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Po koncercie zbierano 
datki na pomoc dla 
12-letniej Natalii chorej 
na białaczkę. 

T o był kolejny akt spełniania 
testamentu bp. Jana, który nie 

chciał kwiatów dla uczczenia swej 
pamięci, ale prosił, by wspomagano 
potrzebujących.

Krzysztof Penderecki wystąpił 
w radomskiej katedrze po raz trzeci. 
Pierwszy raz był tutaj krótko przed 
śmiercią bp. Jana Chrapka. I wtedy 
powstała przedziwna i mocna więź 
z miejscem, a przede wszystkim z 
osobą biskupa, który chciał, by jego 
ślady przetrwały go. – Bp Jan Chrapek 
był wielką indywidualnością, a przy 
tym dobrym człowiekiem, dlatego z 
radością tutaj przyjeżdżam. Mam tu 
wszystko, co muzyk lubi najbardziej, 
spokój i ciszę – mówił Krzysztof Pen-
derecki. Po raz drugi wielki kompozy-
tor i dyrygent wystąpił w radomskiej 
katedrze w 2006 r. Uświetnił wtedy 
obchody 30. rocznicy radomskiego 

protestu robotniczego z 1976 r. i piątej 
rocznicy śmierci bp. Jana.

W czasie trzeciego koncertu „Or-
kiestra Sinfonetta Cracovia” wykona-
ła utwory Krzysztofa Pendereckiego, 
rozpoczynając od „Agnus Dei”, napi-
sanego dla uczczenia pamięci kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Prof. Pende-
recki dyrygował też utworami Piotra 

Czajkowskiego, ulubionego kompozy-
tora bp. Chrapka.

Organizatorami koncertu byli: 
NSZZ „Solidarność” Ziemia Radom-
ska, parafia katedralna w Radomiu, 
prezydent miasta Radomia, Fundusz 
im. bp. Jana Chrapka oraz Caritas Die-
cezji Radomskiej.

Ks. Zbigniew Niemirski

Podzieliliśmy się posiłkiem

W akcji Banku Żywności „Podziel 
się posiłkiem” bierzemy udział 

pierwszy raz. Jest bardzo fajnie. 
Cieszy nas to, że ludzie wychodzą-
cy z marketu wrzucali do naszych 
koszy dużo produktów – mówią wo-
lontariusze ze specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego przy ul. 
Grzecznarowskiego w Radomiu. 
Kwestowali w supermarkecie E. 
Leclerc. Stali się częścią 30-tysięcz-
nej armii osób zbierających produkty 
żywnościowe w sklepach całej Polski. 
Marzeniem organizatorów kolejnej 
akcji Banku Żywności było zebra-
nie produktów, które wystarczą na 
sporządzenie miliona posiłków dla 
niedożywionych dzieci. Ta zbiór-
ka to ważna zachęta do obchodów 
65. Tygodnia Miłosierdzia, który 
rozpoczyna się 4 października. 
Przyświecać mu będzie hasło: 
„Otoczmy troską życie”. •
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Radom. Konserwy, makarony, olej, mąka i cukier – te produkty najczęściej wrzucano do naszych 
koszów – mówią radomscy wolontariusze
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Krzysztof Penderecki, największy współczesny polski kompozytor  
i dyrygent, wystąpił w naszej katedrze po raz trzeci

Koncert pamięci bp. Jana Chrapka

Krzysztof Penderecki w katedrze
krótko

Mistrz
Radom. Tegoroczny 
maturzysta michał 
Dzierżak zdobył tytuł 
radomskiego mistrza 
Polskiej Ortografii 
2009. Popełnił zaledwie 
trzy błędy. wyłoniony 
został spośród dwustu 
dziewiętnastu piszących 
radomskie dyktando. 

Patron szkoły
Skarżysko 
Kamienna. 
gimnazjum nr 3 
otrzymało imię 
gen. Antoniego Hedy 
„szarego”. 
na uroczystości obecni 
byli członkowie rodziny 
szarego: jego córka 
Teresa Heda- 
-snopkiewicz 
i siostrzeniec 
Antoni Heda. 
w budynku gimnazjum 
odsłonięto tablicę 
upamiętniającą 
patrona szkoły.
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Informacje z terenu  
całej diecezji radomskiej:  

www.diecezja.radom.pl
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Maraton  
rowerowy
Radom. Ponad 1000 osób stanęło 
na starcie XII edycji Mazovia MTB 
Marathon na radomskim lotnisku. 
Impreza nosiła nazwę I Radomski 
Maraton Rowerowy. Przygotowano 
trzy dystanse: hobby, mega i giga. 
Trasa była bardzo urozmaicona. 
Zawodnicy musieli przeprawiać się 
przez kładki, mostki i przepusty 
pod wiaduktami. Na czele dystansu 
hobby wyruszył prezydent Andrzej 
Kosztowniak. Nie bez powodu XII 
edycja Mazovii odbyła się w Rado-
miu. Organizuje się tu dużo akcji 
promujących bezpieczną jazdę na 
rowerze. To wszystko przemawia 
za tym, że I Radomski Maraton 
Rowerowy stanie się cykliczną 
imprezą. kk

