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ZA TYDZIEŃ
  Fotoreportaż z wielkich ob-

chodów 1000-LECIA KLASZTO-
RU NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

   WYWIAD Z KAZIMIERZEM 
WISZNIOWSKIM o inicjatywie 
21.38

  Wracamy jeszcze do PARA-
FII KURZYNA

  Rozstrzygnięcie konkur-
su „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z 
AFRYKI”

MARIUSZ BOBULA
redaktor wydania

WIELBŁĄDY NA PAPIESKIM PLACU

KS
. R

O
M

AN
 S

IE
RO

Ń

Wtych dniach Sandomierz i cała nasza 
diecezja będą przeżywały siódmą już 

rocznicę niezapomnianej wizyty na naszej 
ziemi sługi Bożego Jana Pawła II. Z tą piel-
grzymką na zawsze już związało się miejsce 
pod sandomierską skarpą na Rybitwach, 
zwane placem papieskim. Krzyż Virtuti 
Militari, planowana nowa figura Jana Pawła 
II czy palone tu światło pamięci podkreślają 

sakralny charakter tego 
miejsca. Dziwi więc wyko-
rzystywanie placu papie-
skiego na różne imprezy, 
skądinąd dobre i potrzeb-
ne, które mają charakter 
bardzo rozrywkowy. Czy 
na występy cyrku czy tele-
wizyjne popisy na słupie 
nie ma już innego miejsca 
w Sandomierzu?

ERBES

Znają Pismo Święte na pamięć

Mistrzowie recytacji
WJeżowem mieszka 

ks. prał. Ludwik 
Bielawski. Emeryt i po-
przedni proboszcz tej pa-
rafii w maju obchodził 65. 
rocznicę święceń kapłań-
skich. Jubilat podzielił się 
z nami bogatym życiowym 
doświadczeniem, opowie-
dział o swych zaintereso-
waniach sztuką religijną, 
wreszcie o wierze i pięk-
nie Ewangelii. Rozmowa 
na str. VI. 

AN
D

RZ
EJ

 C
AP

IG
A

Wielbłądy 
i konie na 
sandomierskim 
placu papieskim, 
uświęconym 
modlitwą 
sługi Bożego 
Jana Pawła II, 
wyglądają 
co najmniej 
dziwnie

Występ laureatów konkursu 
recytacji Pisma Świętego 
w sanktuarium św. Józefa w Nisku 
zakończył XIV Tydzień Kultury 
Biblijnej, który w tym roku 
przebiegał pod hasłem 
„Bóg jest miłością”.

Jury pod przewodnictwem 
Stanisławy Bieńko-Stachyry 
wśród najmłodszych uczestni-
ków, przedszkolaków, wyróż-
nieniem nagrodziło Wiktorię 
Fronc z niżańskiej Ochronki. W 
grupie uczniów szkół podsta-
wowych, klasy I do III, najbar-
dziej spodobała się Monika Wa-
łek z Dziewczęcej Służby Ma-
ryjnej. Jagoda Zielonka z PSP 
w Krzeszowie Górnym i Kamil 
Drąg z PSP nr 1 w Nisku nie mie-
li sobie równych jako przedsta-
wiciele klas starszych. Katarzy-
na Jakubów z Gimnazjum nr 1  
w Nisku najładniej recytowała 
Pismo Święte w grupie młodzie-
ży gimnazjalnej, a Paweł Łysz-
czarz z LO w Zaklikowie w kate-
gorii: uczniowie szkół średnich.

Burmistrz Niska 
Mariusz Kowalik i ks. 
Krzysztof Czajkowski 
wręczyli także nagro-
dy laureatom konkursu 
plastycznego pt. „Bóg 
jest miłością”. Wśród przed-
szkolaków wygrała go Marta 
Szeliga z PSP w Trzebośni. W 
grupie uczniów szkół podsta-
wowych, klasy I do III, triumfo-
wała Paulina Woś z PSP w Sta-
rym Narcie, a Joanna Furtak z 
PSP w Jeżowem Centrum naj-
lepiej została oceniona wśród 

dzieci starszych (klasy 
IV do VI). Gimnazjalist-
ka Katarzyna Słowiń-
ska z PG nr 1 w Nisku 
wygrała zaś swoją ka-
tegorię wiekową.

Celem Tygodnia Kultury 
Biblijnej jest promocja Pisma 
Świętego i szeroko rozumia-
nych wartości chrześcijańskich, 
skupienie młodzieży wokół po-
zytywnych wartości, a także in-
tegracja środowiska szkolne-
go i parafii.

ANDRZEJ CAPIGA

Burmistrz Niska 
Mariusz Kowalik 
wręcza nagrodę 
Jagodzie Zielonce
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Wejście bez butów

STALOWA WOLA. Po grun-
townym remoncie otwarta zo-
stała kryta pływalnia z dwo-
ma basenami. – Za dwa lata 
pływalnia zostanie powiększo-
na, powstanie jeszcze jeden 
basen z atrakcjami, jakie są w 
aquaparku – obiecał dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Tadeusz Duszyński. 
Pływalnia tylko wielkością nie-
cek przypomina obiekt sprzed 
roku. Wszystko zostało zmo-

dernizowane. Przebudowano 
szatnie, odnowiono łazienki i 
całe zaplecze. Jest tak czysto, 
że przed podejściem do kasy 
trzeba zdjąć buty.
Niebieską wstęgę na otwar-
cie basenu przecinali przed-
stawiciele władz miasta,  
Urzędu Marszałkowskiego i 
Ministerstwa Sportu – wśród  
nich Stanisława Szydłowska, 
była mistrzyni olimpijska w ka-
jakarstwie.

