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Ks. Roman Kotlarz był 
męczennikiem. Tak jas-

ne stwierdzenie o kapłanie, 
który błogosławił protestu-
jących robotników i zmarł na 
skutek pobić przez „niezna-
nych sprawców”, padło z ust 
bp. Edwarda Materskiego. 
Było to w siedzibie radom-
skiej „Resursy” w czasie 
otwarcia wystawy przygoto-
wanej przez radomski IPN, 
a noszącej znamienny tytuł: 
„Ksiądz musi zaprzestać”. 
Nie można jej przeoczyć. Ma 
ona wielki walor poznawczy 
zarówno dla tych, którzy te 
czasy pamiętają, jak i dla 
tych, dla których jest to już 
historia. O wystawie, otwar-
tej do końca lipca, piszemy 
na s. III. Jest ona jedną z im-
prez obchodu 31. rocznicy 
radomskiego protestu. 

To hasło przyświecało nawiedzeniu na-
szej diecezji przez Matkę Bożą w znaku 

jasnogórskiej ikony. Peregrynacja trwała 14 
miesięcy. W tym czasie obraz nawiedził 
wszystkie parafie. Był także w kaplicach, 
we wspólnotach zakonnych, w szpita-
lach, w radomskim Wyższym Seminarium 
Duchownym i w więzieniu. 
We wstępie do książki, wydanej na zakoń-
czenie nawiedzenia, bp Stefan Siczek na-
pisał: „Żegnamy jasnogórski Wizerunek 
tęsknym spojrzeniem ku diecezji kiele-
ckiej, przejmującej radość nawiedzenia. 
Jednocześnie zapewniamy: Matko, nie ma 

już dni, które nas rozdzie-
lą. Dlatego będziemy pie-
lęgnować w naszych rodzi-
nach wspólną modlitwę 
wieczorną (...) rozważając 
tajemnice Różańca”.  

Więcej na str. IV–V

MARYJO, BĄDŹ MATKĄ NASZYCH RODZIN

Wierni żegnają 
jasnogórską 
ikonę, która 
została 
zawieziona
do Kielc

RADOMSKIAVE
Otwarcie Ośrodka Edukacyjno-Charytatywnego „Emaus”

Skrawek Ziemi Świętej nad Pilicą
Jerycho, Sychem, Nazaret, 
Betlejem, Kana Galilejska, 
Betania, Kafarnaum. To nie 
tylko znane nazwy biblijnych 
miejscowości. Takie imona 
otrzymały domki wypoczynkowe 
ośrodka „Emaus”.

Skąd nazwa „Emaus”? Na 
to pytanie bp Zygmunt Zimow-
ski odpowiada: – Idea ośrod-
ka i jego nazwa są związane z 
pierwszym Kongresem Eucha-
rystycznym w naszej diecezji, 
który odbył się w Roku Eucha-
rystii. Jego hasłem były słowa: 
„Poznali Go przy łamaniu chle-
ba”, zapisane w ewangelicz-
nym opowiadaniu o wędrówce 
Zmartwychwstałego z ucznia-
mi właśnie do Emaus.

„Emaus” tworzy trzypiętro-
wy budynek główny i szereg do-
mków wypoczynkowych. Obiekt 
położony jest w lesie nad urokli-
wym zakolem Pilicy, obok Biało-
brzegów Radomskich. Łącznie 
będzie mógł przyjąć ponad sto 
osób. – Zapraszamy tu naszą 

diecezję i całe Mazow-
sze, mówił bp Zimow-
ski, otwierając 1 lipca 
ośrodek.

Dzień wcześniej, 
przed uroczystością 
zakończenia nawiedze-
nia Matki Bożej w zna-
ku jasnogórskiej Ikony, odbyło 
się poświęcenie „Emaus”. Do-
konał go sekretarz Konferen-
cji Episkopatu Polski bp Stani-
sław Budzik. Gościem, który ja-

ko jeden z pierwszych 
spędził tu noc, był po-
mocniczy biskup zie-
lonogórsko-gorzowski 
Paweł Socha. – Życzę 
każdej diecezji takie-
go ośrodka – mówił. – 
Młodzież i starsi, któ-

rzy będą korzystać z rekolekcji, 
będą owocnie przeżywać ten 
czas, ponieważ ośrodek jest 
przepięknie położony.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
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KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Parafia PW. PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO W LUBIENI
 NIEPEŁNOSPRAWNI

To głównie
dla młodych 
– jak ci 
z białobrzeskiego 
zespołu 
„Exodus” – jest 
Emaus
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Trwa protest służby zdrowia

RADOM. 2 lipca strajkują-
cy przeszli ulicami ze szpita-
la przy ul. Tochtermana przed 
siedzibę Rady Miejskiej. 
Tutaj na ręce przedstawicie-
li władz grodu nad Mleczną 
złożyli swe petycje. Domagali 

się między innymi podwyż-
ki płac, odwołując się do na-
uczania Jana Pawła II z en-
cykliki „Laborem exercens”. 
Postulowali skrócenie czasu 
pracy. Solidaryzowali się też 
ze strajkującymi w kraju.

