Paradiso!

Nr 5-6(43-44)
lmaj-czerwiec)

2017

Miesięcznik Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu

W numerze:
Piękna Pani z Fatimy
Mistrzowie Polski
Opowieść o miłości
... książki, filmy i inne atrakcje!

2 Paradiso! — nr 5-6(43-44)/2017 (maj-czerwiec 2017)

Rysunek na okładce – Misia, lat 9

www.paradiso.filipini.radom.pl

nr 5-6(43-44)/2017 (maj-czerwiec 2017) —

Spis treści

Drodzy Czytelnicy Paradiso!
Święty Filip Neri zachęcał, aby głęboko
wchodzić w ranę boku Jezusowego, dotykając
Jego serca, gdzie znajdziemy pokój i ukojenie.
Rytm powtarzanych słów:
Serce Jezusa, zmiłuj się nad
nami wprowadza w tajemnice Boga i człowieka. Napawa
nadzieją, że serca nasze są na
wzór serca Jezusa.
Dawniej w domach królowały obrazy z otwartymi
sercami Maryi i Jezusa, zazwyczaj odchylone od ściany,
jakby miały za zadanie ogarnąć cały dom i jego mieszkańców. Przy tej wyjątkowej reminiscencji pozostaje jednak wątpliwość, czy
ewokowany obraz to tylko sentyment wspomnienia domu dziadków, czy może mocne ich
świadectwo, z którego wyrośli męczennicy,
jak choćby kapłani ziemi radomskiej, słudzy
według serca Bożego.
Mamy świadomość przecież, że serce nie
jest tylko jednym z ważnych organów człowieka. Nade wszystko kryje w sobie wiele
symboli. Dobrze widzi się sercem, nim wyraża się miłość, w nim lokuje się sumienie. Istotne jest również to, gdzie spocznie serce, gdy
przestanie bić. Gdzie jest złożone serce Jana
III Sobieskiego, Chopina, Piłsudskiego czy bł.
ks. Jerzego? Gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Kiedyś góral w Dolinie Chochołowskiej, po
odmowie zamówienia powozów dla młodzieży, powiedział do organizatora, że zamiast
serca ma sakiewkę. Ten szybko zripostował,
iż po śmierci przekazuje mu je w darze!
Bóg patrzy na serce człowieka. Zwykłym
organem i poetyckim pomieszczeniem dla
wszelkich uczuć jest ono bez łaski Boga.
Z Jego pomocą staje się jednak mieszkaniem
nie tylko doczesnym, ale i wiecznym. Niech
zawołanie bł. kard. Jana Henryka: serce do serca przemawia wprowadzi nas w dialog Boga
z człowiekiem i człowieka z Bogiem.
Może poza czerwcem i każdym pierwszym
piątkiem miesiąca warto odmówić litanię do
Najświętszego Serca Jezusa z pokornym wezwaniem: zmiłuj się nade mną, grzesznikiem!
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Piękna Pani z Fatimy

