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Przed prawie trzema laty - w nr 4/2005 “NICOLAUSA” - napisaliśmy:
“(...) Żaden żal, żadne łzy nie wyrażą bólu i smutku, jaki jest w nas po Twoim odejś-
ciu umiłowany Ojcze Święty! W pamiętne dla nas, kwietniowe dni żałoby narodo-
wej, pełnych bólu i rozpaczy niespodziewanych, bolesnych rekolekcji gorąco i żar-
liwie modliliśmy się w Żarnowie i wszystkich świątyniach żarnowskiego dekanatu
o Twą rychłą beatyfikację, by dać świadectwo Naszej miłości, wdzięczności, czci
i bezgranicznego oddania Tobie Największemu Synowi Polskiej Ziemi, Niestrudzo-
nemu Pasterzowi, Pielgrzymowi i Orędownikowi dobra, pokoju i pojednania na ca-
łym świecie! Jesteś z nami! Dałeś nam wiarę i nadzieję, otworzyłeś nasze serca!
Dałeś nam wolną Ojczyznę, wyprowadziłeś nas z imperium zła! Pokazywałeś jak
żyć! Przez lata całe wołałeś „Nie bójcie się świętości...”, „Nie lękajcie się...”! Twoje
słowa i nauki zawsze będą dla nas drogowskazem! Pozostaniesz w naszych ser-
cach i umysłach na zawsze!”. Oby te słowa były zawsze aktualne na naszej ziemi...

(...) Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw,
systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie
On to wie! Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi.
Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.. .

(...) Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni!
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala
zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa
jest... JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

Franciszek

Karbownik

Sosny, palmy
i cyprysy

W 2007 roku ukazała się książka „Sosny, palmy i cyprysy”,
której autorem jest prof. dr hab. płk Franciszek Karbownik
(1922-2005), którego sylwetka została przedstawiona
czytelnikom w nr 4/2005 NICOLAUSA, a w bieżącym numerze
przypomniana na stronie 5. Swoje wspomnienia autor
poświęcił pamięci poległych kolegów i towarzyszy broni.
Publikacja ukazała się w Warszawie, staraniem wydawcy,
którym był prof. Bronisław Paczyński. Obok prezentujemy
pierwszą stronę okładki oraz zdjęcie autora. Książka “Sosny,
palmy i cyprysy” jest
dostępna dla czytelników w gminnych bibliotekach. Czytel-
ników zachęcamy zatem do lektury. W najbliższym numerze
kwartalnika zaprezentujemy wybrane fragmenty wspomnień
Franciszka Karbownika, dotyczące Żarnowa.

(337 stron, kilkadziesiąt fotografii)

W naszym regionie jednym z miejsc organizacji uroczystości partyzanckich jest Diabla Góra.
Tak jest każdego roku. Odbywają się tam piękne patriotyczne uroczystości z udziałem komba-
tantów, lokalnych władz i miejscowej ludności. Organizowany jest Dzień Pamięci o 25 pułku pie-
chotyAK, odbywają się wycieczki i rajdy na Diablą Górę. Spotkania dokumentują zdjęcia. Obok
jedno z nich, na którym znajdują się (od prawej): płk Kazimierz „Bończa” Załęski, Bronisław
Stachurski i Marian Warych. Obok publikujemy wiersz Mariana Warycha .„Moje strony”

MARIAN WARYCH
MOJE STRONY

Tam gdzie Czarna rzeka toczy,
Swe błękitno - blade lice,
Rzucają się prosto w oczy
Mojej wioski okolice.

Cudny widok dookoła,
Rozpostarł się na równinie,
Od drogiego mego sioła,
Do tej rzeki, co tam płynie.

Pośród kwiatów i zieleni,
Tam, gdzie słońce świeci

jaśniej,
Na praojców moich ziemi,
Stoi domek, to mój właśnie.

Że jest skromny i ubogi,
Toć to widać przecież zaraz,
Ale dla mnie to on drogi,
O czym już mówiłem nie raz.

Bo tu matka mnie zrodziła,
Bo tu z matki piersi ssałem.
Wiarę w Boga mi wpoiła,
I tutaj się wychowałem.

Tu wyrosłem, tu zmężniałem,
Tu nad piękną Czarną rzeką,
Tu Ojczyznę pokochałem,
I świat, co gdzieś jest daleko.

Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł
Z A W O D O W Y C H
w Ż A R N O W I E

ul. 17-go stycznia 15
26-330 ŻARNÓW

tel./fax 044 736 14 66
www.zszzarnow.scholaris.pl

ogłasza nabór

do klas pierwszych w roku szkolnym
2008/2009

kucharz małej gastronomii
cukiernik
piekarz
fryzjer

mechanik pojazdów samochodowych

technik ekonomista
technik informatyk

technik organizacji usług gastronomicznych

technik administracji
technik prac biurowych

technik informatyk
technik obsługi turystycznej

technik technologii żywności

na podbudowie gimnazjum
i dawnej szkoły podstawowej

na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

technik administracji
technik informatyk

KANDYDATÓW

SZKOŁY DZIENNE

SZKOŁY WIECZOROWE

SZKOŁY ZAOCZNE

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Technikum Menadżersko -
Usługowe

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Technikum Uzupełniające
dla Dorosłych

3-letnie Liceum Ogólnokształcące

2-letnie Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna
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Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer kwartalnika parafii św. Mikołaja w Żarnowie i Towarzystwa
Przyjaciół Żarnowa „NICOLAUS”. Dziś trzymacie w ręku już dziesiąty, jubileuszowy numer naszego 12 -
stronicowego ilustrowanego pisma.

proboszczowi parafii św. Mikołaja w Żarnowie -
ks. kan. Janowi Krukowi

wrzesień `2004 - kwiecień 2007

Przez kilkadziesiąt miesięcy swego istnienia, „NICOLAUS” - wydawany w nakładzie
700 - 1000 egzemplarzy, zakorzenił się w świadomości mieszkańców - nie tylko parafii, ale i całej gminy Żarnów. Cieszą
liczne słowa poparcia i podziękowania za lokalną gazetę, która z dużą ilością informacji z życia Żarnowa, dociera prawie do
każdego domu Ziemi Żarnowskiej. Dzisiejszy „NICOLAUS” jest kontynuacją dawniejszych pism i

, które nieregularnie wydawane były w Żarnowie od dawna. Nie tylko wówczas, ale i obecnie, stanowi to
rzadkość w środowisku wiejskim. Mało jest gmin, które mogłyby poszczycić się swoją własną gazetą. W dzisiejszych
czasach takie pisemka jak wtedy - przed kilkunastu i kilku laty, wydawane techniką powielaczową, o niewielkim nakładzie -
nie miałyby jednak racji bytu. Normą staje się pismo wydawane regularnie, profesjonalnie, w drukarni, na dobrym papierze,
z dużą ilością fotografii i w nakładzie co najmniej kilkuset egzemplarzy. Aby osiągnąć sukces wydawniczy, konieczna jest
także odpowiednia atmosfera współdziałania i grupa ludzi, wspierająca całe przedsięwzięcie i pomagająca w jego realizacji.

Słowa podziękowań wszystkim, którzy stale przyczyniają się do powstania lokalnej gazety (redagowanej całkowicie
społecznie) i utrzymywania się jej na żarnowskim rynku - zostały wydrukowane w nr 6 naszego pisma. Jednak ponownie
największe słowa uznania i najserdeczniejsze podziękowania należą się

, dzięki któremu nasze pismo udaje się wydawać w tak dużym nakładzie. Dziękuję wszystkim,
często anonimowym i nie pragnącym rozgłosu mieszkańcom Żarnowa, którzy współpracują ze mną przy redagowaniu
pisma i udostępniają swoje prywatne zdjęcia, celem upowszechniania ich i zilustrowania materiałów historycznych.

Intencją wydawcy nie jest wierne odwzorowywanie rzeczywistości i prowadzenie kroniki Żarnowa. Jest to
niemożliwez powodu mnogości wydarzeń społeczno - politycznych, gospodarczych, kulturalnych i sportowych. Wydawca
dokonuje selekcji i wyboru zgromadzonych materiałów według własnego uznania, pisząc teksty, artykuły i sprawozdania tak,
by każdy numer miał interesujący, różnorodny profil tematyczny. Dobór odpowiednich fotografii i grafik wzbogaca kwartalnik
i czyni go bardziej atrakcyjnym. Raz opisane zagadnienie - po wielokroć powtarzane, byłoby nużące dla czytelników, dlatego
też w piśmie prezentowane są teksty zupełnie niepodobne do tych, zamieszczonych w poprzednich numerach. Jedno
w „NICOLAUSIE” jest niezmienne, ma on od samego początku katolicki profil, a treści w nim zawarte są związane
z Żarnowem i Ziemią Żarnowską naszą „małą Ojczyzną”.

