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W kulminacyjnym momencie 
dziennikarskiego spotkania 

na stole przed biskupem ustawiono 
komputer. Pasterz diecezji nacisnął 
przycisk „enter”. Ta komenda ma coś 
wspólnego z treścią zawartą w zakoń-
czeniu modlitw. Amen z hebrajskiego 
znaczy: „niech się tak stanie”, a enter 
jest komputerową komendą, która ja-
koś wyraża to samo.

Kilka chwil potem na ekranie 
komputera otworzyła się nowa stro-
na naszej diecezji. – Witam bardzo 
serdecznie wszystkich gości, którzy 
odwiedzają stronę internetową 
diecezji radomskiej. Zapraszam 
do refleksji nad prawdami wiary, 
nad Ewangelią, życiem Kościoła. 
Zachęcam do rozważenia różnych 
wydarzeń, które pomogą nam lepiej 

rozumieć prawdę o Kościele, a także 
o  naszym uczestnictwie w  jego 
życiu, o  udziale w  życiu Chrystu-
sowego Kościoła – mówił bp Tomasik, 
zarówno w przestrzeni wirtualnej, 
jak i w realu.

Administratorem internetowej 
strony, która zachowała swój doty-
chczasowy adres www.diecezja.ra-

dom.pl, jest ks. Stanisław Piekielnik. 
Studiował katechetykę na KUL w Lub-
linie. Tam obronił doktorat. W radom-
skim seminarium prowadzi ćwiczenia 
pedagogiczno-katechetyczne. Jego 
zainteresowania to między innymi 
wykorzystanie technologii informa-
cyjnych w katechezie. 

Ks. Zbigniew Niemirski

Nóż w plecy

W ten sposób niezmiennie 
oceniany jest atak Sowie-

tów na Polskę 17 września 1939 r. 
Dla upamiętnienia 71. rocznicy tej 
agresji władze Radomia zorganizo-
wały uroczystości patriotyczne na 
cmentarzu przy ul. Limanowskiego 
przed pomnikami upamiętniający-
mi ofiary Katynia oraz więzionych 
w  katowniach komunistycznych 
w latach 1939–56. – Przez wiele lat 
społeczeństwo polskie było zastra-
szone. Musieliśmy czekać długie 
lata, byśmy w wolnej Polsce mogli 
otwarcie wspominać rodaków, 
których straciliśmy bezpowrotnie 
– mówił podczas uroczystości do-
wódca Garnizonu Radom, płk pilot 
dr Adam Ziółkowski. W obchodzie 
wzięli udział przedstawiciele władz 
miasta i powiatu, parlamentarzyści, 
kombatanci oraz liczne poczty sztan-
darowe. •
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Radom, 17 września 2010 r. Przed pomnikiem ofiar Katynia wiązanki kwiatów złożyli 
represjonowani w okresie stalinowskim
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Bp Henryk Tomasik, przyciskając komputerowy „enter”, pierwszy 
wszedł na nową stronę internetową

Nowa odsłona strony internetowej naszej diecezji

Enter jak amen
krótko

Koncert
Szydłowiec.  
1 października o 19.00 
w kościele pw. św. 
Zygmunta w ramach 
obchodów 200-lecia 
powiatu szydłowieckiego 
odbędzie się koncert 
„Dobrze, że jesteś, 
Ojczyzno”. Wystąpi 
Orkiestra Reprezentacyjna 
Straży Granicznej 
z Nowego Sącza.

Dni otwarte
Radom. 2 i 3 października 
Zarząd Spółki „Radkom” 
(ul. Witosa 76) zaprasza 
na dni otwarte. Od 12.00 
do 17.00 odbędzie się 
tu zbiórka surowców 
wtórnych i zużytego 
sprzętu RTV i AGD. 
Otrzymane za nie punkty 
uprawniają do udziału 
w konkursie. O każdej 
pełnej godzinie od 13.00 
do 16.00 będzie można 
zapoznać się z technologią 
zakładu. 

Z okazji Dnia Środków 
Społecznego Przekazu 
bp Henryk Tomasik 
zaprosił na poranną 
kawę dziennikarzy.
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Maryjny odpust

Błotnica. W miejscowym sank-
tuarium odbyły się uroczystości 
ku  czci Matki Bożej Pociesze-
nia. Przewodniczył im biskup 
Edward Materski, pierwszy 
ordynariusz radomski. W  licz-
nym gronie wiernych, którzy 
przybyli na  tytularne święto 
sanktuarium, byli też pielgrzymi, 
uczestnicy pieszej pielgrzymki 
tradycyjnie ruszającej do  Błot-
nicy spod radomskiej kate- 
dry. – Pielgrzymka to  modli-
tewna wędrówka wierzących. 
Pielgrzymka jest świadectwem 
wiary. Wędrując do  sanktu- 
arium Najświętszej Maryi Pan-
ny stajemy  się dla wszystkich 
świadkami miłości Chrystusa 
i  Jego Matki. Takich świadków 
wiary świat zawsze potrzebo-
wał, potrzebuje i zawsze będzie 
potrzebował – mówił w homilii 
biskup Materski.  md