R

ks. Piotr Woszczyk COr

ok 2017 w Polsce jest bogaty w piękne jubileuszowe obchody. Oto mija 300 lat od koronacji najbardziej znanego obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej i 140 lat od jedynych
uznanych przez Kościół objawień Matki Bożej w naszym kraju w Gietrzwałdzie. Wpisujemy się w ten
sposób również w obchody objawień Maryi w Fatimie
w Portugalii. Był 13 maja 1917 roku. Troje pastuszków:
Łucja, Hiacynta i Franciszek pilnowało owiec pasących
się na łące w pobliżu zbocza Cova da Iria. Łucja, która
żyła z nich najdłużej i została później siostrą zakonną,
wspomina to wydarzenie następująco:
Zaczęliśmy schodzić ze zbocza, poganiając owce w stronę
drogi. Kiedy doszliśmy mniej więcej do połowy zbocza, blisko
dużego dębu, zobaczyliśmy błyskawicę, a po zrobieniu kilku
kroków dalej, ujrzeliśmy na skalnym dębie Panią w białej
sukni, promieniującą jak słońce. Potem Nasza Droga Pani
powiedziała:
— Nie bójcie się! Nic złego wam nie
zrobię!
— Skąd Pani jest? — zapytałam.
— Jestem z Nieba!
— A czego Pani ode mnie chce?
— Przyszłam was prosić, abyście tu
przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy,
dnia 13 o tej samej godzinie.
— Czy ja także pójdę do nieba?
— Tak!
— A Hiacynta?
— Też!
— A Franciszek?
— Także, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. Czy
chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia,
które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzeszników?
— Tak, chcemy!
— Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą!
Maryja według swoich słów objawiała się dzieciom do
13 października 1917 roku. Dzisiaj trzeba śmiało przyznać, że to był opatrznościowy czas, który miał też przygotować duchowo świat na zalew komunizmu zaczęty od
rewolucji październikowej w Rosji. W czasie tych objawień często przejawiały się słowa o pokucie, nawróceniu
i codziennym odmawianiu różańca, w której to modlitwie Matka Boża widziała ratunek dla świata, tym bardziej
wtedy, kiedy trwała jeszcze I wojna światowa. Dzięki tym
objawieniom powstaje nabożeństwo pierwszych sobót
miesiąca wynagradzających grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi oraz modlitwa dołączona później
do różańca:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas
od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie
dusze do nieba i dopomóż
szczególnie
tym, które najbardziej
potrzebują Twojego
Miłosierdzia.
Przy tej okazji
nie można nie wspomnieć o wydarzeniu z życia św. Jana
Pawła II związanym
z rocznicą objawień
fatimskich, kiedy to
pamiętnego 13 maja
1981 roku na Placu
św. Piotra w Rzymie
zawodowy zabójca,
Turek Mehmet Ali
Agca dokonał zamachu na papieża.
Po postrzale Ojciec
Święty został przewieziony do polikliniki Gemelli, gdzie poddano go sześciogodzinnej operacji. Spędził na rehabilitacji w szpitalu 22
dni. Dokładnie w rok po zamachu papież udał się w swą 11
Podróż Apostolską do Fatimy. Złożył hołd i podziękowanie Matce Bożej Fatimskiej za ocalenie. Ojciec Święty głęboko wierzył, że to właśnie Jej zawdzięcza życie. — Jedna
ręka strzelała, a inna kierowała kulę — mówił wtedy papież. A on sam stał się do końca życia niejako apostołem
modlitwy różańcowej pozostając w ten sposób wiernym
przesłaniu fatimskiemu. On wiedział, że ta modlitwa ma
wielką moc.
Może dlatego jego przyjaciel, Sługa Boży abp Fulton John
Sheen mówił:
Proszę was, zacznijcie mówić różaniec i odmawiajcie go
przez trzydzieści dni. Nie odpowiadajcie mi: „Jak mogę się
modlić, kiedy brak mi wiary”. Bo gdybyście zagubili się beznadziejnie w lesie, to choćbyście i wątpili w to, czy ktoś jest w pobliżu, wołalibyście jednak z całych sił. A więc zacznijcie wołać.
Zacznijcie się modlić. Będziecie zaskoczeni: Maryja odpowie
— ręczę wam.
A ja powtórzę za św. Filipem Neri:
Aby coś dobrze rozpocząć i jeszcze lepiej ukończyć, nieodzowne jest nabożeństwo do Maryi, Bożej Matki. Miejcie
nabożeństwo do Matki Bożej, miejcie nabożeństwo do Maryi,
wiem, co mówię.
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Hieronim

P

ks. Michał Krawczyk

ierwsze skojarzenie, jakie wiele osób wiąże został słuchaczem i przyjacielem św. Grzegorza z Nazjanzu.
