
Przedstawiciele świata 
nauki, samorządu, polityki 
oraz Kościoła weszli w skład 
Komitetu na rzecz Utworzenia 
w Radomiu Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego. W skład 
Komitetu wchodzą m.in. były 
premier Jan Olszewski
oraz rektorzy KUL, UMCS
i Politechniki Radomskiej. 

Posłanka Marzena Wróbel, 
która stoi na czele Komitetu, po-
wiedziała, że sprawa utworzenia 
Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego to dzieło nie na najbliższe 
2–3 lata, lecz perspektywa dłuż-
sza. – Mimo to nie możemy stać 
biernie – mówiła na spotkaniu 
w gmachu radomskiego semina-
rium. – Trzeba podjąć wszelkie 
działania w celu zdynamizowa-
nia naszego regionu. Jedną z ta-
kich spraw jest właśnie nasz Uni-
wersytet. Komitet realizuje w ten 
sposób również testament zmar-
łego bpa Jana Chrapka, który 
był orędownikiem utworzenia w 

Radomiu wyższej uczel-
ni pod patronatem syna 
ziemi radomskiej, Jana z 
Czarnolasu. 

Uniwersytet miałby 
powstać na bazie kilku 
uczelni: ośrodka zamiejscowego 
UMCS, Wydziału Teologicznego 
UKSW w Warszawie – Instytutu 
Teologicznego w Radomiu, Poli-
techniki Radomskiej oraz Wyż-
szej Szkoły Zawodowej, która ma 
powstać niebawem w Radomiu. 

Były premier Jan Olszewski 
powiedział, że Uniwersytet w Ra-

domiu to rzecz, która te-
mu miastu należy się od 
dawna. – To jest kwe-
stia wyrównania krzyw-
dy – mówił. – Gdyby nie 
wypadki radomskie, ta-

ka uczelnia powstałaby zapewne 
jeszcze za czasów Gierka. 

Bp Zygmunt Zimowski, go-
spodarz spotkania, zwrócił się 
do ludzi dobrej woli, aby na 
każdym kroku podejmowali 
wysiłek na rzecz utworzenia 
takiej uczelni w grodzie nad 
Mleczną. RM
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Mimo upalnego lata 
kalendarz wydarzeń 

diecezjalnych jest mocno 
napięty. Nieprzerwanie 
trwa nawiedzenie kolej-
nych parafii przez Matkę 
Bożą w znaku Jasnogórskiej 
Ikony. Każdego dnia do-
chodzi nowa wspólnota, 
która przeżywa to wyjąt-
kowe wydarzenie. Mijają 
już trzy miesiące od roz-
poczęcia peregrynacji. O 
tym okresie piszemy na s. 
IV i V. Wracamy też do ko-
ronacji papieskimi korona-
mi wizerunku Matki Bożej 
Miłosierdzia w Skarżysku-
-Kamiennej, która miała 
miejsce przed rokiem. Od 
tamtego czasu ruch piel-
grzymkowy do tego miej-
sca podwoił się. 

Dni z Rolnictwem Ekologicznym w 
Radomiu zgromadziły prawie 35 wy-

stawców z całej Polski, w tym producentów 
maszyn rolniczych, pasz, środków ochrony 
roślin i nawozów ekologicznych, prze-
twórców produktów ekologicznych oraz 
producentów ekologicznego materiału 
siewnego. Prawie stu doradców ze wszyst-
kich ośrodków Doradztwa Rolniczego w 
kraju, które zajmują się rolnictwem eko-
logicznym, wzięło udział w konferencji i 
w praktycznych szkoleniach na doświad-
czalnych polach uprawnych w Puławach i 
w Radomiu. Wszyscy, którzy wzięli udział 

w spotkaniu, obejrzeli 
nowoczesne maszyny do 
produkcji ekologicznej, 
jak płomieniowy wypa-
lacz chwastów, głębosz 
do spulchniania ziemi i 
opielacz szczotkowy. 

W STRONĘ EKOLOGII

Podpatrywano
z bliska,
jak wygląda 
głębosz
i opielacz 
szczotkowy

RADOMSKIAVE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Radomiu

Miastu należy się od dawna 

KR
YS

TY
N

A 
PI

O
TR

O
W

SK
A

AL
. D

O
M

IN
IK

 D
RY

JA

ZA TYDZIEŃ
  W „Panoramie parafii”: 

PARAFIA PW. PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO W WIELKIEJ WOLI 
PARADYŻU

  Pracowite WAKACJE W POLICJI

MARTA DEKA
redaktor wydania

Bp Zygmunt 
Zimowski wita 
premiera Jana 
Olszewskiego
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W trosce o trzeźwość

MIEDZNA MUROWANA. 
Od dziewięciu lat w tutejszej 
stanicy harcerskiej Klub Abs-
tynencki „Opoka” organizu-
je Forum Trzeźwościowe, na 
które przybywają terapeuci i 
członkowie ruchów Anonimo-
wych Alkoholików z kilku wo-
jewództw centralnej Polski. W 
spotkaniu uczestniczyli rów-
nież reprezentanci władz sa-
morządowych oraz duszpaste-
rze z Opoczna i okolicznych 
parafii, łącznie około stu osób. 
Obecni wysłuchali wykładów 
prowadzonych przez specjali-
stów w dziedzinie uzależnień. 
– Celem Forum – mówi Jan 

Wieruszewski, przewodniczą-
cy Miejskiej Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych – jest integracja ru-
chów trzeźwościowych, a jed-
nocześnie wzajemne umacnia-
nie się w dążeniu do trzeź-
wości.

