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Tak było przez dziesięć 
lat. Ilekroć zjawiałem się 
w katedrze, 
patrzyłem na stojącą 
w prezbiterium Piękną 
Madonnę i pytałem 
w duchu, kiedy będę 
mógł ją przyjąć 
w swoim kościele.

W reszcie marzenie spełniło 
się. Ks.  Zbigniew Sieroń 
na tyle ukończył budowę 

kościoła, by w głównym ołtarzu sta-
nęła figura, dla której wierni wznosili 
świątynię.

A wszystko zaczęło jeszcze przed 
rokiem 2000. – Oprócz kościołów, 
w których wierni mogliby uzyskać 

odpust z racji Wielkiego Jubileuszu, 
chciałem, by diecezjanie mogli przeżyć 
ten szczególny czas w każdej parafii. 
Zorganizowaliśmy więc peregrynację, 
a wspólnoty nawiedzała Matka Boża 
w znaku figury Pięknej Madonny. Szu-
kaliśmy takiej statui, dostojnej i pięk-
nej. Dzięki pomocy ks.  prał. Józefa 
Maja z Warszawy mogliśmy obejrzeć 
w Muzeum Narodowym w Warszawie 
wszystkie zbiory Madonn, także w ma-
gazynach. I wybór padł na średnio-
wieczną figurę z grupy tzw. Pięknych 
Madonn, pochodzącą z końca XIV w. 
Oczywiście nie mogliśmy zabrać ory-
ginału, ale zrobiliśmy wierną kopię. 
I właśnie ta figura w grudniu 1999 r. 
rozpoczęła wędrówkę po parafiach – 
wspomina bp Edward Materski.

Jednocześnie pierwszy biskup 
radomski jeszcze w 1996 r. utworzył 
parafię na radomskiej Koziej Górze, 
dając jej tytuł Świętej Bożej Rodziciel-

ki. To tutaj po wzniesieniu świątyni 
miała zostać ustawiona na stałe figura 
Roku Jubileuszowego.

– Gdy w styczniu 2001 r. kończy-
ła się peregrynacja, mieliśmy dopiero 
fundamenty pod kościół. Figura zosta-
ła więc ustawiona w katedrze. Ale bu-
dowa rosła, a wierni czekali na ten 
dzień, gdy będzie ją można przenieść 
do nas – mówi z nieskrywaną radością 
ks. Sieroń.

– Parafia katedralna przekazuje fi-
gurę Świętej Bożej Rodzicielki ze świa-
domością, że wędruje ona do swojego 
docelowego miejsca. Przez minione 
niemal dziesięć lat z radością gościli-
śmy ją u nas, a teraz mamy nadzieję, 
że w nowym kościele stanie się po-
czątkiem ożywionego kultu Maryj-
nego w  Radomiu i  diecezji – mówi 
proboszcz parafii katedralnej ks. prał. 
Edward Poniewierski.

Ks. Zbigniew Niemirski
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Figura Świętej Bożej Rodzicielki na radomskiej Koziej Górze

Zerkałem na Nią 
z tęsknotą

krótko

Dla hospicjum
Radom. Dzięki 
charytatywnej akcji 
Urzędu miejskiego 
udało się pozyskać blisko 
8 tys. zł dla Hospicjum 
im. Ojca Pio. na aukcji 
licytowane były bombki, 
namalowane przez 
znanych radomian, 
oraz przysłane gadżety. 
najwięcej, bo 700 zł 
zapłacono za bombkę 
wykonaną przez 
prezydenta Andrzeja 
Kosztowniaka. Za taką 
samą kwotę trafiło 
do nabywcy pióro 
prezydenta rP bronisława 
Komorowskiego. Licytacja 
odbyła się podczas 
gwiazdkowego koncertu 
radomskiej Orkiestry 
Kameralnej i gwiazdki 
na Deptaku. bombki 
i gadżety można było 
również kupić na stoisku 
w galerii rosa.

Koncert kolęd 
Muzeum Wsi Radomskiej. 
w dworze z brzeziec 
9.01 o 16.00 wystąpi 
Zespół Folklorystyczny 
„Folusz” z giedlarowej, 
który zaprezentuje 
kolędy i dawne zwyczaje 
kolędnicze. „Folusz” 
wykonuje widowiska 
obrzędowe, tańce 
i pieśni rzeszowszczyzny. 
Kultywując tradycję 
swojego regionu, chętnie 
ukazuje zwyczaje okresu 
bożego narodzenia. 

