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OBRAZ „ANIOŁ” WACŁAWA MICHAŁA ICH-
NOWSKIEGO ORAZ ZBROJA JAPOŃSKIEGO 
PIECHURA WRAZ Z KOŁCZANEM Z OKRESU 
EDO TO NOWE EKSPONATY W MUZEUM JAC-
KA MALCZEWSKIEGO.

Zaprezentowane zostały nowe eksponaty 
w Muzeum Jacka Malczewskiego. Pastel 
„Anioł” autorstwa radomskiego malarza 
i rzeźbiarza Wacława Michała Ichnow-
skiego został namalowany według pra-
cy Jana Matejki pt. „Pieśń – Studium do 
obrazu Joanna d’Arc”, która aktualnie 
znajduje się w Muzeum Narodowym w 
Krakowie (będącego prawdopodobnym 
studium do fragmentu kompozycji Ma-
tejki „Dziewica Orleańska” z 1886 roku). 
Obraz wzbogaci Dział Sztuki.

Z kolei zbroja japońskiego piechura 
(Ashigaru) wraz z kołczanem Utsubo 
Yamato z okresu Edo uzupełni japońską 
kolekcję, która w radomskim muzeum 
znajduje się od 1947 roku.

Zbroja wykonana została w XIX wieku. 
Charakteryzuje się często niepełnym 

opancerzeniem, co było zaletą na polu 
bitwy, ponieważ nie ograniczała ruchów 
podczas walki. Składała się z prostego 
pancerza, ochraniaczy ramion, nagolenic, 
hełmu. Prości Ashigaru wyposażeni byli 
tylko w przednią część pancerza, rzadziej 
w nagolenniki i ochraniacze na ramiona. 
Głowę osłaniały hełmy jingasa, na kształt 
klosza wykonane z żelaza lub skóry, na-
tomiast twarz osłonięta była maską Hap-
puri.

Z tego samego okresu pochodzi eksklu-
zywny kołczan podróżny wykonany w 
konstrukcji drewnianej pokrytej heba-
nową laką. Pokrywa ruchoma , zabezpie-
czona sznurkiem. Wewnątrz sakiewka z 
brązowej skóry na zapasową cięciwę. W 
dolnej części widoczna bambusowa tra-
twa, na której spoczywały lotki strzał. 
Wokół środkowej części kołczanu znaj-
duje się pasek z brązowej skóry, skórza-
na podkładka, pas biodrowy i kółko. W 
komplecie 4 strzały bojowe o prostych 
bambusowych drzewcach z trzema lot-
kami piór i metalowymi grotami oraz łuk 
yumi.

Genezy zbiorów pozaeuropejskich MJM 
należy upatrywać się zatem już w cza-
sach okupacji. Wtedy właśnie Niemcy 
po wcześniejszej grabieży i dewastacji 
przedwojennych zbiorów etnograficz-
nych przywieźli do Radomia militaria 
japońskie pochodząc. Wśród nich znala-
zła się XVIII wieczna zbroja samurajska, 
włócznia naginata, miecze tachi czy wa-
kizashi.

Zakupy możliwe były dzięki wsparciu sa-
morządu województwa mazowieckiego. 
Eksponaty przyczynią się do poszerzenia 
i uzupełnienia ważnej kolekcji muzealnej. 
Będziemy mogli je podziwiać najprawdo-
podobniej w połowie bieżącego roku.

Klaudia Sułek

www.twojradom.pl

Prawie 31 litrów krwi oddali w 
piątek, 13 stycznia pracownicy 
Elektrowni Kozienice. Była to 
pierwsza akcja zorganizowana 
na terenie spółki w tym roku 
w ramach programu "Energię 
mamy we krwi", w który zaanga-
żowana jest cała Grupa Enea.
              Czyt. str. 9

Wielki teolog i filozof z zakonu 
dominikanów, żyjący w śre-
dniowieczu. Był wierny trady-
cyjnej nauce Kościoła. Widział 
człowieka jako jedność duszy i 
ciała.
   Czyt. str. 6

28 listopada 2022 roku wystar-
tował nowy sezon Amatorskiej 
Halowej Ligi Piłki Nożnej w Ko-
zienicach. 

Czyt. str. 8

Radomiak Radom pozyskał wie-
lu nowych piłkarzy. W trakcie 
ostatniego zimowego okienka 
transferowego Radomiak doko-
nał najdroższego transferu w ca-
łej swojej historii. 

Czyt. str. 11

Przebudowa pracowni endosko-
pii w Radomskim Centrum On-
kologii zakończona. Zwiększono 
m.in. przestrzeń dla pacjentów po 
zabiegach endoskopowych.

  Czyt. str. 12

Radomiak gotowy 
na rundę wiosenną? 
Podsumowanie transferów

Przebudowa pracowni 
endoskopii w Radomskim 
Centrum Onkologii 
zakończona

Ciemne strony 
Amnesty International

Jakie są ciemne strony Amne-
sty International? W ostat-
nich latach widać wyraźnie 
ideologicznie motywowane 
zaangażowanie organizacji.

   Czyt. str. 4

Energię mamy we krwi!

Św. Tomasz z Akwinu –
Anielski Nauczyciel 
Kościoła 

Reprezentacja Enei 
Wytwarzanie walczy 
w Amatorskiej Halowej 
Lidze Piłki Nożnej 
w Kozienicach
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W Radomiu stanęły 
„Ptasie Bufety”

Nowe eksponaty 
w Muzeum Malczewskiego

W RADOMIU STANĘŁY „PTASIE BUFETY”. PRY-
WATNA FIRMA POSTAWIŁA URZĄDZENIA, KTÓRE 
MOŻNA ZNALEŹĆ W CZTERECH MIEJSCACH W 
RADOMIU.

Urządzenia do wydawania zdrowej karmy 
dla ptaków stanęły w trzech miejscach w 
mieście: w parku Gołębiów, Ustronie i Stary 
Ogród oraz nad zalewem na Borkach.

– Urządzenia są w pełni automatyczne i zapew-
niają dostęp do karmy składającej się z różno-

rodnych i odżywczych zbóż i ziaren dla ptactwa 
wodnego lub lądowego – czytamy na stronie 
Ptasiego Bufetu, który zamontował karmniki 
 
Jak piszą władze miasta, „Ptasie Bufety” to 
jednocześnie forma edukacji dla najmłod-
szych.

– Dokarmiając ptaki trzeba pamiętać, że nie 
każdy pokarm się do tego nadaje. Dlatego w 
kilku radomskich parkach oraz nad zalewem 
w MOSiR Borki stanęły „Ptasie bufety”. To urzą-
dzenia wydające właściwą karmę dla ptaków, 
ustawione przez prywatną firmę na miejskich 
terenach. To jednocześnie forma edukacji naj-
młodszych. „Ptasie bufety” to bowiem nie tylko 
zdrowe pożywienie, ale też garść informacji 
oraz ciekawostek na temat ptaków, które mo-
żemy spotkać w naszych parkach – czytamy 
na stronie Radom.pl

Karmniki i kaczkomat w Radomiu pozosta-
ną do listopada 2024 r.