W okresie wydano dziewięć numerów tego pisma, które cieszy się wielkim
zainteresowaniem - i to nie tylko w regionie, ale przede wszystkim poza jego granicami. Dociera również poza granice
Polski. Każdy numer kwartalnika jest bogato ilustrowany, a druk odbywa się na wysokiej klasy papierze. W dzisiejszych
czasach tylko takimi działaniami można przyciągnąć jak najwięcej czytelników. Wszystkie wydania „NICOLAUSA” były
finansowane ze środków pochodzących od ks. kan. Jana Kruka i własnych. Wspierali nas również sponsorzy, spośród
których wymienić należy nielicznych lokalnych przedsiębiorców, Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, a przede
wszystkim Starostwo Powiatowe w Opocznie. Niestety, inne samorządy przez minione lata nie partycypowały w kosztach
wydawania kwartalnika, choć miejmy nadzieję, iż to się wkrótce zmieni.

Nadmienić należy, iż pieniądze zbierane od nabywających nasze pismo nigdy w 100% nie pokryły kosztów wydania,
niestety do każdego wydania trzeba dokładać. Wypada zatem prosić Czytelników o większe materialne wsparcie naszej
żarnowskiej gazety, co niniejszym czynię…

„Zwiad” „Nicolaus -
Gimnazjalista”

W dziesiątym, jubileuszowym numerze zastosowano
swoistą retrospekcję (powrót do przeszłości), czyli
charakterystykę wszystkich wydanych numerów kwartalnika
„NICOLAUS”. I bardzo krótki przegląd najważniejszych (choć
nie wszystkich) zamieszczonych w nich tekstów…

Numer został wydany we wrześniu 2004 roku i uświetnił
największe od lat uroczystości religijne, organizowane w Żarnowie.
20 września 2004 roku odbywało się w żarnowskim kościele Ogólnopolskie

. Msza Święta, celebrowana przez
Ordynariusza Diecezji Radomskiej Bp Zygmunta Zimowskiego,
transmitowana była przez Radio Maryja i satelitarną TV TRWAM.

Podczas tej uroczystości poświęcono pamiątkową ku czci
(1928-1976), obrońcy godności praw człowieka,

męczennika robotniczego protestu w Radomiu w 1976 roku. Tablicę
wykonali państwoAnna i Zbigniew Kmiecikowie.

W piśmie zamieszczono ilustrowaną ks. Romana
Kotlarza, Anny Wandy Bartczak (Basia Kozakówna) m.in.

, a także szczegółowy program
transmisji radiowej i telewizyjnej. Większość pierwszego numeru
kwartalnika poświęcono jednak wiadomościom z bardzo aktywnej
i powszechnie znanej w kraju działalności
w Żarnowie („Z kroniki Koła…”), którym wówczas kierowała dr Bożena
Bernacka. Uzupełnieniem tych treści było również kilkanaście fotografii,
dokumentujących działalność koła.

Na czytelnikach wielkie wrażenie robiły szczegółowe relacje
z bieżącej pracy koła oraz licznych pielgrzymek, spotkań i wyjazdów,
odbywanych cyklicznie w kraju i zagranicą, co bardzo wzbogacało życie
duchowe żarnowian przez ostatnie lata.

1/2004

Spotkanie Rodziny Radia Maryja

tablicę
ks. Romana Kotlarza

biografię
wiersze

Koła Przyjaciół Radia Maryja

„Żarnów
pamięta”, „Ballada o dobrym pasterzu”
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W 1 numerze zamieszczono także tekst o (św. Mikołaj, św. Erazm, św. Otylia) oraz
informację o w czasach wojny ze Szwedami, będącą fragmentem książki

. Przyjazd kilku tysięcy gości z całej Polski, dla których m.in. przeznaczone było
pismo spowodował niespodziewaną promocję NICOLAUS-a (i nieoczekiwany sukces wydawniczy), a z jego wydawania nie
można już było zrezygnować. Czytelnicy oczekiwali kontynuacji wydawnictwa i kolejnej edycji pisma...

Numer powstał w grudniu 2004 roku i był już o wiele bardziej różnorodny tematycznie. Bardzo obszerne
z transmitowanego na cały świat Spotkania Rodziny Radia Maryja w Żarnowie i uroczystości ku czci ks.

Romana Kotlarza, było ilustrowane czarno-białym i barwnym . Opisano w nim działania osób, które
w najważniejszy sposób przyczyniły się do organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia. Na szczególne uwzględnienie
zasługiwał montaż Słowno - muzyczny o ks. Romanie Kotlarzu , którego autorem i reżyserem był Zbigniew
Biegała. Żarnowską uroczystość uświetniła również wspaniała dokumentujących życie i działalność
Księdza - Męczennika, zorganizowana przez ks. Stanisława Piekielnika. W czasie uroczystości, oprócz licznych darów dla
telewizji TRWAM, został przekazany ks. Romana Kotlarza, który wykonała studentka Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach - Żaneta Leśniewska.

W numerze zamieszczono także szereg innych informacji. Tekst o Żarnowie przybliżał czytelnikom naszą „małą
Ojczyznę” i przypominał jej nie tylko chlubną, ale i dramatyczną . Artykuł o w Polsce był dla
czytelników sygnałem, iż w szczególny sposób kultywuje i pielęgnuje się tutaj tradycję i dba o to, by pamięć o przeszłości nie
zaginęła. Fotografie z kombatantami i młodzieżą były tego znamiennym przykładem. A licznych Miejsc Pamięci Narodowej
w Żarnowie i okolicach jest bardzo wiele. Są to pomniki, cmentarne płyty, kamienne obeliski, przydrożne krzyże i pamiątkowe
tablice w kościołach i na elewacjach gmachów publicznych.

patronach żarnowskiej świątyni
bitwie pod Żarnowem

sprawozdanie
fotoreportażem

wystawa fotografii

portret

historię Świętach Narodowych

„Żarnów - wczoraj i dziś.
Walory ekologiczno - krajoznawcze regionu”

„Żarnów pamięta”

2/2004

W piśmie przedstawiono także tekst o
w Opoczyńskiem

, gdzie dokonano szczegółowego
opisu i charakterystyki

. Obok podano różnorodne dane (w tym
teleadresowe) wszystkich parafii, wchodzących w skład dekanatu
żarnowskiego - Bedlno, Chełsty - Zdyszewice, Dąbrowa nad Czarną,
Machory, Skórkowice, Sławno, Wielka Wola (Paradyż), Wójcin,
Zachorzów i Żarnów. Czytelnicy mogli porównać liczbę
mieszkańców wszystkich parafii.

W numerze zaprezentowano również tekst “Sanktuaria
Diecezji Radomskiej”, w którym czytelnicy pisma mieli możliwość
poznania podstawowych informacji o koronowanych (Studzianna,
Wysokie Koło, Błotnica, Skrzyńsko i Czarna) i niekoronowanych
miejscach w naszym regionie.

W nr 2 kwartalnika dokonano także przedruku fragmentów
w Żarnowie, dotyczących dziejów parafii

z czasów wielkiego pożaru Żarnowa (29 czerwca 1893 r.), podczas
którego spłonął kościół. Konsekwencją tego pożaru była
zainicjowana w 1903 r. przez ks. Jana Wencla, a ukończona w 1917
r. , którą kierował wybitny polski architekt
Stefan Szyller. W numerze wspomniano również zafascynowanego
Żarnowem, wybitnego XIX-wiecznego historyka profesora
Władysława Łuszczkiewicza i współpracującego z nim Stanisława
Wyspiańskiego, zaliczanego do najwybitniejszych polskich malarzy
i poetów, który wówczas wykonywał szkice żarnowskiej świątyni.

