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Za oknem pe∏nia zimy, przynajmniej je-
Êli chodzi o temperatury. 

Na zdj´ciu publikowanym obok: póêne la-
to przy ruchliwej trasie na terenie naszej
diecezji. Owo zdj´cie powinno nas wpro-
wadziç pi´knà, letnià aurà w dobry i cie-
p∏y nastrój. A jednak... 
Te nagromadzone znaki drogowe to nie
tylko symbol ÊlamazarnoÊci w budowie
naszych autostrad, ale równie˝ pilnej po-
trzeby nauki ortografii. Panowie drogo-
wcy, jeÊli ju˝ nie budujecie nowych dróg
czy ich nie posypujecie piaskiem, to przy-
najmniej poczytajcie. D∏ugie zimowe wie-
czory sprzyjajà lekturze ksià˝ek, tak˝e
s∏owników... 
A naszym Czytelnikom proponujemy
rozwiàzanie zagadki. Gdzie zosta∏o zro-
bione to zdj´cie, które, niestety, nie jest
fotomonta˝em?
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CHOCHLIK DROGOWCÓW
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■ WYWIAD z prof. Kazimierzem 
Jaremczukiem, rektorem Paƒ-
stwowej Wy˝szej Szko∏y Zawo-
dowej im. prof. Stanis∏awa 
Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 

■ O TRUDNEJ LEKCJI PRAWDY – pisze 
w felietonie Piotr Niemiec. 

■ I O TYM, CO NIEZWYK¸EGO jest
w gminie ¸agów – w reporta˝u
Mariusza Bobuli. 

Dobre s∏owo jest w stanie
uratowaç cz∏owieka

w chwilach rozpaczy. Dobrym
s∏owem mo˝na ˝yç d∏ugo,
dlatego musimy je dawaç lu-
dziom jak najcz´Êciej, bo po-
trzebujà akceptacji. Na Pod-
karpaciu rocznie ˝ycie odbie-
ra sobie Êrednio 300 osób.
Mo˝e ci ludzie nie us∏yszeli
dawno dobrego s∏owa? Naj-
gorszy pod tym wzgl´dem by∏
rok 2002 – 319 samobójstw.
Dobre s∏owo i hojnoÊç serca –
niczym pokarm ̋ ycia – sà ka˝-
demu potrzebne. ■

Dobra i pomyÊlnoÊci

˚yczenia
z Watykanu
Na r´ce ks. Romana Bogus∏awa
Sieronia, dyrektora sandomier-
skiego GN, otrzymaliÊmy ˝yczenia
Êwiàteczne i noworoczne z Waty-
kanu. Przekaza∏ je wraz z b∏ogos∏a-
wieƒstwem Jana Paw∏a II ks. pra∏at
Mieczys∏aw Mokrzycki, osobisty
sekretarz Jego ÂwiàtobliwoÊci. 

Na Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia
przesy∏am najserdeczniejsze ̋ ycze-
nia, aby adwentowe przygotowa-
nie zaowocowa∏o w nas pe∏nià ra-
doÊci betlejemskiej. Niech nowo
narodzony Jezus opromienia swo-
im Êwiat∏em nasze ˝ycie, abyÊmy
mogli w pokoju ducha cieszyç si´
darami Bo˝ej mi∏oÊci; niech przez
pokój naszych serc Bo˝a ∏aska do-
tyka wszystkich wokó∏ nas; niech
moc Wcielonego S∏owa uwalnia
nas od wszelkich przeciwnoÊci i to-
warzyszy wszystkim naszym bli-
skim, a Matka NajÊwi´tsza niech
ma w opiece ca∏e nasze ˝ycie, tak
jak otacza∏a troskà i mi∏oÊcià swo-
jego maleƒkiego Syna. Niech te˝
Nowy Rok zaowocuje wszelkim do-
brem i pomyÊlnoÊcià. ■

Ojciec Âwi´ty zapewni∏ o duchowej ∏àcznoÊci

Pó∏ wieku min´∏o

50-lecie kap∏aƒstwa obchodzi∏ 

19 grudnia 2004 r. ks. infu∏at prof. dr

hab. Stanis∏aw Kowalczyk, wieloletni

wyk∏adowca ró˝nych przedmiotów

filozoficznych zarówno w WSD 

w Sandomierzu, jak i na lubelskim KUL. 

Mszy Êw. w katedrze sando-
mierskiej przewodniczy∏ sam Jubi-
lat (na zdj´ciu), w koncelebrze
obecni byli biskupi: Andrzej Dzi´-
ga, Marian Zima∏ek i Edward Fran-
kowski. Nie zabrak∏o spo∏eczno-

Êci seminarium duchownego. Ho-
mili´ wyg∏osi∏ ks. Krzysztof Ru-
siecki, proboszcz par. Êw. Paw∏a
w Sandomierzu, który nakreÊli∏
sylwetk´ ˝ycia ks. Profesora. Bi-
skup Andrzej Dzi´ga poÊwi´ci∏
i przekaza∏ ks. Kowalczykowi
krzy˝ – znak jubileuszu 50-lecia
kap∏aƒstwa. 

Niezwykle wa˝ny dla ks. profe-
sora jest list Ojca Âwi´tego, w
którym zapewni∏ o swej duchowej
∏àcznoÊci w dzi´kczynnych modli-
twach za 50 lat kap∏aƒstwa Jubilata. 
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SANDOMIERZ. II Konkurs nas
szkolnà pastora∏k´ odby∏ si´ 16
grudnia br. w Zespole Szkó∏ Spo-
˝ywczych w Sandomierzu. W kon-
kursie wzi´∏o udzia∏ 21 uczniów
w dwóch kategoriach: soliÊci i du-
ety. Pierwsze miejsce zaj´∏a Mag-
dalena Ka∏u˝a z klasy II AH. Na
drugim miejscu ex aequo znalaz∏y
si´ Katarzyna Pachnicka oraz Ma∏-
gorzata ˚o∏nowska. Trzecià lokat´
wywalczy∏y Magdalena CieÊla

i Emiliana Mucha. Komisja konkur-
sowa przyzna∏a równie˝ wyró˝nie-
nie dla Renaty Wirtek. Ka˝dy
z uczestników konkursu mia∏ do
zaprezentowania jednà dowolnie
wybranà kol´d´ lub pastora∏k´,
a w drugiej cz´Êci musia∏ wykazaç
si´ znajomoÊcià tradycyjnych ko-
l´d. Organizatorami konkursu byli
ks. Dariusz Woêniczka i
s. Agnieszka Szymaƒska.

KS. DW

Konkurs na szkolnà pastora∏k´

Âwiàteczny op∏atek
TARNOBRZEG. Diecezjalne spo-
tkanie op∏atkowe dyrektorów szkó∏
noszàcych imi´ Jana Paw∏a II i kard.
Stefana Wyszyƒskiego odby∏o si´
23 grudnia ub. roku w Zespo∏e
Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Tarno-
brzegu, kóremu patronuje Prymas
Tysiàclecia. 

M∏odzie˝ przedstawi∏a sk∏a-
niajàcy do refleksji program arty-
styczny.

