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Muzyka 
chrześcijańska, poezja 
śpiewana, pop, soul, 
reggae – każdy może 
znaleźć coś dla siebie.

J edlnia-Letnisko w czasie wakacji 
znacznie się zaludnia. Na wypo-

czynek przyjeżdżają nie tylko rado-
mianie, ale też mieszkańcy innych 
miejscowości. Dlatego latem odbywa 
się tu wiele imprez. Jedną z nich są 
Wieczory Muzyczne, już po raz szó-
sty organizowane przez parafię pw. 
Opieki św. Józefa. – Naszym celem 
jest propagowanie wartościowego 
wykorzystania wolnego czasu i roz-
wój kulturalny naszej miejscowości. 
Zapraszamy wszystkich, którzy choć 
trochę lubią muzykę. Każdy znajdzie 
coś dla siebie – mówi jeden z organi-
zatorów, ks. Grzegorz Zieliński. 

W tym roku zaplanowano dzie-
sięć koncertów, które w każdą nie-
dzielę o godzinie 19.00 odbywają 
się w kościele letnim. Jako pierw-
szy wystąpił młodzieżowy zespół 

z Jedlni-Letniska – ZOE, mający w 
swoim repertuarze m.in. popularne 
utwory muzyki chrześcijańskiej. 

VI Wieczory Muzyczne otwo-
rzył proboszcz ks. kan. Andrzej 
Margas. Podziękował wszystkim, 

którzy od początku angażowali się 
w tworzenie tej imprezy: – Cieszę się, 
że w naszej wspólnocie parafialnej 
są pasjonaci, wkładający całe serce 
w przygotowanie Wieczorów Mu-
zycznych.  md

Bezpieczne wakacje

T o hasło, które przyświecało 
drugiemu festynowi w Cerekwi. 

– Organizujemy go z parafią, 
Strażą Pożarną i Komendą Ruchu 
Drogowego Policji – mówi Elżbieta 
Kumięga – dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej. Wszystkim 
zależy na tym, by dzieci bezpiecz-
nie i radośnie przeżyły czas wakacji. 
Uczymy więc, jak zachować się nie 
tylko na drodze, ale także w lesie czy 
nad wodą. Nagrodami w konkur-
sach, które odbywały się między in-
nymi na szkolnym miasteczku ruchu 
drogowego, były kaski rowerowe, 
kamizelki i opaski odblaskowe. – 
Początkiem naszego festynu była 
inicjatywa organizacji Centrum 
Wsi Cerekiew – informuje współ-
organizator, ks. Dariusz Laseczka. 
Chodziło tu o stworzenie okazji do 
integracji całej społeczności.
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Wieczory Muzyczne w Jedlni-Letnisku

Rozśpiewane wakacje
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Cerekiew. Nad bezpieczeństwem najmłodszych kierowców, Łukasza (2 lata) i Daniela (6 lat) 
Tomasików, czuwa ks. Dariusz Laseczka

Podczas pierwszego koncertu wystąpił zespół ZOE

krótko

Sekretariat 
powołany
II Synod Diecezji 
Radomskiej. bp Zygmunt 
Zimowski powołał ks. 
dr. hab. stanisława 
Łabendowicza na 
stanowisko sekretarza 
ii synodu Diecezji 
radomskiej. Jego 
zadaniem będzie 
organizacja prac 
przygotowawczych 
i koordynacja pracy 
synodalnej. Zastępcą 
został ks. dr Zbigniew 
gaczyński. 

Zmiany 
personalne
Diecezja. Jak każdego 
roku, okres wakacji  
wiąże się z szeregiem 
zmian personalnych, 
których dokonuje  
biskup ordynariusz. 
aktualną listę zamieszcza  
portal naszej  
diecezji: www.diecezja.
radom.pl
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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

