SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU RADOMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
za okres od 29 kwietnia 2016 r. do 20 kwietnia 2017 r.
1. SPRAWY ORGANIZACYJNE, CZŁONKOWIE
Radomskie Towarzystwo Naukowe według stanu z 20 kwietnia 2017 zrzesza 170 członków
rzeczywistych.
Pracami RTN od 9 kwietnia 2010 r. (trzecia kadencja) kieruje siedmioosobowy Zarząd w
składzie: mgr Marcin Kępa – Prezes, mgr Róża Domańska – Wiceprezes, dr Wiesław Chudoba –
Wiceprezes, dr Łukasz Zaborowski – Sekretarz, mgr Przemysław Bednarczyk – Skarbnik, mgr
Zbigniew Wieczorek – Członek Zarządu, dr hab. inż. Andrzej Szymanek – Członek Zarządu.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: dr Krzysztof Orzechowski – Przewodniczący, mgr
Kazimierz Jaroszek – Sekretarz, mgr Adolf Krzemiński – Zastępca Przewodniczącego
W omawianym okresie Zarząd odbył trzy posiedzenia robocze, które dotyczyły planu pracy
Towarzystwa, w tym wydawnictw, sesji naukowych, współpracy z samorządem Radomia oraz
sytuacji finansowej Towarzystwa. Na posiedzeniach Zarządu przyjmowano także nowych członków
do RTN. Księgowość RTN, łącznie ze sporządzeniem bilansu za rok 2016, prowadziła p. Krystyna
Zimnicka, na podst. umowy o dzieło.
2. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
Przedstawiona w sprawozdaniu działalność merytoryczna obejmuje zorganizowane
samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami kultury i oświaty sesje naukowe, prace
naukowo-badawcze, działalność wydawniczą, oraz inne formy.
A. KONFERENCJE I SESJE NAUKOWE
1. Radomskie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego
w Radomiu im. Kazimierza Wielkiego przygotowuje konferencję naukową poświęconą kwestii
rekonstrukcji zamku (planowaną na 2018 r.).
B. PUBLIKACJE
1. Wydanie drukiem bajki filozoficznej prof. Leszka Kołakowskiego "Ośmiornica" dokończonej
przez Paulinę Krajewską (w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Radomskiego Festiwalu
Filozofii "OKNA" im. prof. Leszka Kołakowskiego) z ilustracjami laureatów konkursu
plastycznego tegoż Festiwalu (red. - mgr Marcin Kępa)
2. Wydanie w formie e-booka monografii chemicznej "Elementy preparatyki organicznej" autorstwa
prof. Radomira Jasińskiego (członek RTN), dr Agnieszki Łapczuk-Krygier, dr Agnieszki Kąckiej i
dr Karoliny Kuli.
Niniejsze opracowanie stanowi owoc prac zespołu fizycznej chemii organicznej i organokatalizy
Politechniki Krakowskiej, w ramach których zebrano w sposób usystematyzowany procedury preparatywne
użytecznych serii połączeń organicznych, stanowiących surowiec do dalszych przekształceń. Niektóre z

opisanych połączeń są chemikom organikom doskonale znane, ale w naszym wydawnictwie pojawiają się w
kontekście zmodyfikowanych procedur syntetycznych. Oprócz tego, wiele omówionych przez nas połączeń
jak dotąd nie gościło na łamach podobnego rodzaju opracowań. Należą do nich między innymi metody
otrzymywania nitroalkoholi, bloków budulcowych potrzebnych w syntezie aldo- i ketonitronów oraz
prostych cieczy jonowych, które to związki są tradycyjnym już materiałem badawczym naszego zespołu.
Opracowane procedury preparatywne usystematyzowano w kilku tematycznych grupach, a dla każdego
związku zebrano podstawowe, dostępne w pierwotnym piśmiennictwie chemicznym charakterystyki
fizyczne przydatne w jego identyfikacji (masa cząsteczkowa, gęstość, temperatury przejść fazowych, dane
analiz 1H NMR) wraz ze stosownymi odniesieniami do źródeł. (z opisu publikacji)