Wstęgę przecina Stanisława Szydłowska, była mistrzyni olimpijska  
w kajakarstwie

RD

RADOMYŚL N. SANEM. 
Grupa Apostolstwa Dobrej 
Śmierci odbyła swoje rekolek-
cje w Domu Rekolekcyjnym od 
18 do 21 maja br. Uczestniczyło 
w nich 33 zelatorów i człon-
ków apostolstwa z różnych pa-
rafii w diecezjach: rzeszow-
skiej, tarnowskiej i sandomier-
skiej. Rekolekcje poprowadził 
o. Antoni Żebrowski MSF, dy-

rektor krajowy Apostolstwa 
Dobrej Śmierci. – Był to dla 
nich czas wyciszenia i reflek-
sji nad sensem życia i śmier-
ci oraz czas szczególnej mod-
litwy o godność człowieka i 
rozumienie sensu umierania, 
czyli przechodzenia do domu 
Ojca – powiedział ks. Adam 
Stachowicz, dyrektor Domu 
Rekolekcyjnego.

O dobrą śmierć

Mała firma – duży sukces
STALOWA WOLA. Firma 
„Mista” ze Stalowej Woli, pro-
dukująca maszyny budowlane, 
może poszczycić się dużym suk-
cesem. Na II Międzynarodowych 
Targach Budownictwa Dro-

gowego w Kielcach „Autostrada 
– Polska” w Kielcach zdoby-
ła jeden z trzech medali w 
kategorii „Najlepszy produkt”, 
za równiarkę RD-165C. Sukces 
zbiegł się z piętnastoleciem 
istnienia firmy. 
– „Mista” w początkowym okre-
sie specjalizowała się w sprzeda-
ży i prowadzeniu obsługi maszyn 
budowlanych i drogowych pro-
dukcji rosyjskiej i białoruskiej – 
powiedział prezes spółki Ryszard 
Kapusta. Od 1997 roku rozpoczę-
to prace nad produkcją własnego 
modelu równiarek.

Nagrodzona równiarka ze Stalowej 
Woli

RD

Marsz szlakiem legionistów
TARNOBRZEG. Już po raz 
jedenasty tarnobrzeski od-
dział Drużyn Strzeleckich 
„Strzelec” zorganizował Marsz 
Szlakiem Walk Legionów 
Polskich Józefa Piłsudskiego 
po Ziemi Sandomierskiej. W 
sobotę 20 maja, po uroczy-
stej zbiórce na tarnobrzeskim 
placu B. Głowackiego, pie-
churzy wymaszerowali w kie-
runku Konar. Cała trasa mar-
szu podzielona została na eta-
py. W Sulisławicach zapalono 

znicz na grobie legendarne-
go „ Jędrusia”. Około godzi-
ny 3.00 w nocy na cmenta-
rzu poległych legionistów w 
Górach Pęchowskich odmówio-
no modlitwę za spoczywają-
cych. W niedzielę na uroczystą 
Mszę św. oraz apel poległych 
dojechali również „Strzelcy” z 
Sandomierza i Kielc. Przez ca-
łą trasę piechurom towarzyszył 
przeor tarnobrzeskiego klasz-
toru dominikanów o. Paweł 
Barszczewski.

Po zbiórce na placu Bartosza Głowackiego nastąpił wymarsz
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Promocja doktorska
WARSZAWA. Promocja dok-
torska ks. Stanisława Szczerka 
odbyła się w Auli im. Jana Pa-
wła II Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie 24 maja 2006 r. 
Tym uroczystym aktem promo-
cji uczelnia potwierdziła nada-
nie stopnia naukowego dok-
tora nauk teologicznych ks. 
Szczerkowi w zakresie teolo-
gii rodziny. Ks. dr Stanisław 
Szczerek swój doktorat obronił 

publicznie 24 stycznia na pod-
stawie rozprawy pt. „Posługa 
rodzinie w nauczaniu Jana 
Pawła II”. Promotorem pracy 
był o. prof. dr hab. Stanisław 
Kałdon. Ks. dr Stanisław 
Szczerek od 1989 r. jest pro-
boszczem w Ożarowie, ponad-
to jest kanonikiem honoro-
wym Sandomierskiej Kapituły 
Katedralnej oraz pełni funk-
cję dziekana dekanatu ożarow-
skiego.

Dyplom opatrzony pieczęcią UKSW wręczył nowemu doktorowi rektor  
ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
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Ku istocie rzeczy

O DUCHU  
WIEMY NAJMNIEJ

W uroczystość 
Trójcy Przenaj-
świętszej ucz-
niowie Chrystu- 
sa starają się od-
powiedzieć so-
bie na pytanie, 
co znaczy być 

chrześcijaninem? Często mó-
wi się, że chrześcijaństwo 
jest zbiorem przeróżnych 
doktryn, listą przykazań i za-
kazów z dołączonym cere-
moniałem sprawowanym w 
kościołach. Ludzie wierzący 
są świadomi jednak tego, że 
być chrześcijaninem znaczy 
wyznawać ,,Jedynego Boga 
w Trzech Osobach”. Ale czy 
starają się zgłębić to wręcz 
nieprawdopodobne i para-
doksalne sformułowanie? 
Przecież sam Bóg objawiał 
je ludziom bardzo oględnie 
i nie od razu, i do tego nie 
przez samo pouczanie, ale 
głównie przez własne swo-
je interwencje dokonywane 
w historii narodu wybrane-
go – Izraela, a później swoje-
go Kościoła.
Dzisiaj spróbujmy przybliżyć 
sobie to wielkie misterium 
wiary, aby jeszcze bardziej w 
jego świetle zrozumieć naszą 
własną tożsamość. Bo po-
znać swoje chrześcijaństwo 
można tylko w świetle miste-
rium Trójcy Przenajświętszej. 
W istocie bowiem nie moż-
na prawdziwie poznać Boga, 
jak tylko jako Ojca, Syna i 
Ducha.
Objawienie misterium 
Trójcy Przenajświętszej, 
dzięki której ludzie sta-
ją się uczniami Chrystusa, 
chrześcijanami, doko-
nuje się w wymiarze po-
wszechnym w następują-
cych po sobie etapach hi-
storii. Znamy tę świętą hi-
storię narodu wybranego, 
historię zbawienia, prze-
dłużającą się w dziejach 
Kościoła zmierzającego 
do swojego ostateczne-
go celu. 
BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI

Ks. Stanisław Bar otrzymał najwyższe odznaczenia Rady Miasta Tarnobrzega

Łzy wzruszenia
– Nasz umiłowany Ojciec Święty 
Jan Paweł II apelował  
na krakowskich Błoniach, abyśmy  
nie podcinali naszych korzeni.  
Dla nas, współczesnych 
mieszkańców Tarnobrzega,  
te korzenie to także ponad 400 
lat historii tego miasta, to wiele 
minionych pokoleń tarnobrzeżan 
i wielka praca, jaką włożyli 
oni w rozwój miasta – mówił 
Jan Dziubiński, prezydent 
Tarnobrzega, podczas uroczystej 
sesji Rady Miasta, która odbyła się  
29 maja br. w Tarnobrzeskim 
Domu Kultury.

Głównym punktem programu 
było wręczenie najwyższego od-
znaczenia Rady Miasta – meda-
lu „Sigillum Civis Virtuti”: ks. Sta-
nisławowi Barowi, proboszczo-
wi parafii św. Barbary w Tarno-
brzegu, i Stanisławowi Szymań-
skiemu, wielkiemu propagatoro-
wi sportu, społecznikowi i człon-
kowi sportowych stowarzyszeń.

– Bardzo dziękuję za to za-
szczytne wyróżnienie i mam 
nadzieję, że choć trochę do-
równam tym wielkim posta-
ciom minionych pokoleń, któ-
re tworzyły oblicze tego mia-
sta i kształtowały jego kul-
turę – powiedział skromnie 
ks. Stanisław, którego para-
fia – jak podkreślano – tętni 
życiem i przyciąga coraz to 

większe rzesze tar-
nobrzeżan.

Nagrody „Zasłużo-
ny Tarnobrzeżanin”  
otrzymali natomiast: 
Janina Szul, wybitny 
pedagog i dyrektor 
SP nr 4 w Tarnobrze-
gu, Bronisława Kopeć, 
wieloletnia sędzina 
Sądu Okręgowego w 
Tarnobrzegu, Tomasz 
Lenard, obecny prezes 
Tarnobrzeskiej Spół-
dzielni Mieszkanio-
wej, i Stanisław Wol-
ski, były komendant 
wojewódzki policji, 
odznaczony przez Le-
cha Wałęsę Krzyżem 
Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Prezydent miasta 
przyznał również na-
grody pn. „Animatorzy 
Kultury” trzem osobom 
związanym z Tarno-

brzeskim Domem Kul-
tury: Annie Pintal, Sta-
nisławowi Lubaczowi i 
Sylwestrowi Łysiakowi.

Na uroczystej se-
sji nie mogło zabrak-
nąć młodzieży. Kapitu-
ła XII edycji konkursu 
„Ośmiu wspaniałych” 
postanowiła w tym 
roku przyznać to za-
szczytne odznaczenie: 
Annie Adamkiewicz 
(Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2),  
Hannie Halat (Gim-
nazjum nr 2), Beacie 
Konefał (ZS Ogólno-
kształcących), Katarzy-
nie Myślińskiej (Gim-
nazjum nr 1), Aleksan-
drze Skowron (Zespół 
Szkół im. ks. Staszi-
ca), Izabeli Starzyk i 
Magdalenie Sobczyk 
(Gimnazjum nr 3)  oraz  
Dominice Wołosz (ZS 

Ogólnokształcących).
– Laureaci konkursu „Ośmiu 

wspaniałych” – podkreślił Ma-
riusz Ryś z TDK, prowadzący 
sesję – to młodzież wyróżnia-
jąca się bardzo dobrymi osiąg-
nięciami w nauce, zaangażo-
wana w prace społeczne, cha-
rytatywne i szkolne, poświę-
cająca się dla ludzi starszych, 
biednych i skrzywdzonych.

Cała ósemka będzie repre-
zentować miasto w ogólnopol-
skiej edycji „Ośmiu wspaniałych”, 
która odbędzie się od 9 do 11 
czerwca br. we Wrocławiu.

MARIUSZ BOBULA

Laureaci 
konkursu „Ośmiu 
wspaniałych” 
z Tadeuszem 
Zychem  
(z lewej) i Janem 
Dziubińskim, 
prezydentem 
Tarnobrzega  
(z prawej)

Ks. Stanisław 
Bar i Stanisław 
Szymański  
przyjmują od 
Tadeusza Zycha, 
przewodniczącego 
Rady Miasta 
Tarnobrzega, 
medal „Sigillum 
Civis Virtuti”
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Ubożenie ludności spo-
wodowane rosnącym 
bezrobociem, wynikają-
cym z upadku wielkie-

go przemysłu w naszym regionie, 
niejednokrotnie stanowiło barie-
rę nie do pokonania dla absol-
wentów szkół średnich pragną-
cych podjąć studia. Wydatek rzę-
du kilkuset złotych miesięcznie 
na utrzymanie dziecka studiują-
cego w dużym ośrodku akademi-
ckim dla wielu rodzin był ponad 
jej możliwości finansowe.

Świadomość tego stanu rze-
czy miały władze miasta. – Chcie-
liśmy stworzenia w Tarnobrze-
gu szkoły wyższej z prawdziwe-
go zdarzenia – mówi prezydent 
Jan Dziubiński – tak aby absol-
wentom szkół średnich z nasze-
go miasta i okolic umożliwić kon-
tynuowanie nauki na studiach, 
która to możliwość była dla wielu 
osób mocno ograniczona z uwa-
gi na wzrastające koszty utrzy-
mania się na studiach poza Tarno-
brzegiem. Znacząca część studen-
tów tarnobrzeskiej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. prof. Stanisława 
Tarnowskiego przyznaje, 
że utworzenie państwo-
wej uczelni z bezpłatny-
mi studiami dziennymi 
otworzyło im drogę do 
dalszego kształcenia.