Doktor honoris causa

Rocznica koronacji
Skarżysko-Kamienna. W 3. 
rocznicę koronacji obrazu Matki 
Bożej Miłosierdzia Mszy św. w 
Kaplicy Ostrobramskiej prze-
wodniczył bp Edward Materski 
(na zdjęciu). – Jako dziękczynienie 
pod koniec Mszy św. zaśpiewamy 
hymn Maryi Magnificat, dzięku-
jąc za nałożenie koron w Ostrej 
Bramie skarżyskiej, za nałożenie 
koron w Ostrej Bramie wileńskiej, 
widząc w tych uroczystościach 
odblask ukoronowania Maryi 
w niebie i prosząc, by każdy z 
nas umiał ukoronować Maryję 

w swoim sercu przez modlitwę i 
naśladowanie w posłuszeństwie 
planom Bożym – mówił ks. biskup 
w homilii.  md

Zlot kanoników

Opoczno. W kolegiacie pw. św. Bartłomieja odbyło się spotkanie 
kapituły kanonickiej. Bezpośrednią okazją były nowe nominacje, 
których w minionych tygodniach dokonał bp Zygmunt Zimowski. 
Kanonicy spotkali się najpierw na plebanii, a potem sprawowali Mszę 
św., której przewodniczył dziekan kapituły, ks. prał. Jan Wojtan.  zn

Warszawa. Decyzją Senatu 
Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie 
bp Zygmunt Zimowski został 
uhonorowany tytułem dok-
tora honoris causa tej uczelni. 
Rektor bp prof. dr hab. Wiktor 
Wysoczański podkreślił w lauda-
cji, że na decyzję o przyznaniu tytu-
łu wpłynęło szereg przymiotów i 
dokonań biskupa Zimowskiego, a 
wśród nich „przymioty osobowe, 
kapłańskie, naukowe, zarówno 
duszy, serca, jak i umysłu, poświę-
cone całkowicie służbie Urzędowi 

św. Piotra, Stolicy Apostolskiej i 
Kościoła powszechnego”. One, 
zdaniem biskupa Wysoczańskiego, 
„wskazują jednoznacznie na bisku-
pa radomskiego dr. Zygmunta 
Zimowskiego jako na przykład 
prawdziwego chrześcijanina, 
człowieka bez reszty oddanego 
Bogu i ludziom, kapłana i bisku-
pa, czynnego dogmatyka, który 
radośnie i prawdziwie służy w imię 
posłannictwa Chrystusowego, 
głosząc całym swoim życiem Jego 
Ewangelię w wymiarze ekume-
nicznym.” zn

Happening na deptaku
Radom. U zbiegu ulic Moniuszki 
i deptaku przy ul. Żeromskiego 
odbył się wieczorny happening, 
mający propagować przedłuże-
nie czasu pracy lokali gastrono-
micznych. Na koniec ponad sto 
osób podpisało się pod petycją 
popierającą tę inicjatywę, która 
miała też zachęcić radomian  
do wieczornego odwiedzania 
lokali na deptaku w centrum 
miasta. zn

Na imprezie nie mogło 
zabraknąć wspólnego 
poczęstunku
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Odzyskała dawny blask
Radom. Zakończył się ge- 
neralny remont budy nku 
Młodzieżowego Domu Kultury 

przy ul. Słowackiego. W trakcie 
prac remontowych wzmocniono 
konstrukcję budynku: wymienio-
na została więźba dachowa i część 
stropów. Wymieniono też instala-
cje wewnętrzne i położono nowe 
posadzki. Budynek został przysto-
sowany dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Uwagę przykuwają 
odtworzona dekoracja zabytkowej 
kamienicy i świeże kolory otynko-
wania (na zdjęciu).  md

Nowy dyrektor
Dom Księży Seniorów. Bp 
Zygmunt Zimowski miano-
wał nowego dyrektora. Został 
nim dotychczasowy proboszcz 

parafii pw. MB Częstochowskiej 
w Starachowicach, ks. Sylwester 
Chodyra. Zastąpił na tym stano-
wisku ks. Antoniego Kozę, obecnie 
proboszcza parafii Jarosławice.
 zn

Wspólnej celebrze w kaplicy 
Domu Księży Seniorów 
przewodniczył  
bp Zygmunt Zimowski

Na koniec Eucharystii kanonicy zostali obdarowani różami
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Inspiracją dla 
fotografii były 
biblijne cytaty. 
Jury stanęło 
przed niełatwym 
zadaniem: wyłonić 
zwycięzcę i wybrać 
to najlepsze spośród 
niemal 140 zdjęć.

