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N iech każdy dzień naszego życia 
kończy się rozmową z Matką, któ-

rej powiemy, czy byliśmy posłuszni 
Jej poleceniu: „Cokolwiek Syn mój 
wam powie, czyńcie” – zachęcał w ho-
milii bp Edward Materski. 

Dziesięć lat temu w Czarnej koło 
Końskich odbyły się uroczystości ko-
ronacji obrazu Matki Bożej Wycho-
wawczyni. Wówczas, przy obecności 
kilkudziesięciu tysięcy wiernych, pa-
pieskie korony na czczony tu obraz 

nałożyli prymas Polski kard. Józef 
Glemp, bp Edward Materski, inicja-
tor starań o koronację, oraz bp Jan 
Chrapek, wówczas pasterz naszej 
diecezji.

Na początku rocznicowych obcho-
dów bp Materski powitał prymasa, 
głównego koronatora. Nie zabrakło 
także słów podziękowań dla księży 
pallotynów, którzy od ponad trzydzie-
stu lat pełnią w sanktuarium posługę 
duszpasterską. 

W przeddzień uroczystości, któ-
ra odbyła się 5 września, do Czar- 
nej przybył abp Zygmunt Zimo- 
wski. W sanktuarium zostawił bursz-
tynową różę. – Ten dar to wotum 
dla Kościoła radomskiego za opiekę 
Matki Bożej Wychowawczyni –  
mówił. Ten dar był także wyrazem 
jego wdzięczności i podziękowa-
nia za siedem lat posługi w naszej 
diecezji.

Ks. Zbigniew Niemirski

Dobry chleb

P ierwsze Ogólnopolskie Święto 
Chleba przyciągnęło do Muzeum 

Wsi Radomskiej tłumy zwiedza-
jących. Czekało tu na nich wiele 
atrakcji. Występy kapel ludowych 
połączono z zabawą taneczną „na de-
chach”. Na straganach można było 
kupić przeróżne ludowe wyroby. 
Swoje stoiska ustawili też piekarze. 
Podczas imprezy rozstrzygnię-
to konkurs Dobry Chleb. Wzięli 
w nim udział piekarze z całej Polski. 
Zwyciężyła radomska piekarnia 
Wacyn Ewy Brzezińskiej i Andrzeja 
Karczewskiego. – Prowadzimy pie-
karnię od 1990 roku. Nagrodę do-
staliśmy za chleb gryczany. Gryka 
posiada bardzo wiele cennych surow-
ców: białko, dużo witamin, magnez 
i aminokwasy. Nagroda bardzo nas 
cieszy, ale też mobilizuje do rozwi-
jania naszej produkcji – mówi Ewa 
Brzezińska.� •
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Radom, 6.09.2009. Jury pierwszą nagrodę w konkursie Dobry Chleb przyznało piekarni Wacyn 
Ewy Brzezińskiej i Andrzeja Karczewskiego
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Rocznicowej Mszy św. przewodniczył prymas Polski kard. Józef Glemp. 
Wraz z rzeszą kapłanów celebrowali ją bp Edward Materski i bp Adam 
Odzimek

10. rocznica koronacji w Czarnej

Rozmowa z Wychowawczynią
krótko

Pielgrzymka 
Błotnica. Około 200 
pątników wzięło 
udział w tegorocznej 
pielgrzymce 
do sanktuarium Matki 
bożej Pocieszenia 
w błotnicy. Pielgrzymka 
swoją historią nawiązuje 
do dziękczynienia za dar 
koronacji cudownego 
obrazu Matki bożej 
Pocieszenia, której 
21 sierpnia 1977 roku 
dokonał kard. karol 
wojtyła. 

Dla szafarzy
Diecezja.  
26 września na Jasnej 
górze odbędzie się 
iV Ogólnopolska 
Pielgrzymka 
nadzwyczajnych 
szafarzy komunii 
świętej. w programie 
przewidziane są: 
konferencja, adoracja 
najświętszego 
sakramentu i Msza św.

Fatalna pogoda 
nie zatrzymała 
tych, którzy chcieli 
odnowić przeżycia 
sprzed dziesięciu 
lat. Na jubileusz, 
w zorganizowanych 
grupach 
i indywidualnie, 
przybyło do Czarnej 
kilka tysięcy wiernych, 
w tym także katecheci.



