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Okres wielkanocny nieod-
parcie łączy się z życiem. 

Chrystus wrócił do życia, a i 
te najważniejsze z naszych 
świąt przypadają na wiosnę, 
gdy przyroda powstaje z zi-
mowego snu. Naukowcy: fi-
lozofowie, fizycy, chemicy od 
zarania dziejów zastanawiają 
się, jak powstało życie. Czy 
– aby powstał człowiek – wy-
starczyło, że połączyło się ze 
sobą ileś tam komórek? Do 
tej pory nie udało się dać 
na to pytanie jednoznacz-
nej odpowiedzi. Jedno jest 
na dziś pewne: Ktoś musiał 
dać temu wszystkiemu jakiś 
impuls. Zapraszam do lek-
tury strony III, tam radomski 
chemik opowiada o fascynu-
jącym świecie chemii orga-
nicznej. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA
redaktor wydania

Do tego przedszkola jego absolwen-
ci często wracają, żeby choć przez 

chwilę pobyć tu, porozmawiać, podzie-
lić się swoimi radościami i smutkami. 
Najstarszy absolwent ma teraz 20 lat. A co 
to za przedszkole? Prowadzą je siostry ze 
zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w 
Radomiu przy ul. Struga. Powierzone im 
pod opiekę dzieci, siostry otaczają swo-
ją miłością, życzliwością i modlitwą. Nic 
dziwnego, że gdy jest czas przeznaczony 
na zabawę, każde z dzieci chce być jak 
najbliżej sióstr i jeśli tylko to możliwe, 
to chce się przytulić albo coś bardzo 
ważnego powiedzieć na ucho. Dzieci do 

przedszkola kieruje MOPS, 
ale jeśli są wolne miejsca, 
przyjmowani są też inni 
chętni, których nigdy nie 
brakuje. 

Więcej na s. IV–V.

SIOSTRY PRZEDSZKOLANKI

Najmłodsza 
grupa
ze swymi 
opiekunkami
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ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA w 

Wierzbicy
  60. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃ-

SKICH bp. E. Materskiego

Peregrynacja w parafii garnizonowej

Umocnieni prawdą o miłosierdziu
Tomasz pochodzi z Jadownik koło 
Tarnowa. W Radomiu odbywa 
zasadniczą służbę wojskową.
– To nawiedzenie umocniło moją 
wiarę – wyznaje.

Nawiedzenie wojskowych 
parafii przez relikwie św. s. 
Faustyny Kowalskiej i obraz 
„Jezu, ufam Tobie” rozpoczę-
ło się latem ubiegłego roku, 15 
lat po spotkaniu żołnierzy z Ja-
nem Pawłem II w Zegrzu Po-
morskim koło Koszalina. 

Obecnie przyszedł czas na 
Radom. Obraz i relikwie przy-
były tu z Dęblina. Uroczysto-
ści powitania przewodniczył 
bp Zygmunt Zimowski. Oprócz 
kościoła pw. św. Stanisława, 
nawiedzenie objęło kaplicę na 
radomskim lotnisku. Jedną z 
Eucharystii sprawował ordyna-
riusz polowy bp Tadeusz Pło-
ski.

W uroczystościach, nabo-
żeństwach i okolicznościowych 
misjach uczestniczyli nie tylko 
żołnierze, ale też osoby od lat 
związane z kościołem garnizo-

nowym. Misje przepro-
wadził ks. kmdr Zbi-
gniew Kłusek. Każde-
go dnia gromadzono 
się na Koronce do Bo-
żego Miłosierdzia.

– Boże miłosier-
dzia! Okazujesz nam 
swoje miłosierne serce. Na-
tchnij nas siłą ducha, byśmy 
trwali przy prawdzie Ewange-
lii. Pomóż nam zachować war-
tości, dzięki którym pokole-
nia przetrwały w wierności 

Chrystusowi. Odnów 
w nas moc chrześcijan 
pierwszych wieków. 
Umacniaj jedność na-
szej wspólnoty. Przy-
rzekamy pamiętać o 
chrześcijańskiej god-
ności i zachowywać 

ducha modlitwy – modlił się 
aktem oddania proboszcz pa-
rafii garnizonowej, ks. płk Ja-
nusz Radzik. Z Radomia relik-
wie i obraz przewieziono do 
Kielc. ZN

Ucałowanie 
relikwii
św. s. Faustyny. 
Przewodniczy
ks. kmdr 
Zbigniew Kłusek
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Kiermasz wielkanocny Poetycka promocja

SZYDŁOWIEC. Na szydłowie-
ckim rynku już po raz piąty od-
był się kiermasz wielkanocny. 
Poprowadził go aktor Wojciech 
Siemion, który deklamował rów-
nież wiersze, m.in. „Modlitwę” 

Juliana Tuwima. Wokół ratusza 
swoje stoiska rozłożyli rzemieśl-
nicy, artyści ludowi, artyści ama-
torzy oraz szydłowieckie szko-
ły. Podczas kiermaszu można by-
ło skosztować wypieków oraz ra-
rytasów z wielkanocnego stołu: 
szynki, kiełbasy, jaj oraz pyszne-
go żurku.
Dodatkową atrakcją był pokaz 
samochodów terenowych, ubło-
conych na off-roadowym szlaku. 
To właśnie szydłowiecki rynek 
Klub Miłośników Samochodów 
Terenowych 4X4 z Radomia 
wybrał sobie na miejsce za-
kończenia III edycji rajdu „Pod 
Napięciem”.
Na zakończenie kiermaszu bur-
mistrz Andrzej Jarzyński podzię-
kował wszystkim uczestnikom. 
Szczególnie ciepłe słowa skie-
rował do Wojciecha Siemiona, 
dziękując mu za życzliwość dla 
miasta i promowanie wartości 
dziedzictwa narodowego, reli-
gijnego i ludowego.