P omysł na konkurs fotogra-
ficzny zrodził się w głowach 

dwóch studentek: Agnieszki 
Fa lińsk iej z Politech n i k i 
Radomskiej i Elżbiety Podsia-
dłej z radomskiego Instytutu 
Teologicznego. Obie, ściśle 
współpracujące ze stowarzysze-
niem Zakrzew – Wspólna Droga, 
zadbały o każdy szczegół. Do 
grona jury zaprosiły renomowa- 
nych radomskich artystów 
fotografików Leszka Jastrzę-
biowskiego i Jerzego Szepe-
towskiego.  Z nimi, jako me- 

dialny patron, współpracowa-
ła radomska redakcja „Gościa 
Niedzielnego”.

Każdy został nagrodzony, nie 
tylko dyplomem i pamiątkowym 
PenDrive’em, prezentem od pa-
rafii, ale też okazją powiedzenia 
kilku słów o sobie, o swej pasji 
sięgania po aparat fotograficzny 
i uwieczniania tego, co chwilowe 
i bezpowrotnie znikające.

Opiekunami konkursu, a za-
razem fundatorami głównych 
nagród, odtwarzacza DVD, mi-
niwieży, i kamery byli: Politech-
nika Radomska oraz Starostwo 
Radomskie. Instytut Teologiczny 
przygotował nagrodę wyjątkową, 
indeks na teologię. Trzy pierwsze 
nagrody zdobyli: Sławomir Bu-
gaj, Wojciech Prawda i Wojciech 
Domagała.

– Jestem uczniem IV klasy 
szkoły podstawowej w Jastrzębi 
– mówi najmłodszy uczestnik 

konkursu, Filip Korzeniowski. – 
To moja pierwsza nagroda w życiu 
i świetny prezent na wakacje. Na 
PenDrive’a będę nagrywał moje 
zdjęcia. 

– Pozytywnie zaskoczył mnie 
dobry poziom i fotograficzne 
myślenie – stwierdził na cere-
monii wręczenia nagród juror 
Leszek Jastrzębiowski. Wszy-
scy robimy zdjęcia: telefonami 
komórkowymi, aparatami. To 
dobry znak. Ale w fotografii 
artystycznej chodzi o owo my-
ślenie. Co do tego, patrząc na 
nadesłane fotografie, jestem 
dobrej myśli i mam nadzieję, że 
konkurs w Zakrzewie będzie się 
rozwijał, a jury stanie przed za-
daniem oceniania dwóch tysięcy 
fotografii.

Piotr Bityński

Finał konkursu fotograficznego w Zakrzewie

Indeks na teologię i PenDrive’y

Najstarsza uczestniczka i najmłodszy uczestnik konkursu: 
Izabela Mosańska i Filip Korzeniowski. Z prawej ks. Roman 
Adamczyk
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Indeks na teologię w imieniu Martyny Jurczak z rąk dyrektora instytutu ks. Dariusza Skroka odebrała 
jej koleżanka



Ave Gość rAdomskiIV
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

13
 l

ip
ca

 2
00

8

Jubileusz radomskiej parafii pw. św. Brata Alberta

Srebrne gody na Prędocinku
– Dziękujemy 
biskupowi 
Edwardowi 
za zaufanie, 
za ojcowską radę, 
poświęcenie i troskę, 
mówił proboszcz 
parafii, ks. kan. 
Marian Ślusarczyk.

Ć wierć wieku temu na radom-
skim osiedlu Prędocinek 

sprawowano pierwszą Mszę 
św. Potem powstała tu kaplica. 
Później spłonęła, a potem zaczął 
rosnąć kościół. Dziś jest chlubą 
wspólnoty, która własnym wy-
siłkiem, modlitwą i ofiarnością 
zbudowała świątynię.