Jasełka
Radom. Parafia Świętej 
rodziny zaprasza 9.01 
o 18.45 na imprezę  
pt. „Żyć w komunii z bożą 
Dzieciną”. w programie 
współczesne jasełka, dla 
dorosłych przygotowano 
konkurs „Jaka to kolęda?”, 
a dla dzieci konkurs kolęd 
z nagrodami. 

Ks. Edward 
Poniewierski  

(z lewej)  
żegna statuę 

Pięknej 
Madonny.  

Wita ją  
z radością 

ks. Zbigniew 
Sieroń
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„AVE Gość Radomski”. Serdecz-
nie dziękujemy naszym Czytel-
nikom za  nadesłane e-maile, 
kartki i życzenia z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i  Nowego 
Roku. Cieszy nas Wasza pamięć, 
a  każde z  życzeń z  radością 
odwzajemniamy. 
 Redakcja

Przed Madrytem
Radom. W parafii MB Miłosier-
dzia po raz kolejny odbyła się Kuź-
nia Młodych. Ksiądz Grzegorz Wój-
cik podpowiadał, jak przygotować 
się do Światowych Dni Młodzieży, 
które w tym roku odbędą się w 
Madrycie. – Całe życie jest niczym 
wspinaczka górska na spotkanie 
z Jezusem, powiedział nasz gość. 
Dlatego należy mieć dobre wypo-
sażenie. Są nim kijki – modlitwa, 

pomagające zachować siły podczas 
wędrówki, kask – łaska uświęcająca 
i uczynkowa, którą otrzymujemy 
w  sakramencie pokuty. Bardzo 
ważnym elementem jest latarka – 
sumienie, które mówi, co jest dobre, 
a  co  złe, oraz raki, pozwalają-
ce przejść po  niebezpiecznej 
powierzchni – cnoty – opowiada 
Ewelina Marchewka. Kolejne spo-
tkanie już 28 stycznia.  mk

Proboszcz na medal
Rogów. W  miejsco-
wym Zespole Szkół 
został rozegrany XI 
Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Proboszcza, 
ks.  Jana Podsiadły. 
Tradycyjnie w  spor-
towych zmaganiach 
wzięły udział trzy 
drużyny, które zajęły 
kolejno: I  miejsce – 
drużyna parafialna 
(niebiescy), II miejsce 
– drużyna środowi-
skowa (czerwoni) i III 

miejsce d ruż y na 
nauczycieli (biali). 
Turniej rozegrano 
s ystemem ka żdy 
z  każdym. Zawody 
poprowadził nauczy- 
ciel z Zespołu Szkół, 
Jacek Swat. Warto 
dodać, że jednym z za- 
wodników, a  zara- 
zem kapitanem zwy- 
cięskiej drużyny nie-
bieskich, był ks. Pod- 
siadło. 

mg

Nowa rada

Opoczno. Przy parafii Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny powstała Opoczyńska Rada 
Rycerzy Kolumba. W  spotkaniu 
założycielskim uczestniczyło trzy-
dziestu Rycerzy Kolumba z parafii 
dekanatu opoczyńskiego. Popro-

wadził je delegat rejonowy Rycerzy 
Kolumba, brat Andrzej Rojek. Pod-
czas obrad wybrano władze nowej 
rady. Ustalono też, że jej patronem 
będzie św. Jakub Apostoł. Wielkim 
Rycerzem został Robert Sędkowski, 
a kapelanem ks. Leszek Sokół.  mm

Świąteczna poezja 

Diecezja. Słuchacze Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, którzy 
spotykają się w radomskiej Resur-
sie Obywatelskiej, uczestniczyli 
w  wieczorze poetycko-muzycz-
nym związanym ze  świętami 
i Nowym Rokiem. Wśród zapro-
szonych gości i sympatyków uni-

wersytetu byli ks. prał. Edward 
Poniewierski i  wiceprezydent 
Radomia Anna Kwiecień. Na część 
artystyczną wieczoru złożyła się 
wiązanka wierszy w wykonaniu 
grupy poetyckiej Eliksir. Człon-
kami grupy są słuchacze uniwer-
sytetu.  kgm