Oskar Klich
Foto: Dariusz Osiej, Mosir

BKS Radomiak Radom 
najlepszym klubem 
bokserskim w województwie 
mazowieckim
BKS Radomiak Radom najlep-
szym klubem bokserskim w 
województwie mazowieckim. 
Polski Związek Bokserski opu-
blikował najnowszy ranking 
klubowy za rok 2022.
             Czyt. str. 10
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Zakończono budowę lądowiska 
przy szpitalu na Józefowie

Wystawa 
on-line „W imię 
wolności”. 
Zaprasza Archi-
wum Państwo-
we w Radomiu

„Słownik gwarowy ziemi 
radomskiej” przybliży 
kulturę ludową regionu

PUBLIKACJA „SŁOWNIK GWAROWY ZIEMI RADOM-
SKIEJ” ZAWIERA OKOŁO 2500 WYRAZÓW HASŁO-
WYCH O ROZMAITEJ TEMATYCE. 

Słowniczki dokumentujące słownictwo pojedyn-
czych wsi lub niewielkich regionów to bardzo 
cenne przejawy dbania o lepsze poznanie śro-
dowisk lokalnych. Dzięki nim gwara jawi się jako 
ważny element dziedzictwa kulturowego, który 
godny jest uwagi.

Publikacja „Słownik gwarowy ziemi radomskiej” 
stanowi zbiór leksyki wsi położonych w gminach 
Jedliński i Jastrzębia. Czytelnik pozna również 
gwarowe słowa powiatów Radom, Zwoleń, Lip-
sko, Szydłowiec, Iłża, Przysucha, Kozienice, Bia-
łobrzegi i Opoczno.

Słowniczki dokumentujące słownictwo poje-
dynczych wsi lub niewielkich regionów to bar-
dzo cenne przejawy dbania o lepsze poznanie 
środowisk lokalnych. Dzięki nim gwara jawi się 
jako ważny element dziedzictwa kulturowego, 
który godny jest uwagi.

Publikacja „Słownik gwarowy ziemi radom-
skiej” stanowi zbiór leksyki wsi położonych w 
gminach Jedliński i Jastrzębia. Czytelnik pozna 
również gwarowe słowa powiatów Radom, 
Zwoleń, Lipsko, Szydłowiec, Iłża, Przysucha, 
Kozienice, Białobrzegi i Opoczno.

Klaudia Sułek

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ LĄDOWISKA PRZY SZPI-
TALU NA JÓZEFOWIE. PRZEBUDOWA OBIEKTU 
JEST JEDNYM ZE ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW II 
EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOW-
SZA. 

Jak informuje Karolina Gajewska, rzecznik 
prasowa Mazowieckiego Szpitala Specjali-
stycznego na Józefowie w Radomiu, odbyły 
się odbiory techniczne lądowiska dla helikop-
terów przy MSS.

– Przebudowa lądowiska przy naszym szpita-
lu jest już zakończona (...) Przywrócenie dzia-
łania lądowiska jest planowane na 1 lutego. 
Ponadto personel naszego szpitala, który jest 

wyznaczony do obsługi lądowiska, odbędzie 
szkolenie w tym zakresie, które poprowadzi 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Koszt przebu-
dowy wynosi 1 mln 125 tys. złotych, ale dzięki 
temu nasze lądowisko będzie przystosowane 
do lądowań śmigłowców Black Hawk – infor-
mowała Karolina Gajewska.

Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 1,1 mld 
zł. Wartość budowy wzrosła ze względu na 
dostosowanie lądowiska do lądowań śmi-
głowców Black Hawk. Dzięki temu szpital 
zwiększy swoje możliwości operacyjne lądo-
wiska.

Olkar Klich

WYSTAWA „W IMIĘ WOLNOŚCI” POŚWIĘCONA JEST 
160. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIO-
WEGO. ARCHIWUM PAŃSTWOWE W RADOMIU ZA-
PRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HISTORIĄ TAMTYCH 
WYDARZEŃ.

Wystawa „W imię wolności” przybliży wydarze-
nia sprzed 160 lat. Wtedy Polacy, wiedzeni na-
dzieją na odzyskanie niepodległości, ponownie 
chwycili za broń, mimo przytłaczającej przewagi 
Imperium Rosyjskiego.

Na pierwszą część ekspozycji składają się pełne 
emocji wspomnienia i biogramy bojowników o 
wolność, które obfitują w informacje o przebiegu 
starć z wrogiem, ich poczynaniach na polu chwały 
i losach po zakończeniu walk. Zaś druga część to 
kilka dokumentów dotyczących tematyki Powsta-
nia Styczniowego.

Archiwum Państwowe w Radomiu zachęca do za-
poznania się z wystawą w formie on-line.

Źródło: Archiwum Państwowe w Radomiu

Klaudia Sułek



Ciemne strony 
Amnesty International

JAKIE SĄ CIEMNE STRONY AMNESTY INTERNATIONAL? W OSTATNICH 
LATACH WIDAĆ WYRAŹNIE IDEOLOGICZNIE MOTYWOWANE ZAANGAŻO-
WANIE ORGANIZACJI.

Amnesty International jest ogólnoświatową organizacją zrzesza-
jącą 13 milionów wolontariuszy, których zadaniem, wedle pier-
wotnych założeń organizacji, jest stanie na straży ochrony praw 
człowieka na świecie. Historia organizacji rozpoczęła się 28 maja 
1961 roku. Wówczas brytyjski prawnik Peter Benenson opubliko-
wał w jednym z angielskich tygodników artykuł pt.: „Zapomniani 
więźniowie”, w którym wzywał do solidarnego działania w obro-
nie więźniów sumienia (osób więzionych za wyrażanie swoich 
poglądów, które nie stosowały przemocy ani nie nawoływały do 
nienawiści) oraz do sprzeciwu wobec łamania praw zawartych w 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez rządy wielu państw. 
Od tamtego czasu nastąpił błyskawiczny rozwój struktur organiza-
cji.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktywności Amnesty Inter-
national jest maraton pisania listów w obronie więźniów sumienia. 
W Radomiu akcja organizowana jest co roku przez Akademię Han-
dlową Nauk Stosowanych z poparciem władz miasta i zaangażo-
waniem radomskich szkół, uczelni, a także podmiotów komercyj-
nych (centrów handlowych). Przedstawia się ją jako jednoznacznie 
pozytywną, służącą obronie praw człowieka. Jednak – co postaram 
się wykazać w poniższym artykule – Amnesty International jest 
dość kontrowersyjną, zideologizowaną organizacją, która już daw-
no zaczęła działać na innych polach niż pierwotnie, bez żadnego 
skrępowania dowolnie rozszerzając pojęcie „praw człowieka”.

