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Nikt mnie nie nauczył 
pływać. Proszę płynąć 

ostrożnie – miał ktoś pro-
sić kapitana, wsiadając na 
wycieczkowy statek. – A 
czy wchodząc do samolo-
tu, myśli pan o tym, że nikt 
nie nauczył pana latać? – 
odpowiada tamten. Dziś na 
naszych stronach sporo o 
ruchu oraz o uczących. Jest 
o ruchu drogowym, by bez-
piecznie dotrzeć do celu i o 
pływaniu, by zdobyć uprag-
niony medal (s. VI i VII). No 
i o ruchu, który wiąże się 
z wyborem drogi życia. Są 
trenerzy i nauczyciele. A 
także przyjaciele. Tomasz 
ze Stąporkowa, dziś kate-
cheta, swą postawą wywarł 
wpływ na dwóch młodych 
ludzi. Dokąd po tym spot-
kaniu poszli? O tym pisze-
my na s. IV–V. 

Chciałam troszkę poeksperymentować. 
Do domowego smalcu dodałam nieco 

buraczków – mówi Danuta Oracz z Drążna. 
I chyba się udało, bo kolejka chętnych 
była długa, a garniec produktu szybko się 
opróżniał. W Klwowie odbyły się dożynki 
powiatu przysuskiego. Mszy św. przewod-
niczył bp Zygmunt Zimowski. Obecni byli 
przedstawiciele lokalnych władz – powia-
towych i gminnych. Poświęcono przepięk-
ne, barwne dożynkowe wieńce. Na scenie, 
opodal kościoła, wystąpiły zespoły – na 
czele z nauczycielskim chórem z Przysuchy. 
Zaproszono też zespół „Wołyń” z Ukrainy, 
kabaret „Elita” oraz zespoły „Exaited” i 

„Boys”. Swe wyroby pre-
zentowali pszczelarze i 
hodowcy kwiatów. Grały 
kapele ludowe. Była za-
bawa taneczna i pokaz 
sztucznych ogni. 

SMALCZYK Z BURACZKAMI

Pani Danuta 
osobiście 
zachwalała 
swój wyrób

RADOMSKIAVE
Odpust chorych w Wysokim Kole

Różany ogród
Marzy się on ks. Szymonowi 
Musze, kustoszowi sanktuarium 
Matki Bożej Różańcowej.

Ks. Szymon jest probosz-
czem w Wysokim Kole zaledwie 
od miesiąca. – Czuję wielką tre-
mę. To mój pierwszy odpust w 
tym miejscu – mówi. Za kilka 
minut do sanktuarium przyje-
dzie  bp Stefan Siczek, by prze-
wodniczyć Mszy św. dla cho-
rych, którzy przybyli tu, by swe 
cierpienia, bóle i nadzieje pole-
cać Matce Bożej Różańcowej. 
Są z wielu miejsc diecezji: oko-
lic Radomia, Kozienic, Lipska, 
Pionek i dekanatu  czarnole-
skiego, gdzie leży sanktuarium.
Ów różany ogród to nie ka-
prys prostego upiększenia wi-
doku za oknem, ale coś wię-
cej. – Za starym klasztorem 
jest plac. Tam urządzimy nasz 
ogród – planuje ks. Mucha. – 
Sprowadzimy róże z różnych 
zakątków świata. Wśród nich 
ustawimy stacje wszystkich ta-
jemnic Różańca. Tam wspólnie 
będziemy się modlić.

– Chciałbym się włą-
czyć w to dzieło – ma-
rzeniom ks. Szymona 
wtóruje ks. Eugeniusz 
Frączyk. Przyjechał tu-
taj z Lipska, był pro-
boszczem ks. Muchy. 

Kończy się modlitwa 
różańcowa. Kościół wy-
pełniony wiernymi. Rozpoczyna 
się Eucharystia. Bp Stefan przy-
był punktualnie. W homilii mó-
wił o modlitwie. Przywołał prze-
mówienie Jana Pawła II, wy-

głoszone w czasie je-
go wizyty w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Mo-
dlitwa, ona jest najważ-
niejsza – brzmi przesła-
nie papieskich słów i bi-
skupiego kazania.

Od lat chorzy przy-
jeżdżają do Wysokiego 

Koła na 18 sierpnia. Jest to 
rocznica koronacji obrazu. W 
1974 r. dokonał jej kard. Stefan 
Wyszyński.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Parafia pw. ŚW. WAWRZYŃCA 

W NIEKŁANIU
  KATECHEZĘ czas zacząć

Spotkanie 
chorych 
w Wysokim 
Kole rozpoczęła 
wspólna 
modlitwa 
różańcowa 
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Papryka na wyciągnięcie ręki
POTWORÓW–WRZESZ- 
CZÓW. Jadąc z Radomia do 
Odrzywołu, bez większego 
trudu można nabyć dorodną 
paprykę. Hodowcy wystawia-
ją worki przed domami (na 
zdjęciu) i tunelami foliowy-
mi, gdzie ją uprawiają. Ten za-
kup nie będzie nigdzie lepszy 
niż u producenta. Rzecz tyl-
ko w tym, by, zatrzymując się 
nagle, nie powodować niebez-
pieczeństwa wypadku drogo-
wego.

