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Czy zastanawiamy się 
czasami, co by było, 

gdybyśmy nie mieli żadnych 
tradycji – nawet tych rodzin-
nych. Ani zwyczajów. A w 
związku z tym wspomnień, 
do których często wracamy 
z rozrzewnieniem? Myślę, 
że wtedy czulibyśmy pustkę, 
którą trudno czymkolwiek 
zapełnić. Żyją obok nas lu-
dzie, praktycznie nierozpo-
znawalni na ulicy, za to ze 
szczególnymi talentami, 
a to, co cenne w naszej 
kulturze starają się ocalić 
od zapomnienia (więcej na 
str. IV–V). Zapraszam też do 
lektury o tym, jak przywra-
ca się dawny blask, wyko-
nanym z szydłowieckiego 
piaskowca, zabytkowym 
rzeźbom (str. VI). 

KRYSTYNA PIOTROWSKA
redaktor wydania

To jedne z pierwszych słów prezy-
denta Polski Lecha Kaczyńskiego, 

skierowane do wszystkich zgromadzo-
nych na placu Wolności, przed Muzeum 
Powstania Warszawskiego, w Warszawie. 
Wśród zebranych byli warszawscy po-
wstańcy, których bohaterstwo docenili 
nawet ich wrogowie. Wśród 32 bohate-
rów tamtych dni, odznaczonych przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
„Za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczpospolitej Polskiej, za działalność 
kombatancką i społeczną” znalazł się bp 
Edward Materski. – Nie żałuję tych dni, 

bo nauczyły mnie tak 
wiele o sensie życia – 
powiedział Biskup, który 
z rąk Prezydenta otrzy-
mał Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia 
Polski.  

63 LATA PO 63 DNIACH

Prezydent 
Lech Kaczyński 
i już odznaczony 
bp Edward 
Materski

RADOMSKIAVE
Wieczory Muzyczne w Jedlni-Letnisko

Metal i rock dla Pana Boga
Muzyka nie pozwala usiedzieć 
na miejscu. Najodważniejsze 
są dzieci i to one skaczą i klaszczą 
w rytm melodii. 

Tak jest niemal na każdym 
koncercie. Można też powie-
dzieć, że na każdym kolejnym 
koncercie jest też coraz wię-
cej słuchaczy. Jedlnia-Letnisko 
to miejscowość wypoczynko-
wa. Puste poza sezonem do-
mki mieszczuchów teraz tętnią 
życiem. Niedzielne spotkania z 
muzyką są więc skierowane nie 
tylko do rdzennych mieszkań-
ców tej miejscowości, ale i do 
tych, którzy przyjechali tu od-
począć. Wśród słuchaczy kon-
certu w ostatnią niedzielę lip-
ca na ławkach usiedli młodzi 
ludzie z oazy w Pionkach. Gra 
„Kapela Przyjaciela” z Trójmia-
sta. Ale trzy, cztery tygodnie 
temu zespoły, które tu przy-
jeżdżały, grały w sposób, któ-
ry młodzieży najbardziej odpo-
wiadał – metal, rock, hard-me-
tal. Zawsze podczas niedziel-
nych ogłoszeń po Mszy św., w 

kościele organizatorzy 
spotkań muzycznych 
mówią o zespole, któ-
ry przyjedzie i o ka-
tegorii muzyki, którą 
zagra. Ołtarz letniego kościo-
ła w Ledlni-Letnisko, pod we-
zwaniem Matki Bożej, w nie-
dzielne wieczory zamienia się 
w scenę.

– Ogólnie ideą Wieczo-
rów Muzycznych jest muzyka 
chrześcijańska – mówi Sylwia 
Arendarska, współorganizator 

spotkań – która mó-
wi o Bogu, o miłości, 
o przyjaźni, o wierze.

– Jestem tu po 
raz pierwszy – mówi 

Krzysztof Łaszanowski, który 
razem z rodziną tradycyjnie 
spędza tu wakacje. Nasz dom 
jest na sąsiedniej ulicy, zawsze 
słuchałem muzyki stąd do-
biegającej na swoim podwór-
ku. Teraz przyszedłem z cór-
ką. Chcemy wszystko nie tylko 
usłyszeć, ale i zobaczyć. 

KR
YS

TY
N

A 
PI

O
TR

O
W

SK
A

KR
YS

TY
N

A 
PI

O
TR

O
W

SK
A

ZA TYDZIEŃ
  Parafia pw. św. Brata 

Alberta w SKARŻYSKU-
-KAMIENNEJ

  Wakacje w ośrodku 
dla BEZDOMNYCH KOBIET

Gra „Kapela 
Przyjaciela”
 z Trójmiasta
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Odnowiony ołtarz
JASIONNA. W kościele pa-
rafialnym pw. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny 
Sumie odpustowej ku czci 
Matki Bożej Szkaplerznej prze-
wodniczył bp Adam Odzimek. 
Msza św. sprawowana była w 
intencji 16 osób przystępują-
cych do sakramentu bierzmo-
wania. Biskup poświęcił tak-
że w świątyni odnowiony oł-
tarz. Poprzednio ten zabytko-
wy, barokowy ołtarz, staraniem 
ówczesnych parafian, odnawia-
ny był 130 lat temu. Wtedy 
zamiast złota użyto tombaku. 
Podczas najnowszych prac re-
nowacyjnych i konserwator-
skich, przeprowadzonych przez 
Annę Chromińską i Danutę 
Komorowską-Stola, między in-
nymi pokryto zabytkowy oł-
tarz złotem i srebrem utwar-
dzonym. Biskup poświęcił tak-
że obraz MB Szkaplerznej i 
kapę liturgiczną, ufundowa-
ną przez konserwator Annę 
Chromińską. Renowacja ołta-
rza została przeprowadzona 
m.in. dzięki wsparciu finanso-
wemu z budżetu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. 
Specjalny list do proboszcza i 
parafian wystosował marszałek 

Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik. Uroczystości w 
Jasionnej zakończył proboszcz 
ks. Zdzisław Wołos słowa-
mi: „Na większą chwałę Boga 
w Trójcy Świętej Jedynego, 
na wyjątkową cześć Matki 
Najświętszej Szkaplerznej, 
niech ten odnowiony Ołtarz 
Pański służy ludziom dobrej 
woli, ku pożytkowi doczesne-
mu i wiecznemu”.

