
Krzyż w środku cmentarza 
przypomina tragiczny lipiec 
1942 r. Hitlerowcy, w odwecie 
za działalność polskiego 
podziemia, przeprowadzili 
pacyfikację Garbatki Letniska. 
W czasie akcji zastrzelono 
kilkadziesiąt osób, a dalszych 
kilkaset wywieziono do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz.

Zachowana, ale niekomplet-
na dokumentacja obozowa po-
świadcza przywiezienie do Aus-
chwitz ponad dwustu mieszkań-
ców Garbatki i okolic. W ludzkiej 
pamięci zachowało się wspo-
mnienie około ośmiuset wywie-
zionych do obozu śmierci. 

Po wojnie na cmentarzu 
postawiono krzyż, który stał 
się symbolicznym grobem i za-
razem miejscem corocznych 
modlitewnych spotkań.

W bieżącym roku został on 
poddany gruntownej przebu-
dowie i odbyła się ceremonia 
jego odsłonięcia i poświęcenia. 

Najpierw w kościele 
parafialnym uczestni-
cy uroczystości zgro-
madzili się na Mszy 
św., a potem udali się 
na cmentarz, poprzedzeni od-
działem konnych żołnierzy, wy-
ekwipowanych na wzór pol-
skiej kawalerii z okresu II RP. 
Grała też orkiestra strażacka.

Na cmentarzu przemawia-
li przedstawiciele miejscowych 
władz samorządowych i dele-
gacji parlamentarzystów. Wy-
darzenia tamtych dni przywo-

ływali świadkowie i za-
razem synowie wywie-
zionych. Następnie po-
mnik został odsłonię-
ty. Widnieje na nim 

napis: „Pamięci mieszkańców 
Garbatki i okolic, aresztowa-
nych przez niemieckich oku-
pantów 12 lipca 1942 r. pomor-
dowanych w obozie koncen-
tracyjnym KL Auschwitz”. Po-
święcenia dokonał ks. inf. Jerzy 
Banaśkiewicz z Radomia oraz 
miejscowy proboszcz ks. prał. 
Stanisław Mnich.  ZN 

23 lipca 2006  nr 14
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
23 lipca 2006

I

C hoć to dopiero połowa 
wakacji, w naszym kra-

ju utonęło już tyle osób, ile 
w roku ubiegłym w czasie ca-
łego letniego sezonu. Także i 
w naszym regionie mówi się 
o tragicznych ofiarach letniej 
brawury, a czasem bezmyśl-
ności. W tym kontekście in-
stynktownie szukamy opar-
cia, a z nim śpieszą policjan-
ci. Warto porzucić uprzedze-
nia i zaprzyjaźnić się z nimi, 
wszak to stróże prawnego 
porządku. Dziś, gdy tak czę-
sto mówimy o prawach, zda-
je się, że zbyt łatwo zapomi-
namy o tym, że istnieje także 
sfera obowiązków. O pracy 
policji, szczególnie w okre-
sie, gdy wypoczywamy i kie-
dy przypada jej święto, pisze-
my na s. IV–V.  

Wprawdzie oznakowanie roweru nie 
zabezpieczy go przed kradzieżą, 

ale umożliwi jego odzyskanie. Twoje da-
ne zostaną wprowadzone do policyjnej 
bazy danych, co pozwoli na natychmia-
stowe ustalenie właściciela roweru. Po 
oznakowaniu otrzymasz certyfikat swoje-
go jednośladu. Każdy oznakowany rower 
posiada naklejkę z kodem i kartę ewiden-
cyjną z danymi właściciela i cechami cha-
rakterystycznymi pojazdu. 

Sekcja Prewencji Komendy Miejskiej Po-
licji w Radomiu prowadzi akcję znakowania 
rowerów. Jest ono bezpłatne, odbywa się w 
każdy czwartek od godziny 12.00 do 14.30 

przy wejściu do Komen-
dy Miejskiej Policji w Ra-
domiu. Żaden z 600 do-
tychczas oznakowanych 
rowerów nie został skra-
dziony. 

OZNAKUJ SWÓJ ROWER

Sierżant Kamila 
Adamska z Sekcji 
Prewencji KMP 
Radom znakuje 
rowery

RADOMSKIAVE
Poświęcenie pomnika ofiar Auschwitz

Bolesna rocznica w Garbatce
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  W „PANORAMIE PARAFII”: pa-

rafia pw. św. Mikołaja w 
Żarnowie

  PARK JURAJSKI w Bałtowie

Moment 
odsłonięcia 
pomnika
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Kapituła Generalna
MARIÓWKA. W domu gene- 
ralnym Zgromadzenia Sióstr 
Służek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej odbyła się XVIII 
Zwyczajna Kapituła Generalna, 
podczas której wybrano prze-
łożoną generalną i jej radę. 
Przełożoną została ponownie 
matka Danuta Wróbel. W skład 
Rady Generalnej weszły siostry: 
Elżbieta Śmieciuch, Maria Floryn, 
Lilla Gajda i Grażyna Kwiecień. 
Kapituła przebiegała pod ha-
słem „Odbuduj mój Kościół”. 
Podczas obrad podejmowano 
tematy dotyczące m.in. miejsca 
i roli zgromadzenia w Kościele, 
aktualności charyzmatu oraz ja-
kości przeżywanego życia za-
konnego.
Mariówka to dom główny zgro-
madzenia. Tu od ponad 100 lat 
mieści się zarząd generalny. Jest 
to jedyny dom generalny na tere-

nie naszej diecezji. W nim odby-
wa się formacja do życia zakon-
nego – młode siostry odbywają 
tu nowicjat i juniorat, a inne po-
głębiają swojego ducha i więź ze 
zgromadzeniem poprzez spotka-
nia, rekolekcje, kursy, a przede 
wszystkim modlitwę.

