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MMiissjjee  pprrzzyyggoottoowwuujjąąccee  
ppaarraaffiięę  ddoo  PPeerreeggrryynnaaccjjii  

MMaattkkii  BBoosskkiieejj  
CCzzęęssttoocchhoowwsskkiieejj  
2233--2288  lliippccaa  22000066  rr..  

23 l ipca  `2006  –  n iedzie la  
700 – Msza Święta i rozpoczęcie Misji Świętych 
900 – Msza Święta z nauką dla wszystkich 
1130 – Suma z nauką dla wszystkich 
1630 – NaboŜeństwo RóŜańcowe 
1700 – Msza Święta z nauką dla wszystkich 
24 l ipca  `2006  –  poniedzia łek  
900 – Msza Święta z nauką dla wszystkich 
1000 – Msza Święta dla niewiast, matek                             
i męŜatek 
1100 – Msza Święta dla dzieci i młodzieŜy 
1900 – Msza Święta z nauką dla wszystkich 
2000 – Nauka dla niewiast 
25 l ipca  `2006  –  wto rek 
900 – Msza Święta z nauką dla wszystkich 
1000 – Nauka stanowa dla męŜczyzn 
1100 – Msza Święta dla dzieci i młodzieŜy 
1900 – Msza Święta z nauką dla wszystkich 
2000 – Nauka dla męŜczyzn 
26 l ipca  `2006  –  ś roda 
900 – Msza Święta z nauką dla wszystkich 
1100 – Msza Święta dla dzieci i młodzieŜy  
1900 – Msza Święta z nauką dla wszystkich 
2000 – NaboŜeństwo przebłagalne 
27 l ipca  `2006  –  czwartek  
900 – Msza Święta z nauką dla wszystkich 
1900 – Msza Święta dla małŜonków z odno- 
wieniem ślubowań małŜeńskich 
28 l ipca  `2006  –  p iątek  
900 – Msza Święta z nauką dla chorych, 
samotnych i starszych 
1200 – Msza Święta z nauką dla dzieci i 
młodzieŜy 
1900 – Msza Święta z nauką dla wszystkich 
2000 – Nauka dla młodzieŜy licealnej i pra- 
cującej 
P I Ą T E K  J E S T  D N I E M  S P O W I E D Z I  Ś W I Ę T E J .  
SPOWIEDŹ DLA STARSZYCH OD GODZ. 900 DO 1100.                   
OD 1100 SPOWIEDŹ DLA DZIECI I STARSZYCH.                     
PO POŁUDNIU DALSZY CIĄG SPOWIEDZI OD GODZ. 1700 
 

Po Mszy Świętej – czuwanie według 
następującego porządku: 

1900 – 2000 – mieszkańcy Niemojowic, Poraja                     
i Nadola 
2000 – 2100 – mieszkańcy Grębenic, Nowej                       
i Łysej Góry oraz Sielca 
2100 – Apel Jasnogórski  
Po Apelu – czuwanie według następującego 
porządku: 
2200 – 2300 – mieszkańcy Pilichowic 
2300 – 2400 – mieszkańcy Bronowa i śarnowa                         
z ulicy Koneckiej i Powstańców Wielkopolskich 
30 l ipca  `2006  –  n iedzie la  
000 – Pasterka Maryjna odprawiona przez 
księŜy pochodzących z naszej parafii 

Po Mszy Świętej czuwanie według 
następującego porządku: 

100 – 200 – mieszkańcy Myśliborza i śarnowa                      
z ulic Przedborskiej, Wesołej i Leśnej 
200 – 300 – mieszkańcy śarnowa z Osiedla 
Bartoszewicza i ulicy Polnej, Źródlanej, 
Targowej, Topolowej i Placu 900-lecia 
300 – 400 – mieszkańcy śarnowa z ulicy 
Szerokiej, StraŜackiej, Szkolnej i Placu 
Piłsudskiego 
400 – 500 – mieszkańcy Bronowa i śarnowa                     
z ulicy Cichej, 17-go stycznia, Wolności                          
i Opoczyńskiej 
500 – 600 – mieszkańcy Solca, Budkowa                             
i śarnowa z ulicy Piotrkowskiej 
600 – 700 – mieszkańcy Trojanowic 
630 – Godzinki ku czci Matki BoŜej 
700 – Msza Święta 
800 – Czuwanie prywatne wszystkich parafian 
900 – Msza Święta 
1030 – Msza Święta 
Po Mszy Świętej czuwanie według 
następującego porządku: 
1130 – 1230 – mieszkańcy Paszkowic 
1230 – 1330 – mieszkańcy Topolic 
1330 – 1430 – czuwanie ogólne przed 
uroczystością poŜegnania 

30 lipca `2006 r. nie będzie sumy                    
o godz. 1130 i Mszy Świętej o 1700 

1430 – Msza Święta na zakończenie 
Nawiedzenia Matki Boskiej Częstochowskiej 
Po Mszy Świętej – NIESZPORY MARYJNE                     

Z AKTEM ZAWIERZENIA I POśEGNANIE OBRAZU 
 

PPrroo gg rraa mm  NN aaww ii eedd zzee nn ii aa   OO bb rraazzuu     
MMaattkk ii   BBoo ŜŜee jj   CC zzęę ssttoo cchh oo ww sskk ii ee jj   

2299--3300  lliippccaa  22000066  rr..  
29 l ipca  `2006  –  sobota  
1630 – Cała Parafia gromadzi się przed Kościołem św. 
Mikołaja przy ulicy Szkolnej w śarnowie 
1645 – Modlitewne oczekiwanie 
1700 – PRZYWITANIE OBRAZU MATKI BOśEJ i procesyjne 
przejście do Kościoła 
1720 – Powitanie i Msza Święta pod przewodnictwem                         
Ks. Biskupa Adama Odzimka  
 

 

MMMMMMMMaaaaaaaarrrrrrrryyyyyyyyjjjjjjjjoooooooo,,,,,,,,        bbbbbbbbąąąąąąąąddddddddźźźźźźźź        MMMMMMMMaaaaaaaattttttttkkkkkkkkąąąąąąąą        
nnnnnnnnaaaaaaaasssssssszzzzzzzzyyyyyyyycccccccchhhhhhhh        rrrrrrrrooooooooddddddddzzzzzzzziiiiiiiinnnnnnnn        

 

