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Oddziały  
zostaną
Radom. Minister 
Ewa Kopacz podjęła 
decyzję, że zamknięte 
przez wojewodę 
oddziały chirurgii 
i onkologii w szpitalu 
na Józefowie będą 
znowu działać. 
O swoim postanowieniu 
minister poinformowała 
na specjalnej 
konferencji prasowej. 

Ślady  
obecności
Konkurs malarski. 
Wyższa Szkoła Biznesu 
im. bp. Jana Chrapka 
w Radomiu 
organizuje konkurs 
malarski poświęcony 
pamięci swojego 
patrona.  
Termin nadsyłania 
prac upływa 31 maja.  
Za tydzień podamy 
regulamin.

Święto miasta – „Szydłowieckie Zygmunty”

Tradycyjna fotografia
Dwudniowe święto 
miasta obchodzono 
w Szydłowcu  
już po raz szósty.

I mpreza nawiązuje do tradycji 
powstania najstarszej szydło-

wieckiej parafii pod wezwaniem św. 
Zygmunta, króla burgundzkiego, 
erygowanej w 1401 roku, oraz do 
tradycji polskiej demokracji i nie-
zawisłości – święta Konstytucji  
3 Maja. Jak co roku,  obchody rozpo-
częła Suma odpustowa w kościele 
parafialnym. Na miejscowym rynku 
odbył się kiermasz twórczości ludo-
wej, a na góralską nutę przygrywał 
zespół „Krywań”, zaś na dziedzińcu 
szydłowieckiego zamku oprócz po-
kazu walk rycerskich były koncerty 
i pokaz teatru ognia. Dość niezwy-
kłą – i jakże sympatyczną – tradycją 
tego dwudniowego święta jest pa-
miątkowe zdjęcie, do którego wspól-
nie z władzami miasta pozują wszy-
scy panowie o imieniu Zygmunt, 

którzy akurat znajdują się na miej-
skim rynku. Wcześniej burmistrz 
Andrzej Jarzyński wręczył pamiąt-
kowe dyplomy i upominki dziesię- 
ciu panom o t y m imieniu. 
W tym roku najmłodszym w ich 
gronie był 8-letni Zygmunt 
Herka. Organizatorami „Szy-

dłowieckich Zygmuntów” byli: 
Urząd Miejski, Stowarzyszenie 
„Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej” 
i Szydłowieckie Centrum Kultu-
ry – Zamek, we współpracy  
z proboszczem parafii św. Zygmunta 
ks. kan. Adamem Radzimirskim.
 kmg

Krwi własnej ani życia nie szczędzić

T en fragment roty przysięgi wypowie-
dział chór niemal dwustu żołnierzy.  

Na radomskim placu Konstytucji, po Mszy św. 
sprawowanej w uroczystość 3 maja, a potem 
po złożeniu kwiatów i wiązanek na Grobie 
Nieznanego Żołnierza odbyła się żołnier-
ska przysięga. W obchodach uczestniczyli 
przedstawiciele władz, mieszkańcy Radomia 
oraz rodziny i przyjaciele żołnierzy. – Wasz 
naród – mówił w homilii bp Stefan Siczek, 
który przewodniczył celebrze – niejeden 
raz zaznawał chwil konania. Jednego tylko 
nie wykaże wam nikt w waszych dziejach: 
Polski, która by zdradziła i utraciła wiarę. Jak 
zaznaczył kaznodzieja, były to słowa papieża 
Piusa XII. zn
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Do wspólnej fotografii z władzami miasta na szydłowieckim 
rynku stanęli panowie o imieniu Zygmunt
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Radomski plac Konstytucji. 
Wyróżnieni żołnierze 
składali przysięgę na sztandar
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ul. Prusa 6
Telefon 048 36 32 479
Redagują: ks. Zbigniew Niemirski 
– dyrektor oddziału, 
Marta Deka, Krystyna Piotrowska

radom@goscniedzielny.pl

Spotkania teatralne
Borkowice. Po raz czwar-
ty w kościele parafialnym pw. 
Świętego Krzyża przed ołtarzem 
ustawiono scenę. To na niej 
podczas Borkowickich Spotkań 
Teatralnych, w ramach Przeglądu 
Teatrów Parafialnych Diecezji 
Radomskiej Pamięci Jana Pawła II, 
zaprezentowali się młodzi artyści. 

