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RADOMSKIAVE
Było ich sześciu. 
Za zaangażowanie w powstanie 
styczniowe poszli na Sybir. 
Ich współbraci przepędzono 
z Radomia, by wymarli 
w wielkowolskim klasztorze.

– Klasztor bernardynów znaj-
duje się dziś w centrum grodu – 
mówi dr Elżbieta Orzechowska, 
autorka książki. Trudno go omi-
nąć. Jednak mało kto słyszał o 
jego trudnej przeszłości. 

By jakoś zapełnić tę lukę, 
historyk i nauczycielka radom-
skich liceów: katolickiego oraz 
im. Jana Kochanowskiego, pod-
jęła trud solidnej i rzetelnej 
kwerendy w wielu archiwach 
Radomia, Warszawy, Sando-
mierza oraz różnych kancela-
riach. Owocem jest bogato ilu-
strowana książka „Radomscy 
bernardyni w dobie powsta-
nia styczniowego”. Ukazała się 
w serii publikacji przybliżają-
cej dzieje Radomia i jego para-
fii, a zainicjowanej przez pro-
boszcza radomskiej katedry. – 

Ks. prał. Edward Ponie-
wierski robi to na mia-
rę przedwojennego re-
gionalisty ks. Jana Wiś-
niewskiego – twierdzi 
autorka monografii. 

Choć tytuł wskazuje 
na czas sprzed 145 lat, 
książka wraca do czasów św. Kazi-
mierza, bowiem klasztor bernar-
dynów powstał w 1467 r. Ufundo-
wał go król Kazimierz Jagielloń-
czyk jako wotum za narodziny sy-
na, królewicza Kazimierza.

Klasztor stał się ba-
stionem patriotyzmu 
w okresie zaborów. Tu 
w 30. rocznicę wybu-
chu powstania listopa-
dowego zorganizowa-
no wielkie uroczysto-
ści. To one rozpoczęły 

zaborcze represje. Swój szczyt 
znalazły po stłumieniu powsta-
nia styczniowego. Przepędzeni 
stąd bernardyni wrócili dopie-
ro w 1936 roku.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
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Promocja książki 
odbyła się w 
radomskim 
„Katoliku” 
(liceum
i gimnazjum)

Promocja książki o radomskich bernardynach

Sybiracy w habitach
Po raz setny ukazuje się 

w „Gościu Niedzielnym” 
nasz diecezjalny dodatek. To 
doskonały moment, by po-
dziękować tym, którzy sta-
li się naszymi wiernymi czy-
telnikami i przyjaciółmi. To 
świetna chwila na wyraże-
nie wdzięczności tym, któ-
rzy nawiązali z nami współ-
pracę, dzielą się informacja-
mi, zapowiadają na naszych 
łamach uroczystości i ob-
chody oraz proszą nas o ob-
jęcie patronatu medialnego 
nad różnymi imprezami. To 
też dogodny czas, by prze-
prosić za wszelkie niedociąg-
nięcia i błędy. Ze swej stro-
ny serdecznie dziękuję mo-
im współpracownicom z ra-
domskiej redakcji oraz oso-
bom opiekującym się nami 
w redakcji katowickiej. 

ZA TYDZIEŃ
 Parafia PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY

W GRABOWIE NAD PILICĄ
 Po poście WESELA

Dobre rekolekcje to w dużej mierze 
dobry rekolekcjonista. Ale nie tylko. 

To rzetelne przygotowanie parafii, to za-
plecze modlitewne, troska duszpasterzy 
i pomocnicy. Ci ostatni pozostają często 
w cieniu, a przecież wykonują niejed-
nokrotnie pracę, która decyduje o osta-
tecznym przeżyciu i jego owocach. Owi 
pomocnicy to bardzo często kateche-
ci, którzy z myślą o rekolekcjach szkol-
nych przygotowują uczniów i  wymyślają 
rekolekcyjne „atrakcje”. W czasie reko-
lekcji szkolnych w Makowcu katechetka 
Edyta Nosowska zaprosiła grono nauczy-

cieli, by zasiedli w ju-
ry i ocenili biblijne sce-
ny, które przygotowa-
li uczniowie klas gimna-
zjalnych. Choć wyłonio-
no zwycięzców, wygrali 
wszyscy. 

Jezus
przed sądem 
Piłata. Scena 
odegrana
przez uczniów
z Makowca
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Nowe zadanie 
naszego biskupa
WARSZAWA. Ordynariusz na-
szej diecezji bp Zygmunt Zimow-
ski został wybrany na  nowego 
delegata Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Duszpasterstwa Emi-
gracji. Decyzję taką podjęli bisku-
pi uczestniczący w 343. Zebraniu 
Plenarnym i powierzyli mu troskę 
o wypracowywanie nowych form 
w duszpasterstwie Polaków prze-
bywających za granicą. 

Rekolekcje KSM
CZARNA. Członkowie Kato-
lickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży (na zdjęciu) swoje wiel-
kopostne rekolekcje przeżywali 
w ośrodku oo. pallotynów przy 
sanktuarium Matki Bożej Wy-
chowawczyni. Myślą przewod-
nią rozważań było hasło: „Bądź-
my uczniami Chrystusa i ucz-
my się od Niego dojrzałego ży-
cia”. Konferencje wygłosił ks. 

Ireneusz Rogulski. Poruszał w 
nich tematy nurtujące dzisiejszą 
młodzież. We właściwym zro-
zumieniu Pisma Świętego, pod-
czas kręgów biblijnych, poma-
gali alumni WSD z Radomia. Re-
kolektantów odwiedził bp Zyg-
munt Zimowski, który swoją 
modlitwą do bł. Karoliny Kóz-
kówny wypraszał potrzebne ła-
ski dla Stowarzyszenia.

