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Przez rok będziemy 
świętować jubileusz 
Fary, czcigodnej matki 
radomskich kościołów, 
noszącej imię  
św. Jana Chrzciciela.

Ś wiątynię św. Jana wzniesiono 
w 1360 roku. Do Fary, która 

stała się rodzicielką poszczegól-
nych radomskich parafii, ciągnięto 
ze wszystkich stron miasta, a na-
wet z okolicznych wsi. Dziś, tylko 
w Radomiu, istnieje aż 35 parafii!

W sobotę 3 października w dniu 
urodzin św. Kazimierza, patrona 
Radomia i naszej diecezji, Mszą św. 
z nieszporami rozpoczął się jubileusz 
Fary. Eucharystii przewodniczył i ho-
milię wygłosił bp Edward Materski.

– W naszej jubileuszowej modli-
twie, obejmującej przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość, dziękujemy 
za wszystkich, którzy przekazali 
nam wiarę, nadzieję i miłość, zosta-
wili przykład nieustannego dążenia 

do doskonałości – mówił biskup 
Materski.

W niedzielę Mszy św. w intencji 
wspólnoty parafialnej przewodniczył 
i wygłosił homilię ks. Jerzy Banaś-
kiewicz. – Ten jubileusz wzywa nas 
do odnowy serc. Wzywa nas do tego, 
abyśmy gdzieś w sercu zaprotesto-
wali przeciwko dzisiejszej modzie 

na nieobecność Pana Boga. Abyśmy so-
bie uświadomili, że On jest miłującym 
Panem człowieka – mówił infułat.

Wieczorem miała miejsce w Te-
atrze Powszechnym w Radomiu 
uroczysta premiera sztuki „Hiob” 
i oficjalne rozpoczęcie jubileuszu 
z udziałem zaproszonych gości.

kmg

Protest „Solidarności”

W Radomiu tysiąc członków NSZZ 
„Solidarność” protestowało 

przeciwko łamaniu przez pracodaw-
ców praw pracowniczych i związko-
wych. Przemawiający w czasie pikie-
ty mówili także o dyskryminowaniu 
członków związków zawodowych 
oraz zwalnianiu ich z pracy w wielu 
miejscach kraju. Jednym ze zwolnio-
nych związkowców jest Kazimierz 
Staszewski, pracownik radomskie-
go ZTE, a zarazem szef Komisji 
Zakładowej „Solidarności” i radny 
Rady Miasta w Radomiu, człowiek 
który w czasie robotniczego protestu 
z czerwca 1976 r. był represjonowany 
i przeszedł osławione „ścieżki zdro-
wia”. Na czele pikiety stanął przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” Janusz 
Śniadek. W demonstracji wzięli 
udział związkowcy, którzy przyje-
chali z całego kraju.
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Radom, 2.10.2009. W czasie pikiety związkowcy z Gdańska zerwali i spalili transparent 
oznajmiający, że nie wszyscy pracownicy ZTE popierają Kazimierza Staszewskiego
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Inauguracyjny wieczór w Farze zakończył się koncertem Młodzieżowej 
Orkiestry „Divertimento” oraz Chóru Akademickiego Politechniki 
Radomskiej, pod dyrekcją Ryszarda Balmowskiego

Radomska Fara obchodzi 650-lecie istnienia

W urodziny św. Kazimierza
krótko

Niedziela  
w Muzeum
Opoczno. muzeum 
regionalne zaprasza  
11 października od 11.00 
do 17.00  na imprezę 
„Czołgi pod zamkiem”. 
Przed muzeum będzie 
można zobaczyć czołgi 
7tP i PzKfwii oraz pokaz 
rekonstrukcji historycznej. 
szczegóły na  
www.opoczno.pl.

Warsztaty 
muzyczne
Turno. Zespół  
new Life’m zaprasza na 
na warsztaty muzyczne, 
które odbędą się  
w ośrodku edukacyjno- 
-Charytatywnym „emaus”. 
specjalnym gościem 
będzie amerykański 
jazzman brad terry. 
Zgłoszenia do 15 
października. szczegółowe 
informacje po numerem 
609158566 lub email: 
agnieszka.dubiel@bonart.pl.
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Szydłowiec. Tegoroczne Europej-
skie Dni Dziedzictwa, pod hasłem 
„Zabytkom na odsiecz! Szlakiem 
ogrodów, zamków i twierdz”, 
związane były przede wszystkim 
z szydłowieckim zamkiem. W 
ich ramach młodzież z Szydłow-
ca i Majdowa wzięła udział w 
międzygimnazjalnym „Turnieju 
o buławę Radziwiłła”. Pierwsze 
miejsce zajęli uczniowie z Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II. Z kolei 
młodzieżowy zespół teatralny 
szydłowieckiego Centrum Kultury 

