
Potrafią pochylić się z miłością 
nad drugim człowiekiem. Działają 
na rzecz rodziny i Kościoła. 
Wspólne dni skupienia mają 
pogłębiać ich wiarę.

Jako Rycerze Kolumba spot-
kali się po raz pierwszy w Ła-
giewnikach w październiku 
ubiegłego roku. 6 i 7 stycz-
nia br., podczas dwudniowe-
go zjazdu, spotkali się po raz 
drugi w Kałkowie-Godowie, by 
podsumować dotychczasową 
działalność rad i omówić pla-
ny na przyszłość. Rycerze dzia-
łają w formie rad, których na ra-
zie jest w Polsce sześć, a two-
rzy się siódma. Oprócz cztero-
osobowych delegacji z każdej 
rady na zjazd przyjechali Ryce-
rze ze Stanów Zjednoczonych, 
z Josephem Schultzem, Najwyż-
szym Mistrzem Rycerzy Kolum-
ba w Stanach Zjednoczonych 
na czele. 

– Każda rada ma swój pro-
gram – mówi przewodniczą-
cy Rady Starachowickiej Leszek 
Waksmundzki. – My przygoto-

waliśmy paczki świą-
teczne dla dzieci niepeł-
nosprawnych i dzieci z 
rodzin ubogich. Zorga-
nizowaliśmy piknik ro-
dzinny. Planujemy, tak 
jak w ubiegłym roku, 
pielgrzymkę na Świę-
ty Krzyż, dla młodzieży 
przygotujemy obóz wę-
drowny i będziemy spo-
łecznie pracować w sanktuarium 
w Kałkowie-Godowie. 

Dwudniowy zjazd zakoń-
czył się Mszą św. w starachowi-
ckim kościele pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Euchary-

stię sprawował i ho-
milię wygłosił  bp Zyg-
munt Zimowski. Do 
zgromadzonych po-
wiedział m.in.: – Ry-
cerze Kolumba, któ-
rych tradycja powsta-
ła w Stanach Zjed-
noczonych, chcą być 
światłem dla drugie-
go człowieka i pragną 

przeszczepić do nas swą świat-
łość, byśmy żyli radykalizmem 
chrześcijańskim na co dzień, a 
nasze serca potrafili otwierać 
na potrzeby sióstr i braci. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA
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Kościół a komunizm – to 
obszar debaty, która jest 

zarazem częścią osobistej 
historii niejednego z nas. 
Dobrze, że pojawiają się 
publikacje, które są owocem 
rzetelnych badań specjali-
stów. Pisane ze znawstwem i 
zaangażowaniem, pomagają 
odnaleźć się w teraźniejszo-
ści. Dziś na s. VII prezen-
tujemy dwutomową książ-
kę ks. Bogdana Stanaszka, 
członka Komisji Historycznej 
Episkopatu Polski. W swym 
opracowaniu przybliża zma-
gania Kościoła – czasem 
bardzo dramatyczne – z 
wrogością komunistycznych 
władz w diecezji sandomier-
skiej. W latach, które opisuje 
historyk, także nasza diece-
zja była jej częścią. 

Ich występ zgromadził tłumy w koście-
le Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Starachowicach. Ci, którym nie uda-
ło się wejść do świątyni, stali na ze-
wnątrz. Zespół „Golec uOrkiestra” przy-
jechał na zaproszenie Starachowickiej 
Rady Rycerzy Kolumba. Muzycy wy-
śpiewali i wygrali najpiękniejsze ko-
lędy, zarówno te dobrze znane, jak i 
te wyciągnięte ze starych śpiewników. 
Nie zabrakło też utworów, które sami 
skomponowali. A wszystko wcześniej 
nagrali na płytę pt. „Niezapomniane 
granie dla Ciebie, Panie”. Koncert miał 
charakter charytatywny. Zbierane przez 

Rycerzy datki do puszek 
w całości zostaną prze-
znaczone dla dzieci, któ-
re potrzebują jakiejkol-
wiek pomocy. 

 

NIEZAPOMNIANE GRANIE DLA CIEBIE, PANIE

Bracia 
Golcowie 
wyśpiewali 
najpiękniejsze 
kolędy
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Parafia PW. CHRYSTUSA 

NAUCZYCIELA W RADOMIU
  KATOLICKA ROZGŁOŚNIA 
  w naszej diecezji

Drugi Ogólnopolski Zjazd Delegatów Rad Rycerzy Kolumba

Współcześni Rycerze
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Joseph Schultz, 
Najwyższy Mistrz 
Zakonu (siedzi drugi 
z lewej) i Leszek 
Waksmundzki 
(pierwszy z prawej) 
na Mszy św. 
kończącej zjazd 
Rycerzy Kolumba
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ROGÓW. W Zespole Szkół 
w Rogowie rozegrany został 
VII Turniej Piłki Siatkowej o 
Puchar Proboszcza, ks. Jana 
Podsiadły. W zmaganiach 
udział wzięły trzy druży-
ny: Parafialna, Środowiskowa 
i Nauczycielska. Turniej roz-
grywany był systemem każ-
dy z każdym do dwóch wygra-
nych setów. Zgodnie z regula-

minem,  w drużynie musiała 
być przynajmniej jedna kobie-
ta i jeden czterdziestolatek. 
Mecze były wyrównane, a o 
zwycięstwie decydował ostat-
ni set. W VII turnieju zwycię-
żyła drużyna Środowiskowa. I 
to do niej trafił puchar ufundo-
wany przez ks. Jana Podsiadłę, 
a szkoła została obdarowana 
przez proboszcza piłkami.