W
O

JC
IE

C
H

 S
TA

N

Odnowiony ołtarz w Jasionnej

Czas żałoby
MAGISTRAT W RADOMIU. 
Na znak żałoby narodowej, 
ogłoszonej po tragicznym wy-
padku polskiego autokaru we 
Francji, w budynku Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, od 
strony ul. Kilińskiego, zosta-
ła wyłożona księga kondolen-
cyjna (na zdjęciu), Jako pierw-
szy wpisał się do niej pre-
zydent Andrzej Kosztowniak. 
Prezydent zaapelował rów-

nież do mieszkańców o po-
szanowanie zasad żałoby na-
rodowej, ogłoszonej przez 
Prezydenta Polski. Wyrazem 
żalu i współczucia dla ro-
dzin ofiar wypadku było tak-
że opuszczenie flag do po-
łowy masztu. Po zakończe-
niu trzydniowej żałoby wła-
dze miasta przekazały księgę 
kondolencyjną prezydentowi 
Szczecina.
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Święto policji
RADOM. Radomscy funk-
cjonariusze (na zdjęciu) uro-
czyście obchodzili 88. roczni-
cę przyjęcia ustawy o Policji 
Państwowej. Policjanci i zapro-
szeni goście spotkali się na pla-
cu, przed siedzibą KMP, przy 
ul. 11 listopada. Na spotka-
nie przybył m.in. prezydent 
Radomia Andrzej Kosztowniak, 
wójtowie gmin, przedstawicie-
le organizacji współpracują-
cych z policją. Zasłużeni funk-
cjonariusze otrzymali nagrody 
i wyróżnienia oraz listy gratu-
lacyjne. Przyznano także służ-
bowe awanse i nagrody pie-

niężne. Radomscy policjanci 
mają powody do dumy, mogą 
pochwalić się 63-procentową 
wykrywalnością przestępstw, 
a Komenda Miejska Policji w 
Radomiu znacząco przyczyniła 
się do najlepszej w kraju oce-
ny społecznej, uzyskanej przez 
cały garnizon, którym kieru-
je Komendant Wojewódzki. W 
słowie skierowanym do zgro-
madzonych komendant Andrzej 
Chaniecki przypomniał o ran-
dze zawodu policjanta, dodał 
też, że ideą funkcjonowania w 
tym zawodzie jest maksymalna 
humanizacja służby i pracy. 

Internet za darmo
SZYDŁOWIEC. Szydłowieckie 
Centrum Informacji przy ul. 
Wschodniej 19 zaprasza codzien-
nie w godz. 8.00–15.00 wszyst-
kich, którzy chcą bezpłatnie sko-

rzystać z Internetu. Dostęp do 
Internetu ma być ułatwieniem dla 
młodych ludzi, którzy za jego po-
średnictwem chcieliby znaleźć 
pracę w czasie wakacji.

Zajęcia dla każdego
RADOM. Klub Spółdzielców 
Spółdzielni Mieszkaniowej Budo-
wlani przy ul. Chałubińskiego jak 
zawsze przygotował coś dla na-
szych najmłodszych. Tegoroczna 
Akcja Lato 2007 to codziennie in-
ne zajęcia i konkursy. Wszyscy mo-
gą liczyć na słodycze, a zwycięzcy 
wychodzą z nagrodami. Są też wy-
jazdy poza miasto, jak choćby do 
Kozienic na basen. Zakończył się 
niedawno IV Osiedlowy Turniej 
Piłki Nożnej pomiędzy drużyna-
mi Plant i Wośnik, w grupie wie-
kowej do 12 lat. Zwyciężyli przed-
stawiciele Plant. Codziennie moż-
na też zagrać w tenisa stołowego 
(na zdjęciu). KR
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63. rocznica Powstania Warszawskiego

Świadkowie obecni
Pamięć o Powstaniu jest sprawą, 
która jednoczy Polaków. Od ponad 
60 lat trwa dyskusja, czy ta ofiara 
była potrzebna.

Wtedy bardzo młodzi, piękni, 
zatopieni w marzeniach, musieli 
zatrzymać się na przystanku woj-
na. Warszawiakom dodatkowo 
przyszło zmierzyć się z wyzwa-
niem, któremu na imię Powsta-
nie Warszawskie. Bp Edward Ma-
terski miał wtedy 21 lat.

– O Powstaniu powiedzia-
no bardzo wiele, ale trzeba pa-
miętać, że my bardzo chcieli-
śmy powstania. Chcieliśmy, że-
by wybuchło i dlatego ucieszy-
liśmy się, kiedy mogliśmy za-
cząć budować 1 sierpnia bary-
kady – wspomina biskup. Chcie-
liśmy uwolnić się od okupacji. 
Śródmieście Południowe, w któ-
rym byłem, trzymało się do koń-
ca. Wola padła w ciągu kilku dni 
i tu dokonano bardzo wielkich 
zbrodni – mordowano ludzi ty-
siącami. W naszej dzielnicy sta-
raliśmy się, żeby w poszczegól-
nych kamienicach była Msza św. 
Do sakramentu spowiedzi przy-
stępowali ludzie, którzy publicz-
nie przyznawali się, że ostat-
ni raz byli u spowiedzi w czasie 
poprzedniej wojny. Na pewno 
przemawiała do człowieka bli-
skość śmierci. Potem wyprowa-
dzano nas do Pruszkowa. Dzi-
siejsze obchody są przypomnie-
niem dla starszych i dla mnie, 
tych 63 dni bohaterstwa Warsza-
wy, a dla młodszych jest to ucze-
nie się historii. 