– Zamek zaprezentował montaż 
słowno-muzyczny „U Radziwiłła”. 
Po nim wystąpił „Kwartet Rado-
miensis”. Organizatorami imprezy 
byli: Urząd Miejski w Szydłowcu, 
Szydłowieckie Centrum Kultury – 
Zamek i Lokalna Grupa Działania 
„Na Piaskowcu”.  kp

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

Kozienice. W ramach pierwszego 
po wakacjach spotkania z cyklu 
„Kuźnia” miała miejsce pielgrzym-
ka dzieci i młodzieży do Sanktu-
arium Matki Bożej Różańcowej 
w Wysokim Kole. 343-osobową 
grupę uczniów ze wszystkich 
kozienickich szkół oraz Brzeźnicy, 
Garbatki, Słowików i Sieciechowa 

prowadzili księża Emil Hebda 
z parafii Świętego Krzyża i Grze-
gorz Binięda z parafii Świętej 
Rodziny. W sanktuarium w homi-
lii podczas Mszy św. kustosz  ks. 
Szymon Mucha mówił o wielkiej 
roli posługi kapłanów i o potrzebie 
modlitwy w ich intencji.
 bs

Jadło i śpiewka
Domaszno. Na ludową biesiadę 
„Opoczyńskie jadło śpiewką kra-
szone” do Domaszna w gminie 
Drzewca zaprosili: Rada Powia-
towa Kół Gospodyń Wiejskich w 
Opocznie, starosta opoczyński 
Józef Róg oraz burmistrz Drzewicy 

Janusz Reszelewki. Bardzo dobra 
organizacja festynu połączona ze 
znajomością folkloru ziemi opo-
czyńskiej i sztuki kulinarnej, a 
także sprzyjająca pogoda sprawiły, 
że zarówno goście, jak i gospoda-
rze świetnie się bawili. dz

Opoczyński rozśpiewany zespół ludowy

Ks. kan. Roman Adamczyk poświęcił pierwszy kamień-pomnik
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Przed jubileuszem
Zakrzew. Parafia pw. św. Jana 
Chrzciciela w Zakrzewie przygo-
towuje się do jubileuszu 600-lecia 
istnienia. Na nowo wybudowanej 
uliczce, nazwanej aleją 600-lecia, 
stanął pierwszy kamień-pomnik 
upamiętniający najważniejsze 
wydarzenia XV wieku. Kamień 

poświęcił proboszcz ks. kan. 
Roman Adamczyk podczas uro-
czystości dziękczynienia za tego-
roczne plony. W następnych latach 
wmurowane zostaną kolejne głazy, 
które również będą przypominały 
historię kolejnych wieków istnie-
nia parafii.  bm

Na odsiecz zabytkom

Dzieci i młodzież w drodze 
do Wysokiego Koła 

Wizyta kanoniczna
Sadek. W parafii Matki Bożej Bole-
snej z wizytą kanoniczną przeby-
wał  bp Adam Odzimek. Biskup 
spotkał się z wiernymi podczas 
Mszy św. i wygłosił do nich homi-
lię. Po Eucharystii biskup poświę-
cił nowo wybudowaną Golgotę w 
obecności wiernych, proboszcza 
ks. Zenona Ociosy, ks. Bolesława 
Mikruta i ks. Stefana Cukrowskie-
go oraz dziekana szydłowieckiego 
ks. Adama Radzimirskiego. Golgota 
i stacje tajemnic różańcowych to 
dar parafian, kółek różańcowych 
i lokalnych firm z okazji 20-lecia 
parafii.  ms

Bp Adam Odzimek poświęcił 
kamienną Golgotę i stacje 
tajemnic różańcowych 
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Młodzież zaprezentowała się na szydłowieckim zamku

Uczniowie pielgrzymowali
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Publiczne Gimnazjum im. 
Pokolenia Kolumbów w Jedlni- 
-Letnisku świętowało 10. rocznicę 
istnienia.

P odniosła uroczystość roz-
poczęła się Mszą św., której 

w kościele parafialnym przewod-
niczył proboszcz, ks. kan. Andrzej 
Margas. W Eucharystii wzięła 
udział cała społeczność szkolna. 
Następnie uczniowie, absolwenci, 
rodzice i zaproszeni goście przeszli 
do budynku szkoły, gdzie uczestni-
cy uroczystości obejrzeli przedsta-
wienie pt. „Drzewo marzeń”.

Gimnazjum ma wiele osią-
gnięć dydaktycznych. Uczniowie 
osiągają bardzo dobre wyniki na 
egzaminie gimnazjalnym, dosta-
ją się do dobrych szkół ponad-
gimnazjalnych i na wymarzone 
kierunki studiów. Pani dyrektor 
Marii Staniszewskiej dziękujemy 
za doskonalenie bazy naukowej 
szkoły, a młodzieży życzymy, aby 
w dziedzinie nauki spełniały się 
jej marzenia.  