Czterodniowy przegląd otworzył 
dyrektor oddziału „AVE Gość 
Radomski” ks. Zbigniew Niemirski. 
W imieniu bp. Z. Zimowskiego, 
honorowego patrona festiwalu, 
list  odczytał dyrektor Radia Plus 
ks. Jacek Wieczorek. Przegląd jak 
zawsze cieszył się dużym zainte-
resowaniem.  kp
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Święto Flagi Rzeczypospolitej

Radom. Prezydent Radomia 
Andrzej Kosztowniak zaapelował 
do mieszkańców, aby dla uczcze-
nia Święta Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja wywiesili flagi 
narodowe, okazując w ten sym-
boliczny sposób nie tylko swój 

patriotyzm, ale przywiązanie i 
szacunek do tradycji oraz dumę z 
poczucia tożsamości narodowej. 
Od czterech lat na mocy decyzji 
Sejmu 2 maja obchodzimy Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Czy nie powinno w tych dniach 
załopotać więcej flag na fronto-
nach naszych domów i posesji? Na 
to pytanie powinni odpowiedzieć 
sobie sami mieszkańcy.  kp

Majówki przy kapliczkach

Diecezja. Gdy przychodzi maj, 
nie tylko w kościołach, ale i przy 
przydrożnych kapliczkach gro-
madzą się wierni, by odprawiać 
tradycyjne maryjne nabożeństwo. 

Nie odstrasza ich ani zła pogoda, 
ani też nie przeszkadza im szum 
przejeżdżających samochodów. Na 
modlitwie gromadzą się zarówno 
dorośli, jak i dzieci.  zn

Początek sezonu
Radom. W parafii pw. MB 
Częstochowskiej rozpoczęto 
sezon motocyklowy. Tradycyjnie 
zorganizował go ks. kan. Wiesław 
Lenartowicz. Po Mszy św. na 
boisku szkolnym odbyła się pre-
zentacja pojazdów. Stawiło się 
kilkuset miłośników motocykli 
i quadów. Wśród nich był dusz-
pasterz akademicki ks. Leszek 
Domagała. – Mój motocykl to 
Indian z 1942 r. Stylizowany już 
na wersję cywilną, dwucylin-
drowy. Kupiłem go dziewięć lat 
temu i przywiozłem w bagażni-
ku mojego Seicento. Po remoncie 
jest w pełni sprawny. W każdym 
sezonie przejeżdżam nim przy-
najmniej 2 tys. km. Na pokazie 
najstarszym motocyklem było 
BMW z 1932 r.  zn

Teatr parafii MB Miłosierdzia z Radomia wystawił  
„Listy z pustyni”

Ks. Tomasz 
Pastuszka
Teatr jest to 
kompendium ruchu 
i słowa, które ma bardzo 
potężną moc i siłę. 
Słowa, które człowieka 
ubogacają, rozwijają 
i również wprost mogą 
wnosić wiele wartości 
kulturowych, etycznych 
i moralnych tym, którzy 
są odbiorcami treści, 
niesionej przez teatr.  
To zbliżenie sacrum 
i profanum. Jest nieraz 
trudność, aby połączyć 
świat życia człowieka 
świeckiego ze światem 
życia człowieka wiary. 
Teatr niósł zawsze piękne 
wartości i może Panu 
Bogu służyć poprzez 
przyczynianie się  
do współczesnej 
ewangelizacji, niosąc to, 
co piękne i dobre.

Organizator borkowickich  
spotkań teatralnych
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Flagi narodowe  
na radomskim placu 
Konstytucji 3 Maja
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Ks. Domagała opowiada  
o swym motocyklu. Obok 
ks. Wiesław Lenartowicz
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Majówka w Strzałkowie koło Wolanowa

Biskup ordynariusz w Paryżu
Radom–Paryż. Bp Zygmunt 
Zimowski przewodniczył Mszy 
św. w kościele Wniebowzięcia 
Matki Bożej w Paryżu. W wygło-
szonej homilii m.in. podziękował 
miastu za przygarnięcie naszych 
rodaków. Obecność biskupa w 

najstarszej 172-letniej Polskiej 
Misji Katolickiej na świecie była 
pierwszymi odwiedzinami Polonii 
po objęciu przez radomskiego 
ordynariusza funkcji delegata 
Konferencji Episkopatu Polski 
ds. duszpasterstwa emigracji.  kp
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V Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

Serce w plecaku

P o raz piąty odbył się finał Konkursu Pieśni 
i Poezji Patriotycznej. Jak zawsze przy-

