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Próba pobicia 
rekordu Guinnessa 
nie powiodła się, 
ale organizatorów 
cieszyła duża liczba 
uczestniczących 
w niej dzieci.

T a impreza udowadnia, że szachy 
nie są tylko grą rencistów i eme-

rytów, ale dziedziną sportu, którą in-
teresują się dzieci i młodzież, co dziś 
tu widać, bo przeważają uczniowie 
radomskich szkół – mówił organi-
zator Marek Niedźwiecki.

Już po raz drugi imprezę „Bicie 
rekordu Guinnessa w liczbie osób 
grających jednocześnie w szachy” 
zorganizował Uczniowski Klub Spor-
towy „Roszada” i Centrum Młodzieży 
„Arka”. Tym razem odbyła się ona na 
rynku. Organizatorzy chcieli w ten 
sposób ożywić to historyczne miej-
sce Radomia. Uczestnicy, a było ich 
ponad 400, przynieśli ze sobą koce, 
karimaty, małe stoliki i oczywiście 

komplety szachów. Przybyły na im-
prezę członek zarządu województwa 
mazowieckiego, radomianin Piotr 
Szprendałowicz partię szachów ro-
zegrał z siedmioletnim Jakubem To-
maszewskim, jak mówił pan Marek, 
wschodzącą gwiazdą szachów. 

– Szachy umożliwiają koncentra-
cję, uczą szybkiego podejmowania 

decyzji, powodują wzrost logicznego 
myślenia – tak Marek Niedźwiecki 
już dziś zachęca wszystkich do po-
znawania tajników tej królewskiej 
gry. Za rok będzie najprawdopodob-
niej kolejna próba pobicia rekordu 
Guinnessa, może wtedy uda się ode-
brać go Meksykowi.

Md

Rosną nad potoczkiem, patrzą modrym oczkiem

K ilkaset z nich posadzono koło 
pomnika Jana Kochanowskiego 

przy radomskim deptaku. To tutaj 
odbyły się ogólnopolskie obchody 
Święta Polskiej Niezapominajki, 
imprezy, którą w 2002 r. wymy-
ślił i której wciąż patronuje red. 
Andrzej Zalewski z Ekoradia. 
Obchód bardzo się rozrósł. W tym 
roku wystąpili twórcy i zespoły lu-
dowe, kapele młodzieżowe i te bar-
dzo dorosłe oraz aktorzy. Zagrała 
Orkiestra Reprezentacyjna Lasów 
Państwowych, bo to Lasy Państwowe 
i władze miasta byli organizatorami 
święta. Uczestnicy zwiedzali stoiska, 
dowiadywali się o pracy leśników i 
nabywali produkty „rodem z lasu”. 
Odważni spróbowali sił w konkursie 
wiedzy przyrodniczej. Zwycięska 
rodzina Fus spędzi dwa dni w ho-
telu ośrodka Lasów Państwowych  
w Jedlni Letnisko. zn
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Próba pobicia rekordu Guinnessa w szachach

Najwięcej dzieci
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Plac przy pomniku Jana Kochanowskiego. Tutaj niezapominajki wraz z organizatorami Święta 
sadził red. Andrzej Zalewski z żoną

Partia szachów  rozegrana przez Piotra Szprendałowicza i Jakuba 
Tomaszewskiego zakończyła się remisem

krótko

Premiera
Skarżysko-Kamienna. 
w drewnianym 
kościółku przy parafii 
św. Józefa Oblubieńca 
nmP młodzież z grupy 
teatralnej wystawi 
„igraszki z diabłem”. 
Premiera 25 maja 
o 19.00. kolejne 
spektakle 31 maja 
i 7 czerwca o tej 
samej godzinie.

Procesja 
różańcowa
Radom. 30 maja 
o 18.00 odbędzie się 
Diecezjalna Procesja 
różańcowa z 4 kościołów 
stacyjnych – św. rafała 
kalinowskiego (Ustronie), 
Chrystusa nauczyciela 
(Planty), św. Jana 
Chrzciciela (Fara), 
mb miłosierdzia 
(XV-lecia) do katedry, 
zakończona 
mszą św. o 19.30.
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Adres redakcji: 26-610 Radom,
ul. Prusa 6
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Redagują: ks. Zbigniew Niemirski 
– dyrektor oddziału, 
Marta Deka, Krystyna Piotrowska

radom@goscniedzielny.pl

bp  
Zygmunt 
Zimowski 

Z satysfakcją trzeba 
przyjąć obywatelską 
inicjatywę 
ustawodawczą, 
podpisaną przez 
prezydentów 
i burmistrzów 54 miast  
w Polsce, które odwiedził 
Jan Paweł II.  
Należy do nich także 
Radom. (…)  
Ufam, że przywrócenie 
dnia wolnego  
od pracy w uroczystość 
Objawienia Pańskiego 
podkreśli znaczenie  
tego święta  
dla nas, katolików, 
i jeszcze bardziej  
zwróci naszą uwagę  
na jego wymiar  
misyjny oraz 
ekumeniczny.  
Już teraz dziękuję 
wszystkim  
za zaangażowanie się 
w organizowanie  
akcji zbierania  
podpisów (18–25 maja) 
oraz za przychylność  
dla tej inicjatywy. 
Otoczmy to działanie 
naszymi modlitwami..

