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– Niech Pan Bóg daje 
siły na długie lata 
i prowadzi przez 
kolejne jubileusze, 

aby ksiądz biskup 

mógł się cieszyć tym, 

że także w nas wiara 

i nadzieja są mocne 

– mówił w czasie 

jubileuszowej celebry 

rektor seminarium 

ks. Jarosław Wojtkun.

Te  słowa życzeń nawiązywały 
do zawołania bp. Adama Odzimka: 

„Aby wiara i nadzieja były mocne”. 
Święcenia biskupie przyjął ćwierć 
wieku temu. Gdy został mianowany 
biskupem pomocniczym diecezji san-
domiersko-radomskiej, miał 38 lat. Był 
najmłodszym biskupem w Episkopacie 
Polski. W  pracach tego organu był 
przewodniczącym Komisji Episkopatu 
Polski do spraw Trzeźwości.

Bp Adam jest biblistą. Studiował 
na  KUL w  Lublinie i  w  Papieskim 
Instytucie Biblijnym w  Rzymie. 
Wykłada Pismo Święte od  1978  r. 
Już sama statystyka jest imponująca: 
w naszej diecezji pracuje 703 księży, 
w tym gronie 569 to studenci, któ-
rzy słuchali wykładów bp. Odzimka. 
Szczególnym polem biblĳnych zain-
teresowań jubilata są pisma Janowe: 
Ewangelia, listy i Apokalipsa. Gdy 

w czasie studiów biblĳnych w Rzy-
mie przyszło mi  wybierać mono-
graficzny wykład z  Apokalipsy, 
nie  miałem żadnych wątpliwości. 
Zapisałem się do o. prof. Ugo Vannie-
go. Przecież o jego zajęciach mówił 
na wykładach bp Adam Odzimek. 
Poszedłem tropem biskupa, mojego 
wykładowcy, i nie zawiodłem się. 
Zajęcia były pasjonujące.

 Ks. Zbigniew Niemirski

Odszedł, ale nie oddalił się

T e słowa Benedykta XVI o Janie 
Pawle II, wypowiedziane nie-

mal pięć lat temu jesienią w Castel 
Gandolfo, niezmiennie oddają 
prawdę o  bliskości i  jakiejś mi-
stycznej obecności papieża Polaka. 
Świadomość tej bliskości i obecności 
rokrocznie w rocznicę śmierci każe 
gromadzić się tłumom dorosłych, 
młodzieży i dzieci ze swymi dusz-
pasterzami w parafiach, na placach 
i  przy pomnikach na  modlitwie 
za Ojca Świętego. Radomianie trady-
cyjnie zgromadzili się przy skarpie 
na alei Jana Pawła II (os. Ustronie). 
Wieczornemu spotkaniu w godzi-
nie śmierci papieża przewodniczył 
bp Henryk Tomasik. Modlitwie to-
warzyszył występ aktorów Teatru 
Powszechnego w Radomiu, którzy 
przypomnieli nauczanie Jana Pawła 
II, oraz koncert Oktetu Wokalnego 
Oktava. •
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RADOM. 2 kwietnia bp Henryk Tomasik gratuluje świetnego koncertu oktetowi wokalnemu 
Octava z Krakowa 
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Bp Adam Odzimek przyjmuje rocznicowe życzenia

25. rocznica sakry bp. Adama Odzimka

Biskup Janowy
krótko

Modlitwa 
za diecezję
RADOM. Grupa 
modlitewna „Radość 
i nadzieja” zaprasza 
18 kwietnia tradycyjnie 
o godz. 15.00 na Mszę św.  
za Radom i diecezję, która 
sprawowana będzie 
w kościele garnizonowym 
(pl. Konstytucji 3 Maja).  
Więcej na www.
radoscinadzieja.radom.pl.

Dla małżeństw

STUDZIANNA-POŚWIĘTNE. 
Duszpasterstwo Rodzin 
i Ruch „Spotkania 
Małżeńskie” organizują 
od 23 do 25 kwietnia 
w sanktuarium  
MB Świętorodzinnej 
rekolekcje dla małżeństw.  
Zgłoszenia w Diecezjalnym  
Ośrodku Duszpasterstwa 
Rodzin (Radom,  
ul. Malczewskiego 1,  
tel. 48 340 62 35) oraz pod 
nr. tel. 602 879 662  
i 605 090 303.
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Jubileuszowe wystawy

RADOM. Ks. kan. Stanisław Drąg, 
proboszcz parafi i Świętej Trójcy 
w  Grabowie n. Pilicą, obchodzi 
w  tym roku jubileusz 40-lecia 
pisania ikon. Do końca kwietnia 
w radomskim skansenie można 
oglądać najnowsze jego dzieła. 
Na prezentowanej tam wystawie 
znalazły  się 34 ikony powstałe 
po  12 lutego. W  maju wystawa 

ma być przeniesiona do Muzeum 
im. O.  Kolberga w  Przysusze. 
16 kwietnia o  17.00 w  Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Radomiu 
(Dom Esterki i Dom Gąski, Rynek 
4/5) zostanie otwarta jubileuszo-
wa wystawa, na której znajdzie się 
185 ikon. Podczas otwarcia będzie 
śpiewał chór cerkiewny z Kielc, 
a klerycy wykonają Akatyst.  md

