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Mimo różnorodności 
form ruchy łączy 
wiele elementów. 
Przede wszystkim 
dążenie do głębszego 
przeżywania bliskości 
z Chrystusem.

Z akończył się II Kongres Ruchów 
i Stowarzyszeń Katolickich 

Diecezji Radomskiej pod hasłem 
„Bądźmy uczniami Chrystusa”. 
Kongres wpisał się w przygotowa-
nia do II Synodu Diecezji Radomskiej 
i był okazją dla poszczególnych ru-
chów do zaprezentowania swojej 
działalności wszystkim wiernym. 
Zainaugurowała go Msza św. w ba-
zylice św. Kazimierza w Radomiu, 
której przewodniczył bp Zygmunt 
Zimowski. Podczas pięciu spotkań o 
charakterze religijno-kulturalnym 
świątynie wypełnione były wier-
nymi. Wspólnej modlitwie zawsze 
towarzyszyła muzyka i śpiew, w 
wykonaniu zarówno parafialnych 

scholi, jak i specjalnie zaproszonych 
gości. Przedstawiciele ruchów włą-
czali się w posługiwanie podczas 
Eucharystii sprawowanej w dniu 
realizacji ich programu. Kongres 
został zorganizowany przy udzia-
le wspólnot neokatechumenal- 
nych, Chrystusa Zmartw ych-

wstałego Galilea, Odnowy w Duchu 
Świętym oraz Akcji Katolickiej, 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży, Stowarzyszeń Rodzin 
Nazaretańskich i Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza” Federacja 
Skautingu Europejskiego.

kmg

Oberek dla Obywatela

N ajpierw była „Tramblanka”, 
a potem oberek. Zatańczyli 

Teresa Cieślikiewicz i Mirosław 
Cieluch. Tańce zadedykowano 
kard. Stanisławowi Dziwiszowi, 
który kilka chwil wcześniej przy-
jął honorowe obywatelstwo mias- 
ta i gminy Opoczno. Wszystko od-
było się w Miejskim Domu Kultury 
w czasie nadzwyczajnego posie-
dzenia Rady Miasta. – Uchwala 
się, co następuje – odczytał de-
kret Jarosław Wiktorowicz, jej 
przewodniczący. – W podzięko-
waniu za wierną i ofiarną służ-
bę umiłowanemu Ojcu Świętemu  
Janowi Pawłowi II, honorowe-
mu obywatelowi miasta i gmi-
ny Opoczno, Rada Miejska nada-
je tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy Opoczno kard. 
Stanisławowi Dziwiszowi. 
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II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Realizują swoje chrześcijaństwo
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Miejski Dom Kultury w Opocznie. Kard. Stanisław Dziwisz wysłuchał słów o dziejach miasta, 
przyjął honorowe obywatelstwo i obejrzał krótki pokaz tradycyjnych tańców ludowych

Harcerze posługiwali podczas Mszy św. w radomskim kościele  
św. Wacława

krótko

Zbiórka  
na wieżę
bp Zygmunt Zimowski 
zachęca do udziału 
w zbiórce na odbudowę 
wieży kościelnej 
w sanktuarium na 
Świętym krzyżu. wieża 
została zniszczona przez 
wojska austriackie  
w 1914 roku. w inicjatywę 
włączyło się szereg  
osób świeckich 
i instytucji.

Piąta  
drużyna  
w Polsce

na iV mistrzostwach 
Polski księży w Halowej 
Piłce nożnej, które odbyły 
się w głuchołazach 
i Prudniku, duchowni 
z naszej diecezji zajęli 
piąte miejsce. Już po 
raz drugi zwyciężyła 
reprezentacja diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej.
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Marta Deka, Krystyna Piotrowska
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Pielgrzymowali  
do sanktuarium
Błotnica. W Dzień Modlitw 
za Federację Skauting u 
Europejskiego harcerze radom-
skiego hufca ze Stowarzyszenia 
Harcerstwa Polskiego „Zawisza” 
FSE pielgrzymowali do sanktu-
arium w Starej Błotnicy. Nieśli 
do Matki Bożej własne intencje 
oraz ofiarowali modlitwę za 
wszystkich skautów Europy. 
W sanktuarium uczestniczyli 
w Eucharystii, której tak jak co 
roku przewodniczył bp Stefan 
Siczek. Modlitewne spotkanie 
zakończyło się uroczystym 
apelem hufca, w którym uczest-
niczyli duszpasterze,  harcerze 
oraz ich rodzice.   kp 
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Dziękowali za dar peregrynacji
Radom. Z hasłem „Maryjo, bądź 
Matką naszych rodzin” wyru-
szyła z dekanatu Radom-Zachód 
pielgrzymka autokarowa do 