Z odezwy do wiernych  
odczytanej  
w kościołach diecezji 11 maja  
w sprawie poparcia projektu  
ustawy o przywrócenie  
święta Trzech Króli  
jako dnia wolnego od pracy.

kr
ys

ty
n

a 
Pi

O
tr

O
w

sk
a

Święto 
bibliotekarzy
Radom. Dzień Bibliotekarza i 
Bibliotek obchodzono w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Anna Skubisz 
podsumowała miniony dla biblio-
tekarzy dobry rok. Ani jedna 
biblioteka w Radomiu i w powiecie 
nie została zlikwidowana, trwa 
komputeryzacja placówek, a ich 
pracownicy podwyższają swoje 
kwalifikacje, poprawia się baza 
biblioteczna. W tym roku miasto 
przeznaczyło na zakup książek 
do radomskich bibliotek cztery 
razy więcej funduszy niż w latach 
poprzednich, czyli 200 tysięcy 
złotych. Zasłużeni bibliotekarze 
otrzymali odznaczenia – Medal 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich.  kp

Anna Skubisz

Warsztaty na temat 10 zasad KSM – ich uczestnicy za pomocą 
pantomimy mieli pokazać, jak powinien zachowywać się  
KSM-owicz
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Imię szkoły

Grabowiec. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Grabowcu za patro-
na przyjęła papieża Jana Pawła II. 
Uroczystość nadania szkole imienia 
rozpoczęła polowa Msza św. pod 
przewodnictwem bp. Zygmunta 
Zimowskiego. Wtedy też nastąpiło 
poświęcenie sztandaru szkoły. Akt 
Nadania PSP w Grabowcu im. Jana 
Pawła II odczytał wójt R. Borka. 
Dopełnieniem uroczystości było 
poświęcenie pamiątkowej tablicy, 

na której znajduje się popiersie 
Jana Pawła II, i napis: „Od Was, 
młodych, zależy przyszłość. Do 
Was należy odpowiedzialność 
– Jan Paweł II”. Gościem specjal-
nym uroczystości był absolwent 
szkoły, ambasador RP na Ukrainie 
Wiesław Osuchowski, który 
zaprosił grupę dzieci biorących 
udział w okolicznościowej aka-
demii na kilkudniowy pobyt na 
Ukrainie. 

Bp Zygmunt Zimowski poświęcił sztandar Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Grabowcu

m
ar

Ze
n

a 
m

ił
ek

-D
Zi

k
m

ar
ta

 D
ek

a

Adoracja harcerzy
Radom. W wigilię przed zesła-
niem Ducha Świętego harcerze 
ze Stowarzyszenia Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza” Federacja 
Skautingu Europejskiego uczest-
niczyli w adoracji w kaplicy 
Duszpasterstwa Akademickiego 
przy ul. Prusa. Adorację przygo-
towaną przez młodzież z kręgu 
wędrowników św. Brata Alberta 
oraz z ogniska przewodniczek 
św. Królowej Jadwigi prowadził 
duszpasterz kręgu ks. Marek 
Adamczyk. Pierwszą tak przez 
młodych przeżywaną wigilię 
Zielonych Świąt poprzedziła rada 
hufca. Adoracja w wigilię Zesłania 
Ducha Świętego ma stać się stałym 
elementem formacji i ewangeliza-
cji; w przyszłości będą mogli w 
niej uczestniczyć także wierni w 
parafiach.  zg

Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży. W siedzibie Dusz-
pasterstwa Akademickiego w 
Radomiu przy ul. Prusa 6 odby-
ło się szkolenie dla kandydatów 
przygotowujących się do złożenia 
przyrzeczenia, które odbędzie się 
w listopadzie. Będzie ono połączo-
ne z obchodami 15-lecia istnienia 
KSM w naszej diecezji. Z różnych 
oddziałów do Radomia przyjechało 

30 osób. Podczas szkoleń mówiono 
o strukturach KSM, jego zasadach 
i formacji, jaka jest tu prowadzona. 
Mszę św. odprawił diecezjalny asy-
stent KSM ks. Leszek Domagała. W 
homilii mówił o patronach stowa-
rzyszenia: bł. Karolinie Kózkównie 
i św. Stanisławie Kostce. Podczas 
dwudniowego spotkania był też 
czas na wspólne śpiewy i rozmo-
wy, co sprzyjało integracji.  md

Przed przyrzeczeniem
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Dla dzieci, i nie tylko, wielką frajdą była możliwość wzięcia  
do ręki prawdziwych karabinów

Pielgrzymi z Domaszna w Częstochowie
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lipsko–Piotrawin. Po raz ósmy 
odbyła się Piesza Pielgrzymka 
Młodzieży Dekanatu Lipskiego. 

Do młodych dołączyli pielgrzymi 
z Wysokiego Koła i żołnierze. – W 
tym roku nasza pielgrzymka stała 
się Wielkim Świętem Krzyża – 
mówi organizator ks. Sławomir 
Ziółek. – Młodzież przygotowała 
w szkołach i w domu własne krzy-
że, które zabraliśmy na pielgrzymi 
szlak. W drodze młodym przewo-
dził ks. Tomasz Gaik, a w sanktu-
arium św. Stanisława, gdzie trady-
cyjnie gościny udzielił kustosz ks. 
Tadeusz Walczuk, Mszy św. prze-
wodniczył bp Stefan Siczek. Grał 
zespół „Garaż” z Wójcina. Wśród 
pielgrzymów znalazła się grupa 
alumnów. – Bardzo utkwiły mi w 
pamięci słowa homilii bp. Stefana. 
Mówił o naszych bohaterach, któ-
rzy czerpali odwagę, wzywając 
mocy Ducha Świętego – wspomi-
na alumn Robert Matysiak.  zn