Pismo urozmaicały liczne grafiki i lustracje, tematyczne
związane z okresem świątecznym, życzenia od kapłanów Naszej
Parafii oraz cytaty z dzieł znanych poetów i krótkie fragmenty Pisma
Świętego dotyczące .

strukturach
administracji kościelnej

dekanatów: drzewickiego, opoczyńskiego
i żarnowskiego

kultu katolickiego

kroniki parafialnej

rozbudowa kościoła

Bożego Narodzenia

„Na zachodnich
krańcach Diecezji Radomskiej”

Numer został wydany w marcu 2005 roku. Nadrzędnym tekstem zamieszczonym w tym numerze był
ilustrowany, wielostronicowy wywiad z proboszczem parafii św. Mikołaja w Żarnowie - księdzem kanonikiem

, zatytułowany , z okazji 70-tych urodzin
kapłana. Ks. kan. Jan Kruk po raz pierwszy na łamach prasy zaprezentował swe życie, pełne wielu inicjatyw duchowych
i przedsięwzięć materialnych w placówkach, w których był duszpasterzem, ze szczególnym uwzględnieniem swego pobytu
w Żarnowie od 1986 roku. Ksiądz proboszcz dzielił się szeregiem osobistych refleksji na temat roli duchownych, pracujących
w środowiskach wiejskich i poruszał wiele ważnych tematów religijnych i wychowawczych, dotyczących przyszłości
najmłodszych mieszkańców Żarnowa - nadziei miejscowego społeczeństwa. W tekście zamieszczono reprodukcje fotografii i
liczne ryciny. Czytelnicy po raz pierwszy dowiedzieli się tak wiele o swoim duszpasterzu. W przygotowaniu jest kolejny wywiad
z Naszym Duszpasterzem - na 50-lecie Jego Kapłaństwa, które w Żarnowie świętowane będzie 15 czerwca 2008 roku.

Ponadto w kwartalniku zamieszczono wspaniałą Anny Wandy Bartczak (Basi Kozakówny)
pt. , która wzbudziła bardzo żywe, ale bardzo pozytywne reakcje wśród
starszego pokolenia czytelników, którzy domagają się wznowienia druku tego tekstu, przypominającego realia życia
w Żarnowie przed kilkudziesięciu laty. Poezja Anny Wandy Bartczak będzie w NICOLAUSIE nadal drukowana...

3/2005
Janem

Krukiem

wierszowaną opowieść

„Jestem wierny wyższym wartościom... Moje życie to służba Bogu i ludziom”

„Ocalić od zapomnienia… Historia sercem pisana”
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Reprodukcje , które zostały zamieszczone w tym nr pisma, zostały dostarczone przez młodzież

i były wymiernym, upublicznionym w kwartalniku efektem jednego z konkursów regionalnych
, które każdego roku są organizowane w Gimnazjum w Żarnowie.

Z uwagi na fakt, iż kwartalnik został wydany , zamieszczono życzenia dla parafian, liczne
oraz okolicznościowy, ilustrowany tekst . Opisano w nim

szczegółowo nie tylko liturgiczną, ale i rodzinno - domową wielkanocnych uroczystości paschalnych.

Numer ujrzał światło dzienne w lipcu 2005 roku. Był on pierwszym numerem kwartalnika, wydanym
. Reprodukcje fotografii oraz rycin wyrażały żal całej społeczności po stracie Papieża -

Polaka. Treści Jemu poświecone były przepojone wielkim smutkiem. Zamieszczono fragmenty dzieł papieża
oraz cytaty z Jego nauk. Na łamach pisma opublikowano także wiersz , którego

autorką była Krystyna Staszewska, poetka pochodząca z Opoczna, a zamieszkała w Drzewicy.
Dodatkową ilustracją było wykonane w 1990 roku zdjęcie - z jednej z często

organizowanych żarnowskich parafian do Watykanu.
W kwartalniku zamieszczono również informację, iż na frontonie kościoła w Żarnowie umieszczona została

pamiątkowa z wizerunkiem Papieża Polaka Jana Pawła II, której autorem był Krzysztof Smyk -
mieszkaniec Trojanowic k. Żarnowa, zajmujący się rzeźbą, rysunkiem i malarstwem oraz sztuką użytkową. Autorowi dzieła
złożono podziękowanie za upamiętnienie postaci Ojca Świętego.

starych fotografii

w okresie świątecznym
zdjęcia kościoła

symbolikę

po
śmierci papieża, Jana Pawła II

pielgrzymek

granitowa tablica

„Żarnów - naszą małą
Ojczyzną”

„Wielkanoc w symbolice Kościoła i domu…”

„Matka”,
„Odkupienie”, „Do sosny polskiej” „Rozstanie”

„Żarnowianie u papieża”
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W tym numerze została zamieszczona ilustrowana
relacja z uroczystości pożegnania sławnego żarnowianina,
żołnierza generała Andersa, bohatera spod Monte Cassino,
kawalera orderu Virtuti Militari

(1922-2005) oraz Jego nieznany ogółowi
żarnowian życiorys. Po wojnie płk Franciszek Karbownik
zamieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie poświecił się karierze
naukowej. Był znanym działaczem polonijnym na świecie,
profesorem historii Instytutu Polskiego w Londynie i dziekanem
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Polskiego na
Obczyźnie, pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji publicznych
w Wielkiej Brytanii. Pogrzeb Franciszka Karbownika odbył się
20 maja 2005 roku w Żarnowie, zgodnie z ostatnią wolą
zmarłego, który przez prawie 60 lat mieszkał w Wielkiej Brytanii,
ale bardzo pragnął być pochowany w umiłowanym przez siebie
Żarnowie, w rodzinnej ziemi.

Na łamach NICOLAUS-a przybliżono również postać
zupełnie zapomnianą (1886-
1970), żarnowianina, syna kierownika miejscowej szkoły. Prof.
Kazimierz Kosiński był znakomitym poetą, polonistą,
historykiem i wybitnym nauczycielem. Na łamach pisma
zaprezentowano Jego wiersz , pełen
tęsknoty za Żarnowem i uwielbienia za najbliższymi urokliwymi
okolicami.

W kwartalniku ponownie zaprezentowano twórczość
Anny Wandy Bartczak (Basi Kozakówny). Tym razem
opublikowano pisaną prozą

, w której autorka
przypomniała swe młodzieńcze lata i osobiste wspomnienia ze
swych młodzieńczych czasów, kiedy katechetą w Żarnowie
w latach 1956-1958 był .

płk prof. dr hab. Franciszka
Karbownika

prof. Kazimierza Kosińskiego

opowieść

ks. Roman Kotlarz

„Ofiarowanie poematu”

„Płomyk pamięci…
Wspomnienie o ks. Romanie Kotlarzu”

Pojawił się także ilustrowany zdjęciami reportaż z w Żarnowie, współorganizowanej przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie, podczas
której podejmowano działania profilaktyczne i propagowano czynny wypoczynek bez alkoholu. Majówkę prowadziła dr
Urszula Godziątkowska. Podczas niej odbywały się występy artystyczne, pokazy taneczne, konkursy z nagrodami.

Podano informację o sukcesie ucznia Gimnazjum w Żarnowie - Michała Krzymińskiego, który został posłem na
i uczestniczył w obradach XI Sesji „Młodzieżowego Parlamentu” w Warszawie. Zakwalifikował się

do elitarnego grona zwycięzców konkursu , jako jeden z 460 uczniów w kraju.
W numerze ukazał się również ilustrowany artykuł o i historycznym awansie tego założonego w 2001

roku klubu do . Do tej pory klub uczestniczył w rozgrywkach klasyA, które w sezonie piłkarskim 2004/2005
zakończył na pozycji wicelidera i awansował do wyższej klasy rozgrywek. Zamieszczono podstawowe informacje o klubie
(tabela, informacje o rywalach, skład drużyny, strzelcy bramek, kierownictwo) oraz krótką relację z festynu „Witamy
w okręgówce”, który odbył się na żarnowskiej „targowicy”.

Całość numeru uzupełniły inne , chętnie czytane zarówno przez młodzież, jak i dorosłych.
Ilustracją wszystkich tekstów były ponownie liczne zdjęcia, w tym kolejne - historyczne. Wszystkim zainteresowanym
zaprezentowano również informacje o funkcjonowaniu i prowadzonym naborze
do różnych typów szkół.

majówki abstynenckiej

Sejm Dzieci i Młodzieży

LKS Żarnów
klasy okręgowej

wiadomości lokalne

Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie

„Demokracja warunki jej umacniania”
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Numer powstał w październiku 2005 roku. Zamieszczono tam wiele informacji o
i licznych zabytkach, z których słyną miejscowe cmentarze. Dużo zdjęć historycznych nagrobnych z miejscowego
piaskowca - arcydzieł miejscowej sztuki kamieniarskiej, to dodatkowe ilustracje opisu żarnowskiej nekropolii.
Okolicznościowe teksty „zaduszkowe” zostały wzbogacone fragmentami ks. Jana Twardowskiego i Władysława
Broniewskiego. Dużo miejsca poświęcono także pomnikom partyzanckim na cmentarzu i tablicom w kościołach. Wspomniano
o wybitnych partyzantach z , a w szczególności o płk Kazimierzu „Bończy” Załęskim.