Ku czci 
proboszczów

Krzyżanowice. Z inicjatywy 
proboszcza parafii pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP ks. dr. Zdzisława 
Kałuzińskiego, w ścianę kościoła 
wmurowana została pamiątko-
wa tablica ku czci proboszczów 
Krzyżanowic – męczenników: ks. 
Andrzeja Koziczkowskiego (1849–
1856) – za działalność patriotycz-
ną w 1856 roku skazanego na 30 
lat katorgi na Syberii, ks. Kornela 
Kaczmarskiego (1857–1863) – za 
udział w powstaniu stycznio-
wym zesłanego do kopalni srebra 
w Akatni w Mandżurii oraz ks. 
Juliana Dusińskiego (1936–1952) – 
budowniczego obecnej świątyni, 
kapelana Armii Krajowej, u któ-
rego podczas II wojny światowej 
na plebanii w Krzyżanowicach 
kwaterował sztab „Szarego” gen. 
Antoniego Hedy; po wojnie prze-
śladowanego przez Urząd Bez-
pieczeństwa. Tablicę ufundował  
A. Mostowski z Alojzowa. mm
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Pamiątkową tablicę 
poświęcił ks. płk dr Leonard 
Nałęcz Sadowski, były szef 
Oddziału Duszpasterskiego 
Kurii Polowej Wojska 
Polskiego w Warszawie

Na trasie maratonu  
na zawodników czekało 
wiele wyzwań

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

radom@goscniedzielny.pl
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Spotkanie rozpoczęła Msza św., w której uczestniczyli absolwenci 
i ich dzieci
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Spotkanie absolwentów
Radom. W ostatnią sobotę lata 
odbyło się spotkanie jednego z wie-
lu pokoleń absolwentów duszpaster-
stwa akademickiego. Uczestniczyła 
w nim około pięćdziesięcioosobo-
wa grupa mieszkających nie tyl-
ko w Radomiu byłych studentów 
wraz ze swoimi dziećmi. Mszę św. 
celebrowali ich duszpasterze: ks. 

Sławomir Grzegorczyk, ks. Maciej 
Korczyński i ks. Zbigniew Gaczyń-
ski. Spotkanie przy grillu przepla-
tane było oglądaniem filmów i zdjęć 
ze wspólnej działalności w dusz-
pasterstwie akademickim. Nie 
zabrakło wspomnień oraz rozmów 
o życiu rodzinnym i zawodowym.
 zg 

Gminne dożynki
Chlewiska. Gminne Święto 
Plonów rozpoczęła Msza św. 
dziękczynna, którą celebrował 
proboszcz parafii pw. św. Sta-
nisława BM ks. kan. Eugeniusz 
Wrzeszcz. Do kościoła przybył 
korowód dożynkowy z bochnem 
chleba niesionym przez starostów 
Barbarę i Jacka Lipów z Ostałowa 
oraz wieńcami wykonanymi przez 
zespoły ludowe z Ostałówka i Zała-
wy. Na terenie Gminnego Ośrodka 

Kultury gospodarz dożynek, wójt 
Krzysztof Adamczyk, w towarzy-
stwie ks. proboszcza wręczył czo-
łowym rolnikom nagrody, dyplo-
my i wyróżnienia. Zebrani mogli 
podziwiać Wystawę Płodów Rol-
nych oraz kosztować przygotowa-
nego przez gospodynie swojskiego 
jadła. Biesiadę przy wiejskim stole 
uświetniły występy dzieci, mło-
dzieży, zespołów i kapel ludowych. 
 zsz

Wójt Gminy Chlewiska Krzysztof Adamczyk dzieli się dożynkowym 
bochnem chleba
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■ R e K l A m A ■

Jubileusz 40-lecia pracy duszpasterskiej w Radomiu ks. inf. Jerzego Banaśkiewicza 

Więzy przyjaźni
Kapłan, duszpasterz, 
poeta, kaznodzieja 
doskonale władający 
językiem polskim. 
Mówią o nim mistrz 
słowa i riposty.

W niedzielę 27 wrze-
śnia w radomskiej 
katedrze została od-

prawiona Msza św. dziękczyn-
na za 40 lat pracy duszpaster-
skiej w Radomiu ks. inf. Jerzego 
Banaśkiew icza. Eucharystii 
przewodniczył i homilię wygłosił  
bp Edward Materski.

Dziękujemy
– Uczestnicząc w tej Eucha-

rystii gorąco dziękujmy Bogu 
za duszpasterską posługę Jubi-
lata, za jego przepowiadanie sło-
wa Bożego w świątyni, w szkole, 
w salkach katechetycznych, 
we własnym mieszkaniu, za każ-
de pisane i mówione słowo, za całą 
działalność duszpasterską w imię 
Jezusa. „Bóg zapłać” zespołowi, 
który zainicjował i zorganizował 
dzisiejszą uroczystość, stając się 
świadkiem trwałości owoców jego 
posługi. Księdzu Jubilatowi życzę 
błogosławieństwa Bożego w kon-
tynuowaniu posługi duszpaster-
skiej. Życzę, by niezależnie od tego, 
co przyszłość przyniesie, z Bożą 
pomocą zawsze mógł powiedzieć: 
„Wszystko jest łaską”, „Wszyscy 
byli i są łaską” – mówił biskup. 

