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TydzieÅ„ przed Przedborzem swoje Å›wiÄ™to obchodziÅ‚o Radomsko. WystÄ™py znanych gwiazd,
pokazy, wystawy, bicie rekordu Polski to tylko niektÃłre z atrakcji, jakie przygotowano z okazji XVII
edycji Dni Radomska, ktÃłre odbywaÅ‚y siÄ™ w dniach 18-19 czerwca. Na zakoÅ„czenie, jako
gÅ‚Ãłwna gwiazda tegorocznego Å›wiÄ™ta miasta, zaÅ›piewaÅ‚a Kasia Kowalska. Na koncercie Kasi
nie mogÅ‚o zabraknÄ…Ä‡ jej fanÃłw z Przedborza.
Impreza, ktÃłra odbywaÅ‚a siÄ™ w Parku SolidarnoÅ›ci przy ul. Armii Krajowej, przyciÄ…gnÄ™Å‚a
prawdziwe tÅ‚umy. SobotniÄ… czÄ™Å›Ä‡ otworzyÅ‚ hip-hopowiec Borek. Po nim wystÄ…piÅ‚a
czÄ™stochowska grupa rockowa Zegarmistrz Czasu, a potem w rytmach reggae porwaÅ‚a
publicznoÅ›Ä‡ Marika. Wieczorem zagraÅ‚ pop-rockowy zespÃłÅ‚ Video, z ktÃłrym publicznoÅ›Ä‡
zaÅ›piewaÅ‚a takie przeboje, jak &bdquo;Papieros&rdquo;, &bdquo;Szminki rÃłÅź&rdquo; czy
&bdquo;IdÄ™ na plaÅźÄ™&rdquo;, do zaÅ›piewania ktÃłrego wokalista Wojciech Å•uszczykiewicz
zaprosiÅ‚ na scenÄ™ kilkunastu radomszczan.

W niedzielÄ™ moÅźna byÅ‚o obejrzeÄ‡ pokaz karate kyokushin, przygotowano takÅźe specjalne
programy dla dzieci. W czÄ™Å›ci koncertowej wystÄ…piÅ‚ zespÃłÅ‚ Monitor, a po nim PaweÅ‚ Stasiak
z zespoÅ‚em Papa D zaÅ›piewaÅ‚ nie tylko swoje nowe utwory, ale przede wszystkim przypomniaÅ‚
te, znane wiÄ™kszoÅ›ci, z czasÃłw Papa Dance, jak &bdquo;Nasz Disneyland&rdquo;,
&bdquo;PocztÃłwka z wakacji&rdquo;, &bdquo;Gdzie jest Ola&rdquo;. WspomniaÅ‚ teÅź koncert, ktÃłry
zagraÅ‚ przed laty w Radomsku.
- Za kaÅźdym razem, jak przyjeÅźdÅźamy w miejsca, w ktÃłrych byliÅ›my bardzo dawno temu ciekawi
nas jakie bÄ™dÄ… reakcje. 20 lat to doÅ›Ä‡ duÅźo. Z takim czasem zwiÄ…zana jest zmiana pokolenia.
Fajnie, Åźe sÄ… osoby, ktÃłre byÅ‚y w latach 80-tych na naszych koncertach. Cieszymy siÄ™ teÅź, Åźe
przyprowadziÅ‚y one zupeÅ‚nie nowe osoby, ktÃłre Å›piewajÄ… piosenki znane z anten radiowych z
bieÅźÄ…cych notowaÅ„, jak rÃłwnieÅź te stare. To wszystko siÄ™ miksuje i jest dobra energia.
DziÄ™kujÄ™ caÅ‚ej publicznoÅ›ci! - powiedziaÅ‚ nam podczas krÃłtkiego wywiadu.

Tegoroczne Dni Radomska nie mogÅ‚y siÄ™ odbyÄ‡ bez bicia kolejnego rekordu. W Parku
SolidarnoÅ›ci zbudowano drewnianÄ… Å‚awkÄ™ o dÅ‚ugoÅ›ci 94 metrÃłw, ktÃłra pomieÅ›ci aÅź 190
osÃłb. Po jej odsÅ‚oniÄ™ciu Przedstawiciele Towarzystwa Kontroli RekordÃłw Niecodziennych dokonali
oficjalnego pomiaru i wrÄ™czyli prezydent Radomska certyfikat potwierdzajÄ…cy wpisanie Å‚awki do
Polskiej KsiÄ™gi RekordÃłw i OsobliwoÅ›ci, jako najdÅ‚uÅźszej drewnianej Å‚awki w Polsce. ZespÃłÅ‚
Papa D dowiedziawszy siÄ™ o tym zrobiÅ‚ sobie pamiÄ…tkowÄ… fotografiÄ™ na tej nowej atrakcji
Radomska.
Dni Radomska zakoÅ„czyÅ‚ wystÄ™p zdobywczyni tegorocznej Superjedynki, Kasi Kowalskiej.
Piosenkarka oprÃłcz wÅ‚asnych wykonaÅ‚a takÅźe utwory Grzegorza Ciechowskiego i CzesÅ‚awa
Niemena. Fani zaÅ›piewali z artystkÄ… wszystkie piosenki i dÅ‚ugo nie pozwolili jej zejÅ›Ä‡ ze sceny.
WÅ›rÃłd fanÃłw, przy samej barierce, ustawiÅ‚a siÄ™ ekipa z Przedborza (pozdrowienia!). Warto
dodaÄ‡, Åźe w zespole Kasi na perkusji zagraÅ‚ pochodzÄ…cy z Radomska PrzemysÅ‚aw Pacan.
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WystÄ™pom artystycznym towarzyszyÅ‚y wystawy, przygotowane przez muzeum, bibliotekÄ™
miejskÄ…, dom kultury czy turnieje sportowe, ktÃłre zorganizowaÅ‚ MOSiR.
WiÄ™cej zdjÄ™Ä‡ z koncertÃłw oraz bicia rekordu moÅźna obejrzeÄ‡ na Forum Przedborza.(pg)
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