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Dopiero co – z łezką 
wzruszenia w oku 

– mamy odbierały najpięk-
niejsze życzenia od swoich 
pociech, a już dzieci nasze 
kochane rozpieszczaliśmy w 
dniu ich święta. Proponuję, 
aby mając na myśli najmłod-
szych, zajrzeć do jednego 
z przedszkoli (str. IV–V) 
– miejsca, gdzie dzieci pod 
czujnym okiem wychowaw-
ców uczą się samodzielno-
ści. Trudno dziś powiedzieć, 
co z tych przedszkolnych 
lat pozostanie w pamięci, 
ale dobrze, jeśli te wspo-
mnienia będą się kojarzyły 
z ciepłem podarowanym 
przez wychowawców. Na 
str. III – o trudnej miłości 
i o tych, którzy bardzo jej 
potrzebują, ale potrafią ją 
też odwzajemnić. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA
redaktor wydania

Pięć lat temu, 25 maja 2002 r., gościli-
śmy w Radomiu kard. Józefa Ratzingera. 

– Kto wtedy przypuszczał, że za nie tak 
długo konsekrator naszego biskupa będzie 
następcą Jana Pawła II – mówił w homi-
lii bp Stefan Siczek. Swój jubileuszowy 
dzień bp Zygmunt Zimowski rozpoczął od 
Eucharystii, którą o godz. 6.45 sprawował 
w kaplicy seminaryjnej z biskupami pomoc-
niczymi, wychowawcami i wykładowcami, 
przy udziale alumnów i osób pracujących w 
gmachu seminarium. – Choć to było prze-

cież nie tak dawno temu, w 
naszym seminarium nie ma 
już alumnów pamiętających 
tamten dzień – mówił bi-
skup jubilat. Dziękował za 
modlitwę oraz życzenia, a 
następnie udzielił obecnym 
i całej diecezji pasterskiego 
błogosławieństwa. 

DZIĘKOWAŁ W SEMINARIUM

W procesji 
z darami 
szły s. Teresa 
Romańska 
z Radia Plus 
i s. Alberta 
pracująca 
w seminarium
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ZA TYDZIEŃ
  Sługa Boży bp PIOTR 

GOŁĘBIOWSKI
  Parafia w SKARŻYSKU 

KOŚCIELNYM

Święcenia kapłańskie w radomskiej katedrze

Poleceni Matce kapłanów
– Chciałabym, aby szanował ludzi 
i by oni go kochali – powiedziała 
po zakończonej liturgii święceń 
kapłańskich mama jednego 
z neoprezbiterów.

Liturgii, sprawowanej w 
Dzień Matki, przewodniczył bp 
Zygmunt Zimowski. To święto 
i zarazem przeddzień uroczy-
stości Zesłania Ducha Świętego 
sprawiły, że oba momenty prze-
wijały się w kazaniu bp. Zimow-
skiego oraz w słowach życzeń i 
podziękowań. 

– Zacnym rodzicom, a 
zwłaszcza wam, kochanym 
matkom, które świętujecie dzi-
siaj Dzień Matki – chyba wyjąt-
kowy i niepowtarzalny – nasi 
diakoni dziękują za wasze ro-
dzicielstwo, za wasze macie-
rzyństwo. Polecajmy posługę 
waszych synów opiece Mat-
ki kapłanów, tej, która piel-
grzymuje, nawiedzając nasze 
parafie w znaku jasnogórskiej 
Ikony – mówił w kazaniu bi-
skup radomski. – Przeżywamy 
naszą uroczystość święceń w 

wigilię Zesłania Ducha 
Świętego. Prośmy, by 
Chrystus i Duch Świę-
ty umocnił ich mocą z 
wysoka. 

Szesnastu kandyda-
tów przedstawił rektor 
WSD ks. Jarosław Wojt-
kun, zaświadczając jed-
nocześnie o ich intelek-
tualnym i duchowym przygoto-
waniu do święceń kapłańskich. 
Formacja seminaryjna trwała 
sześć lat.

W niedzielę Zesłania 
Ducha Świętego neo-
prezbiterzy sprawowali 
w rodzinnych parafiach 
Msze św. prymicyjne. W 
nadchodzących dniach 
będą celebrowali Eucha-
rystie w miejscach, któ-
re są im szczególnie bli-
skie. Razem, jako wspól-

nota rocznika święceń 2007, od-
prawią Msze św. na Jasnej Górze 
i w kaplicy seminaryjnej.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

W liturgii 
uczestniczył 
ordynariusz 
zamojski 
bp Wacław 
Depo, jeszcze 
rok temu 
rektor naszego 
seminarium
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RADOM. W radomskiej para-
fii pw. Matki Odkupiciela ks. bp 
Edward Materski (na zdjęciu) po-
święcił wieżę kościoła i dzwo-
ny. – Chciałbym gorąco podzię-
kować waszemu proboszczowi, 
ks. Stanisławowi Kosowiczowi, i 
wam wszystkim, którzy go wspie-
racie, za budowę waszej świąty-
ni, a dziś szczególnie za dzwony, 
które noszą imiona: Miłosierdzia 
Bożego, Matki Odkupiciela i 
św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. 

Niech dźwięk dzwonów nas i ko-
lejne pokolenia wzywa do czuwa-
nia na drodze życia – powiedział 
podczas homilii bp Materski.