Święto Papryki

Przytyk. Uroczystości XII Świę-
ta Papryki rozpoczęła Msza św., 
w  której licznie uczestniczyli 
rolnicy i plantatorzy (na zdjęciu). 
Towarzyszyli im przedstawiciele 
władz lokalnych i samorządowych. 
Jak podkreślił proboszcz parafii, 
ks. Henryk Jagiełło, pomimo tego-
rocznych powodzi i złej pogody, 
a co za tym idzie obniżonych plo-
nów, trzeba być wdzięcznym Bogu 
za te, które mamy. Wysoka woda 
dała się we znaki również w sam 
dzień Święta Papryki, zalewając 
tereny przewidziane na  festyn. 
Dzięki operatywności wójta i władz 
gminy udało się przenieść wszyst-
kie imprezy plenerowe w bezpiecz-
ne miejsce.  mm

Z pamięcią o ofiarach powodzi
Wierzbica. Jest  już  tradycją, 
że tutejszym gminnym uroczysto-
ściom dożynkowym przewodniczy 
bp Edward Materski odpowiada-
jąc na zaproszenie miejscowych 
władz i proboszcza ks. kan. Jana 
Chodelskiego. W  homilii bp 
Edward kilkakrotnie stawiał 
pytanie – z  czym przyszliśmy 
dzisiaj do Chrystusa? Dożynkowe 

wieńce są znakiem wdzięczności 
za zebrane plony, ale w tym roku 
– powinny być okazją do postawy 
solidarności z tymi, którym wielka 
woda zniszczyła pola, gospodar-
stwa i mieszkania. Są one także 
okazją do odpowiedzi na pytanie 
o to, jakie ziarno siejemy my sami 
i  jakie ono przyniesie plony – 
mówił bp Materski.  mk

Rocznica wrześniowej bitwy

Szydłowiec. Mieszkańcy miasta 
i gminy uczcili pamięć żołnierzy 
poległych w bitwie z wojskami 

niemieckimi pod wsią Barak 
w  1939  roku i  spoczywających 
na  szydłowieckim cmentarzu. 

Patronat nad uroczystościami, 
które rozpoczął Apel Poległych 
na cmentarzu parafialnym, przy-
jął Oddział Straży Granicznej. 
W szydłowieckiej farze Eucha-
rystii w intencji poległych żołnie-
rzy przewodniczył ksiądz kano-
nik Adam Radzimirski. Po Mszy 
św. poczty sztandarowe i uczest-
nicy uroczystości udali się pod 
pomnik na  leśnym parkingu 
w Baraku. Tam wysłuchano oko-
licznościow ych przemówień, 
a pod pomnikiem złożono kwiaty. 
 mg

Dla uczczenia zmarłych
Radom. W kościele pod wezwa-
niem Chrystusa Króla zostało 
poświęcone epitafium dedykowa-
ne wszystkim zmarłym z tej para-
fii. Poświecenia dokonał biskup 

Henryk Tomasik. 
Na  wschod niej 
elewacji kościoła 
została umiesz-
czona półpełna 
rzeźba Chrystusa 

Zmartwychwstałego na tle bia-
łego krzyża. Poniżej umocowano 
tabliczki, na których są wygra-
werowane daty, imiona i nazwi-
ska zmarłych parafian. Przed  
epitafium znajduje  się mar- 
murow y ołtarz. Dzieło budo-
w y rozpoczął ksiądz  prałat  
Jan Niziołek, a dokończył obecny 
proboszcz ksiądz Marcin Andrze-
jewski.  kp
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Piesi pielgrzymi z Radomia 
dotarli do sanktuarium. 
Wraz z rzeszą wiernych będą 
uczestniczyć w uroczystej 
Sumie odpustowej
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W Baraku, 
pod 
pomnikiem 
upamię- 
tniającym 
bitwę, 
złożono 
kwiaty
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Bp Edward Materski wręczał wchodzącym na stadion pamiątkowe 
obrazki. Jako pierwsi otrzymali je strażacy
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Ołtarz 
i epitafium 
poświęcił  
bp Henryk 
Tomasik
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XII Prezentacje Pieśni Pielgrzymkowej 
w Zwoleniu

Gdzie się podziały 
tamte zespoły?

Choć organizatorzy, 
jak zawsze,  
stanęli na wysokości 
zadania, zabrakło 
chętnych 
do dzielenia się 
entuzjazmem 
z pielgrzymiego 
szlaku.

A szkoda, bo w wielu pielgrzym-
kowych grupach oprawę mu-

zyczną stworzyły świetne zespo-
ły, które przyczyniły się do tego, 
że wędrujący na Jasną Górę ludzie 
tworzyli fantastyczne wspólnoty. 

Mimo pewnego zawodu zwoleń-
ski Dom Kultury nie zrezygnował 
z imprezy. Przekształcił ją z kon-
kursowego przeglądu w koncert, 
na którym wystąpili: schola z pa-
rafii pw. św. Barbary w Pionkach 
oraz zespół, który tworzy muzycz-
ną oprawę radomskich spotkań 
młodych w cyklu „Kuźnia”. 

– Bardzo dziękujemy tym, któ-
rzy wystąpili w tym roku na na-
szym koncercie. Nie rezygnujemy 
też z formy przeglądu. Mamy na-
dzieję, że w przyszłości znów bę-
dziemy gościć wiele zespołów, które 
staną do walki w tradycyjnym kon-
kursie – mówiła z nadzieją w głosie 
Anna Wieczerzyńska, dyrektor 
zwoleńskiego Domu Kultury. 