z osobą św. Hieronima, to tłumaczenie Pisma W 382 roku przeniósł się do Rzymu, gdzie został sekretarzem
Świętego na język łaciński (Wulgata). Byłoby i doradcą papieża Damazego. Ojciec Święty zachęcił Hieronima,
to jednak zbyt mało, gdybyśmy w obecnych aby dokonał nowego przekładu łacińskiego tekstów biblijnych
czasach sprowadzali jego posługę tylko do roli tłuma- z racji duszpasterskich i kulturalnych. Po śmierci papieża Damacza. On nie tylko znał słowo natchnione, ale przede zego Hieronim w 385 roku udał się w pielwszystkim starał się żyć według wskazań Biblii, pomimo, grzymkę do Ziemi Świętej oraz do Egiptu.
że miał trudny i porywczy charakter.
W 386 roku zatrzymał się w Betlejem. ZorHieronim urodził się w Strydonie (Dalmacja) ok. 347 roku ganizował tam życie mnisze w klasztorach
w rodzinie chrześcijańskiej. Był gruntownie wykształcony, stu- (3 żeńskie i 1 męski) założonych przez padiował w Rzymie. Zdobył bardzo dobrą znajomość retoryki trycjuszkę rzymską Paulę. Wykładał tam,
oraz łacińskiej literatury klasycznej. W 366 roku przyjął chrzest w przyklasztornej szkole, Pismo Święte
z rąk papieża Liberiusza. Pragnieniem Hieronima było wieść ży- i klasyków. Hieronim w Betlejem pozostał
cie ascetyczne. W tym celu udał się do Akwilei, gdzie dołączył aż do śmierci. Zmarł w swojej celi, w poblido grupy gorliwych chrześcijan, skupionych wokół biskupa Wa- żu groty Narodzenia 30 września 419 (lub
leriana. W tym czasie zapoznawał się z dziełami autorów wcze- 420) roku.
snochrześcijańskich: Tertuliana, Cypriana, Hilarego z Poitiers.
Hieronim zyskał największą sławę dzięPo kilku latach wyjechał do Antiochii, gdzie doskonalił zna- ki pracom nad tekstem Biblii oraz przejomość języka greckiego, zaczął uczyć się języka hebrajskiego. kładom dzieł greckich ojców Kościoła na język łaciński. Jego
Następnie udał się na Pustynię Chalcydyjską, gdzie prowadził tłumaczenie Pisma Świętego stało się w późniejszym czasie
przez trzy lata życie pustelnicze. Dzięki medytacji, samotności oficjalnym tekstem tłumaczenia w Kościele katolickim. W swoi kontaktowi ze Słowem Bożym zaczęła wzrastać w nim wraż- ich pismach dogmatyczno-polemicznych wskazywał na błędne
liwość chrześcijańska. Jak sam zapisał w jednym z listów, mo- nauki heretyków. Ukazywał wielką wartość literatury chrześcimentem przełomowym w jego życiu był sen, podczas którego jańskiej. Pisał także biografie mnichów, wskazując w ten sposób
widział siebie biczowanego przed obliczem Boga za to, że jest chrześcijanom ideał życia monastycznego.
zwolennikiem „Cycerona, a nie chrześcijaninem”. Od tego czasu
Święty Hieronim uczy nas kontaktu i osobistego dialogu
ze Słowem Bożym. Przypominał nam, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością
Chrystusa”. Dzięki Bożemu Słowu możemy budować wspólnotę Kościoła. Dlatego tak ważne
jest, aby to Pismo Święte czytać i interpretować
we wspólnocie Kościoła. Hieronim w jednym ze
swoich listów zostawił taką oto zachętę dla chrześcijan: „Starajmy się na ziemi nauczyć tych prawd,
których wartość przetrwa również w niebie”.
W liturgii Kościoła wspomnienie św. Hieronima jest obchodzone 30 września. W ikonografii
przedstawiany jest w szacie pokutnej, jako obnażony starzec lub w stroju kardynalskim (godność
ta za życia świętego nie istniała, jest tak przedstawiany na znak szacunku). Jego atrybutami są:
lew leżący u stóp świętego (wg legendy Hieronim
wyjął cierń z łapy lwa, od tego czasu zwierzę nie
opuszczało świętego), bicz, czaszka, kamienie
(przypominają o jego życiu pokutnym), gołębica
(jako symbol Ducha Świętego, który udziela natchnienia tłumaczącemu Boże Słowo), gliniana
lampa (symbol Słowa Bożego), krzyż (symbol
porzucił literaturę świecką i poświęcił się studium Pisma Świę- modlitwy, rozmyślania, umartwienia), księga, okulary, pióro
tego. W 378 roku wrócił do Antiochii, gdzie przyjął święcenia pisarskie, rylec, tabliczka, pulpit (nawiązują do pisarskiej dziakapłańskie. Rok później udał się do Konstantynopola, gdzie łalności świętego).
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Mistrzowie Polski