 Zofia Gos

P ierwsze w tym roku szkolnym 
spotkanie młodych z cyklu 

„Kuźnia” odbyło się tradycyjnie 
w Ośrodku Kultu Matki Bożej 
Miłosierdzia na Osiedlu XV-lecia – 
informuje Faustyna Kropidłowska, 
uczestniczka spotkania. – Bardzo 
nas ucieszyło, że obok wielu 
młodych z Radomia i okolic na 

spotkanie przybyła także grupa 
dorosłych – dodaje z wyraźnym 
zadowoleniem. 

Tegorocznemu cyklowi comie-
sięcznych spotkań przyświeca 

hasło „Kuźnia z ekspertem”. Skąd 
taka nazwa i kim są owi eksper-
ci? – Przeżywamy obecnie Rok 
Kapłański – odpowiada Faustyna. 
– Księża to, nawiązując do słów 

Benedykta XVI, eksperci od spraw 
religii i życia duchowego. Stąd też 
w czasie pierwszego spotkania ks. 
Jacek Małecki, psycholog i dusz-
pasterz w radomskim więzieniu, 
starał się odpowiedzieć na naj-
prostsze, ale też i istotne pytanie: 
„Po co są księża?”. 

Po konferencji była adoracja 
Najświętszego Sakramentu z oka-
zją do osobistej modlitwy. Na za-
kończenie każdy z uczestników 
spotkania otrzymał pamiątkową 
zakładkę. – Serdecznie zaprasza-
my na następne spotkanie z cy-
klu „Kuźnia z ekspertem”. Odbę-
dzie się ono już 23 października 
o 19.00.

Monika Kochanowska

■ R e K l A m A ■

Radomskie Spotkania Młodych

Z dyktafonem na Kuźnię

Publiczne Gimnazjum w Jedlni-Letnisku

Jubileusz szkoły
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Dyrektor Maria Staniszewska 
dziękuje za część artystyczną

Wspólnym śpiewom przewodziły 
schola i zespół, które poprowadził 
ks. Bartłomiej Wink

Ks. Jacek Małecki 
włączył dyktafon. 
Młodzi mogli 
usłyszeć słowa 
o kapłaństwie, które 
bp Stefan Siczek 
ze szpitala, gdzie 
odbywa rehabilitację, 
skierował  
do uczestników 
spotkania.
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Realizacja programu integracji społecznej

Ancora szkoliła się w Turnie
Dzieci i młodzież 
znaleźli okazję 
do wspólnej zabawy. 
Dorośli wysłuchali 
niezwykle cennych 
wykładów.

Ś wietlica „Ancora”, która 
od szeregu lat działa w parafii 

Wierzbica, zaangażowała się w re-
alizację programu integracji spo-
łecznej. – Do włączania się w tę akcję 
zostali zaproszeni wszyscy para-
fianie. Do dwudniowego wyjazdu 
do Turna koło Białobrzegów zachę-
cał w niedzielnych ogłoszeniach pa-
rafialnych nasz proboszcz, ks. kan. 
Jan Chodelski – mówi ks. Ireneusz 
Szustak, wikariusz wierzbickiej 
parafii. – Ostatecznie zgłosiło się 
ponad 40 osób, w tym także członko-
wie wspólnoty Domowego Kościoła. 
Nasz wyjazd wpisał się w realiza-
cję programu „Zagospodarowanie 
czasu wolnego dla rodzin poprzez 
weekendowe spotkania wyjazdowe, 
kształtowanie właściwych postaw, 
a przede wszystkich poznanie same-
go siebie w myśl słów Jana Pawła II”. 
Wyjazd został sfinansowany przez 
Poakcesyjny Program Wsparcia 

Obszarów Wiejskich – dodaje 
ks. Ireneusz. 

Najmłodsi znaleźli w Turnie 
wiele okazji do zabawy, młodzież 
– do czynnego wypoczynku, pró-
bując swych sił choćby w siatkówce. 
Członkinie parafialnej scholi mogły 
podwyższyć swe umiejętności w ra-
mach warsztatów śpiewu i muzyki 
kościelnej. Z kolei dorośli wysłu-
chali cyklu wykładów dr. Mieczy-

sława Guzewicza, członka Rady 
Episkopatu Polski ds. Rodziny.

– Sercem dwudniowych warsz-
tatów była Eucharystia. Pierwszego 
dnia przewodniczył jej nasz pro-
boszcz – mówi ks. Szustak. – Wra-
camy z Turna do Wierzbicy uboga-
ceni i pełni zapału do pracy.

Paweł Tarski 

Promocja książki „Wiem, komu zawierzyłem”

Pokłosie Roku św. Pawła
Prezentacja książki odbyła się 
tam, gdzie miały miejsce comie-
sięczne wykłady, w radomskiej 
parafii pw. św. Pawła.

P ublikacja „Wiem, 
komu zawierzyłem. 

