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Pieniądze można 
wrzucić do specjalnej 
puszki albo po prostu 
wysłać SMS o treści 
„Pomoc” pod numer 
7250. Sieć nie ma 
znaczenia.

N asze wsparcie odbierze 
Fundacja „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”, a potem przekaże je mło-
dym i zdolnym ludziom. Kryteria 
doboru osób są bardzo precyzyjne: 
dochód nieprzekraczający 700 zł, 
średnia ocen minimum 4,8 i pocho-
dzenie z miejscowości nie większej 
niż 20 tys. osób.

Z naszej diecezji fundacyjne sty-
pendia otrzymują 82 osoby. Wielu 
w przedsięwzięciu uczestniczy od 
początku, czyli od 2000 r. Najstarsi są 
dziś studentami IV roku. Stypendium 
otrzymali jeszcze w gimnazjum. – To 
dla mnie wielka pomoc – mówi jed-
na ze stypendystek, dziś studentka 
II roku polonistyki. – Bez niej nie 

miałabym szans na naukę. Dziękuję 
z całego serca.

Zarząd Fundacji kontroluje 
każdą złotówkę przekazaną pod-
opiecznym, dba także o ich forma-
cję. Stypendyści mają warsztatowe 
spotkania, a od kilku lat uczestniczą 
w letnich obozach, w czasie których 
poznawali Kraków, Warszawę, 

Trójmiasto, Poznań, Wrocław, 
a w tym roku Górny Śląsk i Zagłę-
bie. – Zachęcam do wsparcia naszego 
programu stypendialnego – mówi 
ks. Dariusz Kowalczyk, wiceprezes 
Fundacji, kapłan naszej diecezji. – 
Dzięki niemu razem budujemy żywy 
pomnik Jana Pawła II. 

Ks. Zbigniew Niemirski

Praca dla niepełnosprawnych

T argi „Bez barier” zorganizowa-
no w Resursie Obywatelskiej. 

Skierowane były do środowiska osób 
niepełnosprawnych. Oferty pracy 
przedstawiło kilkunastu wystawców. 
Było w czym wybierać, bo dotyczy-
ły branży metalowej, spożywczej, 
budowlanej, odzieżowej, usług fi-
nansowych, a zainteresowani mieli 
możliwość bezpośredniego kontaktu 
z potencjalnym pracodawcą. Już na 
miejscu można było rozmawiać o 
umowie o pracę i sprawdzić, jakie są 
szanse na zatrudnienie. Obok stoisk 
z ofertami pracy znalazły się punkty 
konsultacyjne Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, PZU, Państwowej 
Inspekcji Pracy, doradztwa zawodo-
wego i organizacji pozarządowych. 
W wyznaczonych miejscach można 
było wykonać podstawowe badania 
profilaktyczne i obejrzeć nowoczesny 
sprzęt rehabilitacyjny.  kmg
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Niedziela papieska w diecezji

Zdolni w potrzebie – 7250

M
ar

ta
 D

eK
a

Radom. Targi pracy w Resursie Obywatelskiej cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób 
niepełnosprawnych

Ks. Dariusz Kowalczyk na formacyjnym spotkaniu ze stypendystami 
z naszej diecezji

krótko

Finałowy 
koncert
Radom. towarzystwo 
Muzyczne 
w radomiu zaprasza 
na finałowy koncert 
w ramach ii radomskich 
wieczorów organowych. 
15 października 
o godzinie 19.00 
w kościele pw. Chrystusa 
nauczyciela (osiedle 
Planty) na organach 
zagra, wykładający 
w akademiach 
muzycznych w Łodzi 
i Bydgoszczy, prof. Piotr 
Grajter.

