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Ten obóz był nie tylko 
czasem wypoczynku, 
ale dawał także 
okazję do modlitwy. 
Mobilizował również 
do zespołowego 
działania tych, którzy 
angażują się w życie 
parafii.

O tym niezwykłym miejscu, ma-
lowniczym i wyjątkowym, już 

nie raz wspominaliśmy na łamach 
naszej gazety. Tym razem zaglądamy 
tam, żeby podpatrzeć, jak młodzi lu-
dzie wykorzystują swój wakacyjny 
czas. Po raz pierwszy do Ośrodka 
Edu kac y jno- Cha r y tat y w nego 
„Emaus” w Turnie koło Białobrzegów 
przyjechały dzieci i młodzież z grup 
duszpasterskich przy parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego w Przysusze. Jak 
sami mówią, czuli się tam jak w domu, 
choćby z tego powodu, że kaplica na 
terenie ośrodka jest pod takim sa-
mym wezwaniem jak ich parafialny 

kościół. Poza tym Turno urzekło ich 
swym pięknem. Każdy obozowy 
dzień wypełniony był modlitwą, 
spotkaniami formacyjnymi i śpie-
wem. Była codzienna Eucharystia. 
Pogoda sprzyjała kąpielom w Pilicy, 
spływom kajakowym, spacerom po 
okolicznych lasach. Wieczorami, 

choć niejednokrotnie zmęczeni, mieli 
jeszcze siły na ognisko i wspólną za-
bawę. Obozowicze są bardzo wdzięcz-
ni dyrektorowi ośrodka ks. kan. 
Radosławowi Walerowiczowi i jego 
pracownikom za wszystkie atrakcje, 
jakich im dostarczono. 
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Odznaczenia i awanse

Uroczyste obchody Święta Poli-
cji Garnizonu Mazowieckiego 

miały miejsce na placu Konstytucji 
3 Maja w Radomiu. Po złożeniu 
kwiatów przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza rozpoczęła się Msza św. 
sprawowana pod przewodnictwem 
bp. Z. Zimowskiego. Następnie pod-
czas uroczystego apelu z rąk Mazo- 
wieckiego Komendanta Wojewódz-
kiego Policji nominacje otrzymali 
reprezentanci komend miejskich 
i powiatowych, oraz komendy woje-
wódzkiej. Doceniono nie tylko poli-
cjantów i pracowników policji, ale 
także osoby spoza środowiska mun-
durowych. Wśród nich znalazł się bi-
skup ordynariusz, który „Za zasługi 
dla Policji” otrzymał brązowy medal. 
Kontynuacją policyjnego święta był 
festyn rodzinny, poprzedzony musz-
trą paradną, zaprezentowaną przez 
Orkiestrę Reprezentacyjną Policji. •

Be
at

a 
O

ku
li

ń
sk

a

Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Przysuchy

Lato w „Emaus”
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Radom, 24.07.2008. W czasie obchodów Święta Policji bp Zygmunt Zimowski znalazł się 
w gronie osób, które otrzymały medal „Za zasługi dla Policji”

W czasie trwania obozu jego uczestnicy chętnie chodzili na spacery 
po okolicznym lesie 

krótko

Studenci  
w drogę
Diecezja. Po raz piąty 
z radomia na Jasną  
Górę wyruszy 
grupa 21.,  
czyli akademicka. 
Poprowadzi ją  
ks. Marek adamczyk. 
informacje dotyczące tej 
grupy pielgrzymkowej  
znajdują się na stronie 
internetowej diecezji,  
na plakatach 
oraz w siedzibie 
duszpasterstwa 
akademickiego  
przy ul. Górniczej 2  
w radomiu. 

Zakaz  
kąpieli
Siczki. Państwowy 
Powiatowy inspektor 
sanitarny w radomiu  
po zbadaniu próbek  
wody pobranych  
w lipcu zdecydował 
o zakazie kąpieli  
w zalewie w siczkach.
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Szydłowiec. Na terenie Zespołu 
Szkół im. Korpusu Ochrony 
Pogranicza 32 strzelców ze 
Związku Strzeleckiego uczestni-
czyło w Ogólnopolskim Letnim 
Obozie Szkoleniowym I okręgu 
Związku Strzeleckiego. ZS to 
organizacja, która skupia mło-
dych ludzi i rozbudza w nich 
patriotyzm. Obozowicze zdobyli 
niezbędną wiedzę z zakresu musz-
try, strzelectwa, terenoznawstwa, 
walki wręcz. Były także spotkania 
z ciekawymi ludźmi i dużo infor-
macji o historii ziemi szydłowiec-
kiej. Strzelcy uczestniczyli także 

we Mszy św. w kościele pw. św. 
Zygmunta w Szydłowcu i w uro-
czystościach religijno-patriotycz-
nych środowiska Szaraków Armii 
Krajowej w Majdowie.  mg