W dowód pamięci
Radom.  Koncert organow y 
w  wykonaniu Roberta Grudnia, 
poświęcony pamięci ks.  prał. 
Stanisława Wrocławskiego, miał 
miejsce w kościele Świętej Rodziny. 
Zmarły przed trzema miesiącami 
ksiądz prałat należał do osób zasłu-
żonych dla środowiska muzycznego 
w Radomiu. To on w 1986 r. wspólnie 
z Robertem Grudniem zainicjował 
cykl koncertów, który po  latach 
przerodził się w Międzynarodo-
wy Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej Radom–Orońsko.  mg
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Otrzymane kartki przyozdobiły 
naszą redakcyjną choinkę

Dziękujemy

Od początku 
organizatorem 
turnieju 
jest proboszcz 
ks. Jan 
Podsiadło
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O tym, jak dobrze przygotować się do Światowych Dni Młodzieży, 
mówił ks. Grzegorz Wójcik

Nastrojowe i pełne ciepła wiersze czytali ich autorzy
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Rycerze Kolumba ze swoim kapelanem ks. Leszkiem Sokołem
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Partyzancka wigilia
libiszów-kraśnica. Z inicjaty-
wy dyrektora Muzeum Regio-
nalnego w  Opocznie Tomasza 
Łuczkowskiego zorganizowano 
dwie uroczystości upamiętnia-
jące oddział ppłk. Adolfa Pilcha 
(pseudonim Góra), „Dolina”, który 
ostatnią Wigilię w okupowanym 
kraju przeżywał na ziemi opo-
czyńskiej. Na spotkanie do Szko-
ły Podstawowej w  Libiszowie 
przybył Ryszard Bielański (ps. 
Rom), jeden z  trzech żyjących 
żołnierzy, uczestników wigilii 
z 1944 roku. Swoimi wspomnie-

niami dzieliła  się Anna Szur-
czak-Chałubińska z  Kalisza, 
córka ówczesnej kierowniczki 
szkoły, która przygotowywała 
wigilię. Pani Anna miała wów-
czas 9 lat. W Kraśnicy natomiast 
zorganizowano przemarsz grup 
rekonstrukcyjnych, który rów-
nież nawiązywał do wydarzenia 
z 1944 roku. W obydwu miejscach 
uczestnicy uroczystości połama-
li się opłatkiem, wysłuchali wspo-
mnień oraz wykładu o oddziale 
ppłk. Adolfa Pilcha i partyzanc-
kiej wigilii.  md

Zawsze z inicjatywą

Radom. Członkowie Radom-
skiego Środowiska „Inicjatywa” 
aktywnie działają na rzecz rozwo-
ju Radomia. W okresie przedświą-
tecznym, korzystając z gościnności 
dyrektor Publicznego Gimnazjum 
nr 10 przy ul. Długojowskiej Miro-

sławy Ruty, jego członkowie spo-
tkali  się na  terenie szkoły, aby 
złożyć sobie życzenia. Organizato-
rem i gospodarzem wieczoru była 
Lucyna Wiśniewska, a gościem 
honorowym spotkania – bp Hen-
ryk Tomasik.  kp

Grupy rekonstrukcyjne przypomniały wydarzenia z 1944 roku
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Spotkanie 
Radomskiego 
Środowiska 
„Inicjatywa” 
było okazją 
do złożenia 
sobie życzeń

Spotkanie parafian
Chybice. W sali widowiskowej przy kościele św. Małgorzaty osoby starsze 
i samotne z terenu parafii dzieliły się opłatkiem przy wigilijnym stole. 
Na spotkaniu, którego organizatorem był proboszcz ks. Jan Bachurski, 
obecni byli również przedstawiciele władz gminy Pawłów wraz z wójtem 
Ignacym Gieradą oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji Społecznej Alicja Imiołek. Spotkanie rozpoczęło się program 
artystycznym „Kolędnicy idą”, przygotowanym przez dzieci z GOKSiRS 
w Pawłowie. km

Świętowali w „Kazimierzówce”
Radom. W działającej przy parafii św. Kazimierza świetlicy „Kazimie-
rzówka” odbyły się świąteczne spotkania najpierw opiekunów z pod-
opiecznymi, a następnie osób angażujących się w jej działalność. Była 
wspólna modlitwa, wieczerza i kolędowanie. Wszyscy otrzymali też 
prezenty. Dzieci i opiekunowie kalendarze, a księża i siostry zakonne 
szopki wykonane przez podopiecznych świetlicy. – Był to wspaniały 
wieczór pełen życzliwości i niezwykłych przeżyć zapadających głęboko 
w serce – mówi Andrzej Kowalczyk, kierownik świetlicy.  md
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Przy tradycyjnej szopce chętnie gromadziły się dzieci
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Poszukiwacze

I dea zrodziła się w roku 2000. 
– Byłem wówczas referentem 
do spraw powołań. Wspomi-
nałem swoje poszukiwania 

wyboru drogi życia. Jeszcze jako 
licealista brałem udział w rekolek-
cjach powołaniowych organizowa-
nych przez salezjanów i sercanów. 
Pomyślałem, że warto coś takiego 
zrobić u nas w Radomiu – wspo-
mina ks. Andrzej Jędrzejewski.