Podano informację o uchwalonym przez Sejm Dniu Papieskim, który od 2005 roku obchodzony jest 16 października
każdego roku. Zaprezentowano również sylwetkę nowego papieża (Joseph Alois Ratzinger) - następcy Ojca
Świętego Jana Pawła II. Przypomniano wizytę kardynała Ratzingera w Radomiu w 2002 roku, kiedy udzielił sakry biskupiej
nowo mianowanemu biskupowi radomskiemu Zygmuntowi Zimowskiemu.

5/2005 Święcie Zmarłych
pomników

poezji

25 pułku piechotyArmii Krajowej

Benedykta XVI

Zademonstrowano strukturę ,
składającej się z 29 dekanatów (w tym żarnowski) i 299 parafii.
Ilustracją tych treści była diecezji, w której zamieszkuje ponad
925 tysięcy wiernych. W tym numerze opisano sylwetki czterech

diecezjalnych w Radomiu ordynariusza ks. Bp
Zygmunta Zimowskiego, sufraganów ks. bp Stefana Siczka i ks. bp
Adama Odzimka oraz seniora ks. bp Edwarda Materskiego.

W tym numerze dużo miejsca poświęcono aktualnym
wydarzeniom religijnym i społeczno - kulturalnym, które odbywały
się w Żarnowie. Bardzo obszerne, bogato ilustrowane relacje
z zorganizowanych po raz pierwszych i

z uroczystą mszą świętą - są tego dowodem. Trzydniowemu
lokalnemu świętu towarzyszyło wiele imprez towarzyszących,
takich jak .
Święto Plonów było okazją do wręczenia najlepszym rolnikom
odznak honorowych „Zasłużony dla rolnictwa”. W organizację
uroczystości aktywnie włączono szkolną młodzież oraz strażaków
z jednostek OSP.

W kwartalniku upamiętniono również
ze Szwedami pod Żarnowem (16 IX 1655 r.). Zamieszczono relację
z zorganizowanej z tej okazji historycznej prezentacji z udziałem
społeczników z Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Ziemi
Piotrkowskiej, w której licznie wzięli udział przedstawiciele
wszystkich żarnowskich szkół. Aby w świadomości społecznej
utrwalić to ważne wydarzenie ponownie opublikowano w piśmie
tekst o bitwie pod Żarnowem .

W bogato ilustrowanym artykule
przypomniano największą na naszym terenie
i opisano patriotyczne uroczystości rocznicowe, które każdego roku
odbywają się na szczycie największego w Opoczyńskiem
wzniesienia, u stóp monumentalnego pomnika, upamiętniającego
25 pułk piechotyAK i jego chlubną działalność.

Diecezji Radomskiej

mapa

biskupów

Dni Żarnowa Dożynek
`2005

wykłady, prezentacje, wystawy, koncerty i konkursy

350 rocznicę bitwy

bitwę partyzancką

„Kolejna rocznica historycznej bitwy”
„Diabla Góra po 61 latach”

Numer , wydany w styczniu 2006 roku, był również pełen bardzo różnorodnej problematyki ,

w tym także tekstów , zachęcających do odwiedzenia Żarnowa. Opublikowano do czytelników,
w którym podziękowano imiennie wszystkim, przyczyniającym się do rozwoju NICOLAUSA.

Zamieszczono ilustrowane sprawozdanie z , którą w parafii św. Mikołaja przeprowadził ks. bp
Stefan Siczek - sufragan Diecezji Radomskiej. Najważniejszym punktem pobytu biskupa w Żarnowie dla parafian było
udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Opisano , którą otacza się czcią w naszym regionie. Artykuł
o świętej wzbogacono zdjęciem obrazu św. Barbary, autorstwa Marii Tylko, który znajduje się nad renesansowym ołtarzem
w bocznej nawie kościoła w Żarnowie. W artykule przedstawiono szereg informacji o

Żarnowa w przeszłości i obecnie. Funkcjonowanie kopalni podziemnej „Żarnów” w Paszowicach i kopalni
odkrywkowej w Chełstach jest nawiązaniem do historycznych tradycji tej ziemi. Z okazji Święta Górników, wszystkim,
wykonującym ten zawód, złożono życzenia nieustannej opieki patronki św. Barbary.

Z uwagi na fakt, iż jesienią 2005 r. minęła w Polsce, to i tej
problematyce, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Żarnów - poświęcono wiele uwagi. Podano listę radnych w kadencjach
1990-1994, 1994-1998, 1998-2002 i 2002-2006, a także imiona i nazwiska osób, sprawujących najważniejsze funkcje
publiczne w gminie. Przybliżono imiona i nazwiska wszystkich trzydziestu sołtysów. Pokazano jak zmieniało się
ustawodawstwo dotyczące gmin i powiatów w Polsce na przestrzeni wieków, zamieszczono mapę naszego powiatu.

W artykule poinformowano o działaniach Kamila Stępnia, Pawła Mamrota i Grzegorza
Gąsiorowskiego, którzy osiągnęli programów kształcenia dla wsi i rolnictwa

i zostali wyróżnieni za stworzenie autorskiego programu do prowadzenia kursu .
Pokaźną część numeru poświęcono informacjom . Były to obszerne, ilustrowane artykuły

dotyczące Dnia Patrona Szkoły w Szkole Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Żarnowie (dyrektor Henryka Juszczyk wręczyła
nagrodę Partycji Matyjaśkiewicz), akcji w Klewie - od lat z sukcesami prowadzonej przez Bogusława Bartosa,
a także Przeglądu Klasowych Formacji Tanecznych w Gimnazjum w Żarnowie, organizowanego przez Barbarę Kantor.

Dodatkowo przybliżono czytelnikom życiorys XIX-wiecznego historyka (1821-1870).

6/2006 regionalnej
historycznych list redakcji

wizytacji kanonicznej

kult świętej Barbary

tradycjach
górniczych

15-rocznica reaktywowania samorządu gminnego

sukces w ogólnopolskim konkursie

z życia żarnowskich szkół

Juliana Bartoszewicza

„Barbórka w Żarnowie”

„Żarnowianie w ministerstwie”
„Agro-

program 2005” „Podstawy obsługi komputera”

„Góra Grosza”
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Dużo miejsca poświęcono problematyce społecznej

zamieszczono artykuł o ciekawej ,
zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Klewie przez
Przemysława Ciszewskiego i Małgorzatę Ostalec oraz opisano
obchody w Żarnowie z udziałem władz
gminy, kombatantów i harcerzy.

W tekście „Ze zmiennym szczęściem” podsumowano
udany sezon piłkarski w lidze okręgowej
i zamieszczono o tragicznie zmarłym trenerze
żarnowskiego klubu . Uzupełnieniem
każdego tekstu były fotografie, grafiki oraz wiersze.

Numer został wydany w kwietniu 2006 roku
w okresie Świąt Wielkanocnych. Cechowała go także wielka
różnorodność treści. Ukazał się w pierwszą rocznicę śmierci

. Jemu poświęcono opublikowany w piśmie wiersz
Krystyny Staszewskiej. Okolicznościowy tekst o problematyce
wielkanocnej był istotnym uzupełnieniem tej rocznicy.
Przypomniano w nim bardzo bogatą

w kościele rzymsko-katolickim, który corocznie
w sposób szczególny przez Triduum Paschalne, przygotowuje
nas do .

Mimo, iż dzieje kościoła parafialnego św. Mikołaja
w Żarnowie giną w mrokach średniowiecza, to jednak większość

pochodzi ze współczesnego
okresu. Każdy, odwiedzający kościół, zwraca uwagę na
przepiękne w ścianach naw bocznych,
pochodzące z okresu międzywojennego, w czasie gdy
proboszczem żarnowskim był ks. Marian Bijasiewicz. Fotografie
wszystkich 14 stacji wraz z opisami i biblijnymi komentarzami -
stanowiły znaczącą część tego numeru kwartalnika.

W piśmie czytelnicy mogli dowiedzieć się o założeniu
nowego portalu internetowego , poświę-
conego Żarnowowi i Ziemi Żarnowskiej.

wystawie archeologicznej

Święta Niepodległości

LKS Żarnów
wspomnienie

Krzysztofie Podlewskim

Jana Pawła II

symbolikę Wielkiego
Tygodnia

Święta Zmartwychwstania Pańskiego

wyposażenia wnętrza świątyni

stacje drogi krzyżowej

www.zarnow.prv.pl
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Dzięki inicjatywie i
, a także innych osób zainteresowanych rozwojem

Żarnowa i upowszechnianiem wiedzy o nim - udało się zrealizo-
wać ten wspaniały pomysł. Ponadto w numerze opublikowano
informacje o wybranych żarnowskiej młodzieży.