Msza św. 
w intencji śp. bp. 
Jana Chrapka

Radom. 19 października 
o godzinie 18.00 
w katedrze opieki nMP 
bp stefan siczek będzie 
przewodniczył Mszy św., 
sprawowanej w rocznicę 
śmierci bp. Jana Chrapka.
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Redagują: ks. Zbigniew Niemirski 
– dyrektor oddziału, 
Marta Deka, Krystyna Piotrowska

radom@goscniedzielny.pl

Pamiątkowe zdjęcie przed sanktuarium

Pomiar ciśnienia krwi

Bohaterstwo nagrodzone 
Majdów. Krzysztof Mamla (na 
zdjęciu drugi z lewej) z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Majdowie 
z powiatu szydłowieckiego otrzy-
mał tytuł „Strażaka Miesiąca”. 
Członek Zarządu Województwa 
Mazow ieckiego Waldemar 
Roszkiewicz wręczył mu nagrodę 
i list gratulacyjny oraz podzięko-
wał za wzorową postawę i odwagę 

wykazaną podczas akcji ratowni-
czej. Krzysztof Mamla wykazał 
się niezwykłym opanowaniem 
i szybką reakcją podczas pomocy 
nieprzytomnemu mężczyźnie. 
Wykonał masaż serca i sztuczne 
oddychanie, przywracając akcję 
serca i ratując życie choremu. Nie 
była to pierwsza udana akcja tego 
strażaka. mk
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Pielgrzymka zbrojeniówki

Skarżysko Kamienna. Już 
po raz  trzynasty w skarży-
skiej Ostrej Bramie odbyła się 
Pielgrzy mka Pracow ników 
Za kładów Z brojeniow ych. 
Przyjechali z całej Polski. Mszy 
św. przewodniczył bp Edward 
Materski. Wystąpiła orkiestra z 
Rzeszowa. Po Eucharystii przed-
stawiciel pielgrzymów przed obra-
zem ostrobramskim odczytał akt 
zawierzenia Matce Bożej. Później 
poczty sztandarowe tradycyjnie 
już zrobiły sobie pamiątkowe 

zdjęcie z bp. Edwardem Materskim 
i kustoszem sanktuarium ks. prał. 
Jerzym Karbownikiem.  md

Biała niedziela
Tczów. W ramach akcji „Zdrowi 
mieszkańcy – zdrowe Mazowsze” 
odbyła się kolejna Biała Niedziela, 
podczas której można było sko-
rzystać z bezpłatnych badań 
i konsultacji lekarzy specjali-
stów: okulisty, kardiologa, fonia-
try i ortopedy. – Najczęściej 
przychodziły osoby w średnim 
wieku i starsze, największym 

zainteresowaniem cieszyły się 
wizyty u kardiologa i okulisty 
oraz, co nas bardzo cieszy, wizy-
ty mężczyzn u lekarza urologa 
– informuje koordynator akcji 
Grażyna Woźniak. 12 październi-
ka akcja będzie przeprowadzana 
w Jedlińsku (powiat radomski), a 
19 w Klwowie (powiat przysuski). 
 mm

Gminne dożynki 
Jelnia. Piąte już dożynki Gminy 
Drzewica odbyły się na placu 
Szkoły Podstawowej w Jelni. 
Przedstawiciele szesnastu miej-
scowości ubrani w ludowe stroje 
nieśli wieńce. Orszak dożynko-
wy przemaszerował pod scenę, 
gdzie poświęcono tegoroczne 
plony. Mszy św. przewodniczył 
proboszcz drzewickiej parafii ks. 
kan. Adam Płuciennik. Starościną 
dożynek była mieszkanka Jelni 
Karolina Kwiecień, a starostą 
Wojciech Woźniak z Augustowa. 
Na ręce burmistrza Janusza 
Reszelewskiego złożyli bochen 
chleba z tegorocznych zbiorów, 
którym połamali się wszyscy 
uczestnicy dożynek. mm

Burmistrz Janusz 
Reszelewski dziękował 
rolnikom za ich trud 
i ciężką pracę
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Jubileusz
Radom. W tym roku Prywatna 
Wyższa Szkoła Ochrony Śro-
dowiska w Radomiu obchodzi 15. 
rocznicę powstania. Mszy św. w 
intencji wszystkich pracowni-
ków, studentów i absolwentów w 
radomskiej katedrze przewodni-
czył bp Edward Materski, który 
w homilii powiedział: – Modlimy 
się dziś o błogosławieństwo dla 
profesorów i studentów Wyższej 

Szkoły Ochrony Środowiska. 
Życzymy wszystkim uczelniom, 
by promieniowały wiedzą, miło-
ścią i pokorą wobec wielkości dzieł 
Bożych. O cnotę pokory prośmy 
przez wstawiennictwo Maryi, 
która dla wszystkich pokoleń 
jest wzorem prawdziwej pokory. 
Jubileuszowe obchody potrwają 
do 29 listopada.
 mk
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Doszło do buntu 
i zamieszek. 
Podpalono 
samochód. 
Interweniowała 
policja, przyjechała 
straż pożarna.