Stajenka w parku
GIELNIÓW. Na miejscowym 
rynku w parku stanęła bożona-
rodzeniowa szopka. Przyciąga 
wzrok szczególnie wieczorem, 
po zapadnięciu zmroku. Takich 
inicjatyw, podejmowanych czę-
sto przez lokalne samorządy, 
jest coraz więcej. Szopki stają 
też przed domami kultury. Tak 
jest na przykład w Opocznie. 
Ten wizualny element okresu 
Bożego Narodzenia spotyka się 
z dużym zainteresowaniem. Tu 
chętnie zatrzymują się prze-
chodnie, a najbardziej żywe za-
interesowanie okazują dzieci.

Szopka stanęła w parku 
w sąsiedztwie kościoła
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Turniej o Puchar Proboszcza

Ks. Jan Podsiało klęczy pierwszy z lewej
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Opłatek w Towarzystwie 
Dobroczynności
RADOM. Szósty rok funk-
cjonowania Radomskiego 
Towarzystwa Dobroczynności 
zwieńczyło spotkanie opłat-
kowe, na które przybyli je-
go pracownicy i członkowie, 
ich podopieczni i przyjaciele 
oraz wielu gości. Wraz z poja-
wieniem się pierwszej gwiaz-
dy rozpoczęło się kolędowa-
nie i dzielenie się opłatkiem. 
Przygotowano też świąteczne 
paczki, które najwięcej radości 
wywołały wśród najmłodszych 
dzieci. „Chrystus wszedł do lu-
dzi, dlatego otwierajmy drzwi 
dla wszystkich. Na tym polega 
nasze chrześcijaństwo, by wi-
dzieć życie drugiego człowieka 
i otwierać się z pomocą, na ja-
ką nas stać” – powiedział obec-
ny na spotkaniu ks. bp Stefan 
Siczek. Najważniejszym celem, 
jakie stawia sobie Radomskie 
Towarzystwo Dobroczynności, 
jest niesienie pomocy najuboż-

szym mieszkańcom Radomia 
i rodzinom wielodzietnym. I 
nie chodzi tu tylko o pomoc 
materialną, ale też o pomoc 
w tworzeniu wartości rodzin-
nych i wychowaniu dzieci i 
młodzieży.

Opłatki pobłogosławił bp Stefan 
Siczek
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Spotkanie biednych i bezdomnych
SKARŻYSKO-KAMIENNA. 
W sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej odbyła się do-
roczna wigilia dla ubogich i bez-
domnych, przygotowana przez 
Bractwo Matki Bożej Miłosier- 
dzia. Łamiąc się opłatkiem, skła-
dano sobie życzenia. Były tra- 
dycyjne wigilijne potrawy. W 
spotkaniu wzięły udział władze 
miasta z prezydentem Romanem 
Wojcieszkiem i przedstawicie-
le Sejmiku Świętokrzyskiego. 
Kustosz sanktuarium, ks. prał. 
Jerzy Karbownik, który trosz-
czy się o to, by każdy człowiek 

potrzebujący pomocy mógł ją 
w sanktuarium otrzymać, zło-
żył życzenia uczestnikom wigi-
lii, zapewniając, że zawsze mo-
gą liczyć w tym miejscu na po-
moc zarówno duchową, jak i 
materialną. Na zakończenie 130 
rodzin otrzymało paczki żyw-
nościowe. Bractwo Matki Bożej 
Miłosierdzia już od dziesięciu 
lat prowadzi działalność charyta-
tywną. Z prowadzonej przez nie 
jadłodajni codziennie korzysta 
od 150 do 200 osób, a w nocle-
gowni znajdują schronienie bez-
domni.

Zimowa pomoc
CARITAS. Ponad 600 posił-
ków dziennie wydają w okre-
sie zimowym jadłodajnie 
Caritas w Radomiu. Drugie 
tyle obiadów przygotowują 
dwie inne stołówki, funkcjo-
nujące przy kościołach ojców 
bernardynów i księży palloty-
nów. Przygotowania do niesie-
nia pomocy w okresie zimo-
wym trwały od wielu tygodni. 
Gromadzono zapasy żywno-
ści i odzieży oraz usprawniano 
funkcjonowanie jadłodajni. – 
Dla większości korzystających 

z jadłodajni wydawany posi-
łek jest jedynym gorącym po-
żywieniem w ciągu dnia – po-
informował wicedyrektor die-
cezjalnej Caritas ks. Grzegorz 
Wójcik. Ponadto w stołówkach 
istnieje możliwość otrzyma-
nia obiadu na wynos, przez co 
– jak podkreśla ks. Wójcik – 
dawana jest szansa skorzysta-
nia z ciepłego posiłku dla ca-
łych rodzin. Do akcji pomaga-
nia potrzebującym w czasie zi-
my przyłączają się również pa-
rafialne zespoły Caritas.

Stok narciarski
BAŁTÓW. Stowarzyszenie 
Delta, właściciel Bałtowskiego 
Parku Jurajskiego, poszerza 
ofertę turystyczną o stok nar-
ciarski. Są to dwie trasy nar-
ciarskie o długości 340 i 570 
m. Różnica poziomów wyno-
si  65 m. Ratrakowana trasa 
zapewnia bezpieczeństwo na-
wet dla stawiających pierwsze 
kroki w narciarstwie. Stok wy-
posażony jest w infrastruktu-

rę techniczną w postaci syste-
mu sztucznego naśnieżania i 
odwadniania, a jego oświet-
lenie pozwoli na wydłuże-
nie czasu korzystania z zimo-
wych atrakcji do późnych go-
dzin wieczornych. W pobliżu 
zjazdu znajdować się będzie 
punkt gastronomiczny z go-
rącymi posiłkami i napojami 
oraz wypożyczalnia i serwis 
sprzętu narciarskiego.
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– Do nas to jeszcze nie dotarło, 
emocje jeszcze nie opadły, 
aczkolwiek jest bardzo miło. 
Tego się nie da opisać, to jest coś 
pięknego. 