Ks. Zbigniew Niemirski

Schola z parafii pw. św. Barbary z Pionek zaprezentowała  
piosenki, które wykonywała w czasie tegorocznej pielgrzymki  
na Jasną Górę
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Koncert charytatywny w Radomiu

Serce 
i portfel

Stała rehabilitacja 
jest jedyną  
szansą 
na w miarę dobre 
funkcjonowanie 
chorych 
na stwardnienie 
rozsiane – 
nieuleczalną 
chorobę 
neurologiczną.

O gólnopolska organizacja 
zrzeszająca osoby chore 

na stwardnienie rozsiane (SM), 
ich  rodziny i  przyjaciół to  Pol-
skie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego (PTSR). Celem jego 
działania jest  poprawa jakości 
życia osób ze  stwardnieniem 
rozsianym, zapewnienie im jak 
najlepszego dostępu do leczenia 
i rehabilitacji. W naszym kraju 
chorzy na  SM nie  są  objęci Na-
rodowym Programem Leczenia. 
Radomski oddział PTSR był or-
ganizatorem koncertu charyta-
tywnego „Symfonia Serc”. Przed 
publicznością wystąpił radom-
ski Zespół Gospel i  tenor Tade-
usz Szlenkier. Sala koncertowa 

Urzędu Miejskiego zapełniła się 
osobami, które już  przez swą 
obecność zechciały wesprzeć 
działalność towarzystwa. Bilet 
wstępu miał formę cegiełki. Moż-
na było także spróbować szczęścia 
w loterii fantowej, ale najwięcej 
emocji dostarczyła aukcja, którą 
w mistrzowski sposób poprowa-
dził Tomasz Kammel. Numerem 
jeden licytacji była ikona podaro-
wana przez bp. Henryka Tomasika. 
Jej nowy właściciel zasilił konto to-
warzystwa kwotą 7000 zł. Ogółem 
podczas koncertu udało się zebrać 
ok. 30 000 zł, a pieniądze te zostaną 
przeznaczone na domową rehabi-
litację chorych na SM.

Krystyna Piotrowska
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Radomski Zespół Gospel 
zdobył sobie sympatię 

widzów
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Trzeba subtelnie towarzyszyć

W ośrodkach Duszpaster-
stwa Akademickiego 
swoje spotkania mają 

nie tylko studenci, ale też pracow-
nicy naukowi i absolwenci. – Moja 
przygoda z  DA rozpoczęła  się 
na trzecim roku studiów. Pierwszy 
raz poszłam na spotkanie za namo-
wą koleżanki. Szybko znalazłam 
tam swoje miejsce. Duszpasterstwo 
Akademickie odegrało bardzo dużą 
rolę w moim życiu, mogę chyba na-
wet powiedzieć, że rolę podstawo-
wą – przede wszystkim w kształ-
towaniu i pogłębianiu mojej wiary 
i duchowości. Było to też miejsce 
nawiązywania znajomości i przy-
jaźni, które trwają do dziś – mówi 
Anna Lis, absolwentka Politechniki 
Radomskiej.

Idą zmiany
Już za kilka dni rozpocznie się 

nowy rok akademicki. Trzech 
duszpasterzy tego środowiska 
ks. Zbigniew Gaczyński, ks. Marek 
Adamczyk i ks. Artur Chruślak 
od dawna spotykają się, by oma-
wiać plan działań. Każdy z nich 
ma inne doświadczenie i  inne 
pomysły. Realizując je, chcą, by 
w akcjach duszpasterstwa uczest-
niczyło jak najwięcej osób.

13 lat duszpasterzem akademic-
kim jest ks. Zbigniew Gaczyński. 
Studiował teologię dogmatyczną 
na  Uniwersytecie Gregoriań-
skim w Rzymie. Jak mówi, kiedyś 
więcej osób miało potrzebę spo-
tkania, bezpośredniej rozmowy 
czy  porady. Dziś piszą e-maile, 
bo Duszpasterstwo Akademickie 
ma swoją stronę internetową www.
da.pr.radom.pl. – Wcześniej kon-
takty były bardziej osobowe, dziś 

to przechodzi w takie znajomości 
wirtualne. W  ostatnim okresie 
dość często studenci zwracali się 
do mnie z zapytaniami przez in-
ternet. Dostawałem np. e-maile: 
„Jestem studentką, mam problem... 
co ksiądz myśli”. I wielu osobom 
odpisywałem i  z  wieloma do  tej 
pory utrzymuję taki kontakt – 
mówi ks. Zbigniew.

Ks. Marek Adamczyk sam dłu-
go studiował. Można powiedzieć, 
że poznał to środowisko od pod-
szewki. Najpierw pięć lat na Poli-
technice Warszawskiej. Po obronie 
pracy magisterskiej wstąpił do se-
minarium. Po  jego ukończeniu 
rok pracował na parafii, a potem 
znów trafił na studia, tym razem 
z socjologii. – Środowisko akade-
mickie się zmienia. Studenci, któ-
rzy dzisiaj przychodzą na studia, 
są inni mentalnościowo. Inaczej 

są  obeznani z  internetem, mają 
trochę inną percepcję, inne książ-
ki czytają. To są kompletnie inni 
ludzie, chociaż studiują te same 
przedmioty, które ja mogłem stu-
diować 15 lat temu – mówi.