We współzawodnictwie , podopieczne
Wioletty Wijaczki i Jolanty Kantor - uczennice SP Żarnów:
Elżbieta Pacyniak, Ewelina Kołtunowska i Karolina Biesie-
kierska, zwyciężyły w prestiżowym konkursie „Świat wokół nas”.

na szczeblu diecezjalnym
odbywający się pod hasłem
zakończył się po raz kolejny zwycięstwem uczennicy Gimnazjum
w Żarnowie - Magdaleny Szczegielniak, która od lat była
wyróżniana i nagradzana w radomskich

. Uczennicą w czasie jej nauki w szkole podstawowej
opiekowały się Elżbieta Stańczyk i Maria Jałosińska,
w gimnazjum - ks. Marek Maciążek. Zamieszczono także
informacje o ciekawym, nowatorskim przedsięwzięciu edukacyj-
nym (z inicjatywy Pawła Mamrota i Kamila Stępnia), którym był

,
organizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie dla
szkół ponadgimnazjalnych powiatu opoczyńskiego.

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się wspomnienie
o wielce szanowanym, zmarłym miejscowym lekarzu medycyny

(1924-2006), więźniu hitlerowskich
obozów karnych, który po skończeniu studiów medycznych - od
1953 roku pracował w Ośrodku Zdrowia i Izbie Porodowej
w Żarnowie, a od 1959 roku kierował tymi placówkami. W naszej
miejscowości żył i pracował prawie 53 lata.

Ciekawość czytelników wzbudził również artykuł
o lekkoatlecie

, który przed kilkoma laty - po fali udanych krajowych
startów, kiedy kilkukrotnie zdobył tytuł mistrza Polski - osiągnął
oszałamiające, międzynarodowe sukcesy w niezbyt znanych
dyscyplinach sportu, jakimi są .

Michała Piątkowskiego Piotra
Ślęzaka

sukcesach
regionalnym

Konkurs Wiedzy Religijnej

konkursach wiedzy
biblijnej

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dr Bogdanie Ciesielczyku

Tomaszu
Brzeskim

biegi przełajowe i biegi górskie

„Matka Boża w Piśmie Świętym”

„Wicemistrz świata z Żarnowa”
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Numer wydano w lipcu 2006 roku w okresie szczególnie ważnym dla wszystkich parafii dekanatu
żarnowskiego - . W piśmie zamieszczono szczegółowy
program misji przygotowujących do tego wyjątkowego wydarzenia oraz podano harmonogram peregrynacji w okolicznych
parafiach. Problematyce tej poświęcono wiele ilustrowanych tekstów w kwartalniku, który obfitował również w opisy innych
religijnych wydarzeń w żarnowskiej parafii (m.in. I Komunia Święta, Boże Ciało). Opisano również ,
które od niedawna znajduje się obok wejścia do żarnowskiej świątyni, a także nowy , który stanął
w prezbiterium kościoła. Autorem popiersia Ojca Świętego oraz mensy, obudowy i antypedium ołtarza był Stanisław
Porzucek, zamieszkały w miejscowości Lesica koło Wiernej Rzeki (gmina Piekoszów).

8/2006
peregrynacji kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

popiersie Jana Pawła II
Ołtarz Soborowy

30-rocznicę męczeńskiej śmierci przypomniały zdjęcia oraz fragmenty poezji naszej poetki
Anny Wandy Bartczak (Basi Kozakówny), a także zdjęcie księdza z czasów, gdy pełnił on funkcję wikarego w Żarnowie.

ks. Romana Kotlarza

Zdjęcie w kościele było
uzupełnieniem tekstu o Księdzu - Męczenniku. Ilustracją
religijnego profilu naszego pisma stanowiła
Żarnów i terenów ościennych, na której zamieszczono
wszystkie kościoły i kaplice rzymsko-katolickie, a także
wiersz Karola Wojtyły i zdjęcie z
żarnowian do Watykanu.

Zamieszczono wspomnienie o
(1916-2006), żołnierzu Kampanii Wrześniowej, dowódcy
placówki Armii Krajowej w Żarnowie, ostatnim właścicielu
kopalni glinki ogniotrwałej w Żarnowie, współzałożycielu
Towarzystwa Przyjaciół Żarnowa. Był zacnym i powszechnie
szanowanym człowiekiem (m.in. odznaczonym Krzyżem
Virtuti Militari IV klasy), który miał wielki wpływ na powstanie
struktur Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
w regionie i integrację środowisk kombatanckich.

Po raz pierwszy zamieszczono obszerne
sprawozdanie z w Szkole
Podstawowej w Żarnowie i w Klewie, Gimnazjum i Zespole
Szkół Zawodowych w Żarnowie. Zaprezentowano imiona
oraz nazwiska wszystkich najlepszych uczniów i słuchaczy,
zaprezentowano wyniki osiągnięte w szkole.

W kwartalniku opublikowano ponadto ilustrowane
sprawozdanie z zakończenia sezonu ligowego
w klasie okręgowej. Podano aktualny skład drużyny
wzbogacony zdjęciem. Opisano także sukcesy dwóch
piłkarskich drużyn młodzieżowych LKS Żarnów, grających
z wielkim powodzeniem w ligach wojewódzkich. Podano
składy drużyn rocznika 1992 (klasa “Kuchar”) i rocznika 1991
(klasa “Michałowicz”), zamieszczono tabele wyników.

W imieniu Fundacji Pomocy Dzieciom „Dar serca”
zamieszczono o wsparcie dla niepełnosprawnego
i chorego chłopca z Żarnowa.

tablicy pamiątkowej

mapa gminy

pielgrzymki

Henryku Cieśliku

zakończenia roku szkolnego

LKS Żarnów

apel

„Odkupienie”

Numer ukazał się w kwietniu 2007 roku. W piśmie zamieszczono szereg tekstów tematycznie
związanych ze , kolejną rocznicą śmierci papieża , a także przypadająca wówczas
15 rocznicą powołania przez Ojca Świętego j. Zaprezentowano sylwetkę pochodzącego z Topolic,
obchodzącego srebrny jubileusz święceń kapłańskich Ojca ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej. Z jego tomiku poezji „Wiersze z serca płynące” w kwartalniku zamieszczono wiersze i .

Dzięki nawiązaniu współpracy z badaczami kultury romańskiej w Polsce Michałem Kuźmińskim i Małgorzatą Fugiel-
Kuźmińską, w kwartalniku zamieszczono kościoła w Żarnowie w średniowieczu. Dzięki kolorowej
animacji żarnowianie mogli zobaczyć, jak wyglądała żarnowska kaplica grodowa przed 800 i więcej laty. Tuż obok
zamieszczono inną reprodukcję, świadczącą o tym, że nie od dziś żarnowska świątynia inspiruje artystów. W naszym piśmie
zamieszczono kopię oryginalnego, niekonwencjonalnego obrazu malarza . Nawiedzenie obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej w Dekanacie Żarnowskim stało się tematem tekstu, który przypomniał wiernym wielkie
duchowe przeżycia, które towarzyszyły peregrynacji obrazu. Ilustracją tego był fotoreportaż. W tym numerze pisma duża
ilość zdjęć przypominała także ostatnie i kolejne obchody .

to tekst, który przypominał czytelnikom o wielowiekowej
naszej miejscowości. Unikalne, historyczne zdjęcia były atrakcyjnym tego tekstu uzupełnieniem.

Niektórzy z czytelników stwierdzili, iż z rozrzewnieniem spoglądali na zdjęcie żarnowskiego, wybrukowanego w całości rynku
(obecnie plac Józefa Piłsudskiego), który był kiedyś jednym z głównych Ziemi Opoczyńskiej.

Problematykę społeczną zaprezentowano w artykule , w którym zamieszczono
szczegółowe informacje o w Żarnowie, założonym
przez Elżbietę i Gustawa Bakalarzów. Podano również informację o krótkim, ale niezmiernie pożytecznym funkcjonowaniu
Banku Żywności w Żarnowie, jedynym na terenach wiejskich w całym województwie łódzkim. Istniał on kilka lat. Dzięki tej
inicjatywie, tylko w 2005 roku z pomocy skorzystało 2000 osób, a wśród potrzebujących rozdzielono ponad 60 ton żywności.

9/2007
Świętami Wielkanocnymi Jana Pawła II

Diecezji Radomskie
Andrzeja Świątka

wirtualną rekonstrukcję

Tadeusza Czarneckiego

uroczystości dożynkowe Dni Żarnowa

tradycji kupieckiej

placów targowych

Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych

„Matka” „Europa”

„Targi, jarmarki, handel świadectwem historii Żarnowa…”

„Z pomocą niepełnosprawnym”
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Jego koordynatorem był Gustaw Bakalarz, a całe udane

przedsięwzięcie wspierała Agencja Rynku Rolnego i Regionalne
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Ponadto opublikowano tekst o młodych
ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, którzy pod opieką Moniki
Pisiałek wydają pismo „Kleks”, a także o kolejnej edycji

w Żarnowie, organizowanego dla szkół
ponadgimnazjalnych powiatu opoczyńskiego. Wszystkie numery
pisma tradycyjnie uzupełniały pokaźne ilości fotografii, grafik oraz
reprodukcji. Zamieszczano w nich także reklamy sponsorów oraz
okolicznościowe ogłoszenia, w tym także z prośbą o pomoc
materialną dla chorych i potrzebujących pomocy.

