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Niby wakacje, a u nas 
dzieje się, oj, dzieje 

się. Radio Plus znacznie 
poszerzyło zasięg. Zatem 
na str. III wszystko, co o 
tym wydarzeniu warto wie-
dzieć, wyjaśnia dyrektor 
Radia Plus Jacek Wieczorek. 
Niektórzy z dozą humoru 
mówią, że nie wierzy on w 
życie pozaradiowe. Na str. 
IV–V zapraszam do lektu-
ry o dziwnych, kolorowych 
autobusach, które prze-
mieszczają się po Radomiu 
i niosą radość. Ale także o 
ludziach, którzy sprawili, 
że takie autobusy wyjecha-
ły na miasto i o tym, kto 
przy tych autobusach pra-
cuje i komu ma to służyć. A 
o dzieciach, które nie tylko 
odpoczywały na Misyjnych 
Wakacjach – na str. VI. 

KRYSTYNA PIOTROWSKA
redaktor wydania

Podobnie jak w latach poprzednich, 
6 sierpnia Mszą św. sprawowaną na 

placu radomskiego seminarium rozpo-
częła się diecezjalna piesza pielgrzymka 
na Jasną Górę. W tym roku pod hasłem 
„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu wa-
szemu”. Pątnicy ruszyli kolumnami, które 
swój marsz – oprócz Radomia – rozpo-
częły w kilku miastach naszej diecezji. 
– Mam za co dziękować w czasie tego-
rocznej pielgrzymki. W tym roku zdałam 
maturę. I mam też o co prosić: przede 
mną studia – mówi Ewelina z radom-
skiego Michałowa. Kim są pielgrzymi? 
Nazywa się ich pątnikami. A słowo to się-

ga łaciny. Tam zakorzenia 
się w rzeczowniku pons, 
czyli most. Pielgrzymi to 
ludzie, którzy wchodzą 
na most łączący niebo z 
ziemią. 

PIELGRZYMI NA MOŚCIE

Pątniczki
z Małęczyna 
zdały bagaże
i czekają
na Mszę św.

RADOMSKIAVE
Odpustowy koncert w wielkowolskim sanktuarium

Poszerzanie kanonu
Od szeregu lat odpustowa 
uroczystość w sanktuarium
w Paradyżu – Wielkiej Woli 
posiada swój stały kanon.
W tym roku został on poszerzony.

– Mniemam, że dzisiejszy 
wieczorny koncert organowy 
na stałe wejdzie do kanonu 
obchodów odpustu, mówi pro-
boszcz ks. kan. Adam Mysz-
kowski. A kanon ten to Msza 
św. sprawowana na cmenta-
rzu grzebalnym, nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej i Pasterka ce-
lebrowana o północy na rozpo-
częcie uroczystości Przemie-
nienia Pańskiego. 

Wieczorny koncert poprze-
dziły nieszpory, którym prze-
wodniczył bp Zygmunt Zimow-
ski. Pasterz diecezji w homilii 
zachęcał do kontemplacji ob-
licza Chrystusa, który od po-
nad trzech wieków odbiera 
cześć w wielkowolskim sank-
tuarium. Świątynię wypełnili 
wierni oraz przedstawiciele lo-
kalnych władz i sponsorzy kon-
certu. Bez trudu można było 

dostrzec dzieci ubra-
ne w regionalne stro-
je. Siostry Emilia i Iza-
bela Wiatr oraz Ma-
teusz Biegała lubią je
wkładać. A robią to – 
jak sami mówią – zwłaszcza 
wtedy, gdy przychodzi czas od-
pustowych obchodów. 

Inicjatywa koncertu zrodzi-
ła się jeszcze zimą. Jan Madej, 
Zbigniew Krajewski i Marek Po-
licneusz podzielili się swym 
pomysłem z proboszczem. Po-

tem przyszedł czas 
na przygotowania. 
I wreszcie za kontu-
arem wspaniałego in-
strumentu zasiadł Le-
szek Nabiałczyk. Par-

tie wokalne wykonywała Jago-
da Bochniak. Obecni usłyszeli 
między innymi utwory Johanna 
Sebastiana Bacha i Mikołaja z 
Krakowa. Zebrane środki prze-
kazano na renowację zabytko-
wych ołtarzy.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI 
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ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA PW. ŚW. MAŁGORZATY 

W CHYBICACH
  Z PIELGRZYMIEGO SZLAKU

Leszek 
Nabiałczyk gra 
ciacionę f-moll
J. Pachelbela
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List pasterski
DIECEZJA RADOMSKA. 
Mocą jego biskupiej służby 
była modlitwa. Tak zatytuło-
wał bp Zygmunt Zigmowski 
list pasterski z okazji 50-lecia 
sakry biskupiej sługi Bożego 
bp. Piotra Gołębiowskiego. 
Bp Piotr sakrę biskupią przy-
jął 28 lipca 1957 r. z rąk 
swego ordynariusza bp. Jana 
Kantego-Lorka. Bp Zygmunt 
w swym liście przypomniał: 
– Duchową siłę bp Piotr 
czerpał nade wszystko z 
Eucharystii. Nazywany był bi-
skupem maryjnym. W dzie-
ciństwie wzrastał w atmosfe-
rze kultu Maryi, płynącego 
z pobliskiego sanktuarium 
w Błotnicy. Szczególnym za-
daniem bp. Gołębiowskiego 
stało się utrzymanie jednoś-
ci, czyli konkretne przeciw-
działanie siłom rozbijającym 
Kościół. Diecezja sandomier-
ska w czasach jego posłu-
gi naznaczona została drama-
tem rozbicia jedności, niewin-

nie nazywanym przez rządzą-
cych „eksperymentem”.
Po jego śmierci Papież Polak 
powiedział – „To był święty bi-
skup”. Kończąc swój list, or-
dynariusz zachęca wszyst-
kich do gorliwej modlitwy o 
rychłe wyniesienie na ołta-
rze sługi Bożego bp. Piotra 
Gołębiowskiego.

