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- Zarost ju¿ mam, a krawat zdejmê i bêdê Irañczykiem. Rafa³ Czajkowski, sekretarz Radomia (z prawej) podczas koncertu w £aŸni. Pierwszy z lewej Samad Ali Lakizadeh, ambasador Republiki Islamskiej Iranu.
MAMA PI£UJE
Rinka, córka Satomi
Yasutaniya, japoñskiej
skrzypaczki, cz³onkini Radomskiej Orkiestry Kameralnej, ma ju¿ prawie trzy lata. Mówi po polsku i japoñsku. W czasie, kiedy mama
koncertuje Rinka przebywa
pod opiek¹ radomskiej
„babci” oraz pañ z biura Orkiestry. Zapytana przez nas
czy chodzi ju¿ do przedszkola odpowiedzia³a zdecydowanie: nie. - A czy bêdzie
chodziæ? – Jeszcze nie wiem
– zastanowi³a siê Rinka. - A
co robi twoja mama? Tu Rinka pokaza³a nam r¹czkami,
jak mama gra na skrzypcach.
Najpewniejszy jest jêzyk
miêdzynarodowy.
JEDNAK BY£!
Wiele mówi siê o czêstych
nieobecnoœciach w Radomiu pos³a Armanda Ryfiñskiego z Ruchu Palikota.
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Tymczasem w poniedzia³kowy wieczór widziano pos³a
w radomskiej kawiarni Teatralna, w której spo¿ywa³
kolacjê wraz z nieznan¹ nam
pani¹.
Warto przyjechaæ do Radomia, bo w lokalach jest
taniej ni¿ w stolicy.
DO KÓ£ECZKA
Podczas niedzielnej Biesiady Poetów, Gawêdziarzy i
Twórców Ludowych w Zwoleniu dziêkowano wspó³organizatorom Czarnoleskich
Spotkañ Sobótkowych. Poniewa¿ nie by³o nikogo z
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Sycynie do odebrania dziêkczynnego dyplomu poproszono starostê zwoleñskiego, Waldemara Urbañskiego. Chocia¿ ten bardzo krygowa³ siê, t³umacz¹c, ¿e z
Ko³em Gospodyñ Wiejskich
³¹czy go tylko miejsce zamieszkania, niemniej jednak dyplom odebra³.
Mo¿e teraz zostanie
cz³onkiem?
WIRTUALNIE
NAGRODZENI
Blisko dwie godziny
trwa³o oczekiwanie na werdykt jurorów X Miêdzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, zakoñczonego w miniony pi¹tek. Nic
dziwnego, ¿e potencjalnym

n- Ja te¿ oka¿ê panu gest –

n

- Zawsze marzy³am o tym,
by œpiewaæ w zespole ludowym - Anna Wieczerzyñska,
dyrektor zwoleñskiego Domu
Kultury podczas niedzielnej
Biesiady Gawêdziarzy, Poetów i Œpiewaków Ludowych.

Adam Bielan, eurodeputowany z naszego regionu (z lewej), przekaza³ 20 tysiêcy
z³otych na rzecz dzieci z radomskiej œwietlicy Caritas.
Dziêkowa³ mu ksi¹dz Grzegorz Wójcik, dyrektor tej diecezjalnej organizacji.

nS³uszn¹ liniê ma nasza w³adza! Cytat z filmu „Miœ” ilustruje

oblicze prezydenta Andrzeja Kosztowniaka podczas wtorkowego otwarcia nowej ulicy Mieszka I w Radomiu. Na szefa,
do którego brakuje mu jeszcze wielu kilogramów (tu kolejny
cytat z „Misia”: „ka¿dy kilogram obywatela z wy¿szym wykszta³ceniem szczególnym dobrem narodu”) patrzy Kamil
Tkaczyk, szef miejskich drogowców (z lewej).
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nRola

laureatom zabrak³o cierpliwoœci, by odebraæ statuetkê
ustawion¹ na honorowym
miejscu. Kiedy wiêc wreszcie dyrektor teatru Zbigniew
Rybka i inni odczytali wer-

dykt, ani statuetki, ani dyplomów nie by³o ju¿ komu
wrêczyæ.
Wirtualne nagrody te¿
ciesz¹.
Barbara KOŒ