świecało mu hasło: „Kocham moją Ojczyznę”. 
Wszystko rozpoczęło się w 2001 r. w oddziale 
Akcji Katolickiej, działającym przy parafii 
NSJ w Starachowicach. Od początku duszą 
przedsięwzięcia jest Marek Pastuszka. 
Wspiera go prezes Jerzy Siwek oraz grono 
osób z Diecezjalnego Instytutu AK. Impreza 
sukcesywnie rozrastała się. W tym roku 
regionalne eliminacje zorganizowano już 
w dziewięciu miejscowościach: Drzewicy, 
Gowarczowie, Klwowie, Opocznie, Pionkach, 
Radomiu, Starachowicach, Suchedniowie 
i Zwoleniu. Do zmagań stanęli przedszkola-
cy, młodsi i starsi uczniowie podstawówek, 
gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich oraz 
zespoły parafialne. W sumie sześć kategorii 
prezentujących poezję i piosenkę patriotycz-
ną, a tutaj soliści i chóry. 

Dwie ojczyzny
– Tak ładnie śpiewałem i dostałem nagrodę 

– mówi Paweł Zaraś z radomskiego  Przedszko-
la nr 8. – Jestem dumny z syna – mówi tata 
Pawła pan Robert. Paweł bierze udział w wielu 
konkursach. Nie tylko zaśpiewał „Serce w ple-
caku”, ale też zdumiał mnie ukłonem po wystę-
pie. A gdy po odebraniu nagrody przytulił się 
do bp. Zimowskiego, byłem wzruszony.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali: 
Kuria Biskupia, Akcja Katolicka, Wydawnic-
two „Apostolicum” z Ząbek, Księgarnia św. 
Kazimierza, osoby prywatne oraz redakcja 
„Gościa Niedzielnego”.

Wśród wyróżnionych recytatorów była 
Weronika Al-Khouri, uczennica VI klasy z Bia-
łaczowa, córka Polki i Syryjczyka: – Troszkę 
pamiętam Syrię z wczesnego dzieciństwa – opo-
wiada Weronika. Teraz znam ją lepiej, bo jeżdżę 
tam na wakacje. To fajnie mieć dwie ojczyzny. 
Czasem koleżanki proszą mnie, bym powie-
działa coś po arabsku. Czy wzięłabym udział 
w konkursie recytatorskim w Syrii? Myślę, że 
tak. Tu na konkursie recytowałam „Czerwone 
maki” i wiersz „Polska, moja ojczyzna” Marii 
Konopnickiej. To moja ulubiona poetka. Mama 
od dzieciństwa czytała mnie i mojej starszej 
siostrze Marii Suzannie jej wiersze.

Sami zwycięzcy
Gościny diecezjalnemu finałowi po 

raz kolejny udzieliło radomskie Wyższe 

Seminarium Duchowne. – Alumni opro-
wadzali finalistów po seminarium – mówi 
diecezjalny asystent AK ks. Andrzej Jędrze-
jewski – i bardzo się starali, by wszystko 
wypadło jak najlepiej. Seminarium stało 
się współorganizatorem finału. Z ks. Mar-
kiem Adamczykiem, także asystentem AK, 
podziwialiśmy zaangażowanie nauczycieli 
i wychowawców. Włożyli tak wiele trudu, 
w końcu bezinteresownego, by ich uczniowie 
wypadli jak najlepiej. 

W tym kontekście nie dziwi, że przed roz-
daniem nagród, które wręczał bp Zygmunt 
Zimowski, ks. Marek, powiedział: – Wszyscy 
jesteście zwycięzcami!

Pełna lista nagrodzonych i galeria zdjęć 
z finału na www.ak.radom.pl.

Ks. Zbigniew Niemirski

Gdy przedszkolak Paweł Zaraś 
zaśpiewał „Z młodej piersi 
się wyrwało”, od razu zdobył 
serca publiczności. Kilkuset 
finalistów zmagało się 
o nagrody.

Paweł Zaraś zdobył serce widowni  
i bp. Zygmunta Zimowskiego

Moją ulubioną poetką jest Maria 
Konopnicka – mówi Weronika 
Al-Khouri, laureatka wyróżniona 
w kategorii poezji patriotycznej
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W Ziemi Świętej na jubileusz kapłaństwa

Odczytując  
„Piątą Ewangelię”

M ot y wem przewod nim 
pielgrzymowania była 

wdzięczność za dar powołania 
i wezwania po imieniu, jak też 
za ludzi obecnych na drogach 
życia i kapłańskiego posługiwa-
nia. Oprócz jubilatów w grupie 
pielgrzymów znalazło się jeszcze 
kilku księży naszej diecezji i kilka 
osób świeckich.