AR
C

H
IW

U
M

 G
N

Matka Generalna Danuta Wróbel

Na Święty Krzyż

STARACHOWICE. Pokłosiem 
milenijnych uroczystości na 
Świętym Krzyżu stała się „I 
Pielgrzymka Starachowice–
Święty Krzyż”. Jej inicjatorem 
byli ks. prał. Stanisław Pindera, 
proboszcz starachowickiej para-
fii pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy oraz Rycerze Kolumba, 
z Wielkim Rycerzem Leszkiem 
Wojciechem Waksmundzkim  na 
czele. Grupę pieszą poprowadził 
ks. Dariusz Krok. Oprócz niej wy-
ruszono rowerami i autokarami. 
W sumie pielgrzymowało około 
300 osób. Wszyscy pątnicy spot-

kali się w Nowej Słupi i stam-
tąd wspólnie poszli na Święty 
Krzyż. Tutaj rozważania Drogi 
Krzyżowej poprowadził ks. kan. 
Aleksander Sikora, proboszcz 
starachowickiej parafii św. Brata 
Alberta.
W sanktuarium przed i w czasie 
Mszy św. śpiewał chór „Meridies”. 
Eucharystii przewodniczył ks. bp 
Zygmunt Zimowski. Na zakończe-
nie Rycerze Kolumba zapewni-
li pasterza diecezji, że pielgrzym-
ka stanie się stałym elementem 
w programie życia religijnego 
Starachowic.

Czoło pieszej kolumny
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Przy grobie Jana Pawła II
STARACHOWICE – RZYM. 
15-osobowa grupa uczniów i na-
uczycieli, z dyrektor Aulianną 
Wojtal ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Jana Pawła II w Starachowicach, 
odbyła pielgrzymkę do Rzymu. Na 
jej rozpoczęcie Mszę św. celebro-
wał ks. kan. Bogdan Lipiec, pro-
boszcz parafii pw. NMP Królowej 
Polski, na terenie której znajduje 
się szkoła.
W Bazylice św. Piotra pątni-
cy modlili się przy grobie sługi 
Bożego Jana Pawła II, prosząc o 
rychłą beatyfikację patrona szko-

ły. Momentem szczególnej rado-
ści było spotkanie z Benedyktem 
XVI w czasie niedzielnej modlitwy 
„Anioł Pański”.
Wyjazd był także okazją do wypo-
czynku nad Morzem Tyrreńskim. 
Wymarzonym miejscem do tego 
był kurort Anzio. 
Uczestnicy pielgrzymki są 
wdzięczni posłowi Krzysztofowi 
Lipcowi, który umożliwił ten 
wyjazd. Dla większości była to 
pierwsza okazja pobytu w stoli-
cy chrześcijaństwa i spotkania z 
Ojcem Świętym.

Na Placu św. Piotra przed modlitwą „Anioł Pański”
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Brązowa odznaka PZPN
RADOM. Ks. Radosław Wale-
rowicz (na zdjęciu) został od-
znaczony brązowym medalem 
Polskiego Związku Piłki Nożnej 
za promocję i rozwój futbo-
lu. Kapłan ten jest dyrektorem 
Caritas Diecezji Radomskiej. Od 
czterech lat jest również ka-
pelanem Radomskiego Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej. 
Grał ponadto w lidze okręgo-
wej, m.in. w Skaryszewiance i 
Viki Radom.

Skuteczny patrol
DOMANIÓW. 11 lipca o godz. 
18.50 policjanci z posterunku 
wodnego patrolujący łódką za-
lew uratowali tonącego mężczy-
znę. Patrol zauważył w odległości 
około 100 metrów od linii brze-
gowej od strony wsi Konary pły-
nący ponton, w którym siedział 
mężczyzna. W pewnym momen-
cie mężczyzna wpadł do wody. 
Wzywając pomocy, zaczął się to-
pić. Policjanci natychmiast podję-
li akcję ratowniczą. W ciągu kilku-

nastu sekund podpłynęli do pon-
tonu, wskoczyli do wody i wciąg-
nęli mężczyznę do policyjnej łód-
ki. Nic mu się nie stało. 44-latek 
z Radomia podziękował funkcjo-
nariuszom za uratowanie życia. 
Także wczoraj policjanci zatrzy-
mali mężczyznę, który łowił ryby 
bez uprawnień. Został on ukarany 
mandatem. Od niedzieli mandata-
mi ukarano również 4 osoby, któ-
re kąpały się w niedozwolonych 
miejscach.
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Ekran telewizora przyciąga nas 
opowieściami o wymyślonych 
sagach rodzinnych. Może lepiej 
poznać koleje losu tych, którzy 
tworzyli chlubną historię naszego 
miasta.