Tak po ogłoszeniu wyni-
ków mówili szczęśliwi zdo-
bywcy Grand Prix festiwalu, 
członkowie zespołu Diminu-
endo z Centrum Kultury i Ak-
tywności Lokalnej w Gowar-
czowie. Razem grają już od 
czterech lat. Do Radomia przy-
jechali w trzyosobowym skła-
dzie, grali na fortepianie i fle-
cie poprzecznym, bo jak sa-
mi mówią – kolędy mają to 
do siebie, że lubią ciszę i spo-
kój, dlatego zdecydowaliśmy 
się na wersję akustyczną. Pod-
czas festiwalu wykonali: „Gdy 
się Chrystus rodzi” oraz „Ko-
lędę dla Piotra” autorstwa Zbi-
gniewa Preisnera. Diminuen-
do koncertuje też w szerszym 
składzie – bardziej rockowym. 
Wówczas dołączają gitary i 
perkusja.

Najpierw 
eliminacje
Już po raz piąty w Rado-

miu odbył się Międzydiecezjal-
ny Festiwal Kolęd i Pastorałek. 
Jego organizatorami byli: Die-
cezjalna Komisja ds. Muzyki i 
Śpiewu Kościelnego oraz Ośro-
dek Kultury i Sztuki „Resursa 
Obywatelska”.

Festiwalowe zmagania – 
jak co roku – odbywają się w 
dwóch etapach. Najpierw są 
eliminacje rejonowe w trzech 
kategoriach: solista/duet/trio, 
zespół, schola lub chór. Przez 
cały grudzień eliminacje by-
ły w siedmiu miastach naszej 
diecezji: Radomiu, Skarżysku, 
Starachowicach, Jedlińsku, 
Pionkach, Opocznie i Skary-
szewie. Wyłonieni zwycięzcy 
przyjeżdżają na finał do Ra-
domia. 

W tym ro-
ku w elimina-
cjach rejono-
wych udział 
wzięło prawie 
3 tysiące osób 
– poinformo-
wał dyrektor 
festiwalu, ks. 
Dariusz Sałek. 
Ich uczestnicy 
reprezentowali nie tylko na-
szą diecezję. Były trzy zespoły 
z Kielc, a także Nowin, Zduń-
skiej Woli i Kunowa. Z roku 
na rok rośnie poziom i liczba 
uczestników. Na przykład tym 
razem w Radomiu zgłoszono 
58 zespołów, a w Opocznie by-
ło ich aż 63.

Festiwalowe 
zmagania
Podczas finału w Sali Kon-

certowej Urzędu Miejskiego w 
Radomiu wystąpiło 34 wyko-
nawców. Każdy z nich wykonał 

dwa utwory: jedną tradycyjną 
polską kolędę i jedną pastorał-
kę. Podczas festiwalu przyzna-
wanych jest 10 nagród, główna 
to Grand Prix.

W oczekiwaniu na wer-
dykt jury „XIX-wieczną ludową 
szopkę polską – krakowską” 
w reżyserii Wojciecha Ługow-
skiego przedstawił teatr Scene 
z Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcące im. św. Filipa Neri z 
Radomia.  Było też wspólne ko-
lędowanie.

– Ważne, że co roku spo-
tykamy się podczas Między-
diecezjalnego Festiwalu Ko-

lęd i Pastorałek – powiedział 
na zakończenie przewodni-
czący jury, ks. Wojciech Szary. 
– Dobrze, że śpiewamy. Mam 
nadzieję, że ta praktyka prze-
niesie się na dom, na rodzinę, 
na spotkania przy choince, 
a także spotkania w różnych 
grupach. Bo poprzez śpiew 
tworzymy jedność i wspól-
notę. Karmimy się nie tylko 
słowem, ale i dźwiękami. To 
jest najwspanialszy dar, jaki 
człowiek może sobie dać, a 
równocześnie pochwalić Pa-
na Boga.

MARTA DEKA

V Międzydiecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek

Wielkie kolędowanie

W czasie 
oczekiwania 

na wyniki 
uczestnicy 

obejrzeli jasełka

Zdobywcy Grand 
Prix – Trio 

Diminuendo
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LAUREACI V MIĘDZYDIECEZJALNEGO FESTIWALU 
KOLĘD I PASTORAŁEK

Grand Prix – Diminuendo z Gowarczowa
W kategorii wiekowej do lat 13: pierwsze miejsce zdobył Dziecięcy 
Zespół Muzyczny „Józefowe kwiatki” z Kielc, drugie Aleksandra Markowicz, trze-
cie Zespół z par. pw. MB Ostrobramskiej w Skarżysku. W kategorii wie-
kowej powyżej 13 lat: zwyciężyła Marta Rdzanek, drugie miejsce zdo-
był Ochotniczy Chór Pedagogiczny, a trzecie Małgorzata Nakonieczna. W 
kategorii chór/schola: Dziewczęcy Chór Kameralny „Portamento” ze 
Starachowic, w kategorii zespołów: wokalny zespół „Razem” z Lipska, 
a jako trio – Diminuendo.
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Ową trwogę wywo-
łuje kalendarz – co-
raz większymi kro-
kami zbliżają się bo-

wiem zimowe ferie i semestral-
na przerwa na uczelniach. A na 
ten czas w parafiach i ośrod-
kach duszpasterskich zaplano-
wano szereg akcji, które mają 
zapewnić i wypoczynek, i for-
mację – zarówno tę religijną, 
jak i wszelką inną. Jeśli braknie 
tego, co niesie ze sobą zima, 
będzie trzeba uciec się do wiel-
kiej improwizacji, choć czasem 
nie będzie to konieczne.