Ks.  Artur Chruślak przyjął 
święcenia cztery lata temu. Od tego 
roku jest duszpasterzem akade-
mickim. Należy do Ruchu Świa-
tło–Życie, więc chciałby stworzyć 
oazową grupę studencką. – Dzisiaj 
problem jest ten sam w każdym 
duszpasterstwie, czy to parafial-
nym, czy akademickim – to jest 
wychodzenie do człowieka i po-
maganie mu w odkrywaniu Pana 
Boga. Szczególnie dotyczy to ludzi 
młodych, którzy szukając w życiu 
wartości, nieraz się gubią i plączą 
– mówi ks. Artur.

Bezradni razem
W Radomiu działają dwa ośrod-

ki akademickie. Jeden w centrum 
miasta przy ul. Prusa, drugi na os. 
Akademickim przy ul. Górniczej. 
Od poniedziałku do piątku odby-
wają się tam spotkania formacyjne 
dla studentów. Mają one bardzo róż-
norodny charakter. Były spotkania 
dotyczące Biblii, Kościoła, bioetyki, 
przygotowania do życia w rodzinie, 
ale mówiono też o sektach i nowych 
ruchach religijnych. Młodzież mo-

Duszpasterstwo Akademickie.  
26 września modlimy się za studentów, 
profesorów i pracowników wyższych 
uczelni, by rozpoczynający się rok 
studiów był dla nich rokiem owocnego 
rozwoju intelektualnego i religijnego.

tekst
Marta Deka

mdeka@goscniedzielny.pl
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Trzeba subtelnie towarzyszyć
gła oglądać wystawy prac artystów 
i  uczestniczyć w  dyskusyjnym 
klubie filmowym. Choć spotkania 
odbywają się w godzinach popołu-
dniowych, studenci do tych dwóch 
ośrodków mogą przychodzić cały 
dzień. – To, że  jesteśmy duszpa-
sterzami akademickimi, oznacza, 
iż mamy czas dla studentów. Jeżeli 
ktoś przyjdzie, chce się wyspowia-
dać, chce porozmawiać czy ma jakiś 
problem, to jesteśmy od tego, żeby 
go wysłuchać. Wprawdzie nie da się 
z tego zrobić fotografii czy relacji 
radiowej, ale to jest rzecz istotna. 
Często wobec problemów, z który-
mi przychodzą studenci, jestem 
bezradny, ale  jesteśmy bezradni 
razem. Wtedy jest łatwiej – mówi 
ks. Marek.

Duszpasterstwo Akademic-
kie obok spotkań formacyjnych 
organizuje też wyjazdy dla stu-
dentów. – Jeździłam na obozy wa-
kacyjne w góry, byłam dwa razy 
na  kajakach. Miło wspominam 
zimowy wyjazd w góry. W sylwe-
stra byliśmy na nartach, wszyscy 
dobrze się bawili. O północy oglą-
daliśmy pokaz sztucznych ogni. 
Potem przy słodyczach siedzieli-
śmy do rana. To był inny sylwester, 
ale spędziłam go z ludźmi, którzy 
wiedzieli, po co tam jadą – mówi 
Joanna Rychel. 

Turystyczne wyjazdy ze  stu-
dentami stwarzają też możliwości 
do formowania, do mówienia im 
o  Panu Bogu. – To  nie  może być 
szkoła, to nie może być struktura 
wiedzy podającej. Musimy mówić, 
ale też musimy słuchać studentów. 
I ta dialogiczność wychodzi wtedy, 
kiedy  się zakłada plecak i  idzie 
w góry, albo wtedy, kiedy człowiek 
jest cały przemoczony i siada przy 
ognisku, i  zaczyna rozmawiać 
o  sprawach ważnych – mówi 
ks. Marek.

Nie tylko dla studentów
– W Duszpasterstwie Akade-

mickim zdajemy sobie sprawę z 
tego, że ludzie potrzebują pewne-
go towarzyszenia im, potrzebują 
czegoś więcej niż niedzielnej Mszy 
św. Większość osób, które przeszły 
przez nasze duszpasterstwo, znala-
zła swoje miejsce we wspólnotach 
parafialnych. Ale nie wszystkie. 
Dlatego staramy się odpowiadać 
na ich potrzeby – mówi ks. Zbi-
gniew Gaczyński. 

Jeden dzień w tygodniu na Pru-
sa spotykają się absolwenci i jeden 
dzień przeznaczony jest dla pra-
cowników naukowych radomskich 
uczelni. – Podczas pierwszego mo-
jego pobytu we Francji spotkałem 
Algierczyka. Przy kawie rozmawia-

liśmy na różne tematy, m.in. reli-
gijne. Raczej przeciętny człowiek 
nie jest zainteresowany dokładnym 
poznaniem innych religii. On koń-
czył szkołę islamską w  Algierii. 
Okazało się, że  jego znajomość 
mojej religii katolickiej miejscami 
była bardzo głęboka. To mnie w ja-
kiś sposób zmobilizowało. W 2003 
roku wspomniałem dr. Leszkowi 
Wianowskiemu, że dobrze by było 
zorganizować spotkania w Dusz-
pasterstwie Akademickim, ponie-
waż czuje się olbrzymią różnicę 
między naszym wykształceniem 
wyprofilowanym a  znajomością 
podstawowych problemów reli-
gijnych – mówi dr Bogusław Mi-
sterkiewicz. Gdy wrócił do Polski, 
zaczął systematycznie brać udział 
w spotkaniach pracowników na-
ukowych na Prusa. Bo tu można 
nie  tylko wysłuchać wykładów 
czy  zadać pytania prelegentom, 
ale też porozmawiać o tym, co dla 
Polski ważne.