Ich pierwsze parafie
KURIA BISKUPIA. Bp Zyg-
munt Zimowski wręczył tego-
rocznym neoprezbiterom no-
minacje na pierwsze placów-
ki duszpasterskie. Ks. Paweł 
Augustyniak będzie praco-
wał w Zwoleniu (Świętego 
Krzyża), ks. Paweł Bańkowski 
w Radomiu (Miłosierdzia 
Bożego), ks. Tomasz Błasiński 
w Radomiu (św. Łukasza), 
ks. Marcin Cieślik w Brzózie, 
ks. Sławomir Czajka w 
Jedlińsku, ks. Adam Głuszek 

w Jastrzębi, ks. Łukasz Ja- 
błoński w Mniszku, ks. Rafał 
Kamiński w Kowali, ks. Piotr 
Klepaczewski w Suchej, ks. 
Michał Krawczyk w Przysusze 
(Miłosierdzia Bożego), ks. 
Piotr Ostrowski w Kuczkach, 
ks. Marcin Piwowarczyk w 
Solcu, ks. Marek Pruszkowski 
w Przytyku, ks. Łukasz Pudzia-
nowski w Goździe koło Jed-
lińska, ks. Dominik Tkaczyk 
w Jastrzębiu, ks. Grzegorz 
Wrzochal w Paradyżu.

Nowa ksieni w Skaryszewie
SKARYSZEW. Podczas kapitu-
ły w klasztorze sióstr klarysek 
wybrano nową ksienię. Została 
nią s. Anna Szebda (na zdję-
ciu). Gośćmi kapituły byli bp 
Zygmunt Zimowski oraz rektor 
WSD w Radomiu ks. Jarosław 
Wojtkun. S. Anna ma 37 lat. 
Do klasztoru wstąpiła w 1993 
roku, w Skaryszewie przeby-
wa od 10 lat. Jest absolwent-
ką Instytutu Teologicznego 
w Radomiu. Lubi literatu-
rę piękną, przede wszystkim 
Sienkiewicza. Jednak, jak pod-

kreśla, na pierwszym miejscu 
stawia literaturę duchową, pis-
ma św. Klary oraz dokumenty 
Kościoła. 

Konsekracja kościoła
DZIEBAŁTÓW. W 20-lecie 
istnienia parafii pw. św. Rafała 
Kalinowskiego w Dziebałtowie 
odbyła się uroczystość kon-
sekracji kościoła (na zdjęciu). 
Mszy św. przewodniczył bp 
Zygmunt Zimowski, a współ-
uczestniczył w niej, obchodzą-
cy w tym roku 25-lecie świę-
ceń kapłańskich, pierwszy pro-
boszcz i organizator tutej-
szej parafii ks. Zenon Kicior. 
Obecny proboszcz ks. Wiesław 
Szymkiewicz, przedstawiając 
historię kościoła, wspomniał 
nieżyjącego już prekursora i je-
go budowniczego ks. Mariana 
Ludwińskiego, proboszcza z 
Kazanowa Koneckiego, z któ-
rej to parafii wydzielił się 

Dziebałtów. Na uroczystość 
konsekracji ks. Szymkiewicz 
ufundował, wspólnie ze swo-
ją mamą, soborowy ołtarz mar-
murowy. Parafianie podarowa-
li marmurową ambonkę i nowe 
nagłośnienie.

Pamięci „Hubala” i jego żołnierzy
BIELAWY. W 110. roczni-
cę urodzin mjr. Henryka 
Dobrzańskiego ps. „Hubal”, 
w miejscu gdzie podczas II 
wojny światowej znajdowa-
ła się leśniczówka Bielawy, 
odsłonięto pamiątkową tab-
licę. Poświęcono ją pamię-
ci „Hubala”, jak również je-
go żołnierzy i leśników, któ-
rzy za swą służbę ojczyź-
nie płacili największą ce-
nę. Mszy św. w intencji po-
ległych przewodniczył ks. 
Jerzy Cedrowski COr. Po od-
słonięciu tablicy, z wojsko-
wym ceremoniałem Kompanii 
Honorowej 25. Brygady 

Kawalerii Powietrznej z 
Tomaszowa Mazowieckiego, 
odczytano Apel Poległych.

Letnie „Gody życia”
JEDLNIA LETNISKO. W Oś-
rodku Edukacji Ekologicznej 
i Integracji Europejskiej La-
sów Państwowych w Jedlni 
Letnisku odbyło się drugie 
spotkanie artystyczno-przy-
rodnicze „Gody życia”. Tym 
razem przybliżano monachij-
ski okres twórczości Józefa  
Chełmońskiego. W refleksji o 
wartości życia podstawą dys-
kusji był obraz artysty zaty-
tułowany „ Jastrząb. Pogoda”. 
Obecni mogli też usłyszeć o 
walorach letniego menu kuch-
ni staropolskiej i o zwyczajach 
jastrzębi. Impreza zakończy-
ła się wspólnym ogniskiem. 

Kolejne, jesienne „Gody życia” 
odbędą się we wrześniu. 

Demonstracja przed siedzibą Rady Miejskiej

Tablicę poświęcił ks. Jacek 
Wieczorek, dyrektor radomskiego 
Radia Plus

Od lewej: Janusz Pulnar, 
pomysłodawca „Godów”, oraz 
aktorzy Alicja Jachiewicz-Szmidt  
i Stefan Szmidt
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 R E K L A M A 

31. rocznica wydarzeń radomskiego Czerwca ’76

Ksiądz musi zaprzestać 
Na chłopskiej furze pełnej kwiatów 
jasnogórska ikona. Troskliwie,  
a zarazem mocno i pewnie trzyma 
ją ks. Roman  Kotlarz. Obok niego 
siedzi biskup sandomierski Piotr 
Gołębiowski. 

