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Jaką rolę odgrywają katolicy 
w świecie i w mediach? Jacy wielcy 
ludzie związani są z historią 
naszego regionu? O tym mówią 
goście „Jesieni w ostrogach”.

„Jesień w ostrogach” to cykl 
spotkań, które od październi-
ka do grudnia odbywają się w 
ośrodku Duszpasterstwa Akade-
mickiego przy ul. Prusa 6. Towa-
rzyszą im wystawy i projekcje fil-
mów. Projekt realizują studenci 
radomskich uczelni. – Młodzież 
ta przygotowywała już różne 
programy. Dotąd nie były one 
związane z zagadnieniami hi-
storycznymi. Studentów jednak 
zaciekawiły wydarzenia i oso-
by związane z historią nasze-
go regionu. Odkrywanie osób 
i poznawanie wydarzeń będzie 
jednocześnie promocją wartości 
patriotycznych. Studenci mają 
możliwość promowania patrio-
tyzmu wśród rówieśników – mó-
wi ks. Zbigniew Gaczyński, dusz-
pasterz akademicki.

Dwa spotkania już się od-
były: z ks. Adamem Bonieckim, 

który zwrócił uwagę 
na rolę, jaką świeccy 
odgrywają w Koście-
le, oraz z ks. Józefem 
Majem, który mówił o 
obecności katolików 
w świecie. Podczas ko-
lejnych spotkań mo-
wa będzie o świętości laikatu, 
o bp. Piotrze Gołębiowskim i 
ks. Janie Ziei. Marcin Krzysz-
tofik, pracownik IPN, opowie 
o historii naszego regionu, a 
Szymon Hołownia podejmie 
temat roli świeckich w świe-

cie i w mediach. – Na-
sze spotkania kieru-
jemy do studentów i 
pracowników nauko-
wych, ale są one ot-
warte dla wszystkich, 
którym bliska jest hi-
storia i wartości pa-

triotyczne – dodaje ks. Zbi-
gniew.

Projekt „Jesień w ostrogach” 
dofinansowany jest przez Naro-
dowe Centrum Kultury. Szcze-
gółowe informacje na www.da-
radom.prv.pl. MD
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Po zakończeniu 
spotkania 
ks. Adam 
Boniecki 
odbierał 
gratulacje 
od słuchaczy

Spotkania religijno-historyczne

Jesień w ostrogach

ZA TYDZIEŃ
  Parafia pw. ŚW. ANDRZEJA 

APOSTOŁA W NIEZNAMIEROWICACH
  Powieszeni ZA OJCZYZNĘ

Podobnie jak w całym kraju tak i w na-
szej diecezji przeżywaliśmy VII Dzień 

Papieski. Były modlitwy, festyny, koncer-
ty, wystawy, procesje i przedstawienia. 
Obok tego, mniej spektakularnie – ale 
za to właściwie wszędzie – przeprowa-
dzono zbiórki na rzecz Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. Z datkami spieszy-
li wszyscy. Wśród nich starsi. Naszą uwa-
gę chcemy skierować zwłaszcza na nich 
i im wypowiedzieć słowa wyjątkowego 
uznania i szczególnej wdzięczności. Na 
nich zawsze można liczyć: i w Tygodniu 

Misyjnym, i w Tygodniu 
Miłosierdzia, i w dzień 
każdej zbiórki, gdy 
trzeba wesprzeć jakieś 
dobre dzieło, w któ-
re włącza się Kościół
w Polsce i w naszej
diecezji. 

Zbiórka 
na rzecz 
Fundacji przed 
kościołem 
pw. Chrystusa 
Kapłana 
w Radomiu
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NA NICH ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI
redaktor wydania

Już zaczęliśmy kupo-
wać znicze i wiązanki. 

Zachodzimy na cmentarze, by 
robić porządki. A przy okazji 
jakoś częściej snują się myśli 
o śmierci i pytanie: co po 
niej? W dzisiejszym wydaniu 
zapraszamy na strony IV i V. 
Znajdziemy tam relację z wy-
stawy zorganizowanej przez 
radomskie Muzeum im. J. 
Malczewsiego, która pokazu-
je, jak na te pytania odpowia-
dali starożytni Egipcjanie. W 
tym kręgu listopadowej zadu-
my za tydzień zatrzymamy się 
na ważkiej sprawie oddania 
życia za Ojczyznę. A za dwa 
tygodnie misjonarz z naszej 
diecezji opowie o tym, jak je-
go parafianie, Kameruńczycy, 
rozumieją prawdy wiary do-
tyczące spraw ostatecznych.
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Gmina Fair Play

Rocznica nawiedzenia
RYCZYWÓŁ. W pierwszą 
rocznicę nawiedzenia parafii św. 
Katarzyny przez Matkę Bożą w 
znaku jasnogórskiej ikony ks. bp 
Adam Odzimek odprawił Mszę 
św. (na zdjęciu). Podczas uroczy-
stości ksiądz biskup poświęcił 
odrestaurowane ołtarze: wiel-
ki i soborowy oraz ambonkę, 
pulpit – pozłocone przez pana 
Kaszubę z Radomia, a także ma-
lowane ściany kościoła. Wielki 
ołtarz, na zamówienie ówczes-
nego proboszcza Stanisława 
Sochy, w latach siedemdziesią-
tych wykonał pan Jaworski z 
Łaskarzewa. Fundatorami obra-
zu Matki Bożej Szkaplerznej by-

