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Jak mówi:
– Medytacja może przybierać różne formy, począwszy od postaw religijnych czy modlitewnych, koncentracji na dźwiękach muzycznych,
analizie układów tanecznych, śledzeniu własnych wizualizacji i wyobrażeń, przyjmowani. Medytacja ma
w sobie ważne przesłanie szukania

wewnętrznej harmonii, otwartości
na siebie, patrzenia z innej perspektywy, wyciszenia, refleksji. To czas,
który dajemy sobie, żeby dać nas lepszych innym. Przy pracach zgromadzonych w galerii można po prostu
być, tu i teraz, medytować…
Wystawa jest czynna do 30 września.
RED, fot. AMR

Kiedy mówi się o rzeźbie współczesnej, znawcy jednym tchem wymieniają nazwiska trzech wielkich
angielskich artystów: Henry Moore,
Tony Cragg i Anish Kapoor. W 2016
i 2018 roku Centrum Rzeźby Polskiej zaprezentowało już polskiej
publiczności twórczość pierwszych
dwóch. Teraz czas na pierwszą w
Polsce wystawę Anisha Kapoora.
Anish Kapoor urodził się w 1954
roku w Bombaju, od połowy lat 70.
XX wieku mieszka i pracuje w Londynie. Tworzy abstrakcyjne formy
wykonane w najrozmaitszych materiałach: kamieniu, nierdzewnej stali, drewnie, żywicach, plastiku, cemencie czy tkaninie. Do najbardziej
znanych jego dokonań należy m.

in. stutonowa „Cloud Gate” z 2006
roku w Millenium Park w Chicago, kontrowersyjna „Dirty Corner”
w Wersalu czy olbrzymia czerwona
konstrukcja „Leviathan”.
Ciekawostką jest, że w 2016 roku
Kapoor wykupił i zastrzegł sobie
wyłączne prawa do wynalezionego
2 lata wcześniej koloru „vantblack”,
pigmentu uznawanego wtedy za
najbardziej czarny kolor na świecie
(pochłaniał 99,96 procent padającego nań światła) – wywołało to oburzenie wielu innych artystów.
Na wystawę w Orońsku artysta zaproponował 9 kamiennych
rzeźb do przestrzeni Muzeum Rzeźby Współczesnej (będą to potężne,
opracowane rzeźbiarsko bloki ka-

mienne wykonane z granitu, marmuru Vigaria, wapienia z Kilkenny, oraz miodowego, różowego i
irańskiego onyksu), oraz 3 obiekty
z wosku i żywicy do Oranżerii. Prezentują one główne cechy działalności artystycznej Kapoora: rozmach
realizacyjny, perfekcję techniczną,
nowatorstwo technologiczne i zainteresowanie iluzją optyczną. Dzieła przeznaczone dla Orońska pochodzą z lat 1997 – 2018, pozwalają
więc prześledzić przemiany w twórczości mistrza, ukazać jego możliwości twórcze.
Kuratorka wystawy: Dorota
Monkiewicz. Współpraca: Stanisław Małecki.
RED, fot. FB CRP w Orońsku
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Wczoraj i dziś

Gdzie stała synagoga...
W sierpniu minęła 80. rocznica likwidacji getta w Radomiu. W ciągu kilku dni Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince ok. 20 tysięcy Żydów.
Dziś nieliczni starają się zachować pamięć o społeczności, która przed wojną stanowiła jedną trzecią mieszkańców naszego miasta.



U zbiegu ulic Podwalnej i Bóżnicznej znajduje się miejsce szczególne
dla pamięci o radomskich Żydach
– plac po synagodze, zbudowanej w
1846 roku, zniszczonej prze hitlerowców i ostatecznie rozebranej kilka lat po zakończeniu wojny na po-

Radomska synagoga przekształcona w
dom izolacyjny dla żebraków

Fot. Wikipedia

lecenie ówczesnych władz miejskich.
W miejsce synagogi 17 sierpnia 1950
roku odsłonięto Pomnik Pamięci Żydów Radomia. Monument powstał ze
składek radomskich Żydów, którzy
przeżyli Holokaust, a do jego budo-



Fot. Retropedia Radomia

wy użyto m. in. kamieni pozostałych
z rozbiórki bożnicy oraz ocalałych
macew z cmentarza. Autorem projektu pomnika był rzeźbiarz Jakub
Zajdensznir – radomski Żyd, który
przeżył zagładę. Podczas uroczystości odsłonięcia (na zdjęciu u góry po
lewej), odbyło się symboliczne przekazanie opieki nad nim władzom
miasta. 18 sierpnia tego roku właśnie
na placu po synagodze radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej otworzyła wystawę plenerową „Aktion Reinhardt”, poświęconą
jednemu z najbardziej krwawych
rozdziałów historii zagłady europejskich Żydów – operacji przeprowadzonej przez III Rzeszę, której celem
była całkowita likwidacja gett w Generalnym Gubernatorstwie i Okręgu
Białostockim, co było równoznaczne z wymordowaniem ich mieszkańców. Akcja „Reinhardt”, kryptonim
niemieckiego planu wymordowania
ok. dwóch milionów Żydów, do dziś
pozostaje synonimem bezprecedensowego bestialstwa i upadku ludzkiej
cywilizacji. Aby osiągnąć cel, Niemcy
założyli trzy ośrodki zagłady: w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Oprócz
wymordowania w tych obozach ok.
1,5 miliona Żydów oraz oraz nieznanej liczby Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych, funkcjonariusze SS i policji przeprowadzili też
szereg masowych rozstrzeliwań ogółem, personel akcji „Reinhardt”
zamordował ok. 1,7 miliona Żydów.