– Ekscelencjo, będąc ordy-
nariuszem, obdarowałeś miesz-
kańców naszego osiedla darem 
nieprzemijającym – mówiła 

w słowie powitania Irena Żaczko. 
– Dziękujemy, że u początku jego 
istnienia pojawił się tu Chrystuso-
wy krzyż. Tu, u siebie, mogliśmy 
otrzymywać sakramenty, razem 

przeżywać radości i smutki. 
Tu słuchaliśmy słowa Bożego. 
Dziękujemy ci za obecność na 
wielu etapach powstawania ko-
ścioła. Szczególnie dziękujemy 

za patrona, św. Brata Alberta, 
świadka Chrystusa, nazwanego 
przez Jana Pawła II „bratem nasze-
go Boga”. On, nasz patron, czujemy 
to, czuwa i opiekuje się nami. 

Bp Edward Materski, który 
jako ordynariusz utworzył para-
fię, przewodniczył jubileuszowej 
celebracji i poświęcił obraz i ołtarz 
patrona. W homilii powołał się na 
słowa kazania kard. Karola Wojty-
ły, wygłoszonego w pięćdziesięcio-
lecie śmierci brata Alberta: – Rzu-
cony na kolana przed majestatem 
Bożym, mówił, upadł na kolana 
przed majestatem człowieka, i to 
najbiedniejszego, najbardziej 
upośledzonego, przed majesta-
tem ostatniego nędzarza. A na 
zakończenie homilii bp Edward 
złożył obecnym życzenia: – Oby 
ten Święty, który był dla wszyst-
kich „dobry jak chleb”, dopomógł 
wszystkim Polakom do odzyska-
nia wzajemnej dobroci.

Paweł Tarski
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Twórcę parafii bp. Edwarda Materskiego witali  
Irena Żaczko oraz Jan Krawczyk, przewodniczący rady 
parafialnej

21 – Grupa Akademicka 

Studenci pielgrzymują
Jest jedną z najmłodszych – idzie 
po raz szósty. Zaprasza studentów 
i tegorocznych maturzystów.

W krótce – 6 sierpnia – roz-
pocznie się XXX Piesza 

Pielgrzymka Diecezji Radomskiej 
na Jasną Górę. W pierwszej kolum-
nie na pielgrzymi szlak od kilku lat 
wyrusza też Grupa Akademicka. 
Jest jedną z najmłodszych. 
Powstała w 2003 roku z inicjatywy 
Duszpasterstwa Akademickiego. 
Spotkania ze studentami w ciągu 
roku zrodziły inicjatywę, na wzór 
innych pielgrzymek diecezjalnych, 
stworzenia Grupy Akademickiej. 
Postanowiono, że będzie to gru-
pa namiotowa, która przyjmując 
charakter akademicki, stworzy 
studentom możliwość przeżywa-
nia pogłębionych rekolekcji w 
drodze. – Po dojściu do noclegu 
nie rozchodzimy się w poszukiwa-
niu miejsc do spania, mamy swo-
je namioty. Dzięki temu ta grupa 
ma szczególny charakter. Będąc 

w jednym miejscu, mamy okazję 
lepiej się poznać i tworzyć wspól-
notę. Łatwiej też zebrać wszystkich 
na pogodnych wieczorach, które 
organizowane są codziennie – in-
formuje student III roku teologii 
Tomasz Hernik. 

Grupa Akademicka jest bardzo 
rozśpiewana i dynamiczna, co nie 
dziwi, bo idą w niej ludzie młodzi. 

Zamysłem duszpasterzy jest, by 
miała też głębszy charakter for-
macyjny. – Chcemy, żeby oprócz 
cyklu konferencji, które będą we 
wszystkich grupach, był drugi  
cykl związany z małżeństwem. Na 
kolejne dni pielgrzymki zaprosili-
śmy różne osoby. W zdecydowanej 
większości są to osoby świeckie, 
małżonkowie, którzy mają długi 

staż, czy jakieś ważne życiowe 
doświadczenia. Zaprosimy też 
psychologów i duszpasterzy pra-
cujących z małżonkami. Bardzo mi 
zależy, by po konferencjach toczyła 
się dyskusja. Nie chodzi tylko o to, 
by wysłuchać konferencji na temat 
małżeństwa, czy przygotowania 
do życia rodzinnego, ale też, by sta-
wiać pytania – mówi przewodnik 
grupy ks. Marek Adamczyk. 