ła rodzina Słomskich z Kłody. 
Na zakończenie uroczysto-
ści proboszcz ks. kan. Dionizy 
Wodzinowski podziękował bp. 
Adamowi za Mszę św. i wygło-
szone Słowo Boże, a księżom i 
parafianom za pomoc.
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RADOM. W kościele św. 
Jadwigi na osiedlu Akademickim 
bp Zygmunt Zimowski prze-
wodniczył Mszy św. inaugurują-
cej nowy rok akademicki wszyst-
kich radomskich uczelni. W ho-
milii ksiądz biskup, zwracając 
się do pracowników naukowych 
i studentów, powiedział m.in.: – 
Nie pragnijmy takiej Polski, któ-
ra by nic nas nie kosztowała, na-
tomiast czuwajmy przy wszyst-
kim, co stanowi jej autentycz-
ne dziedzictwo, naród zaś jest 
bogaty każdym, kto czuwa w 
imię prawdy, ona nadaje kształt 
miłości. Inauguracja nowego ro-
ku akademickiego była jedno-
cześnie zaproszeniem studen-
tów do skorzystania z oferty 
Duszpasterstwa Akademickiego. 

SZYDŁOWIEC. 5 październi-
ka burmistrz Andrzej Jarzyński 
wraz z delegacją szydłowie-
ckich samorządowców odebrał 
w Warszawie przyznany przez 
Krajową Izbę Gospodarczą cer-
tyfikat z tytułem „Gminy Fair 
Play” (na zdjęciu). Uzyskanie 
certyfikatu oznacza wymierne 
korzyści – gmina Szydłowiec 
została wpisana do bazy gmin 
przyjaznych inwestorom. 
Powiadomiono o tym krajo-
we i zagraniczne media, am-
basady i organizacje gospo-
darcze. Uzyskanie certyfikatu 
„Gminy Fair Play” to kolejny 
krok do powiększenia i ożywie-
nia szydłowieckiego rynku pra-

cy. Urząd Miejski w Szydłowcu 
ma prawo do wykorzystywania 
w celach promocyjnych god-
ła i tytułu „Gmina Fair Play 
– Certyfikowana Lokalizacja 
Inwestycji”.

Inauguracja roku akademickiego
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OPOCZNO. Kardynał Sta-
nisław Dziwisz został hono-
rowym obywatelem Opoczna. 
Uchwałę w tej sprawie opoczyń-
scy radni przyjęli jednogłoś-
nie 11 października. Honorowe 

obywatelstwo przyznane zosta-
ło kardynałowi w podziękowa-
niu za wierną i ofiarną służbę 
Ojcu Świętemu Janowi Pawło- 
wi II oraz za przewodnictwo du-
chowe.

Kard. Dziwisz honorowym 
obywatelem miasta

Podczas Mszy św. obecne były 
poczty sztandarowe radomskich 
uczelni
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Poświęcenie kościoła
SKARŻYSKO-KAMIENNA. 
Bp Zygmunt Zimowski dokonał 
poświęcenia tutejszego kościoła 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Skarżysku-Kamiennej (na zdję-
ciu). Posługują tu ojcowie fran-
ciszkanie. W tym roku obchodzą 
oni 70-lecie obecności w tym mie-
ście (o parafii piszemy na s. VIII). O
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Rodzina Szkół im. Jana Pawła II
JASNA GÓRA. W tym roku 
po raz siódmy Rodzina Szkół 
im. Jana Pawła II  pielgrzymo-
wała na Jasną Górę. Byli tam też 
reprezentanci naszej diecezji. 
Mszy św. z udziałem pocztów 
sztandarowych przewodniczył 
duszpasterz Rodziny Szkół bp 
Zygmunt Zimowski (na zdję-
ciu). Podczas uroczystości od-
czytano list do Benedykta 
XVI, w którym czytamy m.in.: 
„Najserdeczniej i najcieplej na 
świecie pozdrawia Cię Rodzina 

Szkół im. Jana Pawła II. Jest nas 
w całej Polsce ponad ćwierć mi-
liona osób z 830 szkół. Dziś pi-
szemy do Ciebie z Jasnej Góry, 
gdzie przybyliśmy na 7. już 
pielgrzymkę do Maryi, naszej 
Matki. Zebrało nas się tutaj po-
nad 17 tysięcy. Wszyscy razem 
chcemy Ci powiedzieć, że pa-
miętamy o Tobie. Jak to do-
brze, że jesteś! Jak to dobrze, 
że po śmierci Naszego Patrona 
Pan Bóg nie zostawił nas sa-
mych, ale że dał nam Ciebie!”.

