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– Byłam tu dziesięć lat 
temu, w dniu koronacji. 
Jestem tu i dziś – 
mówi pani Genowefa. 
To moje ukochane 
sanktuarium.

W gronie uczestników roczni-
cowej uroczystości stawili 

się policjanci. Tak się złożyło – a oni 
sami rozumieją to jako znak Bożej 
Opatrzności – że właśnie Ją, czczoną 
od XII w. w staroskrzyńskim obrazie, 
obrali sobie za patronkę. Stało się to 
po tym, gdy dzięki ich wielkiemu 
zaangażowaniu udało się odzyskać 
skradziony obraz.

Dziesiąta rocznica koronacji 
zgromadziła parafian i rzesze wier-
nych. Rocznicowej celebracji prze-
wodniczył bp Zygmunt Zimowski. 
To on w 2002 r., nakładając na obraz 
nowe korony, nadał sanktuarium 
nowy tytuł: Matki Bożej Pięknej 
Miłości.

– Wspominamy nasze wspól-
ne przeżycia sprzed dziesięciu lat 

– mówił w homilii bp Edward Ma-
terski. Wspominamy pełną skupie-
nia modlitwę trudnych do zliczenia 
dziesiątków tysięcy pielgrzymów. 
Dziś chcemy te nasze przeżycia od-
nowić i utrwalić.

Przed rozpoczęciem celebracji 
dokonano poświęcenia kamiennej 
płaskorzeźby, ustawionej przed 

wejściem do świątyni. Ufundowało 
ją starostwo przysuskie i wspólno-
ta parafialna. Znalazły się na niej 
słowa: „To wielka i piękna sprawa”. 
Tak o koronacji proboszczowi ks. 
kan. Andrzejowi Szewczykowi 
powiedział w czasie audiencji Jan 
Paweł II.

Ks. Zbigniew Niemirski

Nie jako niemi widzowie

Z aczęło się w Choszcznie. Potem 
było kilka polskich miast. 

Wreszcie 4 września przyszedł 
czas na Radom. Nasza katedra 
znalazła się na szlaku szczególnej 
trasy, bo łączącej koncert muzyki 
poważnej z liturgią. Orkiestra i Chór 
Stowarzyszenia Mozart 2003 w szlak 
projektu Mozart 2008 włączyli 
stolicę naszej diecezji. Na inicjatywę 
odpowiedział proboszcz katedry ks. 
prał Edward Poniewierski. I tak to 
miłośnicy muzyki poważnej mogli 
wziąć udział w łacińskiej Mszy św., 
w czasie której zabrzmiała muzyka 
Wolfganga Amadeusza Mozarta. 
Wielką pomocą w czynnym uczest-
nictwie był ekran, na którym można 
było śledzić tekst łaciński i jego polskie 
tłumaczenie. Tak to realizowało się 
zalecenie Soboru Watykańskiego II,  
by uczestnicy liturgii nie byli tylko 
jako niemi widzowie. •
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Dziesiąta rocznica koronacji w Skrzyńsku

Wielka i piękna sprawa
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Radomska katedra. W czasie wieczornej Mszy św. zabrzmiała muzyka W. A. Mozarta

Kamienną płaskorzeźbę poświęcił bp Zygmunt Zimowski. Obok  
bp Edward Materski i (pierwszy z prawej) ks. kan. Andrzej Szewczyk

krótko

Kuźnia  
ze św. Pawłem
Radom. Po wakacyjnej 
przerwie Ośrodek 
Kultu matki bożego 
miłosierdzia i Kuria 
Diecezji radomskiej 
zapraszają młodzież  
na Kuźnię. w tym  
roku spotkania dotyczyć 
będą osoby św. Pawła. 
Pierwsza Kuźnia  
odbędzie się 19 września 
o godzinie 19.00 
w kościele matki bożej 
miłosierdzia  
(Osiedle XV-lecia).

Do Matki 
Pocieszenia
Błotnica. 7 września 
w jednodniowej  
pieszej pielgrzymce  
do sanktuarium  
matki bożej Pocieszenia 
przybyło około  
500 osób. Pątnicy 
tradycyjnie wyruszyli 
sprzed radomskiej 
katedry. 
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Dyplomy  
dla najlepszych

Powiatowe 
dożynki
Wierzbica. Uroczystości dożyn-
kowe odbyły się na stadionie Klubu 
Sportowego „Orzeł”. Mszy św., pod-
czas której dziękowano za plony, 
przewodniczył bp Edward 
Materski. On także poświęcił 
dożynkowe wieńce (na zdjęciu). 
– Niech dzień dożynek będzie też 
zamyśleniem nad naszym począt-
kiem jako człowieka, dziękczynie-
niem za chrzest, który był począt-
kiem naszego życia w Chrystusie. 
Niech będzie objęciem myślą całego 
życia, dostrzeżeniem jego ciągłości, 
i postawieniem sobie najważniej-
szego pytania: z czym stanę przed 
Chrystusem, gdy przyjdzie dzień 
moich dożynek? – mówił w homilii 
ksiądz biskup. Md