– Naszym atutem z 
pewnością są całkowicie 
bezpłatne studia stacjo-
narne i jedna z najniż-
szych opłata za zajęcia 
na studiach niestacjonarnych – 
stwierdza dr hab. Kazimierz Ja-
remczuk, rektor uczelni. – Stu-
denci, zarówno dzienni, jak i za-
oczni, mają prawo do korzysta-
nia z pomocy materialnej w po-
staci: stypendiów socjalnych, na-
ukowych, mieszkaniowych oraz 
na wyżywienie, ponadto przyzna-
wane są zapomogi.

Pokonać bezrobocie 

Władze miast, które podjęły 
decyzje o utworzeniu państwo-
wych wyższych szkół zawodo-

wych, często upatrywały 
w nich pewnego antido-
tum na bezrobocie, do-
tykające zwłaszcza oso-
by młode (patrz wykres). 
Naturalnie nie chodziło 
o tzw. zagospodarowa-
nie absolwentów szkół 
średnich na okres trwa-
nia studiów – choć po-
jawiały się takie głosy 
– ale o stworzenie im 
szans na zdobycie wy-

kształcenia, które ułatwi im zna-
lezienie pracy. – Tworząc uczel-
nię, mieliśmy także na uwadze 
bezrobocie wśród ludzi młodych, 
które w końcówce lat 90. zaczę-
ło gwałtownie wzrastać – mówi 
Jan Dziubiński. – Stąd m.in. dobór 
pierwszych kierunków, na jakich 
kształciła PWSZ (z zakresu głów-
nie ekonomii i przedsiębiorczo-
ści). Założeniem moim, i nie tyl-
ko moim, było aby przełożyło się 
to na większą aktywność ekono-
miczną absolwentów PWSZ, czy-
li tworzenie nowych firm, samo-
zatrudnienie.

Obok starego 
budynku przy 
ul. Wyszyńskiego 
powstał 
nowoczesny 
kompleks, który 
zostanie oddany 
do użytku 
w początkach 
przyszłego roku 
akademickiego

Sonda

WYBÓR PADŁ 
NA PWSZ

KRZYSZTOF CZEREPAK, 
TEGOROCZNY ABSOLWENT 
PWSZ 

– W moim przy-
padku w rachu-
bę wchodziły tyl-
ko studia zaocz-
ne, albowiem 
już pracowałem. 

Jeszcze w szkole średniej za-
interesowały mnie zagadnie-
nia związane z ekonomią. 
Oferta PWSZ w Tarnobrzegu 
wydała mi się najbardziej 
obiecująca pod względem 
nauki, nie ukrywam, że na 
mój wybór wpływ miała tak-
że wysokość opłat za studia.

ALEKSANDRA CIEĆKO, 
STUDENTKA II ROKU ZARZĄDZANIA 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

– Zdawałam eg-
zaminy na Aka-
demię Ekono-
miczną w Kra-
kowie, ale za-
brakło mi pa-

ru punktów. Postanowiłam 
spróbować dostać się na 
Politechnikę Rzeszowską.  
Ale marketing i zarządzanie 
nie był moim wymarzonym 
kierunkiem. Dlatego kiedy 
dowiedziałam się z informa-
cji w prasie o tarnobrzeskiej 
PWSZ i kierunku, który mnie 
interesował, postanowiłam 
spróbować.

KRZYSZTOF BURCHACKI, 
PREZES KU AZS

– Pomimo te-
go że pochodzę 
ze Skierniewic, 
zdecydowałem 
się na PWSZ w 
Tarnobrzegu, bo-

wiem docierały do mnie bar-
dzo pochlebne opinie o tej 
uczelni. Dotyczyło to zarów-
no poziomu kształcenia, jak 
również dbałości o wszech-
stronny rozwój studentów. 
Nie ukrywam, że dodatko-
wym powodem, który za-
decydował o moim wybo-
rze, był prężnie działający 
Akademicki Klub Sportowy. 

Szkoły zawodowe szansą dla małych miast

Studia na każdą kieszeń
 Powstanie 

państwowych wyższych 
szkół zawodowych 

stanowiło moment 
przełomowy 

dla licznej rzeszy 
młodzieży 

z mniejszych ośrodków.

tekst i zdjęcia
MARTA WOYNAROWSKA
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Ogromne nadzieje pokłada-
ne są w powstałym dwa lata te-
mu Akademickim Biurze Karier 
PWSZ.

– Biuro Karier pełni rolę cen-
trum informacji o rynku pra-
cy, umiejętnościach studentów 
oraz wymaganiach pracodaw-
ców – wyjaśnia Agnieszka Przy-
byłowska prowadząca Biuro. – 
Naszym nadrzędnym celem jest 
organizowanie kursów i war-
sztatów, pomoc studentom w 
wejściu i efektywnym funkcjo-
nowaniu na rynku pracy oraz 
ograniczenie bezrobocia głów-
nie wśród absolwentów. 

Z pomocy Biura Karier naj-
częściej korzystają studenci, 
pragnący uzyskać poradę zawo-
dową, informacje o rynku pra-
cy i możliwościach podnoszenia 
swoich kwalifikacji, ale równie 
częstymi gośćmi bywają praco-
dawcy poszukujący odpowied-
nich kandydatów. – Pomoc stu-
dentom odbywa się najczęściej 
w formie indywidualnych kon-
sultacji – mówi Agnieszka Przy-
byłowska. – Chodzi przeważnie 
o porady przy pisaniu CV, listów 
motywacyjnych, podań o pracę 
– na marginesie pragnę dodać, 
że w biurze dostępne są wzory 
wszystkich niezbędnych doku-
mentów aplikacyjnych, nie tyl-
ko w języku polskim, ale rów-
nież angielskim, francuskim i 

niemieckim. Ponadto zarówno 
absolwenci, jak i studenci czę-
sto oczekują wskazuwek doty-
czacych możliwości podniesie-
nia swoich kwalifikacji. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszą się organizowane przez 
Biuro warsztaty „Moja Firma 
Sposobem na Samozatrudnie-
nie”, poświęcone inicjowaniu 
przedsiębiorczości i zakładaniu 
własnej firmy. – Niezależnie od 
tego, ilu uczestników szkole-
nia podejmie decyzję o założe-
niu własnej firmy, wszyscy bę-
dą mogli w przyszłości bliższej 
lub dalszej racjonalnie rozważyć 
taką możliwość. Posiądą ponad-

to podstawy wiedzy niezbędnej 
przy tworzeniu własnego małe-
go czy dużego biznesu. 