Przemawia burmistrz
Andrzej Jarzyński.
Z prawej Wojciech Siemion
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RADOM. W radomskim Klubie 
Środowisk Twórczych „Łaźnia” 
odbyła się promocja tomiku 
poezji Jadwigi Wodzyńskiej- 
-Bujak zatytułowanego „Światło 
krzyża”. Recytacje wierszy do-
pełniał koncert muzyki poważ-
nej „Misterium dźwięku” w wy-
konaniu Roberta Grudnia – or-
gany, Iwony Jędruch – gon-
gi oraz Teresy Molendowskiej 

– sopran. Wraz z autorką jej 
wiersze recytował aktor radom-
skiego Teatru Powszechnego 
Włodzimierz Mancewicz. 
Wieczór promocyjny odbył 
się także w radomskim klu-
bie „Igrek”. Poezja Jadwigi 
Wodzyńskiej-Bujak znana jest 
już poza Radomiem. Promocja 
tomu „Światło krzyża” odbę-
dzie się również w Warszawie.

Poetka z Włodzimierzem Mancewiczem
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Bolesne obrazy
LASY. Parkingi i leśne dukty od-
słaniają smutną rzeczywistość 
– śmieci, śmieci, śmieci. Wciąż 
wielu ludziom łatwiej jest wy-
wieźć po prostu do lasu to, co 

im zawadza, niż pomyśleć o 
tym, jakie są tego konsekwen-
cje. W efekcie nasze lasy często 
przypominają wysypiska śmieci i 
nie zachęcają do spacerów.

Przy leśnym trakcie niedaleko Wieniawy. Niestety, to nie jest wyjątek
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Nie – dla pornografii
RADOM. Młodzież działająca 
w radomskim Duszpasterstwie 
Akademickim podjęła akcję, 
mającą na celu walkę z por-
nografią. Jak twierdzą organi-
zatorzy, chcą przez to przede 
wszystkim zwrócić uwagę opi-
nii publicznej na zagrożenia, 
jakie płyną z rozpowszechnia-

nia materiałów pornograficz-
nych. Swą akcję studenci roz-
poczęli od sporządzenia wyka-
zu sklepów i kiosków, w któ-
rych sprzedawane są materia-
ły pornograficzne. Właściciele 
tych punktów otrzymają listy, 
zawierające prośbę o wycofanie 
ich ze sprzedaży.

Każdy grosz się liczy
KWESTA. Wolontariusze 
i przyjaciele radomskiego 
Hospicjum Królowej Apostołów 
kwestowali, by zebrać pienią-
dze na jego codzienną dzia-
łalność. Wykonane przez sie-
bie ozdoby wręczali za do-
browolne datki. W przygoto-
wanie wielkanocnych ozdób 
włączyli się też niepełno-
sprawni podopieczni funda-
cji Zakonu Polskich Kawalerów 
Maltańskich. Jadwiga Woźniak 
współpracująca z tą fundacją 
mówi, że ci niepełnosprawni to 
też wolontariusze hospicjum, 
a praca sprawiła im wielką ra-
dość, bo gdy człowiek wie, po 
co coś robi, chce to robić. Z po-

mocą w zbiórkach pospieszy-
li uczniowie technikum skórza-
nego z Radomia.

Wolontariusze cieszyli się każdym 
klientem

Ulica NSZZ „Solidarność”
RADOM. Oddany kilka mie-
sięcy temu odcinek trasy bę-
dący przedłużeniem ulicy 
Maratońskiej od ronda przy uli-
cy Kieleckiej ma swoją nazwę 
– ulica NSZZ „Solidarność”. Z 
wnioskiem o nadanie właśnie ta-
kiego imienia wystąpili do Rady 
Miejskiej związkowcy z NSZZ 
„Solidarność Ziemia Radomska 
i Rolników Indywidualnych”. 

Podczas głosowania radni 
jednogłośnie przyjęli wnio-
sek. Przewodniczący radom-
skiej „Solidarności” Zdzisław 
Maszkiewicz nie krył rado-
ści. Wyraził wdzięczność rad-
nym za taki wynik głosowania. 
Powiedział też, że ulica będzie 
odtąd przypominała o wielkim 
dziedzictwie, które niesie ruch 
„Solidarność”.
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Radomskie spotkanie z nauką w kawiarni „Dekada”

Fascynująca chemia
Żeby powstało życie, potrzebna 
była informacja. Komórki tuż  
po zapłodnieniu – to najbardziej 
skoncentrowana „biblioteka”  
na świecie.

„Stowarzyszenie Rwańska 
7” i „Kocham Radom” zapro-
siły mieszkańców Radomia na 
„VI Spotkanie z nauką”. Gościny 
jak zawsze użyczyła kawiarnia 
„Dekada”, mieszcząca się w ka-
mienicy przy ul. Rwańskiej 10. 
Spotkania z nauką są cyklem 
imprez odbywających się raz w 
miesiącu. Ich celem jest przybli-
żenie w sposób popularnonau-
kowy, przystępnym językiem, 
wybranych zagadnień z różnych 
dziedzin nauki. Mają charakter 
otwarty, a siedzący przy kawiar-
nianych stolikach słuchacze mo-
gą zgłębiać tajniki wiedzy, po-
pijając kawę. Zapraszani prele-
genci to ludzie nauki, specja-
liści w swojej dziedzinie. Po 
zakończeniu każdego wykładu 
jest czas na dyskusję. 

Spotkania z nauką są orga-
nizowane dla tych, którzy chcą 
lepiej zrozumieć świat, oraz 
takich, którzy myślą, że nauka 
jest nudna i niezrozumiała. Ci 
drudzy mogą się przekonać, że 
wcale tak nie jest.

