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Rewitalizacja, 
czyli zmienne 
losy kamienic

Od „Dyrygenta” 
do „Klechy” 

 STRONA 12 

Kosmonauci, 
winyle   
i hipisi

Alicja Jeromin, zawodniczka Ra-
domskiego Stowarzyszenia Sportu i 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych Start Radom, zdobyła brązowy 
medal w biegu na 200 metrów. W bie-
gu finałowym osiągnęła wynik 25,05 
sekundy i tym samym pobiła rekord 
życiowy i… rekord Europy (złoto 
zdobyła Wenezuelka Lisbeli Marina 
Vera Andrade z czasem 24.52 sek., a 
srebro Amerykanka Brittni Mason z 
wynikiem 25.00 sek.). Dla Alicji Jero-
min to piąty start na igrzyskach para-
olimpijskich i już ósmy medal. 

Z kolei Justyna Kozdryk (również 
RSSiRON Start Radom) zdobyła brą-
zowy medal w podnoszeniu cięża-

W Tokio medale 
dla radomianek
Tak dobrych wiadomości z radomskiego sportu nie mamy 
często – Alicja Jeromin i Justyna Kozdryk zdobyły brązowe 
medale na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio.

rów. Startowała w kategorii wagowej 
do 45 kilogramów. W swojej najlep-
szej próbie podniosła 101 kilogra-
mów - to dało jej trzecie miejsce na 
podium. Złoto zdobyła Nigeryjka La-
tifat Tijani, która podniosła 107 ki-
logramów, a srebro Chinka Zhe Cui 
(102 kilogramy). To był drugi medal 
olimpijski Justyny Kozdryk. Pierw-
szy – srebrny – zdobyła w 2008 roku, 
w Pekinie.

Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio 
odbyły się w dniach 24 sierpnia – 5 
września. W składzie polskiej repre-
zentacji znalazło się sześcioro przed-
stawicieli radomskiego sportu.

RED

Nazwy „akademia” mogą używać 
tylko nieliczne uczelnie, spełniają-
ce szereg kryteriów, wyodrębnione 
z grupy uczelni zawodowych jako 
te najlepsze, wyróżniające się sta-
bilnością i wysoką pozycją na ryn-
ku edukacyjnym. Akademie mają  
możliwość prowadzenia studiów, 
dla których obowiązują określone 
standardy kształcenia, np. przygo-
towujących do zawodu nauczyciela 
czy inżyniera.

Dlatego status akademii to dla 
uczelni nie tylko prestiż, ale również 
możliwości samodzielnego kształ-
cenia w zawodach, wobec których 
wymagania są szczególnie wysokie. 
WSH spełniła już wszystkie warunki 
i czeka już tylko na decyzję Ministra 
Edukacji i Nauki.

 Więcej na str. 7

Prestiż i samodzielność
Nowy rok akademicki Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu chce rozpocząć jako Akade-
mia Handlowa Nauk Stosowanych. 

Najbardziej kosztowną i widocz-
ną inwestycją na lotnisku jest obec-
nie budowa terminala, który wraz z 
wyposażeniem ma kosztować oko-
ło 280 mln zł (na zdjęciu po lewej). 
Latem zaawansowanie wszystkich 
prac przy terminalu przekroczyło 
półmetek, prace po wykonaniu ele-
wacji, przeniosły się już do wnętrz 
budynku. Stoi już także budynek 
wieży kontroli ruchu lotniczego oraz 
strażnicy Lotniskowej Straży Pożar-
nej. Większość prac inwestycyjnych 

‚‚Główny”- to brzmi dumnie
Na naszych oczach dokonuje się cywilizacyjna zmiana - budowa cywilnego portu lotniczego wkroczyła już w fazę finiszu, zmodernizowano linię kolejo-
wą, wyrosły też nowe kolejowe przystanki, które będą organizować ruch wokół lotniska. 

związanych z budową Portu Lotni-
czego Warszawa-Radom im. Boha-
terów Radomskiego Czerwca 1976 
roku zakończy się w połowie przy-
szłego roku, pierwsze loty powinny 
więc ruszyć na wiosnę 2023 roku.

Przedsiębiorstwo Państwowe 
“Porty Lotnicze” ogłosiły też ogólno-
polski konkurs na opracowanie pro-
jektu logo i elementów systemu iden-
tyfikacji wizualnej dla radomskiego 
portu lotniczego. Władze PPL liczą 
na to, że do konkursu staną także 

graficy z Radomia i regionu radom-
skiego, bowiem “znajomość mia-
sta, jego historii, kultury, może być 
bowiem doskonałym źródłem mo-
tywów, inspiracji dla projektu logo 
i identyfikacji wizualnej lotniska w 
Radomiu”. Oferty konkursowe moż-
na składać do 27 września.

Tymczasem pociągi z Warsza-
wy mogą już jeździć po dwóch to-
rach na całej trasie do Radomia. Zli-
kwidowano wreszcie wąskie gardło, 
czyli jeden tor między Warką a Ra-

domiem. Teraz możliwe będzie uru-
chamianie większej liczby m. in. po-
łączeń dalekobieżnych najkrótszą 
trasą przez Warkę i Radom. Po uzy-
skaniu wszystkich zgód administra-
cyjnych najszybsze pociągi pasażer-
skie z Warszawy do Radomia pojadą 
z prędkością 160 km/godz. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
wybudowały w Radomiu trzy nowe 
przystanki, które poprawią komu-
nikację w regionie. Poza Radomiem 
Stara Wola, podróżni mogą już ko-

rzystać z nowych przystanków Ra-
dom Gołębiów (pod wiaduktem w 
ul. Kozienickiej – na zdjęciu po pra-
wej) i Radom Północny (pod wiaduk-
tem w ul. Żółkiewskiego). Są tu wiaty, 
oświetlenie, oznakowanie, pochyl-
nie oraz windy. Wartość projektów 
związanych z przebudową odcinków 
Czachówek – Warka oraz Warka – 
Radom to ponad 645 mln zł.

Dodajmy, że w przyszłym roku 
rusza przebudowa wiaduktu w ul. 
Żeromskiego -pod wiaduktem ma 
powstać peron kolejowy Radom 
Wschodni. Pasażerowie wysiadający 
na tym przystanku będą mogli dostać 
się schodami ruchomymi lub windą 
na wiadukt, skąd  autobusy dowiozą 
ich na lotnisko.

W związku z tak licznymi i zasad-
niczymi zmianami na radomskich 
kolejach i zwiększeniem ilości przy-
stanków, Polskie Koleje Państwo-
we zwróciły się do Rady Miejskiej 
w Radomiu o zgodę przemianowa-
nia stacji Radom na Radom Głów-
ny. Radomscy radni zaakceptowali tę 
propozycję jednogłośnie. 

RED, fot. AMR
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Wszystkie prawa zastrzeżone.

Z RÓŻNYCH STRON 

 

Wydarzyło się
w lipcu
2 W OKiSz Resursa Obywatelska kolejny wakacyjny koncert z nowego 

cyklu Resursa Music Drive. Wystąpił zespół Mistrz  i Małgorzata.    

Sztuka na placu
W piątek 2 lipca rozpoczęła się druga 
edycja „Ulicy Teatralnej”, czyli przeglą-
du teatrów ulicznych. Na placu Jagiel-
lońskim wystąpili aktorzy poznańskie-

go Teatru Biuro Podróży, który działa 
na scenie off’owej od 1988 roku. Rado-
mianie zobaczyli odważny i poruszający 
spektakl „Eurydyka”,  uwspółcześnia-
jący mit Orfeusza i Eurydyki. W ramach 
tegorocznej „Ulicy Teatralnej” wystąpi-
ły także: Teatr AKT, Teatr Klinika Lalek, 
Teatr Pantomimy MIMO. Tegoroczny 
cykl zakończył 20 sierpnia Teatr Po-
wszechny w Radomiu „Awanturkami 
osobistymi”. Na wszystkich spekta-
klach na widowni brakowało miejsca. 
Częścią festiwalu był także konkurs fo-
tograficzny na najlepsze zdjęcie z I edy-
cji „Ulicy Teatralnej”. Zwycięskie prace 
zostały zaprezentowane na wystawie 
na pl. Jagiellońskim.  Wernisażowi to-
warzyszyło wręczenie nagród autorom 
najlepszych prac. Zwyciężyła Lidia 
Mikocka-Rosińska, drugie miejsce za-
jął Krzysztof Choromański, a trzecie 
Katarzyna Strzelecka. Wyróżnienia ho-
norowe otrzymali Anna Wróblewska i 
Tomasz Grzyb.

Święto filmu
Uroczystą galą w Zespole Szkół Mu-
zycznych zakończyły się w lipcu 14. 
Ogólnopolskie  Spotkania Filmowe 
Kameralne Lato. Grand Prix Konkursu 
Głównego, nagrodę Prezydenta Miasta 
Radomia w wysokości 10 tys. zł oraz 
statuetkę „Złotego Łucznika” otrzymał 
film „Dad you’ve never had” w reżyserii 
Dominiki Łapki. Nagrodę specjalną  dla 
najlepszego filmu o tematyce społecz-
nej, ufundowaną przez Stowarzyszenie 
Autorów ZAiKS w wysokości 2 tys. zł, 
otrzymał film „Dalej jest dzień” w re-
żyserii Damiana Kocura. Wyróżnienie 
honorowe trafiło do twórców filmu „Ra-
isa” w reżyserii Doroty Migas-Mazur, a 
nagrodę jury akademickiego ufundo-
waną przez Wyższą Szkołę Handlową 
w Radomiu w Radomiu w wysokości 
1000 zł, otrzymał film „Mój syn za-
myka się w łazience” w reżyserii Kuby 
Januszewskiego. Nagrodę publiczności 
widzowie Kameralnego Lata  przyzna-
li w tym roku filmowi „Przestrach” w 
reżyserii Joanny Szymańskiej. Z kolei 
Grand Prix Filmów Odrzutowych HYDE 
PARK otrzymał film „Bitwus Warsza-
wus 2.020” w reżyserii Macieja Sławu-
skiego. W ramach Kameralnego Lata 
odbywały się pokazy filmów, a także 
spotkania z twórcami i warsztaty dla 
młodzieży. Nie zabrakło też plenero-
wych projekcji filmowych „Niebo nad 

Radomiem”. Głównym organizatorem 
Kameralnego Lata było Stowarzyszenie 
Filmforum, a współorganizatorami Ma-
zowieckie Centrum Polityki Społecznej 
i Radomski Klub Środowisk Twórczych 
i Galeria „Łaźnia”. Partnerami festiwalu 

było także Mazowieckie Centrum Sztu-
ki Współczesnej „Elektrownia”, Teatr 
Powszechny im. Jana Kochanowskiego 
oraz Hufiec ZHP Radom – Miasto.

Radomiak górą
Młodzi piłkarze Radomiaka zostali 
zwycięzcami wakacyjnego turnieju „Z 
podwórka na stadiony”. W lipcowym 
finale pokonali ekipę Akademii Spor-
tu Radomiak 3:1. Trzecią lokatę zajęła 
drużyna Ustronia. Turniej „Z podwórka 
na stadiony: odbył się już 21. raz. Do 
tegorocznej edycji zgłosiło się 8 dru-
żyn. W sumie, w 32 spotkaniach padło 
aż 235 goli. W meczu o trzecie miejsce 
broniące tytułu Ustronie pokonało Zo-
rzę Kowala 10:1. W finale do rywalizacji 
przystąpiły ekipy Radomiaka oraz Aka-
demii Sportu Radomiak. Ci pierwsi jako 
jedyni w rozgrywkach odnieśli komplet 
zwycięstw. 
Nagrody indywidualne otrzymali: Miko-
łaj Molendowski (Radomiak) - najlep-
szy zawodnik turnieju, Wiktor Kopycki 
(Ustronie) - najlepszy bramkarz turnie-
ju, Alan Barszcz (AS Radomiak) - król 
strzelców oraz Klaudia Wesołowska 
(Sportowa Czwórka) - najlepsza zawod-
niczka. Nagrodę specjalną, rower, ufun-
dowało RTBS Administrator. Odebrał go 
Igor Stępień z Zorzy Kowala. Turniej 
zorganizowały Gmina Miasta Radomia, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
radomska Delegatura Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej.

Regat czar
VIII Regaty Żeglarskie Diecezji Radom-
skiej odbyły się 21 sierpnia w Jedlni-
-Letnisku, na terenie Klubu Żeglarskie-
go „Ikar”. Udział w zawodach wzięło 14 
załóg, rozegrano 6 wyścigów. Miejsce I 
zajęli: Tomasz Paweł Kmiotek (sternik), 
Lucyna Kmiotek, Laura Kowalczyk, 
Bartłomiej Wojciechowski – Szkolna 
Sekcja Żeglarska przy I LO im. M. Ko-
pernika w Radomiu. II miejsce: Andrzej 
Michalik (sternik), Katarzyna Michalik, 
Rafał Miazga, Łukasz Korpal - Kolegiata 
pw. Przemienienia Pańskiego w Garwo-
linie. III miejsce: Paweł Stanik (sternik), 
Mirosław Kępka, Maria Kępka, Maciej 
Kępka - „Mazurscy Obozowicze-Kap-
tur” Z Radomia. Nad bezpieczeństwem 
zawodów czuwali strażacy z PSP Ra-
dom oraz z OSP w Jedlni-Letnisku. Ar-
bitrami zawodów byli Dariusz Świderski 

(sędzia główny), Juliusz Monkosa i 
Radosław Szewczyk. Organizatora-
mi tegorocznych zawodów byli: Akcja 
Katolicka Diecezji Radomskiej, Stowa-
rzyszenie Środowisko Inicjatywa, Wójt 
Gminy Jedlnia Letnisko, Klub Żeglarski 
„Ikar” oraz Klub Żeglarski „Pionki”. Pa-
tronat honorowy nad zawodami objął 
Biskup Marek Solarczyk.

