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Piotr jest tutaj – takie na-
pisy zostawili chrześcija-

nie w pobliżu grobu Księcia 
Apostołów. Świadomość 
obecności św. Piotra towa-
rzyszy każdej pielgrzymce 
na spotkanie z jego następ-
cą. Nie tak dawno temu gru-
pa naszych diecezjan wy-
jechała do Rzymu. Modlili 
się u grobów św. Piotra i 
sługi Bożego Jana Pawła II. 
Spotkali się z Benedyktem 
XVI. Wrażeniami z tego wy-
jazdu dzielą się na s. VII. 
Niebawem wielkie świę-
to najmłodszych – Dzień 
Dziecka. O dziecięcym Fe-
stiwalu Piosenki Religijnej w 
Skaryszewie i o castingu do 
programu „Ziarno” przeczy-
tamy na s. IV–V. 

Gdy w minionych dniach jednym ze 
stałych tematów dyżurnych były szpi-

tale i trwające w nich akcje strajkowe, 
zupełnie cicho i niepostrzeżenie dla gwa-
ru miasta przybyła do szpitala Matka 
Boża. I choć przed frontowym wejściem 
wszystkich witał transparent z napisem 
„STRAJK”, to przecież weszła i została 
przyjęta. Przygotowano dla Niej miejsce. 
Przyszli przywitać Ją chorzy i personel. 
Skrupulatnie podzielono się dyżurami i 
czuwano przy Niej całą noc. Rozmawiano 
z Nią nieustannie. Ani przez chwilę 
nie była sama. O czym rozmawiano? O 
wszystkim, czym żyje szpital. Zgodnie 

z kalendarzem peregry-
nacyjnym, w szpitalu na 
radomskim Józefowie 
odbyło się nawiedzenie 
Matki Bożej w znaku jas-
nogórskiej Ikony. 

MATKA BOŻA W SZPITALU

Pracownicy
i pacjenci
w kaplicy 
szpitalnej
na Józefowie

RADOMSKIAVE
Międzynarodowe sympozjum w radomskim seminarium

Współpracownicy prawdy
Multimedialny ekran,
a na nim przesuwający się 
tekst tłumaczenia wykładów 
wygłaszanych w języku włoskim 
i angielskim. Aulę Jana Pawła II 
wypełnili przede wszystkim alumni 
i studenci Instytutu Teologicznego 
z gronem wykładowców. 

Tak wyglądały sobota i nie-
dziela 20 i 21 maja w seminaryj-
nym gmachu przy ul. Młyńskiej 
w Radomiu. Zanim rozpoczęły 
się wykłady, w kaplicy Wyższe-
go Seminarium Duchownego ce-
lebrowana była łacińska Msza św., 
której przewodniczył abp Ange-
lo Amato – sekretarz watykań-
skiej Kongregacji Nauki Wiary. 
W Radomiu odbyła się pierwsza 
część międzynarodowego sympo-
zjum poświęconego osobie i po-
słudze kard. Josepha Ratzingera 
– Benedykta XVI. Sympozjum w 
swym tytule nawiązało do bisku-
piego zawołania Prefekta Kongre-
gacji Doktryny Wiary: „Coopera-
tores Veritatis” – współpracowni-
cy prawdy.

Wykładowcy przy-
bliżyli bardzo szero-
kie spektrum tematycz-
ne. Można było poznać 
zarówno aktywność na-
ukową i duszpasterską 
kard. J. Ratzingera, jak 
też działalność Kongre-
gacji, której przewodni-
czył ponad 20 lat. Pre-
legenci reprezentowali 
szereg środowisk, mię-
dzy innymi Kongrega-
cję Nauki Wiary, rzym-
ski Uniwersytet Laterań-
ski, warszawski Uniwer-
sytet Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, Kato-

licki Uniwersytet Lubel-
ski, Uniwersytet Opolski 
i Papieski Wydział Teolo-
giczny we Wrocławiu.

Organizatorami sym-
pozjum byli Katedra Te-
ologii Fundamentalnej i 
Dogmatycznej Wydzia-
łu Teologicznego UKSW 
wraz z Instytutem Teo-
logicznym UKSW w Ra-
domiu, a także bp Zyg-
munt Zimowski, wielo-
letni współpracownik 
kard. J. Ratzingera, oraz 
Wyższe Seminarium Du-
chowne w Radomiu.
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ZA TYDZIEŃ
  15. ROCZNICA POBYTU JANA 

PAWŁA II w Radomiu
  Relacja ze SPOTKANIA DIECEZJAN 

Z BENEDYKTEM XVI w Krakowie 
i w Częstochowie

MARTA DEKA
redaktor wydania

Przemawia 
rektor UKSW 
ks. prof. Ryszard 
Rumianek. 
Za stołem 
prezydialnym 
zasiedli
(od lewej): ks. dr 
Wacław Depo, 
bp Zygmunt 
Zimowski, 
ks. prof. 
UKSW Roman 
Karwacki, abp 
Angelo Amato,
o. prof. Joseph 
A. Di Noia,
o. prof. Adriano 
Garuti
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Pomnik Rodaka i Patrona
GIELNIÓW. 14 maja odbyła 
się uroczystość poświęcenia no-
wego pomnika bł. Władysława 
z Gielniowa (na zdjęciu poni-
żej). Wydarzenie to jest do-
pełnieniem ubiegłoroczne-
go jubileuszu 500-lecia śmierci 
Błogosławionego. Uroczystość 
rozpoczęła się na placu, przy któ-
rym miał stać dom Władysława, 
a gdzie obecnie stanął jego po-
mnik. Następnie przed kościo-
łem celebrowana była Msza św. 
Poświęceniu i Eucharystii prze-