N ad radomskim aresztem uno-
siły się kłęby czarnego dymu. 

Potem do stanowiska kierowni-
ka Państwowej Straży Pożarnej 
wpłynęło zgłoszenie o pożarze 
w magazynie mundurów. Na miej-
sce przyjechały trzy zastępy PSP 
i dziesięciu strażaków. Niestety, 
nie mogli wjechać na teren Aresztu 
Śledczego, bo drogę zatarasowali 
w większości młodzi ludzie. W ten 
sposób okazywali swoje niezado-
wolenie ze wstrzymania widzeń 
z osadzonymi z powodu pożaru. 
Wcześniej agresywnie dobijali się 
do okien i drzwi biura przepustek. 
Próbowano z nimi rozmawiać, ale 
negocjatorzy zostali obrzuceni 
różnymi przedmiotami i musieli 

się wycofać. Na miejsce zdarzenia 
przyjechały policyjne radiowozy. 
Tłum nie reagował na polecenia 
policjantów, a jego agresja nara-
stała. Wypchnięty na drogę dojaz-
dową samochód stanął w płomie-
niach. Dopiero kolejne oddziały 
policji, wyposażone w tarcze, gaz 
i broń wyprowadziły napastni-
ków z drogi, udostępniając dojazd 
strażakom. Nie obyło się bez salwy 
ostrzegawczej i użycia gazu. Gdy 
legitymowano zgromadzone oso-
by, okazało się, że jest wśród nich 
mężczyzna poszukiwany listem 
gończym. Próbował uciekać, ale 
zatrzymały go psy policyjne, a on 
sam został odwieziony do najbliż-
szej jednostki policji.

Pod kontrolą
Na szczęście to tylko ćwicze-

nia i wszystko odbyło się zgo- 
dnie ze scenariuszem, chociaż dym 
z palącego się samochodu gryzł 
w oczy. Wydarzeniom przyglądali 
się zaproszeni goście i dziennika-
rze. W rolę agresywnego tłumu 
wcielili się pracownicy służby 

więziennej. Zaś na ćwiczenia wy-
brano dzień, w którym nie ma 
widzeń. Obserwatorzy mogli zo-
baczyć, jak współdziałają funkcjo-
nariusze Aresztu Śledczego, policji 
oraz straży pożarnej. 

– Taka sytuacja mogła wy-
darzyć się naprawdę – mówi  
zastępca komendanta miejskie-
go policji podinsp. Karol Szwal-
be. Wszystko tu wyglądało 

bardzo przekonująco, a statyści do- 
skonale wcielili się w swoje  
role. Często spotykamy się z róż-
nymi sytuacjami, na przykład 
podczas zabezpieczania imprez 
sportowych. Musimy realizować 
takie ćwiczenia, aby policjanci 
w warunkach studyjnych spróbo-
wali działań w takich sytuacjach, 
które mogą kiedyś się wydarzyć.
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Policyjne psy zatrzymały uciekiniera

Młodzi ludzie domagali się widzenia. Zdewastowali i podpalili samochód Strażacy ugasili płonący samochód

Ćwiczenia w Areszcie Śledczym 

Pożar ugaszono

■ R e K l A M A ■
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Uczniowie brali udział w konkur-
sach i zawodach sportowych – 
wszyscy dostali upominki.

Dla uczczenia św. Stanisława 
Kostki – patrona dzieci i mło-

dzieży w parafii pw. Chrystusa 
Odkupiciela w Końskich zorga-
nizowano konkursy i rozgrywki 
sportowe dla uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Młodzi parafianie 
mogli wziąć udział w konkursie 
plastycznym pt. „Święty Stanisław 
Kostka – patron dzieci i młodzieży” 
oraz w konkursie wiedzy dotyczą-
cym jego biografii. Dzięki temu 

bliżej poznali koleje życia swojego 
patrona. Dla uczniów szkół podsta-
wowych przygotowano rozgrywki 
w piłce nożnej halowej. Młodzież 
gimnazjalna i ponadgimnazjalna 
startowała w turnieju piłki siatko-
wej. Nagrody laureatom konkur-
sów i zwycięzcom zawodów spor-
towych wręczono podczas Mszy 
św. celebrowanej w intencji dzieci 
i młodzieży przez wstawiennictwo 
św. Stanisława Kostki. Wszyscy 
uczestnicy otrzy-
mali upominki. 
Na zakończenie 
uczniowie bawili 
się przy ognisku. 