Radomskie spotkania 
ze św. Pawłem” zawie-
ra dziewięć wykładów, 
jakie na radomskim 
Janiszpolu w para-
fii pw. św. Pawła 
w ygłosili polscy 
teologowie i bibli-
ści w ramach cyklu 
związanego z osobą i dzie-
łem Apostoła Narodów. Byli to: 
ks. Roman Bogusław Sieroń, Leszek 

Wianowski, ks. Piotr Łabuda, 
ks. Piotr Mierzwa, ks. Zbigniew 
Niemirski, ks. Andrzej Bosowski, 
ks. Marek Tatar, ks. Waldemar 

Chrostowski i ks. Jacek 
Kucharski.

Inicjatorem co-
miesięcznych spo-

tkań był ks. dr Jacek 
Kucharski, modera-

tor „Dzieła Biblijnego” 
w naszej diecezji. – Ce-

lem, jaki przyświecał 
prelegentom, a zarazem 

autorom poszczególnych 
artykułów zawartych 

w niniejszej książce, była 
próba przybliżenia osoby, dzieła 
i teologicznej myśli św. Pawła oraz 

postawienia go jako aktualnego 
wciąż wzoru dla chrześcijan żyją-
cych współcześnie – mówi ks. Ku-
charski i dodaje: – Postać i myśl 
Apostoła Narodów mają pobudzać 
czytelników do refleksji nad wła-
sną wiarą i drogą życia.

Promocję książki poprzedzi-
ła prelekcja wygłoszona przez 
ks. Jacka Kucharskiego. Radomski 
biblista – nawiązując do aktual-
nej tematyki, którą żyje Kościół 
– mówił o wątkach kapłaństwa 
w listach św. Pawła. Na koniec 
spotkania obecni mogli nie tylko 
nabyć publikację, ale też otrzy-
mać pamiątkowy wpis redaktora 
książki.

Ks. Zbigniew Niemirski
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Autografy w książce 
upamiętniającej biblijne 
wykłady o św. Pawle 
w naszej diecezji składał 
ks. Jacek Kucharski

Najmłodsi mieli do swej 
dyspozycji plac zabaw

Po wykładach uczestnicy spotkania mieli jeszcze sporo pytań 
do ks. Ireneusza Szustaka

Siatkówka to w ostatnich dniach 
sport bardzo popularny
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Festiwal Muzyki 
Dawnej

15 października o 19.00 w koście-
le pw. św. Jana (fara) rozpocznie  
się XIII Festiwal Muzyki Dawnej 
im. Mikołaja z Radomia. Wystą-
pi chór męski Oktoich z Wro-
cławia, który wykona muzykę 
Kościoła prawosławnego, Bizan-
cjum, Rusi, Polski Jagiellonów 
po współczesną. 

Rekolekcje  
dla małżeństw
Duszpasterstwo Rodzin i Ruch 
„Spotkania Małżeńskie” zapra-
szają małżeństwa do udziału 
w rekolekcjach, które odbędą się 
od 16 do 18 października 
(piątek od 18.00 do niedzieli 
do 15.00) w domu rekolekcyjnym 
przy sanktuarium Matki Bożej 
Świętorodzinnej (Studzianna-Po-
świętne). Weekend rekolekcyjny 
jest propozycją dla wszystkich 
małżeństw. Prowadzą go pary 
małżeńskie i kapłan. Zgłoszenia 
i bliższe informacje w Diecezjal-
nym Ośrodku Duszpasterstwa 
Rodzin (Radom, ul. Malczewskie-
go 1, tel. 048/3406235), czynnym 
w poniedziałki i czwartki od 10.00 
do 16.00 oraz we wtorki i środy 
od 13.30 do 16.00. Zgłoszenia 

przyjmuje też opiekun rekolekcji 
ks. Artur Lach (tel. 0602879662 lub 
048/3810137) oraz Alicja i Henryk 
Byzdrowie (tel. 0605090303).

Szkolenia  
dla wolontariuszy
W dwóch siedzibach Stowarzysze-
nia Centrum Młodzieży „Arka” 
w Radomiu – przy ul. Chrobrego 
7/9 i przy pl. Stare Miasto 2 – 
odbędą się warsztaty i szkolenia 
dla uczniów i nauczycieli ze Szkol-
nych Klubów Młodzieżowego 
Wolontariatu, działających przy 
SCM Arka, oraz wszystkich zain-
teresowanych. Zapisy i szczegóło-
we informacje: Stowarzyszenie 
Centrum Młodzieży „Arka”, tel. 
0483606951 (poniedziałek–piątek 
13.00–20.00), e-mail:scmarka@
poczta.fm, www.arka.radom.pl.

Konkurs literacko- 
-plastyczny
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radomiu zaprasza dzieci 
z klas 0–III do wzięcia udziału 
w konkursie literacko-plastycz-
nym pod hasłem „Za co kocham 
swego misia?”. Należy namalować 
swojego misia i napisać kilka słów 
o nim. Każdy uczestnik może zgło-
sić tylko jedną pracę. Może być 
ona wykonana dowolną techniką 
(malowanie, rysowanie, wykle-
janie) na papierze formatu A4. 
Uczestnik musi podpisać pracę, 
podać wiek, numer telefonu oraz 
klasę i szkołę, do której uczęszcza, 
a potem złożyć w gmachu biblio-
teki lub przesłać do 15 listopada 
pod adresem: Miejska Biblioteka 
Publiczna, ul. Piłsudskiego 12, 
26-600�Radom.�� •

Zapowiedzi

Plony z Aleksandrowa wspierają dzieci i młodzież

Aroniowe pole
Sprzedaż owoców 
tej odpornej na mróz 
kuzynki jarzębiny 
wsparła już niejedno 
dobre dzieło 
w parafii.