AAAAAAAAkkkkkkkktttttttt        ooooooooddddddddddddddddaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiiaaaaaaaa        rrrrrrrrooooooooddddddddzzzzzzzziiiiiiiinnnnnnnnyyyyyyyy        wwwwwwww        ooooooooppppppppiiiiiiiieeeeeeeekkkkkkkkęęęęęęęę        MMMMMMMMaaaaaaaattttttttcccccccceeeeeeee        NNNNNNNNaaaaaaaajjjjjjjjśśśśśśśśwwwwwwwwiiiiiiiięęęęęęęęttttttttsssssssszzzzzzzzeeeeeeeejjjjjjjj            
Zwyci ęska Pani Jasnogórska, Matko Ko ścioła i Królowo Polski! Oto dzi ś, staje przed Tob ą nasza rodzina. Pragniemy 
całkowicie odda ć się Tobie w macierzy ńską niewol ę miło ści. Oddajemy Ci po wszystkie czasy cał ą naszą rodzin ę, nasz 
dom i wszystko, co posiadamy. Oddajemy wszystkie os obiste i rodzinne sprawy. Chcemy, Matko Boga i nasza , na 
zawsze pozosta ć Twoj ą własno ścią. Przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi. Strze Ŝ odtąd, prosimy Ci ę, Matko, 
świętości naszego rodzinnego ogniska. Nie pozwól, aby śmy zniewa Ŝyli go grzechem. Pomó Ŝ wiernie wypełnia ć 
obowi ązki płyn ące z sakramentu mał Ŝeństwa. Zachowaj dzieci od wszelkich nieszcz ęść, spraw niech wyrastaj ą na 
dobrych synów i wierne córki Ko ścioła i Ojczyzny. Oka Ŝ się im Matk ą w dniach prób i do świadcze ń. Broń nasz dom 
rodzinny od wszelkiego zła. Utwierdzaj w nas wiar ę w Boga i miło ść wzajemn ą. Pogłębiaj Ŝycie chrze ścijańskie, upraszaj 
nam szcz ęście i pokój. Matko Bo Ŝa Niepokalana Maryjo! Tobie po święcamy ciała i dusze nasze, wszystkie modlitwy                     
i prace, rado ści i cierpienia, wszystko, czym jeste śmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy si ę Tobie w niewol ę 
miło ści. Pozostawiamy Ci zupełn ą swobod ę posługiwania si ę nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy Ko ściołowi 
świętemu, którego jeste ś Matką. Chcemy odt ąd wszystko czyni ć z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, Ŝe własnym 
siłami niczego nie dokonamy. Ty za ś wszystko mo Ŝesz, co jest wol ą Twego Syna i zawsze zwyci ęŜasz. Spraw, 
Wspomo Ŝycielko Wiernych, by nasza rodzina była rzeczywisty m Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.   (Jan Paweł II) 
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IImm  bblliiŜŜeejj  NNaawwiieeddzzeenniiaa  MMaattkkii  BBooŜŜeejj  CCzzęęssttoocchhoowwsskkiieejj,,  wwęęddrruujjąącceejj  ppoo  DDiieecceezzjjii  RRaaddoommsskkiieejj      
ww  zznnaakkuu  IIkkoonnyy  JJaassnnooggóórrsskkiieejj,,  ppaarraaffiiaanniiee  ppyyttaajjąą  oo  wwsszzyyssttkkoo,,  ccoo  wwiiąąŜŜee  ssiięę  zz  PPeerreeggrryynnaaccjjąą  
CCuuddoowwnneeggoo  OObbrraazzuu  ww  DDeekkaannaacciiee  śśaarrnnoowwsskkiimm..  NNaa  łłaammaacchh  nnaasszzeeggoo  kkwwaarrttaallnniikkaa  „„NNIICCOOLLAAUUSS””  
ppooddaajjeemmyy  iinnffoorrmmaaccjjee  nnaa  tteemmaatt  hhiissttoorriiii  wwęęddrróówwkkii  kkooppiiii  OObbrraazzuu  MMBB  CCzzęęssttoocchhoowwsskkiieejj  ww  PPoollssccee.. 
Jak powstała idea wędrówki kopii Obrazu Jasnogórskiego? Kto był jej 
pomysłodawcą? 
Idea wędrówki kopii obrazu jasnogórskiego narodziła się w okresie niezwykle trudnym dla 
Kościoła i narodu polskiego. W latach 1953-1956 przebywający w więzieniu prymas Polski 
kard. Stefan Wyszy ński  opracował plan duchowego przygotowania narodu do jubileuszu 
Tysiąclecia Chrztu Polski. Istotną częścią tych przygotowań stała się peregrynacja kopii obrazu 
Matki BoŜej z Jasnej Góry, rozumiana jako ingres Maryi w Ŝycie codzienne społeczeństwa. 
Kiedy w przemyśleniach Księdza Prymasa pojawiła się idea wędrówki Jasnogórskiego 
Wizerunku? Ojciec Teofil Krauze – paulin , który w pięćdziesiątych latach był kustoszem 
jasnogórskiego sanktuarium, opowiadał, Ŝe gdy w 1956 r. Cudowny Obraz był niesiony                          
w procesji po wałach, to ludzie wołali: "Matko, przyjdź do nas". Ojciec Teofil razem                                       
z ówczesnym generałem paulinów O. Alojzym Wrzalikiem  zrozumieli to jako inicjatywę 
peregrynacji kopii obrazu po parafiach Polski, czym podzielili się z Księdzem Prymasem. 
Pisząc w Komańczy (w jednym z miejsc swego internowania) tekst Jasnogórskich Ślubów 
Narodu  i program Wielkiej Nowenny  – Ksiądz Prymas poszukiwał równocześnie symbolu 
bliskiego wszystkim Polakom, łączącego istotne cechy polskiej religijności z tradycjami 
narodowymi, symbolu, który by mobilizował całe społeczeństwo do odnowy moralnej. Trudno 
mówić o oryginalności samej idei pielgrzymowania obrazu, gdyŜ znane były juŜ wówczas 
wędrówki świętych obrazów i figur, jak chociaŜby peregrynacja kopii figury Matki BoŜej                                 
z Boulogne we Francji, znana pod nazwą Le Grand Retour (Wielki Powrót) czy teŜ 
peregrynacja kopii figury Matki BoŜej Fatimskiej po kontynentach świata. A jednak inicjatywa 
Księdza Prymasa była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem i przyjęta została początkowo             
z pewnym dystansem. Ostateczna decyzja w sprawie Nawiedzenia wszystkich polskich parafii             
i diecezji przez kopię cudownego obrazu jasnogórskiego zapadła dopiero 11 kwietnia 1957 r.  
na 45. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.  
Kto przygotował kopię obrazu? Kto poświęcił obraz? 
Nieco wcześniej, bo w lutym 1957 roku, paulini z Jasnej Góry podjęli się przygotowania kopii 
cudownego obrazu . Pracę tę powierzono dziekanowi Wydziału Sztuk Plastycznych 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Leonardowi Torwirtowi . PoniewaŜ nie 
chodziło o wykonanie zwykłej tylko kopii, wysiłek toruńskiego malarza wpierały modlitwy 
zakonów kontemplacyjnych, a w kaplicy cudownego obrazu codziennie odprawiana była w tej 
intencji Msza św. Obraz namalowany został - podobnie jak oryginał - temperą na desce lipowej 
i pokryty następnie szesnastoma warstwami laserunków olejnych. W maju 1957 r. Prymas 
Polski zawiózł kopię cudownego obrazu do Rzymu. Ówczesny PapieŜ Pius XII  zaaprobował 
pomysł peregrynacji i w dniu 14 maja poświęcił kopię obraz. 26 sierpnia 1957 r.  w uroczystość 
Matki BoŜej Częstochowskiej odbyła się na Jasnej Górze uroczyste rozpoczęcie milenijnego 
Nawiedzenia. Obecny był cały Episkopat Polski, delegacje księŜy ze wszystkich diecezji oraz 
wielka rzesza pielgrzymów. Cudowny obraz przeniesiono do bazyliki i tutaj nastąpił symboliczny 
obrzęd "pocałunku" - zetknięcia cudownego obrazu z kopią. Teraz obraz nawiedzenia został 
wyniesiony procesjonalnie na szczyt jasnogórskiego klasztoru. Kolejno nieśli go księŜa, 
przedstawiciele wszystkich diecezji, a na ostatnim odcinku Prymas Polski wraz z biskupami. 
 

OObbrraazz  MMaattkkii  BBooŜŜeejj  
namalowany jest na drewnianej 
tablicy o wymiarach: 122,2 cm 
na 82,2 cm (o grubo ści 3,5 cm). 
Przedstawia on Naj świętszą 
Maryj ę Pannę w postaci stoj ącej 
z Dzieci ątkiem Jezus na r ęku. 
Obydwie twarze ł ączy wyraz 
zamyślenia, jakby pewnej 
nieobecno ści i powagi. Prawy 
policzek Matki Bo Ŝej znacz ą 
dwie równolegle biegn ące rysy, 
przeci ęte trzeci ą na linii nosa. 
Na szyi wyst ępuje sze ść cięć,                  
z których dwa s ą widoczne do ść 
wyra źnie, cztery za ś pozostałe – 
słabiej. Jezus spoczywa na 
lewym ramieniu Maryi, przy- 
odziany w sukienk ę koloru 
karminowego. W lewej r ęce 
trzyma ksi ęgę, praw ą zaś unosi 
ku górze w charakterystycznym 
geście nauczyciela, władcy lub 
do błogosławie ństwa. Prawa 
ręka Maryi spoczywa na piersi. 
Niebiesko – granatowa suknia                    
i tego samego koloru płaszcz 
Maryi ozdobione s ą motywami 
złocistych lilii. Nad czołem 
Dziewicy namalowana została 
sześcioramienna gwiazda. 
Główne tło obrazu jest koloru 
niebiesko – zielonego, który 
przechodzi w odcie ń morskiej 
fali. Dominuj ącym elementem 
Ikony s ą złote nimby wokół 
głowy Maryi i Jezusa, które 
zlewaj ą się w jedn ą kompozycj ę, 
stanowi ąc bardzo charak- 
terystyczny detal kontrastuj ący 
z ciemn ą karnacj ą twarzy 
postaci. 
  