Leśnicy u Matki Bożej Wychowawczyni
CZARNA. Leśnicy wraz z ro-
dzinami pielgrzymowali do 
sanktuarium maryjnego w 
Czarnej, by przeżyć Wielko-
postny Dzień Skupienia. Orga-
nizatorem tego dnia była Re-
gionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Radomiu. Prze-
wodnikiem rekolekcyjnych 
rozważań był ks. Marek Ta-
tar. Wyjątkowo trudne warun-
ki pogodowe sprawiły, że Dro-
ga Krzyżowa nie odbyła się 
tak jak tradycyjnie – po ścież-
kach leśnych, lecz w kościele. 
Wielkopostny Dzień Skupie-

nia zakończyła Msza św., któ-
rej przewodniczył bp Zygmunt 
Zimowski. 

Czy zabraknie specjalistów?
RADOM. 10 marca skompli-
kowała się sytuacja w radom-
skich szpitalach. Lekarze nie 
podpisali klauzuli o noweliza-
cji przepisów o czasie pracy le-
karzy. W Polsce został on zrów-
nany z czasem pracy lekarzy w 
innych krajach europejskich. W 
tej chwili lekarze wypracowali 
już swoje godziny za pierwszy 
kwartał. Zaznaczają, że nie jest 
to żaden strajk, ale – zgodnie z 
prawem – nie mogą przyjść do 

pracy. Natomiast klauzuli nie 
podpisali, bo nie odpowiada im 
sposób rozliczenia nadgodzin. 

Nadzieją są rozmowy. – Zawsze 
jest szansa na porozumienie, 
jeśli się rozmawia – mówi dy-
rektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Bożenna 
Pacholczak (na zdjęciu). – Nasz 
szpital jest w trudnej sytuacji, 
brakuje nam już płynności fi-
nansowej. Jeżeli dojdą dodat-
kowe obciążenia z tytułu pen-
sji, może się okazać, że nie bę-
dzie pieniędzy na leki i na żyw-
ność dla pacjentów.

Ordery św. Kazimierza
RADOM. Na zakończenie Mszy 
św. ku czci patrona diecezji i Ra-
domia w bazylice św. Kazimierza 
bp Zygmunt Zimowski wręczył 
Ordery św. Kazimierza, przyzna-
wane osobom najbardziej zasłu-
żonym dla Kościoła radomskie-
go. Otrzymali je: s. Barbara Mar-
ciniak USJK, ze świetlicy Caritas 
– za działalność na rzecz dzie-
ci i młodzieży, dr Lucyna Wiś-
niewska, lekarz – za zaangażo-
wanie na rzecz obrony życia i ak-
tywność we wspieraniu ośrod-
ka rekolekcyjno-charytatywne-
go Emaus w Turnie, Marian Nie-
mirski, starosta przysuski – za 
wspieranie ośrodka Emaus oraz 
aktywność na polu edukacyjnym 
wśród dzieci i młodzieży, opar-
tym na nauczaniu Jana Pawła II, 
oraz Tadeusz Czochór – za wkład 
w budowę seminarium i ośrodka 
Emaus. – Jest to dla nas szczegól-

ne wyróżnienie, idziemy za przy-
kładem naszego patrona św. Ka-
zimierza. On mówi nam, że nie-
zależnie od pełnionej funkcji czy 
wykonywanej pracy trzeba gło-
sić Ewangelię. Nie da się oddzie-
lić życia i polityki od wiary. Te ob-
szary wzajemnie się przenikają 
– powiedziała w imieniu odzna-
czonych dr Wiśniewska.

Pomnik św. Kazimierza
RADOM. Na placu Jagielloń-
skim powstanie pomnik św. 
Kazimierza. Deklarację doty-
czącą jego budowy podpisa-
li prezydent Andrzej Kosztow-
niak i Wiesław Mizerski, pre-
zes Stowarzyszenia Jagielloń-
skiego. Wzniesienie monu-
mentu ma być sfinansowane 
ze zbiórek społecznych. Kon-
kurs na projekt zostanie ogło-
szony jeszcze w tym roku. 
– Mieszkańcy naszego mia-
sta noszą w sobie wspomnie-
nia wielu chwil trudnych, któ-
rych nie szczędziła nam histo-
ria, także najnowsza – mówi 
Wiesław Mizerski. – Oprócz 
tego chcemy też pokazywać 

chlubne dzieje Radomia; a do 
takich należał okres Polski Ja-
giellonów.
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Już dziewiąty raz leśnicy 
pielgrzymowali do Czarnej

Od lewej: Lucyna Wiśniewska, Marian 
Niemirski, s. Barbara Marciniak 
i Tadeusz Czochór 
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Moment podpisania deklaracji.  
Od lewej: Andrzej Kosztowniak  
i Wiesław Mizerski
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– Z mojej wiedzy wynika, 
że będzie to pierwsza taka 
współpraca w Polsce  
– mówi ks. Wojciech Rudkowski, 
proboszcz radomskiej  
parafii Kościoła  
ewangelicko-augsburskiego. 

Rzecz idzie o dokument 
podpisany 4 marca w koście-
le pw. św. Jana, a dotyczą-
cy współpracy parafii ewange-
lickiej i katolickiej. „Dostrze-
gając rolę kultury – czytamy w 
dokumencie – jako instrumen-
tu rozwijania współpracy mię-
dzynarodowej i kształcenia eu-
ropejskiej tożsamości społecz-
nej, w trosce o rozwój gospo-
darczy kraju i podnoszenie ja-
kości życia jego mieszkańców, 
dążąc do jak najlepszego wy-
korzystania potencjału kultu-
rowego i turystycznego regio-
nu Mazowsza, zgodnie z za-
sadami ekumenizmu, my – ni-

żej podpisani – usta-
nawiamy partnerstwo 
na rzecz wspólnego 
projektu Benedictio Ra-
domiae (błogosławień-
stwo dla Radomia). 
Sygnatariuszami do-
kumentu byli probosz-
czowie: ks. prał. Sta-
nisław Kula i ks. Woj-
ciech Rudkowski.

