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– Błogosławię każde dobre wasze 
dzieło, a Maryja niech na co dzień 
was wspiera przed Bogiem swoim 
wstawiennictwem – powiedział 
na zakończenie Mszy św. w wigilię 
uroczystości odpustowych 
w sulisławickim sanktuarium 
bp sandomierski Andrzej Dzięga. 

Tegoroczny odpust w sanktu-
arium Matki Bożej Bolesnej w Su-
lisławicach odbywał się od 7 do 
15 września. W przeddzień uro-
czystości Mszę św., kończącą IV 
Sandomierską Pieszą Pielgrzym-
kę, w asyście księży z okolicz-
nych parafii odprawił bp Andrzej 
Dzięga. W homilii sandomierski 
ordynariusz mówił o roli Maryi w 
naszym życiu jako pośredniczki 
w prośbach kierowanych do Oj-
ca. – Dzisiaj z nadzieją mów Jej 
szczerze o twoich problemach, 
nadziejach, mów Jej szczerze o 
twoich bólach i ofiarach, o two-
jej miłości i o twoim grzechu – 
mówił bp Dzięga. – Dzisiaj tu, 
w wigilię uroczystości narodze-
nia Matki Chrystusa, cały świat i 

Kościół razem z niebem 
świętuje radość Anny i 
Joachima, jej rodziców, 
że Bóg dał im córkę. 

W Sulisławicach z 
miejscowymi i okolicz-
nymi wiernymi, którzy 
wypełnili kościół i przy-
legający doń plac, modlili się san-
domierscy pielgrzymi. Pomimo 
fatalnej pogody, w strugach desz-
czu lejącego się z nieba, do Mat-
ki Bożej Bolesnej wyruszyło z 
Sandomierza ponad 200 pątni-
ków. – Tegoroczna pielgrzym-
ka sandomierskich parafii jest 

już czwartą po jej re-
aktywacji w 2004 ro-
ku – poinformował ks. 
kan. Krzysztof Rusiecki. 
– Przebiegała ona pod 
hasłem „Przypatrzcie się 
powołaniu waszemu”, 
a główną osobą, której 

przypatrywaliśmy się, była Matka 
Najświętsza, która to powołanie 
od Boga otrzymała i pełniła je z 
wielką chwałą. 

Po Eucharystii odbyła się 
procesja różańcowa zakończo-
na Apelem Maryjnym.
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Z wiernymi 
do Matki Bożej 
Sulisławickiej 
modlił się 
bp sandomierski 
Andrzej Dzięga

Wpełni zgadzam się z 
ks. prałatem Józefem 

Lizakiem, proboszczem Ula-
nowa, powtarzającym często, 
że ta niezwykła ziemia w wi-
dłach Sanu i Tanwi to „serce 
świata”. Ulanów to nie tyl-
ko barwna i piękna tradycja 
flisactwa, ale niepowtarzal-
na przyroda, historia i, co naj-
ważniejsze, wielka pobożność 
tamtejszych ludzi. Symbolem 
tego jest szybka odbudo-
wa spalonego kościoła pw. 
Świętej Trójcy na ulanowskim 
cmentarzu. Więcej o flisackiej 
pracy na s. IV–V  

ZA TYDZIEŃ
  Panorama parafii w TAR-

NOBRZEGU-WIELOWSI, która za 
kilka lat będzie przeżywała 
niezwykły jubileusz 800-lecia 
swego istnienia 

  O BOHATERSKICH OBROŃCACH 
OJCZYZNY z naszego regionu 
w artykule Marty Woyna-
rowskiej.

N iezwykli ludzie są wśród nas. Ks. kano-
nik Franciszek Grela z Łagowa, znany 

krwiodawca (oddał już 100 litrów tego bez-
cennego daru!), mistrz szachownicy i „am-
basador” „Gościa Niedzielnego” (sprzedaje 
100 egzemplarzy tygodniowo!) ujawnił swą 
kolejną pasję. Ostatnio ukazał się nowy to-
mik poezji jego autorstwa „Sekrety święto-
krzyskie”. Jak pisze we wstępie do książki 
Maria Iliew, poezja ta przedstawia sylwetki 

księży świętokrzyskich nie 
tylko jako świątobliwych 
duchownych, służących 
ludziom i Kościołowi, ale 
także jako ludzi ze swymi 
zainteresowaniami i pasja-
mi, np. rowerowymi prze-
jażdżkami czy miłością do 
zwierząt. To poezja z opty-
mistycznym przesłaniem. 