Zabawę przygotowali dla nich 
członkowie działającego przy 
parafii KSM. Pomysłodawcą ta-
kiej formy przeżywania święta 
patronalnego dzieci i młodzieży 

był ks. Krzysztof Sieczka, a wspo-
magali go proboszcz parafii  
ks. kan. Wiesław Koseła oraz 
księża: Aleksy Kołsut i Jacek 
Wierzbicki. mk

Uroczystości w parafii Chrystusa Odkupiciela w Końskich 

Uczcili swojego patrona

KSM-owicze z Przytyka zwiedzali Wielkopolskę

Szlakiem Piastów
C złonkowie Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży 
z Przytyka, realizując projekt 
„Spotkanie z naszymi przodkami 
i bohaterami narodowymi w histo-
rycznych miejscach Polski”, odwie-
dzają te miejsca naszego kraju, które 
przedstawiają szczególną wartość 
historyczną. Wszystkie wyjazdy 
finansowane są dzięki Programowi 
Integracji Społecznej. Byli już nad 
Morzem Bałtyckim. Tym razem 
zwiedzali Wielkopolskę, podąża-
jąc Szlakiem Piastów.

Swoje trzydniowe spotkanie 
z żywą historią rozpoczęli od Gnie-
zna, pierwszej stolicy Polski. Tu 
z przewodnikiem zwiedzili m.in. 
katedrę i Muzeum Początków Pań-
stwa Polskiego. Udali się też do Po-
biedzisk. Podziwiali tam skansen 
miniatur największych budowli 
Wielkopolski, przedstawionych 
w skali 1:20. – Atrakcją tego dnia 
były Pola Lednickie, gdzie całą 
grupą przeszliśmy przez znaną 
Bramę Trzeciego Tysiąclecia, która 
ma kształt ryby. Od 1997 roku Pola 
Lednickie są miejscem spotkań 
młodzieży z całej Polski oraz ich 
przyjaciół z zagranicy. Spotkania 
te są wyrazem naszej wiary i goto-
wości pójścia za Chrystusem. Było 

to dla nas niesamowite przeżycie 
– wspominają Agnieszka i Marta 
z przytyckiego KSM-u.

Kolejne dni wyjazdu niosły 
ze sobą wiele atrakcji i niezapo-
mnianych przeżyć. Kolejką wą-
skotorową uczestnicy wycieczki 
dotarli do Wenecji, by zwiedzać 
ruiny zamku. Odwiedzili też naj-
bardziej znany w środkowej Eu-
ropie  rezerwat archeologiczny 

w Biskupinie. Tu dowiedzieli się, 
że przed wojną był on nazywany 
„Polskimi Pompejami”. Najmłod-
szych uczestników wyprawy zain-
teresowała Zaurolandia, czyli Park 
Dinozaurów w Rogowie. W planie 
wycieczki nie zabrakło Torunia 
z domem i pomnikiem Mikołaja 
Kopernika i atrakcją tego miasta – 
krzywą wieżą. W planetarium od-
byli czterdziestominutową podróż 

międzygalaktyczną. Każdy kupił 
też słynne toruńskie pierniki.

Dzięki temu wyjazdowi uświa-
domiliśmy sobie, jak ważną rolę 
pełni w naszej parafii KSM. 
Oprócz tego, że przyjrzeliśmy się 
z bliska naszej historii, bardziej 
poznaliśmy siebie i dostrzegliśmy, 
jak ważne są wspólne wyjazdy – 
stwierdzają Agnieszka i Marta.
 md
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Na Polach Lednickich 
przeszli przez Bramę 
Trzeciego Tysiąclecia. 
Mówią, że to było 
niesamowite 
przeżycie.