Najważniejsze bezpieczeństwo
FESTYN RODZINNY. W 
tym roku wyjątkowo uroczy-
ście policjanci z Mazowieckiej 
Komendy Wojewódzkiej ob-
chodzili swoje święto. Uro-
czystości rozpoczęły się Mszą 
św. w kościele garnizono-
wym, sprawowaną pod prze-
wodnictwem bp. Zygmunta 
Zimowskiego. Potem policjanci 
zaprosili na festyn przy fontan-
nach. Oprócz możliwości wy-
słuchania dużej dawki muzyki 
można było m.in. posłuchać o 
tajnikach pracy policjanta i od-
wiedzić stoisko laboratorium 
kryminalistycznego.
Kto tylko chciał, mógł posie-
dzieć na policyjnym motocy-
klu albo zasiąść w symulatorze 
zderzeń (na zdjęciu). Tu było 
najwięcej chętnych. Kto pod-
dał się próbie, odczuł na włas-
nej skórze, co dzieje się z na-
szym ciałem przy zderzeniu z 
nieruchomą przeszkodą, gdy 

jedziemy z prędkością oko-
ło 10 km/h. Oczywiście przy 
zapiętych pasach bezpieczeń-
stwa. Festyn zakończył pokaz 
sztucznych ogni.

Czas żniw
WEDŁUG SZACUNKÓW 
GUS w tym roku zbierzemy 
o ok. jedną czwartą  więcej 
ton ziarna niż w roku ubie-
głym. Tyle statystyki, bo w daw-
nym województwie radomskim 
rolnicy zbiorą o połowę mniej 
zbóż w stosunku do roku ubie-
głego. W zbożach zbieranych 
wcześniej i rosnących na piasz-
czystych ziemiach zanotowano 
wyjątkowo niską zawartość glu-
tenu.  Rolnicy z naszego tere-
nu niemal całkowicie zebrali ży-
to i jęczmień. Na zbiór czekają, 
pszenica, pszenżyto i owies.

Jak nowa
RADOM. Cieszy fakt, że firma 
Interbud, która przez pięć mie-
sięcy zajmowała się zamkniętą 
na ten czas dla ruchu samocho-
dowego modernizacją ul. Kelles-
-Krauza, ze swych zobowiązań 
wywiązała się w terminie. Ale to 
nie koniec zamykania ulic w mie-
ście. Teraz czas na odcinek ul. 
Reja – do ul. Wolność. Tym ra-
zem utrudnienia w ruchu spowo-
dowane są robotami prowadzo-
nymi przez Wodociągi Miejskie. 
Dla samochodów i autobusów 
komunikacji miejskiej wyznaczo-
no objazdy.

U najlepszej Matki
KAŁKÓW-GODÓW. Spot-
kanie chorych, niepełno-
sprawnych i ich rodzin z 
okazji Diecezjalnego Dnia 
Chorego rozpoczęło się Mszą 
św. pod przewodnictwem bp. 
Zygmunta Zimowskiego. W ho-
milii biskup mówił o dobro-
ci, która jest najbardziej zro-
zumiałym przymiotem Bożym 
i ludzkim. – Na dobroć uczu-
lone jest każde ludzkie ser-

ce – powiedział. Przypomniał 
także o wrażliwości ludzi cho-
rych na dobroć drugiego czło-
wieka, oraz że nasze serca po-
winny otwierać się na potrze-
by ludzi naznaczonych choro-
bą. W ramach pielgrzymki cho-
rych odbył się V Ogólnopolski 
Przegląd Twórczości niepeł-
nosprawnych – Warsztaty 
Artystyczne „Teatru Życia” im. 
bp. Jana Chrapka.

Szukamy sponsorów
MICHAŁÓW. Świetlica „Pod 
dobrym aniołem” przy ul. 
Piastowskiej w Radomiu roz-
poczęła działalność w poło-
wie czerwca. Jej pomysłodaw-
cy mogą się już pochwalić co-
raz większą liczbą dzieci, któ-
re przychodzą tu co tydzień na 
środowe spotkania. Jest wie-
le osób, które chcą pomagać 
i prowadzić zajęcia z dzieć-
mi. Wszystko na zasadzie wo-
lontariatu. Adam Kozłowski, 
jeden z inicjatorów powsta-

nia świetlicy, i ks.Tomasz 
Błasiński z parafii pod we-
zwaniem św. Łukasza zakłada-
ją stowarzyszenie, które bę-
dzie pomocne m.in. przy po-
zyskiwaniu środków finanso-
wych. A tych, jak również sa-
mego wyposażenia świetlicy 
w meble i zabawki edukacyj-
ne, na razie bardzo braku-
je. Świetlica chce prowadzić 
z dziećmi zajęcia plastyczne, 
sportowe, komputerowe, na-
ukę języków obcych. 

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Coraz trudniej spotkać na polu 
takie kopki z żytem

Ulica otwarta, koniec z objazdami
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Nowy nadajnik Radia Plus Radom

Poszerzanie Plusa
O dyrektorze jego koledzy mówią, 
że nie wierzy w życie pozaradiowe. 
Podobno nigdy nie wyłącza 
radioodbiornika. Budzi się, 
gdy radio nagle przestaje grać.

Z początkiem sierpnia ru-
szył nowy nadajnik Radia Plus 
Radom, który poszerzył zasięg 
słyszalności stacji o zachodnią 
część naszej diecezji, czyli po-
wiaty: przysuski, opoczyński i ko-
necki. Nadaje tam na częstotli-
wości 94 FM.

Lata starań
Już ponad dziesięć lat temu 

rozpoczęto starania, by diecezjal-
ne Radio AVE mogło objąć swym 
zasięgiem całą diecezję. Ten trud-
ny i skomplikowany proces pro-
wadził ówczesny dyrektor radia, 
ks. Mirosław Bujak, dziś misjo-
narz w Kamerunie. Potem, już w 
sieci Radia Plus, te zabiegi konty-
nuował obecny dyrektor, ks. Jacek 
Wieczorek.