– Z roku na rok przekonuję się, 
że funkcjonowanie Duszpasterstwa 
Akademickiego ma sens. Przede 
wszystkim widzę, jakie przyno-
si owoce. Okres studiów to czas, 
w którym człowiek wchodzi w do-
rosłe życie, a my mamy mu w tym 
subtelnie towarzyszyć – wyjaśnia 
ks. Zbigniew Gaczyński. •

Dla każdego
Joanna Rychel
studentka III 
roku ekonomii 
na Politechnice 
Radomskiej 
i II roku pedagogiki 

w Wyższej Szkole Nauk 
Społecznych i Technicznych
– Do Duszpasterstwa 
Akademickiego trafiłam 
na pierwszym roku studiów. 
Poszłam tam z koleżanką. 
Dzięki spotkaniom 
moja wiara jest bardziej 
pogłębiona. Rozwijam się 
i czuję, że Pan Bóg bardziej 
jest obecny w moim 
życiu. Przez znajomych 
z duszpasterstwa poznałam 
mojego męża 
i jestem bardzo szczęśliwa.

Anna Lis
absolwentka 
Politechniki 
Radomskiej
– Mimo 
że skończyłam 

studia kilka lat temu, nadal 
DA jest mi bliskie. Dlatego 
cieszę się, że jest tam miejsce 
także na spotkania dla 
absolwentów. Sympatyczną 
tradycją są także spotkania 
świąteczne i odpustowe. 
Są one nie tylko okazją 
do wspólnej modlitwy, 
ale dają także możliwość 
kontaktu z absolwentami 
nawet kilku pokoleń.

Bogusław 
Misterkiewicz
dr nauk 
chemicznych,  
Politechnika 
Radomska, Wydział 

Materiałoznawstwa 
Technologii i Wzornictwa
– To prawda, że bardzo 
mocno koncentrujemy się 
na sprawach zawodowych. 
Dochodzi jeszcze rodzina. 
Czasu jest bardzo mało. 
Jednak czujemy, że czegoś 
nam brakuje. I właśnie 
przychodząc na spotkania dla 
pracowników naukowych, 
stwierdzamy, że to, czego nam 
często brakuje na co dzień, 
możemy tu właśnie znaleźć 
– pogłębiamy naszą wiedzę 
religijną i teologiczną.

Caritas 
Accademica 
z ks. Gaczyńskim 
organizuje 
akcje pomocy 
dla najbardziej 
potrzebujących
z lewej:  
Wypady w góry 
to też okazja, 
by rozmawiać 
o rzeczach 
ważnych
z prawej:  
Trzej 
duszpasterze, 
a jeden cel – 
trafić do jak 
największej liczby 
studentów M
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Na zakończenie Mszy św.  
bp Stefan Siczek otrzymał bukiet 
kwiatów. Harcerze dziękowali mu 
za to, że nieprzerwanie towarzy-
szy im od kilkunastu lat, odwie-
dzając ich na letnich obozach i bę-
dąc z nimi na różnych spotkaniach 
w ciągu roku.

M oim zdaniem formacja w du-
chu zawiszaków jest naj-

lepszą w  naszej rzeczywistości. 
Pozostaję pod jej urokiem – mówił 
bp Siczek. – Bardzo sobie cenię 
inne formy pracy duszpasterskiej 
z młodzieżą, w tym oazę, z którą od 
wielu lat jestem bardzo związany. 
Ale harcerstwo posiada akcenty, 
których nigdzie indziej nie ma. Ceń-
cie je i rozwijajcie – dodał.

Na rozpoczęcie nowego roku 
formacji harcerskiej zawiszacy 
wybrali radomski kościół na osie-
dlu Idalin. W tej świątyni trwa 
szczególna troska o kultywowa-
nie osoby i dzieła kard. Stefana 
Wyszyńskiego. W  spotkaniu, 
którego gospodarzem był pro-
boszcz ks. Andrzej Jędrzejewski, 
uczestniczył krajowy duszpasterz 
Stowarzyszenia Harcerstwa Ka-
tolickiego Zawisza ks. Marek 
Adamczyk.

– Przyszliście tutaj, by szukać 
wielkości Prymasa Tysiąclecia. 
Z tego, co on nam zostawił, prze-
kazuję wam jego wyznanie, w któ-
rym wyraża wdzięczność za to, że 
na drodze jego życia stanęła Mat-
ka Kościoła. Trwajcie na drogach, 

gdzie możecie Ją spotkać i z tych 
dróg, na które Ona wychodzi, nie 
schodźcie – mówił bp Stefan.