ABORCJA A PRAWA CZŁOWIEKA

„Dostęp do bezpiecznych usług aborcyjnych jest prawem człowie-
ka” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie Amnesty Interna-
tional. Według organizacji wynika to z takich praw, jak prawo do 
życia, prawo do zdrowia oraz prawo do wolności od przemocy, 
dyskryminacji i tortur oraz okrutnego, nieludzkiego i poniżającego 
traktowania. Co ciekawe, prawnicy często podkreślają, że podsta-
wowym prawem człowieka jest właśnie prawo do życia i wszystkie 
pozostałe jego prawa tracą sens, jeżeli się nie uzna ochrony życia 
za najważniejszą wartość – odpierając w ten sposób twierdzenia, 
że „aborcja to prawo człowieka”. Dokładnie taki sam argument uży-
wany jest więc na poparcie zupełnie przeciwstawnych stwierdzeń. 
Rozsądkowi Czytelnika pozostawić należy rozważenie czy bardziej 
logiczne i spójne są twierdzenia Amnesty International czy jednak 
obowiązujące w polskim systemie prawnym orzeczenia Trybuna-
łu Konstytucyjnego z 1997 i 2020 roku, wedle których beneficjen-
tem prawa do życia jest też ludzki płód. Podkreślić jednak warto, 

że stanowisko polskiego TK generalnie wynika z podstawowych 
prawideł biologii, a także z norm społecznych obowiązujących w 
systemach prawnych od starożytności, wedle których kobieta w 
ciąży podlega specjalnej ochronie, a osoba doprowadzająca do 
przerwania ciąży sądzona jest znacznie surowiej niż np. za „zwy-
kłe” pobicie. 

Aby oddać ducha stanowiska Amnesty International w sprawie 
aborcji przytoczmy cytaty z oficjalnej strony organizacji: 

„Zrewidowane stanowisko Amnesty International uznaje aborcję, 
dokonaną w sposób respektujący prawa człowieka, autonomię, god-
ność oraz potrzeby jednostki za prawo każdej osoby, która może 
zajść w ciążę”. 

Organizacja przytomnie zauważa, że przecież nie tylko kobiety 
mogą zajść w ciążę – dlatego też używa sformułowania „osoby, któ-
re mogą zajść w ciążę”. „Kobiety i dziewczęta cispłciowe nie są je-
dynymi osobami, które potrzebują dostępu do bezpiecznych usług 
aborcyjnych. Osoby interpłciowe, transpłciowi mężczyźni i chłopcy 
oraz osoby z inną tożsamością płciową lub bez niej, również mogą 
zajść w ciążę” – podkreślono w stanowisku Amnesty Internatio-
nal ws. aborcji. Jak stwierdzono, „bezpieczny dostęp do aborcji jest 
niezbędny do urzeczywistnienia pełnego zakresu praw człowieka i 
osiągnięcia sprawiedliwości płciowej, społecznej, reprodukcyjnej i 
ekonomicznej” oraz „prawa seksualne i reprodukcyjne, w tym pra-
wo do aborcji, mają fundamentalne znaczenie dla pełnej realizacji 
wszystkich innych praw człowieka”. Bez aborcji nie można więc w 
pełni realizować innych praw człowieka.

„Amnesty International nadal wzywa do pełnej depenalizacji abor-
cji” – stawia sprawę jasno organizacja. Jednocześnie wzywa rządy 
„do zapewnienia, że bezpieczna aborcja będzie dostępna tak wcze-
śnie, jak to możliwe i tak późno, jak to konieczne”. Zaznacza, że trze-
ba „zdać sobie sprawę, że zawsze będą przypadki, w których kobiety 
w ciąży będą wymagać dostępu do aborcji na późniejszych etapach 
ciąży, szczególnie w celu ochrony swojego zdrowia i życia”.

Nawet tuż przed narodzinami (czyli kiedy już nowy człowiek jest 
de facto gotowy do życia poza organizmem matki) dziecka nie 
obejmuje prawo do życia. „Nasze stanowisko jest zgodne z mię-
dzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka, które jasno 
określa, że prawa człowieka mają zastosowanie po urodzeniu, a 
nie przed” – pisze Amnesty International. Ktoś złośliwy mógłby 
stwierdzić w czasie porodu: „O, wyszła główka człowieka, reszta 
to jeszcze płód”.

AKTYWNY UCZESTNIK WOJNY INFORMACYJNEJ

„Witamy w Guantanamo” – głosi tytuł jednego z artykułów na stro-
nie Amnesty International poświęconych kryzysowi imigracyjne-
mu na polsko-białoruskiej granicy. Przypomnijmy, więzienie Gu-
antanamo to administrowany przez Stany Zjednoczone ośrodek, 
w którym przez wiele lat przetrzymywano więźniów bez wyroku 
sądowego i gdzie stosowano podczas przesłuchań okrutne tortury. 
Przypomnijmy też, że w drugiej połowie 2021 roku na polsko-bia-
łoruskiej granicy władze białoruskie uruchomiły kanały przerzutu 
migrantów z kraju przez granicę z UE na terytorium Litwy, Polski 
i w Łotwie. Prezydent Alaksandr Łukaszenka przyznał, że wspie-
ranie nielegalnego transgranicznego przerzutu imigrantów jest 
odpowiedzią na unijne sankcje wobec Mińska. Cała operacja znaj-
dywała się pod kontrolą białoruskich służb. Działanie to połączone 
było z podjęciem ofensywy propagandowej przeciwko Polsce, do 
czego powszechnie wykorzystywano działania grup tzw. „aktywi-
stów”, które wielokrotnie przeprowadzały prowokacje wymierzo-
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ne m.in. w Straż Graniczną (przykład 1, przykład 2, przykład 3).

Skąd zestawienie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy z wię-
zieniem w Guantanamo? To zupełnie oderwane od rzeczywistości 
porównanie przestaje dziwić, gdy przyjrzymy się dokładnie mani-
pulacjom, a nawet kłamstwom, serwowanym przez Amenesty In-
ternational. Wyssane z palca i „odpowiednio” przedstawione histo-
rie to niestety znak firmowy tej organizacji.

„Zachowanie polskich władz nosi znamiona rasizmu i hipokryzji” – 
stwierdziła jedna z „badaczek” Amnesty International Jelena Sesar. 
Jak dodała, „osoby ubiegające się o status uchodźcy, które przekro-
czyły białoruską granicę z Polską, w tym wiele osób zmuszonych 
do tego przez białoruską straż graniczną, są obecnie przetrzymy-
wane w brudnych, przepełnionych ośrodkach detencyjnych, gdzie 
strażnicy znęcają się nad nimi i odmawiają im kontaktu ze światem 
zewnętrznym”.

Dalej, na stronie Amnesty International przeczytać możemy także, 
że „znęcano się” nad wieloma imigrantami „poddając ich rewizjom 
osobistym, wymagającym rozebrania się do naga w niehigienicz-
nych, przepełnionych ośrodkach dla cudzoziemców”. Niektórym 
osobom „przymusowo podawano środki uspokajające i stosowano 
wobec nich paralizator”.

Zapoznać się także można z mrożącymi krew w żyłach opisami 
strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Wędrzynie. „Strzeżony 
ośrodek dla cudzoziemców w Wędrzynie stanowi część czynnej 
bazy wojskowej. Ściany z drutu kolczastego oraz nieustanny huk 
pojazdów opancerzonych, helikopterów i strzały oddawane pod-
czas odbywających się w okolicy ćwiczeń wojskowych tylko pogłę-
biają traumę przetrzymywanych tam ludzi” – podkreśliło Amnesty 
International.

Osoby przetrzymywane w Wędrzynie miały ponadto opowiadać, 
jak strażnicy witali nowych cudzoziemców słowami “witamy w 
Guantanamo”.

„Po torturach w więzieniu w Syrii, groźbach wobec mojej rodziny, 
a następnie miesiącach w drodze, myślę, że w Wędrzynie zostałem 
ostatecznie złamany” – miał stwierdzić jeden z imigrantów (!).