 

NN aa ww ii ee dd zz ee nn ii ee   kk oo pp ii ii   oo bb rr aa zz uu   MM aa tt kk ii   BB oo ŜŜ ee jj   CC zz ęę ss tt oo cc hh oo ww ss kk ii ee jj   ww   nn aa ss zz ee jj   dd ii ee cc ee zz jj ii   oo dd bb yy ww aa   ss ii ęę     

oo dd   22 22   kk ww ii ee tt nn ii aa   22 00 00 66   dd oo   33 00   cc zz ee rr ww cc aa   22 00 00 77   rr oo kk uu ..   
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Kiedy i gdzie rozpoczęła się peregrynacja kopii cudownego 
obrazu? Jakie trudności pojawiały się na trasach 
pielgrzymki? 
Kopia cudownego obrazu rozpoczęła swą pielgrzymkę po Polsce 29 sierpnia 
1957 r. od archikatedry warszawskiej. Do milenijnego roku 1966 obraz 
nawiedził wszystkie parafie diecezji północnych (warszawskiej, siedleckiej, 
administracji apostolskiej z siedzibą w Białymstoku, diecezji łomŜyńskiej, 
warmińskiej, gdańskiej, chełmińskiej) i trzech administracji apostolskich na 
Ziemiach Zachodnich (w Gorzowie, Wrocławiu i Opolu). W 1966 roku  decyzją 
Episkopatu przerwano peregrynację, aby obraz mógł być obecny na 
uroczystościach milenijnych we wszystkich stolicach biskupich Polski                                
i miejscach o historycznym znaczeniu dla Kościoła i narodu. Zamierzenie to 
jednak nie do końca zostało zrealizowane. Utrudnienia ze strony władz 
komunistycznych sprawiły, Ŝe obraz nawiedził jedynie dziewięć miast na 
historycznym "Szlaku Tysiąclecia": Gniezno, Poznań, Częstochowę, Kraków, 
Piekary Śląskie, Gdańsk, Lublin, Frombork i Warszawę. W kościelnych 
uroczystościach religijnych dopatrywano się rzekomych akcji politycznych . 
Atakowano Prymasa Wyszyńskiego i biskupów. Tej kampanii towarzyszyły 
działania mające na celu uniemo Ŝliwienie dalszej w ędrówki obrazu . I tak,                        
w Poznaniu zakazano procesji z obrazem z fary do miejscowej archikatedry. 
Wobec tego poznaniacy unieśli na swych ramionach zdąŜający do archikatedry 
samochód-kaplicę, potem wyjęli obraz i wprowadzili do świątyni. W Krakowie 
tłumy wiernych przez wiele godzin oczekiwały w deszczu na przybycie obrazu. 
Tymczasem zmieniono trasę przejazdu i obraz dotarł na Wawel inną drogą. 
Przed uroczystościami w Piekarach Śląskich obraz miał być przewieziony                            
z Jasnej Góry do Katowic, jednak w Bytomiu zatrzymano samochód-kaplicę                        
i skierowano do Piekar. W Lublinie młodzieŜ akademicka spontanicznie 
zorganizowała procesję z obrazem z katedry do Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Po uroczystościach funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa 
zatrzymali wracający na Jasną Górę samochód-kaplicę. Na uroczystości 
milenijne w Olsztynie obraz nie dojechał. Skierowano go od razu do Fromborka. 
Wreszcie 20 czerwca 1966 r. na trasie z Fromborka do Warszawy                                
(w Liksajnach) obraz odebrano Księdzu Prymasowi i przewieziono inną drogą 
do archikatedry warszawskiej. Tymczasowo obraz został umieszczony w oknie 
katedralnej kaplicy, frontem do ulicy. Pod oknem gromadzili się wierni. 
Składano kwiaty i zanoszono modły do Królowej Polski. 22 czerwca rozpoczęły 
się uroczysto ści milenijne . Obraz przeniesiono procesjonalnie do głównego 
ołtarza archikatedry warszawskiej. Pozostał tam przez prawie trzy miesiące. 
Kolejne uroczystości milenijne odbywały się juŜ bez obrazu. Episkopat Polski 
zadecydował, by z początkiem września 1966 r. kontynuowana była 
peregrynacja  wizerunku Matki BoŜej po parafiach. Według ustalonego 
wcześniej planu obraz miała przyjąć diecezja katowicka, a uroczystość 
powitania Matki BoŜej Jasnogórskiej wyznaczono w katowickiej katedrze 
Chrystusa Króla na dzień 4 września. Tymczasem 2 września w okolicach 
Będzina funkcjonariusze zatrzymali sufragana katowickiego Józefa Kurpasa, 
wiozącego obraz z Warszawy i zmusili do zawrócenia na Jasną Górę. W ten 
sposób po raz drugi nie dopuszczono obrazu nawiedzenia do Katowic. Ojcowie 
paulini umieścili obraz w bazylice jasnogórskiej, w kaplicy św. Pawła 
Pierwszego Pustelnika. Przebywał tam przez kilka lat, w tym trzy lata pod 
"szczególną opieką" wiadomych słuŜb. Pomimo „uwi ęzienia Obrazu”  - w dniu 
4 września 1966 r. rozpoczęła się zgodnie z programem peregrynacja                             
w diecezji katowickiej. Znakiem obecności Maryi były puste ramy  ozdobione 
kwiatami, płonąca świeca i księga Ewangelii. Symbol pustych ram towarzyszył 
równieŜ nawiedzeniu Matki BoŜej w trzech diecezjach południowej Polski 
(krakowskiej, tarnowskiej i przemyskiej) oraz dwóch na ziemiach wschodnich 
(administracji apostolskiej z siedzibą w Lubaczowie i diecezji lubelskiej). Obraz 
powrócił na szlak swego pielgrzymowania 18 czerwca 1972 r.  W tym dniu                         
w Radomiu odbyły się uroczystości rozpoczynające Peregrynację w diecezji 
sandomierskiej. Uwolnienie obrazu  było zasługą radomskich księŜy. Na kilka 
dni przed uroczystościami w Radomiu wywieźli oni potajemnie obraz 
nawiedzenia z Jasnej Góry. Od tego czasu peregrynacja kontynuowana była 
juŜ bez przeszkód w diecezjach: kieleckiej, administracji apostolskiej z siedzibą 
w Drohiczynie, diecezji łódzkiej, wrocławskiej, płockiej oraz archidiecezji 
gnieźnieńskiej. Ostatnim etapem wędrówki obrazu była diecezja 
częstochowska. 12 października 1980 r.  na Jasnej Górze odbyło się uroczyste 
naboŜeństwo dziękczynne za łaski nawiedzenia. 
  

NNAAWWIIEEDDZZEENNIIEE  MMAATTKKII   BBOOSSKKIIEEJJ  
CCZZĘĘSSTTOOCCHHOOWWSSKKIIEEJJ  

ww  DDEEKKAANNAACCIIEE  śśAARRNNOOWWSSKKIIMM  
z udziałem Ks. Biskupa ADAMA ODZIMKA: 

5 lipca (środa) – SŁAWNO 
11 lipca (wtorek) - SKÓRKOWICE 
13 lipca (czwartek) - MACHORY 
22 lipca (sobota) - WIELKA WOLA-PARADYś 
25 lipca (wtorek) - BEDLNO 
27 lipca (czwartek) – DĄBROWA n. CZARNĄ 
29 lipca (sobota) - śARNÓW 
30 lipca (niedziela) - WÓJCIN 
31 lipca (poniedziałek) – CHEŁSTY / ZDYSZEWICE 
4 sierpnia (piątek) – ZACHORZÓW 
 

 

