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Czy wiesz, że…
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Ewangelia: Mt 21, 33 − 44

Był pewien gospodarz, który założył winnicę.
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbu−
dował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rol−
nikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, po−
słał swoje sługi do rolników by odebrali plon jemu
należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jedne−
go obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamie−
nowali. W końcu posłał do nich swego syna.

P r z y p o w i e ś ć
o winnicy to historia
wspólnej drogi Boga
Jahwe i wybranego

przezeń narodu – historia Bożej miłości
i niewierności Izraela. Naród wybrany ist−
niał tylko dla swego Boga, gdyż od Nie−
go wziął swój początek i całe swoje ży−
cie. Przez całe stulecia Bóg prowadził,
opiekował się i wychowywał swój naród.
Naród ten jednak odrzucił dary Boże, po−
gardził troskliwą opieką i kierownictwem
Bożym. Dlatego Bóg zabierze im winni−
cę i odda innemu narodowi.

Śmierć Jezusa Chrystusa Syna Bożego
jest momentem zwrotnym. Staje się On

kamieniem węgielnym historii nowego
ludu, który wyda owoce i stanie się
spadkobiercą Bożych obietnic oraz
przedmiotem Bożej miłości. Będzie nim
nowy lud Boży, Kościół Chrystusa.

Bóg tworzy Kościół i zaprasza czło−
wieka do współpracy. Człowiek powi−
nien być odpowiedzialny za Kościół,
jako ktoś wolny i wspomagany przez
Boga w wykonywaniu właściwego mu
zadania w Kościele.

Przyjacielu! Jesteś powołany do tego,
aby tworzyć Kościół, aby owocować.
Masz przynosić plon wiary, miłości i do−
brych czynów.

Ks. Ireneusz

Winnica Boża

Plon jest tam najobfitszy, gdzie jest
największa bieda: żywa, zaraźliwa
wiara rozkwita właśnie w tych kra−
jach, które przez uprzemysłowione
narody “chrześcijańskiego Zacho−
du” zostały zaliczone do “Trzecie−
go Swiata”.

Paradoks

Antyfona (gr. antifonei − śpiewać na
przemian; antifonos − odpowiadają−
cy). Krótki refren rozpoczynający
i kończący psalm względnie hymn
(np. Brenedictus i Magnificat) albo
powtarzany po każdym wersecie psal−
mu (np: psalmie responsoryjnym, po
lekcji).Antyfonami nazywa się także
niektóre pieśni nie mające związku
z pieśniami (np.:  antyfony maryjne
Witaj Królowo, Raduje się niebios
Królowo, antyfony procesyjne). Po−
wstanie antyfon wiążę się ze zwycza−
jem śpiewania psalmów (kantyków)
na przemian (przez kantora {scholę}
i lud albo dwa chóry), przejęty przez
chrześcijaństwo ze zwyczaju wyko−
nywania śpiewów w synagogach.
Apokryfy pisma starożytnego Ko−
ścioła, nie należące do tekstów czy−
tanych publicznie podczas liturgii.
Pochodzenie ich było nieznane. Za−
wierają częściowo legendarne histo−
rie, zbliżone do pobożnej literatury
beletrystycznej. Apokryfy traktowa−
no podejrzliwie. Kościół starożytny
nie włączył ich do kanonu ksiąg świę−
tych. Oprócz nowotestamentowych
istnieją również apokryfy starotesta−
mentowe.

Módlmy się za wszystkich
wspierających dzieła miło−
sierdzia.
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TERTIO MILLENIO ADVENIENTE Wychowujmy razem
59. Na zakończenie war−
to przytoczyć słowa Kon−
stytucji duszpasterskiej
Gaudium et spes: “Ko−
ściół (...) wierzy, że Chry−