wodniczył fundator figury, pocho-
dzący z parafii Gielniów ks. inf. 
Józef Wójcik. 
Inicjatywa wzniesienia nowe-
go pomnika Patrona wyszła od 
parafian gielniowskich, a zo-
stała sfinalizowana dzięki sta-
raniom proboszcza, ks. kan. 
Kazimierza Okrutnego, pomo-
cy wójta Gielniowa Władysława 
Czarneckiego, oraz hojności fun-
datora. Wykonawcą pomnika jest 
prof. Karol Badyna z Krakowa. 
Uroczystość zgromadziła wie-
lu czcicieli bł. Władysława, księ-
ży pochodzących z parafii 
Gielniów, oo. bernardynów oraz 
trynitarzy. Nie zabrakło przed-
stawicieli władz samorządo-
wych na szczeblu lokalnym oraz 
Sejmu i Senatu, z przewodni-
czącym Klubu Parlamentarnego 
PiS Przemysławem Gosiewskim 
na czele. W czasie uroczysto-
ści wystąpiły suchedniowski 
chór parafialny oraz Orkiestra 
Reprezentacyjna Straży Granicznej 
z Nowego Sącza, która koncerto-
wała także po zakończonej Mszy 
świętej. 

Ścieżka rowerowa i niezapominajki

JEDLNIA LETNISKO. W 
Ośrodku Edukacji i Integracji 
Europejskej odbył się wiosen-
ny piknik, piąte już Święto 
Niezapominajki – inicjatywa 
red. Andrzeja Zalewskiego.  
Pierwszym punktem pikniku 
było otwarcie ścieżki rowero-
wej. Następnie zaplanowano 
spotkanie z inicjatorem święta. 
Jednocześnie na scenie na ot-

wartym powietrzu występowa-
ły zespoły dziecięce i młodzie-
żowe. Na kiermaszu można 
było nabyć szereg ekologicz-
nych produktów, wyrobów rze-
mieślniczych i artystycznych. 
Tradycyjnie leśnicy, współorga-
nizatorzy imprezy, wręczyli pa-
niom sadzonki niezapomina-
jek. Ostatnim punktem impre-
zy było wspólne ognisko.

Co kupić, gdy wybór tak ogromny?
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Litewskie dzieci w Radomiu
RADOM. Grupa niepełno-
sprawnych dzieci z Wilna i 
okolic przyjechała do Radomia 
na zaproszenie Ośrodka dla 
Niewidomych. W gmachu 
Urzędu Stanu Cywilnego z 
wychowawcami i podopiecz-
nymi Ośrodka Kształcenia 
Specjalnego na Litwie spo-
tkał się rodowity wilnianin bp 
Edward Materski.
Ks. Biskup powiedział dzie-
ciom, że urodził się w Wilnie, 
ochrzczony był w parafii śś. Filipa 
i Jakuba, a jego dom stoi jeszcze 
na prospekcie Giedymina, daw-
nej ulicy Mickiewicza. Wyraził ra-
dość, że tu, w Radomiu, może 
spotkać kogoś z Wileńszczyzny. 
Na pamiątkę podarował dzie-
ciom maryjny ryngraf i róża-
niec. Wspominał o swoich po-
bytach na Wileńszczyźnie. Był 
tam między innymi podczas wi-
zyty Jana Pawła II oraz z okazji 
jubileuszu 100-lecia urodzin ks. 
prał. Obrembskiego. Na zakoń-
czenie spotkania udzielił dzie-
ciom i wychowawcom błogosła-
wieństwa. W dowód wdzięczno-

ści za spotkanie goście wręczy-
li bp. Materskiemu obraz Matki 
Bożej Ostrobramskiej.
Radomski i wileński ośro-
dek współpracują ze sobą. 
Pedagogiczna wymiana kadry od-
bywała się już kilkakrotnie, ale 
po raz pierwszy dotyczyła dzie-
ci. Wychowankowie radomskie-
go ośrodka pojadą do Wilna je-
sienią. 
Program wizyty wileńskiej gru-
py w Polsce był bardzo napięty. 

Co drugi dzień opiekunowie za-
poznawali się z metodami pra-
cy z niepełnosprawnymi, które 
są stosowane w naszym kraju. 
Pozostałe dni przeznaczone by-
ły na zwiedzanie. Litwini byli w 
Górach Świętokrzyskich, zwiedzi-
li skarżyską Ostrą Bramę, Park 
Jurajski w Bałtowie, Muzeum 
Wsi Radomskiej. Odwiedzili rów-
nież Kalwarię Zebrzydowską, 
Wadowice, Oświęcim i War-
szawę.

Semper Fidelis 
– Zawsze Wierny
SUCHEDNIÓW – KIELCE. Ks. 
inf. Józef Wójcik, proboszcz pa-
rafii w Suchedniowie, otrzymał 
honorowe odznaczenie „Semper 
Fidelis” – Zawsze Wierny. Ks. 
Wójcik został odznaczony ra-
zem z kieleckim bp. pomocni-
czym Marianem Florczykiem.  
W uzasadnieniu Jerzy Stropa, 
prezes świętokrzyskiego oddzia-
łu stowarzyszenia, zaznaczył, 
że odznaczenia te są wręczane 
osobom, które aktywnie poma-
gały internowanym i represjo-
nowanym w latach 80. ubiegłe-
go wieku. „Bp Marian Florczyk i 
ks. inf. Józef Wójcik byli naszy-
mi przewodnikami w tym trud-
nym okresie dla naszej ojczyzny. 
Pomagali osobom represjonowa-
nym i internowanym oraz ich ro-
dzinom”. 
Warto przypomnieć, że ks. Wójcik 
za swoją niezłomną postawę w 
okresie PRL został odznaczony 
przez prezydenta Lecha Wałęsę 
Orderem Odrodzenia Polski – 
„Polonia Restituta”. 
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Ksiądz Biskup najpierw witał się z dziećmi
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„Jestem bardzo szczęśliwa  
ze zdobytego pierwszego 
miejsca. Udział w konkursie dał 
mi dużo satysfakcji. Zdobyta 
wiedza pomoże mi się również 
przygotować do nawiedzenia 
kopii obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej, które w mojej 
parafii odbędzie się w lipcu” – 
powiedziała Agnieszka Grabowska, 
uczennica VI klasy Szkoły 
Podstawowej w Przedborzu.

Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezji Radomskiej co 
roku organizuje konkursy dla 
dzieci i młodzieży na róż- 
nych poziomach wiekowych. 
Tym razem pracownicy wydzia-
łu ks. Andrzej Gozdur i Ewa Pa-
jestka pod hasłem „Jasnogór-
ska Matka Boża” zorganizowali 
konkurs dla dzieci z klas IV–VI 
szkół podstawowych.

Temat wybrano nieprzypad-
kowo. Nawiązywał on zarów-
no do hasła roku katechetycz-
no-duszpasterskiego, jak i pe-
regrynacji kopii obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej: „Ma-
ryjo, bądź Matką naszych ro-
dzin”.

Pierwszy etap odbył się 
w szkołach. Wzięło w nim 
udział 3865 dzieci z 245 szkół. 
Uczestnicy otrzymali wcześniej 
przygotowane w Wydziale Ka-
techetycznym książki, zawiera-
jące informacje o historii obra-
zu Matki Bożej Częstochow-
skiej i samej Jasnej Góry. Z każ-
dej szkoły do finału zakwalifi-
kował się jeden uczeń.

W Radomiu, w gmachu 
Wyższego Seminarium Du-
chownego, wszystkich, a prze-
de wszystkim dzieci, przywitał 
organizator konkursu ks. An-
drzej Gozdur. 

– Nie przyjechaliście tutaj, 
aby pisać o jakimś wielkim pisa-
rzu, aby wykazać się wiedzą z hi-

storii czy geografii, ale spotkali-
śmy się po to, abyście podzieli-
li się swoją wiedzą i swoją zna-
jomością Maryi, a Maryja jest na-
szą Matką – powiedział na roz-
poczęcie dyrektor Wydziału Ka-
techetycznego ks. Sylwester Jaś-
kiewicz. Życzył dzieciom uzy-
skania jak najlepszych wyników.

Po trwającym 45 minut te-
ście wyłoniono zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zajęła Ag-
nieszka Grabowska z Przed-
borza, drugie Adrian Król ze 
Smardzewic, a trzecie Miko-
łaj Pielas z Radomia (PSP nr 3). 
Laureaci otrzymali atrakcyjne 
nagrody: zwyciężczyni otrzy-
mała wieżę, zdobywca drugie-
go miejsca radiomagnetofon, 
a trzeciego discmana. Wyróż-
niono również 10 osób, któ-
rym wręczono albumy „Rok 
po odejściu”. Wszystkie dzie-
ci, które zakwalifikowały się do 
diecezjalnego etapu, otrzyma-
ły dyplomy.

Nagrody wręczali bp Stefan 
Siczek, rektor WSD ks. Wac-
ław Depo oraz ks. Sylwester 
Jaśkiewicz. Bp Siczek wyraził 
nadzieję, że ten konkurs wie-
dzy o Matce Bożej przedłuży 
się w szczególnej ufnej modli-
twie do Niej, w modlitwie ró-
żańcowej.

Finaliści i ich opiekunowie 
mieli również możliwość wy-
słuchania montażu słowno-mu-
zycznego „Ojczyzna, kiedy my-
ślę”, dotyczącego nauczania Ja-
na Pawła II. Przedstawili go ucz-
niowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Starachowicach. W pro-
gramie wykorzystane zostały 

ulubione pio-
senki Jana Pa-
wła II, wiersze 
uczniów sta-
rachowickiej 
szkoły oraz 
oryginalne ta-
śmy z nagra-
niami przemó-
wień Papieża.

MARTA DEKA

Finał diecezjalnego konkursu katechetycznego „Jasnogórska Matka Boża”

Od wiedzy do modlitwy
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Test rozwiązywano w kilku seminaryjnych aulach

 R E K L A M A 

Ze zwycięzcami 
konkursu 
stoją od lewej: 
ks. Sylwester 
Jaśkiewicz,  
bp Stefan Siczek, 
ks. Wacław 
Depo,  
ks. Andrzej 
Gozdur



N a placu obok kościo-
ła, na kolorowej sce-
nie, pojawili się nie 
tylko wykonawcy pio-

senek, ale i gość specjalny fe-
stiwalu – zespół telewizyjnego 
programu „Ziarno”.

Honorowym patronem festi-
walu był bp Zygmunt Zimow-
ski. Biskup nie mógł osobiście 
uczestniczyć w spotkaniu. W 
jego imieniu przemówił kan-
clerz kurii ks. Sławomir Fundo-
wicz, który zapewnił, że Ordy-
nariusz całym sercem chciałby 
tu być, gdyż 
jest jednym z 
największych 
fanów piosen-
ki religijnej w 

Skaryszewie. Przekazał pozdro-
wienia wykonawcom i gościom. 
Na zakończenie dodał, że nasze 
życie powinno być pieśnią śpie-
waną Panu Bogu.

Zanim pojawili się pierwsi 
uczestnicy konkursu, zebranych 
rozśpiewało „Ziarno”. Brawami 
powitano bp. Antoniego Długo-
sza, panią Katarzynę Łaniewską, 
wcielającą się w rolę babci, Rafa-
ła Kołsuta, znanego jako Dyzia z 
rozmów z Doktorkiem, czyli Jó-
zefem Miką, i Lidię Lasotę, która 
odpowiada za całość programu i 
pisze do niego scenariusze.