II
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

13
 w

rz
eś

ni
a 

20
09

Ave Gość rAdomski

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

Informacje z terenu  
całej diecezji radomskiej:  

www.diecezja.radom.pl

Pierwsi honorowi członkowie

Radom. W parafii Chrystusa Kró-
la grupa 20 lektorów świeckich po 
okresie rocznej formacji biblijnej 
pod patronatem Dzieła Biblijnego 
im. Jana Pawła II uroczyście otrzy-
mała „Książeczki członkostwa 
Dzieła Biblijnego”. Stali się oni w ten 
sposób pierwszymi honorowymi 
członkami stowarzyszenia w naszej 
diecezji. Członkowie honorowi to 
ci, którzy krzewią duchowość i kul-
turę biblijną w swoim środowisku 
oraz są zasłużeni przez pracę lub 
ofiarność na jego rzecz. W czasie 

uroczystości na zaproszenie pro-
boszcza ks. prał. Jana Niziołka oraz 
opiekuna duchowego lektorów ks. 
Krzysztofa Wabika Eucharystii 
przewodniczył moderator diece-
zjalny Dzieła Biblijnego ks. kan. 
Jacek Kucharski. W homilii ks. 
Kucharski przypomniał, że celem 
Dzieła Biblijnego jest pogłębianie 
rozumienia Objawienia Bożego 
zgodnie z nauką Kościoła oraz 
kształtowanie duchowości i kul-
tury biblijnej w duszpasterstwie. 
 jk

Lektorzy świeccy z duszpasterzami: (od lewej)  
ks. Krzysztofem Wabikiem, ks. prał. Janem Niziołkiem  
i ks. kan. Jackiem Kucharskim
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Dożynki
Iłża. Powiat radomski oraz gmi-
na Iłża zaprosili na powiatowo- 
-gminne dożynki. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą św. koncele-
browaną pod przewodnictwem bp. 
Edwarda Materskiego. – Modlimy 
się za wszystkich, którzy włożyli 
swój trud, by zgodnie z planem 
Bożym czynić sobie ziemię podda-
ną i zapewnić utrzymanie rodzinie 
i całemu społeczeństwu – mówił 
biskup. Po Mszy św. odbyła się 
część obrzędowa święta plonów. 
Następnie prezentowały się zespo-
ły ludowe i grupy śpiewacze. Prze-
widziano również gry i zabawy dla 
publiczności. Gwiazdami imprezy 
były kabaret Pigwa Show, zespół 
Skaldowie, grupa Radom Boys. 
 kp

O Puchar Proboszcza
Bliżyn.  Mieszkańcy gminy 
Bliżyn, należący do parafii św. 
Ludwika, uczestniczyli w II Para-
fialnym Turnieju Piłki Nożnej o 

Puchar ks. Proboszcza. Wystar-
towało osiem drużyn. Sędziował 
Sławomir Młodawski. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna „Kordian 
Bliżyn”, drugie „KS Bliżyn”, a trze-
cie „FC Pętla”. Królem strzelców 
został Grzegorz Trzebiński, a naj-
lepszym bramkarzem Adrian Sta-
roń. Nagrodę Fair Play otrzymał 
zespół z Gielniowa. Nagroda od 
wójta Mariusza Walachni trafiła 
do zespołu „Lucyferki”, w którym 
występowali najmłodsi zawodni-
cy. Dla zwycięzców przygotowano 
puchary i medale, a wszystkich 
zaproszono na kiełbaski z grilla. 
 pg

Rekolekcje z Panem Bogiem

Jedlnia-Letnisko. Podsumo-
wanie rekolekcji wakacyjnych 
Domowego Kościoła – gałęzi 
rodzinnej Ruchu Światło–Życie 
odbyło się w Jedlni-Letnisku. Zda-
wano relacje z piętnastodniowych 
oaz: I stopnia w Dąbrówce, II stop-
nia w Hodyszewie i III stopnia w 
Zakopanem oraz kilkudniowych 
rekolekcji tematycznych prze-
prowadzonych w Mariówce i 
w Rudniku. Zebranych w temat 
roku formacyjnego „Czyńcie 
uczniów ze wszystkich narodów” 
wprowadził ks. Grzegorz Lipiec, 
moderator Ruchu Światło–Życie 
diecezji radomskiej. Następnie 
do wspólnoty dołączył bp Stefan 
Siczek, który dla obecnych spra-
wował Eucharystię, jak również 
wygłosił homilię. 
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Dożynkowe wieńce 
poświęcił bp Edward 
Materski

Rodziny Domowego 
Kościoła spotkały się 
na podsumowaniu 
wakacyjnych rekolekcji

Zawodnikom gratulował 
proboszcz ks. Stanisław 
Wlazło

■ p o D z I ę k o w A n I e ■

Jego ekscelencji

Biskupowi Stefanowi Siczkowi, 
wszystkim kapłanom licznie zgromadzonym 

i wszystkim uczestnikom pogrzebu
ś†p

Stanisława Kurka
w parafii św. Zygmunta w Siennie

podziękowanie składają 
żona, synowie, córka z rodziną
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■ R e k L A m A ■

W Pałacu Apostolskim 
w Castel Gandolfo 
Benedykt XVI przy-

jął abp. Zygmunta Zimowskiego. 
A r c y b i s k u p  p r z e d s t a w i ł 
Ojcu Świętemu program 24. 
Międzynarodowej Konferencji po-
święconej duszpasterstwu osób głu-
choniemych, która od 19 do 21 wrze-
śnia odbędzie się w Auli Pawła  VI 
na Watykanie. Towarzyszyć jej 
będzie hasło „Effata! Osoba głu-
choniema w życiu Kościoła”. 