Jaki obszar Polski nawiedziła kopia 
obrazu jasnogórskiego? Jakie owoce 
przyniosła peregrynacja obrazu? 
W ciągu ponad 23 lat pielgrzymowania Maryja 
nawiedziła przeszło 8000 kościołów i kaplic, 7150 
parafii . Wszędzie przygotowywano Jej przyjęcie 
godne Królowej Polski. Trasy przejazdu obrazu były 
specjalnie przystrajane, budowano powitalne bramy, 
przyozdabiano domy. Bogatej zewnętrznej oprawie 
towarzyszyło wewnętrzne skupienie i modlitwa. Nie 
sposób zliczyć łask wyproszonych przed 
wędrującym obrazem. Ojciec Święty Jan Paweł II  
tak pisał o duchowych owocach nawiedzenia: 
"Cieszy nas ten BoŜy plon długoletniej peregrynacji 
Matki BoŜej w naszych diecezjach i parafiach. Plon 
obfity w trwałe owoce, bo zrodzone z głębokiej 
przemiany wnętrza, pod działaniem łaski; w woli 
ochrony i rozwoju dobra, które staje się 
błogosławieństwem i siłą Ŝycia dla kaŜdego, kto 
dobro to uznaje za wartość nadrzędną...". Kilka dni 
po zakończeniu milenijnej peregrynacji obraz 
wyruszył w dalszą wędrówkę, ponownie nawiedził 
parafie stolicy. Wydarzenie to nazwano "misyjnym 
nawiedzeniem stolicy", poniewaŜ związane było                           
z organizowanymi w parafiach misjami. Wspaniałym 
darem Królowej Polski, ofiarowanym całemu 
narodowi polskiemu w jubileuszowym roku 600-lecia 
Jasnej Góry , była Jej wędrówka do wszystkich 
kościołów katedralnych na terenie kraju. Po raz 
drugi Maryja w kopii cudownego obrazu 
jasnogórskiego wyruszyła na spotkanie ze swoim 
ludem. Czas był ku temu niesprzyjający, gdyŜ 
nawiedzenie rozpoczęło się w parę miesięcy po 
ogłoszeniu stanu wojennego. Wszystkim było 
wówczas bardzo cięŜko, dlatego tak bardzo 
potrzebowaliśmy Jej obecności, Jej wiary i nadziei. 
Peregrynacja kopii obrazu jasnogórskiego 
rozpoczęła się 5 maja 1985 r.  Wszędzie tam, gdzie 
dotarł obraz nawiedzenia, gromadziły się tłumy ludzi. 
Dalszym owocem peregrynacji było tzw. "małe 
nawiedzenie" w parafiach kopii obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej wędrującej od domu do domu, od 
rodziny do rodziny. Podsumowując pierwsze 9 lat 
nawiedzenia, prymas Polski powiedział, Ŝe obraz: 
"dokonał wielkiego dzieła przemiany serc, 
olbrzymich nawróceń i oŜywienia Ŝycia religijnego. 
Stał się waŜnym i doniosłym czynnikiem 
przygotowania Polski na milenijne Te Deum Narodu 
oraz prawdziwym znakiem jedności Polski 
Tysiąclecia, Polski katolickiej ze Stolicą Piotrową". 
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I Komunia ŚwiętaI Komunia ŚwiętaI Komunia ŚwiętaI Komunia Święta    
21 21 21 21 mmmmajajajajaaaa `2006 `2006 `2006 `2006    

BoŜe CiałoBoŜe CiałoBoŜe CiałoBoŜe Ciało    
15 15 15 15 cccczerwzerwzerwzerwca ca ca ca `2006`2006`2006`2006    

 

 

 

KościółKościółKościółKościół parafialn parafialn parafialn parafialnyyyy w śarnowie  w śarnowie  w śarnowie  w śarnowie     
jest jednjest jednjest jednjest jednąąąą z najstarszych  z najstarszych  z najstarszych  z najstarszych     

świątyń świątyń świątyń świątyń katolickich w Polsce…katolickich w Polsce…katolickich w Polsce…katolickich w Polsce…    
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śarnowianie wielką czcią ota- 
czają wszelkie pamiątki zwią- 
zane z osobą Ojca Świętego, 
a szczególnie fotografie     
z Janem Pawłem II, wykona- 
ne podczas pobytu w Waty- 
kanie. Na zdjęciu – dr BoŜena 
Bernacka podczas spotkania 
z papieŜem w Bazylice św. 
Piotra w Rzymie… 

Przed wejściem do naszej parafialnego kościoła stanął pomnik, na 
którym umieszczono popiersie Ojca Świętego, papieŜa Jana Pawła 
II. Autorem rzeźby jest Stanisław Porzucek , zamieszkały w miejs- 
cowości Lesica (gmina Piekoszów, parafia Wierna Rzeka) w powie- 
cie kieleckim. Rzeźba jest wykonana z białego pińczowskiego 
piaskowca, natomiast postument z pochodzi z miejscowych, 
drobnoziarnistych, jurajskich kamieniołomów. Pomnik papieŜa, 
stojący przed wejściem do prastarej, Ŝarnowskiej świątyni, idealnie 
harmonizuje z murami neogotyckiego frontonu kościoła i wykonanej 
w okresie współczesnym dzwonnicy. Popiersie Jana Pawła II 
ufundowało pragnące zachować anonimowość małŜeństwo 
zamieszkałe w śarnowie, a ofiarodawcą surowca i wykonawcą 
cokołu oraz podstawy pomnika był Andrzej Kosek, właściciel 
jednego z okolicznych zakładów kamieniarskich. 

Obok wejścia do pra-  
wej bocznej nawy koś- 
cioła, juŜ w kilka tygod- 
ni po śmierci papieŜa 
umieszczona została 
pamiątkowa granitowa 
tablica z wizerunkiem 
Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Jej autorem 
jest Krzysztof Smyk , 
mieszkaniec Trojano- 
wic. Informacje o auto- 
rze oraz o tym waŜnym 
w Ŝyciu parafii wyda- 
rzeniu, zamieściliśmy 
przed rokiem – w nr 4 
„NICOLAUSA”. 
Pamiątkowa tablica 
oraz pomnik są wyra- 
zem wyrazem hołdu                   
i wielkiego oddania 
Ŝarnowskich parafian 
dla PapieŜa - Polaka. 
 

W imieniu czytelników naszego kwartalnika dziękujemy Stanisławowi Porzuckowi i Krzysztofowi 
Smykowi za upamiętnienie postaci Ojca Świętego i Ŝyczymy dalszych wspaniałych sukcesów...   
 

Kiedy odchodzi człowiek,  
blisko ść ulatuje jak ptak,  

w nurcie serca zostaje 
wyrwa,  

w któr ą się wdziera 
tęsknota.  

Tęsknota – głód blisko ści.  
Obraz nie zaspokaja,  

jest znakiem oddalenia. 
Odkupienie  

jest nieustann ą blisko ścią  
TEGO, KTÓRY ODSZEDŁ. 

 
Karol Wojtyła  
„Odkupienie” 
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Anna Wanda Bartczak (Basia Kozakówna) 
 

śARNÓW  PAMI ĘT A!  
Gdy młodość mi się śni, 
Pamiętam tamte dni, 
Znów jesteś z nami. 
I jak za dawnych lat, 
Wspomnień  
nadchodzi świat, 
Zasnuty mgłami. 
śarnów pamięta: 
Postać wysoką, 
Uśmiech przyjazny, 
Skromność 
I wiarę głęboką. 
KsięŜe Romanie! 
Gdybym taką moc miała, 
DuŜo bym dała, 
Byś znów tu wrócił 
Nasz Drogi 
Kapłanie! 
 

Minęło tyle lat, 
Nim poznał Ciebie świat, 
Twoje męczeństwo! 
Twój przykład daje nam, 
Jak masz uwierzyć sam 

W wiary  
zwycięstwo! 
śarnów pamięta: 
Twoje kazania, 
Jasełka, teatr, modlitwy  
i nauczania. 
Z Twojego siewu 
Patrioci wyrośli. 
Dziękujemy Bogu 
Za Ciebie wszyscy 
Dzieci  
i dorośli. 
 

 

Hen,  w góry ,  wysoko,  
Gdz ie  t rawa na ha l i ,   
Pod ąŜa z  odda l i  
Owieczek ze s to !  

P rowadz i  j e  Pasterz  
Przez  ska lne w ąwozy 
A s t rachu i  g rozy  
Nieznane mu z ło .  

Bo  m i ło ść  se rdeczna 
Dodaje  mu s i ł y  
I  t roska o  owce 
TeŜ  t rawi  Go wc i ąŜ .  