ERBES

Nasz 
„sandomierski 
ks. Twardowski” 
ks. dziekan 
Franciszek 
Grela z Łagowa 
prezentuje 
swój najnowszy 
tomik „Sekretów 
świętokrzyskich” 
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KSIĄDZ TEŻ CZŁOWIEK 

Sulisławicki odpust

Mówcie o swoich troskach
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Katecheta roku 2007

Żeby chleb leżał na stole

SANDOMIERZ. Rada Kate-
chetyczna po burzliwej dysku-
sji wyłoniła troje katechetów, 
którym nadano tytuł „Katecheta 
Roku 2007”. – Osoby wyróżnio-
ne są dobrymi katechetami, na-
uczycielami i wychowawcami 
a przede wszystkim są świad-

kami Ewangelii w swoim śro-
dowisku – powiedział ks. Jerzy 
Dąbek, dyrektor Wydziału Nauki 
i Wychowania Katolickiego. Z 
rąk bp. Andrzeja Dzięgi tytuł 
„Katecheta Roku 2007” otrzyma-
ły Iwona Hebda i Beata Kocór 
oraz Barbara Cieplińska.

W indiańskiej wiosce
RACŁAWICE. Wielki Piknik 
Rodzinny odbył się na racławic-
kich błoniach. Jego organiza-
torami byli Niżańskie Centrum 
Kultury „Sokół”, Parafialny 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Samson”, Katolicki Dom 
Kultury „Arka” oraz parafia pw. 
św. Józefa w Nisku. Zabawa, mi-
mo kapryśnej pogody, była ze 
wszech miar udana. Największą 
popularnością wśród uczestni-
ków pikniku cieszyła się wio-
ska indiańska, gdzie niżańscy 
czerwonoskórzy ze znawstwem 
wtajemniczali w szczegóły in-
diańskiego stroju oraz prezen-
towali rytualne tańce. Spore za-
interesowanie, nie tylko wśród 

dzieci, wzbudzała też wioska 
rycerska. Woje popisywali się w 
walce na szpady i szable, a da-
my wdzięcznie pląsały w rytm 
renesansowej muzyki.

Festyn nad wodą
ZBYDNIÓW. Stowarzyszenie 
„San–Łęg” i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zbydniowa zorgani-
zowały w Zbydniowie przy sta-
rorzeczu Sanu festyn rodziny. 
Dzieci, młodzież oraz dorośli 
brali aktywny udział w wielu 
konkursach i sportowych zawo-
dach. Najwięcej emocji wzbu-

dzały konkurencje sprawno-
ściowe, jak na przykład przecią-
ganie liny, bieg z pokrywką na 
głowie, rzucanie 7-kilogramo-
wym workiem z sianem, przeci-
nanie piłą drewnianych bali czy 
wyścigi z kubkiem wody na ta-
cy. Wszyscy uczestnicy festynu 
otrzymali darmowy posiłek.

Ciekawe propozycje
RUDNIK NAD SANEM. Sto 
rzeźb i płaskorzeźb Krzysztofa 
Kaczkowskiego przedstawiają-
cych głównie kobiety można oglą-
dać w Centrum Wikliniarstwa w 
Rudniku nad Sanem. Eksponaty 
są oryginalne nie tylko ze wzglę-
du na sposób, w jaki pochodzą-
cy z Zarzecza artysta potraktował 
temat, ale również na niezwykle 
przyjemny w dotyku materiał uży-
ty do rzeźbienia! 
Druga propozycja artystyczna 
rudnickiego Centrum to praca dy-
plomowa Agnieszki Okońskiej, 

mieszkanki Ulanowa. Tegoroczna 
absolwentka ASP w Krakowie po-
kazuje dwa bardzo ciekawe eks-
ponaty: szezlong i stolik wykona-
ne z połączenia żywicy i wikliny.

BOJANÓW. Postać Matki Bożej 
z kolorowych ziaren, orzeł z 
kłosów zboża, serce z ziaren 
pszenicy, krzyż i święte obrazy 
wyłożone kłosami żyta – takie 
wieńce zobaczyć można było w 
Bojanowie podczas IX Dożynek 
Powiatu Stalowowolskiego. Po 
polowej Mszy św. przed kapli-
cą w kierunku stadionu wyru-
szyły grupy wieńcowe. Pochód 
poprowadzili starostowie 

Stanisława Marut z Bojanowa 
i Jan Kotwica z Przyszowa. 
Bojanowski wójt Sławomir 
Serafin wspomniał, że dożyn-
ki są uhonorowaniem ciężkiej 
pracy rolnika. Przypomniał ha-
sło uroczystości „żeby chleb le-
żał na stole, a pracy lampa świe-
ciła”. Dwóch rolników Marian 
Broda i Zbigniew Madej od-
znaczonych zostało medalem 
„Zasłużony dla rolnictwa”.