Abp Zygmunt Zimowski raz 
jeszcze podziękował Ojcu Święte-
mu za udzielenie w 2002 r. sakry 
biskupiej w radomskiej katedrze 
i za zaufanie przejawiające się 
w kwietniowej nominacji na prze-
wodniczącego Papieskiej Rady do 
spraw Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia. Arcybiskup wręczył też 
Papieżowi album zatytułowany 
„Przyszedłem służyć”. Został on 
przygotowany jako podziękowanie 
abp. Zygmuntowi Zimowskiemu 
za siedem lat pasterskiej posługi 
w diecezji radomskiej. Redakcją 
albumu kierował bp Edward Ma-
terski. Ojciec Święty przeglądał 
wydawnictwo z żywym zaintere-
sowaniem i serdecznie wspominał 
swoją wizytę w Radomiu.  mk

Przepłynęli 120 kilometrów jed-
nym z najpiękniejszych w kraju 
szlaków kajakowych.

T o był już trzeci klerycki spływ 
kajakowy. Tym razem 14 alum-

nów wraz w wychowawcami: ks. 
Pawłem Gogaczem i ks. Maciejem 
Korczyńskim wybrało się na Brdę, 
rzekę dla nieco bardziej doświad-
czonych, uważaną za jeden z naj-
piękniejszych w kraju szlaków 
kajakowych. Spływ rozpoczęto 
w miejscowości Rytel w Tucholskim 
Parku Krajobrazowym i po prze-
płynięciu około 120 km zakończo-
no w Bydgoszczy. Piękny rezerwat 

Doliny Rzeki Brdy, odcinki rzeki 
o charakterze górskim, urozmaico-
na linia brzegowa, drzewa położone 
przez bobry w poprzek rzeki oraz 
program duchowy spływu oparty 
na Ewangelii według św. Marka 
stworzyły niezapomniany klimat 
wspólnego przebywania i przeży-
wania przygody. Dopełnieniem 
spływu było zwiedzanie Torunia 
i Bydgoszczy, zwłaszcza Wyspy 
Młyńskiej oraz uroczego zakąt-
ka zwanego Wenecją Bydgoską. 
W drodze powrotnej uczestnicy 
spływu zatrzymali się w Górsku, 
w miejscu porwania ks. Jerzego 
Popiełuszki. pg

Spotkanie w Castel Gandolfo

Album dla Papieża

III klerycki spływ kajakowy

Niezapomniana przygoda

Abp Zygmunt Zimowski wręcza Benedyktowi XVI album 
„Przyszedłem służyć”

W tym roku klerycy i ich opiekunowie przepłynęli  
na kajakach Brdę
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Ojciec Święty 
wspominał swoją 
wizytę w Radomiu 
i z zainteresowaniem 
przeglądał album.
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Festyn parafialny i dożynki w Opocznie

Miłość dzieciom
– Naszym marzeniem 
jest, by po festynie, 
a także dzięki 
zebranym w jego 
czasie ofiarom 
udało się nam 
otworzyć dom 
dziecka – mówił 
Robert Telus, jeden 
z organizatorów 
imprezy.

T o był już dziewiąty festyn orga-
nizowany przy opoczyńskiej 

kolegiacie pw. św. Bartłomieja. – 
Staramy się, by każdego roku nasza 
impreza rozwijała się. Cieszy nas to, 
że na plac obok kościoła przychodzą 
tłumy – mówi Robert Telus.

Festyn, jak i w poprzednich la-
tach, złączył się z parafialnymi do-
żynkami. W tym roku gospodarza-
mi byli mieszkańcy Ostrowa, jednej 
z jedenastu wiosek należących 
do parafii. – Opoczno, Opoczno, 
na góreczce stoi. To nasze Opoczno 
całą Polskę stroi. Tę znaną w regio-
nie ludową przyśpiewkę śpiewał 

z uczestnikami dożynek ks. Sławo-
mir Wiktorowicz. Na czas dożynek 
opoczyński rodak wcielił się w rolę 
konferansjera. Na co dzień pracuje 
jako wykładowca i pracownik kurii 
w Madrycie.