Renowacja ołtarza głównego
ZAKRZEW. W miejscowej 
parafii, przy finansowej po-
mocy Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, dokona-
no renowacji barokowego oł-
tarza głównego (na zdjęciu). 
Pochodzi on z drugiej połowy 
XIX wieku. Podczas prac reno-
wacyjnych pod stopą kolumny 
odnaleziono dokument świad-
czący o tym, że od 1868 r. nie 
był przeprowadzony tak grun-
towny remont. Prace prowadzi-
ła firma konserwatorska Marii 
Kąkolewskiej z Lublina. Całość 
wykonanych zabiegów konser-
watorskich zatwierdził kierow-
nik Urzędu Ochrony Zabytków 
Marek Figiel. Poświęcenia ołta-
rza dokonał bp Stefan Siczek. KS
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RADOM. Mimo że waka-
cje trwają do końca wrześ-
nia, w radomskim Wyższym 
Seminarium Duchownym przez 
cały czas jest grupa alumnów. 
Przy tak dużym obiekcie za-
wsze jest coś do zrobienia. 
Klerycy pomagają też w róż-
nych miejscach i przy różnych 

okazjach. Biorą udział w oko-
licznościowych uroczystoś-
ciach, pracują w bibliotece se-
minaryjnej, oprowadzają gru-
py zwiedzające gmach, sprzą-
tają, itd. itp. Oprócz alumnów, 
w seminarium wakacyjne dyżu-
ry pełnią też członkowie zarzą-
du i wychowawcy.

Alumn żadnej pracy się nie boi

Wakacyjne turnusy
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CHLEWISKA. W zabytkowej 
Hucie Żelaza, oddziale Muzeum 
Techniki w Warszawie, odbył się 
festyn – Święto Żelaza i Stali. 
Uczestnicy festynu mogli oglą-
dać m.in. wytop żelaza w dymar-
ce świętokrzyskiej, rajd zabyt-
kowych pojazdów, walki rycer-
skie, występy różnych zespołów. 
Tegoroczną atrakcją był pokaz 
trzech eksponatów wypożyczo-
nych z warszawskiej wystawy 

chińskich wynalazków – staro-
żytnego sejsmografu, kołowrot-
ka wędkarskiego i grającej misy 
z wodą. – Misie przypisywano 
działanie magiczne. Kto, pocie-
rając ją, umiał wydobyć tryska-
jące krople, był magiem. Potem 
próbowano przypisać jej właś-
ciwości lecznicze. Miała wpły-
wać na czystość umysłu, mówi 
Andrzej Berezowski, pracownik 
muzeum.

Andrzejowi Berezowskiemu bardzo zależało, by pocierający chińską misę 
wydobywali tryskające krople
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Święto Żelaza i Stali

Radosny jubileusz
KOSZARY. W tamtejszej pa-
rafii bp Zygmunt Zimowski 
przewodniczył Mszy św., a 
następnie poświęcił przy-
drożną kapliczkę Matki Bożej 
Niepokalanej. Eucharystia by-
ła dziękczynieniem za 25 lat 
kapłańskiej posługi probosz-
cza, ks. kan. Edwarda Skorupy. 
Licznie uczestniczyli w niej pa-
rafianie, kapłani dekanatu ił-
żeckiego oraz przedstawiciele 
lokalnych władz. Fundatorami 
kapliczki są państwo Anna i 
Marek Drożdżowie oraz rodziny 
Czubaków i Krzyczkowskich.

Ks. Edward Skorupa jest 
proboszczem w Koszarach od 1991 r.
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Chrońmy przyrodę
ZAŚMIECONE LASY. Gdy za-
trzymujemy się przy parkingach 
czy leśnych drogach, od razu za-
uważamy pozostawione odpad-
ki. Jeszcze gorzej jest, gdy wej-
dzie się w głąb lasu. Takie wi-
doki nie sprzyjają odpoczynko-
wi. Zamiast podziwiać przyrodę, 
zbierać grzyby, co rusz widać 

śmiecie, butelki. Tym bardziej 
że niektórzy z lasu robią wysy-
pisko i przywożą do niego róż-
ne odpadki. Leśnicy od lat ape-
lują, by nie zostawiać papierków 
i butelek w lesie i nie przywozić 
śmieci do lasu. Oprócz tego, że 
szpecą, mogą stać się przyczyną 
groźnych pożarów.
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 R E K L A M A 

Radomskie obchody Święta Wojska Polskiego

Hej, kto Polak – na bagnety!
Najpierw była modlitwa,  
a potem rekonstrukcja.  
Przez kilkadziesiąt minut  
deptak przed kościołem 
garnizonowym był areną wojny 
polsko-bolszewickiej.

– Jesteśmy mu winni naszą 
modlitwę dziękczynną za to, 
że – podobnie jak to czynili na-
si żołnierze w czasie II wojny 
światowej – oddał swoje mło-
de życie za pokój na ziemi, mó-
wił w kazaniu o ppor. Łukaszu 
Kurowskim, który zginął w Af-
ganistanie, ks. płk Leonard Sa-
dowski. On także przewodni-
czył Mszy św. sprawowanej 15 
sierpnia w radomskim kościele 
garnizonowym. 

Uczestniczyli w niej komba-
tanci, przedstawiciele władz, 
poczty sztandarowe, żołnie-
rze i liczne grono wiernych. 
Przed jej rozpoczęciem złożo-
no wieńce na grobie nieznane-
go żołnierza, a na zakończe-
nie – bo przecież była to uro-
czystość Matki Bożej Zielnej – 

poświęcono wiązanki 
kwiatów i ziół.