KSM-owicze z Przytyka przy Bramie Trzeciego Tysiąclecia na Polach Lednickich
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Uczestnicy 
halowego 

turnieju piłki 
nożnej
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Szczególny „urodzaj”  
na wszelkiego rodzaju festyny 
rodzinne przypada zazwyczaj 
na początek lata. Festyn 
w Chybicach zaplanowano  
na koniec września 
i połączono go z inauguracją 
pracy nowo powstałej 
świetlicy środowiskowej.

M łodzież i dzieci będą mogły bawić się tu 
i poszerzać swoje zainteresowania. Dla 

dorosłych będzie to miejsce spotkań, kursów 
i szkoleń. 

Dla każdego
Uroczystego poświęcenia świetlicy do-

konał bp Adam Odzimek, który wcześniej 
przewodniczył Eucharystii w miejscowym 
kościele pod wezwaniem św. Małgorzaty.

Tak jak świetlica ma służyć wszystkim 
parafianom bez względu na ich wiek, tak 
i festyn, który z inicjatywy proboszcza ks. 
Janusza Bachurskiego został nazwany rodzin-
nym, przyniósł wszystkim radość. Na scenie 
zaprezentował się Dziecięcy Zespół „Okra-
sa”, młodzieżowy kabaret „Prosto z mostu” 
i gwiazda festynu Eleni, która obok znanych 
piosenek ze swego repertuaru śpiewała pieśni 
religijne. Wśród osób, które pomimo nie naj-
lepszej pogody wysłuchały całego koncertu, 
był ksiądz biskup. Dużą niespodzianką dla 
fanów piosenkarki była możliwość zdobycia 
po koncercie jej autografu.

Gromkimi brawami nagradzano również 
występ Zespołu Ludowego Koła Gospodyń 

Wiejskich z Szerzaw. Wśród przygotowa-
nych przez organizatorów atrakcji była 
między innymi możliwość przejażdżki 
bryczką zaprzężoną w dwa rumaki oraz 
udział w różnych ciekawych konkursach. 
Parafianie przygotowali także coś dla ciała. 
Można było kupić ciasto, kiełbaski z grilla 
i gorącą herbatę.

Tą drogą dziękujemy Bogu, że za sprawą 
księdza proboszcza Janusza Bachurskiego 
powstała w naszej parafii świetlica środo-
wiskowa, i że w tak piękny, rodzinny sposób 
mogliśmy świętować jej inaugurację. Dzię-
kujemy wszystkim, dzięki którym powstała. 
Niechaj służy parafianom i będzie dziełem 
na chwałę Boga i ludzi. 

 Dk. Janusz Głowacki

Modlitwa  
za Radom i diecezję

Grupa modlitewna Radość i Nadzieja 
zaprasza 12 października o godzinie 15.00 
na comiesięczną Mszę św. i Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia do radomskiego kościoła 
garnizonowego pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika (plac Konstytucji 3 Maja).

Odpust u św. Pawła
Z okazji Roku św. Pawła Apostoła w parafii 
jego imienia w Radomiu na Janiszpolu 13 
dnia każdego miesiąca odbywają się nabo-
żeństwa, podczas których można uzyskać 
odpust zupełny. Najbliższe odbędzie się 13 
października. Rozpocznie się o 19.00.
Program:
– Konferencja przybliżająca postać i listy 
św. Pawła Apostoła;
– Różaniec, podczas którego czytane są 
intencje (można je zostawić przy wejściu 
do kościoła);
– Procesja wokół kościoła z Figurą Matki 
Bożej z Fatimy; 
– Eucharystia;
– Apel Fatimski;
– Akt oddania Matce Bożej i modlitwa z moż-
liwością uzyskania odpustu zupełnego.

Jubileuszowy koncert
16 października o godzinie 19.00 w ko-

ściele pw. Świętej Trójcy w Białobrzegach 
Radomskich odbędzie się koncert z okazji 
jubileuszu 50-lecia konsekracji kościoła 
i w 30. rocznicę wyboru Jana Pawła II na 
Stolicę Piotrową. W spektaklu słowno-mu-
zycznym „Miłość mi wszystko wyjaśniła” 
wystąpią: Włodzimierz Matuszak – re-
cytacja (aktor znany z roli ks. Antoniego 
w serialu „Plebania”), Georgij Agratina – 
fletnia Pana, cymbały koncertowe, Robert 
Grudzień – organy.