P

ks. Karol Warchoł COr

owołaniem każdego człowieka jest świętość, upodabnianie się do naszego Ojca w Niebie. Ten cel
naszego życia realizujemy poprzez różne drogi
wzrostu naszego człowieczeństwa, mamy możliwość rozwijać swą duchowość i być bliżej Boga w bardzo
wielu różnorodnych wspólnotach modlitewnych i formacyjnych. Dla chłopców jest to m.in.
droga służby przy ołtarzu jako ministrant czy lektor. To droga stawania
bardzo blisko tajemnic wiary, szczególnie obecności Boga w sakramencie
Eucharystii. Ta służba pozwala być
blisko Boga, uczy słuchać Jego słowa
i wypełniać je w swoim życiu. Ministrant pozwala także innym uczestnikom liturgii lepiej rozumieć znaki
sakramentalne, wsłuchać się w Boże
słowo, a piękna liturgia jest uwielbieniem Pana Boga. Taka jest podstawowa płaszczyzna bycia
ministrantem czy lektorem.
W naszej wspólnocie parafialnej możemy cieszyć się obecnością przy ołtarzu wielu ministrantów i lektorów, ich pobożnością i piękną służbą liturgiczną podczas różnych uroczystości

i w dni powszednie. Jako młodzi ludzie rozwijają także swoje
różne pasje i zainteresowania. Popularną formą spędzania wolnego czasu młodzieży jest np piłka nożna. Ten sport jest też często okazją do spotkań ministrantów i lektorów. Wartość sportu
i pracy drużynowej doceniało w swojej pracy formacyjnej także
wielu świętych. Korzystający z duchowości św. Filipa w pracy
z młodzieżą św. Jan Bosko mawiał: „gdy boisko jest żywe, diabeł jest martwy”. Patronem piłkarzy jest zaś jeden ze świętych
filipinów – św. Alojzy Scrosoppi COr. Ministranci naszej parafii
również często spotykają się na boisku lub sali gimnastycznej,
aby rozwijać się także na płaszczyźnie sportowej.
W duszpasterstwie ministrantów stwarzane są też różne
okazje do rozgrywek piłkarskich. Przeznaczone dla środowiska służby ołtarza ogólnopolskie pismo „Króluj nam Chryste”
(KnC) już od 12 lat zaprasza przedstawicieli wszystkich polskich diecezji na Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC. To wydarzenie gromadzi co roku na początku maja przynajmniej tysiąc, a w tym
roku prawie 2 tysiące ministrantów z całej Polski. Przeżywają przede wszystkim wymiar wspólnoty młodych, którzy są
w służbie Bogu przy ołtarzu.
Mistrzostwa to dwudniowe rozgrywki w trzech kategoriach wiekowych, na kilkunastu halach sportowych, wyłania-
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jące kolejnych mistrzów. Nasi ministranci byli obecni na etapie ogólnopolskim po raz pierwszy w Elblągu w 2010 r., skąd
przywieźli tytuł wicemistrzów Polski w kategorii ministrantów.
W kolejnych latach na finałach ogólnopolskich także mieliśmy
reprezentantów parafii z różnych kategorii wiekowych, niestety już z dalszymi pozycjami. Jednak rozbudzony pierwszym sukcesem
apetyt stale dopingował do pracy, by
zostać mistrzem Polski. Skład zawodników z 2010 r., którzy byli w Elblągu, to
główna część składu drużyny parafialnej, która pojechała także w tym roku
na etap finałowy. Oto oni: Dawid Świątkowski, Jarosław Pochylski, Piotr Chęć,
Mikołaj Kołodziejski, Filip Patynowski,
Adrian Ciepielewski, Mateusz Kunert,
Patryk Tadej, Mateusz Pałczyński, Piotr
Pacyna.
Do Częstochowy wyruszyliśmy
dzień przed rozpoczęciem mistrzostw.
Po dotarciu do naszego domu i małym
relaksie przed wymagającymi dniami,
odwiedziliśmy podczas wieczornego
Apelu Maryję Jasnogórską. Naszej Matce i Królowej przedstawiliśmy intencje,
prosząc o pomoc w zdobyciu mistrzostwa. Pamiętamy też stale o jednym
z lektorów – Kamilu Wurmańskim, którego w 2015 r.
dotknęła poważna choroba.
Prosiliśmy o jego powrót
do zdrowia. Nasze mecze
przeżywane są z hasłem
„Gramy dla Kamyka”. Obec-
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ni w drużynie maturzyści prosili też o pomoc w egzaminach dojrzałości.
Pierwszy dzień rozgrywek rozpoczynała wspólna
Msza św. Przewodniczył jej abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, a wcześniej rektor seminarium radomskiego. Umocnieni słowem pasterza i posileni pokarmem
duchowym pierwszego dnia rozgrywaliśmy mecze na hali
położonej w miejscowości Konopiska pod Częstochową.
Faza grupowa pokazała mocne i słabe strony drużyny.
Ostatecznie awansowaliśmy do fazy finałowej rozgrywanej w systemie pucharowym.
Dzień finałów rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bpa Antoniego Długosza, znanego m. in. z telewizyjnego programu ZIARNO. Mecze naszej drużyny odbywały
się tym razem na „Hali Sportowej Częstochowa”. Tego dnia
nie można było przegrać, jeśli chciało się zostać mistrzem.
Na etapie 1/16 byliśmy pierwszą drużyną, która strzeliła
bramkę w meczu, w 1/8 spotkaliśmy się z dotychczasowym dwukrotnym mistrzem Polski – drużyną z Opatowa.
Wynik ćwierćfinału wyłonił się po strzałach karnych. Najwięcej goli padło w półfinale, wygranym 3:1. Wszystkie te
mecze rozgrywane w dosyć krótkich odstępach czasu jakby trochę zaskakiwały, a jednocześnie czyniły pełny sukces
coraz bliższym. W finale zmierzyliśmy się z drużyną z Czarnej
Tarnowskiej. Mecz pełen ładnych akcji i strzałów na bramki zakończył się naszym zwycięstwem 1:0. Trzeba zauważyć dobrą
grę obrońców oraz strzegącego bramki Mikołaja Kołodziejskiego, którzy w całych rozgrywkach stracili tylko 6 bramek. Atak
przyniósł w sumie 11 bramek, najlepiej
strzelali: Piotrek Chęć (w tym finałowa
bramka) i Patryk Tadej.
Głód sukcesu cały czas był obecny,
ale po kilku latach może zbyt porywczej
walki, ten głód tym razem prowadziła
już bardziej pokora i spokój. Stracone
bramki nie osłabiały ducha walki, a zyskane punkty nie usypiały skupienia na
dalszej grze i końcowym celu. Właśnie
ta postawa, w połączeniu z umiejętnościami zawodników, przyniosły tak bardzo upragniony sukces i tytuł mistrza
Polski. Cieszy on tym bardziej, że rodził
się wśród różnych przeszkód i trudności w przygotowaniu wyjazdu.
Zwycięstwo dało wielką radość,
ale myślę, że także świadomość, iż wielkie i trudne rzeczy są naprawdę możliwe
do osiągnięcia. Praca na boisku i sukcesy
uczą także wytrwałości i ufnego dążenia
do celów, z których największym jest nasza świętość.
Chcemy podziękować
Bogu za ten sukces, ale także za dobrych ludzi, którzy
pomogli nam zrealizować
udział w tych mistrzostwach.
Króluj nam Chryste!!!
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Cienie macierzyństwa