W 63. rocznicę Powstania 
Warszawskiego Prezydent RP 
Lech Kaczyński wręczył orde-

ry i odznaczenia 32 zasłużo-
nym kombatantom, żołnierzom 
AK, weteranom Powstania War-
szawskiego. Bp Edward Mater-
ski otrzymał Krzyż Komandor-
ski Orderu Odrodzenia Polski. 
Uroczystość rocznicowa odby-
ła się 29 lipca w parku Wolności 
przy Muzeum Powstania War-
szawskiego.

Gospodarz uroczystości, dy-
rektor Muzeum Jan Ołdakowski 
przypomniał, że przez 63 dni Po-
wstania Warszawa była wolną 
i demokratyczną Rzeczypospoli-
tą. Pomiędzy hitlerowskim a so-
wieckim imperializmem, na ma-
łym skrawku ziemi, w Warsza-
wie, była wolna Polska. – War-

to było i trzeba 
zachować tra-
dycję tej walki, 
potrzebnej wal-
ki – mówił Oł-
dakowski.

– Muzeum 
Powstania War-
szawskiego jest 
dla mnie miej-
scem, w któ-
rym odżywa 
bardzo wie-
le wspomnień – mówił bp Ma-
terski. – Jednocześnie jest miej-
scem, które wzywa do reflek-
sji nad dziejami duszy każdego 
człowieka.

MAŁGORZATA GRZYBOWSKA

Jednym  
z 32 

odznaczonych 
Powstańców 

był bp Edward 
Materski,  

który otrzymał 
Krzyż 

Komandorski 
Orderu 

Odrodzenia 
Polski
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Pojechał do Kazimierza, 
wziął ze sobą ustną har-
monijkę, gitarę i grał. 
Chciał w ten sposób 

przyciągnąć klientów i sprzedać 
więcej swoich prac. Podeszła 
tam wtedy jakaś pani i dała mu 
zaproszenie na festiwal muzy-
ki folkowej.

To był początek lat dzie-
więćdziesiątych, nie było Gol-
ców, Brathanków. Pojechał na 
ten festiwal i dostał wyróżnie-
nie. To go zmobilizowało. Zo-
baczył też, że ci, którzy wystę-
powali na festiwalu, ubrani byli 
w stroje ludowe.

Potem przyszło zaproszenie 
na Mikołajki Folkowe do Lubli-
na. Tam pojechał już w ludo-
wym stroju, radomskim. Trzeba 
było przygotować odpowied-
ni repertuar, trzy niepowtarza-
jące się tematy muzyczne. Po-
jechał do mamy, żeby przypo-
mniała mu słowa ludowych pio-
senek, bo melodie pamiętał z 
dzieciństwa, kiedy krzątała się 
po kuchni i śpiewała.

Dom rodzinny
Zygmunt Żak urodził się w 

1953 r. we wsi Odechowiec ko-

ło Odechowa, 20 km od Rado-
mia. Tata był stolarzem i stąd 
ma, jak sam mówi, zamiłowanie 
do drewna.

– Kiedyś stolarz to musiał 
od początku do końca zro-
bić mebel. Jeśli były tam ja-
kieś elementy rzeźbione, to 
też musiał je sam wykonać – 
wspomina. 

Ojciec miał zdolności pla-
styczne, a jego warsztat stolar-
ski stał się miejscem, gdzie syn 
chętnie przychodził i wycinał z 
drzewa różne przedmioty. Takie 
proste, pistolety, miecze.

Zdolności wokalne i zamiło-
wanie do muzyki odziedziczył 

po mamie. Miał cztery 
lata, gdy dostał pierw-
sza harmonijkę ustną. 
Nie miał pojęcia, jak na 
niej grać, i rozstroił ją 
w czasie wakacji. Na 
szczęście starszy o pięć lat ko-
lega udzielił mu pierwszych lek-
cji gry na tym instrumencie. Za-
wsze chętnie słuchał radiowych 
audycji dla dzieci, bo tam uczyli 
śpiewać. Zapamiętywał te melo-
die i ze słuchu potrafił je zagrać. 
Pani w szkole zaproponowała, 
żeby zapisać go do szkoły mu-
zycznej. Poszedł z mamą. Chciał 
grać na akordeonie. Wyszedł dy-
rektor i powiedział, żeby przy-

szli innego dnia, bo on 
dziś nie ma czasu, że-
by go przesłuchać. Mo-
że go weźmiemy na 
skrzypce, dodał.

– A ja się wystra-
szyłem, zacząłem płakać i już 
więcej do tej szkoły nie poszli-
śmy. Dalej grałem na harmonijce 
– mówi z uśmiechem. W szkole 
średniej zaczęła się gitara. Prze-
kazywaliśmy sobie spisane na 
kartkach gitarowe chwyty i gra-
liśmy „Żółty jesienny liść”, „Be-
ata”… Chwyty były tylko do sió-
demek, dalej było to zbyt skom-
plikowane. Mieliśmy nawet swój 
zespół. Jeździliśmy na festiwale. 

Przenosi na deskę 
wspomnienia  

z dzieciństwa. 
Barwnymi ptakami mógłby 
przystroić niejeden ogród. 

A mówią o nim  
– człowiek orkiestra.

A V E  G O Ś Ć  R A D O M S K I

Wystarczy 
pomalować  
i drewniany ptak 
jest gotowy

tekst 
KRYSTYNA PIOTROWSKA

Artysta ludowy, rzeźbiarz Zygmunt Żak 

Gram, jak mi w duszy gra
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Byłem solistą. W konkursie pio-
senki radzieckiej zająłem dzie-
siąte miejsce w naszym rejonie.

Gladiator
Potem było wojsko. Po pew-

nym czasie odbywania służby 
wojskowej żołnierze mieli więcej 
czasu. – Mnie interesowała rzeź-
ba. Pierwszą zrobiłem w wojsku. 
Chciałem się sprawdzić. Rzeźbi-
łem scyzorykiem – wspomina.