Kierunki kształcenia

SZYDŁOWIEC. W  Zespole Szkół 
im. KOP miała miejsce Komisja 
Edukacji, Kultury i Bezpieczeń-
stwa Rady Powiatu w  Szydłow-
cu. W komisji znaleźli się radni, 
dyrektorzy szkół, przedstawicie-
le gmin, naczelnicy stosownych 
wydziałów Urzędu Miejskiego. 
Prezentowano proponowane 

kierunki kształcenia na rok szkol-
ny 2010/2011 w szkołach ponadgim-
nazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Szydło-
wiecki. Obecni na komisji stwier-
dzili, że szkolnictwo w Szydłowcu 
stoi na wysokim poziomie i daje 
uczniom duże możliwości rozwoju. 

mg

Tradycyjnie na ludowo

OPOCZNO. Po raz XII w Muzeum 
Regionalnym odbyło  się podsu-
mowanie konkursu na „Plastykę 
zdobniczo-obrzędową”. Przedmio-
tem konkursu były tradycyjne 
pisanki opoczyńskie, wytwory 
bibułowe, dawne zabawki ludowe 
i kowalstwo artystyczne. Jury oce-
niło prace 64 twórców ludowych. 
Zanim ogłoszono wyniki, można 
było na kiermaszu sztuki ludowej, 
przed muzeum podziwiać i kupić 
między innymi wyroby wielkanoc-
ne. W uroczystym podsumowaniu 
konkursu wziął udział burmistrz 
Opoczna Janusz Macierzyński. kp

Rzymska wizyta

WATYKAN. Abp  Zyg mu nt 
Zimowski odznaczył medalem 
Miłosiernego Samarytanina dr. 
Stanisława Góździa, dyrekto-
ra Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii, w uznaniu za jego tro-
skę nad cierpiącymi. Dr Góźdź 
przebywał na Watykanie ze Zbi-
gniewem Gretką, prezesem opo-
czy ńskiego oddziału Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich, 
i  prezesem Ceramiki Paradyż 
Stanisławem Tępińskim. Podczas 
wizyty w Rzymie modlili się przy 
grobie sługi Bożego Jana Pawła II, 
a  w  czasie audiencji general-
nej wręczyli Benedyktowi XVI 

ryngraf Orła Białego oraz cera-
miczny obraz Papieża Polaka.  pt

Będzie modernizacja

PRZYSUCHA. Pomiędzy Samorzą-
dem Województwa Mazowieckie-
go a dyrektorem Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w  Przysu-
sze została podpisana umowa 
na  realizację projektu „Popra-
wa św iadczeń zdrowotnych 
poprzez modernizację i  zakup 
Aparatu RTG w SPZZOZ w Przy-
susze” Strony reprezentowali: 
członek Zarządu Województwa 

Piotr Szprendałowicz i  dyrek-
tor SPZZOZ Robert Mazur. 
Roboty modernizacyjne obejmą 
budynek Szpitala Powiatowe-
go i  Przychodni przy Al. Jana 
Pawła II. Całkowity koszt reali-
zacji projektu opiewa na kwotę 
5 300 473,06 PLN.  kp
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Ks. Stanisław Drąg na ogół pisze wieczorami. Jak podkreśla, 
to jest jego wieczorna modlitwa ikon
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Konkursowi towarzyszył 
kiermasz sztuki ludowej
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W czasie spotkania Komisji w Szydłowcu przewodniczący Rady 
Powiatu Marek Sokołowski i wicestarosta Roman Woźniak przekazali 
społeczności szkolnej komplet koszulek sportowych i piłki
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Abp Zygmunt Zimowski 
wręczył dr. Stanisławowi 
Góździowi medal
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Umowę na realizację projektu 
podpisali Robert Mazur (z lewej) 

i Piotr Szprendałowicz
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Dzień skupienia w radomskim kościele Świętej Trójcy

Służyć człowiekowi
Bp Henryk Tomasik 
spotkał się 
z samorządowcami 
i parlamentarzystami 
z naszej diecezji. 

Na zaproszenie 

ordynariusza 

odpowiedziało 

kilkadziesiąt osób.