Wędrując śladami Chrystusa, 
pielgrzymi odwiedzali miejsca 
uświęcone Jego obecnością. Eta-
py pielgrzymowania wyznacza-
ne były przez codzienne miejsca 
celebracji eucharystycznych: 
Betlejem, Nazaret, Góra Błogo-
sławieństw, jerozolimski kościół 
św. Anny, Bazylika Grobu Bożego 
w Jerozolimie i Betania. Pochy-
lenie się nad miejscem przyjścia 
Chrystusa na świat, stanięcie 
na Golgocie i modlitwa przy 
pustym grobie w niedzielny 

poranek były kulminacyjnymi 
momentami pielgrzymowania. 
W kościele Prymatu św. Piotra – 
nad brzegiem Jeziora Galilejskie-
go – pielgrzymi z wdzięcznością 
spoglądali na minione dziesięć 
lat kapłaństwa – na czas, miejsca 
i ludzi – oraz modlili się za cały 
Kościół radomski: za jego paste-
rza, biskupów, kapłanów, osoby 
konsekrowane, radomskie semi-
narium duchowne i wszystkich 
wiernych świeckich, a zwłaszcza 
tych, wśród których posługują. 
Odczytując w kościele Prymatu 
św. Piotra fragment Ewangelii 
o spotkaniu Chrystusa z Pio-
trem nad Jeziorem Galilejskim, 
z wdzięcznością rozważali sło-
wa „Pójdź za Mną” – powtórnie 
skierowane przez Chrystusa do 
Apostoła. Wdzięczność wyrazili 
też w Wieczerniku, miejscu na-
rodzin Eucharystii i kapłaństwa, 

poprzez modlitwę i odśpiewanie 
radosnego „Magnificat”.

W czasie pobytu w Ziemi Świę-
tej nie zabrakło też odwiedzenia 
miejsc ważnych dla historii, kul-
tury i ludzi tam mieszkających. 
W programie więc znalazło się 
zwiedzanie Instytutu Yad Va-
shem, wędrówka pod Ścianę 
Płaczu czy pobyt w Tel Awiwie. 
W ostatnim dniu wędrówki piel-
grzymi zwiedzali też ślady po 

dawnej osadzie Esseńczyków w 
Qumran. Nie zabrakło również 
chwil relaksu i odpoczynku nad 
Morzem Śródziemnym czy nad 
Morzem Martwym. 

W imieniu pielgrzymów ser-
decznie dziękuję wszystkim, któ-
rzy umożliwili nam odczytywanie 
„Piątej Ewangelii” – wędrówkę 
śladami Chrystusa, Jego Matki i 
apostołów.

Ks. Albert Warso

Księża naszej diecezji, którzy dziesięć lat temu 
otrzymali święcenia kapłańskie z rąk  
bp. Edwarda Materskiego, udali się  
z jubileuszową pielgrzymką do Ziemi Świętej. 

Szczególnie ważnym momentem pielgrzymki jubilatów były 
wspólne celebracje Mszy św.

O tym musi widzieć każdy pielgrzym: kupując pamiątki, trzeba 
się targować

Droga Krzyżowa ulicami Jerozolimy pozostawia niezapomniane 
wspomnienie
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Wieczory organowe
Inauguracyjny koncert odbędzie się 
14 maja o godzinie 19.00 w kościele 
pw. Chrystusa Nauczyciela w Radomiu 
(os. Planty). Wystąpią: Ingrida Gapova 
(sopran) i Robert Kulesza (organy). Organiza-
torem festiwalu jest Towarzystwo Muzyczne 
w Radomiu. Informacje o wie-
czorach organowych na www.
organy.radom.pl.

Festiwal piosenki
14 maja w Skaryszewie  
o 12.00 rozpocznie się VIII Ogólnopolski Fe-
stiwal Piosenki Religijnej „Nowa piosenka na 
nowe milenium”. O 13.00 i 14.00 z koncertem 
„Nasze osiemnaste urodziny” wystąpi zespół 
telewizyjnego programu „Ziarno”.

