
Europejski dzień bez samochodu 
Francuzi  wymyślili  w 1998 roku, 
a ich projekt realizuje wiele miast. 
Radom włączył się do niego 
w ubiegłym roku.

Ideą dnia bez samochodu jest 
zamknięcie jakiejś istotnej części 
miasta i wykorzystanie ulicy ja-
ko przestrzeni na spotkania lu-
dzi, którym towarzyszą działa-
nia artystyczne, edukacyjne i roz-
rywkowe.

Europejski „Dzień bez sa-
mochodu” obchodzony był w 
Radomiu po raz drugi. Dla sa-
mochodów została zamknięta 
ul. Rwańska i Rynek. Na uli-
cy miejsce parkujących samo-
chodów zajęli artyści i bawią-
ce się pod okiem wolontariu-
szy dzieci. Atrakcją był zupeł-
nie jak z bajki, warszawski ka-
taryniarz. Z katarynki płynę-
ły zaczarowane melodie, któ-
rym przysłuchiwali się prze-
chodnie i papuga w złotej 
klatce. Młodzież z Zespołu 
Szkół Plastycznych malowa-
ła pejzaże. Chętni zwiedzali 

miasto z przewodni-
kami PTTK.

– Gdy wymyślano 
dzień bez samocho-
du, jednym z jego ce-
lów było poznawanie 
własnego miasta i jego dzie-
dzictwa kulturowego, bo nie 
wszystko widać przez samo-
chodową szybę – mówi Łu-
kasz Zaborowski, rowerzy-
sta z Bractwa Rowerowego, 

uczestnik wyprawy 
rowerowej do Ziemi 
Świętej. 

Tego dnia każdy 
znalazł coś dla siebie 
– były wystawy, kon-

certy, teatr ognia.  Organiza-
torami przedsięwzięcia były: 
Bractwo Rowerowe, Oddział 
Miejski PTTK, Centrum Edu-
kacji Ekologicznej i Stowa-
rzyszenie Rwańska 7.  KMG
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To już naprawdę koniec 
akademickich waka-

cji. Sale wykładowe i ćwi-
czeniowe zapełnią się stu-
dentami. W akademikach 
i na stancjach już gwarno. 
Wspomnienia, radosne po-
witania. Pierwszoroczni 
– często jeszcze niepewnie – 
szukają nowych znajomych, 
rozglądają się w tym wszyst-
kim, co jeszcze nieznane. 
Wśród ofert dla studentów 
znajduje się także ta, któ-
rą oferuje Duszpasterstwo 
Akademickie. Ośrodki, dusz-
pasterzy i to, co się tam dzie-
je, przybliżamy na s. IV i V. 
A dla miłośników tego, co 
ekstremalne, wyczyn Tamary 
Styś, która w te wakacje sta-
nęła na swym pierwszym, 
ale zapewne nie ostatnim 
ośmiotysięczniku (s. VII). 

Wszystko zaczęło się od wizyty leśni-
ków na Watykanie. Było to w 2004 r. 

Stanęli przed Janem Pawłem II z 512 żo-
łędziami z najstarszego polskiego dębu 
– „Chrobry”. Potem sadzonki, wyrosłe z 
poświęconych przez Papieża nasion, sa-
dzili w Polsce, i nie tylko. Niemal trzydzie-
ści dębów posadzono w naszym regionie. 
Ostatnia z sadzonek została posadzona w 
Nadleśnictwie Marcule koło Iłży. Mszy św., 
która rozpoczęła uroczystość, przewodni-
czył ks. bp Zygmunt Zimowski.
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, a zarazem pomysłodaw-
ca akcji Andrzej Matysiak poinformo-
wał, że dwie sadzonki – celem rozmno-

żenia – oddano do ban-
ku genów. I tak to ostat-
ni z papieskich dębów 
ostatnim zapewne nie 
będzie. 

OSTATNI Z PAPIESKICH DĘBÓW

Uroczystość 
zakończyły 
ludowe występy

RADOMSKIAVE
W Radomiu dzień bez samochodu 

Rower zamiast auta
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  WSPÓLNOTA ŚWIĘTYCH PIOTRA 

I ANDRZEJA w Jedlińsku
  TURNO – remonty i plany

Prawdziwy 
warszawski 
kataryniarz 
na ul. Rwańskiej
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Pielgrzymka kobiet
SKARŻYSKO-KAMIENNA. 
W sankturarium Matki Bożej 
Miłosierdzia odbyła się dorocz-
na, jedenasta już piegrzym-
ka kobiet. W modlitwie różań-
cowej kobiety dziękowały za 
wszystkie otrzymane łaski i 
prosiły Matkę Miłosierdzia o 
dalszą opiekę. Konferencję wy-
głosił ks. Artur Lach, diecezjal-
ny duszpasterz rodzin. Mówił 
o niezastępowalnej roli kobie-
ty w rodzinie oraz o kobie-
cej wrażliwości i opiekuńczo-

ści. Mszy św., która stanowi-
ła centralną część spotkania, 
przewodniczył ks. bp Zygmunt 
Zimowski. W homilii nawią-
zał do domu rodzinnego Matki 
Bożej, a także do domu Elżbiety 
i Zachariasza. Na tych biblijnych 
obrazach oparł pouczenie, jak 
wielką wartość stanowi rodzina 
i dom rodzinny. Uroczystość za-
kończyła się odczytaniem aktu 
zawierzenia kobiet Matce Bożej 
Miłosierdzia i wręczeniem pa-
miątek.