Projekt obejmuje 
starania na rzecz po-
zyskania środków na 
remont kościołów ka-
tolickiego i ewangeli-
ckiego oraz na wspól-
ne organizowanie im-
prez kulturalnych, jak 
na przykład festiwale 
organowe. 

Projekt ma być fi-
nansowany ze środ-
ków Regionalnego 
Programu Operacyjne-
go Województwa Ma-
zowieckiego w ramach 
„Priorytetu V: Wzmac-
nianie roli miast w roz-
woju regionu – Działa-
nie na rzecz rewitali-
zacji miast”.

Podpisanie doku-
mentu zostało poprze-
dzone wspólnym nabo-
żeństwem Słowa Boże-
go, w którym uczest-
niczyli przedstawicie-
le władz Radomia, z 
prezydentem Andrze-
jem Kosztowniakiem 
na czele. 

– Różnorodność może być 
podstawą wspólnego działa-
nia. To, co dziś się zaczyna, to 
wielkie wyzwanie – powiedział 
obecny na nabożeństwie bp 
Mieczysław Cieślar – zwierzch-
nik diecezji warszawskiej Koś-
cioła ewangelicko-augsburskie-
go. Z kolei bp Zygmunt Zimow-
ski podkreślił, że ta inicjatywa 
zapisze się złotymi zgłoskami 
w historii miasta. Fakt, że zo-
stała zapoczątkowana w uro-
czystość św. Kazimierza i w 
dniu 25. rocznicy ogłoszenia 
go patronem Radomia, skłania 
do refleksji o roli tego świę-
tego królewicza. – On stał się 
klamrą Europy łączącą wszyst-
kich ludzi tu mieszkających. 
Dziękuję ks. Wojciechowi i je-
go parafianom, że wpisali się 
w rok kazimierzowski naszego 
miasta, mówił bp Zygmunt.

Na zakończenie nabożeń-
stwa obaj biskupi udzielili pa-
sterskiego błogosławieństwa. 

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

 R E K L A M A 

Katolicko-protestancki projekt „Błogosławieństwo dla Radomia”

Złote zgłoski i klamra Europy

Z lewej:
Rozmowa  
przed 
rozpoczęciem 
nabożeństwa.  
Od lewej:  
Bp Zygmunt 
Zimowski, 
ks. Wojciech 
Rudkowski  
i bp Mieczysław 
Cieślar

Z prawej: 
Moment 
podpisania 
dokumentu

Poniżej:
Podpisy 
sygnatariuszy
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To słowa, które powiedział 
ks. prof. Włodzimierz 
Sedlak. Przez wiele lat 
żył i tworzył w Radomiu. 

Był kapłanem, a w tym prefek-
tem, kaznodzieją, rekolekcjoni-
stą. Także badaczem interdyscy-
plinarnym o spojrzeniu syntety-
ka. Zajmował się geologią i pa-
leontologią Gór Świętokrzyskich, 
pochodzeniem życia, paleobio-
chemią, paleobiofizyką. Stworzył 
elektromagnetyczną teorię życia, 
czyli bioelektronikę. Był człowie-
kiem niezwykle pracowitym, ma-
ło wymagającym dla siebie, ale 
bardzo dużo od siebie.

Nigdy nie jest za późno
Urodził się 31 października 

1911 roku w wielodzietnej rodzi-
nie górniczej w Sosnowcu, gdzie 

mieszkał przez kilka 
lat. Później z rodzica-
mi przeprowadził się do 
Suchedniowa, następ-
nie zamieszkał w Skar-
żysku-Kamiennej, skąd 
poszedł do seminarium 
w Sandomierzu. Świę-
cenia kapłańskie otrzy-
mał w 1935 roku i został 
przydzielony jako pre-
fekt do pracy w szko-
le w Ćmielowie. Cztery lata póź-
niej został przeniesiony do Sien-
na. Tam mieszkał i pracował jako 
katecheta do 1948 roku. Po woj-
nie odbudował w Siennie szkol-
nictwo podstawowe, jak również 
powołał do życia Szkołę Rze-
miosł i istniejące do dziś Lice-
um Ogólnokształcące, które od 
1992 roku nosi imię swego za-
łożyciela.

Ks. Sedlak w 1946 roku w 35. 
roku życia rozpoczął studia na 
Wydziale Matematyczno-Przy-
rodniczym Uniwersytetu im. Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie. Tu uzyskał tytuły magistra 
antropologii oraz pedagogiki, a 
w 1951 roku tytuł doktora.

Przyjaźń
W drugą niedzielę Adwen-

tu 1952 roku Ewa Ways, dziś 
emerytowana nauczycielka bio-
logii, po raz pierwszy usłyszała 
ks. Sedlaka głoszącego adwen-
towe rekolekcje w radomskim 
kościele Mariackim. – Od tego 
zaczęła się najpierw taka mło-
dzieńcza, a potem coraz bar-
dziej dojrzała fascynacja człowie-

kiem, który przez 40 lat 
wpływał na moje życie, 
który był zawsze punk-
tem odniesienia, deską 
ratunku, autorytetem. 
Pod koniec jego życia 
miałam to szczęście i tę 
radość, że mogłam mu 
to wszystko w jakiś spo-
sób odpracować. Oddać 
przez to, że kiedy był 
już mało samodzielny i 

wymagał opieki, zwykłej kobie-
cej ręki, mogłam mu tą ręką słu-
żyć – wspomina pani Ewa.