To zdjęcie z nawiedzenia 
sprzed 35 lat wybrano jako lo-
go wystawy poświęconej ka-
płanowi, który jest jedną z 
ofiar radomskiego protestu w 
1976 r. Tytuł – „Ksiądz musi za-
przestać” – został zaczerpnię-
ty z nakazu ówczesnych władz, 
skierowanego do ks. Kotlarza.

– Kochany był – wspomi-
na Michalina Kawalec, siostra 
ks. Kotlarza. – Starszych ludzi 
bardzo szanował. Ludzki był. 
Jak przyjechał do domu, to po-
odwiedzał wszystkich chorych. 
Był z nas sześciorga najmłod-
szy. Ja  jestem czwarta. On po-
winien tu dzisiaj być. Była z 
niego wielka radość. Dziś już 
jej nie ma. Może tylko to, że 
tak bardzo o nim pamiętacie.

To jest męczennik
– Nasz ksiądz Romek – tak 

o swym proboszczu mówili pa-
rafianie z podradomskiego Pe-
lagowa. W czasie protestu w 
czerwcu 1976 błogosławił ro-
botników. Kilkakrotnie dotkli-
wie pobity potem przez „nie-
znanych sprawców”, zmarł na 
skutek obrażeń. Sprawców nie 
znaleziono. Jest ofiarą tamtego 
zrywu i zarazem jego ikoną.

Z okazji 31. rocznicy pro-
testu radomska delegatura lu-
belskiego oddziału IPN przygo-

towała wystawę po-
święconą temu nie-
złomnemu kapłano-
wi. Scenariusz wysta-
wy jest dziełem Arka-
diusza Kutkowskiego i 
grona współpracowni-
ków. Wystawa, czynna 
w radomskiej „Resur-
sie” do końca lipca, pre-
zentuje szereg plansz przybliża-
jących życie, działalność i mę-
czeństwo ks. Romana Kotlarza. 
Wielką przeszkodą w poznaniu 
wszystkiego o okolicznościach 
śmierci ks. Kotlarza był strach. – 
Bardzo długo ludzie bali się mó-
wić – wspomina bp Edward Ma-
terski. – Ogłosiłem, że jeśli ktoś 
obawia się zeznań w prokuratu-
rze, niech przyjdzie do mnie i 
opowie – ja zapewniam dyskre-
cję. Przyszło kilka osób, którym 
grożono, że jeśli zostaną wska-
zani sprawcy śmierci ks. Kotla-
rza, zostaną spalone ich domy. 
Ta bojaźń trwała długo, a dziś 
niknie na tyle, na ile odchodzą 
ci, którzy to czynili.

Otwierając wysta-
wę, bp Materski powie-
dział: – Pragnę zdecy-
dowanie oświadczyć, 
że ks. Roman Kotlarz 
jest męczennikiem, któ-
rego słusznie Jan Paweł 
II wspomniał na radom-
skim lotnisku. Po wizy-
cie Ojca Świętego w na-

szym mieście za te jego słowa 
na moje ręce spłynęły liczne pro-
testy z określonych środowisk, 
że „przecież nie był zamordowa-
ny”. Trzeba zdecydowanie po-
wiedzieć, że ks. Kotlarz został 
zamordowany, że umarł na sku-
tek pobicia.

Różą w pielgrzymów
Dopełnieniem wystawy po-

święconej ks. Kotlarzowi jest 
szereg gablot ilustrujących hi-
storię radomskiej Służby Bez-
pieczeństwa. Przygotował je 
Marcin Krzysztofik, pracownik 
lubelskiego oddziału IPN. Pa-
nele-gabloty zostały podzielo-

ne tematycznie, pokazując róż-
ne aspekty działań. 

Wśród nich znajduje się je-
den poświęcony inwigilacji piel-
grzymki na Jasną Górę. W środ-
ku tego panelu znajduje się 
kuriozalna notatka, propozycja 
hipergorliwego plutonowego z 
sekcji „D”, czyli dezintegracji: 
„W związku z prowadzonymi 
działaniami »D« w czasie prze-
biegu pielgrzymki warszawskiej 
nasunął mi się następujący po-
mysł. W czasie tegorocznej je-
sieni należałoby zebrać znacz-
ne ilości owoców róży (szcze-
gólnie dzikiej), których nasiona 
po wysuszeniu dość łatwo uno-
szą się w powietrze, a mając 
charakterystyczne włoski czep-
ne, w zetknięciu z ciałem po-
wodują dokuczliwie swędzenie, 
potęgujące się z działaniem po-
tu. Nasiona te można by roz-
rzucić na trasie między Nowym 
Miastem a Różanną, kiedy piel-
grzymka pokonuje odcinek dro-
gi szutrowej”.