Bicie rekordu Guinnessa
Na radomskim Rynku 16 maja zostanie pod-
jęta próba pobicia rekordu Guinnessa w ka-
tegorii jak największej liczby osób grających 
jednocześnie w szachy. Początek o godzinie 
10.30. Chcący wziąć udział w imprezie 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

Dni skupienia
Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej zaprasza 
na Dni Skupienia dla Parlamentarzystów 
i Samorządowców, które odbędą się 17 i 18 
maja w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym 
Diecezji Radomskiej „Emaus” w Turnie koło 
Białobrzegów. W programie przewidziano czas 
na osobistą modlitwę, możliwość spowiedzi 
oraz odpoczynek. Przygotowane konferencje 
dotyczyć będą życia duchowego, małżeńskie-
go oraz wybranych zagadnień społecznego 
nauczania Kościoła. Ponieważ wszystkie 
części tworzą integralną całość, nie przewi-
duje się możliwości uczestnictwa jedynie w 
wybranych częściach programu. Szczegółowy 
program na stronie diecezjalnej: www.diece-
zja.radom.pl. Dni skupienia poprowadzą: ks. 
Marek Adamczyk i ks. Andrzej Jędrzejewski. 
Informacje i zgłoszenia: Małgorzata Telus, tel. 
0605467855; 044/7553243.

Modlitwa za Radom i diecezję
Grupa modlitewna „Radość i Nadzieja” zapra-
sza 18 maja o godzinie 15.00 na comiesięcz-
ną Mszę św. i Koronkę do Bożego Miłosierdzia 
do radomskiego kościoła garnizonowego pw. 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika (plac 
Konstytucji 3 Maja). •

zapowiedzi

pod
patronatem
„Gościa”

Wystawa w Wierzbicy

Pamiątki po Janie Pawle II

Obrazy, bilety, zdjęcia  
i wiele innych przedmiotów 
ze swoich zbiorów udostępnili 
zwiedzającym mieszkańcy 
gminy Wierzbica. Przynieśli 
to, co dla nich najcenniejsze.

W ystawę „Pamiątki po Janie Pawle II” zor-
ganizowała parafia pw. św. Stanisława 

wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Wierzbicy. W zamierzeniu organizatorów  
mieli ją współtworzyć mieszkańcy parafii 
i gminy. Każdy, kto miał coś związanego z oso-
bą Jana Pawła II, mógł przynieść na wystawę. 
Na apel odpowiedziało ponad 30 osób. – Z tymi 
pamiątkami ludzie są emocjonalnie związani. 
Cieszę się, że zebraliśmy tak wiele eksponatów. 
Wspólnymi siłami udało się zrobić coś dla 
Papieża – mówi ks. Dariusz Frydrych, wika-
riusz wierzbickiej parafii.

Utwory z płyty „Abba Pater” – oprawione 
muzycznie fragmenty recytowane i śpiewane 
przez Jana Pawła II – towarzyszyły zwiedza-
jącym wystawę: zorganizowanym grupom 
szkolnym i osobom prywatnym. A ci mieli co 
oglądać. Zgromadzono tu obrazy, gobeliny 
i hafty wykonane zarówno przez parafian, 
jak i ich przyjaciół. Wśród tych dzieł był haft 
wykonany przez niepełnosprawnych miesz-
kańców Domu Pomocy Społecznej w Wierz-
bicy. Uwagę przykuwał duży obraz przedsta-
wiający Jana Pawła II z dziećmi. – To są dzieci 
moich kolegów – mówi ks. Dariusz. – Znam 
je. Chodzą do przedszkola w Suchedniowie, 
mojej rodzinnej parafii. Malarz dostał zdjęcia 
dzieci i namalował je obok Papieża. Obraz był 

darem w dniu nadania przedszkolu imienia 
Jana Pawła II.

Oprócz obrazów i ceramiki na wystawie 
znalazły się m.in. znaczki, medale, bilety wstę-
pu do sektorów, zdjęcia z wizyt papieskich 
w Polsce i tych z pielgrzymek do Rzymu. Można 
było zapoznać się z książkami o Janie Pawle II 
i jego dokumentami. Duże wrażenie na zwie-
dzających robiły gazety z 1979 r., gdzie o wizycie 
papieskiej w Ojczyźnie była tylko krótka notka. 
Na wystawę udostępnił je Jerzy Bobrowski. – 
Mam zacięcie do zbierania różnych pamiątek 
historycznych – mówił podczas otwarcia wy-
stawy. – Trzeba je przechowywać dla potom-
nych. Ciekawe jest to, że w gazetach z 1979 roku 
o wizycie Ojca Świętego są tak krótkie notatki, 
bo ważniejszy dla ówczesnej władzy był pro-
gram zabudowy hydrotechnicznej Wisły i jej 
dorzecza oraz zacięte walki w Nikaragui.