Nigdy też nie przypuszcza-
ła, kiedy zasłuchana stała pod 
amboną na nabożeństwach sta-
nowych dla dziewcząt, na które 
zbiegał się cały ówczesny Radom 
płci żeńskiej, że kiedyś będzie się 
zajmowała obcinaniem paznok-
ci, myciem głowy profesora, ro-
bieniem herbaty, zmywaniem czy 
przyszywaniem guzików. – Te la-
ta młodzieńcze to były lata, kie-
dy zupełnie nie zdawaliśmy sobie 
sprawy z tego, że ten nasz Sed-
lak, ten nasz „Rabbi”, na które-
go kazania biegamy, które zapisu-

jemy i potem sobie powtarzamy, 
że to jest człowiek, który ma też 
swoje słabości, problemy, kłopoty, 
troski, czasem trudne do udźwig-
nięcia. Dopiero, gdy sami weszli-
śmy bardzo głęboko w życie, wte-
dy zrozumieliśmy, jaki on czasem 
bywał samotny. Jaki był pozosta-
wiony sam sobie i może dlatego 
tak bardzo szukający Boga i trwa-
jący przy Bogu. I dzięki temu po-
trafił nam tego Boga przybliżać. 
W Radomiu znałam mnóstwo lu-
dzi, którzy mówili, że gdyby nie 
Sedlak, to oni dawno byliby poza 
Kościołem. On ich podprowadził 
do takiej sytuacji, w której pomi-
mo pokiereszowanego życia ja-
koś przy Kościele i przy Bogu zo-
stali – mówi Ewa Ways.

Na ogół wspominając księ-
dza profesora, mówi się o jego 
dokonaniach naukowych, jego 
teoriach, jego przemyśleniach, 
które można przeczytać w książ-
kach. Natomiast mało się mó-
wi, że to był niesłychanie waż-
ny dla ówczesnego Radomia i 
okolicy przewodnik duchowy, 
spowiednik. Człowiek, który po 
prostu potrafił czasem jednym 
zdaniem, myślą przestawić ko-
goś na właściwe tory. 

Od 1960 roku profesor dojeż-
dżał z Radomia do Lublina, gdzie 
został zatrudniony na Wydzia-
le Filozofii Chrześcijańskiej na 
Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Sześć lat później uzyskał 
na tym uniwersytecie habilitację 
z biologii teoretycznej, a następ-

Badacze życia  
i przyrody nigdy  

nie gardzili intuicją.  
Jest ona widzeniem 

bezkonturowym 
rzeczywistości,  

do której się dąży. 

tekst 
MARTA DEKA 

KRYSTYNA PIOTROWSKA

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak – 15. rocznica śmierci

Pasja życia

1992 rok  
– ksiądz 
profesor przy 
swoim biurku

Poniżej: Czerwiec 
1985 roku  
– na działce  
u przyjaciół  
z Ewą Ways  
(z lewej)
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nie objął kierownictwo utworzo-
nej przez siebie katedry biolo-
gii teoretycznej, jedynej tego ty-
pu w Polsce, na Wydziale Filozo-
fii Chrześcijańskiej na KUL-u. Ty-
tuł profesora zwyczajnego otrzy-
mał w 1980 roku. Ponad 20 lat 
pracował jako nauczyciel akade-
micki. A gdy przeszedł na emery-
turę, jeszcze przez kolejne dzie-
więć lat był kuratorem katedry i 
prowadził zajęcia zlecone.

Krzem i „wapniaki”
Bardzo wcześnie związał się z 

Górami Świętokrzyskimi. Pierw-
szy wyjazd na Święty Krzyż miał 
być kuracją. Ksiądz znalazł się 
tam z powodu zmian w płucach. 
Wtedy zaczął się interesować Gó-
rami Świętokrzyskimi pod wielo-
ma aspektami. Interesowała go 
przeszłość prehistoryczna, tzn. 
dymarki. Prowadził poszukiwa-
nia żelaza ze starożytnego wy-
topu i znalazł pierwsze stanowi-
ska, gdzie je wytapiano. W Łyso-
górach odkrył fyllit, powszech-
nie uznawany dowód śladów ży-
cia z prekambru. Prowadził rów-
nież badania narośli ra-
kowatych na drzewach. 
W warstwach kwarcyto-
wych odkrył faunę me-
duzowatych oraz przed-
stawiciela praślimaka. To, 
co go najbardziej rozsła-
wiło, to odnalezione śla-
dy życia w kambryjskich 
kwarcytach świętokrzy-
skich, z których są zbu-

dowane goło-

borza. – Nie tylko, są też i takie 
bloki, wychodnie, które były uwa-
żane – jeszcze ja się tak na stu-
diach uczyłam – za zupełnie po-
zbawione śladów życia. Uważano, 
że to jest zbyt stara skała, żeby 
tam mogło się cokolwiek zacho-
wać. Tymczasem prof. Sedlak w 
ciągu dwudziestoparoletniej pe-
netracji znalazł kilka tysięcy śla-
dów zarówno glonów tzw. mega-
skopowych, dużych, jak i różnych 
zwierząt przeważnie o budowie 
promienistej, takich jak korale – 
informuje pani Ewa. 

Jednym z największych od-
kryć w kwarcytach świętokrzy-
skich było znalezienie przez pro-
fesora w 1969 roku fauny liczą-
cej ponad 550 mln lat, którą za-
liczył do nowego rzędu, nazywa-
jąc go Corallicyathida (koralicja-
tydy). Dziś ktokolwiek weźmie 
do ręki podręcznik paleontolo-
gii, zobaczy przy tej nazwie na-
zwisko Sedlak.

Przebywając na Świętym 
Krzyżu, ksiądz profesor zajął się 
krzemem i stworzył teorię krze-
mową życia, według której mło-
dy organizm ma bardzo dużo te-

go pierwiastka, a pod 
koniec życia może być 
odkrzemiony zupełnie. 
Na tym polega starze-
nie się organizmu, że 
pozbywa się krzemu, 
czyli następuje zwap-
nienie. Ksiądz profesor 
żartował, mówiąc, skąd 
pochodzą „wapniaki” – 
„wapniaki” to jest po 

prostu odkrzemiony or-
ganizm. 