Ku czci św. Jan Chryzostoma
DRZEWICA. W miejscowej pa-
rafii odbył się odpust ku czci św. 
Jana Chryzostoma. Obchody po-
łączono z dożynkami. W trady-
cyjnej procesji, w której niesiono 
dożynkowe wieńce, Najświętszy 
Sakrament poprzedzała herma 
św. Jana Chryzostoma. Herma to 
relikwiarz w kształcie popiersia, 
ten w Drzewicy zawiera frag-
ment czaszki Świętego. Relikwię 
przywiezioną z Rzymu, jak wie-
ści napis na bocznym ołtarzu, 
27 stycznia 1504 r., przekazał 
parafii Maciej Drzewicki, biskup 
włocławski i przemyski, później-
szy prymas Polski i arcybiskup 
gnieźnieński. 
Złota herma została zrabowa-
na przez Szwedów w 1655 r. 
Obecna, wykonana po poto-
pie jest znacznie skromniej-
sza. Niemniej jednak cieszy się 
wielką czcią wiernych, którzy 
co roku licznie gromadzą się 
na uroczystości.

Tegorocznej Sumie odpusto-
wej przewodniczył i homi-
lię wygłosił proboszcz i dzie-
kan opoczyński ks. prał. Jan 
Wojtan.

Herma św. Jana Chryzostoma
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Rocznica bitwy pod Grabowcem
GRABOWIEC. W miejsco-
wym kościele parafialnym, do-
rocznym zwyczajem, sprawo-
wana była Msza św. w intencji 
ofiar i uczestników bitwy, któ-
ra odbyła się w okresie kampa-
nii wrześniowej 1939 r. Celebrze 
przewodniczył ks. Zbigniew 
Wypchło, administrator parafii. 
Uczestniczyli kombatanci, człon-
kowie Armii Krajowej, poczty 
sztandarowe, przedstawicie-
le władz gminnych, uczniowie 
miejscowej szkoły podstawowej 
wraz z nauczycielami oraz liczne 

grono wiernych. Po Eucharystii 
na mogile znajdującej się na 
miejscowym cmentarzu zło-
żono wieńce i wiązanki kwia-
tów, a także zapalono znicze. 
Spoczywają tutaj prochy 139 
żołnierzy, którzy oddali życie w 
obronie naszej Ojczyzny. Przed 
pomnikiem odmówiona zosta-
ła modlitwa w intencji zabitych  
i pomordowanych żołnierzy AK 
oraz o zdrowie płk. Antoniego 
Hedy – ps. „Szary”. Uroczystość 
zakończyła się spotkaniem w 
grabowieckiej remizie.

W liturgii wzięły udział poczty sztandarowe
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Wojewódzkie dożynki

STARACHOWICE. W koście-
le parafialnym pw. Wszystkich 
Świętych odbyły się dożyn-
ki województwa świętokrzy-
skiego. Na uroczystość przy-
były delegacje wszystkich po-
wiatów województwa, przed-
stawiciele parlamentu, władz 
wojewódzkich i powiatowych. 
Na placu przy kościele usta-
wiono  wieńce dożynkowe ze 
wszystkich powiatów. Mszę 
św. dziękczynną za tegorocz-
ne zbiory sprawowali probosz-
czowie z dekanatów staracho-
wickich pod przewodnictwem 

ks. bp. Edwarda Materskiego. 
W homilii ks. biskup nawiązał 
do słów św. Pawła o zasiewie, 
podlewaniu i wzroście. Ukazał 
prawdę, że rolnik staje się po-
mocnikiem samego Boga, któ-
ry daje wzrost. Tak bardzo 
słuszny w tym kontekście sta-
je się znak krzyża przy zapusz-
czeniu pługa w glebę, święce-
nie ziarna na zasiew i błogo-
sławieństwo pól. Dalsza część 
uroczystości dożynkowych od-
była się na stadionie miejskim, 
gdzie wybrano najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy.

Bp Edward Materski święci dożynkowe wieńce
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RADOM. W Katolickim Klubie 
Młodzieży „Arka” odbyło się 
spotkanie z przebywającymi w 
Polsce Wilnianami, członkami 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Ich przyjazd to efekt sześcio-
letniej już współpracy z radom-
skim Klubem Seniora i owoc 
zaangażowania Marii Ochman. 
Na spotkanie przybył także bp 
Edward Materski, który urodził 
się w Wilnie. Obecna na spot-
kaniu młodzież mogła zapoznać 
się z opowieściami i wspomnie-

niami tych, którzy przez wie-
le lat nie mieli możliwości od-
wiedzenia ojczyzny. Niektórzy 
z nich, w okresie komunizmu, 
byli także pozbawieni możliwo-
ści kontaktu z mieszkającą w 
Polsce rodziną. W czasie po-
bytu w Polsce wileńscy polo-
nusi zwiedzili Radom, Lublin, 
Kozłówkę, Kazimierz nad Wisłą i 
Nałęczów. Zakwaterowanie zna-
leźli w gościnnym ośrodku re-
kolekcyjnym we Wrzosowie ko-
ło Radomia.

Wilnianie w „Arce”



A V E  G O Ś Ć  R A D O M S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
1 października 2006

III

 R E K L A M A 

Bezrobocie jest powodem wielu 
zmartwień, a nawet tragedii 
zarówno osobistych, jak  
i rodzinnych. Dotkliwie brak  
pracy odczuwają kobiety. 

Niestety, nikt nie znalazł 
złotego środka, jeśli on w ogó-
le istnieje, aby jakoś zaradzić 
na brak pracy. Nie znaczy to 
jednak, że należy poddać się 
bezczynności.

Jedną z prób pomocy bezro-
botnym kobietom, które chcia-
łyby podjąć pracę, jest szkole-
nie zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Kobiet Ziemi Ra-
domskiej „EWA”. W porozu-
mieniu z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Radomiu 
została wybrana 

grupa 22 pań, 
które zostały zaproszone na 
szkolenie pt. „Przeciwdziałanie 
bezradności kobiet”. To bezpłat-
ne szkolenie podzielone jest na 
trzy części i zakończy się wspól-
nym spotkaniem opłatkowym.