Będą wzywały do czuwania

JEDLNIA LETNISKO. Podczas 
Święta Polskiej Niezapominajki 
na ręce dyrektora radomskiego 
oddziału „Gościa” ks. Zbigniewa 
Niemirskiego przekazane zostały 
dwie sadzonki: sosny taborskiej i 
świerka istebniańskiego. Sadzonki 
wyhodowano w Nadleśnictwie 
Jabłonna z nasion, które podczas 

pielgrzymki do Polski w 2006 ro-
ku pobłogosławił Ojciec Święty 
Benedykt XVI. Jedna z nich zosta-
ła posadzona na dziedzińcu ra-
domskiego seminarium duchow-
nego. Drugą wkopano w ogro-
dzie posesji przy ul. Prusa 6, gdzie 
obok DA mieści się redakcja ra-
domskiego oddziału GN.

Szczególne wyróżnienie

MAJDÓW. Po raz pierwszy 
Gminny Dzień Strażaka powia-
tu szydłowieckiego zorganizo-
wano w Majdowie. Miejscowa 
Ochotnicza Straż Pożarna włą-
czona jest do Krajowego Systemu 
Ratowniczego i ma bardzo bo-
gaty dorobek. W uroczystoś-
ciach uczestniczyli także straża-
cy z powiatu skarżyskiego. Mszy 
św. przewodniczył ks. kan. Adam 
Radzimirski, który poświęcił też 
figurę św. Floriana. Wielu zasłu-
żonych strażaków odznaczo-
no medalami (na zdjęciu). Ks. 

Stanisława Wlazło, należącego 
do OSP w Majdowie, odznaczo-
no srebrnym medalem za zasługi 
dla pożarnictwa. Podczas uroczy-
stości ślubowanie złożyli człon-
kowie Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. 

Dzień Strażaka

BIAŁOBRZEGI. Uroczyste 
obchody 75-lecia powołania 
Cechu Rzemieślników i Małych 
Przedsiębiorców rozpoczęła 
Msza św., której przewodni-
czył ks. bp Adam Odzimek. 
Ks. dr Jacek Kucharski w ho-
milii, podkreślając wagę i ro-
lę rzemieślniczej pracy, nawią-
zał do myśli mędrca Syracha: 
„Dzięki rękom rzemieślni-
ków dzieło zyska pochwałę”. 
Po Eucharystii odbył się prze-
marsz do siedziby Cechu, a 
podczas jubileuszowej akade-
mii Izba Rzemieślnicza i Małej 
Przedsiębiorczości w Radomiu 
przyznała medale i odznacze-

nia. Otrzymali je m.in.: ks. 
Jacek Kucharski – syn rzemieśl-
nika z Białobrzegów i miejsco-
wy proboszcz, ks. Artur Hejda.

Jubileusz Cechu

KAŁKÓW-GODÓW. Trwają 
przygotowania do uroczysto-
ści koronacyjnych obrazu Matki 
Bożej Bolesnej. W ich ramach od-
była się Diecezjalna Pielgrzymka 
Kół Różańcowych. Do sanktua-
rium przybyło blisko tysiąc pątni-
ków, których powitał kustosz, ks. 
prał. Czesław Wala. Mszy św. prze-
wodniczył ks. inf. Józef Wójcik. W 
homilii wskazał on na siłę i sku-
teczność modlitwy różańcowej 
w życiu pojedynczych osób i ca-
łych wspólnot. Pątnicy uczestni-
czyli w modlitwie różańcowej, 
nabożeństwie Drogi Krzyżowej i 
Koronce do Bożego Miłosierdzia. 
Wysłuchali też konferencji wygło-
szonej przez ks. prał. Edwarda 
Poniewierskiego.

Koła różańcowe u Matki Bolesnej

ŻELAZOWICE. W miej-
scowej parafii odbył się po-
grzeb Anieli Wilk, matki rek-
tora KUL, ks. prof. Stanisława 
Wilka. Mszy św. przewodni-
czył metropolita lubelski abp 
Józef Życiński (na zdjęciu obok 
bp. Zygmunta Zimowskiego). 
Kazanie wygłosił ks. prof. 
Remigiusz Popowski, podob-

nie jak ks. rektor – członek 
Towarzystwa Salezjańskiego. 
Na zakończenie celebracji głos 
zabrali przedstawiciele KUL, 
ordynariusz naszej diecezji 
oraz przedstawiciele wspólno-
ty salezjańskiej. Żałobny kon-
dukt i liturgię na cmentarzu 
poprowadził abp Stanisław 
Wielgus.

Pogrzeb matki rektora KUL
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Członkinie kół różańcowych  
na modlitwie w kościele w Kałkowie
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Przemarsz pocztów sztandarowych
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Za chwilę posadzimy sosnę. Od lewej ks. Zbigniew Niemirski, Krystyna 
Piotrowska, ks. Zbigniew Gaczyński
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IV Radomskie Dni Godności

Oni żyją wśród nas
Godność człowieka, godność każdej  
osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu  
jej na obraz i podobieństwo Boże.

Nie ma już tak naprawdę kluczy do 
miasta, bo nikt bram w murach obronnych 
nie zamyka. A i bram do miasta już nie 
ma, tylko czasami resztki murów obron-
nych, w swych fragmentach, ukazują się 
oczom archeologów. Bywa jednak, że pre-
zydent miasta na jakiś czas symbolicznie 
oddaje władzę w inne ręce. Podczas IV 
Radomskich Dni Godności przedstawicie-
le władz Radomia przekazali symbolicz-
ne klucze do bram miasta przedstawicie-
lom środowisk osób niepełnosprawnych. 
Na trzy dni niepełnosprawni stali się wło-
darzami miasta.

Dni Godności rozpoczęła Msza św. 
w kościele Mariackim, w intencji osób 
niepełnosprawnych. Świątynia wypełniła 
się chorymi i ich opiekunami. Euchary-
stii przewodniczył bp Edward Materski. 
On też skierował do wiernych słowo pa-
sterskie.