Biskup sandomierski Andrzej
Dzi´ga (na zdj´ciu) poÊwi´ci∏ sal´
katechetycznà. Nast´pnie odby∏o
si´ spotkanie op∏atkowe i pocz´-
stunek. Uczniowie podzi´kowali
Ksi´dzu Biskupowi za przybycie
i poÊwi´cenie sali lekcyjnej. Obie-
cali, ̋ e za przyk∏adem swego Patro-
na b´dà nabywaç takie cechy cha-
rakteru, jak: pracowitoÊç, ˝yczli-
woÊç i uczciwoÊç. Biskup Ordyna-

riusz natomiast podzi´kowa∏ dyre-
ktorowi ZSP Tadeuszowi Nowako-
wi za inicjatyw´ zorganizowania
pierwszego takiego spotkania
w gronie przedstawicieli szkó∏ no-
szàcych imi´ Jana Pawla II i kard.
Stefana Wyszyƒskiego. Zauwa˝y∏
ponadto, ̋ e szko∏y te uczà i wycho-
wujà w duchu troski o Polsk´, idàc
za przyk∏adem wielkich Patronów,
którzy przeprowadzili nasz naród
przez ci´˝kie doÊwiadczenia histo-
rii. PodkreÊli∏, i˝ ∏amiàc si´ op∏at-
kiem z drugim cz∏owiekiem,
otwieramy si´ na Boga. – Niech to
wszystko b´dzie dla was êród∏em
si∏y, abyÊcie dalej szli tà drogà – po-
wiedzia∏ Ksiàdz Biskup. 

Samorzàd Tarnobrzega repre-
zentowali Jan Dziubiƒski, prezy-
dent, i Tadeusz Zych, przewodni-
czàcy Rady Miasta.
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STALOWA WOLA. IV niedziela
Adwentu 19 grudnia ub.r. by∏a
w tutejszej parafii pw. Êw. Floriana
dniem rozpocz´cia rekolekcji ad-
wentowych, 40-godzinnego nabo-
˝eƒstwa eucharystycznego, a tak-
˝e niedzielà promocji
tygodnika katolickiego „GoÊç Nie-
dzielny”. Niedzielne nauki reko-
lekcyjne, po∏àczone z zach´tà do
o˝ywienia czytelnictwa prasy ka-
tolickiej, g∏osi∏ ks. Roman Bogu-
s∏aw Sieroƒ, dyrektor sandomier-
skiego GN. Podczas jednej ze
Mszy Êw. wr´czy∏ on dyplom 10-le-
cia „GoÊcia Niedzielnego” w diece-
zji sandomierskiej proboszczowi
parafii, ks. pra∏atowi Janowi Ko-
zio∏owi (na zdj´ciu), wypróbowa-
nemu przyjacielowi naszego tygo-
dnika. Cz∏onkowie rady parafialnej
oraz ministranci
z a a n g a ˝ o w a n i
w kolporta˝ GN
otrzymali upo-
minki 10-lecia,
a egzemplarze pi-
sma rozchodzi∏y

si´ jak ciep∏e bu∏eczki... Stalowo-
wolska wspólnota pw. Êw. Floriana
cz´sto goÊci na naszych ∏amach.
Dzia∏ajà tu mi´dzy innymi bardzo
aktywna i liczna grupa misyjna
oraz rozwini´te duszpasterstwo
osób niepe∏nosprawnych.

Promocja GN u Floriana

O rozwój powiatu sandomierskiego
SANDOMIERZ. „My, sygnatariu-
sze Partnerstwa na rzecz Rozwoju
Edukacji, AktywnoÊci Spo∏ecznej
i Przedsi´biorczoÊci Ziemi Sando-
mierskiej (…) postanawiamy po∏à-
czyç wysi∏ki w celu wspierania dzia-
∏aƒ sprzyjajàcych jakoÊciowemu
rozwojowi edukacji, wyzwalaniu
aktywnoÊci spo∏ecznej, przedsi´-
biorczoÊci, zmierzajàce do poprawy

warunków ˝ycia mieszkaƒców re-
gionu” – tak zaczyna si´ deklaracja
podpisana w grudniu przez uczel-
nie, samorzàdy, instytucje kultury,
przedsi´biorstwa, banki oraz sto-
warzyszenia z terenu powiatu san-
domierskiego. Partnerstwo ma s∏u-
˝yç mi´dzy innymi wymianie infor-
macji i koordynacji wspólnych dzia-
∏aƒ na rzecz rozwoju lokalnego.

Piel´gniarki z uczelni
STALOWA WOLA. Od nowego
roku akademickiego w tutejszej
Wy˝szej Szkole Ekonomicznej
otwarty zostanie nowy kierunek –
piel´gniarstwo. Jak przyzna∏ rek-
tor WSE Jan Chojka, z inicjatywà
szkolenia personelu medycznego
wystàpi∏o stalowowolskie staro-
stwo, które dostrzega niebezpie-

czeƒstwo braku piel´gniarek
w kraju, ale i mo˝liwoÊç zatrud-
nienia wykszta∏conego personelu
medycznego w innych krajach
Unii i w USA. Teraz niezb´dne b´-
dzie zatrudnienie odpowiedniej
liczby naukowców i rozbudowa
uczelni, kszta∏càcej 1500 studen-
tów w oÊmiu specjalnoÊciach. Na konkursowej scenie by∏o rojno i gwarno
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IParafia 
Êw. Floriana

rozprowadza 
co tydzieƒ 100

numerów GoÊcia
Niedzielnego
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S∏owa Êw. Paw∏a Aposto∏a

„Najwi´ksza jest Mi∏oÊç” sta∏y si´

myÊlà przewodnià piàtych ju˝

„ZamyÊleƒ adwentowych”, które

odby∏y si´ w Wy˝szym Seminarium

Duchownym w Sandomierzu 17

grudnia 2004 roku. 

Ca∏oÊç artystycznego progra-
mu przygotowa∏ duszpasterz san-
domierskiej inteligencji ks. dr
Wies∏aw Wilk, który od blisko 15
lat wspiera i koordynuje
prace Klubu Inteligencji
Katolickiej. Gospodarzem
wieczoru by∏ ks. dr Jan
Biedroƒ – rektor Wy˝sze-
go Seminarium Duchow-
nego, który przywita∏ goÊci
i wprowadzi∏ wszystkich w tema-
tyk´ spotkania. 

Scenariusz adwentowej wie-
czornicy zosta∏ oparty na wydanej
z okazji Roku Rodziny publikacji:
„Diecezjalny Rok Rodziny – Sando-
mierz 2005. Najwi´ksza jest Mi-
∏oÊç”, do której teksty przygotowa-
li i opracowali ks. dr Czes∏aw Mu-
rawski i ks. dr Wies∏aw Wilk. Jest to
swoisty przewodnik zawierajàcy
propozycj´ programu s∏owno-mu-

zycznego przybli˝ajàce-
go tematyk´ rodzinnà.
W zamyÊle autorów ma
on s∏u˝yç poszczegól-
nym parafiom, stowa-

rzyszeniom i ruchom religijnym
jako pomoc w zorganizowaniu
programu artystycznego poÊwi´-
conego problemom wspó∏czesnej
rodziny. Podzielony jest na szeÊç
powiàzanych ze sobà cz´Êci, któ-
rych treÊç stanowià fragmenty do-
kumentów KoÊcio∏a, poezje, Êpie-
wy i modlitwy.

Poprzez recytacj´ utworów li-
terackich tematycznie zwiàzanych
z rodzinà i wspólne Êpiewanie
wszyscy uczestnicy „adwentowego

zamyÊlenia” zanurzyli si´ w g∏´bo-
kiej zadumie i refleksji nad sprawa-
mi szczególnie wa˝nymi w ˝yciu
ka˝dej rodziny. Atmosferze wieczo-
ru sprzyja∏a specjalnie na t´ okazj´
przygotowana scenografia. Oprócz
licznie zgromadzonych cz∏onków
i sympatyków KIK-u swà obecnoÊç
zaznaczyli równie˝ alumni Wy˝sze-
go Seminarium Duchownego
w Sandomierzu, którzy czynnie
w∏àczyli si´ w organizacj´ i prze-
bieg wieczornicy.