3. Przetłumaczenie z jęz. ang., opracowanie, koncepcja, redakcja naukowa monumentalnej
publikacji "Księgi Radomia. Historia zgładzonej przez nazistów społeczności żydowskiej w Polsce"
(mgr Zbigniew Wieczorek, dr Sebastian Piątkowski, mgr Marcin Kępa - (druk i promocja publikacji
planowane są na sierpień 2017 r. )
4. W przygotowaniu książka prozatorska Marcina Kępy "Było nie było. Powidoki radomskie"
oparta na tekstach z "Gazety Wyborczej" z historią Radomia na pierwszym planie. (planowana
promocja książki: maj-czerwiec 2017 r.)
5. W przygotowaniu monografia radomskiego sądownictwa autorstwa dr. Sebastiana Piątkowskiego
(planowana promocja - wrzesień 2017 r., podczas otwarcia nowego gmachu Sądu)
6. W grudniu 2016 r. ukazał się III tom "Radomskich Studiów Humanistycznych", w którym swoje
artykuły pod szyldem RTN opublikowali mgr Katarzyna Solarska, dr Adam Duszyk, mgr Paweł
Puton i mgr Marcin Kępa
C. BIBLIOTEKA
Bez zmian. (W planach - skatalogowanie zbiorów i ich wycena)
D. PROMOCJE WYDAWNICTW KSIĄŻKOWYCH
1. Promocja bajki L. Kołakowskiego i Pauliny Krajewskiej: "Ośmiornica" w Muzeum im. J.
Malczewskiego w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka.
2. Podczas wybranych miejskich imprez kulturalnych obecne jest zawsze stoisko książkowe
Radomskiego Towarzystwa Naukowego. W okresie sprawozdawczym promowano publikacje RTN
podczas następujących wydarzeń: Radomski Festiwal Filozofii "OKNA" (czerwiec 2016), Uliczka
Tradycji (wrzesień 2016), Kaziki (marzec 2017),
E. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
1. Z przyjemnością informujemy, że m. in. dzięki staraniom członków RTN, w ubiegłym roku w
październiku uroczyście odsłonięto w centrum Radomia pomnik-stolik prof. Leszka Kołakowskiego
autorstwa prof. Karola Badyny (dr Wiesław Chudoba, mgr Marcin Kępa - członek Komisji
Konkursowej)
2. Radomskie Towarzystwo Naukowe aktywnie włączyło się w inicjatywę odbudowy zamku
królewskiego w Radomiu, członkowie RTN weszli w skład Kolegium Odbudowy (dr Łukasz
Zaborowski, mgr Marcin Kępa, mgr inż. arch. Konrad Brejtkop, mgr Paweł Puton, mgr Jakub

Mitek)
3. Radomskie Towarzystwo Naukowe ufundowało nagrody książkowe (publikacje Stowarzyszenia)
dla uczestników edukacyjnej gry miejskiej „Śladami świętego Kazimierza” podczas tegorocznych
„Kazików” (mgr Marcin Kępa)
4. RTN ufundowało nagrody książkowe dla uczestników edukacyjnej gry miejskiej "Szyfr Świętego
Kazimierza", będącej częścią obchodów tegorocznych "Kazików" (mgr Marcin Kępa, mgr Paweł
Puton)
5. RTN ufundowało w kwietniu br. nagrody książkowe dla zwycięzców IX Konkursu Wiedzy o
Polskich Noblistach w XIII LO im. Polskich Noblistów w Radomiu – jurorem konkursu był prezes
RTN, mgr Marcin Kępa.
6. Na podst. umowy z 11 kwietnia 2016 r. z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Radomskie Towarzystwo Naukowe opracowało koncepcji merytoryczną wystawy archeologicznohistorycznej usytuowanej w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w Radomiu, Rynek 4/5.
(prof. Dariusz Kupisz, mgr Małgorzata Cieślak-Kopyt, mgr Mariusz Kozdrach, sprawy org. - mgr
Marcin Kępa)
7. Na podst. umowy z 8 lutego 2016 r. z Archiwum Państwowym w Radomiu RTN zrealizowało
projekt edukacyjny „Radomskie drogi do niepodległości 1914-1918”, obejmujący cykl wykładów w
radomskich szkołach. (mgr Kazimierz Jaroszek, dr Sebastian Piątkowski, mgr Marcin Kępa)
8. RTN było sygnatariuszem dwóch listów otwartych do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
przywrócenia radomiowi statusu miasta wojewódzkiego i lokalizacji siedziby Polskiej Grupy
Zbrojeniowej. (dr Łukasz Zaborowski).
OGŁOSZENIA
1. Zachęcamy do lektury literackiego cyklu „Radomski Genius Loci” w radomskim wydaniu
Gazety Wyborczej. Tę stałą rubrykę. prowadzi od grudnia 2011 r. mgr Marcin Kępa.
2. Zapraszamy do korzystania z naszej strony www.rtn.radom.pl, jednocześnie pragnąc
zainteresować członków RTN współtworzeniem ww. strony. Kontakt – mgr Paweł Błach.
3. Przypominamy, że stałe dyżury w siedzibie RTN przy ul. Kościuszki 5a (pok. 315) pełni dr
Wiesław Chudoba, w każdy wtorek w godz. 13.30 – 15.00.
4. Przypominamy, że członkowie RTN, którzy przyjdą na Walne Zebranie, będą mogli
zakupić wydawnictwa RTN z 50% rabatem.
5. Z przyjemnością informujemy, iż członkini Radomskiego Towarzystwa Naukowego dr hab. Ewa
Kołodziejczyk została laureatką II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora
Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za najwybitniejsze dzieło z zakresu
nauk humanistycznych, czyli książkę „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”. Serdecznie
gratulujemy i cieszymy się z sukcesu.