Ta praca jest w domu Zyg-
munta Żaka, przedstawia rzym-
skiego gladiatora i zadziwia sta-
rannością wykonania.

– Gdy robiłem tę rzeźbę, pa-
trzyłem do takiej książki, tam 
był narysowany człowiek. Było 
tam też o kulturystyce i rozwo-
ju mięśni. Ja starałem się, że-
by wszystko było proporcjonal-
ne – dodaje. Potem szybko po-
jawiły się następne rzeźby, w 
tym wizerunek Pana Jezusa na 
krzyżu. W parafialnym koście-
le do dziś noszony jest, wyko-
nany w drewnie przez Zygmun-
ta, krzyż procesyjny. Na proś-
bę proboszcza zrobił też stacje 
Drogi Krzyżowej.

Gdy dowiedział się o konkur-
sach rzeźbiarskich, zaczął wysy-
łać na nie swoje prace. W Lu-
blinie na Konkursie Współcze-
snej Sztuki Ludowej zajął trzecie 
miejsce. Dzięki temu mógł otrzy-
mać status twórcy ludowego.

Od dwóch lat rzeźbi żydów. 
Jest ich cała galeria, między inny-
mi z rybą, świecznikiem, jest cała 
orkiestra i taki z zatkniętą w kie-
szeni groszówką. Jest moda na fi-
gurki żydów, bo, jak mówią sami 
kupujący, jak nie ma żyda, to w 
domu bida. Niektórzy pytają, jak 
tę figurkę postawić, przodem do 
drzwi czy tyłem?

– Ludzie są strasznie zabo-
bonni – uśmiecha się Żak.

Potem pokazuje swoją gale-
rię drewnianych kolorowych pta-
ków. Są jak żywe, różnej wielko-

ści. Można je zawiesić na ścianie, 
na gałązce albo po prostu po-
stawić. Wśród innych prac naj-
więcej jest świątków. Ale nigdy 
spod jego ręki nie wyszedł ża-
den diabeł, chociaż koledzy rzeź-
bią je i sprzedają z dużym powo-
dzeniem – on woli rzeźbić anio-
ły i świętych. Oko przyciągają 
też płaskorzeźby. Najczęściej są 
to sceny z warsztatów rzemieśl-
niczych i pokazujące, jak wyglą-
dało życie w chłopskiej chacie 
przed laty.

Wspomnienia jak żywe
Tematy tych prac rodzą się 

ze wspomnień. Rzeźbiarz Zyg-
munt od lat mieszka w Ra-
domiu, ale doskonale pamię-
ta czas, gdy mieszkali na wsi. 
Wspomina, jak pieczono chleb 
i jak on smakował. Jak porząd-
kowano i przygotowywano do-
my na święta. Opowiada, że 
na każdą niedzielę trzeba by-
ło się odpowiednio przygoto-
wać. Mężczyźni czyścili swoje 
buty z cholewami, kobiety pra-
sowały białe bluzki, szykowały 
ludowe stroje. Do kościoła szło 
się prawie kilometr na bosaka. 
Potem, dopiero pod Odecho-
wem, na trawie, za pierwszą 
stodołą, wszyscy zakładali 
buty, żeby były czyste, gdy 
wejdą do kościoła. Zapa-
miętany widok kobiety przy 
krosnach, czy też piekącej 
chleb, utrwala w drewnie. 
Zaczyna od rysunku. Potem 
kalkuje go na desce i wycina 
to, co niepotrzebne.

Zanim powstanie 
rzeźba, trzeba drewno 
odpowiednio przygoto-
wać. Potrzebnej długo-
ści klocek należy oko-

rować, obcio-
sać z grubsza siekierą, 
opiłować. Potem samo 
rzeźbienie w przypadku ptaków 
zajmuje około godziny. Razem 
z malowaniem to już trzy godzi-
ny. Kiedyś pan Zygmunt używał 
farb plakatowych i utrwalał je la-
kierem. Teraz używa farb akry-
lowych. 

Człowiek orkiestra
Zygmunta Żaka można spo-

tkać na festynach, jarmarkach 
sztuki ludowej, kiermaszach. 
Najczęściej zapraszany jest jako 
człowiek orkiestra. Gra na har-
monijce ustnej, gitarze i akorde-
onie. Gdy po raz pierwszy poje-

chał na festiwal, 
zobaczył, że in-

ne zespoły specjal-
nie opracowują grane przez sie-
bie utwory. Jest tam odpowied-
nio dopracowany początek i ko-
niec melodii. Zrobił tak samo. 
Ma już na swoim koncie liczne 
nagrody i wyróżnienia przywo-
żone z festiwali folkowych. Po-
kazuje grube albumy z powkle-
janymi fotkami, wycinkami z ga-
zet, plakatami. A jest się czym 
pochwalić.

Zaczyna grać. Ubrany jest w 
ludowy strój. Obowiązkowo bia-
ła koszula, długie buty z chole-
wami. Na butach nałożone jan-
czary. Dzwonki, które kiedyś 
przyczepiano koniom do uprzę-
ży. To była forma klaksonu. Zi-

mą ludzie szli w śniegu, opa-
tuleni, a janczary ostrzegały, 
że jadą sanie. Podobno ich 
dźwięk miał też odstraszać 
wilki. Pierwszy wykonany 
utwór to poleczka kresowa. 

Zygmunt gra jednocześnie na 
gitarze i harmonijce, przy bu-
tach z cholewami pobrzęku-
ją janczary. Jest coś pięknego 
w tej melodii, że aż przecho-
dzą ciarki.

– Gram, tak jak mi w duszy 
gra – mówi. Nie chciał przyłą-
czyć się do żadnych domów 
kultury, bo mówi, że wtedy 
przestałby być autentyczny.