Przed oficjalnym otwarciem wystawy 
w Gminnym Ośrodku Kultury wyświetlono 
film „Tryptyk rzymski” nakręcony na pod-
stawie poematu Jana Pawła II pod tym samym 
tytułem. md

Podczas otwarcia wystawy obecni byli  dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sławomir 
Kucharczyk (pierwszy z lewej) i ks. Dariusz Frydrych (drugi z lewej)
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Ten haft wykonali mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej
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Być widzianym

C zteropasmowa ul. Na-
rutowicza stała się 
miejscem wyjątkowego 
pokazu. Na trzech na-

czepach potężnych TIR-ów stały 
dzieci. To uczniowie klas III i IV, 
którzy w ramach programu 
szkolnego rozpoczynają naukę 
wychowania komunikacyjnego. 
W tym wieku same, bez opieki do-
rosłych, zaczynają samodzielnie 
chodzić do szkoły, po zakupy czy 
do kolegów.

Pasjonaci
– Ile ważysz? – Pyta prowadzą-

cy pokaz Wojciech Mackiewicz. 
– Czterdzieści kilogramów, 
pada odpowiedź. – A wiesz 
ile waży TIR? Czterdzieści 
tysięcy kilogramów!!!

Za chwilę słychać 
potężny 

dźwięk klaksonu i przed platfor-
my podjeżdża żółta ciężarówka. 
Dopiero gdy któreś z dzieci zaczy-
na mierzyć jej długość krokami, 
widać jak jest ogromna.

Pomysł edukowania naj-
młodszych uczestników ruchu 
drogowego narodził się podczas 
przeprowadzania jazd testowych 
samochodami ciężarow ymi. 
Dziennikarze magazynu „Trans-
port Polski”, którego Wojciech 
Mackiewicz jest redaktorem na-
czelnym, to pasjonaci swej pracy. 
Posiadają odpowiednie kwalifi-
kacje i sami prowadzą 40-tonowe 
zestawy. Wielokrotnie byli świad-
kami skrajnie niebezpiecznych 
sytuacji sprowokowanych przez 
dzieci, nieświadomych stopnia 
zagrożenia. – Postanowiliśmy 
uświadomić najmłodszym – 
mówią dziennikarze 

– jakie typowe sytuacje na dro-
dze z udziałem ciężarówek mogą 
być dla nich groźne. Uznaliśmy, 
że suche pogadanki i zdjęcia nie 
przemówią do wyobraźni dzieci. 
Potrzebne są: samochody, pręd-
kość i atrakcyjny pokaz.

Ciekawa rzecz, że do tej pory 
nigdzie za granicą nie przeprowa-
dzano takich akcji.

Nie zawsze cię widać
W radomskim pokazie wy-

stąpiły: samochód osobow y, 
autobus MPK, ciężarówka do-
stawcza i 40-tonow y zestaw 

drogowy. Dzieci obser-
wowały różnice w ich 

wielkości. Mogły 
porównać różnice 
w długości hamowa-
nia i zobaczyć, jak 
się zachowują, gdy 
omijają przeszko-
dy. A wszystko to 
odbywało się z dużą 
prędkością. Samo-
chody rozpędzały 
się do 70–90 km na 
godzinę.

– Jak myślisz – 
Wojciech Mackiewicz 
pyta kolejne z dzieci 
– dlaczego kierowca 
autobusu zamknął ci 

drzwi przed nosem? 
To nie dlatego, że nie chciał 
cię zabrać. On po prostu cię 

nie widział. Zróbmy więc 
test. Będziemy obchodzić 

Wychowanie komunikacyjne. 
„Bezpieczna szkoła przy drodze”. 
Takie hasło przyświecało inicjatywie 
promującej bezpieczeństwo na drodze. 
Akcja została skierowana do uczniów 
klas III i IV.

tekst
Marta Deka 

mdeka@goscniedzielny.pl

Ks. Zbigniew Niemirski
zniemirski@goscniedzielny.pl

Gdy Wojciech Mackiewicz zapraszał kolejnego uczestnika 
do pokazu, zgłaszali się wszyscy
Poniżej: Trzymajmy się zasady: ustąpić dużemu
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poszczególne pojazdy, a ich kie-
rowcy sygnałem dadzą znać, że 
nas widzą.

Na twarzach dzieci stojących 
na naczepach widać zdumienie. 
Ich kolega stoi tak blisko auta, 
a kierowca nie trąbi. – Kierow-
ca nigdy nie zobaczy dziecka 
dwa metry przed ciężarówką, 
na wysokości prawego koła i za 
samochodem – pada wyjaśnie-
nie. – I podpowiem wam jeszcze 
jedno. Gdy stoicie na przystanku 
i w lusterkach bocznych autobusu 
widzicie pana kierowcę, to znaczy, 
że i on was widzi. 