Niespodziewane odkrycie
TARNOBRZEG. Podczas prac 
remontowych w dzikowskim 
zamku odkryto dwa późnore-
nesansowe portale. Pobieżne 
oględziny wskazują na to, że są 
to fragmenty portali pochodzą-
cych z pierwszej połowy XVII 
w., kiedy dostawiono do istnie-
jącego wówczas dworu wieżo-
wego dzisiejszy korpus głów-
ny. Zachowane elementy daw-
nego wyposażenia zamkowe-
go są wysokiej klasy artystycz-
nej. Po dokładnych badaniach i 
konserwacji, znalezione części 
portali zostaną wyeksponowa-

ne w części wystawowej, po-
święconej historii zamku.

Powstał teatr im. Jana Pawła II
SANDOMIERZ. Uroczystości 
otwarcia teatru sakralno-drama-
tycznego im. Jana Pawła II do-
konał w kościele seminaryjnym 
Świętego Ducha bp Andrzej 
Dzięga. Bp Dzięga przedstawił za-
mysł tej interesującej inicjatywy 
oraz postać twórcy ks. Zygmunta 
Wnukowskiego, nowego dyrek-

tora Domu Katolickiego Świętego 
Józefa w Sandomierzu. Ks. 
Wnukowski, kapłan oddany tea-
trowi, wprowadził widzów w treść 
pierwszego spektaklu ukazujące-
go biblijnego Hioba w kontekście 
współczesnym. Przedstawienie 
zaprezentował parafialny zespół 
teatralny z Chwałowic.

Postać Matki Bożej z ziaren zbóż

Szezlong wykonany z wikliny 
zatopionej w żywicy

Indiańska wioska cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród 
uczestników pikniku

Renesansowe portale odkryte pod 
dzikowskim zamkiem
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Ku istocie rzeczy

CZAS PO KANIKULE
Chyba jesz-

cze nie można 
powiedzieć, że 
już jest po wa-
kacjach, ponie-
waż i dość pu-
sto, i niektórzy 
ludzie dopiero 

we wrześniu mają urlopy czy 
wczasy. Ale wielu już wróci-
ło, zwłaszcza rodzice dzieci 
w wieku szkolnym. Nie ma 
jeszcze studentów, którzy 
dopiero zjeżdżają na paź-
dziernik. Większość z nas 
jednak już miała chwile od-
poczynku i wróciła do pracy, 
może nawet do normalnego 
rytmu tej pracy. Każdemu, 
tak jak każde wakacje, i te 
chyba przyniosły szereg no-
wych doświadczeń. Są tacy, 
którzy przeżywali swe wa-
kacyjne dni w kraju, są i ta-
cy, którzy byli poza granica-
mi. Spotykali różne profile 
interpretacji życia, spotykali 
różnych przyjaciół. Spotyka-
li – można i tak powiedzieć 
– różne modele interpreta-
cji Ewangelii. Byli w krajach 
o bujnym życiu religijnym i 
w krajach pogańskich. 

Wszystkie czytania mó-
wią o możliwości zdrady, 
odejścia, o grzechu, o zdra-
dzie Boga – i o powrocie. 
Chrystus wiele razy mówił w 
przypowieściach o owcach 
zabłąkanych, o drachmie 
zagubionej i podtekst tych 
wszystkich przypowieści 
był jeden: „Nie chcę śmier-
ci grzesznika, ale by się na-
wrócił i żył”. Właśnie, aby 
żył. I znowu problem, bo co 
to znaczy żyć? Jeść i spać? 
Chleba i igrzysk? Wolno-
ści? I jakiej wolności? Po co 
to wszystko? Aby żyć, aby 
ucząc się umierania uczyć 
się najprawdziwszego ży-
cia. Takiego życia, które jest 
wśród nas i które przyjdzie 
w momencie śmierci, kiedy 
się zasłona rozedrze, kiedy 
zobaczymy to, co najważ-
niejsze jest w życiu, już bez 
zasłon i bez cieni, zagma-
twań i ciemności. 

BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI 

Znowu doszło do profanacji figury Matki Bożej Fatimskiej

Zniszczona świętość
Nieznany sprawca zniszczył figurę 
Matki Bożej Fatimskiej,  
stojącą w ogrodzie przy kościele 
św. Floriana w Stalowej Woli. 