Pielgrzymi właśnie 
przeprawili się przez Wisłę.  
Galeria zdjęć z pielgrzymki 
na www.parafialipsko.
neostrada.pl 
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Pielgrzymka młodych

Zostać zawodowym żołnierzem

Opoczno. Żołnierze wojsk 
lotniczych z Tomaszowa Mazo-
wieckiego zachęcali młodych 
ludzi do wstąpienia do wojska. 
Przed Domem Kultury stanął 
namiot i samochody wojskowe. 
Na stolikach rozłożono karabi-
ny i różnorodny sprzęt, którym 

posługują się żołnierze. Oni sami 
informowali: – Wojsko szuka kan-
dydatów na zawodowych szerego-
wych oraz szeregowych nadter-
minowych. Wymogi to ukończone 
co najmniej gimnazjum, młody 
wiek, dobre zdrowie i bycie nie-
karanym.  zn

Jubileuszowe pielgrzymowanie
Domaszno. W 20. rocznicę przy-
wiezienia z Częstochowy obrazu 
Czarnej Madonny dla powstają-
cej wówczas parafii wyruszyła 
na Jasną Górę autokarowa piel-
grzymka. Intencja dziękczynna 
towarzyszyła dorosłym, młodzie-
ży przygotowującej się do bierz-
mowania, dzieciom komunijnym 
i rocznicowym. Opiekę nad nimi 
roztoczyły wraz z rodzicami 

nauczycielki PSP w Domasznie. 
Wśród pielgrzymów obecny był 
pochodzący z parafii michalita ks. 
Jerzy Sosiński, który wraz z pro-
boszczem ks. Edwardem Swatem, 
sprawował Mszę św. w kaplicy 
Cudownego Obrazu. W drodze 
na Jasną Górę pielgrzymi gościli 
u Matki Bożej Świętorodzinnej w 
Studziannie. 
 es

Konkurs Fotograficzny

Gorąco polecamy

Zakrzew. Już tylko do końca 
maja pod adresem parafii rzym-
skokatolickiej pw. św. Jana 
Chrzciciela (Zakrzew 53, 26-652 
Zakrzew) można nadsyłać 
zgłoszenia do I Diecezjalnego 
A m ator sk ie go  Kon k u r s u 
Fotograficznego, któremu patro-
nuje „Gość Niedzielny”.  Konkurs 

zorganizowało Stowarzyszenie 
Zakrzew – WSPÓLNA DROGA i 
parafia rzymskokatolicka pw. św. 
Jana Chrzciciela. Regulamin i for-
mularz zgłoszeniowy do pobrania 
na stronie www.janchrzciciel.org 
lub www.wspolnadroga.org. Dla 
zwycięzców przewidziane są 
atrakcyjne nagrody.  md

Do Niego należy czas. To ty- 
tuł wspomnień ks. Eugeniusza 
Klimińskiego, pallotyna, który 
właśnie obchodzi złoty jubileusz 
święceń kapłańskich. Narrację 
rozpoczyna we wsi Jaworzno. 
Trzeci rozdział wspomnień nosi 
tytuł „Czas wielkiej parafii” i odno-
si się do radomskiego okresu życia 
księdza jubilata. Ks. Klimiński pra-
cował tu w latach 1984–1993. Był 

rektorem domu zakonnego księ-
ży pallotynów. To on rozpoczął 
budowę kościoła pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP. Zainicjował też 
szereg dzieł duszpasterskich, a 
wśród nich najstarsze radomskie 
hospicjum. Radomski rozdział to 
także wspomnienia wielu osób, 
które czynnie włączały się w 
prace budowlane i duszpaster-
skie.  zn
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Inauguracja Dzieła Biblijnego w sanktuariach maryjnych

W zdrowym Dziele

Chór Miasta Radomia „Sancti Casimiri Cantores Radomienses” 

Koncertowali w Niemczech

C hciałbym wyrazić głęboką 
wdzięczność bp. Zygmuntowi 

Zimowskiemu za wielką troskę, 
jaką otacza rozwijające się Dzieło 
Biblijne im. Jana Pawła II w na-
szej diecezji – mówi moderator 
dzieła, ks. dr Jacek Kucharski, 
i dodaje: – Dzieło Biblijne to nie 
konkurencja w stosunku do już 
istniejących wspólnot i grup pa-
rafialnych, ale jeszcze jedna nowa 
alternatywa dla wszystkich, któ-
rzy nie odnaleźli dotąd swojego 
miejsca w ramach parafii. Dzieło 
może się stać doskonałą pomocą 
dla wszystkich, którzy poprzez 
formację biblijną będą pogłębiać 
więź z parafią i tym samym ze 
wspólnotą Kościoła.

Inauguracja Dzieła Biblijnego 
odbyła się we wszystkich sanktu-
ariach maryjnych naszej diecezji 

oraz w kaplicy radomskiego Wyż-
szego Seminarium Duchownego. 
Na nabożeństwa przybywali 
duszpasterze oraz ci, którzy chcą 
budować struktury Dzieła. – Mam 
nadzieję – mówi Ewa Nowak – że 
Dzieło Biblijne pozwoli nam, świec-
kim, jeszcze głębiej rozumieć to, co 
przez karty Pisma Świętego mówi 
do nas Pan Bóg.

