
 

 

Aktualności 

Nie zapomnij o niezapominajce! 
 

Lasy to nie są wysypiska śmieci, a o środowisko naturalne powinien dbać 

kaŜdy z nas - o tym będą przypominać leśnicy podczas szóstej edycji „Święta 

Polskiej Niezapominajki". Wraz z Andrzejem Zalewskim z Ekoradia zasadzą 

200 niezapominajek przy pomniku Jana Kochanowskiego. To właśnie 

dziennikarz Polskiego Radia, Andrzej Zalewski, jest pomysłodawcą święta 

niezapominajki. W tym roku obchodzone ono będzie w sobotę, 17 maja,  

w centrum Radomia, na ul. śeromskiego przy Klubie Środowisk Twórczych 

Łaźnia. Marek Szary, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Radomiu, przypomina, jak narodziła się koncepcja święta. 

- Pan Zalewski pragnął przybliŜyć wszystkim przyrodę, symbolem tego stała 

się właśnie niezapominajka. Kwiat ten jest delikatny, oddaje duszę człowieka, 

dawniej symbolizował tęsknotę za ojczyzną - mówi. 

 

  

Na placu Konstytucji 3 Maja zrobiło się niebiesko od niezapominajek 

 

Tegoroczne obchody rozpoczną się o godz. 10. Gości powita Andrzej Zalewski, natomiast całą imprezę poprowadzi Paweł 

Sztompke, dziennikarz Polskiego Radia. Jak zapewnia Marek Szary, atrakcji nie zabraknie. Przygotowano wiele konkursów, 

występów muzycznych, więc zarówno młodzieŜ jak i dorośli coś dla siebie znajdą. Na początku wystąpi Orkiestra 

Reprezentacyjna Lasów Państwowych z Tucholi pod kierunkiem Mirosława Połczyńskiego. Później, na pytanie „co to jest las?" 

odpowie leśnik Edward Marszałek. O godz. 11.20 Zakład Doskonalenia Zawodowego przedstawi pokaz mody i fryzur - „Ptasie 

inspiracje". Na scenie pojawią się dzieci z przedszkola Niezapominajka, wystąpią zespoły ludowe Halniacy i Strykowianki 

oraz grupa Remedium i formacja reggae Rób swoje. Na godz. 18 zaplanowano koncert zespołu Mariusza Kowalskiego Muzyka 

Ziemi. 

 

- Chcemy przypomnieć, Ŝe kaŜdy z nas jest odpowiedzialny za to, w jakich warunkach przyrodniczych Ŝyjemy i jakie zostawimy 

kolejnym pokoleniom - zaznacza Marek Szary. - Pragniemy pokazać równieŜ piękno naszych lasów, a mamy się czym poszczycić. 

JuŜ kilkaset lat temu królowie Polski przyjeŜdŜali w nasze strony, by odpocząć. Ale ten dzień mamy zamiar poświęcić teŜ na 

przypomnienie, Ŝe lasy to nie są wysypiska śmieci - podkreśla. 

 

Centralnym punktem imprezy będzie sadzenie niezapominajek przy pomniku Jana Kochanowskiego. Mają one przypominać 

 o konieczności ochrony przyrody. 

 

Wokół sceny zorganizowany zostanie piknik ekologiczny, odbędą się prezentacje maszyn i narzędzi do pracy w lesie, wystawione 

będą stoiska z mundurami, miodami oraz ksiąŜkami i albumami o tematyce przyrodniczej. 
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