W poszukiwaniu  
śniegu i gór
Pierwsi studenci już wyru-

szyli. Swą bazę założyli w Zako-
panem u sióstr niepokalanek. 
Po Nowym Roku, po sześciu 
dniach pobytu, wrócili do Ra-
domia. Była to grupa 15 osób, 
które połączyła pasja nart. Nie-
którzy z nich byli tam już po 
raz trzeci. Inni dopiero teraz 
postanowili zdobyć sprawność 
szusowania na dwóch deskach. 

Instruktaż zapewnili: duszpa-
sterz akademicki, ks. Marek Ta-
tar, oraz matematyk Politechni-
ki Radomskiej i Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, Tomasz Mazur. 

Po zmaganiach na stoku No-
sala i Szymoszkowej gromadzi-
li się na wieczorne „Pogaduchy 
Młodych”, by rozmawiać o tym, 
co niesie ze sobą młodość.

Druga grupa studentów, bę-
dzie to kilkadziesiąt osób, wy-
ruszy po sesji. Swą bazę – ko-
lejny już raz – znajdą w Starym 
Sączu. Planują, tak jak to było 
choćby w roku ubiegłym, jeź-
dzić na nartach i łyżwach, wę-
drować ośnieżonymi szlakami 
Beskidu Sądeckiego i wybrać 
się na słowacką stronę Karpat. 
W tym roku po raz pierwszy 
pojedzie z nimi nowy duszpa-
sterz, ks. Leszek Leszczyński. 
Ten wyjazd firmuje akademickie 
koło Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży – ks. Leszek jest 
jego asystentem.

Nie zabraknie też wyjazdów 
parafialnych. Na przykład dzie-
ci i młodzież z parafii Kazanów 
Konecki po raz kolejny wybie-
rają się do Małego Cichego. Już 
szykują sanki, a może i sprzęt 
bardziej zaawansowany zimo-
wo. Będzie się nimi opiekował 
wikariusz, ks. Paweł Lamparski. 
Podobnie plany snują młodzi 
z radomskiej parafii pw. Chry-
stusa Nauczyciela. Z nimi do 
Bukowiny Tatrzańskiej pojedzie 
ks. Piotr Sadza. To będzie już 
kolejny wyjazd w to urokliwe 
miejsce nieopodal stolicy pol-
skich Tatr.

Niedaleko  
domu i kościoła
Ci, którzy nie wyjadą na kil-

kudniowe wyjazdy i zostaną w 
domu, też będą mogli przeżyć 
zimowe ferie w sposób wyjąt-
kowy. To dla nich przygotowy-
wane są rozliczne atrakcje.

Kawiarnia „Bartek” 
działająca przy para-
fii pw. św. Bartłomie-
ja w Opocznie zapra-
sza przed południem 
dzieci. Będą konkursy 
plastyczne oraz inne ciekawe 
i angażujące zajęcia. Po połu-
dniu planowane są projekcje 
filmowe. Opiekun „Bartka”, ks. 
Grzegorz Binięda, już rozpo-
czął starania w ZAiKS-ie o pra-
wo do publicznych projekcji.

Bardo interesująco zapowia-
dają się ferie w radomskim Ka-
tolickim Centrum Młodzieży 
„Arka”. Plany obejmują pierw-

szy tydzień ferii. Grze-
gorz Figura, pracow-
nik Centrum, mówi, że 
program ferii nawiązuje 
do schematu wypraco-
wanego w latach ubie-

głych. I tak w pierwszy ponie-
działek ferii zaplanowano zaję-
cia plastyczne. Następnego dnia 
będzie wyjście do kina „Helios”. 
Ta projekcja w ubiegłym roku 
zgromadziła około tysiąca dzie-
ci! W środę będzie czas na przy-
gotowania do sobotniego balu. 
Pod okiem pani plastyk będą ro-
bione maski i stroje. W czwartek 
przed południem ma być wspól-

Z niemałą trwogą  
wpatrują się  

w niebo i oglądają 
prognozy pogody. 

Kalendarzowa zima 
przyszła punktualnie, 

gorzej, a wręcz tragicznie, 
rzecz ma się ze śniegiem  

i mrozem.

tekst  
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Studenckie 
manewry 
łyżwiarskie  
w Nowym Sączu
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ne wyjście na basen, a po połu-
dniu kilka atrakcji. Dla odważ-
nych karaoke. Dla innych tur-
niej szachowy oraz projekcje fil-
mowe. W piątek zaplanowano 
spotkanie w kafejce interneto-
wej. Tutaj odbędą się mistrzo-
stwa w grach komputerowych. 
No i wreszcie na koniec: sobotni 
bal karnawałowy. 

Na pytanie o śnieg pan Grze-
gorz uśmiecha się i mówi: – Je-
śli będzie śnieg, podobnie jak w 
roku ubiegłym pojedziemy do 
Siczek na wspaniały kulig. 

Czas zimowych ferii zbieg-
nie się także z czasem wstęp-

nych eliminacji Diecezjalnego 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej. 
Na te rozgrywki szykują się już 
młodzi piłkarze z parafii kate-
dralnej i ich opiekun ks. Piotr 
Giemza.