Należy do grona tych, 
którzy starają się zachować 
dla potomnych urok lat mło-
dości nie tylko swojej, ale 
rodziców i dziadków. Cie-
szy się, że stare melodie żyją, 

nie tylko w ludowych pieśniach, 
śpiewanych przez ludowych ar-
tystów, ale znalazły miejsce w 
repertuarach współczesnych 
wykonawców. To, co smuci, to 
brak stałej pracy. Upadła fa-
bryka mebli, w której praco-
wał, i garbarnia, która nad-

szarpnęła zdrowie. Proszę 
o tym napisać – powie-
dział – bo teraz są takie 
trudne czasy.  

zobaczył, że in-
ne zespoły specjal-

rować, obcio-
sać z grubsza siekierą, 
opiłować. Potem samo opiłować. Potem samo 
rzeźbienie w przypadku ptaków 

rować, obcio-
sać z grubsza siekierą, 
opiłować. Potem samo 

chał na festiwal, 
zobaczył, że in-
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Wspomnienia jak żywe
Tematy tych prac rodzą się 

ze wspomnień. Rzeźbiarz Zyg-
munt od lat mieszka w Ra-
domiu, ale doskonale pamię-
ta czas, gdy mieszkali na wsi. 
Wspomina, jak pieczono chleb 
i jak on smakował. Jak porząd-
kowano i przygotowywano do-
my na święta. Opowiada, że 
na każdą niedzielę trzeba by-
ło się odpowiednio przygoto-
wać. Mężczyźni czyścili swoje 
buty z cholewami, kobiety pra-
sowały białe bluzki, szykowały 
ludowe stroje. Do kościoła szło 
się prawie kilometr na bosaka. 
Potem, dopiero pod Odecho-
wem, na trawie, za pierwszą 
stodołą, wszyscy zakładali 
buty, żeby były czyste, gdy 
wejdą do kościoła. Zapa-
miętany widok kobiety przy 
krosnach, czy też piekącej 
chleb, utrwala w drewnie. 
Zaczyna od rysunku. Potem 
kalkuje go na desce i wycina 

Zanim powstanie 
rzeźba, trzeba drewno 
odpowiednio przygoto-
wać. Potrzebnej długo-
ści klocek należy oko-

człowiek orkiestra. Gra na har-
monijce ustnej, gitarze i akorde-
onie. Gdy po raz pierwszy poje-

wami. Na butach nałożone jan-
czary. Dzwonki, które kiedyś 
przyczepiano koniom do uprzę-
ży. To była forma klaksonu. Zi-

mą ludzie szli w śniegu, opa-
tuleni, a janczary ostrzegały, 
że jadą sanie. Podobno ich 
dźwięk miał też odstraszać 
wilki. Pierwszy wykonany 
utwór to poleczka kresowa. 

Zygmunt gra jednocześnie na 
gitarze i harmonijce, przy bu-
tach z cholewami pobrzęku-
ją janczary. Jest coś pięknego 
w tej melodii, że aż przecho-
dzą ciarki.

– Gram, tak jak mi w duszy 
gra – mówi. Nie chciał przyłą-
czyć się do żadnych domów 
kultury, bo mówi, że wtedy 
przestałby być autentyczny.

Należy do grona tych, 
którzy starają się zachować 
dla potomnych urok lat mło-
dości nie tylko swojej, ale 
rodziców i dziadków. Cie-
szy się, że stare melodie żyją, 

nie tylko w ludowych pieśniach, 
śpiewanych przez ludowych ar-
tystów, ale znalazły miejsce w 
repertuarach współczesnych 
wykonawców. To, co smuci, to 
brak stałej pracy. Upadła fa-
bryka mebli, w której praco-
wał, i garbarnia, która nad-

szarpnęła zdrowie. Proszę 
o tym napisać – powie-
dział – bo teraz są takie 
trudne czasy.  

ze wspomnień. Rzeźbiarz Zyg-
munt od lat mieszka w Ra-
domiu, ale doskonale pamię-
ta czas, gdy mieszkali na wsi. 
Wspomina, jak pieczono chleb 
i jak on smakował. Jak porząd-
kowano i przygotowywano do-
my na święta. Opowiada, że 
na każdą niedzielę trzeba by-
ło się odpowiednio przygoto-
wać. Mężczyźni czyścili swoje 
buty z cholewami, kobiety pra-
sowały białe bluzki, szykowały 
ludowe stroje. Do kościoła szło 
się prawie kilometr na bosaka. 
Potem, dopiero pod Odecho-
wem, na trawie, za pierwszą 
stodołą, wszyscy zakładali 
buty, żeby były czyste, gdy 
wejdą do kościoła. Zapa-
miętany widok kobiety przy 
krosnach, czy też piekącej 
chleb, utrwala w drewnie. 
Zaczyna od rysunku. Potem 
kalkuje go na desce i wycina 

ży. To była forma klaksonu. Zi-
mą ludzie szli w śniegu, opa-
tuleni, a janczary ostrzegały, 
że jadą sanie. Podobno ich 
dźwięk miał też odstraszać 
wilki. Pierwszy wykonany 
utwór to poleczka kresowa. 

Zygmunt gra jednocześnie na 
gitarze i harmonijce, przy bu-
tach z cholewami pobrzęku-
ją janczary. Jest coś pięknego 
w tej melodii, że aż przecho-
dzą ciarki.

– Gram, tak jak mi w duszy 
gra – mówi. Nie chciał przyłą-
czyć się do żadnych domów 
kultury, bo mówi, że wtedy 
przestałby być autentyczny.

którzy starają się zachować 
dla potomnych urok lat mło-
dości nie tylko swojej, ale 
rodziców i dziadków. Cie-
szy się, że stare melodie żyją, 

nie tylko w ludowych pieśniach, 
śpiewanych przez ludowych ar-
tystów, ale znalazły miejsce w 
repertuarach współczesnych 
wykonawców. To, co smuci, to 
brak stałej pracy. Upadła fa-
bryka mebli, w której praco-
wał, i garbarnia, która nad-

szarpnęła zdrowie. Proszę 
o tym napisać – powie-

Artysta ludowy, rzeźbiarz Zygmunt Żak 

Gram, jak mi w duszy gra

Świątki są ulubionymi  
rzeźbami 

Zygmunta Żaka
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Renowacja zabytkowych rzeźb przy kościele św. Jana w Radomiu 

Zanim odzyskają dawny blask
Od ponad dwustu lat są ozdobą 
kościelnego placu.  
Gdy zniknie z nich patyna 
zanieczyszczeń, będą jak nowe.