Wykłady o rodzinie
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie przy Caritas Diecezji 
Radomskiej w Radomiu zaprasza człon-
ków Parafialnych Zespołów Caritas  na 
cykl  nieodpłatnych wykładów z obsza-
ru prawa poświęconych problematyce 
rodzinnej. Spotkania odbywają się raz w 
miesiącu w siedzibie Caritas w Radomiu 
przy ul. Kościelnej 5 od godziny 16.00 do 
18.00. Najbliższe spotkanie, dotyczące 
możliwości uzyskania pomocy w Ośrodku 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
oraz zakresu  udzielanej pomocy praw-
nej, odbędzie się 14 października.
� •

zapowiedzi

Parafianie z kościoła św. Małgorzaty mają swoją świetlicę

Coś dla ducha i ciała

Występy artystów nagradzano brawami. Od lewej: bp Adam Odzimek  
i ks. Janusz Bachurski

Koncert Eleni podobał się wszystkim
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W ystawa jest ułożo-
na w ciągu logicz-
nym. Zaczyna się 
od zdjęć Karola 

Wojtyły z dzieciństwa, potem z 
czasów okupacji, z seminarium 
i wikariatu oraz gdy został bi-
skupem, arcybiskupem, kardy-
nałem. Dalej są fotografie z tych 

dni, kiedy odwiedzał naszą 
radomską ziemię kolejno w 
roku 1968, 1972 i 1977. Wreszcie 
wybór na papieża. Kolejna 
sala to cykl trzydziestu sied-
miu obrazów ks. Władysława 
Paciaka. Przedstawiają pierw-
szą pielgrzymkę Jana Pawła II 
do Polski. Nie byłoby w tym nic 
szczególnego, gdyby nie fakt, że 
to artystyczna wizja. Malarz 
wykonał je wiosną 1979 r., jesz-
cze przed pielgrzymką, znając 
jedynie jej program.

Kolejne pomieszczenie 
muzeum to ilustracja wizyty 
Ojca Świętego w naszym mie-
ście. Szczególnie ciekawy dla 
filatelistów może być wyjątko-
wo bogaty zbiór unikatowych 
znaczków i stempli 
pocztowych zwią-
zanych z osobą Jana 
Pawła II. Już w dniu 

Radom. W Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego, w salach Domu Gąski 
i Esterki, przy ul. Rynek 4/5, została 
otwarta wystawa „Radomskie ślady Jana 
Pawła II”. Zorganizowano ją z okazji 
30-lecia wyboru kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową  
i 50. rocznicy jego święceń biskupich.

tekst
Krystyna Piotrowska

ks. Zbigniew Niemirski
radom@goscniedzielny.pl
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Ten plakat pojawił 
się na billboardach 

już po śmierci 
Papieża Polaka. 

Poniżej rzeźba 
Marka Citaka 

„21:37”
Poniżej: 

Pięcioletni 
Jędrzej 

Sikora wie, 
że na tym 

fotelu siedział 
w Radomiu 
Jan Paweł II
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otwarcia wystawy dużym powo-
dzeniem cieszyła się ekspozycja 
zdjęć ilustrujących spotkanie ra-
domian z Papieżem zarówno w 
Radomiu, jak i w innych miastach 
w Polsce, czy też w Rzymie i w Ca-
stel Gandolfo. Wystawę zamykają 
fotografie Konrada Klepaczew-
skiego zrobione w kilka dni po 
śmierci Papieża Polaka. 

Dyrektor muzeum Adam 
Zieleziński, otwierając wystawę, 
powiedział: – Obchody tych rocz-
nic będą trwały w całej Polsce, my 
skupiamy się na związkach Jana 
Pawła II z Radomiem. Na jego wi-
zycie w naszym mieście. Wybór 
Karola Wojtyły na papieża był jed-
nym z najważniejszych wydarzeń 
w historii naszego kraju. Rozpo-
czął nowy cykl wydarzeń, które 
doprowadziły do tego, że nasz kraj 
stał się krajem niepodległym, wol-
nym, samodzielnym, ważnym w 

świecie i w Unii Europejskiej. Nie 
nastąpiłoby to, gdyby nie ten waż-
ny historycznie wybór, który miał 
miejsce 30 lat temu w Rzymie. 