Nu! Dawaj 
ciasy!
Jako pierwszy 

wjechał sowiecki pa-
trol konny. Potem 
pojawili się Polacy – 
zwiadowcy na rowe-
rach. Po nich nasi uła-
ni i piechota. A na-
stępnie znów Rosja-

nie. Zajmowali miasto 
za miastem, wioskę 
za wioską. Wszędzie 
grabieże i rozboje. – 
Nu! Dawaj ciasy! – Od-
daj zegarek! – To naj-
bardziej znane zda-
nie po rosyjsku, ja-
kiego wtedy nauczyli 
się Polacy, komento-
wał autor scenariusza 
rekonstrukcji Przemy-
sław Bednarczyk. Hi-
storyk z radomskie-

go LO im. D. Czachowskiego 
po raz kolejny, po rekonstruk-
cji walk powstania styczniowe-
go, przygotował przedstawie-
nie, które przyciągnęło rzeszę 
widzów. – Takiej historii chce 
się uczyć – mówi Łukasz, uczeń 
gimnazjum. Zgodnie potwier-
dzają to jego koledzy.

Rekonstrukcję przygoto-
wali: Radomska Grupa Rekon-
strukcji Historycznej, Klub Jeź-
dziecki „Cwał”, 11. Pułk Uła-
nów Legionowych i Kozieni-
cka Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej.

Po przedstawieniu od-
był się koncert pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu zespo-
łu „Hetmańscy Sarmaci” z Za-
mościa. Każdy mógł się włą-
czyć. Obecnym rozdawano 
broszurkę z tekstami „Legio-
nów”, „Ułanów”, co przyby-
li pod okienko, i innymi. Ca-
łość uroczystości organizato-
rzy, z prezydentem Andrzejem 
Kosztowniakiem na czele, opa-
trzyli tytułem: Hej, kto Polak – 
na bagnety!

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
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Dumna Armia 
Czerwona 
niosła czerwony 
sztandar – znak 
komunistycznego 
raju

Poniżej: Szturm 
legionistów 
miał przełamać 
sowiecką 
ofensywę.
Zwycięstwo 
polskie było  
już bliskie
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Wtej małej miejscowości w po-
bliżu Nysy od 20 lat istnieje, 
położony na wzgórzu, bene-
dyktyński klasztor. Dziesięciu 

mnichów codziennie stara się żyć według 
Reguły św. Benedykta. Szczególny charyzmat 
Klasztoru Zwiastowania – gościnność – po-
zwala wielu osobom czerpać z benedyktyń-
skiej duchowości i na jakiś czas odnaleźć tu 
skrawek nieba i swój dom.

Założycielem wspólnoty jest ojciec Ludwik 
Mycielski – benedyktyn od ponad 50 lat, te-
olog, poliglota, a przede wszystkim ceniony 
spowiednik i kaznodzieja. To on, idąc za gło-
sem Ducha Świętego, opuścił Tyniec, by osiąść 
na Opolszczyźnie. Wśród jego pierwszych bra-
ci w Biskupowie byli stąporkowianie – Sławo-
mir Badyna, dziś ojciec Sławomir, przełożony 
wspólnoty, i Krzysztof Pałgan, obecnie brat Ju-
styn, mistrz nowicjatu.

Historia ich wędrówki z rodzinnego mia-
steczka do Biskupowa to świadectwo krę-
tych, ale zawsze mądrych dróg Opatrzności.

Najpierw jednak kilka słów o człowieku, 
dzięki któremu i Sławek, i Krzysztof związa-
li się z benedyktynami. Był wspólnym przyja-
cielem obydwu. 

Tomasz Rut mimo dwóch poważnych wy-
padków podjął studia teologiczne i został ka-
techetą. – Dla nas stał się osobą opatrznoś-
ciową – mówi o. Sławomir. – Człowiek świe-
cki może być nośnikiem charyzmatu – do-
daje br. Justyn. – Nie wiem, czy mógłbym na-
zwać Tomasza ojcem swojego powołania, ale 
na pewno niezliczone rozmowy, jakie prowa-
dziliśmy, wywarły na mnie duży wpływ. Przy-
jaźń z Tomaszem trwa do dzisiaj. Kiedy je-
stem w Stąporkowie, odwiedzam go. Ma żo-
nę i trójkę dzieci.  

Opowieść o. Sławomira
Poznałem Tomasza w szkole średniej. 

Jest ode mnie starszy o siedem lat. Jako 
młody człowiek miałem wiele pytań i roz-

terek. Mimo to ktoś zwrócił mi uwagę, że 
jestem wyjątkowo radosny. Dla mnie nie 
było w tym nic nadzwyczajnego, ale To-
masz powiedział mi wtedy, że to dar od 
Boga. Te słowa mnie zastanowiły.

Kiedyś pojechałem z Tomaszem do Tyń-
ca. Tam, na tynieckich schodach, poznałem 
Krzysztofa; mimo że byliśmy z jednej miej-
scowości, nie znaliśmy się dotąd. Potem 
pojechaliśmy w trójkę w Tatry i razem prze-
mierzaliśmy górskie szlaki. To był niezapo-
mniany wyjazd, pełen przygód i odkrywa-
nia siebie nawzajem.

Tomasz zapraszał mnie na spotkania 
oblatów benedyktyńskich, czyli osób świe-
ckich żyjących duchowością św. Bene-
dykta. Dlaczego nie skorzystałem? Otóż 
w ramach zachęty powiedział mi kiedyś: 
„Wiesz, tam jest taki ojciec Ludwik, który 
jak na Ciebie spojrzy, to wszystko o Tobie 
będzie wiedział”. To mi wystarczyło... – O, 
to ja mu się na oczy nie pokażę! – posta-
nowiłem. Nawet gdy o. Ludwik przyjechał 
do Stąporkowa i mówił kazanie w koście-
le, to tylko podglądałem go przez dziur-
kę od klucza...