Biuro Karier pomaga studen-
tom również w poszukiwaniu 
pracy wakacyjnej. W tym celu na-
wiązało współpracę z Ośrodkiem 
Szkolenia Zawodowego OHP, or-
ganizując wspólnie z nim szko-
lenia dla wychowawców kolonij-
nych, oraz firmą WHY Not USA 
umożliwiającą wakacyjne wyjaz-
dy zagraniczne studentów. – Do-
tychczas z oferty pracy za granicą 
skorzystało 10 osób – informu-
je Agnieszka Przybyłowska. Biu-
ro ściśle współpracuje z Powiato-
wym Urzędem Pracy. – Na bieżą-
co informujemy o możliwościach 
odbycia staży, pracach interwen-
cyjnych – mówi Teresa Huńko, 
zastępca dyrektora Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Tarnobrzegu. 
– Mam nadzieję, że nasza współ-
praca także w przyszłości będzie 
tak prężnie rozwijać się jak do-
tychczas – dodaje. 

Mały jubileusz

Decyzja władz miasta o 
utworzeniu państwowej wyż-
szej uczelni była jak najbardziej 
trafna. A najwymowniej o tym 
świadczy rosnąca z roku na rok 
liczba studiującej tu młodzieży. 
W bieżącym roku akademickim 
na studiach dziennych naukę po-
biera 1915 osób, zaś w trybie 
zaocznym 662. 

Dokładnie 1 czerwca minę-
ło pięć lat istnienia Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. prof. S. Tarnowskiego. Tar-
nobrzeska uczelnia powstała na 
podstawie Ustawy o wyższych 
szkołach zawodowych z dnia 
26 czerwca 1997 r. Jest uczelnią 
kształcącą na poziomie zawodo-
wym z prawem nadawania tytu-
łu licencjata na trzech kierun-
kach: pedagogika, zarządzanie 
i marketing oraz socjologia. Ab-
solwenci mają zapewnioną moż-
liwość kontynuacji nauki na stu-

diach magisterskich na renomo-
wanych polskich uczelniach.

Czy po tych pierwszych la-
tach można powiedzieć, że 
PWSZ spełniła pokładane w niej 
nadzieje? Odpowiedź prezyden-
ta Tarnobrzega zdaje się wska-
zywać, że zarówno władze mia-
sta, jak i mieszkańcy nie zawied-
li się na swojej „jubilatce”. 

– Z całą pewnością tak – od-
powiada Jan Dziubiński. – Kilka 
tysięcy młodych osób ma dziś 
możliwość kontynuowania na-
uki w szkole wyższej z praw-
dziwego zdarzenia. Z roku na 
rok liczba studentów wzrasta, 
szkoła zatrudnia wysoko wy-
kwalifikowaną kadrę, systema-
tycznie rozbudowywana jest ba-
za lokalowa. Dzięki PWSZ i ak-
tywności jej studentów możemy 
śmiało nazwać Tarnobrzeg mia-
stem akademickim w pełnym te-
go słowa znaczeniu. A jestem 
pewien, że w najbliższych latach 
aktywność ekonomiczna absol-
wentów PWSZ przyczyni się do 
spadku poziomu bezrobocia w 
Tarnobrzegu. 

SZKOŁY ZAWODOWE 
NA PODKARPACIU

W województwie podkarpackim 
oprócz tarnobrzeskiej działają 
jeszcze cztery PWSZ: 
 PWSZ im. ks. Bronisława 
Markiewicza w Jarosławiu
 PWSZ w Krośnie
 PWSZ w Przemyślu (nieba-
wem Państwowa Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska)
 PWSZ im. Jana Grodka 
w Sanoku



 

Jednym z zasadniczych 
celów naszej uczelni jest 

kształtowanie wśród ludzi 
młodych postaw aktywnych, 
prowadzących do zmiany kre-
atywności oraz propagowania 
samozatrudniania, jako formy 
tworzenia nowych miejsc pra-
cy. Atutem naszej uczelni jest 
kadra naukowo-dydaktyczna 
z renomowanych uczelni 
polskich, dostosowane do 
oczekiwań przyszłych praco-
dawców programy nauczania. 
Władze uczelni troszczą się 
o permanentny rozwój treści 
i metod przekazywania wie-
dzy, zarówno teoretycznej, 
jak i praktycznej, aby zapew-
nić absolwentom możliwość 
efektywnego udziału w kreo-
waniu gospodarki opartej na 
tej wiedzy.

DR HAB. KAZIMIERZ 
JAREMCZUK  
rektor PWSZ

im. prof. S. Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

MOIM 
ZDANIEM

Szkoły zawodowe szansą dla małych miast

Studia na każdą kieszeń
Sruktura bezrobocia

w powiecie tarnobrzeskim wg wieku
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Rozmowa z ks. prał. 
Ludwikiem Bielawskim 
z Jeżowego, który obchodził 
niedawno jubileusz 65-lecia 
święceń kapłańskich

MARIUSZ BOBULA: 4 maja ob-
chodził Ksiądz Prałat jubile-
usz 65-lecia święceń kapłań-
skich. Jakie refleksje towarzy-
szą kapłanowi, który tak wie-
le lat służy Bogu i ludziom?  