W szystko zaczęło się od przy-
wrócenia uprawy na para-

fialnym polu, tak by jej owoce mogły 
służyć wszystkim. – Posłuchałem 
rady gospodarzy, którzy doradzili 
mi posadzenie aronii – mówi pro-
boszcz ks. Leszek Bielecki. – To ro-
ślina, która nie potrzebuje wiele. 
Jest odporna na szkodniki, choro-
by i mróz. Jedyne, czego wymaga, 
to słońce, a to nie zależy już od nas 
– dodaje z uśmiechem.

Na parafialnym polu posadzo-
no pięć tysięcy sadzonek. Połowa 
z nich już owocuje. – Owoce zbiera-
ją dzieci i młodzież. Sprzedajemy je, 
a uzyskane fundusze przeznaczyli-
śmy na sfinansowanie wakacyjnych 
rekolekcji członków parafialnej 

wspólnoty Ruchu Światło–Życie – 
mówi ks. Bielecki. 

Na aroniowe żniwa przychodzą 
też uczniowie ze szkoły w Długowo-
li. Pieniądze uzyskane ze sprzeda-
ży aronii pozwalają na zabezpie-
czenie wyżywienia dla uczniów 

potrzebujących wsparcia. Co więcej, 
„aroniowe fundusze” wystarczyły 
na zakup gitar i zorganizowanie na-
uki gry na tym instrumencie przy 
miejscowej parafii. 

– Młodzież jest wdzięczna. 
Potrafi pokazać, że docenia to, 

co dla niej robią dorośli. W ko-
ściele młodzi ludzie dbają o czy-
stość i porządek. Troszczą się też 
o zakrystię i jej wyposażenie. 
Gdy do nas przyjeżdżają księża 
z sąsiednich parafii, nie mogą 
wręcz uwierzyć, że tak dużo 
dzieje się tu za sprawą młodych 
– mówi ks. Bielecki.

No a aronia? Cóż w niej tak 
zdumiewającego czy szczególnie 
cennego dla nas? – Owoce aronii 
są cennym surowcem dietetycz-
nym i leczniczym. Aronia hamu-
je procesy starzenia i zapobiega 
chorobom nowot worow y m. 
Jest pomocna w leczeniu chorób 
krążenia, obniża ciśnienie krwi, 
wzmacnia ściany naczyń krwio-
nośnych, a także zmniejsza napię-
cie nerwowe i stres – odpowiada 
ks. proboszcz i dodaje: – Aronia 
rewelacyjnie nadaje się na prze-
twory. Można z niej robić świet-
ne galaretki, dżemy i soki. Może 
też być podawana do mięs jako 
konfitura podobna do żurawiny 
czy borówek.

Ks. Zbigniew Niemirski

Proboszcz ks. Leszek Bielecki (piąty z prawej) i młodzi parafianie 
za moment rozpoczną zbiór owoców aronii
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Dzieci Papieża

Stypendyści. Osiemdziesiąt sześć osób 
z naszej diecezji jest stypendystami 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
która w całym kraju otacza opieką ponad 
dwa tysiące młodych uzdolnionych ludzi.

W  tym roku w lip-
cu byli na obozie 
w Łodzi. – Wycho-
dziliśmy właśnie 

z kościoła. Zagadnęła nas starsza 
pani, pytając, co to za młodzież. 
Powiedzieliśmy, że to są ci papie-
scy stypendyści. Wtedy dwie łzy 
poleciały jej mężowi po policzkach. 
Głęboko wzruszony powiedział: 
A to jest ta nasza przyszłość! – 
mówi ks. Dariusz Kowalczyk, czło-
nek zarządu fundacji. – Wcześniej 
w Krakowie stypendystów nazwa-
no dziećmi Papieża – dodaje z nie-
skrywaną dumą w głosie.