Strącił figurę z kapliczki, ode-
rwał głowę. To zrobił recydywi-
sta. Już trzeci raz postać Matki 
Boskiej została sprofanowana.

Zniszczoną postać Matki Bo-
żej Fatimskiej zauważył stróż, 
pilnujący kościoła. Było to 1 
września około godziny 22, z 
soboty na niedzielę. Wypchnię-
ta z kapliczki, pomalowana farbą 
cementowa figura leżała w tra-
wie, przy korpusie leżała głowa. 
Powiadomiony o wandalizmie 
proboszcz wezwał policję. Ślady 
na trawie po złoczyńcach były 
jednak niewidoczne, nie udało 
się wytropić osoby, która dopuś-
ciła się profanacji świętości.

Zdruzgotany ksiądz
– Ksiądz proboszcz był tak 

zdruzgotany, że rano w niedzielę 
ledwie mógł odprawić nabożeń-
stwo – przyznaje kościelny Józef 
Dudek. Pokazuje przechowywa-
ną w zakrystii zniszczoną głowę 

Matki Bożej, z potłuczoną twa-
rzą. Jego zdaniem profanacji do-
puścił się ktoś, kto wracał z noc-
nego koncertu rockowego sprzed 
Miejskiego Domu Kultury. – Szli 
jak huragan. Panie, żeby 1 wrześ-
nia robić taki koncert, to trzeba 
nie mieć wstydu – uważa.

– Także i tym razem od-
prawione zostanie nabożeń-
stwo pokutne, na wynagrodze-
nie grzechu szargania świętości 
– powiedział proboszcz ks. Jan 

Kozioł. Msza św. w tej intencji 
odprawiona będzie raz w mie-
siącu, w sobotę, przez pół roku. 
– Z procesją do odnowionej fi-
gury – dodaje kościelny.

Dzieło satanistów?
– To prawdopodobnie dzie-

ło satanisty – domyśla się wika-
ry ks. Krzysztof Bartkiewicz. – 
Trzeba się za takich modlić, bo 
nie wiedzą, co czynią – stawia 
diagnozę.

– Jeżeli nie ma świadków, 
jeżeli ktoś nie został złapany 
na gorącym uczynku, to wykry-
cie sprawców takiego wandali-
zmu jest bardzo trudne – uważa 
rzecznik prasowy policji Andrzej 
Walczyna, który od nas dowie-
dział się o zdarzeniu. 

Ludzie w parafii są zdruzgo-
tani tym, że ktoś systematycznie 
podnosi rękę na figurę symboli-
zującą świętość. Parafia z wiel-
kim nabożeństwem odnosi się 
bowiem do Matki Bożej Fatim-
skiej. Każdego 13. dnia miesiąca 
odprawiane są tu nabożeństwa 
fatimskie na pamiątkę objawień 
Matki Bożej w Fatimie.

ZDZISŁAW SUROWANIEC

Przed nawiedzeniem Matki Bożej w naszej diecezji

Odsłonięte arcydzieło z Rakowa
Barokowy wizerunek Matki 
Bożej Anielskiej z głównego 
ołtarza rakowskiej świątyni 
podczas konserwacji odsłonił 
swoje niezwykłe piękno.

W ramach oględzin konser-
watorskich z obrazu odpięto 
zabytkową, srebrną sukienkę, 
aby sprawdzić stan zachowa-
nia malowidła. Prace przepro-
wadziła pracownia konserwa-
torska „Gruszczyńscy” z Krako-
wa. Oczom specjalistów uka-
zał się wizerunek Maryi i Jezu-
sa Chrystusa w pięknej formie 
o bardzo dobrze zachowanych 
barwach i wspaniałym orna-
mencie tła, rzadko spotykane-
go w tego typu obrazach szko-

ły włoskiej. Obraz dostosowa-
no do ukazania prawdy o Ma-
ryi jako Matce Kościoła. Biorąc 
pod uwagę historię miastecz-
ka związanego z prądami na-
uki reformacji i Braci Polskich, 
takie przedstawienie roli Ma-
ryi jest bardzo prawdopodob-
ną hipotezą. Obraz uszkodzo-
ny jest tylko w kilku miejscach, 
szczególnie ze względu na bar-
dzo niszczący sposób nałoże-
nia sukienek przy użyciu po-
nad 70 gwoździ mocujących. 