Spotkanie różańcowe 
CZARNA. W sanktuarium 
Matki Bożej Wychowawczyni 
odbyło się spotkanie Kółek 
Żywego Różańca. Przybyło na 
nie wielu pielgrzymów, m.in. 
z parafii: Krasna, Odrowążek, 
Niekłań, Pomyków, Chrystusa 
Odkupiciela z Końskich. Mszy 
św. przewodniczył bp Adam 
Odzimek (na zdjęciu), który w 
homilii, nawiązując do słów 
Benedykta XVI, powiedział: – 
Patrząc na oblicze Maryi, może-
my lepiej niż w jakikolwiek in-
ny sposób widzieć piękno Boga, 
Jego dobroć i miłosierdzie.
Po Eucharystii odbyła się pro-
cesja różańcowa do pięciu sta-
cji. Różaniec prowadzili księ-

ża z dekanatu czarneckiego i 
koneckiego. Na zakończenie 
bp Odzimek poświęcił świece, 
które poszczególne kółka ró-
żańcowe zabrały ze sobą ja-
ko symbol łączności z sanktu-
arium.
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Sympozjum na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej

Nie taki islam straszny
Co mają wspólnego Mongołowie 
i Persowie? Na prezentowanych 
miniaturach namacalnie 
widać, że wiele. Pierwsi byli 
najeźdźcami, drudzy w swej 
sztuce przedstawianym postaciom 
przydali cech dalekowschodnich.

Po raz kolejny na Politechni-
ce Radomskiej odbyło się sym-
pozjum łączące w podejmowanej 
problematyce w jedno obraz i sło-
wo. Obok dotychczasowych orga-
nizatorów: Duszpasterstwa Aka-
demickiego i Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży pojawił się 
nowy podmiot, a zarazem gospo-
darz: Wydział Sztuki. Zaistniał od 
tego roku – decyzją ministra edu-
kacji – w miejsce dotychczasowe-
go Instytutu Sztuki. Jest szóstym 
wydziałem istniejącym na radom-
skiej uczelni.

W stronę człowieka
Pierwszym punktem spot-

kania było ogłoszenie wyników 
konkursu „W stronę człowieka” 

i wręczenie nagród. Do 
zmagań stanęli studen-
ci wydziału, prezentując 
szereg prac, obejmują-
cych grafikę lub propo-
zycje multimedialne. Na-
grody wręczyli przed-
stawiciele władz Wydziału Sztu-
ki oraz bp Zygmunt Zimowski. 
Tę część spotkania poprowadził 
prodziekan Wydziału Sztuki prof. 
Andrzej Markiewicz. Kończąc to 

spotkanie, bp Zimowski 
przywołał osobę zmarłe-
go dwadzieścia lat temu 
poety i znawcy Biblii Ro-
mana Brandstaettera.

Funkcje obrazu
Przedmiotem dywagacji dzie-

więciu wykładów sympozjum by-
ły odcienie kwestii: obraz, jego 
funkcje i oddziaływanie na wy-
znawców wielkich religii mono-
teistycznych: islamu, judaizmu i 
chrześcijaństwa. Jako pierwszy 
wystąpił ks. Zbigniew Niemirski, 
który mówił o zakazie sporządza-

nia wizerun-
ków w Starym 
Testamencie. 
Wielkie zain-
teresowanie 
wzbudził wy-
kład ks. Adama 
Wąsa, który 
przybliżył słu-
chaczom ludz-
ką twarz isla-

mu. Czytał w oryginale sury Ko-
ranu i  wyjaśniał przyczyny rady-
kalizacji religii, która w swej na-
zwie posiada przesłanie pokoju. 
Ten wykład dopełniła prezenta-
cja islamskich miniatur, dokonana 
przez Kazimierza Łyszcza, poka-
zująca, jak bardzo na sztukę tego 
kręgu kulturowego i wyznanio-
wego wpłynęły dziejowe burze, a 
wśród nich najazdy mongolskie.

W drugiej i trzeciej części 
sympozjum słuchacze zosta-

li zaproszeni do przenie-
sienia się w czasy i obszary 
bliższe. Ks. Wojciech Rud-

kowski, pastor radomskiej 
wspólnoty ewangelickiej, mówił o 
miejscu obrazu w nurcie tradycji 
reformacyjnej, Leszek Wianowski 
opowiadał o prawosławnych iko-
nach, a ks. Wojciech Zdon o ma-
larstwie kościoła pobenedyktyń-
skiego w Sieciechowie, gdzie do 
niedawna był proboszczem. Z ko-
lei ks. Zbigniew Gaczyński przybli-
żył obraz Jezusa we wczesnej tra-
dycji teologicznej i artystycznej, a 
o polskiej sztuce w dobie kontr-
reformacji  mówiła mówiła An-
na Janicka.

– Sympozjum zbiegło się z 
dniem rektorskim na UKSW. Mie-
liśmy więc dzień wolny od wykła-
dów – mówi jeden z alumnów, 
który z kilkoma kolegami wziął 
udział w sympozjum. – Przyjecha-
liśmy z seminarium, bo zaintere-
sowała nas problematyka. Przede 
wszystkim zaciekawiły nas wykła-
dy dotyczące islamu. Ks. Wąs uka-
zał nam tę religię z wielkim oso-
bistym zaangażowaniem. Stała się 
dla nas bardziej zrozumiała. Wra-
camy z przekonaniem, że nie taki 
islam straszny, jak go malują.

PAWEŁ TARSKI

mu. Czytał w oryginale sury Ko-
ranu i  wyjaśniał przyczyny rady-
kalizacji religii, która w swej na-
zwie posiada przesłanie pokoju. 
Ten wykład dopełniła prezenta-
cja islamskich miniatur, dokonana 
przez Kazimierza Łyszcza, poka-
zująca, jak bardzo na sztukę tego 
kręgu kulturowego i wyznanio-
wego wpłynęły dziejowe burze, a 
wśród nich najazdy mongolskie.