Andrzej Pinno urodził się w 
1927 roku w rodzinnej kamie-
nicy w Radomiu. Jego przodko-
wie należeli do zasłużonych ra-
domskich rodzin. Protoplastą 
rodu był Ludwik Karsch, który 
uruchomił w Radomiu pierw-
szą garbarnię. Synowie konty-
nuowali dzieło ojca i pod ko-
niec XIX wieku Radom stał się 
pierwszą po Warszawie potęgą 
garbarstwa. Rodzinne garbarnie 
znajdowały się w rejonie Stare-
go Miasta. 

Rusza kolejka 
Jeden z potomków Ludwi-

ka, Teodor, postanowił prze-
nieść się na inne tereny, w oko-
lice dzisiejszej ulicy Limanow-
skiego. Na tych terenach wybu-
dował cegielnię, nową garbar-
nię i wspólnie z zięciem hutę 
szkła. Uruchomił też pierwszą 
w Radomiu wąskotorówkę. W 
1896 roku odbyło się uroczyste 
poświęcenie i otwarcie pierw-
szej kolejki fabrycznej, zbudo-
wanej przez Teodora Karscha. 
Kolejka ta wiodła od zakładów 
fabrycznych Teodora przy No-
wym Świecie do gruntów Mło-
dzianowskich, gdzie łączyła 
się z linią kolei Dąbrowskich. 
Kolej wąskotorowa dała po-
czątek nowej dzielnicy prze-
mysłowej.

Apteka 
z nowinkami
Rodzina rozrasta 

się. Budują kamienicę 
przy placu Konstytucji 3 
Maja i Hotel Europejski. 
W kamienicy jest apte-
ka. W niej Feliks Łago-
dziński, zięć Teodora, 
polski inteligent, nowa-
tor, farmaceuta opraco-
wuje w swoim aptecz-
nym laboratorium pa-
rowym nowe receptu-
ry. Doceniają go nawet 
w Paryżu, gdzie dostaje medal 
za preparaty galenowe. Jako no-
wator, pierwszy w królestwie 
zatrudnił w swej aptece kobie-
ty. Córka aptekarza Feliksa wy-
chodzi za mąż za Alfonsa Pin-
no, architekta, który osiedla się 
w Radomiu i pracuje tu jako pe-
dagog, społecznik i projektant 
budowlany. Zapisał się w kroni-
kach miejskich między innymi 
jako autor przebudowy cerkwi 

na placu Konstytucji 3 
Maja w świątynię kato-
licką. Pasjonowało go 
malarstwo i architektu-
ra starego Radomia. 

Podróż 
sentymentalna

Był ojcem dwój-
ki dzieci: Zofii i Andrze-
ja. Andrzej w rodzinnym 
mieście ukończył Szko-
łę Powszechną im. Ma-
rii Konopnickiej oraz 
Gimnazjum i Liceum im. 

Tytusa Chałubińskiego. Po ojcu 
odziedziczył zainteresowania za-
wodowe i szacunek dla przeszło-
ści – został architektem i peda-
gogiem. Absolwent Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Warszaw-
skiej. W latach sześćdziesiątych 
wyjechał do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie ukończył Wydział 
Urbanistyki Uniwersytetu Harwar-
da w Cambridge. W latach dzie-
więćdziesiątych przyjechał do Ra-

domia, aby przejść śladami ocala-
łymi z dawnej świetności przod-
ków. W czasie następnych po-
dróży do Polski profesor Andrzej 
Pinno postanawia przekazać na 
rzecz miasta bezcenne pamiąt-
ki rodzinne. Do muzeum trafiają 
kolekcja dzieł sztuki, przedmio-
ty codziennego użytku, porcela-
na i fotografie. Dar stał się ważną 
częścią zbiorów muzealnych udo-
stępnionych dla zwiedzających.

Prof. Andrzej Pinno zmarł 1 
lipca 2006 roku w Arlingtonie w 
Stanach Zjednoczonych. Dołączył 
do grona wielkich darczyńców, 
którzy w ostatnich latach przeka-
zali Polsce wspaniałe kolekcje. 

Wakacje to czas odpoczyn-
ku, ale i okazja do nadrobie-
nia wielu zaległości, na które 
wcześniej brakowało czasu – 
jak choćby spacer do muzeum. 
Rodzinna saga Andrzeja Pinno 
z pewnością jest o wiele cie-
kawsza niż historia z telewizyj-
nej telenoweli. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA

Z wizytą w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Dziękujemy ci, Profesorze
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Po lewej:
Kustosz 
Działu Historii 
Katarzyna 
Wrona i drzewo 
genealogiczne 
rodziny Pinno

Po prawej:
W byłej 
kamienicy 
Karschów  
do dziś 
funkcjonuje 
apteka



M łodzi ludzie ogląda-
ją filmy i seriale o 
policjantach. Pod ich 
wpływem zgłaszają 

się do pracy, a to jest służba bar-
dzo odpowiedzialna, bo praca w 
policji jest służbą i zawsze trzeba 
być dyspozycyjnym. 

Kandydat na policjanta musi 
mieć minimum średnie wykształ-
cenie. Przechodzi testy spraw-
nościowe i psychologiczne. Po-
tem jest kurs podstawowy albo 
szkolenia podstawowe profilowa-
ne – profil kryminalny lub pre-
wencyjny. W zależności od po-
trzeb, gdzie policjant ma pełnić 
służbę, przechodzi cykl kursów 
specjalistycznych. Policjanci w ra-
mach własnego rozwoju podno-
szą sprawność fizyczną, korzysta-
jąc z sali gimnastycznej i basenu, 
a raz w roku muszą przejść egza-
min sprawnościowy. 