Fot. Archiwum „Gazety Radomskiej”



Fot. AMR

Między jesienią 1941 r. a późnym latem 1943 r. akcją “Reinhardt” kierował generał SS Odilo Globocnik. W
swoim sztabie założył on dwa działy
- pierwszy pod wodzą majora SS Hermanna Höfle koordynował deportacje; drugi pod wodzą kapitana policji kryminalnej Christiana Wirtha



godz. 11.00 na tych wszystkich ulicach ciągnących się w stronę Starego Miasta leżały zwłoki mężczyzn,
kobiet i dzieci, zamordowanych w
czasie pierwszego etapu akcji likwidacyjnej. W domach, które tu kiedyś
stały, leżały ciała osób, które z różnych powodów nie wyszły na plac

Fot. FB Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

odpowiadał za budowę i zarządzanie
trzech obozów zagłady.
W Radomiu wiosną 1941 roku powstały dwa getta – mniejsze na Glinicach i duże w Śródmieściu. Do ich
likwidacji pełnomocnikiem Globocnika w dystrykcie radomskim został
wyznaczony Wilhelm Josef Blum,
który 1 sierpnia 1942 r. przybył do
Radomia. W dniach 4–5 sierpnia
zostało zlikwidowane getto na Glinicach. Ok. 100–150 osób – głównie dzieci i starców zabito od razu
na terenie getta i w drodze na stację
kolejową, a 8 tysięcy osób trafiło do
pociągów. W dniach 16–18 sierpnia
zlikwidowano getto śródmiejskie.
Na miejscu zamordowano ponad tysiąc osób. W sumie spośród ponad 30
tysięcy Żydów znajdujących się wtedy w Radomiu, ponad 80 procent zostało wywiezionych do obozu zagłady w Treblince.
- Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ten
plac, na którym stoimy, był podłogą radomskiej synagogi. 17 sierpnia
1942 roku pogoda była taka jak dziś
- ci którzy przeżyli likwidację wspominają bardzo wysoką temperaturę
i oślepiające słońce. Ale okoliczności były zupełnie inne. 80 lat temu o

zbiorczy i które po prostu zostały zastrzelone w swoich mieszkaniach mówił podczas otwarcia tegorocznej
wystawy historyk dr Sebastian Piątkowski z IPN w Radomiu.
O wymordowanej społeczności żydowskiej Radomia pamięta nie tylko
IPN. Społeczność VI LO im J. Kochanowskiego co roku w kwietniu (rocznica powstania w getcie warszawskim) składa kwiaty pod pomnikiem



i organizuje happening (na zdjęciu
na dole). OKiSz Resursa Obywatelska od lat uorganizuje Spotkania z
Kulturą Żydowską „Ślad” i doprowadziła do powstania Szlaku Pamięci
Żydów Radomskich „Ślad”, wydała
również takie książki jak „Beit Radom- Dom Radom. Historia radomskich Żydów” czy „Księga Radomia.
Historia zgładzonej przez nazistów
społeczności żydowskiej w Polsce”.
Z kolei w tym roku Julia Pluta, absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu
stworzyła projekt zagospodarowania
przestrzeni wokół pomnika upamiętniającego ofiary Zagłady w Radomiu.
To praca dyplomowa od kierunkiem
prof. Andrzeja Wyszyńskiego, powstała z inicjatywy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Prezentacja pracy odbyła się w sierpniu
w RKŚTiG Łaźnia. Julia Pluta zaproponowała wprowadzenie zmian,
które uporządkuję teren przy ul.
Bóżnicznej oraz nadadzą mu pełniejszą symbolikę. Ma być to miejsce refleksji. Autorka podkreślała,
że dziś to miejsce pamięci niknie w
przestrzeni Radomia, jest źle zagospodarowane. I rzeczywiście, dziś
to nierówno wyłożony płytami plac,
nad którym góruje pomnik otoczony metalowym płotkiem. Projekt zakłada m. in. urządzenie skweru z zielenią i ławkami (na zdjęciu po lewej)
oraz przesunięcie pomnika na drugą stronę placu. A warto zauważyć
konstrukcję i symbolikę tego 5-metrowego monumentu. Jego podstawa
składa się z pięciu stopni. Od frontu przymocowane są dwie metalowe tablice z napisami po polsku i w
jidysz. Polski napis brzmi: „Żydom
Radomia/ ofiarom zbrodni/ hitlerowskich”. Frontową elewację zwężającego się ku górze obelisku zdobi
płaskorzeźba: u dołu umieszczonych
jest 5 macew, zwieńczonych wyobrażeniem płomienia, a nad nimi znajduje się kobieta z uniesioną wysoko
ręką. Postać odczytać można jako
symbol tragedii zagłady Żydów i jednoczesne wołanie o sprawiedliwość.

RED

Fot. Archiwum „Gazety Radomskiej”

