SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU RADOMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
za okres od 20 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2018 r.
1. SPRAWY ORGANIZACYJNE, CZŁONKOWIE
Radomskie Towarzystwo Naukowe według stanu z 20 kwietnia 2017 zrzesza 171 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 cztery 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 2017, 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 reprezentowało miasto Radom podczas ogólnopolskiej sesji
popularnonaukowej

„Konkurencyjny

region

turystyczny

–

kreacja,

rozwój,

promocja”

zorganizowanej przez Gminę Miasta Radomia i Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną.
Konferencja odbyła się 16 listopada 2017 r. Dwuczęściowy referat „Radomski genius loci – miasto
z potencjałem” (wzbogacony multimedialną prezentacją) wygłosili dr Łukasz Zaborowski i mgr
Marcin Kępa
2. W cyklu wykładów „Kochanowski dla Radomia”, organizowanych przez VI LO im. J.
Kochanowskiego w Radomiu, prezentowanych przez znanych absolwentów tej szkoły, dr Łukasz
Zaborowski wystąpił z prelekcją „Tożsamość ziemi radomskiej” (16 marca 2018 r.) zaś mgr Marcin
Kępa wygłosił wykład „Radom w literaturze trzech pokoleń. Jehoszua Perle, Zofia
Romanowiczowa, Zbigniew Kruszyński” (13 kwietnia 2018 r.). Obaj prelegenci wystąpili jako
członkowie RTN.

B. PUBLIKACJE
1. Wydanie drukiem (po raz pierwszy w języku polskim) monumentalnej publikacji Księga
Radomia. Historia zgładzonej przez nazistów społeczności żydowskiej w Polsce pod redakcją
Zbigniewa Wieczorka, z przypisami naukowymi dr. Sebastiana Piątkowskiego (współpraca
redakcyjna - mgr Marcin Kępa).
2. Wydanie drukiem książki Było nie było. Powidoki radomskie Marcina Kępy, opartej na
beletryzowanych szkicach historycznych publikowanych w „Gazecie Wyborczej”. Wstęp napisał dr
Sebastian Piątkowski.
3. Wydanie drukiem monografii Sądownictwo radomskie. Zarys historii dr. Sebastiana
Piątkowskiego (publikacja, opracowana we współpracy z radomskim środowiskiem sędziowskim,
powstała z okazji otwarcia nowej siedziby radomskich sądów przy ul. Warszawskiej)
C. BIBLIOTEKA
Bez zmian. (W planach - skatalogowanie zbiorów i ich wycena)
D. PROMOCJE WYDAWNICTW KSIĄŻKOWYCH
1. Promocja Księgi Radomia. Historii zgładzonej przez nazistów społeczności żydowskiej w Polsce
podczas uroczystych obchodów 75. rocznicy likwidacji radomskiego getta w sierpniu 2017 r. (mgr
Zbigniew Wieczorek, dr Sebastian Piątkowski, mgr Marcin Kępa)
2. Promocja książki Było nie było. Powidoki radomskie Marcina Kępy i spotkanie autorskie wrzesień 2017 r.
3. Promocja książki Sądownictwo radomskie. Zarys historii dr. Sebastiana Piątkowskiego i
spotkanie autorskie (16 marca 208 r. )
4. 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 2017), Uliczka
Tradycji (wrzesień 2017), Kaziki (marzec 2018), Spotkania z Kulturą Żydowską „Ślad” (kwiecień
2018.
E. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
1. 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)
2. Radomskie Towarzystwo Naukowe ufundowało nagrody książkowe (publikacje Stowarzyszenia)
dla uczestników edukacyjnej gry miejskiej „Śladami świętego Kazimierza” podczas tegorocznych
„Kazików” (mgr Marcin Kępa)
3. RTN ufundowało w kwietniu br. nagrody książkowe dla zwycięzców X Konkursu Wiedzy o

Polskich Noblistach w XIII LO im. Polskich Noblistów w Radomiu – jurorem konkursu był prezes
RTN, mgr Marcin Kępa.
OGŁOSZENIA
1. Z przyjemnością informujemy, że dr Adam Duszyk, poprzedni prezes RTN, został w marcu br.
uhonorowany prestiżową Nagrodą im. Św. Kazimierza, przyznawaną podczas obchodów święta
patrona Radomia „Kazików” za wybitne zasługi w popularyzowaniu i kultywowaniu lokalnej
historii i dziedzictwa kulturowego.
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. Informujemy, że 17 maja br. w „Resursie Obywatelskiej” odbędzie się benefis Wiceprezes RTN
mgr Róży Domańskiej. Zapraszamy serdecznie wszystkich członków naszego Stowarzyszenia,
jednocześnie zachęcając do aktywnego włączenia się w opracowanie programu benefisu (kontakt mgr Marcin Kępa)