Klub Abstynencki „Opoka”, 
którego członkowie tworzy-
li stół prezydialny Forum (na 
fotografii), założony został w 
czerwcu 1994 r. Obecnie liczy 
69 członków. Są wśród nich 
zarówno uzależnieni od alko-
holu, jak również ich bliscy. 
Siedziba „Opoki” mieści się w 
Opocznie przy ul. Rolnej 5.

Pomoc niepełnosprawnym dzieciom
CARITAS. Z inicjatywy Fundu-
szu im. bp. Jana Chrapka utwo-
rzono stypendium dla niepełno-
sprawnych dzieci. Pierwszą zbiór-
kę na rzecz stypendium przepro-
wadzili studenci z Akademickie-
go Koła „Caritas” w radomskim 
amfiteatrze podczas koncertu „Tu 
es Petrus”. Zebrano wówczas 12 
tysięcy złotych. Posłużą one dzie-
ciom i młodzieży, których edu-
kacja jest utrudniona z powodu 
ich niepełnosprawności. Środki z 
tej zbiórki to dopiero początek. 
– Każdy może wesprzeć dzieci i 

zostać darczyńcą – poinformo-
wał Zbigniew Miazga z Funduszu 
im. bp. Jana Chrapka. Darczyńca-
mi mogą być osoby prawne i pry-
watne. Pomoc nie będzie anoni-
mowa, gdyż osoby te będą znały 
swojego podopiecznego, a przez 
to będą mogły śledzić jego losy.

Deklaracje i wnioski dla dar-
czyńców będą dostępne w siedzi-
bie Funduszu im. bp. Jana Chrap-
ka przy ul. Kościelnej 5 w Rado-
miu już w sierpniu. Program sty-
pendialny zacznie funkcjonować 
od nowego roku szkolnego. 

Lekcja pamięci. Radom 1976
RADIO PLUS RADOM zajęło 
jedno z pierwszych miejsc w ogól-
nopolskim programie „Patriotyzm 
jutra”. Na zaproszenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go Kazimierza M. Ujazdowskiego 
wpłynęło ponad 500 projektów. 
Propozycja Radia Plus Radom zo-
stała zatytułowana „Lekcja pamię-
ci. Radom 1976”. W ramach pro-
jektu zostało wyemitowanych 19 
audycji nawiązujących do radom-
skiego protestu z czerwca 1976 r. 
Audycje dopełnia strona interne-
towa (www.plus.radom.pl), która 
udostępnia nagrania oraz przeka-
zuje bieżące informacje o wyda-
rzeniach rocznicowych Czerwca 
1976. Ponadto wydrukowano pla-
katy promujące akcję. We wszyst-

kich parafiach leżących w zasięgu 
działania rozgłośni propagowa-
no i zapraszano do słuchania au-
dycji. Pamiątką rzeczową są 4 ty-
siące płyt z nagranymi audycjami. 
Zostały one wręczone w dniu za-
kończenia roku szkolnego gimna-
zjalistom i licealistom.

Ksiądz dziekan Sił Powietrznych

RADOM–WARSZAWA. Bi-
skup polowy Tadeusz Płoski mia-
nował dziekanem Sił Powietrz-
nych ks. ppłk. Janusza Radzi-
ka, proboszcza parafii wojsko-
wej w Radomiu. Ks. Radzik po-

siada licencję pilota samoloto-
wego turystycznego. Wcześniej 
był kapelanem 9. Ośrodka Szko-
lenia Specjalistów Łączności dla 
Wojsk Lotniczych w Mrągowie i 
pełnił posługę w 10. Pułku Lot-
nictwa Myśliwskiego w Łasku. 
Tam miał okazję latać samolo-
tem MIG 21. Był także kapela-
nem w 25. Brygadzie Kawalerii 
Powietrznej w Tomaszowie Ma-
zowieckim i kapelanem Szkoły 
Wojsk Zmechanizowanych we 
Wrocławiu. Pełnił posługę dusz-
pasterską na Wzgórzach Golan. 
Obecnie ks. ppłk Radzik jest ka-
pelanem 2. Ośrodka Szkolenia 
Lotniczego w Radomiu i 1. Ko-
mendy Lotniska. Posługę w Or-
dynariacie Polowym WP rozpo-
czął w 1992 r.

KS
. I

RE
N

EU
SZ

 R
O

G
U

LS
KI

Nawiedzenie parafii garnizonowej. 
Ks. Janusz Radzik wita Matkę Bożą 
w znaku Jasnogórskiej Ikony
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Szef projektu i dyrektor rozgłośni 
ks. Jacek Wieczorek
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Zaginionemu pod Elbrusem
WSZECHŚWIĘTE. 9 lipca, w 
trzecią rocznicę zaginięcia pod 
szczytem Elbrus na Kaukazie 
ks. Wiesława Gibały, bp Ma-
rian Zimałek odsłonił i poświę-
cił pamiątkową tablicę. Jej fun-
datorzy – parafianie wspomi-
nają na niej swego proboszcza 
jako „kapłana o wielkim sercu 
i szczególnej charyzmie”, któ-
ry był cenionym wychowawcą 

dzieci i młodzieży. Tak też za-
pamiętała ks. Gibałę radomska 
parafia św. Maksymiliana, je-
go pierwsza placówka duszpa-
sterska. Ks. Wiesław był także 
moderatorem ruchu Światło–
Życie i prowadził szereg tur-
nusów oazowych, w których 
uczestniczyła młodzież z die-
cezji radomskiej i sandomier-
skiej.ry był cenionym wychowawcą skiej.

