
 

W CZASIE DESZCZU DZIECI SIĘ ……                    
NIE NUDZĄ!!!!!!!!! 

 

1 czerwca – Dzień Dziecka. Z założenia jeden z najpiękniejszych, najbardziej  
kolorowych i szalonych dni w roku. Zbliżające się lato, ulice pełne roześmianych 
brzdąców, tych malutkich, tych nieco większych i tych już całkiem sporych. 
Wszechobecne zieleń, słońce i radość. A tymczasem w Radomiu deszcz… 

Niestety, aura w tym roku znów spłatała nam figla. 1 czerwiec przywitał nas 
przenikliwym chłodem i strugami deszczu. Można by na Anną Jantar powtórzyć: 

„…Jak w taki dzień deszczowy rozpalić płomień serc, 
gdy smutek deszcz przemienia w krople łez…”, 

można, ale nie w Radomiu!!! 

Tu serca rozpalała radość, a na ulicach, mimo deszczu, pełno było roześmianych 
maluchów, w kolorowych przebraniach. To wszystko za sprawą spółki miejskiej 
RADKOM, która już po raz dwunasty zorganizowała Proekologiczne Forum Dzieci  
i Młodzieży oraz czwarty z rzędu festyn „Radom Czyste Miasto”. 

 

Od godzin porannych w murach Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” 
słychać było gwar i dziecięcy śmiech. Maluchy przebrane za kwiaty, zwierzęta i postacie 
z bajek wesoło dokazywały. Nieco starsi, w strojach z odpadów i surowców wtórnych,  
z poważnymi minami rozprawiali o inicjatywach na rzecz czystszego otoczenia. 
Wszyscy razem, przy wspólnej zabawie, przedstawiali ekologiczne problemy, szukali 
dla nich rozwiązań, dyskutowali. Na miarę swoich sił, możliwości i niewielu jeszcze lat 
starali się pokazać, jak ważne jest dla nich środowisko i jak starają się je chronić.  

 



 

Aby uświadomić sobie nawzajem, ale także i dorosłym obecnym na Forum wagę 
problemu, dzieci zorganizowały „Sąd nad człowiekiem”, przedstawienie 
odzwierciedlające negatywny wpływ człowieka na otaczające go środowisko. 
Inscenizując prawdziwą rozprawę sądową pokazały, jak należy postępować z odpadami 
i je segregować, oraz jak odzyskiwać i wykorzystywać surowce wtórne, by nie szkodzić 
środowisku. 

 

Zarówno dzieci jak i zgromadzeni w Resursie dorośli w milczeniu słuchali 
zarzutów prokuratorskich przeciwko człowiekowi, oskarżonemu o umyślne          
dążenie do zabójstwa, a raczej powolnego zabijania i zagłady ziemi. 
 
            Występujący w imieniu ziemi oraz przyszłych pokoleń prokurator, zarzucał 
człowiekowi umyślne dążenie do zniszczenia naszej planety. Jako dowody przedstawił 
zatruwanie atmosfery, zanieczyszczanie litosfery i hydrosfery, przy jednoczesnym 
niszczeniu biosfery oraz nieograniczonym wykorzystywaniu zasobów naturalnych.  
W efekcie, jak mówił prokurator, człowiek, który „pożyczył” od przyszłych pokoleń 



piękną, czystą Ziemię, pozostawia po sobie zgliszcza i spustoszenie. W świetle 
zebranych dowodów człowiek został uznany winnym stawianych mu zarzutów. 
Jednakże wobec okazanej skruchy i woli poprawy odroczono mu karę na okres 
podejmowania działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego na Ziemi. 
  

 
Aby nieco rozluźnić atmosferę i powrócić do konwencji zabawy, organizatorzy 

forum przeszli do następnego punktu programu, jakim było rozstrzygnięcie konkursu 
„Szkoła Przyjazna Środowisku” oraz wręczenie nagród. W konkursie udział wzięły  
23 szkoły z terenu Miasta Radomia, w tym 15 podstawówek i 8 gimnazjów. Konkurs 
trwający od września 2011 roku do maja br. składał się z 5 zadań: 
• Zadanie 1 „Papier puszki i plastiki zbieraj w nasze pojemniki” 
•  Zadanie 2 „Ekologia jest na lata, zdobądź wiedzę na warsztatach” 
• Zadanie 3 „Maskotka RADKOM-u” 
•  Zadanie 4 „Droga odpadów – recykling” 
•  Zadanie 5 „Ekologia się opłaca, szkoła w punkty się wzbogaca”. 
Po zsumowaniu wyników poszczególnych zadań konkursowych, organizator konkursu, 
spółka miejska RADKOM, przyznała następujące miejsca i nagrody: 
I miejsce – 10.000 zł Publiczne Gimnazjum nr 22  
II miejsce – 8.000 zł Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 
III miejsce – 5.000 zł Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 
 

 



 
 
 
 
 
 
Następnie dzieci odczytały 

przygotowaną przez siebie petycję 
ekologiczną, w której poprosiły 
dorosłych o wsparcie działań, jakie 
podejmują na rzecz ochrony 
i poprawy stanu środowiska 
naturalnego. 
 