– Co właściwie znaczy słowo „god-
ność”? – pytał biskup. – Można po pro-
stu odpowiedzieć: jest to szczególna war-
tość osoby. Można mówić o godności Bo-
ga. Można mówić o godności człowieka. 
Godność człowieka, godność każdej oso-
by ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej 
na obraz i podobieństwo Boże.

Wszyscy razem, zgodnie z celem, jaki 
stawiają sobie organizatorzy Dni Godno-
ści – integracja osób niepełnosprawnych z 
mieszkańcami miasta – po Mszy św. w bar-
wnym korowodzie integracyjnym wyruszy-
li spod katedry na plac Konstytucji 3 Ma-
ja. Tam, przy sprzyjającej pogodzie, obok 
fontann odbyły się występy artystyczne. 
Był też i kiermasz. Na jednym ze straga-
nów chętni mogli kupić rękodzieła wyko-
nane przez podopiecznych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Następny dzień przy-
niósł kolejne niespodzianki. Koncert ze-

społów muzycznych „Gospel Ra-
dom”, „Abba Forever” oraz solisty 
Marcina Lenca.

Po południu w Teatrze Po-
wszechnym można było skorzystać z zapro-
szenia na spotkanie z poezją. – Ja też piszę 
wiersze – powiedziała Kasia, dla której było 
to najważniejsze wydarzenie Dni Godności 
– może kiedyś nawet ktoś mi je wyda, ale 
na razie to czytam je tylko mamie.

Trzeci dzień zaplanowano na terenie 
ośrodka nad zalewem na Borkach. Tu od-
był się integracyjny festyn sportowo-re-
kreacyjny. W programie znalazły się mię-
dzy innymi: regaty kajakowe, gry i zaba-
wy sportowe, przejażdżki konne, pokazy 
tresury psów. IV Radomskie Dni Godności, 
których organizatorem był Zespół Radom-
skie Forum Integracyjne, zakończyły się 
wspólnym pieczeniem kiełbasek przy og-
nisku i dyskoteką.

Po trzech dniach radosnych 
spotkań wszyscy powrócili do 
swoich codziennych zajęć. Dla 
wielu z nas te spotkania zaowoco-

wały chwilą zadumy, że żyją wśród nas lu-
dzie, którzy choć może inaczej wyglądają 
i inaczej się zachowują, tak samo jak my 
potrzebują ciepła i miłości, i cierpią, gdy 
czują się odrzuceni. Może warto w tym 
miejscu jeszcze raz powrócić do słów ho-
milii bp. Edwarda Materskiego: – Osoba 
ludzka, obdarzona duchową i nieśmier-
telną duszą, jest na ziemi jedynym stwo-
rzeniem, którego Bóg chciał ze względu 
na nie samo. Od chwili poczęcia jest ona 
przeznaczona do szczęścia wiecznego... 
Godności osoby ludzkiej nie można mie-
rzyć ani majątkiem, ani zdolnościami, ani 
dyplomami, ani piastowanym urzędem, 
ale miłością Boga i ludzi.

MAŁGORZATA GRZYBOWSKA

Za chwilę ruszy 
barwny korowód
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K alendarz wyznacza 
konkretną datę dla 
Dnia Dziecka. Trzeba 
więc nie tylko pamię-

tać w tym dniu o najmłod-
szych, ale może warto przyj-
rzeć się z bliska jednemu z 
miejsc, gdzie wiele z nich spę-
dza codziennie po kilka go-
dzin. Jest tutaj najwięcej dzie-
ci i żadne z nich nie obrazi się 
– tak jak to bywa w szkole – 
że nazywamy je dzieckiem! 
Przedszkole w Jedlińsku, 17 
km od Radomia, funkcjonuje 
już ponad pół wieku – od 1950 
r. W obecnie zajmowanym bu-
dynku jest od 1980 roku, kie-

dy to powstał tu kompleks: 
szkoła zbiorcza i przedszko-
le. Z czasem, po reorganiza-
cji szkolnictwa, przybyło jesz-
cze gimnazjum. Przedszkolaki 
mają do dyspozycji duży plac 
zabaw, gdzie znajduje się chy-
ba wszystko, o czym taki mały 
człowiek może tylko marzyć. 
Od 1985 r. dyrektorem tej pla-
cówki jest Wanda Walczak, 
nauczyciel z 35-letnim stażem 
pracy. Pani Wanda ma zaję-
cia z dziećmi w zerówce, ale 
gdy zachodzi taka potrzeba, 
jest na zastępstwie w innych 
grupach. W latach siedem-
dziesiątych pracowała przez 
10 lat we Wsoli, w Ośrodku 
Pomocy Społecznej z dzieć-
mi niepełnosprawnymi. Potem 
do ośrodka przyszły osoby do-
rosłe, a dzieci zaczęto do-

wozić do szkół specjalnych 
do Radomia. Pani Wanda by-
ła przy tym, jak organizowano 
transport dla jej podopiecz-
nych, poznała też ich nowe 
szkoły. Do dziś społecznie 
współpracuje z różnymi pla-
cówkami jak choćby z porad-
nią psychologiczno-pedago-
giczną i Gminnym Ośrodkiem 
Kultury. Jest także ławnikiem 
w radomskim Sądzie 
Rodzinnym. 

– Sama czasem się 
zastanawiam, skąd 
mam na to wszystko 
siły? – mówi z uśmie-
chem. – Może po pro-
stu nie tracę czasu na 
niepotrzebne sprawy 
i dzięki temu mam 
więcej czasu dla in-
nych?