Bioelektronika
Najczęściej nazwi-

sko Sedlak kojarzy się 
jednak z bioelektroni-
ką, nad którą rozpoczął 
pracę w 1967 roku i niestrudze-
nie zajmował się nią do końca ży-
cia. Do stworzenia bioelektroni-
ki potrzebna była fizyka i przede 
wszystkim biologia, ale też me-
dycyna, biofizyka i geologia. 

Według profesora, reakcje 
chemiczne i procesy elektronicz-
ne w organicznych półprzewod-
nikach związane są zależnościami 
kwantowo-mechanicznymi. For-
mułując elektromagnetyczną teo-
rię życia, minął poziom chemicz-
ny, na którym stała dotychczas 
biologia, i sięgnął poziomu kwan-
towego. Zauważył, że na tym po-
ziomie zachodzą wszystkie proce-
sy życiowe dzięki kwantowo-me-
chanicznym sprzężeniom reakcji 
chemicznych z procesami elektro-
nicznymi w półprzewodnikowym 
środowisku, jakim są białka. Takie 
sprzężenie przejawia się emisją 
światła. Na tym poziomie wymia-
na informacji staje się zrozumia-
ła tak w samym organizmie, jak 
i między organizmem a środowi-
skiem zewnętrznym.

Zawsze w góry
Góry Świętokrzyskie były dla 

prof. Sedlaka miejscem nie tyl-
ko wytężonej pracy, ale i wypo-
czynku. Rokrocznie przyjeżdżał 
tu latem. Zawsze z kijem w ręku, 
w otoczeniu współpracowników, 
przyjaciół przemierzał gołobo-
rza, szukając skamielin. Kochał te 
góry, a one w zamian koiły jego 
cierpienia, dawały siły; czuł się 
tu naprawdę wolny. – Kiedy miał 
już kłopoty z chodzeniem i pisa-
niem, to na spacerze trzeba by-
ło trzymać go pod rękę, a drugą 
ręką notować w zeszycie, bo on 

często coś dyktował – 
wspomina pani Ewa. 
Z uśmiechem też opo-
wiada o poczuciu hu-
moru, jakie cechowało 
tego wielkiego człowie-
ka. Lubił bardzo proste 
potrawy, np. kapustę z 
grochem, pierogi, kasze. 

– Kiedyś przyniosłam pierogi, a 
ksiądz powiedział: „Pierogi non 
plus ultra”, a ja mówię: „Piero-
gi proszę księdza, takie byle ja-
kie”. „Ale właśnie dlatego do-
bre” – odpowiedział. Innym ra-
zem przyniosła słodkie babeczki, 
które księdzu smakowały. Powie-
działa, że muszą być dobre, bo 
robiła je z sercem. Wtedy odsu-
nął je od siebie, mówiąc, że nie 
lubi podrobów.

Poczucie humoru profesora 
mogli zauważyć też ci, którzy 
otrzymywali od niego książki z 
wpisaną dedykacją. Na przykład 
pani Ways napisał: „Naganiaczo-
wi trombocytów – Ewie za stara-
nie o szwankujące zdrowie bio-
elektroniczne autora, Radom 11 
stycznia 1982”. – Naganiaczowi, 
bo ja z nim chodziłam na spacer. 
Powiedzieli mu, że on musi dużo 
spacerować. Wtedy pierwszy raz 
był ze mną w radomskim parku, 
nigdy wcześniej tu po parku nie 
chodził – dopowiada pani Ewa.

Zmarł w Radomiu 17 lutego 
1993 roku. Został pochowany 
na radomskim cmentarzu komu-
nalnym w dzielnicy Firlej. Do hi-
storii przeszedł jako twórca no-
wej dziedziny – bioelektroniki, 
elektromagnetycznej teorii życia. 
Przedstawił ją w wielu rozpra-
wach,  artykułach i publikacjach 
książkowych. Wśród ponad dwu-
dziestu wydanych książek księ-
dza profesora są też pozycje li-
terackie: wspomnieniowe i pa-
miętnikarskie, w których pisze 
o swoim życiu i trudnej drodze 
badacza o rewolucyjnych poglą-
dach. Jest Honorowym Obywa-
telem Radomia i Skarżyska-Ka-
miennej.  

borza. – Nie tylko, są też i takie 
bloki, wychodnie, które były uwa-

prostu odkrzemiony or-
ganizm. 

często coś dyktował – 
wspomina pani Ewa. 

dowane goło-

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak – 15. rocznica śmierci

Pasja życia

W Radomiu 
u zbiegu ulic 
Sienkiewicza 
i Mickiewicza
znajduje się 
dom parafialny 
katedry, 
w którym przez 
ponad 40 lat 
mieszkał 
ks. prof. Sedlak 

W 10. rocznicę 
śmierci księdza 
profesora 
na domu 
parafialnym 
umieszczono 
pamiątkową 
tablicę
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Zajęcia w szkołach były 
prowadzone jako pozalekcyjne. 
Uczniowie mogli rozwijać swoje 
pasje i talenty, a przy tym 
poznawali historię swojego 
regionu. Ale to nie wszystko.

Grupa najbardziej aktywnych 
mieszkańców miasta Pionki za-
łożyła w 2006 roku Stowarzy-
szenie Sumus, które podjęło się 
realizacji wielu ciekawych pro-
jektów.  Wśród nich był projekt 
„Sukces ucznia promocją szko-
ły”, a jego zadaniem było wy-
równywanie szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży. Projekt był 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach EFS. 