Program festynu był bardzo bo-
gaty. Po uroczystej Sumie, której 
przewodniczył ks. prał. Jan Wojtan, 
świąteczny korowód z wieńcami 

przeszedł z kościoła na plac przy-
kościelny. Tam rozpoczęło się 
świętowanie. Wystąpiły regional-
ne zespoły ludowe, a po nich górale 
i Romowie. Na scenie zaprezento-
wały się też dzieci z telewizyjnego 
programu „Ziarno”. Gwiazdą festy-
nu był zespół „Lumen”.

– W Mroczkowie Gościnnym 
koło Opoczna, w kompleksie 

Zespołu Szkół Rolniczych, znajdu-
je się jeden wolny pawilon. To tam 
chcielibyśmy znaleźć siedzibę dla 
domu dziecka. Będzie to placówka 
dla kilkunastu dzieci. Mamy na-
dzieję, że nasze marzenie spełni 
się, a osierocone dzieci znajdą tam 
swój prawdziwy dom – mówi Ro-
bert Telus.

Ks. Zbigniew Niemirski

Uroczystości w parafii św. Ludwika w Bliżynie

Powraca dawny blask

Opoczyński oberek to niełatwe wyzwanie dla tancerza. Sprostał 
mu wikariusz ks. Maciej Jakubowski. Zatańczył z Heleną Koper  
z Ostrowa. Ta wioska była gospodarzem tegorocznych dożynek  
i festynu

Procesję z darami przyjmuje 
proboszcz opoczyńskiej 
kolegiaty ks. prał. Jan 
Wojtan

Muzyka w Bliżynie rozbrzmiewa 
nie tylko we wnętrzu świątyni. 
Trzy razy w ciągu dnia słychać 
ją także z kościelnej wieży. 

W liturgiczne wspomnienie 
św. Ludwika w bliżyńskiej 

parafii miały miejsce ważne wy-
darzenia. Ich centralnym punktem 
była Msza św., której przewodni-
czył bp Adam Odzimek. W czasie 
homilii mówił o jedności i o Bogu, 
którego dobroć objawia się po-
przez dzieła i życie św. Ludwika. 
Następnie dokonał poświęcenia 
nowego ołtarza wraz z ambonką, 
odnowionego obrazu patrona 
parafii, obrazu Jana Pawła II oraz 
w yremontowanych organów. 
Wszystkim pracom, które są wy-
razem troski, jaką wierni otaczają 

swoją świątynię, a zmierzającym 
do przywrócenia dawnego blasku 

naszego parafialnego kościoła, 
przewodniczy z powodzeniem 
proboszcz ks. Stanisław Wlazło.

Uroczystości uświetniła wy-
jątkowa oprawa muzyczna. Przy 
akompaniamencie organowym 
Rafała Wróbla, Warszawski Chór 
Solistów wykonał Mszę Koronacyj-
ną W.A. Mozarta. Pod artystycz-
ną opieką Tomasza Piętaka zespół 
wykonał także IV Litanię Ostro-
bramską S. Moniuszki. Występ 
Warszawskiego Chóru Solistów 
ma związek z odbywającym się 
w Bliżynie IV Festiwalem Muzyki 
Organowej i Kameralnej. Dzięki 
wsparciu Gminy Bliżyn i Powia-
tu Skarżyskiego melomani mogą 
usłyszeć w naszej świątyni sakral-
ne dzieła muzyczne z najwyższej 
półki. Wielkim sukcesem okazał się 

drugi koncert festiwalowy, podczas 
którego wystąpiła śpiewaczka Joan-
na Lalek wraz z mężem Grzegorzem 
Lalkiem, który grał na skrzypcach. 
Muzyka wokalna gospel w wyko-
naniu artystki wywarła na słu-
chaczach ogromne wrażenie. 
Ostatni koncert w ramach festiwa-
lu odbędzie się 13 września o godz. 
18.00. Wystąpią młodzi artyści 
z Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Z. Noskowskiego w Skarżysku 
Kamiennej pod dyrekcją Krzyszto-
fa Długosza oraz Patryk Lipa – or-
gany, Magdalena Kaleta – sopran, 
Tomasz Piętak – baryton. Muzyka 
w Bliżynie rozbrzmiewa nie tylko 
we wnętrzu świątyni. Od niedawna 
słychać ja także z wieży kościelnej, 
gdzie zostały uruchomione dzwony. 
 Tomasz Piętak 

Bp Adam Odzimek  
i ks. Stanisław Wlazło 
brawami nagradzali artystów
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„Hiob” w Radomiu
W ramach przygotowań do jubi-
leuszu 650-lecia radomskiej fary 
w Teatrze Powszechnym (plac 
Jagielloński 15) wystawiony zosta-
nie spektakl „Hiob”. To adaptacja 
jednej z najpiękniejszych i najbar-
dziej uniwersalnych ksiąg Starego 
Testamentu w przekładzie Czesława 
Miłosza. Ten mądry spektakl, urze-
kający plastyczną urodą i świetnym 
aktorstwem, to ponadczasowa opo-
wieść o wierności ideałom, pokorze 
i sile nadziei. Premiera w sobotę 
12 września o godz. 18.00. Sztuka 
wystawiana będzie też 13 wrze-
śnia o 18.00 oraz 15, 16 i 17 września 
o 11.00. Rezerwacja i przedsprzedaż: 
tel. 0483845322, e-mail: bilety@teatr.
radom.pl.