Adres redakcji: 26-610 Radom,
ul. Prusa 6
Telefon 048 36 32 479
Redagują: ks. Zbigniew Niemirski 
– dyrektor oddziału, 
Marta Deka, Krystyna Piotrowska

radom@goscniedzielny.pl

Brakuje krwi Jazda po kielichu

Diecezja radomska. Ratujmy 
życie drugiego człowieka oddając 
krew – apeluje Caritas Diecezji 
Radomskiej, która przyłączy-
ła się do akcji Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwio- 
lecznictwa w Radomiu. Wice-
dyrektor radomskiej Caritas ks. 
Grzegorz Wójcik mówi, że orga-
nizacja, realizując przykazanie 
miłości bliźniego, mocno wpisuje 
się w apel skierowany do osób, 
które mogłyby podzielić się tym 
bezcennym darem. Brak krwi 
oznacza, że nie wszystkie pla-
nowane operacje w radomskich 
szpitalach mogą być wykonywa-
ne. Wakacje to czas, kiedy liczba 
wypadków znacznie wzrasta, 
a tym samym dodatkowo wzra-
sta liczba osób potrzebujących 
tego ratującego życie leku. Krew 
mogą oddawać osoby, które ukoń-
czyły 18 lat, a nie przekroczyły 
65. roku życia i które czują się 
zdrowo. Punkt krwiodawstwa 
znajduje się w Radomiu przy ul. 
Limanowskiego 42.  kp

Wicedyrektor radomskiej 
Caritas ks. Grzegorz Wójcik 
apeluje o oddawanie krwi
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Wakacyjna szkoła
Skaryszew. Przez cały okres 
wakacji zajęcia świetlicowe 
dla dzieci organizuje Miejsko- 
-Gminny Ośrodek Kultury. Dzieci 
grają w ping-ponga, piłkarzyki, 
mają zajęcia plastyczne, korzysta-
ją z komputera i Internetu. Dużym 
zainteresowaniem dzieci cieszy 
się szkoła tańca prowadzona 
przez Martynę Szarek. Po waka-
cjach jej podopieczni będą mogli 
pochwalić się znajomością tań-
ców latino i ciekawych układów 

choreograficznych. Zajęcia odby-
wają się w każdy poniedziałek. 
Dla dzieci uzdolnionych wokalnie 
zaplanowano warsztaty, w ramach 
których poznają zasady prawidło-
wej artykulacji i dykcji. Uczą się 
indywidualnej i zespołowej emisji 
głosu oraz pracy z mikrofonem. 
Zajęcia prowadzi Piotr Markowski 
muzyk, wokalista, specjalista od 
emisji głosu. Wszystkie zajęcia 
są bezpłatne. 

kp

Chętnych na zajęcia taneczne u Martyny Szarek nie brakuje

Można było przejechać się jedynym na świecie symulatorem 
toyoty

Zajęcia na Obozie Strzeleckim, to między innymi musztra

Radom. Przed jednym z centrów 
handlowych można było prze-
jechać się jedynym na świecie 
symulatorem, który demonstro-
wał, jakie są konsekwencje pro-
wadzenia pojazdu pod wpływem 
alkoholu. Celem akcji było promo-
wanie, szczególnie wśród młodych 
kierowców, zwyczaju siadania 
za kierownicę tylko wtedy, gdy 
jest się trzeźwym. W pierwszej 

połowie 2008 roku radomscy poli-
cjanci zatrzymali 689 nietrzeź-
wych kierowców. Sprowadzenie 
symulatora do Radomia było 
wspólną inicjatywą Fundacji 
„Krzyś – trzeźwy i życzliwy 
kierowca”, Instytutu Transportu 
Samochodowego, Polskiego 
Przemysłu Spirytusowego, TOP-25 
oraz Sekcji Ruchu Drogowego 
KMP Radom.  mg

Obóz Związku Strzeleckiego
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Ekspozycja obejmuje 
obrazy z okresu od 
1860 do 1979 roku. 
Większość dzieł była 
już wielokrotnie 
wystawiana, ale 
w takim zestawie  
są prezentowane  
po raz pierwszy.

W Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego w Radomiu 

otwarto wystawę „Galeria malar-
stwa polskiego XIX i XX wieku”, 
która jest prezentacją własnych 
zbiorów muzeum, wzbogaconych 
o depozyty z Muzeum Narodowego 
w Warszawie oraz kilkanaście 
obrazów ze zbiorów prywatnych. 
Są to obrazy często nieznane, 
szczególnie te pochodzące ze 
zbiorów prywatnych, jak studyjne 
„Powitanie stepu” Józefa Brandta, 
artysty związanego od dzieciń-
stwa z Radomiem i ziemią radom-
ską. Pierwszą wersję „Powitania 
stepu” namalował Brandt w 1874 r., 
gdy jego wieloletnia przyjaciół-
ka wyszła za mąż. Był to prezent 
ślubny dla niej. Drugą wersję 
wtedy, gdy sam się żenił z Heleną 
Pruszakową, wdową po swoim 
przyjacielu. Trzecią wersję praw-
dopodobnie namalował, gdy żenił 
się jego pasierb. Bo to jemu poda-
rował ten obraz. 