Gościem szóstego spotka-
nia w kawiarni „Dekada” był dr 
Bogusław Misterkiewicz, kie-
rownik Zakładu Chemii Orga-
nicznej Politechniki Radom-
skiej, który w swym czasie 
współpracował z laureatem 
Nagrody Nobla z chemii (1969 
rok) sir Derekiem Bartonem. 
Dr Misterkiewicz zgodnie z te-
matem spotkania zapoznał słu-
chaczy z fascynującym światem 
związków organicznych.

Ach, ten węgiel
Wspólną cechą wszystkich 

związków organicznych jest 
obecność w nich przynajmniej 
jednego atomu węgla. Dlatego 
chemia organiczna zwana bywa 
czasem chemią węgla. Dawniej 
sadzono, że substancje orga-
niczne występują tylko w orga-

nizmach żywych i tyl-
ko przez nie mogą być 
produkowane. Tym-
czasem niemal wszyst-
kie związki chemicz-
ne produkowane przez 
organizmy żywe da się 
zsyntetyzować. Udało 
się również zsyntety-
zować wiele takich związków, 
które w naturze nie występują, 
ale których własności są zbli-
żone do tych produkowanych 
przez organizmy żywe. Wśród 
pytań do prelegenta były i ta-
kie, czy na słońcu może istnieć 
wiązanie węgla. Otóż, jest tam 
tylko chemia jądrowa, nie ma 
chemii organicznej ze wzglę-
du na zbyt wysoką temperatu-
rę. Pytano o perspektywę otrzy-
mania sztucznie żywego biał-
ka oraz jak powstało życie na 
ziemi. Pomimo wielu teorii wy-
snutych przez filozofów, fizy-
ków i chemików jedno nadal 
jest pewne – aby powstało ży-
cie, potrzebna była informacja. 
Ludzie nauki wciąż nie potrafią  
odpowiedzieć na bardzo wie-
le pytań, ale na przykład wia-
domo, że komórki tuż po za-
płodnieniu to najbardziej skon-

centrowana biblioteka 
na świecie! Zaś my od 
strony chemicznej je-
steśmy wytwarzającą 
energię biomasą, któ-
ra podobnie jak każda 
biomasa szybko ulega 
biodegradacji. 

Obok noblisty 
Dr Misterkiewicz był we 

Francji, gdy dowiedział się, 
że profesor sir Derek Barton 
(1918–1998) ogłosił konkurs 
dla chemików. Ci, którzy go 
wygrali, mogli pracować z pro-
fesorem. Dr Misterkiewicz zo-
stał zaliczony do grona zwy-
cięzców. Tak wspomina ten 
czas: – Profesor miał bardzo 
ciekawą metodę. Nikogo nie 
zmuszał do pracy, ale wszy-
scy u niego pracowali, bo raz 
w tygodniu trzeba było poka-
zać, co się zrobiło. To była bar-
dzo sympatyczna współpraca. 
A profesor był tytanem pracy, 
pierwszy do niej przychodził i 
wychodził ostatni.

U profesora doktor praco-
wał między innymi nad ferro-
cenem, związkiem metaloor-

ganicznym, w którego struk-
turze występuje specyficzny 
rodzaj wiązań chemicznych. 
Ferrocen ma szereg zastoso-
wań, między innymi jako do-
datek do paliw, gdyż zapo-
biega osadzaniu się sadzy w 
układzie wydechowym. Zwią-
zek ten ma również właściwo-
ści antyrakowe, dzięki czemu 
znalazł zastosowanie w farma-
cji. Wiadomo również, że fer-
rocen przy odpowiedniej ob-
róbce ma właściwości, które 
pozwalają mu na przecinanie 
łańcucha DNA. Stąd próba wy-
korzystania go w terapii anty-
nowotworowej. 

To tylko znikoma cząstka 
problemów poruszonych tam-
tego wieczoru przez dr. Bogu-
sława Misterkiewicza. W cza-
sie tradycyjnie przeznaczo-
nym na dyskusję najwięcej py-
tań zadał Igor Pielas z I kla-
sy LO im. Mikołaja Kopernika 
w Radomiu, zaskakując znajo-
mością chemii i fizyki. To dla 
niego – jak mówi – fascynują-
ce przedmioty. 

W kwietniu kolejne, „VII 
Spotkanie z nauką”. 

KMG

Dr Bogusław 
Misterkiewicz 
prezentuje 
modele 
skomplikowanych 
wiązań 
chemicznych
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Staramy się tak organi-
zować naszą pracę, że-
by dobrze wykorzysty-
wać dzień. Pierwszą rze-

czą w naszym domu jest modli-
twa. Chciałabym, żeby ten arty-
kuł zaczynał się od słów „Boże, 
Ojcze Miłosierdzia, za pośrednic-
twem Najświętszej Maryi Panny, 
którą nam dałeś za patronkę ja-
ko Matkę Miłosierdzia, ofiaruję Ci 
dziś na wierną służbę serce, ro-
zum i wolę moją” – mówi prze-
łożona radomskiej wspólnoty sio-
stra Oliwia. – W tej modlitwie 
ofiarujemy Bogu cały nasz dzień. 
Wszystkich ludzi, których nam 
powierzyło Boże Miłosierdzie, na-
sze prace, modlitwy, cierpienia 
– wszystko. Duchowość nasze-
go Zgromadzenia streszcza się 
w słowie „miłosierdzie”. Każda z 
nas stara się usilnie, by miłosier-

dzie wyrażało się w całej jej isto-
cie, przenikając jej myśli, słowa i 
działanie.