– 23 lipca został oddany ca-
ły system – mówi ks. Wieczorek. 
– Dzięki obecnemu i temu nowe-
mu nadajnikowi obejmiemy na-
szym zasięgiem ponad pół milio-
na mieszkańców. Ale to nie koniec 
naszych starań. Nasza diecezja to 
przecież niemal milion mieszkań-
ców. Kolejnym etapem powinno 
być uruchomienie nadajnika w re-
jonie Skarżyska-Kamiennej i Stara-
chowic, by objąć zasięgiem połu-
dniową i południowo-wschodnią 
część diecezji. Oprócz tych dwu 
miast bylibyśmy wówczas słyszal-
ni także w Suchedniowie i być 
może w Lipsku.

Do przyznania koncesji Kra-
jową Radę Radiofonii i Telewizji 
przekonała argumentacja, mówią-
ca o woli religijnej i kulturowej in-
tegracji całej diecezji przez radio. 
A warto tu przypomnieć, że na-
sza diecezja leży na terenie, gdzie 
krzyżują się granice aż czterech 
województw. Mieszkańcy objęci 
nowym zasięgiem w sposób na-
turalny ciążą ku administracyjnym 
stolicom: Kielcom i Łodzi. Stąd 
ks. Jackowi marzy się, by właś-
nie przez radio diecezjanie mogli 
wzajemnie poznawać się, umac-
niać wartości, tworzyć jedną wiel-
ką wspólnotę. Odrębną troską jest 
dbanie o finanse. Poszerzenie za-
sięgu to większe koszty. 
Ale jest też nadzieja, że 
z terenów nowego zasię-
gu Plusa znajdą się rekla-
modawcy.

Szukają ludzi
Dla bliższego kontak-

tu z nowymi słuchacza-
mi, w Końskich i Opocz-

nie, będą pracować lokalne re-
dakcje. 

– Jesteśmy otwarci na przyję-
cie osób widzących się w pracy 
w radiu jako dziennikarze i rekla-
mobiorcy – mówi ksiądz dyrektor. 
– Już teraz pragnę poinformować, 
że chcemy poszerzyć kontakt ze 
starostwami, gminami, samorzą-
dami, instytucjami oraz z każdym, 
kto chce nawiązać z nami współ-
pracę. Bardzo liczymy na czynne 
wsparcie duszpasterzy. 

Po wakacjach w ofercie pro-
gramowej znajdzie się więcej pro-
gramów pozwalających na posze-
rzanie i pogłębianie wiedzy reli-
gijnej. – Już poprowadzenie ta-

kich audycji obiecało mi 
kilku księży pracujących 
w seminarium i w Insty-
tucie Teologicznym – cie-
szy się ks. Wieczorek.

Zespół
Owa kwestia 

życia pozaradio-
wego to niekła-
many podziw dla 

pasji, z jaką w radio angażuje się 
ksiądz dyrektor. Niezliczone wy-
jazdy do KRRiT, załatwianie ty-
sięcy spraw na miejscu i w róż-
nych punktach diecezji. Nikt nie 
policzy spotkań z różnymi ludź-
mi. Jest do swej pracy solidnie 
przygotowany. Studiował media 
w Rzymie na Uniwersytecie Sale-
zjańskim. Tam specjalizował się w 
dziennikarstwie radiowym. 

On sam widzi to inaczej: – W 
radiu nie jestem sam. Nasze suk-
cesy to efekt pracy całego zespo-
łu, zarówno redakcji, jak i biu-
ra reklamy. Za wszystko, co ro-
bią, wyrażam im moje uznanie i 
wdzięczność.

Katolicka rozgłośnia istnieje 
w naszej diecezji od Bożego Na-
rodzenia 1993 r. Założył ją ów-
czesny ordynariusz, bp Edward 
Materski. Stały zespół redakcyjny 
tworzy niespełna dziesięć osób. 

Odrębną jednostką jest 
Biuro Reklamy, gdzie 
pracują cztery oso-
by.

KS. ZBIGNIEW 
NIEMIRSKI
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Ks. Jacek 
Wieczorek 
potrafi 
w radiu chyba 
wszystko



Pierwszą pracę po ma-
turze rozpoczęła w do-
mu dziecka. Potem pra-
cowała w biznesie. Za 

jakiś czas postanowiła wrócić 
do tego, co było zapisane w jej 
sercu – do pracy z dziećmi z ro-
dzin biedniejszych, z dysfunk-
cjami.

Był 2002 rok, gdy zaczę-
ła interesować się organizacja-
mi pozarządowymi, stowarzy-
szeniami. Ukończyła kurs pe-
dagogów ulicy. To był projekt 
polsko-francuski. Ma certyfi-
kat z Uniwersytetu w Rennes. 
Od dwóch lat mieszka w Ra-
domiu. Zaczęła działać w ra-
mach inicjatywy „Rwańska 7”. 
Wtedy też postanowiła rozpo-
cząć pracę pedagoga ulicy. Uda-
ło się uzyskać dotację na pro-

jekt „Rytm trzeźwości”. W ra-
mach tego projektu jeszcze z 
dwoma kolegami,urządzili dla 
dzieci warsztaty bębniarskie. O 
swojej pracy Beata Domasze-
wicz mówi: – Wyróżnia nas to, 
że wchodzimy w naturalne śro-
dowisko dzieci.

Coś robić
W zeszłym roku w maju poje-

chała na Potkanów. To tam z po-
wodu remontu kamienic przy ryn-
ku wysiedlili kilka rodzin z dzieć-
mi. Chciała spotkać się z dzieć-
mi, które już znała, i zabrać je na 
„Majówkę ze sztuką”. Umówiła 
się z czwórką, a przyszło ich kilka-
naścioro. Zaczęła pytać, czy mają 

tu świetlicę, czy 
ktoś prowadzi 
z nimi jakieś 
zajęcia. Nie by-
ło nic, a dzie-
ciaków w su-
mie mieszka 
tam prawie set-
ka. Wtedy pre-
zydentem był 
Andrzej Bana-
siewicz. Poje-
chali razem na 

Potkanów.
Prezydent zapytał, czy ma ja-

kiś pomysł. Beata opowiedziała 
o szkole mobilnej i o „Autobu-
sach zabawy”, które funkcjo-
nują w Niemczech. To ta-
ka szkoła na kółkach, któ-
ra rozkłada się, przyjeż-
dżając do dzielnicy. Jest 
tam dużo tablic eduka-
cyjnych. Beata rozpo-
czynała wtedy projekt 
ze szkołą mobilną w 
Warszawie.