Obchody
Uroczystości 31. rocznicy ra-

domskiego protestu z czerw-
ca 1976 r. rozpoczęły się noc-
nym czuwaniem w sanktuarium 
w Kałkowie-Godowie. Kolejnym 
punktem obchodów była Msza 
św. w radomskiej katedrze, spra-
wowana w intencji osób po-
krzywdzonych w proteście. W 
samą rocznicę, 25 czerwca, przy 
pomniku Ludzi Skrzywdzonych, 
na skrzyżowaniu ulic 25 Czerw-
ca i Żeromskiego, sprawowa-
no Eucharystię. Po niej złożono 
kwiaty i wieńce.
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Tuż przed 
otwarciem 
wystawy  
z bp. Edwardem 
Materskim 
rozmawia 
Marianna 
Kawalec
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Przed odprowadzeniem 
obrazu 

do samochodu-kaplicy 
bp Zygmunt 

Zimowski zawierzył 
naszą diecezję 

Matce Bożej

tekst i zdjęcia: 
MARTA DEKA 

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Wraz z nim zrobi-
li to obecni na 
uroczystości. Plac 
przed skarżyskim 

sanktuarium wypełniła rzesza 
wiernych, przybyłych ze swy-
mi duszpasterzami z różnych 
parafii.

Maryjo, Matko Boga 
i nasza Matko!
Z wdzięcznością stajemy 

przed Twoim obliczem na za-
kończenie pierwszego w dzie-
jach naszej młodej radomskiej 
diecezji Twojego nawiedzenia 
w znaku jasnogórskiej ikony. 
Niech będzie Bóg uwielbiony 
w tylu ludzkich sercach, któ-
re w tym błogosławionym cza-
sie u Ciebie znalazły uzdrowie-
nie i siłę, pociechę i niezawod-
ną nadzieję.

Zapatrzeni w Twoje jasnogór-
skie oblicze myślą i sercem staje-
my w najważniejszym Sanktuarium 

Narodu, by łaski i owoce 
nawiedzenia utwierdzić i 
złożyć w Twoje matczyne 
dłonie. Przed laty poprzez 
Jasnogórskie Śluby Na-
rodu dałaś moc, abyśmy 
przetrwali inwazję ateiza-
cji i zniewolenia.

Ufni w Twoją pomoc i 
opiekę, pragniemy dziś na 

nowo zawierzyć się Tobie 
i przez Ciebie oddać się 
do dyspozycji Bogu, na-
szemu Stwórcy i Panu.

Matko Kościoła 
i Królowo Polski!

Twój Sługa, Jan Pa-
weł II uczył nas, że Ty, 

uwielbiona w niebie, masz ser-
ce wypełnione miłosierdziem 
wobec potrzebujących, a miej-
sca modlitwy zanoszonej do 
Ciebie są wspaniałym świade-
ctwem Bożego miłosierdzia, 
które człowiek otrzymuje dzię-
ki Twemu wstawiennictwu. 
Dlatego u Ciebie, Matko, pod 
Twoim płaszczem, szukamy 

Zakończenie nawiedzenia naszej diecezji przez jasnogórską ikonę

Zapatrzeni w Maryję

Biskup  
radomski 
Zygmunt 
Zimowski 
odczytuje 
Akt Zawierzenia 
Diecezji 
Radomskiej  
Matce Bożej

Od lewej stoją: abp Józef Kowalczyk, kard. Franciszek Macharski, kard. Józef 
Glemp, abp Sławoj Leszek Głódź

W procesji z darami różaniec nieśli przedstawiciele rodzin, reprezentując 
kilka pokoleń
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schronienia. W Twoją macie-
rzyńską niewolę miłości odda-
jemy całe nasze prezbiterium 
diecezjalne: biskupów, kapła-
nów, diakonów i osoby życia 
konsekrowanego, Wyższe Se-
minarium Duchowne i wszyst-
kie domy formacji. Ucz nas, 
jak Ty, zgadzać się na wolę Bo-
żą, śpiewać Magnificat, szukać 
Chrystusa, wiernie stać pod Je-
go krzyżem i radować się z 
Jego zmartwychwstania. Bądź 
dla wszystkich powołanych do 
szczególnej służby w Kościele 
słodką Opiekunką.

Matko Świętorodzinna 
ze Studzianny i Królowo 
Różańca Świętego 
z Wysokiego Koła!

Tobie zawierzamy nasze ro-
dziny. Umacniaj w nich więzi 
miłości. Ucz nas szacunku do 
życia od poczęcia do natural-
nej śmierci.

Święta Boża Rodzicielko, przy-
rzekamy Ci, powtarzając Jasno-
górskie Śluby, że odtąd wszyscy 
staniemy na straży budzącego 
się życia. Gotowi jesteśmy raczej 
śmierć ponieść, aniżeli śmierć za-
dać bezbronnemu. Przyrzekamy 
Ci stać na straży nierozerwalno-
ści małżeństwa, bronić godności 
kobiety, czuwać na progu ogniska 
domowego, aby przy nim życie 
Polaków było bezpieczne.

Bądź Matką naszych rodzin! 
Niech będą one szkołą miłości, 
która „cierpliwa jest i łaskawa, 
nie szuka swego, nie pamięta 
złego i wszystko przetrzyma”.

Matko Wychowawczyni 
z Czarnej i Pani Pięknej 
Miłości ze Skrzyńska!
Zawierzamy Tobie dzieci i 

młodzież. Broń ich od zła, pro-
wadź w dobre życie, pomóż 
im poznać prawdziwą miłość 

ukrytą w Bogu, niech promie-
niują pięknem Chrystusa. Ulecz 
rany ich serc, niech nie stracą 
nigdy smaku życia i niech od-
kryją pełnię życia i entuzjazmu 
w Bogu i Jego niewyczerpanym 
miłosierdziu. Pomóż im budo-
wać swoje życie na fundamen-
cie trwałym i niezmiennym, ja-
kim jest sam Bóg.