T o będzie czas modlitwy i czas 
wsłuchiwania się w naucza-
nie Ojca Świętego i naucza-

nie przede wszystkim Chrystusa, 
a także nasza refl eksja nad tym, 
jak życie chrześcijańskie może 
kształtować doczesność. Jak my, 
chrześcĳ anie, możemy kształtować 
środowisko, bo jesteśmy zaproszeni 
do tego, aby w tym uczestniczyć – 
mówił bp Henryk Tomasik. Swoje 

rozważania biskup rozpoczął 
od przytoczenia fragmentu prze-
mówienia Ojca Świętego Jana Pawła 
II, skierowanego do przedstawicieli 
polskich władz w 1991 roku. Później 
przypomniał, że u podstaw każdego 
systemu moralnego, u podstaw każ-
dej etyki stoi konkretna teoria czło-
wieka. – Chrześcĳ aństwo pokazuje: 
człowiek to obraz Boga. To znaczy, 
że człowiek jest żywym znakiem 
Boga Stwórcy. Jeżeli ktoś nie przyj-
muje prawdy o tym, że człowiek 
jest  obrazem Pana Boga, nie  ma 
prawa powiedzieć, że popiera ka-
tolicką naukę społeczną. Katolicka 
nauka społeczna głosi zasadę 
– prymat prawa Bożego nad pra-
wem polskim – podkreślał biskup. 
Ordynariusz przypomniał także, 
jak głębokie jest znaczenie tekstów, 
które wypowiadane są w czasie każ-
dej Eucharystii.

– To  modlitewne spotkanie 
było bardzo potrzebne. To  były 

rozważania dotyczące etyki 
i wielkich błędów, które popełnili 
ludzie, w sposób niewłaściwy in-
terpretując przepisy etyczne. Była 
mowa o takich błędach, jak eudaj-
monizm, deontologizm – bardzo 
atrakcyjnych kierunkach w myśle-
niu. Wydawałoby się, że one służą 
dobru powszechnemu, tak jednak 
nie  jest. Powinniśmy pamiętać 
o tym, że zawsze powinien nam 
towarzyszyć personalizm – idea 
służenia innym ludziom w duchu 
służby i w duchu miłości do dru-
giego człowieka – powiedziała Ma-
rzena Wróbel, poseł na Sejm RP.

– Cieszę się że biskup dojrzał 
tę grupę ludzi, polityków – samo-
rządowców, parlamentarzystów, 
i  że  zaprosił ich  nie  po  to, żeby 
ich komplementować, tylko powie-
dzieć, czym jest służba publiczna, 
i taką dogłębną analizę kateche-
tyczną przedstawił. Było to  po-
głębione i refl eksyjne spojrzenie 

na to, co w życiu jest najważniej-
sze. Co to znaczy być chrześcĳ a-
ninem, co to znaczy, kiedy mówię, 
że w swoim działaniu publicznym 
opieram się na katolickiej nauce 
społecznej, co jest fundamentem 
katolickiej nauki społecznej, 
co  to  jest  godność człowieka. 
I tu każdy mógł znaleźć odpowiedź 
na  te  pytania, które codziennie 
w pracy publicznej sobie zadaje. 
Każdy kontakt z biskupem poka-
zuje, że jest to człowiek ogromnej 
wiary i ogromnej miłości, ale każ-
de takie spotkanie jest, w moim 
przekonaniu, jakimś oczekiwa-
niem na  zmianę naszego postę-
powania. Biskup czeka, żeby też 
i w naszym działaniu było więcej 
i miłości, i takiej wiary, i zrozumie-
nia, że ta służba ma zakorzenienie 
w naszym chrześcĳ aństwie – po-
wiedział Jan Rejczak, radny woje-
wództwa mazowieckiego.

Krystyna Piotrowska
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W dniu skupienia uczestniczyło kilkudziesięciu samorządowców i parlamentarzystów
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K
atolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży zrzesza mło-
dych ludzi, którzy chcą 
twórczo i  aktywnie 

wykorzystać swoją młodość. – 
Jest ono świetnym sposobem, by 
odnaleźć swoje miejsce nie tylko 
w grupie rówieśników, w szkole 
czy parafi i, ale również w stowa-
rzyszeniu, które tworzy w Polsce 
jedną wielką rodzinę – rodzinę 
ludzi młodych, którzy są gotowi 
całym swoim życiem „Służyć Bogu, 
Kościołowi i Ojczyźnie”. Nasze za-
angażowanie w KSM to możliwość 
zaangażowania w życie Kościoła 
– mówi Katarzyna Wojtunik, pre-
zes Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Diecezji Radomskiej.

Stawiają na młodych

W  naszej diecezji działa 29 
oddziałów Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży. Kilka parafii 
przygotowuje się, by i u nich one 
powstały. Są trzy Koła Akademic-
kie, jedno przy Wyższym Semina-
rium Duchownym, drugie przy 
Instytucie Teologicznym, a trze-
cie przy Politechnice Radomskiej. 
Ogólnie zrzesza ponad 560 człon-
ków i sympatyków. – Nasze stowa-
rzyszenie gromadzi młodych od 14. 
do 30. roku życia. Jest kontynuato-
rem młodzieżowej części Akcji 
Katolickiej, która działała w Polsce 
do 1953 roku. Nie oznacza to jednak, 
że po ukończeniu trzydziestu lat 
przestaje się być KSM-owiczem. 
Można być sympatykiem stowa-
rzyszenia i z nim współpracować 
– informuje asystent diecezjalny 
KSM ks. Leszek Domagała.