Miejsce dla wszystkich

Już kilkanaście lat temu pa-
ni dyrektor zdarzało się, że 
zgłaszali się do niej rodzice 
z prośbą o przyjęcie ich nie-
pełnosprawnego dziecka do 
przedszkola. Żeby stworzyć 
oddział integracyjny, potrzeb-
ne są środki finansowe. Mu-
si być ograniczona liczba dzie-

ci w grupie, więc nie 
bardzo można było so-
bie na takie reorgani-
zacje pozwolić. Ale ro-
dzicom nie potrafiła 
odmówić, bo jak ma-
ło kto znała ich pro-
blemy. Wszystko więc 
odbywało się i do dziś 
odbywa spontanicz-
nie. Dla dzieci z pew-
nymi dysfunkcjami za-

Dzieci są wspaniałe. 
Trzeba tylko 

chcieć ich 
wysłuchać, spojrzeć 

na nie, przytulić. 

tekst i zdjęcia
KRYSTYNA PIOTROWSKA

Publiczne Przedszkole w Jedlińsku

Ciocia i kolorowe kwiatki

Na wspólnej 
fotografii 
dyrektor Wanda 
Walczak (druga 
z lewej)

Po prawej: Nina 
codziennie 
przynosi „cioci” 
świeże kwiaty
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wsze znajdzie się miejsce. Ko-
rzystając z własnych doświad-
czeń, pani dyrektor wspól-
nie z nauczycielkami tworzy-
ła, gdy była taka potrzeba, pro-
gram nauczania dla dzieci nie-
pełnosprawnych. – Co roku są 
dzieci, które wymagają spe-
cjalnej pracy, ale przy dobrych 
chęciach, pozytywnym nasta-
wieniu do dziecka i rodzica 
wszystko można zrobić – mó-
wi pani Wanda. 

Drzwi dyrektorskiego gabi-
netu otwierają się prawie co 
chwilę. Za każdym razem jest 
to któryś z przedszkolaków. 
Dzieciaki wiedzą, że zawsze 
mogą tu przyjść. O coś pytają, 
coś pokazują, coś opowiadają, 
chcą, by poprawić im koszulkę 
albo opadające skarpetki. Pro-
szą o picie, które tu lepiej sma-
kuje niż na stołówce i jest oka-
zja, żeby się przytulić. 

– Dzieci są wspaniałe, tylko 
trzeba chcieć ich słuchać. One 
chcą mówić i trzeba, choć na 

chwilę, znaleźć dla nich czas. 
Czasem spojrzeć na nie, oto-
czyć ramieniem, niech poczują 
takie ciepło od drugiego czło-
wieka. Każdy serdeczny gest 
oznacza dla dziecka, że jest ak-
ceptowane – wyjaśnia pani dy-
rektor i wyznaje: – Przedszko-
le jest moim życiem, moją pa-
sją, moim powołaniem.

Kwiatki dla cioci
Dzwoni telefon, pani Wan-

da umawia się na wspólne, jak 
co roku, przygotowanie ołta-
rza na Boże Ciało. Na działal-
ność społeczną zawsze miała 
czas, chociaż sama wychowa-
ła pięcioro dzieci. Owdowia-
ła dwadzieścia lat temu, gdy 
najmłodszy syn miał zaledwie 
kilka tygodni. Pogodziła wte-
dy studia, kursy doszkalają-
ce z pracą zawodową, nie za-
niedbując obowiązków wobec 
dzieci. Przygotowała trzy stu-
dniówki i jak mówi, nigdy nie 
uchylała się od zaangażowania 
w szkołach, do których chodzi-
ły jej dzieci. 

Znowu otwierają się drzwi. 
Wchodzi Nina, żeby poskarżyć 
się na koleżankę, bo ta ochla-
pała ją wodą. Żal szybko znika 
po zapewnieniach „cioci”, że 
spodnie zaraz wyschną. Na po-
cieszenie Nina dostaje cukier-
ka, ale za chwilę wraca. W rącz-
ce trzyma mały szklany wazo-
nik, w którym jest kilka kwiat-
ków. Sama nic nie mówi, ale pa-
ni dyrektor wyjaśnia, że Nina 
codziennie przynosi jej świe-
że kwiatki, które zrywa rano w 
ogródku u babci. Dziewczynka 

uśmiecha się i mówi: – To dla 
cioci. Bo w tym przedszkolu 

żadne dziecko nie powie „pani 
dyrektor”, dla nich jest po pro-
stu „ciocią”.

Na zadane dzieciom od-
wieczne pytanie, czy dobrze 
być dzieckiem, jak zawsze 
padły różne odpowiedzi. 

Ania z grupy maluchów nie 
chce być dorosła, bo doro-
śli nie mogą się bawić. Wik-
tor też woli być dzieckiem, 
bo może oglądać bajki, a tak 
to by musiał sam robić kola-
cję. Bartek chce być dorosły, 
żeby mógł robić… pieczątki. 
Wiktoria też chce być dorosła. 
Oliwka chyba o tym, jak to jest 
być dorosłą, rozmawiała z ma-
mą, bo mówi, że najlepiej być 
dzieckiem. Na pytanie dlacze-
go, odpowiada – Bo mama tak 
mi powiedziała. 

– Teraz dzieci szybciej doj-
rzewają. Niepotrzebnie, bo tra-
cą swoje dzieciństwo. „Wydo-
rośla” je komputer, telewizja. 
Szybko czują się dorosłe, bo 
myślą, że wszystko wiedzą, a to 
przecież jeszcze nie jest doro-
słość – mówi Wanda Walczak.

Mali absolwenci
Po skończeniu przedszkola 

jego absolwenci rozpoczynają 
naukę w przyległym budynku. 
Ale ich kontakt z poprzednimi 
wychowawcami się nie kończy. 
Przybiegają do nich na prze-
rwach, opowiadają o wszyst-
kim. Przychodzą też gimna-
zjaliści.