Nabożeństwom Słowa Bożego 
przewodniczyli wszyscy biskupi 
naszej diecezji oraz ks. inf. Jerzy 
Banaśkiewicz. Na każdym na-
bożeństwie obecny był modera-
tor Dzieła ks. Kucharski, który 
wprowadzał w lekturę tekstów 
biblijnych. On sam podkreśla, że 
do czytania Pisma Świętego – zda-
niem św. Bonawentury – potrzeba 
czterech cnót: pokory, czystości, 
wiary i pilności.

W spotkaniach inaugurują-
cych Dzieło Biblijne wzięło udział 
ogółem około dwustu kapłanów, 
obok nich także siostry zakonne 
i katecheci świeccy. 

– Obecne dokonania to dopie-
ro początek drogi – przypomina 
ks. Kucharski. – Poprzez warszta-
ty biblijne, szkolenia dla liderów 
parafialnych grup biblijnych, 
lektorów pragniemy przyjść 

z pomocą duszpasterzom i wier-
nym. Prowadzenie zaś kursów 
języków biblijnych i wykładów 
poświęconych szeroko pojętej 
problematyce biblijnej ma za 
zadanie rozwijać w nas kulturę 
biblijną. Nieodłącznym elemen-
tem formacji staną się również 
rekolekcje biblijne dla osób du-
chownych i świeckich.

Ks. Zbigniew Niemirski

„Jesteście solą ziemi” – czytali wspólnie obecni  
na nabożeństwach. W każdym z sanktuariów 
oraz w seminarynej kaplicy odbyło się 
nabożeństwo Słowa Bożego, inaugurujące prace 
Dzieła Biblijnego w naszej diecezji.

Ks. Jacek Kucharski wprowadza w lekturę tekstów biblijnych
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Promowali Radom, 
przyczyniając się do 
rozwoju współpracy 
kulturalnej 
z przyszłym miastem 
partnerskim  
– Magdeburgiem.

C hór M ia s t a R adom ia 
„Sancti Casimiri Cantores 

Radomienses” pod dyrekcją 
ks. Wojciecha Szarego przeby-
wał w Niemczech na zaprosze-
nie Foerderkreis Biederitzer 
Kantorei e.V. – Współpraca zo-
stała nawiązana listownie już we 

wrześniu dzięki Krzysztofowi 
Blau z Towarzystwa Polsko- 
-Niemieckiego z Magdeburga 
oraz przewodniczącemu FK 
Biederitzer Kantorei e.V. prof. 
Reinhardowi Szibor. – Zostaliśmy 
zaproszeni do Magdeburga na 
Europejską Noc Chórową. Nasz 
wyjazd był możliwy dzięki wspar-
ciu finansowemu władz Radomia 
w osobie prezydenta Andrzeja 
Kosztowniaka – informuje prezes 
chóru Maria Banach.

Radomscy chórzyści za-
trzymali się na przedmieściach 
Magdeburga w Biederitz. Tam 
zostali przydzieleni do rodzin 
chórowych. Wspólnie z chórem 
z Biederitz udali się na wycieczkę 

do Berlina. W programie było 
m.in. zwiedzanie Reichstagu i po-
zostałości muru berlińskiego. Na-
stępnego dnia poznawali zabytki 
Magdeburga, a wieczorem odby-
ła się Europejska Noc Chórowa. 
Rozpoczął ją koncert Biederitzer 
Kantorei z orkiestrą i solistami; 
wykonano m.in. Telemanna i Ba-
cha. Następnie zaśpiewał Chór 
Miasta Radomia. W repertuarze 
znalazły się polskie utwory do 
słów Jana Kochanowskiego oraz 
utwory po łacinie. Po krótkiej prze-
rwie wspólnie zaśpiewano „Kyrie” 
Claudio Monteverdiego. Na zakoń-
czenie wszyscy zostali zaproszeni 
na kolację i świętowanie w sali pa-
rafialnej przy kościele św. Piotra. 

Ostatniego dnia pobytu chórzy-
ści zaśpiewali jeszcze podczas 
Mszy św. w kościele w Biederitz, 
wzbogacając ją małym koncertem. 
– Potem wymieniliśmy się adre-
sami, zrobiliśmy wspólne zdjęcia 
i wyjechaliśmy do domu. Zebrali-
śmy bardzo pochlebne recenzje 
zarówno z koncertu w Magdebur-
gu, jak i w Biederitz. W niemiec-
kiej gazecie „Volksstime” ukazał 
się artykuł poświęcony naszemu 
chórowi. Może wydawać się to 
dziwne, ale w ciągu czterech dni 
nawiązała się między nami nić 
przyjaźni, czego dowodem mogą 
być łzy na pożegnanie płynące za-
równo z niemieckich, jak i polskich 
oczu – mówi Maria Banach. md
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Za wszelką cenę chcieli znaleźć 
wroga wewnętrznego. Realizując 
swoje zadania, dopuszczali się 
szczególnych okrucieństw.

W ramach Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego powoła-
no strukturę, która w pewnym 
momencie przybrała formę X De-
partamentu, a miała zająć się szu-
kaniem i zebraniem materiałów 
mających dowodzić odstępstwa 
Władysława Gomułki i pokazać, 
że jest on wrogiem wewnętrznym. 
Tej historii poświęcona jest wysta-
wa w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Radomiu, a zatytułowana 
„Z archiwum X Departamentu”. 