Od ponad dwóch lat wśród od-
działów parafi alnych peregrynują 
relikwie bł. Karoliny Kózkówny, 

patronki KSM-u. Młodzi modlą się 
za jej wstawiennictwem nie tylko 
we własnych intencjach, ale też mło-
dzieży, która przeżywa problemy. 
Relikwie błogosławionej nawiedzi-
ły już 42 parafi e. – W większości 
były to wspólnoty, gdzie są oddziały 
KSM-u, ale było też kilka parafi i, 
w których przy okazji bierzmowa-
nia czy rekolekcji dla młodzieży 
relikwie bł. Karoliny były obecne 
wśród młodych. Jeśli w jakiejś pa-
rafi i jest zapotrzebowanie na takie 
modlitewne spotkanie, jesteśmy 
otwarci – mówi ks. Leszek.

Młodzi z KSM-u mają nie tylko 
spotkania w parafi ach, ale uczest-
niczą też w ogólnodiecezjalnych 
imprezach. Corocznie organi-
zowane są dla nich rekolekcje, 
pielgrzymki, spotkania mo-
dlitewne, rajdy czy tur-
nieje sportowe. 
W  czasie wakacji 
wyjeżdżają na letni 
wypoczynek do Bia-
łego Dunajca. Pod-
stawą takiego obo-
zu jest  formacja, 
ale  opiekunowie 
prz ygotow ują 
też różnego ro-
dzaju zadania 
dla uczestników. 
Mają one ich in-
tegrować i  za-
chęcić do tego, by 
wychodzili do lu-
dzi i  poznawali hi-
storię miejsc, w któ-
rych przebywają.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY. 

Przed świętami wielkanocnymi 

zachęcali do wysyłania kart z motywami 

religĳ nymi. Już teraz apelują 
o wywieszanie 2 maja fl ag narodowych.

tekst
MARTA DEKA

mdeka@goscniedzielny.pl

Chcą akty wni
przeżyć m

Młodzież i asystent 
diecezjalny 

KSM ks. Leszek 
Domagała 
zachęcają 

do wywieszania 
polskich fl ag 

2 maja

Po złożeniu przyrzeczenia nowi członkowie KSM otrzymują 
legitymacje
PONIŻEJ: Zajęcia plastyczne na wakacyjnym obozie
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– Na  wszystkie spotkania, 
które organizujemy, przyjeżdża-
ją osoby z całej diecezji. Wtedy 
mogą się ze sobą poznać. Wiado-
mo, że  jednodniowe spotkania 
tego nie dają, ale na obozach, kie-
dy młodzi przebywają ze  sobą 
dłuższy czas, nawiązują  się 
przyjaźnie. Sami członkowie od-
działów czy kół mają wpływ na to, 
co dzieje się w KSM-ie. Jeśli będą 
mieli jakieś pomysły, zarząd za-
wsze im pomoże, bo my stawiamy 
na oddziały, na ich kreatywność. 
Od  tych młodych ludzi zależy, 
co  my będziemy realizować – 
mówi pani Katarzyna. 

Akcja fl aga

– W swoim zawołaniu mamy 
„Służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyź-
nie”. Wydaje mi się, że nie trzeba 
nikomu tłumaczyć, że jesteśmy zo-
bowiązani do troski o naród, pań-
stwo i tradycje. Docierały do nas 
głosy, że są trudności z nabyciem 
polskiej fl agi. Dlatego postanowi-
liśmy rozprowadzać je  w  para-
fi ach – mówi ks. Leszek Domagała. 
– Myślę, że KSM-owicze i wszyscy 
Polacy powinni przypomnieć sobie 
słowa Jana Pawła II, który całując 
polską ziemię, mówił: „Pocałunek 
złożony na ziemi polskiej ma dla 
mnie sens szczególny. Jest to jakby 
pocałunek złożony na rękach mat-
ki – albowiem Ojczyzna jest naszą 
Matką”. I  w  KSM-ie chcemy słu-
żyć Ojczyźnie jako naszej matce. 
Jej należy się miłość każdego dnia. 

Są jednak takie szczególne chwile, 
gdy tę miłość i szacunek chce-

my uroczyście wyrazić, a 2 
maja, w którym przypada 

Dzień Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej, jest ku temu 
najlepszą okazją – dodaje 
ks. Leszek.

Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży 

z or g a n i z o -
wało akcję 

„Flaga w twoim oknie”. Patronuje 
jej  bp Henryk Tomasik. Patro-
nem medialnym akcji jest „Gość 
Niedzielny”. Młodzi ludzie chcą 
zachęcić w ten sposób diecezjan 
do wywieszania 2 maja fl ag na swo-
ich domach. Ponadto przez trzy 
niedziele – 18 i 25 kwietnia oraz 2 
maja w każdej parafi i będą rozpro-
wadzali fl agi w cenie 10 zł. Do każ-
dej z nich dołączony będzie folder. 
Znajdują się w nim podstawowe 
informacje dotyczące polskiej 
fl agi i hymnu narodowego. – Czę-
sto, szczególnie podczas zawodów 
sportowych, mamy okazję zobaczyć 
błędnie wywieszoną polską fl agę. 
Zdarzyło się to nawet podczas wy-
ścigów Formuły 1. W poprzednim 
sezonie było kilka takich wpadek. 
Dlatego w naszym folderze podaje-
my wiele praktycznych informacji, 
kiedy fl agę umieszczać, jak powin-
na wyglądać i jak ją eksponować 
– mówi ks. Leszek.

Dochód, jaki zostanie uzyskany 
ze sprzedaży fl ag, zostanie przezna-
czony na organizowanie w naszej 
diecezji wakacyjnych wyjazdów, 
rekolekcji i codziennej pracy KSM.

Odkryć siebie

Każdy młody człowiek, który 
chce zaangażować się w prace ja-
kiejś małej wspólnoty, może swe 
miejsce znaleźć w  Katolickim 
Stowarzyszeniu Młodzieży. Naj-
pierw jednak musi przejść staż 
kandydacki, który trwa pół roku. 
Wtedy przechodzi dwa szkole-
nia. Jedno odbywa się pod koniec 
maja, drugie w weekend tuż przed 

przyrzeczeniem. W uroczystość 
Chrystusa Króla, które jest świętem 
patronalnym KSM-u, składa przy-
rzeczenie, otrzymuje legitymację 
i znaczek KSM-u.

Prezes Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży Katarzy-
na Wojtunik jest  ekonomistką. 
Jej przygoda ze stowarzyszeniem 
zaczęła się od udziału w letnim 
obozie, który wtedy organizo-
wany był na  Słowacji. Potem 
była skarbnikiem w parafi alnym 
oddziale na radomskim Michało-
wie. Została wybrana na zastępcę 
sekretarza na szczeblu diecezjal-
nym. Była prezesem Koła Aka-
demickiego przy Politechnice 
Radomskiej. Na pytanie, co dało  
jej członkostwo w  KSM-ie, bez 
wahania odpowiada. – Przede 
wszystkim poznałam wielu 
wspaniałych ludzi. I to nie tylko 
z Radomia, ale z całej diecezji. Mo-
gliśmy się poznać na wielu spo-
tkaniach organizowanych przez 
nasze stowarzyszenie. Nauczy-
łam się pewności siebie. Zdobyłam 
umiejętności organizacyjne, a tak-
że nabyłam pewnych umiejętności 
przy formułowaniu pism urzędo-
wych. Podczas mojej działalno-
ści w parafi alnym oddziale KSM 
na radomskim Michałowie orga-
nizowaliśmy turniej piłki nożnej, 
a to się wiązało z różnymi sprawa-
mi organizacyjnymi, pozyskiwa-
niem środków i dofi nansowaniem. 
Działalność w Katolickim Stowa-
rzyszeniu Młodzieży daje dużo 
radości, a jednocześnie pozwala 
nam odkryć własną wartość. •

Chcą akty wnie 
ć młodość

Włączmy się w to święto!

KATARZYNA WOJTUNIK
PREZES KSM DIECEZJI RADOMSKIEJ
– W tym roku już po raz szósty 2 maja obchodzić 
będziemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie 
możemy zaobserwować, iż zwyczaj wieszania fl ag 
zamiera w Polsce. Oczywistą rzeczą jest, że wiesza się 

je przy okazji świąt na ulicach, budynkach czy instytucjach 
państwowych, jednak brakuje ich w naszych prywatnych domach 
czy na balkonach. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, realizując 
swoje cele statutowe, organizuje akcję „Flaga w twoim oknie”. 
Zachęca w niej, aby nasz symbol narodowy, jakim jest biało-
czerwona fl aga, powiewał w to święto przy naszych domach. 
Chciejmy w ten sposób wyrazić naszą więź z Polską, patriotyzm, 
naszą jedność i miłość do Ojczyzny oraz troskę o naród i państwo. 
Warto w ten sposób pokazać młodemu pokoleniu naszą 
przynależność do Ojczyzny oraz więź z jej historią i tradycją. 
Włączmy się w to święto! Zamanifestujmy naszą miłość 
do Ojczyzny! Pragniemy umożliwić każdemu zakup fl agi, dlatego 
młodzi ludzie rozprowadzać je będą poprzez parafi e w naszej 
diecezji.M
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„Tak dla krzyża” u Matki Miłosierdzia

Alicji nie wpuszczono na maturę
Renatę i Mariolę 

wyrzucono ze szkoły. 