„Wiedziałam, że nie mogę wrócić do Iraku i byłam gotowa umrzeć 
w Polsce. Kiedy tak płakałam, dwóch strażników skrępowało mnie 
i mojego męża, związało nam ręce za plecami, a lekarz dał nam za-
strzyk, który sprawił, że byliśmy bardzo słabi i senni. Nie byłam w 
pełni świadoma, ale słyszałam płacz i krzyki moich dzieci, które były 
z nami w pokoju” – miała opowiadać inna imigrantka.

Wszystkie powyższe historie oparte są na manipulacjach i kłam-
stwach. Stosowana przez Amnesty International retoryka współ-
grała z białoruską propagandą, która miała zdyskredytować pań-
stwo polskie na arenie międzynarodowej. Organizacja wzywała do 
zaprzestania stosowania terminu „wojna hybrydowa”, ponieważ 
takie działanie „prowadzi do wzrostu poczucia zagrożenia w pol-
skim społeczeństwie”. W zamian zaproponowała sformułowanie 
„kryzys humanitarny”. „Łukaszenko jest odpowiedzialny za wywo-
łanie tego kryzysu, natomiast Polska jest odpowiedzialna za to, jak 
sobie z tym kryzysem radzi” – przekazało Amnesty International. 
Propozycją organizacji było wpuszczenie wszystkich imigrantów 
(„uchodźców”) oraz zapewnienie im zakwaterowania, wyżywienia 
i edukacji (bo to „prawa człowieka”). Czyli de facto realizacja zało-
żeń działań poniżej progu wojny prowadzonych przez Białoruś i 
Rosję w celu destabilizacji państwa polskiego.

INNE KONTROWERSJE

Przykłady kontrowersji związanych z Amnesty International moż-
na mnożyć.

Weźmy na warsztat przypadek Aleksieja Nawalnego, więzionego 
jednego z liderów rosyjskiej opozycji – organizacja cofnęła jego 

status „więźnia sumienia”, po tym jak stwierdzono, że jego niektóre 
jego wypowiedzi sprzed lat były „rasistowskie”. Finalnie Amnesty 
International przywróciło Nawalnemu status „więźnia sumienia”, 
po tym jak spotkało się ze zmasowaną krytyką. Podnoszono wte-
dy, że organizacja powinna koncentrować się na kwestiach praw 
człowieka, a nie na opiniach politycznych czy poglądach indywidu-
alnych. 

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 
2022 roku,  Amnesty International opublikowało raport, w którym 
zarzuciło Ukrainie szereg poważnych naruszeń międzynarodowe-
go prawa humanitarnego. Między innymi chodzi o bezpośrednie 
narażanie bezpieczeństwa ludności cywilnej, poprzez rozlokowy-
wanie wojsk lub umieszczanie broni w miejscach gęsto zaludnio-
nych, lub w budynkach cywilnych, stacjonowanie w budynkach 
szkół i placówek medycznych (także szpitali), niewykorzystywa-
nie dostępnych alternatyw, takich jak np. położone nieopodal bazy 
wojskowe lub gęsto zalesione obszary, w części przypadków brak 
prób ewakuowania ludności cywilnej z obszarów objętych walką. 
Zarzuty te brzmią zupełnie abstrakcyjnie w kontekście wojennym. 
Publikacja raportu wzbudziła ogromne kontrowersje oraz posłu-
żyła rosyjskiej machinie propagandowej do uzasadniania brutal-
nych ataków na cele cywilne.

Całą sprawę skomentował prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski: 
„Okupant codziennie z pełną świadomością otwiera ogień w stronę 
ludzi stojących w kolejkach po wodę czy czekających na autobusy 
ewakuacyjne. Nie powstrzymuje się przed ostrzelaniem miejsc pa-
mięci po Holokauście czy cmentarzy. Nie powstrzymał się przed ata-
kiem na obóz z więźniami wojennymi w Ołeniwce. Jakoś o tym nie 
ma raportów. To kompletnie amoralna wybiórczość”. Dodał też, że 
„Każdy, kto udziela usprawiedliwienia działaniom Rosji i sztucznie 
tworzy kontekst, w którym niektóre ataki terrorystów są rzekomo 
uzasadnione lub zrozumiałe, musi zdawać sobie sprawę, że pomaga 
terrorystom. Ktoś, kto dostarcza tak zmanipulowany raport, dzieli z 
oprawcą odpowiedzialność za śmierć ludzi”.

W maju 2016 roku Amnesty International opublikowało swoją 
politykę wzywającą rządy na całym świecie do dekryminaliza-
cji… prostytucji. „Nasza polityka określa, w jaki sposób rządy mu-
szą zrobić więcej, aby chronić osoby świadczące usługi seksualne 
przed naruszeniami i nadużyciami” – czytamy na oficjalnej stronie 
organizacji. Wezwano do udziału prostytutek „w tworzeniu praw, 
które mają wpływ na ich życie i bezpieczeństwo”.

Inny raport Amnesty poświęcony został „prześladowaniu osób 
LGBTI w Polsce”. „Nękanie, zastraszanie, pobicia przez policję – to 
rzeczywistość dla wielu osób LGBTI” – przekonuje organizacja. Za 
przykład „prześladowania” podano m.in. historie osób, które za 
wieszanie tęczowej flagi np. na rzeźbie przedstawiającej Chrystusa 
z krzyżem, miały stawiane zarzuty obrazy uczuć religijnych… Po-
nadto organizacja powtarza kłamstwa nt. powstania w Polsce tzw. 
„stref wolnych od LGBTI” – w rzeczywistości nic takiego nigdy nie 
miało miejsca. Sformułowanie „strefa wolna od LGBT” wzięło się 
od „prowokacji artystycznej” autorstwa Barta Staszewskiego.

I na koniec – w organizacji walczącej o prawa człowieka są one 
gwałcone przez mobbing wobec pracowników. W wyniku we-
wnętrznego dochodzenia okazało się się, że w Amnesty Interna-
tional licznie występowały przypadki mobbingu i znęcania się nad 
pracownikami. Aż 39 proc. personelu Amnesty International zgło-
siło, że rozwinęły się u nich problemy ze zdrowiem psychicznym 
lub fizycznym jako bezpośredni skutek pracy w Amnesty, a co naj-
mniej dwie osoby targnęły się na swoje życie…

To są właśnie ciemne strony Amnesty International. Należy posta-
wić sobie pytanie – czy faktycznie warto wspierać tę organizację 
np. poprzez uczestnictwo w organizowanych przez nią akcjach?

Dziękuję za pomoc w przygotowaniu artykułu koledze z redakcji 
Oskarowi Klichowi.
           Adam Szabelak
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Św. Tomasz z Akwinu –
Anielski Nauczyciel Kościoła 

WIELKI TEOLOG I FILOZOF Z ZAKONU 
DOMINIKANÓW, ŻYJĄCY W ŚREDNIOWIE-
CZU. BYŁ WIERNY TRADYCYJNEJ NAUCE 
KOŚCIOŁA. WIDZIAŁ CZŁOWIEKA JAKO 
JEDNOŚĆ DUSZY I CIAŁA. UWAŻAŁ, ŻE ZA-
RÓWNO WIARA, JAK I ROZUM WIODĄ DO 
POZNANIA BOGA. W SWOICH DZIEŁACH 
UDOWADNIAŁ, ŻE NIE MA SPRZECZNOŚCI 
MIĘDZY WIARĄ A POZNANIEM INTELEK-
TUALNYM. UWAŻAŁ, ŻE ROZUM NIE JEST 
W STANIE OGARNĄĆ PRAWD WIARY, ALE 
POZWALA ODKRYĆ PRAWDĘ O ŚWIECIE, 
POPRZEZ DOŚWIADCZENIE ZMYSŁOWE. 