S∏owo wieƒczàce skierowa∏a
do zebranych prezes Klubu Inteli-
gencji Katolickiej Barbara Paterko-
wa.

PIOTR REJ

Ostrowieckie Muzeum Historycz-
no-Archeologiczne zaprasza do
zwiedzania wystawy „Pieniàdz na
ziemiach polskich”, która daje szan-
s´ zapoznania si´ z historià Êrodków
p∏atniczych.

Wystawa obejmuje czasy od
staro˝ytnoÊci do wspó∏czesnoÊci –
od pieniàdza niemonetarnego (p∏a-
cid∏a), poprzez pieniàdz kruszcowy
(mi´dzy innymi monety srebrne
i z∏ote), a˝ do banknotu. Obok pol-
skich pieni´dzy
zobaczyç mo˝na
pieniàdze obce
u˝ywane na zie-
miach polskich,
obiegowe pienià-
dze paƒstw za-

borczych, pieniàdze zast´pcze (pry-
watne, dominialne i miejskie), jak
równie˝ pieniàdze okupacyjne (np.
monety i banknoty u˝ywane pod-

czas okupacji hitlerowskiej wy∏àcz-
nie na terenie getta ∏ódzkiego). 

Ukazano wiele atrybutów zwià-
zanych z transportem, przechowy-

waniem i oszcz´dzaniem pieni´dzy
– sakiewki, portmonetki, skrzynie
i kufry podró˝ne, skarbonki. Na wy-
stawie zgromadzono tak˝e przed-
mioty zwiàzane z wymianà towaro-
wo-pieni´˝nà (miary d∏ugoÊci, ob-
j´toÊci, wagi i przyrzàdy liczàce)
oraz wyroby rzemios∏a artystyczne-
go, gdzie monety wykorzystano ja-
ko ozdoby pamiàtkowych pucha-
rów i bi˝uterii.

Dodatkowà atrakcjà przygo-
towanà z myÊlà o zwiedzajàcych
jest mo˝liwoÊç wybicia 50-gro-
szowej monety Dóbr Ostrowiec-
kich.

Wystawa „Pieniàdz na zie-
miach polskich” prezentowana
b´dzie do 31 stycznia.

MAREK WÓJCICKI

Poetycko-modlitewne zamyÊlenie o rodzinie

Wieczornica w seminarium

Pamiàtkowe 
zdj´cie
uczestników
„ZamyÊleƒ
adwentowych”

Fragment
ekspozycji
w Muzeum

Historyczno-
-Archeologicznym

w Ostrowcu
Âwi´tokrzyskim

Zaproszenie 

P∏acid∏a, monety, banknoty…
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NowoÊç na rynku

prasowym

Policja
dzieciom
Ciekawie i nieszablonowo prezen-
tujà si´ zeszyty – kolorowanki ,,Poli-
cja w trosce o bezpieczeƒstwo
dziecka”, wydawane staraniem Sto-
warzyszenia ,,Bezpieczne Miasto
Tarnobrzeg” oraz tarnobrzeskiej
Komendy Miejskiej Policji. 

Jak pisze we
wst´pie komen-
dant miejski policji
w Tarnobrzegu in-
spektor Zbigniew
Matys, kolorowanka
jest ma∏à pomocà
w nauczaniu dzieci
zasad bezpiecznego

poruszania si´ po drodze. Mogà
korzystaç z niej nie tylko najm∏od-
si, ale równie˝ rodzice, aby wyt∏u-
maczyç swoim pociechom sytu-
acje przedstawione na rysunkach.
Co wa˝ne, jak poinformowa∏ nas
aspirant sztabowy Tadeusz Ga-
dawski z KMP, który opracowuje
zeszyty tarnobrzeskie, pomys∏y
wydawnicze zainteresowa∏y spe-
cjalistów z innych komend woje-
wódzkich w Polsce oraz Komend´
Sto∏ecznà. ERBES
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Sonda

POMA¸U DO PRZODU
KAZIMIERZ POPIO¸EK, WÓJT GMINY

PADEW NARODOWA:
– Czy miniony rok
mog´ zaliczyç na
plus? MyÊl´, ˝e
przy 2004 r. posta-
wi∏bym taki ma-
leƒki plusik, albo

w ogóle znak mi´dzy plusem
a minusem – gdyby oczywiÊcie
taki istnia∏... Najwi´kszà inwe-
stycjà dla Padwi Narodowej, ja-
kà realizowaliÊmy, by∏ trzeci
etap kanalizacji i tu jest zielo-
ne Êwiat∏o. Do koƒca 2005 r.
ca∏a Padew, a tym samym po∏o-
wa gminy, b´dzie skanalizowa-
na. Bardzo si´ z tego ciesz´,
bo ludziom b´dzie si´ ̋ y∏o wy-
godniej, jak na XXI wiek przy-
sta∏o. Nie mamy jeszcze bu-
d˝etu na rok bie˝àcy, ale je-
stem optymistà i z nadziejà pa-
trz´ w przysz∏oÊç. Na pewno
b´dziemy musieli walczyç
o Êrodki z zewnàtrz, bo inwe-
stycje, które realizujemy, sà
bardzo kosztowne. 

LUCYNA MIZERA, DYREKTOR MUZEUM

REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI

ROZWADOWIE: 
– 2004 r. by∏ dla
naszego muzeum
dobry. Przygoto-
waliÊmy ogó∏em
18 wystaw, wÊród
których by∏o wiele

arcydzie∏ Êwiatowej sztuki.
WydaliÊmy m.in. Rocznik Na-
ukowy, pozycj´ „Rzeczpospoli-
ta w czasach Jana III Sobieskie-
go”. PrzeprowadziliÊmy kilka-
set lekcji muzealnych dla
uczniów z Podkarpacia – w su-
mie skorzysta∏o z nich ok. 16
tys. m∏odzie˝y. Muzeum od-
wiedzi∏o ∏àcznie 30 tys. osób.
Oprócz wydarzeƒ kultural-
nych, przeprowadziliÊmy wa˝-
ne dla placówki inwestycje.
Otoczenie budynku jest upo-
rzàdkowane, powsta∏y parkin-
gi i dojazd, a wszystko styli-
stycznie nawiàzuje do ogro-
dów XIX w. Rok 2005 zapowia-
da si´ równie ciekawie. B´dzie-
my przygotowywaç dla zwie-
dzajàcych wiele wspania∏ych
wystaw i kontynuowaç dzia∏al-
noÊç edukacyjnà.

Po˝egnaliÊmy rok
2004 bez ˝alu. Ca∏a seria

ponurych wydarzeƒ, które

mia∏y miejsce w ciàgu

ostatnich dwunastu miesi´cy,

da∏a opozycji prawo do

sformu∏owania daleko idàcych

wniosków dotyczàcych

przysz∏ego kszta∏tu naszego

paƒstwa. 

tekst
PIOTR NIEMIEC

Redaktor naczelny 
„Tygodnika NadwiÊlaƒskiego”.