Dzieci i młodzież zaanga-
żowani w pracę parafialnych 
grup duszpasterskich zamie-
rzają także włączyć się czynnie 
w zimowe propozycje przed-
stawiane przez pozakościelne 
instytucje. Tak ma być na przy-
kład w Lipsku. Tutaj – podob-
nie jak i w innych miejscowoś-
ciach – zimową ofertę przygo-
tował Miejski Dom Kultury. In-

ne ciekawe akcje dziać się bę-
dą w szkołach. Jeśli dopisze 
zimowa pogoda, bez wątpie-
nia zapełni się sztucznie chło-
dzone lodowisko przy Zespole 
Szkół Samorządowych nr 1 w 
Opocznie, a i z pewnością nie 
zabraknie chętnych do odwie-
dzenia istniejącego tam base-
nu. Na chętnych czekają rów-
nież baseny w Radomiu, Koń-
skich czy Kozienicach.

Pracowity czas ferii
Czas zimowej przerwy w 

zajęciach szkolnych będzie też 
wiązał się z okresem intensyw-
nej formacji i... nauki.

Od wielu lat dla członków 
Ruchu Światło–Życie zimowe 
ferie to czas kursów dla ani-
matorów. Odbywają się one w 
ośrodku rekolekcyjnym w Pion-
kach. 2 lutego rozpo-
cznie się pierwszy tur-
nus KODA (Kurs Oazy 
dla Animatorów), po-
tem 11 lutego przyja-
dą uczestnicy turnusu 

drugiego. W tym samym termi-
nie zaplanowane jest KAMUZO 
(Kurs Animatorów Muzycznych 
Oazy). Łącznie w kursach ani-
matorskich – jak informuje ks. 
Albert Warso, diecezjalny mo-
derator ruchu – weźmie udział 
około 70 osób. Wcześniej, 26 
stycznia, w ośrodku rekolek-
cyjnym w Dąbrówce rozpoczną 
się dwutygodniowe rekolekcje 
oazowe dla rodzin.

Pracowicie zamierzają spę-
dzić zimowe ferie stypendy-
ści Dzieła Nowego Tysiąclecia 
z naszej diecezji. Jak informu-
je ks. Dariusz Kowalczyk, opie-
kun naszych stypendystów i 
zarazem wiceprezes fundacji, 
młodzi mają wyjątkową oka-
zję. Będą uczyć się intensyw-
nie języka niemieckiego. Wy-
jadą do Warszawy. Dzięki nie-
mieckiej fundacji „Renovabis” 

wezmą udział w kur-
sie, który poprowadzi 
dla nich renomowana 
szkoła nauki języków 
obcych Goethe Insti-
tut. 

Radość Basi 
Bilskiej  
z pokonania 
stoku

Plany duszpasterskie na zbliżające się zimowe ferie

Zimowiska czas zacząć
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Spotkanie wyróżnionych Krzyżem Animatorskim

Czujemy się odpowiedzialni za oazę
To słowa Łucji Brendel, noszą-
cej Krzyż Animatorski, dziś 
studentki III roku pedagogiki 
specjalnej w Warszawie. W die-
cezji takich jak ona jest około 
120 osób. Doroczne spotkania 
organizują od trzech lat.

– Animatorzy, którzy chcą 
otrzymać Krzyż Animatorski, po-
winni spełnić kilka kryteriów – 
informuje s. Ewa Janek, diecezjal-
na moderatorka Ruchu Światło–
Życie. Muszą być po pełnej for-
macji, czyli przejść wszystkie 
stopnie rekolekcji oazowych, 
później Kodę pierwszego stop-
nia, to znaczy Kurs Oazowy dla 
Animatorów, oraz Kodę drugie-
go stopnia. Ważne jest też, żeby 
każdy z animatorów odbył reko-
lekcje poza diecezją i był człon-

kiem Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka.

Tegoroczne spotkanie anima-
torów mających krzyże odbyło się 
w ośrodku Duszpasterstwa Aka-
demickiego przy ul. Prusa w Rado-
miu. Punktem kulminacyjnym była 
Msza św. celebrowana pod prze-
wodnictwem diecezjalnego mo-
deratora Ruchu ks. Alberta Warso. 
Homilię wygłosił ks. Mariusz Wilk. 
Mówił w niej o świadectwie, jakie 
powinni dawać ci, którzy przyjmu-
ją Krzyż Animatorski. Podkreślił 
też, że Krzyż Animatorski nie jest 
jedynie jakimś medalem, który 
dostajemy i wieszamy sobie nad 
biurkiem, ale jest to pewien sym-
bol, który zobowiązuje wyróżnio-
nego do tego, by dawał świade-
ctwo swoim życiem, kim jest dla 
niego Jezus Chrystus.

Mszę św. poprzedziły dysku-
syjne spotkania w grupach. Mi-
łym momentem było łamanie 
się opłatkiem i wspólne śpiewa-
nie kolęd. Wielu z wyróżnionych 
krzyżem mieszka już poza diece-
zją. Tak jak Ewelina Wiech, która 
od trzech lat pracuje w warszaw-
skim szpitalu. – Do oazy należę 
od kilkunastu lat. Dla-
czego dziś tu jestem? 
Nadal czuję duży zwią-
zek duchowy z diece-

zjalnym Ruchem Światło–Życie. 
Nadal czuję też odpowiedzial-
ność za młodszych animatorów i 
za ludzi, którzy tu działają. Pod-
czas takich spotkań jak to przede 
wszystkim nawzajem się umac-
niamy. Zadanie świadczenia nie 
kończy się pomimo mijającego 
czasu, pomimo jakichś życiowych 

doświadczeń czy dróg, 
które obieramy. To cały 
czas trwa, to po prostu 
w nas żyje. MD

Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” zaprasza

Wystawa w starej elektrowni
„Obrazowania – rysunek, 
malarstwo, grafika, fotografia  
na początek nowego wieku” –  
to wystawa, którą do końca lutego 
można oglądać w Radomiu  
przy ul. Kopernika 1. 