Biskup, który tańczy 
i śpiewa

– Czy wiecie, że ks. bp Anto-
ni Długosz siedział w pudle? – 
pyta Lidia Lasota i opowiada, jak 
to było. Graliśmy taki program, w 
którym schowaliśmy Księdza Bi-
skupa do pudła po lodówce i mu-
siał stamtąd wychodzić i wcho-
dzić z powrotem z dziesięć ra-
zy. Bardzo się zmęczył, a ja, na 
pocieszenie, powiedziałam mu, 
że od tej pory może mówić: sie-
działem w pudle. Biskup Antoni 
Długosz zgadza się na realizację 
moich przeróżnych pomysłów – 
dodała. – Śpiewa, tańczy, łamie 
wszelkie stereotypy, nie obawia 
się usiąść na podłodze czy go-
tować żurek. To człowiek, który 
kocha dzieci i potrafi się z nimi 
świetnie porozumieć. 

Sam o sobie mówi, że nie jest 
łatwo być aktorem w „Ziarnie”, 
bo tu trzeba uczyć się pewnych 
ról na pamięć. Łatwiej mu pro-

wadzić katechezę na podsta-
wie napisanego przez siebie 
konspektu, ale ciągle próbu-
je i stara się, żeby dzieci by-
ły zadowolone „z podskaku-

jącego dziadka”. Sam od dzie-
ci uczy się bardzo dużo. Powie-

dział: „Dzieci – to jest myśl, którą 
podkreślał Janusz Korczak, a tak-
że św. Jan Bosko – są wspania-
łymi wychowawcami dorosłych. 
A dorośli oczywiście mają tak-
że wychowywać dzieci. Tę zasa-
dę dydaktyczną stosuje Matka 
Boża. Kontaktując się z ludźmi, 
zawsze wybiera dzieci, które są 
wskaźnikami pewnych ważnych 
spraw, związanych z życiem lu-
dzi prostych”.

Wspólna zabawa
Organizatorami festiwalu 

są: Publiczna Szkoła Podsta-
wowa, parafia św. Jakuba oraz 
Urząd Miasta i Gminy w Skary-
szewie. Informacje o nim po-
dało zaprzyjaźnione „Ziarno”. 
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Finał VI Festiwalu Piosenki Religijnej „Nowa piosenka na nowe milenium”

Święto dzieci w Skaryszewie
Sonda

FESTIWALOWE 
SPOTKANIE

ARTUR JANIAK, 
ORGANIZATOR FESTIWALU

– Był pomysł, 
aby zrobić festi-
wal nowych pio-
senek na nowe 
milenium. Idea 
spodobała się 

burmistrzowi, dyrektorowi 
szkoły i księdzu proboszczo-
wi. Potrzebna też była zgoda 
bp. Jana Chrapka. Poszedłem 
o nią poprosić. W odpowie-
dzi usłyszałem: „Janiak, jak 
potrafisz, to zrób, a jak nie 
potrafisz – to nie rób”. To 
już szósty festiwal. Biskup 
Jan mógł być tylko na pierw-
szym. Mówił, że mu się po-
dobało. Nagroda grand prix 
nosi jego i imię.

RAFAŁ KOŁSUT, KONFERANSJER
– Jestem tu po 
raz trzeci, ale po 
raz pierwszy ja-
ko osoba nieza-
leżna, prowadzą-
ca ten festiwal. 

Wcześniej zawsze byłem z 
„Ziarnem”. W Polsce jest 
mało festiwali religijnych. 
Jak widać po liczbie zgło-
szeń, takie spotkania są bar-
dzo potrzebne. Organizato-
rzy mają powody do dumy, 
bo wśród uczestników są 
mieszkańcy miast nie tylko 
z całej Polski, ale także z Li-
twy i Białorusi. 

EWELINA ORZEŁ, 
MIESZKANKA SKARYSZEWA

– Po raz 
pierwszy je-
stem na fe-
stiwalu. Bar-
dzo mi się 
tu podoba. 

Wszyscy wykonawcy bar-
dzo ładnie śpiewają. Jest 
miła atmosfera. Mój sy-
nek Dawid bardzo dobrze 
się bawi. Trochę podry-
guje, ale odrobinę boi się 
osoby przebranej za ko-
gucika, dlatego czasem 
muszę trzymać go na rę-
kach. Trzymamy kciuki za 
wszystkich wykonawców.

tekst i zdjęcia
MARTA DEKA
I KRYSTYNA 
PIOTROWSKA

Największym 
zmartwieniem głównego 

organizatora 
VI Festiwalu Piosenki 

Religijnej Artura Janiaka 
było niebo 

nad Skaryszewem. 
Deszcz pokrzyżowałby 

plany tej plenerowej 
imprezy. 

Na szczęście aura 
sprzyjała 

zebranym. 

a placu obok kościo-
ła, na kolorowej sce-
nie, pojawili się nie 
tylko wykonawcy pio-

senek, ale i gość specjalny fe-
stiwalu – zespół telewizyjnego 
programu „Ziarno”.

Honorowym patronem festi-
walu był bp Zygmunt Zimow-
ski. Biskup nie mógł osobiście 
uczestniczyć w spotkaniu. W 
jego imieniu przemówił kan-
clerz kurii ks. Sławomir Fundo-
wicz, który zapewnił, że Ordy-
nariusz całym sercem chciałby 

odpowiada za całość programu i 
pisze do niego scenariusze.

działem w pudle. Biskup Antoni 
Długosz zgadza się na realizację 
moich przeróżnych pomysłów – 
dodała. – Śpiewa, tańczy, łamie 
moich przeróżnych pomysłów – 
dodała. – Śpiewa, tańczy, łamie 
moich przeróżnych pomysłów – 

wszelkie stereotypy, nie obawia 
się usiąść na podłodze czy go-
tować żurek. To człowiek, który 
kocha dzieci i potrafi się z nimi 
świetnie porozumieć. 