– Prezydent zapy-
tał, czy jeśli on załatwi 
sprawy związane z autobu-
sami, to ja przygotuję to 
merytorycznie – wspo-
mina Domaszewicz. – To 
był początek czerwca, a 
już w lipcu zatrudniali-

śmy 13 stażystów, których przez 
Biuro Pracy przyjął Urząd Mia-
sta, autobusy natomiast ruszy-
ły w sierpniu. Ja nigdy nie byłam 
na szkoleniu z autobusów zaba-
wy, natomiast według metod, 
które wykorzystujemy w auto-
busach, pracuję od ponad 10 lat, 
ponieważ jestem w Stowarzy-
szeniu Pedagogów Animatorów 
Zabawy. Nasz projekt był pierw-
szy w Polsce.

Ruszyli w dzielnice
Razem z pracownikami so-

cjalnymi wybrali dzielnice, 
gdzie jest dużo dzieci, do któ-
rych należy pojechać. W ra-
mach tego projektu powstały 
dwa specjalnie przystosowane 
do nowych zadań, oklejone ko-
lorowymi obrazkami, autobusy 
– komputerowy i sportowy. Ten 
pierwszy wyposażony jest w 
osiem komputerów z radiowym 
dostępem do Internetu. Auto-
bus sportowy jest kompletnie 
wyposażoną salą gimnastycz-
ną, a czasem staje się teatralną 
sceną czy po prostu miejscem, 
gdzie można usiąść, porozma-
wiać o sprawach ważnych dla 
mieszkańców.
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Radomski Program „Pedagog ulicy”

Wokół kolorowych autobusów

Czują, że mają 
misję. Są młodzi, 

wykształceni 
i pełni wiary. 

Pomagają dzieciom 
i młodzieży z trudnych 

środowisk.

tekst i zdjęcia
KRYSTYNA PIOTROWSKA

Prezydent zapytał, czy ma ja-
kiś pomysł. Beata opowiedziała 
o szkole mobilnej i o „Autobu-
sach zabawy”, które funkcjo-
nują w Niemczech. To ta-
ka szkoła na kółkach, któ-
ra rozkłada się, przyjeż-
dżając do dzielnicy. Jest 
tam dużo tablic eduka-

– Prezydent zapy-
tał, czy jeśli on załatwi 
sprawy związane z autobu-
sami, to ja przygotuję to 
merytorycznie – wspo-
mina Domaszewicz. – To 
był początek czerwca, a 
już w lipcu zatrudniali-

Zabawki 
z autobusu 
pomagają 
ćwiczyć 
sprawność

Poniżej:
Kto chce, 
może mieć 
pomalowaną 
buzię
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Radomski Program „Pedagog ulicy”

Wokół kolorowych autobusów

Pedagodzy i autobusy docie-
rali regularnie do pięciu dzielnic, 
gdzie nie ma świetlic, domów 
kultury, a najpopularniejszą for-
mą spędzania czasu przez miesz-
kające tam dzieci jest przesiady-
wanie przed klatkami schodo-

wymi i w bra-
mach. Były to 
osiedla socjal-
ne, często od-
ległe od cen-
trum: Potka-

nów, ulice Energetyków, Wola-
nowska, Mroza i rynek. Na czas 
zimowy działalność autobusów 
została zawieszona, a ich zawar-
tość, zabawki i komputery, znala-
zła się w pomieszczeniach Spółki 
„Rewitalizacja”, gdzie powstała 
świetlica czynna codziennie.

Projekt „Autobusy zabawy” 
jako program „Pedagog ulicy” 
został umieszczony w budżecie 
miasta i ruszył od czerwca te-
go roku. W tej chwili jest to ze-
spół 15 pedagogów plus Beata 
jako koordynator. Ich praca po-
lega przede wszystkim na orga-
nizowaniu dzieciom czasu. Ma-
ją zabawki, których nie ma ni-
gdzie indziej, i propozycję za-
baw, których wcześniej nie zna-
ły. Chodzi o to, żeby dzieci 

wspólnie się bawiły, dlatego nie 
ma konkursów i współzawodni-
ctwa z nagrodami.

Obok autobusów
Podczas wakacji autobusy 

częściej wyjeżdżają na spotka-
nie z dziećmi. We wtorek za-
trzymały się obok pomnika Ja-
na Kochanowskiego. Rozłożone 
zabawki i gry. Wciąż ktoś nowy 
próbuje swoich sił w chodzeniu 
na szczudłach. Dziecku, które 
przychodzi, wolontariusze przy-
czepiają karteczkę z imieniem, 
a przez to wszyscy mają wraże-
nie, że się znają. Można pośpie-
wać do mikrofonu, zagrać na 
bębnach, sprawdzić się w grach 
zręcznościowych i pobuszować 
w Internecie.

Robert Pióro skończył teolo-
gię. Odnajduje się w tej pracy, bo 
zawsze chciał pracować z dzieć-
mi i z młodzieżą.

– Pedagog ulicy jest obser-
watorem i towarzyszem. Stara 
się dać młodym zgubionym lu-
dziom dostęp do szerszego świa-
ta, do kultury, do tego, co jest 
dostępne w danym mieście. Pe-
dagog ulicy zaczyna pracę jak et-
nograf i etnolog. Wybiera region, 
poznaje teren. Sprawdza, gdzie 
młodzież spędza czas, gdzie jest 
dziura w siatce, gdzie sklep. Musi 
poznać kulturę i mentalność tych 
ludzi. Nie może sprawiać wra-
żenia obcego, ma być kimś, ko-
go wszyscy znają. Stara się do-
prowadzić do takiego momentu, 
że oni sami dojdą do tego, że ro-
bią źle. Zajmuje się tymi, którzy 
nie przyjdą do świetlicy, a jeśli 
przyjdą, to ich stamtąd wyrzucą, 
bo nie są w stanie przystosować 
się do obowiązujących reguł. Pe-
dagog stara się, żeby tacy ludzie 
dojrzewali – z zapałem opowia-
da Robert.