Tablica w kościele upamiętniająca tragicznie zmarłego ks. Wiesława Gibałę, 
tutejszego proboszcza 
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Wilnianie przejeżdżając przez 
Skarżysko-Kamienną, nigdy  
nie omijają tego miejsca  
– mówi Wiesława Pisarska,  
przewodniczka w sanktuarium.

W skarżyskim sanktuarium 
odbyły się uroczystości pierw-
szej rocznicy koronacji obrazu 
Matki Bożej Miłosierdzia. Jako 
jubileuszowy dar Ojciec Świę-
ty Benedykt XVI przekazał wo-
tum – swój ornat. Wręczył go ks. 
prał. Krzysztof Nykiel, pracownik 
watykańskiej Kongregacji Nauki 
Wiary. Na zakończenie obcho-
dów ojczyzna, diecezja i Skarży-
sko-Kamienna zostały zawierzo-
ne Matce Bożej Miłosierdzia. 

Jedyna w Polsce
Niedawno w sanktuarium ob-

chodzono 20. rocznicę istnienia 
parafii. To tutaj znajduje się jedy-
na w Polsce wierna kopia Ostrej 
Bramy w Wilnie. Sanktuarium 
powstało z inicjatywy bp. Edwar-
da Materskiego. Ks. prał. Jerzy 

Karbownik, jego kustosz i bu-
downiczy, wraz z duszpasterza-
mi, siostrami zakonnymi i licz-
nym gronem wolontariuszy sta-
rają się o prowadzenie żywej 
formacji religijno-patriotycznej. 

Bardzo ważnym momentem 
w historii tego miejsca była ko-
ronacja, która odbyła się przed 
rokiem, 2 lipca 2005 r. Uroczy-
stości przewodniczył wówczas 
kard. Henryk Gulbinowicz.

Od tego momentu ruch piel-
grzymkowy zwiększył się pra-
wie dwukrotnie. W sekretaria-
cie zarejestrowano 507 zorga-
nizowanych pielgrzymek. Pąt-
nicy przyjeżdżają z całej Pol-
ski, od Gdańska i Szczecina po 
Kraków i Przemyśl. Przybywają 
również z zagranicy, między in-
nymi z Toronto i Wilna. – Trud-
no powiedzieć – mówi Wiesła-
wa Pisarska – ilu pielgrzymów 
przybywa tutaj indywidualnie. 
Wszyscy, którzy się do nas zgło-
szą, otrzymują obrazek ukoro-
nowanej Matki Bożej z modli-
twą Jana Pawła II do Matki Mi-
łosierdzia.

Przy sanktuarium 
działa sklepik, gdzie 
można nabyć różne pa-
miątki, książki oraz 
przewodniki, także w 
wersjach angielskiej i 
niemieckiej.

Rok  
po koronacji
Na rocznicę korona-

cji został wydany mod-
litewnik wzorowany na wileń-
skim i podobnie jak tamten za-
tytułowany „Ołtarzyk”. Wręcza-
no go uczestnikom rocznicowej 
uroczystości. Obchody rozpoczę-
ły się 1 lipca Mszą św. z Koronką 
do Bożego Miłosierdzia. W koś-
ciele chór sybiraków z Łodzi dał 
koncert pieśni patriotyczno-re-
ligijnych, a od godz. 20.00 roz-
poczęło się modlitewne czuwa-
nie parafian przed ukoronowa-
nym wizerunkiem Matki Bożej, 
prowadzone przez siostry i księ-
ży pracujących w parafii. 

2 lipca abp Józef Życiń-
ski przewodniczył rocznico-

wej Mszy św., na któ-
rą przybyła liczna gru-
pa wiernych. Euchary-
stię współcelebrowali 
bp Edward Materski, bp 
Stefan Siczek oraz gro-
no kapłanów. W homi-
lii metropolita lubelski 
wskazał na Maryję ja-
ko wzór ufnego zawie-
rzenia dla chrześcijani-
na każdego czasu. 

Podczas uroczy-
stości odsłonięto i poświęcono 
dwie pamiątkowe tablice. Pierw-
sza przypomina, że „wizerunek 
Matki Bożej Miłosierdzia w Skar-
żysku-Kamiennej został w dniu 2 
lipca 2005 r. ukoronowany koro-
nami papieskimi, które poświęcił 
w dniu 8 września 2004 r. Jan Pa-
weł II – Papież z rodu Polaków”. 
Druga tablica upamiętnia 90 lat 
istnienia harcerstwa w Skarży-
sku-Kamiennej. Dzisiejsi harce-
rze w ten sposób „składają hołd 
swoim poprzednikom i zawierza-
ją swoją służbę Matce Bożej Mi-
łosierdzia”.