Pani Wanda jak tylko mo-
że stara się promować swo-
je przedszkole. Dzieci uczest-
niczą w wielu konkursach wo-
jewódzkich, prezentują się na 
gminnych uroczystościach. 
W ramach integracji z innymi 
placówkami spotykają się na 
wspólnych festynach, jak choć-
by tym w Dniu Dziecka w Je-
dlińsku. Żeby tak dużo zro-
bić, nie wystarczą dobre chęci 
i własne zaangażowanie. Pani 
dyrektor podkreśla, że każdy 
sukces przedszkole zawdzię-
cza wspaniałemu gronu peda-
gogicznemu i życzliwym rodzi-
com. Wszyscy dobrze ze sobą 
współpracują i są dla siebie jak 
jedna wielka rodzina. 

Publiczne Przedszkole w Jedlińsku

Ciocia i kolorowe kwiatki
Sonda

NASZE 
PRZEDSZKOLE

WIKTORIA SKRZEK, 
5 LAT
– Podoba mi się 
w przedszkolu, 
bo jest dużo za-
bawek  i nasza 
pani jest bardzo 
dobra. Mam du-
żo koleżanek, 
razem możemy się bawić i 
jest wesoło. Wszyscy lubi-
my naszą „ciocię”. Jest dla 
nas bardzo miła.

KAROLINKA NOWAKOWSKA, 
ALA SUŁEK,
MAJĄ PO 5 LAT
– Jesteśmy 
przyjaciółka-
mi. Chętnie 
przychodzi-
my do przed-
szkola. Najbardziej lubi-
my na obiad czerwony 
barszcz i naleśniki, i smaku-
je nam wszystko, co ugotu-
ją panie kucharki. Cieszymy 
się, gdy można wyjść na 
plac zabaw, bo jest tam 
zjeżdżalnia i są huśtawki.

PATRYK KOTKOWSKI, 
5 LAT
– Mam w przed-
szkolu różnych 
kolegów. Ba-
wimy się ra-
zem. Fajnie by-
ło na wyciecz-
ce w Warszawie. Byliśmy w
ZOO i oglądaliśmy róż-
ne zwierzęta. Mnie po-
dobał się duży słoń i
żyrafa z bardzo długą
szyją.

FRANUŚ MAKULSKI,
3,5 ROKU 
– Najbardziej 
lubię „cio-
cię”, bo „cio-
cia” daje nam 
cukierki i cia-
steczka i chodzi z na-
mi na spacery. W przed-
szkolu mam kolegę Karola 
i koleżankę Majeczkę.
I dlatego lubię tu przy-
chodzić.

– Dzieci są wspaniałe, tylko 
trzeba chcieć ich słuchać. One 
chcą mówić i trzeba, choć na 

niedbując obowiązków wobec 
dzieci. Przygotowała trzy stu-
dniówki i jak mówi, nigdy nie 
uchylała się od zaangażowania 
w szkołach, do których chodzi-
ły jej dzieci. 

Znowu otwierają się drzwi. 
Wchodzi Nina, żeby poskarżyć 
się na koleżankę, bo ta ochla-
pała ją wodą. Żal szybko znika 
się na koleżankę, bo ta ochla-
pała ją wodą. Żal szybko znika 
się na koleżankę, bo ta ochla-

po zapewnieniach „cioci”, że 
spodnie zaraz wyschną. Na po-
cieszenie Nina dostaje cukier-
ka, ale za chwilę wraca. W rącz-
ce trzyma mały szklany wazo-
nik, w którym jest kilka kwiat-
ków. Sama nic nie mówi, ale pa-
ni dyrektor wyjaśnia, że Nina 
codziennie przynosi jej świe-
że kwiatki, które zrywa rano w 
ogródku u babci. Dziewczynka 

uśmiecha się i mówi: – To dla 
cioci. Bo w tym przedszkolu 

żadne dziecko nie powie „pani 
dyrektor”, dla nich jest po pro-
stu „ciocią”.

Na zadane dzieciom od-
wieczne pytanie, czy dobrze 
być dzieckiem, jak zawsze 
padły różne odpowiedzi. 
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Diecezjalny finał konkursu wiedzy religijnej

Mali eksperci
Choć są dopiero uczniami szkół podstawowych, 
wszystko lub prawie wszystko wiedzą 
o diecezjalnych sanktuariach maryjnych. 
Tej wiedzy mógłby im pozazdrościć 
niejeden dorosły.

Upalne dni zwiastują rychłe nadejście 
wakacji. To wielu może rozleniwiać. Ale 
uczniowie podstawówek jeszcze o letnim 
wypoczynku nie myśleli. Pilnie zapoznawali 
się z historią sanktuariów maryjnych naszej 
diecezji, by wziąć udział w konkursowych 
zmaganiach. A był to już ostatni konkurs 
wiedzy religijnej, jaki w tym roku szkolnym 
przygotował Wydział Katechetyczny Ku-
rii Diecezji Radomskiej. Tym razem orga-
nizatorzy zaprosili do udziału w nim ucz-
niów klas IV–VI szkół podstawowych. Te-
matem były „Sanktuaria Maryjne Diecezji 
Radomskiej”.

W etapie szkolnym, który odbył się jesz-
cze w styczniu, udział wzięło ponad cztery 
tysiące uczniów. Do finałowych zmagań w 
gmachu radomskiego seminarium przystą-
piło 169 uczniów z całej diecezji. 

Po trwającym 45 minut teście, uczest-
nicy i ich opiekunowie mogli wysłuchać 
montażu słowno-muzycznego pt. „Wspo-
mnienie o Janie Pawle II”, przygotowane-

go przez uczniów Zespołu Szkół Integracyj-
nych im. Jana Pawła II w Radomiu.