Częstochowy, której przewodni-
czył ks. Roman Adamczyk. Około 
500 pątników, w rocznicę rozpo-
częcia peregrynacji w diecezji 

kopii Jasnogórskiego Obrazu, pra-
gnęło podziękować Jasnogórskiej 
Pani za dar nawiedzenia na 
naszej ziemi. Sprawowanej dla 
pątników Eucharystii przed 
Cudownym Obrazem przewodni-
czył ks. prał. Grzegorz Senderski, 
proboszcz bazyliki mniejszej 
pw. św. Kazimierza w Radomiu. 
Pielgrzymi wysłuchali również 
okolicznościowej konferencji 
wygłoszonej przez o. Anzelma. 
Po odmówieniu Koronki do 
Bożego Miłosierdzia, pełni ufno-
ści i nadziei we wstawiennictwo 
Matki Bożej, wyruszyli w drogę 
powrotną.   mg

Forum wychowawcze
Starachowice. Mszą św. 
w kościele NMP Królowej 
Polski, sprawowaną pod prze-
wodnictwem bp. Zygmunta 
Zimowskiego, rozpoczęło się 
XVIII Forum Wychowawcze 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców (KSW). Na- 
stępnie uczestnicy spotkania 
przeszli do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Jana Pa- 
wła II, gdzie prezes KSW Cze- 
sława Ladyca w prowadzi-
ła słuchaczy w temat forum: 
„Wychowanie patriotyczne 
poprzez postacie patronów 
szkół”. Dalej głos zabrał bp 
Zimowski, wygłaszając referat 
„Wychowanie do patriotyzmu 

w świetle życia i nauczania Jana 
Pawła II”. Drugi prelegent, re- 
daktor Krzysztof Warecki 
z MEN, zwrócił uwagę na szcze-
gólną rolę, jaką w wychowaniu 
patriotycznym młodych ludzi 
spełnia rodzina, wspomagana 
przez szkołę i organizacje spo-
łeczne. Po prelegentach głos 
zabrał ks. Jacek Mizak, które-
go badania naukowe są ściśle 
związane z tematem forum. 
Spotkanie zakończył Janusz 
Obara. Zaprezentował frag-
menty poezji patriotycznej 
Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego i Cypriana Kamila 
Norwida. 
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Kard.  
Stanisław Dziwisz 

Z pokorą staję wobec 
wielkich postaci naszych 
dziejów, które zasłużyły 

na to wyróżnienie: 
Stanisław Małachowski, 
Józef Piłsudski, Edward 

Rydz-Śmigły, a nade 
wszystko wielki obywatel 

świata Jan Paweł II. 
Honorowe obywatelstwo 

zobowiązuje do 
wzięcia udziału w tej 

wielowiekowej tradycji 
miasta i gminy Opoczno. 

Wierność korzeniom 
jest zawsze twórcza, 

gotowa do pójścia 
w głąb. Wierność 

korzeniom oznacza 
gotowość budowania 

organicznych więzi 
między odwiecznymi 

wartościami, które tyle 
razy sprawdziły się 

w historii, a wyzwaniami 
świata współczesnego; 

między wiarą a kulturą, 
między Ewangelią 

a życiem.
Słowo metropolity krakowskiego po 

przyjęciu honorowego obywatelstwa 
Miasta i Gminy Opoczno

Pielgrzymi pod jasnogórskimi wałami
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Harcerska Msza św. 
u Matki Bożej Pocieszenia 
w Błotnicy

Radom. Z udziałem bp. Bro-
nisława Dembowskiego obrado-
wało dwudniowe Forum Ewan-
gelizacyjne. W trakcie obrad 
dyskutowano i wymieniano się 
doświadczeniami w praktycznym 
wykorzystywaniu nowych metod 
w dziele ewangelizacji. Ważną 
kwestią było także szukanie dróg 
wspólnego działania ruchów i sto-
warzyszeń, których w Polsce jest 
obecnie ponad 140.

O ewangelizacji
Po Mszy św. uczestnicy Forum Wychowawczego KSW 
spotkali się w SP nr 2
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Foldery i ulotki to cenne zdobycze, które można zabrać do domu 
i tam uważnie przeczytać

Na zapleczu targów studentki Instytutu Teologicznego 
przygotowywały ciepłe napoje i słodycze
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I rzeczywiście, na targach  zja-
wiło się niemal czterdzieści 

uczelni. Wśród nich połowa 
z Warszawy, kilka z Radomia 
i Łodzi, a ponadto z Nadarzyna, 
Poznania, Olsztyna, Lublina, 
Puław, Płocka, Józefowa, 
Zamościa, Wrocławia, Dęblina 
i Skierniewic.