Modo, żyj!
Po dłuższej, spowodowanej pandemią 
przerwie wrócił Radom Fashion Show. 
Pod koniec sierpnia na pl. Corazzie-
go odbył się finał dziewiątej edycji tej 
modowej imprezy. W tym roku konkurs 
zgłoszonych przez projektantów ko-
lekcji  odbył się w formie online. Jury 
przyznało dwie równorzędne nagrody, 
które zdobyły: Anna Nowak - Curyło za 
kolekcję „Under Pressure” oraz Ewelina 
Szymańska za kolekcję „Wonderer”. 
Nagroda Publiczności – przyznana na 
Fashion Show po raz pierwszy - powę-
drowała do Angeliki Ożdżyńskiej za ko-
lekcję „Lamfei”. Podczas gali finałowej 
zaprezentowano nagrodzone kolekcje, 
odbył się też pokaz gościnny Sylwii Ma-
cioły, projektantki i właścicielki marki 
SJOFNE oraz koncert Mateusza Ziółko 
z zespołem. Galę finałową poprowadzi 
po raz kolejny Mateusz Szymkowiak. 
Radom Fashion Show 2021 odbył się 
pod patronatem  Prezydenta Miasta 
Radomia. 

Zaczarowali
Jubileuszowa X edycja Międzynarodo-
wego Festiwalu Artystów Ulicznych i 
Precyzji w Radomiu przypadła na ostat-
ni weekend wakacji. Była to okazja, by 
podziwiać pokazy największych gwiazd 
sztuki ulicznej. Nie zabrakło polskich 
iluzjonistów, kuglarzy, cyrkowców, po-
łykaczy ognia, pole-dancerek, szczu-
dlarzy, teatru ognia, żywych rzeźb. 
Duże zainteresowanie wzbudzili też 
czterej zagraniczni artyści: pochodzący 
z Chile zawodowy mim Huenchulaf Mim 
- Deivy Ruiz, którego pokaz to wielka 
improwizacja z widzami i otoczeniem;  
Ian Deadly z Wielkiej Brytanii, który 
buduje swoje pokazy za pomocą mu-
zyki, komedii, improwizacji i żonglerki 
zapalonymi pochodniami; David Cassel 
- The Ukulele Bandito, który zabawia 
publiczność tworząc kreatywne gagi 
tematyczne przy użyciu ukulele i Simon 
Street Show, który wykorzystują swój 
rekwizyt imitujący łódź, na której wy-
konuje akrobacje i balansuje żonglując 
pochodniami. 

Tradycja to 
podstawa
Mazowieckie Dożynki Wojewódzkie 
odbyły się 29 sierpnia w Muzeum Wsi 
Radomskiej. Uroczystości rozpoczę-
ły się barwnym korowodem wieńców 
dożynkowych, który wiódł na polanę 
gdzie odbyła się uroczysta msza pod 
przewodnictwem biskupa radomskiego 
Marka Solarczyka. Po liturgii wręczo-
no nagrody w konkursie na najlepszy 
wieniec dożynkowy, a na gości czekały 
liczne stoiska wystawców z artykułami 
spożywczymi oraz stoiska Kół Gospo-
dyń Wiejskich gdzie czekały degustacje 
domowych potraw. Atrakcją był koncert 
Warszawskiego Combo Tanecznego i 
potańcówka. AKA, fot AMR

Jesienne wydanie naszej gazety w większości poświęcamy, zgod-
nie z nazwą „Gazeta Radomska”, miastu. Mówimy o jego pięknie, 
problemach, rozwoju, przeszłości i przyszłości. Wracamy więc do 
wielkich zmian w infrastrukturze – port lotniczy i powstające wo-
kół niego drogi i stacje kolejowe ma przynieść cywilizacyjną zmia-
nę. Nie wszystko niestety idzie zgodnie z planem, o czym świadczy 
historia budowy centrum sportowego przy ul. Struga.
Przyglądamy się radomskim szkołom i szpitalowi, a także proce-
sowi Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego – trwa on bardzo 
długo, ale warto mówić o jego efektach. Pokazujemy też, że nasze 
miasto jest ważne dla filmowców i dla zbiorowej pamięci Polaków – 
stąd wzmianka o historycznej wystawie na pl. Jagiellońskim.
Jak zwykle sporo miejsca poświęcamy kulturze – tu robimy na 
chwilę skok do Orońska, gdzie otwarto spektakularną ekspozycję. 
Zaraz wracamy do Radomia, by przyjrzeć się Ulice Tradycji, w no-
wej odsłonie i opowiadającą o Radomiu nie w czasach międzywoj-
nia, ale w latach 60. XX wieku.   A o mieście z takimi tradycjami 
opowiadać można długo i na różne sposoby...

 Życzymy przyjemnej lektury
 Redakcja

RSS dysponuje dziś 628 łóżkami 
dla pacjentów, w tym setką miejsc 
tzw. covidowych. Do tego trzeba do-
dać 33 łóżka Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Zatrudnienie w RSS 
jest na poziomie 1443 etatów.

- Obecnie w szpitalu przebywa 
około 400 pacjentów. SOR dziennie 
pomaga około 70 osobom. Najbar-
dziej obłożone oddziały, na poziomie 
70-90 procent zajętości, to neurolo-
gia, nefrologia, kardiologia, rehabi-
litacja – raportowała podczas sesji 
Rady Miejskiej pod koniec sierpnia 
Grażyna Penza, wicedyrektor miej-
skiego szpitala.

Od początku roku do końca lip-
ca RSS zanotował 170 mln 409 tys. 
zł przychodu, z tego z NFZ – 112 mln 
589 tys. zł. Koszty działalności w tym 
czasie sięgnęły 165 mln 763 tys. zł. 
Zysk poszedł na spłatę zobowiązań – 

W przebudowie
Czas covid -19 pokazał, że miejski szpital jest kluczowy dla zabezpieczenia zdrowia miesz-
kańców. W jakiej sytuacji dziś, przed zapowiadaną czwartą falą pandemii, znajduje się 
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego?

szpital ma bowiem długi na poziomie 
ponad 73 mln zł (z tego 37 mln zł to 
kredyty i pożyczki). 

Od 1 sierpnia nastąpiła zmiana 
płacy zasadniczej dla pracowników 
szpitala. Wszyscy dostali podwyżki 
średnio 300 zł brutto. 

Szpital cały czas się modernizuje. 
Tylko w tym roku w planie inwesty-
cji jest ponad 14 mln zł. Obecnie re-
montowane jest wejście główne do 
szpitala wraz z kładką, realizowa-
ny jest zakup sprzętu do nowego od-
działy rehabilitacji – choć oddział ten 
(nowy budynek od ul. Narutowicza) 
jest cały czas w gotowości covidowej. 
Rehabilitacja działa cały czas przy ul. 
Giserskiej, dopóki blok przy Naruto-
wica będzie w szpitalem tymczaso-
wym na czas covid.

Po zakończeniu budowy oddziału 
rehabilitacji, największym wyzwa-

niem na najbliższe lata będzie prze-
budowa SOR, ktora może kosztować 
około 30 mln zł. Miasto chce pozy-
skać na to fundusze zewnętrzne. W 
najbliższym czasie ma też powstać 
program użytkowy nowego hospi-
cjum. 

- Planujemy rozpocząć też roz-
mowy z Mazowieckim Szpitalem 
Specjalistycznym na temat dyżurów 
naprzemiennych. SOR przy ul. Toch-
termanajest bardzo przeładowany – 
jego położenie w centrum sprawia, 
że przyjeżdża tu większośc chorych. 
Chcemy, żeby Józefów nas odciążył 
– mówił Jerzy Zawodnik, wiceprezy-
dent Radomia.

Dodajmy, że RSS wykonał już po-
nad 100 tysięcy szczepień przeciwko 
covid -19. Miasto jest zaszczepione w 
około 50 procentach. 

Warto też przypomnieć, że 10 
marca minister zdrowia Adam Nie-
dzielski poinformował o zawiesze-
niu dyrektora RSS Marka Pacyny i 
na podstawie tzw. ustawy covidowej 
poprosił dyrektora NFZ o wskazanie 
innej osoby zarządzającej placówką 
– został nią Andrzej Cieślik. Była to 
pierwsza tego typu decyzja w kraju. 
Dzisiaj Marek Pacyna znów kieruje 
pracą radomskiego szpitala, a mini-
ster zdrowia zdecydował o zakończe-
niu współpracy z powołanym przez 
siebie pełnomocnikiem. Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny uchylił de-
cyzję ministra o odwołaniu dyrekto-
ra szpitala. Minister zaś złożył skargę 
kasacyjną do Naczeknego Sądu Ad-
ministracyjnego.

RED, 
fot. AMR

4 sierpnia radni przegłosowa-
li uchwałę, która dokapitalizowała 
spółkę Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Radomiu w kwocie 5 
mln180 tys. zł, by zabezpieczyć środ-
ki na realizację dodatkowych robót 
budowlanych na stadionie oraz do-
stosowanie hali sportowo-widowi-
skowej  do wymagań przeciwpoża-
rowych. 

- Powiedzmy sobie jasno - przez 
ostatnie półtora roku zajmujemy się 
poprawianiem tego, co zostawił po 
sobie poprzedni wykonawca inwe-
stycji. Firmy Rosa Bud nie ma już na 
budowie, ale my zmagamy się z tym, 
co oniej zostało. I dzisiejsza sesja jest 
wynikiem tego, że na jaw wychodzą 
kolejne niedoróbki, tym razem przy 
trybunie północnej stadionu.  Oczy-
wiście, że te pieniądze powinniśmy 
przeznaczyć np. na służbę zdrowia, 
na szpital, na program drogowy czy. 
Ale skoro powiedzielismy “a” i roz-

Czas to zakończyć
Na początku sierpnia radomscy radni zgodzili się na przeznaczenie kolejnych milionów 
na dokończenie budowy centrum sportowego przy ul. Struga. W hali trwają ostatnie po-
prawki, ale sytuacja ze stadionem nie napawa optymizmem.

poczęliśmy budowę hali i stadionu, to 
musimy tę budowę zakończyć – prze-
konywał radnych prezydent miasta 
Radosław Witkowski.

Jak sytuacja wygladała miesiąc 
później? Na kolejnej sesji Rady Miej-
skiej pod koniec sierpnia, Robert 
Pankowski, kierownik działu inwe-
stycji MOSiR, tłumaczył, że w hali 
trwa realizacja wytycznych Państwo-
wej Straży Pożarnej: zamówiona zo-
stała wymagana pompa, przebudo-
wywana jest instalacja elektryczna, 
budowana dodatkowa instalacja 
przeciwpożarowa nad kanałami 
wentylacyjnymi, wymieniane są koł-
ki poszycia dachu, z plastikowyvh na 
metalowe. Prace te wykonuje wybra-
ny przez MOSiR podwykonawca. Po 
ich zakończeniu, zapewne we wrze-
śniu, hala ponownie zostanie zgło-
szona do odbioru. 

Inaczej sprawa przedstawia się 
ze stadionem. Tutaj firma Betonox 

Constraction, ktora kończy całą in-
westycję, rozmontowała już i z po-
wrotem zamontowała trybunę pół-
nocną. Niezbędne było wzmocnienie 
podłoża i fundamentów oraz wy-
miana gruntu pod trybuną. Okazało 
się jednak, że poprzedni wykonaw-
ca podobne błędy jak przy północ-
nej, zrobił również przy południowej 
trybunie. Tę trybunę również trzeba 
będzie rozłożyć i zmocnić jej funda-
menty.

– Żadna z trybun i żaden element 
nie był ułożony prawidłowo, tworząc 
obiekt niemożliwy do użytkowania. 
Dlatego uszczelnienie obiektu i po-
łożenie płyt stadionowych w sposób 
prawidłowy wymaga jej demontażu 
– tłumaczył Tomasz Chrobot, dyrek-
tor zarządzający firmy Betonox Con-
struction.

Zakończenie budowy stadionu do 
końca tego roku jest więc nierealne. 

RED, fot. AMR

Wystawa, którą będzie można po-
dziwiać do listopada, została przygo-
towana przez Instytut Pamięci Naro-
dowej z okazji 45. rocznicy protestów 
robotniczych w czerwcu 1976 r. w 
Radomiu, Ursusie i Płocku.

-Wystawę otworzyliśmy 24 czerw-
ca w Ursusie, potem jej regionalne 
segmenty pojawiały się w różnych 
miastach Polski. W Radomiu robi-
my wielki finisaż – co istotne, sku-
piamy tu wszystkie elementy wysta-
wy – mamy tu część ogólną, główną 
i do tego plansze regionalne z kilku-
nastu  miast. Całość daje panoramę 
działań opozycji antykomunistycz-
nej w latach 1976 – 1981, która zaczę-
ła powstawać, poruszona wypadka-
mi Czerwca 76. Trzeba podkreślić, że 
nie była to opozycja tak masowa jak 
podczas późniejszego Sierpnia 80, 
ale wychodzimy z założenia, że wła-
śnie bez tej opozycji nie było by po-
tem Solidarności. W Radomiu rozpo-
częła się droga do wolności - mówił 
podczas otwarcia dyrektor Oddziału 

Iskra z Radomia
„TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierp-
niem ’80” to tytuł dużej wystawy, jaka stanęła 10 września 
na pl. Jagiellońskim w Radomiu. 

Instytutu Pamięci Narodowej w Lu-
blinie Marcin Krzysztofik.

