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Majowy piknik w parku Kościuszki 
 
Majowy piknik z leśnikami odbył się w centrum Radomia, były konkursy, pokazy kulinarne, występy na wielkiej 

scenie. 

Renata Kaczmarczyk na majówkę przyjechała ze swoimi córkami Natalią, 

Karoliną i Dominiką. Panie dostały od leśników sadzonki niezapominajek. 

(M. Skorupa)  

W Radomiu odbyło się ogólnopolskie Święto Polskiej Niezapominajki. 
Gościem specjalnym imprezy był jej pomysłodawca Andrzej Zalewski  
z Polskiego Radia. 
 
Święto Polskiej Niezapominajki odbyło się juŜ po raz szósty. Pierwszy raz 
jego gospodarzem ogólnopolskiej imprezy był Radom, do tej pory leśnicy 
zapraszali gości do swojego ośrodka w Jedlni-Letnisku. 
 
LEŚNE ŚWIĘTO 

 
Tym razem leśnicy z Polski zjechali do Radomia. Ich stoiska promocyjne rozstawione były w alei Jana Chrapka 
w parku Kościuszki. Tam moŜna było dowiedzieć się wszystkiego o atrakcjach polskich lasów, zwłaszcza tych  
w okolicach Radomia. Gospodarze stoisk zapraszali do udziału w konkursach ekologicznych, w nagrodę 
rozdawali sadzonki drzewek i niezapominajek. 
 

Nie zabrakło teŜ degustacji darów lasu. Chętni mogli spróbować, jak smakuje sok z brzozy, miód prosto  
z pasieki albo chleb wypiekany wedle starych receptur. 
- Woda z brzozy smakuje całkiem przyjemnie, nie spodziewałam się, Ŝe moŜe być tak smaczna - opowiadała 
Renata Kaczmarczyk, którą spotkaliśmy przy stoisku ośrodka edukacyjnego w Jedlni-Letnisku. 
 
NIEZAPOMINAJKA W ROLI GŁÓWNEJ 
 
Pani Renata na majówkę przyjechała z córkami, a to po to, Ŝeby odpocząć i dowiedzieć się, jak najwięcej  
o polskiej przyrodzie. 
 
- Uwielbiam niezapominajki, cieszę się, Ŝe mają swoje święto - mówiła Renata Kaczmarczyk. - Chciałam 
pokazać córkom, jakie to piękne kwiaty. Kiedyś miałam je w ogródku, a teraz chcę, Ŝeby znowu u nas rosły. 
 
Pierwsze sadzonki rodzina Kaczmarczyków dostała od leśników. Niezapominajki będą teŜ kwitły przy pomniku 
Jana Kochanowskiego w parku Kościuszki. Radomianie sadzili je tam wspólnie między innymi  
z przedstawicielami władz Radomia i Lasów Państwowych. 
 
O EKOLOGII NA SCENIE 
 
- Szanujmy przyrodę i bądźmy dla siebie przyjaźni. I nie zapominajmy, Ŝe przyroda to nasz największy skarb - 
mówił Andrzej Zalewski, pomysłodawca imprezy. 
 
O ekologii i przyrodzie w swoich występach opowiadały gościom imprezy między innymi 
przedszkolaki. Na scenie wystąpiły na przykład dzieci z radomskiego przedszkola "Niezapominajka”. 
Radomianie mieli teŜ okazję posłuchać występów Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych.  
 
Po południu natomiast wystąpiły radomskie zespoły muzyczne. Na finał wystąpił Mariusz Kowalski z Muzyką 
Ziemi. 
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