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Wystawa o ks. bpie Edwardzie Materskim

Dzisiaj, 30 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13 w Radomiu otwarta
została już 6 wystawa prezentująca sylwetki Honorowych Obywateli naszego
miasta. Uroczystość, która odbyła się w sali gimnastycznej szkoły przy ul.
Sienkiewicza zaszczycił swoją obecnością J. E. ks. bp Edward Materski, przybyli też
rektor WSD w Radomiu ks. dr Jarosław Wojtkun i proboszcz radomskiej katedry ks.
prał. Edward Poniewierski. Przybył też pomysłodawca cyklu wystaw wiceprezydent
Radomia Ryszard Fałek, a także przewodniczący NSZZ Solidarności Zdzisław
Maszkiewicz oraz goście z Chmielnika, z burmistrzem Jarosławem Zatorskim na
czele. Uroczystość rozpoczęła pieśń: Bądź pozdrowiony gościu nasz, wyśpiewana
przez uczniów PSP Nr 13. Zaraz potem głos zabrał dyrektor szkoły Tadeusz
Ozimek, który powitał wszystkich przybyłych gości. Wiceprezydent Ryszard Fałek
przypomniał następnie dokonania ks. bpa Edwarda Materskiego. Był założycielem
diecezjalnego radia i twórcą wielu parafii. Dla dzieci, uczniów szkoły numer 13 to

wyjątkowa okazja, żeby cieszyć się z obecności Honorowego Obywatela Miasta Radomia i korzystać z tej
obecności- mówił. O głos został też poproszony rektor WSD ks. Jarosław Wojtkun, który przywołał słowa bpa
Materskiego, że: Wdzięczność nie powinna należeć do przeszłości, ale do teraźniejszości. W tej wystawie miasto
wypowiada swoją wdzięczność księdzu biskupowi, to dobrze, że tak miasto uwiecznia swoich Honorowych
Obywateli. To właśnie ks. bp Materski był twórcą aż 116 nowych parafii, to ponad 1/ 3 wszystkich parafii w
diecezji radomskiej, to dzięki jego straniom zostało wybudowane seminarium duchowne- przypomniał ks. rektor. Z
kolei Jarosław Zatorski, burmistrz Chmielnika przypomniał zebranym wydarzenia z 1951 roku związane ze
strajkiem szkolnym, który wybuchł w obronie krzyża. Mówił też, że wówczas jeszcze ks. Edward Materski, który
był w Chmielniku tylko 3 lata, zostawił wśród mieszkańców poczucie jedności i wdzięczności za wszystko co robił.
W dowód wdzięczności otrzymał również tytuł Honorowego Obywatela Chmielnika. Po części oficjalnej uczniowie
z klas: II, V i VI PSP nr 13 zaprezentowali montaż słowno- muzyczny, w którym przywołali najważniejsze fakty z
życia pierwszego biskupa radomskiego, a więc Wilno i rodzinne strony ks. biskupa Materskiego, czasy Powstania
Warszawskiego, studia w seminarium kieleckim oraz pobyt w Chmielniku, a także Sandomierz i Radom.
Uzupełnieniem były wileńskie pieśni oraz prezentacja multimedialna. Na zakończenie ks. bp Edward Materski
podziękował za spotkanie i wystawę, dokonał też jej oficjalnego otwarcia. Wystawa jest własnością PSP Nr 13,
ale już 12 grudnia będzie ją można oglądać w Resursie podczas premiery filmu o ks. biskupie Materskim.
Projekcja o godz. 15. 30. Potem wystawa zacznie wędrówkę po wszystkich radomskich szkołach. Wkrótce, bo 9
grudnia otwarta zostanie kolejna wystawa prezentująca sylwetki Honorowych Obywateli Miasta Radomia. W
Zespole Szkół Plastycznych otwarta zostanie wystawa o Andrzeju Wajdzie.
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