MÓWIONO O NIM: „MIĘDZY UCZONYMI 
BYŁ NAJWIĘKSZYM ŚWIĘTYM, A MIĘDZY 
ŚWIĘTYMI NAJWIĘKSZYM UCZONYM”. 

„Tomasz z Akwinu posiadł w pewnym zna-
czeniu rozum wszystkich poprzedzających 
go uczonych. Zgromadził ich nauki w jed-
ną całość, jako rozproszone członki jedne-
go ciała; zestawił jedne z drugimi, prze-
dziwnym sposobem je podzielił i tak dalece 
wzbogacił, że jego słusznie uważać należy 
za szczególnego obrońcę i zaszczyt Kościo-

ła” 

(papież Leon XIII - encyklika Aeterni Patris)
Św. Tomasz z Akwinu żył w czasach, kiedy Ko-
ściół pogrążony był w kryzysie, a świat prze-
chodził burzliwe przemiany gospodarcze, 
społeczne, polityczne oraz ideologiczne. Ich 
główną przyczyną były wojny krzyżowe.

Urodził się w 1225 r. na zamku Rocca secca 
(co znaczy: sucha skała) w Królestwie Neapo-
lu, w rodzinie hrabiów z Akwinu, Landulfa i 
Teresy Caracciolo. Miał sześcioro rodzeństwa. 
W wieku pięciu lat oddano go na wychowanie 
do benedyktynów, do zamożnego klasztoru 
na Monte Cassino. Jako oblat pobierał tam na-
uki do 14 roku życia. 
W 1239 r. rozpoczął studia na uniwersytecie w 
Neapolu. Studiował u Piotra z Hiberni sztuki 
wyzwolone, na wydziale humanistycznym. Po 
pięciu latach porzucił zakon benedyktynów i 
za namową wuja Sinibalda, który był opatem 
klasztoru, opuścił benedyktynów z zamiarem 
wstąpienia do zakonu św. Dominika. Ten czyn 
nie spodobał się jego rodzicom, którzy pra-
gnęli, aby był w przyszłości opatem klaszto-
ru benedyktyńskiego na Monte Cassino, albo 
arcybiskupem Neapolu. W trakcie podroży 
do Paryża został porwany przez rodzonych 
braci i wywieziony do rodzinnego zamku. 
Był tam trzymany przez rok, a kiedy bracia 
dowiedzieli się, że nadal nie zmienia zdania, 
wtrącili go do lochu. To go wcale nie przera-
ziło, gdyż zrozumiał, że będąc sam mógł się 
bardziej skupić na modlitwie. Jednak bracia 
widząc, że ich metody nie odnoszą skutku, 
postanowili wprowadzić do jego celi młodą 
ponętną kobietę. Z początku Tomasz przera-
ził się tym, ale zaraz przypomniał sobie, że tę 
pokusę może zwalczyć tylko z pomocą Bożą. 
Począł więc się modlić, a potem wyrwał głow-
nię z komina i zaczął nią okładać rozpustną 
kobietę. Ta mocno wystraszona natychmiast 
uciekła. 

Po dwóch latach więzienia, ucieczkę do Ne-
apolu umożliwiła mu starsza siostra. Była 
ona pod dużym wrażeniem jego przemowy 
o słodyczy Bożej miłości, piękności Nieba. Po 
tych pięknych naukach następowała w niej 
przemiana. Zrozumiała, że życie jakie wiedzie 
jest marnością. Odstąpiła od zamiaru zamąż-
pójścia i wstąpiła do klasztoru. 

Po przybyciu do Neapolu i złożeniu ślubów 
zakonnych, Tomasz został wysłany przez 
przełożonych na studia do Rzymu, a stamtąd 
do Kolonii. Tam poznał słynnego mistrza teo-
logii, dominikanina Albertusa Magnusa, któ-
ry wykładał na tamtejszym uniwersytecie. 
Po ukończeniu studiów wyruszył do Paryża, 
aby wykładać teologię na Sorbonie. Począt-
kowo w latach 1252 – 1253 był bakałarzem 
nauk biblijnych. Napisał wtedy pierwsze swo-
je dzieła, m.in. komentarze do Księgi Izajasza 
(Expositio super Isaiam ad litteram). Od 1252 
r. wykładał „Sentencje” Piotra Lombarda. Jego 
wykłady były jasne i głębokie. Powstały wte-
dy dwa wielkie jego dzieła: „O bycie i istocie” 
(De ente et essentia) oraz o „Zasadach natury” 
(De principiis nature). W 1256 r. obronił pra-
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cę magisterską z teologii, a także wziął udział 
w sporze, jaki toczyli ze sobą członkowie za-
konów żebraczych i profesorowie świeccy.

W 1261 r. rozpoczął Summę przeciw poga-
nom, (Summa contra gentiles), tzw. Summa 
filozoficzna. Były to systematyczne wykłady 
filozofii i teologii naturalnej, które prowadził 
przez kilka lat. 

Przez pewien czas był również nauczycielem 
w dominikańskiej szkole. Napisał wówczas 
dwa komentarze. Pierwszy do Księgi Hioba 
(Expositio super Iob ad litteram), drugi do „O 
imionach Bożych Pseudo-Dionizego” (Super 
librum Dionisii De divinis nominibus). Zgod-
nie z życzeniem papieża, zestawił także tzw. 
„Złoty łańcuch” do czterech Ewangelii (Ca-
tena aurea in quattuor Evangelia). Zamieścił 
tam nieznane fragmenty pism ojców greckich. 

W 1264 r. kiedy to papież Urban IV ustanowił 
nowe święto - Boże Ciało,  ku czci Najświętsze-
go Sakramentu, św. Tomasz na tę wielką uro-
czystość napisał z natchnienia Bożego piękne 
teksty liturgiczne do brewiarza i mszału. Było 
to pięć pięknych hymnów liturgicznych: Ado-
ro te devote („Zbliżam się w pokorze”), Lauda 
Sion („Chwal, Syjonie”), Pange lingua („Sław 
języku”), Sacris solemniis („Z dniem świętym” 
i Verbum supernum („Słowo najwyższe”).   

W 1265 r. opuścił Sorbonę na skutek wielu 
intryg ze strony przeciwników dominikanów. 
Powrócił do Włoch, gdzie przez cztery lata 
prowadził wykłady na dworze papieskim w 
Viterbo. Został też mianowany kaznodzieją 
papieskim. Wykładał we włoskiej szkole do-
minikańskiej. Zaczął wówczas pisać Summę 
Teologii (Summa theologiae), która jest syn-
tezą całej nauki katolickiej. Niestety nie zdą-
żył jej ukończyć. 

Napisał także komentarze do dzieł Arysto-
telesa, np. ”O duszy” (Sententia libri De ani-
ma), rozprawę „O władzy” (De regno). Dzieła 
te pisał jako niezależne analizy samych tek-
stów, nadając im charakter dydaktyczny. Za-
czął także pisać Streszczenie teologii, ale tego 
również nie ukończył. 