Policjant kierowca
Policjanci jak wszyscy kierow-

cy narażeni są na kolizje drogo-
we. Zdarza się, że uczestniczą w 
pościgach za uciekającymi prze-
stępcami, co zwiększa ryzyko wy-
padku i zagrożenia życia. Czę-

sto to ryzyko zwiększają trudne 
warunki atmosferyczne. Dlatego 
prowadzone są różnego rodza-
ju szkolenia, jak choćby to prze-
prowadzone przez instruktorów 
Akademii Jazdy Opel, w którym 
wziął udział jeden z najbardziej 
znanych polskich kierowców raj-
dowych Krzysztof Hołowczyc. 
Celem szkolenia było udoskona-
lenie sztuki prowadzenia samo-
chodu w trudnych i ekstremal-
nych warunkach. 

Lepiej zapobiegać
– Inwestowanie w dzieci i 

młodzież to jest to, co może przy-
nieść rezultaty i efekty w przy-
szłości – mówi nadkomisarz Li-
dia Pietras, zastępca naczelnika 
Sekcji Prewencji Komendy Miej-
skiej w Radomiu. – Prowadzimy 
cykliczne spotkania w przedszko-
lach i szkołach. Uczymy dzieci, 
co trzeba robić, kiedy zaataku-
je pies oraz jak należy się zacho-
wać w kontaktach z obcymi. Tłu-
maczymy, że trzeba ufać ludziom, 
ale jeżeli jest to ktoś nieznajomy, 

należy zachować ostroż-
ność i nie wolno takiej 
osobie na przykład ot-
wierać drzwi do domu. 
W gimnazjum mówimy 
o uzależnieniach, a kon-
kretnie o alkoholizowa-
niu się i narkotykach, bo 
to jest ogromny prob-
lem wśród młodych lu-
dzi – dodała.

Wakacje z policjantem
Trwa okres wakacji, a prewen-

cyjne spotkania z młodzieżą na-
dal się odbywają. Policjanci są sta-
łymi gośćmi w stanicy harcerskiej 
w Rajcu, gdzie rozmawiają o bez-
piecznym poruszaniu się na dro-
dze, o zachowaniu się nad wodą, 
w lesie, o zagrożeniach w kontak-
tach z nieznajomymi. 

Wszędzie tam, gdzie są or-
ganizowane półkolonie czy tania 
obozowa akcja letnia jest czas na 
rozmowę z dzielnicowym i poli-
cjantami z wydziału prewencji. 

Kontakty policjantów z dzieć-
mi są bardzo ważne. Dzięki nim 

dzieci uczą się, do ko-
go można zwrócić się o 
pomoc w trudnych sy-
tuacjach. Z okazji Dnia 
Dziecka na potrzeby na-
szych milusińskich poli-
cjanci i pracownicy cywil-
ni Komendy Miejskiej Po-
licji oraz funkcjonariusze 
Straży Miejskiej w Rado-

miu oddali 9 litrów krwi.
Od policji wyszedł też po-

mysł zrobienia dla dzieci zakła-
dek do książek, zawierających 
informacje na temat właściwych 
zachowań, mających wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa. Za-
kładki promowały także postać 
policjanta-przyjaciela.

Sezonowy posterunek
Taki skuter nie pływał jesz-

cze po zalewach w naszym re-
gionie. Dzięki niemu policjan-
ci z sezonowego posterunku w 
Domaniowie będą mogli dopły-
nąć w ciągu kilkudziesięciu se-
kund w każde miejsce – poin-
formował rzecznik prasowy Ko-
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Spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu

Mój przyjaciel policjant
Praca w policji  

to nie jest amerykański 
film kryminalny  

czy sensacyjny. Tu trzeba 
bardzo dużo wymagać, 

przede wszystkim  
od siebie.

tekst 
KRYSTYNA PIOTROWSKA, 

MARTA DEKA

Na festynie 
starszy 
posterunkowy 
Dominik Koziak 
z Sekcji Ruchu 
Drogowego KMP 
Radom oblegany 
był przez dzieci
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mendy Miejskiej Policji w Rado-
miu Rafał Jeżak.

Skuter wart ponad 50 tys. zł 
jest darem wójta gminy Przytyk 
Stefana Błaszczyka. Skuter będzie 
służył do patrolowania zalewu w 
Domaniowie. Do tego samego 
celu służy też przekazana przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego i Komendę 
Wojewódzką Policji w Radomiu 
płaskodenna łódź motorowa. 

Do działającego od 1 czerw-
ca posterunku wodnego w Doma-
niowie oddelegowanych jest czte-
rech policjantów: dwóch z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Rado-
miu i dwóch z Komendy Powia-
towej Policji w Przysusze. Funk-
cjonariusze mają do dyspozycji 
trzy łodzie, dwa skutery do pa-
trolowania plaży i przylegających 
lasów oraz skuter wodny. W go-
dzinach wieczornych i nocnych 
wspólnie z Państwową Strażą Leś-
ną i Państwową Strażą Rybacką 
prowadzone są działania zapo-
biegające kłusownictwu. Sezono-
wy posterunek będzie działał do 
30 września.