W drugiej i trzeciej części 
sympozjum słuchacze zosta-

li zaproszeni do przenie-
sienia się w czasy i obszary 
bliższe. Ks. Wojciech Rud-

kowski, pastor radomskiej 
wspólnoty ewangelickiej, mówił o 

Konkursową 
nagrodę 
za zestaw 
grafik odbiera 
zwycięzca 
Błażej Krzosek
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Uczestników 
sympozjum 
wita rektor 
politechniki prof. 
Mirosław Luft 
(pierwszy z prawej); 
obok dziekan 
Wydziału Sztuki 
prof. Aleksander 
Olszewski 

 R E K L A M A 
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IV

Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego wy-
pełniło się gośćmi. 
Sami organizatorzy, 

choć bardzo zadowoleni, by-
li zdumieni taką frekwencją. – 
Starożytny Egipt – przypomnia-
ła jedna z zaproszonych parla-
mentarzystek – to kultura, któ-
ra wydaje się tak bardzo znana, 
ale przecież wciąż tajemnicza i 
wymagająca znawstwa. 

Pierwsza część wypowie-
dzi znajduje potwierdzenie, gdy 
przyjrzymy się zwiedzającym. 
Dzieci pytają, pokazują palcami. 
Dorośli tłumaczą, jak umieją, 
niejednokrotnie wykazując się 
solidną wiedzę. Z drugiej stro-
ny, gdy głos zabierają fachowcy, 
okazuje się, jak wiele można się 
jeszcze dowiedzieć.

Egipt 
– moja miłość
Wśród gospodarzy 

widać radosną twarz 
Agnieszki Kozdęby, 
pracownika muzeum. 
Egipskie wystawy w 
Radomiu to spełnie-
nie jej marzenia. – To, 
co możemy obejrzeć, 
jest efektem mojej od-
wiecznej miłości do 
Egiptu – mówi. – Kie-
dy zaczęłam tu praco-
wać, narodził się taki 
pomysł, by zaprezen-
tować Egipt w Radomiu. Udało 
się. Jestem bardzo szczęśliwa.

Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego przynajmniej do połowy 
grudnia zaprasza na dwie wy-

stawy: „Sekrety mumii 
egipskich, czyli stąd 
do wieczności”, autor-
stwa Moniki Dolińskiej 
– warszawskiego egip-
tologa oraz „W pro-
mieniach egipskiego 
słońca”, autorstwa Ag-
nieszki Kozdęby. Pro-
jekt graficzny obu wy-
staw – dzieło Graży-
ny Głuch  – zrealizo-
wał zespół plastyków 
pod kierunkiem Mariu-
sza Jończego. Konsul-
tację naukową zapew-
niła Anna Wodzińska.

Obsesja śmierci
Była ona skutkiem wierzeń 

w szczęśliwe życie po śmier-

ci. Egipcjanie różnili się tym 
od współczesnych im miesz-
kańców Mezopotamii czy Sy-
ro-Palestyny. Tam egzystencja 
po śmierci była jakąś mrocz-
ną wegetacją. W Egipcie by-
ła to wizja radosna i słonecz-
na. Jedyną, ale za to ogromną 
troską było to, by tu, na ziemi, 
zachować doczesne szczątki. 
To dlatego już cztery tysiące 
lat temu budowano pirami-
dy, a potem okazałe grobow-
ce. To dlatego balsamowano 
zwłoki i umieszczano je w 
solidnych sarkofagach. Ozda-
biano je magicznymi zaklę-
ciami i modlitwami. Wszyst-
ko, by uchronić ciało zmar-
łego. Ale nawet najbiedniejsi 
mieli szansę na szczęście po 
śmierci. Piaski Egiptu dosko-

Egipcjanie nawet 
swe pałace budowali 

przeważnie z gliny. 
Za to grobowce 

musiały być 
kamienne, solidne, 

wiecznotrwałe.

tekst i zdjęcia
KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

Dwie wystawy w Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Egipskie mumie 
w Radomiu

W otwarciu 
wystawy 
uczestniczyła 
delegacja 
Ambasady 
Arabskiej 
Republiki 
Egiptu

Na górze po lewej: 
Kobieta warząca 
piwo. Figurę 
wykonano ponad 
4000 lat temu
Powyżej: Mumia 
dziecka 
u góry zdjęcia 
jest jednym
z falsyfikatów, 
które 200 lat 
temu były 
przedmiotem 
handlu. Obok 
oryginalne 
mumie ptaków 
i kotów
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nale mumifikowały i konser-
wowały. 

Trzeba było tylko szczęśli-
wie przejść przez sąd Ozyry-
sa, no i uniknąć prac na polach 
tego boga. Ale i tutaj Egipcja-
nie znajdowali skuteczne spo-
soby, by oszukać boga świata 
pośmiertnego. Do grobowców 
wkładano figurki zwane uszeb-
ti. To one pracowały za zmar-
łych na polach Ozyrysa.

Zwiedzając wystawę Moni-
ki Dolińskiej, zawierającą eks-
ponaty z Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, można odna-
leźć każdy z tych elementów.

