
16 lutego zakończył się trzydniowy 
kurs dla kapłanów i alumnów. 
– Celem tego spotkania 
– mówi ks. Marek Kujawski, 
pallotyn – jest uświadomienie, 
na czym polega opieka 
duszpasterska w hospicjum.

Ks. Kujawski, organizator 
kursu, jest założycielem i dusz-
pasterzem radomskiego Ho-
spicjum Królowej Apostołów. 
Na jego zaproszenie odpowie-
działy środowiska hospicyjne z 
Łomży, Siedlec, Sopotu, Tarno-
brzega i Mysłowic.

– Takie kursy są bardzo waż-
ne. W około dwustu hospicjach, 
a jest ich w kraju pięćset, nie 
ma stałej opieki duszpasterskiej 
– wyjaśnia ks. Marek. Patronem 
naszego spotkania uczyniliśmy 
pallotyna ks. Eugeniusza Dut-
kiewicza. Zmarł pięć lat temu 
w wieku zaledwie 55 lat. Był 
pierwszym krajowym duszpa-
sterzem hospicjów.

Uczestnicy kursu, a obok 
księży i alumnów była też gru-

pa osób świeckich, 
wysłuchali szeregu 
wykładów i konfe-
rencji, które wygłosi-
li pracownicy naukowi 
KUL, UKSW i radom-
skiego seminarium. W 
kilku odrębnych wy-
stąpieniach swym do-
świadczeniem dzieliła 
się dr Jolanta Grabowska-Mar-
kowska z mysłowickiego Ho-

spicjum Cordis. Sta-
łym gościem był bp 
Stefan Siczek, który 
także przewodniczył 
Mszy św. na zakończe-
nie kursu.

Drugi wieczór spot-
kania wypełnił koncert 
Antoniny Krzysztoń. – 
To nasza wielka przy-

jaciółka – mówi o artystce ks. 
Kujawski. ZN
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Pasja to poniekąd słowo 
wielkopostne. W języ-

ku łacińskim, skąd je za-
pożyczyliśmy, znaczy „cier-
pienie”. O duszpasterstwie 
cierpiących będących w sta-
nie terminalnym debatowa-
no w Radomiu. O Wielkim 
Poście pisze w swym liście 
bp Zygmunt Zimowski 
– omawiamy go na s. III.
Ale pasja w naszym języ-
ku kojarzy nam się także 
ze szczególnym zaangażo-
waniem, z włożeniem w 
coś całego siebie. Właśnie 
pasją można nazwać to, 
czym dla Tamary Styś są 
wysokogórskie wspinacz-
ki. W czasie ostatniej wy-
prawy w Himalaje przypa-
trywała się z bliska Mount 
Everestowi (s. IV–V). 

Zanim ponad dwa tysiące tegorocznych 
maturzystów, zgromadzonych na ra-

domskim placu Konstytucji 3 Maja, ruszyło 
tanecznym krokiem dookoła kościoła gar-
nizonowego i fontann, piętnaście minut 
wcześniej, w samo południe, wszyscy po-
zowali do wspólnego zdjęcia. Radio Plus, 
„Gazeta Wyborcza” i Urząd Miasta po raz 
czwarty zaprosili młodzież wszystkich klas 
maturalnych do odtańczenia poloneza. 
Sprawdzono listę obecności. Nie zabrakło 
uczniów żadnej z radomskich szkół śred-
nich. Nie obowiązywały stroje wieczorowe, 
najważniejszy był dobry humor. W pierw-
szej parze korowód poprowadził wicepre-
zydent Radomia Ryszard Fałek wspólnie z 

Anną Kocińską z Zespołu 
Szkół Budowlanych. 
Polonez 2007 przeszedł 
do historii. Za progiem 
czeka już matura. 

POLONEZA CZAS ZAKOŃCZYĆ

W pierwszej 
parze tańczył 
wiceprezydent 
miasta

RADOMSKIAVE
Ogólnopolska konferencja w Radomiu

Duszpasterstwo w hospicjum
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

Ks. Marek 
Kujawski 
pokazuje portret 
ks. Eugeniusza 
Dutkiewicza. 
Pierwsza z prawej 
dr Jolanta 
Grabowska-
-Markowska

ZA TYDZIEŃ
  Parafia pw. ŚWIĘTEGO BRATA 

ALBERTA W RADOMIU
  „Linia braterskich serc” 

– nasz TELEFON ZAUFANIA
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Kolejny etap remontu zakończony

OPOCZNO. Na pierwszym 
bocznym filarze, w nawie głów-
nej kolegiaty pw. św. Bartłomie-
ja, została zamontowana nasta-

wa chrzcielnicy. Przez ostatnie kil-
ka miesięcy trwały przy niej pra-
ce renowacyjne. Jest to już kolej-
ny element wyposażenia świąty-
ni remontowany w pracowni kon-
serwatorskiej Jerzego Sikorskiego 
w Kazimierzu nad Wisłą. Wcześ-
niej pracom poddana została na-
stawa ołtarza głównego, następ-
nie ambony oraz dwóch ołtarzy 
bocznych: św. Józefa i św. Anto-
niego. W tej chwili do Kazimierza 
został zabrany zabytkowy ołtarz 
św. Anny. W dalszej kolejności 
pracom konserwatorskim zosta-
ną poddane ołtarze Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, Matki Bożej 
Nieustającej Opieki i patrona koś-
cioła św. Kazimierza. Remonty oł-
tarzy są dalszym ciągiem prac re-
nowacyjnych. U ich początku – po 
odpowiednim przygotowaniu – 
została położona zupełnie nowa 
malatura wnętrza. Te prace pro-
wadziła pracownia malarska ro-
dziny Klaryska.