Sami najlepsi
Ekspozycję otwiera dzieło jed-

nego z pierwszych polskich ma-
larzy batalistycznych Januarego 

Suchodolskiego „Po bitwie pod 
Grunwaldem”. Dalej są obrazy 
przedstawicieli malarstwa por-
tretowego Rafała Hadziewicza 
i Józefa Simmlera. Na wystawie 
można podziwiać także twór-
czość Wojciecha Gersona, Józefa 
Chełmońskiego, Maksymiliana 
Gierymskiego, ale i najwybitniej-
szego przedstawiciela malarstwa 
pejzażowego w modernizmie Jana 
Stanisławskiego, który do swoich 
uczniów mówił, aby malowali pol-
ską wieś, ponieważ niebawem jej 
nie będzie.

Zobaczymy tu również dzieła 
najwybitniejszych przedstawicie-
li sztuki powojennej, jak choćby 
Jerzego Nowosielskiego czy Sta-
nisława Fijałkowskiego. 

– Z naszym miastem związa-
nych jest dwóch wybitnych arty-
stów – mówiła Katarzyna Posia-
dała, komisarz ekspozycji. – Obok 
Brandta jest to fantastyczny Jacek 
Malczewski. Można powiedzieć, że 

obydwaj są kamieniami milowymi 
w polskim malarstwie. 

Szczególnie serdecznie pani 
komisarz powitała przybyłą na 
otwarcie wystawy Krystynę Mal-
czewską, żonę Krzysztofa – wnuka 
Rafała Malczewskiego, który był 
synem Jacka. Na wystawie znaj-
duje się też obraz pędzla Rafała 
Malczewskiego, przedstawiają-
cy małego Krzysia jadącego na 
rowerku. 

– Pani Krystyna i jej nieżyjący 
już mąż są wielkimi darczyńcami 
i dobrodziejami radomskiego 
muzeum – podkreślała komi-
sarz wystawy.

Ekspozycję, na którą składa 
się ponad sto prac, kończą ob-
razy Tadeusza Brzozowskiego, 
wielkiego malarza, który był 
zaprzyjaźniony z muzeum 
w Radomiu. 

Tę niezwykłą kolekcję będzie 
można oglądać do końca paździer-
nika. Krystyna Piotrowska

Wystawa polskiego malarstwa XIX i XX wieku

Wielcy twórcy i ich dzieła

O wystawie opowiadała jej kustosz Katarzyna Posiadała 

Pani Krystyna Malczewska 
na tle obrazu małego 
Krzysia, swego 
późniejszego męża
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P rog ram koncertu 
przedstawia się za-

chęcająco, a dodatkowym 
atutem będą nietuzinkowi 
wykonawcy. Na organach 
zagra Leszek Nabiałczyk, 
który koncertował już w wielu 
miastach Polski. Naukę gry na 
tym instrumencie rozpoczął pod 
kierunkiem ojca. W 1994 r. ukoń-
czył Akademię Muzyczną w Łodzi, 
gdzie grę na organach studiował u 
prof. Piotra Grajtera. Na skrzyp-
cach zagrają Joanna Krysińska- 
-Gwarda i Izabela Krysińska. 
Pani Joanna Akademię Muzyczną 
w Łodzi ukończyła z wyróżnieniem 
w 2005 r. Koncertowała między in-
nymi w Stanach Zjednoczonych, 
Chinach, Francji, Niemczech i we 
Włoszech. Od trzech lat jest etato-
wym pracownikiem Filharmonii 
im. Artura Rubinsteina w Łodzi. 

Izabela Krysińska jest stu-
dentką III roku Akademii 
Muz ycznej w Łod zi 
w klasie prof. Łukasza 
Błaszczyka. Może już 
pochwalić się udziałem 

w koncertach między innymi 
we Włoszech i w Niemczech. 
Ws p ó ł p r a c u j e  r ó w n i e ż 
z Filharmonią Łódzką.

Patronat honorowy nad kon-
certem objęli: bp Zygmunt Zi-
mowski, poseł ziemi opoczyńskiej 
Robert Telus, starosta powiatu 
opoczyńskiego Józef Róg, prezesi 
Ceramiki Paradyż Stanisław Tę-
piński i Leszek Wysocki. Patroni 
medialni: „Gość Niedzielny” i Ra-
dio Plus. 