MARTA DEKA

I rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia

Ta, co w Ostrej świeci Bramie

Po lewej
Koncert chóru 
sybiraków

Po prawej
Chwila  
adoracji  
przed 
ukoronowanym 
obrazem
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Zdawać by się mogło, że wszystko 
dopiero się zaczęło. Tymczasem  
od tygodnia po Wielkanocy mija 
już kwartał i tyle też czasu 
minęło od rozpoczęcia nawiedzenia 
wspólnot naszej diecezji przez Matkę 
Bożą w znaku jasnogórskiej ikony.

tekst 
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Nawiedzenie rozpoczęło się w 
Radomiu. Stąd – od końca maja – 
jego trasę wyznaczają parafie po-
łożone w zachodniej części diece-

zji. Tak będzie do końca wakacji. Od wrze-
śnia Maryja w znaku jasnogórskiego obra-
zu zacznie nawiedzać parafie położone na 
północ od Radomia.

Zanim przybędzie obraz
W programie przygotowania do na-

wiedzenia parafii prawie zawsze są mi-
sje lub rekolekcje. Nawiedzenie ma być 
okazją pogłębienia i odnowienia ży-
cia religijnego, stąd też akcent dusz-
pasterski został położony na ten wy-
miar. Dekoracje, emblematy, chorągiew-
ki wzdłuż tras przejazdu obrazu, ude-
korowane okna domów mają być tylko 
widocznym znakiem tego, co wcześniej 
dokonało się w sferze ludzkich serc. Te-
mu samemu służy wielka troska o pięk-
no liturgii nawiedzenia – śpiewy, proce-
sje z darami, precyzyjnie ćwiczone ce-
remonie.

Ks. Tomasz Mular, redemptorysta, któ-
ry głosi misje przygotowujące do nawie-
dzenia, mówi: „Jest bardzo ważne, by po 
zakończeniu misji umieć przenieść ich 
owoce w nasze życie codzienne. Chodzi o 
to, by stawać się świadkiem, ewangelicz-
nym zaczynem dobroci, miłości w rodzi-
nie, w sąsiedztwie, w pracy. Bo przecież 
mamy być źródłem szczęścia, znakiem 
wierności ludzi wobec Pana Boga”.

Intencje modlitw

Każda modlitwa jest zakorze-
niona w życiu wspólnoty. „Mary-
jo, bądź Matką naszych rodzin” – 
hasło nawiedzenia w naszej die-
cezji wskazuje na wspólnotę naj-
bardziej podstawową. To dlatego 
w przygotowaniu i przebiegu na-
wiedzenia poszczególnych parafii 
tak dużo miejsca zajmuje kwestia 
życia rodzinnego. Ale oprócz tego 
w modlitewnych intencjach peregrynacji 
pojawiają się sprawy, które mają budować 
rodzinę diecezjalną. Bp Zygmunt Zimow-
ski mówił na progu nawiedzenia: „Będzie-
my prosić Maryję, by była Matką naszej 
wewnętrznej wolności. Żebyśmy umieli z 
tej wolności, którą wywalczyliśmy, korzy-
stać... Będziemy się modlić o beatyfika-
cję trzech sług Bożych: Jana Pawła II, kard. 
Stefana Wyszyńskiego i bp. Piotra Gołę-
biowskiego”. 

Schemat, który się powtarza
Obraz z reguły przybywa do grani-

cy parafii około godz. 17.00. Samocho-
dowi-kaplicy towarzyszy delegacja para-
fii, która zakończyła nawiedzenie. Obec-
ny jest jeden z ks. biskupów, który następ-
nie przewodniczy Eucharystii. Witający, w 
asyście różnych grup i rzeszy wiernych, 
przewożą obraz nawiedzenia do kościo-

ła. Bardzo często Msze św. roz-
poczynające nawiedzenie sprawo-
wane są przy ołtarzach polowych, 
gdyż świątynie nie są w stanie po-
mieścić uczestników liturgii. Na 
początku proboszcz parafii na-
wiedzanej otrzymuje stułę oraz 
odczytywany jest telegram Ojca 
Świętego Benedykta XVI.

Po Eucharystii rozpoczyna się 
wieczorne i całonocne czuwanie. 
Stałymi elementami są Apel Jasno-

górski i Msza św. o północy. Na tę celebra-
cję zapraszane są siostry zakonne i księ-
ża pochodzący z parafii nawiedzenia bądź 
pracujący w niej wcześniej.
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Po trzech miesiącach nawiedzenia diecezji przez Jasnogórską Ikonę

Tam, gdzie dzieci, tam Matka

Jedlnia Letnisko, 
ks. Karol 
Kowalczyk
(drugi z lewej) 
prowadzi 
spotkanie 
z ministrantami 
przygotowujące 
liturgię 
nawiedzenia
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Drugi dzień to kolejne Msze 
św. dla różnych grup wiernych. Są 
tutaj na przykład Eucharystie dla 
rodziców z małymi dziećmi i ma-
tek oczekujących dziecka. Szcze-
gólnymi spotkaniami modlitew-
nymi są te, w których uczestniczą 
ludzie starsi i chorzy. Danuta So-
bierska z parafii Nieznamierowi-
ce, wspominając nawiedzenie jej 
parafii, podkreśla: „Dla osób star-
szych i chorych był to szczególny dzień. 
Oni nie mogą przybyć na Jasną Górę. Mo-
gli tutaj, przed obrazem Matki Bożej Czę-
stochowskiej, składać swoje prośby i po-
dziękowania. Przecież następne nawie-
dzenie może być dopiero za 40 lat”.