Oco wi´c chodzi opozycji
u progu 2005 roku?
O szybkie odsuni´cie od
w∏adzy zdegenerowane-

go moralnie i rozpadajàcego si´ po-
litycznie obozu postkomunistycz-
nego oraz o zastàpienie prze˝artej
korupcjà III Rzeczpospolitej paƒ-
stwem opartym na fundamentach
uczciwoÊci, przejrzystoÊci i profe-
sjonalizmu. G∏ównym zadaniem no-
wej ekipy rzàdowej b´dzie zatem
podj´cie pracy nad przywróceniem
spo∏ecznego zaufania do wielu in-
stytucji ˝ycia publicznego, a przede
wszystkim do konstytucyjnych or-
ganów paƒstwa. Bez tego zaufania
trudno b´dzie przekonaç spo∏e-
czeƒstwo, ˝e Polska to nie bantu-
stan rzàdzony przez klan opolski
czy ∏ódzki, a przywódcy polityczni
nie sà plemiennymi kacykami goto-
wymi sprzedaç swój kraj za przy-
ciemnione szyby w swoich luksuso-
wych limuzynach.

W roku 2004 Polacy w doÊç nie-
spodziewanym tempie dowiedzieli
si´, na czym w istocie polega ró˝ni-

ca pomi´dzy kapitalizmem ekono-
micznym a kapitalizmem politycz-
nym. JeÊli pierwszà kategori´ ∏àczy-
li od dawna i bezpoÊrednio z wol-
nym rynkiem, to druga zacz´∏a si´
im kojarzyç z ciemnà, zakulisowà
grà o polskà gospodark´ pomi´dzy
lewicowym establishmentem i wiel-
kim biznesem. Mówiàc wprost: od-
chodzàca w tym roku ekipa poli-
tyczna pokaza∏a nam, jak bez mo-
ralnych rozterek mo˝na kupczyç
w∏adzà i jak bogaciç si´ w sposób
absolutnie gangsterski – bez zby-
tecznego u˝ywania „bia∏ych r´ka-
wiczek” czy odrobiny intelektu
przy ∏amaniu systemu zabezpie-
czeƒ sejfów z gotówkà. Wystarczy∏
zwyk∏y ∏om, kilof lub samochodo-
wy lewarek. 

Dzisiaj trudno nawet zliczyç
metody, jakie ludzie SLD stosowali
w drodze po wielkie pieniàdze. Fi-
na∏ afery Rywina jest jednym z naj-
boleÊniejszych doÊwiadczeƒ m∏odej
polskiej demokracji. Okaza∏o si´
bowiem, ˝e – dla „kasy” i wp∏ywów
w jednej z prywatnych telewizji –
mogli oni bezkarnie ˝onglowaç za-
pisami w sejmowej ustawie o me-
diach elektronicznych. I ˝e w tej
brudnej grze wzià∏ udzia∏ pierwszy
garnitur polityków lewicy. Tylko
dzi´ki uporowi opozycji, opinii pu-
blicznej i wolnych mediów, „nieza-
tapialny” Leszek Miller straci∏ fotel
premiera, a wraz z nim posz∏a na
dno wi´kszoÊç jego kamaryli. 

Afera korupcyjna Rywina do-
wiod∏a, ˝e paƒstwo polskie cierpi
na Êmiertelnà chorob´. Dzisiaj na-
sze sàdy i prokuratury majà doÊç
zaj´ç wskutek dzia∏alnoÊci rozma-
itych grup trzymajàcych w∏adz´.
Przyk∏ady? Prosz´ bardzo. 

Na poczàtku paêdziernika 2004
roku rzeszowska prokuratura
oskar˝y∏a by∏ego komendanta
g∏ównego policji, gen. Antoniego
Kowalczyka, o niedope∏nienie obo-
wiàzków s∏u˝bowych oraz o sk∏a-
danie fa∏szywych zeznaƒ w kra-
kowskiej Prokuraturze Okr´gowej.
Genera∏ mia∏ wiedzieç o przecieku

z MSWiA ÊciÊle tajnych informacji
o akcji Centralnego Biura Âledcze-
go przeciwko starachowickim
gangsterom. Na ∏awie oskar˝onych
zasiedli: by∏y kielecki baron SLD
Henryk D∏ugosz, by∏y pose∏ SLD
Andrzej Jagie∏∏o i Zbigniew Sobot-
ka – wiceminister MSWiA w rzà-
dzie L. Millera. Wed∏ug prokurato-
ra, który prosi∏ kielecki sàd o wy-
mierzenie im bezwzgl´dnych kar
pozbawienia wolnoÊci, wszyscy
oskar˝eni wykorzystali podleg∏oÊç
partyjnà do przekazania informacji
o akcji policji w Starachowicach,
a Sobotka – dla zdobycia informacji
– tak˝e podleg∏oÊç s∏u˝bowà.

Tarnobrzeska prokuratura czeka
na mo˝liwoÊç postawienia zarzutu
Wies∏awowi Kaczmarkowi, by∏emu
ministrowi gospodarki w rzàdzie
W∏odzimierza Cimoszewicza (póê-
niej skarbu – w rzàdzie Millera),
o to, ˝e wyda∏ pozytywnà opini´ dla
Laboratorium Frakcjonowania Oso-
cza w Mielcu. Przypomnijmy, ˝e na
budow´ tej fabryki nieuczciwy in-

Czy nadejdzie dla Pols
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westor zaciàgnà∏ w 1997 r.
– w du˝ej cz´Êci por´czo-
ny przez rzàd Cimoszewi-
cza – kredyt w wysokoÊci
32 mln dol. Dzisiaj nie ma
ani LFO, ani po˝yczonych
dolarów, a jeden z ban-
ków chce odzyskaç od
Skarbu Paƒstwa swoje pie-
niàdze. Pikanterii sprawie
dodaje fakt, ˝e przes∏uchi-
wany niedawno w tarno-
brzeskiej prokuraturze by∏y minister
i „guru” reformy zdrowia Mariusz
¸apiƒski „rzuci∏ cieƒ na otoczenie
Aleksandra KwaÊniewskiego. Szef
Kancelarii Prezydenta Marek Ungier
mia∏ – wedle ¸apiƒskiego – naciskaç
na niego, by nie rozwiàzywa∏ umo-
wy ze spó∏kà LFO, a ca∏à afer´ wyci-
szy∏. ¸apiƒski mówi∏, ˝e zdarzy∏o si´
to na spotkaniu, w którym mieli
uczestniczyç prezydent KwaÊniew-
ski oraz ministrowie Wagner, Sie-
miàtkowski i Ungier”.

Afery starachowicka, ∏ódzka
(w rolach g∏ównych wyst´pujà by∏y

baron SLD Andrzej P´-
czak i znany biznesmen
Marek D.), opolska (tu
zagra∏a czo∏ówka lokal-
nych polityków SLD plus
rodzina Aleksandry Jaku-
bowskiej, by∏ej szefowej
gabinetu politycznego
premiera Millera), Orle-
nu (na nazwiska nie ma
ju˝ miejsca), to najbar-
dziej znane opinii pu-

blicznej przyk∏ady korupcji, nepo-
tyzmu, prymitywnego z∏odziej-
stwa, a nawet dzia∏aƒ na pograni-
czu zdrady interesów paƒstwa. Nie
ma wi´c sensu przypominanie in-
nych dziwnych historii, np. prze-
targów na polskie huty (prokuratu-
ra pyta ju˝ o wiceministra Szara-
warskiego, by∏ego barona SLD na
Âlàsku) czy na nowoczesne uzbro-
jenie dla naszej armii. Warto tylko
zauwa˝yç, ˝e w ten sposób swojà
przysz∏oÊç przegra∏a Huta Stalowa
Wola S.A., fabryka zbrojeniowa
o wielkich tradycjach, której kie-

rownictwo mia∏o podstawy sàdziç,
˝e jej produkt – ko∏owy transpor-
ter opancerzony – znakomicie
spe∏ni oczekiwania wojska. HSW
tego kontraktu ju˝ nie dostanie
i nikt naprawd´ nie wie, jaka przy-
sz∏oÊç czeka ten wcià˝ wielki za-
k∏ad przemys∏owy.