Nic nie wskazuje na to, by „NICOLAUS” przestał się
ukazywać. Jest na to pismo społeczne zapotrzebowanie. Niestety,
jego stałe, regularne wydawanie jest bardzo trudne z powodu…
braku osób chętnych do współpracy przy redagowaniu i kompu-
terowym składaniu pisma.

dziennikarzach

konkursu
samorządowego

Drodzy Czytelnicy! „NICOLAUS” jest dla Was!
Powstaje dzięki Wam! Dla Was pismo jest wydawane.
Jesteście pomysłodawcami i odbiorcami wszystkich tekstów,
a także krytycznymi recenzentami każdego numeru.

Ponawiam zatem apel o pomoc przy tworzeniu
kwartalnika. Wierzę, iż pismo będzie się ukazywać na naszym
rodzimym, żarnowskim rynku i sławić nie tylko chlubną
historię, ale i teraźniejszość żarnowian i Ziemi Żarnowskiej.
Zwłaszcza, ze ma ono swoich stałych czytelników nie tylko w
gminie Żarnów, powiecie opoczyńskim, województwach
łódzkim i świętokrzyskim, ale także poza granicami naszego
kraju. Zapraszam wszystkich do współpracy. Z serdecznymi
pozdrowieniami dla wszystkich Czytelników...

Krzysztof Nawrocki

Urodził się 18 maja 1944 roku
w Straszowej Woli (gmina Żarnów,
powiat opoczyński). W 1959 r. wstąpił do
nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego
w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie w 1960 r.
złożył pierwszą profesję zakonną. Po
ukończeniu studiów filozoficzno-teolo-
gicznych w Wyższym Seminarium
Duchownym TS w Lądzie nad Wartą,
w 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie.
W latach 1969-1972 studiował w Instytu-
cie Historii Kościoła na Wydziale Teologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
uzyskując magisterium i licencjat.

W 1974 r. został zatrudniony
w KUL na stanowisku asystenta (od 1983
r. adiunkta) przy Katedrze Historii Kościo-
ła XIX i XX wieku. Stopień naukowy dok-
tora uzyskał w 1982 r. na podstawie pra-
cy: "Administracja archidiecezji gnieź-
nieńskiej w latach 1918-1939" (druk: Lub-
lin 1987), a w roku 1992 - stopień nauko-
wy doktora habilitowanego na podstawie
rozprawy: "Episkopat Kościoła katolic-
kiego w Polsce w 1918-1939" (Warszawa
1992), zatwierdzony przez Centralną
Komisję do Spraw Tytułu Naukowego
i Stopni Naukowych 25 I 2003 r.

.

W latach
1993-1998 był prodziekanem Wydziału
Teologii KUL, a w latach 1998-2004
prorektorem KUL do spraw studenckich

Od 1995 roku kieruje Katedrą
Historii Zakonów KUL. W 1996 roku
został zatrudniony na stanowisku
profesora nadzwyczajnego KUL. W roku
2001 uzyskał tytuł naukowy profesora,
a w 2003 roku - stanowisko profesora
zwyczajnego.

. Jest cz łonkiem
czynnym Towarzystwa Naukowego KUL
i od 1995 członkiem Associazione
Cultori di Storia Salesiana (Rzym) oraz
od 1999 członkiem-korespondentem
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
W latach 1986-2003 współpracował
z Istituto Storico Polacco (Rzym) i w la-
tach 1998-2005 był członkiem Wissen-
schaftliche Rat des Instituts für Verg-
leichende Staat-Kirche-Forschung
(Berlin). Laureat Nagrody Naukowej im.
W. Pietrzaka (Civitas Christiana, 2004).
Jego zainteresowania naukowe sku-
piają się wokół dziejów zakonów w cza-
sach nowożytnych i Kościoła w II Rze-
czypospolitej.

Od 1 września 2004 roku jest
rektorem KUL

W sposób szczególny
interesuje się życiem i działalnością
Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda
oraz pierwszego nuncjusza apostol-
skiego w odrodzonej Polsce - Achillesa
Rattiego, późniejszego papieża Piusa
XI, którym poświęcił szereg publikacji.

Dorobek naukowy ks. prof. dr
hab. Stanisława Wilka jest imponujący,
obejmuje około 150 artykułów i rozpraw
naukowych, w tym siedem tomów źródeł
do dziejów nuncjatury Achillesa Rattiego:
Achilles Ratti (1918-1921) i inne -
opublikowane nakładem Polskiego
Instytutu Historycznego w Rzymie, m.in.
w serii:Acta Nuntiaturae Polonae T. 57.
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Miniony rok obfitował w liczne sukcesy żarnowskiej
młodzieży. W Warszawie w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
obradował Sejm Dzieci i Młodzieży. Wśród 460 przedstawicieli
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego kraju,
ponownie znalazła się przedstawicielka gminy Żarnów - Karolina
Cisowska z Miedznej Murowanej, obecna licealistka, ubiegłoroczna
absolwentka klasy III b Gimnazjum w Żarnowie.

KAROLINACISOWSKA

Uczestnictwo w sesjach młodzieżowego Parlamentu staje się już
w Żarnowie tradycją, czego dowodem jest kolejna obecność naszej
przedstawicielki w poselskich ławach w Warszawie. Po Michale
Krzymińskim, o którym informowaliśmy w nr 4/2005 oraz 8/2006 naszego
kwartalnika, sukces odniosła .

Aby dostać się do tego prestiżowego gremium i zdobyć mandat
posła, należało napisać pracę pisemną i przejść przez gęste sito
kuratoryjnych eliminacji. Ranga Sejmu Dzieci i Młodzieży jest ogromna,
o czym świadczą dziesiątki tysięcy prac pisanych przez dzieci i młodzież
w każdym roku na inny temat. Tematem ubiegłorocznej sesji była
globalizacja, jej skutki i problemy z nią związane. Sejm Dzieci i Młodzieży
organizowany jest od 1994 roku, w ubiegłym roku przeprowadzono już jego
XIII edycję. Ten nieformalny polski dziecięcy parlament zawsze składa się
z gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostają
wybrani na podstawie konkursu. Kandydat na posła pisał pracę na jeden
z trzech tematów, odnoszących się do tematu przewodniego danej sesji.

Sejm Dzieci i Młodzieży, tak jak Sejm RP składa się z 460 posłów,
a mandaty są przydzielane proporcjonalnie do ilości uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w danym województwie. Prace ocenia
komisja wojewódzka, wyznaczona przez kuratorium. Łódzkie reprezen-
towało w Warszawie 30 posłów, a teren dawnego województwa
piotrkowskiego (podlegający delegaturze KO w Piotrkowie Tryb.) 6 posłów.
Tym większy więc sukces mieszkanki naszej gminy, która zdobyła mandat.

Spośród wybranych 460 posłów selekcjonuje się dodatkowo
kilkadziesiąt osób, które są autorami najlepszych prac. Premiowano m.in.
umiejętne czerpanie wiedzy z różnych źródeł, stosowanie różnych form
pisemnej wypowiedzi, bogatą szatę graficzną i zaangażowanie nauczycieli
wspierających autorów prac. Najlepsi z najlepszych rokrocznie zasiadają
w komisjach sejmowych i wybierają marszałka Sejmu Dzieci i Młodzieży.
W ubiegłym roku tego zaszczytu dostąpiła nasza gimnazjalistka z Żarnowa
Karolina Cisowska (jako jedna z trzech z woj. łódzkiego), która wcześniej
uczestniczyła w posiedzeniach komisji i aktywnie pracowała przy
przygotowywaniu projektów uchwał. Gdy 1 czerwca 2007 roku młodzi
posłowie wreszcie zasiedli w ławach poselskich Sejmu RP, powitał ich
ówczesny marszałek Ludwik Dorn, otwierając obrady. Powiedział

. Młodych posłów powitał również poprzedni
wicepremier, wówczas także minister edukacji Roman Giertych.

.
Powiedział, że edukacja jest dla młodych ludzi szansą na lepszą przyszłość
i zaapelował, aby młodzież uczyła się języków obcych, otwierała na świat,
nie zapominając przy tym o własnej kulturze i tożsamości.