Dom tętniący życiem
Inicjatorem i założycielem 

domu zgromadzenia w Rado-
miu był ks. Paweł Kubicki, póź-
niejszy biskup pomocniczy san-
domierski. Sam też przekazał 
znaczną gotówkę na urządze-
nie zakładu. Dom i zakład w Ra-
domiu to liczne budynki parte-
rowe i piętrowe przy ul. Kozie-
nickiej 31 (obecnie Struga 31). 
Leżały na dwu połączonych par-
celach obejmujących w sumie 
8 tys. mkw., a poza budynkami 
rozciągał się pięknie urządzony 
ogród, co stwarzało wystarcza-
jące możliwości dla prowadze-
nia zakładu dla 50–80 dziew-
cząt. Prowadzenie zakładu było 
zgodne z charyzmatem zgroma-
dzenia, aby pomagać dziewczę-
tom zaniedbanym mo-
ralnie. Pierwszą prze-
łożoną w Radomiu zo-
stała m. Serafina Ku-
kulska (1917–1922). To 
był okres wojny. W do-

mu nie było żadnych zapasów 
ani opału. Władze miejskie i 
miejscowi księża życzliwie od-
nieśli się do tworzącej się fun-
dacji. Udało się przezwyciężyć 
pierwsze kłopoty i 21 listopada 
1917 roku odbyło się uroczyste 
poświęcenie domu. Do zakła-
du zaczęto przyjmować dziew-
częta. Sprowadzono instrukto-
ra, by uczył wychowanki koszy-
karstwa. Miało ono dać utrzy-
manie zakładowi. Później głów-
nym źródłem dochodów stała 
się pralnia, piekarnia, szycie i 
haft. W latach 1922–1939 bywa-
ło tu od 70 do 86 dziewcząt w 
wieku od 12 do 30 lat. W domu 
trzeba było ciągle coś budować i 
uzupełniać: mur, bramę od ulicy, 
pralnię, budynki gospodarcze, 
instalację wodociągową.

We wrześniu 1939 roku dom 
w Radomiu ocalał. Pilnowano 
uprawy ogrodu, by zdobyć jak 
najwięcej środków do życia. W 

czasie wojny i okupacji 
prowadzono akcję cha-
rytatywną. Siostry uru-
chomiły kuchnię, rozda-
wały odzież, leki, przyj-
mowały ludzi na noc-

leg, zajmowały się jeńcami, po-
magały więźniom i ich rodzi-
nom. Do obozów koncentracyj-
nych i obozów pracy wysyła-
ły paczki z odzieżą i żywnością. 
Same siostry nie miały tylu środ-
ków, aby służyć pomocą potrze-
bującym, ale ludzie z całym za-
ufaniem powierzali im pienią-
dze, żywność i ubrania. Po oku-
pacji zakład u sióstr był nadal 
czynny. Rozwijała się pracownia 
haftu i szycia. Pralnia z braku sił 
do pracy podupadła, za to pie-
karnia dalej była czynna. W ko-
lejnych latach praca wychowaw-
cza podlegała różnym przemia-
nom. W 1954 roku dom z pla-

cem i ogrodem został przeję-
ty przez skarb państwa. Siostry 
pozostały – nie otrzymały obiek-
tu zamiennego. Ostatecznie za-
kład upaństwowiono w 1962 ro-
ku. Zgromadzeniu pozostał bu-
dynek zajmowany przez siostry, 
część podwórza, budynki go-
spodarcze i ogród.

60 przedszkolaków
Po upaństwowieniu zakładu 

dziewczęta już nigdy nie wróci-
ły do sióstr. – Jak nam zakład od-
dali, to pamiętam – przyjecha-
ła matka generalna i pyta: „No i 
co my teraz tu zrobimy? Budyn-
ki puste i podwórko jest”. Ot-
worzyła furtkę i mówi: „Wiecie 
co, zorganizujemy tu przedszko-
le”. To był lipiec i my swoimi si-
łami w domu zaczęłyśmy orga-
nizować to przedszkole, tak że 
ostatniego sierpnia było poświę-
cenie; na pierwszego września 
zdążyłyśmy ze wszystkim – mó-
wi s. Oliwia.

S. Liwia jest jedną z sióstr pra-
cujących w przedszkolu. – Dzia-
łamy na zasadzie ogniska przed-
szkolnego – mówi. Dzieci kieruje 
do nas MOPS i to one mają pierw-
szeństwo, ale jeśli są miejsca, 
przyjmujemy innych chętnych. W 
tej chwili mamy 60 przedszkola-
ków w wieku od 3 do 5 lat. Nie 
ma u nas zerówki, ale zajęcia są 
takie same jak w każdej innej pla-
cówce tego typu. Na swoje opie-
kunki dzieci mówią różnie: pro-
szę siostry, ciociu, a czasem pyta-
ją: „Będziesz moją mamą?”. Kon-
takt z przedszkolem u sióstr i z 
samymi siostrami nigdy się nie 
kończy, bo dzieciaki ciągle chcą 
tu wracać, uczestniczą w przed-
szkolnych uroczystościach i zaba-
wach. Najstarszy przedszkolny ab-
solwent ma teraz 20 lat.

Każde dziecko 
chce usiąść 
jak najbliżej 
s. Liwii

W tym roku minie 90 lat 
od dnia, w którym przybyły 

do Radomia. Zapisują 
się w pamięci ludzi 

poprzez swą dobroć 
i życzliwość. 

Do dziś wiele osób pamięta 
zapach pieczonego niegdyś 

przez siostry chleba.

tekst 
MARTA DEKA 

KRYSTYNA PIOTROWSKA
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Radomska wspólnota Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Duchowość zawarta 
w słowie miłosierdzie
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– Wszystkie gromadzimy się 
wokół tego, co się dzieje w do-
mu, bo wtedy łatwiej taki dom 
prowadzić – mówi siostra przeło-
żona. Dla nas najważniejsze jest 
w tej chwili przedszkole. Chcemy 
być jak najbliżej tych dzieci i ich 
rodzin. Ogarniamy je swoją życz-
liwością, a w sposób szczególny 
modlitwą.