Dochód z koncertu zostanie 
przeznaczony na odnowienie 
bocznych ołtarzy w świątyni.

kmg

Zapraszamy na koncert

Zagrają organy i skrzypce

pod
patronatem
„Gościa”

Program koncertu
1. Dietrich Buxtehude – Preludium, fuga i ciciona c-dur – organy
2. enio Morricone – la califfa – dwoje skrzypiec i organy
3. tomaso albinoni – adagio g-moll w transkrypcji na organy 
remo Giazotto
4. Bach, Gounod – ave Maria – 2 skrzypiec i organy
5. J. s. Bach – Preludium i fuga h-moll – organy
6. J. s. Bach – koncert powójny d-moll cz. 2 – dwoje skrzypiec i organy
7. Mieczysław surzyński – improwizacje na temat polskiej pieśni 
kościelnej „Święty Boże” – organy
8. Jules Massenet – Medytacje – skrzypce Joanna krysińska- 
-Gwarda i organy
9. J. s. Bach – chorał z kantaty nr 147 „Jesus blabet meine Freunde”
10. J. s. Bach – toccata i fuga d-moll

Gorąco polecam

Rowerem do Jerozolimy
Trzydziesty ósmy, ostatni dzień 
naszej pielgrzymki. Na śniadanie 
resztki jedzenia. Za mało, ale na 
pustyni nie ma sklepów. 

T o lakoniczny zapis z dzien-
nika podróży. Jeden z wielu, 

jaki obok czarno-białych fotogra-
fii zamieścił autor tekstu albumu 
Łukasz Zaborowski. Niemal po 
każdym z nich jakiś biblijny cytat. 
To pierwsze 24 strony publika-
cji. A potem kilkadziesiąt stron 
barwnych fotografii, dokumenta-
cja podróży, która rozpoczęła się 
w Radomiu 20 lipca 2006 r. i biegła 
przez Polskę, Słowację, Rumunię, 
Turcję, Syrię, Jordanię aż do Ziemi 
Świętej. Do Jerozolimy dojecha-
li 26 sierpnia. W drugiej części 

albumu nie ma już 
tekstów, jedynie pod 
fotografiami maleń-
kie podpisy z infor-
macją o dacie i miej-
scu. Oprócz Łukasza 
Zaborowskiego robili 
je pozostali uczestni-
cy wyprawy: Piotr Jaśkiewicz, 
Marek Korzeński i Tomasz 
Zaborowski. 

Cztery rowery, czterech cykli-
stów, cztery tysiące kilometrów, 
czytamy na obwolucie. Niezwykła 
przygoda wśród chrześcijan, mu-
zułmanów i żydów.

Patrząc na mapę pielgrzym-
ki, dostrzegam jeszcze jeden wą-
tek, może wówczas, gdy jechali, 
trudniejszy do wychwycenia. 

A łatwiejszy dziś, gdy 
rozpoczęliśmy rok 
św. Pawła. Otóż, gdy 
uczestnicy wyprawy 
w połowie sierpnia 
dotarli do Adany, 
znaleźli się w ro-
dzinnych stronach 

św. Pawła, w sąsiedztwie Tarsu. 
O tej rodzinnej miejscowości Apo-
stoła Narodów wspomina cytat z 
Dziejów Apostolskich. Dziennik 
podróży opisuje też dwudniowy 
pobyt rowerzystów w Antiochii. 
A w tym mieście św. Paweł przez 
szereg lat przygotowywał się do 
pracy misyjnej i do tego miasta 
wracał po zakończeniu pierwszej 
i drugiej podróży misyjnej. Tu, 
w Tarsie, jak informuje księga 

Dziejów Apostolskich, ucznio-
wie Chrystusa po raz pierwszy 
zostali nazwani chrześcijanami. 
I tu w Antiochii spotkała rowe-
rzystów zdumiewająca przygoda. 
W dzienniku podróży pod datą 18 
sierpnia czytamy: „W Antiochii 
Syryjskiej odnajdujemy wykuty 
w skale kościół świętego Piotra. 
Wieczorem niestety już zamknię-
ty. Nie zwiedzamy, ale nocujemy 
tuż przed wejściem. O świcie nasz 
imiennik Apostoła wymienia dęt-
kę. Rzucona na murek, układa się 
w kształt ryby”. 

Ks. Zbigniew Niemirski

łukasz zaborowski, radom–
Jerozolima. Pielgrzymka Bractwa 
rowerowego, radom 2008.

II Koncert Muzyki Organowej odbędzie się  
5 sierpnia w kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego w Paradyżu-Wielkiej Woli.  
Poprzedzą go nieszpory o godz. 19.00.

Organy w świątyni w Paradyżu-Wielkiej Woli
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M łodzież i dzieci z terenu koneckiego i ra-
domskiego były uczestnikami letniego 

wypoczynku, zorganizowanego po raz pierw-
szy przez parafię pw. Chrystusa Odkupiciela 
w Końskich. Grupa 120 obozowiczów prze-
bywała w Murzasichlu, a czuwało nad nimi 
jedenastu opiekunów. Kierownikiem i organi-
zatorem obozu był ks. Aleksy Kołsut, a wspie-
rali go proboszcz ks. Wiesław Koseła oraz 
księża Krzysztof Sieczka i Jacek Wierzbicki. 
Choć to wypoczynek, młodzi ludzie nie mieli 
czasu na nudę i leniuchowanie. Pieszo wy-
prawili się na Gubałówkę, do Morskiego 
Oka i w Dolinę Pięciu Stawów. Wjechali na 
Kasprowy Wierch. Opiekunowie pomaga-
li im organizować gry i zabawy zespołowe, 

a także konkursy. Wypoczynek odbywał 
się pod hasłem „Wakacje z Panem Bogiem”, 
dlatego głównym punktem obozowego dnia 
była wspólna Msza św., w której uczestniczyli 
także gazdowie. Dla wielu obozowiczów był 
to pierwszy wyjazd i rozłąka z rodzicami, 
ale wszyscy wrócili szczęśliwi i opaleni. A ile 
zawiązało się nowych przyjaźni? Tego nikt 
nawet nie policzył.