Po raz pierwszy zaprezentowa-
no ją w marcu 2006 roku w War-
szawie i od tej pory pokazywana 
była w wielu miastach w Polsce.  
Tłumaczy ona, w jaki sposób 
w ramach systemu komuni-
stycznego mogło dojść do tego, 
że nawet komuniści poszukiwa-
li wrogów w ramach własnego 
systemu. – To historia po części 
obłędnej ideologii, która nawet 
najwierniejszych z wiernych 
mogła uczynić wrogami systemu 
komunistycznego, co mogło koń-
czyć się nawet wyrokiem śmierci 
– mówił podczas otwarcia wysta-
wy dr Paweł Sasanka z Instytutu 
Pamięci Narodowej. 

Z dokumentów zaprezen-
towanych na wystawie można 
dowiedzieć się, jak absurdalnie 
budowano oskarżenia, przeczy-
tać akty oskarżenia, stenogramy 
z przesłuchań oraz relacje pra-
sowe. Ilustrowana jest wieloma 
fotografiami. Pokazuje, czym był 
komunizm i skłania do refleksji. 

Można powiedzieć, że jest dla 
młodych ludzi bardzo dobrą lekcją 
współczesnej historii. I młodzieży 
na szczęście na otwarciu wystawy 
nie zabrakło, choć, jak sami mówi-
li, ten rozdział naszej historii nie 
jest im dobrze znany. Wystawa 
będzie dostępna dla zwiedzają-
cych do końca maja. kmg

W 2004 roku w radom-
skim IV Liceum Ogólno-

kształcącym im dr. Tytusa 
Chałubińskiego przy ul. Ma- 
riackiej powstała sekcja dwuję-
zyczna z językiem hiszpańskim. 
Uczniowie w tej klasie nie tylko 
uczą się języka hiszpańskiego, 
ale poznają kulturę tego kraju, 
jego historię i geografię. Sekcja ma 
ogromne znaczenie dla naszego 
regionu, jest także jedną z czter-
nastu dwujęzycznych sekcji dzia-
łających w Polsce. W ubiegłym 
roku uczniowie IV LO z dużym 
sukcesem zorganizowali Dzień 
Kultury Hiszpańskiej. W tym 
roku z większym rozmachem 
organizują go po raz drugi. Do 
udziału w nim organizatorzy 
zapraszają wszystkich, którzy 
interesują się kulturą tego kraju, 
liczą także na to, że wezmą w nim 
udział gimnazjaliści, którzy za-
mierzają w przyszłości uczyć się 
języka hiszpańskiego. 

– Na nasze zaproszenie przyje-
dzie do Radomia Conrado Moreno, 

Hiszpan znany z programu „Euro-
pa da się lubić”. Będzie on razem 
z uczniami IV LO przygotowywał 
charakterystyczne hiszpańskie 
potrawy. Będzie też ich degusta-
cja. To wspólne gotowanie sfilmu-
je ekipa telewizyjna – mówił na 
konferencji prasowej poświęconej 
II Dniom Kultury Hiszpańskiej 
Antonio Luis Carrascosa-Gonza-
lez, nauczyciel geografii i historii. 
Niespodzianek będzie więcej, jak 
choćby interaktywna konferen-
cja, podczas której będzie można 
usłyszeć i zobaczyć przedstawi-
cieli różnych regionów tego kra-
ju. Dla chętnych przewidziana 
jest nauka podstawowych słów 
w języku hiszpańskim. Będzie 
pokaz tańców latynoamerykań-
skich, w wykonaniu profesjo-
nalnych tancerzy, oraz taniec 
flamenco w wykonaniu uczniów. 
Innowacją tego dnia będzie kon-
kurs literacki. Nie zabraknie 
pokazu filmowego i występu 
popularnego hiszpańskiego ze-
społu NoWayOut. 

Uczniowie i pracownicy li-
ceum przy współpracy z funda-
cją „Mam marzenie”  postanowili 
spełnić marzenie  ciężko chorego 
Marcina, który chce wyjechać do 
Hiszpanii. Dochód ze sprzedawa-
nych podczas imprezy cegiełek-
gadżetów związanych z Hiszpanią 

zostanie przeznaczony na ten 
wyjazd. 

Dzień kultury hiszpańskiej 
zaplanowany jest na 30 maja w Ra-
domiu, w Liceum Chałubińskie-
go, a do udziału w nim zapraszają 
organizatorzy.

Krystyna Piotrowska

Dzień Kultury Hiszpańskiej w radomskim liceum

Od kuchni do tańca

Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

Z tajnych archiwów

Będzie można nauczyć się podstaw języka 
hiszpańskiego. Hiszpan Conrado Moreno, znany 
z programu „Europa da się lubić”, przygotuje 
tradycyjne dla jego kraju potrawy.

O wystawie opowiadał  
dr Paweł Sasanka 
z Instytutu Pamięci 
Narodowej

Do udziału w II Dniu Kultury Hiszpańskiej w IV LO w Radomiu 
zapraszają Antonio Luis Carrascosa-Gonzalez, nauczyciele 
i uczniowie oddziału dwujęzycznego z językiem hiszpańskim
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Arkadiusz Bernat 
Z parafii pw. św. 

Jacka i św. Katarzyny 
w Odrowążu. Urodził 
się 14 sierpnia 1983 r. 
w Końskich. W czasie 
formacji seminaryj-
nej zaangażowany był 
w Ruch Światło–Ży-
cie, Fundację „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” 
i koło misyjne. Jego 
hobby to wędkarstwo, 

szachy i siatkówka.  Pracę magisterską pt. „Li-
turgia sakramentu święceń w świetle »Obrzę-
dów sakramentu święceń biskupa, prezbiterów 
i diakonów«” napisał pod kierunkiem ks. prof. 
UKSW dr. hab. Kazimierza Matwiejuka. 