Elżbieta nie zdała 

matury. To smutne 

i prawdziwe losy 

obrończyń krzyża 

z Miętnego sprzed 

ponad dwudziestu lat. 

Dziś znów przychodzi 

nam stawać 
w obronie krzyża. 

W Radomiu odbył się 

apel.

M iętne leż y w  diecezji 
siedleckiej, gdzie wów-

czas jako kapłan pracował  
bp Henryk Tomasik. – Gdzie 
podczas protestu był ks. biskup? 
– pytał w czasie apelu ks. prał. 
Wiesław Taraska, proboszcz 
radomskiej parafii pw. Matki 
Bożej Miłosierdzia. – Byłem wte-
dy z młodzieżą – odpowiedział 
bp Tomasik. Nasz ordynariusz 

przewodniczył apelowi „Tak dla 
krzyża”, który odbył się w radom-
skiej parafii pw. MB Miłosierdzia.

Najpierw była Droga Krzy-
żowa, która przeszła ulicami 
radomskiego Osiedla XV-lecia, 
a potem apel. Uczestnicy przynie-
śli krzyże, które na co dzień wiszą 
na ścianach w domach parafian. 
– Nie wyobrażam sobie, by krzyże 
mogły być zdejmowane z gmachów 

użyteczności publicznej. Nie o taką 
Polskę walczyliśmy. Wolność prze-
konań nie może polegać na tym, 
by roszczenia jednostek miały 
niszczyć głos większości – mówi 
pan Tadeusz.

Do uczestników Drogi Krzy-
żowej dołączyła młodzież, która 
w czasie tego nabożeństwa miała 
swoje spotkanie – „Kuźnię mło-
dych”. Wszyscy razem wypełnili 

plac przed kościołem. Nad monu-
mentalnymi schodami do świąty-
ni stanął krzyż.

– Krzyż wbity w Golgotę tego 
nie wybawi, kto w swoim sercu 
krzyża nie wystawi – mówił bp 
Tomasik, cytując naszego wieszcza 
Adama Mickiewicza. Przypomniał 
też, że chrześcĳańska kultura kon-
tynentu europejskiego swe funda-
menty opierała na krzyżu Chrystu-
sa. Wracając do wydarzeń sprzed 
ponad dwóch dekad, gdy młodzi 
bronili krzyża w szkole w Mięt-
nem, bp Tomasik przypomniał 
świadectwo jednej z uczestniczek 
tamtego protestu. Gdy po ponad 20 
latach uczestnicy protestu w obro-
nie krzyża w szkole spotkali się, 
spytano ją, czy czuje się bohaterką. 
Powiedziała wówczas, że ona tylko 
starała się zdać egzamin z sakra-
mentu bierzmowania. Do takiego 
świadectwa wiary zachęcał obec-
nych bp Tomasik.

Apel w obronie krzyża zakoń-
czyła modlitwa Apelu Jasnogór-
skiego oraz błogosławieństwo 
obecnych relikwiami Krzyża 
Świętego.  Paweł Tarski

Finał konkursu katechetycznego dla gimnazjów

Fałków niepokonany
Od pięciu lat zmieniają się ucznio-
wie, ale jedno jest niezmienne: 
wciąż pierwsze miejsce zajmuje 
gimnazjalista z Fałkowa.

K onkurs wygrała Aleksandra 
Weronika Majrzchrzak 

z Fałkowa. Drugie miejsce zajęła 
Milena Stępień z  Wygnanowa, 
a  trzecie Paulina Skórnicka 
z  Publicznego Gimnazjum nr  10 
w Radomiu.

– Kluczem do sukcesu jest po-
moc, jaką okazuje nam nasza ka-
techetka pani Aleksandra Leśnie-
wicz. Ona nas wspomaga, a  my 
obecność i zaangażowanie prze-
mieniamy w wyniki – mówi zwy-
ciężczyni, która w gimnazjalnym 
teście zdobyła maksymalną ilość 
punktów.

W  eliminacjach konkursu 
wzięło udział ponad 2 tys. uczniów 

gimnazjów. – Na finały do Radomia 
przyjechało niemal 200 uczestni-
ków. Materiałem przygotowującym 
do finałowego egzaminu była książ-
ka „Świadkowie miłości” – mówi 
ks. Krzysztof Badeński, organizator 
konkursu, pracownik Wydziału 
Katechetycznego radomskiej kurii. 