Konferencja podsumowują-
ca ten projekt odbyła się w Pub-

licznym Gimnazjum nr 
2 im. Adama Mickiewi-
cza w Pionkach. Projekt 
objął 60 szkół z terenu 
Delegatury Radom, czy-
li z Radomia i powia-
tów radomskiego, ko-
zienickiego i grójeckie-
go. – Uczniowie mię-
dzy innymi mogli roz-
wijać swoje zdolności, 
realizowali się w pra-
cy twórczej, poznawa-
li swoją okolicę i trady-
cje przodków – mówi 
Anna Górzyńska, pre-
zes Stowarzyszenia Su-
mus. Na podsumowu-
jące projekt spotka-
nie przyjechali przed-
stawiciele władz miej-
skich, księża, dyrekto-
rzy szkół, nauczyciele i 

dzieci. Niektóre szkoły 
zaprezentowały się na 
scenie, tańcząc i śpie-
wając czy też przedsta-
wiając krótkie scenki 
obyczajowe. Z kolei na 
szkolnych korytarzach 
gościnnego gimnazjum 
rozstawione były stoli-
ki, na których ucznio-
wie w wielkim skrócie 
pokazali to, co udało 
im się zrobić przez rok, 
bo tyle czasu trwała re-
alizacja projektu. Były 
to fotografie, szkole ga-
zetki, wyroby z drew-
na, rzeźby, rysunki na 
szkle, prezentacje mul-
timedialne i wiele, wie-
le innych.

I tak na przykład 
dzieci ze Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Pionkach rea-
lizowały swój program pod ha-
słem „Z ekologią na ty”. Popie-
rały zdrowy tryb życia. Wiedzą, 
co to jest recykling, i namawia-
li mieszkańców swojego miasta 
i jego okolic do segregowania 
śmieci. – Mamy też naszą pio-
senkę „Nie chcemy żyć wśród 
śmieci” – mówi uczennica szko-
ły Kamila Gozdyra.

Dzieci z PSP w Zaborowie 
poznawały zagadnienia z dzie-
dziny teatru, filmu, muzyki, ma-
larstwa. Tak jak ich koledzy z in-
nych szkół, jeździli na wyciecz-
ki. Każde prezentowane przez 
dzieci i młodzież stoisko przy-
ciągało wzrok. A młodzi roz-
mówcy zgodnie twierdzili, że 
zajęcia bardzo im się podobały, 
a oni sami wiele się nauczyli. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA

Młodzi ludzie wypełnili kościół. 
Członkowie zespołu muzycz-
nego przygotowali instrumen-
ty. Na białym ekranie czarne 
szkice symbolizowały kolejne 
stacje Drogi Krzyżowej. 

Pewna starsza kobieta nie 
bez żalu stwierdziła, że na na-
bożeństwie Drogi Krzyżowej w 
jej kościele to nie dosyć, że by-
ło niewiele osób, to w dodatku 
młodzież można było policzyć na 
palcach jednej ręki. Szkoda, że 
nie można było tej pani zaprosić 
na to nabożeństwo do kościoła 
pod wezwaniem św. Józefa Oblu-
bieńca NMP w Jedlni-Letnisku. W 
wielkopostny piątkowy wieczór, 

w tej świątyni, młodzi ludzie za-
jęli ławki, stali pod chórem i przy 
bocznych ścianach. W 
przeżywaniu kolejnych 
stacji Drogi Krzyżowej 
pomagał im zaproszo-
ny z Lublina zespół BJT 
(czyli Być Jak Tata). Je-

go członkowie pięć lat temu po-
stanowili, że będą grać Rockową 

Drogę Krzyżową „Weź 
krzyż i zacznij żyć”. Są 
to rozważania na temat 
celowości, sensowności, 
wartości, a nade wszyst-
ko miłości życia. Na Ro-

ckową Drogę Krzyżową składa-
ją się utwory muzyczne głównie 
autorstwa zespołu, prezentacja 
multimedialna oraz rozważania, 
które napisał ks. Adam Bob. 

Pod dużym drewnianym krzy-
żem, znajdującym się przy stop-
niach głównego ołtarza, mło-
dzież umieszczała czerwone zni-
cze symbolizujące kolejne stacje. 
Wygaszono światło. Paliły się tyl-
ko ustawione wzdłuż środka koś-
cioła małe świeczki. Na multime-
dialny pokaz złożyły się, naszki-
cowane czarną kreską symbole 
kolejnych miejsc, gdzie przystaje-
my, gdy łącząc się z Chrystusem 
dźwigamy własny krzyż i pozna-
jemy swoje słabości. KMG

Droga Krzyżowa w Jedlni-Letnisku

Weź krzyż i zacznij żyć

Podsumowanie projektu „Sukces ucznia promocją szkoły”

Teraz wiedzą więcej

Zespół BJT 
przyjechał  
z Lublina, aby 
zagrać Rockową 
Drogę Krzyżową 
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Z lewej: Uczniowie 
z LO nr 1  
w Kozienicach 
realizowali 
program 
pod hasłem  
„Byli inni  
przede mną, 
będą inni  
po mnie”

Z prawej:  
W strojach 
ludowych 
przy swoim 
stoisku siedzieli 
uczniowie  
z PSP nr 5 
w Pionkach. 
Ich program 
realizowany był 
pod hasłem 
„Mała Ojczyzna 
– oknem  
na świat”
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Zapowiedzi
  DROGA KRZYŻOWA
16 marca w Niedzielę Palmową zapraszamy na 
Drogę Krzyżową ulicami Radomia. Początek o 
19.00 przed kościołem św. Jana (ul. Rwańska). 
Po zakończeniu Drogi Krzyżowej, Mszy św. w 
radomskiej katedrze o 20.00 przewodniczył 
będzie bp Zygmunt Zimowski.

  POMOC DLA HOSPICJUM
Wolontariusze radomskiego Hospicjum 
Królowej Apostołów w Niedzielę Palmową 
na terenie Muzeum Wsi Radomskiej i 
na ulicy Żeromskiego przy pomniku Jana 
Kochanowskiego będą rozprowadzać pi-
sanki i palmy. Wykonały je dzieci z radom-
skich szkół oraz hospicyjni wolontariusze.