Na placu przy kościele far-
nym odnawiane są trzy za-
bytkowe obiekty. Pracujący 
przy ich konserwacji Wojciech 
Wdowski i Stefan Wesołow-
ski nazwali je tryptykiem ra-
domskim. A chodzi o rzeźby 
św. Jana Nepomucena, krzy-
ża misyjnego i Chrystusa u 
słupa (Chrystusa ubiczowane-
go). Ostatnia z nich przed-
stawia Chrystusa stojącego 
przy słupie, po pojmaniu Go 
przez żołnierzy i skazaniu na 
biczowanie. Rzeźbę tę usta-
wiono na kolumnie przed koś-
ciołem w 1838 r. Czternaście 
lat temu, podczas burzy, rzeź-
ba spadła z cokołu. Jej rekon-
strukcji dokonali konserwato-
rzy z Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego. Rzeźba Chrystu-
sa powróci w połowie wrześ-
nia na odpowiednio przygoto-
waną kolumnę.

Wciąż  
niespodzianki
Prace renowacyjne nie tyl-

ko przywrócą zabytkom daw-
ny blask, ale być może da-
dzą odpowiedź na wiele pytań 
dzięki przeprowadzanej anali-
zie historycznej.

– Na razie wiadomo, że 
wszystkie trzy rzeźby zostały 
wykonane przez kamieniarzy 
z Szydłowca. Wydaje się nam, 
że niektóre elementy zostały 
wykonane przez kamieniarski 
ród Gwarków, a także przez 
rodzinę Antyckich. To nam tak 
tu pasuje, zarówno do wie-
ku, w którym powstały rzeźby, 
jak i charakterystycznych ude-
rzeń dłuta. Każdy rzemieślnik 
miał swoją cechę, którą zna-
kował to, co zrobił. Przy tych 
rzeźbach takich cech nie ma – 
uważa Stefan Wesołowski.

Podczas prac konserwator-
skich wykonawców spotykają 
niespodzianki. Sprawdzano, na 

jakim fundamencie osadzona 
była kolumna, na której sta-
ła rzeźba Chrystusa u słupa. 
Okazało się, że kiedyś wykopa-
no tam dół, zasypano go gła-
zami, które zaspoinowano gli-
ną lub jakimś materiałem gli-
nopodobnym. Potem zrobio-
no ceglaną wymurówkę i po-
układano monolity. Przez wie-
ki kamienna plomba zrobiła się 
luźna, więc trzeba było ją za-
lać betonem i zrobić 
wzmacniającą opaskę. 
– Teraz to przetrwa na-
wet atak bomb jądro-
wych – śmieje się We-
sołowski. 

Trzeba odsolić
Następnie stopnie, 

schody i cokół kolum-

ny zostały poddane całkowi-
temu zabiegowi konserwator-
skiemu.  Z dalekiego Kazach-
stanu sprowadzono bentonit, 
glinę, którą po obróbce ciep-
lnej, zmieleniu i wymieszaniu 
z piachem, oklejano wcześniej 
oczyszczony z dwustuletniej 
patyny piaskowiec. Zadaniem 
gliny było odsolenie piaskow-
ca. Zabieg powtarzano cztero-
krotnie. Skutek odsalania jest 

zadawalający, wystar-
czy jeszcze tyko uzu-
pełnić ubytki i wyda-
je się, że teraz piasko-
wiec wygląda dokład-
nie tak samo, jak wte-
dy, przed laty, gdy go 
w tym miejscu mon-
towano.

Oczyszczenie sa-
mej kolumny jest za-

biegiem stosunkowo prostym. 
Ale i ona posiada tak wiele 
ubytków, że trzeba ją wzmoc-
nić. Kolumna będzie wzmoc-
niona za pomocą włókna wę-
glowego. Ta metoda będzie 
użyta w Radomiu po raz pierw-
szy w Polsce.

Prace konserwatorskie 
wspiera Akademia Górniczo- 
-Hutnicza w Krakowie, w oso-
bie dr. Witolda Brylickiego. 

Radomianie czekają na mo-
ment, gdy na swoje miejsce 
wróci też rzeźba Chrystusa. W 
kolejce czekają św. Jan Nepo-
mucen i krzyż misyjny. Na ra-
zie ustawiono przy nich rusz-
towania, by ocenić, jak pomóc 
zabytkom. Podobno w całej 
krasie zobaczymy je już w paź-
dzierniku.

MAŁGORZATA GRZYBOWSKA

Po lewej: Stefan 
Wesołowski 
pokazuje, ile 
soli wchłonął 
bentonit
Po prawej:
Św. Jan 
Nepomucen 
też odzyska 
dawny blask
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Zapowiedzi
  PIELGRZYMKA  

NA JASNĄ GÓRĘ
„Przypatrzcie się, bracia, po-

wołaniu waszemu” – to hasło 
XXIX Pieszej Pielgrzymki Diecezji 
Radomskiej. Już tradycyjnie wy-
ruszy pięcioma kolumnami, tj. I  
i II z Radomia, ze Skarżyska, 
Starachowic oraz Opoczna. Piel-
grzymkę pożegna w czasie Mszy 
św. 6 sierpnia o godz. 9.00 przed 
seminarium w Radomiu ks. bp 
Zygmunt Zimowski.
  WIECZORY MUZYCZNE

W Jedlni Letnisku w każdą 
niedzielę wakacji organizowane 
są wieczory muzyczne. Wszyst-
kie odbywają się w kościele let-
nim przy parafii św. Józefa o godz. 
20.00. Wstęp wolny.
5 SIERPNIA – koncert muzyki kla-
sycznej 
12 SIERPNIA – kapela góralska.
Wszelkie informacje na stronie: 
www.wieczory.pl.
  CARITAS OGŁASZA 

KONKURSY
Z okazji 15-lecia swojej dzia-

łalności Caritas Diecezji Radom-
skiej ogłasza dwa konkursy.