Jak powiedziała do pań przy-
byłych na pierwsze spotkanie 
Grażyna Wilk, prezes stowarzy-
szenia Kobiet Ziemi Radomskiej 
„EWA”, celem spotkań jest kon-
kretna pomoc w znalezieniu spo-
sobu na życie i przyjrzeniu się sa-
mej sobie. Często kobiety nie po-
trafią szukać pracy, bo są bezrad-
ne i najprostsze sprawy urasta-
ją do rangi problemu. Te spotka-
nia mają pokazać, jak należy za-
bierać się do załatwiania spraw 
w instytucjach, a także, jak po-
prawić swój zewnętrzny wizeru-
nek, aby 

zrobić dobre wrażenie 
na przyszłym pracodawcy. W po-
prawie wizerunku pomogą zapra-
szani na kolejne spotkania fryzjer, 
kosmetyczka, wizażystka, bo nic 
tak nie poprawia samopoczucia 
kobiety, jak świadomość, że do-
brze wygląda. Zaplanowane jest 
też spotkanie z psychologiem. 
Ostatnia, trzecia część spotkań 
to rady, jak założyć własną firmę. 
W związku z tym ta część szko-
lenia dotyczyć będzie informacji, 
co trzeba zrobić i od czego należy 
rozpoczynać zakładanie własnej 
działalności gospodarczej. 

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 
Radomskiej „EWA” działa od pię-
ciu lat. Skupia wokół siebie ko-
biety aktywne społecznie i poli-
tycznie oraz interesuje się środo-
wiskiem i rolą, jaką w nim pełnią. 
Dla dzieci stowarzyszenie orga-
nizuje liczne spotkania, zarówno 
o charakterze edukacyjnym, jak 
i zabawowym. Mając na uwadze 
zdrowie kobiet, przeprowadza się 
badania mammograficzne i inne 
bezpłatne badania lekarskie. Or-
ganizowane są również spotkania 
dyskusyjne, imprezy kulturalne, 
pogadanki o zdrowiu z udziałem 
lekarzy różnych specjalności. 

Działalność w stowarzyszeniu 
oparta jest na zasadzie wolonta-
riatu. – Kolejnym naszym zada-
niem – mówi Grażyna Wilk – jest 
integracja i aktywizacja kobiet w 
społeczności lokalnej, oparta na 
pomocy konsultacyjnej i dorad-
czej poprzez organizowanie szko-
leń i doradztwa zawodowego. Ta-
ki cykl szkoleń rozpoczął się, a na-
sze motto to wspierać i nieść po-
moc drugiej kobiecie, czyli „Ko-
biety kobietom”.

 KRYSTYNA PIOTROWSKA

W trzydniowej pielgrzymce z 
Warszawy do Radomia, przemie-
rzając około 122 km, uczestniczy-
ło 40 rowerzystów, aby złożyć 
kwiaty i pomodlić się przy gro-
bie tragicznie zmarłego bp. Jana 
Chrapka. Organizatorem i pomy-
słodawcą rajdu jest Józef Maciąg, 
prezes Związku Katolickich 
Klubów Sportowych. 

– Znałem osobiście biskupa 
Jana, był to człowiek pełen mi-
łości, dobroci i ciepła – powie-
dział Józef Maciąg. – Ta śmierć 
wywołała u mnie wielki ból i chęć 
pielęgnowania głoszonych przez 
niego wartości. Pomyślałem, że 
dobrze będzie, jeśli zorganizuje-
my jakąś imprezę, która będzie 
szła śladami biskupa, by ich nie 
zatrzeć. Pan Józef wyszedł z ini-
cjatywą, aby odbywała się piel-
grzymka rowerowa z Warszawy 
do Radomia. Swój pomysł wpro-
wadził w życie. Pomimo pew-
nych trudności, których nigdy nie 
brakuje, już po raz piąty rowero-
wa pielgrzymka szczęśliwie do-
tarła do celu podróży. To wszyst-
ko dzięki Bożej Opatrzności – do-
dał pan Józef.  Na rowery wsiedli 
głównie młodzi ludzie, mieszkań-
cy Warszawy i okolic, chociaż naj-
starszy rowerzysta ukończył 60 

lat. Pielgrzymi 
zatrzymali się 
na noclegi w 
sanktuariach 
w Lewiczynie i 
Błotnicy. 

Celem pielgrzymki było miej-
sce spoczynku bp. Jana Chrapka w 
radomskiej katedrze. Tu przyby-
łych i widocznych z daleka – dzię-
ki żółtym koszulkom z napisem 
„JP II, B16” – rowerzystów powi-
tał ks. Karol Adamczyk i oprowa-
dził ich po wnętrzu katedry. Po-
tem zatrzymali się w przedsionku 
kościoła, gdzie znajduje się sarko-
fag zmarłego biskupa. Pamięć o 
biskupie jest ciągle żywa, o czym 
świadczą choćby zawsze świeże 
kwiaty i liczni wierni nawiedza-
jący to miejsce. Uczestnicy piel-
grzymki złożyli na granitowej pły-
cie sarkofagu wiązankę kwiatów i 
pomodlili się. Większości z nich 
osoba biskupa Jana jest znana tyl-
ko z jego czynów, tych śladów 
stóp, które pozostawił, mocno 
odciśnięte na ziemi, poprzez po-
moc potrzebującym i motywację 
do czynienia dobra wobec bliź-
nich. – Chciałbym – powiedział 
Józef Maciąg, – aby przetrwa-
ły wartości głoszone przez bp. 
Chrapka, bo są to wartości nie-
przemijające.  MG

V Rajd Pamięci bp. Jana Chrapka

Wartości nieprzemijające
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Radomskiej „EWA”

Kobiety kobietom

Chwila zadumy 
obok sarkofagu 

bp. Jana  
Chrapka
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W Radomiu znaj-
dują się trzy 
ośrodki Dusz-
pasterstwa Aka-

demickiego: przy parafiach 
św. Jadwigi Królowej na osied-
lu Akademickim, przy parafii 
św. Teresy na osiedlu Borki 
oraz przy katedrze Opieki 
Najświętszej Maryi Panny przy 
ulicy Prusa w centrum miasta.