– Nasza diecezja bogata jest w sanktuaria 
Matki Bożej. Niech to zainteresowanie sank-
tuariami pobudza was do większej miłości do 
Matki Najświętszej – powiedział bp Stefan Si-
czek, zwracając się do młodych finalistów. 
Wraz z rektorem WSD, ks. Jarosławem Wojt-
kunem, wręczył wszystkim uczestnikom dy-
plomy, a laureatom nagrody.

Jak mówili organizatorzy, poziom kon-
kursu był bardzo wysoki. Laureatka pierw-
szej nagrody, Milena Pawlik, na możliwe 62 

punkty zdobyła 60. Bardzo 
cieszyła się ze zwycięstwa 
i nagrody – wieży Hi-Fi. 
Jej opiekunka, nauczyciel-
ka religii w Fałkowie, Alek-
sandra Leśniewicz, mówi o 
swojej podopiecznej: – Mi-
lena to szóstkowa uczenni-
ca. Zawsze zainteresowa-
na była przedmiotem. In-

teresowały ją informacje wykraczające po-
za program. 

Odpowiedzialni za konkurs Ewa Pajest-
ka i ks. Andrzej Gozdur wyrazili wdzięczność 
wszystkim katechetom za pomoc i zaanga-
żowanie przy realizacji zarówno szkolnego, 
jak i diecezjalnego etapu konkursu. MD

Radomski festyn „Uczę i bawię się z policją”

Najlepsi z drogówki
Przed takim wideoradarem nic się nie 
ukryje. Na naszych drogach będzie może 
bezpieczniej.

Podczas finału konkursu wiedzy prewen-
cyjnej „Czuję się bezpiecznie” pod patrona-
tem Prezydenta Radomia, a o Puchar Komen-
danta Miejskiego Policji w Radomiu walczy-
li na terenie Automobilklubu przedstawiciele 
siedemnastu radomskich szkół. Konkurs skie-
rowany był do uczniów kl. IV–VI, a jego celem 
jest propagowanie wśród dzieci zdrowego sty-
lu życia. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z PSP 
nr 6. Najlepszym na rowerowym torze prze-
szkód okazał się również uczeń z PSP nr 6,
Tomasz Wdowczyk. A wszystko działo się 
podczas festynu „Uczę i bawię się z policją”. 

Atrakcje
Wśród wielu atrakcji przygotowanych 

przez organizatorów był pokaz tresury psów 
policyjnych, akrobacje samolotowe, pokaz ra-

townictwa przeciwpożarowego i drogowego, 
pokazy jazdy samochodami subaru, trial na 
motocyklu. Można było bezpłatnie oznakować 
rower i zobaczyć występ Orkiestry Garnizono-
wej Sił Powietrznych z Radomia i Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej Grandioso. Obecni na fe-
stynie z dużym zainteresowaniem oglądali ra-
diowóz BMW 320d radomskiej drogówki, wy-
posażony w nowoczesny wideorejestrator. W 
tym miejscu można powiedzieć: drżyjcie piraci 
drogowi, bo siedzący w samochodzie funkcjo-
nariusze mają możliwość filmowania nie tylko 
auta jadącego przed, ale i za nimi. 

Najlepsi
Festyn był także oka-

zją przedstawienia finali-
stów eliminacji wojewódz-
kich XX Ogólnopolskie-
go Konkursu Policjant Ru-
chu Drogowego 2007.
W konkursie wzięło udział 

trzydziestu policjantów z terenu Mazowsza. 
Musieli wykazać się nie tylko wiedzą teore-
tyczna, ale i praktyczną, taką jak kierowanie ru-
chem drogowym, strzelanie, udzielanie pierw-
szej pomocy. Sierżant sztabowy Paweł Lewan-
dowski z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu 
został najlepszym policjantem na Mazowszu. 

Paweł Lewandowski 11 lat temu do pra-
cy w policji trafił przypadkiem. Chciał uniknąć 
wojska i już został. Gratulujemy zwycięstwa i 

życzymy sukcesów w eliminacjach 
ogólnopolskich. KMG
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Paweł 
Lewandowski 

(czwarty z lewej 
w pierwszym rzędzie)

wśród 
finalistów 

wojska i już został. Gratulujemy zwycięstwa i 
życzymy sukcesów w eliminacjach 

ogólnopolskich. KMG

Laureatka 
konkursu 
Milena Pawlik 
z bp. Stefanem 
Siczkiem i 
katechetką 
Aleksandrą 
Leśniewicz
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LAUREACI
I miejsce – Milena Pawlik z PSP w Fałkowie
II miejsce – Faustyna Gapis z PSP w Kolonii Ossa
III miejsce – Adrian Król z PSP w Smardzewicach
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Zapowiedzi
  KALENDARIUM NAWIE-