N

Maja Janczykowska-Kuna

ancy Felipe Russo pisała, że macierzyństwo pozostaje powinnością i uznaje się je za centralny wyróżnik w definicji dorosłej kobiety. Każda z nas powinna zostać matką – jest to naturalna funkcja płci
pięknej pozostawiona poza wyborem każdej z nas. Wiąże się to
z kolejnym przekonaniem – o jakości macierzyństwa stanowi
ilość dzieci i czas im poświęcony. Jest to jednak kwestia, której
nie da się potraktować tylko w sposób teoretyczny. Zdarza się
często, że bycie matką jest najtrudniejszym z życiowych doświadczeń.
Co kryje się w wyznaniu miłości? Co musi
się wydarzyć, by rodzic przestał być dla swojego dziecka autorytetem? W intymnym dialogu,
który proponuje nam Łoziński, znajdują ujście
dawne urazy i długo skrywane emocje. Terapeuta zabiera bohaterki projektu – matkę i córkę
– w podróż ku polepszeniu relacji. Ten zaplanowany proces, któremu kobiety się poddają ma naprawić ich relacje.
Bohaterki projektu jednego z wybitniejszych
dokumentalistów naszych czasów ufając, że film
odczaruje ich kłopoty, odpowiedziały na ogłoszenie zamieszczone na facebooku. Zgodziły się na nagrywanie sesji
terapeutycznych, w których brały udział. Zatem spotykamy je podczas pierwszej wizyty, dzięki kolejnym rozmowom ze światowej sławy
psychologiem poznajemy je doskonale. Obserwujemy ich zachowania
od pierwszej do ostatniej minuty filmu, bowiem kamera porusza się
między bohaterami, nie zawsze pokazując tego, który aktualnie mówi.
Dzięki temu możemy zobaczyć łzy matki jako reakcję na okrutne słowa córki. A w filmie Łozińskiego ból jest czymś szlachetnym. Oczyszcza emocje, staje się punktem zapalnym do zmiany, nawet przemiany. Cierpienie wysłowione, nazwane może przewartościować życie.
Reżyser wykorzystał tę formę przekazu specjalnie, by dać możliwość
odbiorcy ciągłego obcowania z bohaterkami. I choć ta bliskość przeszkadza, bo niejednokrotnie widz ma ochotę odwrócić głowę, by pozostawić kobiety w pewnych sytuacjach same, zachowanie intymności
nie jest zgodne z koncepcją projektu. Zatem to nie uczestniczki sesji
realizują się w pragnieniu bycia ekshibicjonistkami, tylko my stajemy się voyerami – podglądamy to, co najbardziej skryte i nieoficjalne.
Wobec takiego doświadczenia nie można przejść obojętnie.
Poza prywatnym wstrząsem warto zaznaczyć, że film Łozińskiego
daje wiele do myślenia. Udowadnia, że łatwo zranić najbliższe osoby.
Zdarza się często, że nie rozumiemy intencji rodziców, dzieci, bywa,
że pomocne działania odczytujemy jako atak i reagujemy niewspółmiernie do potrzeb. Wydaje się, że Nawet nie wiesz, jak bardzo cię
kocham mówi o bezradności i o tęsknocie za bliskością. Choć głównym tematem jest matczyna miłość, widz z pewnością utożsami się
zarówno z matką, jak i z córką. Okazuje się bowiem, że ich problemy
nie są tak odległe, jak by się wydawało. Na cierpliwego odbiorcę czeka
też niespodzianka, którą twórcy filmu zdradzają w napisach końcowych. Chcąc przeżyć katharsis nie warto oglądać projektu od końca.
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Opowieść o miłości

N

Maja Janczykowska-Kuna

ie jest to film łatwy. Wpisuje się w nurt mistyczny kina rosyjskiego, którego prekursorem jest Andriej Tarkowski. Pokuszę się
jednak już na wstępie o sąd, iż o wyjątkowej
wartości tego obrazu świadczy wrażliwość reżysera, który stworzył niepowtarzalną relację ojciec – syn na tle
kulturowo defilowanych odcieni. W jego projekcie jest
tyle Rosji, ile miłości.
Dzieło Sukorowa utrzymane jest w tonach sepii. Kadry są
czasem nawet zniekształcone, ma to jednak swoje ukryte znaczenie – film staje się odrealniony, baśniowy, a tym samym ma
uniwersalny przekaz. Całość ponadto rozgrywa się w nieznanym miejscu i czasie. Brak określonych ram prowadzi, myślę,
że celowo, do dezorientacji widza, który dzięki temu zabiegowi
całą uwagę skupia na śledzeniu relacji między bohaterami. Tym
samym daje się wprowadzić w ich intymny, zmysłowy świat.

Projekt rozpoczyna się już od sceny koszmaru sennego trawiącego syna, który to można odczytać jako alegorię strachu
przed usamodzielnieniem, jest ono bowiem równoznaczne
ze stratą ojca. Wejście w wiek dojrzały jest zatem naznaczone piętnem przywiązania do rodzica i przez to nie może być
kompletne. Z tego powodu syn nie potrafi zbudować zdrowej
relacji z kobietą, nie wydaje się być szczęśliwy.
Ojciec i syn jest piękny i wielu widzów zachwyci. Niezwykła
jest klamra, w której reżyser zamyka całą historię, szczególnie
zadziwia finał. Choć można powiedzieć, że cały film jawi się
jako jego zapowiedź, obiorca docierając do puenty odczuwa
nieopisaną satysfakcję. Obraz Sukorowa daje się interpretować zarówno jako przypowieść o naturze męskiej miłości, jak
i symboliczna inicjacja w dojrzałość, tym bardziej zaskakująca,
że widziana zarówno z punktu widzenia dojrzewającego, jak
i dojrzałego już mężczyzny. Obaj zmagają się z tym samym
problemem – usamodzielnieniem jednego z nich wobec przywiązania obojga.
Sukorow imponuje artyzmem, do którego przyzwyczaił
nas Tarkowski i konsekwencją, z jaką realizuje swoją artystyczną wizję. Ojciec i syn to niewątpliwie dzieło artystyczne, które,
jak przystało na kreację, wytwór sztuki, nawet jeśli nie wzbudzi sympatii, nie pozostawi widza obojętnym.
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C