Spotkania w ośrodkach
W dni powszednie ośrodki 

Duszpasterstwa Akademickie-
go oferują bogaty tematycz-
nie program spotkań. Doty-
czą one religii, kultury, rodzi-
ny, etyki. Oprócz tego uczest-
niczyć można w pokazach fil-
mów, oglądać wystawy grafi-
ki, malarstwa, fotografii. Miło 
spędzić czas.

Ośrodek DA na osiedlu 
akademickim prowadzą ks. 
Sławomir Płusa i ks. Marek 
Tatar. Pierwszy jest doktorem 
teologii przepowiadania (ho-
miletyki), absolwentem Uni-
wersytetu w Würzburgu, dru-
gi – doktorem teologii ducho-
wości, absolwentem UKSW w 
Warszawie. Na spotkania za-
praszają na godz. 19.00. Mię-
dzy innymi odbywa się tu-
taj kurs ewangelizacyjny „Al-
fa”. Swoje miejsce znalazł tu 

również katechume-
nat (przygotowanie 
do chrztu) dla doro-
słych.

DA przy ul. Pru-
sa prowadzi ks. Zbi-
gniew Gaczyński, 
doktor teologii dog-
matycznej, absolwent Uni-
wersytetu Gregoriańskiego w 
Rzymie. Od tego roku wes-
prze go ks. Leszek Domaga-
ła, doktorant teologii pasto-
ralnej KUL, który – jak sam 
mówi – chciałby organizować 
wyjazdy ze studentami i tutaj 
znaleźć pole ewangelizacji. 
Na spotkania zapraszają na 
godz. 18.15. Z tym ośrodkiem 
związały swą działalność Ca-
ritas Academica oraz Studen-
ckie Koło KSM z Politechniki 
Radomskiej i Wyższej Szkoły 
Biznesu im. bp. Jana Chrapka.

Na osiedlu Borki swą dusz-
pasterską posługę pełni ks. Ja-
cek Kucharski, doktor teolo-
gii biblijnej, absolwent KUL i 
Papieskiego Instytutu Biblij-
nego w Rzymie. Chętnych na 
spotkania o tematyce biblij-
nej prosi o kontakt w niedzie-
lę po Mszy św. sprawowanej 

w kościele pw. św. Te-
resy o godz. 18.00.

Jeśli jest taka po-
trzeba, księża spoty-
kają się także ze stu-
dentami indywidual-
nie. 

Być bliżej studentów
Spotkania odbywają się 

nie tylko w ośrodkach. Dusz-
pasterze odwiedzają miejsca, 
w których mieszkają studen-
ci. I to nie tylko w okresie 
kolędowym. W akademikach 
odbywają się systematyczne 
spotkania, podczas których 
omawiane są bieżące zagad-
nienia, można tu również wy-
jaśnić wiele kwestii nurtują-
cych młodych ludzi.

Ponadto duszpasterstwo 
wydaje swoje czasopismo: 
„Gazetę Akademicką”. Two-
rzą ją sami studenci pod kie-
runkiem księży: Jacka Ku-
charskiego, Sławomira Płu-
sy i Marka Tatara. Miesięcz-
nik jest bezpłatny. Można go 
znaleźć we wszystkich ra-
domskich uczelniach. Dusz-
pasterstwo ma również swo-

Sonda

MOŻNA SIĘ 
TU ZREALIZOWAĆ

DOMINIK KALINOWSKI, STUDENT 
GERMANISTYKI W NAUCZYCIEL-
SKIM KOLEGIUM JĘZYKÓW OB-
CYCH W RADOMIU

– W Duszpa-
sterstwie Aka-
demickim je-
stem dopiero 
od roku, ale ża-
den rok w mo-

im życiu nie dał mi tyle do-
brego, co ten spędzony tu-
taj. Poznałem wielu fajnych 
ludzi, od których się wiele 
nauczyłem. Miałem okazję 
rozwinąć swoje pasje, a 
co najważniejsze, wzrosła 
moja wiara. W duszpaster-
stwie można przyjemnie 
spędzić czas, grając np. w 
bilard. Na pewno nie był to 
rok stracony.

TERESA DYONIZIAK, ABSOL-
WENTKA KOLEGIUM UMCS

– Do duszpa-
sterstwa przy-
chodzę od czte-
rech lat. W tym 
czasie poznałam 
wielu ciekawych 

ludzi. Należałam do scho-
li akademickiej, dzięki któ-
rej mogłam rozwinąć swój 
talent muzyczny. Uczestni-
czyłam w zimowych obo-
zach, podczas których pró-
bowałam nauczyć się jazdy 
na nartach. Nie zawsze wy-
chodziło, ale mam zamiar 
próbować dalej.

ARTUR JESIONEK, STUDENT POLI-
TECHNIKI RADOMSKIEJ

– Jestem stu-
dentem pią-
tego roku. Do 
d u s z p a s t e r -
stwa przycho-
dzę od półto-

ra roku. W tym czasie po-
znałem wielu ludzi, któ-
rzy, tak jak ja, chcą wypeł-
nić swój czas, pomagając 
innym i rozwijać się du-
chowo. A ma to miejsce 
podczas licznych wyjaz-
dów, spotkań oraz dysku-
sji proponowanych przez 
naszych duszpasterzy.

Szesnaście uczelni, 
ponad trzydzieści 

tysięcy studentów. 
To do nich swą ofertę 

kieruje radomskie 
Duszpasterstwo 

Akademickie, a pięciu 
duszpasterzy służy 

swoim czasem, pomocą, 
wsparciem i zaprasza 

do współpracy.

tekst
MARTA DEKA

Podczas 
wieczornego 
spotkania 
z Benedyktem XVI 
na krakowskich 
Błoniach

Modlitwa i praca na rzecz potrzebujących, czas na wypoczynek

DA zaprasza
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ją stronę internetową: www.
daradom.prv.pl.