KS. PRAŁAT LUDWIK BIELAWSKI: 
– Jest pewna satysfakcja, że ca-
ła ta moja praca w jakiś sposób 
przysłużyła się dla zbawienia 
ludzi, dla wieczności. Pan Bóg 
objawia się przez Chrystusa, 
który stał się człowiekiem, aby 
zbliżyć się do ludzi. Tak samo i 
kapłan musi być blisko ludzi, by 
ukazać im piękno i sens Ewan-
gelii. A ponieważ człowiek nie 
rozumie Boga wszechmogące-
go, dlatego Jezus jest drogą do 
Najwyższego i wskazówką, jak 
żyć, by się zba-

wić. Te podstawowe 
prawdy religijne gło-
siłem przez całe mo-
je kapłańskie życie. I 
gdy się dziś nad tym 
zastanawiam, to dzię-
kuję Bogu, że pozwo-
lił mi być jego narzę-
dziem. Ponadto dzię-
kuję Bogu, że tak dłu-
go pozwala mi cie-
szyć się życiem, że zacho-
wałem dobrą pamięć i spraw-

ność intelektualną. Ja w ogóle 
się nie nudzę, nie straciłem pa-
sji, wciąż rysuję swoje grafiki. 
Mam ich już ponad 5 tys. 

Właśnie. Wielką pasją Księ-
dza Prałata jest sztuka. Pro-
szę o tym opowiedzieć.

– Od dziecka mam trzy 
zainteresowania: książki, 

sztuka i podróże. Zgro-
madziłem dużą bibliote-
kę, ponad 3 tys. ksią-
żek. Wiele w życiu prze-
czytałem. Pamiętam, jak 

mama krzyczała na mnie, 

bym szedł już spać, a 
ja po nocach czytałem 
pod kołdrą, świecąc 
sobie latarką. Dzięki 
temu zdobyłem cen-
ną wiedzę, którą mo-
głem skutecznie wy-
korzystywać w dusz-
pasterstwie.

Sztuka i kolekcja 
sztuki to odrębna spra-

wa. Od niepamiętnych lat ko-
lekcjonuję różnego rodzaju fi-
gurki świętych: głównie drew-
niane, choć mam też porcelano-
we i inne. Ogółem zgromadzi-
łem ponad 600 figurek – najróż-
niejszych i pochodzących z róż-
nych stron świata. Ta imponują-
ca liczba eksponatów pozwoliła 
nam na utworzenie Parafialnej 
Izby Sztuki Religijnej, chętnie 
odwiedzanej przez młodzież i 
wycieczki szkolne. To jest wspa-
niałe, kiedy młodzi ludzie przy-
jeżdżają tu, oglądają te przed-
mioty, wśród których jest kil-
ka prawdziwych perełek, a ja im 
opowiadam  o swojej pasji. Po-
nadto człowiek patrząc na dzie-

ło, napełnia się pięknem, a jak 
wiadomo – piękno to wartość 
estetyczna, jeden z synonimów 
Boga. I w tym sensie taka izba 
była tu potrzebna. Moja pasja 
i kolekcja nie zostały tylko dla 
mnie, ale służą – i mam nadzie-
ję – będą służyć ludziom przez 
długie lata. 

Czy kolekcja została już za-
mknięta?

– Ależ skąd! (śmiech). Wciąż 
je zbieram, wszystko, co się da. 
Przynoszą mi różne cudeńka, na 
różne okoliczności ludzie świec-
cy, kapłani. Na przykład od ks. 
Adama Lechwara z Tarnobrzega 
dostałem kiedyś przepiękną iko-
nę autorstwa Zdzisława Pękal-
skiego z Bieszczad, wykonaną 
na 400-letniej desce, pochodzą-
cej ze spalonego kościoła drew-
nianego w Ulanowie. 

Każda figurka zachwy-
ca mnie i cieszy. W każdej 
umiem zobaczyć niepowtarzal-
ne piękno. Ale tego musiałem 
się uczyć przez całe życie. I 
mimo to wiele jeszcze rzeczy 
mnie zaskakuje i niesamowicie 
zachwyca. 

Dziękuję za rozmowę 

„Dziękuję Bogu, że tak długo pozwala mi cieszyć się życiem…”

Jubileuszowe refleksje

„Od tej figurki 
Frasobliwego 
wszystko się 
zaczęło – moja 
wielka pasja 
i zachwyt 
nad sztuką” 
– wspomina 
ks. jubilat

KS. PRAŁAT 
LUDWIK BIELAWSKI 

urodził się 20 sierpnia 1918 r. 
w Brzozowie na Podkarpaciu. 
Ukończył Wyższe Seminarium 
Duchowne w Przemyślu. Został 
wyświęcony na kapłana 4 ma-
ja 1941 r. Jest kanonikiem ho-
norowym Kapituły Kolegiaty w 
Jarosławiu i kapelanem hono-
rowym Jego Świątobliwości. 
Proboszczem w Jeżowem został 
13 maja 1958 r. i sprawował tę 
funkcję do roku 1994. Obecnie 
na emeryturze, jest rezydentem 
w parafii Jeżowe.
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Wciąż wspominamy pierwszą pielgrzymkę do naszej oj-
czyzny Ojca Świętego Benedykta XVI. Papież nawiedził 

miejsca bliskie wszystkim Polakom, m.in. warszawski plac J. 
Piłsudskiego, jasnogórskie sanktuarium, krakowskie Błonia, 
wadowicki rynek, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 

Ale ta pielgrzymka nie była tylko „podróżą sentymental-
ną” Benedykta XVI śladami błogosławionego Jana Pawła II. 
Następca świętego Piotra, doskonale zorientowany w naszych 
sprawach, mówił słowa, które będą długo analizowane przez 
kapłanów i wiernych. Zwracając się w archikatedrze św. Ja-
na Chrzciciela do duchowieństwa, powiedział: „Wpatrzeni w 
Chrystusa, żyjcie życiem skromnym, solidarni z wiernymi, do 
których jesteście posłani. Służcie wszystkim, czekajcie na nich 
w parafiach i w konfesjonałach, towarzyszcie nowym ruchom i 
wspólnotom, wspierajcie rodziny, nie traćcie więzi z młodzie-
żą, pamiętajcie o ubogich”.