Od tego roku radomscy zawi-
szacy mają nowego hufcowego. 
Jest nim Łukasz Polański. Do tej 
pory był szefem młodych wę-
drowników. – Po wakacyjnych 
obozach, gdzie zawiązało się tyle 
przyjaźni i gdzie zdobyliśmy nowe 
sprawności, przystępujemy do no-
wego roku pracy harcerskiej. Jak 
zawsze łączymy go z programem, 
jaki wyznacza Kościół w Polsce. 
Chcemy w naszych środowiskach 
budować Kościół jako wspólnotę 
– mówi hufcowy. Prywatnie Łu-
kasz jest absolwentem socjologii 
Uniwersytetu Marii Curie Skło-
dowskiej w Lublinie. Pracuje jako 

wychowawca w Zakładzie Karnym 
w Żytkowicach koło Pionek.

Ks. Zbigniew Niemirski

Zgodnie 
z wierzeniami, jego 
moc ma pochodzić 
z głębi ziemi 
i znajdować się 
w obrębie starych 
ruin kościoła. Siła 
jego oddziaływania 
wpływa na ludzi, 
daje poczucie 
przypływu energii 
i przyspiesza bicie 
serca.

R uin kościoła tu nie ma, ale 
za to miasto ma szczegól-
ny grób, a w nim doczesne 

szczątki mistrza mowy polskiej, 
Jana Kochanowskiego. To stąd, dzię-
ki zaangażowaniu zapaleńców, ma 
bić owa energia. Szukając, 480 lat 
po narodzinach mistrza, znalazł 
ją Janusz Pulnar, emerytowany 
dyrektor radomskiego muzeum. 

Określił, że bije z „Psałterza Dawi-
dowego”, najwybitniejszego dzieła 
polskiej literatury przed dziełami 
Adama Mickiewicza.

– I tak zrodził się pomysł na 
sesję naukową, której jądrem 
miał stać się przekład biblijnych 
Psalmów, wiekopomne, a zarazem 
nieco zapomniane dzieło Jana Ko-

chanowskiego – mówi pomysło-
dawca sesji. – Chcieliśmy najpierw 
pokazać szerokie tło historyczne 
tłumaczeń Biblii na języki naro-
dowe, poczynając od najstarszych, 
pochodzących jeszcze ze  staro-
żytności, aż po te współczesne, 
z istotnym zatrzymaniem na tłu-
maczeniach doby Jana z Czarno-

lasu. O tym opowiadał radomski 
biblista ks. Zbigniew Niemirski. 
W kolejnej odsłonie naszego cza-
kramu historyk Zdzisław Pietrzyk, 
dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, 
mówił o drukarzach, od Gutenber-
ga do Januszowskiego, w którego 
pracowni drukowano dzieła Ko-
chanowskiego. I na koniec przyszło 
zebranie wszystkiego w całość. O to 
zadbała Małgorzata Krzysztofik 
z Uniwersytetu J. Kochanowskiego 
w Kielcach. Opowiadała o tłuma-
czeniu Psalmów, dziele, którym Jan 
z Czarnolasu chciał przejść – i prze-
szedł – do historii literatury.

Polonistka zrobiła to wyśmieni-
cie. Sala wycichła, chwytając każde 
słowo. Zebrani na sali wykładowej, 
a  byli to przedstawiciele władz 
miasta i powiatu, reprezentanci 
różnych środowisk, miłośnicy lite-
ratury oraz młodzież z wychowaw-
cami miejscowego liceum, chłonęli 
prawdę o synu tej ziemi, wielkim 
Mistrzu Janie, który piękno rodzi-
mego języka złączył z głębią treści, 
jakie dla każdego pokolenia niesie 
Biblia. Paweł Tarski

Sesja rocznicowa w Zwoleniu

Czakram Mistrza Jana

Student europejskich uniwersytetów wraca w rodzinne strony. 
Jan Kochanowski połączy w jedno – to, czego się tam nauczył, 
z tym, co wyniósł z ojczyzny. Tę treść niosła inscenizacja 
przygotowana przez zwoleńskich licealistów
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Początek roku formacji w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”

Biskup pod urokiem

Po Mszy św. bp Stefan 
Siczek razem z zawiszakami 
oglądał pokaz slajdów 
przypominający przeżycia 
na wakacyjnych obozach
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Festiwal
W  ramach V Festi-
walu Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej 
26 września o 18.00 
w kościele św. Ludwi-
ka w Bliżynie wystą-
pi zespół instrumentów barokowych 
Musica Dinamica. W  programie 
utwory J.F. Haendla i A. Corelliego.

Modlitwa 
o beatyfikację
W związku z 30. rocznicą śmier-
ci sługi Bożego kard.  Stefana 
Wyszyńskiego Diecezjalny Instytut 
Akcji Katolickiej i parafia pw. św. 
Stefana w Radomiu przygotowują 
Rok Prymasowski. Składają  się 
na niego trzy elementy: nowenna 
modlitw o beatyfikację (każdego 
28. dnia miesiąca) z  homiliami 

tematycznymi, rekolekcje oparte 
na nauczaniu Prymasa Tysiącle-
cia i Tydzień Społeczny. 28 wrze-
śnia o 18.00 w kościele św. Stefana 
Mszy św. przewodniczył będzie bp 
Edward Materski, który wygłosi 
homilię na temat „Soli Deo – Pasterz 
i Mąż stanu”.