Małe podsumowanie

Do tej pory obraz odwiedził 
już 72 parafie oraz pięć ośrod-
ków zakonnych, gdzie nie ma sa-
modzielnej parafii. Spośród pięciu 
dekanatów Radomia nawiedzenie 
przeżyły dekanat Radom Centrum, 
Południe i Północ. W zachodniej 
części diecezji peregrynacja za-
kończyła się w dekanatach Drzewi-

ca, Opoczno i Tomaszów. Obecnie trwa w 
trzech dekanatach. W dekanacie Przedbórz 
nawiedzenie przeżyły trzy parafie, pozosta-
ło pięć. W dekanacie Radoszyce na nawie-
dzenie czeka osiem spośród dwunastu pa-
rafii. Dekanat Żarnów przeżył nawiedzenie 
w trzech parafiach. W najbliższym czasie 
dołączy pozostałe siedem parafii.

Gdy obraz opuszcza parafię, nadal to-
warzyszą mu rzesze wiernych. Dzieje się 
coś, o czym na zakończenie nawiedzenia 
obrazu w Nieznamierowicach mówił jej 
proboszcz ks. Jan Gruszka: „Tam, gdzie 
dzieci, tam i Matka. Były to błogosławio-
ne godziny dla nas wszystkich. To wielkie 
święto, święto niepowtarzalne. O Mat-
ko Najświętsza, obecna w tajemnicy te-
go Wizerunku, dziękujemy Ci za Twoje 

godziny. Padamy przed 
Tobą na kolana, wycią-
gając do Ciebie ręce, 
i wołamy: »Pod Two-
ją obronę uciekamy 
się!«”. 

Po trzech miesiącach nawiedzenia diecezji przez Jasnogórską Ikonę

Tam, gdzie dzieci, tam Matka
MOC 

ODDZIAŁYWANIA MARYI

KS. PRAŁ. JAN WOJTAN,
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA 
W OPOCZNIE
– Dla mnie była to druga 
peregrynacja. Pierwszą 
przeżywałem jako wi-
kariusz w Klimontowie. 
Byłem wówczas odpo-
wiedzialny za sprawy or-
ganizacyjne. Stąd może mniej by-
ło czasu na przeżycia bardziej oso-
biste.
Obecne nawiedzenie było bardziej 
indywidualnym doświadczeniem 
mocy i siły oddziaływania Matki 
Bożej. Jeden z księży powiedział 
mi, że Maryja ma niezwykły mag-
nes przyciągania do siebie każde-
go z nas.
Właśnie kończymy nawiedzenie 
w dekanacie opoczyńskim. Byłem 
wszędzie jako dziekan, i to nie tyl-
ko z urzędu. Te chwile zwielokrot-
niły moje osobiste przeżycia. Ze 
spokojem mogę powiedzieć: ta pe-
regrynacja była wielką potrzebą.
Jeśli chodzi o okres przygotowa-
nia, obserwowałem olbrzymie za-
angażowanie księży – poczynając 
od moich wikariuszy i wszystkich, 
którym coś powierzono. Jestem 
wdzięczny za otwarcie i gotowość. 
Wielką wartością były rekolekcje 
przed nawiedzeniem. One stanowi-
ły przygotowanie duchowe, które 
jest bezwzględnie konieczne, po-
nieważ wprowadza duchowe pogłę-
bienie i odpowiednią atmosferę. 
W samym czasie nawiedzenia im-
ponowała frekwencja i duch modli-
twy. Msza św. na powitanie była na 
zewnątrz. Bez tego wielu wiernych 
nie miałoby szansy na bezpośrednie 
uczestnictwo. Głębokim przeżyciem 
dla mnie osobiście była Msza św. 
sprawowana o północy. Przybyli na 
nią kapłani rodacy oraz pochodzą-
ce z parafii siostry zakonne. Byłem 
wzruszony, widząc tak liczną rze-
szę parafian. Potem nocna adoracja. 
Wierni zmobilizowali się wspaniale: 
rozważania, śpiewy, modlitwy.
Co dalej? Przeżycia związane z na-
wiedzeniem są często sprawą bar-
dzo osobistą, dotykają spraw ży-
cia osobistego. Myślę, że to będzie 
owocować w rodzinach. Będzie to 
widać. Zapewne pierwsze efekty 
poznamy w czasie rozmów pod-
czas wizyty duszpasterskiej w okre-
sie kolędy.

Pasterce ziomków 
w Opocznie 
przewodniczył 
ks. prał. Grzegorz 
Senderski

Obraz 
nawiedzenia 
został 
przywieziony  
na liturgię 
święceń 
kapłańskich  
do radosnej 
katedry
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Galeria Ulicznej Sztuki Graffiti na dziedzińcu „Resursy” 

Artystyczne bazgroły
Początki ulicznej sztuki graffiti 
sięgają lat 60. i 70. XX wieku.  
Gdy pierwsze „mazgaje” 
wykonane sprejem zaczęły 
pojawiać się na ścianach domów  
i klatek schodowych,  
na przystankach autobusowych  
i w wielu innych miejscach, zawsze 
budziły negatywne emocje.