Gdy uczestnicy konkursu cze-
kali na wyniki napisanego testu, 
na scenie radomskiego seminarium, 
bo tu odbywały się finały, wystąpi-
ła grupa teatralna Zespołu Szkół 
Samorządowych nr  1 w  Opocz-
nie. Pokazali spektakl oparty 
na  motywach „Małego Księcia”. 

Przygotowali go  polonistka Ur-
szula Rudzka i katecheta Arkadiusz 
Nita. – Bohater, nieco inaczej niż 
to jest w książce, spotyka Chrystu-
sa. I przekonuje się, że to On jest naj-
pewniejszym przyjacielem czło-
wieka – mówią młodzi artyści. 

Ks. Zbigniew Niemirski
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Na apel „Tak dla krzyża” odpowiedziała rzesza wiernych

Ola Majchrzak 
odbiera główną 
nagrodę  
z rąk bp. Stefana 
Siczka
PO PRAWEJ:  
Artyści  
z Opoczna 
starali się  
pokazać, 
że to Pan Jezus 
jest odpowiedzią 
na wszelkie 
pytania młodych
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Po raz pierwszy 

pielgrzymka miała 

rodzinny charakter. 

Niosła duchowe 

przeżycia i pomogła 

umocnić relacje 
harcerek i harcerzy 
z rodzicami.

S kauci z Federacji Skautingu 
Europejskiego swoje świę-
to obchodzą w uroczystość 

Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny. Z tej okazji harcerze i har-
cerki z Hufca Radomskiego piel-
grzymowali do  Sanktuarium 
NMP Królowej Różańca Świętego 
w  Wysokim Kole. O  tym, co  się 

tam działo, napisali do nas Michał 
Byzdra, Piotr Chętkiewicz i Łukasz 
Sosnowski.

„Na  samym początku wedle 
zwyczaju odbył  się uroczysty 
Apel, podczas którego dwie oso-
by dołączyły do wielkiej rodziny 
Skautów Europy. Co znamienne, 
były to osoby dorosłe, które jednak 
nadal chcą brać udział w Ruchu 
i oddawać swoją służbę młodszym.

Głównym punktem piel-
grzymki była Msza św., której 
przewodniczył bp Stefan Siczek, 
towarzyszący skautom od wielu 
lat. W swoim kazaniu podkreślił 
wartość rodziny, zaznaczając, jak 
pomocny w jej kształtowaniu może 
być skauting. – Do nieba, do świę-
tości należy chodzić parami, rodzi-
ną, grupą – podkreślał ks. biskup.

Po Eucharystii skau-
ci przygotowali bogaty 
program zajęć, w  któ-
rym każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Podczas 
gdy harcerki i harcerze 
uczestniczyli w  grach 
i zabawach na świeżym 
powietrzu, a najmłodsze dzieci 
bawiły  się pod czujną opieką 
przewodniczek (najstarsza grupa 
harcerek), dla rodziców i przyja-
ciół zorganizowane były konfe-
rencje przybliżające idee skau-
tingu. Jedną z konferencji, o tym 
jak skauting pomaga rodzinom 
w wychowaniu dzieci, poprowa-
dził Jarosław Sroka, przewod-
niczący SHK Zawisza FSE, wraz 
z żoną Anną, również aktywnie 
działającą w Ruchu.

Pomiędzy konferen-
cjami pokazana została 
prezentacja multimedial-
na, która podsumowywa-
ła półrocze pracy hufca 
radomskiego. Pozwoliła 
ona rodzicom lepiej zro-
zumieć pasje ich dzieci. 

A  samym harcerzom przypo-
mniała wspólnie przeżyte chwile. 
Całość pielgrzymki zwieńczyła 
Droga Krzyżowa. 

Do  Wysokiego Koła licznie 
przybyli księża, w  tym duszpa-
sterz krajowy ks. Marek Adam-
czyk, duszpasterz diecezjalny 
ks. Piotr Zamaria, a także grupa 
alumnów z WSD w Radomiu, two-
rząca od niedawna klerycki krąg 
wędrowników, czyli starszych 
harcerzy – opiekunów”.  mm

Konkurs plastyczny – Wiosenny portret Radomia

Lutowi prorocy wiosny
Swe prace tworzyli wtedy, 
gdy miasto pokrywał śnieg. Snuli 
artystyczne wizje, czekając wio-
sny.

J eszcze w lutym Miejski Ośrodek 
Kultury „Amfiteatr” zaprosił 

dzieci i młodzież do wzięcia udziału 
w plastycznym konkursie, które-
mu przyświecało hasło: „Wiosenny 
portret Radomia”. Na zaproszenie 
odpowiedziało ponad sto osób, któ-
re – na przekór przedłużającej się 
zimie – postanowiły namalować ob-
raz miasta w swej wiosennej krasie. 

Konkurs rozstrzygnięto już wio-
sną, w ostatnich dniach marca.