Rodzina różańcowa
2 października odbędzie się III 
Pielgrzymka Rodziny Różańcowej 
Diecezji Radomskiej do Wysokiego 
Koła. 
Program:
Od  9.30 – zgłoszenia przybyłych 
grup
10.00 – odsłonięcie Cudownego 
Obrazu
10.15 – konferencja – ks. Zbigniew 
Niemirski, adiunkt katedry bibli-
styki UKSW
11.00 – Różaniec – dekanat Iłża 

12.00 – Msza św. pod przewodnic-
twem bp. Stefana Siczka 
14.15 – spotkanie informacyjne 
14.45 – kwadrans z redakcją mie-
sięcznika „Różaniec”
15.00 – Koronka do  Miłosierdzia 
Bożego – dekanat Iłża
Zgłoszenia grup do  27 września 
(telefon: 0486215135, e-mail: szym-
much@wp.pl) 

Sympozjum 
katechetyczne 
2 października w gmachu Wyższe-
go Seminarium Duchownego odbę-
dzie się sympozjum pt. „Katecheza 
w szkole w perspektywie 20-lecia”
Program:
9.00 – Msza św. pod przewodnic-
twem bp. Henryka Tomasika 
10.15 – „Obecność Boga w  życiu 
publicznym”, o. prof. dr hab. Jacek 
Salij

11.00 – „Konstytucyjne zasa-
dy relacji Państwo–Kościół”, 
ks. prof. dr hab. Józef Krukowski 
12.20 – panel dyskusyjny „Wychowa-
nie dzieci i młodzieży w katechezie”. 
Wprowadzenie i przewodniczenie 
dyskusji panelowej – ks. prof. UKSW 
dr hab. Stanisław Dziekoński – dzie-
kan Wydziału Teologicznego UKSW 
w Warszawie.
– „Integralne wychowanie w kateche-
zie szkolnej”, ks. dr Marek Dziewiec-
ki – IT UKSW w Radomiu 
– „Program wychowawczy szkoły”, 
ks. dr hab. Adam Maj – Instytut Peda-
gogiki KUL 
– „Współpraca katechety z nauczy-
cielami, rodzicami i  parafią”, 
ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław 
Łabendowicz – IT UKSW w Radomiu 
– katecheza w opinii katechetów
13.15 – dyskusja
13.45 – podsumowanie i zakończenie.
 •

zapowiedzi

pod
patronatem
„Gościa”

Nie było na co czekać. 
Codziennie więźniów 
torturowano 
i wykonywano 
wyroki śmierci. 
Akcję wyznaczono 
na 9 września 1945 r.

T ablica pamiątkowa dla uczcze-
nia pamięci żołnierzy z oddzia-

łów partyzanckich Armii Krajowej 
– por. Stefa Dembińskiego „Harna-
sia”, por. Stanisława Podkowińskie-
go „Ostrolota”, Narodowego Związ-
ku Zbrojnego por. Adama Gomuły 
„Beja” – znajduje się na ścianie by-
łego ubeckiego więzienia. Te party-
zanckie oddziały 9 września 1945 r. 
w brawurowy sposób rozbiły ra-
domskie więzienie i uwolniły około 
300 więźniów politycznych. 

– Uważaliśmy, że mimo rozkazu 
Komendy Głównej AK o rozwiąza-
niu naszych struktur bojowych 
nadal będziemy przydatni ojczyź-
nie. Sowiecki okupant i  władza 
PRL-u prześladowały żołnierzy AK, 
aresztując ich i skazując na długo-
letnie więzienia i karę śmierci. Sto-
sowały przy tym okrutne tortury. 
Więzienia zostały zapełnione na-
szymi kolegami, żołnierzami AK 
i osobami cywilnymi, sympatyka-
mi wspierającymi nasze oddziały. 

Docierały do  nas wiadomości, 
że NKWD i UB zamierzają dokonać 
wywózki i  egzekucji więźniów. 
W tej sytuacji nasz dowódca, płk 
Zygmunt Żywocki, wydał rozkaz, 
aby uwolnić z więzienia żołnierzy 
AK. Akcja była dobrze przygoto-
wana pod względem strategicznym 
i bojowym – wspominał na roczni-
cowej uroczystości uczestniczący 

w tych wydarzeniach sprzed lat kpt. 
Edward Małachowski. 

Pod tablicą zebrali się kombatan-
ci, parlamentarzyści, przedstawi-
ciele władz miasta, młodzież. Został 
odprawiony Apel Pamięci, oddano 
salwę honorową, złożono kwiaty. – 
Dzisiejsza uroczystość to dla mnie 
wspomnienie, przykre wspomnie-
nie. Gdy mnie osadzono, miałam 20 

lat, należałam do AK, byłam kontak-
tową, ktoś mnie wydał. W radom-
skim więzieniu spędziłam półtora 
roku – mówi Jadwiga Ozimek. 