Przemys³aw Bednarczyk z
wielk¹ wpraw¹ i nonszalancj¹ opowiada³ o ostatnich bitwach powstania styczniowego, których inscenizacjê
przygotowa³ w niedzielê w
radomskim skansenie.

ksiêdza jest zawsze
trudna, bo trzeba siê ogoliæ.
Pawe³ £uk – Murawski, radomianin kultywuj¹cy przedwojenne tradycje u³añskie i policyjne, podczas niedzielnej
inscenizacji w skansenie.

Faceci znaj¹ siê na biustonoszach
n
Rozmowa „Echa”

Monika Daszkowska: *
Brafitting,czyli profesjonalny dobór biustonoszy, do tej
pory zarezerwowany by³
wy³¹cznie dla kobiet. Co
sk³oni³o pana do wziêcia
udzia³u w kursie dla brafitterów?
- Prowadz¹c sklepy z bielizn¹ od ponad 20 lat, nauczy³em siê bardzo wiele jeœli chodzi o dobór biustonoszy. Jednak wiele firm, z którymi wspó³pracujê, zachêca³o mnie do wziêcia
udzia³u w specjalnym szkoleniu. Uzna³em, ¿e taki jest
wymóg czasów i mi³o by³oby
mieæ równie¿ jakieœ potwierdzenie swoich umiejêtnoœci.
* Co zmieni³o siê w kwestii, obecnej w ¿yciu kobiet
od ponad 100 lat?
- Kiedyœ paniom, zw³aszcza z bardzo du¿ym biustem, by³o naprawdê trudno
kupiæ biustonosz, by³o to
wrêcz niemo¿liwe. Producenci skupiali siê na misecz-

kach A, B, C, D czasami E i to
by³ koniec. Wspó³czeœnie
rozpiêtoœæ rozmiarów przyprawia o zawrót g³owy. Miseczki zaczynaj¹ siê od A, a
koñcz¹ nawet na N. S¹ te¿
ró¿ne rozmiary pod biustem. Dziêki temu szczup³a
pani z naprawdê du¿ym
biustem bez problemu
znajdzie dla siebie odpowiedni biustonosz. Jest te¿
mnóstwo kolorów i fasonów. W dodatku firmy mog¹
uszyæ te¿ biustonosz na zamówienie i to w ró¿nych
rozmiarach.
* Czy wed³ug pana kobiety s¹ obecnie bardziej
œwiadome tego jak wa¿ny
jest odpowiedni dobór bielizny?
- Coraz wiêcej pañ zdaje
sobie sprawê z tego, ¿e odpowiedni biustonosz ma
bardzo du¿e znaczenie zarówno dla ich sylwetki, jak i
zdrowia. Zdarza siê jeszcze,
¿e mam klientki, które przychodz¹ z poranion¹ skór¹

S³awomir Kazimierczuk

Polski i podró¿e.

Ma 46 lat. Pochodzi z Radomia i tu, wraz z ¿on¹
Ann¹, prowadzi salony bielizny Hebe. Pracuje
w bran¿y bieliniarskiej od 1990 roku. Ukoñczy³ kurs brafittingu i jest jedynym mê¿czyzn¹ w kraju, który zajmuje siê doborem biustonoszy paniom. Ma dwoje dzieci: córkê (17
lat) i syna (21 lat). Pasjonuj¹ go praca, historia