– Tak szerokie zainteresowa-
nie wystawców jest w dużej mie-
rze spowodowane poparciem 
targów przez bp. Zygmunta Zi-
mowskiego i prezydenta Radomia 
Andrzeja Kosztowniaka – mówią 
Anna Modrzejewska i Jolanta Bo-
rysewicz, pracownice Biura Pro-
mocji UKSW. Ważną sprawą jest 

także gościnność seminarium 
i życzliwość jego rektora, ks. Ja-
rosława Wojtkuna, oraz zaanga-
żowanie dyrektorów instytutu, 
ks. Dariusza Skroka i Piotra Tu-
rzyńskiego.

Miejscem, gdzie swe ofer-
ty przedstawiały uczelnie, był 
główny hol seminarium oraz 
stołówka klerycka. W auli Ja-
na Pawła II odbyło się uroczyste 
otwarcie, a na zakończenie im-
prezy koncert zespołu alumnów 
„Boanerges”. – Jesteśmy tu po to, 
by młodzieży pomóc wybrać wła-
sną ścieżkę rozwoju – mówił na 
rozpoczęcie targów prorektor 
Uniwersytetu Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego prof. Tadeusz 
Klimski.

A potem grupami przybywali 
uczniowie. Dużym zainteresowa-
niem cieszyło się stoisko Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądo-
wych z Wrocławia. – O uczelnię 
pytają także dziewczęta – mówi 
kpt. Romuald Głowacki. Wojsko 
jest dziś otwarte także na nie. Je-
dyna różnica w trybie przyjmowa-
nia na uczelnię to inne dyscypliny 
sportowe na egzaminie z wycho-
wania fizycznego – dodaje.

– Jestem uczniem II kl. Techni-
kum Samochodowego. Do matury 
mam dwa lata i jeszcze nie zdecy-
dowałem o tym, co będę studio-

wał. Ale już dziś chciałem zoba-
czyć, co prezentują różne uczelnie 
– opowiada Mateusz Baran.

Krótko przed godziną trzyna-
stą impreza dobiega końca. W au-
li gra „Boanerges”. Tam przenieśli 
się zwiedzający. Wystawcy powo-
li składają swe stoiska. Zmęczeni, 
ale wyraźnie zadowoleni studenci 
Instytutu Teologicznego – alumni 
i świeccy – mogą odetchnąć. Od ra-
na biegali, pomagali, podpowia-
dali, roznosili kawę i herbatę oraz 
słodycze, byli tu przecież gospo-
darzami. – Przygotowania roz-
poczęliśmy jeszcze przed Wielka-
nocą – mówi Barbara Kowalczyk 
z sekretariatu Instytutu Teolo-
gicznego w Radomiu. Ostatnie dni 
i godziny były bardzo gorące: listy, 
zaproszenia, telefony, plakaty. Ale 
opłaciło się. Jesteśmy bardzo zado-
woleni. Paweł Tarski

I Krajowe Targi Edukacyjne w Radomiu

Własna ścieżka rozwoju

– Przyszliśmy zobaczyć, jakie możliwości stoją przed nami – mówi  
licealistka Katarzyna Wysmolińska. – Myślę o studiowaniu pedagogiki 
i szukam. Oferta targów jest bardzo szeroka.
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Kardynalskie uroczystości w Opocznie

Obecność, pamięć, 
świadectwo

O becność dotyczyła ponad 
czterdziestu lat bycia u bo-

ku kard. Karola Wojtyły i Jana 
Pawła II. Pamięć wiązała się 
z przekazywaniem prawdy tego 
czasu, a świadectwo było oka-
zją słuchania słów tego, który 
był blisko spraw ważnych i nie-
zwykłych. W programie wizyty 

kard. Stanisława Dziwisza naj-
pierw była wizyta w zakładzie 
Ceramiki Paradyż w Tomaszowie 
Mazowieckim i spotkanie z pra-
cownikami, a potem poświęce-
nie pomnika Jana Pawła II przed 
kościołem Nawiedzenia NMP 
w Opocznie. Kolejnym punktem 
była nadzwyczajna sesja rady 

miejskiej i nadanie tytułu hono-
rowego obywatela. Potem kard. 
Dziwisz przewodniczył celebrze 
w kolegiacie pw. św. Bartłomieja.

Świątynię szczelnie wypełni-
li wierni, którzy chcieli się modlić 
z byłym sekretarzem Jana Pawła II.  
Ich przedstawiciele nieśli dary 
i żywo reagowali na to, co działo 
się u końca celebracji. Wtedy to 
bp Zimowski ogłosił nominacje 
ponad trzydziestu kanoników 
czterech kapituł naszej diecezji.