Na koniec pokaz szczególny. 
Tuż przy podwójnej linii ciągłej 
zostaje ustawiony manekin, wzro-
stem i wagą zbliżony do dzieci. 
Obok niego z dużą prędkością 
przejeżdża TIR. Manekin zostaje 
przewrócony siłą pędu powietrza. 
– Pamiętajcie – ostrzega Mackie-
wicz – byście niezależnie od sytu-
acji i przysługujących wam praw, 
trzymały się z dala od krawędzi 
asfaltu.

To jeszcze nie koniec

Na miejsce pokazu – oprócz 
samochodów, które brały udział 
w akcji – podjeżdżają policyjne ra-
diowozy, wóz strażacki i karetka 
pogotowia. Dopiero teraz dzieci 
mogą zejść z naczep. Dostają upo-
minki, słodycze i materiały odbla-
skowe, a potem mogą iść i oglądać 
pojazdy. Interesuje je wszystko. 
Wchodzą do szoferek, zaglądają 
do radiowozów. Przyglądają się 
wyposażeniu. Ulica jest nadal za-
mknięta. Nad bezpieczeństwem 
pokazu od początku czuwają 
policjanci. 

Do Wojciecha Mackiewicza 
podchodzą dziennikarze. Jest 
zadowolony. W ciągu czterech 
lat zorganizowali dwanaście po-
kazów, które oglądało już ponad 
3,5 tys. dzieci. – Chcemy chronić 
dzieci przed wypadkami. One 
nie mają żadnego doświadczenia 
w kontaktach z samochodami cię-
żarowymi. Na co trzeba uczulić 
dzieci? Przede wszystkim należy 

pokazać im miejsca, gdzie nie są 
widziane przez kierowcę. On 
nie ma oczu dookoła głowy. Są 
takie miejsca, gdzie ani dzieci, 
ani dorośli nie są widziani przez 
kierowcę. Druga ważna sytuacja 
to ta, gdy idziemy wzdłuż drogi. 

Trzymajmy się zasady: ustąpić 
dużemu i bezpiecznie wrócić do 
domu. Chodzi nam o uratowanie 
każdego życia.

 •

Uświadomić dzieciom zagrożenia
Rafał Jeżak,
rzecznik prasowy KMP Radom
– akcja „Bezpieczna szkoła przy drodze” w ubiegłym 
roku zwyciężyła w programie „Orlen – Bezpieczne 
Drogi”. Jest to najlepsza inicjatywa promująca 
bezpieczeństwo na drogach. Została wyłoniona 

spośród 247 nadesłanych do konkursu zgłoszeń. Zdobyła 
też wyróżnienie czytelników najstarszego czasopisma 
motoryzacyjnego „Motor”. Po raz pierwszy Sekcja Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz redakcja magazynu 
„Transport Polski” przeprowadziła ją w Radomiu. Do udziału 
w akcji zaprosiliśmy 300 uczniów z terenu miasta i powiatu, 
których codzienna droga do szkół przebiega obok tras szybkiego 
ruchu. na tych drogach znacznie częściej niż na innych 
poruszają się ciężarówki i duże gabarytowo pojazdy. 
Do tej pory dzieci edukowano poprzez naukę w szkole oraz 
gry i zabawy. Tym razem za pomocą dynamicznych pokazów 
postanowiliśmy uświadomić najmłodszym typowe zagrożenia 
wynikające z ruchu drogowego z udziałem samochodów 
ciężarowych oraz pokazać ogrom i masę tych pojazdów.

Dzieci oglądały, jak wygląda wyposażenie policyjnego 
radiowozu

Po pokazie dzieci otrzymały upominki 

Manekin stał blisko pędzącego TIR-a. Przewróciła  go siłą pędu 
powietrza

Kierowca nie trąbi. W tym 
miejscu nie widać pieszego
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Parafia powstała 
w czasie, gdy 
Krzysztof Kolumb 
odkrył Amerykę.  
Jej kancelaria 
posiada księgi 
sięgające roku walnej 
rozprawy z Turkami 
pod Wiedniem.

P rzez minione wieki Krzy-
żanow ice były własno-

ścią znamienitych rodów: 
Krzyżanowskich herbu Dębno, 
Lanckorońskich, Lisickich, 
Zawiszów, Bykowskich. W koń-
cu XVIII w. kupił je Roch Romer, 
starosta radomski. W minionych 
wiekach stały tu cztery modrze-
wiowe kościoły. Obecny, murowa-
ny, został poświęcony w 1938 r.