Praca jest rozłożona na lata, 
bywa trudna, ale satysfakcjonu-
jąca. Choć osiąga się sukcesy, nie 
każdemu można pomóc. 

Sonda

MAMY NOWE 
SPRAWNOŚCI 

MICHAŁ SZPILKI, 
UCZEŃ VI KLASY PSP
– Ja już tu przy-
chodzę jako 
wolontariusz. 
Chciałby kie-
dyś pracować 
z panią Beatą. 
Podoba mi się to, co robią 
wolontariusze, bo pomaga-
ją dzieciom i razem z nimi 
się bawią. Mają dla wszyst-
kich dużo cierpliwości. Dziś 
bawiłem się cyrkową zabaw-
ką, która nazywa się diab-
lo. Trzeba zdobyć trochę 
wprawy, żeby utrzymać w 
ciągłym ruchu, za pomocą 
dwóch patyczków i sznurka, 
złączone ze sobą takie dwa 
półkola.

KUBA SADKOWSKI, 
UCZEŃ II KLASY PSP
– Ja często przy-
chodzę na takie 
spotkania, na 
które przyjeż-
dżają te autobu-
sy. Najbardziej 
podobają mi się kompute-
ry. Mam w domu komputer, 
ale tu jest fajniej i można 
pograć w różne gry. Mam 
tu już kilku kolegów i bawi-
my się razem. Czasem pró-
buję grać na bębnach, ale 
to nie jest takie proste. Za 
to nauczyłem się chodzić na 
szczudłach, ale z początku 
nie było łatwo i musiałem 
często z nich zeskakiwać.
 
JUSTYNA GARBACZ,
UCZENNICA II KLASY GIMNAZJUM
– Już kilka razy 
byłam przy au-
tobusach. Pier-
wszy raz przy-
prowadziła mnie 
koleżanka i mi 
się spodobało. Lubię gry 
komputerowe, ale też chęt-
nie bawię się różnymi zabaw-
kami. Do tej pory najczęś-
ciej grałam w cymbergaja. 
Potrafię chodzić na szczud-
łach. Ostatnio nauczyłam się 
żonglować talerzami.

TRZEBA BARDZO CHCIEĆ
Jest coraz więcej dzieci, które spędzają czas na uli-

cy. Trzeba docierać do nich, przecież one nie mają wpły-
wu na tę biedę, w której się urodziły. Natomiast my ma-
my wpływ na to, w jaki sposób te dzieci mogą zobaczyć 
inny świat, inną rzeczywistość. Dzieci przez kontakt z 
nami nabierają pewności siebie. Ta praca daje bardzo 

dużo zadowolenia, ale jest trudna. Ja często szukam oparcia w 
modlitwie, bo wiem, że sama bym sobie nie poradziła. To nie jest 
praca dla tych, którzy nie wierzą w to, co robią. Tu trzeba być wy-
trwałym. Dzieci cieszą się na nasz widok. Rozkładają ręce, ser-
decznie się z nami witają. Nasi podopieczni z dzielnic już jeżdżą z 
nami w autobusach jako wolontariusze. Teraz oni uczą swoich ko-
legów z innych dzielnic tego, czego nauczyli się od nas. Niektórzy 
wolontariusze chcą nawet być pedagogami ulicy. Wtedy uświada-
miamy im, że najpierw trzeba się uczyć i że szkoły średnie, a na-
wet wyższe uczelnie, też są w zasięgu ich możliwości. Nasi pod-
opieczni zrobili pokaz teatru ognia. Pisano o nich w gazecie. Gdy-
by nie ten teatr, nikt by ich nawet nie zauważył, bo w szkole nie są 
najlepszymi uczniami. Zdobywają u nas wiele sprawności, a bywa, 
że swoimi umiejętnościami czasem nas prześcigają. Marzy mi się, 
żeby można było pracować z dzieckiem na wielu płaszczyznach,
i żeby ta współpraca objęła także rodziców.

BEATA DOMASZEWICZ 
koordynator Programu „Pedagog ulicy”

Robert Pióro 
sam też 
chętnie chodzi 
na szczudłach
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Misyjne Wakacje z Panem Bogiem w diecezji radomskiej

Zielona szyszka i koc
Budowali niezwykły most. 
Byli poszukiwaczami skarbów. 
Uczyli się, jak można uczestniczyć 
w misyjnym dziele Kościoła.

Dzieci w swoich notatni-
kach uczestnika, które przygo-
towała dla nich siostra klare-
tynka misjonarka Monika Jusz-
ka, zaraz po śniadaniu wpisy-
wały patrona dnia, hasło dnia 
i cel dnia. Potem było wprowa-
dzenie do dnia, a więc, zapo-
znanie się z sylwetką patrona i 
jego działalnością. Tematy dnia 
były bardzo różne, jak choćby 
„Skarb wiary szlifuję poprzez 
katechezę”. A obozowicze pró-
bowali odpowiedzieć na py-
tania: Co to znaczy uczestni-
czyć w katechezie, jakie znam 
rodzaje katechezy? Czy kultu-
ralne zachowanie w autobusie 
jest katechezą?