W czerwcu 1976 r. zastrajkowa-
ło 97 zakładów pracy. W Radomiu, 
Ursusie i Płocku robotnicy wyszli na 
ulice. Setki uczestników protestów 
było bitych, aresztowanych, skaza-
nych na więzienie, zwolnionych z 
pracy. Do najgwałtowniejszych starć 
z MO i ZOMO doszło w Radomiu, 
gdzie protestujący podpalili budy-
nek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 
Szacuje się, że w czerwcu 1976 r. w 
różnych formach sprzeciwu wobec 
działań władz uczestniczyło w sumie 
około 80 tys. osób. Najwięcej w Ra-
domiu – blisko 21 tys. 

Represje, które spadły na protestu-
jących, zrodziły akcje pomocy mate-
rialnej i prawnej. Zaowocowały one 
powstaniem Komitetu Obrony Ro-
botników, pierwszej jawnej organi-
zacji opozycyjnej w PRL. Po niej za-
częły się formować kolejne ośrodki 
opozycji demokratycznej. 

RED, fot. AMR.

1 W 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 17.00 w 
Radomiu zostały uruchomione syreny alarmowe, a  6 Mazowiecka Brygada 
Obrony Terytorialnej zaprosiła wieczorem na mszę w Kościele Garnizono-
wym oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręgu Radomsko-Kieleckiego zgrupowania „Jodła”. 

7-8 Muzyczny weekend w muszli koncertowej w parku im. T. Ko-
ściuszki. W sobotę w ramach cyklu „Lato z Łaźnią” wystąpił zespół Projekt 
Volodia i zagrał m.in. utwory z płyty „Projekt Volodia gra Grzesiuka”. W nie-
dzielę w ramach cyklu „Lato z ROKiem” kwartet smyczkowy Radomskiej 
Orkiestry Kameralnej zagrał muzykę musicalową i filmową.

15 Zakończył się trwający ponad tydzień międzynarodowy turniej teni-
sowy w ramach cyklu Lotos PZT Polish Tour - Narodowy Puchar Polski. Na 
kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu zagrało ponad 
70 zawodniczek z ponad 20krajów. W grze pojedynczej zwyciężyła Włoszka 
Lucrezia Stefanini, a w turnieju deblistek zwyciężyły Japonki Mana Kawa-
mura i Funa Kozaki.

20 „Powrót do przyszłości” to hasło kolejnego wydarzenia z cyklu Ra-
dom aRt Night, na które zaprosiło Stowarzyszenie Droga Mleczna. Wieczór 
w Kamienicy Deskurów wypełniły m.in. wystawa  „Lem to wiedział!”, mo-
bilne planetarium, koncert harfy laserowej.

20-22 Już po raz piąty w Radomiu odbył się Cafe Jazz Festi-
wal. Nad zalewem na Borkach wystąpili cenieni artyści z całego kraju. Spo-
tkaniu z jazzem tradycyjnym towarzyszył 62. Zlot Camper Team, czyli zlot 
kamperów. W miasteczku festiwalowym wystawiały się też firmy z branży 
kawiarskiej.

AKA 

3 W tej samej Resursie wieczór z kryminałem. Teatr Resursa wystawił 
„Trójkąt niebezpieczeństwa” na podstawie prozy Marcina Kępy.

8 W Domu Kultury Borki początek wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzie-
ży – ma początek warsztaty radiowe i kulinarne.

10 W Domu Kultury Borki początek wakacyjnych zajęć dla dzieci i mło-
dzieży – ma początek warsztaty radiowe i kulinarne.

10 MOK Amfiteatr rozpoczął wakacyjny cykl warsztatów i wydarzeń 
artystycznych „Fosa Pełna Kultury”.  Ten weekend pod hasłem  

„W kręgu Słowian”.

11 RKŚTiG Łaźnia zaprosił na wyjątkowe wydarzenie do muszli koncer-
towej w parku im. T. Kościuszki: „Młynarski-Nahorny 80. rocznica 

urodzin”. Radomianie usłyszeli utwory z płyt „Pogadaj ze mną” oraz „Tutaj 
mieszkam”, a także kompozycje pochodzące z innych okresów współpracy 
Wojciecha Młynarskiego i Włodzimierza Nahornego, w wykonaniu znakomi-
tych muzyków jazzowych.

17 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku otworzyło cztery nowe wysta-
wy: „Relaksik - Wybór prac z kolekcji” ( Galeria Oranżeria), „Na góry, na łąki, 
na lasy” Adeliny Cimochowicz (Galeria Kaplica), „Till it’s gone” Idy Karkoszki 
(Pałac J. Brandta) i „Wiersze aranżowane” Michała Piekarskiego.

29 „Wakacje z muzyką - Głos Nadziei” to tytuł kolejnego koncertu w 
ramach XXXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameral-
nej Radom- Orońsko – Warszawa, który odbył się w Kościele Św. Trójcy w 
Lipsku.

Wydarzyło się
w sierpniu
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O wszechogarniającej Polskę „be-
tonozie” mówi się nie od dziś. Pozba-
wione drzew miejskie place i ulice w 
czasie słonecznych dni stają się nie 
do wytrzymania dla ludzi, zwierząt 
i owadów. Najwyraźniej radomianie 
też widzą ten problem. Wśród zwy-
cięskich projektów do Budżetu Oby-
watelskiego 2022  najliczniejszą gru-
pę,27 z 38, stanowią projekty małe o 
wartości do 50 tys. zł. A wśród nich 
np.  nasadzenia krzewów i drzew na 
Południu, nasadzenia drzew na Bor-
kach, remont parku na Południu, z 
nowymi drzewami, leżakami i sto-
łami. Jest też stworzenie miejsca do 

Kwietne łąki i jerzyki
W przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie zrealizowanych 38 projektów. Po wynikach głosowania widać, że radomianie martwią 
się o ekologię, rekreację  i jakość życia. 

wypoczynku nad oczkiem wodnym 
na Ustroniu czy ogrodu różanego i 
alei w Leśniczówce

Emblematycznym projektem jest 
tu „Zieleń na fontannach”, który za-
kłada utworzenie ogrodu wertykal-
nego wzdłuż białego muru przy fon-
tannach miejskich i ustawienie ławek 
z donicami i pergolami i nasadzony-
mi roślinami pnącymi. W uzasadnie-
niu projektu czytamy nawet: „Jeszcze 
niedawno za oznakę technologicz-
nego postępu uważano przestrze-
nie miejskie pełne betonu i szkła. 
Obecnie jednak miasta idące z du-
chem czasu to te, w których przyby-

wa przede wszystkim zielonych tere-
nów. Mieszkańcy miast mają przesyt 
wszechobecnej „betonozy” i potrze-
bują wprowadzenia coraz większej 
ilości zieleni”.  

Podobnie jest z budową nowych 
budek dla jerzyków. Pomysłodaw-
cy argumentują, że jerzyki to bardzo 
pożyteczne ptaki, zjadają do 4 tysięcy 
komarów dziennie. Kolejny projekt 
zakłada stworzenie łąk kwietnych, 
które „są nie tylko ozdobą terenów 
miejskich, ale mają również wiele ko-
rzyści dla środowiska. Są idealnym 
schronieniem dla owadów, które bio-
rą udział w zapylaniu roślin, bez któ-

rego człowiek nie mógłby funkcjono-
wać. Dodatkowo łąki kwietnie są w 
stanie pochwycić i przetrzymać wodę 
opadową”.

W tym roku radomianie głosowali 
też za budową mebli miejskich na pu-
stym placu Jagiellońskim, ścieżki ro-
werowej, stworzeniem wybiegu dla 
psów, boiska do siatkówki plażowej.

Przypomnijmy, że w tym roku ra-
domianie mogli wybierać spośród 
ponad 300 zgłoszonych propozy-
cji podzielonych na cztery grupy. W 
grupie projektów o wartości powyżej 
600 tys. zł wygrały również  propo-
zycje rekreacyjne: budowy wodnego 

Kontynuowany będzie projekt budowy rzeźb- symboli miastaMiejskie fontanny w przyszłym roku mają się zazielenić

placu zabaw i rowerowego toru prze-
szkód nad zalewem  Borkach. Wśród 
zwycięskich projektów o wartości do 
600 tys. zł znalazło się m. in. doposa-
żenie boiska piłkarskiego na Godo-
wie oraz program in vitro.  Dodajmy, 
że wśród projektów do 50 tys. zł zna-
lazł się też „Piękniejsze śródmieście 
– symbole naszego miasta w formie 
małej architektury etap II”, zakłada-
jący budowę kolejnych rzeźb-symbo-
li miasta, np. ciastka radomianki.

Spośród zgłoszonych projek-
tów instytucjonalnych radomianie 
wybrali m. in. budowę boiska wie-
lofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
Elektronicznych oraz stworzenie 
ogrodu sensorycznego w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym im. J. Korczaka. Na realizację 
zwycięskich projektów w przyszłym 
roku zostanie zarezerwowana kwota 
7 mln 250 tys. Złotych.

- Budżet Obywatelski to narzę-
dzie, która daje mieszkańcom moż-
liwość bezpośredniego wpływania 
na to, jak będzie się zmieniało nasze 
miasto. Bardzo się cieszę, że w tym 
roku na karcie do głosowania znala-
zła się rekordowa liczba projektów, a 
jednocześnie rekordowa była też licz-
ba osób, które wzięły udział w głoso-
waniu. To bardzo cieszy i potwier-
dza, że Budżet Obywatelski dobrze 
się sprawdza - mówił podczas ogła-
szania wyników BO 2022 prezydent 
Radosław Witkowski.

RED, fot AMR

Radomska inauguracja roku 
szkolnego była połączona z otwar-
ciem nowej sali gimnastycznej w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 31 
przy ul. Białej.

- Cieszę się, że ten proces, który 
rozpoczęliśmy w 2018 roku, dał taki 
piękny efekt. Liczę, że dzięki tej no-
woczesnej sali, narodzą się tu wiel-
kie, sportowe talenty. Mam nadzieję, 
że da ona nowe możliwości rozwoju 
samej szkole, a także lokalnej spo-
łeczności, która będzie mogła korzy-
stać z tego obiektu - mówił prezydent 
Radomia Radosław Witkowski.

Sala gimnastyczna przy PSP nr 31 
to obiekt z boiskiem o wymiarach 
20x40 metrów, z pełnym wyposaże-
niem, trybunami i zapleczem sani-
tarnym. Jest przystosowany do zajęć 
wychowania fizycznego i do organi-
zacji różnego typu zawodów sporto-
wych. Jej budowa kosztowała 6 mln 
zł. 

Przypomnijmy, że w poprzednich 
latach o nowe sale gimnastyczne 
wzbogaciły się też PSP nr 29 na Kap-
turze, PSP nr 33 przy ul. Kolberga i 
PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej. A w lip-
cu tego roku zakończył się remont 

Jak tam, szkoło?
Ponad 30 tysięcy uczniów szkół i 6 tysięcy przedszkolaków uroczyście rozpoczęło 1 września rok szkolny 2021/2022 w Radomiu.  Warunki do nauki  
i zabawy mają lepsze. Ale cały czas wisi nad nimi widmo pandemii.

sali gimnastycznej PSP nr 4 przy ul. 
Wyścigowej. Została ona wyremon-
towana w ramach tegorocznego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Wymienio-
no tu podłogę, wyremontowano 
zaplecze i pomalowano ściany. Pra-
ce kosztowały nieco ponad 400 tys. 
zł. W ramach tegorocznego BO zbu-
dowany został także plac zabaw przy 
PSP nr 17 na osiedlu Południe.

Powstało również wielofunkcyj-
ne boisko przy PSP nr 3 na Micha-
łowie. Inwestycja została dofinan-
sowana kwotą 200 tys. zł z budżetu 
województwa w ramach Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia Infra-
struktury Sportowej. Przy PSP nr 
3 powstało boisko o nawierzchni z 
trawy syntetycznej wraz z oświetle-
niem, piłkochwytami  i odwodnie-

niem. Budowa kosztowała ponad 
638 tys. zł. 

A dodajmy, że ponad 3,2 mln zło-
tych trafi do Radomia z funduszy 
unijnych na termomodernizację bu-
dynku Zespołu Szkół Elektronicz-
nych (na zdjęciu). Inwestycja zo-
stanie dofinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. - Przyznane do-
finansowanie cieszy tym bardziej, 
że „Elektronik” to najlepsza szko-
ła techniczna w naszym regionie, 
w której z roku na rok chce uczyć 
się coraz więcej absolwentów szkół 
podstawowych – mówił w lipcu Ra-
dosław Witkowski.

W planach jest docieplenie stro-
pu i ścian zewnętrznych „elektroni-
ka”, wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody, budowa 
nowego węzła cieplnego oraz wy-
miana instalacji elektrycznej i mon-
taż paneli fotowoltaicznych. Całko-
wita wartość projektu wynosi ponad 
5,1 mln zł.

Nowy rok szkolny przynosi jed-
nak również niepokój. Poprzedni był 
niezwykle trudny- zarówno ucznio-
wie i ich rodzice, jak i nauczyciele źle 

oceniają pandemiczne doświadcze-
nie nauki zdalnej. Raczej mało kto 
chciałby wrócić do takiego trybu. A 
cały czas jest to możliwe. Co widać 
było na przykładzie Zespołu Szkół 
Ekonomicznych – już 3 września 
gruchnęła wieść, że pozytywny wy-
nik testu na obecność koronawirusa 
otrzymała jedna osoba z kadry kie-
rowniczej. Sanepid nałożył na ZSE 
kwarantannę i do 9 września ucznio-
wie przeszli na naukę w formie zdal-
nej. Przed szkolnymi społecznościa-
mi stanęły dziś nowe wyzwania. By 
utrzymać naukę w trybie stacjonar-
nym, wszyscy muszą poddać się re-
żimowi sanitarnemu – to oznacza 
m. in. dystans społeczny, dezynfek-
cję, noszenie maseczek w miejscach 
wspólnych. Od września w szkołach 
ma być prowadzona akcja szcze-
pień. Jej przebieg zależeć będzie od 
współpracy dyrektora danej placów-
ki z najbliższym punktem szczepień. 
Do końca grudnia odbywać się mają 
również w szkołach zajęcia uzupeł-
niające, które mają niwelować braki 
u uczniów braki powstałe podczas 
wielomiesięcznej nauki zdalnej.