Nieoceniona pomoc
Tomek jest studentem pierw-

szego roku matematyki w krakow-
skiej Akademii Górniczo-Hutni-
czej. Rok temu, przed studniówką, 
był tu  na  rekolekcjach i  teraz 
wrócił. – Jeśli tu  przyjeżdżam, 
to  jest  to  jakiś osobisty wybór. 
Te rekolekcje są bezcenną pomocą 
w zatrzymaniu się w pędzie, jaki 
niesie codzienność. Dają okazję, 

by jeszcze raz dokonać oceny do-
konanych wyborów.

– W  rekolekcjach powoła-
niowych organizowanych w ra-
domskim seminarium brałem 
udział dwukrotnie jeszcze jako 
uczeń liceum. Pokazały mi, czym 
jest to miejsce, i znacząco wpłynę-
ły na moją decyzję o wstąpieniu 
do seminarium – mówi Piotr Grab-
ski, dziś alumn I roku.

Marcin Marosek, dziś alumn 
V roku studiów, przed wstąpie-
niem do seminarium nie uczest-

niczył w rekolekcjach powołanio-
wych. – W tym roku zgłosiłem się 
do udziału w nich jako wolonta-
riusz. Szybko okazało się, że nasze 
kontakty z uczestnikami są okazją 
do bardzo głębokich i potrzebnych 
rozmów. Chłopcy biorący udział 
w rekolekcjach przynoszą tu także 
problemy, z którymi borykają się 
każdego dnia. Towarzyszyliśmy 
im w czasie konferencji i wspól-
nych modlitw. Byliśmy z nimi też 
w tym, co czas rekolekcji określa 
jako tak zwany czas wolny. I tu-
taj przede wszystkim nasi pod-
opieczni otwierali się, szukając 
podpowiedzi i  pomocy. Myślę, 
że te rozmowy przyniosły wiele 
dobra.

Madryt 2011
Od pięciu lat rekolekcje powo-

łaniowe dla chłopców organizuje 
ks. Paweł Gogacz, wychowawca 
radomskiego seminarium. Każ-
dego roku opiekun szuka hasła 
i  tematu przewodniego, który 
na  stałe pozostałby w  pamięci 
uczestników. Tym razem było 
to zaproszenie na sierpniowe dni 
młodych w Madrycie. Głównym 
motywem rekolekcyjnych konfe-
rencji stało się hasło podane przez 
papieża Benedykta XVI: „Zakorze-
nieni i zbudowani na Chrystusie, 
mocni w wierze”. Kolejne człony 
hasła przedstawiali uczestnikom 
rekolekcji głoszący konferencje 
członkowie zarządu seminarium. 
Na nim zatrzymali się celebran-
si rekolekcyjnych Eucharystii: 
biskupi Henryk Tomasik, Stefan 
Siczek i rektor seminarium ks. Ja-
rosław Wojtkun.

– Zanim tu  przyjechałem, 
Światowe Dni Młodzieży były 
dla mnie czymś bardzo odległym. 
Coś o nich wiedziałem, ale była 
to wiedza mglista i bardzo daleka. 
Teraz poznałem orędzie papieża 
Benedykta XVI zachęcające i za-
praszające do  udziału. Bardzo 
chciałbym wziąć w nich udział. 
Po powrocie z rekolekcji popytam 
kolegów, czy  nie  wybraliby  się 
ze mną w sierpniu do Madrytu, 
bo sam nie dam rady – mówi Szy-
mon z Radomia. •

Rekolekcje powołaniowe. Kolejny raz gmach radomskiego 
seminarium przerodził się w swoisty poligon, gdzie szukano 
odpowiedzi na pytanie: „Jaką mam iść drogą?”.

tekst i zdjęcia
ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl

Uczestnicy 
rekolekcji 
zwiedzali 

gmach 
seminarium. 