W budynku, w którym 
obecnie mieści się Mazowie-
ckie Centrum Sztuki Współ-
czesnej, od 1901 r. przez wie-
le lat wytwarzano światło i cie-
pło dla Radomia. Pod koniec 
lat 90. elektrownia przestała 
funkcjonować. Dawną halę wy-
miennikowni zaadaptowano 
na salę konferencyjno-bankie-
tową, najpierw wykorzystywa-
ną przez Urząd Miejski, potem 
przez prywatnego dzierżawcę. 

24 maja 2005 r. Gmina Mia-
sta Radomia przekazała obiekt 
i działkę Zarządowi Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Wów-
czas dawna elektrownia miej-
ska stała się siedzibą Mazowie-
ckiego Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Elektrownia” w Ra-
domiu.

Pomysłodawcą stwo-
rzenia Centrum Sztuki 
Współczesnej w Rado-
miu był honorowy oby-
watel miasta Andrzej 
Wajda. Wraz z żoną, Krystyną 
Zachwatowicz, od lat przekazy-
wał radomskiemu Muzeum Sztu-
ki Współczesnej zarówno swo-
je prace, jak i prace innych wy-
bitnych artystów. W tym cza-
sie muzeum zgromadziło jedną 
z pokaźniejszych kolekcji sztu-
ki współczesnej w Polsce. Zbio-
ry przestały się już mieścić w 
siedzibie Muzeum – kamienicz-

kach przy radomskim 
rynku. Stąd idea Waj-
dy, by stworzyć prze-
strzenie wystawienni-
cze właściwie eksponu-

jące tę sztukę.
Obecna wystawa, której ku-

ratorem jest Stanisław Zbigniew 
Kamieński, jest pierwszą organi-
zowaną w ramach Projektu Elek-
trownia. Zgromadzono na niej 81 
prac artystów z całej Polski oraz 
Polaków mieszkających za gra-
nicami kraju. Można tam obej-
rzeć między innymi prace An-
drzeja Wajdy, Edwarda Dwurni-

ka, Wojciecha Fingora, Jana Ta-
rasina, Stanisława Zbigniewa Ka-
mieńskiego, Aleksandra Olszew-
skiego.

Ekspozycja znajduje się w 
dwóch salach. W dawnej sa-
li konferencyjnej prezentowane 
są oryginały, w większości nie-
przekraczające rozmiarów 50 na 
70 cm. Ich powiększone na fo-
lii wydruki komputerowe zosta-
ły umieszczone w starej, jeszcze 
nieodrestaurowanej hali opusz-
czonej elektrowni. Zdaniem Jo-
lanty Kucewicz, opiekuna wysta-
wy, jest to ukłon w stronę mło-
dzieży, która niekoniecznie chęt-
nie chce przyjść na tradycyjną 
wystawę w sterylnej sali wysta-
wowej. Młodzież ze względu na 
wszechobecną reklamę przyzwy-
czajona jest raczej do dużych i 
kolorowych obrazów. Dlatego ła-
twiej zwraca uwagę na powięk-
szenia dzieł sztuki. A jeżeli dojdą 
do tego ciekawe poprzemysło-
we wnętrza, a także kaski, które 
trzeba założyć, by zwiedzić eks-
pozycję, tym chętniej wróci do 
oryginałów.

MONIKA KOCHANOWSKA 

Jolanta Kucewicz 
oprowadza  
po wystawie
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Trwa dyskusja  
w oazowym 
kręgu
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   TYDZIEŃ POWSZECHNEJ 
MODLITWY O JEDNOŚĆ 
CHRZEŚCIJAN W RADOMIU
21 STYCZNIA (NIEDZIELA)
15.00 – „Wieczernia” – cerkiew parafii 

pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Radomiu 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra-
wosławnego (ul. Warszawska 15)

19.20 – Nieszpory ekumeniczne – ka-
tedra pw. Opieki NMP w Radomiu (ul. Sien-
kiewicza)

22 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK)
19.00 – „Studium Biblii w tradycji pro-

testanckiej”, spotkanie z ks. Wojciechem 
Rudkowskim, proboszczem parafii ewan-
gelicko-augsburskiej w Radomiu (Ośrodek 
DA, ul. Prusa 6) 

23 STYCZNIA (WTOREK)
19.00 – „Liturgie w Prawosławiu” – 

spotkanie z ks. Tomaszem Rubczewskim, 
proboszczem parafii Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego w Rado-
miu (Ośrodek DA, ul. Prusa 6)

24 STYCZNIA (ŚRODA)
19.00 – „Katolickie zasady ekumeni-

zmu” – spotkanie z ks. Zbigniewem Ga-
czyńskim, wykładowcą ekumenizmu w In-
stytucie Teologicznym UKSW w Radomiu 
(Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego, 
ul. Prusa 6) 
   OPŁATEK TOWARZYSTWA 