Raczej pewne jest, ˝e wyjaÊnia-
niem wszystkich wàtpliwych dzia-
∏aƒ gospodarczych rzàdów SLD zaj-
mà si´ ju˝ za kilka miesi´cy proku-
ratorzy lub kolejne sejmowe komi-
sje Êledcze. Pewne jest równie˝ to,
˝e sporo roboty dostanà wszystkie
prokuratury w tzw. terenie. War-
szawska okaza∏a si´ tak zaj´ta, ˝e
przez kilka lat nie zdà˝y∏a przed-
stawiç gotowego aktu oskar˝enia
prezydenckiemu ministrowi Mar-
kowi Ungierowi. Zresztà ca∏a seria
niepowodzeƒ warszawskich proku-
ratorów (m.in. w aferze Rywina)
wymusi na nowym ministrze spra-
wiedliwoÊci – prokuratorze gene-
ralnym przejrzenie akt osobowych
wielu z nich i zastosowanie rady-
kalnych dzia∏aƒ naprawczych.

Podczas uroczystoÊci 11 Listo-
pada w 2004 r. prezydent Aleksan-
der KwaÊniewski powiedzia∏: „(...)
Nie mog´ pozostaç oboj´tny na to,
co dzieje si´ dzisiaj na polskiej sce-
nie politycznej. Wiem, ˝e wielu ro-
daków czuje si´ zagubionych i zdez-
orientowanych w potoku sprzecz-
nych informacji. Ludzie z mozo∏em
budujàcy III Rzeczpospolità dowia-
dujà si´ nagle od niektórych polity-
ków, ˝e by∏ to czas zmarnowany. ˚e
ich wysi∏ek by∏ niewiele wart, a efek-
ty ich pracy trzeba zburzyç i budo-
waç Polsk´ od nowa”. 

Tak, Panie Prezydencie, nale˝´
do wcale niema∏ej grupy „zagu-
bionych i zdezorientowanych”,
ale pozostaj´ z nadziejà, ˝e po
wyborach parlamentarnych i pre-
zydenckich nadejdzie dla Polski
czas dobry. I ˝e ci, którzy próbo-
wali przez ostatnie lata zrobiç
z niej swój prywatny folwark, po-
niosà odpowiedzialnoÊç karnà
i konstytucyjnà. ■

dla Polski dobry czas?

my folwark
Sonda

POMA¸U DO PRZODU

STEFAN SKÓRSKI,
BURMISTRZ ANNOPOLA:
– Rok 2004 mog´
Êmia∏o podsumo-
waç jako udany.
ZrealizowaliÊmy
bowiem zaplano-
wane inwestycje:
dokoƒczyliÊmy budow´ Ze-
spo∏u Szkó∏ w Annopolu,
który w lutym oddajemy
do u˝ytku. Przeprowadzili-
Êmy restauracj´ rynku
i zbudowaliÊmy kanalizacj´
przy ul. Lubelskiej. A rok
2005? MyÊl´, ˝e b´dzie
lepszy od poprzedniego.
Z nadziejà wkraczamy
w ten nowy czas. B´dziemy
kontynuowaç rozpocz´te
inwestycje. 

GABRIEL LESICZKA,
WÓJT GMINY JE˚OWE:
– Rok 2004 obfi-
towa∏ w Je˝owem
w wydarzenia
kulturalne, a to
za sprawà obcho-
dów jubileuszu
450-lecia powstania miej-
scowoÊci. Podobnie jak
w roku 2003, kiedy Êwi´to-
waliÊmy 400-lecie miejsco-
wej parafii, g∏oÊno by∏o
o nas w mediach. Na stadio-
nie w Je˝owem odbywa∏ si´
cykl imprez z udzia∏em
gwiazd. Ponadto rozwin´li-
Êmy wspó∏prac´ zagranicz-
nà z gminami na Ukrainie i
w Austrii. RealizowaliÊmy
inwestycje. MyÊl´, ˝e wiele
spraw posuwamy poma∏u
do przodu. Rozwijamy si´,
i to jest najwa˝niejsze. Gdy-
by dziÊ porównaç obraz
gminy Je˝owe do tego
sprzed 10 lat, a˝ trudno by-
∏oby uwierzyç, ile rzeczy
zrobiliÊmy. Ma∏e spo∏eczno-
Êci lokalne, pomimo niewàt-
pliwych problemów g∏ów-
nie natury finansowej, bar-
dzo dobrze si´ rozwijajà.
Potwierdza to tylko, ˝e re-
forma samorzàdowa przed
15 laty by∏a s∏uszna. Gminy
najlepiej wiedzà, co muszà
zrobiç na swoim terenie. 

Dzisiaj przed
sàdami ma∏ych
miast stajà
fundamentalne
problemy paƒstwa.
Oskar˝ani sà
politycy
z pierwszych stron
gazet. Na zdj´ciu:
gmach sàdu
i prokuratury
w Tarnobrzegu.
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Rozmowa z ks. Janem
Tokarskim, pochodzàcym

z WaÊniowa ko∏o Ostrowca

Âwi´tokrzyskiego, misjonarzem,

obecnie pracujàcym w miejscowoÊci

Ways pod Brukselà w Belgii. 

MARIUSZ BOBULA: – Po szeÊciu la-
tach pobytu w afrykaƒskim Cza-
dzie przyjecha∏ Ksiàdz do Europy
Zachodniej g∏osiç Ewangeli´,
a raczej reewangelizowaç. Jak si´
Ksiàdz czuje w nowych realiach? 

KS. JAN TOKARSKI: – Cz´sto pytam
sam siebie, na czym ma polegaç ta
reewangelizacja. Czy na tym, aby
wyjÊç na ulic´ i krzyczeç? Urzàdzaç
pochody, manifestacje? I po g∏´b-
szym zastanowieniu dochodz´ do
wniosku, ˝e trzeba byç zwyczajnie
Êwiadkiem swojej wiary. Wtedy lu-
dzie odczujà harmoni´ g∏oszenia
S∏owa Bo˝ego z przyk∏adem w∏a-
snego ˝ycia. Ewangelizacja potrze-
buje czasu. 

W Belgii czuj´ si´ bardzo do-
brze. Przed wyjazdem do Czadu,
rok sp´dzi∏em w sàsiedniej Fran-
cji, wi´c znam j´zyk, rozumiem
ich mentalnoÊç i oby∏em si´ tro-
ch´ w tym Êwiecie. Sprzyja mi te˝
klimat. 

Rozmawiajàc tutaj z Belgami,
dowiedzia∏em si´, ˝e jeszcze nie-
dawno koÊcio∏y w tym kraju by∏y
pe∏ne, a dzisiaj Êwiecà pustkami.
Czy zatem reewangelizacja nie
powinna polegaç na przywróce-
niu stanu sprzed 15 lat? 