Byli w pokoju, 
gdzie 

przechowywane 
są pamiątki 

po wizycie 
Jana Pawła II 

w Radomiu 
w czerwcu 

1991 r.
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Naprawdę było warto
Bartosz Pawłowski, maturzysta z szydłówka
– te rekolekcje dały mi możliwość oderwania się 
od tego, co codzienne. Konferencje, spotkania i dyskusje 
pozwoliły mi otworzyć się na sprawy i problemy, 
o których bym nie pomyślał, siedząc w domu. wracam 
z seminarium bogatszy o usłyszane tu słowa i o własne 

przemyślenia. to wszystko pozwoli mi na głębsze podjęcie decyzji, 
kim chcę być i co chcę robić w życiu.

Jacek Łyjak, uczeń technikum z Lipska nad wisłą
– w czasie tych dni miałem okazję spojrzenia 
na swoje życie z zupełnie nowej perspektywy. mogłem 
tu doświadczyć działania boga, który każdemu z nas daje 
niepowtarzalną drogę powołania. naszym zadaniem 
jest rozpoznanie tego wezwania. Jak je dostrzec? 

to pokazywali nam głoszący rekolekcje, podpowiadając, by patrzeć 
na nasze indywidualne uzdolnienia i umiejętności.

Patryk Herc, maturzysta ze starachowic 
– Pobyt w tym miejscu pokazał nam, jak na co dzień 
żyje się w seminarium. nie była to jakaś nachalna 
agitacja względem nas. siłą rzeczy była to tylko delikatna 
propozycja związana z miejscem rekolekcji. Obok tego 
mogliśmy słuchać i głębiej zrozumieć, że przed nami stoją 

życiowe wybory, które mają być odpowiedzią na niepowtarzalne 
plany boga względem nas.

Młodzi ufają, że w Madrycie papież Benedykt XVI przekaże im 
orędzie wiary i nadziei

W finale gry terenowej, nie bacząc na mróz, każda z grup 
zarzuciła ducha rywalizacji – krzyż stawiano razem

Czy warto 
podjąć taki 
wysiłek?
Rekolektanci 
poznawali 
seminarium 
także 
od zakrystii, 
przygotowując 
celebracje, 
którym 
przewodniczyli 
biskupi

Obiad w seminarium 
to posiłek wzmacniający 
ciało i ducha 

– Mam nadzieję, że nasze 
rekolekcje pomogą 

uczestnikom rozpoznać 
drogę życia, którą wybrał 

dla nich Jezus Chrystus 
– mówi organizator 
rekolekcji, ks. Paweł 

Gogacz



VI
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

9 
st

yc
zn

ia
 2

01
1

Ave Gość rAdomski

Duszpasterstwo Trzeźwości

Nowe, wolne życie
Do współpracy zaprosili 
specjalistów z dziedziny 
profilaktyki alkoholowej. 
– Chcemy, by swoim 
doświadczeniem służyli nam 
pomocą – mówi  
ks. Mirosław Kszczot.

D iecezjalna Rada Dzpasterstwa Trzeźwo-
ści działa od wielu lat. Teraz rozszerzono 

jej skład. Dołączyły osoby, które na co dzień spo-
tykają się z problemem alkoholowym i są spe-
cjalistami w  dziecinie profilaktyki i  terapii 
uzależnień. Nowymi członkami rady zostały 
m.in. dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miasta Elwira Skoczek i dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Halina 
Janiszek. – Oprócz dekanalnych duszpasterzy 
trzeźwości znaleźli się w niej też przedstawiciele 
klubów abstynenckich: „Victoria” z Radomia, 

„Opoka” z Opoczna czy „Nowe życie” ze Stąpor-
kowa. Do współpracy zaprosiliśmy też osoby, 
które poradziły sobie z problemem alkoholizmu, 
i osoby współuzależnione, które przeszły tera-
pię. Są również małżeństwa na co dzień dające 

piękne świadectwo trwania w Krucjacie Wyzwo-
lenia Człowieka – mówi ks. Mirosław Kszczot, 
diecezjalny duszpasterz trzeźwości. Zadaniem 
rady jest opracowywanie programu działania 
Duszpasterstwa Trzeźwości i czuwanie nad jego 
realizacją.

W każdym dekanacie naszej diecezji powoła-
no duszpasterza trzeźwości. Na przełomie lutego 
i marca przygotowano dla nich szkolenia, by mo-
gli zdobyć kwalifikacje, a tym samym włączyć się 
w pracę gminnych komisji rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych.