Nie byłoby tego wyjazdu bez wsparcia 
Urzędu Gminy  i Starostwa Powiatowego 
w Końskich, Caritas Diecezji Radomskiej oraz 
tych, którzy sercem odpowiedzieli na apel or-
ganizatora. To między innymi dzięki nim tak 
wiele dzieci mogło wyjechać na wymarzony 
odpoczynek. Aneta Kołsut

Wakacje z Panem Bogiem 

Nie było czasu na nudę Wieczory Muzyczne
W Jedlni-Letnisku w każdą 
niedzielę wakacji orga-
nizowane są wieczory 
muzyczne. Wszystkie 
odbywają się w kościele 
letnim przy parafii pw. 
Opieki św. Józefa o godz. 
19.00. Wstęp wolny.
3 sierpnia – „Euangrlion” (zespół 
z Warszawy i okolic oraz Poznania; cha-
rakter muzyki – gitarowy rock w klimacie 
brytyjskim).
10 sierpnia – „Bogu Jedynemu chwała” 
(zespół z Poznania; charakter muzyki 
– uwielbieniowa).
Szczegóły i informacje o zespołach  
wraz z próbkami utworów na www.wie-
czory.pl.

Modlitwa o uzdrowienie
Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym zaprasza na Mszę św. z modli-
twą o uzdrowienie (modlitwa uwielbienia)  
4 sierpnia w Radomiu w parafii pw. Matki 
Bożej Królowej Świata (ul. Grzybowska 22). 
Mszę św. sprawował będzie ks. Sławomir 
Płusa.

Festiwal
8 sierpnia o 19.00 w kościele pw. Matki 
Miłosierdzia (ul. Struga 31 A), w ramach 
XXI Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej Radom–
Orońsko 2008, wystąpi Fredrik Albertsson 
ze Szwecji. 

Koncerty organowe
10 sierpnia o 16.30 w kościele pw. św. 
Stanisława Biskupa i św. Małgorzaty 
w Janowcu odbędzie się koncert organo-
wy. Wystąpią Fredrick Albertson i Robert 
Grudzień.

Rejonowe Dni Chorych
Diecezjalny Duszpasterz Chorych 
ks. kan. Leon Czerwiński informu-
je, iż Rejonowe Dni Chorych w sank-
tuariach naszej diecezji w tym roku 
odbędą się w następujących terminach:  
Czarna – 5 sierpnia, godz. 11.00
Wysokie Koło – 18 sierpnia, godz. 10.00 
Błotnica – 21 sierpnia, godz. 10.00 
Skrzyńsko – 7 września, godz. 11.00 
Studzianna – 8 września, godz. 11.00 
Skarżysko-Kamienna, Ostra Brama  
– 12 września, godz. 10.00.
 •

zapowiedzi

pod
patronatem
„Gościa”

To był aktywny wypoczynek: zdobywali górskie szczyty,  
brodzili w bystrych strumieniach. Ale głównym punktem  
dnia zawsze była Msza św.

Najlepiej smakuje kiełbaska, którą samodzielnie upiecze się w ognisku

Czasem trzeba było pokonać strome podejścia na górskich szlakach
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W z a k r z e w s k i m 
kościele zbierają 
się ludzie w ko-
lorow ych stro-

jach. Uczestniczą we Mszy św. 
Potem, niosąc obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej, przechodzą ze 
śpiewem na plac obok kościoła. 
Tu, na przygotowanej wcześniej 
scenie, Czarna  Madonna zajmuje 
honorowe miejsce. Jest patronką 
tego spotkania, a zało-
żeniem festiwalu jest 
oddanie Jej hołdu 
poprzez śpiew 
ludzi, którzy 
kultywują tra-
dycje regionalne 
głęboko zakorze-
nione w wie-
rze ojców.

G r u p y 
prezentu-
ją dw ie 
pie ś n i. 
Je d n a 
o b o -

wiąz-
k o w o 

ma r y jna! 
Temat dru-
giej zmie-
nia się co 
roku. Zespo-
ły spotykają 
się ze sobą 
przy wielu 
r ó ż n y c h 
ok a z jac h ; 
najczęściej 

na festiwalach i przeglądach. Są 
folklorystyczną rodziną, a wspól-
ne spotkania motywują ich do dal-
szej pracy i sprawiają, że rodzą się 
nowe pomysły.