Sam o sobie mówi, że nie jest 
łatwo być aktorem w „Ziarnie”, 
bo tu trzeba uczyć się pewnych 
ról na pamięć. Łatwiej mu pro-

wadzić katechezę na podsta-
wie napisanego przez siebie 
konspektu, ale ciągle próbu-
je i stara się, żeby dzieci by-
ły zadowolone „z podskaku-

jącego dziadka”. Sam od dzie-
ci uczy się bardzo dużo. Powie-

dział: „Dzieci – to jest myśl, którą 
podkreślał Janusz Korczak, a tak-
że św. Jan Bosko – są wspania-
łymi wychowawcami dorosłych. 
A dorośli oczywiście mają tak-
że wychowywać dzieci. Tę zasa-
dę dydaktyczną stosuje Matka 
Boża. Kontaktując się z ludźmi, 
zawsze wybiera dzieci, które są 
wskaźnikami pewnych ważnych 
spraw, związanych z życiem lu-
dzi prostych”.

Wspólna zabawa
Organizatorami festiwalu 

są: Publiczna Szkoła Podsta-
wowa, parafia św. Jakuba oraz 
Urząd Miasta i Gminy w Skary-
szewie. Informacje o nim po-
dało zaprzyjaźnione „Ziarno”. 

tekst i zdjęcia
MARTA DEKA
I KRYSTYNA 
PIOTROWSKA

Deszcz pokrzyżowałby 
plany tej plenerowej 

imprezy. 
Na szczęście aura 

sprzyjała 
zebranym. 

Volha z ładną 
i ciężką nagrodą 

publiczności



Na adres organizatorów wpły-
nęło ponad sto zgłoszeń. Spo-
śród nadesłanych przez dzie-
ci kaset i płyt z piosenkami 
wybrano, drogą eliminacji, 21 
uczestników, którzy zakwalifi-
kowali się do finału. Do Ska-
ryszewa przyjechali z różnych 
stron Polski oraz z Białoru-
si i Litwy.

– Nasz festiwal znany jest 
od Suwałk do Krakowa i jeszcze 
dalej – mówi Artur Janiak. – Cie-
szą nas goście z zagranicy. W 
poprzednich latach gościliśmy 
na przykład Czechów. Od pięciu 
lat przyjeżdża do nas „Ziarno”. 
Zawsze nagrywają tu program i 
robią casting. To wielka wspól-
na zabawa, a nie wyścigi. Jest 
jedna nagroda grand prix imie-
nia bp. Jana Chrapka. Tu wszy-
scy są zwycięzcami i na wszyst-
kich czekają nagrody.

Trzyosobowemu jury prze-
wodniczył ks. Dariusz Sa-
łek. Jury zwracało szczególną 
uwagę na dobór repertuaru, 

wykonanie i ogól-
ny wyraz artystycz-
ny. Promowano nowe 
teksty i kompozycje. 
W tym roku jedno-
głośnym werdyktem 
jury grand prix otrzy-
mała Volha Satsiuk z 
Białorusi, która zdo-
była również nagro-
dę publiczności.

Casting

W czasie, gdy trwa-
ły festiwalowe zmagania, 
a jurorzy podejmowali 
trudne decyzje, Lidia La-
sota, która wciąż musi 
odmładzać zespół dzie-
ci występujących w pro-
gramie, przeprowadziła 
casting. Chętnych było 

bardzo dużo. Ograniczeniem był 
wiek od 6 do 8 lat. Przyszli adep-
ci sztuki aktorskiej musieli przed-
stawić się, powiedzieć wiersz, za-
śpiewać piosenkę. Najlepszych, 
których nie zjadła trema, zapro-
szono do warszawskiego studia 
na profesjonalne przesłuchanie. 
– Nasz program adresowany jest 
do najmłodszych dzieci. Chcemy, 
aby dzieci w studiu były w tym 
samym wieku, co te w domach 
przed telewizorami – mówi pa-
ni Lidia. – Poza tym od września 
„Ziarno” będą prowadziły dwa 
dziecięce zespoły. To ułatwi nam 
pracę, gdyż nasi młodzi aktorzy, 
niestety, czasem chorują albo z 
różnych innych przyczyn nie mo-
gą przyjechać na nagranie. Wciąż 
szukamy nowych dzieci do pro-
gramu, chętni mogą wpisywać się 
na stronie internetowej „Ziarna”: 
ziarno.tvp.pl  lub zgłosić się pod 
numer telefonu 022 5478765. 

Wszystko, co dobre, musi się 
zakończyć. Tak też było z fe-
stiwalem w Skaryszewie. Volha 
wróciła do domu z grand prix i 
ogromnym szklanym wazonem 
od publiczności. Główny orga-
nizator Artur Janiak mógł ode-
tchnąć z ulgą i już nie martwić 
się, że może padać. Może za to 
już zacząć planować termin przy-
szłorocznego festiwalu.

Gromkie, zasłużone brawa 
i wspólne odśpiewanie „Bar-
ki” zakończyły VI Ogólnopol-
ski Festiwal Piosenki Religijnej 
„Nowa piosenka na nowe mi-
lenium”. 
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Finał VI Festiwalu Piosenki Religijnej „Nowa piosenka na nowe milenium”

Święto dzieci w Skaryszewie

 R E K L A M A 

Na górze:  
Bp Antoni 
Długosz 
rozśpiewał 
publiczność

Na dole: 
Casting 
zgromadził 
wokół pani Lidii 
Lasoty dużo 
dzieci
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VI

Wycieczka do fabryki węgla

Zanim rozpalimy grilla
Zajadając przygotowane 
na grillowym ruszcie potrawy, 
nie zastanawiamy się, co to jest 
węgiel drzewny i skąd się go 
bierze. Encyklopedia podpowiada, 
że to lekka czarna substancja 
wytwarzana z drewna, przez 
oddzielenie węgla od innych jego 
składników, głównie tlenu. 