Po celebrze Zbigniew Gret-
ka, jeden z inicjatorów spotka-

nia, ogłosił wyniki konkursu 
poetyckiego, na który odpowie-
działo niemal 1700 osób. Wiersze 
zwycięzców czytał aktor Krzysz-
tof Kolberger. – Jestem bardzo 
szczęśliwa – mówi jedna z lau-
reatek Barbara Sitek-Wyrębek 
z Ciechanowa. Po Wielkanocy 
miałam okazję spotkania kard. 
Dziwisza w Łagiewnikach. Jego 
dzisiejsze słowa o rodzinie, wy-
powiedziane w czasie homilii, 
będą okazją do dalszych poetyc-
kich wyzwań.

Piotr Bityński
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Te trzy słowa w swej laudacji bp Zygmunt 
Zimowski uczynił punktami uzasadnienia 
honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy 
Opoczno dla kard. Stanisława Dziwisza.

Poniżej: 
Wiersze 
laureatów 
czytał Krzysztof 
Kolberger

Po prawej:
Z krakowskim 
kardynałem 
nowy kanonik 
ks. Grzegorz 
Stępień

Kard.  
Stanisław 

Dziwisz 
otrzymał 

tradycyjny 
męski strój 

ludowy
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turniej rycerski
od 2 do 4 maja na zamku w Iłży 
odbędzie się XI Turniej Rycerski. 
Oprócz zmagań rycerzy będzie 
można wysłuchać koncertów 
muzyki dawnej, a zamek stanie 
się miejscem historycznego jar-
marku z wyrobami dawnych 
rzemiosł. 

Program:
• 2 maja
12.00 – Rozpoczęcie turnieju – 
wręczenie glejtów
14.00 – Turniej bojowy samoje-
den i łuczniczy – eliminacje
14.00 – Pokaz konny grupy łucz-
niczej Xiążęca Drużyna
15.00 – Turniej bojowy samo-
wtór – eliminacje 
17.00 – Turniej plebejski
20.15 – Pokazy tancerzy ognia
20.45 – Bitwa wieczorna – wido-
wisko światło i dźwięk
• 3 maja
11.30 – Turniej bojowy „Zam-
czysko” 

12.30 – Turniej samojeden i 
samowtór – finały 
12.30 – Pokaz konny grupy łucz-
niczej – Xiążęca Drużyna 
14.00 – Turniej Dam
15.00 – Legenda – pokaz konny 
– Xiążęca Drużyna 
16.00 – Turniej plebejski
17.30 – Turniej plebejski
18.00 – Bojowy turniej konny 
Xiążęca Drużyna 
20.00 – Pokazy tancerzy ognia
20.30 – Bitwa wieczorna – wido-
wisko światło i dźwięk 
21.45 – Pokaz fajerwerków 
• 4 maja
12.00 – Turniej łuczniczy – fina-
ły
13.00 – Pokaz sokolniczny – 
grupa Vancos
14.00 – Pokaz konny grupy łucz-
niczej Xiążęca Drużyna
15.00 – Konkurs scenek rodzajo-
wych i walk pokazowych
16.30 – Pokaz sokolniczny – 
grupa Vancos 
17.30 – Gry plebejskie

18.30 – Bojowy turniej konny 
Xiążęca Drużyna 
20.00 – Bitwa wieczorna – wido-
wisko światło i dźwięk 
21.00 – Pokaz fajerwerków i 
zakończenie turnieju 

konkurs 
fotograficzny

Stowarzysze-
nie Zakrzew – 
Wspólna Droga i 
parafia rzymsko-
katolicka pw. św. 
Jana Chrzciciela 

zapraszają do udziału w I Diece-
zjalnym Amatorskim Konkursie 
Fotograficznym. Dla zwycięzców 
przewidziane są atrakcyjne na-
grody.

Tematy zdjęć:
– „(…) drzewo to ma owoce do-

bre do jedzenia i jest ono rozkoszą 
dla oczu (…)” (Rdz 3,6);

– „(…) trysnęły z hukiem 
wszystkie źródła Wielkiej Ot-
chłani i otworzyły się upusty nie-
ba” (Rdz 7,11b);

– „W pierwszym dniu miesią-
ca dziesiątego ukazały się szczyty 
gór” (Rdz 8,5b);

– „A gdy rozciągną obłoki nad 
ziemią i gdy ukaże się ten łuk na 
obłokach” (Rdz 9,14);

– „Spójrz na niebo i policz 
gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić” 
(Rdz 15,5);

– „A gdy słońce chyliło się ku 
zachodowi” (Rdz 15,12);

– „(…) i jak ziarnka piasku na 
wybrzeżu morza” (Rdz, 22,17).