– Odpowiem pytaniem na pyta-
nie: czy jest sens przywracaç to sa-
mo, co by∏o 15–20 lat temu? Wyda-
je mi si´, ˝e przysz∏oÊcià jest tzw.
ewangelizacja indywidualna, czyli
oddzia∏ywanie na konkretnego
cz∏owieka. Belgowie stajà si´ coraz
bardzie zagubieni w Êwiecie 
reklam, nat∏oku informacji, techni-
ki. Wspó∏czesny cz∏owiek potrze-
buje zauwa˝enia, poniewa˝ polity-
ka spo∏eczno-ekonomiczna wrzuca
nas wszystkich do jednego worka.
Ka˝dy cz∏owiek, niezale˝nie od te-
go, gdzie ˝yje i co robi, zmaga si´

z pytaniami egzystencjalnymi, ale
kto da mu odpowiedê? Telewizja?
Politycy w Parlamencie Europej-
skim? Przecie˝ oni nawet nie chcà
zauwa˝yç chrzeÊcijaƒskich korzeni
Europy... 

Ksi´˝a w Polsce, mówiàc o laicy-
zacji Europy Zachodniej, o rosnà-
cym tam pogaƒstwie, cieszà si´
jeszcze z pe∏nych koÊcio∏ów. 

– Ja zapytam inaczej: czy
w tych koÊcio∏ach mamy prawdzi-
wych katolików? A jeÊli prawdzi-
wych, to dlaczego w Polsce sà
aborcje, rozwody, z∏odziejstwo,
niekoƒczàce si´ k∏ótnie sàsiedz-
kie? Dlaczego jako naród jeste-
Êmy tak zazdroÊni, plotkarscy
i cz´sto êle ˝yczàcy bliênim? To
wszystko sà pytania retoryczne,
których jednak nie sposób nie za-
daç, mówiàc o pe∏nych koÊcio∏ach
i cieszàc si´ z pozornej religijno-
Êci naszych rodaków. OczywiÊcie
jest w Polsce ogromna liczba ludzi
potwierdzajàcych wiar´ w∏asnym
˝yciem, prawdziwych Êwiadków
Chrystusa, i z tego mo˝emy byç
dumni. 

Czym jednak wyt∏umaczy Ksiàdz
fakt, ˝e mamy równie˝ pe∏ne se-
minaria duchowne, a polscy ksi´-
˝a tworzà misje na ca∏ym Êwie-
cie?

– Sprawa powo∏aƒ le˝y bez-
wzgl´dnie w kompetencji Boga.
My jedynie mo˝emy modliç si´
o powo∏ania kap∏aƒskie. I bardzo

si´ ciesz´, ˝e w Polsce jest du˝o
powo∏aƒ i mo˝emy pomóc Euro-
pie i Êwiatu w g∏oszeniu Dobrej
Nowiny. W Belgii np. bardzo bra-
kuje ksi´˝y. Proboszczowie obs∏u-
gujà po dwie, trzy parafie. Sam te-
go doÊwiadczam. 

Frekwencja w koÊcio∏ach jest
ogólnie bardzo niska. W wielkie
Êwi´ta tak˝e? 

– Podczas Pasterki np. fre-
kwencja jest nieco wi´ksza, ale
bez rewelacji. Natomiast Belgo-
wie du˝à wag´ przywiàzujà do ca-
∏ej otoczki towarzyszàcej Êwi´-
tom Bo˝ego Narodzenia – podob-
nie zresztà jak w Polsce. General-

nie w Belgii wiara jest traktowana
jako sprawa prywatna. Przez
szeÊç lat pracowa∏em na misjach
w afrykaƒskim Czadzie i mog´ za-
ryzykowaç stwierdzenie, ˝e tam
przepowiadanie jest du˝o ∏atwiej-
sze ni˝ w Europie Zachodniej. 

Niektórzy misjonarze Êmiejà si´,
˝e za par´ lat Murzyni z Afryki

b´dà przyje˝d˝aç
do Europy i g∏o-
siç Ewangeli´.
Ksiàdz te˝ tak
uwa˝a? 

– MyÊl´, ˝e
jest w tym du˝o

prawdy. Je˝eli proces laicyzacji Eu-
ropy, a Zachodniej w szczególno-
Êci, b´dzie post´powa∏ w takim
tempie, za kilkanaÊcie lat b´dziemy
tu mieli misje mieszkaƒców Afryki,
wspomaganych mo˝e przez genial-
ne wspólnoty charyzmatyczne z
Francji. Wierz´, ˝e przyjdzie taki
moment, w którym ludzkoÊç zapra-
gnie sacrum. Ka˝dy cz∏owiek prze-
cie˝, majàcy rozum i wolnà wol´,
staje w obliczu nast´pujàcych py-
taƒ: Dlaczego i po co ˝yj´? Wed∏ug
jakich idea∏ów i wartoÊci nale˝y
˝yç? Do jakiego celu zmierzajà
dzia∏ania poszczególnych ludzi
i ca∏ych spo∏ecznoÊci? Niepodobna
tych pytaƒ uniknàç. Wracajà przy-
najmniej w w´z∏owych punktach
naszego ̋ ycia. Jak pisze ks. prof. Jó-
zef Krasiƒski z Sandomierza,
w swym dziele „Przez wiar´ i na-
dziej´ ku cywilizacji mi∏oÊci”:
„Utrata poczucia sensu prowadzi
do najci´˝szych schorzeƒ psychicz-
nych i do samobójstwa. Nauka,
technika, futurologia oddajà nam
wielkie przys∏ugi, wiele nam wyja-
Êniajà, ale stajà bezradne w kluczo-
wych momentach ˝ycia cz∏owieka,
nie mogà bowiem okreÊliç hierar-
chii wartoÊci”.

P.S. Nasz reporta˝ o pracy ks. Tokarskiego
w Belgii, publikowany ostatnio w numerze
Êwiàtecznym sandomierskiego GN, spowo-
dowa∏ du˝e zainteresowanie Czytelników
osobà ks. Jana, szczególnie w parafiach,
w których pracowa∏. Niniejszy wywiad jest
tak˝e wyjÊciem naprzeciw oczekiwaniom
naszych Czytelników.

KS. JAN TOKARSKI
ur. 20 lipca 1965 r. w WaÊniowie.

Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ w 1992

r. Jako wikariusz rozpoczà∏ prac´

w parafii Zaleszany, gdzie sp´dzi∏

2 lata. Tam te˝ podjà∏ decyzj´ o wy-

jeêdzie na misje. Nast´pnie rok pra-

cowa∏ w parafii MBNP w Tarnobrze-

gu, po czym zosta∏ skierowany do

pracy w Czadzie, gdzie sp´dzi∏ owoc-

ne 6 lat. Do Polski wróci∏ w maju

2004 r., przeszed∏ powa˝nà chorob´,

a po powrocie do zdrowia wyjecha∏

do Belgii. Obecnie czuje si´ dobrze. 

■

Wywiady sandomierskiego „GoÊcia”

By nie zawisnàç w pró˝ni

Ksiàdz Jan
Tokarski udziela
Komunii Êw.
w jednym
z koÊcio∏ów
w Belgii M
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Przekazanie Âwiat∏a Betlejemskiego diecezji sandomierskiej

Âwiat∏oÊç Êwiata, Europy i Polski
Âwiat∏o Betlejemskie przekazali

bp. Andrzejowi Dzi´dze harcerze ZHP

23 grudnia ub.r. w katedrze sando-

mierskiej. Ordynariusz w obecnoÊci

ksi´˝y z diecezji przyjà∏ je, pob∏ogo-

s∏awi∏ i wyrazi∏ ˝yczenie, aby dotar∏o

do ka˝dej parafii i rodziny. 