Dwa powitania

Pożegnanie lata 
Opoczno. Na letniej scenie 
Miejskiego Domu Kultury odbył się 
koncert Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. Zaprezentowano wią-
zankę pieśni legionowych oraz 
współczesną muzykę wojskową. 
Koncert był częścią imprezy, którą 
zatytułowano „Pożegnanie lata”. 
 pt

Zakrzew. Z wypoczynku na kolo-
nii letniej w domu rekolekcyjnym 
Ruchu Światło–Życie w Rudniku 
nad Sanem skorzystało 56 dzieci. 
Organizatorami wyjazdu byli pro-
boszcz parafii św. Jana Chrzciciela 
w Zakrzewie ks. kan. Roman 

Adamczyk i Stowarzyszenie 
Zakrzew-Wspólna Droga. Dzieci 
uczestniczyły w codziennej 
Eucharystii, zwiedzały oko-
licę, brały udział w zajęciach 
sportowych. 

bm

Starachowice. Po raz kolejny 
w Zakopanem ks. Artur Chruślak 
zorganizował wypoczynek dla 
młodzieży z parafii NSJ. Wyjazd 
miał charakter wędrowny, 
a uczestniczyły w nim 22 osoby. 

Piękno otaczającej przyrody 
i codzienne uczestnictwo we Mszy 
św. pomogły młodzieży umoc-
nić swą wiarę i poczuć bliskość 
Boga. 

bima

Na scenie zatańczył także 
balet

Pamiątkowe zdjęcie z ks. Romanem Adamczykiem (stoi drugi 
z prawej) pod wielkim drzewem

Każdego dnia obozowicze ze Starachowic wędrowali po górach

Tradycyjnie w górach Zostały wspomnienia

Wieniawa. Mszą św. cele-
browaną przez bp. Zygmunta 
Zimowskiego rozpoczęły się 
dożynki powiatu przysuskiego. 
Istotnym elementem uroczystości 
była ceremonia dzielenia się chle-
bem (na zdjęciu). Starosta Marian 
Niemirski i wicestarosta Tomasz 
Matlakiewicz wyróżniającym się 
rolnikom z terenu powiatu wrę-
czyli dyplomy. 

mm

Jastrząb. Miejscowa wspólno-
ta parafialna powitała nowego 
proboszcza, ks. kan. Zbigniewa 
Tuchowskiego. Jednocześnie za 22 
lata posługi proboszczowskiej 
bardzo serdecznie dziękowano 
ks. kan. Tadeuszowi Lizińczykowi 
(na zdjęciu). Jednakże nie było 
to pożegnanie. Ks. Tadeusz został 
w parafii jako rezydent. Powitano 
go także jako prałata, bo tę god-
ność – na prośbę bp. Zygmunta 
Zimowskiego – otrz y mał 
od Benedykta XVI. 
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Finisaż wystawy Krystyny Joanny Szymańskiej

Potem Sorrento

W sali wystawienniczej zebra-
li się znajomi, przyjaciele, 

wielbiciele talentu artysty plasty-
ka w zakresie rysunku i malarstwa 
– Krystyny Joanny Szymańskiej. 
Okazją do wspólnego spotkania 
był finisaż wystawy jej prac z ostat-
niego okresu twórczości. Wystawa 
była częścią większej ekspozycji, 
która zostanie zaprezentowana we 
włoskim Sorrento. 

Dwa światy
Pani Krystyna urodziła się 

13 marca 1954 roku w Radomiu. 
Ukończyła Instytut Wychowania 
Artystycznego na UMCS w Lubli-
nie. Dyplom z grafiki warsztatowej 
uzyskała w 1980 roku, w pracowni 
prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. 
Swoje prace prezentowała na trzy-
dziestu trzech wystawach zbioro-
wych i siedmiu indywidualnych. 
Żyje bardzo intensywnie i jak sama 
mówi, doba jest dla niej zbyt krótka, 
żeby mogła zrealizować to wszyst-
ko, co sobie zaplanowała. 1 września 
przeszła na emeryturę. Wcześniej 
pracowała zawodowo jako nauczy-
ciel rysunku i malarstwa w Szkole 
Plastycznej, będąc równocześnie 
dyrektorem tej szkoły. – Rano ad-
ministrowałam, po południu uczy-
łam dzieci. Z jednej strony mocno 

stoję na ziemi, z drugiej zaś jestem 
artystką i bujam w obłokach. Żyję 
w dwóch światach jednocześnie. 
Po przyjściu do domu oddycham, 
przekraczając jego próg wchodzę 
w inny świat i robię zupełnie coś 
innego – mówi artystka. Obecny 
na finisażu wiceprezydent Ry-
szard Fałek podziękował Krysty-
nie Szymańskiej za jej 25 lat pracy 
pedagogicznej i trud nauczycielski  
w wychowaniu dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do kierowanego 
przez nią Ogniska Plastycznego 
i Szkoły Plastycznej.