Zgłoszenia należy nadsyłać 
do 31 maja 2008 roku pod ad-
resem: Parafia Rzymskokato-
licka pw. św. Jana Chrzciciela, 
Zakrzew 53, 26-652 Zakrzew.  
Regulamin i formularz zgło-
szeniowy do pobrania na stro-
nie www.janchrzciciel.org lub 
www.wspolnadroga.org.

zaproszenia

Akademickie Koło Caritas

Z nimi łatwiej

P rzed trzema laty studenci 
przychodzący do Ośrodka 

Duszpasterstwa Akademickiego 
przy ul. Prusa 6 i ich opiekun ks. 
Zbigniew Gaczyński zastana-
wiali się, jak mogą pomóc stu-
dentom borykającym się z pro-
blemami materialnymi. Przecież 
to oni najbardziej znali środowi-
sko akademickie, wiedzieli, kto 
– może nawet chwilowo – znaj-
duje się w trudnej sytuacji, ma 
problemy finansowe czy pocho-
dzi z wielodzietnej rodziny po-
trzebującej wsparcia. Zawiązali 
więc Akademickie Koło Caritas. 
Podczas spotkania parafial-

nych oddziałów Caritas w skar-
żyskim sanktuarium Matki 
Bożej Miłosierdzia bp Zygmunt 
Zimowski wręczył pierwszym 
członkom legitymacje, i tak po-
wstała Caritas Academica.  Od tej 
chwili jej członkowie rozpoczęli 
działalność. W swoim ośrodku 
organizowali spotkania dla dzie-
ci ze świetlic socjoterapeutycz-
nych, rozprowadzali w super-
marketach świece Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom oraz 
włączają się w akcje radomskiej 
Caritas. Jednak istotą ich dzia-
łalności jest pomoc  najbardziej 
potrzebującym wsparcia studen-
tom, a przez to integracja całego 
środowiska akademickiego.

Dzięki ich działalności w ubie-
głym roku kilkunastu studentów 
otrzymywało comiesięczne sty-
pendia  finansowe. Wtedy też we 
współpracy z diecezjalną Caritas 
i Radomskim Bankiem Żywności 
rozpoczęto akcję rozdawania 
żywności. W 2007 roku z tej po-

mocy skorzystało 180 studentów, 
a w tym roku na liście Caritas 
Academica jest ich już 250. Są to 
studenci państwowych uczelni: 
Politechniki Radomskiej, Akade-
mii Medycznej, Kolegium UMCS 
i Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego. 

W pierwszym roku działal-
ności studenci sami starali się do-
trzeć do tych najbardziej potrze-
bujących, ale teraz współpracują 
z dziekanatami uczelni, których 
pracownicy z życzliwością i zro-
zumieniem pomagają w dotarciu 
do potrzebujących. – Taka współ-
praca integruje środowisko aka-

demickie – mówi ks. Zbigniew 
Gaczyński, duszpasterz akade-
micki. – W transporcie żywności 
pomagają nam radomskie wyższe 
uczelnie oraz absolwenci. W ubie-
głym roku pomogła Prywatna 
Wyższa Szkoła Ochrony Środo-
wiska, a pierwszy tegoroczny 
transport zapewniło Wyższe Se-
minarium Duchowne. Bardzo im 
za to dziękuję. Pragnę też podzię-
kować studentom, którzy włącza-
ją się w naszą akcję i pełnią dyżu-
ry przy rozdzielaniu. Bez nich 
trudno byłoby nam nieść pomoc 
tym, którzy jej najbardziej jej po-
trzebują. Marta Deka

m
ar

ta
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ek
a

pod
patronatem
„Gościa”

Sami wiedzą, 
kto najbardziej 
potrzebuje pomocy, 
bo w tak krótkim 
czasie rozdali już 
kilkanaście ton 
żywności. Kończy się rozładunek żywności z seminaryjnego MAN-a
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G dy zaśpiewali po raz 
pierwszy, a było to na 
Wielkanoc 1948 roku, 
w kościele stały rusz-

towania. Chór „Dzwon” rósł 
i krzepł wraz ze świątynią.