Rozszerzony skład Diecezjalnej Rady Dusz-
pasterstwa Trzeźwości został ogłoszony podczas 
spotkania opłatkowego. Mszy św. przewodniczył 
bp Adam Odzimek, a homilię wygłosił ks. Marek 
Dziewiecki. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
stowarzyszeń trzeźwościowych, grup samopo-
mocowych i wolontariusze telefonu zaufania 
Linia Braterskich Serc. Od poniedziałku do piąt-
ku od 18.00 do 22.00 pod numerem 0800 311 800 
dyżury pełnią tu przedstawiciele ruchów trzeź-
wościowych.  Marta Deka

Ks
. Z

bi
g

n
ie

w
 n

ie
m

ir
sK

i

Na spotkaniu opłatkowym uczniowie 
radomskiej szkoły muzycznej wystawili 
jasełka

IX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek – Staropolskie Kolędowanie

Coś, co uszlachetnia
Na eliminacje zgłosiło się 
ponad 1400 uczestników. 
O nagrody walczyło  
38 finalistów. 

S ala widowiskowa w radomskiej Resur-
sie Obywatelskiej pękała w  szwach. 
A wszystko za sprawą koncertu finało-

wego IX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd 
i  Pastorałek – Staropolskie Kolędowanie. 
– Gościliśmy chór z Białorusi, więc można 
powiedzieć, że nasz festiwal jest już między-
narodowy. Kładziemy nacisk na kolędę staro-
polską. Zależy nam na przypomnieniu tych 
utworów bożonarodzeniowych, które są za-
pomniane i mało śpiewane. Stałym punktem 
festiwalu będzie Nagroda Marszałka Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego za najlepsze 
wykonanie staropolskiej kolędy. W tym roku 
otrzymała ją Aleksandra Czapla z PSP nr 24 
w Radomiu – mówi ks. Dariusz Sałek, współ-
organizator festiwalu. 

Jako że poziom festiwalu był bardzo wy-
równany, jury pod przewodnictwem Roberta 

Grudnia nie miało łatwego zadania. Nagrody 
przyznano w dwóch kategoriach wiekowych 
– do lat 13 – dla: Emilii Lichockiej z Koprzyw-
nicy – miejsce I, Dziecięcego Zespołu Wo-
kalnego Józefowe Kwiatki z Kielc – miejsce 
II i  Zespołu Przedszkola Samorządowego 
w Drzewicy – miejsce III; oraz powyżej lat 13 
dla: Zespołu Wokalno-Instrumentalnego ICH-
TIS z SCK w Sędziszowie – miejsce I, Zespołu 
D.S.A. z Lipskiego Centrum Kultury – miejsce 
II oraz miejsce III dla chóru Ad Gloriam Dei  
ze Skaryszewa i Marceliny Kopyt z Radomia. 
Nagrodę specjalną za  wkład artystyczny 
w przygotowanie zespołów do festiwalu otrzy-
mał Piotr Markowski z Lipska. Grand prix wy-
grał i wyśpiewał zespół Damy Radę z MGOK 
w Wąchocku. Fundatorem nagrody dla tego 
zespołu był bp Henryk Tomasik, który wraz 
z prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem 
sprawował nad imprezą patronat honorowy. 
Nagrodę dla najlepszych z najlepszych w imie-
niu biskupa ordynariusza wręczył bp Stefan 
Siczek. – Młodzież jest razem, razem śpiewają, 
to jest coś, co uszlachetnia, a nie sprowadza 
na manowce. To jest wielka wartość, że oni 
dorastają tymi treściami, a  jednocześnie 

promują dobro w całej grupie. Tu nie jest naj-
ważniejsze, kto wygrał. Bo nawet po cichu 
zanucić sobie kolędę – to jest wielka wartość. 
To są te lepsze strony naszego życia – mówił 
bp Stefan. Krystyna Piotrowska
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Nagrodę zespołowi Damy Radę 
z Wąchocka wręczył bp Stefan Siczek
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Świąteczna debata w gimnazjum w Stromcu

Jaka to kolęda?
Mówili o gwieździe, 
co prowadziła 
mędrców 
do Betlejem. 
Przypominali też 
sens i znaczenie 
innych świątecznych 
symboli. 