stus, który za wszystkich umarł i zmartwych−
wstał, może człowiekowi przez Ducha swe−
go udzielić światła i sił, aby zdolny był od−
powiedzieć najwyższemu swemu
powołaniu; oraz że nie dano
ludziom innego pod nie−
bem imienia, w którym by
mieli być zbawieni. Po−
dobnie też wierzy, że
klucz, ośrodek i cel ca−
łej ludzkiej historii znaj−
duje się w Jego Panu i
Nauczycielu. Kościół
utrzymuje nadto, że
u podłoża wszystkich
przemian istnieje wiele
rzeczy nie ulega jqcyc zmia−
nie, a mających swą ostatecz−
ną podstawa w Chrystusie, który
jest Ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. W świe−
tle więc Chrystusa, Obrazu Boga niewidzial−
nego, Pierworodnego wszystkiego stworze−
nia, Sobór pragnie przemówić do wszystkich,
aby wyjaśnić tajemnicę człowieka oraz
współdziałać w znalezieniu rozwiązania
głównych problemów naszego czasu”,

Zachęcając wiernych, by nieustannie pro−
sili Boga w modlitwie o niezbędne światło
i pomoc w przygotowaniu bliskiego już Ju−
bileuszu i w jego obchodach, wzywam zara−

zem czcigodnych Braci w Biskupstwie i po−
wierzone im Wspólnoty kościelne, by otwo−
rzyły serca na natchnienia Ducha Świętego.
Z pewnością poruszy On umysły, aby z od−
nowioną wiarą i gorliwym zaangażowaniem
przygotowały się do obchodów tego wiel−
kiego wydarzenia.

To zadanie całego Kościoła powierzam ma−
cierzyńskiemu wstawiennictwu

Maryi, Matki Odkupiciela.
Ona, Matka pięknej mi−

łości, będzie dla chrze−
ścijan podążających
ku Wielkiemu Jubile−
uszowi trzeciego ty−
siąclecia Gwiazdą
nieomylnie kierującą
nasze kroki ku Chry−
stusowi. Niechaj po−
korna Dziewica z Na−

zaretu, która przed
dwoma tysiącami lat dała

światu Słowo Wcielone,
prowadzi ludzkość nowego mi−

lenium ku Temu, który jest “światłością
prawdziwą, oświecającą każdego człowieka”
(por. J 1,9).

W tym duchu udzielam wszystkim mego
Błogosławieństwa.

W Watykanie, dnia 10 listopada 1994,
 w siedemnastym roku Pontyfikatu.

Z ramienia Stowarzyszenia “Inicjatywa Sa−
mopomocy Parafialnej” w dniach 27.06.−
3.07.1999 r. został zorganizowany obóz in−
tegracyjny dla dzieci w Spale k. Tomaszowa
Mazowieckiego. Obóz
miał na celu umożliwie−
nie wspólnej zabawy, od−
poczynku, modlitwy
dzieciom z różnych ro−
dzin – tym, które boryka−
ją się z przeróżnymi pro−
blemami: alkoholowym,
brakiem pracy, czy zdro−
wia rodziców oraz tym,
którym do pełni szczęścia
niczego nie brakuje. W tej
formie wypoczynku wzięło udział łącznie
z opiekunami i z ks. Tomaszem Makarewi−
czem SAC – kierownikiem obozu − 45 oso−
by. Program był tak ułożony, aby uczestni−
kom zapewnić aktywny wypoczynek: co−
dziennie basen, gry i zabawy ruchowe,

A w Spale fajnie było...
oczywiście piłka nożna dla chłopaków, zawody,
dyskoteka, wieczory pełne pogody i śmiechu.
Mieliśmy również jednodniową wycieczkę
po bogatej w ciekawe zabytki i cuda przyro−

dy okolicy.
Na obozie była
obecna pani psycho−
log – Monika Boro−
wiec – Budziłowicz,
która prowadziła za−
jęcia integracyjne.
Nie zabrakło też co−
dziennej Mszy św.,
modlitwy porannej
i wieczornej – dzię−
kowaliśmy Panu

Bogu za Jego dobrodziejstwa, a także za
otwarte serca ludzi, którzy wsparli tę inicja−
tywę modlitwą i ofiarą. Serdecznie dzięku−
jemy za każdą okazaną pomoc – codziennie
modliliśmy się za wszystkich ofiarodawców.