– Doskonale pamiętam tamten 
pierwszy występ – wspomina Jan 

Dębowski. – Rusztowania trochę 
tłumiły dźwięk. Słuchałem z po-
dziwem. Chyba już wtedy myśla-
łem o tym, by śpiewać w tym chó-
rze. Ale wówczas byłem jeszcze 
przed mutacją. Do chóru trafiłem 
w 1956 r. Namówił mnie kolega, 
Władysław Wiaderny.

mistrz Stanisław
To on ich zebrał i uczy-

nił z nich jednolity zespół. Był 

świetnym fachowcem. Wystar-
czy wspomnieć, że przez lata był 
członkiem komisji muzycznej 
diecezji sandomierskiej. Mowa 
o organiście Stanisławie Piąt-
kowskim. Pierwsze próby orga-
nizował u siebie w domu przy 
ul. Kościelnej. Dopiero co zakoń-
czyła się wojna. Ludzie zaczy-
nali od nowa organizować swą 
codzienność. W mieście rosła 
okazała świątynia. Nad jej budo-

wą czuwał wspominany do dziś 
ks. prał. Władysław Gąsiorow-
ski. To dzieło rozpoczął jeszcze 
przed wojną. Teraz je finalizował 
i upiększał. Nie zdołał go dokoń-
czyć. Zmarł w roku 1954. Rzecz 
kontynuował nowy proboszcz, 
były więzień Dachau, ks. kan. 
Piotr Jaroszek.

Z pierwszego składu chóru 
do dziś śpiewa Hieronim Grusz-
czyński. Żyje też kilku śpiewa-
ków, ale wiek i zdrowie nie po-
zwalają im na czynne zaangażo-
wanie. – W chórze śpiewam od 
1952 r. – mówi Wiesław Regu-
ła. – Byłem wtedy w wojsku. Do 
włączenia się w próby namówił 
mnie szwagier, który śpiewał od 

Jubileusz chóru. Właśnie mija 60 lat, od kiedy po raz pierwszy 
w opoczyńskim kościele pw. św. Bartłomieja zaśpiewał chór parafialny. 
Chórzyści policzyli, że w ciągu minionych lat wystąpili  
ponad cztery tysiące razy.

Komu śpiewa 
„Dzwon”
tekst i zdjęcia
ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl

Jubilat – chór 
„Dzwon”  

z proboszczem 
ks. prał. Janem 

Wojtanem
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początku. On dziś jest chory i nie 
może śpiewać. 

kółko rolnicze  
i koronacja

Śpiew w chórze parafialnym 
w tamtych latach niósł też ze so-
bą pewne ryzyko. – Gdy trzeba 
było śpiewać w czasie Bożego 
Ciała czy w uroczystość Wszyst-
kich Świętych na cmentarzu, nie 
wszyscy chcieli i mogli się poka-
zać. Zawsze mógł zjawić się ktoś, 
kto mógł donieść i zrobić komuś 
kłopot – wspominają starsi chó-
rzyści.

Także i wyjazd chóru był nie 
lada przedsięwzięciem. – Prosi-
liśmy wtedy o pomoc na przy-
kład kółko rolnicze z Karwic, by 
było oficjalnym organizatorem 
– opowiada Jan Dębowski. Ale 
było i tak: mieliśmy wyjechać 
i wtedy ktoś powiadomił mili-
cję. Autobus został zatrzymany 
w bazie. Pan Piątkowski, Cze-
sław Otwinowski i ja zostaliśmy 
wezwani do złożenia wyjaśnień. 
Prokurator dzwonił do mojego 
kierownika w miejscu pracy, by 
złożył za mnie poręczenie. Po-
tem zapłaciliśmy karę kolegium 
na opiekę społeczną.

Pamiętnym występem chóru 
była uroczystość koronacji obra-
zu Matki Bożej Świętorodzinnej 
w Studziannie w sierpniu 1968 
roku. – Śpiewaliśmy wtedy ra-
zem z kilkoma chórami z Rado-

mia i ze Studzianny – wspomi-
na Marian Wiktorowicz. Towa-
rzyszyły nam dwie orkiestry  
ze śląskich kopalń. Do dziś pa-
miętam pochwałę, jaką pod na-
szym adresem wypowiedział 
radomski organista prof. Stefan 
Wrocławski, który dyrygował 
całością.

mijają lata
Chór dojrzewał i zmieniał 

się. Pod batutą Stanisława Piąt-
kowskiego śpiewał jako chór 
męski i mieszany. Przychodzili 
nowi członkowie. W 1974 r. no-
wym organistą został Grzegorz 
Tulin. On także został kierow-
nikiem chóru. Prowadził go do 
2007 r. W tym czasie chórzystą, 
w gronie innych, został Roman 
Benderz. – Dlaczego tu jestem? 
Bo lubię muzykę i śpiew kościel-
ny – odpowiada.

Półtora roku temu, po przej-
ściu na emeryturę pana Tulina, 
chór przejął kolejny organista, 
Michał Bociek. Szkołę organi-
stowską ukończył w Łodzi. Do 
Opoczna przyszedł z parafii Ro-
gów koło Końskich. – Jest świet-
nym profesjonalistą – mówią 
z uznaniem chórzyści. – Zna się 
na swojej robocie. 