Ks. inf. Banaśkiewicz zwra-
cając się do zgromadzonych, 

nawiązując do słowa „jubilat”, po-
wiedział, że starość nie mierzy się 
liczbą lat, ale wartością życia bez 
skazy. – A tego tak bardzo mi bra-
kuje – wyznał. – Dlatego tę uroczy-
stość przeżywam niejako trochę 
poza sobą, wdzięczny niezwykle 
tym, którzy o tym pomyśleli, któ-
rzy o tym pamiętali, którzy w ten 
sposób chcieli dać wyraz tego, 
że jest miejsce dla księdza w na-
szym świecie, w naszych czasach 
i we wszystkich okolicznościach 
życia, które nas spotykają.

Po Eucharystii był czas 
na wspomnienia i na osobiste 
spotkanie z jubilatem. Uczestni-
czyło w nim ponad dwieście osób. 
– Ksiądz infułat wprowadzał nas 
do pewnej elity. Być elitą to dawać 
przykład swoim życiem w swojej 
rodzinie, w swoim miejscu pracy, 
zamieszkania. To jest zadanie, 
które trzeba podejmować. Za to, 
że ksiądz nas jakoś podobie-
rał, złączył więzami przyjaźni, 

że podejmowaliśmy najróżniejsze 
wyzwania, także niebezpieczne, 
bardzo dziękuję – powiedział 
Jan Rejczak, przewodniczący 
Klubu Inteligencji Katolickiej. – 
Dziękuję Panu Bogu, że mogłem 
spotkać takiego człowieka, jakim 
jest ks. Jerzy, który zawsze miał 
otwarty dom, otwartą głowę, 
otwarte rady i zawsze powiedział 
to, co pomogło nam wszystko prze-
żyć godnie – mówił Włodzimierz 
Dobrowolski, uczestnik strajku 
w WSI w Radomiu.

O jubilacie
Ks. Jerzy Banaśkiewicz uro-

dził się w 1937 r w Skarżysku- 
-Kamiennej. Wyższe Seminarium 
Duchowne ukończył w Sandomie-
rzu. Jest absolwentem Wydziału 
Filozofii Chrześcijańskiej Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Współorganizator Duszpasterstwa 
Akademickiego w Radomiu. Czło-
nek założyciel radomskiego Klubu 

Inteligencji Katolickiej. Po proteście 
robotniczym w Radomiu w 1976 
roku pomagał represjonowa-
nym i ich rodzinom. Duszpasterz 
strajkujących w Wyższej Szkole 
Inżynierskiej w Radomiu. Współ-
organizował Duszpasterstwo Ludzi 
Pracy. Od 1985 roku wykładowca 
radomskiego seminarium. Od 1998 
roku proboszcz parafii św. Teresy. 
Autor tomików wierszy. 

Gazeta parafialna „Głos 
Mariacki” ukazująca się przy 
parafii katedralnej pw. Opieki 
Najświętszej Maryi Panny w Ra-
domiu z okazji jubileuszu ks. inf. 
Banaśkiewicza została w całości 
poświęcona jego osobie. Na jej ła-
mach znalazł się między innymi 
wywiad z jubilatem, który przy 
Mariackiej parafii przepracował 
30 lat. Całość jest bogato ilustro-
wana fotografiami.

Krystyna Piotrowska 
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Jubilat ks. inf. Jerzy 
Banaśkiewicz w radomskiej 
katedrze
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Jeden z letnich obozów studenckich – Ostrowo 1971 rok
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Promocja książki w radomskiej „Resursie”

W noc hitlerowskiej okupacji
– Ta książka 
jest próbą pokazania 
w możliwie 
najszerszym 
spektrum sytuacji, 
w jakiej znalazła się 
radomska parafia 
ewangelicko- 
-augsburska 
w okresie II wojny 
światowej – 
mówi proboszcz 
ks. Wojciech 
Rudkowski.

P rzed wojną Niemcy mieszkają-
cy w Radomiu tworzyli jedną 

zgodną społeczność z Polakami. 
– Okupacja rozdarła ją bezpow-
rotnie. Co więcej, spowodowała, 
że większa część Niemców znik-
nęła z Radomia i okolic na zawsze, 
pozostawiając po sobie jedynie 

coraz mocniej zacierające się śla-
dy – napisał we wstępie do książki 
ks. Rudkowski.

Publikacja „Społeczność 
ewangelicka Radomia podczas 
okupacji hitlerowskiej” zawiera 
studia, materiały i wspomnie- 
nia. Całość ukazała się pod re-
dakcją Jarosława Kłaczowa z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu. Ale sama idea jej po-
wstania to przede wszystkim 

inicjatywa proboszcza. – 
Od dwóch lat nosiliśmy się 

z zamiarem, co zresztą 
stało się faktem, by 
wbudować i odsłonić 
tablicę pośw ięconą 
bp. Juliuszowi Bursche 
– mówi ks. Rudkow-
ski. – Biskup Juliusz, 
aresztowany w Lubli-
nie, został osadzony 

w Radomiu w budynku 
przy ul. Kościuszki, gdzie mie-

ściła się siedziba Służby Bezpie-
czeństwa III Rzeszy. Stąd zabrano 
go do Berlina, gdzie w lutym 1942 r. 
został stracony w nie do końca zna-
nych okolicznościach. Nieznane 
jest też miejsce jego pochówku. 