XVII Mazowiecki Festiwal
Teatrów Amatorskich
9-10 czerwca 2017 roku

elem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycz- dziecięcych (szkoła podstawowa) oraz w kategorii teatrów
nego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżo- młodzieżowych (gimnazja, licea). Podczas Finału odbywają się
wych Mazowsza, inspirowanie instruktorów do po- warsztaty teatralne, happeningi, spektakle gościnne oraz dysszukiwania nowych form pracy ze swoim zespołem kusje. Ważną częścią finału festiwalu są konsultacje merytooraz pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.
ryczne dla opiekunów grup teatralnych.
Festiwal daje możliwość obserwowania, w jakim kierunku
Tradycyjnie Finał Festiwalu odbywa się w siedzibie teatru, którozwija się teatralny ruch amatorski na Mazowszu i tworzenia ry zdobył nagrodę główną w kategorii młodzieżowej w poprzedmapy strukturalnej tego ruchu. Organizowany jest w dwóch niej edycji Festiwalu. Forma wędrującego Festiwalu jest zarazem
etapach. Półfinały odbywają się w Ostrołęce, Ciechanowie, formą promocji lokalnych instruktorów teatralnych (mieszkańcy
Łochowie i w Radomiu. Ośrodki organizujące półfinały typują często dopiero w ten sposób dowiadują się, że na ich terenie działa
do Finału jeden zespół młodzieżowy oraz maksymalnie dwa teatr). Organizacja finału integruje w odczuwalny sposób lokalne
zespoły dziecięce.
podmioty odpowiedzialne za kulturę.
W Festiwalu mogą brać udział zespoły prezentujące różW tym roku festiwal odbył się w Oratorium św. Filipa Neri
ne formy (m.in. małe i większe formy teatralne, teatry dźwię- – siedzibie Teatru SCENE, który w zeszłym roku zdobył naku, światła, ruchu). Zespoły ocenianie są w kategorii teatrów grodę GRAND PRIX za przedstawienie „Nowe szaty króla”.

Teatr Rękawiczka
„Grzeszne menu”

TEATR STONOGA
„Jutro popłyniemy daleko”

Koło Teatralne II LO w Radomiu
„Kandydatki na żonę”

Więcej informacji na stronie: http://www.mik.waw.pl/projekty/mazowiecki-festiwal-teatrow-amatorskich.html;
oraz na: www.oratorium.filipini.radom.pl
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SCENE ponownie zachwyca
Julia Osiecka

niedzielę, 11 czerwca, w ramach Kulturalnych Spotkań nad Potokiem, odbyło
się przedstawienie Teatru SCENE. Jak co
roku, reżyser dzieła, pan Wojciech Ługowski zdecydował się na odejście od utartych schematów i zaprezentował nam coś zupełnie nowego. „Miłość
do trzech pomarańczy” to nietuzinkowa, zaskakująca
opowieść na motywach baśni Carla Gozziego. Podczas
spektaklu mogliśmy udać się w odległą, magiczną krainę
zamieszkaną przez postacie znane nam tylko z talii kart.
Tym sposobem mieliśmy okazję poznać przyczynę smutku króla kier, intrygi damy treflowej czy też makabryczne
opowiadania waleta pikowego. Zaserwowana nam opowieść pełna była dynamicznych zwrotów akcji, zabawnych dialogów oraz absurdalnych sytuacji.

Mówiąc o „Miłości do trzech pomarańczy” nie można nie wspomnieć o tegorocznym finale przedstawienia,
które było największym zaskoczeniem dla widzów. Wyjątkowo, nasza stała teatralna obsada zasilona została
przez 9-letnią Misię, która niezaprzeczalnie skradła show
pozostałym aktorom i zebrała największe oklaski od
publiczności.
Oprócz niesamowitej gry aktorskiej, pochwalić należy
również niebanalny dobór muzyki, która idealnie wpasowywała się w klimat przedstawienia oraz dopracowane kostiumy. Zdobyte owacje na stojąco były jak najbardziej zasłużone!
Tegoroczna propozycja teatru SCENE to zachwycająca
opowieść pełna radości i smutku, zazdrości i intryg, tajemnic i oczywiście miłości do... trzech pomarańczy. Reżyserowi
i reszcie zespołu gratulujemy udanej sztuki

Julia Osiecka jest uczennicą Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu.
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Tajemnice Fatimy
Krzysztof Szwarc