To radomski wynalazek
Radomscy funkcjonariusze 

postawili sobie ambitne zada-
nie, żeby za darmo wyszkolić jak 
najwięcej kobiet na kursach sa-
moobrony. Jak wiadomo, kobie-
ty są narażone na to, że ktoś wy-
rwie im torebkę lub zerwie bi-
żuterię. Dotychczas kursy ukoń-
czyło już ponad 1000 kobiet. Że-
by przystąpić do zajęć, trzeba 

mieć ukończo-
ne 18 lat i za-
świadczenie, 
że można ćwi-
czyć fizycznie. 
Kurs trwa oko-
ło trzech mie-
sięcy. Panie 
mają zajęcia z psychologiem. Do-
wiadują się, jak zachować się w 
sytuacji stresowej, co robić, by 
nie prowokować i nie stać się 
ofiarą, jak się zachować, jeżeli 
już coś złego nas spotka. 

O tym, jak skuteczne są kur-
sy samoobrony organizowa-
ne przez radomską policję, mo-
że świadczyć przykład z czerw-
ca, kiedy to na ul. Limanowskie-
go w Radomiu 28-letnia kobie-
ta, uczestniczka przedostatniej 
edycji kursu, obroniła się przed 
napastnikiem. Mężczyzna pod-
biegł do kobiety, usiłował wy-
rwać jej torebkę, uderzył ją w 
twarz. Kobieta jednak nie zosta-
ła zaskoczona. Zadała mu cios 
w twarz i skutecznie przerzuci-
ła przez bark. Napastnik zaczął 
krzyczeć i uciekł. Kolejne szko-
lenie dla pań planowane jest na 
październik br.

Radom – Twój 
Przyjazny Region
To program realizowany we 

współpracy z Urzędem Miejskim 
w Radomiu. Jego celem jest ogra-
niczenie przestępczości i zwięk-
szenie poczucia bezpieczeństwa 
obywateli. W ramach jego reali-
zacji policjanci podejmują współ-

pracę z lokalnym samorządem, 
stowarzyszeniami, instytucjami 
kościelnymi, ośrodkami pomocy 
społecznej, placówkami oświa-
towymi.

Z policyjnych statystyk wy-
nika, że często ofiarami wypad-
ków drogowych są ludzie starsi. 
Osoby te najczęściej też są ofia-
rami oszustw, kradzieży i rozbo-
jów. Oszuści wykorzystują uczci-
wość i łatwowierność ludzi star-
szych, podszywając się pod pra-
cowników gazowni, elektrowni. 
Policyjna akcja „Seniorze, bądź 
bezpieczny na drodze” miała na 
celu spotkanie z osobami star-
szymi i uczulenie ich na czyha-
jące na nich niebezpieczeństwa. 
Nie do przecenienia jest 
tu rola dzielnicowych. 

Dobry dzielnicowy, 
to taki w większym wy-
daniu gospodarz domu. 
Powinien wiedzieć, kto 

potrzebuje pomocy, jakie są ro-
dziny, czego oczekują. Do tej 
pracy trzeba mieć specjalne pre-
dyspozycje, żeby, gdy trzeba, wy-
słuchać, a gdy trzeba pogrozić 
palcem. 

Jest środek lata. Popatrzyli-
śmy na pracę policjanta przez 
pryzmat wakacji. Ale praca po-
licji w encyklopedycznym skró-
cie to pilnowanie przestrzega-
nia prawa i ściganie przestęp-
ców, jak również zapewnienie 
ochrony i pomocy w sytuacjach 
kryzysowych zarówno wobec lu-
dzi, jak i mienia. Następnym ra-
zem przyjrzymy się, jak wygląda 
praca w innych pionach policyj-
nej struktury.

Z okazji Dnia Poli-
cjanta życzymy wszyst-
kim pracownikom po-
licji wielu sukcesów w 
pracy zawodowej i w 
życiu osobistym. 

Spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu

Mój przyjaciel policjant
Rzecznik 
prasowy 

radomskiej 
policji Rafał 

Jeżak oddaje 
krew

Starszy sierżant 
Sebastian 
Zdziech na 
nowym skuterze 
wodnym
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Duszpasterz Opocznianinem Roku

Dni Opoczna
Ks. Leszek Sokół, proboszcz parafii 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Opocznie, 
został Opocznianinem Roku. 
Finał plebiscytu odbył się 
podczas uroczystej gali w ramach 
Dni Opoczna. 

– To dla mnie wielka nie-
spodzianka, a jednocześnie do-
wód, że współpraca Kościo-
ła z władzami może przynieść 
wspaniałe owoce – powiedział 
Opocznianin Roku podczas od-
bierania pamiątkowej statuet-
ki. Ks. Leszek Sokół zorgani-
zował 

już kilka imprez 
we współpracy z Urzędem Mia-
sta. Z jego inicjatywy odbyły 
się w styczniu tego roku „Jaseł-
ka w drodze” – misterium Na-
rodzin Jezusa, rozgrywane na 
ulicach Opoczna. Dzięki nie-
mu odbywały się białe marsze, 
w których uczestniczyły tłu-
my opocznian, oddających w 
ten sposób hołd Janowi Pawło- 
wi II. Jest również organizato-
rem bali charytatywnych, z któ-

rych dochód wspiera 
ludzi ubogich.