Rodzinie zwrócono jedynie pro-
tezę nogi – dodaje.

Książka zawiera obszerny 
artykuł poświęcony bp. Bursche. 
W kolejnych przywołuje też sze-
reg innych zasłużonych i znanych 
w dziejach Radomia ewangelików 
z rodzin Karschów, Pinno, Toch-
termannów czy Trandów. – Chcie-
liśmy też uhonorować naszego 
proboszcza ks. Edminda Friszke. 
On był pierwszym duchownym 
aresztowanym przez Niemców 
na podstawie list proskrypcyj-
nych. Ks. Edmund przeżył woj-
nę, ale zaznał ogromu cierpień 
jako więzień obozu koncentra-
cyjnego w Dachau – opowiada 
ks. Rudkowski.

Ciekaw ie prezentują się 
w publikacji o radomskich ewa-
ngelikach wspomnienia. Zosta-
ły podzielone na dwie części.  
Najpierw jest to „Pamięć polska” 
(taki tytuł nadali redaktorzy), a po-
tem swe wspomnienia publikują 
Niemcy, którzy opuścili Polskę. 

Ks. Zbigniew Niemirski

Ewangelizacja w Jarosławicach

Radosne spotkania
Chrześcijaństwo jest religią ra-
dości i nie potrzeba wiele, by się 
świetnie bawić. Bo gdzie są chęci, 
tam znajdzie się i sposób – a tego 
w Jarosławicach nie brakuje.

W parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Jarosławicach odby-

ła się już druga tura ewangelizacyj-
nych spotkań. Młodzi ludzie ogląda-
li filmy o cudzie eucharystycznym 
z Lanciano i życiu św. s. Faustyny 
Kowalskiej, a potem uczestniczyli 
w spotkaniach, w których dzielili się 
wrażeniami i doświadczeniami. 

Zwieńczeniem tych kilku dni 
było spotkanie ze św. o. Pio, które 
tradycyjnie odbywa się w jarosła-
wickiej parafii w każdą czwartą 
niedzielę miesiąca o godzinie 15. 
Tym razem w oprawę muzyczną 

włączyła się schola z radomskiej 
parafii bł. Annuarity. Po Eucha-
rystii odbył się mecz siatkówki. 
Gdy już opadły sportowe emocje, 
uczestnicy imprezy usłyszeli ha-
sło „Poloneza czas zacząć!”. Prze-
łamując początkową nieśmiałość, 
najpierw młodsi, a potem nieco 

starsi włączyli się do tańca. Dalsza 
część ewangelizacji przebiegła 
z prawdziwym rozmachem. Były 
tańce, wesoły śpiew, wspólne za-
bawy oraz biesiadowanie będące 
podziękowaniem ks. proboszcza 
Antoniego Kozy za pomoc przy pra-
cach polowych. Wszystko za darmo, 

bez alkoholu i w dodatku okraszone 
dużą dawką humoru. 

W każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca o godzinie 15.00 w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP odbywa-
ją się nabożeństwa wdzięczności 
do MB Jarosławickiej, na które ser-
decznie zapraszamy.  af
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Ks. Wojciech Rudkowski 
prezentuje książkę 
o radomskich ewangelikach

Podczas spotkań 
ewangelizacyjnych jest czas 

na taniec i dobrą zabawę
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Tydzień 
Papieski
Od 4 do 11 paź-
dziernika w Rado-
miu będzie trwał 
Tydzień Papieski.
Program:
4 października (niedziela)
18.00 – „Hiob” – premiera sztuki 
w Teatrze Powszechnym,
6, 7, 8, 9 października (od wtorku 
do piątku),
11.00 – „Hiob” – Teatr Powszechny 
w Radomiu,
18.00 – „Paweł z Tarsu” (spektakl 
w wykonaniu alumnów WSD 
Radom) – Teatr Powszechny 
w Radomiu;
10 października (sobota)
12.00 – przy kościele garnizono-
wym (plac Konstytucji 3 Maja) 
– stypendyści Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” z naszej diece-
zji, uczniowie z radomskich Szkół 
Podstawowych nr 32 i 34 oraz 
wolontariusze Stowarzyszenia 
Centrum Młodzieży „Arka” będą 
czytali utwory Jana Pawła II, 
16.00 – „Burza w teatrze Gogo” 
(spektakl w wykonaniu uczniów 
LO im. F. Neri) – Teatr Powszechny 
w Radomiu,
18.00 – „Hiob” – Teatr Powszechny 
w Radomiu;
11 października – Niedziela 
Papieska,
12.30 – Msza św. w katedrze 
radomskiej,
16.00 – „Burza w teatrze Gogo” 
(spektakl w wykonaniu uczniów 
LO im. F. Neri) – Teatr Powszechny 
w Radomiu,
18.00 – „Hiob” – Teatr Powszechny 
w Radomiu.
Podczas trwania Tygodnia Papie-
skiego w Teatrze Powszechnym 

w Radomiu będzie można oglą-
dać w ystawę prezent ującą 
zdjęcia wykonane przez pocho-
dzącego z naszej diecezji, a pracu-
jącego w Kamerunie misjonarza 
ks. Mirosława Bujaka i złożyć ofia-
rę na fundusz pomocy dzieciom 
z Afryki. O akcji „Zostań Aniołem 
dzieci z Afryki” na http://misja.
doume.info/index.php.