Na jwy Ŝsz e uczuc ia  
Cud tak i  sprawi ł y ,  
śe Dobrym Pasterzem 
Jes t  c i chy  ten  m ąŜ .  

 

Ballada o dobrym pasterzu  – Anna Wanda Bartczak (Basia Kozakówna)  

 
Lecz  razu  jednego,  
Gdy w iód ł  swo je  owce,  
Na dz ik ie  manowce,  
Zesz ła  jedna z  n ich .  

On wróc i ł  s i ę  za raz ,   
P rzez  ska ły  i  c ie rn ie  
I  szuka ł  j e j  w iern ie  
Przez  k i lka  ju Ŝ  dn i .  

A  gdy j ą  odna laz ł ,  
Zg łodn ia ł ą ,  bez  s i ł y  
To  u śmiech przemi ł y   
z  ob l i cza mu b i ł .  

N ie  zwleka ł  n i  chwi l i ,   
Bo  w iedz ia ł ,  Ŝe kona 
I  wz i ą ł  j ą  w  ramiona 
I  wraca ł  co  s i ł .  

 

Bo mi ło ść  se rdeczna 
Dodała  mu s i ł y ,  
I  t roska o  owce 
Trawi ła  go  wc i ąŜ  

Na jwy Ŝsz e uczuc ia   
Cud tak i  sprawi ł y ,   
śe Dobrym Pasterzem 
By ł  c i chy  ten  m ąŜ .  

I  ks i ądz  Roman Ko t la rz  
Spog l ąda dz i ś  z  N ieba,  
Czy Jego owczarn i  
Znów czego ś  n ie  t rzeba? 

A śarnów pami ę t a ,  
Wspomina Go wc i ąŜ  
Bo  Dobrym Pasterzem 
By ł  sk romny ten  m ąŜ .  

 

 

 

Od niedawna, prezbiterium kościoła zdobi 
wspaniały Ołtarz Soborowy. Mensa oraz 
obudowa jest wykonana z drewna dębowego, 
natomiast tzw. antypedium – z drewna lipowego. 
Płaskorzeźba przedstawia scenę Ostatniej 
Wieczerzy. Autorem ołtarza (tak, jak i aniołów                       
z drewna lipowego wokół tabernakulum) jest 
wspominany na sąsiedniej stronie – Stanisław 
Porzucek , rzeźbiarz z powiatu kieleckiego. 
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PPaammiięęccii  HHeennrryykkaa  CCiieeśślliikkaa……  

 

1 marca 2006 roku zmarł Ŝarnowianin HHeennrryykk  JJeerrzzyy  CCiieeśśll iikk  – 
Ŝołnierz Kampanii Wrze śniowej, dowódca placówki Armii Krajowej                        
w śarnowie, ostatni wła ściciel Kopalni Glinki Ogniotrwałej w śarnowie, 
współzało Ŝyciel Towarzystwa Przyjaciół śarnowa. śył prawie 90 lat. Był 
człowiekiem powszechnie znanym i bardzo szanowanym w śarnowie. 
Jego Ŝycie, b ędące odzwierciedleniem losów Polaków w okresie                               
II Rzeczypospolitej, okupacji hitlerowskiej i powoj ennego zniewolenia – 
zdecydowali śmy si ę zaprezentowa ć Czytelnikom „NICOLAUSA”, aby 
przybli Ŝyć posta ć tego szlachetnego i bardzo skromnego człowieka. 
Urodził się podczas I wojny światowej w dniu 30 lipca 1916 roku w śarnowie, 
jako syn Antoniego i Marianny z Brzozowiczów. Jego rodzice byli właścicielami  
miejscowej piekarni. Wraz z braćmi – Janem (zginął w czasie bombardowania 
śarnowa w 1939 r.) oraz Mieczysławem (Ŝołnierz AK ps. „Kruczek”, bestialsko 
zamordowany przez hitlerowców w maju 1944 r.) uczęszczał do Szkoły 
Powszechnej w śarnowie i Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława 
Kostki w Końskich. W czasie nauki był działaczem organizacji i stowarzyszeń 
patriotycznych, a takŜe m.in. był członkiem orkiestry młodzieŜowej. Maturę zdał 
w 1936 roku i dostał się na I rok Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Studia podjął jednak dopiero w roku 1937, bowiem zgłosił się na ochotnika na 
roczne przeszkolenie do wojska (tzw. Legia Akademicka). Niestety, wybuch                      
II wojny światowej zniweczył jego plany ukończenia studiów. 

Wcielony natychmiast do armii, bohatersko walczył z niemieckimi najeźdźcami, a Kampanię Wrześniową zakończył w okolicach 
Siedlec, w stopniu kaprala podchorąŜego. Okupację spędził w śarnowie, pomagając swemu ojcu prowadzić rodzinną firmę – Kopalnię 
Glinki Ogniotrwałej „Wesoła” w śarnowie oraz kamieniołomów „Skała”. Od momentu powrotu z wojny, natychmiast zainicjował 
tworzenie podziemnych organizacji niepodległościowych, skierowanych na walkę z okupantem. W Jego domu rodzinnym w śarnowie 
(u zbiegu ulic Przedborskiej i Polnej) mieściła się skrzynka kontaktowa – początkowo Związku Walki Zbrojnej, a później Armii 
Krajowej. Współorganizował struktury AK w śarnowie i został dowódcą miejscowej placówki. Kierował grupą miejscowych Ŝołnierzy 
AK, prowadził szkolenia dla przebywających w okolicy licznych oddziałów i m.in. odbierał zrzuty lotnicze z Anglii. Fakt prowadzenia 
prywatnego przedsiębiorstwa sprzyjał tej działalności. Częste wyjazdy słuŜbowe i wysyłki towarów do okolicznych miast sprzyjały 
kontaktom z innymi grupami AK i m.in. pozwalały takŜe przewozić i odbierać konspiracyjną pocztę. Placówka AK w śarnowie 
organizacyjnie podlegała 25 pp AK i wspierała go w działaniach wywiadowczych, dywersyjnych i bojowych. Grupa dysponowała 
pokaźnym arsenałem broni i sprzętu wojskowego. Gdy rozwiązano Armię Krajową, Henryk Cieślik otrzymał awans na stopień 
porucznika i KrzyŜ Virtuti Militari IV klasy (uznane dopiero po 1989 roku przez polskie władze wojskowe). Po wkroczeniu do śarnowa 
wojsk radzieckich, Henryka Cieślika natychmiast aresztowano i poddano brutalnym przesłuchiwaniom. Aby uniknąć uwięzienia – nie 
zdradziwszy ani swoich podkomendnych, ani miejsca kryjówki arsenału broni – tak, jak wówczas wielu innych, zdecydował się 
natychmiast wyjechać na ziemie odzyskane. W Jeleniej Górze podjął pracę jako ekonomista w państwowych przedsiębiorstwach. 