Szefowie i maklerzy
Zarząd i liderów szesnastu 

wspólnot akademickich fundacji 
spotykamy w ośrodku „Emaus” 
w Turnie. Przyjechali tutaj, by 
podsumować wakacyjne obozy 
i spotkania, wziąć udział w szko-
leniach oraz wytyczyć kierunki 
pracy na nadchodzący rok. Wśród 
liderów czworo to stypendyści po-
chodzący z naszej diecezji: Monika 
Lisowska, Agnieszka Maicka, Ka-
rol Piwowarczyk i Robert Szcze-
śniak. – To fantastyczni młodzi lu-
dzie – mówi ks. Kowalczyk. – Oni 
naprawdę chcą mocno zakotwi-
czyć się w Kościele. To jest ich na-
turalna potrzeba. Są ludźmi głę-
boko wierzącymi, a przy tym chcą 

być fachowca-
mi w swoich 
d z ie d z i n ac h . 
I to jest to połą-
czenie, o które 
n a m c ho d z i 
w pracy forma-
cyjnej. Monika 

na przykład, gdy ma coś do zrobie-
nia, po prostu przychodzi do fun-
dacji, bierze komputer, siada gdzieś 
tam cicho w rogu i nie wychodzi 
z tego kąta, gdy jest taka potrzeba, 
nawet przez pięć godzin. Agniesz-
ka jest niesamowicie sprawna or-
ganizacyjnie, podobnie jak Karol 

i Robert, którzy też mają świetny 
kontakt z mediami. Cała czwórka 
jest w fundacji od samego począt-
ku jej istnienia.

Stypendystą można zostać 
od drugiej klasy gimnazjum i być 
nim aż do skończenia studiów. Bar-
dzo ważnym momentem jest przej-
ście ze szkoły średniej na uczelnię. 
Mieszkający do tej pory w małych 
miejscowościach zostają wrzu-
ceni w wir wielkiego miasta 
i tu nie mogą być sami. W ośrod-
kach akademickich czekają na nich 
starsi koledzy i koleżanki z fun-
dacji. Ta bowiem stworzyła orga-
nizacyjną strukturę, nazywaną 
wspólnotą akademicką. Na jej czele 
stoi szef wyłoniony z grona stypen-
dystów. Ma on do pomocy osobę, 
którą w fundacji nazywa się ma-
klerem. Rolą maklera jest opieka 
nad studentami pierwszego roku. 
– Chodzi o to, żeby oni nam się 
nie pogubili – mówi ks. Dariusz. 
– Kiedy na spotkaniu powiedzia-
łem, że pierwsze tygodnie są naj-
ważniejsze, maklerzy uzmysłowili 
mi, że nie tygodnie, ale pierwsze 
godziny. Kiedy student pierwszego 
roku przyjeżdża do miasta, wte-
dy już wspólnota musi na niego 
czekać. On musi usłyszeć: Przy-
chodzisz jutro na kawę, pojutrze 
na modlitwę, itd., itd. – dodaje.

Taka praca przynosi efekty. 
– Nasi stypendyści są rozchwy-
tywani przez różne organizacje, 
wolontariaty, instytucje, a nawet 
inne fundacje. Opinie o ich świet-
nej pracy wracają do nas. Piszą 
dziekani wydziałów czy prezesi 
fundacji. Kiedyś jedna z nauczy-
cielek dziennikarstwa powiedzia-
ła stypendystom po egzaminie: Je-
stem dumna, że was uczę – mówi 
ks. Kowalczyk.

Robert Szcześniak jest sze-
fem wspólnoty akademickiej 
w Kielcach, jako makler wspo-
maga go Karol Piwowarczyk. 
Agnieszka Maicka jest makler-
ką w Łodzi, a Monika Lisowska 
w Warszawie. – Monika została 
obdarzona sporym zaufaniem 
przez fundację, bo koordynuje 
praktyki studentów w stolicy, 
a trzeba tu dodać, że naszych 

tekst
Marta Deka

Ks. Zbigniew Niemirski
radom@goscniedzielny.pl

Znakiem 
rozpoznawczym 
stypendystów 
są żółte 
koszulki z logo 
fundacji 
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stypendystów wysyłamy na staż 
do Pałacu Prezydenckiego, Sej-
mu, Senatu, kilku ministerstw, 
Prokuratorii Generalnej Skarbu 
Państwa, banków i mediów – pod-
kreśla ks. Dariusz. 

czuwamy.org.pl
Stypendyści z naszej diecezji 

spotykają się w swoim gronie kil-
ka razy w roku. Na przykład biorą 
udział w Dniu Młodych, organizują 
spotkania opłatkowe. W przeddzień 
tegorocznego Dnia Papieskiego po-
stanowili czytać teksty Jana Pawła 
II przed kościołem garnizonowym 
w Radomiu. Nasi stypendyści bio-
rą też udział w ogólnopolskich ak-
cjach fundacji, takich jak szkolenia 
i obozy. W tegorocznym lipcowym 
obozie w Łodzi, który liczył 1400 
uczestników, wzięło udział czter-
dziestu stypendystów z naszej 

diecezji. W jego przebieg czynnie 
włączyła się Agnieszka Maicka. 
To ona zorganizowała całą służbę 
medyczną.