– Cenię sobie pracę z chó-
rem – twierdzi pan Michał. – 
Panowie, choć często starsi ode 
mnie, są otwarci i życzliwi. Cie-
szę się ich chęciami i tym, że są  
w chórze z potrzeby serca. Pró-
by normalnie odbywamy raz  
w tygodniu, a gdy potrzeba, czę-
ściej. Szlifujemy stary repertu-
ar, który był śpiewany pod ba-
tutą pana Tulina, i sukcesywnie 
uczymy się nowych utworów. 
Śpiewamy na cztery głosy, ale 

wykonujemy też jedno-
głosowe śpiewy grego-

riańskie. Gdyby ktoś chciał do 
nas dołączyć, zapraszamy. Po-
trzebny jest dobry głos i słuch 
muzyczny. Spotykamy się 
w czwartki o godz. 18.30 w salce 
koło starej plebanii. 

Co na to żona?
Chór opoczyńskiej kolegia-

ty powiększa się. To cieszy pro-
boszcza, ks. prał. Jana Wojtana. 
W próby i występy angażuje się 
obecnie 34 mężczyzn. Śpiewają 
nie tylko w czasie świąt i uro-
czystości, ale też wyjeżdżają, by 
koncertować, i są zapraszani na 
śluby i pogrzeby. Członkowie 
chóru reprezentują różne za-
wody. Jest spore grono kierow-
ców. W gronie śpiewaków są też 
elektrycy, szewc, zegarmistrz, 
a ostatnio dołączyło kilku kole-
jarzy. 

Jedną z nowych „zdobyczy” 
chóru jest Jan Ceglarski. Przez 
lata był lektorem i psalmistą 
z grupy dorosłych ministran-
tów. – Moje zamiłowanie to 
śpiew, a poprzez śpiew służba 
Bogu i ludziom – mówi pan Jan. 
– Włączyłem się do wspólnoty 
chóru „Dzwon”, bo chciałem wy-
kazać się w zespole. Przyszliśmy 
z kilkoma kolegami. Co na to mo-
ja małżonka? Halince nie tylko 
to nie przeszkadza. Ona się tym 
po�prostu�cieszy.�� •

Niezastąpiona 
obecność kapłana

Ks. Andrzej 
Kuleta, kapelan 
chóru „dzwon”
– wszelkiego 
rodzaju grupy 
dzieci, młodzieży 

i dorosłych działające 
w parafiach objęte są 
troską i opieką kapłanów 
czy sióstr zakonnych. 
wśród nich znajdują się 
chóry parafialne. choć 
mają dobrych organistów, 
oczekują duszpasterza. 
każdy pobyt wśród nich 
kapłana, chociażby na 
próbach, czy też spotkanie 
po występie w czasie 
niedzielnej mszy św. 
motywuje do gorliwszej 
i owocniejszej pracy. takie 
są wnioski przeze mnie 
wyciągnięte po obserwacji 
chóru, który objąłem opieką 
duszpasterską w parafii. 
Pielgrzymka do 
sanktuarium mb bolesnej 
w licheniu pozwoliła 
zauważyć nie tylko radość 
ze śpiewu, ale też zgranie, 
dyscyplinę i rozmodlenie 
chórzystów. koncert 
chórów z opoczyńskich 
parafii oraz gości, który 
odbył się w kolegiackiej 
świątyni w okresie bożego 
narodzenia, przyniósł 
zarówno słuchaczom, 
jak i samym artystom 
satysfakcję i radość. 
trudna  cotygodniowa praca 
przynosi owoce i cieszy nie 
tylko mnie, ale wszystkich 
tworzących zespół. Potęguje 
się radość, kiedy słyszy się 
pochlebne opinie parafian, 
którym śpiew pomaga 
w lepszym przeżywaniu 
eucharystii. to wszystko 
sprawia, że chórzyści czują 
się akceptowani przez 
innych i potrzebni we 
wspólnocie parafialnej. 
trzeba dużo chrześcijańskiej 
miłości, cierpliwości 
i duszpasterskich starań, by 
w przyszłości nie zabrakło 
nowych kandydatów. troska 
duszpasterza chóru to 
także dyskretna zachęta 
do modlitwy, spowiedzi 
i komunii św. 

Organista 
Michał Bociek 
w czasie 
występu chóru 
„Dzwon”
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S tało się to za sprawą de-
cyzji podjętej 40 lat temu. 