Jubileusz warsztatów
OPOCZNO. W kolegiacie pw. 
św. Bartłomieja ks. prał. Jan 
Wojtan przewodniczył Mszy 
św. sprawowanej z okazji 5. 
rocznicy istnienia Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Warszta-
ty oficjalnie działają od lu-
tego 2002 roku. W prowa-
dzonych zajęciach uczestni-
czą osoby niepełnosprawne 
powyżej 18. roku życia. Spę-
dzają tu aktywnie czas pod 

opieką instruktorów terapii 
zajęciowej. Niepełnosprawni 
uczą się m.in. gotować, ro-
bić zakupy, ale też nawiązy-
wać kontakty z innymi ludź-
mi, bo głównym celem tych 
zajęć jest pomoc osobom nie-
pełnosprawnym w rehabilita-
cji społeczno-zawodowej, w 
uniknięciu izolacji, a co za 
tym idzie – pomoc w usamo-
dzielnianiu się.

Z pomocą ofiarom przestępstw
MAZOWSZE. Od 22 lutego 
do 1 marca 2007 r. obcho-
dzony będzie „Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw”. W po-
wszechnych jednostkach orga-
nizacyjnych prokuratury okrę-
gu radomskiego, w godzinach 
urzędowania, bezpłatnych po-
rad ofiarom przestępstw (moż-
na zgłaszać się osobiście lub 
telefonicznie) będą udzielali 
wyznaczeni prokuratorzy, ase-
sorzy prokuratorscy i aplikan-
ci. Wykaz prokuratur wyzna-
czonych do kontaktu z ofia-
rami przestępstw: Prokuratu-
ra Okręgowa w Radomiu – Ra-
dom, ul. Malczewskiego 7, Pro-

kuratura Rejonowa w Radomiu 
dla miasta Radom, – Radom, 
ul. Żeromskiego 91/93, Proku-
ratura Rejonowa w Radomiu – 
Radom, ul. Traugutta 30/30A, 
Prokuratura Rejonowa w Ko-
zienicach – Kozienice, ul. Kon-
stytucji 3 Maja 22, Prokuratu-
ra Rejonowa w Lipsku – Lipsk, 
ul. Partyzantów 2, Prokuratura 
Rejonowa w Przysusze – Przy-
sucha, ul. Radomska 24 , Pro-
kuratura Rejonowa w Zwole-
niu – Zwoleń, ul. 11 Listopada, 
Prokuratura Rejonowa w Przy-
susze Ośrodek Zamiejscowy w 
Szydłowcu – Szydłowiec, ul. 
Kościuszki 124.

Komitet jubileuszu diecezji

KURIA BISKUPIA. Ks. bp 
Zygmunt Zimowski powołał ko-
mitet obchodu 15-lecia istnienia 
diecezji. Pracom przewodniczy 
bp Adam Odzimek, a wspierają 
go dyrektorzy Wydziału Dusz-
pasterskiego Kurii, ks. Grzegorz 
Senderski i ks. Piotr Walkiewicz. 
W skład tego gremium weszli 
też księża: Edward Poniewier-
ski, Wojciech Szary, Jacek Wie-
czorek, Sławomir Płusa, Sylwe-
ster Jaśkiewicz.

Dla ułatwienia przeprowa-
dzenia obchodów nie tylko na 
szczeblu centralnym, (te odbę-

dą się 24–26 marca), ale też w 
poszczególnych parafiach, po-
wstaje okolicznościowy prze-
wodnik. Jak informuje ks. Wal-
kiewicz (na zdjęciu), w publika-
cji znajdą się: list ks. bp. Zimow-
skiego, propozycje okolicznoś-
ciowych śpiewów, homilii, mod-
litwy powszechnej i dziękczyn-
nej adoracji. Ponadto w prze-
wodniku zostanie zamieszczony 
rys historyczny diecezji, opraco-
wania teologiczne dotyczące ro-
li i misji Kościoła lokalnego oraz 
prezentacja osoby patrona die-
cezji św. Kazimierza.

Spotkanie i modlitwa

KRYCHNOWICE. Wieczo-
rem 12 lutego w kaplicy szpi-
tala Zespołu Zakładów Psy-
chiatrycznej Opieki Zdrowot-
nej bp Adam Odzimek cele-
brował Mszę św. i wygłosił ho-
milię z okazji obchodów Świa-
towego Dnia Chorego. W li-

turgii czynny udział brali pa-
cjenci oraz dzieci i młodzież 
oddziału psychiatrii dziecię-
co-młodzieżowej: czytali Sło-
wo Boże i wezwania modlitwy 
wiernych. Po Eucharystii bp 
Odzimek odwiedził ten od-
dział. Tu spotkał się z perso-
nelem, pacjentami i ich ro-
dzinami. – Takie spotkania 
są bardzo ważne dla osób 
związanych ze szpitalem. Je-
steśmy wdzięczni kapelano-
wi, ks. kan. Henrykowi Mo-
cholowi, za trud wkładany w 
codzienną posługę oraz w za-
angażowanie przy organizo-
waniu Dnia Chorego – powie-
działa Bożena Kosińska, na-
czelna pielęgniarka szpitala. 

Trzeba tu nadmienić, że sa-
mi pacjenci przygotowali na 
swe święto okolicznościowy 
plakat. Niezapomnianą chwi-
lą tegorocznego spotkania był 
występ jednego z pacjentów, 
który na skrzypcach zagrał 
„Ave Maria”.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał 
od księdza biskupa pamiątkowy 
obrazek
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Po liturgii chrzcielnej fotografują się 
tutaj uczestnicy celebracji
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Zmieńcie kierunek wypatrywania 
szczęścia – pisze pasterz naszej 
diecezji w Liście na I niedzielę 
Wielkiego Postu.

Słowa bp. Zygmunta są uka-
zaniem pełnego sensu słów 
Chrystusa: „Nawracajcie się!”. 
Miejscem uczenia się owego 
„wypatrywania szczęścia” ma 
być pustynia – przestrzeń wol-
ności i ciszy, której tak bar-
dzo potrzeba w świecie peł-
nym gwaru i pośpiechu.

Konieczność pustyni
„Na pustyni – pisze bp Zyg-

munt – człowiek doświadcza 
swej niewystarczalności i dzię-
ki temu zwraca się ku Bogu. Wy-
branie się na pustynię jest ak-
tem odwagi, aktem tym więk-
szym, im bardziej uświadamia-
my sobie, jak bardzo dzisiejszy 
świat odczuwa lęk przed ciszą”.