Jaka była droga mojego powołania? Ze 
Stąporkowa wyjechałem do Krakowa, by tam 
uczyć się w liceum. Kiedyś poszedłem w Tyń-
cu do spowiedzi, która była niby zwyczajna, 
ale okazała się wyjątkowa. Od tego dnia czu-
łem w sobie taki wewnętrzny przymus, że 
jak byłem w kościele w Tyńcu, musiałem iść 
do Komunii św. 

Kiedy Tomasz zorganizował wycieczkę do 
Krakowa dla swoich uczniów, poprosił, że-
bym ich oprowadził. Oczytałem się więc i by-
łem dumny jak paw, że mogę być przewodni-
kiem. Ostatnim punktem wyprawy miał być 
Tyniec, więc w przeddzień poszedłem do spo-
wiedzi do franciszkanów. Nie byłem zbyt roz-
mowny, chciałem, żeby mnie już wypuścił ten 
zakonnik, a on, zniecierpliwiony, zapytał: „To 
po coś tu właściwie przyszedł?”. Wyjaśniłem, 
a on powiedział wtedy: „Wiesz co, nie jestem 
prorokiem, ale może to jest znakiem, że Two-
je miejsce jest tam, w Tyńcu...”. Dla mnie to 
było ważne – siwy, doświadczony franciszka-
nin nie ciągnie mnie do swojego zakonu. Wol-
ność, którą mi dał, była niezwykła.

Wkrótce postanowiłem, że pierwszemu 
spotkanemu benedyktynowi powiem, że chcę 

Ze Stąporkowa do Biskupowa. O tym, jak Sławek stał się ojcem Sławomirem, a Krzysztof bratem Justynem 

Ich droga
Mieszkali w tej samej miejscowości  

na Kielecczyźnie. Poznali się 
jednak... na schodach  
w Tyńcu. Taki był początek  

Bożej przygody dwóch  
obywateli Stąporkowa, którzy  

trafili do Biskupowa.

tekst 
DOBROMIŁA I STANISŁAW 
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być benedyktynem. Że Tomek był na-
prawdę opatrznościową osobą dla 
mnie, świadczy też dalszy ciąg tej hi-
storii. Zaproponował mi wyjazd na 
wspólne rekolekcje. Pojechałem z du-
żymi oporami. I tam spotkałem bene-
dyktyna, którym okazał się... o. Lu-
dwik. Cóż, nie mogłem się już wy-
cofać ze złożonej sobie obietnicy! A 
o. Ludwik powiedział mi wtedy: – 
Chcesz już zrobić drugi i trzeci krok, 
a najpierw musisz zrobić pierwszy – 
rozbudzić swoje chrześcijaństwo. I od 
tego czasu codziennie czytałem Pis-
mo Święte i uczestniczyłem w Eucharystii. 

Wstąpiłem do formującej się już wspól-
noty na Śląsku Opolskim w lipcu, a Krzysztof 
w sierpniu. Na początku działaliśmy na sie-
bie jak płachta na byka, nie było nam łatwo. 
Ja – osoba szybka, impulsywna, a on powol-

ny, flegmatyczny. Potem wspólnie odbyliśmy 
postulat i nowicjat w Tyńcu. A później razem 
studiowaliśmy w seminarium w Nysie. Prze-
bywaliśmy także na kilkumiesięcznym kursie 
formacji zakonnej we Włoszech.

Opowieść br. Justyna
Jeśli chodzi o życie religijne, duży wpływ 

wywarli na mnie dziadkowie; uważam to za 
szczególne błogosławieństwo Boże. Pamię-
tam, jak klękali do modlitwy rano i wieczo-
rem. Nikt mi nie kazał się modlić czy chodzić 
do kościoła, to było świadectwo, z tym ro-
słem. Dziadek Władysław w czasie II wojny 
światowej walczył pod Monte Cassino. Pod tą 
górą bardzo się modlił. Modlił się gorliwie o 
ocalenie życia, ale też może wymodlił mi po-
wołanie benedyktyńskie? Myślę, że jego wstę-
powanie na tę górę benedyktyńską to też ja-
kiś znak od Boga. Pierwszy klasztor, jaki zo-
baczyłem w życiu, to też był klasztor bene-
dyktyński. Kiedy chodziłem do szkoły podsta-
wowej, rodzice zabrali mnie na Święty Krzyż, 
gdzie przez wieki żyli, pracowali i modlili się 
benedyktyni. Może to był przypadek, ale za-
pewne za sprawą Pana Boga. W podstawów-
ce poznałem także wspomnianego już Toma-
sza; nasza przyjaźń odnowiła się po moim po-
wrocie z wojska. W okresie szkoły średniej 
traciłem zapał religijny. Zmiana środowiska, 
poczucie zagubienia i młodzieńczy bunt spo-
wodowały oddalenie się od Kościoła. Ale tak-
że i wtedy Pan Bóg działał w nieoczekiwany 
dla mnie sposób. Pewnego dnia biegłem do 
szkoły. Nagle jakiś staruszek, siedzący na pro-
gu swego domu, zerwał się na mój widok na 
równe nogi i skłoniwszy się, powiedział mi: 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 
Byłem tak zaskoczony, że chyba nic nie od-
powiedziałem, ale to zostało we mnie, długo 
nie dawało mi spokoju i nurtowało: – Dlacze-
go to powiedział właśnie do mnie? Potem po-
szedłem na dwa lata do wojska, które było też 
szkołą mojego ludzkiego dojrzewania. Bardzo 

dobrze wspominam z tamtego okre-
su moich towarzyszy broni z Kościo-
ła prawosławnego.