Zapamiętałem te wskazania Ojca Świętego z przyczyny
zupełnie osobistej. Spotkałem bowiem księży, którzy

realizują to przesłanie od wielu lat. Są dla wiernych nie-
zastąpionymi duszpasterzami i autorytetami, m.in. w spra-
wach rodziny, wychowania, opieki nad osobami starszymi
i chorymi. Są budowniczymi Kościoła powszechnego w sen-
sie duchowym i materialnym. To oni potrafią mobilizować 
wiernych, wyznaczać im cele, które łączą ich w prawdziwe 
wspólnoty. I robią to wszystko, unikając jakiegokolwiek roz-
głosu.

W połowie maja ks. prałat Michał Józefczyk, proboszcz 
parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrze-
gu, zwrócił się do naszej redakcji z prośbą o pomoc. Nie od-
mówiliśmy, ale ja żartobliwie powiedziałem, że „zapłatą” za 
ową drobną przysługę będzie zgoda ks. prałata na wywiad 
dla naszego pisma. Reakcja była do przewidzenia – ks. Mi-
chał zbiegł po schodach z szybkością dwudziestolatka, krzy-
cząc przez ramię, że nie robi nic tak ważnego, aby o nim pi-
sać w gazetach. Taki właśnie jest ten tarnobrzeski prałat, 
którego zasługi dla Kościoła, miasta i parafii są nie do prze-
cenienia.

W 2002 r. ukazał się w Biuletynie IPN tekst M. 
Krzysztofińskiego pt. „Kościół potrzebny…”. Ks. 

Józefczyk wspomina w nim początek budowy tarnobrzeskiej 
świątyni: „Gdy już wszystko było przygotowane, w piątek 
25 maja 1979 r., pojechałem do księdza biskupa Tokarczuka 
z pytaniem, czy mamy zaczynać budowę, czy jeszcze jakiś 
czas zaczekać. Ks. biskup stwierdził, ze nie ma na co czekać. 
26 maja 1979 r. z gotowymi elementami kościoła przyjecha-
liśmy do Tarnobrzega. W samo południe zadzwoniły dzwo-
ny w kościele oo. dominikanów; odmówiłem «Anioł Pański» 
i rozpoczęliśmy budowę”. Tak po prostu – bez pozwolenia 
komunistów, ale za to z „asystą” funkcjonariuszy MO i SB. I 
z sądowym wyrokiem za spowodowanie niebezpieczeństwa 
katastrofy budowlanej.

A później powstały: dwupoziomowy kościół, plebania, ho-
spicjum Ojca Pio i wiele innych dzieł, które inicjował ks. pra-
łat Michał Józefczyk.


KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

Re dak to r na czel ny „Ty go dni ka Nad wi ślań skie go”
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Kapłan pokorny

II Międzynarodowy Konkurs im. Janiny Garści

Niezwykłe talenty

Podczas II Międzynarodowego 
Konkursu im. Janiny Garści, 
zorganizowanego przez Szkołę 
Muzyczną w Stalowej Woli, 
przesłuchanych zostało 80 dzieci 
ze szkół podstawowych Polski
i Ukrainy, grających
na wiolonczeli, skrzypcach
i fortepianie. Najlepsi dostali 
nagrody i koncertowali z orkiestrą. 

Na koncert laureatów spe-
cjalny utwór Concertino G-dur 
opus 83 skomponował An-
drzej Cwojdziński ze Słupska. 
– Tego jeszcze na naszym kon-
kursie nie było – zachwycała 
się dyrektor stalowowolskiej 
Szkoły Muzycznej Magdalena 
Pamuła.

Najwyższe 
miejsce zdo-
był Rafał Gu-
dyka z Rzeszo-
wa, zdobywca 
trzeciego miej-
sca w katego-
rii fortepianu.
Wyróżnienie  – 
koncert z zespołem kameralnym 
Filharmonii Rzeszowskiej – otrzy-
mał grający na fortepianie Mate-
usz Dąbrowski ze Stalowej Woli.

Przesłuchania w auli Szko-
ły Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Stalowej Woli 
trwały tydzień. To tu od począt-
ku organizacji konkursów przy-
jeżdżała z Krakowa prof. Janina 
Garścia – wspaniały pedagog i 
kompozytor literatury muzycznej 
przeznaczonej dla dzieci, zmarła 
w 2004 r. RD
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Mateusz 
Dąbrowski

ze Stalowej 
Woli koncertuje 

z orkiestrą 
Filharmonii 

Rzeszowskiej

Zaproszenie

Ciekawość świata
Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA w Sandomierzu zapra-
sza na wystawę prac Anny 
Bulikowskiej. Ekspozycja pre-
zentuje różne techniki arty-
styczne: fotografię, grafiki, 
instalacje, będące odzwiercied-
leniem zainteresowań artystki.

Anna Burlikowska  pochodzi 
z Chmielowa k. Tarnobrzega. Jest 
absolwentką krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. W roku 1995 
uzyskała dyplom wyróżniony me-
dalem na Wydziale Rzeźby w Pra-
cowni Multimedialnej prof. Anto-
niego Porczaka, dwa lata później 

zaś dyplom na Wydziale Grafiki 
w Pracowni Technik Fotograficz-
nych prof. Józefiny Bransch-Wal-
czak. Zajmuje się fotografią, gra-
fiką, tkaniną.  

– Moje prace są wynikiem 
zdziwienia i zaciekawienia świa-
tem – stwierdza Anna Burlikow-
ska. – Człowiek dla siebie same-
go jest tajemnicą. Raz wydaje się 
zdobywcą i panem, raz małym 
trybikiem w wielkiej machinie. 
Jeszcze innym razem po prostu 
częścią przyrody. To są takie róż-
ne punkty widzenia.