Ów zwrot ku Bogu prowa-
dzi do przypomnienia sobie, 
czym jest imię „chrześcijanin”, 
imię dane nam w pierwszym 
sakramencie. To imię wskazuje 
najpierw na przynależność do 
Chrystusa. Przypomina naszą 
wspólnotę krwi ze Zbawicie-
lem. Do Niego lgniemy aktem 
wiary. „Dziękujemy Bogu – czy-
tamy w liście – że większość 
Polaków traktuje wiarę jako 
wspaniałą przygodę, przeżywa 
ją świadomie, pielęgnuje i czy-
ni radością swojego życia”.

Obok tego ksiądz biskup za-
znacza z troską, że zdarza się, iż 
to imię bywa zaniedbywane, że 
tego imienia można się wyprzeć 
i odrzucić je. Jednakże zawsze 

istnieje nadzieja powrotu, droga 
wyjścia ze swoistej „bezimienno-
ści”. Ta droga to usłuchanie apelu 
o nawrócenie, o zmianę kierunku 
wypatrywania szczęścia.

Zwyciężyć 
na wzór 
Chrystusa
Próba pusty-

ni pozwala chrześ-
cijaninowi odnieść 
osobiste zwycięstwo 
nad swymi słaboś-
ciami i grzechem. 
W tej perspekty-
wie pokuta, bo 
pustynia to też 
praktyka pokut-
na, jest nie tylko 
wysiłkiem, lecz 
również radością. 
Ważnym spostrze-
żeniem listu jest 
stwierdzenie: „Na-
sza cywilizacja do-
strzega potrzebę 
wysiłku intelektu-
alnego i fizyczne-
go, nie uznaje na-
tomiast w dosta-
tecznym stopniu 
ważności wysił-
ku koniecznego 
dla odzyskania 
i rozwija-
nia wartości 
moralnych, 
które sta-
nowią naj-
bardziej au-
tentyczne wnę-
trze człowieka”. Do-
pełnia je apel: „Niech 
więc Wielki Post bę-
dzie poprzez pracę 

nad sobą radosną drogą ku Chry-
stusowi Zmartwychwstałemu”.

Realizm w ocenie codzien-
ności każe bp. Zimowskiemu 
przypomnieć, że drogi Kościo-
ła, a w nich drogi każdego ucz-

nia Chrystusa, są niero-
zerwalnie związane z 

próbami, doświad-
czeniami i cier-
pieniami. „Koś-
ciół nie może być 

wolny od po-
kus, skoro 
sam Chrystus 

przyjął je na 
siebie”, pisze 

bp Zygmunt. 
W tej perspekty-
wie Kościół mu-
si nawracać się 
do Chrystusa na 

miarę potrzeb lu-
dzi, na miarę za-
grożenia czło-
wieka, a także na 
miarę prób, któ-
rym jest podda-
ny. „Oto potrze-
ba czasu Wielkie-
go Postu”.

Zaproszenie 
na jubileusz

W tegorocz-
ny czas Wiel-
kiego Po-
stu wpisują 

się obchody 15-lecia istnienia 
naszej diecezji. Tym uroczy-
stościom bp Zimowski poświę-
ca kolejną część listu, nadając 
jej tytuł: „Weselcie się nadzie-
ją”. Najpierw wyraża wdzięcz-
ność Janowi Pawłowi II, który 
25 marca 1992 roku powołał 
do istnienia diecezję radom-
ską. Potem pisze o osobach, 
które swą pracą wpisały się w 
trud tworzenia nowej struk-
tury kościelnej. Poczynając od 
pierwszego ordynariusza, bp. 
Edwarda Materskiego, przywo-
łuje biskupów Adama Odzim-
ka i Stefana Siczka, kapłanów, 
osoby  konsekrowane i wszyst-
kich diecezjan. W tajemnicy 
świętych obcowania wspomina 
bp. Jana Chrapka.

Hasłem jubileuszowych ob-
chodów są słowa, które są jed-
nocześnie tytułem listu: „Bo-
gu dziękujcie, ducha nie ga-
ście”. Uroczystości rozpoczną 
się w sobotę 24 marca o godz. 
18.00 w bazylice św. Kazimie-
rza w Radomiu. Tu celebrowa-
na będzie Msza św. z nieszpo-
rami. Dzień później – w samą 
rocznicę powstania diecezji – 
o godz. 17.00 do radomskiej 
katedry przybędzie Matka Bo-
ża w znaku jasnogórskiej iko-
ny. Tam o godz. 18.00 odbę-
dzie się jubileuszowa Euchary-
stia. „Wszystkich z całego serca 
zapraszam na tę uroczystość – 
zachęca ksiądz biskup. – Zgro-
madźmy się licznie z całej die-
cezji, jak to uczyniliśmy rok te-
mu na Jasnej Górze, zaprasza-
jąc Maryję do naszej diecezji 
na szlak nawiedzenia”.

Oprac.
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI 

List bp. Zygmunta Zimowskiego na Wielki Post

Bogu dziękujcie, ducha nie gaście

Zwyciężyć 
na wzór 
Chrystusa
Próba pusty-

ni pozwala chrześ-
cijaninowi odnieść 
osobiste zwycięstwo 
nad swymi słaboś-
ciami i grzechem. 
W tej perspekty-
wie pokuta, bo 
pustynia to też 
praktyka pokut-
na, jest nie tylko 
wysiłkiem, lecz 
również radością. 
Ważnym spostrze-
żeniem listu jest 
stwierdzenie: „Na-
sza cywilizacja do-
strzega potrzebę 
wysiłku intelektu-
alnego i fizyczne-
go, nie uznaje na-
tomiast w dosta-
tecznym stopniu 
ważności wysił-
ku koniecznego 
dla odzyskania 

nowią naj-
bardziej au-
tentyczne wnę-
trze człowieka”. Do-
pełnia je apel: „Niech 
więc Wielki Post bę-
dzie poprzez pracę 