W 1984 zmarł dziadek Włady-
sław. Na Mszy pogrzebowej byłem u 
spowiedzi, którą pamiętam do dziś, 
to była szczególna łaska Boża. Od te-
go momentu zaczął się nowy etap w 
moim życiu. Podjąłem pracę zawo-
dową. W Stąporkowie zacząłem też  
regularnie uczęszczać do kościoła, 
gdzie codziennie spotykałem Toma-
sza. Pewnego razu zaprosił mnie na 
spotkanie oblatów benedyktyńskich 
do Tyńca. Nie myślałem wtedy jesz-

cze o zakonie, nie wykluczałem też, że mo-
gę założyć rodzinę. W 1986 r. po raz pierw-
szy odwiedziłem klasztor tyniecki. Poznałem 
wtedy o. Ludwika Mycielskiego i dowiedzia-
łem się, że chce wyjechać z Tyńca – właściwie 
w nieznane. Nie rozumiałem, dlaczego. Tyniec 

przecież taki wspaniały, a on wyjeżdża gdzieś 
na Śląsk Opolski... Pojechaliśmy więc z Toma-
szem odwiedzić to nowe miejsce. Tam dotar-
ło do mnie, o co o. Ludwikowi chodzi. W tej 
nowej wspólnocie bardzo podkreślał życie w 
braterskiej miłości. Tam czuło się atmosferę 
rodziny. To mnie uderzyło i było kolejnym do-
tknięciem łaski Pana Boga. Zobaczyłem pew-
ne priorytety. Z jednej strony jest piękny klasz-
tor w Tyńcu, mający swoją historię i wspaniałe 
zalety, ale z drugiej miłość braterską – sedno 
chrześcijaństwa – można przecież realizować 
także w małej wspólnocie. To było światło dla 
mego powołania; jeszcze nie decyzja, ale zro-
zumiałem wtedy i uwierzyłem, że takie życie 
jest możliwe. Latem 1987 roku poprosiłem o 
przyjęcie do klasztoru. W sierpniu byłem już 
w Biskupowie, a w grudniu otrzymałem nowe 
imię zakonne – dostałem za patrona św. Justy-
na, męczennika i filozofa. 

Myślę, że Pan Bóg w moim życiu coś mi 
zakrywał, a potem coś odkrywał – abym 
mógł wybrać to, czego On pragnął. Na tym 
polega pedagogia Boga, Jego prowadzenie. 
Kiedy byłem dzieckiem, wiele osób mówi-
ło mi: będziesz księdzem. Może widziały ja-
kieś znaki powołania we mnie? W klaszto-
rze w Biskupowie dla nikogo nie ma prze-
szkód formalnych, aby przyjąć święcenia ka-
płańskie, wszyscy są po studiach teologicz-
nych albo będą studiować. Zostać tylko bra-
tem zakonnym to w jakimś sensie życie pod 
prąd, nawet w samym zakonie; brat nie ma 
takiego prestiżu. Ale przecież każdy powi-
nien rozpoznać wolę Bożą w stosunku do 
siebie, ponieważ wybiera się Boga, a nie ka-
płaństwo czy zakon. To Pan Bóg nas wybie-
ra. Jak dotąd odczytałem różne znaki Boże 
– radząc się także przełożonych zakonnych, 
spowiedników – i pozostałem w klasztorze 
bratem, aby urzeczywistniać nowe przyka-
zanie Jezusa – „abyście się wzajemne mi-
łowali”. Tu, w Biskupowie, jest ta szansa i 
możliwość wespół z innymi braćmi. Do te-
go wystarczy być bratem. 

Więcej o wspólnocie: www.benedyktyni.nysa.com.plPo lewej:
Br. Justyn  
i o. Sławomir  
przed 
klasztorem

Po prawej:  
A tak wyglądali  
przed 20 laty

Poniżej: 
Pierwszy z lewej 
Tomasz Rut

MOJE PIERWSZE Z NIMI 
SPOTKANIA

OJCIEC LUDWIK MYCIELSKI OSB
– Matura na karku – mówi 
młody człowiek, opierając 
się na moim ramieniu. – 
Wychowawca naszej kla-
sy u pijarów ks. Franek już 
się do mnie zwraca „ojcze 
Sławomirze”. A ja – no, rzeczywiście, 
chcę być jak ty benedyktynem... 
– Podobnie jak ty, Ojcze, jestem tech-
nikiem elektrykiem, tylko że ja w za-
kresie sieci trakcyjnej. Ale może by-
śmy tak od dzisiaj pociągnęli razem?

Ze Stąporkowa do Biskupowa. O tym, jak Sławek stał się ojcem Sławomirem, a Krzysztof bratem Justynem 

Ich droga
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Ilu z nas rozgląda się  
na boki, wjeżdżając na przejazdy 
kolejowe? Niestety, okazuje  
się, że niewiele jest takich osób.  
A wtedy o tragedię nietrudno. 