Kobieta warząca piwo
– Wystawa „W promieniach 

egipskiego słońca” – objaśnia 

Agnieszka Kozdęba – ma cha-
rakter edukacyjny i skierowa-
na została przede wszystkim 
do dzieci i młodzieży szkol-
nej. Można tu zobaczyć na 
przykład przedmioty codzien-
nego użytku, a wśród nich 
grupę lampek oliwnych czy 
formę do wypieku chleba.

Szereg eksponatów uka-
zuje wyobrażenia tamtych lu-
dzi. Są tu i egipski pisarz, i 
kapłan, a także kobieta wa-
rząca piwo.

To, czego nie można było 
przywieźć, a co mogło objaś-
nić prezentowane przedmio-
ty, ukazane zostało na ilustra-
cjach. Przykładem może być 
zajmująca całą ścianę fotogra-
fia świątyni Hatszepsut w De-
ir el-Bahari.

Zbiory na tę wystawę przy-
wieziono z kilku muzeów: ze 
zbiorów Fundacji Książąt Czar-
toryskich przy Muzeum Naro-
dowym w Krakowie, z Muze-
um Narodowego i Archeolo-
gicznego w Krakowie, z Muze-
um Miejskiego we Wrocławiu 
oraz z Muzeum Narodowego 
w Poznaniu. 

Imprezie towarzyszy po-
kaz multimedialny przybliża-
jący starożytny i współczesny 
Egipt oraz targ arabski.

Kółko z kropką
Na uczestników otwar-

cia wystawy czekało też sze-
reg innych atrakcji. Był egip-
ski stragan, gdzie między in-
nymi można było kupić rysun-

ki wykonane na papirusie czy 
bransolety. Zespół tańca arab-
skiego „Alham” dał pokaz tań-
ca brzucha.

Najmłodsi wybrali jednak 
coś zupełnie innego. Chętni, 
a tych było więcej niż miejsc, 
zasiedli na poduszkach, do rąk 
wzięli kartki papieru i spróbo-
wali sztuki pisma hieroglificz-
nego. Najłatwiejszym znakiem 
było kółko z kropką w środ-
ku. Hieroglify, czyli po polsku 
święte znaki, to pismo w dużej 
mierze obrazkowe. Koło wyob-
raża słoneczny krąg, a kropka 
mówi, że to coś więcej niż sa-
mo słońce. Ten znak czyta się 
„rah” z bardzo gardłowym „h”. 
Oznacza on i słońce, i jeszcze 
bardziej boga słońca, który na 
imię miał Ra. 

Dwie wystawy w Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Egipskie mumie  
w Radomiu

Na lekcji  
pisma 

hieroglificznego 
trudno było 

znaleźć 
miejsce
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Jesienne spotkanie  
w Nadleśnictwie Marcule 

Pieczone 
ziemniaki
Nic tak pięknie nie pachnie jak 
pieczone w ognisku ziemniaki. 
A przejażdżka na koniu długo 
pozostanie w pamięci.

Stało się już tradycją, że dzieci 
ze Stowarzyszenia Rodzin i Przy-
jaciół Osób z Zespołem Downa 
„Nasze Dzieci” wraz z rodzicami 
i opiekunami spotkali się na tere-
nie Nadleśnictwa Marcule. Nadleś-
niczy Tadeusz Misiak przygotował 
dla gości ognisko. Była więc oka-
zja do pieczenia kiełbasek. Gdy w 
ognisku powstało wystarczająco 
dużo gorącego popiołu i węgli, 
był to znak, że czas na pieczenie 
ziemniaków. Do ziemniaków był 
przygotowany gorący barszczyk. 
Apetyty dopisywały wszystkim, 
bo wcześniej, korzystając z pięk-
nej pogody, starsze dzieci roze-
grały mecz w piłkę nożną, a młod-
sze bawiły się i biegały. Dużą 
atrakcją dla maluchów była także 
przejażdżka po lesie wozem kon-
nym. Nie obyło się oczywiście bez 
zbierania grzybów.

Dla rodziców i opiekunów to 
spotkanie na łonie natury było 
kolejną okazją do podzielenia się 
swoimi doświadczeniami, kłopo-
tami i sukcesami, które pojawiają 
się przy wychowaniu tych szcze-
gólnych dzieci.

Prezes stowarzyszenia Anna 
Klińska-Majcher pragnie tą drogą 
podziękować leśnikom za gościn-
ność, a właścicielowi firmy trans-
portowej Adamowi Michalczew-
skiemu za bezpłatne użyczenie 
autokaru. 

MAŁGORZATA GRZYBOWSKA

Konna przejażdżka na długo 
pozostanie w pamięci dzieci
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Światowy dzień hospicjum i opieki paliatywnej

Żyją wśród nas
Bycie razem daje możliwość 
integracji i siłę do pokonywania 
codziennych obowiązków.