nia Chrystusa, są niero-Zwyciężyć 

Chrystusa
Próba pusty-

ni pozwala chrześ-
cijaninowi odnieść 
osobiste zwycięstwo 
nad swymi słaboś-
ciami i grzechem. 
W tej perspekty-
wie pokuta, bo 
pustynia to też 
praktyka pokut-
na, jest nie tylko 
wysiłkiem, lecz 
również radością. 
Ważnym spostrze-
żeniem listu jest 
stwierdzenie: „Na-
sza cywilizacja do-
strzega potrzebę 
wysiłku intelektu-
alnego i fizyczne-
go, nie uznaje na-
tomiast w dosta-
tecznym stopniu 
ważności wysił-
ku koniecznego 
dla odzyskania 

nowią naj-
bardziej au-
tentyczne wnę-
trze człowieka”. Do-
pełnia je apel: „Niech 
więc Wielki Post bę-
dzie poprzez pracę 

zerwalnie związane z 
próbami, doświad-

czeniami i cier-
pieniami. „Koś-
ciół nie może być 

wolny od po-

przyjął je na 
siebie”, pisze 

bp Zygmunt. 
W tej perspekty-
wie Kościół mu-
si nawracać się 
do Chrystusa na 

miarę potrzeb lu-
dzi, na miarę za-
grożenia czło-
wieka, a także na 
miarę prób, któ-
rym jest podda-
ny. „Oto potrze-
ba czasu Wielkie-
go Postu”.

Zaproszenie 
na jubileusz

W tegorocz-

Św. Kazimierz, 
patron diecezji. Figura 

znajdująca się 
w prezbiterium 

kaplicy radomskiego 
Wyższego Seminarium 

Duchownego

 R E K L A M A 

KS
. Z

BI
G

N
IE

W
 N

IE
M

IR
SK

I



A V E  G O Ś Ć  R A D O M S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
25

 lu
te

go
 2

00
7

IV

O górskich wypra-
wach pochodzącej z 
Pionek Tamary Styś 
pisaliśmy w ubie-

głym roku. Była już w Wysokich 
Taurach, w Atlasie Wysokim, 
w Alpach, na Kaukazie, w pa-
śmie Elburs, w Pamirze i w 
Karakorum, gdzie zdobyła 
Gasherbrum II – swój pierwszy 
ośmiotysięcznik. Teraz przy-
szedł czas na Himalaje. 

Spotkanie z kulturą 
Nepalu
Katmandu to nie tylko poli-

tyczne i kulturalne centrum Ne-
palu, ale to również prawdziwa 
skarbnica architektury i sztuki. 
– W Katmandu spędziliśmy dwa 
dni – wspomina Tamara. Wypeł-
niało je podglądanie życia miesz-
kańców i podziwianie najciekaw-
szych miejsc związanych z boga-
tą kulturą i tradycją tego kraju. 
Współistnienie buddyzmu i hin-
duizmu tworzy szczególną atmo-
sferę tego miejsca. Odwiedzali-
śmy buddyjskie stupy Swayamb-
hunath i Bodnath pełne młyn-
ków modlitewnych, ozdobione 
tysiącami chorągiewek powiewa-
jących na wietrze i wizerunkiem 

oczu Buddy patrzącego 
na cztery strony świata. 
Oglądaliśmy najważniej-
sze miejsce hinduistycz-
nego kultu religijnego, 
świątynię Pashupati, cel 
pielgrzymek Hindusów 
z całego świata. 

Ogromne wrażenie zrobiła 
na Tamarze ceremonia rytualne-
go palenia zwłok nad rzeką Bag-
mati. Na specjalnie przygotowa-
nych stosach spala się tam zmar-
łych. Jest to tradycyjna forma po-
chówku w hinduizmie. Następnie 
uczestnicy wyprawy przelecieli 
awionetką do Lukli. Stąd z kara-
waną wyruszyli do bazy pod gó-
rę Ama Dablam – celu ich wypra-
wy. Droga wiodła Doliną Khum-
bu, pełną zieleni krainą zamiesz-
kiwaną przez plemiona, które do 
dziś kontynuują tradycje swoich 
przodków. Po dwóch dniach do-
tarli do Namche Bazar, wioski za-
mieszkanej przez naród Szerpów. 
W rejon Khumbu ze wschodnio-
tybetańskiej prowincji Kham przy-
byli oni około 500 lat temu.

Słynny Appa
Kim dla himalaistów są Szer-

powie? – Szerpowie bardzo czę-

sto trudnią się prze-
wodnictwem wysoko-
górskim – mówi Tama-
ra. To właśnie z Nam-
che Bazar pochodzą re-
kordziści Everestu, mię-
dzy innymi słynny Appa, 

skromny, szczupły 46-latek, któ-
ry w 2006 roku zdobył Everest 
po raz szesnasty! Jednak Appa, 
jak większość Szerpów, zaczynał 
od dźwigania ekwipunku i zapa-
sów żywności dla zespołów wy-
ruszających na zdobycie szczy-
tu. Właśnie noszenie ładunków, 
obok hodowli zwierząt, handlu 
i uprawiania roli, jest jednym z 
podstawowych zajęć mieszkań-
ców Nepalu. Tragarzami zostają 
niejednokrotnie już kilkunasto-
letnie dzieci, a ładunki – umiesz-
czane w wielkich wiklinowych 
koszach, mocowanych za pomo-
cą bawełnianej taśmy na głowie 
niosącego – ważą często nawet 
80 kg.

Ostatnią wioską na drodze hi-
malaistów było Pangbocze, jed-
no z najwyżej położonych (4000 
m n.p.m.), zamieszkanych przez 
cały rok osiedli w rejonie Khum-
bu. To tu znajduje się najstar-
szy w tym rejonie, liczący 340 
lat, klasztor buddyjski – gompa. 

– O wyjeździe w najwyższe 
góry świata marzyłam 

od dawna. Dzięki autorom 
literatury górskiej 

przenosiłam się tam setki 
razy, ale tylko w wyobraźni. 