A tmosfera była momentami bar-
dzo gorąca. Szczególnie wtedy, 

gdy w szranki stanęli uczniowie 
poszczególnych klas, by zgadywać 
tytuł zagranej kolędy. Konkurs zor-
ganizowano, wzorując się na scena-
riuszu znanego telewizyjnego pro-
gramu. – To spotkanie całej szkoły 
jest wynikiem projektu edukacyj-
nego, zadania, jakie gimnazjom 
wyznaczyła minister edukacji na-

rodowej Katarzyna Hall. Tematyka 
to już nasza inwencja. Wybraliśmy 
ją po burzy mózgów, zgodnie z zain-
teresowaniami uczniów. Postano-
wiliśmy więc zmierzyć się z proble-
mem, czy tradycje i zwyczaje świąt 
Bożego Narodzenia są nam wciąż 
bliskie – wyjaśnia Monika Mazan, 
wychowawczyni klasy IIc. W reali-
zację projektu zaangażowała się też 
polonistka Beata Walczak.

– Choinka, bombki, łańcuchy, 
a do tego gwiazda i mędrcy. O tym 
wiedziałam od dawna. Ale teraz 
zrozumiałam głębiej i szerzej, jaką 
te symbole niosą treść. Gwiazda mo-
gła być koniunkcją trzech planet, 
Saturna, Jowisza i Marsa. O tym 
w XVII w. pisał wybitny astronom 
Johannes Keppler – mówi Justyna 
Adach, uczennica klasy IIc. Ona 
sama w czasie występu zaśpiewała 
kolędę „Lulajże, Jezuniu”. Z kolęda-

mi wystąpili jej koledzy i koleżanki. 
Zaproszono też uczniów radomskiej 
szkoły muzycznej. Co rusz poja-
wiali się przed widownią kolejni 
aktorzy, by pogłębiać i przybliżać 
bożonarodzeniową symbolikę. – 
Nasz program pokazał, że mimo 
zabiegania, jakie towarzyszy naszej 
codzienności, treści Bożego Naro-
dzenia są nam wciąż bardzo bliskie  
i że wszyscy dbamy o ich kultywo-
wanie – mówi wychowawczyni.

Występy koleżanek i  kole-
gów, a także zaproszonych gości 
uczniowie nagradzali gromkimi 
oklaskami. – Cieszymy się, że nasz 
projekt zyskał taki odbiór w na-
szej szkole. Dziękujemy też redak-
cji „Gościa Niedzielnego”, która 
nas odwiedziła, odpowiadając 
w ten sposób na naszego mejla – 
mówi uśmiechnięta i zadowolona 
Justyna.

 Piotr Bityński

Zimowe egzaminy w seminarium

Pierwsze koty za płoty
Jak wszędzie: święta, święta 
i  po  świętach. Alumni wrócili 
z ferii i rozpoczęli okres zaliczeń. 

W końcu stycznia rozpocz-
nie się czas sesji zimowej. 

– Jako pierwszy planujemy egza-
min z  Ewangelii Janowej. Prze-
prowadzi go  nasz wykładowca 
bp Adam Odzimek. Wcześniej 
czekają nas zaliczenia. Między 

innymi: katolicka nauka społecz-
na u ks. Andrzeja Jędrzejewskie-
go, duszpasterstwo maryjne u o. 
Zachariasza Jabłońskiego i prawo 
kanoniczne u ks. Sławomira Fun-
dowicza – mówi alumn IV roku 
Wojciech Prawda. A  czy  jest  ja-
kiś lęk? – Ten jest zawsze, nawet 
i u nas, starszych alumnów, jakoś 
już zaprawionych w bojach z wy-
kładowcami. Ale szczególną prze-

prawą będą te dni u najmłodszych 
alumnów. Raczej ich nie straszy-
my. Za to nie szczędzimy rad. Pod-
powiadamy, jak najlepiej ułożyć 
plan zaliczeń i egzaminów. A jeśli 
ostrzegamy, to wskazujemy na hi-
storię i archeologię biblijną, z któ-
rej będzie ich pytał ks. Zbigniew 
Niemirski – dodaje z uśmiechem 
Wojciech.

Paweł Tarski 
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W czasie konkursu niemal każda z kolęd była natychmiast 
rozpoznawana. Tylko niektóre sprawiały trudności  
uczestnikom

Przed wyjazdem 
na świąteczne 
ferie alumni 
spotkali się 
na uroczystej 
wieczerzy. 
Pierwsze danie 
z kuchni przywiózł 
bp Edward 
Materski. Widząc 
obiektyw naszego 
redakcyjnego 
aparatu, 
powiedział:  
– Barszcz trzeba 
jeść,  a nie go  
fotografować
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Siłą parafii 
są rodziny. 
O nie od początku 
istnienia wspólnoty 
troszczą się 
duszpasterze.