RED, fot. AMR

W sierpniu zakończył się trwający 
od 2019 roku, gruntowny remont za-
bytkowej kamienicy Rynek 12/Wało-
wa 22. Miejska spółka Rewitalizacja 
otrzymała na prace dofinansowa-
nie 2 mln 800 tys. zł. z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego. Zakres prac remonto-
wych obejmował m.in. wzmocnienie 
fundamentów, wymianę stropów, 
montaż nowej instalacji wodno-
-kanalizacyjnej, elektrycznej i wen-
tylacyjnej, wymianę okien i drzwi, 
wykonanie nowych balkonów, prze-
budowę klatek schodowych, napra-
wę tynków i obróbek blacharskich, 
zmianę układu funkcjonalnego po-
mieszczeń mieszkalnych, montaż 
windy dla osób niepełnosprawnych 
oraz odtworzenie gzymsów i detali 
architektonicznych. Została też za-
montowana instalacja centralnego 
ogrzewania, a cały budynek został 
podłączony do sieci miejskiej. Zosta-
ły też zabezpieczone ściany funda-
mentowe i piwnice kamienicy przy 
ul. Wałowej 22. Inwestycja koszto-
wała łącznie ponad 5 mln 600 tys. zł. 

W wyremontowanej kamienicy 
znajduje się 14 mieszkań oraz lokal 
użytkowy na parterze. Wszystkie są 
przeznaczone na wynajem. Zasady 
najmu określa spółka Rewitalizacja.

– Oddając do użytku wyremonto-
waną kamienicę, kończymy pewien 
etap rewitalizacji Miasta Kazimie-
rzowskiego. Wcześniej został odno-
wiony ratusz i kamienica Deskurów. 
Tym samym wszystkie należące do 
miasta obiekty w Rynku są już wy-
remontowane. Mam nadzieję, że bę-
dzie to zachęta dla prywatnych wła-
ścicieli, by zainwestowali w tej części 
miasta. Została oczywiście jeszcze 
płyta Rynku, ale na to też są pomysły 
i będziemy starać się pozyskać na ten 
cel fundusze z zewnątrz – mówił za-
stępca prezydenta Radomia Mateusz 
Tyczyński.

Kamienica Rynek 12 została zbu-
dowana w latach 1823–1824 w sty-
lu klasycystycznym, dla Antoniego 

Rewitalizacja, czyli zmienne losy 
zabytkowych kamienic
Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego przebiega ze zmiennym szczęściem. Jedną z kamienic udało się właśnie wyremontować, inna, niegdyś piękna, 
musi zostać wyburzona. Kolejna niszczeje. Wszystkie mogą poszczycić się świetną historią.

Majewskiego.  W 1848 roku na par-
terze budynku otworzył aptekę Adolf 
Frick, znany warszawski farmaceu-
ta. W Radomiu został on m.in. ku-
ratorem Radomskiego Towarzystwa 
Dobroczynności, członkiem zarzą-
du Rady Opiekuńczej Zakładów Do-
broczynnych Powiatu Radomskie-
go i opiekunem Domu Schronienia 
Starców. Po śmierci Adolfa Fricka, w 

1874 roku aptekę przy rynku przejął 
jego syn, a potem wnuk. W 1903 roku 
aptekę kupił Julian Kasprzykowski. 
Po jego śmierci w 1920 roku, inte-
res prowadziła żona Emilia z domu 
Haase, a następnie syn Kasprzy-
kowskich – Edward, który ukończył 
studia farmaceutyczne na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Edward Ka-
sprzykowski był postacią niezwy-
kłą -  w latach 1914-1915 walczył w 
1 pułku ułanów Legionów Polskich, 
w 1918 roku wstąpił ochotniczo do 
Wojska Polskiego i był współtwórcą 
Ochotniczego Szwadronu Ziemi Ra-
domskiej, następnie lotnego oddzia-
łu konnego przy 24 pułku piechoty. 
Jako ochotnik walczył w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Był prezesem Fe-
deracji Polskich Związku Obrońców 
Ojczyzny, prezesem Związku Ofice-
rów Rezerwy i wiceprezesem Związ-
ku Legionistów w Radomiu. W wy-
borach parlamentarnych w 1935 

roku został wybrany posłem na Sejm 
IV kadencji.  Po wybuchu II wojny 
światowej Edward Kasprzykowski 
przebywał w oflagu, a aptekę prowa-
dziła jego żona Halina. W piwnicach 
składowano materiały wybuchowe 
oraz broń, którą przewoził do War-
szawy syn Kasprzykowskich – Ta-
deusz. Z zasobów apteki zorganizo-
wano w Szkole Handlowej przy ul. 
Traugutta zakonspirowaną skład-
nicę leków i materiałów opatrunko-
wych. Tyły apteki sięgały terenu get-
ta, co umożliwiało niesienie pomocy, 
np. Przekazywanie lekarstw i żyw-
ności, ludności żydowskiej. W listo-
padzie 1942 roku oboje: matka i syn, 
Halina i Tadeusz, zostali aresztowa-
ni, wywiezieni do Auschwitz i tam 
zginęli. Wojnę przeżył Edward, który 
po wyzwoleniu wrócił do Radomia 
i do końca życia (w 1973 roku) pra-
cował w aptece oraz córka Kasprzy-
kowskich Krystyna, która dożyła 
2007 roku. Rodzinny grób Kasprzy-
kowskich znajduje się na cmentarzu 
przy ul. Limanowskiego.

Zaś apteka została upaństwowio-
na w 1951 roku i została zamknięta w 
2011 roku, po 163 latach (!) istnienia. 
Wcześniej, w 1992 roku apteka zo-
stała ponownie sprywatyzowana, a 
jej właścicielką została Anna Fąfara. 
Ona właśnie przekazała XIX-wiecz-
ne meble apteczne do Muzeum im. J. 
Malczewskiego. Tym samym do ra-
domskiego muzeum trafiły meble z 
dwóch najstarszych radomskich ap-
tek – drugą była apteka pod Białym 
Orłem.

Po remoncie Kamienicy Desku-
rów, ratusza i wspomnianej wyżej 
apteki, zabudowa rynku prezentuje 
się już przyzwoicie – w ciągu dekady 
dokonała się tu naprawdę duża i po-
zytywna zmiana. Jedyny zgrzyt po-
woduje kamienica przy Rynku 16, 
której ściana stanowi również za-
budowę ulicy Rwańskiej. Architek-
tonicznie to piękny klasycystyczny 
budynek, z oryginalnym dachem. 
Pochodzi z przełomu XVIII/XIX 
wieku, został zbudowany na funda-
mentach z XVII w. sklepionych ko-

lebkowo. Od lat niszczeje, ze względu 
na groźbę zawalenia został podparty 
stemplami. Dziś można liczyć tylko 
na to, aż właściciel znajdzie fundusze 
na generalny remont (który ze wzglę-
du na nadzór konserwatorski będzie 
niezwykle kosztowny), albo sprze-
da obiekt, który zrewitalizuje nowy 
właściciel.

Niestety, wyburzenia, a nie re-
montu doczeka się kolejna piękna 
kamienica radomskiej starówki, tzw. 
kamienica kominiarska (kiedyś była 
tu siedziba cechu kominiarzy - stąd 
nazwa) przy ul. Rwańskiej 13. Hi-
storia upadku ka-
mienicy jest dość 
skomplikowana. 
Przed wojną bu-
dynek (powstały 
w 1900 roku) nale-
żał do małżeństwa 
Finkelsztejnów. 
W 1946 roku ich 
syn sprzedał nie-
ruchomość dwóm 
radomskim mał-
żeństwom, co jed-
nak nie zostało 
wpisano do księ-
gi wieczystej. W 
1972 roku pań-
stwo przekazało 
zarząd nad budyn-
kiem ówczesnemu 
Miejskiemu Zarządowi Gospodarki 
Mieszkaniowej. W 2005 roku rozpo-
czął się ciąg procesów -miasto chcia-
ło formalnie odzyskać kamienicę 
jako opuszczoną przez żydowskich 
właścicieli i wystawić ją na sprzedaż, 
a o własność upomniały się wnuki 
ww. małżeństw. Wszystkie postępo-
wania zakończyły się dopiero… w 
2020 roku. Miasto zostało ostatecz-
nie właścicielem, ale nieremonto-
wana kamienica niszczała, od 16 lat 
wyłączona z użytkowania. Dziś jest 
nie do uratowania, stoi tylko dzięki 
stemplom i grozi zawaleniem.

Zarząd spółki Rewitalizacja zwró-
cił się do miasta o przekazanie - w 
formie wkładu niepieniężnego, czy-
li aportu - prawa własności nieru-

chomości (wartość nieruchomości 
o powierzchni 368 metrów została 
oszacowana na 300 tys. zł). Na sierp-
niowej sesji radni Rady Miejskiej wy-
dali taką zgodę, ze świadomością, że 
budynek najprawdopodobniej zosta-
nie wyburzony.

- Stan budynku określono jako 
awaryjny, a więc do likwidacji. Sta-
nowi on zagrożenie dla sąsiedniej, 
świeżo odrestaurowanej nierucho-
mości oraz dla zdrowia i życia prze-
chodniów – tłumaczyła podczas 
sesji Małgorzata Błażewicz, kierow-
niku Biura Nadzoru Właścicielskie-

go Urzędu Miejskiego. -  Spółka Re-
witalizacja kamienicę zburzy i w jej 
miejsce postawi nową, taką samą.

Wykonanie projektu nowej zabu-
dowy przy ul. Rwańskiej spółka Re-
witalizacja zamierza zlecić na po-
czątku przyszłego roku. Na parterze 
nowej kamienicy znalazłyby się lo-
kale usługowe, na piętrze – mieszka-
nia. Jeśli jednak inspektor nadzoru 
budowlanego lub konserwator za-
bytków nie zgodzą się na rozbiórkę, 
spółka będzie musiała kamienicę re-
montowa, choć ze względu na jej stan 
byoby to bardzo trudne. Pieniądze na 
inwestycję mają pochodzić z kasy Re-
witalizacji, z funduszy unijnych lub z 
Polskiego Funduszu Rozwoju.

RED, Zdjęcia: AMR

Tak zwana kamienica kominiarska przy ul. Rwańskiej 13 Kamienica Rynek 16

Kamienica Rynek 12

Fragment rynku
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WSH wystąpiła o zmianę  nazwy 
uczelni na akademię. Jakie korzy-
ści wynikają z tej zmiany? 

- Chcemy wkroczyć w nowy rok 
akademicki jako akademia nauk 
stosowanych. Zgodnie ze zmiana-
mi dokonanymi w ustawie Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, na-
zwy „akademia” mogą używać tylko 
nieliczne uczelnie, spełniające sze-
reg kryteriów, wyodrębnione z gru-
py uczelni zawodowych jako te naj-
lepsze, wyróżniające się stabilnością 
i wysoką pozycją na rynku eduka-
cyjnym. Mają one możliwość pro-
wadzenia studiów na kierunkach 
standaryzowanych, czyli takich, dla 
których obowiązują określone stan-
dardy kształcenia. Mam tu na myśli 
np. zawód nauczyciela i inżyniera. 
WSH kształci w obu tych zawodach. 
Tak więc nazwa „akademia” to wy-
soki prestiż i możliwości samo-
dzielnego kształcenia w  zawodach, 
wobec których wymagania są szcze-
gólnie wysokie, zawodach tak po-
trzebnych na lokalnym rynku pracy. 

Jakie wymagania musi speł-
niać WSH, by otrzymać status  
akademii?

- Warunków tych jest sześć i wszyst-
kie muszą być spełnione jednocze-
śnie. Przepisy mówią o  długim, co 
najmniej 10-letnim okresie funk-

Prestiż 
i samodzielność
Czy Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu zostanie akademią nauk stosowanych? 
Rozmawiamy z rektorem uczelni prof. WSH dr Elżbietą Kielską.

cjonowania, dużej liczbie studen-
tów, szerokiej ofercie dydaktycznej 
(kształcenie na co najmniej pięciu 
kierunkach), wymaganej liczbie stu-
dentów studiów stacjonarnych, za-
trudnieniu nauczycieli akademic-
kich na podstawowym miejscu 
pracy,  czy wysokiej jakości kształ-
cenia na wszystkich kierunkach stu-
diów, potwierdzonej pozytywnymi 
ocenami Polskiej Komisji Akredyta-
cyjnej. No i musi być spełniony wa-
runek mówiący o kształceniu na co 
najmniej jednym kierunku standa-
ryzowanym, przygotowującym do 
zawodów nauczyciela lub inżyniera. 
Cieszę się, że nasza WSH speł-

nia wszystkie warunki stawiane 
akademiom, co oczywiście wyni-
ka z dotychczasowej ciężkiej pracy 
i znanych powszechnie  dokonań 
uczelni.  

Jak więc niebawem będzie na-
zywać się Wyższa Szkoła Han-
dlowa w Radomiu i kiedy może-
my spodziewać się ogłoszenia tej  
zmiany?

- Będziemy Akademią Handlową 
Nauk Stosowanych. Z oficjalnym 
ogłoszeniem tej informacji czeka-
my na decyzję Ministra Edukacji  
i Nauki.

Akademickie Studium Kształcenia 
Praktycznego – co kryje się za tą 
nazwą? 