W końcu z grupą innych 
górskich zapaleńców 

wsiadłam do samolotu i… 
po kilkunastu godzinach 

znalazłam się  
w Katmandu,  

stolicy Nepalu. 

tekst  
MARTA DEKA 

zdjęcia  
DARIUSZ ZAŁUSKI

Mount Everest na wyciągnięcie ręki

Tamary spełnione marzenie

W trzecim 
obozie tuż 
przed atakiem 
na szczyt
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W jego murach do 1991 roku 
przechowywane były domniema-
ne szczątki legendarnego yeti, 
do czasu, gdy zostały skradzio-
ne w niewyjaśnionych okolicz-
nościach. W klasztorze uczest-
nicy wyprawy spotkali mnichów 
oddających się medytacji. Bud-
dyjscy duchowni czynili to przez 
usypywanie mandali z różnoko-
lorowego piasku. Te przepiękne 
dzieła, których stworzenie wy-
maga wielkiej cierpliwości i tygo-
dni żmudnej pracy, po ich zakoń-
czeniu są po prostu rozwiewane 
przez wiatr. 

Matka z perłowym 
naszyjnikiem
Po trzydniowym trekkin-

gu dotarli do bazy pod Ama 
Dablam. Dzięki swojej strzeli-
stej sylwetce ten sześciotysięcz-
nik (6856 m n.p.m.) uznawa-
ny jest za jeden z najpiękniej-
szych szczytów na świecie. Po 
raz pierwszy został zdobyty do-
piero w 1961 roku.

Dla Nepalczyków jest to gó-
ra mistyczna. Już sama nazwa – 
Matka z perłowym naszyjnikiem 
– świadczy o jej szczególnym 
znaczeniu dla mieszkańców Do-
liny Khumbu. 

– Wspinaczka, początkowo 
w granitowej skale, wyżej śnież-
ną granią, pionowymi odcinkami 
lodu i wreszcie śnieżnym ostrym 
filarem wyprowadzającym na 
wierzchołek, była dla mnie wy-
jątkowym przeżyciem – wspomi-
na Tamara. W drodze na szczyt 
Ama Dablam stawia się tradycyj-
nie trzy obozy. Odległość między 
bazą (4500 m) a obozem I (5700 
m) jest dość znaczna. Przejście 
tego odcinka bez dużego ob-
ciążenia zajmowało około sześ-
ciu godzin. Z ciężkim plecakiem 
czas marszu wydłużał się często 
nawet do dziesięciu godzin. Ca-
ła droga powyżej obozu I wy-
maga zaporęczowania, czyli za-
mocowania lin wspinaczkowych, 

które pełnią funkcję asekuracyj-
ną. Obóz II położony jest na wys. 
6150 m na wąskiej grani. Jest tam 
miejsce jedynie na kilka małych 
namiotów, które i tak najczęściej 
zwisają nad przepaścią.

– Wybrana przez nas dro-
ga prowadziła południowo-za-
chodnią granią i słońce dociera-
ło tam dość późno – kontynuuje 
swą opowieść. – Każde poran-
ne wyjście z namiotu wymagało 
dużej determinacji. Temperatura 
w obozie III na wysokości 6400 
m n.p.m. o godzinie 7.00, o któ-
rej zwykle wychodzi się do ataku 

szczytowego, wynosiła 
minus 20 st. C. 

Pogoda była w krat-
kę. Zdarzały się dni 
pięknego słońca, ale też 
i takie z silnym wiatrem, 
dużymi opadami śniegu 
i zerową widocznością. 
Dwaj koledzy Tamary, 
którzy atakowali szczyt 
w tak surowych warun-
kach, przypłacili swój 
sukces poważnymi od-
mrożeniami. 

Wielki trud wspi-
naczki został wynagro-
dzony wspaniałą pano-
ramą rozpościerającą się 
ze szczytu: Makalu spo-
wite chmurami, ogrom-
na ściana Lhotse czy Eve-
rest na wyciągnięcie rę-
ki to widoki, o których 
marzy wielu miłośników 
gór. – Po tej wyprawie 
z całą pewnością mogę 
powiedzieć, że Himalaje 
są jednym z najbardziej 
fascynujących i zadziwia-
jących miejsc na Ziemi – 
zapewnia Tamara.  

Mount Everest na wyciągnięcie ręki

Tamary spełnione marzenie

dużej determinacji. Temperatura 
w obozie III na wysokości 6400 
m n.p.m. o godzinie 7.00, o któ-
rej zwykle wychodzi się do ataku 

sukces poważnymi od-
mrożeniami. 

powiedzieć, że Himalaje 
są jednym z najbardziej 
fascynujących i zadziwia-
jących miejsc na Ziemi – 
zapewnia Tamara.  

Na dole:
Już na szczycie. 
Pamiątkowe 
zdjęcie z Mount 
Everestem w tle

Poniżej z lewej:
Mnisi kończą 
usypywać 
mandale

Poniżej z prawej:
Nawet w czasie 
odpoczynku 
Szerpowie 
nie zdejmują 
do końca bagaży



A V E  G O Ś Ć  R A D O M S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
25

 lu
te

go
 2

00
7

VI

Gorąco polecamy

Wielkopostna lektura na czas jubileuszu
Okres Wielkiego Postu zachęca 
do wyciszenia i poszukiwania 
tego, co nas zbliża do Boga. 
Wielu z nas na ten czas szuka 
odpowiedniej lektury, przez którą 
przygotujemy się lepiej do świąt 
Wielkanocy.

Od szeregu lat bp Edward Ma-
terski zaprasza grono osób do 
redagowania publikacji noszącej 
tytuł „Rekolekcje wielkopostne”. 
Autorzy na co dzień pracują w ra-
domskim Wyższym Seminarium 
Duchownym, Kurii Diecezjalnej 
oraz zaangażowani są w pracę 
duszpasterską w parafiach. 

Choć na pierwszy rzut oka 
książka zdaje się być pomocą dla 
duszpasterzy głoszących rekolek-
cje, to w istocie jest propozycją 

indywidualnej duchowej lektury 
dla każdego. Seria posiada wier-
ne grono czytelników. Tegorocz-
ny tom w podtytule ukazuje te-
matyczny profil rozważań: „W To-
bie moja nadzieja”, słowa pocho-
dzące z biblijnego Psalmu 59. 