O siedle Akademickie koja-
rzy się z Politechniką Radom-

ską. Ale – choć stoją tu akademiki 
– mieszkają na nim ludzie, którzy 
swą codzienność łączą z wieloraką 
aktywnością.

Ikony  
ks. Stanisława

Krzyż i plac pod budowę no-
wej światyni 13 czerwca 1982 roku 
poświęcił biskup Edward Mater-
ski. On  też niespełna dziesięć 
lat później dokonał uroczystego 
poświęcenia kościoła. Świątynia 
wyrosła staraniem jej  twórcy 
i  organizatora ks.  Stanisława 
Drąga oraz ofiarności parafian. 
Duszpasterze formowali wier-
nych, a kościół piękniał artysty- 
cznymi fascynacjami probosz-

cza. Do  dziś pamiątką tamtych 
lat, najpierw drewnianej kapli-
cy, a potem murowanej świątyni, 
są ikony, które pisał jej pierwszy 
proboszcz.

– Dziś, ciesząc się dokonania-
mi ks. Drąga, musimy prowadzić 
konieczne prace remontowe. 
Obecnie trzeba poprawić pokry-
cie dachu świątyni. To  zwykła 
konieczność. Mijający czas zmu-
sza nas do przeprowadzenia nie-
zbędnych prac – mówi proboszcz 
ks. Krzysztof Ćwiek.

Być razem
Oprawę liturgiczną każdej 

z niedzielnych Mszy św. przygo-
towują poszczególne grupy para-
fialne: dzieci, młodzież i dorośli. 

Poza liturgią wierni tworzą mo-
dlitewną wspólnotę kół Żywego 
Różańca, są  otwarci na  pomoc, 
działając we współpracy z diece-
zjalną Caritas. 

Bycie parafią akademicką 
jakoś zobowiązuje. – Współ-
praca z duszpasterzami studen- 
tów i pracowników naukowych 
rozwija  się dynamicznie. Nasz  
kościół pozostaje otwarty na ini-
cjatywy duszpasterstwa. Z dru-
giej strony budynek DA stoi otwo-
rem dla inicjatyw rodzących się 
w naszej parafialnej wspólnocie 
– zapewnia proboszcz.

Ks. Zbigniew  
Niemirski

Panorama parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Radomiu

Nie tylko dla akademików

Oaza rodzin to solidne zaplecze wszelkich dokonań duszpasterskich w parafii

Zapraszamy  
na Msze św. 
W niedziele i święta 
– 7.00, 9.00, 10.30, 
12.00, 13.15, 18.00.

W dni powszednie 
– 7.00, 18.00.

Zdaniem 
proboszcza

– mimo że w tej 
parafii pracuję 
od kilku zaledwie 
miesięcy, 
poznałem 
ją, będąc 

wikariuszem parafii pw. 
Świętej rodziny, należącej 
do dekanatu radom 
Północ. budowałem się 
wówczas dynamizmem, 
który w tej wspólnocie 
ogarniał przede wszystkim 
rodziny. Księża: roman 
Adamczyk, bolesław mikrut 
i kolejni duszpasterze, 
aż po obecnych wikariuszy, 
nadali wspólnocie 
dynamizm i wielorakie 
formy duszpasterstwa, 
które zaowocowały wieloma 
powołaniami kapłańskimi. 
wśród księży wywodzących 
się z tej parafii są rektor 
i wicerektor naszego 
seminarium, księża 
Jarosław wojtkun i Piotr 
turzyński oraz duszpasterz 
akademicki ks. Albert 
chruślak. Praca w takiej 
wspólnocie to wielka 
przyjemność, ale też i duże 
wyzwanie. wciąż uczę się 
tej wspólnoty i – na ile 
starczy mi sił i pomysłów 
– chcę kontynuować 
jej najlepsze tradycje, 
które zbudowali moi 
poprzednicy: ks. stanisław 
Drąg, budowniczy kościoła 
i twórca wspólnoty, oraz 
jego następca ks. Andrzej 
Piotrowski. 

Ks. Krzysztof Ćwiek

Święcenia kapłańskie –  
19 maja 1984 r. wikariaty 
– parafie pw. św. 
rafała Kalinowskiego 
w radomiu, Świętej trójcy 
w starachowicach i Świętej 
rodziny w radomiu.  
Od 2001 r. probostwo 
w Zarzeczu, a od sierpnia 
2010 r. w radomiu.