W pracowni
Pani Krystyna sama prowadzi 

dom, wypełniając wszystkie zwią-
zane z tym zadania i obowiązki. 
Jest też skarbnikiem Radomskiego 
Okręgu ZPAP. Swoje prace two-
rzy nocami, a czas, który na nie 
poświęca, traktuje jako odpoczy-
nek i wytchnienie od zmartwień 
całego dnia.

– Zarzucono mi kiedyś, że jest 
dużo literatury w mojej sztuce, 
i postanowiłam z tego zrobić atut 
– opowiada K. Szymańska. Zbli-
żyłam się bardzo do literatury. 
Poprzednia wystawa to „Księga 
wierszem malowana”. Moje prace 
powstają równocześnie z czytaniem 

książek. Korzystam z biblioteki dla 
osób niewidomych, która jest filią 
biblioteki miejskiej. Wypożyczam 
sobie książki i przy takiej książce 
czytanej przez lektora powstają 
moje obrazy. Zapamiętane zda-
rzenia, zasłyszane i przeczytane 
informacje mieszają się z wyobra-
żeniami, marzeniami i widziadłami 
sennymi. To mój świat wyobraźni. 
Zapisuję na papierze wszystko, co 
ważne, w sposób, który lubię naj-
bardziej – rysując. 

Przyjaciele
Pani Szymańska jest drobną, 

energiczną i pogodna kobietą. Cie-
pło odbierana jest zarówno ona 
sama, jak i jej prace. – Twórczość 
bardzo delikatna, nastrojowa, 
damska. Smaczna kolorystycznie. 
Krystyna jest bardzo miła, otwar-
ta i koleżeńska. Asertywna. Potra-
fi rozładować napięcia i konflikty. 

To swoiste ciepło przenosi na swo-
je prace – mówi artysta plastyk 
Jerzy Kutkowski. 

Jej rysunki są pełne kresek, 
znaczków, pasków ornamentów 
nanoszonych za pomocą wałka, 
a wszystko to uzupełniane re-
alistycznymi przedstawieniami 
rzeczywistego świata. 

– Krystyna Szymańska nie-
ustannie zaskakuje. Jej twórczość 
zmienia się w sposób bardzo in-
trygujący, interesujący i o ile czę-
sto tak bywa, że przychodząc na 
kolejne wystawy któregoś ze zna-
nych mi artystów, oglądam pra-
ce nowe, ale będące kontynuacją 
starych – to w przypadku pani 
Krystyny jest inaczej. Zaskakuje 
bardzo pozytywnie. I to jest zna-
komite – podsumowuje kierow-
nik Muzeum Sztuki Współczesnej 
Mieczysław Szewczuk.

Krystyna Piotrowska
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Przez dwa miesiące w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Radomiu można było oglądać 
wystawę rysunku pod intrygującym tytułem 
„Okruchy nierzeczywistości”. Autorka tych 
rysunków tworzy nocami, zainspirowana 
czytaną literaturą.

Krystyna Joanna 
Szymańska.
Z prawej: wystawa 
„Okruchy nierzeczywistości”
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Jubileusz 120 lat parafii w Bliżynie

Stare i nowe sobie nieobce

T a ocena fachowca dotyczyła 
jubileuszowego koncer-

tu, a dokładniej nabożeństwa 
nieszporów, które w warstwie 
muzycznej przygotował Tomasz 
Piętak, a liturgicznie przewod-
niczył im bp Zygmunt Zimowski. 
Wystąpili artyści Warszawskiej 
Opery Kameralnej, Filharmonii 
Narodowej w Warszawie, kwin-
tet smyczkowy z Radomia oraz 
organista Patryk Lipa. 

Ale przecież tę samą ocenę 
trzeba wystawić każdej inicjaty-
wie związanej z jubileuszem. Wpi-
sał się w jego obchody I Bliżyński 
Rajd Rowerowy oraz I Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Probosz-
cza. Miłośnicy aktywnego wypo-
czynku znaleźli w tych imprezach 

okazję do realizacji swych ambicji 
i oczekiwań. – W turnieju pił-
karskim wzięło udział dziesięć 
drużyn, informuje wikariusz, ks. 
Witold Gawlik. W finale wygrali 
piłkarze z KS Bliżyn. Puchar Fair 
Play zdobyła drużyna Wojtyniów, 
a najlepszym strzelcem został 

Norbert Witkowski. Pomysło-
dawcami turnieju byli Sławomir 
i Natalia Młodawscy.