Jubileusz Fary

Wielki Jubileusz 
Radomskiej Fary 
rozpoczął się 3 
października 
uroczystą Mszą 
św. W kolejnych 
miesiącach roku 
jubileuszowego 
orga nizatorz y 
przygotowali wiele atrakcji, 
o których będziemy informować 
na łamach naszego tygodnika. 
Już 8 października – w związ-
ku z przypadającą tego dnia 80. 
rocznicą śmierci malarza Jacka 
Malczewskiego, który został 
ochrzczony w radomskiej farze, 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
i parafia pw. św. Jana Chrzcicie-
la zapraszają na Mszę św. spra-
wowaną w radomskiej farze (ul. 
Rwańska 6) o godz. 18.00, po której 
zostaną zaprezentowane wiersze 
Jacka Malczewskiego i krótkie 
wspomnienie o życiu artysty i jego 
związkach z Radomiem.

15 października o godz. 19.00 
w radomskiej farze odbędzie 
się inauguracja XIII Festiwalu 
Muzyki Dawnej im. Mikołaja 
z Radomia. Chór męski OKTOICH 
z Wrocławia zaprezentuje muzykę 
Kościoła prawosławnego, Bizan-
cjum, Rusi, Polski Jagiellonów oraz 
współczesną.

Modlitwa  
za Radom i diecezję
Grupa modlitew na „Radość 
i Nadzieja” zaprasza 11 paździer-
nika o godz. 15.00 do kościoła 
garnizonowego (Radom, plac 
Konstytucji 3 Maja) na Mszę św. 
za Radom i diecezję. – Przyjacielu, 
jeśli nie jest Ci obojętny los nasze-
go miasta, przyjdź na Euchary-
stię pomodlić się razem z nami 
i wymodlić u Pana naszego Jezusa 
Chrystusa lepsze jutro i większe 
bezpieczeństwo dla nas i naszych 
dzieci – taką zachętę do uczestnic-
twa w modlitwie można przeczy-
tać na stronie internetowej  www.
radoscinadzieja.radom.pl.

Linia Braterskich Serc
Linia Braterskich Serc – bezpłatny 
Telefon Zaufania Diecezji Radom-
skiej: 0800 311 800. Czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 
od 18.00 do 22.00. Dyżury pełnią: 
poniedziałki – księża, wtorki – 
prawnicy, środy – poradnictwo 
rodzinne, czwartki – psycholo-
dzy i terapeuci, piątki – katecheci 
i pedagodzy. Każdego dnia – tera-
peuci uzależnień.

Badania 
mammograficzne
Caritas Diecezji Radomskiej infor-
muje, że w najbliższym czasie 
badania mammograficzne będą 
prowadzone w następujących 
miejscowościach:
5 października – Iłża (szpital, 
ul. Dr. Anki 4, tel. 0483856995; 
0483856950),
10 października – Pionki (parafia 

pw. św. Barbary, ul. Fabryczna 12, 
tel. 0483121720),
12 października – Grabowiec (Ośro-
dek Zdrowia, tel. 0486167064),
17 października – Jarosławi- 
ce (parafia pw. NMP Wniebo- 
wziętej)
20 października – Jastrzębia (Ośro-
dek Zdrowia, tel. 0486106877),
22 października – Suskowola (Ośro-
dek Zdrowia, tel. 0483818392),
24 października – Wrzos (para-
fia pw. św. Wawrzyńca, tel. 
0486180261),
26 października – Kowala (Ośro-
dek Zdrowia, tel. 0486101725),
28 października – Mniszek (para-
fia pw. św. Jana Chrzciciela, tel. 
0486186317),
4 listopada – Skaryszew (Ośrodek 
Zdrowia, tel. 0486103011).
Badania są bezpłatne. Mogą z nich 
skorzystać kobiety w wieku od 50 
do 69 lat.

Turniej szachowy
Do 14 październi-
ka e-mailem: uks.
r o sz ad a@ g m a i l .
com można zgła-
szać swój udział 
w VI Ogólnopol-
skim Turnieju Sza-
chowym „Odwaga–Miłość–Pokój”, 
który zostanie rozegrany od 16 do 
18 października w sali gry Stowa-
rzyszenia Centrum Młodzieży 
„ARKA” (Radom, plac Stare Mia-
sto 2). Pełny regulamin turnieju 
na www.pzszach.org.pl oraz www.
kalendarz.siwik.pl. 

Lekcje muzealne
Muzeum Wsi Radomskiej od kilku 
lat prowadzi działalność eduka-
cyjną, upowszechniającą wiedzę 
o regionie radomskim. Lekcje 
muzealne odbywają się w nowym 
obiekcie edukacyjnym – muzealnej 
szkole na terenie skansenu (wjazd 
od ulicy Stawowej) o godz. 10.00 
i 12.00 (od wtorku do piątku).
Lekcja muzealna składa się z poga-
danki i zajęć manualnych. Zajęcia 
trwają od 45 do 90 min. w zależno-
ści od tematu. Mogą w nich uczest-
niczyć grupy do 30 osób. Zapisy 
na lekcje muzealne można zgła-
szać w sekretariacie pod nr. tel. 
0483329282.
 •

zapowiedzi

Pod
patronatem
„Gościa”

Pod
patronatem
„Gościa”

Radomscy alumni podczas 
Tygodnia Papieskiego 
wystawią spektakl „Paweł 
z Tarsu”
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W kościele farnym trwają 
prace remontowe
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D o Radomia przyjechała w 1970 roku. 
Jej mąż pracował wówczas jako spe-
cjalista przy budowie elektrowni 
w Świerżach. Z początku nie mogła 

się zasymilować, ale z czasem wtopiła się w mia-
sto i w środowisko. Dziś mówi o sobie, że jest 
radomianką.