Rozstrzygnięc ie 
plebiscytu nie by-
ło jedyną atrakcją Dni 
Opoczna. Forma tego 
przedsięwzięcia na-
biera rozmachu z każdym ro-
kiem. – I taki też był nasz cel 
– tłumaczy Monika Matusie-
wicz, naczelnik Wydziału Pro-
mocji i Kultury Urzędu Miej-
skiego w Opocznie. – Organi-
zuję Dni Opoczna po raz trze-
ci. Od początku stawiałam so-
bie za cel rozszerzenie tej idei. 
Chodziło o nadanie imprezie 

nowej jakości i inte-
grację różnych środo-
wisk, działających w 
regionie opoczyńskim 
– podkreśla.

Hitem 
tegorocznej edycji Dni Opocz-
na były koncerty gwiazd. Wy-
stąpili Patrycja Markowska, An-
drzej Piaseczny „Piasek”, ze-
spół „Sistars” oraz „Brathan-
ki”. – Dzięki zaproszeniu tak 
znanych formacji muzycznych 
w imprezie bierze udział wie-
le osób spoza naszego miasta. 

Ich zadowolenie jest dla mnie 
największą nagrodą – mówi pa-
ni naczelnik. 

W programie Dni Opocz-
na znalazła się m.in. wystawa 
i sprzedaż opoczyńskiej sztuki 
ludowej, Grand Prix „Opoczno 
2006” w piłce plażowej, sko-
ki na bangee, a także pokaz 
pirotechniczny. Po raz pierw-
szy na ulicach miasta odbył się 
także plener rzeźbiarski. Dla 
najmłodszych nie zabrakło ka-
ruzeli, odbywały się również 
przejażdżki kucykami. Starsi 
mogli uzyskać kartę rowero-
wą i motorowerową w specjal-
nie przygotowanym miastecz-
ku rowerowym. 

– Jest przepiękna pogoda, 
wspaniała atmosfera, a przede 
wszystkim możemy miło spę-
dzić czas z całą rodziną. Oby 
było więcej tego typu imprez 
w naszym mieście – dzieli się 
wrażeniami Danuta Belica, któ-
ra na Dni Opoczna przyszła z 
mężem i dziećmi. Takich opinii 
jak ta nie brakowało. 

Dni Opoczna to największa 
taka impreza w mieście. Wzię-
ło w niej udział kilkanaście ty-
sięcy osób. 

KS. IRENEUSZ ROGULSKI

Zalew w Radomiu na Borkach

Kurort w mieście
Molo, plaża jak w Kołobrzegu. 
Brakuje tylko szumu fal, za to 
słońce jest to samo.

Do najbliższych bloków jest 
około pięciuset metrów. Wokół 
miasto, choć nie centrum. To tu, 
otoczony przyjazną zielenią, znaj-
duje się zalew, najbardziej oblega-
ne miejsce w ciągu ostatnich ty-
godni. Nic dziwnego, jest to jedy-
ne miejsce w mieście, poza kryty-
mi basenami, gdzie można zaży-
wać kąpieli. Gospodarzem zalewu 
i przyległego terenu jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ra-
domiu. Każdy, kto chciałby aktyw-
nie spędzić czas nad wodą, może 
skorzystać z boiska do piłki pla-

żowej albo  nożnej. Dla chętnych 
są kajaki i rowery wodne. Przed 
palącym słońcem schronienie da-
ją licznie rosnące drzewa. W cie-
niu wypoczywa pani Małgosia z 
pięcioletnim Łukaszem i siedmio-
letnim Tomkiem. To dobrze zago-
spodarowany teren. Jest tu bez-
piecznie, są wyznaczone miej-
sca do kąpieli. – Wiem, że woda 
jest czysta. Chłopcy są zadowole-
ni, ja odpoczywam. We wrześniu 
chłopcy będą mieli siostrzyczkę – 
mówi pani Małgosia.

Kąpielisko jest strzeżone od 
godziny 10.00 
do 18.00. W 
tym samym 
czasie czynny 

jest punkt medyczny. Pracowni-
cy ośrodka dbają, aby w wodzie 
nie rozrastały się glony. Na pla-
ży można spotkać przedstawicieli 
wszystkich pokoleń. I nic dziwne-
go, bo nie każdego stać na wyjazd 
do kurortu, a tu nic nie płaci się za 

wstęp i w zasięgu ręki, jak na dep-
taku w Kołobrzegu, można kupić 
lody, coś do jedzenia. Najwięk-
sze zainteresowania budzi jednak 
molo, bo to na nim opala się naj-
więcej młodych dziewczyn. No i ci 
ratownicy! A ratowniczki… KMG
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Na czas imprezy 
dwupasmowa 
ul. Biernackiego 
stała się 
deptakiem

Czar wakacji 
– słońce,

plaża, woda
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Zapowiedzi
  KALENDARIUM 

NAWIEDZENIA W PARAFIACH
23 lipca (niedziela) – Miedzierza
24 lipca (poniedziałek) – Czermno
25 lipca (wtorek) – Bedlno
26 lipca (środa) – Ruda Maleniecka
27 lipca (czwartek) – Dąbrowa
28 lipca (piątek) – Wilczkowice
29 lipca (sobota) – Żarnów
30 lipca (niedziela) – Wójcin

  VIII PREZENTACJE 
PIEŚNI PIELGRZYMKOWEJ 
„NA PIELGRZYMIM SZLAKU” 
– ZWOLEŃ 2006
– Organizatorzy: Urząd Miejski, pa-

rafia pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego i Dom Kultury w Zwoleniu za-
praszają do udziału w Prezentacjach 
Pieśni Pielgrzymkowej, które odbędą 
się 10 września na placu Kochanow-
skiego lub w sali kina „Świt” przy ul. 
Lubelskiej 6 w Zwoleniu. Rozpoczę-
cie planowane jest na godz. 14.00. Po 
przesłuchaniach odbędzie się koncert 
gwiazdy.