Matko Bolesna 
z Kałkowa i Matko 
Pocieszenia z Błotnicy!
Tobie zawierzamy wszyst-

kich wątpiących, bezrobot-
nych, chorych i cierpiących z 
naszych wspólnot parafialnych, 
szpitali, domów opieki i ho-
spicjów. Jako Matka z sercem 
przeszytym mieczem boleści 
znasz ich cierpienia ciała i cier-
pienia duszy. Weź ich wszyst-
kich w swoje delikatne matczy-
ne dłonie, przytul do niepoka-
lanego serca i pociesz.

Jak dawniej, dziś też przy-
rzekamy dzielić się między sobą 
ochotnie plonami ziemi i owoców 
pracy, aby pod wspólnym dachem 
domostwa naszego nie było głod-
nych, bezdomnych i płaczących.

Matko Miłosierdzia 
z Ostrej Bramy 
w Skarżysku-Kamiennej!
Czuwaj nad nami, aby na 

naszej ziemi nie był daremny 
krzyż Chrystusa. Niech ciem-
ność nie zwycięży światła. Od-
dajemy Ci także tych, którzy 
błąkają się na manowcach ży-
cia, niech zajaśnieje im Chry-
stus. Doprowadź ich do Nie-
go, niech odkryją nieskończo-
ną miłość Boga Ojca, od której 
nic ich odłączyć nie może.

Maryjo, bądź nam Bra-
mą prowadzącą do Chrystu-
sa. Czuwaj nad naszymi ludz-
kimi drogami, byśmy nie scho-
dzili ze szlaków Ewangelii i 

pośród zmieniającego 
się świata umieli za-
chować nienaruszoną 
wiarę. Rozpal w nas na 
nowo zapał ewangeli-
zacyjny, byśmy nie lę-
kali się być świadkami 
Bożej miłości.

Matko Odkupiciela!
Powtarzamy ślubowanie 

sprzed lat i w Twoje dłonie skła-
damy naszą przeszłość i przy-
szłość, całe nasze życie narodowe 
i społeczne, Kościół Twojego Syna 
i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Bądź pierwszą w pielgrzym-
ce naszej wiary w tym po-
koleniu i w następnych, któ-
re przyjdą po nas, abyśmy jak 
Ty, posłuszni woli Boga, do-
szli do radości wiecznych prze-
znaczeń.

Powierzamy się 
Tobie, nasza Matko 
i Królowo!

Nasze serca, ca-
łą naszą diecezję i 
wszystkie nasze spra-

wy oddajemy w macierzyńską 
niewolę Twojej miłości.

Oblubienico 
Ducha Świętego!
Prosimy z pokorą, świado-

mi naszej kruchości i wielkości 
Bożych darów, nawiedzaj nas 
nieustannie. Niech przez Two-
ją obecność nasza ziemia staje 
się ziemią świętych.

Amen. Niech się tak stanie. 
Amen. 

Zakończenie nawiedzenia naszej diecezji przez jasnogórską ikonę

Zapatrzeni w Maryję

Tuż przed 
odjazdem 
samochodu- 
-kaplicy ikonę 
ucałowali nasi 
księża biskupi

Również najmłodsi przyszli 
pożegnać jasnogórską ikonę

Harcerze wraz z innymi służbami 
pomagali pielgrzymom
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Nagroda im. Mariana Krzaka przekazana dzieciom

Oszołomienie godne naśladowania
– Jestem wręcz oszołomiona tym 
gestem. To dla nas wszystkich 
wielka radość, wyznała s. Barbara 
Marciniak.

Michał Macierzyński, absol-
went radomskiego LO im. T. 
Chałubińskiego i Szkoły Głów-
nej Handlowej, pracuje jako 
analityk finansowy portalu ban-
kier.pl. Prowadzi też interneto-
wy serwis prnews.pl. Obecnie 
kończy doktorat. W tym roku 
za swą działalność otrzymał na-
grodę im. Mariana Krzaka. Jest 
to jedna z najbardziej presti-
żowych i najstarszych nagród 
dziennikarskich, która wyróżnia 
dziennikarzy oraz redakcje spe-
cjalizujące się w tematyce fi-
nansowo-bankowej, działające 
na rzecz edukacji ekonomicz-
nej Polaków. Swą nagrodę laure-
at przekazał w całości świetlicy 
Caritas. Dzięki temu wsparciu 

pięćdziesięcioro dzieci 
pojedzie na letni wypo-
czynek w okolice Zako-
panego. 

– Choć od lat miesz-
kam w Warszawie, mó-
wi Michał Macierzyński, 
to nadal jestem blisko 
związany z Radomiem. 
Z Internetu dowiedzia-

łem się o prężnej dzia-
łalności tej świetlicy i 
dlatego zdecydowałem 
się wesprzeć ją finan-
sowo. Wiem też, że ra-
domscy dziennikarze 
wspierają tę świetlicę.

Michał Macierzyński 
nie pierwszy raz został 
wyróżniony i nie pierw-

szy raz swą nagrodę przekazał na 
szczytny cel. Poprzednią dzienni-
karską nagrodę przekazał na ra-
domski dom dziecka. Pomoc dla 
radomskiej Caritas nie zakończy 
się tym wspaniałym i niecodzien-
nym gestem. Laureat zapowie-
dział, że w najbliższym czasie bę-
dzie chciał zorganizować ogól-
nopolską aukcję internetową na 
rzecz radomskiej Caritas.