W

2017 roku obchodzimy stu- w Portugalii, Watykanie, Austrii,
lecie objawień fatimskich. Słowacji itd. Rozmawiali z JoaquWciąż pozostają one fascy- inem Navarro – Vallsem i ks. Lunującym fenomenem, który, cianem Guerrą – rektorem sankmimo upływu czasu, tuarium fatimskiego. Starania
nie stracił na aktu- tandemu Górny – Rosikoń spraalności. Z zachwytu wiają, że książka łączy w sobie
i zdumienia nad tym, cechy fascynującej opowieści dedlaczego trojgu pa- tektywistycznej i przewodnika po
stuszkom udało się historii współczesnej. Przeplatają
zerknąć za zasłonę się w niej dwa światy – „nasycona
czasu wyrasta książ- brutalnością opowieść polityczna
ka, którą chciałbym oraz pełna tajemniczości rzeczyPaństwu dzisiaj po- wistość nadprzyrodzona”, które
mają na siebie wpływ. Orędzie
lecić.
„Tajemnice Fati- fatimskie odkrywa, w pewnym
my” to pozycja wy- sensie, mechanizmy rządzące
jątkowa. Jest efektem światem.
Książka ukazuje szeroki konwspółpracy reportera Grzegorza Górnego
i fotografa Janusza Rosikonia. Panowie, tekst objawień z Fatimy i jest
z właściwym sobie zacięciem detektywi- pod tym względem unikatowa.
stycznym, przemierzają świat śladami orę- „Objawienia prywatne nawet dla
dzia fatimskiego i odkrywają jego nowe człowieka wierzącego stano- objawień jest pożytecznym doświadczewią swoiste wyzwanie. Buntuje niem zarówno dla rozumu, jak i dla wiary”.
wymiary.
Publikacja zawiera mnóstwo niezna- się przeciw nim nasz podejrzli- Warto sięgnąć po tę „tajemnicę Fatimy”,
nych szerzej szczegółów i relacji dotyczą- wy, nieufny zdrowy rozum, tym aby uzmysłowić sobie, że świat rozumu
cych objawień fatimskich okraszonych bardziej, kiedy stajemy przed i wiary przenikają się nawzajem, mają na
wspaniałym materiałem fotograficznym. pytaniem, co rządzi biegiem wy- siebie wpływ i że, aby zrozumieć pewne
Autorom udało się dotrzeć do osób będą- darzeń, czym rządzi się historia? wydarzenia, trzeba sięgnąć po duchowe
cych świadkami opisywanych wydarzeń Spotkanie z zagadką fatimskich odpowiedzi.

Powracają … Piraci z Karaibów

F

Wojciech Sałek

ilmy z tej serii są jednymi z najbardziej kasowych produkcji filmowych w historii. Nic więc
dziwnego, że jesteśmy świadkami premiery już
piątej części.
Tym razem szczęście nie sprzyja kapitanowi Jackowi
Sparrowowi (Johnny Depp), a złe wiatry pchają go coraz silniej ku kolejnej awanturze. Duchy korsarzy pod
wodzą jego dawnego wroga, przerażającego kapitana
Salazara (Javier Bardem), wydostają się z Devil’s Triangle z zamiarem unicestwienia każdego pirata, jakiego
noszą oceany. Jedyną nadzieją, by uniknąć śmierci, jest
dla Jacka odnalezienie legendarnego trójzębu Posejdona, który daje swojemu posiadaczowi całkowitą kontrolę nad morzami i oceanami.

„Piraci z Karaibów” to seria amerykańskich filmów
przygodowych wyprodukowanych
przez Jerry’ego Bruckheimera i Walt
Disney Pictures, z Johnnym Deppem, Keirą Knightley, Geoffreyem Rushem i Orlando Bloomem
w rolach głównych. Seria powstała
w oparciu o przedstawienia „Piraci
z Karaibów”, wystawiane w Disneylandzie.
Do tej pory powstały cztery filmy, premiera piątego odbędzie się 26
maja.

www.paradiso.filipini.radom.pl
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Filmy okazały się niezwykłym sukcesem finansowym, przynosząc
razem przeszło 3,7 mld USD. Zdobyły 11 nominacji do Oscara i jedną
statuetkę.
Na podstawie filmów powstało kilkanaście gier komputerowych,
dwie serie książek dla młodzieży oraz liczne inne adaptacje. Ostatnio
media poinformowały, że koreańskie studio Joycity ogłosiło, że pracuje
nad grą sieciową bazującą na serii filmów „Piraci z Karaibów”. W grze
nie zabraknie wątków fabularnych i postaci znanych z kinowego cyklu.
Spotkamy więc między innymi Jacka Sparrowa, Willa Turnera, kapitana
Barbossę czy Elizabeth Swann.
Trudno dziś uwierzyć, że gdy na początku lat 90. scenarzyści przynieśli pierwszą wersję tekstu do studia Disneya, projekt został od razu
odrzucony.
Ale jak się potem okazało, powstało kino przygodowe w najlepszym
wydaniu, ze świetnymi kreacjami aktorskimi, efektami specjalnymi i doskonałą muzyką.
W czym tkwi fenomen „Piratów z Karaibów”? Okazuje się, że to po
prostu solidne i przy tym bardzo efektowne kino awanturnicze. Produkcje te łączą najlepsze cechy filmu przygodowego, akcji i komedii. A czyż
nie to widzowie kochają najbardziej?
Przyszła wiosna, za miesiąc wakacje, to niech nam się udzieli ten karaibski klimat.