  KONCERT PIEŚNI PASYJNYCH  
I PATRIOTYCZNYCH

16 marca o godzinie 17.00 w koście-
le pw. św. Ludwika w Bliżynie z jedy-
nym koncertem w naszej diecezji wy-
stąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny 
Wojska Polskiego. Zespół cieszy się ogrom-
ną popularnością w kraju i występuje też 
od lat poza granicami Polski. Na koncert 
zaprasza wszystkich parafia w Bliżynie.

  BICIE REKORDU GUINNESSA
Na radomskim rynku 16 maja zostanie 
podjęta próba pobicia rekordu Guinnessa 
w jak największej ilości osób grających 
jednocześnie w szachy. Początek o go-
dzinie 10.30. Chcący wziąć udział w im-
prezie, powinni skontaktować się ze 
Stowarzyszeniem  Centrum Młodzieży 
„ARKA” w Radomiu (ul. Chrobrego 7/9), 
tel. 048 360-69-51. Pozostałe  informacje 
są na stronie: www.szachy.thetiger.pl.

  SKANSEN ZAPRASZA
Muzeum Wsi Radomskiej organizuje lek-
cje w muzeum: Wielki Post w tradycji i kul-
turze ludowej; Wielki Tydzień i Wielkanoc; 
Lekcja kaligrafii; Z kufra prababci – czy-
li strój i tkanina regionu radomskiego; 
Powroźnictwo; Gałganiane zabawki; Od 
ziarenka do bochenka; Higiena naszych 
przodków; Skąd jesteś, skąd jestem. Lekcje 
odbywają się w chałupie z Trzemchy na te-
renie skansenu. Każda z nich składa się z 
wykładu, zajęć praktycznych, poczęstunku 
i zwiedzania skansenu lub ekspozycji oko-
licznościowej. Zapisy na lekcje muzealne 
pod numerem telefonu: 048 332 92 81.

 TYDZIEŃ SPOŁECZNY
Od poniedziałku 31 marca do niedzie-

li 5 kwietnia odbędzie w Radomiu Tydzień 
Społeczny pod hasłem „Polska–Tożsamość–
Europa”. Organizatorami są: Akcja Katolicka 
Diecezji Radomskiej i Katolickie Stowarzy-
szenie „Civitas Christiana”. Szczegółowy pro-
gram spotkań podamy za tydzień.  

Jeśli przeżywasz trudności osobiste, małżeńskie 
czy rodzinne – nie zwlekaj. Przyjdź po pomoc!

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Do-
mowe Ognisko” została powołana dekre-
tem bp. Zygmunta Zimowskiego 14 grud-
nia 2007 roku. Jej patronką jest św. Joanna 
Beretta Molla. – Poradnia istnieje dopie-
ro dwa miesiące. Ale w tym krótkim cza-
sie zgłosiło się do nas już wiele osób pro-
szących o pomoc. Najwięcej problemów 
dotyczyło różnych uzależnień, konfliktów 
małżeńskich oraz problemów prawnych, 
w tym spraw spadkowych i majątkowych. 
Duża grupa ludzi przychodzi z prośbą o 
pomoc natury duchowej – informuje dy-
rektor poradni ks. Sławomir Adamczyk. 

Idea powstania takiej poradni zrodziła 
się w związku z peregrynacją kopii obra-
zu Matki Bożej Częstochowskiej po naszej 
diecezji. Wielokrotnie przedstawiciele ro-
dzin, witając obraz, mówili o problemach, 
jakie ich dotykają, a były wśród nich: bie-
da, bezrobocie, alkoholizm, rozłąka, roz-
wody, problemy wychowawcze z dziećmi i 
brak perspektyw dla nich. O tych zagroże-
niach mówili też proboszczowie.

Wiele rozpadających się małżeństw i ro-
dzin szuka pomocy. Zgłaszają się do Duszpa-
sterstwa Rodzin, proszą o modlitewne wspar-
cie zgromadzenia zakonne. Często znajdują 
się w takiej sytuacji, że sami nie potrafią so-
bie pomóc. Problemy często nas przerasta-
ją. A dotyczą one m.in. spraw prawnych, róż-
nic wynikających z charakteru, niewyjaśnio-
nych sytuacji, wielu dysfunkcji i patologii. Lu-
dzie nie dają sobie rady ze stanem psychicz-
nym po zdradzie, rozwodzie, śmierci współ-
małżonka czy dziecka. Poszukują mediato-
ra i wsparcia w wychowaniu dzieci. Pomoc w 
rozwiązywaniu tych wszystkich problemów 
można uzyskać w Specjalistycznej Poradni 

Rodzinnej, która swoją działalność opiera na 
katolickiej nauce małżeństwa i rodziny. Pora-
dy udzielane są bezpłatnie. 

Zainteresowani mogą zgłaszać się po po-
moc bezpośrednio lub umówić się na konkret-
ny termin telefonicznie (048 3836652). Pyta-
nia można też zadawać drogą elektroniczną 
(e-mail: ognisko@radom.opoka.org.pl).

Poradnia współpracuje z parafiami, Cari-
tas Diecezji Radomskiej, Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, placówkami oświatowy-
mi. Jej funkcjonowanie jest współfinansowane 
przez prezydenta Radomia.

4 marca bp Zygmunt Zimowski doko-
nał poświęcenia poradni, a jej pracowni-
kom wręczył misje kanoniczne. MD

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 

Domowe Ognisko

TU ZNAJDZIESZ POMOC
Poradnia mieści się przy radomskiej parafii  
św. Kazimierza (ul. Główna 16). Porad udzielają:
  poniedziałek od 16.00 do 18.00 – duszpa-

sterz rodzin;
  I i III wtorek od 16.00 do 19.00 – psycho-

log (duszpasterz);
  II i IV wtorek od 16.00 do 19.00 – psycho-

log (świecki);
  I i III środa od 16.00 do 19.00 – prawnik 

(duszpasterz);
  II i IV środa od 16.00 do 19.00 – praw-

nik (świecki);
  czwartek od 16.00 do 18.00 – pedagog;
  piątek od 16.00 do 18.00 – doradca życia 

rodzinnego;
  I i III piątek od 16.00 do 19.00 – lekarz.