I budzą je do dziś, bo bezład-
ne i bezmyślne „opluwanie far-
bą wszystkiego, co się da”, jest 
zwykłym wandalizmem. Można 
jednak powiedzieć, że powoli 
tworzy się nowy gatunek sztu-
ki… Do malowania najczęściej 
używane są farby akrylowe w 
aerozolu. Z czasem udoskonala-
na zabawa ze sprejem, dziś bywa 
uliczną sztuką mającą swoją na-
zwę – graffiti. Kolorowy rysunek, 
wcześniej zaprojektowany i po-
tem umieszczony w odpowied-
nim miejscu za zgodą właścicie-
la powierzchni, zdobi i cieszy. W 
ten sposób nowego blasku na-
brały nieciekawe fragmenty mu-
rów i parkanów.

W Radomiu na dzie-
dzińcu Resursy Oby-
watelskiej można było 
obejrzeć projekty prac 
wykonanych przez mło-
dych grafficiarzy. Ich au-
torzy to mieszkańcy ra-
domskich Plant, którzy w 2005 
roku zgłosili się do ks. Andrze-
ja Tuszyńskiego z pewną pro-
pozycją. Ponieważ ich pasją jest 
graffiti, chcieli uczcić pamięć Oj-
ca Świętego Jana Pawła II po-

przez utrwalenie za po-
mocą tej metody papie-
skiego popiersia na ścia-
nie bocznej „Arki”, znaj-
dującej się przy ul. Chro-
brego w Radomiu. Sami 
opracowali projekt ry-

sunku. Powstał w ciągu tygodnia. 
Oprócz wizerunku twarzy Jana 
Pawła II jest tam napis – „»Nie lę-
kajcie się miłości, która stawia 
człowiekowi wymagania«. Jan Pa-
weł II 1920–2005”. Rysunek zo-

stał zakonserwowany, a pod ścia-
ną, na której się znajduje, zawsze 
ktoś stawia kwiaty, pali się znicz. 
To była pierwsza, oficjalnie uzna-
na praca grafficiarzy z Plant. Nie-
dawno złożyli oni w „Arce” pro-
pozycję, że chcą namalować gra- 
ffiti na blejtramach. No i wygra-
li konkurs grantowy „Pracownia 
Umiejętności”, w którym pienią-
dze są przyznawane przez „Ar-
kę”. Inicjatorem przedsięwzięcia 
był Łukasz Bąk, a razem z nim 
malowali Adam Mortka, Krystian 
Zaraś, Małgorzata Sajda, Eliza 
Moch. Namalowali 20 obrazów 
na płótnie, a pokazała je goś-
cinna „Resursa”. Głównym zada-
niem, postawionym sobie przez 
młodych twórców, była zmiana 
wizerunku grafficiarza. Oprócz 
samych obrazów było tam też 
wiele ich nowych projektów. Wy-
stawa cieszyła się dużym powo-
dzeniem. Była nie tyko prezen-
tacją dorobku młodych ludzi, ale 
i zachętą do malowania z gło-
wą, bo zamalowywanie ścian 
bez zgody ich właścicieli nieste-
ty zawsze będzie aktem wanda-
lizmu.

KRYSTYNA PIOTROWSKA

Bal Maturzystów w hali MOSiR w Radomiu

Zanim odbiorą indeksy
Po raz ostatni wszyscy razem 
spotkali się w Radomiu. Lada 
dzień większość z nich, już jako 
studenci, rozpocznie nowe życie.

Tegoroczni radomscy matu-
rzyści, na zaproszenie prezyden-
ta Zdzisława Marcinkowskiego, 
spotkali się na tradycyjnym już Ba-
lu Maturzystów. Było dużo muzy-
ki i niespodzianek. Chociaż bal nie 
przypominał prawdziwego balu, 
tylko był zwykłą dyskoteką, mia-
ło tam miejsce pewne niebaga-
telne wydarzenie. Zebrani pozna-
li najlepszego maturzystę 2005/
2006. Została nim Nina Wall, ze 
średnią ocen 5,5. Ukończyła III LO 
im. Dionizego Czachowskiego w 
Radomiu. Chodziła do klasy IIIc o 
profilu humanistycznym. Skrom-

na i sympatyczna Nina otrzyma-
ła z rąk prezydenta Marcinkow-
skiego laptop. Jeśli tylko zechce, 
może skorzystać z indeksu za-
proponowanego jej przez Wyż-
szą Szkołę Handlową w Rado-
miu. „Nie mogłam uwierzyć w to, 
że jestem najlepszą maturzystką” 
– powiedziała dziennikarzom Ni-
na. Chciałaby studiować lingwi-
stykę stosowaną na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Przyznała się, 
że na scenie, gdy odbierała nagro-
dę i gratulacje, 
miała mniejszą 
tremę niż przed 
ustną maturą z 
polskiego.

Oczekiwa-
ną przez wszy-
stkich muzycz- 

ną gwiazdą balu był Szymon Wy-
dra z zespołem CARPE DIEM, 
który jak zwykle nie zawiódł 
swych fanów i rozśpiewał całą 
salę. Widać było, że muzyk lu-
bi koncertować w swoim rodzin-
nym mieście, tak jak i członko-
wie zespołu. Po koncercie prezy-
dent podziękował artyście za to, 
że godnie reprezentuje Radom w 
całej Polsce, i pogratulował osią-

ganych przez zespół sukcesów. 
Szymon Wydra zwrócił się z ape-
lem do władz miasta o przygoto-
wanie dla młodych ludzi miejsc 
pracy, żeby ci nie musieli stąd 
wyjeżdżać. 