Spojrzenie wstecz
Cenna dla miłośników prze-

szłości była jubileuszowa wysta-
wa zorganizowana w drewnianej 
świątyni św. Zofii. – Z okazji 120. 
rocznicy istnienia parafii zorgani-
zowaliśmy wystawę prezentującą 
najcenniejsze z parafialnych za-
bytków – mówi Marek Gula, jeden 
z organizatorów. Została opatrzo-
na tytułem „Z dziejów bliżyńskiej 
parafii”. Na wystawie pokazano 
cenne i zarazem najstarsze eks-
ponaty: szaty liturgiczne, ornaty 
i kapy, stare księgi oraz fotogra-
fie najcenniejszych przedmio-
tów, które   parafia posiada. 
– Oglądanie tych eksponatów 
rodzi swoiste poczucie dumy, że 
jesteśmy potomkami tak wspania-
łej przeszłości – mówi oglądający 
wystawę Józef Gula. – Jestem za-
skoczony ich ilością.

W ramach rocznicowych 
obchodów bliżyńscy parafianie 
zgromadzili się wieczorem na 
starym cmentarzu, by modlić się 
za fundatorów, założycieli i dusz-
pasterzy parafii. Znajdują się tu 
mogiły księży: Stanisława Ciźli, 
Wincentego Cyrańskiego i Roma-
na Siudka. Dopełnieniem spojrze-
nia w chlubną przeszłość była sesja 
popularnonaukowa dotycząca po-
czątków i przeszłości parafii. 

– Jubileuszowe obchody – mówi 
ks. Stanisław Wlazło, proboszcz 
parafii – zakończymy parafialną 
pielgrzymką do Wilna. Wyrusza-
my w końcu września. 

Paweł Tarski

– Gratulacje 
pomysłodawcom 
i wykonawcom,  
a ks. proboszczowi 
chwała za takie 
jubileuszowe 
nabożeństwo  
z okazji 120-lecia 
parafii – mówi  
ks. Wojciech Szary, 
przewodniczący 
Diecezjalnej Komisji 
do spraw Śpiewu 
i Muzyki  
Kościelnej. 

Marek Gula pokazuje 
najstarszą z ksiąg, jakie 
posiada parafia – mszał 

wydany w roku 1652
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Uroczyste nieszpory 
w bliżyńskim kościele 
wykonali artyści  
z Warszawy
Na górze: Uczestnicy 
I Bliżyńskiego Rajdu 
Rowerowego
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zaproszenia

Badania mammograficzne
Caritas Diecezji Radomskiej informuje, że 
w najbliższym czasie badania mammogra-
ficzne będą prowadzone w następujących 
miejscowościach:
16 września – Radom (Gołębiów II, parafia 
pw. św. Piotra) 
17 września – Radom (Zamłynie, parafia pw. 
Kazimierza)
19 września – Radom (Michałów, parafia 
pw. Łukasza)
20 września – Radom (Janiszpol, parafia pw. 
św. Pawła)
Badania są bezpłatne. Mogą z nich skorzystać 
kobiety w wieku od 50 do 69 lat.

Festiwal
21 września o 16.00 w kościele pw. św. 
Piotra i św. Andrzeja w Jedlińsku w ramach 
XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej Radom–Orońsko 
2008 zostanie wystawiony spektakl słowno-
-muzyczny „Kształtem miłości piękno jest”. 
Wystąpią Jerzy Zelnik (recytacja) i Robert 
Grudzień (organy).

Rocznica koronacji
28 września o 11.30 w sanktuarium Matki 
Bożej Świętorodzinnej w Studziannie będzie 
sprawowana Msza św. z okazji 40. rocznicy 
koronacji cudownego obrazu. Aktu tego doko-
nali: kard. Stefan Wyszyński, kard. Karol 
Wojtyła i bp Piotr Gołębiowski – dzisiaj słu-
dzy Boży. Będzie to okazja do modlitwy o ich 
rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy. 

Duszpasterstwo Rodzin 
zaprasza
27 i 28 września organizowana jest 
Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw 
i Rodzin na Jasną Górę. Rozpoczyna się 
w sobotę o godz. 15.00. Zakończenie następ-
nego dnia Mszą św. o godz. 11.00 na wałach 
jasnogórskich. 
28 września odbędzie się Ogólnodiecezjalna 
Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do sank-
tuarium Matki Bożej Świętorodzinnej 
w Studziannie. Pielgrzymka jest organizowa-
na w ramach przygotowania do synodu naszej 
diecezji. Wpisuje się też w 40. rocznicę koro-
nacji obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej. 
Duszpasterstwo Rodzin organizuje wyjazd 
autokarowy z Radomia (ul.Reja) o godz. 
8.00. Bliższe informacje można uzyskać 
w Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa 
Rodzin, Radom, ul. Malczewskiego 1, telefon 
048/ 340 62 35. Ośrodek czynny jest w ponie-
działek i czwartek od godz. 10.00 do 16.00 oraz 
we wtorek i środę od godz. 13.30 do 16.00.