ks. Tomasz

Dzieci upodobniają się do
swoich rodziców nie tylko
pod względem fizycznym,
co wynika z prawa dzie−
dziczności, ale także
w swoim sposobie bycia.
Nawet dzieci adoptowane
we wczesnym okresie ży−
cia – swoim charakterem

przypominają przybranych rodziców.
Identyfikacja jest procesem złożonym. Cza−

sami naśladownictwo jest całkowicie przy−
padkowe, gdy dziecko naśladuje zachowa−
nie osób z najbliższego otoczenia, z którymi
jest silnie związane emocjonalnie. Przejawy
tych zachowań są nawet nagradzane przez
dorosłych pochwałą, wyrazem zadowolenia
czy upominkiem, przez co utrwalają w pa−
mięci potrzebę i tendencję do dalszego na−
śladowania.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można
przypuszczać, że dzieci przeniosą wzory za−
chowań dorosłych na swoje samodzielne ży−
cie. A więc te, które wyrosły przy konflikto−
wych małżeństwach, nie będą prawdopodob−
nie w przyszłości mogły tworzyć udanych
związków. Również dzieci rodziców, którzy
zaniedbywali swoje obowiązki rodzicielskie,
nie potrafią pełnić roli ojca czy matki.
W swych własnych domach stworzą dla
swych dzieci atmosferę negatywną, pełną na−
pięć – w jakiej same wyrastały – bez poczu−
cia miłości, akceptacji, bez troski o rozwój
społeczny, moralny, o zdrowie czy nawet
podstawowe bytowe potrzeby.
Czynnikami, które wpływają na przebieg
i wyniki identyfikowania się z rodzicami są
harmonijne współżycie rodziców i związek
uczuciowy dziecka z rodzicami.

Najbardziej sprzyjającą atmosferę tworzą
takie rodziny, w których żadne z rodziców
nie przejawia dominującej roli a oboje w rów−
nym stopniu uczestniczą w prowadzeniu
domu, ważniejszych decyzjach, okazują sza−
cunek, zrozumienie i miłość. Ciepła i serdecz−
na rodzinna atmosfera oraz przyjacielska
postawa wobec dziecka, uczestniczenie w je−
go radościach i smutkach – pozwalają wpoić
prawidłowe wzorce funkcjonowania w rodzi−
nie. Młody człowiek z takiego domu sam sta−
ra się sprostać wymaganiom rodziców, by
przywrócić dobre przyjacielskie stosunki,
jeśli one z jego powodu uległy zachwianiu.

Nie zapominajmy więc, że identyfikacja
z rodzicami to jeden z podstawowych mecha−
nizmów rozwoju osobowości, który działa
w dzieciństwie a swoje ślady przejawia przez
całe dorosłe życie.

mgr Jadwiga Woźniak
pedagog
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Redakcja: Księże Mieczysławie, pełni Ksiądz
funkcję dyrektora radomskiej placówki Fun−
dacji Św. Brata Alberta oraz zarządza Ksiądz
stołówką dla ubogich. Czy mógłby Ksiądz
opowiedzieć w kilku zdaniach o Fundacji?
Ks. Mieczysław: Fundacja Gospodarcza Św.
Brata Alberta − bo taka jest pełna jej nazwa –
jest zarejestrowana w Sądzie dla miasta War−
szawy. Powstała z inicjatywy
katolików świeckich pod pa−
tronatem księdza biskupa or−
dynariusza w Kielcach 7 lat
temu. W Radomiu Fundacja
prowadzi działalność od 3 lat.
Jej zadaniem jest udzielanie
szerokiej pomocy ludziom
potrzebującym, oczywiście
w miarę posiadanych środ−
ków finansowych. Na terenie
Radomia od przeszło dwóch
lat funkcjonuje kuchnia dla
ubogich, do której może
przyjść każdy głodny. Funda−
cja służy ludziom najbiedniej−
szym i wszystkie jej środki fi−
nansowe są przeznaczane na
cele dobroczynne. Współpra−
cuje ze Stowarzyszeniem Inicjatywy Parafial−
nej włączając się w organizowanie pomocy
dzieciom tj.: udzielanie korepetycji z różnych
przedmiotów, organizowanie choinki, paczek
świątecznych, półkolonii i kolonii. Fundacja
z oddziałem w Radomiu nie prowadzi dzia−
łalności gospodarczej, choć taka przydałaby
się dla wspierania dzieł charytatywnych.
Działalność Fundacji nie ogranicza się tylko
do pracy w parafii, ale funkcjonuje dla całe−
go miasta Radomia.
Red.: Podkreślił Ksiądz, że do stołówki dla
ubogich może przyjść każdy głodny. Jakie wa−
runki musi spełniać osoba ubiegająca się
o pomoc?
Ks. Mieczysław: O pomoc mogą się ubie−
gać ludzie biedni, głodni i bezdomni pod wa−
runkiem, że wszyscy ci, którzy mają zamiar
korzystać z kuchni dla ubogich na czas dłuż−
szy muszą posiadać potwierdzenie Miejskie−
go Ośrodka Pomocy Społecznej. MOPS po−
przez sprawdzenie warunków życiowych
danej rodziny wydaje zaświadczenie upraw−
niające do korzystania ze stołówki. i dofinan−
sowuje również w części wydatki stołówki.
Istnieją trzy listy osób: lista A – z adresami,
lista B – bezdomni, lista W – dania wydawa−
ne na wynos. Wszystkie te grupy ludzi po−
trzebujących są zweryfikowane przez MOPS.
W okresie wakacyjnym są wydawane obia−
dy także dla dzieci, które nie mogą w tym
czasie korzystać ze stołówki szkolnej. W su−