Żeby zobaczyć, jak to się 
robi w praktyce, zaglądamy do 
wsi Januszno w Puszczy Kozie-
nickiej, a dokładnie do jej leś-
nego fragmentu, z dala od za-
budowań. Tu wiatr jakby ba-
wił się kłębami dymu wydo-
bywającego się z czterech me-
talowych pieców, zwanych re-
tortami. Chwilami nic nie wi-
dać, dym snuje się po ziemi, 
to znów wzbija w niebo. Od 
pana Bujnowskiego, właścicie-
la retortów i wytwórcy wę-
gla drzewnego, dowiaduje-

my się, że do produk-
cji używa drewna bu-
kowego i dębowego. 
Jest to drewno odpa-
dowe. Zawsze musi to 
być drewno liściaste. 
Pierwsza czynność to dokład-
ne załadowanie pieca drew-
nem. Następnie drewno pod-

pala się i pozwala mu 
płonąć przez pół go-
dziny. Po tym czasie 
zakrywa się duży ko-
min na piecu i przez 
dwie doby spalanie na-

stępuje przy minimalnym do-
stępie powietrza. Wtedy smu-
gi dymu wydobywają się tyl-

ko z mniejszych kominów wo-
kół pieca. Po dwóch dobach za-
krywa się otwory, przez któ-
re dochodziło powietrze. Teraz 
przez kolejną dobę następu-
je wystudzenie tego, co pozo-
stało po spalaniu drewna, czy-
li węgla drzewnego. Odbiorcy 
węgla konfekcjonują go i pro-
dukt jest gotowy do sprzeda-
ży. To praca sezonowa – doda-
je pan Bujnowski. – Mniej wię-
cej od kwietnia do września.  
Nie jest niebezpieczna ani dla 
ludzi, ani dla otaczającej nas 
przyrody, za to bardzo brudna. 
Rzeczywiście, pracownik, któ-
ry dopiero załadował jeden z 
pieców, jest cały czarny, tak jak 
produkowany przez niego wę-
giel.

Do Januszna często przy-
chodzą wycieczki i pojedyn-
czy turyści, chcący przyjrzeć 
się z bliska tej fabryce węgla. 
A dym? Dym też jest pewną 
atrakcją turystyczną!  

KMG

Aż trudno 
znaleźć 
pracownika
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Obchody Dnia Strażaka były oka-
zją do wmurowania aktu erek-
cyjnego budowanej w Radomiu 
strażnicy oraz wręczenia odzna-
czeń zasłużonym strażakom.

Uroczystości 12 maja roz-
poczęła Msza św., której w 
kościele garnizonowym prze-
wodniczył ks. bp Zygmunt Zi-
mowski. W homilii przypo-
mniał słowa Ewangelii, mó-
wiące o Chrystusie jako o 
Drodze, Prawdzie i Życiu. 
Ksiądz biskup, nawiązując do 
słów Jana Pawła II, który mó-
wił do młodzieży: „Podnie-
ście głowy wasze i zobaczcie 
cel waszej drogi. Tam czeka 
was Bóg, który jest miłością”, 
stwierdził, że „taką miłością 
Bożą tu, na ziemi, żyją straża-
cy, którzy mają serca zawsze 
otwarte na drugiego człowie-
ka”. Kaznodzieja przypomniał 

także postać św. Floriana, pa-
trona strażaków, który na po-
czątku IV wieku za Chrystusa 
oddał swoje życie. 

Po Mszy św. uczestnicy 
uroczystości przeszli na plac 
przed siedzibą Straży Pożar-
nej, gdzie odbył się uroczy-
sty apel. Tutaj bp Zygmunt 
Zimowski, przy udziale kra-
jowego kapelana Straży Po-
żarnej starszego kapitana 
Krzysztofa Jackowskiego oraz 
ks. Szymona Chodowicza, ka-
pelana strażaków powiatu ra-
domskiego, dokonał poświę-
cenia aktu erekcyjnego budo-
wanej strażnicy.

W czasie uroczystości 
za zasługi dla pożarnictwa, 
ochrony przeciwpożarowej i 
obronności kraju wręczono 
31 strażakom medale i od-
znaczenia. Dwóch strażaków 
otrzymało awanse na wyższy 

stopień oficerski, dziewięciu 
na wyższy stopień aspirancki, 
a 32 na wyższy stopień pod-
oficerski.

Na uroczystości przybyli 
przedstawiciele zarządu stra-
ży pożarnej z Warszawy. W 
obchodach wzięli też udział 
przedstawiciele władz, z pre-
zydentem Radomia Zdzi- 
sławem Marcinkowskim na 
czele.

W trakcie uroczystości 
przed strażnicą bp Z. Zimow-
ski poświęcił również dwa no-
we samochody i nowoczesny 
sprzęt strażacki służący do ra-
towania życia. 