Urodziła się we Lwowie, a dzieciństwo 
i młodość spędziła w Koninie. Obok jej domu 
był dom dziecka. Widziała mieszkające w nim 

dzieci i czuła w sercu wdzięczność, że nie wy-
lądowała w takim domu, bo swoich rodziców 
straciła w czasie wojny. Ona sama tylko cudem 
przeżyła. – Ludzie, którzy mnie wychowywali, 
stali się wspaniałymi rodzicami. Byłam w inte-
ligenckiej rodzinie. Mama, nauczycielka języka 
polskiego i historii, trzydzieści razy była przy 
maturach. Tata ponad trzydzieści lat pracował 
jako dyrektor banku. Nie należał do żadnej 
organizacji partyjnej i co roku wywieszał na 
Boże Ciało ołtarz z Matką Bożą – opowiada 
pani Janina. 

Mieszkała w przepięknym domu, na pię-
trze. Na dole był wspaniały ogród jego bogatych 
gospodarzy. Miała ten przywilej, że pozwalano 
jej do tego ogrodu wchodzić. Gospodarze mieli 
też żółwia. Ten żółw pojawił się po wielu latach 
jako jeden z bohaterów książeczki, która wyszła 
spod pióra pani Janiny.

Kącik marzeń 
Janina Dłuska przez trzydzieści lat pracowa-

ła jako sekretarka medyczna na oddziale pulmo-
nologii w radomskim szpitalu. Swego czasu dość 
mocno zaangażowała się w politykę. Zawsze mia-
ła mnóstwo pomysłów, ciągle chciała coś robić. 
Kto wie, czy w tej polityce nie pozostałaby, gdyby 
nie choroba, która dała o sobie znać piętnaście 
lat temu. Wtedy przeszła na rentę. Miała więcej 
czasu i zaczęła zajmować się dziećmi ze świetlicy 

TPD przy ul. Miłej, pro-
wadzonej przez Włodzi-
mierza Wolskiego. Nie 
wiedziała, jak zacząć. 
Wymyśliła więc pacz-
ki na św. Mikołaja. Po-
tem przyszedł pomysł, 
by kupować dzieciom 
mleko. Piją je trzy razy w tygodniu. 
Kupuje mleko smakowe w kartonikach z do-
łączoną do nich słomką. Społecznie – a robi to 
od ponad sześciu lat. Znajdująca się w świetlicy 
skrzynka z napisem „Kącik marzeń” to też jej po-
mysł. Dzieci wrzucają tam na karteczkach swoje 
marzenia, a pani Janina, na którą dzieci mówią 
„ciocia Janina”, stara się te życzenia spełniać. 
Karteczki w obecności wychowawczyni wyjmo-
wane są raz w miesiącu. Podopieczni świetlicy 
są uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum , 
a ich marzenia nie są wielkie. Chcą na przykład 
piórnik, kolczyki, lalkę, kredki. – Bez marzeń 
nie można żyć i zawsze trzeba wierzyć, że kiedyś 
się spełnią – przekonuje pani Dłuska.

Z czasem postanowiła, że chce zrobić coś 
takiego, żeby włączył się w to cały Radom. Oczy-
wiście coś dla dzieci. Od dawna chodził jej po 
głowie pomysł, żeby napisać książkę. I udało 
się! Ale, jak wspomina, poprawiała ją sto razy. 
Książka ukazała się w zeszłym roku. Na okład-
ce o pastelowych kolorach widać bohaterów 
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Dotyk miłości

tekst
Krystyna Piotrowska

kpiotrowska@goscniedzielny.pl

Janina Dłuska, 
radomianka, działaczka 
społeczna nominowana 
do nagrody Viventi 
Caritate, dedykowanej 
pamięci bp. Jana 
Chrapka.  Autorka 
książeczki dla dzieci 
i tomiku wierszy. 