Aureliusz Bociarski
Z parafii pw. Świę-

tego Krzyża w Kozie-
nicach. Urodził się 26 
maja 1981 r. w Kozie-
nicach. W czasie for-
macji seminaryjnej 
zaangażowany był 
w duszpasterstwo 
harcerzy. Jego hobby 
to turystyka górska 
i akwarystyka.  Pracę 
magisterską pt. „Wol-

ność osoby ludzkiej w kazaniach ks. Jerzego 
Popiełuszki” napisał pod kierunkiem ks. prof. 
UKSW dr. hab. Bogumiła Gacki MIC.

Jan Chudyba
Z parafii pw. 

W n i e b o w z i ę c i a 
NMP w Iłży. Urodził 
się 25 kwietnia 1982 r. 
w Rzeszowie. W cza-
sie formacji semina-
ryjnej zaangażowany 
był w duszpasterstwo 
p i e l g r z y m k o w e , 
Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzie-
ży, duszpasterstwo 

niepełnosprawnych. Jego hobby to muzyka 

i śpiew, sport, taniec, ogrodnictwo, rysowanie 
i zwierzęta.  Pracę magisterską pt. „Zadania 
rodziny chrześcijańskiej w świetle adhortacji 
apostolskiej Jana Pawła II »Familiaris consor-
tio« oraz Programu Katechezy Parafialnej 
Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych z 2004 
r.” napisał pod kierunkiem ks. dr. hab. Stani-
sława Łabendowicza. 

Michał Faryna
Z parafii pw. śś. 

Cyryla i Metodego 
w Radomiu. Urodził 
się 16 września 1983 r. 
w Warszawie. W cza-
sie formacji semina-
ryjnej zaangażowany 
był w duszpaster-
stwo pielgrzymko-
we, duszpasterstwo 
niepełnosprawnych, 
Katolickie Stowarzy-

szenie Młodzieży i Oazę Domowego Kościoła. 
Jego hobby to muzyka pop i w wolnych chwi-
lach jazda na rowerze.  Pracę magisterską pt. 
„Przygotowanie do sakramentu bierzmowa-
nia w świetle dokumentów katechetycznych 
Kościoła i literatury katechetycznej” napi-
sał pod kierunkiem ks. dr. hab. Stanisława 
Łabendowicza.

Norbert Figura
Z parafii pw. 

św. Pawła Apostoła 
w Radomiu. Urodził 
się 31 grudnia 1983 r. 
w Radomiu. W czasie 
formacji seminaryj-
nej zaangażowany 
był w duszpasterstwo 
i pomoc osobom nie-
pełnosprawnym oraz 
Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży. 

Jego hobby to muzyka – przede wszystkim 
religijna, śpiew, gra na organach (amatorsko – 
samouk) i sport – bardzo lubi jazdę na rowerze.  
Pracę magisterską pt. „Kult Najświętszej Maryi 
Panny w świetle Dyrektorium o pobożności lu-
dowej i liturgii napisał pod kierunkiem ks. prof. 
UKSW dr. hab. Kazimierza Matwiejuka. 

Łukasz Filipkowski
Z parafii pw. św. 

Bartłomieja w Brzó-
zie. Urodził się 18 
maja 1980 r. w Pion-
kach. W czasie for-
macji seminaryjnej 
zaangażowany był 
w Fundację „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”, 
koło trzeźwościowe, 
pracę z młodzieżą 
i pielgrzymki. Jego 

hobby to turystyka, jazda na nartach, pły-
wanie i dobra książka.  Pracę magisterską 
pt. „Religijność młodzieży szkół licealnych 
w Kozienicach” napisał pod kierunkiem ks. 
prof. UKSW dr. hab. Kazimierza Bełcha. 

Wiktor Głuszek
Z parafii pw. św. 

Mikołaja w Końskich. 
Urodził się 15 czerw-
ca 1982 r. w Opocznie. 
W czasie formacji se-
minaryjnej zaanga-
żowany był w Ruch 
Światło–Życie, har-
cerstwo „Zawisza”, 
pielgrzymki. Jego 
hobby to muzyka, 
gra na gitarze, foto-

grafia.  Pracę magisterską pt. „Egzorcyzm 
jako sakramentale Kościoła według Rytuału: 
»Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne«” na-
pisał pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. 
Kazimierza Matwiejuka. 

Marek Okoń
Z parafii pw. 

Chrystusa Odkupi-
ciela w Końskich. 
Urodził się 15 czerw-
ca 1981 r. w Stąpor-
kowie. W czasie 
formacji seminaryj-
nej zaangażowany 
był w harcerstwo 
i Ruch Światło–Życie. 
Ma zainteresowania 
plastyczne.  Pracę 

magisterską pt. „Ideał kapłana w »De officis 
ministrorum« św. Ambrożego” napisał pod 
kierunkiem ks. dr. Piotra Turzyńskiego. 

Neoprezbiterzy 2008Szesnastu diakonów naszej diecezji rozpoczyna 
w Dąbrówce rekolekcje przed święceniami kapłańskimi, 
które przyjmą 31 maja. Zakończyli sześcioletnią formację 
intelektualną i duchową w radomskim Wyższym 
Seminarium Duchownym, a w ostatnich miesiącach 
odbywali na parafiach praktyki duszpasterskie. 
Niebawem zostaną posłani na swe pierwsze parafie.
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Sebastian Osiński
Z parafii pw. 