pod biustem. S¹ to kobiety,
które maj¹ Ÿle dobran¹ bieliznê, a to dlatego, ¿e panuje
ogólna tendencja zawê¿ania
obwodów. Wtedy pomagam
im, dobieraj¹c w³aœciwy rozmiar.
* A co s¹dz¹ klientki o
mê¿czyŸnie - brafitterze.
Nie krêpuje ich pan?
- Rzeczywiœcie, niektóre
panie mog¹ czuæ siê nieco
skrêpowane tym i ja to w
pe³ni rozumiem, dlatego
na pocz¹tku staram siê porozmawiaæ z klientk¹, poniek¹d wybadaæ jak¹ jest
osob¹, wcieliæ siê rolê psy-

chologa. Na pewno trudniej jest doradzaæ nowej
klientce. Sta³e s¹ ju¿ przyzwyczajone do mnie. Rozmawiaj¹ ze mn¹ na ró¿ne
tematy, a nawet czasami siê
zwierzaj¹. Prosz¹ czêsto o
radê, jak¹ bieliznê wybraæ
na konkretn¹ okazjê. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e liczy siê odpowiednie podejœcie i pokazanie klientce,
¿e jest siê profesjonalist¹ w
tym, co siê robi, a wtedy
mo¿na liczyæ ju¿ na jej zaufanie.
* Dziêkujê za rozmowê.

n- U nas zawsze macie zielone œwiat³o! - Kazimierz Fr¹k, prezes

radomskiej firmy Kombud (z prawej) i profesor Zbigniew £ukasik, rektor radomskiego uniwersytetu podczas przekazania
uczelni nowoczesnej pracowni systemów ruchu kolejowego.

DIABLI NADALI
PAN MIECIO
Obywatel, przechodz¹cy ulic¹ ¯eromskiego obok
przystanku miejskich linii naprzeciwko koœcio³a bernardynów œpiewa³ w najlepsze. Nie by³ zbyt trzeŸwy, to fakt,
ale i tak zwróci³ uwagê oczekuj¹cych. - To jeszcze nic – powiedzia³a jedna z pañ. - Tu kiedyœ chodzi³ taki Miecio. Jednego dnia œpiewa³ pieœni religijne, a nastêpnego nieprzyzwoite. I co by³o robiæ? Trzeba by³o s³uchaæ...
Mia³ bardzo zró¿nicowany repertuar.
NA PAPIERZE
Jedna z warszawskich bibliotek oferuje mo¿liwoœæ ogl¹dania p³atnych stron internetowych z dziennikami urzêdowymi
– tak¹ informacjê mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej biblioteki. Radomianin, który chcia³ skorzystaæ z tej nowoczesnej formy bibliotekarskiej, najpierw przeszed³ d³ug¹ drogê
wyjaœniania o co chodzi, a gdy ju¿ siê wszystko wyjaœni³o i
zbli¿a³ siê moment uruchomienia komputera, pani z archiwum zwyczajnie przynios³a potrzebne dzienniki.
Papier to jednak papier.
ZAS£U¯ENI
Jakieœ fatum towarzyszy³o uroczystoœci poniedzia³kowemu ods³oniêciu tablic ku czci zas³u¿onych radomian. Na tablicyupamiêtniaj¹cejmajoraMicha³aTadeuszaBrzêk–Osiñskiego znalaz³o siê niew³aœciwe, zdaniem znawców, zdanie,
jakoby major za m³odu by³ dowódc¹ Szwadronu 72 PP, gdy¿
by³ to Szwadron Radomski. Gorsza przygoda spotka³a goœci
uroczystoœci ods³oniêcia tablicy ku czci profesora Wojciecha
Kalinowskiego na Muzeum imienia Malczewskiego. Przed
wejœciem do muzeum - z uwagi na wiek - ma³¿onkê profesora
i emerytowan¹ dyrektorkê miejskiej biblioteki zaproszono do
windy. Winda zaciê³a siê w po³owie schodów i trzeba by³o
ca³ej muzealnej ekipy technicznej, aby uwolniæ damy.
Zas³u¿eni dali znak, ¿e patrz¹?
/bk/