Siostra Petronia 
Przyjechała tu przed 51 la-

ty. Wtedy nie było ani kościo-
ła, ani osiedla. Jest żywą kroni-
ką radomskiego domu, pamię-
ta wszystkie ważne daty. Przy-
była tu do pracy w ogrodzie i 
zajmowała się nim 20 lat. Jak 
sama wspomina, to była ciężka 
praca. Były cieplarnie, kotłow-
nie. Gdy wybudowano 
obok osiedle, klienci 
przychodzili do cieplar-
ni po kwiaty. – Hodo-
wałam kwiaty donicz-
kowe: cyklameny, pry-

mulki, a wiosną petunie i pelar-
gonie. Miałam też bardzo dużo 
hortensji, a te były kupowane 
do kościołów. To, co wyhodowa-
łyśmy i sprzedałyśmy, przezna-
czone było na utrzymanie do-
mu. Robiłam też wieńce, takie 
piękne, wysokie, bo byłam moc-
na w rękach i mogłam dobrze to 
wszystko powiązać. Przygoto-
wywałam także wiązanki ślubne. 
Podobno robiłam najładniejsze 
wiązanki i wieńce w okolicy.

Siostra Petronia pamięta też 
znajdujące się w podwórzu go-
spodarstwo. – Było parę świnek, 
krówki. Mieliśmy takiego Jasia, 
miał 40 lat i pracował u nas – 
wspomina. – On kiedyś te kro-
wy pędził ulicą Struga. Obok na-
szego ogródka był fryzjer. Do 
fryzjera były dwa schodki i do 

nas były dwa schodki. 
Ta krowa coś sobie po-
myliła i poszła obok po 
schodkach do fryzjera, 
do środka. Zobaczyła 
się w lustrze i wcale nie 

chciała wychodzić. W końcu fry-
zjerki jakoś ją wyprowadziły! Na 
początku lat 70. gospodarstwo 
zostało zlikwidowane.

W 1977 roku bp Piotr Go-
łębiowski erygował nową para-
fię pw. Matki Bożej Miłosierdzia. 
Do czasu wybudowania kościo-
ła miejscem modlitwy była ka-
plica sióstr przy ul. Struga. Pro-
boszczem nowej parafii został 
mianowany ks. Adam Stanios. 
Na lokalizację kościoła wyzna-
czono ogród sióstr. Zlikwidowa-
no więc ogród, a siostra Petro-
nia przez kolejne 17 lat prowa-
dziła kwiaciarnię. Dziś, choć już 
na emeryturze, nadal jest bardzo 
aktywna. Pomaga w kuchni, dba 
o skwery.

Zapach chleba
Siostra Hanna przez wiele lat 

sprzedawała chleb wypiekany w 
tutejszej piekarni, a dziś wspomi-
na: – Po chleb przychodziło bar-
dzo dużo ludzi. Niektórzy brali 
po siedem, po dziesięć bochen-
ków. Jak chleba zabrakło, trzeba 

było czekać godzinę na następ-
ny wypiek. A na raz pieczono 
80, 90 bochenków. Było pięć wy-
pieków dziennie. Kiedy dzieciaki 
przychodziły ze szkoły, to kroi-
łam ten chleb na ćwiartki. To była 
bardzo miła praca. Ale w piekar-
ni siostry pracowały bardzo cięż-
ko. Wszystko robiły same, nawet 
rozładowywały samochód z wor-
kami mąki. Siostra, która akurat 
miała dyżur, musiała wstawać o 
2.00 w nocy i robiła rozczyn. A 
na święta to już się piekło dzień 
i noc bez przerwy. Kiedyś jeden 
pan zapytał: „Siostry, jak wy robi-
cie ten chleb, że on jest taki do-
bry, zawsze tu tyle ludzi przycho-
dzi?”. A ja na to: „Proszę pana, 
serce się wkłada”. Siostra często 
rezygnuje ze śniadania albo obia-
du, żeby tylko tam być i wszyst-
kiego pilnować.

Obecnie w radomskiej wspól-
nocie jest 20 sióstr – 15 pro-
fesek wieczystych i pięć sióstr, 
które przygotowują się do zło-
żenia ślubów wieczystych. Sio-
stry oprócz pracy w przedszko-
lu pracują przy parafii.  

Radomska wspólnota Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Duchowość zawarta 
w słowie miłosierdzie

Z Życzenia

Z okazji Święta Miłosierdzia Bożego 
życzymy wszystkim czytelnikom „Gościa Niedzielnego” 

radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, 
wychodzącym naprzeciw nam ze swoją miłosierną miłością. 
Niech to wezwanie Pana Jezusa „Błogosławieni miłosierni, 

albowiem oni miłosierdzia dostąpią” 
dotrze za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia 

i św. s. Faustyny do każdego człowieka, 
dla zbawienia nas i całego świata.

S. OLIWIA

Modlitwa 
wspólnoty 
w Godzinie 
Miłosierdzia
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To miejsce przyciąga. Nie sposób 
go przeoczyć, nawet jeśli  
tylko się przejeżdża. 

Kamienie przypominają 
szczyt Giewontu, a ażurowy 
krzyż świadomie przywołuje 
ten patrzący na Polskę z ta-
trzańskiego szczytu.

– Byłem na Giewoncie. Kie-
dy tędy przechodzę, idąc do 
szkoły, i widzę ten krzyż, ja-
koś wracam myślami do tam-
tej wyprawy. Przypominają mi 
się także słowa wypowiedzia-
ne przez Jana Pawła II w Zako-
panem o krzyżu na Giewon-
cie – mówi Piotrek, tegorocz-
ny maturzysta.

Plac przy kościele Świę-
tego Krzyża w Kozienicach i 
przyległe ulice wypełniło kil-
ka tysięcy wiernych. Uczest-
niczyli w uroczystości po-
święcenia pomnika, na któ-
rą czekano od szeregu mie- 
sięcy. Obecne były władze mia-
sta i powiatu oraz parlamen-
tarzyści i samorządowcy. Jak 
przypomniał burmistrz mia-
sta Tomasz Śmietanka: – Po-
mnik powstał z potrzeby ser-
ca mieszkańców całej ziemi ko-
zienickiej. Dziękujemy Księdzu 
Biskupowi za duchowe wspar-
cie na każdym etapie realizacji 
budowy pomnika.