W 1269 r. powrócił do Paryża i ponownie 
wykładał teologię na Sorbonie. Napisał wte-
dy komentarze do niektórych Ksiąg Nowego 
Testamentu oraz kwestie dyskutowane, m.in. 
„O złu” (De malo). Rozpoczął też, ale nie skoń-
czył pisać traktat „O substancjach czystych” 
(De substantis separatis). Były też komenta-
rze do księgi O przyczynach (Super librum De 
causis) i do pism Arystotelesa: Hermeneuty-
ki (Expositio libri Perihermeneias), Analityk 
Pierwszych (Expositio libri Pasteriorum), 
Etyki nikomachejskiej (Sententia libri Ethi-
corum), Polityki (Sententia libri Politicarum) 
(niedokończone), Fizyki (Sententia super 
Physican) i Metafizyki (Sententia super Meta-
physican).

W swoich dziełach udowadniał, że nie ma 
sprzeczności między wiarą a poznaniem inte-
lektualnym. Uważał, że rozum nie jest w sta-
nie ogarnąć prawd wiary, ale pozwala odkryć 
prawdę o świecie, poprzez doświadczenie 
zmysłowe. Widział człowieka jako jedność 

duszy i ciała. Uważał, że zarówno wiara, jak 
i rozum wiodą do poznania Boga. Wyróżniał 
się umysłem nie tylko analitycznym, a1e tak-
że syntetycznym.

W 1272 r. powrócił do Włoch. Założył tam 
studium dominikańskie i prowadził wykłady 
na uniwersytecie w Neapolu. Pełnił też obo-
wiązki kaznodziei w kościele San Domenico 
Maggiore. 

W marcu 1273 r. jego stan zdrowia bardzo 
się pogorszył. W 1274 r. otrzymał od papieża 
Grzegorza X zaproszenie do Lyonu na sobór 
powszechny. Nie dotarł tam jednak. W czasie 
podróży mocno się rozchorował. Zatrzymał 
się na zamku swojej krewnej. Przeczuwał 
zbliżającą się śmierć i dlatego poprosił, aby go 
zawieziono do klasztoru. Ze względu na to, że 
w pobliżu nie było klasztoru dominikańskie-
go, przewieziono go do opactwa cystersów w 
Fossanuova, w pobliżu Sonnino. Tam zmarł 7 
marca 1274 r. 

Do chwały ołtarzy został wyniesiony w 1323 
r. przez papieża Jana XXII. Otrzymał tytuł 
Anielskiego Doktora Kościoła, który mu nadał 
św. Pius V. Został również ogłoszony przez pa-
pieża Leona XIII patronem szkół katolickich. 

Św. Tomasz z Akwinu wyróżniał się niezwy-
kłą skromnością, pokorą i duchem modlitwy. 
Wielką czcią otaczał Najświętszy Sakrament. 
Tak mocno jednoczył się z cierpiącym Chry-
stusem w czasie sprawowania Mszy św., że 
często płakał. Pod koniec życia dwukrotnie 
zapadł w ekstazę. Po tym mistycznym prze-
życiu powiedział: "Gdy dzieli się Hostię, Jezus 
znajduje się w niej podobnie jak odbicie twa-
rzy w kawałkach zbitego lustra". Swojemu 
sekretarzowi zwierzył się, że wszystko inne 
w porównaniu z tym przejmującym doświad-
czeniem (wszystko, co widziałem i co mi zo-
stało objawione) jest słomą. 

Przy wykładaniu teologii zawsze kierował się 
zdrową tradycją Kościoła, natomiast wszelkie 



www.twojradom.pl8

ważne zagadnienia z dziedziny filozofii roz-
wiązywał zgodnie z zasadami wiary katolic-
kiej. Swoje wykłady sprowadzał zawsze do 
pierwszych zasad, odróżniając rzeczy należą-
ce do zakresu rozumu naturalnego, od rzeczy 
z zakresu wiary. 

Według św. Tomasza istnienie Boga można 
poprzeć pięcioma argumentami, nazywanych 
drogami (łac. via – droga)
1. jeśli istnieje ruch, to istnieje pierw-
szy poruszyciel – Bóg (łac. ex motu)
2. jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, 
istnieje pierwsza przyczyna sprawcza – 
Bóg (łac. ex ratione causae efficientis)
3. jeśli byty przygodne nie istnieją w 
sposób konieczny (pojawiają się na świe-
cie i przemijają), musi istnieć byt koniecz-
ny – Bóg (łac. ex possibili et necessario)
4. jeśli rzeczy wykazują różną dosko-
nałość, to istnieje byt najdoskonalszy – 
Bóg (łac. ex gradibus perfectionis)
5. jeśli celowe działanie jest oznaką 
rozumności, to ład i porządek w działaniu 
bytów nieożywionych, lub pozbawionych 
poznania, świadczą o istnieniu Boga, kie-
rującego światem nieożywionym. (łac. ex 
gubernatione rerum)

Jego największe dzieło – Summa Teologiczna 
uważana jest za najpoważniejszy wykład Ko-
ścioła. Sobory takie jak: Lioński, Vinneński, 
Florencki, Watykański, korzystały z jego na-
uki i na podstawie tego dzieła wydawały swe 
orzeczenia. Natomiast Ojcowie Soboru Try-
denckiego umieszczali Summę Teologiczną 

tuż obok Pisma Świętego i zbioru kanonów 
kościelnych. Także wielu papieży polecało 
jego naukę. Byli to:  Klemens VI, Innocenty 
VI, Urban V, Mikołaj V, św. Pius V, Innocen-
ty XII, Benedykt XIII, Klemens XII, Benedykt 
XIV, Pius IX, Leon XII. Zakony dominikańskie, 
benedyktyńskie, karmelitańskie, jezuickie 
w swoich statutach mają napisane, aby ich 
członkowie badali pisma tego wielkiego teo-
loga i żyli tymi zasadami. 

Wspomnienie liturgiczne św. Tomasza z 
Akwinu w starym kalendarzu gregoriańskim 
przypada 7 marca, w dniu jego narodzin dla 
nieba. Po reformie liturgicznej w 1969 r. prze-
niesiono je na 28 stycznia. Data ta wiąże się 
z uroczystością przeniesienia jego relikwii do 
Tuluzy (1369 r.). 

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu

Panie, zaprowadź ład w moim życiu 
i żebym zawsze czynił to, co Ty chcesz, 

daj mi to poznać i pomóż mi to wykonać 
jak trzeba i jak jest pożyteczne dla dobra 

mej duszy.

Niech idę do Ciebie, Panie, drogą pewną,
prosto wiodącą do celu, 

drogą, która nie gubi się między pomyślno-
ścią 

i przeciwnościami - tak żebym Ci dziękował 
za rzeczy pomyślne i zachował cierpliwość 

wśród rzeczy przeciwnych,
nie wynosząc się wśród pomyślności,

ani nie upadając na duchu pośród przeciw-
ności.

Panie , niech wszelka radość bez Ciebie bę-
dzie udręczeniem 

i niech nie pragnę niczego poza Tobą.
Niech wszelka praca z Tobą będzie miła,

a wszelki odpoczynek bez Ciebie - niezno-
śny.