Na medal

C

Magdalena Wojtkiewicz

o roku w kwietniu tysiące uczniów trzecich
klas gimnazjów zasiadają do jednego z ważniejszych egzaminów w cyklu kształcenia.
Mają one formę pisemną, są kodowane,
by zachować pełną anonimowość
piszącego i sprawdzane poza szkołą,
przez powołanych egzaminatorów
państwowych. Uczniowie obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka polskiego, historii wraz z wiedzą o społeczeństwie, matematyki,
przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii) oraz
wybranego języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
(jeśli jest to język poznawany od
szkoły podstawowej). Patrząc na
rozległość wiedzy, którą musi się
wykazać gimnazjalista, nie bez przyczyny ten egzamin
nazywany jest „małą maturą”. Wyniki egzaminu znane
są dopiero tuż przed końcem roku szkolnego. To ważny
element przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
obok świadectwa szkolnego z trzeciej klasy i dodatkowych osiągnięć kandydata w konkursach, olimpiadach
czy pracy wolontariackiej.
Ponieważ wszystkie szkoły gimnazjalne w Polsce piszą ten sam sprawdzian, w tym samym terminie i jest on
sprawdzany według tych samych kryteriów, przyjmuje się,

że jest to także miernik jakości pracy szkoły. W tym roku
w województwie mazowieckim do egzaminu przystąpiło ok. 48 tysięcy uczniów (w całym kraju ok. 344 tysięcy). W Katolickim Gimnazjum było to 80 osób. Wyniki
przedstawione są w załączonej tabeli.
Absolwenci Katolickiego Gimnazjum uzyskali
znacząco wyższe wyniki niż średnia ogólnopolska,
ale także dużo wyższe niż wyniki województwa mazowieckiego i Radomia. Gratulujemy uczniom i nauczycielom!

Zakres

Katolickie
Gimnazjum

miasto
Radom

województwo
mazowieckie

GH-P

89,3

70,2

72,4

GH-H

79,6

58,0

61,8

GM-M

71,1

47,2

50,9

GM-P

69,7

51,7

54,9

GA-P

91,8

66,2

71,1

GA-R

80,4

46,3

53,2

GN-P

89,0

64,5

54,3

GN-R

98,0

70,2

57,3

GF-P

59,0

59,0

70,3

Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego 2017
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Katolicka Szkoła Podstawowa
im. św. Filipa Neri w Radomiu

Siódmoklasista 2017

Informacja dla przyszłych siódmoklasistów i ich rodziców

Drodzy uczniowie klasy VI,
czy zastanawialiście się nad tym:
— czego oczekujecie od SZKOŁY?
— jaka powinna być Waszym zdaniem SZKOŁA, do której
chcielibyście chodzić od września?
Szanowni Rodzice,
przed Państwem trudne za danie, bo trzeba wspólnie ze swoim
dzieckiem zdecydować o wyborze ostatniego etapu kształcenia
w szkole podstawowej. Reforma oświaty daje Państwu możliwość pozostawienia dziecka w starej szkole lub przeniesienia
do innej, otwierającej ucznia na nowe możliwości.
Zastanówmy się, jakie potrzebne w życiu umiejętności można
osiągnąć na tym etapie kształcenia?
A może JĘZYKI OBCE?
Od września będziemy kształcić naszych uczniów w klasie
dwujęzykowej. Codziennie będą odbywać się lekcje języka angielskiego i niemieckiego. Intensywne nauczanie, aktywizujące
metody oraz maksymalne wykorzystanie czasu na lekcji ograniczą naukę do zajęć w szkole bez konieczności zadawania prac
domowych.
Języki obce: intensywnie, efektywnie, aktywnie i tylko
w szkole!
Czas w domu uczeń przeznacza na utrwalanie pozostałych
przedmiotów.
MATEMATYKA to również dobry wybór. Dla utalentowanych proponujemy naukę w klasie z rozszerzoną ilością godzin
tego przedmiotu.

Co jeszcze warto wiedzieć
o naszej SZKOLE?
• Nauka na jedną zmianę w godz. 8.00-15.20
• Wyspecjalizowani i doświadczeni nauczyciele poszczególnych
przedmiotów
• Wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych
• Przygotowanie do konkursów przedmiotowych
• Życzliwa i rodzinna atmosfera w szkole
• Małe zespoły klasowe
• Aktywizacja uczniów oraz indywidualizacja wymagań
• Równowaga pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i wychowaniem
• Wycieczki edukacyjne i krajoznawcze oraz wyjścia do muzeów i teatrów
• Rozwój talentów – Teatr SCENE, Teatr ŚWIATŁA, Chór
PARADISO, Gazeta szkolna KLON
• Wolontariat
• Koło Misyjne
• Szkolne Koło Caritas
• Atrakcyjne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego –
Taniec, Cross Fit, Obozy Żeglarskie
Integralny i wszechstronny rozwój każdego ucznia.
Zapraszamy!
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri(dawne gimnazjum)
Radom, ul Grzybowska 22, tel. 048 363 95 96, www.klo.radom.pl