Jury, któremu przewodniczyli 
Krzysztof Ciecieląg, Dariusz Stel-
mach i Michał Budzisz, oceniało 

prace, które pogrupowano w trzy 
kategorie: malarzy w wieku od 7 
do 9 lat, artystów w wieku od 10 
do 12 lat i twórców w wieku od 13 
do 16 lat. 

Zaprezentowane prace połączy-
ły w jedno wiosenne obrazy miasta 
z odradzającą się do życia przyrodą 
z prezentacją charakterystycznych 
obiektów. Można więc było oglądać 
radomską katedrę, budyn-
ki przy rynku oraz 
kościół św. Stani-
sława stojący przy 
deptaku na  ul. 
Żeromskiego. 

 Piotr Bityński
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Harcerze z Hufca Radomskiego 
w wysokolskim sanktuarium

Święto 
skautów

Ks. Piotrowi 
Woszczykowi 

tuż po złożeniu 
przyrzeczenia 

harcerskiego 
skauci urządzili 

wiwat
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Uczestnicy konkursu oklaskami 
nagradzali wyróżnionych artystów

PO PRAWEJ: Laureatom nagrody 
wręczał Krzysztof Ciecieląg
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Wywieziono  
ich na Sybir z matkami 
i rodzeństwem. Sowieci 

nie mieli litości  

dla swych wrogów,  

którzy wówczas liczyli 

zaledwie kilka lat.

T a fotografia mrozi krew w żyłach. Przy 
trumnie dziecka stoi zbolała matka. 
Jej synek poszedł w tajgę, by szukać 

jedzenia. Najadł się jagód. Nie miał pojęcia, 
że owoce były trujące.

To  jeden z  dramatycznych losów ludzi 
wywiezionych na Syberię w ramach depor-
tacji, które rozpoczęły się zimą 1940 r. Idea 
powstania wystawy zrodziła się z lektury 
życiorysów. Gdy w 1946 r. Anglicy rozpoczę-
li likwidację swych stanowisk na  Bliskim 
Wschodzie, organizowali akcję spisywania 
życiorysów. Miały je napisać dzieci, które 
z armią gen. Władysława Andersa przybyły 
z Rosji do Palestyny. 

Właśnie te  teksty, opatrzone zachowa-
nymi fotografiami, stały  się przedmiotem 
badań historyków, którzy przygotowa-
li rocznicową w ystawę ilustrującą losy 
dzieci wywożonych w  głąb Rosji w  latach  
okupacji. Wystawa została zaprezentowana 
najpierw w  szydłowieckim Zespole Szkół  
im. Korpusu Ochrony Pogranicza, a potem 
można ją  będzie oglądać w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im H.  Sienkiewicza. 

Ekspozycja wpisuje się w obchody 70. rocz-
nicy mordu dokonanego przez Sowietów 
na Polakach w Katyniu, jak i w innych miej-
scach kaźni.

– Razem z  dziećmi w y wożony mi 
na  Sybir były żony oficerów oraz podofi-
cerów, których aresztowano i  deportowa-
no w  głąb Rosji. Wyznaczano ich  na  taki 
los, bo  postrzegano ich  jako wrogów ko- 
munistycznego ustroju – mówi historyk 
dr Jerzy Brochwicz, jeden 
z organizatorów wystawy.

W  naszej d iecezji, 
podobnie jak i  w  całym 
kraju, rozpoczynają  się 
i trwają obchody 70. rocz-
nicy zbrodni katyńskiej. 
W wielu miejscowościach 
od lat znajdują się pomni-
ki upamiętniające tych, 
którzy zostali aresztowani 
przez Sowietów, a  potem 
zamordowani w  Katyniu 
i w innych miejscach stali-
nowskiej zbrodni. 

Listy ofiar są  coraz 
bardziej znane. Z  terenu 
powiatu radomskiego So-
wieci zamordowali 150 
osób, z ziemi opoczyńskiej ponad 50. Podobną 
liczbę wykazuje lista ofiar z ziemi koneckiej 
i starachowickiej. Katyńskie listy ofiar moż-
na znaleźć w archiwach w Iłży, Przedborzu, 
Zwoleniu, Lipsku, Przysusze, Kozienicach 
czy w Skarżysku-Kamiennej.

Ks. Zbigniew Niemirski

O dzieciach 
przedsta-

wionych 
na fotografiach 

opowiada 
autor wystawy 

dr Jerzy 
Brochwicz

Dla uczniów 
szkół 
z Szydłowca 
i Chlewisk 
wystawa 
była okazją 
do wejścia 
w wyjątkowe 
historie ludzi

                                               Rocznicowa wystawa w Szydłowcu

       Dzieci Katynia  

Tacy żołnierze 
jak ten chłopiec  

byli dziećmi 
oficerów 

zamordowanych 
w Katyniu

Matka nad 
trumną 
dziecka. 

To zdjęcie 
rozpoczyna 

szydłowiecką 
wystawę
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