– Blask tego Âwiat∏a niech wni-
ka w myÊli wasze, abyÊcie szli
przez ˝ycie z Ewangelià w sercu,
wpatrzeni w Chrystusa, czyniàc do-
bro, wybierajàc dobro i g∏oszàc do-
bro – ˝yczy∏ bp Dzi´ga. Âwiat∏o Be-
tlejemskie od harcerzy s∏owackich
odebra∏a 12 grudnia dh. hm. Ewa
Mi´kina wraz 30-osobowà grupà
harcerzy sandomierskich na przej-
Êciu granicznym ¸ysa Polana. –
W dzisiejszych czasach dostrzega-
my, ˝e Âwiat∏o Chrystusa powinno

towarzyszyç nam w naszej co-
dziennej w´drówce, ˝e musi byç
ono Êwiat∏em na oÊwiecenie ka˝de-
go z nas – powiedzia∏a w katedrze
druhna Iza.

Harcerze ju˝ od 14 lat przeka-
zujà Âwiat∏o Betlejemskie do ró˝-

nych krajów i narodów Êwiata.
Wr´czajà je g∏owom paƒstw,
przedstawicielom w∏adz paƒstwo-
wych i samorzàdowych, biskupom
i ró˝nym instytucjom koÊcielnym,
aby w ten sposób ukazaç, ˝e Âwia-
t∏o Betlejemskie symbolizuje

Chrystusa przychodzàcego na
Êwiat. Przes∏anie, jakie towarzy-
szy w tym roku w´drówce Betle-
jemskiego Âwiat∏a brzmi: „Betle-
jemskie Âwiat∏o Pokoju Êwiat∏o-
Êcià Êwiata, Europy i Polski”. –
Harcerze z hufca sandomierskie-

go podzielili
si´ tym Âwia-
t∏em z instytu-
cjami samorzà-
dowymi, szko-
∏ami, koÊcio∏a-
mi, szpitalami
i domami opie-
ki spo∏ecznej.
– Z roku na rok

inicjatywa ta cieszy si´ coraz
wi´kszym zainteresowaniem –
oznajmi∏ komendant Hufca ZHP
w Sandomierzu hm. Czes∏aw
Ràczkiewicz.

KS. DARIUSZ WOèNICZKA

– Âwiat∏o
Chrystusa powinno
towarzyszyç nam
w naszej
codziennej
w´drówce
– powiedzia∏a
druhna IzaK
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W intencji Papie˝a i rodziny

Wspólnota
W parafii pw. Êw. Bart∏omieja
Aposto∏a w Staszowie 16 grudnia
obchodzony by∏ Dzieƒ Modlitw
w intencji Jana Paw∏a II i Ojczyzny. 

Msz´ Êw. z udzia∏em kateche-
tów, ministrantów i mieszkaƒców
Staszowa, cz∏onków Akcji Katolic-
kiej, kó∏ek ˚ywego Ró˝aƒca oraz
Stowarzyszenia Przyjació∏ i Mi∏oÊni-
ków Kurozw´k, wspólnie odprawili
ks. kan. Jerzy Beksiƒski – proboszcz
parafii pw. Wniebowzi´cia NMP i Êw.
Augustyna Biskupa, oraz ks. kan.
Henryk Kozakiewicz – proboszcz pa-
rafii pw. Êw. Bart∏omieja w Staszo-
wie, pod przewodnictwem bp.
Edwarda Frankowskiego. Ksiàdz Bi-
skup podkreÊli∏ nierozerwalnoÊç
i jednoÊç ma∏˝eƒstwa, którà porów-
na∏ do jednoÊci, jaka istnieje mi´dzy
Chrystusem a Jego KoÊcio∏em. Za-
apelowa∏ tak˝e do przedstawicieli
w∏adz samorzàdowych, prasy, na-
uczycieli, rodziców o obron´ i po-
szanowanie praw rodziny oraz
o popularyzacj´ nauki o ma∏˝eƒ-
stwie i rodzinie zawartej w PiÊmie
Âwi´tym i nauczaniu KoÊcio∏a. 

AGATA BAZAK

Jase∏ka i kol´dy w wykonaniu niepe∏nosprawnych artystów 

Âwiàtecznie w Po∏aƒcu 
Najpi´kniejsze kol´dy i pastora∏ki
mo˝na by∏o us∏yszeç tydzieƒ przed
Wigilià przed budynkiem Centrum
Kultury i Sztuki w Po∏aƒcu. O Êwià-
tecznà atmosfer´ zadbali tak˝e
podopieczni Warsztatów Terapii
Zaj´ciowej w Po∏aƒcu, którzy
przygotowali przedstawienie jase∏-
kowe. 

Niepe∏nosprawni artyÊci
wprowadzili mieszkaƒców miasta
we wspania∏y Êwiàteczny nastrój.
Po raz kolejny udowodnili, jak ol-
brzymi drzemie w nich potencja∏
zdolnoÊci aktorskich i artystycz-
nych. Ju˝ tradycyjnie po∏anieckie
Warsztaty Terapii Zaj´ciowej
przygotowa∏y Êwiàteczny pocz´-
stunek. Mo˝na by∏o zajadaç si´
pysznà kapustà z grochem i grzy-
bami oraz czerwonym barszczem.
O najm∏odszych zatroszczyli si´
miko∏aje, którzy rozdawali s∏od-
kie prezenty. 

Jase∏kom bo˝onarodzeniowym
towarzyszy∏a gie∏da stroików Êwià-
tecznych. Z kolei wokalistki z po∏a-
nieckiej placówki kultury zaÊpiewa-
∏y najpi´kniejsze polskie kol´dy. Na

zakoƒczenie Êwiàtecznego spotka-
nia rozstrzygni´to zorganizowanà
przez Centrum Kultury i Sztuki VI
edycj´ konkursu na najpi´kniejsze
kol´dy i pastora∏ki. Jury zdecydo-
wa∏o, ˝e dwa równorz´dne I miej-
sca wyÊpiewa∏y Patrycja Go∏yska
i Katarzyna Cebula. Drugie
miejsce zaj´∏y Agata Ta∏aj
oraz Marcelina Mazur,
a trzecie – Anna Szkolak.
Wszyscy uczestnicy kon-

kursu kol´d i pastora∏ek otrzymali
nagrody. Na zakoƒczenie imprezy
burmistrz Po∏aƒca Janusz Gil z∏o˝y∏
wszystkim Êwiàteczne ˝yczenia.
Du˝à pomoc w organizacji Êwià-
tecznej imprezy wnieÊli tak˝e: Sto-
warzyszenie Przyjació∏ Niepe∏no-

sprawnych „Integracja”
oraz wolontariat dzia∏ajàcy
przy Zespole Szkó∏ w Po-
∏aƒcu.

AMO

Na scenie
podopieczni
Warsztatów
Terapii Zaj´ciowej
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Kryzys rolnictwa i bezrobocie,

które dotkn´∏o szczególnie lu-

dzi m∏odych, to obecnie g∏ów-

ne problemy spo∏eczne tej

ma∏ej parafii.

Sobów to wiejskie
osiedle Tarnobrzega, po∏o-
˝one malowniczo za la-
sem, 6 km od miasta.

Jak w przek∏adni

Kiedy na poczàtku lat
90.  ubieg∏ego wieku gigan-
tyczny kombinat KiZPS
„Siarkopol” w Tarnobrzegu
zaczà∏ zwalniaç pracowni-
ków, w ca∏ym regionie wzro-
s∏o bezrobocie.