Daj , abym często wznosił me serce ku To-
bie, 

a kiedy słabnę, spraw, 
ażebym z bólem oceniał moją winę 

i z mocnym postanowieniem poprawy. 

Źródła: sanctus.pl / lubimyczytać.pl / Żywoty 
Świętych Pańskich / statycz.koszalin7.pl

Foto: upload.wikimedia.org

Aniela Nowakowska

Z MĄDROŚCI ŚWIĘTYCH
 KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

"Będę Cię szukał, Panie, aby żyła moja dusza. 
Ciało me żyje duszą, a dusza żyje Tobą. " 

św. Augustyn
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Reprezentacja Enei Wytwarzanie 
walczy w Amatorskiej Halowej 
Lidze Piłki Nożnej w Kozienicach

28 listopada 2022 roku wystartował 
nowy sezon Amatorskiej Halowej Ligi Pił-
ki Nożnej w Kozienicach. Jest to już 28. 
edycja rozgrywek organizowanych przez 
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. 
W tegorocznym sezonie rozgrywkowym 
udział bierze 12 drużyn z regionu. Jedną 
z nich jest reprezentacja Enei Wytwarza-
nie, skład której zasila 12 zawodników, 
pracowników Elektrowni Kozienice.

Po 7. kolejce, sześciu wygranych i jed-
nym przegranym meczu, drużyna Enei 
Wytwarzanie z bilansem 33 strzelo-
nych bramek i 6 straconych goli zaj-
muje drugie miejsce w tabeli. Finałowe 
mecze z udziałem czterech najlepszych 
zespołów odbędą się 11 lutego.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego 
kibicowania.
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Energię mamy we krwi!

Prawie 31 litrów krwi oddali w piątek, 13 stycznia pracownicy 
Elektrowni Kozienice. Była to pierwsza akcja zorganizowana 
na terenie spółki w tym roku w ramach programu "Energię 
mamy we krwi", w który zaangażowana jest cała Grupa Enea.

Specjalny punkt medyczny Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu zorganizowany zo-
stał w sali konferencyjnej budynku administracji. Na apel 
organizatorów odpowiedziało wielu chętnych pracowni-
ków Elektrowni, było to aż 76 osób.  Po badaniach do od-
dania krwi zakwalifikowano 68 osób. Zebrano łącznie 68 
jednostek krwi, czyli 30,6 litra życiodajnego płynu. Po raz 
kolejny pracownicy Enei Wytwarzanie pokazali jak wielką 
mają moc.

Wydarzenie przeprowadzono w sposób bezpieczny dla 
krwiodawców i personelu medycznego. Akcję zorganizowa-
no wspólnie z aktywnie działającym przy Enei Wytwarzanie 
Klubem Honorowych Dawców Krwi. Do inicjatywy włączyły 
się również Związki Zawodowe działające przy Enei Wytwa-
rzanie. Kolejna akcja krwiodawstwa na terenie elektrowni 
zaplanowana jest na 17 marca.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Radomiu
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BKS Radomiak Radom 
najlepszym klubem bokserskim 
w województwie mazowieckim

Radomiak gotowy na rundę wiosenną? 
Podsumowanie transferów

BKS RADOMIAK RADOM NAJLEPSZYM KLUBEM BOKSER-
SKIM W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. POLSKI ZWIĄ-
ZEK BOKSERSKI OPUBLIKOWAŁ NAJNOWSZY RANKING 
KLUBOWY ZA ROK 2022.

Polski Związek Bokserski przedstawiał ranking 
klubowy i okręgowy za rok 2022. Na miejscu 7 
spośród 209 możliwych, ulokował się Bokser-
ski Klub Sportowy Radomiak Radom jednocze-
śnie zostając najlepszym klubem bokserskim w 
województwie mazowieckim.

– Duma nas rozpiera, a motywacja do dalszej 
pracy jest jeszcze większa – pisze na swoim pro-
filu Facebookowym BKS Radomiak Radom.

W rankingu znalazły się też dwa inne radom-
skie kluby bokserskie. RKB Boxing które zajęło 
miejsce 42 w rankingu klubowym za rok 2022, 
oraz BTS 1926 Broń Radom która zajęła miej-
sce 89.

Przypomnijmy, że prowadzący BKS Radomiak 
Radom trener Sławomir Żeromiński w 29. Ple-
biscycie Sportowym Echa Dnia został uznany 
najlepszym szkoleniowcem w roku 2022, w 
Mieście Radom.

– Nagroda dla trenera Sławka, to nie tylko wy-
różnienie dla niego, ale także dla całego klubu, 
który wciąż się rozwija, ma grono wiernych fa-
nów (trenujących, wspierających, sympatyków), 
jest też motywacją dla nas wszystkich do jeszcze 
cięższej pracy, żeby rok 2023 był jeszcze lepszy – 
informował BKS.

Oskar Klich
Źródło: BKS Radomiak Radom

RADOMIAK RADOM POZYSKAŁ WIELU NOWYCH PIŁ-
KARZY. W TRAKCIE OSTATNIEGO ZIMOWEGO OKIENKA 
TRANSFEROWEGO RADOMIAK DOKONAŁ NAJDROŻSZE-
GO TRANSFERU W CAŁEJ SWOJEJ HISTORII. 

Włodarze Radomiaka Radom w trakcie zimowego 
okienka transferowego pozyskali sześciu nowych 
piłkarzy, jeden z nich został zakupiony za rekordo-
wą kwotę. Oto kim są nowi zawodnicy Radomskiego 
Klubu Sportowego.

Jean Franco Sarmiento.
Sarmiento to wychowanek rodzimego Rionegro 
Águilas. Następnie reprezentował barwy Tigres FC 

z Kolumbii, aż trafił do Polski, gdzie przez dwa lata 
grał dla Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Napastnik, 
który może także występować na skrzydle, impono-
wał w naszym kraju skutecznością. W 59 meczach 
ligowych strzelił 35 goli i zanotował 10 asyst. 25-la-
tek trenował już z naszym zespołem w listopadzie 
zeszłego roku, a także zagrał w sparingu z RB Lipsk.

Berto Cayarga
Berto to wychowanek Llano 2000, choć jako junior 
występował również w Sporting Gijón. Następnie 
reprezentował barwy UP Langreo, aż trafił do Ra-
cingu Santander, zostając w tym zespole czołowym 
asystentem ligi i piątym najczęściej faulowanym pił-

karzem w całych rozgrywkach.

Ostatnie dwa sezony Hiszpan spędził w FC Carta-
gena, gdzie był podstawowym zawodnikiem. W 
LaLiga2 (zaplecze Primera Division) zagrał łącznie 
73 razy, notując 5 goli i 2 asysty. Podejmował wiele 
pojedynków w ofensywie, większość z nich wygry-
wając. 26-latek trenował już z naszym zespołem w 
listopadzie zeszłego roku, a także zagrał w sparingu 
z RB Lipsk.

Chico Ramos
Chico Ramos to wychowanek rodzimego Varzim SC. 
Jako młodzieżowiec przez wiele lat występował tak-
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Przebudowa pracowni endoskopii 
w Radomskim Centrum Onkologii 
zakończona
PRZEBUDOWA PRACOWNI ENDOSKOPII W RADOMSKIM 
CENTRUM ONKOLOGII ZAKOŃCZONA. ZWIĘKSZONO M.IN. 
PRZESTRZEŃ DLA PACJENTÓW PO ZABIEGACH ENDO-
SKOPOWYCH.