Wieczory Organowe
16 września w ba- 
zylice mniejszej św. 
Kazimierza w Rado-
miu (ul. Główna 
16) o godz. 19.00 
w ramach Radom-
skich Wieczorów 
Organowych wystąpi Tomasz 
Orlow – organy (Katowice).

Dyktando Radomskie
Prezydent Radomia Andrzej Kosz-
towniak ogłasza otwarty konkurs 
o tytuł Radomskiego Mistrza Pol-
skiej Ortografii 2009. 4. Dyktando 
Radomskie odbędzie się w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa  
19 września o godz. 11.00 w sali 

koncertowej Radomskiej Orkie-
stry Kameralnej (ul. Żeromskie-
go 53). Zgłoszenia należy skła-
dać do 16 września w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej (ul. Pił-
sudskiego 12) lub dzwoniąc pod 
numer 0483626735 oraz wysyłając 
e-mail: biblioteka@mbpradom.pl. 
Szczegółowy regulamin dostępny 
jest na stronach www.mbpradom.
pl, www.radom.pl oraz w siedzibie 
biblioteki i jej filiach. W konkur-
sie mogą wziąć udział wyłącznie 
mieszkańcy Radomia.

Festiwal
Organizatorzy XXII Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej Radom-Orońsko 2009 
zapraszają na koncert finałowy, 

który odbędzie się 20 września 
o godz. 16.00 w Jedlińsku (kościół 
pw. śś. Piotra i Pawła). Ze spekta-
klem „Dobrem zwyciężać” wystąpią 
Włodzimierz Matuszak i Robert 
Grudzień.

Trwa nabór
Diecezjalne Studium Organi-
stowskie (ul. Kościelna 3, 26-613 
Radom, tel. 483656228) przyjmuje 
kandydatów na kolejny rok nauki 
2009/2010. Egzamin wstępny – 
informacyjny odbędzie się 28 
września o godz. 9.00 w siedzibie 
Studium. Wymagane dokumen-
ty: podanie, życiorys, opinia od 
księdza proboszcza, kserokopia 
świadectwa ukończenia szkoły 
oraz 2 zdjęcia.

Zapowiedzi

pod
patronatem
„Gościa”

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE

Dwunasty Sejmik
Do Czarnej 
przyjechali 
harcerscy szefowie 
z całej Polski. Takie 
spotkania odbywają 
się raz na trzy lata.

H arcerka jest karna i każ-
de zadanie w ykonuje 
sumiennie, i do końca. 

Harcerz jest uprzejmy i rycerski… 
– od uroczystej recytacji prawa 
harcerskiego przewodniczki 
i wędrownicy ze Stowarzyszenia 
Harcerstwa Katolickiego „Za-
wisza” Federacja Skautingu 
Europejskiego rozpoczęli XII 
Sejmik. 

W ostatni weekend sierpnia 
harcerze spotkali się w Czarnej 
na terenie sanktuarium Matki 
Bożej Wychowawczyni, aby wy-
brać nowe władze oraz podjąć 
ważne decyzje dotyczące przy-
szłości organizacji. Na spotka-
nie zjechali szefowie harcerscy 
z całej Polski. Wśród nich byli 
wędrownicy i przewodniczki 

z diecezji radomskiej ze swoimi 
duszpasterzami. 

Sejmik dla każdego Zawiszaka 
jest momentem bardzo doniosłym 
i ważnym. Takie spotkanie odby-
wa się raz na trzy lata. Podczas 
licznych obrad i głosowań kre-
owane są nowe kierunki w pracy 
harcerskiej i podejmowane ważne 
inicjatywy. W czasie tego Sejmiku 

harcerze wybrali nowe władze: 
Radę Naczelną i Zarząd, które będą 
kierować Stowarzyszeniem przez 
następne 3 lata. Decyzje podejmo-
wane na Sejmiku były poprzedzo-
ne modlitwą podczas wieczornej 
adoracji w sanktuarium. 

Bliskość Matki Bożej Wycho-
wawczyni była nieocenioną pomo-
cą i wsparciem w podejmowaniu 

służby przez nowych członków 
Rady Naczelnej i Zarządu 
Stowarzyszenia.

Sejmik SHK „Zawisza” FSE 
to nie tylko poważne obrady 
i głosowania, ale też czas spo-
tkań i wspólnego świętowania. 
Już pierwszego dnia odbył się 
pokaz filmów i slajdów, których 
autorami byli harcerze. Można 
było się przekonać, jak bardzo są 
oni twórczy i pomysłowi.