Bp Zygmunt Zimowski z pracownikami poradni oraz prezydentem Radomia Andrzejem 
Kosztowniakiem i wiceprezydent Anną Kwiecień (oboje na lewo od biskupa). 
Proboszcz parafii św. Kazimierza ks. Grzegorz Senderski pierwszy z prawej
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Nasza świątynia znajduje się w sąsiedztwie tra-
sy E7, prowadzącej z Krakowa do Warszawy. To 
atrakcyjne miejsce dla lokalizacji firm i zakła-
dów. Natomiast jeśli chodzi o osiedla mieszka-
niowe, rzecz wygląda nieco inaczej. Parafia jest 
rozłożona. Nadal borykamy się z problemem 
drogi, która łączyłaby kościół z wieżowcami 
leżącymi w bliskości kościoła św. Teresy. Są już 
plany realizacji drogi i mamy nadzieję, że w bli-
skim czasie staną się rzeczywistością.
Kościół parafialny ma niewielką kubaturę, ale jest 
w zupełności wystarczający. Jego pełne zieleni 
otoczenie zachęca do uczestnictwa w nabożeń-
stwach rodziny z małymi dziećmi. Przykościelny 
plac jest nagłośniony i gdy zachodzi potrzeba, 
dla uczestniczących w liturgii wystawiamy ławki. 
Zarówno kościół, jak i jego otoczenie to owoc 
pracy i ofiarności naszych parafian. Wyrażam 
im wielką wdzięczność za zaangażowanie za-
równo w prace materialne, jak i w sprawy zwią-
zane z duszpasterstwem. Zbudowali świąty-
nię wyłącznie z własnych ofiar i upiększyli ją. 
Zadbali o jej otoczenie i roztaczają opiekę nad 
tymi, którzy jej potrzebują. Dewizą naszej pra-
cy jest dobroczynność i troska o misje.
Wikariusz: ks. Daniel Wiraszka

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

12.00, 17.00
  W dni powszednie – 7.00 i 17.00

KS. KAN. HENRYK 
GĄSZCZ

Święcenia kapłańskie – 12 
czerwca 1965 r. Wikariaty 
– Baćkowice, Suchedniów, 
Kozienice i parafia pw. św. 
Jana w Radomiu. W tej 
ostatniej pierwsze probo-
stwo i od 1995 r. w parafii 
Opatrzności Bożej.

Gdy u państwa Korczów 
zjawili się dwaj księża, 
pytając o to, czy gdzieś  
w ich sąsiedztwie  
na radomskich Wośnikach 
znalazłaby się teren pod 
budowę kościoła,  
ci wskazali na działkę  
w sąsiedztwie. 

Tę rozmowę wiosną 
1981 r. odbyli księża An-
drzej Szewczyk i Sta-
nisław Pietrucha. Gdy 
podpisywano umowę o 
zakup działki, spotkanie 
nazwano opatrznościo-
wym. Ziemię z funduszy 
parafii św. Teresy kupił 
ówczesny proboszcz ks. 
Lucjan Wojciechowski. 
Dotychczasowy właści-
ciel gruntu Teofil Wa-
niak cieszył się, że na je-
go ziemi stanie kościół.

Dyskretna pomoc
Dziś, po 25 latach, 

parafia okrzepła. Dumą 
wspólnoty są akcje organi-
zowane z okazji mikołajek 
i Dnia Dziecka. Organizuje 

je miejscowy oddział Akcji 
Katolickiej – jeden z naj-
starszych w diecezji. Jego 
członkowie włączają się 
w przygotowywanie sze-
regu obchodów i uroczy-
stości. Budują ołtarze na 
Boże Ciało, prowadzą uli-
cami parafii nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej i spoty-
kają się na wieczorach for-
macyjnych, kiedy to zapro-
szeni prelegenci przybliża-
ją im problematykę obec-
ności Kościoła we współ-
czesnym świecie.

Kościół  
i maryjna grota
Stanęła w alei prowa-

dzącej do kościoła nie-
co ponad dziesięć lat te-
mu. Kamień dla funda-
mentów ofiarowała Szko-
ła Ogrodnicza. W nad-
budowie znalazł się pia-
skowiec suchedniowski 
– ten sam, którego uży-
to do budowy warszaw-
skiego pomnika ks. Je-
rzego Popiełuszki. Trady-
cją parafii stało się to, że 
8 grudnia w tym miejscu 

odbywa się poświęcenie 
szkaplerzy. Tutaj też pa-
miątkowe fotografie ro-
bią sobie dzieci pierw-
szokomunijne. 

Wciąż młoda wspól-
nota cieszy się powoła-
niami. Wśród nich są tak-
że misyjne. W Afryce pra-
cują michalitka s. Grażyna 
Bober i świecka misjonar-
ka Małgorzata Strzelec. 
– Naszym priorytetem, 
podkreśla proboszcz, jest 
dobroczynność i misje. 
Wspólnota ofiarowała mi-
sjom stacje Drogi Krzyżo-
wej. Przekazali je na ręce 
bp. Stefana Siczka, a on 
wysłał je dalej.

Pierwszą Mszę św. 
w tym miejscu, 2 wrześ-
nia 1981 r., sprawował bp 
Edward Materski. Uczest-
niczyło w niej około tysią-
ca osób. Prace budowlane 
rozpoczęły się w 1982 r. 
Prowadził je pierwszy pro-
boszcz ks. Andrzej Szew-
czyk. Parafia została ery-
gowana 6 grudnia 1983 r. 
Świątynia rosła w imponu-
jącym tempie.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Opatrzności Bożej w Radomiu

Opatrznościowa rozmowa
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Kościół projektował  
arch. Marek Stanik
Na dole:
Maryjna grota