DZENIA W PARAFIACH
3 CZERWCA – Skarżysko-Kamien-
na, pw. św. Józefa 
3 CZERWCA – Rzuców
5 CZERWCA – Lipowe Pole 
5–10 CZERWCA – Zgromadzenie 
Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia, Radom, ul. Struga
 KONKURS NA FRASZKĘ
Stowarzyszenie „Społeczny Komi-
tet Budowy Zespołu Szkół Mu-
zycznych im. Oskara Kolberga w 
Radomiu” oraz Ośrodek Kultu-
ry i Sztuki „Resursa Obywatel-
ska” organizują konkurs na frasz-
kę „Muzyczna Cegiełka”. Ilość 
nadsyłanych utworów jest dowol-
na. Utwory – dotąd niepubliko-
wane, związane z budową szko-
ły muzycznej, edukacją i kultu-
rą muzyczną, w trzech egzem-
plarzach maszynopisu i opatrzo-
ne pseudonimem – należy do-
starczyć do 8 czerwca pod adre-
sem: Sklep „Ekopunkt”, ul. Cha-
łubińskiego 17, 26-600 Radom. 
Dane o autorze (imię, nazwisko, 
wiek, adres, nr telefonu) należy 
umieścić w zamkniętej kopercie 
opatrzonej pseudonimem. Roz-
strzygnięcie konkursu 18 czerw-
ca. Informacji udzielają: Walen-
tyna Pawelec (sklep „Ekopunkt”): 
walentyna pawelec@wp.pl i Mar-
cin Kępa („Resursa Obywatelska”) 
mkepa@autograf.pl. 
 DZIEŃ PAPIESKI

3 czerwca w rocznicę poby-
tu Jana Pawła II w Radomiu od-
będzie się Dzień Papieski.

Uroczystości rozpocznie o 
15.30 uroczysta sesja Rady Miej-
skiej. O 18.00 w katedrze Opieki 
NMP zostanie odprawiona Msza 
św., a po niej o 19.00 z koncer-
tem „Ave Maria” wystąpią soliści 
Teatru Wielkiego z Łodzi.
 ŚWIĘTO MŁODYCH

16 czerwca w sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Kałko-
wie-Godowie odbędzie się Świę-
to Młodych Diecezji Radomskiej. 

PROGRAM:
9.00 – Zjazd młodzieży (spotka-
nie na skraju lasu, przy ostatniej 
stacji Drogi Krzyżowej)
9.30 – Różańcowa Droga Światła
11.00 – Prezentacja sanktuarium
12.00 – Msza św.
13.00 – Koncerty zespołów: 
„Boanerges” z Radomia i „BJT” 
z Lublina
15.00 – Godzina Miłosierdzia

Ministranci z Gielniowa na Mistrzostwach Polski w Pile

Najlepszy bramkarz
Wyróżnienie było efektem jego 
skutecznych interwencji oraz 
bardzo dobrej gry całego zespołu, 
a zwłaszcza defensywy.

Już po raz drugi odbyły się 
Mistrzostwa Polski Liturgicz-
nej Służby Ołtarza w Halowej 
Piłce Nożnej. Wśród 108 dru-
żyn, które przyjechały do Pi-
ły, gospodarza mistrzostw, nie 
zabrakło reprezentantów na-
szej diecezji. Szkoły podstawo-
we i gimnazja reprezentowa-
ły drużyny z radomskiej parafii 
św. Piotra, a licea – ministran-
ci z parafii bł. Władysława z 
Gielniowa. Mistrzostwom przy-
świecało hasło: „Wychowywać, 
jednoczyć i budować przyjaź-
nie poprzez sport”. Rozpoczę-
ła je Msza św. w kościele Świę-
tej Rodziny w Pile, której prze-
wodniczył bp Grzegorz Balce-
rek, delegat Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Duszpaster-
stwa Ministrantów. W słowie 
skierowanym do ponad 1000 

ministrantów i lektorów, przy-
byłych na turniej z całej Polski, 
podkreślił wychowawczą rolę 
sportu. Na boisku nie każdy 
może być zwycięzcą, dlatego 
życzył wszystkim uczestnikom 
tego najważniejszego zwycię-
stwa, jakim jest osiągnięcie 
zbawienia oraz przezwycięża-
nie swoich słabości połączone 
z czynieniem dobra.

Sukces Seweryna
– Wyjazd na ogólnopolskie 

mistrzostwa to dla chłopców 
z niewielkiej miejscowości naj-
większa frajda w ich życiu – 
mówi opiekun drużyny z Giel-
niowa, ks. Mariusz Krycia. – 
Już przed turniejem byli bardzo 
zgrani, zarówno jako drużyna 
piłkarska, jak i jako ministranci. 
Udział w mistrzostwach jeszcze 
bardziej umocnił te więzi.

W turniejowych zmaga-
niach mogli wziąć udział mi-
strzowie i wicemistrzowie tur-
niejów, rozgrywanych w po-

szczególnych diecezjach. Dru-
żyna z parafii bł. Władysława 
z Gielniowa w ubiegłym roku 
zwyciężyła w diecezjalnym tur-
nieju w kategorii gimnazjów. 
Teraz, już jako licealiści, po-
jechali do Piły. Podczas mi-
strzostw na boisku panowała 
bardzo ostra rywalizacja. Mini-
stranci z Gielniowa – pokonu-
jąc pozostałe zespoły, w tym 
Gdynię, Bydgoszcz, Szczepa-
nów i Mszanę Dolną – z pierw-
szego miejsca zakwalifikowa-
li się do finałowej dwunastki 
mistrzostw. Ostatecznie zosta-
li sklasyfikowani na dobrym, 
10. miejscu. 

Wielkim sukcesem by-
ło wyróżnienie, jakie otrzy-
mał reprezentant drużyny z 
Gielniowa – Seweryn Grudzie-
cki. Został najlepszym bramka-
rzem całego turnieju w kate-
gorii szkół średnich. Seweryn 
mieszka w Brzezinkach, nale-
żących do parafii Gielniów. Jest 
uczniem pierwszej klasy LO w 
Przysusze.  MD

Drużyna z Gielniowa w komplecie. Od lewej stoją: Radosław Natorski, Kamil Chałubiński, Przemysław Wrona, Michał 
Ścibak. W pierwszym rzędzie: Jerzy Łosiak, Seweryn Grudziecki, Mariusz Stępień
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Poeta przyjaźnił się  
z ówczesnym proboszczem, 
ks. Antonim Boratyńkim. 
W Skarżysku bywał 
wielokrotnie.  
Zmarł na miejscowej 
plebanii, a pamięć o nim 
jest wciąż żywa. 