Wystawa czynna jest do 25 
czerwca br. MW
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Kurozwęki to gniazdo rodowe ludzi mocno za-
pisanych w dziejach Kościoła i ojczyzny. Sie-
dziba Kurozwęckich-Poraitów, Lanckorońskich, 
Sołtyków i Popielów dała krajowi mężów stanu 
tak duchownego, jak i świeckiego, walecznych 
rycerzy, uczestników powstań narodowych, lu-
dzi kultury i nauki. Ziemia ta pełna jest śladów 
Boga, wiary, modlitwy i pracy ludzi. Obecnie 
parafia to 2147 osób zamieszkałych w 9 miej-
scowościach. Obok naszego kościoła znajduje 
się rozbudowany Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
ufundowany przez Anastazję Sołtyk, a prowa-
dzony przez siostry szarytki. W parafii istnie-
ją SLO, koła Żywego Różańca, Akcja Katolicka. 
Z wielkim zaangażowaniem posługują zawsze 
strażacy. Wielkim dobrem dla parafii jest istnie-
jące od kilku lat Stowarzyszenie Miłośników i 
Przyjaciół Kurozwęk, które czynnie uczestniczy 
w życiu wspólnoty. W pracy duszpasterskiej po-
maga mi ks. Zdzisław Szmirski OFM, który jed-
nocześnie jest kapelanem DPS.

PANORAMA PARAFII 
Pw. Wniebowzięcia NMP i św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach

Ocalone dziedzictwo
W Kurozwękach, leżących 
na trasie Staszów 
–Szydłów, przeszłość 
bardzo harmonijnie łączy 
się z dniem dzisiejszym. 
Starożytny kościół 
poklasztorny z XII w. 
stoi niedaleko zespołu 
parkowo-pałacowego 
Popielów – nowoczesnego 
hotelu z wielką atrakcją 
– końmi i bizonami. 

Pierwszy kościół pa-
rafialny stanął w Ku-
rozwękach już w 1157 r. 
Dziś jako prezbiterium 
stanowi fragment obec-
nej świątyni rozbudowy-
wanej przez wieki. 

Bogata przeszłość

Rodzina Lanckoroń-
skich ufundowała w 
XVII w. barokową ka-
plicę, a późniejsi właś-
ciciele miasteczka – ro-
dzina Popielów – dobu-
dowali kolejną neogoty-
cką. Przez kilka wieków 
duszpasterstwo prowa-
dzili tu kanonicy regu-
larni lateraneńscy, któ-
rzy zorganizowali szko-
łę i bibliotekę. W 1809 
r. erygowano w Ku-
rozwękach parafię, któ-
ra należała do diecezji 
kieleckiej. W granicach 
naszej diecezji znalazła 
się dopiero 81 lat temu. 
– Wspierani ofiarnoś-
cią ludzi, związanych 
z naszą parafią, stara-
my się od 13 lat odna-
wiać nasz zespół po-
klasztorny – mówi ks. 
proboszcz Jerzy Beksiń-
ski. Kościół został od-

wodniony, pokryty mie-
dzianą blachą, założono 
centralne ogrzewanie. 
Wielkim dziełem ostat-
nich lat była restauracja 
wnętrza świątyni, wi-
traży, a zwłaszcza im-
ponująca rekonstruk-
cja ołtarza głównego z 
XVII-wiecznym cudow-
nym obrazem Matki Bo-
żej Kurozwęckiej. Cie-
kawostką jest fakt, że 
kurozwęcka ikona cie-
szy się papieskimi ko-
ronami i jako Matka 
Boża Serdeczna zosta-
ła uwieczniona w ,,Lita-
nii” ks. Jana Twardow-
skiego. Rozległy zespół 
sakralny wymaga kolej-
nych prac. Najbliższe 
plany to restauracja am-
bony, ołtarzy bocznych 
i elewacji.

Niezwykłe osoby 
i miejsca
Z Kurozwękami zwią-

zane są niezwykłe oso-
by, które wywarły wielki 
wpływ na dzieje i ducho-
wość tutejszej parafii. Są 
nimi hojni właściciele tu-

tejszych dóbr: Lancko-
rońscy, Sołtykowie czy 
Popiele. Przedstawiciel 
ostatniego rodu, zmarły 
w opinii świętości, znany 
z wielu inicjatyw duszpa-
sterskich ks. infułat Mar-
cin Popiel (1904–1991) 
był  proboszczem w 
Szewnej aż 46 lat. Spo-
czywająca na tutejszym 
cmentarzu Jadwiga Woź- 
niak, zwana ,,bosą słu-
żebnicą Bożą” posiada-
ła wielki dar modlitwy i 
pokuty. 

Okolice Kurozwęk to 
również bardzo atrak-
cyjne miejsca dla wypo-
czynku w zbliżające się 
wakacje. Bliski gotycki 
Szydłów – ,,polskie Car-
cassonne”, ,,świętokrzy-
skie morze” – zalew w 
Chańczy, malowniczo 
płynąca rzeka Czarna 
czy stadnina koni arab-
skich w Kurozwękach 
Kotuszowie mogą do-
starczyć niezapomnia-
nych wrażeń. 

KS. ROMAN BOGUSŁAW 
SIEROŃ Zapraszamy na Msze św.

  Msze św. w niedziele: 9.00, 12.00, 17.00
  W dni powszednie: 6.30 (DPS), 18.00
  Kaplice: w Oględowie: 10.30 i DPS: 7.30. 
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KS. JERZY 
BEKSIŃSKI

urodził się w 1955 r. w 
Koprzywnicy. Po odby-
ciu studiów seminaryjnych 
w sandomierskim WSD 
6 czerwca 1981 r. przy-
jął święcenia kapłańskie 
z rąk bpa E. Materskiego. 
Magister teologii. Był pro-
boszczem w ostrowieckiej 
parafii św. Józefa (1988–
1993). W Kurozwękach 
pracuje od 1993 r. 

Zespół poklasztorny 
w Kurozwękach

Wizerunek Matki Bożej 
Serdecznej


