
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Radomian w Warszawie

za 2010 rok

1. Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Radomian w Warszawie („Stowarzyszenie”) jest podmiotem wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 268684.

Posługuje się statutem z dnia 17. października 2006 roku, zmienionym uchwałą Walnego 
Zebrania Członków z dnia 29 maja 2008 roku.

2. Cele

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw i działalności związanych z 
promocją, rozwojem, budowaniem pozytywnego wizerunku miasta Radomia, Ziemi Radomskiej, 
integrowaniem społeczności lokalnych, a w szczególności:

 Promowanie i wspieranie twórców, naukowców, przedsiębiorców, organizacji, inicjatyw 
lokalnych oraz produktów związanych z Radomiem i Ziemią Radomską.

 Aktywizacja różnych środowisk do działań prospołecznych na rzecz miasta Radomia, 
Ziemi Radomskiej, ich mieszkańców oraz radomian i sympatyków Radomia i Ziemi 
Radomskiej mieszkających, pracujących, uczących się poza Radomiem, w 
szczególności w Warszawie.

 Integracja środowiska radomian oraz sympatyków Radomia i Ziemi Radomskiej 
mieszkających, pracujących, uczących się poza Radomiem, w szczególności w 
Warszawie.

 Działania i inicjatywy zmierzające do ochrony przyrody, dóbr kultury i tradycji miasta 
Radomia oraz Ziemi Radomskiej.

 Wsparcie młodzieży pochodzącej z Radomia i Ziemi Radomskiej szczególnie uzdolnionej 
lub działającej społecznie.

Do realizacji swoich statutowych celów Stowarzyszenie:
 Organizuje spotkania, odczyty, prezentacje, szkolenia, wystawy, konkursy, wycieczki, 

koncerty.
 Finansuje pomoc materialną dla młodzieży pochodzącej z Radomia i Ziemi Radomskiej 

szczególnie uzdolnionej lub działającej społecznie.
 Prowadzi działalność wydawniczą.

3. Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze statutem liczy 7 członków i został powołany uchwałą 
Walnego Zebrania Członków w dniu 29 maja 2008 roku w składzie:

Jakub Kluziński – Prezes
Krzysztof Różycki – Wiceprezes 
Wojciech Janicki – Wiceprezes
Ewa Rybak – Skarbnik
Leszek Kluziński – Sekretarz
Ewa Kacprzak-Krzysik – Członek Zarządu
Ligia Basińska – Członek Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2010 roku skład Zarządu nie uległ zmianie.
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W 2010 roku odbyło się łącznie 8 posiedzeń Zarządu, w następujących terminach:

4. Komisja Rewizyjna

W 2010 roku skład Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2010 roku był 
następujący:

Janusz Tryliński – Przewodniczący
Krzysztof Wieczorek – Zastępca Przewodniczącego
Kamil Piskorz – Sekretarz

5. Siedziba

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa, ul. Olszewska 7/9/11 lok. 53. 

Stowarzyszenie wykorzystuje również adres do korespondencji na podstawie umowy z Centrum 
„Szpitalna”: ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.

6. Członkowie

Na dzień 1 stycznia 2010 roku Stowarzyszenie liczyło 72 członków, a na dzień 31 grudnia 2010 
roku 77 członków. W 2010 przyjęto 5 nowych członków.  

7. Działalność Stowarzyszenia

Aktywność Stowarzyszenia Radomian w Warszawie w 2010 roku skupiona była wokół realizacji 
najważniejszych celów statutowych stowarzyszenia.

Poniżej opis najważniejszych osiągnięć:

7.1 Cykliczne spotkania radomian

Najważniejsza aktywność Stowarzyszenia przejawiała się w 2010 roku w organizacji spotkań 
członków i sympatyków Stowarzyszenia. Spotkania te były poświęcone tematom związanym z 
Radomiem bądź Ziemią Radomską, a także radomianami mieszkającymi i pracującymi w 
Warszawie.

W 2010 roku odbyły się następujące spotkania:
- styczeń: spotkanie rocznicowe z okazji 4 rocznicy powstania Stowarzyszenia i zarazem 
spotkanie z ks. Wojciechem Rutkowskim, proboszczem radomskiej parafii ewangelicko-
augsburskiej
- styczeń: spotkanie z Prezydentem Radomia w Galerii Porczyńskich, dyskusja o aktualnych 
sprawach Radomia i współpracy między Radomiem i radomianami w Warszawie
- czerwiec: Walne Zebranie Członków
- lipiec-sierpień: spotkania nieformalne w Warszawie i poza Warszawą (m.in. IX Mistrzostwa 
Świata w Akrobacji Samolotowej Radom 2010)
- listopad: spotkanie z autorami „Paczki Radomskich”
- grudzień: spotkanie rocznicowe w Restauracji „Pod Retmanem”.
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7.2 Stypendium Kazimierzowskie

W 2010 roku kontynuowano program Stypendium Kazimierzowskiego. Hasłem edycji 2010 roku 
było motto: „Radom – miasto wielkich ludzi”. Na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń, spośród których 
kapituła powołana uchwałą Stowarzyszenia wyłoniła stypendystę oraz przydzieliła wyróżnienie. 
W roku 2010 wzrosła do 4000zł wartość stypendium. Stypendium (płatne w 10 miesięcznych 
ratach po 400zł w okresie październik 2010-lipiec 2011) zdobył p. Damian Maciąg, absolwent IV 
L.O. im Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, laureat wyróżnienia w edycji 2008, natomiast 
wyróżnienie (nagroda 500 złotych) p. Magdalena Ozga, również z IV L.O. im Tytusa 
Chałubińskiego w Radomiu.

7.3 Promocja interesujących wydarzeń w Radomiu i w Warszawie

Stowarzyszenie poprzez swoją stronę internetową oraz newsletter (wysyłany do ponad 300 
odbiorców) informowało również o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych w 
Radomiu oraz związanych z Radomiem, a odbywających się w Warszawie. W 2010 roku były to 
m.in. następujące wydarzenia:
- doroczne spotkanie Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej – Hotel Gromada 
- przedstawienie „2084” Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w Teatrze 
na Woli w Warszawie
- koncert kolęd w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej i wirtuoza organów, p. Roberta Grudnia z 
Radomia w kościele św. Anny w Wilanowie
- Bal Charytatywny Rycerzy Kolumba
- koncerty radomskich zespołów IRA i Carrion w Warszawie
- III Radomskie „Kaziki”
- IX Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej, lotnisko Radom-Sadków
- Widowisko historyczne „Na polu chwały 1920” w Radomiu na Koniówce
- Cykl imprez „Spotkajmy się na Żeromskiego” w Radomiu
- III radomska „Uliczka tradycji”
- Dobranocka z Mazurkiem w MCKiS na ul. Elektoralnej w ramach imprez towarzyszących MKP 
im. F. Chopina 
- koncerty Radomskiej Orkiestry Kameralnej

................................... ................................... ................................
Jakub Kluziński Krzysztof Różycki Wojciech Janicki
Prezes Wiceprezes Wiceprezes

................................... ................................... ................................
Ewa Rybak Leszek Kluziński Ewa Kacprzak-Krzysik
Skarbnik Sekretarz Członek Zarządu

...................................
Ligia Basińska
Członek Zarządu

Warszawa, 14 czerwca 2011 roku
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