mie na tych trzech listach jest około 700 osób,
a dziennie korzysta z obiadów 380 osób.
Red.: W jaki sposób można wesprzeć Fundację?
Ks. Mieczysław: Wspomniałem, że Funda−
cja w Radomiu nie prowadzi działalności go−
spodarczej, a więc nie przynosi zysków, któ−
re można by przeznaczyć na działalność cha−
rytatywną. W Polsce przybywa wciąż a nie

ubywa ludzi zubożałych, bez−
robotnych, bezdomnych, co−
raz mniej osób współpracuje
i ofiarowuje środki dla Funda−
cji. Potrzebna jest w dalszym
ciągu współpraca i będzie
mile widziana ofiarność ludzi
dobrej woli, ludzi którzy
mogą i są w stanie wspierać do
dzieło charytatywne. Funda−
cja w Radomiu zaprasza
wszystkich do współpracy po−
przez składanie ofiar w postaci
darów rzeczowych oraz środ−
ków pieniężnych. Dary moż−
na przynosić do kuchni dla
ubogich od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00 − 15.00, a
pieniądze można wpłacać na

konto:
Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta,

Radom 26−600 Wiejska 2
konto: BGŻ S.A. oddz. wojewódzki Radom

20301824−259495−2705−11
Red.: Czy pracując na rzecz ubogich jest
Ksiądz w pełni usatysfakcjonowany?
Ks. Mieczysław: Moja praca mimo wielu
trudności przynosi mi wiele satysfakcji du−
chowych. Marzenia z lat dziewięćdziesią−
tych, założenia Fundacji dla dzieci z rodzin
wielodzietnych, ubogich i patologicznych nie
zostały z przyczyn ode mnie niezależnych
zrealizowane. Satysfakcjonuje mnie sam fakt,
że Fundacja istnieje, że może wspomagać
najbiedniejszych i bezdomnych oraz dzieci
z rodzin ubogich i wielodzietnych. Cieszy
mnie fakt, że istnieje grupa Anonimowych
Alkoholików “Na Wiejskiej”, gdzie ludzie
uzależnieni chcą wyrwać się z nałogu.
Red.: Jakie plany ma Ksiądz na przyszłość
w związku z rozwojem Fundacji?
Ks. Mieczysław: Pragnę, aby Fundacja
w Radomiu prowadziła działalność gospo−
darczą, z której dochody byłyby przeznaczo−
ne dla dzieci na kolonie letnie, zimowiska,
na pomoc rodzinom wielodzietnym i patolo−
gicznym. Wszystkim, którzy rozumieją pro−
blemy ludzi potrzebujących i w miarę moż−
liwości wspomagają ich poprzez Fundację
składam serdeczne podziękowanie. Bóg za−
płać.