Opiekująca się świetlicą s. 
Barbara nie kryła swej radości 
i wzruszenia: – Dziękuję za tak 
wspaniały gest, za wyróżnienie. 
Cieszę się, że ktoś chce z nami 
dzielić troskę o te dzieci. Nad mo-
rzem już byliśmy. A dzieci marzy-
ły, żeby zobaczyć góry. 

Ks. Grzegorz Wójcik, wicedy-
rektor radomskiej Caritas, porów-
nał gest Michała Macierzyńskiego 
do śladu, o którym mówił bp Jan 
Chrapek. Stawiany przez nas, idą-
cych przez życie, ma przetrwać.

PAWEŁ TARSKI

V Wieczory Muzyczne w Jedlni Letnisku

Wakacyjne koncertowanie
Podczas wakacyjnych niedziel-
nych wieczorów kościół w 
Jedlni Letnisku staje się muzycz-
ną sceną.

Tradycją miejscowości Jedlnia 
Letnisko stało się organizowanie 
w czasie wakacji wieczorów mu-
zycznych. Idea ta zrodziła się pięć 
lat temu. – Pomysł podsunął Mi-
chał Szlachcic, który zajmuje się 
nagłośnieniem koncertów – mó-
wi Sylwia Arendarska, 
wówczas prezes KSM. – 
W organizację włączyła 
się młodzież działająca 
przy parafii: KSM, mini-
stranci, oaza. Początko-

wo występowały tylko zespoły z 
naszej diecezji. Pani Sylwia i te-
raz angażuje się w przygotowa-
nie Wieczorów Muzycznych. Po-
maga pisać wnioski do konkur-
sów grantowych, dzięki którym 
możliwe jest zorganizowanie tak 
dużej imprezy.

W tym roku organizatorzy 
zaplanowali 10 koncertów, pre-
zentujących różne nurty muzyki. 
Przyjadą zespoły, które w sposób 

profesjonalny zajmują 
się muzyką. 

Jako pierwszy wystą-
pił lubelski zespół BJT 
(Być Jak Tata). Całość ot-
worzył proboszcz tutej-

szej parafii, ks. kan. Andrzej Mar-
gas. – Niech te wieczory – które 
zapoczątkował ks. Grzegorz Li-
piec, kontynuował ks. Karol Ko-
walczyk, a teraz pieczę nad nimi 
sprawuje ks. Grzegorz Zieliński – 
ubogacają naszego ducha. Prag-
nę z dumą powiedzieć, że nasza 
parafia jest jedyną w diecezji, któ-
ra organizuje cotygodniowe let-
nie koncerty.

W Wieczorach Muzycznych 
uczestniczą całe rodziny. Jest du-
żo dzieci, młodzieży. Ale przy-
chodzą też osoby starsze. Sprzy-
ja temu niezwykły klimat tego 
miejsca. – Każdego, kto przyje-
dzie do nas w niedzielny wieczór, 
zachwyci wiele rzeczy. Zaprasza-
my do nas na 20.00. Każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie – zachęca 
ks. Grzegorz Zieliński. 

Wszelkie informacje, zdjęcia 
z koncertów, fragmenty utworów 
w formacie MP3 dostępne są na 
stronie internetowej: www.wie-
czory.pl.  MD

Letnie koncerty 
zapoczątkował 
lubelski zespół 
BJT

KS
. Z

BI
G

N
IE

W
 N

IE
M

IR
SK

I

PROGRAM 
KONCERTÓW

8 LIPCA – Illuminandi (Dębica)
15 LIPCA – Rut (Biała Podlaska i 
Nidzica)
22 LIPCA – Kadosz (Górny Śląsk)
29 LIPCA – Kapela Przyjaciela 
(Trójmiasto)
5 SIERPNIA – koncert muzyki kla-
sycznej 
12 SIERPNIA – Kapela Góralska 
(Zakopane)
19 SIERPNIA – Z Miłości (chór go-
spel, Katowice)
26 SIERPNIA – Siewcy Lednicy (gru-
pa wspierająca spotkania led-
nickie z Poznania, Żywiecczyzny  
i Podhala)



S. Barbara 
Marciniak 
ogląda dyplom 
potwierdzający 
przyznanie 
nagrody im. 
Mariana Krzaka. 
Obok Michał 
Macierzyński 
i ks. Grzegorz 
Wójcik
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  KONKURS LITERACKI
Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Autorów Polskich w Opocznie 
i Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej przy parafii św. 
Bartłomieja już po raz trze-
ci organizują Międzynarodowy 
Konkurs Literacki. Hasło kon-
kursu „Trwajcie w wierze na 
wzór Maryi” nawiązuje do pe-
regrynacji obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej w naszej diece-
zji. Wiersze – maksymalnie trzy 
w trzech egzemplarzach, poświę-
cone Matce Bożej Królowej Polski 
– należy nadsyłać do 31 sierp-
nia pod adresem: Stowarzyszenie 
Autorów Polskich, ul. Westerplatte 
6a, 26-300 Opoczno, z dopiskiem 
„Konkurs maryjny”. W załączonej 
kopercie uczestnicy konkursu po-
winni podać: adres zamieszkania, 
diecezję, parafię, numer telefonu, 
datę urodzenia oraz krótką bio-
grafię. Finał odbędzie się w paź-
dzierniku w Opocznie. 
  WIECZORY Z MUZYKĄ
Stowarzyszenie „Zakrzew 
– Wspólna Droga” zapra-
sza na I Zakrzewskie Wieczory 
Młodzieżowych Talentów 
Muzycznych. Koncerty roz-
poczynają się o godz. 18.00. 
Organizatorzy zapraszają 8 lip-
ca, 19 sierpnia, 9 września i 30 
września do Zakrzewa.
  WIECZORY ORGANOWE
11 lipca o godzinie 19.00 w ba-
zylice mniejszej św. Kazimierza 
w Radomiu (ul. Główna 16) w 
ramach festiwalu Radomskie 
Wieczory Organowe wystą-
pi Jan Bartłomiej Bokszczanin z 
Legionowa (organy).
  BADANIA  