Statystyki mówią, że 97 proc. 
wypadków na przejazdach ko-
lejowych powodują nieostrożni 
kierowcy. W rejonie radomskim 
średnio co miesiąc dochodzi do 
takiego wypadku. By zwrócić 
uwagę kierowców na zagroże-
nia wynikające z nieprzestrzega-
nia przepisów, po raz trzeci prze-
prowadzono kampanię społecz-
ną „Zatrzymaj się i żyj!”. – Celem 
tej akcji jest zwiększenie bezpie-
czeństwa na przejazdach kole-
jowych. Prowadzimy rozmowy 
z kierowcami. Informujemy, ja-
kie mogą ponieść konsekwen-
cje, jakie mogą być następstwa 
niestosowania się do przepisów 
– mówi Mieczysław Sobuta, za-
stępca komendanta rejonu Stra-
ży Ochrony Kolei w Radomiu.

Bezpiecznie dotrzeć  
do celu
W okresie wakacyjnym prze-

jeżdżający przez Dąbrówkę Za-
błotnią, wieś położoną w gminie 
Kowala, na przejeździe kolejo-
wym spotykali policjan-
tów i sokistów, którzy 
informowali, jak należy 
właściwie zachować się 
w takim miejscu. W od-
ległości kilkuset metrów 

są tu dwa niebezpiecz-
ne przejazdy kolejowe. 
Jeden z nich znajduje się 
na łuku drogi, co znacz-
nie ogranicza widocz-
ność. Przejazd nie ma 
sygnalizacji świetlnej ani 
dróżnika. Ale jest znak 
„Stop”, który jednak 
wielu lekceważy. Choć 
wtedy bezwzględnie po-
winni się zatrzymać.

Kampania, organizowana za-
wsze w miesiącach wakacyjnych, 
adresowana jest do wszystkich 
użytkowników dróg. Wtedy, w 
związku z urlopami, jest dużo 
większy ruch samochodowy. Wię-

cej też rowerzystów 
i pieszych na drogach. 
Kierowcy przemierza-
jący dłuższe trasy czę-
sto są zmęczeni. Chcą 
jak najszybciej dotrzeć 

do celu. A wtedy właśnie 
powinni zachować więk-
szą czujność. – Rozdaje-
my tutaj ulotki, gadże-
ty, lizaki dzieciom – in-
formuje Mieczysław So-
buta. – Uświadamiamy 
dzieci, że nigdy nie po-
winny bawić się w po-
bliżu torów. Czasem nie-
winne zabawy kończą 
się tragicznie.

Nie jesteś sam
Kierowcy czasem zapomina-

ją, że w samochodzie nie znaj-
dują się sami. A wypadek może 
być tragedią dla osób, od któ-
rych on nie zależy. „Kiedy wi-
dzę samochód, który wtargnął 
na przejazd, mogę tylko włączyć 
hamulec i patrzeć, jak ginie czło-
wiek” – to słowa maszynisty. Pę-

dzący pociąg nie ma możliwości 
zahamowania przed samocho-
dem. Jeżeli jedzie z prędkością 
100 km na godzinę, jego droga 
hamowania wynosi od 700 do 
1000 metrów. W takiej sytuacji 
skutki wypadku zawsze są tra-
giczne. Pociąg nigdy nie zatrzy-
ma się w miejscu. Samochód 
średnio waży półtorej tony, po-
ciąg – od kilkuset do kilku ty-
sięcy ton. Podczas zderzenia za-
wsze są zabici lub ranni.

Jednak i na przejazdach 
strzeżonych dochodzi do wy-
padków. Mimo działającej syg-
nalizacji ostrzegawczej, kierow-
cy zachowują się nierozważ-
nie, można powiedzieć, wręcz 
brawurowo. Przejeżdżają tuż 
przed nadjeżdżającym pocią-
giem, często omijają slalomem 
zamknięte półrogatki, nie ba-
cząc na bezpieczeństwo siedzą-
cych obok nich pasażerów.

Kampania „Zatrzymaj się i 
żyj!” potrwa do końca waka-
cji. Jeszcze 29 sierpnia kierow-
cy na przejeździe kolejowym 
w Dąbrówce Zabłotniej dosta-
ną ulotki i zostaną pouczeni, 
jak prawidłowo zachować się 
w takim miejscu.  MD

Kampania na rzecz bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Zatrzymaj się i żyj!
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BĄDŹMY OSTROŻNI
MIECZYSŁAW SOBUTA
ZASTĘPCA KOMENDANTA  
REJONU STRAŻY OCHRONY 
KOLEI W RADOMIU
– Apeluję do 
kierowców, by  
przestrzegali  
przepisów dro- 
gowych. Wszy-
scy przecież po-
winni je znać. Kierujący nie 
powinni myśleć tylko o so-
bie, ale też o pasażerach 
i zapewnić im bezpieczeń-
stwo. Powinni pomyśleć też 
o maszynistach. Dla nich 
każdy wypadek to bardzo 
duże przeżycie. Maszyniści 
nie mogą przyspieszyć za-
trzymania pociągu. Jeśli zo-
baczą samochód czy czło-
wieka na torach, mogą tylko 
zaciągnąć hamulec i czekać.

Jarosław 
Gwóźdź, 
Mieczysław 
Sobuta  
i Grzegorz 
Kasprzyk  
na przejeździe 
kolejowym 
w Dąbrówce 
Zabłotniej

Przejeżdżający 
przez tory 
otrzymywali 
ulotki
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Zapowiedzi
  WIECZORY MUZYCZNE
W Jedlni Letnisku w każdą niedzielę wa-
kacji organizowane są wieczory muzycz-
ne. Wszystkie odbywają się w kościele let-
nim przy parafii św. Józefa o godz. 20.00. 
Wstęp wolny.
26 sierpnia – Siewcy Lednicy (grupa z 
Poznania, Żywiecczyzny i Podhala wspie-
rająca spotkania lednickie).
Wszelkie informacje na stronie: www.wie-
czory.pl.