Bal się zakończył i dla 
wszystkich maturzystów rozpo-
czął się nowy etap życia. Życzy-
my im wielu sukcesów i spełnie-
nia marzeń. KMG
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Graffiti na 
blejtramach  
jako nowość 
budziło 
zaciekawienie

Nina Wall, 
najlepsza 

tegoroczna 
maturzystka 
w Radomiu, 

odbiera nagrody 
i gratulacje
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Zapowiedzi
  KALENDARIUM 

NAWIEDZENIA W PARAFIACH
16 lipca (niedziela) – Stanowiska
17 lipca (poniedziałek) – Mnin
18 lipca (wtorek) – Żeleźnica
19 lipca (środa) – Góry Mokre
20 lipca (czwartek) – Zaborowice
21 lipca (piątek) – Dąbrówka
 22 lipca  (sobota)  –  Wielka  Wo-

la Paradyż, sanktuarium 
Chrystusa Cierniem Ko-
ronowanego i Miłosier-
nego

23 lipca (niedziela) – Miedzierza

  WAKACYJNE PROPOZYCJE 
DUSZPASTERSTWA 
AKADEMICKIEGO 
W RADOMIU
– Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 

w tym roku pod hasłem „Nadzieja za-
wieść nie może...”. Już po raz czwarty 
wyruszy Grupa Akademicka nr 21. Za-
pisy od 1 sierpnia w godz. od 17.00 do 
19.00 w ośrodku Duszpasterstwa Aka-
demickiego przy ul. Górniczej 2. Prze-
wodnikiem grupy jest duszpasterz 
akademicki ks. Marek Tatar.

– Wakacyjna Oaza Studentów w 
Bańskiej Wyżnej koło Zakopanego od 
1 do 17 września. Koszt 400 zł (do-
jazd we własnym zakresie). Zapisy 
w ośrodku Duszpasterstwa Akademi-
ckiego przy ul. Górniczej 2 i w Cen-
trum Ruchu Światło–Życie przy ul. 
Malczewskiego 1 (budynek kurii die-
cezjalnej) lub pod numerami telefo-
nów: 608 642 715 – ks. Albert Warso, 
696 499 539 – ks. Sławomir Płusa.

– Studencki Obóz Wypoczynko-
wy w górach od 10 do 18 wrześ-
nia. Zapisy do 6 sierpnia w budyn-
ku Duszpasterstwa Akademickiego 
przy ulicy Prusa 6.
 IV WIECZORY MUZYCZNE

Parafia w Jedlni Letnisko zapra-
sza na wieczory muzyczne, któ-
re tradycyjnie odbywają się w każ-
dą wakacyjną niedzielę przy koś-
ciele pw. św. Józefa o godz. 20.00. 
Wstęp wolny. 

16 lipca – Porozumienie 
23 lipca – Sega Band
30 lipca – Tomek Żółtko

  TABLICA KU CZCI 
KS. ROMANA KOTLARZA
23 lipca o godzinie 12.00 w koś-

ciele pw. św. Zygmunta w Szydłow-
cu odbędzie się wmurowanie i po-
święcenie tablicy upamiętniającej 
posługę duszpasterską ks. Romana 
Kotlarza w tej parafii.

Festyn w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu

Jesteśmy razem

Na Glinicach po raz piąty odbył się festyn 
rodzinny. Potrzebujące dzieci z SP nr 1  
i 31 oraz z Gimnazjum nr 10 są już spokojne: 
od września mogą liczyć na ciepły posiłek.

Na parafialne uroczystości wszyscy 
przybyli w jednym celu, aby zorgani-
zować pomoc finansową dla dzieci ko-
rzystających każdego dnia z ciepłych 
posiłków w stołówce szkolnej. Udało 
się! Przygotowana loteria zakończyła się 
wielkim sukcesem. Wszystkie losy sprze-
dano, a atrakcyjne nagrody trafiły do no-
wych właścicieli. Warto przy tym wspo-
mnieć, że głównymi nagrodami były dwa 
rowery górskie. Dzięki zebranym fundu-
szom w przyszłym roku szkolnym bę-
dzie można ufundować dzieciom 
obiady.  

Wielkie wrażenie na ze-
branych zrobił koncert Magdy 
Anioł, a dla tych, w których drze-

mie bardziej sportowa 
dusza, zorganizowano 
pokaz zapasów i gru-
py gimnastycznej. Orga-
nizatorzy nie zapomnie-
li również o łakomczu-
chach. Największą popularnością cieszy-
ła się grochówka.

Organizatorzy festynu – parafialny 
oddział Akcji Katolickiej, Ruch Domowe-
go Kościoła i Zespół Pracy Socjalnej nr 9 
w Radomiu do swojego przedsięwzięcia 
pozyskali wielu życzliwych ludzi, dzięki 
którym festyn mógł się odbyć. 