Z kolei pa-
sterz diece-
zji wyraził 
wdzięczność 
za finalizację 
zamysłu bu-
dowy pomni-
ka i za spot-
kanie z wier-
nymi: – Wybu-
dowaliście ten 
piękny pomnik, aby przypomi-
nać sobie bliskość Pana tu, na 
ziemi. Gratuluję wam. Ale prze-
de wszystkim gratuluję tego, 
że jest nas tu tak wielu, że je-
steśmy zjednoczeni w miłości. 
To znak, że budujecie na do-
brym fundamencie, na Chrystu-
sie zmartwychwstałym. Niech 
ten krzyż będzie dla nas potrój-
nym magnesem: magnesem mą-
drości, miłości i łaski. Takie jest 
przesłanie tego miejsca. 

Kozienicki pomnik swą for-
mą nawiązuje do dwóch oko-
liczności: przypomina tytuł 
kościoła i jest hołdem złożo-
nym Janowi Pawłowi II. Z je-
go lewej strony, u podstawy, 
umieszczone zostało popiersie 
Papieża Polaka. Z prawej bije 
źródło, które jest przypomnie-
niem papieskich słów „Tryp-
tyku rzymskiego” uczących o 
tym, że aby dotrzeć do źródła, 
trzeba iść ku górze.

PAWEŁ TARSKI

Salę Miejskiego Domu Kultury 
wypełniają ich koleżanki i kole-
dzy. Nie jest łatwo grać dla 
swoich. W planie jeszcze kilka 
koncertów: dla mieszkańców 
Przysuchy, dla gimnazjalistów i 
dla tych, których w tym roku 
czeka matura.

Grupę rok temu zebrały ka-
techetka s. Elżbieta Gajowiak 
oraz Elżbieta Karkoszka, wi-
cedyrektor w Zespole Szkół nr 
1 im. Jana Pawła II w Przysu-
sze. Zaśpiewali wówczas wiele 
utworów z „Tu es Petrus” Pio-
tra Rubika i Zbigniewa Książ-
ka. W tym roku sięgnęli po 
piosenkę poetycką, wykonywa-
ną przez Antoninę Krzysztoń, 
Justynę Steczkowską, Macieja 
Miecznikowskiego i innych.

– Szkoda mi rozstawać się 
z taką ekipą – wyznaje tego-
roczna maturzystka Kinga Ka-
tana. Jest ich obecnie czter-
naścioro. Są z różnych klas, 
niektórzy dopiero zaczęli na-
ukę w liceum. – Wychwyci-
ła nas siostra Elżbieta. Chcia-
ła zebrać grupę możliwie naj-
lepiej śpiewających uczniów. 
Ubiegłoroczny występ został 
bardzo dobrze przyjęty przez 
mieszkańców Przysuchy. Stąd 
obecny nowy repertuar, no i 
występy – dodaje Małgorzata 
Seta z II a.

– To świetna grupa osób, 
które są go-
towe udzie-
lać się – i to 
zresztą robią 
– w ciągu ro-
ku szkolnego, 

gdy – czy to w szkole, czy w 
kościele – organizujemy jaseł-
ka, misteria, rekolekcje i inne 
tego typu imprezy, mówi z en-
tuzjazmem ks. Marcin Dziem-
ba, katecheta w tejże szkole.

Pod koniec koncertu daje 
się słyszeć nowy instrument – 
akordeon. Na scenie śpiewają 
Kinga Katana i Bartłomiej Kli-
mek. Po chwili oklaski i owa-
cje. To powitanie akordeonisty. 
Jest nim Włodzimierz Siwak, 
nauczyciel informatyki. On sam 
powie po koncercie: – Wysze- 
dłem dziś z inną klawiaturą niż 
komputerowa. Gram od szko-
ły podstawowej. Tutaj wystą-
piłem pierwszy raz. Zaprosiła 
mnie pani dyrektor Karkoszka. 

Po koncercie jeszcze jed-
na niespodzianka. Na scenę 
wniósł ją ks. Dariusz Pater, tak-
że katecheta w liceum. Przy-
niósł wielkanocny prezent: bło-
gosławieństwo od Benedykta 
XVI, następcy Patrona szkoły. 
Zawiśnie w szkole na honoro-
wym miejscu. Odbierając je, 
dyrektor szkoły Zofia Szymań-
ska nie kryła radości i wzru-
szenia.

– Nasza młodzież jest wspa-
niała – mówi po koncercie s. 
Elżbieta Gajowiak. – Jest w 
nich bardzo dużo chęci szuka-
nia dobra i chęci dzielenia się 
własnym dobrem z innymi. Oni 
naprawdę chcą swoje życie po-
święcać dobru. Nawet jeśli nie-
codziennie nazywają je Jezu-
sem Chrystusem, to przecież 
w gruncie rzeczy o Niego im 
chodzi. 

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Poświęcenie pomnika w Kozienicach

Magnes mądrości, 
miłości i łaski

Grupa artystyczna z przysuskiego ogólniaka

Można na nich liczyć

Wartę  
przy pomniku 

zaciągnęli 
harcerze.  

Z lewej:  
bp Zygmunt  

Zimowski  
i ks. Edward 

Warchoł

Piętnasty 
członek zespołu 
wzbudził wielki 
entuzjazm  
u widzów
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1 czerwca szachiści, którzy 
przybędą do Radomia, zmierzą  
się z dotychczasowym rekordem  
w kategorii największej liczby 
osób grających jednocześnie  
w tę królewską grę. Organizatorzy 
prowadzą warsztaty i zapraszają 
wszystkich, którzy chcą mieć swój 
udział w pobiciu rekordu.