Tak wypoczywali
Od sześciu lat dzieci i mło-

dzież z naszej diecezji mo-
gą korzystać z ciekawej for-
my wypoczynku, proponowa-
nej przez duszpasterstwo mi-
syjne. W tym roku obozowi-
cze i ich wychowawcy, w su-
mie dwa turnusy po 100 osób, 
spotkali się w Broku nad Bu-
giem, w Ośrodku Caritas Ar-
chidiecezji Warszawskiej. Każ-
dy turnus był przede wszyst-
kim wypoczynkiem, ale i dzie-
sięciodniową pracą z dziećmi i 
młodzieżą, na podstawie mate-
riałów formacyjnych, wydanych 
przez Papieskie Dzieła Misyjne 
w Warszawie. A że główny te-
mat turnusu to „Wiara moim 
skarbem”, wszystko na obo-
zie traktowane było jako skar-
by, jako dar od Pana Boga. By-
ło też poszukiwanie skarbów. 
Grupy rozeszły się po terenie 
ośrodka i miały znaleźć coś, co 
potem zareklamują jako skarb. 
Dla najmłodszej grupy dziew-
cząt była to zielona szyszka, 
którą zareklamowały jako pro-
dukt, z którego robi się najlep-
szy krem przeciwzmarszczko-
wy oraz panaceum na wszyst-

kie dolegliwości. Z ko-
lei chłopcy przynie-
śli… koc i mówili, że 
jest on najlepszym ko-
cem, pod którym moż-
na się ogrzać podczas 
chłodnych wieczorów. 
Każde uzasadnienie 
musiało być zilustro-
wane kolorowym pla-
katem.

– Wielka radoś-
cią dla nas jest to, że 
jest grupa uczestni-
ków, którzy już kolej-
ny raz wyjechali z na-
mi. Odpowiada im ta-
ka forma wypoczynku 
i nasz tu realizowa-
ny program misyjny – 
powiedział ks. Maciej 
Będziński. – Ci naj-
starsi, którzy już koń-

czą gimnazjum, wyra-
zili chęć wyjazdu ja-
ko animatorzy wolon-
tariusze. To młodzież, 
która interesuje się 
problematyką misji, 
czyta prasę misyjną. 
Są niepełnoletni, więc 
mogli nam tylko po-
magać, ale daliśmy im 
możliwość np. zajmo-
wania się grupą, przy-
gotowania nabożeń-
stwa, jakiegoś spotka-
nia, a oni wywiązywa-
li się ze swoich zadań 
bardzo dobrze – dodał 
ksiądz.

Budujemy most
Wakacje w Broku to 

przede wszystkim wy-

poczynek, ale i uwrażliwianie 
młodych ludzi na tematykę mi-
sji Kościoła. MOST to tajemni-
cze słowo, którego poszcze-
gólne litery dają młodym lu-
dziom pewne wskazówki, jak 
ów most budować. M – mod-
litwą codzienną, O – ofiarnoś-
cią, S – systematycznością, T 
– twórczością. Opiekunowie, 
animatorzy podpowiedzieli, 
jak MOST przełożyć na swo-
je życie. 

– Mówiliśmy o jałmużnie i 
następnego dnia wyjechaliśmy 
na wycieczkę do Warszawy – 
wspomina ks. Maciej. – Ob-
serwowałem dzieci, które wyj-
mowały z kieszeni pieniążki i 
wrzucały do puszki dla bied-
nych.

 W ciągu każdego obozo-
wego dnia wiele się działo, by-
ły spotkania z misjonarzami i 
ciekawe misyjne opowieści, by-
ła modlitwa i radość ze wspól-
nej zabawy. Ci, którzy tu przy-
jechali, wrócili do swoich do-
mów nie tylko wypoczęci, ale i 
z zapałem do rozwijania misyj-
nego ducha. 

Jak co roku organizacją let-
niego misyjnego wypoczynku 
dla dzieci zajmował się ks. Ar-
kadiusz Bieniek. Do Broku z 
młodzieżą wyjechali ks. Ma-
ciej Będziński, ks. Grzegorz Po-
trzebowski, s. Monika Juszka i 
s. Pauletta Wójcik, michalitka. 
Pomagali klerycy, wychowaw-
cy, animatorzy.  KMG
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Msza św. 
w plenerze 
sprawowana 
przez ks. Macieja 
i ks. Grzegorza 
(z prawej)

Na dole po lewej: 
Był też dzień 
prezentacji 
strojów 
misyjnych 
z pięciu 
kontynentów

Na dole po prawej: 
Misyjne 
spotkanie 
prowadziły 
gościnnie siostry 
klawerianki
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Zapowiedzi
  KONKURS LITERACKI
Zarząd Główny Stowarzyszenia Autorów 
Polskich w Opocznie i Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. 
Bartłomieja już po raz trzeci organizują 
Międzynarodowy Konkurs Literacki. Hasło 
tegorocznego konkursu „Trwajcie w wie-
rze na wzór Maryi” nawiązuje do peregry-
nacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
w naszej diecezji. Wiersze – maksymal-
nie trzy w trzech egzemplarzach, poświę-
cone Matce Bożej Królowej Polski – na-
leży nadsyłać do 31 sierpnia pod adre-
sem: Stowarzyszenie Autorów Polskich, ul. 
Westerplatte 6a, 26-300 Opoczno, z do-
piskiem „Konkurs Maryjny”. W załączonej 
kopercie uczestnicy konkursu powinni po-
dać: adres zamieszkania, diecezję, parafię, 
numer telefonu, datę urodzenia oraz krót-
ką biografię. Finał w październiku.
  WIECZORY MUZYCZNE
W Jedlni Letnisku w każdą niedzielę wa-
kacji organizowane są wieczory muzyczne. 
Wszystkie odbywają się w kościele letnim przy 
parafii św. Józefa o godz. 20.00. Wstęp wolny.
12 SIERPNIA – Kapela Góralska (Zakopane)
19 SIERPNIA – Z Miłości (chór gospel z Katowic)
Wszelkie informacje na stronie: www.wieczo-
ry.pl.
  WIECZORY Z MUZYKĄ
Stowarzyszenie „Zakrzew – Wspólna Dro-
ga” zaprasza na I Zakrzewskie Wieczory 
Młodzieżowych Talentów Muzycznych. Kon-
certy rozpoczynają się o godz. 18.00. Orga- 
nizatorzy zapraszają wszystkich miłośników 
muzyki poważnej 19 SIERPNIA, 9 I 30 WRZEŚNIA na 
plac przykościelny do Zakrzewa.
  FESTIWAL
W ramach XX Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
Radom–Orońsko w najbliższym czasie wy-
stąpią:
12 SIERPNIA, godz.19.00 – Marcin Ciszewski, 
kontratenor i Ewa Bąk, organy – Radom, 
katedra Opieki NMP
19 SIERPNIA, godz.19.30 – Zespół 
Ensemble Wels (Austria), Wolfgang Rath, 
flet; IIse Kepplinger, skrzypce; Monika 
Hemetsberger, altówka; Norbert Prammer, 
wiolonczela; Michael Hazod, gitara – 
Radom, klasztor ojców bernardynów 

O godzinie 17.00 we wszystkich większych 
miastach Polski zawyły syreny. Na ulicach 
łopotały na wietrze biało-czerwone flagi.