Chrystusa Dobrego 
Pasterza w Radomiu. 
Urodził się 30 maja 
1982 r. w Radomiu. 
W czasie formacji se-
minaryjnej zaangażo-
wany był w Fundację 
„Dzieło Nowego Ty-
siąclecia”, Katolickie 
Stowarzyszenie Mło-
dzieży, Oazę Rodzin 

i piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Jego hobby 
to turystyka górska, teatr, gra na instrumentach 
(fortepian, flet poprzeczny), śpiew, muzyka. Jest 
wokalistą seminaryjnego zespołu „Boanerges”.  
Pracę magisterską pt. „Rodzina i rodzicielstwo 
jako komunia osób na podstawie artykułów 
kard. Karola Wojtyły” napisał pod kierunkiem 
ks. prof. UKSW dr. hab. Bogumiła Gacki MIC. 

Leszek Seweryn
Z parafii pw. św. 

Leonarda w Mircu. 
Urodził się 9 marca 
1978 r. w Starachowi-
cach. W czasie forma-
cji seminaryjnej zaan-
gażowany był w koło 
misyjne, pomoc oso-
bom niepełnospraw-
nym i pielgrzymki. 
Obok teologii intere-
suje go wszystko, co 

jest związane z informatyką oraz nauki ścisłe, 
szczególnie chemia i fizyka. Chętnie uprawia 
turystykę rowerową.  Pracę magisterską pt. „La-
dislaus Boros i Joseph Ratzinger: dwa spojrzenia 
na wydarzenie śmierci” napisał pod kierunkiem 
ks. prof. UKSW dr. hab. Ignacego Bokwy. 

Norbert Skawiński
Z parafii pw. Pod-

wyższenia Krzyża 
Świętego w Zwoleniu. 
Urodził się 20 listopada 
1983 r. w Kozienicach. 
W czasie formacji se-
minaryjnej zaangażo-
wany był w Katolickie 
Stowarzyszenie Mło-
dzieży, koło misyjne, 
pielgrzymki piesze, 

pomoc osobom niepełnosprawnym. Interesuje 
się piłką nożną i motoryzacją.  Pracę magisterską 
pt. „Godność osoby i godność narodu w świetle 
wypowiedzi Jana Pawła II. Okres stanu wojen-
nego” napisał pod kierunkiem ks. prof. UKSW 
dr. hab. Bogumiła Gacki  MIC.

Marcin Szymczyk
Z parafii pw. św. 

Jadwigi Królowej 
w Radomiu. Urodził 
się 9 września 1982 
r. w Kozienicach. 
W czasie formacji 
seminaryjnej zaan-
gażowany był w Ruch 
Światło–Życie, scho-
lę, prowadzenie grup 
ministranckich. Jego 
hobby to motocykle, 

muzyka (gra w zespole Boanerges), komputery 
i piłka nożna.   Pracę magisterską pt. „Perso-
nalizm relacyjny Martina Bubera w świetle 
książki »Ja i Ty«” napisał pod kierunkiem ks. 
prof. UKSW dr. hab. Bogumiła Gacki MIC. 

Łukasz Ślęzak
Z parafii pw. św. 

Jana Nepomucena 
w Przysusze. Urodził 
się 24 sierpnia 1981 r. 
w Przysusze. W czasie 
formacji seminaryjnej 
zaangażowany był 
w koło misyjne i dusz-
pasterstwo harcerzy. 
Jego hobby to turysty-
ka.   Pracę magisterską 
pt. „Elementy teologii 

w poezji św. Efrema” napisał pod kierunkiem 
ks. dr. Piotra Turzyńskiego. 

Grzegorz Świercz
Z parafii pw. 

Wniebowzięcia NMP 
w Stąporkowie. Uro-
dził się 29 kwietnia 
1972 r. w Końskich. 
Jeszcze przed wstąpie-
niem do seminarium 
związał się z ruchem 
Odnowy w Duchu 
Świętym. W czasie 
formacji seminaryjnej 

zaangażował się w pomoc dzieciom niepełno-
sprawnym intelektualnie i pracę z harcerzami. 
Interesuje się historią, lubi chodzić po górach, 
jeździć na rowerze, pływać i biegać.   Pracę ma-
gisterską pt. „Dogmatyczne podstawy niewol-
nictwa Maryjnego według kard. Wyszyńskiego 
i kard. Wojtyły” napisał pod kierunkiem ks. 
prof. UKSW dr. hab. Bogumiła Gacki MIC. 

Piotr Woszczyk COr
Z parafii pw. Matki 

Bożej Królowej Świa-
ta w Radomiu. Urodził 
się 20 października 
1979 r. w Skarysze-
wie. W czasie for-
macji seminaryjnej 
zaangażowany był 
w scholę parafialną, 
harcerstwo „Zawi-
sza” i prowadzenie 
grup ministranckich. 

Interesuje go wojsko, muzyka, medycyna. Lubi 
turystykę i sport.   Pracę magisterską pt. „Idea 
Oratorium według Johna Henry Newmana” 
napisał pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. 
hab. Bogumiła Gacki MIC.

Jarosław Zieliński
Z parafii pw. św. 

Józefa Oblubieńca 
NMP w Jedlni Let-
nisko. Urodził się 9 
czerwca 1983 r. w Ra-
domiu. W czasie for-
macji seminaryjnej 
zaangażowany był 
w Ruch Światło–Ży-
cie, Fundację „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” 
i pracę z młodzieżą. 