Marta Deka
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Zapisz się
w ośrodku Duszpasterstwa 
akademickiego w radomiu  
przy ul. górniczej 2 
od 30 lipca do 5 sierpnia 
w godzinach od 18.30 
do 21.00 prowadzone są 
zapisy do grupy 21. 
szczegółowych informacji 
udziela ks. marek 
adamczyk: tel. 606 316 566, 
marek.adamczyk@fse.pl.

Dwudziestka jedynka to rozśpiewana i bardzo dynamiczna 
grupa
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Wieczory Muzyczne
W Jedlni-Letnisku w każdą nie-
dzielę wakacji organizowane są 
wieczory muzyczne. Wszystkie 
odbywają się w kościele letnim 
przy parafii pw. Opieki św. Józefa 
o godz. 19.00. Wstęp wolny.
13 lipca – OTOJA (zespół z Lublina; charak-
ter muzyki – praise rock, blues, muzyka z 
przesłaniem)
20 lipca – QUADRANS (zespół z Bydgoszczy; 
charakter muzyki – pop-gospel)
Szczegóły i informacje o zespołach wraz z 
próbkami utworów na www.wieczory.pl

III Diecezjalny Przegląd Kapel 
i Zespołów Ludowych
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie 
i Stowarzyszenie Zakrzew – Wspólna Droga 
zapraszają wszystkich miłośników muzyki 
ludowej na III Diecezjalny Przegląd Kapel 
i Zespołów Ludowych, który odbędzie się 
13 lipca na placu przy kościele. Przegląd 
rozpocznie się o godzinie 14.00 Mszą św., 
a po niej odbędą się występy poszczególnych 
uczestników. Twórcy ludowi podczas trwania 
imprezy będą wystawiać swoje prace.

Wieczór Organowy
Towarz yst wo Muz yczne 
w Radomiu zaprasza na koncert 
w ramach II Radomskich Wie- 
czorów Organowych. 16 lipca 
o godzinie 19.00 w bazylice 
mniejszej św. Kazimierza 
(Radom, ul. Główna 6) wystąpi 
Michał Markuszewski – organy (Warszawa). 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej 
festiwalu: www.organy.radom.pl.

Badania mammograficzne
Caritas Diecezji Radomskiej informuje, że 
w najbliższym czasie badania mammogra-
ficzne będą prowadzone w następujących 
miejscowościach:
15 lipca – Nowe Miasto (Ośrodek Zdrowia,  
ul. Spacerowa 1, tel. 048 6741045, 048 
6743888). 
18 i 19 lipca – Pionki (parafia pw. św. Barbary, 
ul. Fabryczna 12, tel. 048 3121720)
Badania są bezpłatne. Mogą z nich skorzystać 
kobiety w wieku od 50 do 69 lat.

Skansen
Muzeum Wsi Radomskiej (Radom, ul. 
Szydłowiecka 30) w okresie wakacyjnym czyn-
ne jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 
10.00 do 18.00. � •

pod
patronatem
„Gościa”

zaproszenia

pod
patronatem
„Gościa”

Piesza pielgrzymka trzeźwościowa z Radomia 
do Niepokalanowa

Szli z bagażem intencji

W promieniach gorącego 
słońca i skąpani przez ulewny 
deszcz przez sześć  
dni pielgrzymowali 
z Radomia do bazyliki 
w Niepokalanowie. 
Szli do sanktuarium, 
gdzie czcicielem Niepokalanej 
był św. Maksymilian Kolbe, 
patron ruchu trzeźwościowego 
w naszej ojczyźnie. 

P ielgrzymi modlili się o trzeźwość naszego 
narodu, jak również w licznych osobistych 

intencjach. – Szłam pierwszy raz. Spotkaliśmy 
bardzo wielu życzliwych ludzi. Przenocowali 
nas, ugościli i nie pozwolili, żeby ktoś z przy-
stanku odszedł głodny. To była bardzo 
chrześcijańska pielgrzymka, przepełniona 
modlitwą, dostarczyła nam wielu duchowych 
przeżyć, za co jestem Bogu bardzo wdzięczna 
– powiedziała Teresa Kucharska.