PRZYJACIÓŁ WSD
21 STYCZNIA w gmachu Wyższego Se-

minarium Duchownego w Radomiu od-
będzie się spotkanie opłatkowe Towarzy-
stwa Przyjaciół WSD. O godzinie 15.00 
pod przewodnictwem ks. bp. Zygmunta 
Zimowskiego zostanie odprawiona Msza 
św., a po niej wszyscy udadzą się na spot-
kanie w refektarzu seminaryjnym. Towa-
rzystwo Przyjaciół WSD zaprasza na nie 
swoich członków i sympatyków.
   NABÓR DO CHÓRU

Chór Miasta Radomia „Sancti Casimi-
ri Cantores Radomienses” szuka osób ko-
chających śpiew i chętnych do wstąpienia 
w szeregi chóru. Jego dyrektor, ks. Woj-
ciech Szary, zaprasza na próby w każdy po-
niedziałek i środę o godzinie 18.00 w sie-
dzibie Diecezjalnego Studium Organistow-
skiego w Radomiu przy ul. Kościelnej 3. In-
formacje pod numerem telefonu 048 36 
56 228.
   KOREPETYCJE Z DA

Akademickie Koło „Caritas” w ra-
mach programu „Działaj lokalnie” pro-
wadzi akcję „Stawiamy na siebie”. 
Wszyscy, którzy chcieliby udzielać ko-
repetycji, oraz ci, którzy potrzebują po-
mocy w nauce, proszeni są o kontakt 
telefoniczny: 0 698 040 075 lub e-mai-
lowy: da_radom@tlen.pl.

Zapowiedzi
Gorąco polecamy

Komunizm a Kościół
Powojenna historia Kościoła w Polsce wzbudza 
ostatnio wiele emocji. W ich tyglu wielu zdaje 
się zapominać, że Kościół stał zawsze w opozycji 
wobec reżimu komunistycznego w Polsce. 

Taka postawa owocowała z kolei re-
presjami, którym poddawani byli du-
chowni i świeccy. Dotyczyło te także die-
cezji sandomierskiej, w której skład do 
1992 r. wchodziła w całości dzisiejsza 
diecezja radomska.

Historyk 
i jego 
dzieło
Badania nad 

problematyką doty-
czącą prześladowa-
nia Kościoła na na-
szej ziemi podjął ks. 
dr hab. Bogdan Sta-
naszek, wykładow-
ca historii Kościoła w 
sandomierskim seminarium duchownym i 
adiunkt KUL. Nadmienić warto, że autor 
wszedł w skład Komisji Historycznej Epi-
skopatu Polski powołanej kilka miesięcy 
temu. Był też związany z redakcją „Gościa 
Niedzielnego” – w latach 90. pełnił przez 
pewien czas funkcję dyrektora oddziału 
sandomierskiego. 

Ks. Stanaszek opublikował w Wydawni-
ctwie Diecezjalnym w Sandomierzu dwu-
tomową pracę pod tytułem „Diecezja san-
domierska w powojennej rzeczywistości 
politycznej w latach 1945–1967”. 
Pierwsza część pracy przedstawia 
problematykę personalno-organi-
zacyjną diecezji, druga zaś ukazuje 
pracę duszpasterską, nauczanie re-
ligii i postępującą laicyzację. 

Bolesne tematy
Autor omawia represje, jakim poddawane 

były prace i działania Kościoła na terenie na-
szej diecezji. Do rangi pewnego rodzaju sym-
bolu urasta przedstawiony przez ks. Stanasz-
ka konflikt między władzami a bp. Janem Kan-
tym Lorkiem z lat 1953–1954 w sprawie obsa-
dy personalnej parafii Radomia, największego 
miasta diecezji, gdzie komuniści chcieli mia-
nować proboszczami tzw. księży patriotów. 
Biskup usłyszał w 1953 r.: „Radom jest bardzo 

ważną placówką i ksiądz tam wro-
ga Polski Ludowej 
nie wsadzi, bo my 
na to nie pozwo-
limy”. 

Szczególnie do-
tkliwe dla Kościo-
ła były ograniczenia 
budownictwa koś-
cielnego czy polity-
ka podatkowa. Au-
tor omawia też ogra-
niczenia przez komu-
nistów duszpasterskiej 

pracy Kościoła na terenie naszej diecezji. In-
nym zagadnieniem przedstawionym w pra-
cy jest dramatyczny konflikt w podradomskiej 
parafii Wierzbica. 

Publikacja ks. Stanaszka jest solidnie opra-
cowana. Imponująca jest jej baza źródło-
wa. Uroku dodaje staranne wydanie i zdję-
cia umieszczone w obydwu tomach. Dzieło to 
uważane jest za wzorcowe ujęcie problema-
tyki życia Kościoła w latach powojennych na 
przykładzie jednej z diecezji. Sądy autora są 
wyważone i ostrożne. Poruszane zagadnienia 

są dziś bardzo aktualne i w toku wie-
lu dyskusji warto wskazać tę publika-
cję jako rzeczowe i obiektywne po-
dejście do problemu. Tym bardziej 
więc książka ta godna jest polecenia.

 KS. ALBERT WARSO

limy”. 

tkliwe dla Kościo-
ła były ograniczenia 
budownictwa koś-
cielnego czy polity-
ka podatkowa. Au-
tor omawia też ogra-
niczenia przez komu-

nia Kościoła na na-
szej ziemi podjął ks. 
dr hab. Bogdan Sta-
naszek, wykładow-

Telegram kard. 
Karola Wojtyły 
do uwięzionego 
ks. Józefa 
Wójcika 
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Parafię Domaszno tworzą 
zaledwie 572 osoby. Jest 
to jedna z najmniejszych 
parafii w diecezji. Z drugiej 
strony wielkości ducha 
mogłaby jej pozazdrościć 
niejedna duża wspólnota.