Rozmawiała Halina Siczek

Rozmowa z księdzem Mieczysławem Lisem SAC
Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości,
przez które przychodzimy z pomocą na−
szemu bliźniemu w potrzebach jego ciała
i duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, umac−
niać, jak również przebaczać i krzywdy
cierpliwie znosić − to uczynki miłosierdzia
co do duszy. Uczynki miłosierdzia co do
ciała polegają zwłaszcza na tym, by głod−
nych nakarmić, bezdomnym dać dach nad
głową, nagich przyodziać, chorych i więź−
niów nawiedzać, umarłych grzebać. Spo−
śród tych czynów jałmużna dana ubogim
jest jednym z podstawowych świadectw
miłości braterskiej; jest ona także prakty−
kowaniem sprawiedliwości, która podoba
się Bogu:
Nędza ludzka pod swymi różnorodnymi
postaciami takimi, jak: niedostatek mate−
rialny, niesprawiedliwy ucisk, choroby fi−
zyczne i psychiczne, a wreszcie śmierć −
jest jawnym znakiem wrodzonej słabości
człowieka, w jakiej znajduje się on od grze−
chu pierworodnego, oraz potrzeby zbawie−
nia. Dlatego przyciągnęła ona współczu−
cie Chrystusa − Zbawiciela, który zechciał
wziąć ją na siebie i utożsamić się z naj−
mniejszymi ze swych braci. Stąd ci, któ−
rych przygniata nędza, są przedmiotem
szczególnej miłości ze strony Kościoła,
który od początku swego istnienia, mimo
grzechów wielu swoich członków, nie
przestał pracować, by przynieść im ulgę,
bronić ich i wyzwalać. Czynił to przez nie−
zliczone dzieła dobroczynności, które za−
wsze i wszędzie są niezbędne.
Już w Starym Testamencie wszystkie prze−
pisy prawne (rok łaski, zakaz pożyczania
na procent i zatrzymywania zastawu, obo−
wiązek dziesięciny, wypłacanie zarobku
dziennego, prawo zbierania pozostałych
winogron w winnicy i kłosów ze ścierni−
ska) są zgodne z pouczeniem Księgi Po−
wtórzonego Prawa: “Ubogiego bowiem nie
zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazu−
ję: Otwórz szczodrze rękę swemu bratu
uciśnionemu lub ubogiemu w twej ziemi”
(Pwt 15, 11). Jezus czyni te słowa swoimi:
“Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale
Mnie nie zawsze macie” (J 12, 8). Nie unie−
ważnia przez to gniewnych słów dawnych
wyroczni wobec tych, którzy mówią: “Bę−
dziemy kupować biednego za srebro,
a ubogiego za parę sandałów...” (Am 8, 6),
lecz zachęca nas do rozpoznania swojej
obecności w ubogich, którzy są Jego braćmi.

Katechizm Kościoła Katolickiego

Uczynki miłosierdzia
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ŻYCZENIA

1. Dziś o godz. 16.00 w małym kościele Msza św. w intencji Ro−
dzin.

2. “Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” – pod ta−
kim hasłem Kościół w Polsce rozpoczyna dzisiaj 55 Tydzień
Miłosierdzia. Pamiętajmy o biednych i potrzebujących, których jest coraz wię−
cej. Niech słowa Jezusa będą dla nas zachętą do czynieniu miłosierdzia i ofiar−
ności. Dary materialne można składać codziennie w księgarni parafialnej od
godz. 9.00 do 17.00. Dary pieniężne będzie można złożyć do puszek w przyszłą
niedzielę. Różaniec i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.00 ofia−
rujemy w intencji wszystkich wspierających dzieła miłosierdzia.

3. Porządek Nabożeństw Różańcowych:w niedziele o godz. 17.00 – dla wszyst−
kich,w dni powszednie: dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30,

dla dorosłych i młodzieży codziennie o godz. 17.30.
4. 7 października przypada Pierwszy Czwartek Miesiąca i Święto Matki Bożej

Różańcowej. Na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkie wspólnoty pa−
rafialne.

5. Młodzież klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 9 i ich rodziców zapraszamy na
Mszę św. w piątek, 8 października, o godz. 16.30 do małego kościoła. Możli−
wość spowiedzi od godz. 16.00. Po Mszy św. spotkanie dla rodziców.