– Konkurs fotograficzny adre-
sowany jest do osób fotografują-
cych amatorsko. Jego hasłem jest 
„Miłosierdzie w fotografii”. Nad-
syłane zdjęcia powinny ilustro-
wać wszelkie przejawy dobra w 
relacji do drugiego człowieka.

– Konkurs plastyczny „Dziel-
my się miłością” adresowany 
jest do dzieci i młodzieży w 
wieku od 7 do 16 lat. Prace mo-
gą być wykonane dowolną tech-
niką i przedstawiać, czym jest 
dzielenie się miłością z innymi 
ludźmi.

Zgłoszenia i prace w obu 
konkursach należy przesłać do 
25 września pod adresem: Cari-
tas Diecezji Radomskiej, ul. Koś-
cielna 5, 26-604 Radom. Regula-
miny konkursów i karty zgłoszeń 
na www.radom.caritas.pl.
  FESTIWAL

W ramach XX Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Organo-
wej i Kameralnej Radom–Orońsko 
w najbliższym czasie wystąpią:
5 SIERPNIA, godz. 20.00 – Marek 
Ulański, gitara – Jedlnia Letnisko, 
kościół św. Józefa.
12 SIERPNIA (niedziela) godz.19.00 
– Marcin Ciszewski, kontratenor, 
i Ewa Bąk, organy – Radom, kate-
dra Opieki NMP.  

Ponad dwustu miłośników 
dwóch kółek przyszło ze swoimi 
rowerami na miejsce zbiórki. 
Najmłodszy z nich miał 5 lat.

Nie było łatwo, bo trasa okaza-
ła się wymagająca. Pierwsza „gór-
ska” przeprawa to Mysie Górki w 
pobliżu Kolonki, a potem Miłosne 
Górki. Ci mniej zaprawieni w sztu-
ce kolarskiej musieli w tych miej-
scach zsiąść z roweru. Wszyscy 
wystartowali z radomskiego ryn-
ku, eskortowani na terenie mia-

sta przez policjantów z radom-
skiej drogówki. Potem jedną z 
szutrowych dróg dojechali do rze-
ki Pacynki. Dalej był zielony szlak 
i cel podróży – Pionki. Pomysł jaz-
dy z miasta to wspólne przedsię-
wzięcie bezpłatnego tygodnika  
„7 Dni”, Bractwa Rowerowego i 
salonu rowerowego „Rodex”. – 
Celem naszych cyklicznych im-
prez „Jazda z miasta” jest re-
kreacja i pokazanie mieszkańcom 
Radomia uroków turystycznych, 
krajobrazowych i przyrodniczych 
Puszczy Kozienickiej, choć jed-

na z wyprawa zaplanowana jest 
do muzeum w Orońsku – powie-
dział współorganizator wyjazdu, 
Paweł Matracki. Zakończenie po-
dróży to zawsze pieczenie kiełba-
sek przy ognisku. Tym razem było 
to w Skansenie Leśnej Kolei Wą-
skotorowej w Pionkach. Najmłod-
szym uczestnikiem ostatniej wy-
prawy rowerowej był pięcioletni 
Igor Strzałkowski, który wspólnie 
ze swoim tatą, dzięki specjalnej 
konstrukcji łączącej dwa rowery, 
ma na swoim koncie wiele przeje-
chanych kilometrów.  KMG

III Parafialny Festyn Rodzinny w Gowarczowie „Jesteśmy razem”

Odpust na świętego Rocha
Będzie coś dla smakoszy i dla 
łakomczuchów. Nie zabraknie 
dobrej muzyki i spotkania ze 
sztuką, także ludową.

Podczas festynu, na który za-
praszają organizatorzy – Parafia 
Rzymskokatolicka pw. śś. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Gowar-
czowie, Urząd Gminy i Centrum 
Kultury w Gowarczowie oraz 
Nadleśnictwo Barycz – przewi-
dziano wiele atrakcji. Będzie 
degustacja grochówki z kuchni 
pielgrzymkowej, kiełbaski z gril-
la, kącik kawiarniany i wypieki 
miejscowych gospodyń. Przewi-
dziano też wiele atrakcji: prze-

jażdżki bryczką, nauka jaz-
dy konnej i „wesołe mia-
steczko”. Można będzie 
spróbować szczęścia, ku-
pując los loterii fantowej, a 
inne atrakcje to między innymi 
warsztaty teatralne z nauką cho-
dzenia na szczudłach. 

Program festynu:
15.00 rozpoczęcie
15.05 występ zespołu parafial-
nego i scholi starszej
15.30 występ harcerskiego ze-
społu tanecznego
16.00 występ teatru From Po-
land – „ Z życia cukierków”

16.45 konkursy rodzinne
17.15 występ zespołu 
Diminuendo z Gowarczo-
wa

17.45 konkursy rodzinne
18.15 pokaz żonglerki Janusza 
Chomontka i konkursy
19.00 występ zespołu cygań-
skiego Jamaro Drom z Piotrko-
wa Trybunalskiego
20.00 gwiazda wieczoru Kapela 
Przyjaciela z Trójmiasta
21.00 Apel Jasnogórski
21.05 podsumowanie loterii fan-
towej
21.20 pokaz sztucznych ogni 

KS. DAMIAN  
SPIŻEWSKI

Igor Strzałkowski ze swoim tatą tuż przed wyruszeniem na trasę

Rowerowe wyprawy do Puszczy Kozienickiej

Jazda z miasta

KR
YS

TY
N

A 
PI

O
TR

O
W

SK
A



Adres redakcji: ul. Prusa 6, 
26-610 Radom, tel. 048 36 32 479
Redagują: ks. Zbigniew Niemirski – dyrektor oddziału, 
Marta Deka, Krystyna Piotrowska

A V E  G O Ś Ć  R A D O M S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
5 

sie
rp

ni
a 

20
07

VIII

radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Gdy w diecezji dzieją 
się sprawy ważne, łatwo 
rozpoznać delegację  
z Kunic. Z daleka widać 
opoczyńskie stroje ludowe, 
a nad grupą lizak z nazwą 
parafii.