Fotografia z ciocią Janiną trafi do pamiątkowego albumu Wakacyjne ognisko na działce we Wsoli                                             Janina Dłuska i jej „Dotyk miłości”
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książki: dzieci Emilkę i Kamila oraz tytułowe-
go bohatera – żółwia. Autorem rysunków jest 
mąż pani Janiny. – Moja książeczka „Żółwik 
babuni” opowiada o bardzo szczęśliwej rodzinie, 
w której nagle to szczęśliwe życie przewraca się 
do góry nogami. Rodzice wyjeżdżają w podróż 
i nie wracają. Ukochana babunia zachorowała 
i jest szpitalu. Dzieci trafiają do domu dziecka 
i zabierają ze sobą babcinego żółwia. Później 
dzieci z domu dziecka uciekają przez las. Więcej 
nie powiem, ale wszystko dobrze się kończy 
– uśmiecha się autorka. Na obwolucie książki 
można przeczytać: „Od 1970 roku mieszkam 
w Radomiu, zawsze wspiera mnie mąż Andrzej, 
córka Anita, wnuczka Jona i zięć Darek. Kiedyś 
dostałam od życia drugą szansę. Myślę, że po to, 
by odnaleźć szczęście i nadać swemu życiu sens. 
Zaczęłam pomagać dzieciom. Chcę, żeby zawsze 
były uśmiechnięte, bo dziecko uśmiechnięte to 
dziecko szczęśliwe”. Pani Janina nie jest goło-
słowna. Całkowity dochód ze sprzedaży ksią-
żek przeznaczyła dla dzieci pokrzywdzonych 
przez los. Bowiem każdy, kto kupi książkę, zasila 
Fundusz im. bp. Jana Chrapka, który funduje 
stypendia dla dzieci niepełnosprawnych. 

Za ciosem
Zarówno temat na książkę, jak i wiersze od 

dawna kołatały się w głowie pani Janiny. Wy-
starczyło kilka dni, żeby zostały przelane na 
papier. Tak powstał tomik pt. „Dotyk miłości”. 
Wiele w nim tytułowej miłości, wiele zachwytu 
dobrocią człowieka i pięknem przyrody. W pod-
radomskiej Wsoli, wśród kwiatów i zieleni, pań-
stwo Dłuscy odpoczywają na swojej działce. I tu, 
i za ogrodzeniem odnaleźć można maki i chabry, 
które tak często pojawiają się w wierszach. Cho-
ciaż i tym razem dochód ze  sprzedaży książki 
w całości zostanie przekazany na stypendia dla 

dzieci niepełnosprawnych, 
sama publikacja adresowana 

jest do osób dorosłych. – Moje wiersze są o miło-
ści do Boga i do ludzi. O namiętności, tęsknocie 
i o piętnie wojny, o miłości kobiety do mężczyzny 
i mężczyzny do kobiety. W tych wierszach wy-
rzuciłam wszystko z siebie, można powiedzieć, 
że one są o mnie – wyjaśnia poetka. Autorem 
fotografii ilustrujących wszystkie wiersze jest 
Zbigniew Miazga.

Pani Janina pokazuje z dumą swoje działko-
we królestwo i dom, w którym na ścianach wi-
szą obrazy malowane przez jej męża. Za domem 
jest miejsce na ognisko. Tu, co roku w sierpniu, 
gromadzą się wokół niego dzieci ze świetlicy, 
z którą związana jest od lat. Rozpalają ogień, 
pieką kiełbaski. Zawsze jest też coś słodkiego. 
Dzieci nie pozostają dłużne cioci Janinie. Recy-
tują dla niej wiersze, śpiewają piosenki. W tym 
roku były nawet tańce. – Przyjechało 24 dzieci 
z dwiema opiekunkami. Te dzieci nie korzysta-
ły z wakacji, tak jak powinny z nich korzystać. 
Nigdzie nie wyjeżdżały. Jestem w zarządzie 
TPD. Kocham te dzieci, a one mnie kochają. 
Będę im pomagała do końca życia, w tym się 
odnajduję – mówi. •

Z sercem  
i życzliwością

Ks. Grzegorz Wójcik, 
wicedyrektor caritas  
Diecezji radomskiej
– Janina Dłuska należy  
do tych osób, które  
żyją nową wyobraźnią 

miłosierdzia. Przede wszystkim  
jest osobą bardzo wrażliwą  
na los dzieci,  
które są pod naszą opieką  
bądź tej opieki potrzebują.  
wielokrotnie pani Janina  
uczestniczyła w wielu akcjach, 
wkładając wiele serca,  
życzliwości i dobroci, ofiarowując  
swój czas, a nieraz i środki  
finansowe. myślę, że takich  
ludzi potrzeba współczesnemu  
światu. caritas,  
mając tak szeroką działalność,  
bardzo chętnie współpracuje  
z ludźmi, którzy chcą służyć  
drugiemu człowiekowi. mamy  
w swoich szeregach wielu takich 
wolontariuszy, którzy  
wykonują tę pracę, posługę  
wśród tych, którzy jej najbardziej 
potrzebują. nie tylko  
z obowiązku, ale z pasji  
życiowej. mam tutaj na myśli  
również panie wolontariuszki  
z naszego hospicjum  
św. Józefa, które od kilkunastu  
lat pełnią bardzo trudną posługę  
opieki nad chorymi,  
jak również współtowarzyszą  
rodzinom w przeżywaniu choroby  
swoich najbliższych.
rozpoczynamy Tydzień miłosierdzia. 
warto przy tej okazji  
powiedzieć słowo  
„dziękuję” tym wszystkim,  
którzy w jakikolwiek sposób 
przyczyniają się do tego,  
że ta miłość drugiego  
człowieka wzrasta.  
Dziękuję rzeszy  
anonimowych ofiarodawców,  
którzy nie chcąc ujawniać  
swoich danych osobowych,  
gdzieś w skrytości serca pomagają 
najbardziej potrzebującym.  
Dziękuję wszystkim wolontariuszom, 
którzy są rozsiani po terenie  
całej diecezji i bardzo aktywnie  
działają w naszych parafialnych 
oddziałach caritas.  
Tych oddziałów mamy  
już ponad 100. Jeszcze raz  
wszystkim za tę pracę,  
posługę, chcę powiedzieć  
dziękuję.