MM

Radomski Dzień Strażaka

Nowa strażnica

Wszystko 
przygotowane 
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Zapowiedzi

  KALENDARIUM NAWIEDZE-
NIA W PARAFIACH

28 MAJA (NIEDZIELA) – Radom, pw. św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus (Borki)
29 MAJA (PONIEDZIAŁEK) – Libiszów
30 MAJA (WTOREK) – Opoczno, pw. 
Nawiedzenia NMP)
31 MAJA–1 CZERWCA (ŚRODA–CZWARTEK) – 
Gielniów
2 CZERWCA (PIĄTEK) – Opoczno, pw. św. 
Bartłomieja
3 CZERWCA (SOBOTA) – Brzustów 
4 CZERWCA (NIEDZIELA) – Drzewica

  XV ROCZNICA POBYTU 
OJCA ŚWIĘTEGO 
JANA PAWŁA II W RADOMIU 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
3 CZERWCA (SOBOTA) – Wyższe Semi-
narium Duchowne
19.30 (Aula Jana Pawła II) – pokaz 
multimedialny z fragmentami prze-
mówień Ojca Świętego na radomskim 
lotnisku oraz wspomnienia uczestni-
ków Eucharystii i radomskich spotkań 
z Papieżem
21.00 (pomnik Jana Pawła II przed se-
minarium) – Apel Jasnogórski
4 CZERWCA (NIEDZIELA) – katedra radom-
ska
19.00 – Apel młodzieży diecezji ra-
domskiej (przygotowuje środowisko 
Pokolenia Jana Pawła II i Kuźni)
20.00 – Msza św. pod przewodnictwem 
ks. bp. Zygmunta Zimowskiego

  FINAŁ KONKURSU 
LITERACKIEGO 

9 czerwca o godz. 17.00 w opo-
czyńskiej kolegiacie odbędzie się 
Finał II Międzynarodowego Konkursu 
Literackiego poświęconego Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II. Na kon-
kurs z całego świata napłynęło 2740 
utworów. Do Opoczna przyjadą lau-
reaci konkursu z kraju i z zagranicy, 
między innymi z Kanady, Rosji, Anglii 
i Hiszpanii. 
Mszy św. przewodniczył będzie i ho-
milię wygłosi biskup polowy Wojska 
Polskiego gen. bryg. Tadeusz Płoski, 
współcelebransem będzie ks. bp 
Zygmunt Zimowski. Na uroczystości 
przybędzie wielu znakomitych go-
ści, w tym prezydenci miast papie-
skich. Wystąpi Chór Reprezentacyjno-
-Artystyczny Wojska Polskiego oraz 
górale z Zakopanego. Na zakończenie 
wiersze laureatów recytować będą: 
Krzysztof Kolberger, Piotr Adamczyk, 
Anna Seniuk i Anna Dymna.

Pielgrzymka Kościoła Domowego 

Nasz cel – modlitwa 
u grobu Jana Pawła II

W dwóch autokarach wyruszyło w drogę 
88 pątników. Modlitwa, śpiewy religijnych 
i patriotycznych pieśni umilały czas długiej 
podróży. Mijamy zaśnieżone Alpy, docieramy 
do ziemi włoskiej.

Pierwszym miejscem pielgrzymiego 
nawiedzenia jest słynne Loreto, z sank-
tuarium Słowa Wcielonego. Dużą radość 
sprawia nawiedzenie Domku Matki Bo-
żej. Wyjątkowo bliskie stawały się tam 
słowa Litanii Loretańskiej, która – nie tyl-
ko w maju – jest modlitwą uwielbienia 
Matki Zbawiciela. Z szacunkiem i czcią 
stąpamy po cmentarzu polskich żołnie-
rzy, którzy oddali swe życie w walkach 
o wyzwolenie ziemi włoskiej z hitlerow-
skiego nazizmu.

Kolejna stacja pielgrzymkowej drogi 
to Lanciano, wyjątkowe miejsce cudu eu-
charystycznego. Wieczorem docieramy 
do miasteczka św. Ojca Pio, San Giovanni 
Rotondo. Dużym przeżyciem jest celebra-
cja Mszy św. przy grobie słynnego kapu-
cyna stygmatyka, nawiedzenie jego klasz-
tornej celi, jego konfesjonału oraz ufna 
modlitwa w różnych intencjach naszego 
pielgrzymowania. Następnego dnia staje-
my na Monte Cassino, na ziemi uświęco-
nej modlitwą i pracą św. Benedykta, pa-
trona Europy, oraz zroszonej krwią po-
nad tysiąca polskich żołnierzy.

Kolejne dwa dni to po-
byt w Wiecznym Mieście, 
główny cel naszej piel-
grzymki. Nawiedzenie gro-
bów św. Piotra oraz sługi Bożego Jana Pa- 
wła II pozostawia niezatarte wspomnie-
nie spotkania z autentycznymi świadkami 
Ewangelii. Audiencja generalna z Benedyk-
tem XVI i wypowiedziane po polsku słowa 
pozdrowienia pogłębiają jeszcze nasz zwią-
zek z namiestnikiem Chrystusa. Zwiedzanie 
starego Rzymu, katakumb i bazylik dostar-
cza nam również mnóstwa wrażeń. 

Pożegnaliśmy Watykan i słoneczny Rzym, 
aby udać się do Orvieto, kolejnego miejsca 
eucharystycznego cudu z 1263 r. Wspaniale 
zdobiona gotycka katedra ukrywa korporał 
nasączony krwią Zbawiciela. W Asyżu, mie-
ście świętego Biedaczyny, próbujemy od-
kryć, co znaczy franciszkańskie „pokój i do-
bro”. Kolejny dzień to spotkanie ze świętym 
Markiem w weneckiej bazylice. Nieopisa-
ne widoki weneckiej laguny i wyjątkowego 
miasta to ostatni akcent pielgrzymiej drogi.