- W tworzonym w Wyższej Szko-

Poznać realia przyszłej pracy
W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu rozpoczyna funkcjonowanie Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego. Studenci będą mieli możliwość 
kształcenia i odbywania praktyk zawodowych w nowoczesnych pracowniach. Rozmawiamy z dziekanem ASKP dr. Adamem Tokarskim.

le Handlowej w Radomiu Akade-
mickim Studium Kształcenia Prak-
tycznego studenci WSH już w roku 
akademickim 2021/2022 będą mieli 
możliwość kształcenia i odbywania 

praktyk zawodowych w nowocze-
snych pracowniach. Zajęcia prowa-
dzone w ASKP będą odpowiadać naj-
nowszym standardom nauczania. 
Koncepcja ASKP stworzona została 
bowiem z  wykorzystaniem najlep-
szych światowych wzorców prak-
tycznego kształcenia studentów. Do 
dyspozycji naszych studentów od-
dane zostaną m.in. Pracownia Con-
sultingu, Rozwoju Osobowości i 
Coachingu,  Pracownia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna, Pracownia Te-
stów Psychologicznych, Pracownia 
Edukacji Przedszkolnej i Wczesnosz-
kolnej, Pracownia Finansów i Ra-
chunkowości, Pracownia Organiza-
cji i Zarządzania Przedsiębiorstwem 
(Firma Symulacyjna), Pracownia 
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, 
Pracownia Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego czy Pracownia 
Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeń-
stwa Informacji.
 
Do czego będą przygotowywać za-
jęcia prowadzone w AKSP ? 

- Zajęcia w AKSP będą pozwalać stu-
dentom – w symulowanych warun-
kach – na dokładne zapoznanie się 
z realiami wykonywania zawodów, 
do których przygotowują ich studia. 
Głównym celem działania AKSP jest 
zatem umożliwienie praktycznego 
sprawdzenia posiadanej wiedzy. Sy-
mulacje działania urzędów, sądów, 
przedsiębiorstw, sztabów kryzyso-
wych prowadzone w studium zapo-
znają studentów z wyzwaniami za-
wodowymi, którym będą musieli 
stawić czoła w trakcie swojej profe-
sjonalnej kariery. Zajęcia w gabine-
tach psychologicznych i pedagogicz-
nych będą okazją do szczegółowego 
poznania specyfiki pracy psycholo-
ga i pedagoga. Praktyki prowadzone 
w ramach AKSP na pewno nie będą 
więc nudne i schematyczne. 

Kto będzie stanowił kadrę dydak-
tyczną i jaką bazą będzie dyspono-
wał ASKP?

- Kadrę stanowić będą przede 

10 września w siedzibie muzeum 
przy ul. Błazińskiej 1 odbył się wer-
nisaż  “Jubileusz 50-lecia Muzeum 
Regionalnego w Iłży im. Adama 
Bednarczyka”. Później w Domu Kul-
tury zaplanowano sesję wykładów z 
udziałem m.in. historyków prof. 
Dariusza Kupisza, prof. Sebastiana 
Piątkowskiego, etnografa i muzeal-
nika Małgorzaty Jaszczołt,  czy ar-
cheologa dr. Zbigniewa Lechowi-
cza. Uroczystości zakończył koncert 
Piotra Resteckiego. 

Co warte podkreślenia, placów-
kę muzealną w Iłży zaczęli tworzyć 
w 1971 roku lokalni regionaliści, z 
Adamem Bednarczykiem na czele. 
Pierwotna nazwa to Muzeum Zie-
mi Iłżeckiej. 1 stycznia 1976 roku 
muzeum zostało upaństwowione i 
otrzymało statut i nazwę Muzeum 

Pół wieku muzeum w Iłży
Muzeum Regionalne w Iłży obchodziło swoje 50-lecie. Swoje powstanie, ale też wiele ze zbiorów, zawdzięcza społecznikom, zakochanym w kulturze i 
historii regionu. 

Regionalne w Iłży. Instytucja mie-
ści się w XVIII-wiecznym budynku 
szpitala, ufundowanego przez bi-
skupa krakowskiego Andrzeja Za-
łuskiego. Powstał on w miejsce śre-
dniowiecznego budynku szpitala 
przytułku dla ubogich pod wezwa-
niem św. Ducha z 1448 roku, ufun-
dowanego, wraz z pobliskim kościo-
łem, przez Biskupa krakowskiego 
Zbigniewa Oleśnickiego.

Muzeum kieruje swoje zaintere-
sowania głównie na gromadzenie 
eksponatów charakterystycznych 
dla historii, kultury ludowej, sztuki 
i archeologii regionu. Stąd najwięk-
sze zbiory, liczące ponad 1000 eks-
ponatów, stanowi ceramika z Iłży i 
okolic. W latach 2007 – 2015 zbiory 
muzeum powiększyły się znacznie 
dzięki darom mieszkańca Krakowa 

Ryszarda Górniaka. Przekazał on 
do Iłży grafiki, miedzioryty, mapy, 

obrazy olejne, starodruki, ekspona-
ty z zakresu historii i etnografii, nu-

mizmaty oraz księgozbiór.
Muzeum w ciągu 5o lat działal-

ności podjęło się także prowadzenia 
badań i prac wykopaliskowych które 
również zaowocowały pozyskaniem 
eksponatów. Prezentowane były one 
na wielu wystawach poza Iłżą. Mu-
zeum współpracuje z wieloma po-
dobnymi placówkami w kraju, dzię-
ki czemu stale organizuje  wystawy 
czasowe, głównie historyczne, etno-
graficzne, przyrodnicze, oraz wer-
nisaże malarskie i fotograficzne.

Muzeum było również współ-
organizatorem pierwszych turnie-
jów rycerskich oraz organizatorem 
dwóch Jarmarków Średniowiecz-
nych na zamku w Iłży w 2007 i 
2008r. Jest też współorganizatorem 
Iłżeckiego Jarmarku Sztuki Ludo-
wej. RED, fot. AMR

Kopię obrazu mistrza „Zatru-
ta studnia z chimerą” stworzył prof. 
Łukasz Rudecki, radomski malarz i 
prodziekan Wydziału Sztuki. Mural 
powstaje w ramach tegorocznego Bu-
dżetu Obywatelskiego według pro-

Oto chimera
Na ścianie budynku Wydziału Sztuki UTH przy 
ul. Malczewskiego 22 pojawiła się chimera Jacka 
Malczewskiego. 

jektu „Obrazy Jacka Malczewskiego 
w rozmiarze XXL”. Oryginał obrazu 
znajduje się w Muzeum J. Malczew-
skiego w Radomiu. Kolejne wielkie  
kopie obrazów mistrza powstaną w 
przyszłym roku. RED, fot. AMR

Pojazdy kupiło Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacji. W ra-
mach projektu firma Solaris Bus 
& Coach dostarczyła także 5 mo-
bilnych stacji ładowania i pojazd 
wsparcia technicznego. Wybudo-
wała też stację szybkiego ładowania 
pantografowego na pętli autobuso-
wej przy ul. Królowej Jadwigi na Mi-
chałowie. Wartość kontraktu wy-
niosła 28,4 mln zł, z czego ponad 19 
mln zł MPK pozyskało z unijnej do-
tacji w konkursie zorganizowanym 
przez Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych. Nowe autobusy 

Autobusy na prąd
Dziewięć kolejnych elektrycznych autobusów Solaris Urbi-
no wyjechało w lipcu na ulice Radomia.

swą konstrukcją i wyposażeniem są 
zbliżone do pierwszych w Radomiu 
dziesięciu „elektryków” Solarisa, 
które od połowy 2020 roku obsłu-
gują linię nr 1. 

Dodajmy, że w listopadzie tego 
roku planowany jest odbiór pięciu 
nowych, 18-metrowych autobusów 
zasilanych sprężonym gazem ziem-
nym, które pozyskane zostaną w 
drodze leasingu operacyjnego. Po-
zyskanie kolejnych pięciu przegu-
bowców zasilanych gazem CNG pla-
nowane jest również w roku 2022.

RED

wszystkim praktycy z bogatym do-
świadczeniem zawodowym w ob-
szarze objętym programem zajęć. 
Stanowi to gwarancję, że zajęcia w 
ASKP służyć będą rozwijaniu kom-
petencji szczególnie cenionych na 
współczesnym rynku pracy. ASKP 
będzie działać w nowoczesnym i 
funkcjonalnym budynku przy ulicy 
Staroopatowskiej 1 w Radomiu. 

Czy ASKP będzie służył wyłącznie 
studentom WSH? 

- ASKP stworzone zostało przede 
wszystkim z myślą o studentach 
WSH, jednakże planujemy również 
stworzenie szerokiej oferty kursów 
i szkoleń dla przedsiębiorców, pra-
cowników administracji publicznej 
i przedstawicieli wolnych zawodów. 
Ponadto funkcjonujące w ramach 
Pracowni Psychologiczno-Peda-
gogicznej gabinety będą świadczyć 
porady dla wszystkich zaintereso-
wanych mieszkańców regionu ra-
domskiego. 

Studia na kierunku adresowane są 
do osób mających już przygotowanie 
pedagogiczne, którzy chcą uzyskać 
kwalifikacje merytoryczne do prowa-
dzenia zajęć z etyki i filozofii w szko-
łach podstawowych i ponadpodsta-
wowych. Na studia WSH zaprasza 
również pedagogów, wychowawców, 
opiekunów oraz wszystkie osoby, 
których praca zawodowa ma związek 
z kształtowaniem postaw moralnych.

Absolwent studiów otrzymuje 
kwalifikacje zawodowe oraz przy-
gotowanie merytoryczne i praktycz-
ne niezbędne do nauczania filozo-
fii i etyki w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych. Absolwen-
ci studiów I stopnia zdobywają kwa-

Kto chce nauczać 
etyki i filozofii?
Do oferty studiów podyplomowych na rok akademicki 
2021/2022 Wyższa Szkoła Handlowa wprowadza nowy 
kierunek studiów – Etyka i filozofia.

lifikacje wyłącznie do 
nauczania w szkołach 
podstawowych, a absol-
wenci studiów I stopnia 
– we wszystkich typach 
szkół.

Program studiów obej-
muje m. in. historię filo-
zofii, filozofię kultury i 
sztuki, elementy kultury i 
kulturoznawstwa, komu-
nikację interpersonalną, 
elementy logiki, etykę (w 
tym biznesu, społeczną i 
polityczną, wychowania), 
wybrane zagadnienia bio-
etyki, metodykę naucza-
nia i praktyki zawodowe. 

Etyka jest przedmio-
tem realizowanym w 
klasach IV-VIII. Celem 

przedmiotu jest m. in. rozwijanie per-
cepcji i wyobraźni moralnej, empatii, 
klaryfikacja wartości, analizowanie 
doświadczeń moralnych, rozwijanie 
kultury logicznej i umiejętności kre-
atywnego myślenia. Natomiast filo-
zofia jest przedmiotem realizowanym 
na III etapie edukacyjnym, obejmu-
jącym nauczanie w 4-letnim liceum 
ogólnokształcącym oraz 5-letnim 
technikum. Celem przedmiotu jest 
m. in. identyfikowanie różnych pro-
blemów, stanowisk i nurtów filozo-
ficznych, rozwijanie krytycznego my-
ślenia i sprawności logicznych oraz 
umiejętność jasnego formułowania 
i rzetelnego uzasadniania własnych 
poglądów. Fot. Wikipedia
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Na ulicy Szydłowieckiej (na zdjęciu 
po lewej), pomiędzy ulicami Kielecką 
oraz Starokrakowską, powstała nowa 
jezdnia z odwodnieniem i oświetle-
niem, zatoki parkingowe i przystan-
kowe, chodniki oraz ciągi pieszo-ro-
werowe. Wyremontowany został też 
most obok skansenu. 

- To inwestycja, która nie tylko 
miała usprawnić ruch w tej części 
miasta, ale przede wszystkim cho-
dziło o bezpieczeństwo głównie naj-
młodszych, którzy idąc np. do szkoły 
poruszali się dotychczas poboczem 
wzdłuż dość ruchliwej jezdni – pod-
kreślał wiceprezydent Radomia Ma-
teusz Tyczyński.

Nową trasą kursują od niedaw-
na autobusy linii 18. Urząd Miej-
ski w Radomiu na początku sierpnia 
przeprowadził sondę, dotyczącą linii 
miejskich 5, 17, 18 i 25. Do wyboru 
były cztery warianty zmian ich tras. 
W sondzie wzięło udział ponad 360 
osób. Większością 56 procent gło-
sów został wybrany projekt dotyczą-
cy przedłużenia trasy linii 18. To wła-
śnie on został zrealizowany. Linia 18 
kursowała dotąd między dworcem 
PKP a Nową Wolą Gołębiowską. Od 
28 sierpnia trasa została wydłużona 
w kierunku południowo-zachodnim. 
Autobusy jeżdżą przez ul. Poniatow-
skiego, Dowkontta, 1905 Roku, Li-
manowskiego, Starokrakowską, Szy-
dłowiecką i Kielecką - do pętli linii 5 
na Pruszakowie. W ten sposób miesz-
kańcy tej części Radomia mają lepszy 
dojazd między innymi do szkoły na 
Jeżowej Woli oraz do dworców PKP 
i PKS. 

Na 30 września planowane jest do-
puszczenie do ruchu drugiego eta-
pu trasy N-S, który połączy osiedle 
Południe z ulicą Żakowicką, a tym 
samym z węzłem na ulicy Młodzia-
nowskiej. Powstała już półtorakilo-
metrowa droga, a na skrzyżowaniu z 
ulicą Wjazdową - rondo turbinowe z 

osobnymi pasami do zjazdów w kie-
runku ulicy Gajowej. Jako rozszerze-
nie tej inwestycji budowana jest ulica 
Wjazdowa i ta ma być gotowa do 30 li-
stopada.