Wakacyjne ognisko na działce we Wsoli                                             Janina Dłuska i jej „Dotyk miłości”

Janina Dłuska 
i jej „Dotyk 
miłości”
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Ć wierć wieku temu zapał 
wiernych i zaangażowanie 

ks. Mariana Ślusarczyka, wika-
riusza parafii Żarnów, sprawiły, 
że niemożliwe stało się rzeczy-
wistością. Kościoły w Chełstach 
i Zdyszewicach powstały w ciągu 
zaledwie dwóch lat.

Nieoceniona pomoc gości
Parafianie żyją głównie z rol-

nictwa. Wielu z nich dziś to eme-
ryci. Wszyscy są mocno związani 
ze swą małą ojczyzną. Także i ci, co 
stąd wyjechali, chętnie tu wracają. 
– Gdy przychodzi czas przygoto-
wań do obchodów najważniejszych 
świąt i uroczystości, w obu kościo-
łach, i w Chełstach i w Zdyszewi-
cach, przychodzą pomocnicy. Są to 
zarówno parafianie, jak też ci, któ-
rzy przyjeżdżają do nas na święta – 
mówi proboszcz ks. Sławomir Rak. 
– Wszyscy dbają o to, by obchody 
najważniejszych świąt wypadły jak 
najpiękniej – dodaje.

Obok Afryki
Tutejsze lasy i wzgórza były 

w okresie II wojny światowej 

doskonałym schronieniem dla 
oddziałów partyzanckich. Jednym 
z tych miejsc jest wieś Afryka, na-
leżąca do parafii Skórkowice. Przy 
bohaterskiej pomocy mieszkań-
ców okolicznych wiosek polscy 
żołnierze Państwa Podziemnego 
przeprowadzili szereg akcji prze-
ciw hitlerowskiemu okupantowi. 
Na te trasy i szlaki ruszają dziś ci, 
co pragną upamiętnić wspomnie-
nie bohaterów. – W okresie lata 
i wakacji organizujemy wyprawy 
rowerowe. Naszym najmłodszym 
parafianom chcemy pokazać nie-
odległe miejsca, gdzie za wolność 
walczyli ich dziadkowie – mówi 
proboszcz. – To ważny element 
formacji patriotycznej młodego 
pokolenia – dodaje. 

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chełstach i Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Zdyszewicach

Rowerem do Afryki
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Dzieci i młodzież poznają okolicę, wybierając się z proboszczem na rowerowe wycieczki

Zapraszamy  
na Msze św.
W niedziele i święta – w chełsatach  
– 7.00, 11.00.  
w Zdyszewicach – 9.00, 15.00
W dni powszednie  
– w chełstach – 18.00.  
w Zdyszewicacch – 17.00.

Zdaniem 
proboszcza

– Jako proboszcza 
cieszy mnie wielkie 
zaangażowanie 
wiernych z obu 
wspólnot.  
Parafianie 

dbają o porządek i czystość 
w kościołach. są ludźmi 
bardzo ofiarnymi. Dzięki temu 
udało się nam przeprowadzić 
prace remontowe na 
plebanii, pomalować dach 
na kościele w chełstach 
i dokończyć wymianę okien 
w Zdyszewicach. mamy także 
nowe schody z podjazdem 
dla osób niepełnosprawnych. 
Każdego tygodnia grupa 
parafian porządkuje oba 
kościoły. gdy przychodzi 
czas wielkich uroczystości, 
w pracach przy kościele 
parafianom pomagają nasi 
goście i strażacy. sprawy 
parafii w codziennej 
modlitwie polecają kółka 
Żywego różańca
Trochę szkoda, że na terenie 
parafii nie ma żadnej szkoły. 
To trochę utrudnia dotarcie 
do dzieci i młodzieży. Ale to 
nie jest niemożliwe. nasi 
młodzi parafianie garną się 
do kościoła, gdy trzeba tu coś 
przygotować, zawsze stawiają 
się do pracy. rzeczą godną 
podziwu jest także pamięć 
o moich poprzednikach. 
Parafianie zamawiają msze 
św., na przykład z okazji 
imienin, i modlą się za swoich 
księży proboszczów: mariana 
Ślusarczyka, Janusza Kurka, 
marka migockiego, no i za 
mnie.  Ks. Sławomir Rak

Święcenia kapłańskie – 20 
maja 1989 r. wikariaty – 
radomskie parafie pw. św. 
stefana i najświętszego serca 
Pana Jezusa; parafia pw. nsJ 
w starachowicach i parafia pw. 
św. mikołaja w Końskich. Od 
trzech lat probostwo chełsty- 
-Zdyszewice.

Okolice Chełst i Zdyszewic to niezwykle urokliwe miejsca. Lasy, bezdroża, 
przyroda nieskażona cywilizacją. Także ci, którzy stąd wyjechali, chętnie  
tu wracają, szukając chwil odpoczynku.

Tegorocznym obchodom 
25-lecia parafii 
przewodniczył  
bp Adam Odzimek.  
Obok niego  
od lewej: ks. Marian 
Ślusarczyk i ks. Janusz Kurek