W samo południe uczestnicy 
uroczystości spotkali się na Eucha-
rystii w kościele garnizonowym. 
W Resursie Obywatelskiej wetera-
nom tamtych wydarzeń wręczono 
odznaczenia. kgm

65. rocznica akcji zbrojnej na więzienie w Radomiu 

Podziwu godni

Kpt. Edward Małachowski 65 lat temu brał udział w akcji 
uwolnienia więźniów politycznych

Tablica pamiątkowa  
jest umieszczona na ścianie 
byłego ubeckiego  
więzienia przy  
ul. Malczewskiego
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Patrząc na wciąż 
piękniejący kościół, 
aż trudno uwierzyć, 
że w początku XIX w.  
władze carskie 
zamieniły go na skład 
prochu. Dziś jego 
wnętrze odzyskuje 
pierwotny barokowy 
wystrój.

K ościółek cmentarny stoi 
na miejscu zwanym dawniej 

Kościółki, potem Kościeliska. 
To tu stał pierwotnie kościół para-
fialny, sięgający XIII w. W końcu 
XVII w. były jeszcze ślady funda-
mentów dawnej świątyni – tak 
sto lat temu pisał historyk ks. Jan 
Wiśniewski. 

Hrabina Anna
Na  miejscu dawnego ko-

ścioła około 1770  r. zbudowano 
kościół dedykowany św. Janowi 
Chrzcicielowi. Stanął na skraju 
cmentarza i pełnił rolę kaplicy 
dworskiej, a Msze św. sprawowa-
no tu najpierw dla rodziny Mała-

chowskich, a potem Tarnowskich. 
Gdy władze carskie zamieniły 
go  na  skład prochu, ks.  Antoni 
Zwoliński podjął starania, by bu-
dowla wróciła do swej pierwotnej 
funkcji. I tak to od połowy XIX w.  
świątynia stała  się kościołem 
cmentarnym.

W 1913 r. uległa częściowemu 
spaleniu. Nie mógł o tym wspo-
mnieć ks.  Wiśniewski, bo  jego 
monografia opisująca dekanat 
konecki ukazała się nieco wcze-
śniej. Pięć lat później, na progu 
niepodległości kościół odbudowa-
no. Stało się to dzięki staraniom 
hrabiny Anny z Branickich Tar-
nowskiej. Odtąd za patronkę świą-
tyni przyjęto św. Annę.Przez lata 
kościół służył za świątynię przed-
pogrzebową. Od 1970 r. zaczęto 
tu sprawować niedzielne Msze św. 

dla okolicznych mieszkańców. 5 li-
stopada 1986 r. bp Edward Mater-
ski erygował samodzielną parafię. 

Osiedle Jana Pawła II
Ta część Końskich, która istnie-

je przy kościele św. Anny, w ostat-
nich latach dynamicznie się roz-
wija. Powstało tu  osiedle, które 
otrzymało imię Papieża Polaka. 
– Nasi parafianie to ludzie bardzo 
zaradni. Choć Końskie boleśnie 
doświadczyły okresu przemian 
ustrojowych, to ludzie nie ulegli 
zniechęceniu. Jestem przekonany, 
że siły w przezwyciężaniu trudno-
ści szukali w przywiązaniu do Ko-
ścioła i  do  swej świątyni, której 
patronuje św. Anna, matka Matki 
Bożej – mówi proboszcz ks. Paweł 
Wlazło.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. św. Anny w Końskich

Tu, gdzie stał najstarszy kościół

W uroczystości poświęcenia odnowionej barokowej polichromii świątyni razem z wiernymi 
uczestniczyli przedstawiciele władz miasta

Zapraszamy  
na Msze św. 
W niedziele i święta – 
8.00, 10.00, 11.30
W dni powszednie – 
poniedziałek  
i wtorek – 7.30, 
pozostałe dni 18.00

Zdaniem 
proboszcza

– Od szeregu 
lat staramy się 
przywrócić 
naszej świątyni 
pierwotne piękno. 
W te prace 

z wielkim zaangażowaniem 
włączają się wierni. 
Nigdy nie ogłaszaliśmy 
jakichkolwiek 
obowiązkowych składek, 
a parafianie – każdy, na ile 
może – sami włączają się 
we wspieranie remontów. 
Dzięki temu między 
innymi odwodniliśmy 
kościół, położyliśmy dach 
i kostkę. Świątynia ma 
nową oświetloną nocą 
elewację. A prace wewnątrz 
to marmurowa posadzka 
i renowacja odsłoniętych 
zabytkowych fresków. 
Roboty nadal trwają. 
Przygotowujemy się 
do srebrnego jubileuszu 
parafii. Serdecznie dziękuję 
parafianom za ich ofiarność. 
Jestem też wdzięczny 
mojemu poprzednikowi 
ks. Czesławowi Bieńkowi 
za tworzenie fundamentów 
wspólnoty parafialnej oraz 
ks. Władysławowi  
Kosiecowi, który jako 
wikariusz parafii  
pw. św. Mikołaja sprawował 
tu posługę duszpasterską. 
Mam nadzieję, że z naszej 
wspólnoty wyjdzie pierwszy 
ksiądz. Będzie to widomy 
znak jej żywotności.

Ks. Paweł Wlazło

Święcenia kapłańskie – 10 maja 
1985 r. Wikariaty – Dąbrowa 
nad Czarną, Skaryszew, 
Kazanów Konecki oraz 
parafie pw. MB Miłosierdzia 
w Radomiu, św. Brata Alberta 
w Skarżysku-Kamiennej 
i NSJ w Starachowicach. 
Administrator parafii Mnin 
i od siedmiu lat proboszcz 
w Końskich. 