Od 50 lat organizo-
wane są tu uroczystości 
i konkursy przypomina-
jące twórczość i osobę 
poety. W kościele spra-
wowana jest Msza św. 
w jego intencji.

Na Bzinie
Do 1939 roku ta 

część Skarżyska-Kamien-
nej była wioską noszącą 
nazwę Bzin. W XIII w. 
Bolesław Wstydliwy po-
twierdził przynależność 
Bzina do klasztoru cy-
stersów w Wąchocku. 
W XVII w. zbudowano 
tutaj drewnianą kaplicę 
dedykowaną św. Józefo-
wi Oblubieńcowi NMP. 
W XIX w. kaplicę po-
większono. Służyła gór-
nikom i metalowcom z 
okolicy.

U początku II Rzeczy-
pospolitej w Bzinie ery-
gowano parafię. Ks. Zyg-
munt Krysiński wzniósł 
tu drewniany kościół, 
który w roku 1928 kon-
sekrował bp Paweł Ku-
bicki. W ramach projek-
tu tworzącego COP Bzin 
stał się częścią Skarży-
ska-Kamiennej. 

Z czasem pojawiła 
się konieczność budowy 
nowego kościoła. W la-
tach 1990–95 budował 
go ówczesny proboszcz 

ks. Tadeusz Stańkowski, 
przy czynnej pomocy ks. 
Marka Lurzyńskiego.

Sale na zapleczu
Na zapleczu rosnące-

go kościoła zbudowano 
sale katechetyczne. Gdy 
nauczanie religii wróciło 
do szkół, sale przezna-
czono do celów dusz-
pasterskich. Ówczes-
ny wikariusz, ks. Jerzy 
Rozmysłowski, założył 
w nich świetlicę, która 
funkcjonuje do dziś. Ko-
rzystające z niej dzieci 
mogą tu odrobić lekcje 
i zjeść posiłek. Świetli-
cą opiekuje się ks. Jaro-
sław Nowacki. Z myślą o 
niej organizuje parafial-
ne festyny.

Parafię w większości 
zamieszkują ludzie star-
si, często samotni. Wię-
zów religijnych i spo-
łecznych często szuka-
ją przy kościele. To oni 
w dużej mierze two-
rzą wspólnoty kół Ży-
wego Różańca, Aposto-
latu Maryjnego i Straży 
Honorowej Serca Jezu-
sowego.

Dla pozyskania 
młodych duszpaste-
rze szukają nowszych 
form. Ksiądz Waśkie-
wicz stworzył grupę te-
atralną, a wielkopost-
nym Drogom Krzyżo-
wym dał oprawę sięga-
jącą do muzyki, której 
słucha młodzież.

Kaplica 
miłosierdzia
Niedawno kościół 

został pomalowany we-
wnątrz i stanęła w nim 
lipowa figura Patrona 
parafii. Urządzono ka-
plicę Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. Oł-
tarz i obraz przeniesio-
no tutaj ze starego koś-
cioła. 

Również organy po-
chodzą ze starej świą-
tyni. Poddane general-
nemu remontowi, po 
latach przerwy zagrały 
na Pasterce. Ksiądz pro-
boszcz myśli o urządze-
niu kaplicy Miłosierdzia. 
Została już zakupiona 
figura Chrystusa Miło-
siernego. Znajdą się tu-
taj wizerunek MB Ostro-
bramskiej – będzie przy-
wieziony z Wilna – oraz 
obraz św. Siostry Fau-
styny.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. KAN. TADEUSZ 
SKRZYPCZAK

Święcenia kapłańskie 13.06. 
1971 r. Wikariaty: Gier- 
czyce, Policzna, Kowala, Cere-
kiew, parafia pw. Świętej 
Rodziny w Radomiu, Słupia 
Nowa, parafia pw. św. Michała 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
parafia pw. Świętego Krzyża w 
Kozienicach i NSJ w Radomiu. 
Probostwa: Kowalków, Wrze- 
szczów i od 2002 r. w 
Skarżysku-Kamiennej.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Nasza parafia to niejako dwie po części od-

rębne wspólnoty. Jedna migruje. Tworzą ją ludzie 
przesiedlani z innych części miasta. Są tu od nie-
dawna i na razie są mniej związani z parafią. Dru-
gą część tworzą starzy, zasiedziali parafianie. To na 
nich się opieramy. Oni są oddani sprawom wspól-
noty. I mimo że w chwili obecnej Skarżysko jest 
biedne, dotknięte bezrobociem, często to właś-
nie ci parafianie jako pierwsi wychodzą z inicja-
tywą. Chcę im wszystkim serdecznie podzięko-
wać za ofiarność i otwarcie na sprawy parafii. Po-
dziwiam też systematyczność wielu w tej ofiarno-
ści. To dzięki niej możemy podejmować coraz to 
nowe zadania oraz wspierać i utrzymywać te, któ-
re już istnieją. A sprawa dotyczy nie tylko rzeczy 
materialnych, ale także naszej parafialnej świetli-
cy. W tym miejscu pragnę też wyrazić wdzięczność 
wszystkim, którzy pracują tam jako wolontariusze. 
Bez nich nie byłoby tego miejsca.

Księża wikariusze: Jarosław Nowacki, Tomasz 
Waśkiewicz

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
  W dni powszednie – 7.00, 17.00, 17.30

To już trzecia świątynia 
dedykowana  

w tym miejscu  
św. Józefowi

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej

Związani z Leopoldem Staffem
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Tablica ku czci 
budowniczego kościoła