  FESTIWAL
W ramach XX Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-
Orońsko w najbliższym czasie wystąpią:
26 sierpnia, godz.16.00 – Duet „Misterium 
Dźwięku”, Iwona Jędruch – gongi, misy 
dźwiękowe, Robert Grudzień – fortepian 
– Orońsko, Pałac J. Brandta.

  KONKURS PIEŚNI 
PIELGRZYMKOWEJ

W Zwoleniu już po raz dziewiąty odbę-
dą się Prezentacje Pieśni Pielgrzymkowej 
„Na pielgrzymim szlaku”. W prezentacjach 
uczestniczyć mogą zespoły młodzieżowe 
(do dziesięciu osób) działające przy para-
fiach, w domach i ośrodkach kultury. Jury 
oceniać będzie dobór pieśni, oryginalność 
wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Zgłoszenia należy nadsyłać do 4 wrześ-
nia pod adresem: Dom Kultury, aleja Jana 
Pawła II 6, 26-700 Zwoleń. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 048 676 27 85, faks: 048 676 48 
69, e-mail: dkzwolen@poczta.neostrada.
pl. Program prezentacji:
8 WRZEŚNIA 
17.00 – przesłuchania konkursowe
19.30 – przejście ze świecami do kościo-
ła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na 
Apel Jasnogórski
20.30 – koncert gwiazdy wieczoru, zespo-
łu „Siewcy Lednicy”
22.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród
22.30 – warsztaty muzyczne
23.30 – wspólne śpiewanie przy ognisku
9 WRZEŚNIA 
8.00 – Msza św.
9.00 – śniadanie – zakończenie 

  „EWA” POMAGA
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Radomskiej 
„Ewa”, mieszczące się w Radomiu, przy 
ul. Dzierzkowskiej 20 lok. nr 8, udzie-
la porad w zakresie: pomocy społecznej, 
spraw obywatelskich, prawa pracy, prze-
ciwdziałania patologiom wśród dzieci i w 
rodzinie oraz spraw rodzinnych. Ci, którzy 
chcą uzyskać poradę, proszeni są o wcześ-
niejszy kontakt pod numerem telefonu 
502 511 837. 

– Kajakarzom to nie przeszkadza,  
ale martwi nas, że deszcz może odstraszyć 
widzów – mówi Krzysztof Kołomański,  
ongiś światowej klasy kajakarz, a dziś prezes 
Ludowego Klubu Kajakowego w Drzewicy.

I rzeczywiście aura nie dopisała. Ale 
widzów nie zabrakło. Czujnie śledzili zma-
gania niemal stu osad przybyłych z ca-
łej Polski, startujących w czterech katego-
riach kajakowego slalomu: K-1 kobiet, K-1 
mężczyzn, C-1 mężczyzn, C-2 mężczyzn. 
K oznacza kajak, a C to kanadyjka; cyfra 
oznacza liczbę wioślarzy w łodzi. 

W kategorii K-1 kobiet i mężczyzn zwy-
ciężyli Natalia Pacierpnik i Mateusz Pola-
czyk, oboje z Krakowskiego Klubu Kaja-
kowego. Z tego klubu pochodzą też zwy-
cięzcy grupy C-2: Paweł Sarna i Marcin 
Pochwała. Natomiast wygrana w katego-
rii C-1 należała do reprezentan-
ta gospodarzy, Grzegorza Kiljan-
ka. Drzewicki klub reprezentowa-
ła też Małgorzata Milczarek, któ-
ra zajęła trzecie miejsce w katego-
rii K-1. Dwoje wioślarzy z Drzewi-
cy ma za sobą szereg wspaniałych 
startów w imprezach międzynaro-
dowych, zarówno na poziomie eu-
ropejskim, jak i światowym.

Startem, na który czekało wie-
lu, był występ Mariusza Wieczor-
ka z LKK Drzewica. Mistrz Europy i 
olimpijczyk z Aten wystartował po 
dwuletniej przerwie. Po pierwszym 
przejeździe był drugi. – Startuje się 
dobrze – mówił, skupiony, na kil-
ka minut przed drugim startem. 

Jego trener, Włodzimierz Dębow-
ski, zdawał się to potwierdzać. – To 
miła niespodzianka, że po dwóch 
miesiącach treningów Mariusz tak 
szybko wrócił do formy. Wprost nie 
dowierzam. Ale to pierwszy dzień 
zawodów. Jutro Mariuszowi może 
trochę zabraknąć. 

Doświadczony szkoleniowiec 
miał rację. Mariusz Wieczorek w 
kategorii C-1 ostatecznie zajął 
trzecie miejsce. Miejmy nadzieję, 
że w najbliższym czasie nasz olim-
pijczyk wróci do szczytowej for-
my i wyników z czasu, gdy w Eu-
ropie nie miał sobie równych.

PAWEŁ TARSKI

59. Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie Górskim

Z wodą za pan brat
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Mariusz 
Wieczorek 
gotowy do 
drugiego startu

Na drzewickim 
torze z siłą wody 
zmaga się Jakub 
Dakowicz  
z Krakowa
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Zdumiał się nad tym 
hodowca kwiatów,  
a dzieci były 
przeszczęśliwe. Róże  
nie więdły, a nawet 
wypuściły nowe listki.