MAMMOGRAFICZNE
Caritas Diecezji Radomskiej infor-
muje, że w najbliższym czasie ba-
dania mammograficzne będą pro-
wadzone w następujących miej-
scowościach:
9 LIPCA – Orońsko (ośrodek 
zdrowia)
10 LIPCA – Radom (Jeżowa Wola, 
parafia Miłosierdzia Bożego).
11 i 12 LIPCA – Iłża (Niepubliczny 
Samodzielny Zakład Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej, ul. Bo-
dzentyńska 17)
14 LIPCA – Bałtów (Niepubliczny 
Specjalistyczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej)
15 LIPCA – Falęcice (ośrodek 
zdrowia). 

Zapowiedzi Nowa wystawa w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Pamiątki radomskiego 
rzemiosła

Eksponowane przedmioty 
świadczą o różnorodności 
rzemiosła na naszym terenie. 
Obok siebie stoją żelazne drzwi  
kościoła, wykonane w 1564 r.,  
i wentylator, produkowany  
w okresie międzywojennym  
na potrzeby wojska. 

Otwarcie tej niezwykłej wy-
stawy rozpoczęło się w nietypo-
wy sposób. Na muzealnym dzie-
dzińcu zebrały się poczty sztan-
darowe reprezentujące różne ce-
chy rzemieślnicze, starsi cechów 
w strojach galowych, przedstawi-
ciele sejmu, senatu, władz miasta, 
pracownicy rzemiosła i ich sym-
patycy. 

Uroczysta akademia była oka-
zją do przypomnienia historii ra-
domskiego rzemiosła. Zaś stule-
cie Resursy Rzemieślniczej w Ra-
domiu stało się przyczynkiem do 
nawiązania współpracy z muze-
um i zaprezentowania zgroma-
dzonych przez lata pamiątek – 
dzieła rzemieślniczych rąk. 

Warto zobaczyć 
– Prezentujemy pamiątki 

związane z cechami, między inny-
mi te pełniące symboliczne i cere-
monialne funkcje, jak również do-
kumenty i narzędzia pracy, wyro-
by rzemieślnicze od XIV do XVI 
w., oczywiście z Radomia – mówi 
kurator wystawy Elżbieta Kwie-
cień. Wśród nich są wyroby szew-
ców radomskich, znalezione kilka 
lat temu niedaleko miejsca, gdzie 
znajduje się muzeum, bo tu już 
w średniowieczu były warszta-
ty szewskie. Pokazujemy najstar-
sze cechowane drzwi żelazne z 
1564 roku, pochodzące z kościoła 
św. Wacława. Stare wyroby kowal-
skie, kotlarskie, blacharskie, złot-
nicze – dodaje pani kurator.

Spacerkiem po wystawie
O ile dorośli w ciszy przy-

glądali się starym foto-
grafiom, pożółkłym za-
piskom i najstarszym za-
chowanym cechowym 
sztandarom, o tyle dzie-
ci nie potrafiły przejść 

obok – dla nich zupełnie niezna-
nych przedmiotów – żeby nie za-
dawać lawiny pytań. W oko apa-
ratu fotograficznego zaglądał Ka-
mil. Babcia tłumaczyła, jak tym 
urządzeniem robiło się zdjęcia. 
Dziś, w dobie panowania cyfro-
wej fotografii, trudno młodemu 
człowiekowi zrozumieć, że apa-
ratami podobnymi do tego z eks-
pozycji  posługiwali się wąsaci fo-
tografowie, wywołując magnezją 
błysk, a potem obłok dymu. 

Warto też zatrzymać się obok 
wyrobów rzemiosła precyzyjnego, 
pochodzących z okresu działalno-
ści Centralnego Ośrodka Przemy-
słowego. Jednym z nich jest wen-
tylator „Wulkan”, produkowany 
na potrzeby wojska.

Muzeum przygotowało tę 
ekspozycję przy współpracy z An-
ną Figarską z Izby Rzemiosła i Ma-
łej Przedsiębiorczości w Radomiu. 

A wystawę, która będzie 
czynna do końca wrześ-
nia, nie tylko warto, ale 
trzeba obejrzeć. 

MAŁGORZATA 
GRZYBOWSKA

Taki aparat 
fotograficzny  
aż kusi, żeby go 
obejrzeć z bliska
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Wysoka, Borkowice, 
Wieniawa – to parafie,  
z których części powstała 
wspólnota w Rzucowie. 
Wybudowana tu świątynia 
sprawiła, że dla wielu  
do kościoła stało się  
dużo bliżej.