Jednocześnie trwają przygotowa-
nia projektowe do realizacji trzeciego 
etapu budowy trasy N-S, od ulicy Że-
romskiego do Energetyków. Przetarg 
na zaprojektowanie i budowę tej in-
westycji również wygrała firma Stra-
bag.

Zaawansowane są również pra-
ce przy rozbudowie ulicy Marii Foł-

Prace trwają, linie się zmieniają
W lipcu oddano do użytku przebudowaną ulicę Szydłowiecką. Niebawem pojedziemy też drogami kolejnego etapu trasy N-S.

tyn na Gołębiowie i przebudowie po-
bliskiej pętli autobusowej przy ulicy 
Holszańskiej. Inwestycja prowadzo-
na jest zgodnie z harmonogramem i 
powinna zakończyć się w listopadzie 
tego roku. Przebudowa usprawni do-
jazd do firm w strefie przemysłowej, 
poprawi się tam także bezpieczeń-
stwo pieszych i rowerzystów. Skróci 
się ponadto czas przejazdu autobu-
sów linii nr 10. Wykonawcą inwesty-
cji jest firma Budromost-Starachowi-
ce z Wąchocka. 

W sierpniu zakończyły się rów-
nież prace na pierwszej trasie wy-
konanej w tym roku w ramach Ra-
domskiego Programu Drogowego 
- ulica Gęsia na Kapturze, łącząca uli-
cę Chłodną i Polną, ma nową, asfal-
tową nawierzchnię. Jako kolejne re-
montowane będą gruntowe odcinki 
ulic w różnych częściach miasta: Sta-
rachowicka, Godowska od Wiejskiej 
do Radostowskiej, Mroza, Prackiego, 
Torfowa i Stawowa. Do tej pory w ra-
mach Radomskiego Programu Dro-
gowego zostało utwardzonych łącz-
nie 151 fragmentów ulic gruntowych 
w całym mieście.

Dodajmy, że w ramach Budże-
tu Obywatelskiego do połowy paź-

dziernika zbudowana zostanie nowa 
sygnalizacja świetlna i przejazdy ro-
werowe na skrzyżowaniu ulic Że-
romskiego i 25 Czerwca (na zdjęciu 
po prawej). Przetarg wygrała spółka 
Stangl Technik Polska ze Świdnicy, 
która za realizację inwestycji otrzyma 
ponad 171 tys. zł. Wykonawca będzie 
musiał zdemontować starą i zainsta-
lować nową sygnalizację świetlną, 
dostosowaną także do ruchu rowero-
wego. Na skrzyżowaniu będą wyzna-
czone dwa przejazdy umożliwiające 
przejazd na wprost (na jednokierun-

kowym odcinku ulicy Żeromskiego 
jest już od dawna kontrapas rowero-
wy prowadzący w stronę deptaka). 
Pojawi się tam ponadto nowe oświe-
tlenie uliczne. Nowe światła zosta-

ną skoordynowane z sygnalizacją na 
skrzyżowaniu ulic 25 Czerwca i Kel-
les-Krauza.

Przypomnijmy, że gotowy jest już 
projekt przebudowy wiaduktu w cią-

gu ulicy Żeromskiego (na zdjęciu po-
niżej). Przetarg ma być ogłoszony w 
tym roku, tak by prace mogły się roz-
począć na wiosnę 2022. 

RED, fot AMR

Wejście ekipy filmowej na ulice 
miasta oznacza m. in. zyski dla wła-
ścicieli lokali użyczających ich na 
potrzeby planu zdjęciowego, opłaty 
dla gminy z tytułu zajęcia ulic, często 
też zarobek miejscowych statystów i 
aktorów, osób wypożyczających re-
kwizyty czy zwierzęta oraz lokali 
gastronomicznych i hoteli. Podobne 
było i tym razem. Na potrzeby po-
wstającego właśnie filmu „Pogrom 
1905. Miłość i Hańba” część placu 
Konstytucji 3 Maja i ulicy Piłsud-
skiego zmieniła wygląd i przeniosła 
się w czasie- zbudowano tu dawne 
witryny sklepowe, odgrywające war-
szawską ulicę z początku XX wie-
ku. U boku profesjonalnych aktorów 
występuje także 150 statystów. 

– W Warszawie robienie filmów 
historycznych jest już niemożli-
we, bo wszystkie miejsca wygląda-
ją współcześnie. Ta patyna, która w 
wielu miejscach już zniknęła pod 
styropianem i kolorowym tynkiem, 
w Radomiu jest dobrze zachowana 
i to jest nadal bardzo interesujące – 
tłumaczył wybór naszego miasta re-
żyser filmu Michał Rogalski.

Służby miejskie na potrzeby pla-
nu filmowego zdemontowały zde-
montowano słupki i parkomaty. Fil-
mowcy korzystali też z pomieszczeń 
w VI Liceum Ogólnokształcącym, 
gdzie powstało zaplecze techniczne. 
Miasto pomogło również przy orga-
nizacji castingu dla statystów. Akcja 
filmu toczyć się będzie w Warszawie, 
w 1905 roku. Bohaterkami  będą ko-
biety, które wśród rewolucyjnych na-
strojów i burzliwych wydarzeń pra-
gną zmienić swoje dotychczasowe 
życie. Film realizowany na zlecenie 
telewizji publicznej i powinien być 
gotowy pod koniec przyszłego roku.

– To nie jest pierwsza filmowa re-
alizacja w naszym mieście. Mam na-
dzieję, że Radom wypadnie pięknie. 
Zresztą nasze miasto na początku 

Od „Dyrygenta” do „Klechy”, 
czyli miasto jako filmowy plan
W sierpniu centrum Radomia zamieniło się w filmowy plan. Okazało się to atrakcją dla przechodniów i zyskiem dla miasta. Czy tego rodzaju przedsię-
wzięć możemy spodziewać się częściej? Nasze miasto przyciąga filmowców oryginalną zabudową.

dwudziestego wieku również było 
miastem wielokulturowym i te ka-
mienice też były świadkami wyda-
rzeń, które w filmie będzie można 
zobaczyć. Gramy więc Warszawę, 
ale tak jakbyśmy grali siebie – ko-
mentował wiceprezydent Mateusz 
Tyczyński.

Rzeczywiście, Radom 
już nieraz służył filmow-
com. Np. W zeszłym roku 
gościł ekipę powstającego 
filmu „Orlęta”. Plan zdję-
ciowy organizowano m. in. 
na pl. Konstytucji 3 Maja, 
na ul. Szewskiej, Rwańskiej  
i Wolność.  Film opowie o 
wydarzeniach z 17 wrze-
śnia 1939 roku, za scena-
riusz i reżyserię odpowiada 
Krzysztof Łukaszewicz.

Najbardziej znanym ob-
razem fabularnym tu krę-
conym jest „Dyrygent” An-
drzeja Wajdy z 1979 roku, 
w znakomitej obsadzie – 
grał tu John Gielgud, le-
genda brytyjskiej sceny, a 
partnerowali mu Krystyna 
Janda  i Andrzej Seweryn.  
„Dyrygent” otrzymał m. in. 
Srebrnego Niedźwiedzia 
na Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmowym w Ber-

linie (za rolę Andrzeja Seweryna) i 
nagrodę FIPRESCI w San Sebastian. 
Ingmar Bergman wymienił „Dyry-
genta” wśród jedenastu filmów, któ-
re zrobiły na nim największe wraże-
nie.  A „zagrały” w nim restauracja 
„Myśliwska” przy ul. Żeromskiego, 
osiedle Ustronie, rynek, ratusz, ko-
ściół Świętego Jana Chrzciciela, Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego.  

Trochę zapomniany jest już dziś 
wojenny film Stanisława Różewi-
cza, na podstawie cyklu opowiadań 
jego brata Tadeusza – „Opadły liście 
z drzew” z 1975 roku. Obraz, kręco-
ny w Radomiu, Warszawie i nad Bał-
tykiem, został nagrodzony na Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych 
w dwóch kategoriach: za reżyserię 
(Srebrne Lwy dla Stanisława Róże-

wicza) oraz za zdjęcia (nagroda dla 
operatora Jerzego Wójcika). 

W centrum Radomia (Rynek, 
ulice Rwańska, Żytnia, Wolność, 
Grodzka, Szewska) w 2011 roku na-
grywano również zdjęcia do filmu 
„W ukryciu” w reżyserii Jana Kida-
wy- Błońskiego. I to również historia 
z czasów wojny – punktem wyjścia 
jest tu ukrywanie przed hitlerowca-
mi młodej Żydówki Ester. W filmie 
zagrali m. in. Magdalena Boczarska, 
Tomasz Kot, Krzysztof Stroiński, Ja-
cek Braciak, Agata Kulesza. 

A jeszcze w 1958 roku powstał 
wojenno-kryminalny film w reży-
serii Stanisława Lenartowicza „ Pi-
gułki dla Aurelii”. To historia żołnie-
rzy AK, którzy postanawiają odbić 
z więzienia gestapo swojego kolegę. 
Wyprawa po broń z Krakowa do Ra-
domia i droga powrotna przez Kielce 
do Krakowa kończy się wprawdzie 
jej zdobyciem, ale pięciu uczestni-
ków akcji ginie w walce z Niemca-

mi. Plan filmowy w Radomiu zapla-
nowano na ul. Słowackiego wraz z 
kościołem Najświętszego Serca Je-
zusowego, skrzyżowaniu ulic Głów-

nej i Topiel na Zamłyniu oraz w 
spółdzielni „Radomianka” przy ul. 
Dębowej.

Filmowcy bardzo chętnie korzy-
stają też z oryginalnych i malow-
niczych lokacji Muzeum Wsi Ra-
domskiej.  Swojego czasu bardzo 
popularna stała się np. Adaptacja 
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskie-
go w reżyserii Filipa Bajona. Cezare-
go Barykę grał Mateusz Damięcki, a 
obok niego na planie m. in. Krysty-
na Janda, Janusz Gajos, Daniel Ol-
brychski, Maciej Stuhr, Krzysztof 
Globisz czy Borys Szyc.  Kręcenie w 
2000  roku zajęło 85 dni zdjęciowych 
w kilkudziesięciu lokacjach, w tym 
właśnie w radomskim skansenie. Tu-
taj także powstały zdjęcia do „Szwa-
dronu” Juliusza Machulskiego, dość 
ponurej historii z czasów powstania 

styczniowego. Film miał premierę w 
1992 roku, zagrali w nim m. in. Ja-
nusz Gajos, Radosław Pazura i Fran-
ciszek Pieczka. 

Dodajmy, że w Fabryce Broni 
„Łucznik” kręcono 
scenę testowania ka-
rabinów w hitowym 
swojego czasu filmie 
sensacyjnym „Psy 2. 
Ostatnia krew” Wła-
dysława Pasikowskie-
go. W pierwszych tygo-
dniach wyświetlania w 
1994 roku frekwencja 
w Polsce na „Psach 2” 
była mniej więcej taka, 
jak na „Liście Schin-
dlera” Spielberga. Do 
kin przyciągali Bogu-
sław Linda, Artur Żmi-
jewski i Cezary Pazura. 
Ten ostatni na MFF w 
Valenciennes we Fran-
cji otrzymał nagrodę za 
rolę drugoplanową.

Ostatnie lata przy-
niosły film trochę bar-
dziej pechowy. Mowa 
o „Klesze”, opowiada-

jącym o wydarzeniach Czerwca 76 w 
Radomiu i przede wszystkim posta-
ci  księdza Romana Kotlarza.  Zdję-
cia powstały w 2017 i 2018 roku, z 

Na planie filmu „Pogrom 1905. Miłość i hańba”

Plakat do filmu “Przedwiośnie”

Kadr z filmu „Dyrygent”.

udziałem tak uznanych aktorów jak 
Danuta Stenka, Artur Żmijewski i, 
w rolach głównych, Mirosław Baka 
i Piotr Fronczewski. Reżyserii podjął 
się Jacek Gwizdała, a koproducenta-
mi została Gmina Miasta Radomia 
(poprzez Resursę Obywatelską) oraz 
Kuria Diecezji Radomskiej. Więk-
szość zdjęć kręcono w Radomiu i 
okolicach, m. in. przed Kościołem 
Św. Trójcy (grupowa scena prote-
stu robotniczego) i w Domu Kultu-
ry Idalin. Niestety film do dzisiaj nie 
doczekał się premiery, a pierwotnie 
planowano ją już 17 października 
2018 roku, w 90. rocznicę urodzin 
ks. Romana Kotlarza. Od tego czasu 
z koprodukcji wycofała się Telewizja 
Polska. Resursa Obywatelska nalicza 
do dziś karne odsetki za niewywią-
zanie się producenta z umowy, a o 

dacie premiery nic nie wiadomo. 
Tym niemniej widać, ze Radom 

na stałe znalazł się w kręgu zainte-
resowań polskich filmowców,a za-
interesowanie to zwiększa corocz-
ny festiwal „Kameralne Lato” – w 
ostatnich latach w ramach festiwa-
lu organizowane są spotkania bran-
żowe, przekonywające, że w Rado-
miu są interesujące i konkurencyjne 
cenowo lokacje, idealne na plan fil-
mowy (w tym skansen, XIX-wiecz-
na zabudowa, wąskie uliczki Miasta 
Kazimierzowskiego). W tym roku w 
ramach Kameralnego Lata w dniach 
4-10 lipca odbyły się np. międzyna-
rodowe warsztaty filmowe #follow-
me. Dzięki wsparciu Programu Unii 
Europejskiej Erasmus+ 60 uczestni-
ków z Polski, Włoch, Niemiec i Fran-
cji miało unikalną szansę realizować 
własne projekty filmowe, którymi 
były reklamy społeczne. W projekcie 
brały udział instytucje partnerskie - 
Kinographe (Francja), Associazione 
Cinematografica e Culturale Labo-
latorio Dei Sogni (Włochy), Offener 
Kanal Magdeburg (Niemcy) oraz 
Education USA (USA). Uczestnicy 
pracowali wspólnie z doświadczo-
nymi mentorami – Anną Morawiec, 
Piotrem Dylewskim, Karimem Ko-
uranim i Jakubem Bastkowskim. 