W niedalekiej Szklarskiej Porębie, poznał swoją przyszłą Ŝonę – Jadwigę 
Audykowską, córkę Józefa i Anny z domu Domm, repatriantów z Kresów 
Wschodnich (Stanisławów). 15 sierpnia 1948 roku w Szczecinie załoŜyli oni 
rodzinę, z której urodziło się dwoje dzieci (syn Lech, córka Marta). W tym 
samym roku Henryk i Jadwiga Cieślikowie zdecydowali się na powrót                               
w rodzinne strony, zwłaszcza, iŜ Antoni Cieślik postanowił przekazać swemu 
jedynemu Ŝyjącemu synowi Henrykowi – kopalnię glinki w śarnowie                               
(w pierwszych latach powojennych władze tolerowały prywatnych 
przedsiębiorców). Henryk i Jadwiga Cieślikowie zamieszkali w Końskich.  
Niestety, pod koniec 1949 roku kopalnię znacjonalizowano. Komunistyczne 
władze ówczesnej Polski bezprawnie zabrały dorobek Ŝycia całej rodziny. 
Nastały trudne czasy dla Henryka Cieślika, jako przedstawiciela „klasy 
posiadającej”, który nie mógł znaleźć odpowiedniej pracy. Ze względu na swoją 
przeszłość miał zamkniętą drogę do stanowisk, zaszczytów i godziwego Ŝycia. 
NaleŜało jednak utrzymać rodzinę. Podjął zatrudnienie – jako księgowy – 
początkowo w Koneckich Zakładach Przemysłu Terenowego, a później       
w Koneckich Zakładach Odlewniczych. W latach powojennych planował 
uzupełnić swoje wykształcenie i ukończyć rozpoczęte przed wojną studia. 
Niestety, władze skutecznie mu to uniemoŜliwiały. Dopiął jednak swego, ale 
dopiero po wielu, wielu latach. W wielu 56 lat wznowił przerwaną przed laty 
naukę w Szkole Głównej Planowana i Statystyki w Warszawie, a po upływie 
trzech lat zdobył dyplom z wyróŜnieniem. Później – będąc juŜ na emeryturze, 
bardzo aktywnie działał w środowiskach kombatanckich i pełnił odpowiedzialne 
funkcje społeczne. Był inicjatorem licznych uroczystości niepodległościowych                    
i patriotycznych w regionie, współzałoŜycielem Towarzystwa Przyjaciół 
śarnowa. Zmarł w Końskich, uroczyście poŜegnano go w tamtejszym kościele 
św. Anny, a potem z wielkimi honorami został pochowany – zgodnie ze swoją 
własną wolą – w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w śarnowie.  
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Zakończył się rok szkolny 2005/2006. Trwają tak długo oczekiwane, upragnione przez wszystkich wakacje. Niektórzy 
sobie na nie bardziej niŜ inni zasłuŜyli. To prymusi – najlepsi spośród ponad tysięcznej, ogromnej rzeszy uczniów                             
i słuchaczy Ŝarnowskich placówek oświatowych. Na prośby Naszych Czytelników zdecydowaliśmy się zaprezentować 
imiona i nazwiska nie tylko najlepszych ze wszystkich typów szkół gminy śarnów (otrzymujących cenzurki z tzw. „biało–
czerwonym paskiem”), ale i tych wszystkich, którzy osiągnęli bardzo dobre i dobre wyniki w nauce (w najstarszych 
klasach, przy nazwiskach tych najlepszych – podajemy średnie ocen, uzyskanych z wszystkich przedmiotów): 

SS ZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO DD SS TT AA WW OO WW AA   II MM ..   JJ UU LL II AA NN AA   BB AA RR TT OO SS ZZ EE WW II CC ZZ AA   WW   śś AA RR NN OO WW II EE   
Klasa Ia – Magdalena Grzybowska, Jan Kupis, Karolina Kania, Aleksandra Szczepocka, Izabela Zięba, Weronika Bogucka, Izabela Kwiecień, 
Jakub Pacyniak. Klasa Ib – Natalia Laskiewicz, Agata Szymczyk, Dominika Sołtys, Dariusz Madej. Klasa Ic – Grzegorz Gorzela, Arkadiusz 
Jakubowski, Szymon Kubiszewski, Anita Piwowarczyk. Klasa IIa – Ewa Jaworska, Małgorzata Leśniewska, Joanna Salamaga, Patrycja 
Sapelecka, Karolina Wieczorek, Jacek Wychowałek. Klasa IIb – Adam Jóźwik, Bartłomiej Wójcik, Karolina Kowalczyk, Dominik Stańczyk, Monika 
Dorofiejew. Klasa IIc – Julia Gołąb, Paweł Aleksandrowicz, Kacper Król, Monika Piwowarczyk, Karolina Ruszkiewicz, Robert Krzykowski, Ewelina 
Wolska. Klasa IIIa – Izabela Juźwik, śaneta Madej, Patrycja Mijas, Izabela Szymaszek, Szymon Nowak, Kamila Wójcik, Adam Wrzosek. Klasa IIIb 
– Sebastian Szewczyk, Ilona Jakóbczyk, Justyna Głowa, Dominika Kantor, Arkadiusz Zawisza, Dominik Ślązak. Klasa III c – Katarzyna 
BłaŜejewska, Izabela Bugała, Mateusz Jędrasik, Ewelina Rudnik, Aleksandra Wieczorek, Maciej Stępień. Klasa IVa – Angelika Mizera (5,6), Ewa 
Pacała (4,9), Dawid Skibiński (4,8), Mateusz Kowalczyk (4,8). Klasa IVb – Iwona Cisowska (5,0), Mateusz Słodkowski (4,9), Karolina Szkatulnik 
(4,9), Maciej Ryszka (4,7). Klasa IVc – Iwona Mularczyk (5,3), Karolina Kupis (5,1), Rafał Bielecki (4,9), Jakub Stańczyk (4,8). Klasa Va – Paweł 
Szczegielniak (4,9). Klasa Vb – Marta Paduszyńska (5,0), Aleksandra Tracz (5,0), Milena Sapelecka (4,8). Klasa V c – Eliza Kmiecik (4,9), Dawid 
Szewczyk (4,9), Michał Kubiszewski (4,8), Angelika Kmiecik (4,7). Klasa VIa – Barbara Wolska (5,1), Aneta Skibińska (5,0), Sylwia Cisowska (5,0), 
Edyta Gorzela (4,9), Dariusz Natkański (4,9). Klasa VIb – Paulina Wójcik (4,9), Małgorzata Polewczyk (4,8), Justyna Kamoda (4,7). Klasa VIc – 
ElŜbieta Pacyniak (5,2), Agnieszka Spasińska (5,2), Ewelina Kołtunowska (5,1), Karolina Biesiekierska (5,0). 

SS ZZ KK OO ŁŁ AA   PP OO DD SS TT AA WW OO WW AA   WW   KK LL EE WW II EE   
Klasa I – Sylwia Michałowicz, Martyna Rabęda, Justyna Szulc. Klasa II – Patrycja Jończyk, Joanna Antos, Angelika Lenart, Kinga Szymanek. 
Klasa III – Kinga Warych, Agata Kowalczyk, Ilona Stępniewska, Angelika Tomasik. Klasa IV – Honorata Kubat (5,0). Klasa V – Mariusz Jaroń 
(5,0). Klasa VI – Angelika Jasion (5,1), Marlena Sztandera (5,0), Kinga Mamrot (4,9). 

GG II MM NN AA ZZ JJ UU MM   WW   śś AA RR NN OO WW II EE   
Klasa Ia – Paulina Świderska, Marcin Skibiński, Milena Trzeźwińska, Karolina Kurkiewicz, Konrad Kurkiewicz, Kamila Chrzanowska, Piotr 
Karbownik, Katarzyna Wilk. Klasa Ib – Paulina Wójcik, Justyna Gierczak. Klasa Ic – Leszek Aleksandrowicz, Łukasz Gorzela, Krzysztof Kubat. 
Klasa Id – Milena Piątek, Grzegorz Nowacki, Karol Wojciechowski. Klasa IIa – Joanna Wolska, Agata Zelga, Kamil Marcinkiewicz, Ewa Ślązak, 
Rafal Natkański, Agnieszka Giermach. Klasa IIb – Agnieszka Stolarska, Anna Pacyniak, Alicja Wojciechowska, Beata Druszcz, Marta Wilk. Klasa 
IIc – Agata Świąder, Aneta Snochowska, Beata Kubat, Małgorzata Śmigielska. Klasa IId – Kamil Głąbała. Klasa IIIa – Agnieszka Jakubczyk (5,36 
– nagroda wójta gminy śarnów), Iwona Radosz (5,21), Marcin Bucewka (5,0), Julia Wolska, Anna Wójcik, Justyna Sznajder (dodatkowo 
wyróŜniona za pracę społeczną), Rafał Radosz, Izabela Szymańska, Irmina Jurek. Klasa IIIb – Klaudia BłaŜejewska (5,28), Iwona Pacyniak (5,28), 
Magdalena Szczegielniak (5,28), Łukasz Baranowski (5,21), Rafał Zelga (5,21), Magdalena Wnuk (5,07), Patryk Jęcek, Katarzyna Pacyniak, 
Izabela Wilk. Klasa IIIc – Michał Krzymiński (5,43 – nagroda Kazimierza „Bończy” Załęskiego dla najlepszego absolwenta), Joanna Godziątkowska 
(5,36 – nagroda Wójta gminy śarnów), Anna Brzeska, Dorota Brzeska, Magdalena Brzozowicz, Michał Wroński (wyróŜniony za pracę społeczną). 
Klasa IIId – Klaudia Wychowałek (5,0), Ewa Hernik. Klasa IIIe – Karolina Jach, Michał Trepkowski, Ariel Wilk. 