Hasłem tegorocznego spo-
tkania był fragment z Księgi 
Rodzaju: „Zło dobrem zwycię-
żaj”. Jest to jednocześnie hasło 
pracy i działalności ks. Jerzego 
Popiełuszki. Dlatego na Sejmik za-
proszono Adama Woronowicza, 
odtwórcę głównej roli w filmie 
„Popiełuszko. Wolność jest w nas”. 
Aktor opowiadał o przygotowa-
niach do filmu i podzielił się re-
fleksją nad bohaterską postawą 
ks. Jerzego Popiełuszki.

Sejmik zakończyła uroczysta 
Msza św., podczas której wszy-
scy szefowie modlili się w intencji 
pomyślnych kolejnych trzech lat 
służby.

Dominika Pruszczyńska

Wędrownicy i przewodniczki wybierają członków Rady Nadzorczej
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P rzejechali 15 tys. km 
na motorach. Katyń, 
Moskwa i Buzułuk. Stepy 
i bezdroża Kazachstanu, 

Kirgistanu, Uzbekistanu i Turkme-
nistanu, a wreszcie wybrzeże 
Morza Kaspijskiego. Łatwo po-
kazać je na mapie, ale co innego 
odbyć tę podróż. – Ten wysiłek 
porównałbym do zdobycia Mont 
Everestu – mówi ks. Wiesław 
Lenartowicz, pomysłodawca 

wyprawy. Rajd Szlakiem Generała 
Andersa był wspólnym projek-
tem Radomskiego Towarzystwa 
Motocyklowego i Radomskiej 
Rady Rycerzy Kolumba. Patronat 
nad rajdem objęli marszałek 
Senatu RP Bogdan Borusewicz 
oraz prezydent Radomia Andrzej 
Kosztowniak. 

Cmentarze
Rada Ochrony Pamięci, Walki 

i Męczeństwa zapewniła uczest-
nikom wyprawy solidną doku-
mentację trasy. Na jej szlaku zna-
lazły się też cmentarze. Bo trzeba 

tu przypomnieć, że w 1942 r. z ar-
mią gen. Andersa wyruszyło 41 
tys. wojskowych i 74 tys. cywilów. 
Pozbawieni należytego zaopatrze-
nia i narażeni na choroby znaczyli 
swój szlak mogiłami, a nawet więcej 
– całymi cmentarzami. 

W wyprawie uczestniczyli czte-
rej motocykliści, dwaj księża – Wie-
sław Lenartowicz i Robert Kotowski 
oraz radomianin Zbigniew Pokor-
ski i mieszkaniec Brodnicy Mikołaj 
Kondratowicz. Odwiedzili wszyst-
kie cmentarze. – Dzięki zabiegom 
Rady nasze polskie cmentarze 
są odbudowane, uporządkowane 

i zadbane. Każdy z cmentarzy ma 
ludzi, którzy na co dzień opieku-
ją się nimi – mówi ks. Lenarto-
wicz i dopowiada: – Możemy być 
z tego dumni. Tysiące kilometrów 
od Polski dbamy o miejsca, gdzie 
zostali pochowani ci, którzy chcieli 
walczyć o naszą ojczyznę. Polskie 
cmentarze są do siebie podobne. 
Na każdym jest swoisty „słup mi-
lowy”, a na nim umieszczony został 
polski orzeł i napis: „W hołdzie ty-
siącom Polaków, żołnierzom armii 
polskiej na wschodzie”.

Stacjonowali w polsce
– W miarę jak oddalaliśmy się 

od Polski, coraz trudniej było mó-
wić o Radomiu. Nasze miasto było 
po prostu nieznane. Czasem było 
i tak, że mówiliśmy spotykanym 
ludziom: Jesteśmy z miasta, gdzie 
produkowano kałasznikowy. Wte-
dy rozumieli, bo doskonale wie-
dzieli, co to za broń – opowiada 
ks. Lenartowicz. Motocykliści spo-
tykali też ludzi, którzy pamiętali 
polskich żołnierzy. Pamiętali, jak 
zmarłych na skutek epidemii grze-
bano w zbiorowych mogiłach.