Integracyjny festyn w Przysusze

Urodziny „Opoki”
Niosą pomoc nie tylko 
uzależnionym, ale też 
dzieciom i niepełnosprawnym.

P rzed dziesięciu laty w Przysusze po-
wstało Stowarzyszenie Abstynentów 

Klubu „Opoka”. Dziś liczy ponad trzydziestu  
członków i jest jedną z największych orga-
nizacji pozarządowych na terenie powiatu 
przysuskiego. Prezes Włodzimierz Krupa 
i skarbnik Janusz Czubak działają w nim od 
początku.

Początkowo swoją działalność stowarzy-
szenie ograniczało do pracy na rzecz osób 
uzależnionych i rodzin z problemami alkoho-
lowymi. Z biegiem lat rozszerzało swoją dzia-
łalność. Obecnie pomaga nie tylko uzależnio-
nym, ale również osobom niepełnosprawnym 
i dzieciom. Organizuje różnorodne imprezy, 
wycieczki i biwaki. – Prowadzimy Warsztaty 
Terapii Zajęciowej dla osób niepełnospraw-
nych w Przysusze i Lipinach, dwie świetlice 
integracyjne dla osób niepełnosprawnych i 
ich pełnosprawnych rówieśników, świetli-
ce środowiskowe w Przysusze, Odrzywole, 
Klwowie i Wymysłowie oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Ruskim Brodzie – infor-
muje Janusz Czubak. 

Swoją działalnością stowarzyszenie 
obejmuje mieszkańców całego powiatu 

przysuskiego. Na zajęcia Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej dowożonych jest stu dziesięciu 
mieszkańców wszystkich gmin. Do świetli-
cy środowiskowej w Przysusze codziennie 
przychodzi od 80 do 120 dzieci, a do pozosta-
łych około 40. W świetlicach mają bezpłatny 
dostęp do Internetu. Dziećmi opiekuje się 
wykwalifikowana kadra, wśród nich są psy-
cholodzy i pedagodzy. Uczniowie mogą liczyć 
na pomoc w odrabianiu lekcji. W świetlicach 
realizowane są też różne programy i zajęcia 
socjoterapeutyczne, na które zapraszani są 
specjaliści. – Nie mamy problemu z fachową 
kadrą. Wiele osób chce pomóc i przyczynić 
się do tego, by zapewnić dzieciom bezpie-
czeństwo i zapełnić im wolny czas – mówi 
pan Janusz.

Stowarzyszenie Abstynentów Klu-
bu „Opoka” z okazji 10-lecia istnienia  
zorganizowało festyn integracyjny, na 
którym bawili się podopieczni placówek 
pozostających pod ich opieką oraz miesz-
kańcy Przysuchy. Obecni byli też przedsta-
wiciele władz oraz sponsorzy i przyjaciele.  
Były stoiska z pracami wykonanymi przez 
osoby niepełnosprawne i dzieci ze świetlic. 
Na scenie zaprezentowali się uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Szydłow-
ca, Sienna, Lipska, Drzewicy i Tomaszowa. 
Wystąpił też zespół Vasyl  Junior & Cygańskie 
Gwiazdy.  Marta Deka
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Cygańskie rytmy porwały uczestników festynu do tańca
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N ie tylko przed wiekami, ale także 
i dziś dzieją się tu rzeczy niezwy-
kłe. Od czasu koronacji, która miała 
miejsce 10 lat temu, kilka par mał-

żeńskich wyprosiło dar macierzyństwa i oj-
costwa, choć medycyna nie dawała żadnej 
nadziei. Za przyczyną Matki Bożej dokonują 
się też trudne do wytłumaczenia nagłe po-
wroty do zdrowia.

Oczko Panny maryi
Historyk ks. Jan Wiśniewski pisze, że tak 

nazywano Piotra Włostowica Dunina. Był 
to urzędnik wysoko postawiony na dworze 
Bolesława Krzywoustego. Za swe zasługi na 
własność otrzymał Skrzyńsko. Był człowie-
kiem surowym, wymagającym i odważnym. 
Stąd nie bał się upominać księcia Władysława, 
zwanego później Wygnańcem, i jego żony. 
W zemście za to został oślepiony i odcięto 