W parafii zakładają 
kolorowe zapaski w dni 
świąteczne, szczególnie 
w takie jak Boże Ciało, 
Wielkanoc czy doroczne 
odpusty. Od tego znaku 
regionalnej tożsamości 
nie stronią także młodzi.

Rodowe gniazdo
Pierwotny drewniany 

kościół bez wątpienia stał 
tutaj około 1470 r. Niektó-
rzy utrzymują, że tę da-
tę można przesunąć o ca-
łe stulecie wstecz. Mimo 
tak czcigodnej i wielowie-
kowej historii, nie zacho-
wały się dawne księgi pa-
rafialne. Najstarsze z tych, 
które są, pochodzą z 1878 
roku. Nazwa Kunice wzię-
ła się od rodu Kunickich 
herbu Bończa, który tu-
taj miał swe dobra i ro-
dowe gniazdo. Na miej-
scu pierwszego kościoła 
w 1770 r. stanęła kolej-
na świątynia. Rozebrano 
ją, bo chciano zbudować 
kościół murowany. Budo-
wa rozpoczęła się w 1925 
roku i trwała pięć lat. Pro-
boszczem był wówczas ks. 
Adam Aleksiewicz. Świą-
tynię poświęcił bp Paweł 
Kubicki.

Cmentarz
Miejsce wiecznego 

spoczynku jest oczkiem 
w głowie proboszcza i 

parafian. W ostatnim cza-
sie odnawiano mur, a te-
raz przyszedł czas na sto-
jącą tam kapliczkę i poło-
żenie chodnika. Wycię-
to też drzewa, które za-
grażały bezpieczeństwu 
miejsca i osób tu przy-
chodzących.

Na cmentarzu pocho-
wano czterech probosz-
czów, a wśród nich cią-
gle wspominanego ks. Ja-
na Matejka, który dusz-
pasterzował w Kunicach 
przez niemal ćwierć wie-
ku, od roku 1963 poczyna-
jąc. Znajduje się tu także 
grób rodziny Ossowskich. 
Spoczywa tutaj Wanda 
Ossowska, która przeszła 
katownie sowieckie, hit-
lerowskie i stalinowskie, 
oraz jej brat Henryk, żoł-
nierz oddziału majora 
Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala”.

Pełen kościół
Parafianie lubią trady-

cyjne nabożeństwa. Świą-

tynia zapełnia się, gdy 
przychodzi czas Gorzkich 
Żali czy nabożeństwa Dro-
gi Krzyżowej. Chętnie też 
biorą udział w rekolek-
cjach parafialnych. W każ-
dej wiosce jest po kilka kół 
Żywego Różańca. Na tere-
nie parafii istnieją zespo-
ły ludowe, które wspie-
rają świąteczne celebra-
cje. Jeden z nich to „Ró-
ża” z wioski Gawrony. Bie-
rze udział i zdobywa głów-
ne nagrody w wielu kon-
kursach folklorystycznych. 
Od kilku lat śpiewa w cza-
sie nabożeństw Wielkiego 
Tygodnia. Oprócz tego w 
parafii działa schola, a oł-
tarz otacza liczne grono 
ministrantów. Wikariusz 
chciałby po wakacjach za-
łożyć oazę rodzin.

Od wielu lat 9 sierpnia 
parafianie z dużą życzli-
wością przyjmują na od-
poczynek pątników War-
szawskiej Pieszej Piel-
grzymki, idących na Jas-
ną Górę. 

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. JANUSZ 
KĘPCZYŃSKI

Święcenia kapłańskie – 
21 maja 1983 r. Wikariaty 
– Goźlice, Stąporków, 
Opoczno parafia pw. 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Probostwa – w 
Sarnówku i od 2000 r. w 
Kunicach.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Nasi parafianie nie należą do ludzi zbyt zamoż-

nych. Utrzymują się przede wszystkim z rolnictwa, 
czasem z jakichś prac dorywczych. Ciągle też, nie-
stety, daje o sobie znać wysokie bezrobocie. Mi-
mo to wierni są bardzo związani z parafią i śpie-
szą z wieloraką pomocą, a tutaj także materialną. 
Na co dzień, z roku na rok, spotykam się z coraz 
większą życzliwością i zaufaniem ze strony para-
fian. Wyłącznie dzięki ofiarności wiernych udało się 
nam odnowić elewację i dach kościoła. Wymienili-
śmy nagłośnienie. Przeprowadziliśmy też kapitalny 
remont plebanii, z wymianą okien, podłóg i ogrze-
wania. Urządziliśmy salkę, by mieć odpowiednie 
miejsce na spotkania grup istniejących w parafii. 
Jest to ciąg dalszy prac, rozpoczętych przez moje-
go poprzednika, niedawno zmarłego ks. Stanisła-
wa Ciejkę. Władze gminy Sławno umożliwiły nam 
wieczorne i nocne oświetlenie kościoła i są otwarte 
na wszelką współpracę. Podobnie rzecz ma się ze 
szkołami: podstawową i gimnazjum. Dzięki otwar-
tości dyrekcji i grona pedagogicznego możemy być 
pewni, że w kościele – na przykład w czasie szkol-
nych rekolekcji – zjawią się uczniowie z opiekuna-
mi. Za to jestem wszystkim bardzo wdzięczny.

Wikariusz:
ks. Marcin Marchewka 

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 8.00, 9.45, 11.30, 16.00
  W dni powszednie – 7.00, 7.30, 17.00

Trójnawowy kościół 
zaprojektował  

arch. Wacław Borowiecki

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. św. Wawrzyńca w Kunicach

Zakochani w folklorze
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