ZZ EE SS PP ÓÓ ŁŁ   SS ZZ KK ÓÓ ŁŁ   ZZ AA WW OO DD OO WW YY CC HH   WW   śś AA RR NN OO WW II EE   
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: klasa I – Katarzyna Mastalerz, klasa II – Kamila Trepkowska, klasa III – Ewa Mijas, Izabela Malicka, Anna 
Zagraba, Magdalena Smyczyńska. Liceum Profilowane: klasa I – Barbara Jankowska, Katarzyna Goworek, klasa II – Monika Łopuszyńska, klasa 
III – Łukasz Biegała. Szkoła Policealna dla Dorosłych (technik administracji): klasa I – Iwona Piotrowska, Wioletta Makowska, Iwona 
Chałubińska, Anna Witkowska, klasa II – Agnieszka Maćkowska, Ewa Rogulska (otrzymała nagrodę Starosty Opoczyńskiego dla najlepszego 
absolwenta ZSZ w śarnowie), Monika Langier, Małgorzata Piotrowska, Zofia Michalak. Szkoła Policealna dla Dorosłych (technik obsługi 
turystycznej): klasa I – Mariola Świąder, Marlena Smak, Anna Makuch, Anna Morawska, Anna Głowa, Beata Ciekanowska. Technikum 
Uzupełniające dla Dorosłych: Alina Wrzeszcz, Mariusz Wrzeszcz, Jadwiga Gorzela.  
 

 

Jednym z największych osiągnięć Ŝarnowskiej młodzieŜy w ostatnich latach było 
zdobycie przez Michała Krzymińskiego mandatu posła na Sejm Dzieci i MłodzieŜy… 

Wszystkim uczniom i słuchaczom serdecznie 
gratulujemy i Ŝyczymy samych sukcesów… 
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LLLLLLLLKKKKKKKKSSSSSSSS        śśśśśśśśaaaaaaaarrrrrrrrnnnnnnnnóóóóóóóówwwwwwww        
wwwwwwww        lllllllliiiiiiiiddddddddzzzzzzzzeeeeeeee        ooooooookkkkkkkkrrrrrrrręęęęęęęęggggggggoooooooowwwwwwwweeeeeeeejjjjjjjj         

 

Wyniki meczów rundy wiosennej:  
1 1 . 1 1 . 2 0 05  (m e c z  ro ze g r a n y  j es i e n ią )  
ZKS Włókniarz Zelów – LKS śarnów 4:2 (bramki: A. Sołtys, M. Szamburski)  
0 9 . 0 4 . 2 0 06  
LKS śarnów – LKS Mierzyn 1:1 (I. Wilk) 
1 5 . 0 4 . 2 0 06  
KP RKS Lechia 1923 Tomaszów Maz. – LKS śarnów 5:1 (U. Szczegielniak)  
2 3 . 0 4 . 2 0 06  
LKS śarnów – LKS Omega II Kleszczów 2:2 (Ł. Sadowski, U. Szczegielniak)  
3 0 . 0 4 . 2 0 06  
LKS Warta – Carbo Pławno – LKS śarnów 0:4 (U. Szczegielniak,                                    
A. Sołtys – 2, K. Bucewka) 
3 . 0 5 . 2 0 0 6  
GUKS Gorzkowice – LKS śarnów 1:1 (K. Bucewka) 
0 7 . 0 5 . 2 0 06  
LKS śarnów – LKS Czarnocin 2:2 (K. Bucewka, K. Zwierzy ński)  
1 4 . 0 5 . 2 0 06  
KS Skalnik Sulejów – LKS śarnów 1:1 (Ł. Sadowski) 
2 1 . 0 5 . 2 0 06  
LKS śarnów – MKS Pilica Przedbórz 0:1 
2 8 . 0 5 . 2 0 06   
LKS Błysk Aleksandrów – LKS śarnów 1:0 
0 4 . 0 6 . 2 0 06  
LKS śarnów – TS Szczerbiec Wolbórz 2:3 
1 0 . 0 6 . 2 0 06  
LKS Wola Krzysztoporska – LKS śarnów 3:2 (J. Wiktorowicz – 2) 
1 5 . 0 6 . 2 0 06  
LKS śarnów – KS Mniszków 4:1 (A. Sołtys, M. Augustyniak – 3) 
 

Tabela ligi okr ęgowej  
po zako ńczeniu sezonu 2005/2006 

 Klub Me- 

cze 

Pkt. Zw. Rem Por. Bilans  

bramek 

1. PILICA PRZEDBÓRZ 26 67 21 4 1 75 – 10 

2. SKALNIK SULEJÓW 26 60 18 6 2 64 – 18 

3. BŁYSK ALEKSANDRÓW 26 48 15 3 8 47 – 27 

4. OMEGA II KLESZCZÓW 26 44 14 2 10 59 – 51 

5. GORZKOWICE 26 40 12 4 10 47 – 34 

6. LECHIA TOMASZÓW 26 37 11 4 11 50 – 43 

7. LKS CZARNOCIN 26 37 11 4 11 36 – 46 

8. WOLA KRZYSZTOPORSKA 26 37 10 7 9 29 – 34 

9. WŁÓKNIARZ ZELÓW 26 32 9 5 12 36 – 42 

10. LKS MIERZYN 26 32 8 8 10 27 – 30 

11. LKS śARNÓW 26 32 9 5 12 42 – 45 

12. KS MNISZKÓW 26 27 8 3 15 23 – 49 

13. SZCZERBIEC WOLBÓRZ 26 21 5 6 15 18 – 47 

14. WARTA PŁAWNO 26 1 0 1 25 16 – 93 

Pilica Przedbórz awansowała do IV ligi, natomiast KS Mniszków, 
Szczerbiec Wolbórz i Warta–Carbo Pławno – zostały zdegradowane 
do klasy „A”. 

ZZee  zzmmiieennnnyymm  sszzcczzęęśścciieemm  – w sezonie 2005/2006 – toczyły się rozgrywki piotrkowskiej ligi okręgowej                              
z udziałem LKS śarnów. Runda jesienna zakończyła się wielkim sukcesem, Ŝarnowianie zajmowali po niej bardzo dobre                                
7 miejsce, osiągając 7 zwycięstw i 7 poraŜek. Jesienią zdobyli 21 punktów, a bilans bramek wynosił 22-24. LKS śarnów – będący 
beniaminkiem rozgrywek – grał bez Ŝadnych kompleksów z najlepszymi. śarnowscy piłkarze – wspierani bardzo wielką grupą 
fantastycznych kibiców (jakich mogą pozazdrościć nawet kluby III i II-ligowe) byli bardzo groźni dla renomowanych i o wiele 
bardziej utytułowanych druŜyn. Obserwatorzy z OZPN w Piotrkowie Tryb. byli zaskoczeni tak dobrą postawą Ŝarnowskiej 
druŜyny, a miejscowi kibice i sympatycy sportu bardzo dumni z piłkarzy. Niestety, runda wiosenna nie była juŜ aŜ tak udana, choć 
piłkarze w kaŜdym meczu grali bardzo ofiarnie i z wielkim zaangaŜowaniem. Serdecznie im za wszystko dziękujemy… Wiosną 
Ŝarnowianie tylko dwa razy zwycięŜali, pięć spotkań zremisowali, a pięć razy schodzili boiska pokonani. W całym sezonie zespół 
zdobył 32 punkty, zdobywając 42 bramki i tracąc ich 45. W efekcie druŜyna zajęła 11 miejsce na 14 druŜyn w lidze okręgowej, 
dzięki udanemu finiszowi broniąc się jednak przed degradacją do klasy „A”. Wierzymy, iŜ przyszły sezon będzie jednak o wiele 
bardziej udany, nasi piłkarze w lidze okręgowej będą odnosić efektowne zwycięstwa i przysporzą – zawsze bardzo licznie 
gromadzącym się kibicom – wielu wspaniałych i niezapomnianych wraŜeń.  
 