– Celem przeglądu jest popula-
ryzacja pieśni pielgrzymkowej oraz 
dostarczanie młodzieży pozytywnych 
wzorców stylu życia, wolnych od uza-
leżnień.

– W Prezentacjach mogą wziąć 
udział zespoły młodzieżowe (do 10 
osób), działające przy parafiach czy 
Domach Kultury. Czas trwania wystę-
pu nie może przekroczyć 10 minut 
(nie więcej niż trzy pieśni). W przy-
padku dużej liczby uczestników ze-
społy będą przyjmowane według ko-
lejności zgłoszeń.

– Zgłoszenia należy przesyłać 
do 4 września pod adresem: Dom Kul-
tury, aleja Jana Pawła II 6, 26-700 Zwo-
leń. 

– Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 048 
676 27 85; fax 676 48 69 lub w Inter-
necie www.dkzwolen.neostrada.pl

– Dojazd na koszt własny. Ze-
społy zakwalifikowane do udziału 
w Prezentacjach zostaną powiado-
mione telefonicznie o przyjęciu zgło-
szenia.

  IV WIECZORY MUZYCZNE
Parafia w Jedlni Letnisku zaprasza 

na wieczory muzyczne, które odby-
wają się w każdą wakacyjną niedzie-
lę przy kościele pw. św. Józefa o godz. 
20.00. Wstęp wolny.

23 lipca – Sega Band
30 lipca – Tomasz Żółtko 

Po ogłoszeniu wyników matur

W „Katoliku” 
znów 100 procent

– Jestem bardzo zadowolona – mówi Iwona 
Zając, mama tegorocznego maturzysty 
Konrada, już absolwenta Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Filipa Neri w Radomiu. 

– Choć byłam spokojna – kontynuuje pani 
Iwona – to obawy pojawiły się, gdy ogłoszo-
no w mediach, że tak wysoki procent uczniów 
nie zdał. Wyniki syna wyszły wysokie i bardzo 
wysokie. Konrad wybiera się na prawo. 

Wynik potwierdza pracę
– W zeszłym roku egzamin dojrzałości 

zdało 100 procent naszych uczniów – mówi 
ks. Adam Maj, dyrektor radomskiego „Kato-
lika”. – W tym roku również. W zeszłym ro-
ku podchodziło 68, a w tym 61 abiturien-
tów. Łączę te dwa lata ze względu na powta-
rzający się wynik. Nie jest on oderwany od 
bieżącego życia szkoły. Tegoroczny rezul-
tat potwierdza pracę roku ubiegłego. Skład 
uczniów mamy bardzo rozmaity. Jest grupa 
bardzo zdolna i jest też sporo uczniów prze-
ciętnych. Dlatego zakończenie z takim wy-
nikiem jest bardzo ważne. Pokazuje, że nie 
gubimy po drodze uczniów najsłabszych.

Ważnym elementem edukacyjno-wycho-
wawczym liceum jest współpraca z rodzicami 
oraz ukierunkowanie na indywidualne moty-
wowanie i mobilizowanie uczniów przez wy-
chowawców klas.

Profile i fakultety
Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

prowadzi – na ile to możliwe – zindywidu-

alizowany program edu-
kacyjny. Wszystkie klasy 
posiadają profil humani-
styczny, z wyakcentowa-
niem języka polskiego, 
obcego języka nowożyt-
nego i historii powszech-
nej. Z tych przedmiotów 
uczniowie przygotowani 
są do matury na pozio-
mie podstawowym i rozszerzonym.

Specyficzną ofertą szkoły – która zdała 
egzamin – jest to, że w trakcie nauki przy-
szli maturzyści deklarują wybór przedmio-
tów. Szkoła, podporządkowując się te-
mu, tworzy fakultety. W ich ramach każdy 
uczeń jest przygotowywany do matury na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Absolwenci i kandydaci
Absolwenci filipińskiego liceum wybierają 

studia humanistyczne. Wielu podejmuje stu-
dia prawnicze i dziennikarskie. Ale zdarzają 
się i inne wybory: medycyna, ekonomia, ar-
chitektura. 

Pozytywne wyniki ubiegłego roku, kie-
dy KLO było jedynym radomskim liceum, 
gdzie wszyscy zdali maturę, pozytywnie 
odbiły się na tegorocznej rekrutacji. Na 
jedno miejsce jest trzech kandydatów. Stąd 
zamiast planowanych dwóch, utworzono 
trzy, i to duże, klasy. Zapewne podob-
nie będzie w roku przyszłym. To wszyst-
ko sprawia, że obecny budynek staje się po 
prostu zbyt ciasny.
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Dyrektor 
„Katolika”, 

ks. Adam Maj 
(po lewej) 

w rozmowie 
z prefektem 

szkoły 
ks. Mirosławem 

Praskiem
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Początkowo obraz cierniem 
ukoronowanego Chrystusa 
był prywatną własnością 
Kazimierza Saryusz 
Skórkowskiego. 
Gdy w Wielki Piątek 
roku 1678 na obrazie 
pojawiły się krople krwi, 
obraz z dworskiej kaplicy 
przeniesiono
do drewnianego kościoła.