– Wielokrotnie naszymi roz-
mówcami byli mężczyźni, którzy 
służbę wojskową pełnili w Polsce 
Ludowej. Wspominali ten czas jako 
okres dobrobytu – dopowiada Zbi-
gniew Pokorski. – Tu, u nich,  czę-
sto brakuje dziś nawet kartoszek 
(kartofli), a tam mieli wszystko  
– dodaje.

motor u lekarza
Drogi na wschód i południe 

od Moskwy to istne wyzwanie dla 
twardzieli. – Czasem tych dróg 
po prostu nie ma. Wielokrotnie 
kończą się nagle albo są czymś, 
co nosi ślady byłego asfaltu. Choć 
droga z Rosji do Pekinu to są wy-
rwy i doły, w których zmieściłby się 
mały samochód – mówi ks. Lenar-
towicz. – Chcieliśmy jechać nocą, 
by ułatwić sobie drogę, po prostu 
uniknąć upału. Ale okazało się, 
że nocami na drogi wychodzą 
wielbłądy. Stoją tam, by ogrzać się 
ciepłem oddawanym przez resztki 
asfaltu. Kolizja z nimi groziła total-
ną katastrofą. Zrezygnowaliśmy.

Motocykliści jechali szlakiem 
Andersa. Trzymali się map, a te wio-
dły w pobliżu szlaków kolejowych, 
bo wówczas żołnierzy wieziono 
pociągami. Na szlaku przyszło im 
przekraczać dzisiejsze granice. 
A to nie było łatwe i szybkie. Na gra-
nicy z Kazachstanem spędzili 5 

Szlakiem  
bohatera

Dla uczczenia gen. władysława Andersa. W każdym  
z odwiedzanych miejsc znajdowali ślady obecności naszych 
żołnierzy. A te ślady to ludzka pamięć oraz groby i cmentarze. 
Byliśmy patronem medialnym tej wyprawy.

tekst
ks. Zbigniew Niemirski

zniemirski@goscniedzielny.pl

Drogi, a może 
lepiej bezdroża 
Kazachstanu
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Bohater spod Monte Cassino
Ks. Albert Warso, historyk
Zgodnie ze swoją wolą gen. władysław anders został 
pochowany na polskim cmentarzu wojskowym na Monte 
cassino, gdzie spoczywali jego żołnierze. było to w 1970 r. 
w uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wielu 
państw. Zabrakło delegacji Prl. na mocy decyzji władz 

komunistycznych gen. anders w 1946 r. został pozbawiony stopnia 
generalskiego i polskiego obywatelstwa.
gen. władysław anders urodził się w 1892 r. ukończył kawaleryjską 
szkołę oficerów rezerwy. w czasie i wojny światowej został 
trzykrotnie ranny. był szefem sztabu armii wielkopolskiej 
w powstaniu wielkopolskim w 1919 r. w wojnie polsko- 
-bolszewickiej w 1920 r. dowodził 15. Pułkiem ułanów Poznańskich. 
w chwili wybuchu ii wojny światowej dowodził brygadą kawalerii 
w nowogródku i z nią poszedł na front. w końcu września 1939 r., 
dwukrotnie ranny, dostał się do niewoli sowieckiej. Z więzienia 
we lwowie został przeniesiony do centralnego więzienia nkwD 
w Moskwie na łubiance. tam odmówił wstąpienia do armii 
czerwonej. Od 4 sierpnia 1941 r. był twórcą i dowódcą Polskich sił 
Zbrojnych w Zsrr. Ze swą armią przeszedł do Palestyny.  
Jego żołnierze, 2. korpus Polski, walczyli potem między innymi pod 
Monte cassino we włoszech. Po zakończeniu działań wojennych 
pozostał na emigracji. Zmarł w maju, w 26. rocznicę walk jego 
korpusu o wzgórze Monte cassino.

godzin. Celnicy przejrzeli nawet 
ich zdjęcia w aparatach fotograficz-
nych. Trudność w przekroczeniu 
granicy sprawiała nawet marka 
motocykli. – Celnik nie znał mar-
ki KTM – mówi ks. Lenartowicz. – 
Wyjaśniałem mu, że to coś takiego 
jak na przykład „Honda”. Pomogło. 
W papiery odprawy wpisał „Hon-
da KTM” – wspomina ze śmiechem 
ks. Wiesław. – To jeszcze nic. Na gra-
nicy w Turkmenistanie zażądano 
badania temperatury. Nie przekro-
czyliśmy normy. Ale lekarskiemu 
badaniu temperatury poddano tak-
że i motocykle. Na koniec lekarka 
przystawiła pieczątkę. I my, i nasze 
pojazdy byliśmy zdrowi.

za rok ruszą dalej
Tegoroczna wyprawa była 

pierwszym etapem planowanego 
rajdu. Zakończyli go w Krasno-
wodzku nad Morzem Kaspijskim. 
Żołnierze Andersa popłynęli stąd 
do Iranu. – Chcielibyśmy ruszyć 
dalej. Marzy nam się wyprawa 
przez Iran i odwiedzenie Iraku. 