Było to dziesięć lat 
temu. Parafia rozpoczęła 
przygotowania do Jubi-
leuszu Roku 2000. Grupa 
dzieci, z inicjatywy kate-
chetki Henryki Szczygieł, 
podjęła zobowiązanie do 
uczestnictwa przez trzy 
lata w nabożeństwach 
pierwszych czwartków, 
piątków i sobót miesią-
ca. Dzieci wytrwały, a na 
zakończenie pierwszego 
roku w uroczystość Chry-
stusa Króla ofiarowały Je-
zusowi Miłosiernemu bu-
kiet czerwonych róż. Za-
chował on swą świeżość 
aż do uroczystości św. Jó-
zefa w następnym roku, 
to jest przez 120 dni. To 
zdumiewające wydarze-
nie zapisano w kronice 
parafialnej.

Zawierzeni 
Bożemu 
Miłosierdziu
Od czasu, gdy pro-

boszczem został ks. Sta-
nisław Kuśmierczyk, 
wspólnota coraz mocniej 
wiązała się z kultem Bo-
żego Miłosierdzia. Zaczę-
ło się w 1991 r., gdy w 
czasie odpustu rodziny 
zawierzono Bożemu Mi-
łosierdziu. W domach za-
wieszono poświęcone w 
świątyni obrazy. Od tam-
tej pory, co czwartek, w 
kościele sprawowane jest 
nabożeństwo do Bożego 
Miłosierdzia. W domach 

spora grupa dzieci i mło-
dzieży odmawia codzien-
nie koronkę. 

Boczna kaplica w 
świątyni została dedyko-
wana Jezusowi Miłosier-
nemu i tam znajdują się 
relikwie św. s. Faustyny 
Kowalskiej. Wierni lubią 
tu się modlić, przycho-
dząc nieco wcześniej na 
Mszę św.

Początek  
w remizie
Parafia Styków po-

wstała z sąsiedniej para-
fii Pawłów. Jeszcze przed 
II wojną światową księ-
ża z Pawłowa kilka ra-
zy w roku odprawiali w 
Stykowie Msze św. dla 
osób chorych i starszych 
w prywatnych domach. 
Wykorzystując czas so-
lidarnościowego zry-
wu, ks. Jan Gogacz, pro-
boszcz z Pawłowa, 9 li-
stopada 1980 r. odpra-
wił pierwszą Mszę św. 
w remizie strażackiej w 
Stykowie, przy licznej 
obecności wiernych. Od 

tej pory to miejsce sta-
ło się tymczasową kapli-
cą dla wspólnoty. W ro-
ku następnym ks. Gogacz 
zakupił plac pod budo-
wę świątyni i w sierp-
niu ówczesnego roku  
bp Edward Materski mia-
nował ks. Jana Jurka dusz-
pasterzem w Stykowie, z 
myślą o budowie świąty-
ni. Dwa lata później zo-
stała erygowana parafia. 
Pierwszym proboszczem 
został ks. Tadeusz Me-
nio. 17 września 1984 r. 
rozpoczęto budowę koś-
cioła. Cztery lata później, 
w czasie pierwszej wi-
zytacji, bp Materski po-
święcił nowo wybudowa-
ną świątynię. Trudy bu-
dowy przyniosły pogor-
szenie się stanu zdrowia 
ks. Tadeusza. W listopa-
dzie 1990 r. poprosił o 
zwolnienie z obowiąz-
ków proboszcza. Został 
kapelanem szpitala. 

Parafianie do dziś 
ogromnym szacunkiem 
darzą księży Jana i Ta-
deusza.
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. STANISŁAW 
KUŚMIERCZYK

Święcenia kapłańskie 31 
maja 1979 r. Wikariaty – 
Krępa Kościelna, parafia 
pw. Miłosierdzia Bożego w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, 
parafia pw. Bartłomieja 
w Opocznie, z poleceniem 
opieki nad budową nowego 
kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Zbliżamy się do srebrnego jubileuszu istnienia pa-
rafii. Na tę uroczystość parafianie podjęli inicjaty-
wę budowy piszczałkowych organów dla świątyni. 
Zostaną zbudowane w Zabrzu. Ufam, że damy ra-
dę zrealizować to dzieło, bo przecież przez minio-
ne lata zrobiliśmy tak wiele: wyposażyliśmy świą-
tynię, zbudowaliśmy ołtarz główny z figurą Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych i ołtarze boczne 
św. Józefa Patrona Rodzin i Miłosierdzia Bożego. 
Zamontowaliśmy witraże z symbolami litanijnymi 
i położyliśmy w świątyni nową polichromię. Mamy 
solidny granitowy ołtarz i ambonki. Wierni siedzą 
w dębowych ławkach. Kościół jest ogrzewany. Na 
Wielki Jubileusz Roku 2000 ojcowie i młodzież 
męska ufundowali 300-kilogramowy dzwon. Od 
2001 r. parafia posiada kaplicę przedpogrzebową 
z komorą schładzającą. W rocznicę śmierci Jana 
Pawła II przed kościołem stanął jego pomnik.
Jako proboszcza cieszy mnie żywa religijność, któ-
rej wyrazem jest frekwencja na Mszach św. i licz-
ba udzielanych Komunii św. Choć jesteśmy małą 
wspólnotą, w seminarium mamy dwóch alumnów. 
Nasze dzieła wspierają modlitewnie koła Żywego 
Różańca i czciciele Bożego Miłosierdzia.

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 8.00, 9.30, 11.00
  W dni powszednie – 18.00

Świątynię projektował 
arch. Zbigniew Szczerba 

z Kielc.

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Stykowie

Niewiędnące róże
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