mu język. Jan Długosz napisał, że kiedy Piotr 
modlił się w swym domu przed obrazem 
Matki Bożej, został cudownie uzdrowiony. 
W dowód wdzięczności rozpoczął budowę 
kościołów w różnych miejscach Polski, rów-
nież w Skrzyńsku, gdzie  umieścił cudowny 
obraz Matki Bożej. Sława tego miejsca zaczęła 
sięgać coraz dalej i coraz liczniej przybywali 
tu pielgrzymi. Działy się cuda, a wdzięczni 
ludzie zostawiali liczne wota. Przypinano je 
wprost do obrazu. – Gdy zdjęto z niego XVIII-
wieczne srebrne pozłacane sukienki – mówi 
kustosz sanktuarium ks. kan. Andrzej Szew-
czyk – konserwatorzy doliczyli się około sied-
miuset śladów po przypinanych wotach. To 
świadczy o kulcie, ale także przyczyniło się do 
zniszczenia obrazu. Konserwatorzy znaleźli 
też coś jeszcze. Gdy w 1992 roku przeprowa-
dzali konserwację, odkryli, że pod obecnym 
wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem jest 
starszy obraz. Dawniej nie znano sztuki kon-
serwowania obrazów. Gdy ulegały zniszcze-
niu, malowano na nich nowy wizerunek. Tak 
więc dziś, choć w zmienionej formie, stajemy 
przed tym samym obrazem, przed którym 
modlił się Piotr Dunin.

Brakowało wody
Kult Matki Bożej w Skrzyńsku był bardzo 

żywy i powszechny. Szczególnie rozwinął się 
w XVIII wieku. Na odpusty 8 września przy-
bywało nawet trzydzieści tysięcy pątników. 
Stary kościół nie wystarczał. Pojawiła się 
myśl o budowie nowego. Jego fundatorem 
był Karol Szydłowski. Budowa rozpoczęła się 
w roku 1760 i trwała do 1811. W czasie prowa-
dzenia prac dwukrotnie uzyskano zgodę pry-
masa Gabriela Podoskiego na przetopienie 
wotów, by uzyskane w ten sposób fundusze 

przeznaczyć na doposażanie świątyni.  
Wraz z budową kościoła powstała tu orkie-
stra. Jej fundatorką była żona Karola, Wik-
toria Szydłowska. Ofiarowała Matce Bożej 
swój majątek, który zapewnił utrzymanie 
pięciu orkiestrantom. W zamian za to mieli 
codziennie przynajmniej pół godziny grać 
na chwałę Matki Bożej i zapewniać oprawę 
muzyczną w te dni, gdy do Skrzyńska przy-
chodzili pielgrzymi. – Zachował się wyraźny 
przekaz – mówi ks. Szewczyk – że w poprzed-
nich wiekach do Matki Bożej w Skrzyńsku 
przybywało więcej pątników niż na Jasną 
Górę. 

Skrzyńsko. Od XII wieku 
znane jest jako miejsce 
łask otrzymywanych 
przed obrazem Matki 
Bożej Staroskrzyńskiej.

tekst
Marta Deka

mdeka@goscniedzielny.pl

ks. Zbigniew Niemirski
zniemirski@goscniedzielny.pl

Matka Pięk nej Miłości

Uroczystość przekazania 
staroskrzyńskiego wizerunku 

komendom policji.
Powyżej z lewej: 

Obraz Matki Bożej Staroskrzyńskiej
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Jeszcze u początków XX wieku 
napływ pątników był tak wielki, że 
w studniach w Skrzyńsku brakowało 
wody. Kustosz wspomina, jak w ubie-
głym roku spotkał pielgrzyma ze Stą-
porkowa, mężczyznę w podeszłym 
wieku. – Proszę księdza, mówił mi 
z przejęciem, ja tu teraz przyjechałem, bo 
mnie wnuczek przywiózł. Ale pamiętam czasy 
przedwojenne, kiedy żeśmy tu na pieszo ze Stą-
porkowa przychodzili. Szliśmy z chorągwiami. 
To były prawdziwe pielgrzymki o proszonym 
chlebie i o wodzie – relacjonuje.

To w okresie międzywojennym pojawiła 
się pierwsza wyraźna prośba o koronację. 
W archiwum kurii sandomierskiej zachował 
się list ks. Jana Wolskiego, w którym pisał: 
„Błagam i proszę wszystkie władze duchowne 
o łaskawą pomoc, abym mógł doczekać dekre-
tu, że Matka Najświętsza jest cudowna. Na 
spełnienie tej prośby przyszło czekać niemal 
osiemdziesiąt lat”.

Zawitaj, królowo
Po II wojnie światowej władze komuni-

styczne uczyniły wiele, aby pomniejszyć rangę 
Skrzyńska. Zlikwidowano gminę, zamknięto 
bibliotekę, przedszkole i ośrodek zdrowia. 
Nie oszczędzono też orkiestry. W ramach 
tzw. reformy rolnej odebrano jej majątek. Po 
niemal dwustu latach zamilkła. Mimo to nie 
zanikła cześć do Matki Bożej, pielgrzymi wciąż 

przyjeżdżali i nadal myślano o ko-
ronacji. – W 1995 roku – wspomina 
ks. Szewczyk – bp Edward Mater-
ski wręczył mi nominację probosz-
czowską do Skrzyńska. Prosił wtedy, 
abym zajął się przygotowaniem i zor-
ganizowaniem uroczystości korona-

cji. Dzięki zaangażowaniu bp. ordynariusza 
sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia ze 
strony Stolicy Apostolskiej przebiegły bardzo 
szybko. 