RED

Kadr z filmu „Pigułki dla Aurelii”
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Jego wystawa w salach Galerii 
Łaźnia przy  ul. Traugutta 31/33 była 
o rok spóźniona, ze względu na pan-
demię. Kiedy jednak już doszła do 
skutku, na wernisaż przybyły tłumy 
– wiać, ze w środowisku Bogusław 
Dobrowolski jest ceniony i lubiany. 
Kolejka do gratulacji i życzeń była 
bardzo długa. Podczas wernisażu ar-
tysta otrzymał też z rąk wiceprezy-
denta Mateusza Tyczyńskiego  Me-
dal Herbowy Miasta Radomia.

- Na wystawie pokazuję prace z 

Cierpliwa glina i pokorny artysta
Pod koniec sierpnia jubileusz 30-lecia pracy twórczej obchodził  Bogusław Dobrowolski, jeden z najbardziej oryginalnych artystów związanych z Rado-
miem i Orońskiem. 

ostatnich kilku lat, ale są też wcze-
śniejsze, np. sprzed kilkunastu lat. 
Pokazałem przede wszystkim prace 
wykonane na plenerach w kraju i za 
granicą. Ale również te stworzone w 
Orońsku. Dziękuję wszystkim za ży-
czenia i wyróżnienie. Jestem bardzo 
zaskoczony – mówił skromnie arty-
sta.  

Bogusław Dobrowolski, urodzo-
ny w 1962 roku, to absolwent Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych we Wrocławiu. Tworzy 

w dziedzinie ceramiki unikatowej, 
malarstwa i rzeźby. Jego ceramicz-
ne formy, misy, dzbany przybierają 
często abstrakcyjne bądź organicz-
ne kształty, w których ważną rolę 
odgrywa barwa i faktura. Tworzone 
obiekty to również portrety, postacie 
ludzkie a także przetworzone przez 
wyobraźnie figury zwierząt. Dobro-
wolski prowadzi pracownię cera-
miczną w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, od 2008 roku jest komi-
sarzem Międzynarodowego Pleneru 

Ceramicznego Lab-Oro w Orońsku. 
Brał udział w wielu wystawach zbio-
rowych oraz zrealizował kilkanaście 
indywidualnych.

„Przestrzeń stanowi ważny, skła-
dowy element w poszczególnych eta-
pach mojej pracy, poczynając od in-
spiracji poprzez samo tworzenie i 
eksponowanie obiektu. Rzeźby cera-
miczne przedstawiają moją interpre-
tację natury, próbę naśladownictwa 
barw, faktur, form i harmonii. Glina 
to bardzo cierpliwe medium dające 

się swobodnie kształtować, nadawać 
różnorodną fakturę i kolor. Czasem 
jednak nie wybacza błędów techno-
logicznych pękając, czy krzywiąc w 
piecu ceramicznym. Praca z nią uczy 
pokory. Daje jednak twórcy nieskoń-
czenie dużo możliwości w realizacji 
swych twórczych zamierzeń”- pisze 
o swoich pracach Bogusław Dobro-
wolski. 

Wystawa będzie czynna do 24 
września.

RED, fot. AMR

Festiwal rozpoczął się 11 wrze-
śnia i dzieje się w Radomiu i Wsoli, w 
tamtejszym Muzeum Witolda Gom-
browicza. Hasło tegorocznej edycji 
brzmi “Wracamy!”. Chodzi o powrót 
po pandemicznej przerwie, ale też o 
literackie i artystyczne powroty. W 
części literackiej omawiana jest twór-
czość m.in. Jacka Baczaka, Kornela 
Filipowicza, Zyty Oryszyn. W części 
muzycznej zaś na scenę powraca Re-
nata Przemyk, Leski, Ewa Bem. Przed 
nami jeszcze dwa punkty programu. 
17 września  w MCSW Elektrownia o 
godz. 18.00 z nominowanymi do Na-
grody Gombrowicza rozmawiać bę-
dzie Michał Nogaś. A18 września w 
Zespole Szkół Muzycznych o godz. 
17.00 - Gala Nagrody Gombrowicza: 
ogłoszenie laureata Nagrody Literac-
kiej im. Witolda Gombrowicza i kon-
cert Ewy Bem. 

W tym roku Nagroda Literac-
ka im. Witolda Gombrowicza, przy-
znawana debiutującym prozaikom, 
wręczona zostanie po raz szósty. Do 
tegorocznej edycji można było zgła-
szać książki, które ukazały się w 
2020 roku. Ostatecznie nadesłano 
dokładnie 100 propozycji. W skład 
Kapituły Nagrody wchodzą wybitni 
znawcy literatury: Jerzy Jarzębski – 
przewodniczący jury, Ewa Graczyk, 
Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew 
Kruszyński, Józef Olejniczak, Justy-

Gombrowicz powraca
Przed nami znów literackie emocje. 18 września, na finał festiwalu “Opętani Literaturą”, 
poznamy kolejnego laureata Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Wpisała się 
już ona na stałe do kanonu najważniejszych nagród literackich w Polsce. 

na Sobolewska. Sekretarzem kapitu-
ły jest Tomasz Tyczyński.  W czerwcu 
jurorzy wyłonili pięcioro nominowa-
nych. Nagrodę Gombrowicza w tym 
roku kapituła otrzyma ktoś z auto-
rów następujących książek: „Szale-
jów” Macieja Bobuli (Wydawnictwo 
j), „Wdech i wydech” Dominiki Ho-
rodeckiej (Wydawnictwo Warstwy), 
„Portrety” Jolanty Jonaszko (Wy-
dawnictwo Forma), „Lajla znaczy 
noc” Aleksandry Lipczak (Wydaw-
nictwo Karakter) oraz „Niż” Macie-
ja Topolskiego (Korporacja Ha!art). 

Laureat Nagrody Literackiej im. 
Witolda Gombrowicza otrzymuje 40 
tys. zł oraz lornetkę, będącą symbo-
lem twórczej uważności wobec świa-
ta i nawiązującą do ostatnich lat ży-

cia pisarza, który, uwięziony przez 
chorobę, przez lornetkę obserwo-
wał ludzi i ich życie w Vence. Nagro-
dy finansowe otrzymują także wszy-
scy nominowani. W tym roku po raz 
pierwszy kapituła wskaże też osobę, 
która w ramach rezydencji literackiej 
wyjedzie na miesiąc do Vence na po-
łudniu Francji, gdzie pisarz spędził 
ostatnie pięć lat życia. 

Honorowy Patronat nad Nagro-
dą sprawuje Rita Gombrowicz. Or-
ganizatorami Nagrody są: Prezydent 
Radomia i Muzeum Witolda Gom-
browicza, zaś partnerami Miejska 
Biblioteka Publiczna i Fundacja In-
stytut Gombrowiczowski oraz Wo-
dociągi Miejskie w Radomiu.  

RED, fot. AMR

Monumentalnie i poetycko
W ostatnich latach w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku co kilka lat udaje się organizować wystawy, które elektryzują 
cała artystyczną Polskę. Tak jest i tym razem, za sprawą monumentalnych rzeźb Ursuli von Rydingsvard.

 Podczas wernisażu 4 wrze-
śnia zwróciła na to uwagę kurator-
ka ekspozycji Eulalia Domanow-
ska i wymieniła nazwiska trzech 
rzeźbiarskich potęg, które udało się 
skojarzyć z Orońskiem: Magdalena 
Abakanowicz, Tony Cragg i Henry 
Moore. Teraz dołączyła do nich Ur-
sula von Rydingsvard. Jej niezwy-
kłe rzeźby można podziwiać w Mu-
zeum Rzeźby Współczesnej, Galerii 
Oranżeria i przestrzeni parkowej 
CPR. Ekspozycja obejmuje 12  rzeźb 
wykonanych z drewna cedrowe-
go, jedną ze zwierzęcych jelit i jed-
ną z żywicy poliuretanowej, jede-
naście rysunków i jedną instalację 
wykonaną z przedmiotów gotowych 
jest reprezentatywnym przekrojem 
twórczości autorki. 

Ursula von Rydingsvard pochodzi 
z polsko-ukraińskiej rodziny, która 
w czasie II wojny została wywiezio-
na na roboty przymusowe do Nie-

miec, a następnie wybrała emigrację 
do Stanów Zjednoczonych. Ursula, 
z domu Karoliszyn, urodziła się w 
Deensen w Niemczech w 1942 roku. 
Rodzice pochodzili z Podhala. Prze-
życia z dzieciństwa i kraj pochodze-
nia odcisnęły piętno emocjonalne na 
jej pracach. Wieże, drewniane misy, 
narzędzia, łopaty i ściany są echem 
rodzinnego dziedzictwa. Mimo że 
nigdy nie mieszkała w Polsce, nadaje 
swoim rzeźbom polskie tytuły i czu-
je się związana z ojczyzną. Od 1950 
roku mieszka w Stanach Zjednoczo-
nych, początkowo wraz z rodziną w 
Plainville w Connecticut, a od 1973 
roku w Nowym Jorku. Studiowa-
ła na kilku uniwersytetach, tworzy 
rzeźby, najczęściej w drzewie cedro-
wym, a także z brązu i żywic poliure-
tanowych. Są one inspirowane natu-
rą, sztuką pozaeuropejską – Afryki, 
Australii i Oceanii, a także tradycją 
sztuki ludowej. Jest jedną z nielicz-

nych rzeźbiarek na świecie operują-
cych monumentalną formą, łącząc 
precyzję i pracowitość  z nowocze-
sną sztuką abstrakcyjną. Ursula von 
Rydingsvard jest jedną z najbardziej 
znanych artystek w Stanach Zjedno-
czonych. Jej prace można spotkać w 
najważniejszych kolekcjach i miej-
scach sztuki, takich jak nowojorskie 
Museum of Modern Art, Metropoli-
tan Museum of Art, National Galle-
ry of Art w Waszyngtonie.

W tym roku  prace Ursuli von 
Rydingsvard prezentowane są pol-
skiej publiczności w Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku, Ła-
zienkach Królewskich w Warsza-
wie (od 5 października) i Muzeum 
Narodowym w Krakowie (od 6 li-
stopada). Wystawa jest drugą pre-
zentacją sztuki Ursuli von Rydi-
gnsvard w Polsce. Pierwsza odbyła 
się w 1992 roku w Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski  

w Warszawie.
Dodajmy, że w przededniu wer-

nisażu w Orońsku minister kultu-
ry, dziedzictwa narodowego i sportu 
prof. Piotr Gliński wręczył artystce 
Złoty Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”.

-Od dzieciństwa byłam otoczo-
na Polakami. Nasza tułaczka trwa-
ła pięć lat, w czasie których prze-
szliśmy przez dziewięć obozów dla 
polskich uchodźców. Moi rodzice, 
dzięki swojej sile i walce o życie swo-
je i swoich dzieci, doprowadzili do 
tego, że udało nam się w 1950 roku 
dotrzeć do USA. Mimo mojego życia 
w Stanach ta polskość cały czas we 
mnie jest i cały czas ją czuję. Pola-
cy mają innego ducha niż Ameryka-
nie. Ten duch jest również we mnie, 
a przez to także w moich pracach –  
mówiła Ursula von Rydingsvard od-
bierając odznaczenie. 

RED, fot. AMR

Festiwal od lat popularyzuje euro-
pejską muzykę dawną, a w szczegól-
ności dzieła najsłynniejszego kom-
pozytora polskiego średniowiecza 
- Mikołaja z Radomia. Co roku w na-
szym mieście występują tak świetne 
zespoły jak Camerata Cracovia, Ars 
Nova, Oak Brothers, Monodia Po-
ska. “Alleluja” Mikołaja z Radomia 
rozbrzmiewa podczas każdego kon-
certu festiwalowego. Pomysłodaw-
cą przedsięwzięcia jest Ewa Gęga- 
Osowska, dyrektor artystyczny 
festiwalu i prezes Fundacji Ars An-
tiqua Radomiensis. Fundacja za swą 
działalność otrzymała w 2020 r. Na-
grodę Świętego Kazimierza. 

W tym roku festiwal rozpoczął się 
15 września w radomskiej farze kon-
certem „Muzyka niemieckiego i wło-
skiego baroku” w wykonaniu AMOS 
ensemble. 16 września w radomskim 
Zespole Szkół Muzycznych Miłosz 
Bazelak z Akademii Muzycznej w 
Łodzi wygłosił wykład multimedial-
ny „Styl fantazyjny epoki baroku, 
czyli jak i po co wymyślono wirtu-

Jubileusz z Cameratą
Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia.  
W tym roku święci on jubileusz 25-lecia. 

ozów”, a w Kozienickim Domu Kul-
tury im. Bogusława Klimczuka Duo 
Project R&C, A Gentleman’s Deli-
ght dał koncert „Muzyka Londynu 
z przełomu XVII i XVIII stulecia”. 
Przed nami 

17 września o godz. 18:30 koncert 
zespołu Discors Concordia „Z dedy-
kacją dla Jana Kochanowskiego” w 
kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Zwoleniu. A 18 września 
o godz 19.00 wielki finał – w kościele 
pw. Najświętszego Serca Jezusowego 
w Radomiu koncert „Od Mikołaja z 
Radomia do Henryka Mikołaja Gó-
reckiego”. Wykona go Zespół Śpie-
waków Miasta Katowice Camerata 
Silesia – wielokrotny laureat Nagro-
dy Muzycznej „Fryderyk”.