Z zamiłowania
Ostatni przegląd poprowadził 

Tadeusz Kępka, satyryk, gawę-
dziarz, parodysta, członek Zespołu 
Kabaretowo-Ludowego w Mariano-
wicach. – Wszystko w życiu robię 
z zamiłowania – mówi. – Z zamiło-
wania zostałem na wsi, bo kocham 
wieś. Strażakiem jestem z miłości 
do munduru. Należę do grona 
ojców ministrantów z miłości do 
Pana Boga, a w zespole gram, bo 
lubię muzykę i skóra mi cierpnie, 

jak usłyszę akordeon – dodaje.
Grupa z Marianowic ma 43 

lata. Założył ją Eugeniusz Wojty-
ła. Początkowo była zespołem 

śpiewaczym. Następnie 
przekształciła się w ze-

spół folklorystyczno- 
-ludowy, a ten z cza-

sem przyjął obe- 
cną formę. Kie-

r o w n i k i e m 
jest Jerzy Si-
kora. Stroje, 
w których 

w y s tę p ują , 
nie są oryginal-

ne. Uszyte były pod okiem 
fachowców na wzór tych, 
jakie znajdują się w Mu-
zeum Wsi Radomskiej. 
Grupa dysponuje też 
oryginalnymi strojami 
z regionu kieleckiego. Za-

kupił je dla nich wójt. Do 
zespołu w Marianowicach 
należy szesnaście osób, ale 
ta liczba wciąż się zmienia. 

Nie ma młodych ludzi, bo 
trudno zgrać terminy prób. 

Kiedyś było inaczej – jak było 
pokoszone, to był czas. – Być 
może kilka osób z tych, które 
przychodzą od dawna, też 
by zrezygnowało z zespołu, 

gdyby nie nasz proboszcz i wójt, 
którzy w różnoraki sposób nas 
wspierają – mówi pan Kępka. – 
Proboszcz pracuje najwięcej, po-
dziwiamy go. Między innymi z jego 
inicjatywy przerobiliśmy stodołę 
na świetlicę. 

Ciebłowianie
Przed sceną na ławkach tłum 

widzów: zaproszeni goście, człon-
kowie grup śpiewaczych, para-
fianie. Ci, którzy przychodzą tu 
co roku, mają już swoich fawory-
tów. Jeden z zespołów otrzymuje 
większe brawa. To Ciebłowianie 
z Ciebłowic Dużych. Patronuje im 
Urząd Gminy w Tomaszowie Ma-
zowieckim, a spotykają się w Domu 
Ludowym w swojej rodzinnej wsi. 
Zespół powstał w 2003 roku. Brał 
udział w wielu festiwalach i prze-
glądach na różnym szczeblu. 

Jego członkowie zawsze czynnie 
uczestniczą we wszystkich uroczy-
stościach, jakie odbywają się w ich 
parafii pw. św. Marcina w Tomaszo-
wie Mazowieckim. Zaprasza ich 
proboszcz ks. Kazimierz Waldemar 
Chojnacki. W swoim repertuarze 
mają pieśni i tańce z regionu opo-
czyńskiego, stąd też mają barwne 
stroje, w których występują. 

To z ich inicjatywy co roku od-
bywa się święto ludowe Ciebłowic. 
Przyjeżdżają zaproszone zespoły 
z innych miejscowości, świętuje 
wtedy cała wieś. 

– Najważniejszym celem 
naszej działalności jest dawanie 
radości innym – mówi Katarzyna 
Małek, kierownik zespołu. – Nam 
muzykę ludową zaszczepili przod-
kowie. Mój dziadek był ludowym 
muzykantem, grał na skrzypcach 
– dodaje. 

 Wszystko dla MaryiIII Diecezjalny Przegląd kapel 
i Zespołów ludowych. Niewielka 
miejscowość prawie w centrum diecezji 
– Zakrzew – raz w roku eksploduje 
feerią barw. To tu spotykają się ludowe 
zespoły, kapele oraz soliści, aby wspólnie 
śpiewać, tańczyć, biesiadować...

tekst i zdjęcia
Krystyna Piotrowska

kpiotrowska@goscniedzielny.pl

Zespół Ciebłowianie pozował do wspólnej fotografii specjalnie 
dla swojego proboszcza
Z lewej: Tadeusz Kępka satyryk, gawędziarz, parodysta, 
w tym roku pełnił funkcję konferansjera
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W kapeli grają skrzypce, akor-
deon, klarnet i bęben. Bije w niego 
miarowo Kazimierz Krotosz, który 
występuje także z innymi ludowy-
mi zespołami. – Mój tata grał w 
Polskim Radiu, syn gra na trąbce 
w Orkiestrze Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej w Gdyni, a 
ja gram jeszcze na bandżo – mówi 
pan Kazimierz. Ciebłowianie są jak 
rodzina. Chętnie przychodzą na 
próby i wspólne spotkania. – Fajnie 
jest się tak razem zebrać, bo inaczej 
by się człowiek zanudził – przyzna-
je Jadwiga Bolarczyk. – A tak to się 
coś upiecze, ugotuje, potem skonsu-
muje i pośpiewa – opowiada. 