Na spotkaniu w „Emaus” zro-
dziła się szczególna inicjatywa, 
która ma stać się znakiem stałej 
jedności wszystkich stypendystów. 
– Postanowiliśmy, że codziennie 
o 21.37 będziemy się łączyć duchowo 
na modlitwie w intencji studentów. 
Niezależnie od tego, gdzie kto jest, 
o tej porze ma na chwilę zamknąć 
oczy i odmówić krótką modlitwę, 
i pamiętać, że w tym momencie 
wszyscy jesteśmy wspólnotą w całej 
Polsce. Treści modlitw i poszczegól-
ne intencje będzie można znaleźć 
na forum internetowym na por-
talu, który stworzyli nasi stypen-
dyści. Czuwamy.org.pl to jest por-
tal, który działa przez cały czas, 
ale trzy razy w roku ma odsłony 

interaktywne – w kwietniu z okazji 
rocznicy śmierci Papieża, w maju 
z racji jego urodzin i w paździer-
niku na Dzień Papieski. Kolejną 
nowością jest skrzynka intencji. 
Złożone u nas próby są natychmiast 
przesyłane do sióstr z zakonów 
kontemplacyjnych w Bornem-Su-
linowie na Pomorzu i w Tarnowie. 
Siostry obiecały nam codzienną 
modlitwę w tych intencjach – mówi 
ks. Dariusz. 

W przyszłym roku przypada 
dziesiąta rocznica istnienia fun-
dacji. – W lipcu przez cztery dni 
będziemy na Jasnej Górze. Chcemy 
tam jako wotum wdzięczności zło-
żyć Matce Bożej Stowarzyszenie 
Absolwentów Fundacji „Dzieło No-
wego Tysiąclecia”. Będzie je tworzyć 
pierwsza grupa stu pięćdziesięciu 
stypendystów, w tym ponad dwu-
dziestu z naszej diecezji, którzy 
wtedy skończą studia. Kościół i Oj-
czyzna liczą na ich odpowiedzialne 
zaangażowanie w życie społeczne, 
a fundacja ma nadzieję, że będą 
nośnikiem żywej pamięci o Janie 
Pawle II – zaznacza ks. Dariusz 
Kowalczyk.� •

Dostaliśmy niepowtarzalną szansę
Monika Lisowska z bliżyna
studentka iV roku prawa na wydziale Prawa  
i administracji uKsw w warszawie
– Jestem stypendystką fundacji od jej początku,  
a więc od niemal dziesięciu lat. stypendium 
dostałam, gdy byłam w i klasie gimnazjum. 

Zrozumiałam wtedy, że to wyjątkowa szansa. dzięki 
fundacji zrealizowałam swoje marzenie – studiowanie 
prawa. Jeszcze w szkole średniej wzięłam udział  
w konkursie o indeks na studia prawnicze i udało się. 
dostałam się, otrzymałam wymarzony indeks. myślę, że 
po ukończeniu studiów będę mogła udzielać fachowej 
pomocy potrzebującym.

Robert Sześniak z Pionek
student V roku politologii na uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w Kielcach
– Pochodzę z miasta, które zostało dotknięte 
strukturalnym bezrobociem. doświadczyła 
tego także i moja rodzina. dzięki fundacji, 

której stypendystą jestem od jej początków, mogłem 
uczyć się i studiować. mogłem też zaangażować się w 
szczególną formację duchową umożliwiającą mi osobisty 
rozwój. Poznałem też wielu ludzi, którzy jakoś wpłynęli 
na moje osobiste wybory.

Agnieszka Maicka z drzewicy
studentka V roku na uniwersytecie 
medycznym w łodzi, wydział Lekarski
– Jestem stypendystką od początku 
istnienia fundacji. to ona umożliwiła mi 
studiowanie. dzięki temu miałam możliwość 

pobierania dodatkowych lekcji, poznania Polski i wielu 
fantastycznych ludzi. dziś, gdy zjawiam się w wielu 
miejscach naszego kraju, mogę tam spotkać przyjaciół. 
mogłam też brać udział w wielu konferencjach, także 
kardiologicznych, czyli ze specjalizacji, która mnie 
szczególnie interesuje.

– W pracach 
fundacji 
liczy się 
każde, nawet 
najmniejsze 
dobro – mówi 
ks. Dariusz 
Kowalczyk

Jak zostać 
stypendystą

Ks. Dariusz 
Kowalczyk, 
członek zarządu 
fundacji 
„dzieło nowego 
tysiąclecia”

– nasi stypendyści pochodzą 
z miejscowości do 20 tysięcy 
mieszkańców. fundacja 
obejmuje opieką młodzież 
z ubogich rodzin, gdzie 
dochód na jednego członka 
rodziny to nie więcej niż 
0,7 najniższej średniej 
krajowej brutto. w chwili 
obecnej jest to kwota rzędu 
830 zł. w drugiej klasie 
gimnazjum, bo wtedy 
przyznajemy stypendia, 
kandydat musi osiągnąć 
średnią ocen minimum 4,8. 
może się zdarzyć, że ktoś 
nie ma tak wysokiej średniej, 
ale za to posiada wybitne 
osiągnięcia w jakiejkolwiek 
dziedzinie, które muszą być 
udokumentowane. wniosek 
o przyznanie stypendium 
należy przesłać na adres: 
Ks. dariusz Kowalczyk, 
fundacja „dzieło nowego 
tysiąclecia”, ul. młyńska 23/25, 
26-600 radom lub 
skontaktować się 
telefonicznie 608 610 640.
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Radomska świetlica „Kazimierzówka”

Wycieczka w przeszłość
Dzieci wsiadły 
do ciuchci 
w Jędrzejowie. 
Tu rozpoczęło się 
ich spotkanie 
z historią.