Konferencje na pielgrzymim szlaku głosił 
ks. Marek Dziewiecki, który przypomniał 
między innymi, że dobre drzewa poznaje się 
po dobrych owocach. Zachęcał wszystkich, 
aby wydawali dobre owoce. Podkreślał także,  
że miłość to nie akceptacja, tolerancja czy 

zwykły popęd. Wskazał na pierwszeństwo 
osoby przed miłością, przypominając, że 
Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. 
Zaznaczył, jak ważna jest miłość praw-
dziwa i odpowiedzialna w relacji do osób 
uzależnionych.

– W tym roku pielgrzymowaliśmy po 
raz dziewiętnasty. Grupa liczyła 224 osoby. 
A naszym hasłem było: „Uczeń Chrystusa apo-
stołem trzeźwości” – opowiadał ks. Mirosław 
Kszczot, główny organizator pielgrzymki. – 
Wszystkim nam udało się szczęśliwie dotrzeć 
do celu, choć nie obyło się bez plastrów na 
nogach. Najmłodsza uczestniczka pielgrzymki 
miała 5 lat, a najstarszy uczestnik ponad 80. 
Po drodze przyjmowano nas bardzo serdecz-
nie. Mieliśmy nie tylko zapewnione noclegi, 
również w domach prywatnych, ale także 
zapraszano nas na specjalnie dla nas przygo-
towane posiłki.

Eucharystii na zakończenie pielgrzymo-
wania w sanktuarium Niepokalanej przewod-
niczył bp Antoni Długosz, który w wygłoszo-
nej homilii podsumował to, co było treścią 
rekolekcji w drodze. Podkreślił, jak ogromna 
jest wartość Dekalogu w życiu i przykazanie 
miłości wobec bliźniego. 

Tradycyjnie już zanim pątnicy wyruszyli 
w drogę powrotną do swoich domów, francisz-
kanie – gospodarze sanktuarium – zaprosili 
ich na smaczny bigos.

KMG
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Na progu sanktuarium w Niepokalanowie pielgrzymów powitali ojcowie franciszkanie 
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I mpreza, którą zatytułowano 
„Muzyką do Nieba”, została 
włączona w trwające cały rok 
obchody 85-lecia Skarżyska- 

-Kamiennej. – Festiwal zorganizo-
waliśmy także jako imprezę połą-
czoną z trzecią rocznicą koronacji 
obrazu Matki Bożej Miłosierdzia 
oraz z pierwszą rocznicą zakoń-
czenia peregrynacji jasnogórskiej 
ikony w naszej diecezji – mówi 
kustosz sanktuarium ks. prał. 
Jerzy Karbownik. W inicjaty-
wie wsparło go całe grono osób, 
a w tym także władze miasta. 
– O ile mi wiadomo, mówi obec-
ny na festiwalu wiceprezydent 
Skarżyska Grzegorz Małkus, jest 
to jedyny tego typu festiwal w na-
szym regionie. Mam nadzieję, że 

zorganizujemy go także w przy-
szłym roku, a potem po raz kolej-
ny, i w ten sposób zagości na stałe 
w kalendarzu wydarzeń.

Wielka integracja
Do grona uczestników włączyło 

się 12 podmiotów wykonawczych. 
Siedem z nich reprezentowało śro-
dowiska osób niepełnosprawnych. 
Jury festiwalu postanowiło nagro-
dzić wszystkich niepełnospraw-
nych wykonawców. W gronie 
pozostałych wykonawców pierw-
szą nagrodę zdobył zespół „Eden” 
z Białobrzegów Radomskich, dru-
gą zespół KSM z Bliżyna, a trzecią 
Monika Rapa.

– Nagrodzenie tak wielu 
wykonawców, mówi ks. Andrzej 
Zarzycki, przewodniczący jury, 
jest wyzwaniem dla nas wszyst-
kich, abyśmy w naszej diecezji 
budzili ruch pozytywnej muzyki, 

Skarżysko-Kamienna. W alei wiodącej 
do sanktuarium MB Ostrobramskiej 
ustawiono scenę. Bawiono się 
przez całe popołudnie i długo w wieczór. 
Po raz pierwszy odbył się Integracyjny 
Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej. 

tekst i zdjęcia
ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl

Muzyką do Nieba

Integrowano się nie tylko na scenie, ale także przy mikserze 
realizatora dźwięku

Gdy śpiewał Ryszard Wrzosek, możliwie blisko chciała być jego 
instruktorka Joanna Kwaśniak

Poniżej: Integrowano się też pod sceną. We wspólny taniec 
włączyli się członkowie zespołu Eden
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która niesie wartości dobra dla 
człowieka.