Pożegnalna stacja miała miejsce w koś-
ciele św. Bartłomieja w Opocznie, gdzie spra-
wowana była nasza niedzielna Msza św. 
Wdzięcznym sercem ogarnialiśmy to wszyst-
ko, co mogliśmy zobaczyć i czego doświad-
czyć, osobiście dotykając miejsc uświęconych 
obecnością tak wspaniałych i świętych ludzi. 
Serdeczne podziękowania kierujemy także 
pod adresem Referatu Pielgrzymkowego Die-
cezji Radomskiej.  BEATA SOKOŁOWSKA

Byliśmy widoczni 
na Placu 

św. Piotra
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Proboszcz parafii jest 
znanym i cenionym 
w wielu diecezjach kraju 
rekolekcjonistą. 
Nie dziwi więc, 
że w swojej parafii 
wprowadził cowieczorne 
homilie. Tę praktykę 
wierni bardzo sobie cenią. 

Parafia na radom-
skich Borkach sięga po-
czątkami połowy lat 20. 
ub. wieku. Wtedy to wi-
kariusz parafii farnej 
ks. Andrzej Łukasik zo-
stał oddelegowany do 
tworzenia tutaj nowej 
wspólnoty. Gdy 1 stycz-
nia 1939 r. została ery-
gowana parafia, z bry-
ły dzisiejszego kościo-
ła istniało dopiero prez-
biterium. Działania wo-
jenne przerwały prace 
budowlane. Zostały do-
kończone po wojnie. 
Zasługi twórcy parafii 
do dziś żyją w pamię-
ci mieszkańców tej czę-
ści Radomia, a imię ks. 
Łukasika nosi biegnąca 
obok kościoła ulica.

Arch i tektoniczny 
kształt wnętrza świą-
tyni, łączącego w so-
bie tradycyjne formy 
budownictwa sakralne-
go z nowoczesnością, 
sprawił, że jest ona po-
strzegana jako jeden ze 
szczególnie ciekawych 
tego typu obiektów sa-
kralnych. W ubiegłym 
roku została przepro-
wadzona gruntowna re-
nowacja wnętrza koś-
cioła.

W parafii liczą-
cej około 11 tys. wier-
nych mieszka 2700 ro-

dzin. W większości w 
blokach, które jeden za 
drugim wyrastały tutaj 
przed ponad dwudzie-
stu laty. Ale wspólno-
ta parafialna zachowa-
ła tradycyjny charakter. 
Zapewne w jakiejś mie-
rze dzięki Żakowicom – 
najstarszej części para-
fii. Kościół zapełnia się 
więc na nabożeństwach 
majowych, Gorzkich 
Żalach i Drodze Krzy-
żowej. W każdy drugi 
wtorek miesiąca wier-
ni przychodzą na nabo-
żeństwo do św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus. 
Jest Msza św. zbioro-
wa. Ludzie składają in-
tencje.

Wierni włączają się 
w rodzinę kół różańco-
wych, należą do Fran-
ciszkańskiego Zakonu 
Świeckich, Apostolstwa 
Pomocy dla Czyśćca oraz 
tworzą Bractwo Boże-
go Miłosierdzia. Dzia-
łają tutaj trzy zespoły 
muzyczne i chór. W pa-
rafii pracują siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny 
Maryi.

Obok tradycyjnych 
form duszpasterskich 
przy parafii groma-
dzą się wspólnoty neo-
katechumenalne, któ-
rych członkowie przy-
jeżdżają tutaj z całego 
miasta i nie tylko. Ini- 
cjatorem drogi neoka-
techumenalnej był nie-
żyjący już proboszcz 
ks. prał. Lucjan Woj-
ciechowski, który prze-
szedłszy na emeryturę, 
szereg lat pracował w 
Wyższym Seminarium 
Duchownym w Grod-
nie.

Parafia na Borkach, 
będąc stolicą dekana-
tu liczącego 12 para-
fii, stała się matką 9 
wspólnot powstałych 
z jej terytorium. Roś-
nie także średnia wie- 
ku mieszkańców. Jed-
nym z powodów tego 
procesu jest przenosze-
nie się rodzin do do-
mów budowanych na 
obrzeżach Radomia. 
Stąd nietrudno na Bor-
kach napotkać pusto-
stany. 

KS. ZBIGNIEW 
NIEMIRSKI

KS. INF. JERZY 
BANAŚKIEWICZ

Święcenia kapłańskie – 27 
maja 1961 r. w Sandomierzu. 
Wikariaty: Garbatka Letnisko, 
a następnie studia specjali-
styczne na KUL. Starachowice 
– parafia Świętej Trójcy oraz 
Opieki NMP w Radomiu. 
Probostwo u św. Teresy od 
1998 r. Wieloletni wykładow-
ca w Wyższym Seminarium 
Duchownym.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Z radością i wdzięcznością Bogu chcę wskazać na 
życie eucharystyczne w parafii. W ubiegłym roku 
udzieliliśmy 160 tys. Komunii św., co daje średnio 
ponad 15 na osobę.  Duchową siłą parafii są grupy 
modlitewne, szczególnie te, które codziennie zbie-
rają się na modlitwę o godz. 15.00. Dzięki Bogu są 
powołania. Od lat systematycznie jest trzech, czte-
rech alumnów w seminarium. Jest to jakiś efekt 
pracy z ministrantami i młodzieżą.
Naszą szczególną troskę w roku peregrynacji Ikony 
Matki Bożej stanowi wiązanie związków niesakra-
mentalnych, które nie mają przeszkód do zawarcia 
sakramentu małżeństwa. Szukamy również dróg 
szerszego dotarcia do młodzieży, gdyż ta – ucząc 
się w szkołach poza parafią – często traci żywy kon-
takt z parafią.

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 18.00
  W dni powszednie: 6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 18.00

Smukła wieża kościoła 
to duchowy 

i geograficzny 
punkt orientacyjny

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu

Codzienny stół Słowa Bożego

M
AR

TA
 D

EK
A

Księża współpracownicy:
Kazimierz Granowicz, Krzysztof Maj, Marian Marszałek, 
Mirosław Nowak, Dariusz Sadkowski, Edmund 
Marcinkiewicz (rezydent)


