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Występy artystów, konkursy przyrodnicze, piknikowa atmosfera - wszystko to na ogólnopolskich obchodach Święta 

Polskiej Niezapominajki w Radomiu.  

Jak to się sadzi? 

Imprezę na radomskim deptaku gromkim hejnałem rozpoczęli sygnaliści 

z warszawskiego zespołu ''Echo". Zaraz potem na scenie pojawił się pomysłodawca  

i znawca przyrody, znany słuchaczom "Ekoradia" red. Andrzej Zalewski. - Wszyscy 

wiemy, Ŝe największym bogactwem Polski jest przyroda, w szczególności wspaniałe 

lasy i Wisła - to nasz największy  wkład w dorobek Zjednoczonej Europy - podkreślił 

na wstępie. - Święto Niezapominajki stało się świętem uniwersalnym, przypomina 

nie tylko o pięknie przyrody, ale takŜe o osobach które kochamy - dodał. 

 

Nie zabrakło propozycji dla dzieci 

Pomysł organizowania Dnia Niezapominajki zrodził się w 2002 roku na antenie 

"Ekoradia". - Na propozycję zorganizowania takiego festynu Ŝywo zareagowali 

słuchacze, przysyłając ponad 16 tys. listów do redakcji z wyrazami poparcia dla 

akcji - przypomniał genezę imprezy. - Z okazji dzisiejszego święta nie mówię - 

kochajmy się - bo byśmy się bardzo zmęczyli, ale mówię: bądźmy przyjaciółmi! - 

zaapelował ze sceny red. Zalewski. Pytany przez prowadzącego imprezę red. Pawła 

Sztompke o pogodę na wakacje, na czas urlopu polecił wybrać sierpień i pierwszą 

połowę czerwca.  

 

Pokaz swoich umiejętności dali następnie muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych z Tucholi, po nich na scenie pojawili 

się inni artyści. 

 

Publiczność mogła oklaskiwać występy m.in. Klubu Młodych Ekologów z Zakrzewa, 

dzieci z Przedszkola Niezapominajka w widowiskowym programie czy 

zespół ludowy ''Strykowianki" ze Strykowic Górnych występujący w barwnych 

strojach ludowych. Widzowie z zainteresowaniem oglądali pokazy uczniów szkół 

ZDZ w Radomiu - fantazyjne, "ptasie" fryzury i stroje. Dla miłośników dobrej 

strawy, posiłek przygotowywał znany znawca smaków, gawędziarz, prezes Polskiej 

Izby Produktu Regionalnego, znany z ekranów TVP prof. Grzegorz Russak.  

 

Gotuje Grzegorz Russak 

Radomianie chętnie odwiedzali stoiska rozlokowane w parku. Leśnicy udzielali 

informacji o florze i faunie naszych lasów, dla dzieci przygotowano ciekawe konkursy. 

Jako scenografia słuŜyły tablice informacyjne z chwytliwymi hasłami 

proekologicznymi np. Nie bądź jeleń - chroń zieleń! DuŜym wzięciem cieszyły się 

darmowe informatory dotyczące tematyki przyrodniczej.   

W parku prezentowali swe wyroby artyści ludowi. Odwiedzającym przypadło do gustu 

zwłaszcza stanowisko z miodami - pszczelarza Sławomira Włodarczyka, na 

którym degustowano pyszne miody. - W naszym regionie jest ok. 100 pszczelarzy, 

warto aby radomianie mieli tego świadomość - zaznaczył.  

 

Przy pomniku Jana Kochanowskiego symbolicznie zasadzono niezapominajki. - Impreza jest wspaniała, jest mnóstwo atrakcji. Pozostaje 

mieć nadzieję Ŝe na kolejne Święto Niezapominajki mieszkańcy naszego miasta stawią się nieco liczniej - zaznaczył prezydent Andrzej 

Kosztowniak odnosząc się do nie za duŜej frekwencji radomian na imprezie.  
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