Charytatywna pomoc
Ci, którzy chcą się speł-

niać poprzez pomoc dla in-
nych, mogą brać udział w 
pracach akademickiej 
Caritas. A pracy jest 
dużo. Nie brakuje też 
pomysłów. Studen-
ci wspomagają ak-

cje prowadzone przez Bank 
Żywności i diecezjalną Cari-
tas. Organizują wolny czas 
dzieciom ze świetlic środo-
wiskowych. Podjęli się rea-
lizacji wielu cennych inicja-
tyw, jak choćby przydział sty-
pendiów dla studentów ak-
tywnie działających w orga-
nizacjach, stowarzyszeniach 
i ruchach katolickich czy po-
moc w szukaniu stancji. Jesz-
cze teraz ci, którzy mają do 
wynajęcia pokoje czy miesz-
kania, mogą zgłosić swoją 
ofertę pod numer telefonu 
698040075. A na stronie in-
ternetowej www.caritas.aca-
demica.prv.pl już można zna-
leźć oferty z wolnymi lokala-
mi. Przy współpracy z diece-
zjalną Caritas studenci prag-
ną też najuboższym kolegom 
rozdawać produkty żywnoś-
ciowe.

Wypoczynek 
z duszpasterstwem
Praca duszpasterzy nie 

kończy się wraz z na-
staniem wakacji czy 
przerwy świątecznej. 
Bo oni i w tym cza-
sie chcą być ze swo-

imi studentami. Organizu-
ją pielgrzymki, oazy, obozy 
w górach czy rajdy rowero-
we. Czasem są to jednodnio-
we wyjazdy, a czasem dłuż-
sze. Na wyjazdach jest co-
dzienna Msza św., wędrów-
ki, wieczorne spotkania, a 
ich charakter zależy od sa-
mych uczestników. Kuchnią 
zajmują się studenci. Śnia-
dania najczęściej przygoto-
wuje męska część wyprawy, 
a obiadokolacje są dome-
ną dziewcząt. Czasem trzeba 
eksperymentować. Kiedyś, 
na początku pobytu, jedna 
ze studentek zrobiła pyzy. 
Wyszło tego tyle, że potem 
przez kilka dni młodzi jedli 
tylko pyzy!

Absolwenci należący nie-
gdyś do Duszpasterstwa 
Akademickiego wraz ze stu-
dentami zorganizowali wy-
jazd rowerowy do Pawii w 
północnych Włoszech, gdzie 
znajduje się grób św. Augu-
styna, patrona studenckiej 
kaplicy przy ul. Prusa. Teraz 
ks. Zbigniew Gaczyński my-
śli o założeniu „Bractwa św. 
Jakuba”, by wśród studen-
tów szerzyć ideę pielgrzy-
mowania.

Ks. Marek Tatar w prze-
rwie świątecznej i międzyse-
mestralnej organizuje w Za-
kopanem kurs jazdy na nar-
tach i prowadzi kurs wspi-
naczkowy, a na wiosnę pla-
nuje przeprowadzenie kursu 
żeglarskiego.

Dla pracowników 
naukowych
Duszpasterstwo kieruje 

swoją ofertę nie tylko do stu-
dentów. Już od czterech lat 
spotykają się, przy ul. Prusa 
w piątki o godz. 19.00, rów-
nież pracownicy naukowi. W 
każdym tygodniu omawiane 
jest inne zagadnienie, czy to 
z filozofii, patrologii, biblii, 
teologii dogmatycznej, du-
chowości, czy nauki społecz-
nej Kościoła. Zaproszony pre-
legent przedstawia temat, a 
potem długo trwa ożywiona 
dyskusja. Przy współpracy z 
władzami uczelni organizo-
wane są sympozja naukowe. 
Do tej pory odbyły się dwa, 
jedno poświęcone integracji 
europejskiej, a drugie sek-
tom. Już teraz zapraszają na 
sympozjum „Ikona – ludz-
ka próba odczytania tajemni-
cy Boga”, które odbędzie się 
11 października o godz. 9.30 
w Katedrze Sztuki Politech-
niki Radomskiej przy ul. Mal-
czewskiego 22.

1 października we wszyst-
kich kościołach naszej die-
cezji modlimy się w inten-
cji studentów, wykładowców 
i pracowników wyższych 
uczelni. Msza św. inauguru-
jąca nowy rok akademicki 
zostanie odprawiona w koś-
ciele pw. św. Jadwigi Królo-
wej na osiedlu Akademickim 
w Radomiu 2 października o 
godz. 18.00. 

POMÓC POSZERZAĆ PERSPEKTYWĘ
Duszpasterstwo akademickie jest skierowane za-

równo do pracowników naukowych, jak i studentów. 
Jego działalność jest istotna ze względu na wiek przy-
chodzącej młodzieży. Czas studiowania to czas wcho-
dzenia w dorosłe życie, a jednocześnie czas dokonywa-
nia ważnych wyborów życiowych. Z jednej strony, stu-
denci są już w różnych środowiskach traktowani jako osoby doro-
słe i tak się czują. Z drugiej jednak, kwestie wspomnianych wybo-
rów są dla nich jeszcze trudne. Dlatego dobrze jest, żeby ktoś z 
zewnątrz pomógł im w odkrywaniu perspektyw, w pokazaniu cze-
goś więcej i szerzej niż to, co oni sami zdołają zobaczyć.

Radom zawsze postrzegany był jako miasto robotnicze. 
Uczelnie radomskie mają raczej kierunki techniczne i ekono-
miczne. Duszpasterstwo Akademickie jest swoistą alternatywą. 
Ze swej natury bowiem dotyka elementów duchowych i ogól-
noludzkich. Dlatego też jest w jakiejś mierze ważnym dopełnie-
niem edukacji tych młodych ludzi.

KS. ZBIGNIEW GACZYŃSKI
duszpasterz akademicki

W drodze 
do Puszczy 
Kozienickiej
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Kościół Ewangelicko-Augsburski 
należy do rodziny Kościołów 
wywodzących się  
z XVI-wiecznej reformy 
Kościoła chrześcijańskiego. 
Podstawowe zasady wiary zostały 
sformułowane przez Marcina Lutra 
i jego zwolenników.