Festiwalowi towarzyszył kier-
masz powstałych na Warsztatach 

Terapii Zajęciowej (WTZ) wyro-
bów rękodzieła niepełnospraw-
nych twórców. Można też było 
wziąć udział w loterii fantowej. Na 

wieczorny koncert zaproszono trzy 
zespoły: Full Power Spirit, Etna, 
Chili My.

Ja się nie skarżę
Zmiany zespołów na scenie 

czasem nieco trwały. Wykonawcy, 
z powodu swej niepełnosprawno-
ści, nie mogli wejść na scenę samo-
dzielnie. Występowali wówczas 
artyści, którzy nie brali udziału 
w konkursie. A potem oceniany 
był występ. Dużo radości, ale też 
wzruszeń i emocji.

Iście braw urowo zapre-
zentował się zespół Grześki 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z Jędrzejowa. Z wielkim zaan-
gażowaniem zaśpiewali między 
innymi przeboje zespołów Kombi 
i Lady Pank. Rozruszali i roztań-
czyli widownię. – Istniejemy od 
1994 roku, mówi Norbert Dreja, 
lider zespołu. Bierzemy udział 
w ceremoniach otwarcia olimpiad 
specjalnych. Śpiewamy na festi-
walach i przeglądach twórczości. 
Prowadzi nas Monika Kudzia. 
Po raz pierwszy jestem w Skar-
żysku. Cieszę się, że mogłem tu 
przyjechać.

Wiele emocji wzbudził występ 
duetu Ryszard Wrzosek i Marcin 
Żarski, reprezentujących drze-
wicki zespół SI – Sprawni Inaczej. 
Trudno było ukryć wzruszenie, 
gdy pan Ryszard zaśpiewał za 

Edytą Geppert: „Ja się nie skarżę 
na swój los”. Przez cały czas wy-
stępu na brzegu sceny siedziała 
ich instruktorka Joanna Kwa-
śniak. – Z Ewą Burską jesteśmy in-
struktorkami Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Drzewicy, którymi 
kieruje Andrzej Krzyżanowski, 
mówi po występie bardzo szczę-
śliwa pani Joanna. Do Skarżyska 
przywiózł nas mój mąż Tomasz. 
Praca z naszymi niepełnospraw-
nymi to ogromna radość. Ich 
występ na scenie to dla nas taka 
sama trema jak dla nich. A potem 
ogromna satysfakcja. Cieszy nas 
ich każda zmiana. Widzimy, jak 
poprzez tę pracę stają się ludź-
mi otwartymi. Wcześniej często 
zamknięci, czasem unikający lu-
dzi, teraz otwarci, nawiązujący 
kontakty.

Dla dopełnienia całości trzeba 
wspomnieć, że na konkursową li-
stę wpisały się jeszcze: zespół Nie 
jest źle (WTZ Skarżysko-Kamien-
na), Jolanta Rudzka (ZPS dla niepeł-
nosprawnych ruchowo), Justyna 
Górska-Guzik, zespół Dzieci z Bra-
my, Sławomir Boguszewicz, zespół 
Dzieci Maryi (WTZ Kałków-Go-
dów) i Koło Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo (TPD 
Skarżysko-Kamienna).� •

Muzyką do Nieba

Norbert Dreja (drugi z prawej) z Grześków nawiązał fantastyczny kontakt z publicznością

Śpiewa Monika Rapa, 
zdobywczyni trzeciego 
miejsca
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Wspólnotę tworzy 
dziewięć wiosek, 
które leżą na terenie 
trzech gmin. Tym, co 
je jednoczy, jest bez 
wątpienia parafia.

P iękna świątynia to projekt 
Stefana Szyllera, warszaw-

skiego architekta, który w na- 
szej diecezji projektował sze-
reg kościołów. Parafia erygo-
wana została w roku 1921 przez 
bp. Mariana Ryxa. Restaurację 
budynku przeprowadzono trzy-
dzieści lat temu staraniem ówcze-
snego proboszcza, ks. Mariana 
Karasińskiego.