6. Akcja Katolicka organizuje w sobotę, 9 października wyjazd do Czarnej. Wy−
jazd z Radomia o godz. 8.00, koszt 10 zł, zapisy w księgarni parafialnej do środy
6 października włącznie.

7. Całą wspólnotę oazową zapraszamy na Mszę św. w sobotę, 9 października,
o godz. 15.00 do małego kościoła.

8. Dzieci klas II i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. z poświęceniem różań−
ców w przyszłą niedzielę, 10 października o godz. 16.00.

9. Wszystkich pielgrzymów zapraszamy na Mszę św. w przyszłą niedzielę, 10 paź−
dziernika, na godz. 18.00.

10.Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace na zaple−
czu i wokół kościoła.

11.Ofiary złożone dzisiaj i w przyszłą niedzielę na gazetkę parafialną zostaną prze−
znaczone na wycieczkę do Kałkowa i ognisko dla dzieci z biednych rodzin.

Redakcja: Czy jest ksiądz szczęśliwy,
że Pan Bóg zesłał księdzu powoła−
nie?
Kl. Piotr: Oczywiście, że tak. Jestem
przekonany, że jest to moja droga. Te−
mat powołania jest tematem bardzo
trudnym, gdyż każdy inaczej to prze−
żywa. Niektórzy pytają mnie co to
znaczy być powołanym. Zawsze od−
powiadam, że na to pytanie nie ma
odpowiedzi, to trzeba przeżyć. Tak
jestem szczęśliwy i uważam, że je−
stem na właściwej drodze.
Red.: Kiedy odczuł ksiądz tą Bożą
iskrę?
Kl. Piotr: Trudne pytanie. Gdy tak
patrzę z perspektywy czasu na moje

życie i uświadamiam sobie, że zawsze
byłem powołany tylko, że nie zawsze
byłem tego świadomy.
Red.: Czy marzy ksiądz o odprawie−
niu pierwszej Mszy św?
Kl. Piotr: Na pewno jest to marze−
niem każdego kleryka. Ja jednak pod−
chodzę do tego bardzo spokojnie,
uważam, ze na wszystko przyjdzie
czas i powinienem się do tego jak naj−
lepiej przygotować.
Red.: Kiedy otrzyma ksiądz święcenia
kapłańskie?
Kl. Piotr: Za 2 lata.
Red.:  Jak długo będzie ksiądz praco−
wał na obecnej placówce?
Kl. Piotr: Przez rok.

W 40. rocznicę ślubu Alicji i Tomasza,
w 27. rocznicę ślubu Janiny i Mariana,
w 25. rocznicę ślubu Anny i Jerzego,
w 20. rocznicę ślubu Grażyny i Grzegorza,
w 10. rocznicę ślubu Doroty i Roberta,
w 10. rocznicę ślubu Iwony i Andrzeja,
w 3. rocznicę ślubu Wioletty i Artura,
w 1. rocznicę ślubu Agaty i Krzysztofa,
w 22. rocznicę urodzin Anny
błogosławieństwa Bożego
i opieki Najświętszej Marii
Panny życzy Redakcja

Ochrzczeni zostali:

Wiktoria Bronowska
Norbert Antczak

Związek małżeński zawarli:

Ilona Ewa Śliwińska
i Mariusz Piwowarczyk
Iwona Żurek
i Konrad Stanisław Anduła
Anna Katarzyna Małek
i Jarosław Stanisław Płatek
Małgorzata Dzbuk
i Jarosław Szczepanowski
Anna Barwicka
i Grzegorz Piotr Zając

Odeszli do Pana:

Stanisław Sławomir Stępień − l. 66
Stanisław Badowski − l. 77
Józef Socha − l. 72
Ryszard Klimas − l. 68

Rozmowa z klerykiem Piotrem Czają

Red.: Jakie ma ksiądz zainteresowania?
Kl. Piotr: Lubię historię, kocham tu−
rystykę. Okolice Radomia nie sprzy−
jają jednak turystyce, nie ma zbyt wie−
lu szlaków turystycznych, nie mniej
jednak lubię spacery i nimi nadrabiam
brak tych szlaków.
Red.: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
Marcin Durasiewicz