Przed kościołem Mariackim w Rado-
miu w równym szeregu ustawiły się pocz-
ty sztandarowe. W tym te kombatanckie. 
Kapłani, pod przewodnictwem bp. Edwar-
da Materskiego, w procesji podeszli do 
pocztów. Potem wszyscy weszli do świą-
tyni. Eucharystii przewodniczył bp Mater-
ski, uczestnik Powstania Warszawskiego. 
W czasie homilii biskup powiedział: – Dziś 
modlimy się za Ojczyznę, za wszystkich 
uczestników Powstania Warszawskiego, za-
równo za tych, którzy odeszli już do Pana, 
jak też za tych, którzy są dziś świadkami 
powołanymi, aby przekazać młodszym po-
koleniom powstańcze doświadczenie. W 
godnym odwiedzenia Muzeum Powstania 
Warszawskiego jest bardzo długi i wysoki 
mur, który można nazwać wielką 
tablicą pamięci o tych, co polegli. 
Wypisane są na tym murze imio-
na i nazwiska powstańców, którzy 
oddali swe życie za wolność. Lista 
długa, licząca tysiące nazwisk. Gdy 
się na nią patrzy, to chyba każdy 
najpierw szuka znajomych, mod-
li się za nich i snuje pewne wspo-
mnienia. Ale jednocześnie zwie-
dzający uświadamia sobie, że za 
każdym nazwiskiem kryją się dzie-
je człowieka, dzieje jego duszy, 
dzieje modlitwy, dzieje wytrwa-
nia aż do śmierci. My nie chcemy 
nikogo sądzić, ale chcemy dzięko-
wać Bogu za tych, którzy do śmier-

ci wytrwali w miłości Boga, bliźnie-
go i matki  Ojczyzny. (…) 

Wspominając trwanie Powstań-
ców w miłości Boga i bliźniego, 
prośmy o wstawiennictwo Królo-
wą Polski, abyśmy byli narodem 
trwającym przy Chrystusie. Amen.

Po zakończonej Mszy św. dele-
gaci Światowego Związku Żołnie-
rzy AK okręg w Radomiu pogra-
tulowali bp. Materskiemu odzna-
czenia – Krzyża Komandorskiego 
Odrodzenia Polski – które biskup 
otrzymał od prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego. 

KMG

Sprostowanie

W 30. numerze „Gościa Niedzielnego” uka-
zał się artykuł „Zielony bohater festy-

nu”. Opisany w nim festyn „V Dni Ogórka 
w Piotrkowicach Powiśle 2007” poprzedziła 
Msza św.  w kościele w Piotrkowicach, spra-
wowana przez ks. kan. Bogusława Józefa 
Mleczkowskiego. Podczas Eucharystii modlono 
się w intencji rolników, producentów warzyw. 
Za umieszczenie niepełnej informacji przepra-
sza autorka artykułu Małgorzata Grzybowska.

63. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Nie wolno 
nam zapomnieć

Kombatanckie 
poczty 
sztandarowe

Bp Edward 
Materski 
wysłuchał 
życzeń i przyjął 
gratulacje  
od środowisk 
kombatanckich
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radom@goscniedzielny.pl
RADOMSKIAVE

Parafię erygowano 
na początku sierpnia 
1983 r., nieco ponad 
miesiąc od beatyfikacji 
Brata Alberta. 

W Krakowie, gdzie  
Albert Chmielowski za-
kładał swe ogrzewal-
nie dla ubogich, pierw-
sza dedykowana mu pa-
rafia została utworzona 
we wrześniu. W czasie 
beatyfikacji Brata Alber-
ta Jan Paweł II poświę-
cił kamień węgielny pod 
skarżyską świątynię. 

Katarzyna i Albert
Tych dwoje świętych 

patronuje parafii. Św. 
Katarzyna jest patronką 
kolejarzy, a to właśnie 
przedstawiciele tej pro-
fesji u początku istnienia 
parafii stanowili znacz-
ną część wspólnoty. 
W kościele urządzo-
no dedykowaną jej 
kaplicę. Odpust 
ku czci św. Kata-
rzyny obchodzo-
ny jest w para-
fii w końcu listo-
pada. Wcześniej, 
po zakończeniu 
żniw, organizowa-
ne jest doroczne 
dziękczynne na-
bożeństwo dożyn-
kowe. Myśląc 
o św. Bra-
cie Alber-
cie, wierni 
dziękują za 

chleb, i chcą być dobrzy 
jak chleb, dzielony spra-
wiedliwie i z miłością. 
Jest to ważne i aktualne, 
bo wielu parafianom nie 
jest łatwo. Wysokie bez-
robocie łączy się z ubó-
stwem. Stąd wyjeżdżają 
za pracą – i to nie tylko 
ludzie młodzi. Spory pro-
cent parafian to emeryci 
i renciści, którym żyje się 
ciężko. Mimo to parafia-
nie są bardzo ofiarni i od-
dani swej parafii. 