Oby nigdy tak się nie stało, że zapo-
mnimy o bliźnich w potrzebie. Tę de-
wizę będą zapewne przypominać kolej-
ne imprezy parafialne, które pokażą, jak 

można wspólnie miło spędzać 
czas, bawiąc się, a jednocześnie 
pomagając innym – tym, którzy 
bezgłośnie wołają o pomoc. 

BOŻENA BARDZIAK
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Magda Anioł 
rozśpiewała 
uczestników 

festynu

W festyn chętnie 
angażowała się 
młodzież
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Wchodzący do kościoła 
bardzo chętnie udają się 
do prawej nawy, bo tutaj 
w ołtarzu znajduje się 
łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Radoszyckiej.

Obraz pochodzi z 
XVII w. Tego też czasu się-
ga najstarsze wspomnie-
nie cudu: zdenerwowany 
mężczyzna rzucił w żonę 
kamieniem i przypadkowo 
trafił w dziecko. Martwe 
zaniesiono do kościoła, 
by błagać przed obrazem 
Matki Bożej o wrócenie 
życia. Zachował się pro-
tokół bp. Łubieńskiego, 
potwierdzający cudowne 
przywrócenie do życia.

Pod płaszczem 
Maryi 
Świadomość posia-

dania łaskami słynącego 
obrazu odbija się w reli-
gijności parafian. Zapew-
ne dlatego istnieje tutaj 
tak duże zaangażowanie 
w kółka różańcowe. 

Pielgrzymka na Jasną 
Górę, wyjątkowa wśród 
polskich pielgrzymek, bo 
idąca pieszo w obie stro-
ny, angażuje liczne grono 
młodych ludzi. Nikt nie pa-
mięta jej początków. Jest 

tylko prawdopodobne, że 
została zainicjowana w 
Roku Świętym 1850. Piel-
grzymowano także wtedy, 
gdy wydawane były zaka-
zy ze strony władz. Pątni-
cy dzielili się wówczas na 
małe grupy i wędrowali.

Dla uświetnienia ma-
ryjnych obchodów, a także 
żegnania i witania pątni-
ków, gra parafialna orkie-
stra. Towarzyszy ona także 
wszelkim większym religij-
nym uroczystościom. 

W starym wikariacie 
znalazła dla siebie miej-
sce grupa Anonimowych 
Alkoholików. Spotykają się 
każdej niedzieli, umocnie-

ni modlitwą przed Panią 
Radoszycką.

Materialne troski
Przy zabytkowej świą-

tyni zawsze jest coś do od-
nowienia. Przeprowadzo-
no szereg prac porządko-
wych. Całość z polowym 
ołtarzem, gdzie na pierw-
szy plan wysuwa się czer-
wony piaskowiec, wyglą-
da imponująco. To wszyst-
ko wymagało dużych na-
kładów, zaangażowania 
i ofiarności parafian. Re-
montu wymaga prawie 
stuletnia plebania. 

Liczba parafian jest 
mniej więcej stała, prze-
kracza nieco 6 tys. wier-
nych, ale cmentarz przez 
minione lata zapełnił się. 
Trzeba go powiększyć. To 
natomiast wiąże się z du-
żym nakładem prac, po-
czynając od uzyskania od-
powiednich dokumentów. 

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. KAN. JÓZEF 
TĘPIŃSKI

Święcenia kapłańskie – 
9 czerwca 1974 roku w 
Studziannie. Wikariaty: 
Kazanów Iłżecki, Mnin, 
Bliżyn, Opatów. Probostwa: 
Temaszów Mazowiecki pa-
rafia pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, 
Ryczywół, Głowaczów i 
od 2002 roku Radoszyce 
(dziekan dekanatu).

ZDANIEM PROBOSZCZA
W Radoszycach jestem cztery lata. Od po-

czątku podziwiam tutejszą religijność. Zapra-
szam, by jej zewnętrzny wyraz zobaczyć, gdy 
wyrusza stąd 26 sierpnia, w uroczystość Mat-
ki Bożej Częstochowskiej, pielgrzymka na Jasną 
Górę. A jest to tradycja wędrówki pieszej rów-
nież i z powrotem. Kilkuset pielgrzymów żegna-
nych jest i witanych przez rzeszę parafian, któ-
rzy chcą nie tylko zobaczyć i pozdrowić swo-
ich bliskich i znajomych, ale osobiście ucałować 
krzyż niesiony na początku grupy. Ta pielgrzym-
ka to także świadectwo odważnej wiary, gdyż w 
minionym ustroju władze zabraniały wędrowa-
nia z Radoszyc. Udający się na Jasną Górę spoty-
kali się z szykanami, płacili kary. To tylko umac-
niało wiarę i sprawiało, że rosło przywiązanie 
do wiary i Kościoła. Powiedziałbym, że czas 
pielgrzymki jest swoistym podsumowaniem ro-
ku w religijnym życiu parafii i ładowaniem aku-
mulatorów na nadchodzące dni.

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. śś. Piotra i Pawła w Radoszycach

Wspólnota szczególnego wędrowania
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Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 16.00;  

w kaplicach: w Kozowie 11.00, w Sielpi 15.00
 W dni powszednie: 6.30, 7.00, 17.00

Wikariusze:  ks. Rafał Jaworski, ks. Stanisław Piękoś

Tablica  
przy wejściu 

 do kościoła przypomina,  
że Radoszyce  
mają 1000 lat

Łaskami słynący  
obraz Matki Bożej