W ubiegłorocznym III 
Finale Konkursu Pieśni i 
Poezji Patriotycznej „Ko-
cham moją Ojczyznę” II 
miejsce w kategorii chó-
rów ze szkół podstawo-
wych zajęły „Słowiki” z 
Domaszna. To był sukces 
na arenie diecezjalnej.

Idą razem
Stałą praktyką, co 

szczególnie podkreśla 
ks. proboszcz, jest orga-
nizowanie imprez – pa-
triotycznych czy religij-
nych – razem ze szkołą. 
To, co przedstawiane jest 
w miejscowej szkole, mo-
gą potem zobaczyć para-
fianie w swojej świątyni. 
Tworzy to harmonijny mo-
del wychowania najmłod-
szych parafian. 

Gdy przyszedł czas 
nawiedzenia Maryi w ko-
pii jasnogórskiej Ikony, w 
szkole i w kościele wspól-
nie przygotowano opra-
wę liturgiczno-artystycz-
ną tego wydarzenia. Mo-
że więc jakimś swoistym 
znakiem zapowiadającym 
tę wspólną drogę jest da-
ta dokumentu erygujące-
go parafię, dzień rozpo-
czynający nowy rok szkol-
ny: 1 września 1989 r.

Na granicy parafii
Domaszno było wio-

ską należącą do parafii 

Drzewica. Jej mieszkań-
cy mieli daleko do koś-
cioła. Stąd troską ów-
czesnego drzewickie-
go proboszcza, ks. Bo-
gumiła Polinceusza, by-
ło ułatwienie wiernym 
uczestniczenia w nie-
dzielnych i świątecz-
nych Mszach św. W 
1988 r. wbudowano 
akt erekcyjny pod bu-
dowę dojazdowej kapli-
cy. Msze św. sprawowa-
li tu drzewiccy księża. 
Rok później bp Edward 
Materski ustanowił tu-
taj samodzielną parafię. 
Cztery dni przed powo-
łaniem parafii odbył się 
w tym miejscu pierwszy 
odpust ku czci Matki 
Bożej Częstochowskiej. 

Proboszczem, któ-
ry tworzył wspólnotę, 
był ks. Bogdan Nogaj. 
Początkowo mieszkał w 
Drzewicy. Gdy tylko po-
zwoliły na to warunki, 
zamieszkał przy budu-
jącej się świątyni.

Kronika

Zapiski kroniki para-
fialnej robią niekiedy wra-
żenie suchych i zdawko-
wych. Ale z tych zapisków 
przeziera wielka miłość 
parafian do miejsca, któ-
re ich scalało i jednoczyło. 
Oto przykładowy, wręcz 
lakoniczny zapis z 1994 r., 
gdy proboszczem był ks. 
Eugeniusz Tyburcy: „Ka-
mieniem obłożono pod-
murówkę na zewnątrz, po-
uzupełniano rynny na koś-
ciele, założono odgrom-
niki; zakupionych zostało 
pięć figur: Serca Pana Je-
zusa, Serca Maryi, MB Nie-
pokalanej, św. Wacława, 
św. Floriana”. Biorąc pod 
uwagę, jak małą wspólno-
tą jest Domaszno, widać, z 
jak dużym wysiłkiem i za-
razem oddaniem parafia-
nie doposażają i upiększa-
ją swoją świątynię.

A tak jest przecież po 
dziś dzień.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

ZDANIEM PROBOSZCZA
Pracując w tej parafii od niedawna, już teraz 

mogę bez trudu dostrzec wiele dobra, realizowa-
nego przez dzieci szkolne, pod opieką troskliwych 
i serdecznych pedagogów naszej szkoły w Domasz-
nie. Piękną tradycją jest podkreślenie dziecięcy-
mi występami ważnych wydarzeń religijnych, pa-
triotycznych, a także rodzinnych. Miejscem dla ta-
kich programów staje się nie tylko szkoła, ale tak-
że parafialna świątynia. Warto wspomnieć na prze-
strzeni mijającego roku dziecięce jasełka, szkolną 
inscenizację Drogi Krzyżowej, przeżycia związane 
ze Świętem Niepodległości, uczczenie matek, oj-
ców, dziadków w dniach ich święta. Wiele pięk-
nych przeżyć stało się naszym udziałem dzięki mu-
zycznej i plastycznej oprawie nadawanej wydarze-
niom religijnym przez naszą młodzież. Każde z ta-
kich wydarzeń pokazało przede wszystkim ofiar-
ność i wielkie zaangażowanie dorosłych parafian. 
Niektóre zamierzenia zostały zrealizowane przy 
bardzo cennej życzliwości władz samorządowych. 
Niezapomniane pozostanie przeżycie nawiedzenia 
naszej parafii przez Matkę Bożą w kopii jasnogór-
skiej ikony, upamiętnione parafialnym okolicznoś-
ciowym kalendarzem. Wspomniane wydarzenie z 
pewnością wyjątkowo zjednoczyło religijnie naszą 
społeczność. 

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 8.00, 9.30, 11.30
  W dni powszednie – 16.00

PANORAMA PRAFII 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Domasznie

Naprawdę mała Ojczyzna

KS. EDWARD 
SWAT

Święcenia kapłańskie – 
28 maja 1988 r. Wikariaty 
– Świerże Górne, Klwów, 
Białobrzegi Radomskie, 
Sienno, Radom – parafia 
pw. św. Rafała Kalinowskie-
go. Od 2005 roku probo-
stwo w Domasznie.
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Kościół w Domasznie  
to wspólna troska 

wszystkich parafian