Spotkanie zaplanowano na 
placu przed kościołem farnym 
w Radomiu. Przy długim sto-
le siedziały dzieci na krzesłach i 
w wózkach inwalidzkich. Przed 
każdym kartka papieru, kredki. 
Na środku stołu stał wyrzeźbio-
ny z drewna anioł. Nie bez po-
wodu. Dzieci miały za zadanie 
narysować anioła, a ten drew-
niany miał im to zadanie uła-
twić. Dość niezwykłą scenogra-
fię tego spotkania stanowił sta-
ry kredens, a w nim, za szkłem, 
rząd kolorowych drewnianych 
aniołów. – Pojawił się pomysł, 
żeby ten dzień spędzić aniel-
sko. W związku z tym zwrócono 
się do nas, do pedagogów ulicy 
„Rwańska 7”, żebyśmy przygo-
towali dla dzieci zabawy, coś w 
rodzaju happeningu. Dzieci ry-
sują, bawimy się, a tematem są 
właśnie anioły – mówi pedagog 
ulicy Beata Domaszewicz. Dzieci 
rysowały, a o aniołach, i nie tyl-
ko, śpiewał i akompaniował so-
bie na gitarze poeta Stanisław 
Borecki. 

6 października to Światowy 
Dzień Hospicjum i Opieki Pa-
liatywnej. Motto tegorocznego 
dnia to „Śpiewajmy dla hospi-
cjum”, a organizowany był w ra-
mach ogólnopolskiego progra-
mu „Hospicjum to też życie”. 

Przy kościele farnym 
spotkali się członkowie 
Radomskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Chorych 
im. o. Pio „Hospicjum”. Celem te-
go spotkania, jak i tych na całym 
świecie, było przypomnienie, że 
są hospicja. Radomskie działa 
czynnie od półtora roku. Są stałe 
zajęcia z dziećmi i jest nieodpłat-
na wypożyczalnia sprzętu rehabi-
litacyjnego. – Podopieczni hospi-
cjum to dzieci z chorobami no-
wotworowymi, białaczkami, cho-
robami genetycznymi i metabo-
licznymi. Te dzieci dają nam siłę 
i uczą nas życia – powiedziała dr 
Jadwiga Panek-Lenartowicz.

Krystyna Lewandowska jest 
mamą 12-letniej Martynki chorej 
na zanik mięśni. O tej wspólno-
cie mówi: – Jesteśmy zadowole-
ni z działalności hospicjum. Jest 
wiele zajęć dla naszych dzieci 

oraz możliwość ich in-
tegracji z rówieśnikami 
zarówno chorymi, jak i 
zdrowymi. Wyjeżdżamy 

na turnusy rehabilitacyjne i inte-
gracyjne, a współpraca z kadrą 
hospicjum układa się nam bar-
dzo dobrze. 

– Bycie razem daje nam moż-
liwość integracji naszych dzieci i 
nas, ich rodziców – dodaje Elżbie-
ta Kapciak. 

Najważniejszym punktem ra-
zem spędzonego dnia była Eu-
charystia, podczas której wszy-
scy modlili się w intencji hospi-
cjum i jego podopiecznych. Po 
Mszy św. wystąpił chór dziecię-
cy ZSM im. O. Kolberga w Rado-
miu „Cantus Angelus” pod dy-
rekcją Marii Wrzesińskiej-Siek, 
który zaśpiewał specjalnie dla 
chorych dzieci i dla zgromadzo-
nych gości. KMG

Dzieci rysowały 
anioły
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Nowości wydawnicze

Drzewica – mała Ojczyzna
Ocalić od zapomnienia ludzi 
i wydarzenia – to w zamyśle 
autora cel publikacji. 

Ksiądz Sławomir Olak 
pracuje obecnie jako wi-
kariusz w parafii Lipsko.  
W geografii naszej die-
cezji to dość daleko od 
Drzewicy. Ale ta odle-
głość nie przeszkadza, 
by autor był wciąż blisko 

regionu, w którym wyrósł, wycho-
wał się i uczył. 

Książka zasadniczo zatrzy-
muje się na prezentacji życia i 

organizacji drzewickiej 
szkoły w wieku XIX.  
Jednakże dla osób zwią-
zanych z tą miejscowoś-
cią jest to perspektywa 
znacznie rozleglejsza. 
Najpierw przez samą 
szkołę, bo przecież obec-

ne placówki dydaktyczne jakoś 
z niej wyrosły, a potem przez 
dokonaną w rozdziale pierw-
szym prezentację dziejów mia-
sta. Czytelnicy znajdą tu też bo-
gaty wybór fotografii oraz kse-
rokopii źródłowych dokumen-
tów.  ZN

Ks. Sławomir Olak, Drzewica w XIX 
wieku. Szkoła elementarna, parafia, 
miasto, Radom 2007.
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Setna wystawa w galerii „Rogatka”

Piękny jubileusz

Ze względu na niewielkie pomieszczenia galerii 
„Rogatka” jubileusz świętowano zupełnie 
gdzie indziej. Na jubileuszowej wystawie każdy 
znalazł coś dla siebie.