(Nie)daleko Florencji
Liczącą dziś tysiąc wiernych 

wspólnotę tworzy sześć wiosek, 
a kościół znajduje się na skraju 
parafii. – Nasza wspólnota wieko-
wo starzeje się – mówi proboszcz. 
Wierni mają daleko do kościoła. 
Wielu uczestniczy we Mszach św. 
wtedy, gdy przyjadą ich krewni 

i zabiorą ich do kościoła. Wioski 
takie jak na przykład Florencja 
mają do kościoła sześć do ośmiu 
kilometrów.

W Krzyżanowicach istnieje 
Dom Opieki Społecznej, w którym 
mieszka kilkadziesiąt kobiet. To, 
że w placówce znalazła się kaplica, 
było owocem usilnych zabiegów 
dyrektor Teresy Trześniewskiej. 
Jest ona reprezentantką wielu 
osób, które czynnie angażują się 
w życie religijne parafii. Właśnie 
rozpoczęły się prace nad tworze-
niem kręgów biblijnych. – To owoc 
spotkań w ramach tworzącego swe 
struktury w diecezji Dzieła Biblij-
nego – podkreśla proboszcz.

modlitewna sztafeta 
pokoleń

Mieszkańcy przede wszyst-
kim pracują na roli. Dużą grupę 

stanowią emeryci. W parafii ist-
nieje krąg kół Żywego Różańca, 
obejmujący także młodzież i dzie-
ci. Tradycją stało się, że gdy kogoś 
w danym kole zabraknie, niejako 
z obowiązku zastępuje go ktoś 
najbliższy z rodziny – współ-
małżonek, ktoś z rodzeństwa. 
Dzieje się tak i wtedy, gdy ktoś 
opuszcza parafię, szukając pracy. 
A wyjeżdżających nie brakuje. 
Za cel obierają Niemcy, Włochy 
i Wielką Brytanię. Ze swej ma-
łej ojczyzny wywożą głęboką 
religijność, której wyrazem na 
miejscu jest choćby bardzo wyso-
ka frekwencja na spowiedziach 
adwentowych i wielkopostnych. 
– Przyjeżdżający na spowiedź 
księża z dekanatu – mówi z dumą 
w głosie ks. Zdzisław – mają na-
prawdę wiele pracy. 

Ks. Zbigniew Niemirski

Zdaniem 
proboszcza

Tak się złożyło, 
że kończąc 50 
lat, rozpocząłem 
pracę naukową. 
Praca magisterska 
prezentująca 

historię parafii 
Krzyżanowice pomogła 
mi poznać przeszłość 
wspólnoty, gdzie przyszło 
mi proboszczować. Potem 
przygotowanie rozprawy 
doktorskiej ułatwiło mi 
włączenie w tradycyjne 
formy duszpasterskie 
nowych propozycji. 
Jako jedni z pierwszych 
w diecezji założyliśmy 
stronę internetową parafii. 
udało się nam umożliwić 
dostęp do internetu 
kilkudziesięciu osobom. 
Razem zabiegaliśmy 
o doprowadzenie wody  
do szeregu gospodarstw. 
gdy było trzeba, 
namawiałem panie, by 
wsparły wnuczków, którzy 
chcieli zrobić kurs prawa 
jazdy. nasza parafia to 
wspaniali i dobrzy ludzie. 
Rozmodleni i zatroskani 
o dobrą przyszłość swych 
dzieci i wnuków. Choć 
często jest im niełatwo, 
chętnie dzielą się z innymi 
swym dobrem. To dzięki 
ich ofiarności i pomocy 
sponsorów kończymy nową 
plebanię. Tę wdzięczność 
– wszystkim za wszystko – 
składam na ręce Waldemara 
Stelmacha, wielkiego 
naszego dobrodzieja.

Ks. dr Zdzisław Kałuziński

Święcenia kapłańskie  
– 3 czerwca 1976. Wikariaty – 
Sławno, Potworów, Samborzec, 
Kowala, Odrzywół, Skarżysko 
parafia pw. św. Brata alberta. 
Probostwa – Skarżysko 
parafia pw. św. apostołów 
Piotra i Pawła, Sucha, 
w Krzyżanowicach od 1996 r.

Panorama parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Krzyżanowicach

Między Kolumbem a odsieczą wiedeńską

Zapraszamy  
na Msze św. 
W niedziele i święta  
9.00, 11.30; 
w Domu Pomocy 
Społecznej – 15.00 
W dni powszednie – 17.00

Delegacja parafian z Waldemarem Stelmachem składa gratulacje proboszczowi z okazji obrony pracy 
doktorskiej
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