O d 10 lat przy parafii pw. św. 
Kazimierza działa świe-
tlica „Kazimierzówka”. 

Od poniedziałku do piątku dzieci 
przychodzą tu, by pograć w pił-
kę, tenisa stołowego i gry plan-
szowe. Uczestniczą w zajęciach 
matematycznych, komputero-
wych, plastycznych i tanecznych. 
Opiekunowie organizują im 
przeróżne zabawy i konkursy, 
a w weekendy zapraszają swoich 
podopiecznych na wycieczki kra-
joznawcze. Ostatnio zorganizowali 
wyjazd na Kielecczyznę. Podczas 
wyprawy na dzieci czekało wiele 
niespodzianek.

Ciuchcia retro
Zapowiadał się piękny dzień. 

O 7.00 w bazylice mniejszej pw. św. 
Kazimierza w Radomiu uczestnicy 
wycieczki wzięli udział we Mszy 
św. Godzinę później 50-osobową 
grupę autokar zabrał na „spotka-
nie z historią”. 

Pierwszym punktem progra-
mu był przejazd „Ciuchcią Poni-
dzie”. Niegdyś kolejki wąskotoro-
we przewoziły towary i dowoziły 
ludzi. Dziś są przede wszystkim 
atrakcją turystyczną. – Przygoda 
z wąskotorówką na Ponidziu za-
częła się w Jędrzejowie, bo to wła-
śnie stąd wyruszyła kolejka – kil-
ka otwartych wagoników retro 
doczepionych do lokomotywy. 
Pociąg poruszał się z zawrotną 
prędkością 20 km na godzinę. 
To niesamowita frajda tak jechać. 
Podziwialiśmy piękne krajobrazy. 
Wokół słychać było tylko charak-
terystyczny gwizd. Konduktor 
specjalną pieczęcią poświadczył 
naszą podróż. Po prawie dwóch 

godzinach dojechaliśmy do Pińczo-
wa. Tu zakończyła się nasza prze-
jażdżka – opowiada kierownik 
świetlicy Andrzej Kowalczyk.

W Pińczowie podopieczni „Ka-
zimierzówki” i ich opiekunowie 
zwiedzili barokowy kościół pw. 
św. Jana oraz zespół klasztorny 
franciszkanów.

Gliniane dzbanuszki
Z Pińczowa uczestnicy wy-

cieczki pojechali autokarem 
do Ośrodka Tradycji i Garncarstwa 
w Chałupkach. Tu obejrzeli daw-
ne wyroby garncarskie i zapozna-
li się z ich produkcją. Garncarstwo 
w Chałupkach sięga odległych cza-
sów. Fragmenty naczyń znalezione 
w pobliżu wsi archeolodzy datują 
na XVI–XVII wiek. – Po ośrodku 
oprowadzał nas i bardzo ciekawie 
o nim opowiadał jego opiekun Józef 
Głuszek. Wszyscy z zainteresowa-
niem go słuchali i zadawali mnó-
stwo pytań. Dodatkową atrakcją 
była prezentacja poszczególnych 

faz toczenia naczyń oraz poznawa-
nie własnych umiejętności w lepie-
niu glinianych przedmiotów. Dzieci 
wykonywały je pod czujnym okiem 
i przy pomocy współczesnej garn-
carki Elżbiety Klimczak. Ulepione 
dzbanuszki mogły zabrać ze sobą 
do domu. W taki to sposób pozna-
liśmy, jak wyglądało życie ludzi 
w dawnej Polsce – jak podróżowano 
i jakimi naczyniami się posługiwa-
no – mówi pan Andrzej.

Ostatnim punktem wycieczki 
było wspólne grillowanie. W pięk-
nej ogrodowej scenerii przy drew-
nianym stole i wspaniałej pogodzie 
upieczone kiełbaski wszystkim 
bardzo smakowały. Po wspólnym 
posiłku dzieci posprzątały teren, 
a potem wypoczęte i zadowolone 
wyruszyły w drogę powrotną. – 
Był to dla wszystkich uczestników 
wycieczki dzień pełen pięknych 
wrażeń. Będziemy go mile wspomi-
nać, bo łączył zdobywanie wiedzy 
z fajną zabawą – mówi kierownik 
świetlicy. md
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Przewodnik Józef 
Głuszek ciekawie 
opowiadał 
o garncarstwie
Po prawej: Dzieci 
lepiły swoje 
dzbanuszki pod 
czujnym okiem 
Elżbiety Klimczak

Podróż „Ciuchcią 
Ponidzie” okazała się 
bardzo atrakcyjna


