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Skwer na Placu Wolności w Radzyniu Podlaskim od 21 maja 2015 
roku nosi imię Podróżników. Informuje o tym tablica odsłonięta przez bur-
mistrza Jerzego Rębka wspólnie z „żywą legendą kajakarstwa”, Podróżni-
kiem Roku 2015 w konkursie National Geographic – Aleksandrem Dobą, 
który był gościem 13. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”. Ka-
jakarz odsłonił również poświęconą mu tabliczkę – pierwszą upamiętnia-
jącą wizyty sławnych podróżników w Radzyniu.

„Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami” to wspólne przedsięwzię-
cie Radzyńskiego Stowarzyszenia „Podróżnik”, Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury i Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego PTTK nr 21 przy 
I Liceum Ogólnokształcącym. Od początku organizacyjnie i finansowo 
wspierał je Jerzy Rębek – wówczas poseł na Sejm RP, obecnie burmistrz 
Radzynia. Dzięki niemu w grudniu 2014 r. powstał pomysł utworzenia 
Skweru Podróżników – pierwszego takiego przedsięwzięcia w Polsce. – 
Chcemy, by każdy podróżnik przyjeżdżający do Radzynia odsłaniał swoją 
tabliczkę, która będzie upamiętnieniem jego wizyty w naszym mieście – 
mówił włodarz miasta. Jerzy Rębek podkreślił, że ta inicjatywa obrazu-
je zainteresowanie środowiska radzyńskiego spotkaniami z ciekawymi 
ludźmi. – Będzie tu wiele tabliczek upamiętniających ważnych, ciekawych 
ludzi, którzy zasłynęli nie tylko w Polsce, ale i na świecie – zapowiedział 
burmistrz Radzynia. Każda z nich jest w kształcie łapy niedźwiedzia (na-
wiązanie do herbu Radzynia), w którą wpisane jest imię i nazwisko po-
dróżnika. W ten sposób niedźwiedź symbolicznie wędruje po skwerze.

Od 2015 roku swoje tabliczki na Skwerze Podróżników w Radzyniu 
odsłonili:
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1) Aleksander Doba (21 V 2015 r.)

2) Artur Orzech (17 IX 2015 r.)
3) Romuald Koperski (4 XII 2015 r.)
4) Elżbieta Dzikowska, wspólną tabliczkę z Tony Halikiem (15 III 2016 r.)

Tomasz Młynarczyk

Jarosław Kurzawa
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5) Nela Mała Reporterka (19 VI 2016 r.)
6) Arkady Paweł Fiedler, wspólną tabliczkę z Arkadym Fiedlerem i Arka-
dym Radosławem Fiedlerem (22 XI 2016 r.)
7) Marek Kamiński (6 II 2017 r.)

8) Jacek Pałkiewicz (7 V 2017 r.)
9) Tomek Michniewicz (18 IX 2017 r.)
10) Piotr Pustelnik (17 XI 2017 r.)
11) Marek Fiedler (23 III 2018 r.)
12) Szymon Radzimierski (3 VI 2018 r.)

5-lecie „radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
23 czerwca 2017 roku z okazji jubileuszu 5-lecia „Radzyńskich Spot-

kań z Podróżnikami” w Galerii „Oranżeria” Radzyńskiego Ośrodka Kul-
tury odbył się wernisaż karykatur podróżników autorstwa Przemysława 
Krupskiego. Na wystawie zaprezentowanych zostało dwadzieścia obszer-

Tomasz Młynarczyk
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nych i niezwykle starannie opracowanych plansz. Każda została poświę-
cona odrębnej edycji „Spotkań”. Na każdej honorowe miejsce zajmowała 
oczywiście karykatura podróżnika, pod nią umieszczona została informa-
cja biograficzna, z prawej strony zaś – krótka relacja ze spotkania w Radzy-
niu: sześć zdjęć z komentarzami oddającymi treść i atmosferę spotkania.

Tak więc i wystawa, i wernisaż stały się okazjami nie tylko do podzi-
wiania wspaniałych, perfekcyjnych warsztatowo, ale także pełnych życzli-
wości i ciepła karykatur autorstwa Przemysława Krupskiego (wręczanych 
każdorazowo gościom „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” w ramach 
podziękowania za przyjęcie zaproszenia do Radzynia). Również do wspo-
mnień i podsumowania dwudziestu edycji „Spotkań”, które odbyły się w 
Radzyniu w ciągu ostatnich 5 lat.

Kilka NaJ...
Inicjator i organizator „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” – Ro-

bert Mazurek, dokonał ich podsumowania. Zaczął od rekordów frekwen-
cji. Przypomniał, że najbardziej popularne okazało się spotkanie z Nelą 
Małą Reporterką, na które przybyło ponad 800 osób, palmę pierwszeń-
stwa musiał jej oddać nawet król podróżników – Wojciech Cejrowski, któ-
ry zgromadził 750-osobową widownię, a i tak było to odnotowane przez 
niego jako drugie co do liczebności spotkanie z publicznością w Polsce (po 
Krakowie). Kolejni byli: Jarosław Kret (700 osób), Aleksander Doba (600), 
Tadeusz Chudecki (400), Marek Kamiński (400), Elżbieta Dzikowska (200). 
W sumie w spotkaniach uczestniczyło blisko 5000 osób.