W lutym 1963 r. bp 
Jan Kanty Lorek ogło-
sił wielkowolski kościół 
sanktuarium Chrystuso-
wym ziemi opoczyńskiej 
z oficjalną nazwą Sank-
tuarium Chrystusa Cier-
niem Ukoronowanego. 
Po 43 latach bp Zygmunt 
Zimowski przydał miej-
scu nowy tytuł: Sanktu-
arium Krwi Zbawiciela. 
Jest to jedyne Chrystuso-
we sanktuarium w naszej 
diecezji.

Błogosławiony Raj
Łaskami słynący

obraz, namalowany na 
płótnie i przyklejony 
do deski, pochodzi z 
pierwszej połowy XVII 
w. Chrystus jest do po-
łowy obnażony, 
z rękoma zwią-
zanymi. Na Je-
go głowę dwaj 
oprawcy za po-
mocą drą-
gów wtłacza-
ją cierniową 
koronę. Ten 
obraz, 80 
lat po po-
jawieniu się 
na nim kro-
pli krwi, 

uznany został za sły-
nący łaskami i zawisł 
w kościele klasztornym 
Ojców Bernardynów. 
Miejsce nazwano Bło-
gosławionym Rajem, z 
łaciny Paradyżem.

Gdy po powstaniu 
styczniowym władze 
carskie kasowały zako-
ny, tutaj zostali przysła-
ni zakonnicy z innych 
klasztorów. Ale i stąd 
zostali wszyscy przepę-
dzeni w 1893 r. Paradyż 
stał się filią sąsiedniej 
parafii Wójcin, a w roku 
1918 została tu erygo-
wana samodzielna pa-

rafia, pozosta-
jąca pod opie-
ką księży die-
cezjalnych.

Późnobaro-
kowa w wy-
stroju świą-
tynia jest ar-

ch i tek -
toniczną 
perełką. 

Wśród wie-
lu zabytków 
na szczegól-

ną uwagę zasługują or-
gany, jedne z najstar-
szych w Polsce, zbudo-
wane w połowie XVIII 
w.

Ruch pielgrzymi
W ciągu roku przez 

Paradyż przechodzi kil-
ka pielgrzymek, a wśród 
nich zasadnicza kolum-
na pieszej pielgrzym-
ki warszawskiej, opo-
czyńska kolumna piel-
grzymki radomskiej, 
pielgrzymka pallotyń-
ska oraz diecezji drohi-
czyńskiej. 

Na odpusty, których 
jest tutaj pięć, przyby-
wają kolejni wierni. Za-
trzymują się tutaj grupy 
pątnicze jadące na Jas-
ną Górę i do Lichenia. 
W tym roku pojawiła 
się nowa grupa: studen-
ci, którzy rowerami po-
stanowili objechać die-
cezję, nawiedzając każ-
de z diecezjalnych sank-
tuariów. 
 KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. KAN. ADAM 
MYSZKOWSKI

Święcenia kapłańskie 
– 3 czerwca 1978 r. w 
Sandomierzu. Wikariaty: 
Brzeźnica, Jastrząb, Stara-
chowice – parafia pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. 
Od 1992 roku proboszcz
w Wielkiej Woli Paradyżu 
i dziekan dekanatu Żarnów.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Musimy godzić opiekę nad grupami pielgrzymko-
wymi i zajęcia w parafii. Nasi wierni bardzo chęt-
nie garną się do różnych form duszpasterstwa. 
Mamy grupę ministrantów i scholę. Cieszę się, 
że udało się reaktywować chór parafialny. Działa 
Koło Przyjaciół Radia Maryja i Podwórkowe Kółka 
Różańcowe Dzieci. Parafianie należą do kółek ró-
żańcowych, mamy też członków Franciszkań-
skiego Zakonu Świeckich. Ciekawą grupą są „Boże 
Ludki” – dzieci ze szkoły podstawowej, prowa-
dzone przez panie katechetki. Dużą troską jest 
utrzymanie kościoła i klasztoru, które pozostaje 
na barkach parafian. To dzięki ich ofiarności wy-
remontowaliśmy część pobernardyńskiego klasz-
toru. Tu mieści się kancelaria parafialna i plebania. 
Z pomocą śpieszy też zakład „Ceramika” Paradyż 
oraz pielgrzymi, głównie z pielgrzymki warszaw-
skiej. Im wszystkim jestem bardzo wdzięczny.

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Wielkiej Woli Paradyżu

Sanktuarium Krwi Zbawiciela
Z

D
JĘ

C
IA

: M
AR

TA
 D

EK
A

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00, 16.00;

kaplica w Sokołowie: 9.00; kaplica w Przyłęku: 11.00;
kaplica sióstr ze Zgromadzenia Panien Ofiarowania 
NMP w Jankowie: 9.00, 11.00, 16.00

  W dni powszednie: 6.30, 7.00

Wikariusze: ks. Marek Strzępek – wikariusz, 
ks. kan. Jan Kopyt – kapelan w Jankowie

Klasztor, co jest wielkim 
sukcesem, udało się

na razie wyremontować 
jedynie częściowo

kowa w wy-
oprawcy za po-
mocą drą-

Cudowny obraz 
jest wizerunkiem 
koronowanym