I wreszcie nadszedł długo oczekiwany 
dzień. Od rana 6 września 1998 roku udeko-
rowanymi drogami nadciągały do Skrzyńska 
liczne rzesze pielgrzymów. Na placu przed 
polowym ołtarzem zgromadziło się około sto 
tysięcy wiernych. Uroczystości  koronacyjnej 
przy udziale dwudziestu biskupów i rzeszy 
kapłanów przewodniczył prymas Polski 
kard. Józef Glemp. Nad placem zabrzmiała 
pieśń: „Zawitaj, Królowo, byś Ty Panno miła, 
Skrzyńsko ozdobiła, gdyż w złotej koronie 
Twe widzimy skronie”. Po koronacji znacznie 
ożywił się kult Matki Bożej Staroskrzyńskiej. 
Liczniej przybywali pielgrzymi. 

Niespełna trzy lata po uroczystości, w nocy 
z 24 na 25 czerwca 2001 roku dokonano włama-
nia do kościoła i zrabowano obraz. Natychmiast 
podjęto akcję poszukiwawczą. Zaangażował się 
w nią bp Jan Chrapek. Jednocześnie w sanktu-
arium zanoszono modlitwy w intencji odnale-
zienia wizerunku. W każdej komendzie policji 

pojawiło się zdjęcie poszukiwanego obrazu. 
Odnaleziono go już po czterech dniach w War-
szawie na Pradze. Niestety, nie było ram ani 
koron. Mimo to zapanowała radość. – Policjanci 
z Komendy Stołecznej w Warszawie – mówi 
kustosz – określili odnalezienie obrazu jako 
nieprawdopodobne i cudowne. Sami bardzo 
to przeżyli i Matkę Bożą Staroskrzyńską obrali 
za swoją patronkę w walce z przestępczością, 
a poświęcone w sanktuarium kopie cudow-
nego obrazu zawisły w Komendach: Głów-
nej, Stołecznej, Mazowieckiej i Powiatowej 
w Przysusze. Rozpoczęły się przygotowania 
do uroczystości nałożenia nowych koron. Od-
były się one 1 września 2002 roku. Obrzędowi 
przewodniczył bp Zygmunt Zimowski, który 
tego dnia Matkę Bożą Staroskrzyńską nazwał 
Matką Pięknej Miłości.

Sanktuarium jest celem licznych piel-
grzymek. Nie licząc wiernych naszej diecezji, 
a szczególnie regionu przysuskiego, przy-
jeżdżają tu mieszkańcy Puław, Nałęczowa, 
Lublina, Łodzi, Warszawy, Krakowa i wielu 
miast Śląska. Są to zarówno przyjazdy auto-
karowe, jak i wizyty prywatne. – Pielgrzymi 
szczególnie licznie przyjeżdżają w soboty, 
niedziele i święta maryjne. Wtedy widzę, że 
na Mszach św. połowa uczestniczących nie 
jest z naszej parafii – mówi ks. Szewczyk. 
 •

Matka Pięk nej Miłości

Pociąga 
do szukania piękna

Bp Zygmunt Zimowski
– w dniu powtórnego 
nałożenia koron na 
wizerunek matki bożej 
staroskrzyńskiej nazwałem 
ją matką Pięknej miłości. 

Do tego dopowiedzenia w nazwie 
sanktuarium skłoniło mnie to, że nasze 
sanktuaria mają takie dopowiedzenia. 
maryję w błotnickim sanktuarium 
czcimy jako matkę bożą Pocieszenia, 
a w czarnej oddajemy jej cześć jako 
wychowawczyni. 
staroskrzyński obraz jest po prostu 
piękny i w sposób naturalny pociąga 
do szukania piękna. Piękno zaś zawsze 
jakoś łączy się z miłością. matka Pięknej 
miłości to tytuł jakim jan Paweł ii 
obdarzył maryję w czasie koronacji 
w łomży. Ojciec Święty był tam po 
nawiedzeniu radomia w 1991 r.  
Patrząc na jej wizerunek, Papież 
modlił się wtedy w słowach aktu 
oddania: „bądź matką Pięknej miłości 
dla nas wszystkich, dla małżonków 
i dla młodzieży! ukoronowałem cię 
koroną pięknej miłości i ja tę całą 
sprawę dobrej, czystej, szlachetnej, 
prawdziwej miłości Polaków oddaję 
tobie, a ty czuwaj nad nimi, czuwaj po 
macierzyńsku!”.