Sorce, burki i zapaski
Trzy młode dziewczyny w 

białych prostych sukienkach 
trzymają zielone wianki. Są 
trochę stremowane. Za chwilę 
wejdą na scenę. Joanna Tęcza, 
kierownik zespołu Gotardowie 
ze Zwolenia, daje im ostatnie 
wskazówki: – Pamiętajcie, żeby 

zdjąć buty. Stańcie w środku. 
Ręce i wianki wyżej. 

Pani Joanna pochodzi z rodu 
organistów. Organistą był jej dzia-
dek, tata, dwaj bracia. Syn Michał 
także pracuje jako organista – w 
Janowcu. Cieszy ją, że przychodzą 
do zespołu dzieci i młodzież. Bywa, 
że odchodzą na jakiś czas, potem 
wracają. A jak już wszystkiego się 
nauczą, to znowu odchodzą, bo 
takie czasy...

Dziewczęta to Ewelina i Ida, 
wnuczki pani Joanny, i ich kole-
żanka Dominika Uczciwek. Cho-
ciaż to nie pierwszy występ przed 
publicznością, zmagają się z tremą. 
Ta dotyka każdego członka zespołu 
bez względu na wiek. Wszyscy chcą 
wypaść jak najlepiej. Zespół Go-
tardowie ma już 33 lata. Wykonuje 
program w większości oparty na 
dziełach Oskara Kolberga. Wystę-
puje w oryginalnych strojach ludo-
wych, o które starała się i ciągle się 
stara pani Joanna. Odkupuje je, bo 
wciąż ludzie mają je na strychach i 
w komorach. Elementy stroju mają 
swoje nazwy: sorc, burka, zapaska, 
chustka szalinówka. Nie wszystko 

pasuje. Spódnice jakoś dało się po-
szerzyć i nie widać wstawek pod 
fartuchem, ale serdaki trzeba było 
uszyć od nowa, na wzór tych daw-
nych. Najstarsza członkini zespołu 
ma 82 lata, a wspólne spotkania, jak 
mówi, pozwalają jej się rozerwać.  

Gra kapela
Do Zakrzewa przyjechały ze-

społy z regionów: opoczyńskiego, 
tomaszowskiego, przysuskiego, 
szydłowieckiego, radomskiego, 
zwoleńskiego, puławskiego i bia-
łobrzeskiego. Ich członków łączy 
ta sama pasja – kultywowanie tra-
dycji przodków, a nade wszystko 
zachwyt nad ludową muzyką, która 
– gdyby nie oni – kto wie, może cał-
kiem poszłaby w zapomnienie. Po 
zakończeniu oficjalnego spotkania 
i rozdaniu okolicznościowych upo-
minków, gospodarze zapraszają 
wszystkich na poczęstunek. Potem 
spontanicznie we wspomnianej 
świetlicy, która kiedyś była stodo-
łą, kapele znowu zaczynają grać. 
Teraz skocznie, na swojską nutę. 
Trudno ustać w miejscu, nogi same 
rwą się do tańca. •

 Wszystko dla Maryi Ocalić 
od zapomnienia

Ks. kan. Roman 
Adamczyk 
proboszcz parafii 
pw. św. Jana 
chrzciciela 
w zakrzewie:

– Organizatorami 
i pomysłodawcami 
diecezjalnego przeglądu 
zespołów i kapel ludowych 
są: stowarzyszenie 
„zakrzew wspólna droga” 
i parafia pw. św. Jana 
chrzciciela w zakrzewie. 
Mamy 
własną kapelę, która 
również włącza się 
w przygotowanie tych 
spotkań, tak jak i inni 
parafianie. cel, jaki 
nam przyświeca, to 
utrwalenie starych pieśni 
o tematyce religijnej oraz 
popularyzacja tradycji 
pieśni obrzędowej, 
śpiewanej w różnych 
regionach naszej 
diecezji. W tym roku 
zgłosiło się 28 kapel, co 
w sumie daje około 350 
uczestników. tradycją jest 
to, że nie przyznajemy 
żadnych nagród. nie ma 
rywalizacji, jest rodzinna 
atmosfera. chcemy nasz 
przegląd przeżyć w duchu 
wspólnotowym. Wszystkie 
prezentujące się kapele 
otrzymują upominki 
i dyplomy. Po prezentacji 
zespołów na scenie zaczyna 
się wspólna zabawa, którą 
kończy apel Jasnogórski. 
Potem rozpoczyna się 
biesiada ludowa w starej 
stodole, przerobionej na 
salę widowiskową.
Wszystko, co prezentują 
nasi wykonawcy, 
nagrywamy. Mamy już 
swoje archiwum.
Proszę wszystkich, 
którzy może kiedyś 
śpiewali, występowali, 
żeby nie czekali długo, 
tylko organizowali się, 
zaczynali wspólnie śpiewać 
i zgłaszali się do nas. ci, 
którzy przyjeżdżają do 
zakrzewa z zespołami, 
inaczej żyją. nie wciągnął 
ich jeszcze wir tego świata.Joanna Tęcza (pierwsza z lewej) ze swoim zespołem Gotardowie
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T rzydzieści lat temu zaczęło 
rosnąć duże osiedle bloków, 