Na przełomie XVIII i XIX wie-
ku w Radomiu i jego okolicach 
pojawia się coraz więcej osad-
ników wyznania ewangelickiego, 
przybyłych głównie z Niemiec. 
W 1826 roku erygowano parafię 
ewangelicką w Radomiu. W ro-
ku następnym został zakupiony 
od Towarzystwa Dobroczynności 
budynek teatru, wcześniej pełnią-
cy rolę świątyni. Po pracach przy-
wracających obiektowi sakralny 
charakter zaczęły odbywać się w 
nim nabożeństwa. Kościół nadal 
był przebudowywany. W 1895 ro-
ku uzyskał swój obecny kształt. 
Pracująca pod kierunkiem Wilhel-
ma Schultza szkoła ewangelicka 
w 1851 r. osiągnęła najwyższy po-
ziom nauczania w mieście.

Pełniący rolę pastora od 1903 
roku ks. Henryk Tochterman był 
nauczycielem w gimnazjum rządo-
wym, obecnie liceum im. T. Chału-
bińskiego, oraz w polskim pry-

watnym gimnazjum, dziś 
liceum im. D. Czchow-
skiego. Przed wybuchem 
I wojny światowej w sa-
mym Radomiu mieszka-
ło około 500 ewangeli-
ków. Podczas wojny wy-
siedlano wiernych Koś-
cioła ewangelickiego, po wojnie 
wielu z nich powróciło, a para-
fia znów działa bardzo mocno w 
dziedzinie oświaty. 

Niestety, historia się powta-
rza i z chwilą wybuchu II wojny 
światowej następuje kres rozwo-
ju parafii. Prawie wszyscy wier-
ni niemieckiej parafii z Radomia i 
okolic znów zostali wysiedleni. 

Parafia przetrwała, 
choć nigdy nie powróci-
ła do swej dawnej świet-
ności.

26 września 1968 
roku na mocy uchwały 
władz włączono do pa-
rafii radomskiej parafię 

w Kielcach, przekształcając ją w 
stację kaznodziejską. Przybycie 
do parafii ks. Jana Szklarza da-
ło nowy impuls do jej rozwo-
ju. Gruntowny remont kościo-
ła przeprowadzono w latach 
1984–1986.

Z radomską parafią ewange-
licko-augsburską związani by-
li m.in. rodzina Oskara Kolber-

ga, Walery Przyborowski, Adolf 
Pinno, rodzina Karschów, Łago-
dzińskich, lekarz Adolf Tochter-
man. Radomscy ewangelicy ma-
ją swój chór, szkółkę niedziel-
ną, cmentarz.

Nabożeństwo 
dziękczynne 

za 180 lat istnienia parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Rado-
miu odbyło się 17 września. W 
świątyni zgromadzili się obok 
wiernych Kościoła ewangeli-
ckiego licznie przybyli goście, 
w tym przedstawiciele Kościo-
ła rzymskokatolickiego, którym 
przewodniczył kanclerz kurii 
ks. Sławomir Fundowicz oraz 
posłowie, parlamentarzyści i 
przedstawiciele władz miasta. 
Zdaniem proboszcza miejsco-
wej parafii ks. Wojciecha Rut-
kowskiego, w Radomiu stosun-
ki z katolikami i prawosław-
nymi układają się dobrze. Jest 
to świadectwem, że chrześci-
janie rozmawiają i współpracu-
ją ze sobą.

W czasie nabożeństwa śpie-
wał chór z Tomaszowa Mazo-
wieckiego i Młodzieżowy Chór 
Misyjny. Na organach grał Mar-
cin Armański.

KMG

80-lecie powstania parafii w Rusinowie

Jubileuszowe uroczystości
Przed osiemdziesięciu laty para-
fię Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła w Rusinowie erygował ks. 
bp Jan Kanty Lorek. Powstała ona 
z terenów należących wówczas 
do parafii Nieznamierowice.

Uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęły się już w ubiegłym ro-
ku, kiedy to ks. bp Adam Odzi-
mek podczas wizytacji paster-
skiej pobłogosławił parafialną ko-
pię Obrazu Jasnogórskiej Pani. 
Obraz nawiedził wszystkie rodzi-
ny mieszkające na terenie parafii 
– rodziny z Rusinowa, Grabowej i 
Władysławowa.

W obecnym roku – jubileu-
szowym – wspólnota przeżywała 
trzy ważne uroczystości. Pierw-
szą było nawiedzenie przez pere-
grynującą po diecezji kopię ikony 
Matki Bożej Częstochowskiej. Eu-
charystii przewodniczył i homilię 
wygłosił wówczas ks. bp Stefan 
Siczek. Nawiedzenie poprzedzo-
ne było rekolekcjami, poprowa-
dzonymi przez ks. Dariusza Skro-
ka, dyrektora Instytutu Teologicz-
nego w Radomiu.

Drugą uroczystością roku ju-
bileuszowego była konsekracja 
świątyni dokonana przez ks. bp. 
Zygmunta Zimowskiego. Poświę-

cenie wodą święconą ścian koś-
cioła, namaszczenie olejem świę-
tym ołtarza i ścian, okadzenie  
i zapalenie świateł – to niepo-
wtarzalne przeżycia dla parafian 
i zaproszonych gości. W tej uro-
czystości wzięło udział pięćdzie-
sięciu kapłanów, władze powia-
tu przysuskiego i gminy Rusinów, 
dyrekcja Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Rusinowie oraz 
rzesza wiernych z parafii i oko-
licznych miejscowości. Podczas 
Mszy św. śpiewał chór „Canto” z 
Przysuchy.