Po raz czwarty w Radomiu 
odbyły się Warsztaty Szacho-
we. – To są m.in. przygoto-
wania do bicia rekordu Guin-
nessa. Chcemy zainteresować 
i wyszkolić grupę osób, któ-
re chciałyby być koordynato-
rami naszych poczynań w swo-
ich środowiskach, szkołach, za-
kładach pracy, na osiedlach, w 
domach kultury – mówi Ma-
rek Niedźwiecki, pomysłodaw-
ca warsztatów. Ta inicjatywa 
zaowocowała już współpracą 
z osobami, które uczą w szko-
łach i chcą propagować grę w 
szachy. Gospodarzem IV war-
sztatów było Publiczne Gimna-
zjum nr 13 w Radomiu. Zapro-
szenie na nie kierowane było 
do nauczycieli, wychowawców, 

rodziców i wszystkich, 
którzy chcą propago-
wać szachy. 

Oprócz wykładów, 
uczestnicy mogli obej-
rzeć prezentację mul-
timedialną przygoto-
waną przez członków 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Roszada”: Pawła Gor-
gonia, Aleksandrę Zawadę, Ja-
cka Kutkiewicza, Krzysztofa 
Gruszkę. 

– Informacje doty-
czące warsztatów za-
mieściliśmy w Interne-
cie. Dzięki temu ogło-
szeniu zgłosił się do 
nas nauczyciel ze Sta-
rachowic, który zapro-
sił naszą ekipę do zor-

ganizowania warsztatów w ich 
mieście. Cieszy nas, że z tą  
inicjatywą wychodzimy poza 
Radom – mówi Marek Niedź-
wiecki. MD

  NAWIEDZENIE
16 kwietnia – Alojzów
17 kwietnia – Dąbrówka 
Warszawska
18 kwietnia – Koszary
19 kwietnia – Ruda Wielka
20 kwietnia – Seredzice
21 kwietnia – Wierzbica
22 kwietnia – Jasieniec Iłżecki
  REKOLEKCJE  

DLA MAŁŻEŃSTW
Duszpasterstwo Rodzin i ruch 
„Spotkania Małżeńskie” zaprasza-
ją małżeństwa do udziału w reko-
lekcjach, które odbędą się od 20 
do 22 kwietnia w domu rekolek-
cyjnym przy sanktuarium Matki 
Bożej Świętorodzinnej (Studzianna 
Poświętne). Zgłoszenia i bliż-
sze informacje w Diecezjalnym 
Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin 
przy ul. Malczewskiego 1 w 
Radomiu (nr telefonu 048 34 06 
235). Ośrodek czynny jest w po-
niedziałki i czwartki od 10.00 
do 16.00 oraz wtorki i środy 
od 13.30 do 16.00. Zgłoszenia 
przyjmuje też opiekun rekolek-
cji ks. Artur Lach pod numera-
mi telefonów: 0602 879 662 lub 
048 38 10 137.
  MODLITWA  

ZA RADOM I DIECEZJĘ
Grupa modlitewna „Radość i 
Nadzieja” zaprasza 15 kwiet-
nia o godzinie 15.00 na comie-
sięczną Mszę św. i Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia do 
radomskiego kościoła garni-
zonowego pw. św. Stanisława 
Biskupa  Męczennika (plac 
Konstytucji 3 Maja).
  ZAPROSZENIE  

NA SYMPOZJUM
21 kwietnia w gmachu Wyższego 
Seminarium Duchownego przy 
ul. Młyńskiej 23/25 odbędzie się 
sympozjum w 60. rocznicę świę-
ceń kapłańskich ks. bp. Edwarda 
Materskiego.
Program:
9.30–10.30 – Eucharystia jubileu-
szowa (kaplica seminaryjna) 
10.30–10.45 – Rozpoczęcie sym-
pozjum i powitanie gości (Aula 
Jana Pawła II)
10.45–11.30 – Wykłady: bp 
Zygmunt Zimowski, bp Wacław 
Depo
12.00–13.30 – Wykłady: bp 
Kazimierz Gurda, ks. prof. 
Teofil Siudy
3.30–14.00 – Występ zespołu z 
Wileńszczyzny

ZapowiedziPrzygotowania do pobicia rekordu Guinnessa w szachach

Wielkie wyzwanie

BICIE REKORDU GUINNESSA W SZACHACH
Organizatorzy zapraszają 1 czerwca do Radomia wszystkie osoby grające 
w szachy na pobicie rekordu Guinnessa. Impreza odbędzie się przed gma-
chem MOSIR-u, przy ul. Narutowicza. Początek o godzinie 12.00. Zgłoszenia 
zawierające: imię, nazwisko, miasto, województwo, nazwę klubu, kategorii 
szachowej, e-mail, numer telefonu kontaktowego, ranking FIDE i PZSzach, 
przyjmowane będą do 30 maja. Można je wysłać listownie pod adresem: 
Marek Niedźwiecki, Uczniowski Klub Sportowy „Roszada”, ul. Gębarzewska 
25 b, 26-600 Radom; zgłosić telefonicznie: 0507 434 079, e-mailem: uks.
roszada@gmail.com oraz poprzez rejestrację na stronie: www.szachy.3sh.
pl. Istnieje też możliwość zgłoszenia się w dniu imprezy. Uczestnicy powinni 
zabezpieczyć komplet szachów. Ponadto przynieść ze sobą krzesełka i stoli-
ki lub coś do siedzenia na ziemi np. karimatę, materac, koc. 



Debiut w partii 
szachowej  
to pierwsza 
droga  
do wygranej, 
wyjaśnia  
pan Marek
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Adres redakcji: ul. Prusa 6, 
26-610 Radom, tel. 048 36 32 479
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Nie tak dawno temu były 
to podradomskie wioski. 
Dziś są dzielnicami, 
które należą do jednej 
parafialnej wspólnoty. 