które zasiedlały w dużej mierze 
młode rodziny. Pojawiła się ko-
nieczność stworzenia tutaj para-
fii. Plac i krzyż na nim poświęcił 
bp Edward Materski. Było to  
12 czerwca 1983 r., cztery dni przed 
drugą pielgrzymką Jana Pawła II 
do ojczyzny. Dziesięć dni później 
Papież beatyfikował w Krakowie 
brata Alberta Chmielowskiego i 
Rafała Kalinowskiego. Ten dru-
gi stał się patronem parafii na 
Ustroniu.

Poznali go i pokochali
– Na początku niewiele wie-

dzieliśmy o naszym patronie 
– wspomina Jerzy Siwek, jeden 
z licznego grona świeckich za-
angażowanych w życie parafii 
oraz prezes Diecezjalnego Insty-
tutu Akcji Katolickiej. – Fakt, że 
beatyfikował go nasz Papież, 
zainspirował nas, byśmy go po-
znali. Tak też się stało. Co więcej, 

bardzo go pokochaliśmy i czuje-
my jego opiekę.

Niełatwo było zacząć budowę. 
Piętrzyły się liczne trudności, 
które z podziwu godną cierpli- 
wością pokonywali parafianie 
i ich proboszcz. Wreszcie bu-
dowa ruszyła. Fundamenty  
20 listopada 1999 r. poświęcił bp 
Jan Chrapek. Rosły mury pięk-
nej, dwupoziomowej świątyni. 
Uroczyste wejście do kościoła do-
konało się 11 marca 2007 r. Był to 
dzień nawiedzenia parafii przez 
Matkę Bożą w znaku jasnogór-
skiej ikony.

Iskierki
Parafia maleje liczebnie. 

Znacznie też ubyło najmłodszych. 
Z 300 dzieci przystępujących 
dawniej do I Komunii św. obec-
nie jest niespełna 50. Ale parafia 
tchnie dynamizmem. Dumą jest 
wydawany od 1999 r. miesięcz-
nik „Iskierki św. Rafała”. Równie 
długo działa Akcja Katolicka. 
Istnieje tu kawiarnia z czytelnią. 
Zapleczem modlitewnym są koła 
Żywego Różańca, a młodzież 
włącza się we wspólnotę Ruchu 
Światło–Życie.

Ks. Zbigniew Niemirski

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu

Minęło ćwierć wieku

Zdaniem 
proboszcza

W bieżącym roku 
obchodzimy 
25. rocznicę 
powstania naszej 
parafii.  
to doskonała 

okazja do spojrzenia  
wstecz, jakiegoś 
podsumowania tego  
czasu, a tu przede 
wszystkim wyrażenia 
wdzięczności Bogu 
i ludziom. W imieniu 
całej parafii dziękuję bp. 
edwardowi Materskiemu, 
który najpierw dostrzegł 
potrzebę tworzenia parafii 
na radomskim ustroniu, 
a potem erygował parafię. 
Dziękuję wszystkim 
parafianom, którzy  
w tak trudnych latach 
własnym wysiłkiem, 
ofiarnością i modlitwą 
budowali kościół, także 
ten duchowy. Byli 
zaangażowani u początku, 
gdy trudności stawiały  
nam ówczesne władze, 
a potem – sami dotknięci 
bezrobociem – potrafili 
wspierać dzieło budowy. 
Dziś wszyscy cieszymy  
się kościołem i staramy się 
kończyć budowę,  
wyposażać świątynię. 
Dziękuję też siostrom 
michalitkom, które 
wykonują tu, w parafii, 
solidną pracę, a także 
niemal dwudziestu 
wikariuszom, którzy 
pracowali i obecnie  
pracują w naszej parafii. 

Ks. prał. Józef Pawlik

Święcenia kapłańskie  
– 4 czerwca 1966 r.  
Wikariaty – stąporków,  
parafia pw. Wszystkich 
Świętych w starachowicach, 
parafia pw. św. Jana 
w radomiu. Probostwo  
na ustroniu od 
1983 r.

Zapraszamy  
na Msze św. 

W niedziele i święta:  
7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 
12.30, 18.00
W dni powszednie: 
6.30, 7.00, 18.00

Zespół redakcyjny „Iskierek św. Rafała”

Gdy Jan Paweł II zakończył drugą pielgrzymkę do Polski, władze  
cofnęły pozwolenie na budowę kaplicy na radomskim Ustroniu.  
Mimo to zbudowano ją bez pozwolenia.
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