Ślady ks. Boczarskiego
Ksiądz Boczarski przyszedł 

do Sadów wraz z powstaniem pa-
rafii i tu został pochowany, choć 
po Sadach pracował w Gielniowie 
i w Niekłaniu. Budowa kościoła 
w latach 1924–31 i organizowanie 
parafii jest jego zasługą i piękną 
kartą zapisaną przez parafian. 
Konnymi wozami z żelaznymi 
kołami niestrudzenie przywo-
zili kamień na budowę z Zawady 
koło Mariówki. Wspierali swego 
proboszcza pracą i ofiarami. 

Ks. Leon Boczarski zapisał 
także piękną patriotyczną kartę 
w okresie okupacji. Wspierał AK-
owską partyzantkę. Musiał ucie-
kać przed okupantami. Owinięty 
w snopek słomy, został potajem-
nie wywieziony z parafii. Wrócił 
tu dopiero po odejściu Niemców. 
Jego dzieło podjął filipin ze Stu-
dzianny ks. Jan Michałkowski. 
Został zabity przez hitlerowców 
w Radomiu.

Nowe wyzwania
Parafianie są głęboko przy-

wiązani do wiary i Ko-
ścioła. Cechuje ich trady-
cyjna religijność. Istnieją 
tu Koła Żywego Różańca 
oraz III Zakon św. Fran-
ciszka. Proboszcz z dumą 
podkreśla, że ministran-
ci, którzy dorośleją i uczą 
się lub studiują poza 

Sadami, nadal chętnie służą do 
Mszy św. – Nie uciekają od ołta-
rza, jak to często bywa – mówi 
z uśmiechem ks. Nogaj.

Ale obecny czas niesie też 
nowe wyzwania. Sady to parafia 
rolnicza. Dla wielu koniecznością 
stało się szukanie pracy poza 
wspólnotą. Znaleźli ją w Anglii, 
Irlandii i  we Włoszech. Troską 
proboszcza jest to, by wracający 
z zagranicy odbudowywali dawne 
mocne więzi z Kościołem i z tym, 
czym żyje parafia.

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sadach

Trzy gminy, jedna parafia

Zdaniem 
proboszcza

– mój poprzednik, 
ks. kan. Kazimierz 
Kapusta, 
rozpoczął prace 
przy remoncie 
dachu na kościele. 

Krycie naszej świątyni 
miedzianą blachą to 
wielkie przedsięwzięcie 
materialne. wymieniliśmy 
także w kościele instalację 
elektryczną. Jestem bardzo 
wdzięczny parafianom za 
ofiarność i zaangażowanie. 
Dziękuję też osobom spoza 
parafii, które wspierają nas 
w tym dziele.
Jako proboszcza 
i duszpasterza cieszy mnie 
przywiązanie 
do wiary i Kościoła. 
nasi parafianie kochają 
okresowe nabożeństwa, 
takie jak msze św. 
roratnie, majówki, Drogę 
Krzyżową, październikowe 
nabożeństwa różańcowe. 
Dziękuję naszym szkołom 
i władzom trzech gmin, 
na których terenie leży 
nasza parafia, za wszelką 
życzliwość. Z uznaniem 
i radością myślę 
o strażakach. biorą czynny 
udział w odpustach i innych 
uroczystościach. można 
też zawsze na nich liczyć, 
gdy trzeba coś zrobić przy 
kościele czy cmentarzu.

Ks. kan. Bogdan Nogaj

Święcenia kapłańskie: 
3 czerwca 1978 r. 
wikariaty: wolanów, odrzywół, 
magnuszew, sienno, 
ostrowiec Świętokrzyski 
z delegacją tworzenia parafii 
na Kolonii robotniczej. 
Probostwa: Domaszno, 
wygoda, Pawłów 
koło starachowic, gadka 
i od roku 2005 sady.

Zapraszamy 
na Msze św. 
W niedziele 
i święta – 8.00, 
10.00, 12.00
W dni powszednie 
– 7.30

Na strażaków zawsze można liczyć
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