 
 
 
Na zakończenie forum Zarząd spółki RADKOM zaprosił dzieci na poczęstunek, 

który miał dodać im sił przed przemarszem barwnego korowodu ulicami miasta 
Radomia, oraz na przyszłoroczne forum. 

 

Niestety wyjątkowo obfite opady deszczu zmusiły organizatorów imprezy, spółkę 
RADKOM do zmiany planów i odwołania korowodu. Dlatego też pokaz szkockiej 
orkiestry dudziarzy odbył się w Resursie Obywatelskiej, na scenie. 



 

Także w Resursie rozstrzygnięte zostały konkursy na najzabawniej  
przebrane klasy i najładniej przebranych uczniów, a uczniowie Publicznego  
Gimnazjum nr 22 wykonali profesjonalny pokaz mody ekologicznej.  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Następnie dzieci autobusami przewiezione zostały na ulicę Żeromskiego przy 
Placu Corazziego, gdzie zorganizowany został festyn „RADOM CZYSTE MIASTO”.  



 

Imprezę rozpoczął Prezydent miasta Radomia Andrzej Kosztowniak, który 
zwrócił uwagę mieszkańców na potrzebę ochrony środowiska oraz konieczność 
organizowania imprez o charakterze proekologicznym. Następnie Prezesi Zarządu 
spółki Radkom ogłosili wielką zbiórkę odpadów i surowców wtórnych, oficjalnie 
otwierając w ten sposób tzw. gniazdo recyklingowe.  

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród w rozstrzygniętym wcześniej 
w Resursie Obywatelskiej konkursie na najzabawniejsze przebranie ekologiczne.  

 

 Prezesi Spółki RADKOM wręczyli również nagrody laureatom konkursu pt. „Hej 
ho, hej ho, segregujemy szkło”, którego tematyka była ściśle powiązana ze zbiórką 
opakowań szklanych w mieście.   

      Niemalże siłą rozpędu organizatorzy festynu przeszli do wręczenia nagród 
osobom, które tydzień wcześniej, w dniach 26 i 27 czerwca br. wzięły udział w zbiórce, 
zorganizowanej podczas Dni Otwartych Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  
w Radomiu.  Jednym z dwóch zwycięzców, którzy dostarczyli wówczas ilościowo 
najwięcej odpadów i surowców wtórnych okazał się kilkuletni Tomek Głąbicki. 



 

       Po wręczeniu nagród nastąpiła część artystyczna, którą przygotowali uczniowie 
ze szkół podstawowych nr 15 i 34 z Radomia, pod opieką nauczycielek, pań: Lidii 
Michalskiej, Anny Wójcickiej, Joanny Kupidury, Justyny Snarskiej, Iwony Biskup, 
Katarzyny Adamczyk i Joanny Pawełek.  

 W tym samym czasie, obok sceny, na której odbywały się występy miało miejsce 
niecodzienne wydarzenie. W Parku Kościuszki, tuż przy pomniku Jana 
Kochanowskiego prezydent miasta Radomia, pan Andrzej Kosztowniak posadził jedno  
z 30 specjalnych, sadzonych tego dnia w różnych miastach Polski drzew.  

 

         Akcja na cześć 30 -lecia „Listy Przebojów Programu 3” objęła również Radom,  
a drzewko posadzone przez prezydenta otrzymało nazwę przeboju Czesława Niemena 
„Wspomnienie”. Nazwa ta, w przyszłości znajdzie się na tabliczce, którą drzewko 
zostanie opatrzone. 



W trakcie festynu cyklicznie odbywały się prezentacje psów z radomskiego 
schroniska dla bezdomnych zwierząt, a osoby zainteresowane mogły dokonać  
„adopcji” jednego z pokazywanych zwierzaków.  

Festyn uświetniły również występy amatorskich grup muzycznych działających 
przy Resursie Obywatelskiej oraz występ krakowskiego teatru „Bajka”. Jego aktorzy 
zainscenizowali na scenie na deptaku przedstawienie ekologiczne „Opowieści smutnej 
rzeki”, historię przyjaciół, których wycieczka nad rzekę zamieniła się w fascynującą 
przygodę, zaś sami bohaterowie musieli stawić czoła zbliżającej się wielkimi krokami 
katastrofie ekologicznej. 

 

W trakcie trwania festynu „RADOM CZYSTE MIASTO” mieszkańcy Radomia przekazali 
do gniazda recyklingowego następujące ilości odpadów i surowców wtórnych: 

NAZWA SUROWCA LUB ODPADU ILOŚĆ 
puszki aluminiowe 31kg 
opakowania szklane 106kg 
makulatura 1504kg 
butelki PET 88kg 
zużyte baterie 28kg 
zużyte źródła światła 11kg 
sprzęt AGD / RTV 1014kg 

 

XII Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży oraz Festyn Proekologiczny „RADOM 
CZYSTE MIASTO” zorganizowane zostały przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.  
we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  
w Radomiu, pod patronatem prezydenta miasta Radomia, pana Andrzeja 
Kosztowniaka. Udział w imprezie wzięło także radomskie Stowarzyszenie Inicjatywa.  