W ramy jubileuszowych ob-
chodów wpisało się również na-

bożeństwo dziękczynne za zbio-
ry – dożynki powiatowe, gminne 
i parafialne. Eucharystii, którą ce-
lebrowali kanclerz radomskiej ku-
rii ks. Marek Fituch i dziekan de-
kanatu drzewickiego ks. Adam 
Łukiewicz, przewodniczył ks. bp 
Stefan Siczek. Podczas Euchary-
stii poświęcono wieńce dożyn-
kowe, liczna była procesja z da-
rami ołtarza. Wystąpił chór „Can-
to” i Orkiestra Młodzieżowa z Po-
tworowa. Po Mszy św. wszyscy 
uczestnicy uroczystości udali się 
do pobliskiego pałacyku na ob-
rzęd „łamania chleba”.

KS. BOLESŁAW JANISZ

180 lat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Radomiu

W wichrach historii
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Ewangelii
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  KALENDARIUM  
NAWIEDZENIA  
W PARAFIACH

1 PAŹDZIERNIKA (niedziela) – 
Dobieszyn
2 PAŹDZIERNIKA (poniedzia-
łek) – Kaszów
3 PAŹDZIERNIKA (wtorek) – 
Wielogóra
4 PAŹDZIERNIKA (środa) – Ja-
rosławice
5 PAŹDZIERNIKA (czwartek) – 
Błotnica
6 PAŹDZIERNIKA (piątek) – 
Wrzos
7 PAŹDZIERNIKA (sobota) – 
Jedlińsk
8 PAŹDZIERNIKA (niedziela) – 
Bukówno

  XIX MIĘDZYNARO-
DOWY FESTIWAL 
MUZYKI ORGANO-
WEJ I KAMERALNEJ 
RADOM–OROŃSKO 
2006 

1 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19.30 
– kościół oo. bernardy-
nów w Radomiu: Arcanum 
Trio, Urszula Łada – altów-
ka, Agnieszka Karwowska 
– flet, Zuzanna Sawicka – 
harfa, harfa celtycka.
8 października, godz. 
16.00, katedra Opieki 
NMP w Radomiu: Missa 
pro pace – chór Polskie-
go Radia w Krakowie, Ro-
bert Grudzień – organy, 
Krzysztof Penderecki – 
dyrygent

  XVII MIĘDZYNA-
RODOWE DNI MU-
ZYKI ORGANOWEJ 
I KAMERALNEJ IM. 
S. RATUSIŃSKIEGO 
STARACHOWICE

1 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 
18.45, kościół Wszyst-
kich Świętych w Stara-
chowicach (ul. Radom-
ska): Magdalena Weso-
łowska – śpiew, Wik-
tor Łyjak – organy, chór 
„Meridies” z parafii Mat-
ki Bożej Nieustającej Po-
mocy w Starachowicach, 
Mariola Pocheć – flet, 
Aleksandra Skowrońska 
– organy.

Zapowiedzi
Tamara Styś zdobyła ośmiotysięcznik w Karakorum

Z Pionek na Gasherbrum II

Przygoda Tamary z górami zaczęła 
się już w szkole średniej  
w Pionkach. Działał tam 
prowadzony przez Wiesława 
Borowskiego Klub Górski.  
Z tego okresu wspomina wędrówki  
po tatrzańskich szlakach  
i spotkania z ciekawymi ludźmi  
ze „świata gór”.

Tamara Styś urodziła się w 
Pionkach. Jest absolwentką Poli-
techniki Wrocławskiej i szwedz-
kiego Mälardalen University. 
Obecnie mieszka i pracuje w 
Warszawie. Zanim zaczęła się 
wspinać, wzięła udział w kur-
sie skałkowym i ukończyła kurs 
taternicki.

– Wspinaczka wysokogórska i 
związana z nią konieczność poko-
nywania licznych trudności i nie-
ustannej pracy nad sobą to moja 
pasja. Jest ona drogą do poznania 
własnych ograniczeń i możliwości 
ich pokonywania przez trening, 
silną wolę i wytrwałość w dąże-
niu do celu. Poza tym góry budzą 
we mnie wiele pozytywnych emo-
cji, jest tam ra-
dość, wzru-
szenie, uczu-
cie spełnienia, 
a także strach, 

który motywuje – mówi 
Tamara.

Do tej pory stanę-
ła na szczytach: Gross- 
glockner w Wysokich 
Taurach, Jebel Toubkal w 
Atlasie Wysokim, Mount 
Blanc i Breithorn w Al-
pach, Elbrus na Kauka-
zie, Demawend w pa-
śmie Elbrus, Pik Leni-
na w Pamirze. Wielkim 
marzeniem Tamary by-
ło wejście na choćby je-
den z czternastu ośmiotysięczni-
ków. Jednak by to marzenie zre-
alizować, musiała przejść długą i 
trudną drogę. Poza obowiązko-
wymi treningami, do załatwienia 
było wiele spraw organizacyjnych 
i – co najtrudniejsze – trzeba było 
znaleźć fundusze. 

W tym roku razem z An-
ną Czerwińską i Dariuszem Za-

łuskim wybrała się na 
wyprawę w Karako-
rum, by zdobyć swój 
pierwszy ośmiotysięcz-
nik. Udało się. Stanęła 
na mierzącym 8035 m 
n.p.m. szczycie Gasher-
brum II. 

– Wyprawa była dla 
mnie swego rodzaju 
sprawdzianem, czy mój 
organizm poradzi so-
bie z taką wysokością, 
czy wytrzymam kondy-

cyjnie i czy będę chciała w tak 
wysokie góry jeszcze wrócić. 
I choć bywały ciężkie momen-
ty i chwile grozy, na wszyst-
kie trzy pytania mogę odpowie-
dzieć twierdząco. Cieszy mnie 
to ogromnie, bo przecież jest 
jeszcze tyle do zdobycia... – za-
myśla się Tamara. 