Nawet nie mała, ale śmiało można po-
wiedzieć maleńka „Rogatka”, galeria Po-
litechniki Radomskiej, wypełniła się po 
brzegi, a to za sprawą setnej w tym miej-
scu wystawy. Tym razem był to wernisaż 
prac prof. Aleksandra Olszewskiego. Pro-
fesor Olszewski jest inicjatorem powsta-
nia „Rogatki”, a zarazem dziekanem nowo 
utworzonego Wydziału Sztuki Politech-
niki Radomskiej. Wystawione tu prace to 
głównie grafiki cyfrowe, ale i prace malar-
skie. Setna wystawa została otwarta, a go-
ście przenieśli się do Mazowieckiego Cen-
trum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 
gdzie zorganizowano jubileuszowe uro-
czystości. Tu na ekspozycji pod tytułem 
„100 wystaw” organizatorom udało się ze-
brać prawie siedemdziesiąt prac autorów, 
którzy wcześniej prezentowali się w jakże 
jeszcze młodej, bo dopiero ośmioletniej 
„Rogatce”. „Elektrownię” zapełniła głów-
nie młodzież. Wystawa budziła ogromne 
zainteresowanie, a to za sprawą niebywa-
łej różnorodności prezentowanych prac, 
wykonanych w przeróżnych technikach i 
stylach. Obecny na wystawie rektor Poli-
techniki Radomskiej prof. Mirosław Luft, 
gratulując profesorowi, powiedział mię-
dzy innymi: – Jest sztuką, żeby na Politech-
nice utworzyć Wydział Sztuki. U nas ta ak-
cja się udała i ten Wydział Sztuki zaistniał, 
dzięki profesorowi Olszewskiemu.

Jak przystało na taki jubileusz były 
świece i był tort. Ale jakież było zdzi-

wienie wszystkich, którzy nastawili się, 
że skosztują czegoś słodkiego, gdy już 
pierwszy kęs tego kolorowego „tortu” 
okazał się oryginalną z wyglądu i smaku 
kanapką. Pozostaje tylko pogratulować ga-
stronomicznego pomysłu i zaprosić na wy-
stawę, którą z pewnością warto zobaczyć, 
a będzie czynna do końca listopada.

KMG

Zapowiedzi
  JESIEŃ W OSTROGACH 
Duszpasterstwo Akademi-
ckie zaprasza 26 październi-
ka o godzinie 19.00 do swo-
jego ośrodka przy ul. Prusa 6  
w Radomiu na spotkanie z o. Ja-
nem Bartosem. O. Jan, redemptorysta miesz-
kający w Toruniu, zbiera materiały i przygo-
towuje proces informacyjny dotyczący ży-
cia i działalności ks. Jana Ziei. Na spotkaniu 
przedstawi sylwetkę ks. Ziei, kapłana pocho-
dzącego z naszej diecezji, wielkiego spo-
łecznika, humanistę, kapelana AK, współza-
łożyciela KOR.

  POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 
STUDENTOM

Akademickie koło Caritas zapra-
sza na spotkanie z Wojciechem 
Borowcem – konsultantem Pol-
skiej Organizacji Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych, która 
w ramach programu PEFRON prowadzi ośro-
dek informacji. Zapraszamy niepełnospraw-
nych studentów, którzy szukają fachowej po-
mocy informacyjnej co do swojego statu-
su, pozycji i szans na rynku pracy. Zaprasza-
my również pracodawców pragnących zatrud-
nić osoby niepełnosprawne. Konsultant udzie-
la informacji dotyczących praw i możliwo-
ści wsparcia oraz pomocy osobom niepełno-
sprawnym, a także ich pracodawcom, wynika-
jących z systemu zabezpieczenia społeczne-
go. Pierwszy dyżur – 29 października w godzi-
nach od 10.00 do 13.00 w budynku DA przy 
ulicy Prusa 6. Następne w tych samych godzi-
nach w ostatni piątek każdego miesiąca.

  TURNIEJ SZACHOWY 
Kuria Diecezji Radomskiej i 
Uczniowski Klub Sporto-
wy „Roszada” dla uczczenia  
29. rocznicy wyboru Jana Pa-
wła II na papieża organizują IV 
Ogólnopolski Turniej Szachowy „Odwaga – 
Miłość – Pokój”. Turniej odbędzie się 27 i 
28 października w sali Jana Pawła II w sie-
dzibie kurii w Radomiu przy ul. Malczew-
skiego 1 (wejście od ul. Tybla). Zgłoszenia 
z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy klu-
bu, kategorii szachowej, rankingu FIDE i PZ-
Szach przyjmowane będą do 25 październi-
ka e-mailem: uks.roszada@gmail.com lub 
telefonicznie: 0507 434 079. Pod tym nume-
rem można uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące turnieju. Uczestnicy, którzy zgło-
szą się po upływie terminu zgłoszeń, muszą 
zapewnić sobie sprzęt szachowy we włas-
nym zakresie.
27 października odbędzie się konkurs rozwią-
zywania zadań szachowych. Cztery zadania – 
mat w jednym posunięciu i dwa zadania mat 
w dwóch posunięciach. Zadania opublikowa-
ne są na stronie www.szachy.3sh.pl. Warto było każde dzieło obejrzeć z bliska

Galeria „Rogatka” zaprasza na setną wystawę
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Obecny rok zbiegł się z dwoma jubileusza-
mi: 70-leciem obecności franciszkanów w 
Skarżysku-Kamiennej i 50-leciem powstania 
parafii. Na ten czas zorganizowaliśmy uroczy-
stość poświęcenia kościoła. To wspaniałe oka-
zje do wyrażenia wdzięczności Bogu. Mamy 
piękny kościół, już w pełni wykończony. Niech 
Bóg wynagrodzi wszystkich, którzy w jakikol-
wiek sposób budowali kościół materialny i du-
chowy; zmarłych niech obdarzy zbawieniem. 
Gdy obejmowałem funkcje proboszcza i gwar-
diana klasztoru, czyniłem to z wielkim lękiem. 
Szczególnym wyzwaniem było wykończenie 
wnętrza kościoła. Dziś trzeba powiedzieć wier-
nym i oddanym parafianom: to, czego się uda-
ło dokonać, przeszło najśmielsze oczekiwania. 
Dziękuję z serca parafianom i współbraciom 
z zakonu za życzliwość, modlitwę i ofiarność. 
Proszę Boga o dalsze błogosławieństwo nad 
całą naszą parafią i klasztorem.