Łącznie jest to niemal trzy-
dzieści konferencji, podzielonych 
na cztery grupy wiekowe: dzieci, 
młodzież, studenci i dorośli. Każ-
dy więc może tu znaleźć odpo-
wiedni cykl rozważań, który po-
zwoli najpierw na pogłębienie 
wiedzy o tym, czym jest chrześci-
jańska nadzieja, a potem na pró-
bę budowania i pogłębienia w so-
bie tej postawy, która idzie z na-
mi i kształtuje naszą codzien-
ność. Tematy rozważań ogni-
skują się na biblijnych cytatach 

zaczerpniętych z Ewangelii, Li-
stów św. Pawła i Księgi Psalmów 
– biblijnego modlitewnika.

W słowie wstępnym do publi-
kacji bp Zygmunt Zimowski napi-

sał: „Rekolekcje 

»W Tobie moja nadzieja« przygo-
tują nas na rocznicę 15-lecia ist-
nienia naszej diecezji, którą bę-
dziemy obchodzić uroczyście 24 
i 25 marca w bazylice św. Kazi-
mierza i w katedrze... Te dni bę-
dą umacnianiem wiary w Kościół 
Święty, który jest naszą Matką”.

Całość publikacji zamykają 
cztery rozważania Drogi Krzy-
żowej. Są one zaproszeniem do 
prywatnego nawiedzenia świąty-
ni i przejścia czternastu stacji w 
nabożeństwie tak bardzo zwią-
zanym z okresem Wielkiego Po-
stu. Myślę też, że mogą być do-
skonałą pomocą w modlitwie 
zanoszonej w domach czy przy 
łóżkach osób dotkniętych cier-
pieniem.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Pierwsze Radomskie Forum Dyskusyjne

Promujmy nasze miasto
Czy jest potrzebna nam nowa 
szkoła muzyczna? Kto pozamykał 
kina? Co z tą promocją w mieście?

Na pierwsze spotkanie Ra-
domskiego Forum Dyskusyjnego 
do Klubu Środowisk Twórczych 
„Łaźnia” w Radomiu bardzo licz-
nie przybyli ludzie kultury. Po-
mysłodawcą, organizatorem i go-
spodarzem spotkania była poseł 
na Sejm RP Lucyna Wiśniewska. 

– Chcę, aby na forum odbywa-
ły się dyskusje dotyczące proble-
mów miasta i regionu.  Zaczyna-
my od kultury, dlatego że przez 
kulturę bardzo dobrze można 
promować miasto i region, a my-
ślę, że tej promocji jest u nas za 
mało – powiedziała pani poseł.

Wiodącym tematem spotka-
nia była budowa szkoły muzycz-
nej – która zdaniem Zdzisława 
Włodarskiego, obecnego dyrek-
tora Zespołu Szkół Muzycznych, 
jest szansą dla utalentowanych 
młodych ludzi i promocji przez 
młodzież miasta i regionu. Koszt 
budowy szkoły to 25 mln zło-
tych, a miasto będzie starać się 
o pozyskanie pieniędzy z progra-

mów operacyjnych. Do 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowe-
go złożono wniosek do-
tyczący projektu w wy-
sokości jednego milio-
na złotych. W odpowiedzi mia-
sto może dostać część kwoty 
potrzebnej do realizacji inwesty-
cji. Pojawiło się też pytanie, czy 
powinniśmy oddać marszałkowi 
szkoły artystyczne, jeśli będzie 
on uzależniał finansowanie tej 

inwestycji od spełnienia 
takiego warunku. Jak 
wiadomo, miasta na ta-
ki wydatek nie stać. Nie 
było natomiast wątpli-
wości co do zasadności 

i potrzeby budowania takiej pla-
cówki. A tegoroczny budżet nie 
będzie przychylny dla radomskiej 
kultury. W tym roku miasto prze-
znaczy na tę sferę mniej pienię-
dzy niż w roku ubiegłym. Chyba 
że uda się pozyskać jakąś część 

funduszy z innych programów. – 
I tu cała nadzieja pokładana jest 
w dobrze napisanych wnioskach 
– podkreślił wiceprezydent Rado-
mia Ryszard Fałek. 

O tym, jak potrzebne było te-
go typu spotkanie, może świad-
czyć fakt, że  prawie trzygodzin-
na dyskusja nie wyczerpała te-
matu. Ludzie kultury chyba ni-
gdy nie mieli tak jak tu okazji do 
wyrażenia swoich uwag i opinii 
w ważnych dla środowiska spra-
wach. Za nie najlepszy stan ra-
domskiej kultury obwiniono po-
przednie władze, które beztro-
sko zamykały domy kultury, klu-
by i kina. Nic też nie zrobiono, 
aby mogły rozwijać się Radio Ra-
dom i regionalny ośrodek tele-
wizyjny. Zwrócono również uwa-
gę na fakt, że w Radomiu braku-
je ogólnopolskiej imprezy pro-
mującej miasto. We wnioskach 
podkreślono, że jesteśmy jedy-
nym tej wielkości miastem, w 
którym sprawy kultury i promo-
cji podlegają pod różne wydzia-
ły Urzędu Miejskiego. Wicepre-
zydent Fałek zapewnił, że już są 
plany, aby te dwa wydziały sku-
pić w jednym.  KMG

Na spotkanie 
przybyło wielu 
ludzi kultury

dą umacnianiem wiary w Kościół 

cztery rozważania Drogi Krzy-
żowej. Są one zaproszeniem do 
prywatnego nawiedzenia świąty-
ni i przejścia czternastu stacji w 
nabożeństwie tak bardzo zwią-
zanym z okresem Wielkiego Po-
stu. Myślę też, że mogą być do-
skonałą pomocą w modlitwie 
zanoszonej w domach czy przy 
łóżkach osób dotkniętych cier-
pieniem.
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Od 11 do 13 maja odbędzie się  
w Warszawie IV Światowy 
Kongres Rodzin.  
Do udziału w nim zaproszeni 
są przedstawiciele rządów, 
parlamentów, świata nauki, 
różnych grup wyznaniowych, 
organizacji pozarządowych  
i rodzin z ponad 75 krajów.