Lubi teatr, dobrą książkę, wędrówki po górach 
i aktywny wypoczynek.   Pracę magisterską 
pt. „Rzeczy ostateczne w »De Civitate Dei« św. 
Augustyna” napisał pod kierunkiem ks. dr. 
Piotra Turzyńskiego. 

opracowały 
Marta Deka i Krystyna Piotrowska

Neoprezbiterzy 2008

Księżom Neoprezbiterom składamy  
najlepsze życzenia wytrwania w powołaniu 
i radości z wierności kapłańskiej służbie. 
A do życzeń dodajemy serdeczną modlitwę. 

redakcja 
i czytelnicy
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Za rok parafia będzie 
świętować 700 lat 
swego istnienia, 
a wtedy też 70 lat 
swej obecności 
we wspólnocie 
obchodzić będą 
siostry misjonarki 
św. Benedykta.

N a dzień przed wybuchem 
II wojny światowej siostry 

benedyktynki sprowadził do 
parafii ks. Jan Wiśniewski, ów-
czesny proboszcz i pasjonat 
historii, duszpasterz i regiona-
lista, autor czternastotomowej 
monografii dekanatów dzisiejszej 
diecezji kieleckiej, radomskiej 
i sandomierskiej.

Historyk  
i historia

– Byłam przy jego śmierci – 
wspomina Maria Józwik zd. Słoń. 
Przygotowywałam się wtedy do 
I Komunii św. Byłam na plebanii. 
Ucałowałam jego rękę. Pożegna-
łam go.

Ks. Wiśniewski został po-
chowany na miejscowym cmen-
tarzu w 1943 r. W Borkowicach 
proboszczował przez 30 lat. 
Jego imieniem została nazwana 

główna ulica, a z jego dorobku 
korzystają dziś historycy.

W dziejach borkowickiej pa-
rafii istniało kilka drewnianych 
świątyń, a najstarszą  w roku 1309 
ufundował Mikołaj, dziedzic Bor-
kowic. Ostatecznie – w połowie 
XIX w. – zbudowano świątynię 
murowaną. Perłą wśród zabyt-
ków jest ołowiana figura św. 
Antoniego. 360 lat temu w Górze 
Machnowskiej pod Kielcami gór-
nik Hilary Mala znalazł trzy bry-
ły ołowiu. Z nich odlano figury 
Matki Bożej dla kieleckiej kate-
dry, św. Barbary dla Karczówki 
w Kielcach i św. Antoniego. 

Dekarze i blacharze
Wspólnota borkowicka to 

typowo wiejska parafia, gdzie 
ludzie pracują na roli i są głęboko 

przywiązani do swej wiary i ko-
ścioła. Sporo wyjeżdża za pracą, 
zarówno do pobliskiej Przysuchy 
i Warszawy, jak też do Anglii, 
Norwegii i Irlandii. Specjalnością 
regionu w ostatnich latach stali 
się rzemieślnicy dekarze i bla-
charze. Ich dziełem są pokrycia 
dachów na niejednej świątyni 
naszej diecezji. 

Wierni gromadzą się we 
wspólnotach kół Żywego Ró-
żańca i w dwóch grupach mo-
dlitewnych. Dumą parafii jest 
kilkudziesięcioosobowa grupa te-
atralna – dzieło wikariusza oraz 
świetlica i przedszkole, które 
prowadzą siostry. One też zaan-
gażowały się w koordynowanie 
prac charytatywnych na rzecz 
najbardziej potrzebujących.

Ks. Zbigniew Niemirski

Zdaniem 
proboszcza

Zaledwie 
w miesiąc po 
moim przyjściu 
do borkowic 
trzeba było 
przeprowadzić 

remont dachu. i wtedy 
zobaczyłem, jak 
bardzo parafianie są 
przywiązani do swej 
świątyni. Doświadczałem 
tego wielokrotnie. 
wspólnie udało nam się 
przeprowadzić wiele prac 
w kościele, i na cmentarzu. 
Jestem bardzo wdzięczny 
za wszelką pomoc 
i zaangażowanie. 
Z uznaniem patrzę na pracę 
wikariusza ks. tomasza 
Pastuszki, który od kilku 
lat organizuje przeglądy 
teatrów religijnych. U nas 
założył grupę teatralną, 
która występowała 
w wielu miejscach poza 
borkowicami. bardzo 
dziękuję siostrom za 
wszelkie prace i pomoc 
w parafii. ich świadectwo 
przez 70 lat zaowocowało 
12 powołaniami zakonnymi 
z naszej parafii. Cieszy mnie 
bardzo życzliwość władz 
gminnych i istniejących na 
terenie parafii szkół.
Ciekawostką naszej parafii 
jest kapliczka ustawiona 
na najwyższym wzgórzu. 
Do niej co roku w ostatnią 
niedzielę maja wyrusza 
procesja różańcowa. w tym 
roku to miejsce wzbogaciło 
się o stacje Drogi krzyżowej.

Ks. kan. Marek Lurzyński

Święcenia kapłańskie  
– 3 Vi 1978 r. wikariaty: 
szewna, stąporków, sienno, 
iwaniska, Zwoleń, skarżysko- 
-kamienna – parafia  
pw. św. Józefa z misją budowy 
nowego kościoła.  
Probostwo w borkowicach  
od 1994 r.

Panorama parafii Parafia pw. Świętego Krzyża w Borkowicach

Przed jubileuszami

Siostry misjonarki św. Benedykta w Borkowicach mają swój 
najstarszy dom zakonny w Polsce

Zapraszamy  
na Msze św. 

W niedziele i święta 
– 8.30, 10.00, 12.00, 16.00
W dni powszednie 
– 7.00, 7.30
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