Współpracownicy: o. Sebastian Bielecki, o. Sta-
nisław Deleżuch, o. Rafał Kołodziejski, o. Radosław Maria 
Tomczak, br. Mariusz Zieliński

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele i święta – 7.30, 9.00, 10.30,12.00, 18.00
  W dni powszednie – 7.00, 18.00

O. MAREK 
DZIENKIEWICZ 

OFMConv
Święcenia kapłańskie 30 ma-
ja 1987 r. w Łodzi. Wika-
riat w Kaliszu. W Niepo-
kalanowie był magistrem ju-
nioratu i asystentem prowin-
cjalnym do spraw powołań 
młodzieży franciszkańskiej. 
Od 2000 r. jest proboszczem 
w Skarżysku-Kamiennej.

Kościół zaprojektował 
Józef Bartos

Wierni garną się 
do swej Patronki, a uczą 
się tego, patrząc na wzór 
Biedaczyny z Asyżu.

Budowa Centralnego 
Okręgu Przemysłowego 
była okresem dynamicz-
nego rozwoju Skarżyska-
-Kamiennej. Niósł też za-
grożenia. Miasto rozra-
stało się liczebnie i te-
rytorialnie. Ludzie mie-
li coraz dalej do starych 
kościołów. Nie brakowa-
ło przybyszów z różnych 
zakątków Rzeczpospoli-
tej. Pojawili się też agi-
tujący na rzecz Kościoła 
narodowego.

Zakonnik,
który zemdlał
Te wyzwania spędzały 

sen z oczu ks. Stanisława 
Koprowskiego, wówczas 
proboszcza parafii NSJ. 
Zaprzyjaźniony z francisz-
kanami, zapraszał ich na 
rekolekcje i misje. Ojco-
wie robili to z wielkim 
oddaniem. W 1935 r. re-
kolekcje prowadził o. Sa-
muel Rosenbeiger. Głosił 
z takim zaangażowaniem, 
że w czasie jednej z nauk 
zemdlał. 

Starania ks. Koprow-
skiego przyniosły sku-
tek. W 1937 r. do Skarży-
ska przybyli franciszkanie. 
Zbudowano kaplicę i dom 
zakonny. Bolesnym cio-
sem dla młodego klaszto-
ru był czas II wojny świa-
towej. Hitlerowcy wymor-
dowali całą franciszkań-
ską wspólnotę, a kaplicę 
zamknięto. 

Po wojnie rozpoczę-
to starania o erygowanie 
parafii. W nowym ustroju 

nie było to łatwe. Dopiero 
w 1957 r. bp Jan Kanty Lo-
rek mógł powołać nową 
wspólnotę. Wtedy rozpo-
czął się czas starań o bu-
dowę kościoła. Tę moż-
na było rozpocząć dopie-
ro w roku 1983. Zapał i 
zaangażowanie wiernych 
były tak wielkie – a prze-
cież był to czas pustych 
sklepów i braków wszyst-
kiego – że już w 1987 r. 
bp  Adam Odzimek po-
święcił świątynię. Od te-
go momentu rozpoczęto 
dzieło wykończenia, do-
posażenia i upiększenia 
kościoła. Przy nim krzepł 
też klasztor.

Margaretka
Co to takiego? To 

wspólnota szczególne-
go apostolatu. Otóż gru-
pa osób świeckich zobo-
wiązuje się do modlitwy 
za konkretnego zakonni-
ka. Pierwsza „Margaret-
ka” powstała pięć lat temu 
i objęła modlitwą obec-

nego proboszcza. Kolej-
ne grupy objęły duchową 
opieką wszystkich zakon-
ników.

Taka modlitwa mu-
si owocować. Widać to 
choćby w ilości grup dusz-
pasterskich, a jest ich w 
parafii kilkanaście: Fran-
ciszkański Zakon Świecki, 
Wspólnota Młodzieżowa 
św. Franciszka, Apostolat 
Maryjny, Koła Żywego Ró-
żańca, ministranci, chór 
parafialny, schole młodzie-
żowa i dziecięca, harcerze 
zawiszacy, Rycerstwo Nie-
pokalanej, duszpasterstwo 
głuchoniemych, Ruch Do-
mowego Kościoła, grupa 
teatralna i srebrna grupa 
pielgrzymkowa.

W duchu apostolatu 
św. Maksymiliana fran-
ciszkanie podjęli zada-
nie rozwijania duszpa-
sterstwa przez media. 
Efektem tego w skarży-
skiej parafii było powoła-
nie własnej gazety: „Fran-
ciszkowej Drogi”.

KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI

PANORAMA PARAFII
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarżysku-Kamiennej
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