Plac kościelny imponu-
je wielkością. Jest tu miej-
sce na procesję i na wy-
jątkowe uroczystości, jak 
choćby ta z okazji nawie-
dzenia Matki Bożej w zna-
ku jasnogórskiej Ikony.

Ich biskup
Na uroczystości pe-

regrynacyjne przybył or-
dynariusz zamojsko-lu-
baczowski. Dlaczego? 
Wszystko zaczęło się nie-
mal ćwierć wieku temu. 
Do Rzucowa zaczął przy-
jeżdżać student KUL – ks. 
Wacław Depo. Po zakoń-
czeniu studiów dojeżdżał 
tu nadal, mimo że wła-
dze diecezjalne powie-
rzały mu coraz to nowe 
obowiązki: duszpasterza 
akademickiego, ojca du-
chownego, wicerektora i 
wreszcie rektora radom-
skiego seminarium. Ks. 
Wacława wiązały głębo-
kie więzy przyjaźni z ks. 
Henrykiem Krzoskiem, 
budowniczym kościoła i 
organizatorem parafii. Te 
więzy przeniosły się też 
na wspólnotę. Po śmierci 
ks. Krzoska ks. Depo przy-
jeżdżał tu nadal. Obecny 
proboszcz podkreśla, że 
dzisiejszy ordynariusz za-
mojsko-lubaczowski wy-
warł głęboki wpływ na 
duchowy kształt parafii.

To już ponad  
pół wieku
Wieś Rzuców, pier-

wotnie nazywana Wrzu-
ców, należała najpierw do 
parafii Borkowice, a po-
tem do parafii Chlewiska. 
Sześć lat po zakończeniu 
II wojny światowej wier-
ni wznieśli tutaj drewnia-
ny kościół. Poświęcił go 
Franciszek Jop – pomocni-
czy biskup sandomierski, 
a później pierwszy ordy-
nariusz opolski. 

Opiekę duszpasterską 
na kościołem w Rzucowie 
sprawowali najpierw księ-
ża z Chlewisk. W 1975 r. 
na miejscu zamieszkał ks. 
Henryk Krzosek. Wynajął 
mieszkanie i zaczął orga-
nizować parafię. Pozostał 
ze swą wspólnotą do koń-
ca życia. W 2001 r. zo-
stał pochowany na miej-
scowym cmentarzu.

Bp Piotr Gołębiowski 
erygował tu parafię trzy-
dzieści lat temu. Budowa 
obecnego kościoła rozpo-

częła się w 1983 r. Świąty-
nię konsekrował ówczes-
ny ordynariusz bp Edward 
Materski 1 października 
1988 r. 

Dla ciała i duszy
W parafii działa pręż-

na grupa Caritas. Wolon-
tariusze na święta przygo-
towują paczki dla potrze-
bujących, a przez cały rok 
otaczają opieką chorych. 
Dla wielu wykupują leki. 
Pod ich opieką pozostaje 
świetlica „Promyk”, która 
siedzibę znalazła w wiej-
skim ośrodku. 

Choć kościół jest no-
wy, to ciągle trzeba tu 
coś robić. Rok temu za-
kończono pracę nad orga-
nami. Pracom renowacyj-
nym poddano wieżę. Na 
placu kościelnym położo-
no kostkę. Trwają przy-
gotowania do przebudo-
wy prezbiterium i zainsta-
lowania nowego ołtarza 
głównego. 

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. WOJCIECH 
TYBURCY

Święcenia kapłańskie – 19 
maja 1985 r. Wikariaty – 
parafia pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Pionkach, 
Skaryszew, parafia pw. Opieki 
Najświętszej Maryi Panny 
w Radomiu. Probostwo w 
Rzucowie od 2001 r.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Wielkim pragnieniem wielu parafian i moim 

jest wymodlenie pierwszego powołania kapłań-
skiego. Z naszej wspólnoty – co nas bardzo cieszy 
– pochodzą dwie siostry zakonne: Dominika Głuch 
i Kamila Ewa Nowak, ale dotąd nie było żadnego 
zakonnika czy księdza diecezjalnego. Moją dusz-
pasterską troską jest większe ożywienie uczestni-
ctwa dzieci i młodzieży w niedzielnych i świątecz-
nych Mszach św. Mam nadzieję, że to przyczyni się 
do tego, że ktoś rozpozna w sobie powołanie do 
kapłaństwa.

Nasza parafia jest bardzo dynamiczną wspólno-
tą. Z każdym rokiem wzrasta ilość przystępujących 
do Komunii św. Wierni otwarci są też na wszel-
kie inicjatywy i śpieszą z różnoraką pomocą, gdy 
coś dzieje się w kościele. Podobnie rzecz ma się 
jeśli chodzi o współpracę z władzami lokalnymi – 
gminnymi i samorządowymi oraz ze szkołami. W 
każdym przedsięwzięciu spotykam się z ogromną 
ludzką życzliwością i zrozumieniem. Za to jestem 
bardzo wdzięczny, bo wszystko dzieje się tu tylko 
dzięki ofiarności i pomocy parafian. Nie mamy żad-
nej pomocy z zewnątrz. Mam nadzieję, że zaplano-
wane prace remontowe w kościele – podobnie jak 
te, które robiliśmy w latach poprzednich – dopro-
wadzimy do szczęśliwego końca. 

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 9.00, 11.30, 17.00
  W dni powszednie – 7.00

Tuż za kościołem jest 
las, który dodaje temu 

miejscu uroku

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Rzucowie

By kościół był blisko
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