Obrzędowi 
koronacji 
przewodniczył 
kard. Józef 
Glemp. Obok 
bp Edward 
Materski
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W wykazie ponad  
10 tysięcy polskich 
parafii jest tylko 
jedna, której 
patronuje  
św. Geroncjusz  
– to parafia 
w Sławnie.

T en mnich, biskup i męczen-
nik – tak mało u nas znany, 

że pomija go nawet wydana przez 
KUL wielotomowa „Encyklopedia 
Katolicka” – został w 504 r. ścięty 
za to, że stanął w obronie papieża 
Symmacha atakowanego przez 
heretyków. Skąd ten patron? 
Dostępne dziś źródła milczą. Może 
miał do niego szczególne nabożeń-
stwo ksiądz Bernard, budowniczy 
drewnianego kościoła z XVI w.? 
A może było to wcześniej, bo para-
fia w Sławnie swymi początkami 
sięga XII w.

Uczniowska pielgrzymka
Gdy zbliża się czas wakacji, 

uczniowie ruszają na pielgrzym-
kę. Celem jest sanktuarium Chry-
stusa Cierniem Koronowanego 

w Paradyżu. W marszu uczniom 
towarzyszą nauczyciele i wycho-
wawcy. Skąd takie zaangażowa-
nie? – To efekt tutejszej głębokiej 
pobożności – mówi proboszcz, 
ks. Adam Stępień. Ta zaś ma swój 
głęboki rys maryjny. W parafii 
modlitewne zaplecze stanowią 
koła różańcowe, w które angażują 
się także mężczyźni. Każdej środy 
wierni gromadzą się na nabożeń-
stwo do Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy. W niedziele i święta 
w przeżywanie liturgii włącza 
się parafialna schola. Natomiast 
wrażliwość na potrzeby bliźnich 
realizuje się w zaangażowaniu 
w prace domu dziennej opieki dla 
niepełnosprawnych w Olszowcu. 
W ośrodku trwają prace, by tę in-

stytucję przekształcić w ośrodek 
pomocy całodobowej.

Wniebowzięta
Budowa obecnego kościoła 

w XIX w. oraz zaangażowanie 
w formację religijną sprawiły, 
że św. Geroncjusz stał się dru-
gorzędnym patronem parafii. 
Główny odpust parafialny ma 
miejsce w połowie sierpnia, 
gdy w liturgicznym kalendarzu 
Kościoła obchodzona jest uro-
czystość Wniebowzięcia Matki 
Bożej. Dopełniają go parafialne 
dożynki. Mimo zmian, jakie do-
tykają tutejszą społeczność, pa-
rafianie nadal są mocno związani 
z rolnictwem.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. św. Geroncjusza i Wniebowzięcia NMP w Sławnie koło Opoczna

Bodajże jedyna

Zdaniem 
proboszcza

– Patrząc na 
prace materialne 
w kościele, które 
trzeba będzie 
wykonać, mogę 
powiedzieć, 

że czeka nas ich sporo. 
Z tych najbliższych chcemy 
dokończyć montowanie 
nowych ławek w kościele 
i wymienić instalację 
elektryczną. ale jestem 
pewien, że damy 
radę to zrobić. takie 
przekonanie opieram 
na dotychczasowym 
doświadczeniu.  
malowaliśmy ogrodzenie 
kościoła, odnawialiśmy 
elewację świątyni, 
remontowaliśmy organy 
i porządkowaliśmy 
otoczenie kościoła oraz 
terenu wokół plebanii. nasi 
parafianie zawsze stawali 
na wysokości zadania. 
nasze przedsięwzięcia 
wspomagały instytucje: 
miejscowa rada gminy  
z wójtem tadeuszem 
wojciechowskim na czele 
oraz firma atlas. wspomogli 
nas przy organizowaniu 
parkingu przy kościele, dbają 
o porządek na miejscowym 
cmentarzu. to wszystko 
łączy się z zaangażowaniem 
całej wspólnoty. Za 
wszystko wszystkim pragnę 
serdecznie podziękować. 
moją wdzięcznością 
ogarniam też miejscowe 
szkoły, ich dyrekcje 
i wszystkich pracowników.

Ks. kan. Adam Stępień

Święcenia kapłańskie –  
10 czerwca 1972 r. wikariaty – 
Policzna, Przysucha, parafia pw. 
nsj w skarżysku-Kamiennej, 
parafia pw. św. bartłomieja 
w Opocznie. Probostwa – 
mroczków i od 2001 r. sławno 
koło Opoczna.

Zapraszamy  
na Msze św. 
W niedziele i święta 
– 8.30, 10.00, 12.00, 
16.00
W dni powszednie – 
6.30, 7.00

Wielu parafian utrzymuje się z rolnictwa. Stąd ważną uroczystością w życiu parafii  
są doroczne dożynki
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