Byli 
na kanonizacji
Brat Albert został ogło-

szony świętym w listopa-
dzie 1989 r. Na uroczysto-
ści była delegacja parafian 
z proboszczem na czele. 
Dziękowali też za to, że 
pięć miesięcy wcześniej 
wspólnota otrzymała re-
likwie patrona. Wówczas 

rosły mury nowego ko-
ścioła. Budowę rozpo-
częto w 1986 r., trzy 

lata po erygowaniu 
parafii. Wielką rado-
ścią była Pasterka w 
1991 r. Sprawowa-
no ją bowiem w 

murach nowej świą-
tyni. Rok później po-
święcono kościół w 
stanie surowym, a 
dwanaście miesię-
cy później świąty-
nię konsekrował 

bp Edward 
M a t e rs k i . 

T e m p o 
prac było im-

ponujące; by-
ło znakiem 
zaangażowa-
nia wiernych. 
Ci śpieszyli z 
wszelką po-
mocą. Zna-

miennym przykładem są 
mapy geodezyjne, które 
społecznie zrobił parafia-
nin inż. Edward Jemiel-
niak.

Wyzwolenie 
człowieka
To nazwa działają-

cej w parafii grupy mo-
dlitewnej, która za cel 
stawia sobie opiekę nad 
chcącymi wyrwać się ze 
szponów alkoholizmu i 
narkomanii. 

Formacja młodych 
odbywa się w Katolickim 
Stowarzyszeniu Młodzie-
ży. Prężnie działa Koło Mi-
syjne Dzieci. Liczną gru-
pę stanowią ministranci. 
Parafianie włączają się w 
modlitwę Straży Hono-
rowej Najświętszego Ser-
ca Jezusowego i kół Ży-
wego Różańca. Swe kół-
ka różańcowe mają tu też 
uczniowie szkoły podsta-
wowej.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

KS. KAN. 
MARIAN MĘŻYK

Święcenia kapłańskie – 4 
czerwca 1966 r. Wikariaty 
– Radom parafia pw. św. 
Teresy, Ostrowiec parafia 
pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego, Skaryszew, 
Przedbórz, Tomaszów pa-
rafia pw. św. Marcina, 
Końskie parafia pw. św. 
Mikołaja. Probostwo w 
Skarżysku od 1983 r.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Jesteśmy w przededniu srebrnego jubileuszu para-
fii. Gdy patrzę z perspektywy niemal 25 lat, widzę, 
że z parafianami osiągnęliśmy dużo, i za to serdecz-
nie dziękuję. Zbudowaliśmy kościół dzięki ofiarno-
ści wiernych i pomocy życzliwych ludzi. Kościół wy-
posażony jest we wszystko, co służy sprawowaniu 
liturgii. Ma witraże i organy – jedne z najlepszych 
w diecezji. Wraz z kościołem zbudowaliśmy wspól-
notę serc. W głównym ołtarzu jest postać św. Brata 
Alberta łamiącego chleb. Bp Zygmunt Zimowski 
nazwał nasz kościół sanktuarium chleba. Stąd w 
odpust rozdajemy chleb, by przypomnieć wszyst-
kim o konieczności troski o innych. Wierni chętnie 
włączają się w pomoc potrzebującym, zwłaszcza 
dzieciom. Przed kościołem ustawiliśmy dwa po-
mniki: Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Pierwszy uczył, jak pięknie można żyć i umierać, 
drugi – jak wiernie służyć Bogu. 
Mam nadzieję, że Opatrzność pozwoli nam jeszcze 
coś dobrego zrobić dla naszej świątyni i upiększe-
nia naszych serc.
Wikariusz:Dariusz Błesznowski, Artur Fura, Wojciech 
Jaworski, Stanisław Piękoś, Tadeusz Rojek.

Zapraszamy na Msze św.
 W niedziele i święta – 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
 W dni powszednie – 7.00, 7.30, 18.00

Kościół został 
zaprojektowany na planie 

stylizowanego krzyża

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. św. Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennej

      Pierwsza w  Polsce
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rosły mury nowego ko-
ścioła. Budowę rozpo-
częto w 1986 r., trzy 

lata po erygowaniu 
parafii. Wielką rado-
ścią była Pasterka w 
1991 r. Sprawowa-
no ją bowiem w 

murach nowej świą-
tyni. Rok później po-
święcono kościół w 
stanie surowym, a 
dwanaście miesię-
cy później świąty-
nię konsekrował 

bp Edward 

prac było im-
ponujące; by-
ło znakiem 
zaangażowa-
nia wiernych. 
Ci śpieszyli z 
wszelką po-
mocą. Zna-

fesji u początku istnienia 
parafii stanowili znacz-
ną część wspólnoty. 
W kościele urządzo-
no dedykowaną jej 
kaplicę. Odpust 
ku czci św. Kata-
rzyny obchodzo-
ny jest w para-
fii w końcu listo-
pada. Wcześniej, 
po zakończeniu 
żniw, organizowa-
ne jest doroczne 
dziękczynne na-
bożeństwo dożyn-
kowe. Myśląc 
o św. Bra-
cie Alber-
cie, wierni 
dziękują za 

likwie patrona. Wówczas 
rosły mury nowego ko-parafii stanowili znacz-

ną część wspólnoty. 
W kościele urządzo-
no dedykowaną jej 
kaplicę. Odpust 
ku czci św. Kata-
rzyny obchodzo-
ny jest w para-
fii w końcu listo-
pada. Wcześniej, 
po zakończeniu 
żniw, organizowa-
ne jest doroczne 
dziękczynne na-
bożeństwo dożyn-
kowe. Myśląc 

dziękują za 

rosły mury nowego ko-
ścioła. Budowę rozpo-
częto w 1986 r., trzy 

lata po erygowaniu 
parafii. Wielką rado-
ścią była Pasterka w 
1991 r. Sprawowa-
no ją bowiem w 

murach nowej świą-
tyni. Rok później po-
święcono kościół w 
stanie surowym, a 
dwanaście miesię-
cy później świąty-
nię konsekrował 

bp Edward 

ponujące; by-
ło znakiem 
zaangażowa-
nia wiernych. 
Ci śpieszyli z 
wszelką po-
mocą. Zna-

Pomnik 
sługi Bożego 
kard. Stefana 
Wyszyńskiego