Najbardziej oryginalną formę miało według Roberta Mazurka spot-
kanie z Arkadym Radosławem Fiedlerem – była to plenerowa biesiada 
przy ognisku w I LO, za najbardziej spektakularną edycję uznał „Afry-
kański Tydzień w Radzyniu Podlaskim”, podczas którego mieliśmy oka-
zję 7 dni gościć dzieci z Afryki z ich opiekunami; za niosące najciekawsze 
przesłania: z Romualdem Koperskim, Stefanem Czernieckim. Podróżnicy 
goszczący w Radzyniu wędrowali w różny sposób: boso (Wojciech Cej-
rowski), rowerem (Robert Maciąg), kajakiem (Aleksander Doba), samolo-
tem (Tadeusz Chudecki), ciężarówką (Romuald Koperski), małym fiatem 
126p (Arkady Paweł Fiedler), starym subaru (Barbara Dmochowska)…
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Obfite owoce
A efekty? Kontakty podróżników z Radzyniem nie zamykają się po 

ich wyjeździe z naszego miasta. Wspominają i ciepłe przyjęcie, i wielkie 
zainteresowanie ich spotkaniami, a także fascynujące zabytki Radzynia.

Jeden z gości – Stefan Czerniecki jako autor reportaży podróżniczych 
„Za siódmą górą” emitowanych w TV Republika, powrócił do Radzynia, 
by zrealizować o naszym mieście nie jeden, ale cykl programów, głównie o 
Pałacu Potockich, które dały nam ogólnopolską, darmową promocję. Roz-
mowy z Martyną Wojciechowską wprawdzie dotychczas nie doprowadzi-
ły do ustalenia terminu jej wizyty w naszym mieście (głównie z powodów 
osobistych podróżniczki data wizyty była wielokrotnie przesuwana), ale 
zainteresowały ją naszym miastem, dzięki czemu Pałac Potockich znalazł 
się na liście kandydatów – a potem zwyciężył w plebiscycie na „7 nowych 
cudów Polski” ogłoszonym przez „National Geographic Traveler”, które-
go Martyna Wojciechowska jeszcze do niedawna była redaktor naczelną. 
W 2015 roku wiele mediów ogólnopolskich informowało o tym fakcie. Na 
zdjęciach Romualda Koperskiego płynącego samotnie przez Atlantyk wi-
dzimy podróżnika z serami ze Spomleku – to także efekt wizyty podróżni-
ka w naszym mieście.

Po wizycie Tadeusza Chudeckiego powstał pomysł „Radzyńskich 
Podróży Teatralnych”, w efekcie czego mogliśmy podróżnika-aktora po-
dziwiać na radzyńskiej scenie z Violettą Arlak (wójtową/senatorową z 
„Rancza”) w spektaklu pt. „Przyszedł mężczyzna do kobiety”.

Do maja 2018 roku odbyły się jeszcze trzy przedstawienia: „Czas 
na miłość z udziałem Marzanny Graff i Aleksandra Mikołajczaka, „Desz-
czowa piosenka” w wykonaniu uczniów XXXIII Dwujęzycznego Liceum 
Ogólnokształcącego w Warszawie oraz „Dziś wieczór z teatru do kabare-
tu” z Katarzyną i Cezarym Żakiem.

wiedza, integracja, promocja
W 2016 roku powstało Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”, 

które ustanowiło medal pamiątkowy. Jest on wręczany kolejnym gościom, 
otrzymali go także  wspierający, współtworzący i promujący „Radzyńskie 
Spotkania z Podróżnikami”.

Jako pierwszy medal otrzymał Jerzy Rębek, który – jak podkreślił 
prezes Stowarzyszenia – popierał i wspierał od początku tę inicjatywę, 
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najpierw jako poseł, obecnie jako burmistrz. Następnie inicjator i organi-
zator „Spotkań” wręczył medale kolejnym osobom i instytucjom. W tym 
licznym gronie znaleźli się: wójt Wiesław Mazurek, Radzyńskie Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Lokalnych, firma dr Gerard, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu, Janusz 
Chmielarz, Cezary Czarniak, Zbigniew Czuryło, Bogdan Fijałek, Hanna 
Gołoś, Ewa Grodzka, Piotr Kopeć, Grażyna Kratiuk, Przemysław Krupski, 
Dariusz Magier, Małgorzata Mazurek, Tomasz Młynarczyk, Karol Niewę-
głowski, Tadeusz Pietras, Anna Wasak, Paweł Żochowski, Echo Katolickie, 
Słowo Podlasia, Tygodnik Podlaski, Wspólnota, iledzisiaj.pl, radzyninfo.
pl i podlasie24.pl.

Co dalej?
„Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami” organizowane są nadal z 

częstotliwością cztery razy w roku. W kolejnym sezonie cyklu nasze miasto 
odwiedzili: Tomek Michniewicz (19 IX 2017 r.), Piotr Pustelnik (17 XI 2017 r.), 
Maria i Przemysław Pilichowie (24 I 2018 r.), Marek Fiedler (22-23 III 2018 r.), 
Dariusz Czerniak (16 V 2018 r.) i Szymon Radzimierski (3 VI 2018 r.).

Tomek Michniewicz odsłaniając swoją tabliczkę powiedział,że Ra-
dzyń jest znany w środowisku podróżników, i że zaszczytem jest otrzyma-
nie zaproszenia od organizatorów „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”.

Wystawa karykatur Przemysława Krupskiego z okazji 5-lecia „Ra-
dzyńskich Spotkań z Podróżnikami” nie zakończyła na wernisażu swego 
żywota – była prezentowana m.in. w szkołach, jednostkach kultury i urzę-
dach. Wszystkich zainteresowanych jej ekspozycją prosimy o kontakt pod 
adresem radzyn@op.pl 