Podczas kongresu poru-
szonych zostanie wiele za-
gadnień: niż demograficz-
ny, istota małżeństwa, dzie-
ci, rodzina a społeczeń-
stwo, zagrożenia rodzin, 
media i rodzina, udział ro-
dzin w gospodarce naro-
dowej, wspieranie rodziny 
przez religię.

Komitet przygotowują-
cy IV Światowy Kongres Ro-
dzin organizuje konferencje 
poprzedzające to spotkanie 
w różnych miastach Polski.  
Mają one na celu zaintereso-
wanie lokalnych społeczno-
ści kongresem, jak również 

dają możliwość wy-
sunięcia wniosków 
dotyczących przed-
stawionej tematy-
ki i ewentualne za-
prezentowanie ich w 
Warszawie. 

3 marca w Ośrod-
ku Kultury i Sztuki „Resur-
sa Obywatelska” w Rado-
miu, przy ul. Malczewskiego 
16, odbędzie się konferencja 
„Rodzina – wiosną dla Euro-

py i świata”, poprze-
dzająca Kongres. Do 
udziału w niej orga-
nizatorzy zaprasza-
ją wszystkich zain-
teresowanych tą te-
matyką. Katecheci i 
nauczyciele obecni 

na konferencji otrzymają za-
świadczenia przydatne w do-
kumentacji awansu zawodo-
wego.

MAŁGORZATA GRZYBOWSKA

„Rodzina wiosną dla Europy i świata” – konferencja w Radomiu

Ekonomia a życie   KALENDARIUM 
    NAWIEDZENIA 
    W PARAFIACH
1 MARCA (czwartek) – Radom, pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej 
(Kaptur), 2 MARCA (piątek) – 
Radom, pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego (Glinice), 3 MARCA (so-
bota) – Radom, pw. św. Kazimierza 
(Zamłynie), 4 MARCA (niedziela) – 
Radom, pw. św. Brata Alberta 
(Ustronie).
  REKOLEKCJE 

MATURZYSTÓW  
W CZĘSTOCHOWIE 

Wydział Katechetyczny Kurii 
Biskupiej w Radomiu zaprasza 
maturzystów na rekolekcje do 
Częstochowy, które odbędą się od 
14 do 17 marca. W celach organi-
zacyjnych prosimy o jak najszybsze 
(do 2 marca) zgłaszanie maturzy-
stów do Wydziału Katechetycznego. 
Młodzież zgłaszają tylko katecheci.
Koszt rekolekcji:
– 150 zł dla maturzystów z 
Radomia i okolic (w cenie: po-
dróż, nocleg, 3 posiłki dziennie);  
– 120 zł dla maturzystów z diece-
zji (tj. spoza Radomia – przyjazd i 
wyjazd do Częstochowy pod opie-
ką katechety – maturzyści ci stano-
wią jedną grupę z maturzystami z 
Radomia i okolic, tzn. mieszkają w 
jednym domu, wspólnie korzysta-
ją z posiłków). Telefon kontakto-
wy: 048 340 62 38.
  SPOTKANIA 
    Z SAMORZĄDEM 
    LOKALNYM
Klub Inteligencji Katolickiej im. 
Stefana kard. Wyszyńskiego za-
prasza 28 lutego na godzi-
nę 18.00 na „Spotkania z samo-
rządem lokalnym”. Tym razem 
spotkanie z przewodniczącym 
Rady Powiatu Szydłowieckiego, 
Markiem Sokołowskim. Spotkania 
odbywają się w Radomiu w domu 
parafialnym katedry radomskiej 
(ul. Sienkiewicza 13). 
  BEZPŁATNE BADANIA 

MAMMOGRAFICZNE
Przychodnia „MEDICON” przy uli-
cy Gagarina 1 w Radomiu (Osiedle 
Ustronie) zaprasza na bezpłatne ba-
dania mammograficzne kobiety w 
wieku 50–69 lat, które w ciągu 
ostatnich dwóch lat nie wykonywa-
ły takich badań. Przychodnia czyn-
na jest od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00–16.00. Zapisy trwają do 
30 listopada. Kontakt pod numerem 
telefonu: 048 367 15 15. 
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Zapowiedzi

Komitet 
organizacyjny 
konferencji. 
Trzecia z prawej 
poseł Lucyna 
Wiśniewska

 9.30–10.00 – Rejestracja uczest-
ników
 10.00–10.10 – Otwarcie i powi-
tanie: Lucyna Wiśniewska, poseł na 
Sejm RP
 10.10–10.30 – „Przekaz wiary w 
rodzinie” – ks. bp Zygmunt Zimowski
 10.30–10.50 – „Prawa człowieka i 
prawa rodziny jako przyszłość demokra-
cji” – Marek Jurek, Marszałek Sejmu RP
 10.50–11.10 – „Kryzys rodzi-
ny i drogi przezwyciężania w świe-
tle adhortacji apostolskiej Jana Pawła 
II »Ecclesia in Europa«” – ks. dr 
Andrzej Jędrzejewski
 11.10–12.00 – „Promocja i ochro-
na rodzin zastępczych w Polsce” – 

Leszek Dobrzyński, poseł na Sejm RP, 
Honorata Trzaskalska, prezes Fundacji 
„Dać Sercom Nadzieję”, ks. Radosław 
Walerowicz, dyrektor Caritas Diecezji 
Radomskiej
 12.00–12.20 – Ogłoszenie 
wyników konkursu plastycznego 
„Moja rodzina”
 12.20–13.00 – Przerwa na ka-
wę i zwiedzanie wystawy „Moja ro-
dzina”
 13.00–13.20 – „Budowanie 
parorodzinnej polityki podatkowej” 
– Ewa Tomaszewska, senator RP
 13.20–13.40 – „Małżeństwo 
jako wartość i dobro społeczne: czy 
warto brać ślub” –  ks. dr Marek 
Dziewiecki

 13.40–14.00 – „Ekonomia w 
rodzinie na przykładzie Katarzyny 
von Bohra” – ks. Wojciech 
Rutkowski
 14.00–14.20 – „Rodzina 
sanktuarium życia i miłości” 
– ks. dr Sławomir Adamczyk, 
Duszpasterstwo Rodzin
 14.40–15.00 – „Współczesny 
mężczyzna i ojcostwo” – mgr 
Ryszard Wiosna
 15.00–15.20 – „Współczesna 
kobieta i wyzwanie macierzyń-
stwa” – mgr Małgorzata Górka, 
Duszpasterstwo Rodzin
 15.20 Poczęstunek

PROGRAM KONFERENCJI





Adres redakcji: ul. Prusa 6, 
26-610 Radom, tel. 048 36 32 479
Redagują: ks. Zbigniew Niemirski – dyrektor oddziału, 
Marta Deka, Krystyna Piotrowska
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Tytuł parafii jest 
konsekwencją tego,  
że tutaj zrodziła się  
radomska idea 
pielgrzymowania  
na Jasną Górę.