Zadecydowano, że w Świerżach 
Górnych stanie największa pol-
ska elektrownia, opalana węglem 
kamiennym. Krótko potem wokół 
kościoła i plebanii zaczęły rosnąć 
hotele i bloki. Do osady przybyli 
ludzie z całej Polski.

milenijna świątynia
Obecny kościół poświęcił bp 

Piotr Gołębiowski. Było to 4 lip-
ca 1966 roku, w czasie obchodów  
1000-lecia Chrztu Polski. Świąty-
nię projektował architekt Włady-
sław Pieńkowski. Rosła staraniem 
trzech proboszczów: Romana 
Żywczyka, Jana Stępnia i Adama 

Sochy. Stanęła na miejscu, gdzie 
działania dwóch ostatnich wojen 
światowych doszczętnie znisz-
czyły dwa drewniane kościoły. Te 
też nie były pierwotne, bo najstar-
szy drewniany kościół w Świer-
żach został zbudowany w XII w., 
a parafia wzmiankowana jest już 
w 1191 r. jako uposażenie kolegia-
ty sandomierskiej. O Świerżach 
pisze też historyk Jan Długosz. 
W miejscu najstarszej świątyni 
w roku 1744 sufragan krakowski 
bp Michał Kunicki ufundował no-
wy drewniany kościół. To on zo-
stał zniszczony w czasie I wojny. 
Ledwo co odnowiony, podzielił 
los miejscowości, które znalazły 
się na terenie zmagań o przyczó-
łek warecko-magnuszewski.

Gdy Wisłę skuwa lód
Zna kiem prz y w iązania 

wiernych do kościoła i parafii 
są mieszkańcy wsi Antoniówka.  

Po zmianie koryta Wisła od-
dzieliła ich od parafii. Mogą tu 
przybywać promem, bo nie ma 
mostu. Gdy Wisłę skuwa lód, je-
dyna droga prowadzi przez Dę-
blin. Do kościoła jest wtedy oko-
ło 80 km. Mimo tej uciążliwości 
nawet nie myślą o związaniu 
się z inną wspólnotą. W parafii 
istnieje silna wspólnota kół Ży-
wego Różańca, liczne grono mi-
nistrantów oraz grupa neoka-
techumenalna, którą prowadzi 
wikariusz ks. Mariusz Krycia. 
Jest tu także świetlica środo-
wiskowa, gdzie – oprócz dzieci 
i młodzieży – swój kąt znaleźli 
członkowie grupy AA.

Zmiany społeczno-ustrojowe 
sprawiły, że wielu parafian wy-
jechało w poszukiwaniu pracy. 
Najwięcej z nich zatrzymało się 
w Wielkiej Brytanii i Norwegii.

 Ks. Zbigniew 
Niemirski

Panorama parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Świerżach Górnych

W cieniu największej elektrowni

Członkinie kół Żywego Różańca ze Świerży Górnych

Zdaniem 
proboszcza

gdy tylko 
zakończymy 
prace przy 
złoceniu bocznego 
ołtarza bożego 
miłosierdzia, 

sprowadzimy do parafii 
relikwie św. faustyny 
kowalskiej. wszystko 
wskazuje na to, że 
stanie się to najpóźniej 
w czerwcu. swą nadzieję 
opieram na doświadczeniu 
wielkiego zaangażowania 
parafian w prace przy 
parafii. tak było, gdy 
budowaliśmy nowy ołtarz 
główny. tu ustawiliśmy 
sześciometrowy krzyż 
z figurą triumfującego nad 
śmiercią chrystusa. mamy 
nową ambonkę i kończymy 
prace przy oświetleniu 
kościoła. oprócz ołtarza, 
chcemy też ufundować 
nową chrzcielnicę.  
Za ofiarność i otwarcie  
na nowe plany serdecznie 
wszystkim dziękuję. 
Jestem też wdzięczny 
władzom gminy za remont 
zabytkowej dzwonnicy. 
cieszy mnie życzliwość 
dyrekcji, nauczycieli 
i pracowników szkół 
z terenu parafii. a co jest 
moim marzeniem? Jest to 
myśl o lepszej niedzielnej 
i świątecznej frekwencji. 
Ufam, że krok po kroku uda 
się nam to zrealizować.

Ks. kan. Bogusław Józef 
Mleczkowski

Święcenia kapłańskie –  
4 czerwca 1977 r. wikariaty 
– szewna, olbierzowice, 
starachowice, parafie 
pw. wszystkich Świętych 
i nieustającej Pomocy nmP. 
Probostwa – tymienica, 
sławno koło radomia, 
białaczów, Parszów.  
od 2003 r. Świerże górne.

Zapraszamy  
na Msze św. 
W niedziele i święta  
– 7.00, 9.00, 12.00, 17.00.  
W kościołach filialnych: 
w Piotrkowicach – 10.30, 
w Nowej Wsi – 15.00 (sobota)
W dni powszednie – 17.00, 
17.30
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W parafii o historii 
liczącej niemal  
900 lat dokonały się 
wielkie zmiany.