SKŁAD DRUśYNY 
(alfabetycznie):  

Łukasz AUGUSTYNIAK,  
Michał  AUGUSTYNIAK,   

Adam BOCIEK,  
Kami l  BUCEW KA,  

Grzegorz BUGAŁA,  
Paweł  GŁUSZEK,  

Rafa ł  MOSKALCZYK,  
Michał  PAPIERNIK,   

Jacek PRZYBYŁA,   
Marc in  PRZYBYŁA,  

Łukasz SADOW SKI,   
Marc in  SIEROŃ ,   

Tomasz SIEROŃ ,   
Ar tur  SOŁTYS,  

Mac ie j  SZAMBURSKI,   
Urban SZCZEGIELNIAK,  

I reneusz W ILK,   
Hubert  W IKTOROW ICZ, 

Jaros ław W IKTOROW ICZ, 
Rafa ł  ZIELIŃSKI (kapi tan) ,   

Konrad ZW IERZYŃSKI.  
Trenerem zespołu jes t   

Zb ign iew SKOCZYLAS,   
a  k ierownik iem druŜyny  
Marc in  BARANOW SKI.  
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PPPPPPPPoooooooommmmmmmmoooooooocccccccc        ddddddddllllllllaaaaaaaa        MMMMMMMMiiiiiiiicccccccchhhhhhhhaaaaaaaałłłłłłłłaaaaaaaa        WWWWWWWWiiiiiiiillllllllkkkkkkkkaaaaaaaa        
Zwracamy się z prośbą do wszystkich czytelników „NICOLAUSA” o pomoc w leczeniu                    
9-letniego Michała Wilka z śarnowa . Michał jest bardzo pogodnym, uśmiechniętym                                       
i powszechnie lubianym chłopcem, cieszącym się Ŝyciem i wzbudzającym sympatię 
wszystkich. Niestety, w listopadzie 2003 roku wykryto u niego choroby: Reclinghausena    
Q 85, nowotwór – Glejak nerwów II i skrzyŜowania nerwów wzrokowych C 72 oraz Kifoza                   
i skolioza M 40 M 41. Michał jest leczony w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 
Kilkukrotnie poddano go chemioterapii, lecz dotychczasowe leczenie przynosi bardzo 
znikome efekty. Pomimo trudności, jakie los stawia na drodze tego dziecka, jest on nadal 
radosny i bardzo dzielny. W maju 2006 roku przystąpił do I Komunii Świętej. Po wakacjach 
– w roku szkolnym 2006/2007, będzie uczniem III klasy Szkoły Podstawowej im. Juliana 
Bartoszewicza w śarnowie. Bardzo pilnie się uczy, aby nie dać po sobie poznać jak cięŜko 
jest Ŝyć, kiedy tak cięŜko doświadcza go los i tak realne wydaje się być widmo śmierci… 
Zaistniała moŜliwość leczenia Michałka w klinice za granicą, lecz koszty tej kuracji są 
bardzo wysokie i rodzice nie mogą juŜ sami pomóc swojemu ukochanemu dziecku… 
Prosimy o pomoc w leczeniu Michała. KaŜda, nawet najdrobniejsza wpłata, pozwoli 
podarować mu radość i przedłuŜy nadzieję na Ŝycie… 
Numer konta bankowego, na które moŜna wpłacać dowolne kwoty pienięŜne dla Michałka: 

P K O  B P  S . A .  I I I  O / Ł ó d ź  
8 4  1 0 2 0  3 3 7 8  0 0 0 0  1 0 0 2  0 0 1 1  2 0 0 3  

z  d o p i s k i e m :  D l a  M i c h a ł a  W i l k a  
 

 
 
 
 
Oprócz dru Ŝyny seniorów, w śarnowie funkcjonuj ą równie Ŝ ddwwiiee  ddrruuŜŜyynnyy  mmłłooddzziieeŜŜoowwee. DruŜyny złoŜone z chłopców 
14- i 15-letnich grają w ligach młodzieŜowych „KUCHAR”  i „MICHAŁOWICZ” , a organizacją rozgrywek zajmuje się 
Okręgowy Związek Piłki NoŜnej w Piotrkowie Tryb. Obydwie druŜyny spisują się bardzo dobrze i godnie reprezentują 
śarnów w regionie. PoniŜej prezentujemy tabele rozgrywek na koniec sezonu 2005/2006: 

ROCZNIK 1992 
Klasa „KUCHAR”, grupa II 

L.p. Klub Punkty Bramki 
1. LKS Lubochnia 49 59-19 
2. LKS Sławno 36 47-36 
3. LKS Czarnocin 34 28-19 
4. LKS Dzielna 33 44-33 
5. KS Skalnik Sulejów 30 31-27 
6. LKS śarnów 29 41-28 
7 UKS Orlik Ujazd 28 38-44 
8. RKS Lechia Tomaszów 27 33-45 
9. Włókniarz Moszczenica 19 22-47 

10. LKS Białaczów 18 28-47 
11. LKS Błysk Aleksandrów 13 25-58 

 

Skład dru Ŝyny:   
Dominik KOLBUS, Michał STAŃCZYK (kapitan), Marcin PALUS, 
Adam SZYMAŃSKI, Jarosław KOWALSKI, Karol BRZOZOWICZ, 
Andrzej NAWROCKI, Marcin WILK, Marcin MARGIELEWSKI, 
Tomasz STRYCHALSKI, Damian WILK, Mateusz GARUS, Michał 
LASOTA, Mateusz BRZESKI, Maciej WAŃTUCH, Leszek 
ALEKSANDROWICZ, Artur WOLSKI, Patryk NOWAK, Konrad 
KURKIEWICZ i Mateusz FLORCZYK. 

ROCZNIK 1991 
Klasa „MICHAŁOWICZ” 

L.p. Klub Punkty Bramki 
1. UKS ZSP nr 1  

Mechanik Radomsko 
54 98-11 

2. RKS Lechia Tomaszów 46 105-20 
3. LUKS Gomunice 32 59-33 
4. KS ParadyŜ 30 50-39 
5. LKS śarnów 28 39-50 
6. KS Concordia II Piotrków 19 48-68 
7 GLKS Zjednoczeni Bełchatów 18 33-50 
8. LZS Mierzyn 15 36-86 
9. PKS Polonia Piotrków 9 29-76 

10. TS Szczerbiec Wolbórz 8 26-90 
 

Skład dru Ŝyny:   
Mateusz KOWALSKI, Rafał JUREK, Piotr KWIECIEŃ, Adam 
WRONKOWSKI, Damian SIKORA, Michał RUSZKIEWICZ 
(kapitan), Krzysztof WOJDAŁA, Michał FORNAL, Mateusz 
FORNAL, Bartłomiej WAŃTUCH, Jarosław JAKUBCZYK, Maciej 
LASOTA, Arkadiusz PIASECKI, Norbert SKALSKI i Przemysław 
SIEROŃ. Trenerem obydwu Ŝarnowskich druŜyn młodzieŜowych 
jest Jarosław WIKTOROWICZ. 

 

 



Kwartalnik
Parafii św. Mikołaja

w Żarnowie i Towarzystwa
Przyjaciół Żarnowa

Krzysztof Nawrocki
Redakcja

ZZeessppóółł SSzzkkóółł ZZaawwooddoowwyycchh
ww ŻŻaarrnnoowwiiee
ul. 17 stycznia 15 26-330 ŻARNÓW
tel. (0-44)7361466 http://zszzarnow.republika.pl zszzarnow@poczta.onet.pl
o g ł a s z a n a b ó r k a n d y d a t ó w d o k l a s p i e r w s z y c h w r o k u s z k o l n y m 2 0 0 6 / 2 0 0 7

Oferujemy bezpłatne kształcenie w systemie wieczorowym i zaocznym w następujących typach szkół:

Technikum Uzupełniające dla dorosłych
Zawód (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej):

· technik technologii żywności

Szkoła Policealna dla dorosłych
Zawody (na podbudowie szkoły średniej – nie jest wymagana matura):

· technik administracji
· technik prac biurowych

· technik informatyk
· technik obsługi turystycznej

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące (na podbudowie dawnej szkoły podstawowej i gimnazjum)
Okres kształcenia – 3 lata Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele

Z A P R A S Z A M Y …

Niniejszy nr kwartalnika
został wydany

dzięki pomocy finansowej
Starostwa Powiatowego

w Opocznie
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