To czołowa w Polsce kameral-
na grupa śpiewacza, utworzona w 
1990 r. przez kierującą do dziś ze-
społem charyzmatyczną i cieszą-
cą się szczególnym uznaniem dyry-
gentkę Annę Szostak. W ciągu 30 lat 
swojej działalności Camerata Sile-
sia zdobyła międzynarodową reno-

mę, promując Polskę i podczas wy-
stępów w najbardziej prestiżowych 
salach koncertowych Europy i Azji 
m.in.: Gewandhaus w Lipsku, Par-
co della Musica w Rzymie, Palais 
de Beaux Arts oraz Le Théâtre Roy-
al de la Monnaie w Brukseli, Con-
certgebouw w Amsterdamie. Zespół 
regularnie bierze udział w między-
narodowych festiwalach, będąc sta-
łym gościem m.in. Warszawskiej Je-
sieni, Wielkanocnego Festiwalu im. 
Ludwiga van Beethovena, Festiwalu 
Chopin i jego Europa czy Wratislavia 
Cantans.

W Radomiu dyrygować będzie 
Anna Szostak, profesor Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu Śląskie-
go, doktor habilitowany sztuki w za-
kresie dyrygentury. Należy do ścisłej 
czołówki polskich dyrygentów chó-
ralnych. Jej dorobek fonograficzny 
oprócz wielu nagrań dla radia i tele-
wizji, obejmuje kilkadziesiąt płyt CD 
i DVD.

Na wszystkie wydarzenia festiwa-
lowe wstęp wolny.  RED

Koncert w ramach 25. Wielkanoc-
nego Festiwalu Ludwiga van Beetho-
vena miał obyć się, tradycyjnie, w 
kwietniu, jednak pandemia przenio-
sła go na jesień. W Zespole Szkół Mu-
zycznych 11 września wystąpiła Ra-
domska Orkiestra Kameralna, a z nią 
światowej sławy artyści: Łukasz Dłu-
gosz (uznany przez krytyków za jed-
nego z najwybitniejszych flecistów) i 
Andrzej Wierciński, polski faworyt w 
Konkursie Chopinowskim 2021 (na 
zdjęciu). 

Formalnie sezon Radomska Or-
kiestra Kameralna zainauguruje 
koncertem 25 września we własnej 

Zaczynamy od 
Beethovena
Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła sezon… 
zaległym koncertem wielkanocnym. A niebawem ROK 
zagra z kwartetem Cup of time. 

sali. Zagra wtedy z kwartetem Cup 
of time (Ryszard Borowski – flet, 
Agnieszka Cypryk – skrzypce, Rafał 
Grząka – akordeon, Krzysztof Len-
czowski – wiolonczela), który od 13 
lat świetnie łączy jazz z muzyką kla-
syczną. W  ramach koncertu muzycy 
zaprezentują „Pejzaż polski”, nawią-
zujący do tańców narodowych oraz 
poświęcony twórczości najwięk-
szych kompozytorów znad Wisły, 
takich jak Fryderyk Chopin, Ignacy 
Jan Paderewski czy Zbigniew Namy-
słowski. 

RED, fot. Radomska Orkiestra 
Kameralna

Miłośnikom sztuki z Radomia 
artystka jest doskonale znana – na-
ucza w Zespole Szkół Plastycznych, 
przez kilka lat prowadziła też przy 
ul. Żeromskiego prywatną galerię. 
Na wystawie prezentowane będą 
prace z ostatnich 10 lat jej działań, 
obejmujące trzy cykle:„Dziennik 
MMS”, „Nauka języka” oraz „Na-
turalnie”. 

Edyta Jaworska-Kowalska w 
2002 roku obroniła z wyróżnieniem 
dyplom w zakresie malarstwa szta-
lugowego na Wydziale Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. W latach 2001–2002 przeby-
wała na stypendium artystycznym 
we Włoszech, przyznanym przez 
Radę Uczelni. Jest stypendystką Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i laureatką licznych 
konkursów. Mieszka i tworzy w Ra-
domiu. Swoje obrazy prezentuje na 
wielu wystawach krajowych i zagra-
nicznych. Jej prace gościły w Niem-
czech, Bułgarii, Litwie, USA, Belgii, 
Francji, Kanadzie, UK oraz we Wło-
szech. 

Twórczość Edyty Jaworskiej-Ko-
walskiej jest mocnym i wielowymia-
rowym komentarzem, skupiającym 
się na problemach współczesnego 
świata. Zagadnieniem szczególnie  
ważnym dla ertystki jest jest ekolo-
gia oraz propagowanie stylu życia 
„zero waste”.

Kurstorką wystawy jest Kinga 
Adamiec. RED 

Warto
spojrzeć
“Take a look” to tytuł 
wystawy Edyty Jaworskiej-
Kowalskiej, która  
24 września o godz. 18.00 
zostanie otwarta w MCSW 
Elektrownia w Radomiu.

W pierwszy weekend września 
na koncertach i trzydniowym fe-
stynie na placu Corazziego pojawi-
ły się tłumy gości. Działała polowa 
piekarnia, a stoiska rozłożyli pieka-
rze, cukiernicy, rękodzielnicy, a an-
wet palarnia kawy. Była także okazja 
do wręczenia odznaczeń Izby Rze-

Piekarze 
w centrum miasta
Radomskie Święto Chleba po latach powróciło ze skansenu 
do centrum Radomia i skupia się teraz na promocji 
radomskiego rzemiosła.

mieślniczej za zasługi 
dla rzemiosła polskiego. 
Otrzymali je Agniesz-
ka Pastuszka, Paweł Pa-
stuszka i Artur Piłat. 
Najwyższym odznacze-
niem rzemieślniczym 
- szablą Jana Kilińskie-
go odznaczono Jarosła-
wa Gajdę, prezesa Cechu 
Piekarzy w Radomiu.

- Jestem wdzięczny, 
że doceniono moją pra-
cę jako rzemieślnika, 
prezesa Cechu Piekarzy. 
Kiedy 23 lata temu za-
czynałem organizować 

Święto Chleba w Radomiu to nie 
sądziłem, że zostanie to zauważo-
ne. Ale docenili to koledzy po fachu 
nie tylko z Radomia ale i ze Związ-
ku Rzemiosła Polskiego - mówił Ja-
rosław Gajda.

RED, fot. AMR
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Wczoraj i dziś

Nadano ją dopiero w 1965 roku, 
na pamiątkę 600-lecia nadania Ra-
domiowi magdeburskich praw miej-
skich przez Kaziemirza Wielkiego. 
Wcześniej radomianiue nazywa-
li plac “przedbramnym” lub “lu-
belskim”, usytuowany był bowiem 
przed Bramą Lubelską w murach 
miejskich. Później nazywany był też 
placem św. Trójcy albo Trójcy Prze-
najświętszej, od powstałego tu ko-
ścioła, który dziś stanowi dominantę 
placu. Pierwszy drewniany kościół  
Świętej Trójcy został wybudowany w 
pierwszej połowie XVII wieku wraz 
z klasztorem dla sióstr benedykty-
nek. Świątynia uległa zniszczeniu 
podczas potopu szwedzkiego, a w la-
tach 1678-1733 wzniesiono kościół 
murowany według projektu Tylma-
na z Gameren. W 1809 roku w klasz-
torze urządzono szpital wojskowy, a 
10 lat później, po kasacie klasztoru 
– więzienie, które przetrwało aż do 
1997 roku (dziś jest tu siedziba ku-
rii biskupiej). Sam kościół w 1837 
roku zamieniono na cerkiew pw. 
św. Mikołaja. Podczas I wojny świa-
towej Austriacy urządzili tu maga-
zyn, przez co obiekt popadł w ruinę. 
W latach 1924–1927 usunięto XIX 
-wieczne przebudowy i odbudowa-

Plac Kazimierza Wielkiego
Jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w mieście i jeden z najstarszych, bo pamiętający średniowiecze, placów Radomia aż do połowy XX 
wieku nie miał nawet swojej oficjalnej nazwy.

no fasadę w stylistyce barokowej wg 
projektu architektów Kazimierza 
Prokulskiego i Alfonsa Pinno. Od 
1947 roku kościołem zarządzają oo. 
jezuici. 

Sam plac musiał powstać wraz z 
lokacją tzw. Nowego Radomia (Mia-
sta Kazimierzowskiego) przez kró-
la Kazimierza Wielkiego, w dru-
giej połowie XIV wieku. Usytuował 
się przed Bramą Lubelską, u zbiegu 
traktów z Warszawy, Kozienic i Lu-
blina i od początku stanowił ważny 
węzeł komunikacyjny. 

Przez pierwsze wieki istnienia 
był wiele większy, niż go dzisiaj wi-
dzimy, stanowił otwartą  przestrzeń 
pomiędzy kościołami klasztorów oo. 
Bernardynów i sióstr Benedyktynek. 
Kształtowanie placu w zarysie zbli-
żonym do obecnej postaci nastąpi-
ło dopiero XVIII wieku, a ostatecz-
ne przybranie kształtu – w latach 20. 
XIX wieku. Plac zmniejszył się, kie-
dy rozebrano mury miejskie, a miej-
sce po nich zabudowano kamieni-
cami. Z drugiej strony powstała zaś 
zachowana do dziś klasycystyczna 

zabudowa przy ul. Lubelskiej i War-
szawskiej (dziś Żeromskiego i Mal-
czewskiego). 

Dziś Plac Kazimierza Wielkiego 
stanowi jeden z ładniejszych frag-
mentów miasta, ma wieloboczny 
kształt, obwiedziony pierzejami ka-
mienic wschodniego krańca Miasta 
Kazimierzowskiego (końcówki ulic 
Rwańskiej, Szewskiej i Reja) i elewa-
cjami kamienic ulic Malczewskiego i 
Żeromskiego. Nad wszystkim góruje 
kościół, a w środku powstało rondo.  

Dodajmy że plac był niemym 

świadkiem niezwykle tragicznych 
wydarzeń. Podczas II wojny świa-
towej na wysokości ul. Rwańskiej 
powstała bowiem brama tzw. duże-
go getta, zamykająca plac od stro-
ny ulicy Wałowej. Radomskie getto 
(składające się z dwóch obszarów- 
w centrum miasaa i na Glinicach) 
powstało na wiosnę 1941 roku. W 
sierpniu 1942 roku blisko 30 tysię-
cy żydowskich mieszkańców getta, 
którzy dożyli do akcji likwidacyjnej, 
Niemcy wywieźli do Treblinki i tam 
wymordowali.  RED

- Przez wszystkie te lata Resursa 
pokazywała, jak dynamicznie rozwi-
jała się Polska po odzyskaniu w 1918 
roku niepodległości. W tym roku 
Uliczka Tradycji przeniesie rado-
mian i wszystkich gości spoza miasta 
w niepowtarzalny klimat lat 60 mi-
nionego wieku. Przypomnimy naj-
ważniejsze wydarzenia, jakie miały 
miejsce w naszym mieście w tej de-
kadzie, postaci z tamtych lat oraz ob-
razy dnia codziennego – zapowiada-
ła Justyna Górska – Streicher, która 

Kosmonauci, winyle  i hipisi
Organizowana od 14 lat Uliczka Tradycji okazała się formułą niezwykle pojemną. Dotąd OKiSz Resursa Obywatelska opowiadała o Radomiu w dwu-
dziestoleciu międzywojennym. Teraz przyszedł czas na lata 60 XX wieku. Ciekawe, co za rok...

od tego roku kieruje Resursą. 
11 i 12 września goście nie za-

wiedli i jak zawsze na Uliczkę, tym 
razem organizowaną pod hasłem 
„Kosmiczny odlot z małej stabiliza-
cji”, stawili się tłumnie. I mogli sobie 
przypomnieć, że lata 60 były czasem 
podboju kosmosu. Stąd spotkanie 
z pochodzącym z Radomia kon-
struktorem rakiet Krzysztofem No-
wakiem oraz wystawa fotograficzna 
„Zdobyć Księżyc”, wraz z ekspozy-
cją meteorytów z Muzeum Geolo-

gicznego przy Uniwersytecie War-
szawskim. Przypomniano tez postać 
Honorowego Obywatela Miasta Ra-
domia profesora Tadeusza Sołtyka, 
twórcy pierwszego polskiego od-
rzutowca TS-11 Iskra, oblatanego w 
1960 roku.

Gościem specjalnym Uliczki był 
Kamil Sipowicz - pisarz, filozof, 
rzeźbiarz, poeta, który przybliżył fe-
nomen ruchu hipisowskiego w Pol-
sce.  Tegoroczna Uliczka chciała też 
bowiem opowiedzieć o życiu, spo-

łeczeństwie i kulturze tamtych lat. 
Stąd np. efektowny pokazy mody 
(tu ukłony w stronę Zespołu Szkół 
Skórzano- Odzieżowych, Stylizacji 
i Usług); układanie  z magnetycz-
nych puzzli wybranych radomskich 
mozaik – charakterystycznego mo-
tywu twórczości plastycznej epoki; 
zabawa taneczna przy muzyce gra-
nej z płyt winylowych; warsztaty z 
modelarstwa, haftu, szycia na ma-
szynie czy robienia zabawek i ozdób. 
I oczywiście pojazdy z epoki. Dzieci 

mogły dowiedzieć się, jak  ich rodzi-
ce grali w kapsle, klasy i cymbergaja. 
A na kiermaszu nie zabrakło książek 
i bibelotów „z tamtych lat”.

Zwieńczeniem tegorocznej im-
prezy był koncert Ani Rusowicz, 
w sam raz w klimacie. Poprzedzi-
ły go występy Niki Grann, młodej, 
alternatywnej artystki blues - roc-
kowej, której twórczość nawiązuje 
do ery hippisów oraz zespołu Milki 
Way, grającego covery największych 
gwiazd lat 60. RED, fot. AMR