Przez te tereny szli żołnierze gen. 
Andersa – snuje plany ks. Lenra-
towicz. – Mimo wojny chcieliby-
śmy tam pojechać. A potem Pa-
lestyna, Ziemia Święta i stamtąd 
do Włoch, na Monte Cassino.   
� •

To jest trasa naszego rajdu – pokazuje w naszej redakcji 
pomysłodawca ks. Wiesław Lenartowicz

Tak po 15 tys. km wygląda logo „Gościa Niedzielnego” – mówi ks. 
Wiesław Lenartowicz. Byliśmy patronem medialnym tej wyprawy

W Taszkiencie w Uzbekistanie uczestnicy rajdu spotkali polskiego 
biskupa. Od lewej: Mikołaj Kondratowicz, bp Jerzy Maculewicz,  
ks. Wiesław Lenartowicz, Zbigniew Pokorski, ks. Robert Kotowski

Dzięki trosce Rady Ochrony 
Pamięci, Walki i Męczeństwa 
cmentarze polskich 
żołnierzy są bardzo zadbane
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N ajeźdźcy spełnili życzenie 
swego Führera, które wy-

powiedział 22 sierpnia 1939 r. 
w Obersalzbergu w czasie narady 
dowódców wojskowych. Byli bez li-
tości. Słowa Adolfa Hitlera stały się 
mottem wystawy, którą w Radomiu 
zaprezentował miejscowy oddział 
IPN. Wystawa prezentuje politykę 
władz niemieckich wobec ludności 
polskiej w dystrykcie radomskim. 
Ten obszar obejmował teren znacz-
nie przekraczający dzisiejsze grani-
ce naszej diecezji. 

1 września, 70 lat po hitlerow-
skim najeździe, rozpoczęły się ob-
chody. O 4.40 w Opocznie zawyły 
syreny. Przypomniały godzinę 
początku wojny, moment niemiec-
kiego nalotu na Wieluń. 

W kościołach naszej  diecezji 
sprawowano liczne rocznicowe 
Msze św. Zgromadziły one kom-
batantów, przedstawicieli władz, 
żołnierzy, a także młodzież, która 
połączyła początek roku szkolnego 
z obchodem tej ważnej dla każdego 
Polaka rocznicy.

Pod pomnikami i na żołnier-
skich mogiłach składano kwiaty. 
Odbyły się apele poległych i projek-
cje filmowe. Młodzi, tak jak to było 
choćby w Starachowicach, wzięli 

udział w „II Złazie Gwiaździstym 
na Dębową Górę”. Szli do miejsca, 
gdzie z hitlerowcami walczyli żoł-
nierze AK.

Nie brakło też sesji naukowych 
i okolicznościowych wystaw. Przy-
gotowano rekonstruk-
cje historyczne; wśród 
nich dwie odwołały się 
do wydarzeń sprzed 
70 lat, jakie miały 
miejsce niedaleko 
Końskich: bitwy pod 
Rudą Maleniecką 
(6 września 1939 r.) 
i pod Kazanowem  
(7 września 1939 r.).

Obchody będą 
trwały nadal. We 
w rześniu pod 
Kozienicami od-
będą się uroczystości 

odsłonięcia dwóch pomników. 
W Rozniszewie będzie to monu-
ment dedykowany „Poległym, po-
mordowanym, zaginionym w la-
tach 1939–1945”, natomiast opodal 
Stanisławic i Augustowa stanie 

pomnik upamiętniający 
„Pamięć Bohaterów 
polskiego Wrześ- 

nia ’39, w 70. rocznicę 
bitwy 31. Pułku Strzel-
ców Kaniowskich X 
Dywizji Piechoty Ar-

mii Łódź w Puszczy 
Kozienickiej”.
Ks. Zbigniew Niemirski

Obchody 70. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę

Bądźcie bez litości

Wiązankę kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza składa 
prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak

W Radomiu Apel Poległych 
poprowadził kpt. Andrzej 
Kalisiak

Rocznicowej Mszy św.  
przed radomskim 
kościołem garnizonowym 
przewodniczył  
ks. Stanisław Sikorski

Poczty sztandarowe szkół  
to znak, że młode pokolenie 
przejmuje pamięć  
o wydarzeniach sprzed 70 lat

W rekonstrukcjach walk 
bierze udział ks. Donat 
Neska. Jest kierowcą 
niemieckiego motocykla

Na otwarciu wystawy IPN 
„Bądźcie bez litości” zagrał 
kwartet Sarabanda.  
Przed występem  
młode skrzypaczki z uwagą 
obejrzały eskpozycję

Im, kombatantom II wojny 
światowej, jesteśmy winni 
wdzięczność i cześć

Plakat i okładka  
książki związanej  
z wystawą  
radomskiego  
oddziału IPN

W całej diecezji 
odbyły się 
uroczystości 
upamiętniające 
wybuch II wojny 
światowej.  
Oddano cześć 
poległym, zmarłym 
i żyjącym bohaterom 
tamtych dni.
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