Wspominał także postać Ojca Świętego Jana Pawła II, który był
, zwiedził cały świat, mówił

w wielu językach obcych, a jednak tak bardzo kochał Polskę. Był z nią tak
bardzo związany, bo wiedział, że człowiek może być człowiekiem
światowym tylko wtedy, gdy ma swoją tradycję, kulturę i tożsamość, w którą
wierzy i która wyznacza jego dziedzictwo. Minister podkreślił,
że powinniśmy tak jak Jan Paweł II być wdzięczni naszym przodkom za to,
że zbudowali właśnie to dziedzictwo.

Dziś, gdy tak wiele w Polsce mówi się o globalizacji (która
w Polsce ma wielu przeciwników), otwarciu Polski na świat, poszerzaniu
horyzontów - powinniśmy stale pamiętać o naukach Papieża Polaka.

„…dziś
wasz głos jest tu najważniejszy”

„Wy, wasze
umysły i wasze zdolności, jesteście największym skarbem naszego kraju”

„człowiekiem całego świata, wszystkich ludzi”

Obecna podczas obrad rzecznik praw dziecka Ewa Sowińska
przypomniała, że jej urząd został powołany, by chronić dzieci i pilnować
przestrzegania ich praw. Zadeklarowała gotowość do współpracy
z młodzieżą, zachęcała również do kontaktów ze swoim biurem.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z przyjęcia w Sejmie. Wszyscy
z zainteresowaniem zwiedzali kompleks parlamentarnych budynków
Sejmu i Senatu. Politycy bardzo chętnie z nimi rozmawiali, fotografowali
się i rozdawali autografy. Najbardziej oblegany przez młodzież był
Roman Giertych. Zapewne dlatego, iż mimo piastowania tak
prestiżowego urzędu, jest też postacią bardzo kontrowersyjną w polskim
społeczeństwie. Karolina miała okazję uczestniczyć też w rozmowach
z innymi politykami różnych opcji politycznych. Kluby parlamentarne
starały się zaskarbić sobie sympatię młodych ludzi, rozdając rozmaite
gadżety. Podobno największą popularnością cieszyły się krawaty
Samoobrony i pluszowe kaczuszki PiS-u.

Podczas obrad młodzież miała niepowtarzalną okazję
wypowiedzieć się publicznie na tak ważne tematy, jakimi są środowisko
życia młodych ludzi czy sprawy związane z przyszłością państwa
polskiego. Po przyjęciu kilku ważnych dla dzieci i młodzieży uchwał
i zadawaniu licznych pytań m.in. ministrom rządu RP, nastał czas
…zawiązywania licznych przyjaźni i radosnej zabawy. W Dniu Dziecka
gmach polskiego parlamentu wypełniał gwar i radosny śmiech,
atmosfera daleka była od gorących politycznych sporów wiecznie
zwaśnionych stron.

Później nasza młoda posłanka (wraz z nauczycielem wiedzy
o społeczeństwie) uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu
wojewódzkim, które odbyło się w Skierniewicach. Przedstawiciele
łódzkiego kuratorium, władz wojewódzkich i samorządowych wręczyli
uczniom nagrody za zdobycie mandatu posła na Sejm Dzieci i Młodzieży
oraz za godne reprezentowanie swego regionu w Warszawie.

Polityka zawsze przyciągała w swój obszar zainteresowania
najzdolniejszych młodych Polaków. Wierzą oni niezmiennie w możliwość
zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego dla swoich kolegów
i rówieśników. Płaszczyzną takich działań jest Sejm Dzieci i Młodzieży -
podobno najmłodszy wiekiem parlament świata. Być posłem, choćby
przez jeden tylko dzień, to wielki zaszczyt. Powiew wielkiej polityki w kulu-
arach sejmowych, politycy z pierwszych stron gazet, marszałkowie,
ministrowie to robi wielkie wrażenie na młodych, zdolnych, aktywnych
i twórczych uczniach naszych szkół. Oni sami bardzo wnikliwie
obserwują zachowanie swoich starszych kolegów - zawodowych
parlamentarzystów. Uczestnictwo w dziecięcej sesji jest bardzo
pożyteczne, wyzwala w młodych ludziach potężne pokłady energii, które
być może zaowocują kolejnym mandatem posła z Ziemi Opoczyńskiej.

O tym, że nasz region jest wreszcie reprezentowany
w Parlamencie, wiemy od 21 października 2007 r. Po kilkudziesięciu
latach nieobecności w Sejmie przedstawicieli Ziemi Opoczyńskiej, na-
szym reprezentantem na Wiejskiej jest , który otrzymał
mandat poselski z list , o którym napiszemy na
łamach naszego kwartalnika w jednym z następnych numerów.

ROBERT TELUS
Prawa i Sprawiedliwości
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Wielu z mieszkańców naszego regionu oglądało przed kilkoma
miesiącami teleturniej , emitowany w pro-
gramie 1 TVP. Wielu z nas widziało mieszkańca gminy Żarnów -
Mariusza Maciasa, który dwukrotnie miał okazję wystąpić i po-
walczyć o wygraną. Prawie się udało, ale być może jeszcze raz
zobaczymy Mariusza grającego w telewizyjnym show, bo jak sam
mówi ma zamiar jeszcze raz sprawdzić się przed widzami

„Jaka to melodia?”

.
Mariusz Macias pochodzi z Topolic, niewielkiej miejscowości

w gminie Żarnów. Kończy germanistykę w Wyższej Szkole Humanistyczno
Ekonomicznej w Łodzi. Dotąd znany tylko w swojej okolicy, dziwi się, że
prosimy go o to, by opowiedział o swojej przygodzie z telewizyjnym
teleturniejem. Jak mówią jego mama i siostra Kasia - Mariusz zawsze
interesował się teleturniejami. On sam pytany o zainteresowania, na
pierwszym miejscu skromnie wymienia rozwiązywanie krzyżówek, które już
od szkoły podstawowej były jego pasją oraz film polski i muzykę, z której jak
żartuje miał raczej średnie oceny w szkole podstawowej i liceum. Jednak
znajomi Mariusza podkreślają, że charakteryzuje go niebywała pamięć, która
zapewne jest pomocna w tego rodzaju teleturniejach.

- wspomina dawny
kolega Mariusza ze szkolnej ławy w LO im. S. Żeromskiego w Opocznie.

- podkreśla szkolny przyjaciel uczestnika muzycznego
teleturnieju. Mieszkaniec Topolic oprócz doskonałej pamięci, potrafi też pisać
wspak, co sprawdziliśmy, dyktując dowolne zdanie, a on błyskawicznie pisze
je drukowanymi literami od końca. Pytany o to, kiedy zdecydował się wziąć
udział w programie Mariusz opowiada nam historię swojej
kuzynki z Łodzi, która kilka lat temu wygrała trzy finały tego teleturnieju,
a następnie finał roku, gdzie główną wygraną był samochód.

Kiedy zobaczyłem
Mariusza w telewizji nie byłem zdziwiony, on zawsze był ambitny i pamiętam
jego niebywały talent w przyswajaniu języków obcych

Nigdy nie zapomnę, jak na początku I klasy LO okazało się, że Mariusz nie
uczył się w szkole podstawowej języka rosyjskiego, reszta klasy znała ów
język już na poziomie ponadpodstawowym, więc nauczycielka poradziła, by
przeszedł do klasy, gdzie nie ma tego języka, by nie mieć problemów. On
jednak nie chciał zmieniać nowo poznanych kolegów i poprosił o pół roku, po
kilku miesiącach nie tylko nauczył się rosyjskich liter oraz pisania i czytania,
ale przebił większość klasy, a klasówki zdawał na piątkach do samego
ukończenia liceum, dając przy tym korepetycje młodszym kolegom
z internatu

„Jaka to melodia?”

- Wchodzą do wyznaczonego pokoju trzy osoby, z magne-
tofonu emitowane są fragmenty wybranych utworów, następnie na
kartce papieru należy zanotować nazwisko autora, tytuł piosenki, trzeba
także wykazać się znajomością tekstów -

Nawet ten pechowy hymn Beatlesów był
do odgadnięcia, tylko zabrakło czasu i szczęścia -

Mimo, że znałem te melodie, chciałem się upewnić, była to
zła strategia, to jest gra, czas jest ograniczony i jak w każdej grze trzeba
ryzykować. Był to mój debiut, więc i tak uważam, że nie było najgorzej,
zresztą ja ten występ traktowałem jak zabawę

- Niestety podczas kolejnego występu
nie miałem szansy udowodnić, że stać mnie na wygranie odcinka. Jak
się okazało przeciwnicy byli szybsi, kiedy człowiek ogląda teleturniej
w domu lub siedzi na widowni, wszystko wygląda inaczej, to są inne
emocje przyznaje z uśmiechem.