MARTA DEKA

O wyjątkowości 
wypraw decyduje 
nietuzinkowość 
ludzi 
– tych, z którymi 
wyjeżdża  
i których 
spotyka 
po drodze. 
Himalaistka  
z mieszkańcami 
pakistańskiej 
wioski

Tamara Styś 
już na szczycie 
Gasherbrum II
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

„Opoczno, Opoczno 
na góreczce stoi. Oj, to 
nasze Opoczno całą Polskę 
stroi” – to jedna 
z setek ludowych 
przyśpiewek nadal 
tu śpiewanych.

Kolegiatę św. Bar-
tłomieja widać z dale-
ka. Stoi na skarpie koń-
czącej ową „górecz-
kę”. Choć mieszkańcy 
Opoczna mówią „stary 
kościół”, to w ostatnich 
latach świątynia odmło-
dziła swe wnętrze. 

Kazimierzowskie 
dziedzictwo
Miasto na opoce się-

ga początkami XI w. Sta-
ry kościół ufundował 
Kazimierz Wielki. W la-
tach 30. XX w. był już 
za mały. Rozebrano jego 
część główną, zostawia-
jąc prezbiterium. W po-
przek, pod kierunkiem 
ówczesnego probosz-
cza ks. prał. Władysława 
Gąsiorowskiego, zbudo-
wano okazałą świątynię. 
Wykańczano ją po woj-
nie. Ostatnie prace pro-
wadził wieloletni pro-
boszcz ks. kan. Piotr Ja-
roszek. Dziś prezbite-
rium starego kościoła 
jest boczną kaplicą Mat-
ki Bożej. Tutaj znajdują 
się najcenniejsze zabyt-
ki, jak choćby kamienna 
chrzcielnica z XV w.

Akcja, jakich mało
Sierpniowy festyn 

parafialny, organizowa-
ny w okolicy odpustu 
ku czci św. Bartłomieja, 

jest jakimś zobrazowa-
niem tego, co w dusz-
pasterstwie dzieje się w 
ciągu roku. Tysiące lu-
dzi, mnóstwo atrakcji, 
a na zapleczu zagonio-
ne grono tych, którzy 
to wszystko przygoto-
wali. Łączy ich Akcja Ka-
tolicka, Ruch Światło–
Życie, Ruch Rodzin Na-
zaretańskich, liczne gro-
no liturgicznej służby 
ołtarza.

Z drugiej strony reli-
gijność tradycyjna: Kół-
ka Żywego Różańca, Sto-
warzyszenie Matki Bożej 
Patronki Dobrej Śmierci. 
No i żywy folklor. Trze-
ba tu być na procesji re-
zurekcyjnej czy w Boże 
Ciało… Obok chóru, or-
kiestry, strażaków i ko-
lejarzy ludowe barwne 
stroje, które wprawne 
oko natychmiast odróż-
ni od podobnych, ale in-
nych, bo łowickich. Za-
kładają je nie tylko star-
si. Młodzi odnajdują w 
nich swe umiłowanie 
małej Ojczyzny.

Blisko ludzi

Obok kościoła stoi 
piętrowy budynek na-
zwany Centrum dusz-
pasterskim im. bp. Ja-
na Chrapka. Obok kan-
celarii znajdują tu swój 
kąt wszystkie parafialne 
duszpasterstwa. Tutaj 
także zbierają się ludzie 
poszukujący pracy, by 
uczestniczyć w różnych 
szkoleniach. Od kilku 
lat w parafii ukazuje się 
czasopismo „Natanael”, 
które informuje o życiu 
parafii i formuje, publi-
kując teksty nawiązują-
ce do historii i folkloru 
ziemi opoczyńskiej. 

Cenną inicjatywą jest 
kawiarnia „Bartek”, która 
ma swą siedzibę w Miej-
skim Domu Kultury. Mło-
dzi mają tam okazję do 
poserfowania w Interne-
cie, porozmawiania z ró-
wieśnikami, udziału w dy-
skotece, spotkania cieka-
wych ludzi zapraszanych 
tutaj z całej Polski.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

ZDANIEM PROBOSZCZA
W pierwszej fazie budowy kościoła pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego świątynia ro-
sła wysiłkiem całej opoczyńskiej parafii. To w 
jakiejś mierze sprawiło, że macierzysty koś-
ciół wymagał wielu prac remontowych i reno-
wacyjnych. Sporo z nich zostało już ukończo-
nych, jak choćby malowanie całego kościoła 
z szeregiem prac przygotowawczych. Kolejne 
czekają. W tym wszystkim spotkałem się z 
ogromnym zrozumieniem i wsparciem wier-
nych. Podziwiałem i podziwiam ofiarność w 
tych czasach, gdy wielu osobom jest trudno. 
Osobną sprawą jest to, co nazywa się opoczyń-
ską pobożnością tak bardzo złączoną z folklo-
rem tej ziemi. Staramy się te tradycje podtrzy-
mywać i łączyć z tym, co nowego niosą wyzwa-
nia współczesnych czasów. 
Księża wikariusze: Grzegorz Binięda, Gustaw Kaczkowski, 
Robert Kowalczyk, Andrzej Kuleta, Władysław Mąkosa

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Bartłomieja w Opocznie

Bartłomiej, Natanael, Bartek

Opoczyńska kolegiata jest 
jednym z największych 

kościołów w diecezji

KS. PRAŁ. 
JAN WOJTAN

Święcenia kapłańskie – 4 
czerwca 1967 r. w Wąchocku 
Wikariaty – Jedlińsk, Solec, 
Klimontów, Starachowice 
parafia pw. Wszystkich 
Świętych, Radom parafia pw. 
św. Jana. Proboszcz i budow-
niczy kościoła pw. św. Brata 
Alberta w Starachowicach. 
Od sierpnia 1997 r. probo-
stwo w Opocznie. Dziekan 
kolegiackiej kapituły św. 
Bartłomieja w Opocznie.

KS
. R

O
BE

RT
 K

O
W

AL
C

Z
YK

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 

18.00. W kaplicy w Karwicach 14.00.
  W dni powszednie: 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 17.30, 18.00.