Dzięki przeprowadzonym pracom, udało się nie tyl-
ko zwiększyć ilość dostępnego sprzętu do badań, 
ale także powiększyć przestrzeń dla pacjentów po 

zabiegach endoskopowych – także tych pod znieczu-
leniem. 

– Co istotne, prace pozwoliły także na utworzenie 
osobnej sali zabiegowej co z pewnością przełoży się 
na skrócenie czasu oczekiwania na badania. Radom-
skie Centrum Onkologii nieustannie inwestuje w roz-
wój placówki, poprawiając nie tylko komfort pracy, 

ale także komfort samego leczenia – czytamy na Fa-
cebookowym fanpage’u RCO.

Badania endoskopowe wykonywane są w budynku 
Radomskiego Centrum Onkologii przy ul. Uniwersy-
teckiej 6A.

Źródło: RCO
Oskar Klich

że w FC Porto. W barwach wielokrotnego mistrza 
Portugalii zanotował 3 występy w pierwszej druży-
nie i ponad 100 gier w rezerwach „Smoków”.

Rozgrywający, które może grać jako klasyczna 
„szóstka” bądź „ósemka” w kolejnych latach wystę-
pował w Vitoria Guimarães SC (5 występów w fazie 
grupowej Ligi Europy), CD Santa Clara i ostatnio CD 
Nacional. Ogółem zagrał łącznie 140 razy w Liga 
Portugal 2 oraz dokładnie 73 mecze w najwyższej 
klasie rozgrywkowej w Portugalii, będąc w ostatnich 
latach podstawowym zawodnikiem swoich drużyn.

Nowy piłkarz Radomiaka ma na swoim koncie 68 
spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Seleção, 
udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy do 
lat 21, mistrzostwach świata do lat 20 oraz jest wi-
cemistrzem Europy do lat 19 (na tym turnieju za-
notował dwie asysty). Ponadto Ramos pojechał na 
Igrzyska Olimpijskie w 2016 roku, w których repre-
zentacja Portugalii wyszła z grupy. Pomocnik zagrał 
wówczas w trzech meczach.

Mike Cestor
Urodzony w Paryżu lewonożny zawodnik to wycho-
wanek włoskiej AC Pisa. Jako młodzieżowiec grał 
także w angielskim Leyton Orient, a następnie – już 
jako senior – kontynuował karierę na Wyspach Bry-
tyjskich, m.in. w Woking FC.

Po powrocie do Francji (SAS Epinal), Cestor prze-
niósł się na kilka lat do Rumunii, gdzie grał w Astra 
Giurgiu, CFR Cluj i ostatnio FC Arges, będąc podsta-
wowym zawodnikiem swoich drużyn. Zdobył m.in. 
trzy mistrzostwa tego kraju. W obecnym sezonie wy-
grywywał 66% pojedynków w defensywie czy odzy-
skiwał 11,58 piłek.

Nowy piłkarz Radomiaka to były młodzieżowy re-
prezentant Demokratycznej Republiki Konga, który 
wraz ze swoim klubem (CFR Cluj) zanotował siedem 

spotkań w fazie grupowej europejskich pucharów i 
kilka meczów w eliminacjach do fazy grupowej Ligi 
Mistrzów (zdobył w nich dwie bramki).

Leonardo Miramar Rocha
Leonardo, który mierzy 200 cm wzrostu, to wycho-
wanek rodzimego Amora FC. Jako junior grał także w 
Colégio Guadalupe, CF Belenenses, Vitória Setúbal, 
Boavista FC, Pescara i Ituano FC (Brazylia).

25-latek następnie reprezentował barwy m.in. klu-
bów z Francji, Hiszpanii oraz Włoszech, tj. Monaco, 
Leganes oraz Vicenza. W sezonie 2018/2019 Rocha 
trafił do Lommel SK, strzelając 19 goli w belgijskiej 
Proximus League. Później Portugalczyk przeszedł 
do Eupen, występując w Jupiler League, natomiast 
kolejny sezon spędził w RWDM 47 (7 trafień w 13 
występach).

Obecne rozgrywki Leonardo Rocha, który posiada 
także brazylijskie obywatelstwo, rozpoczął w Lierse 
SK. W 17 meczach zdobył 12 goli i jest liderem kla-
syfikacji strzelców belgijskiej Challenger Pro League 
(II poziom rozgrywkowy). Tylko jedna bramka padła 
z rzutu karnego. Napastnik dorzucił do tego dorobku 
trzy asysty oraz trzy asysty drugiego stopnia.

Patrząc na inne statystyki indywidualne nowego pił-
karza Radomiaka, to w rundzie jesiennej był on m.in. 
liderem klasyfikacji kanadyjskiej w swojej lidze, 
najczęściej strzelającym na bramkę zawodnikiem, 
ósmym piłkarzem pod względem uderzeń z dystan-
su, dziewiątym najskuteczniejszym dryblerem roz-
grywek, trzecim graczem jeśli chodzi o liczbę kon-
taktów z piłką w polu karnym oraz zdecydowanym 
liderem pod względem pojedynków w powietrzu 
(dane za WyScout).

Według Szymona Janczyka z “Weszło”, kwota tego 
zakupu wyniosła mniej więcej 150 tysięcy euro, a to 
oznacza, że Radomiak Radom dokonał najdroższego 

transferu w całej swojej historii. Podobne pieniądze 
kosztował także Brazylijczyk Luizao, którego włoda-
rze “Zielonych” rok temu pozyskali z Worskły Połta-
wy.

Christos Donis
Były młodzieżowy reprezentant Grecji to wychowa-
nek rodzimego Panathinaikosu. Następnie reprezen-
tował barwy szwajcarskiego Lugano oraz ponownie 
greckich: PAS Giannina i Iraklisu.

Po powrocie do klubu, którego jest wychowankiem, 
środkowy pomocnik zdobył z Panathinaikosem 
(ponad 130 występów dla klubu z Aten) dwa wice-
mistrzostwa Grecji, brązowy medal rozgrywek li-
gowych i puchar kraju. Ponadto były młodzieżowy 
reprezentant Grecji, był podstawowym zawodni-
kiem drużyny, która grała w europejskich pucharach.

Ostatnie lata nowy zawodnik Zielonych spędził w 
Holandii (VVV-Venlo) i Włoszech (Ascoli), aż trafił 
do Radomiaka. Donis trenuje z naszym zespołem od 
początku zimowego okresu przygotowawczego, był 
na obozie w Turcji, zagrał w kilku sparingach i został 
pozytywnie oceniony przez sztab szkoleniowy rado-
mian.

Mimo poszerzenia kadry o sześciu nowych zawod-
ników, Radomiak stracił trzech poprzednich repre-
zentantów. Takim zawodnikiem jest m.in. Michał Fe-
liks, który został wypożyczony do Ruchu Chorzów, 
Mateusz Grzybek, który na zasadzie transferu defini-
tywnego przeszedł do Zagłębia Lubin czy chociażby 
Maurides Roque Junior, który również na zasadzie 
transferu definitywnego, przeszedł z Radomiaka do 
niemieckiego FC Sankt Pauli, piętnastej drużyny 2. 
Bundesligi.

Oskar Klich
Źródło: Goal / Radomiak