Obecny na otwarciu bp Zyg-
munt Zimowski zachęcał wszyst-
kich, którzy mogą sięgnąć pamię-
cią do 16 października 1978 r., aby 
odtworzyli ten dzień i przypo-
mnieli sobie, gdzie ta wiadomość 
ich zastała i jakie wtedy towarzy-
szyły im emocje. Bp Zygmunt był 
wtedy kapłanem z pięcioletnim 
stażem i studiował w Innsbrucku. 
Tuż po ogłoszeniu wyników zaczę-
to pukać do drzwi jego mieszkania 
i pytać, co wie na temat tego czło-
wieka. Dziś biskup tak mówi o tym 
dniu: – Wybór 16 października 
nie wziął się z niczego. Kardynał 

Wojtyła poprzez swoją wiedzę, a 
przede wszystkim poprzez swoją 
pobożność i autentyczność został 
zauważony już przez papieża Paw-
ła VI i przez kardynałów. To był 
Papież maryjny, zatroskany o losy 
człowieka i świata. Niech takim 
pozostanie, nie tylko dla nas, ale 
dla pokoleń, które przyjdą po nas. 
A ta wystawa niech posłuży tym, 
którzy urodzili się troszkę póź-
niej niż my i znają tylko końcówkę 
pontyfikatu. Trzeba rozważać go 
w całości, wtedy dopiero widzimy 
jego wielkość i jego piękno. Niech 
to pozostanie w naszym sercu.

Wystawę można oglądać do 
końca listopada. W czwartek 16 
października o godz. 19.30 w mu-
zeum odbędzie się spotkanie z 
bp. Edwardem Materskim, który 
będzie wspominał wizytę Jana 
Pawła II w Radomiu.

� •

Wspomnienia żyją
Ks. dr Jarosław 
Wojtkun, rektor 
radomskiego 
seminarium
– Po osobach, 
które odchodzą, 

pozostają ważne pamiątki. 
Przechowujemy je,  
bo mają w sobie jakąś moc 
przywoływania wspomnień. 
Podobnie też jest 
z pamiątkami, które nasze 
seminarium przechowuje 
po Janie Pawle ii. zwłaszcza 
te, które wiążą się z jego 
pobytem w radomiu – jak 
ornat, w którym sprawował 
eucharystię, oraz z jego 
wizytą w seminarium – jak 
choćby zastawa stołowa. 
Mamy też sutannę Papieża 
i jego buty, w których odbył 
dwie pielgrzymki.
Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego zwróciło 
się do nas z prośbą 
o wypożyczenie tych 
papieskich pamiątek. 
zrobiliśmy to bardzo 
chętnie, gdyż seminarium 
leży na uboczu, trudniej tu 
dojechać. Do muzeum, które 
znajduje się w centrum 
miasta, można po prostu 
przyjść. Mam nadzieję,  
że odwiedzający wystawę 
i oglądający te szczególne 
przedmioty przywołają 
własne wspomnienia.

Małgorzata Wydra  
(z lewej) i Barbara 
Kutkowska odnalazły się  
na wspólnych zdjęciach  
z Papieżem
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Bp Zygmunt Zimowski 
powrócił wspomnieniami 
do dnia wyboru  
Jana Pawła II
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Kolekcjoner filatelista Bogusław Górniak (w środku)  
z komisarzami wystawy (od lewej): Jerzy Kutkowski  
i Bogusław Rogólski

W tych butach Papież Polak 
pielgrzymował po świecie, 
a w tym ornacie sprawował 
Eucharystię w Radomiu
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Pierwszy jest perłą 
wśród obiektów 
Muzeum Wsi 
Radomskiej, gdzie 
stoi od 1996 r. 
Drugi zbudowano 
dzięki ofiarności 
i zaangażowaniu 
parafian.

W olanów jest parafią o wie-
lowiekowej historii. Osada 

nazywana była wcześniej Wolą 
Kowalską, Wolą Orlikowską, 
Wolą św. Doroty i Wolą Nową. Już 
w XV w. Jan Długosz pisał, że Wola 
Kowalska ma kościół parafialny 
drewniany oraz własnego pleba-
na posiadającego pola i łąki.