Wychodzili stąd od 
niepamiętnych czasów do 
Częstochowy. Najpierw 
potajemnie, by uniknąć 
represji ze strony władz. 
Potem dołączali do Pie-
szej Pielgrzymki War-
szawskiej. I wreszcie tutaj 
narodziła się Piesza Piel-
grzymka Radomska.

Kuźnia
Plebania to chyba za 

duże słowo. Nie było wy-
gód, niewielkie pokoiki, 
ciasnota. Ale od początku 
ciągnęły tu rzesze ludzi, 
w tym studentów. Przy-
ciągała ich osobowość ks. 
Domagały. Dziś po latach 
z tego duszpasterstwa 
wyrosło wielu znanych w 
Radomiu ludzi.

Wspólnota radomskie-
go Kaptura to ludzie za-
radni i pracowici. W mie-
ście, gdzie tak trudno o 
pracę, potrafili przejść 
przez trudny okres prze-
mian ustrojowo-gospo-
darczych łatwiej niż gdzie 

indziej. Nie znaczy to jed-
nak, że nie ma na tym po-
lu trudności. Ksiądz pro-
boszcz dla zobrazowania 
liczby wyjeżdżających za 
pracą mówi: – Po świętach 
z naszej parafii rusza na 
Wyspy Brytyjskie osiem 
procent parafian, pełne 
dziesięć autokarów!

Z wieży na linie
Duszpasterstwa działa-

jące przy parafii rokrocz-
nie organizują festyn para-
fialny. A jest tych grup spo-
ro: Koła Żywego Różańca, 
Straż Honorowa Najświęt-
szego Serca Jezusa, grupa 
modlitewna św. Ojca Pio, 
parafialna Caritas, Ruch 
Domowego Kościoła, oa-
za, Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży, Młodzieżo-
wy Klub Sportowy, schola 
i zespół młodzieżowy, no i 
oczywiście ministranci. Od 
niedawna w prace duszpa-
sterskie włączają się Ryce-
rze Kolumba.

Dochód z festynu za-
sila fundusz na wakacyj-
ny wyjazd najbiedniej-
szych dzieci z parafii. 
Atrakcją dnia jest zjazd 
na linie z rosnącej wie-
ży budującego się koś-
cioła. W nowej świątyni 
po raz pierwszy sprawo-

wano Eucharystię w noc 
Bożego Narodzenia mi-
nionego roku, osiem lat 
po rozpoczęciu budowy. 
Po świętach wrócono do 
kaplicy. 

Teraz, gdy 1 marca 
właśnie w tej parafii na 
powrót rozpocznie się na-
wiedzenie Maryi w zna-
ku jasnogórskiej Ikony, 
uczestnicy uroczystości 
znów zgromadzą się w 
nowym kościele.

By każdy miał 
swój kąt
Od ponad trzech lat 

między nowym kościołem 
a kaplicą rośnie dom pa-
rafialny. W jego planach 
przewidziano pięć sal dla 
spotkań grup duszpa-
sterskich, duże pomiesz-
czenie na parafialny klub 
oraz kancelarię parafial-
ną. Zostanie też zagospo-
darowany strych. Chodzi 
o to, by tutaj mogli zna-
leźć wygodny nocleg pąt-
nicy idący z Kozienic na 
Jasną Górę.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. KAN. 
WIESŁAW 

LENARTOWICZ
Święcenia kapłańskie – 25 
maja 1991 r. w Radomiu. 
Wikariaty – Samborzec, 
par. MB Miłosierdzia w 
Radomiu. Probostwo pa-
rafii pw. Chrystusa Kapłana 
w Radomiu. Od 2001 r. pro-
bostwo MB Częstochowskiej. 
Duszpasterz bankowców, ka-
pelan Rycerzy Kolumba.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Jestem trzecim proboszczem tej parafii. 

Solidne podwaliny wspólnoty stworzył nieży-
jący już ks. dr Zdzisław Domagała. Nieco po-
nad dziesięć lat temu złożył rezygnację ze 
względu na stan zdrowia. Drugim probosz-
czem był ks. prał. Edward Poniewierski. Je-
mu – dziś proboszczowi radomskiej katedry 
– parafia zawdzięcza uporządkowanie kwe-
stii własnościowych ziemi i rozpoczęcie bu-
dowy kościoła.

Oczywiście nie byłoby to możliwe – czego 
zresztą i ja doświadczam obecnie – gdyby nie 
zaangażowanie wiernych, ich ofiarność i mod-
litwa. Tu wszystko rosło i krzepło dzięki przy-
wiązaniu najpierw do kaplicy, a teraz do rosną-
cej świątyni. Jestem za to ogromnie wdzięczny. 
Cieszę się atmosferą, jaką zbudowali moi po-
przednicy i wszyscy księża wikariusze.

Z naszej parafii pochodzi 14 księży oraz trzy 
siostry zakonne.

Wikariusze: Tomasz Kośla, Robert Kowalski, Krzysztof 
Nowosielski

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 

18.00.
  W dni powszednie – 6.30, 7.00, 18.00.

Nad kościołem będzie 
górować aż 52-metrowa 

strzelista wieża
Na dole: Ta kaplica służy  

od ponad dwudziestu lat 
jako kościół, plebania 

i miejsce spotkań 
duszpasterskich

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. MB Częstochowskiej w Radomiu

U źródła pielgrzymki
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