
 A P E L  
Rady Miejskiej w Radomiu  

do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Donalda Tuska 
przyj ęty na sesji w dniu 25 sierpnia 2008r.  

w sprawie  
powołania w Radomiu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej 

 
 
Rada Miejska w Radomiu zwraca się z apelem do Pana Premiera o pomoc w powołaniu 
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Radomiu. 

Radom – czternaste co do wielkości miasto w Polsce – stanowi najlepiej dostępny ośrodek dla 
okręgu liczącego około miliona mieszkańców. Na mapie kraju region radomski wyróŜnia się 
wysokim przyrostem naturalnym ludności. Wśród czterdziestu największych polskich miast – 
powyŜej 100 tysięcy mieszkańców – Radom posiada największy odsetek ludności w wieku 
przedprodukcyjnym. Jednak obecnie większość absolwentów szkół średnich wyjeŜdŜa na 
stałe z Radomia. Powodem są niewielkie moŜliwości kształcenia na poziomie akademickim, 
zwłaszcza w dziedzinach humanistycznych. Radom posiada bowiem tylko jedną publiczną 
uczelnię o profilu technicznym, podczas gdy wiele porównywalnych miast ma dwie lub 
więcej publicznych uczelni o róŜnych profilach. 

Radomskie bezrobocie – najwyŜsze wśród wspomnianych czterdziestu miast – jawi się nie 
tylko jako skutek upadku przemysłu, ale przede wszystkim – konsekwencja odpływu 
najbardziej kreatywnej warstwy społecznej. Aspekt ekonomiczny sprawia równieŜ, Ŝe wiele 
osób nie stać na studia w innych miastach bądź na płatnych uczelniach prywatnych. 

Brakuje w Radomiu instytucji, które mogą kształcić, zatrzymywać i przyciągać kapitał 
intelektualny. Nie licząc Gdyni Radom jest największym w Polsce miastem nieposiadającym 
publicznej uczelni o profilu humanistycznym. 

Opisany problem narasta od kilkudziesięciu lat, w przeciągu których miało miejsce 
wyprowadzanie z Radomia instytucji o znaczeniu regionalnym do miast ościennych, przede 
wszystkim Kielc i Warszawy. Dość wspomnieć, iŜ radomską proweniencję posiadają dwie 
największe uczelnie wyŜsze w Kielcach. Dodatkowo po wypadkach Czerwca 1976 celowo 
wstrzymano wszelką działalność inwestycyjną w Radomiu. Niski poziom wyposaŜenia               
w infrastrukturę publiczną był podnoszony jako jeden z powodów pozbawienia Radomia 
statusu wojewódzkiego. Tymczasem utrata rangi administracyjnej staje się przyczynkiem do 
dalszej marginalizacji miasta. W tym świetle argumentacja pani minister Barbary Kudryckiej, 
iŜ wobec bliskości Kielc, Lublina i Warszawy nie ma potrzeby powołania w Radomiu 
wyŜszej szkoły zawodowej – jest trudna do przyjęcia. 

Jesteśmy przekonani, iŜ wzmocnienie środowiska akademickiego to najlepsza droga do 
przełamania kryzysu społecznego w Radomiu. Najpilniejszym krokiem w tym względzie jest 
utworzenie publicznej uczelni o profilu humanistycznym. Pragniemy, by w przyszłości 
osiągnęła ona status uniwersytetu i oferowała pełny wachlarz kierunków kształcenia – co jest 
standardem w tej wielkości miastach europejskich. 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 
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