Za króla Stasia
Ostatni władca I Rzeczypospo-

litej uczynił z Wolanowa miasto. 
Krótko potem w 1794 r. Anna Kwa-
śniewska, miecznikowa stężycka, 
ufundowała drewniany kościół, 
który stanął w miejscu starszego. 

Świątynię potem powiększono 
o część murowaną. Gdy w 1985 r. 
rozpoczęła się budowa nowego 
kościoła, pojawiła się idea prze-
kazania zabytkowego kościoła 
do radomskiego skansenu. Tam 
nadal służy celom kultu. Tak jest 
choćby każdego roku w Niedzielę 
Palmową. Ale nie tylko. – Byliśmy 
w naszym kościółku, opowiadają 
mi czasem parafianie – mówi pro-
boszcz ks. Tadeusz Kszczot. Okazją 
była ceremonia ślubna, bo młodzi 
chcieli właśnie tam zawrzeć zwią-
zek małżeński.

Pod Radomiem
Z Wolanowa do Radomia jest 

zaledwie dziesięć kilometrów. Ta 
bliskość sprawia, że wielu miesz-
kańców tam znajduje zatrudnienie. 

Nie brak też jeżdżących do pracy 
do Warszawy i za granicę. Ale i na 
miejscu wiele się dzieje. Osada 
pięknieje z każdym rokiem. Poja-
wiają się nowe domy, sklepy, pry-
watne zakłady. To znak, ale skutek 
tego, co cechuje mieszkańców – są 
ludźmi pracowitymi i zaradnymi. 
Część parafian utrzymuje się z pra-
cy na roli. 

Kościół stoi na wzniesieniu. 
Widać go z każdej drogi prowa-
dzącej do Wolanowa. Zapleczem 
modlitewnym są koła Żywego 
Różańca, w tym także męskie. 
W czasie uroczystości religij-
nych występuje chór parafial-
ny. Ołtarz otacza grono mini-
strantów, a dziewczęta tworzą 
scholę. 

Ks. Zbigniew Niemirski

Panorama parafii pw. św. Doroty w Wolanowie

Dumni z dwóch kościołów

Zdaniem 
proboszcza

– w parafii jestem 
od roku. Ciągle  
ją poznaję. Cieszy 
mnie wielka 
życzliwość parafian 
i istniejących tu 

instytucji. z podziwem 
patrzę na zaangażowanie 
dyrekcji i nauczycieli szkoły 
podstawowej i gimnazjum, 
którzy starają się prowadzić 
dzieło wychowania dzieci 
i młodzieży w duchu 
patriotycznym i religijnym. 
z całą wspólnotą parafialną 
staramy się kontynuować 
dzieło doposażania 
naszej pięknej świątyni, 
która została zbudowana 
pod kierunkiem mojego 
poprzednika, ks. kan. 
Bronisława Kowalskiego. 
Myślimy o odwodnieniu 
kościoła, położeniu 
kostki wokół, a wewnątrz 
o zamontowaniu ogrze-
wania i postawieniu bocz-
nych ołtarzy. Musimy prze-
prowadzić remont plebanii 
i budynków gospodarczych. 
ufam, że z Bożą pomocą te 
cele zrealizujemy. Chciałbym 
też bardziej przyciągnąć 
do kościoła ludzi młodych. 
Pewnym kłopotem jest to, 
że do naszego gimnazjum 
uczęszcza młodzież aż 
z pięciu parafii. stąd trudno 
dotrzeć do wszystkich.  
Mam nadzieję, że temu 
zadaniu sprosta wikariusz  
ks. Michał faryna, 
tegoroczny neoprezbiter, 
człowiek młody i pełen 
zapału.

Ks. kan. Tadeusz Kszczot

Święcenia kapłańskie  
– 10 czerwca 1972 r. wikariaty: 
samborzec, Koniemłoty, 
opatów, Jedlnia-letnisko, 
parafia pw. MB Częstochowskiej 
w radomiu. Probostwa: 
Łękawica, Gowarczów  
i od 2007 roku wolanów.

Zapraszamy  
na Msze św. 
W niedziele i święta 
– 7.00, 9.00, 11.30, 15.00
W dni powszednie – 
7.00, 7.30, 17.00

Drewniany kościół z Wolanowa jest szczególnym zabytkiem w Muzeum Wsi Radomskiej.  
Nie tylko można go zwiedzać, ale wciąż służy celom kultu
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