W Sobowie równie˝,
poniewa˝ gros tutejszych
mieszkaƒców doje˝d˝a∏o
do pracy w Machowie lub
Jeziorku. Upadek przemys∏u
górniczego, podobnie jak
w innych regionach Polski,
przyczyni∏ si´ do powstania
bezrobocia na szerokà ska-
l´, jak równie˝ wp∏ynà∏ na
demografi´. I tak ju˝ zosta-
∏o. DziÊ szczególnie ludzie
m∏odzi nie majà pracy, cz´-
sto utrzymujà ich starsi ze
swoich rent czy emerytur.
Du˝a cz´Êç m∏odych jednak
nie godzi si´ na biernoÊç
i wyczekiwanie. Podejmuje
wyzwanie, wyje˝d˝ajàc do
pracy np. na Zachód. Z eko-
nomicznego punktu widze-
nia praca sezonowa w Unii
Europejskiej przynosi wy-
mierne korzyÊci. Jednak˝e
z punktu widzenia ducha
wiary – zdaniem ks. pro-
boszcza – cz´sto sà tego ne-
gatywne skutki. 

– Niektórzy za granicà
nie chodzà nawet w nie-
dziele do koÊcio∏a bo mu-
szà pracowaç, inni przywo-

˝à ró˝nego rodzaju religij-
ne nowinki, które zmienia-
jà ich punkt widzenia na
wartoÊci chrzeÊcijaƒskie
i praktykowanie wiary.
W tej sytuacji uwa˝am, ˝e
po prostu trzeba byç za-
wsze sobà, wiernym swo-
jej tradycji i wartoÊciom,
jakie si´ wynios∏o z domu,
z parafii, i nie daç si´ zwa-
riowaç w Europie – twier-
dzi ks. proboszcz. Dodaje
ponadto, ˝e z perspektywy
36 lat pracy w Sobowie do-
strzega, jak bardzo sytu-
acja spo∏eczna i problemy
tego Êwiata przek∏adajà si´
na duszpasterstwo i zmu-
szajà kap∏ana do jeszcze
gorliwszej modlitwy za lu-
dzi oraz poszukiwania no-
wych dróg dotarcia do ka˝-
dego cz∏owieka z Ewange-
lià Chrystusa. 

Duma parafian

Tak bez najmniejszej
przesady mo˝na okreÊliç
Êwiàtyni´ parafialnà, lecz
aby to lepiej zrozumieç,
trzeba si´ cofnàç o kilka-
dziesiàt lat. 

Parafia Sobów powsta-
∏a 6 czerwca 1969 r. i zosta-
∏a wydzielona z parafii
WielowieÊ. Pierwotnie po-
siada∏a tylko maleƒkà kapli-
c´, mogàcà pomieÊciç rap-
tem 30 osób, przy czym do
organizujàcej si´ parafii na-
le˝a∏o 1200. W roku 1970
rozpocz´to nielegalnà bu-
dow´ plebanii, co skutko-
wa∏o rozprawami sàdowy-
mi i karami pieni´˝nymi.
Wiadomo: w∏adza komuni-
styczna utrudnia∏a KoÊcio-
∏owi jak mog∏a, dlatego
plebani´ ukoƒczono dopie-
ro w 1973 r. Nast´pnie
przystàpiono do budowy
koÊcio∏a parafialnego. Po

dwóch latach ówczesny or-
dynariusz przemyski bp
Ignacy Tokarczuk poÊwi´ci∏
koÊció∏. Niestety, nie by∏a
to jeszcze Êwiàtynia na
miar´ potrzeb kultowych
parafii. Wszyscy zdawali
sobie z tego spraw´. Po 15
latach, w roku 1990, ju˝
w wolnej Polsce, rozpocz´-
to budow´ nowego koÊcio-
∏a. Zaanga˝owanie ludzi na
budowie oraz ich ofiarnoÊç
spowodowa∏y, ˝e ju˝ 1 li-
stopada 1991 r. Êwiàtyni´
oddano do u˝ytku. Przez
nast´pne lata dom Bo˝y
sukcesywnie doposa˝ano
i wykaƒczano. 

DziÊ koÊció∏ w Sobo-
wie  to duma parafian. Jest
masywny, zbudowany z ce-
g∏y, zadbany i dobrze
utrzymany. Nie wymaga
remontów. Mo˝e pomie-
Êciç ogó∏em prawie 1000
osób (miejsc siedzàcych
ma 290). W o∏tarzu g∏ów-
nym znajduje si´ obraz MB
Cz´stochowskiej – Patron-
ki parafii. Na Êcianach –
malowid∏a przedstawiajà-
ce sceny z ˝ycia Jezusa. 

MARIUSZ BOBULA

ZDANIEM PROBOSZCZA
36 lat temu przyszed∏em do Sobowa, do ludzi wie-
rzàcych, z pe∏nym zaufaniem i z perspektywy czasu
mog´ Êmia∏o powiedzieç, ˝e nie zawiod∏em si´.
Wtedy Sobów nale˝a∏ jeszcze do parafii WielowieÊ,
ludzie chodzili po wyboistej drodze 5 km do ko-
Êcio∏a parafialnego. Niektórzy jeêdzili furmankami,
ale ogólnie by∏o ci´˝ko, bez wygód jak obecnie.
I dlatego za najwa˝niejsze zadanie uznaliÊmy,
wspólnie z parafianami wybudowanie koÊcio∏a, któ-
ry b´dzie odpowiada∏ rozwijajàcej si´ parafii. To
dzie∏o uda∏o nam si´ zrealizowaç, za co Bogu
szczerze dzi´kujemy. 
Pochodz´ ze wsi, czuj´ wieÊ i dobrze mi wÊród
mieszkaƒców Sobowa. Z˝yliÊmy si´ i to zawsze
owocowa∏o. W duszpasterstwie natomiast naj-
wa˝niejsza by∏a dla mnie Msza Êw., sakramenty
i katecheza – bo one najskuteczniej prowadzà lu-
dzi do Boga. Wystrzega∏em si´ nowinkarstwa, je-
stem za sprawdzonà szko∏à duszpasterskà. 

PANORAMA PARAFII
Tarnobrzeg Sobów par. pw. Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej

Âwiate∏ko nadziei

KoÊció∏ parafialny 
usytuowany jest 

obok szko∏y

KS. KAN.
ADAM BURDA

ur. 21 grudnia 1937 r. w ˚o∏yni.

Tam te˝ ukoƒczy∏ LO. Formacj´

kap∏aƒskà odbywa∏ w WSD w

PrzemyÊlu (1955–1961). 18

czerwca 1961 r. przyjà∏ Êwi´ce-

nia kap∏aƒskie z ràk bpa F. Bar-

dy. Jako wikariusz pracowa∏

w Uhercach (1961–64), Tar-

nowcu (1964–66), Lutczy

(1966–67) i Wielowsi (1967–

69). Proboszczem jest w Sobo-

wie od 1969 r. 

Zapraszamy do koÊcio∏a

■ Msze Êw. w niedziele i Êwi´ta o godzinie: 7.30, 10.30, 17.00;

W dni powszednie: 17.00 (19.00 latem)

■ Odpust 26 sierpnia w uroczystoÊç MB Cz´stochowskiej
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Adres redakcji: ul. Staromiejska 11, 27–600 Sandomierz
tel. (15) 832-76-60, faks 832-76-61
Redagujà: ks. Roman Bogus∏aw Sieroƒ – dyrektor oddzia∏u, 
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