Przedruk z tygodnika TOP (46/2007)

wylicza. Również prowadzący
doskonale potrafi rozbawić widownię oraz uczestników, zarówno kiedy
jest się na wizji, jak i kiedy jest przerwa w nagraniach. Robert Janowski to
bardzo miły człowiek, potrafi stworzyć odpowiednią atmosferę,
zwłaszcza kiedy wie, że ktoś jest pierwszy raz przed kamerą i może mieć
paraliżująca tremę. Prowadzący także podczas przerwy rozmawia
z uczestnikami, robi wszystko byśmy czuli się swobodnie podczas
nagrania. Zaznacza, że wie, jak stresujący może być debiut przed
kamerą, co w znacznym stopniu pomaga i człowiek ma możliwość
większego skupienia się nad puszczanymi utworami, niż myśleniem
o wszędzie stojących kamerach.

Wspominając program i zarazem swój debiut w TV,
dwudziestoparoletni mieszkaniec gminy Żarnów ocenia finał, w którym
wziął udział, jako dosyć łatwy.

mówi z uśmiechem
Mariusz. Jego zdaniem stres mimo wszystko, też dał znać o sobie. Kiedy
już było po wszystkim, nasz uczestnik analizował swój występ i doszedł
do wniosku, że zbyt długo zastanawiał się nad utworami, które w gruncie
rzeczy znał.

- dodaje. Przypomnijmy,
ze mając 20 sekund na odgadnięcie siedmiu utworów Mariusz Macias
mając ostatnią sekundę odgadł przedostatnią piosenkę nie tracąc tego
czasu, jednak sekunda nie wystarczyła, by usłyszeć chociażby jeden
dźwięk ostatniej do odgadnięcia piosenki. Co do drugiego odcinka,
Mariusz kwituje jednym zdaniem:

Na zakończenie częstuje nas słodyczami ze
znanego wszystkim kuferka, który otrzymał od Roberta Janowskiego
i zaznacza, że ma nadzieję, iż kiedyś będzie mu jeszcze dane wystąpić
w teleturnieju i godnie reprezentować powiat opoczyński.

My trzymamy kciuki za  Mariusza,  oczekując, że  dostarczy
nam równie dużych emocji,  jak  podczas  ostatniego  finału, życzymy
jednocześnie wielkiej wygranej!
(Koss)

Mariusz Macias

- Oczywiście nigdy nie myślałem o tym,
że mógłbym jej dorównać, ale jej występ
uświadomił mi fakt, że telewizja jest w zasięgu nas
wszystkich, trzeba tylko spróbować

- Tak naprawdę zawsze interesowałem
się muzyką, szczególnie tą z lat 60. Bardzo lubię
Czerwone Gitary iAnnę Jantar, oczywiście słucham
też muzyki nowoczesnej, jak większość moich
rówieśników chodzę też na dyskoteki, gdzie
dominują współczesne rytmy.

Mam ulubiona stację radiową, która
emituje przeboje z lat 60, 70 i 80-tych. Kiedy
postanowiłem jechać na eliminacje do Łodzi,
starałem się zapamiętywać tytuły polskich i zagra-
nicznych utworów, ale wszystko traktowałem raczej
w formie zabawy Same eliminacje są
równie stresujące jak występ w programie, tyle
tylko, że nie ma kamer.

- mówi Mariusz
Macias.

Jednak na poważnie zaczął przygoto-
wywać się do teleturnieju zaledwie kilka miesięcy
wcześniej, jeżeli w ogóle można mówić o przy-
gotowywaniu.

- zaznacza.



Kwartalnik
Parafii św. Mikołaja

w Żarnowie i Towarzystwa
Przyjaciół Żarnowa

Redakcja

Krzysztof Nawrocki

W ubiegłym roku w kościele parafialnym pod
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Żelazowcach odbył się pogrzeb Anieli Wilk, matki ks. prof.
dr hab. Stanisława Wilka - rektora Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczystość żałobna zgromadziła
wielu hierarchów Kościoła Katolickiego, którzy w ten sposób
chcieli oddać hołd zmarłej matce ks. Stanisława Wilka.

Ks. Stanisław Wilk urodził się w 1944 roku w Straszowej
Woli, na terenie obecnej gminy Żarnów. Przez społeczeństwo
naszego regionu uważany jest za najwybitniejszego pracującego
współcześnie Naszego Rodaka, cieszącego się ogromnym
szacunkiem wśród wszystkich mieszkańców, który z największą
czcią i radością nieustannie wspomina swoją “małą Ojczyznę”
i podkreśla swe korzenie i rodowód. Mimo, iż jest bardzo
skromnym i niezmiernie pracowitym człowiekiem, to jednocześnie
uważany jest powszechnie za największy autorytet, którego życie
i dokonania naukowe mogą być wzorem dla przyszłych pokoleń.
To doprawdy niezwykłe, iż z niewielkiej podopoczyńskiej wsi na tak
prestiżowy urząd i wyjątkowo eksponowane stanowisko
w Kościele Katolickim w Polsce, trafił nasz Rodak - ksiądz
Stanisław. W bieżącym numerze - na stronie 9 zamieszczony jest
biogram ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka.

Mszy świętej żałobnej przewodniczył metropolita lubelski,
arcybiskup Józef Życiński, pełniący również funkcję Wielkiego
Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. We mszy św.
uczestniczył również arcybiskup senior warszawski Stanisław
Wielgus, były długoletni rektor KUL. Wśród hierarchów Kościoła
byli również ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. biskup Zygmunt
Zimowski, ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ks. biskupAndrzej
Dzięga, a także pochodzący z Ziemi Opoczyńskiej ks. infułat Józef
Wójcik. Kazanie wygłosił ks. prof. Remigiusz Popowski, podobnie
jak ks. rektor Stanisław Wilk - członek Towarzystwa Salezjań-
skiego. Na zakończenie celebracji głos zabrali licznie zgroma-
dzeni przedstawiciele Senatu KUL, ordynariusz Naszej Diecezji
ks. bp Zygmunt Zimowski oraz zaprzyjaźnieni z ks. Stanisławem
księża. Żałobny kondukt i liturgię na cmentarzu parafialnym
w Żelazowicach poprowadził abp senior Stanisław Wielgus.

Ksiądz profesor
Stanisław Wilk

Rektor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II

Przy wydaniu bieżącego nr pisma
pomocy udzielił Bank BPH

Spółka Akcyjna w Opocznie
i kierownik Oddziału

Jacek Zieliński

Niniejszy nr kwartalnika “NICOLAUS”
został wydany dzięki pomocy

finansowej Zarządu Powiatu w Opocznie
i Starosty Opoczyńskiego Józefa Roga

Wielkim sukcesem zakończył się udział niezwykle utalentowanej
uczennicy klasy trzeciej Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartosze-
wicza w Żarnowie - KAROLINY KANI w finale XXIII Ogólnopolskiego
Konkursu Krasomówczego, który odbył się w ubiegłym roku
w Legnicy! Zajęła tam I miejsce!

Gratulujemy!

Okazała się najlepsza wśród dzieci ze
szkół podstawowych z całej Polski, wyłonionych w eliminacjach
wojewódzkich. Zgodnie z regulaminem konkursu, laureatka przedstawiła
licznie zgromadzonej publiczności dwa teksty: 5-minutowy o własnym
regionie i 7-minutowy o Dolnym Śląsku. Każdy z członków jury oceniał
występ w skali od 0 do 10 pkt. Karolina Kania uzyskała najwyższą średnią
w konkursie (9,85 pkt.). Warto podkreślić, że zdobywczyni pierwszego
miejsca otrzymała aż 5 nagród: nagrodę główną konkursu wraz z pucharem
wojewody dolnośląskiego, nagrodę publiczności, nagrodę przewodniczą-
cego jury, nagrodę im. Romana Ogonowskiego i nagrodę dla najmłodszej
uczestniczki konkursu. Tegoroczna laureatka została już zaproszona na
uroczyste otwarcie przyszłorocznego XXIV Konkursu Krasomówczego
Dzieci Szkół Podstawowych w Legnicy, który rozpocznie swym krótkim
wystąpieniem. Karolię Kanię do konkursu przygotowywała Grażyna
Szafińska. Dodać należy, iż tradycje uczestnictwa w konkursach
krasomówczych są w Żarnowie bardzo duże, przed laty wicemistrzostwo
Polski w tym prestiżowym współzawodnictwie w kategorii gimnazjalistów
zdobywali kolejno - Paulina Nawrocka i Michał Krzymiński.

Zdjęcia: Archiwum AVE Gość Niedzielny