W ostatnich deka-
dach wiele się zmieni-
ło. Przybyło domów. Nie 
jest to już podmiejski 
region żyjący z rolni-
ctwa. Na przedmieście 
przeprowadzają się ci, 
którzy pracują w mie-
ście, lub ci, którzy tutaj 
otworzyli swe firmy.

Pamiątka 
papieskiego 
nauczania
Kościół stoi na Jeżo-

wej Woli. Pierwszą Mszę 
św. celebrowano 17 ma-
ja 1981 r. Tytuł parafii na-
wiązywał do ogłoszonej 
wówczas encykliki Jana 
Pawła II „O Bogu bogatym 
w miłosierdzie”. Pierw-
szym proboszczem był 
ks. Stanisław Pietrucha. 
Bardzo szybko powstała 
świątynia. W pierwszych 
latach parafia była teryto-
rialnie większa. Obejmo-
wała ulice należące dziś 
do wspólnoty Chrystusa 
Kapłana. Ks. Stanisław do-
jeżdżał z posługą duszpa-
sterską na plac dzisiejsze-
go seminarium. Stała tu 
wówczas dojazdowa ka-
plica – dziś odrębny koś-
ciół parafialny.

Schola i Zawiszacy
Te dwie grupy są dumą 

parafii. Harcerską Zawi-
szaków założył wikariusz 
ks. Mirosław Kszczot. W 
gronie liturgicznej służby 

ołtarza praktycznie nie 
ma tych, którzy nie byli-
by harcerzami. Niejedno-
krotnie szkolny rok pra-
cy radomskich Zawisza-
ków zaczynał się Eucha-
rystią sprawowaną na Je-
żowej Woli.

Parafialną scholę pro-
wadzi organistka Barba-
ra Wrzask. Pod jej kie-
runkiem dwa lata temu 
zespół wygrał diecezjal-
ny festiwal kolęd i pasto-
rałek. Nazwę „Cor cor-
di” (serce sercu) nadał 
zespołowi dzisiejszy bi-
skup zamojski Wacław 
Depo. Jest kolegą kurso-
wym proboszcza. Będąc 
jeszcze rektorem semi-
narium, był w parafii czę-
stym gościem. To nieje-
dyny żywy związek z se-
minarium. Przez szereg 
lat w pracy duszpaster-
skiej pomagał ojciec du-
chowny seminarium ks. 
Adam Płuciennik. Dziś 
pomagają tutaj mieszka-
jący w seminarium pra-
cownik kurii ks. Paweł 
Stefański oraz dyrektor 

Komisji ds. Muzyki i Śpie-
wu Kościelnego ks. Woj-
ciech Szary, były wykła-
dowca w seminarium.

Posługa  
w szpitalu

Mało kto nie zna na-
zwy Krychnowice. Tu 
znajduje się szpital psy-
chiatryczny. Codzien-
ny obchód rozpoczyna 
się przed godziną 7. Naj-
pierw oddział rehabilita-
cji neurologicznej. Potem 
oddział nerwic i sześć od-
działów psychiatrycznych. 
Wszędzie spowiedź i Ko-
munia. Potem Msza św. w 
kaplicy Matki Bożej Boles-
nej. Pacjenci przygotowu-
ją liturgię. Czytają, prowa-
dzą śpiewy.

Osobną sprawą jest 
oddział dziecięco-mło-
dzieżowy. Jego pacjenci 
mają systematyczną ka-
techezę, a w niedzielę z 
opiekunami uczestniczą 
w Eucharystii w koście-
le parafialnym.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. KAN. 
HENRYK 
MOCHOL 

Święcenia kapłańskie – 
3 czerwca 1978 r. w San- 
domierzu. Wikariaty – 
Wrzos, Połaniec, Radom, 
parafia pw. Opieki NMP. 
Probostwo od 1995 r.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Cieszę się i jestem z tego dumny, że mogę tu 
być proboszczem. Tytuł naszej parafii jakoś na-
wiązuje do słów Chrystusa, które niemal trzy-
dzieści lat temu umieściłem na moim prymicyj-
nym obrazku: „Wszystko, cokolwiek uczynili-
ście jednemu z tych moich braci najmniejszych, 
Mnieście uczynili”. Te słowa, które wiążą się z 
posługą najbardziej potrzebującym, rozumiem 
w sposób szczególny, wtedy gdy mogę służyć 
codzienną pomocą duszpasterską w szpitalu 
psychiatrycznym. Spotykam tam tych, którzy są 
autentycznie „braćmi najmniejszymi”.
Od ponad dziesięciu lat spotykam się z wielkim 
oddaniem parafian, zatroskanych o wspólnotę 
i świątynię. Choć wszystko jest tutaj stosunko-
wo nowe, to przecież co rusz trzeba dokonywać 
drobnych renowacji. Tak było choćby przed na-
wiedzeniem parafii przez Maryję w znaku jasno-
górskiej ikony. Udało się nam nie tylko przeprowa-
dzić malowanie kościoła, ale też wymienić tynki.
Parafia liczebnie rośnie. Przybywa dzieci i mło-
dzieży. Coraz trudniej ogarnąć samemu całość 
obowiązków. Mam nadzieję i cieszę się z tego, 
że niebawem – po sześciu latach przerwy – bę-
dziemy mieli wikariusza. Będę mógł podzielić 
się z nim zadaniami i wspólnie prowadzić pra-
cę duszpasterską.

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 8.00, 11.00, 12.15, 15.00. W ka-

plicy szpitalnej 9.30
  W dni powszednie – 18.00. W kaplicy szpitalnej 8.00

Niebawem  
przy kościele pojawi się 

elegancka kostka

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. Bożego Miłosierdzia w Radomiu

Jeżowa Wola, Potkanów, Pruszaków
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