W pierwszą sobotę wrześ-
nia br. przed obrazem Matki 
Bożej Rakowskiej odbyło się 
nabożeństwo różańcowe, a na-
stępnie Msza św. dziękczynna 
za dar cudownego wizerunku 

Maryi, czczonej od wieków w 
tym miejscu. Dzięki zaangażo-
waniu miejscowego probosz-
cza ks. Romana Dyląga, jego 
poprzednika ks. kanonika Hen-
ryka Krawczyka oraz wiernych 
parafii zabytkowy kościół pw. 
Trójcy Świętej poddawany jest 
systematycznej rewaloryzacji.

Wydarzenie w świętokrzy-
skim Rakowie wpisuje się w 
program przygotowania diece-
zji do nawiedzenia Matki Bo-
żej w znaku cudownego wize-
runku z Jasnej Góry. Wszyst-
kie obrazy z przedstawieniem 
Maryi z polecenia biskupa san-
domierskiego są sprawdzane i 
konserwowane.

KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ

Zniszczona figura Matki Bożej 
Fatimskiej
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Wiosenn-letnie mie-
siące to najlepszy 
czas na flis. A sto-
licą polskiego fli-

sactwa jest oczywiście Ulanów, 
który już w XVII wieku przeży-
wał bujny rozkwit. 

Mały Gdańsk
Nazywano go wtedy „Ma-

łym Gdańskiem”. Usytuowa-
nie miasteczka u zbiegu dwóch 
rzek – Sanu i Tanwi sprawiło, że 
wkrótce pobudowano tutaj licz-
ne spichlerze oraz port rzeczny 
z warsztatami szkutniczymi, a 
ulanowscy flisacy zorganizowa-
li swój cech. Na podstawie za-
chowanej do dziś Księ-
gi Cechu Ret-

mańskiego  i Sternickie-
go z 1765 roku wynika, 
iż organizacja ta odgry-
wała dużą rolę w życiu 
miasta. Jej przywileje i 
uprawnienia były spore 
i miały nie tylko zawo-
dowy, ale także huma-
nitarny i religijny cha-
rakter. 

Głównym towarem 
spławianym najpierw 
Sanem, a potem Wi-
słą do Torunia, Tczewa 
i Gdańska było zboże, 
płótno, wełna, sieci, li-
ny, skóry zwie-

rzęce, wosk, miód, 
świeże i suszone owo-
ce, smoła, potaż, wy-
roby garncarskie oraz 
drewno. 

Po I wojnie świato-
wej flis stopniowo za-
czął podupadać. Coraz 
większą dla niego kon-
kurencję stanowiła bo-
wiem kolej. Niemniej 
jednak wielu 

tekst i zdjęcia
ANDRZEJ CAPIGA

Ulanów gospodarzem światowego flisactwa

Wodne bractwo

Do ulanowskiego portu 
zawijały różnorodne 

śródlądowe jednostki 
pływające, a wśród 

nich baty, byki, dubasy, 
komięgi, kozy, lichtany, 

szkuty, galary, promy 
oraz tratwy. 

Wiele z nich było 
budowanych 

i naprawianych 
w miejscowych 

szkutniczych 
warsztatach. 

wkrótce pobudowano tutaj licz-

licą polskiego fli-
sactwa jest oczywiście Ulanów, 
który już w XVII wieku przeży-
wał bujny rozkwit. 

Mały Gdańsk

wała dużą rolę w życiu 
miasta. Jej przywileje i 
uprawnienia były spore 
i miały nie tylko zawo-
dowy, ale także huma-
nitarny i religijny cha-
rakter. 

roby garncarskie oraz 
drewno. 

Po I wojnie świato-
wej flis stopniowo za-
czął podupadać. Coraz 
większą dla niego kon-
kurencję stanowiła bo-

Nazywano go wtedy „Ma-
łym Gdańskiem”. Usytuowa-
nie miasteczka u zbiegu dwóch 
rzek – Sanu i Tanwi sprawiło, że 
wkrótce pobudowano tutaj licz-
ne spichlerze oraz port rzeczny 
z warsztatami szkutniczymi, a 
ulanowscy flisacy zorganizowa-
li swój cech. Na podstawie za-
chowanej do dziś Księ-
gi Cechu Ret-

rakter. 
Głównym towarem 

spławianym najpierw 
Sanem, a potem Wi-
słą do Torunia, Tczewa 
i Gdańska było zboże, 
płótno, wełna, sieci, li-
ny, skóry zwie-

kurencję stanowiła bo-
wiem kolej. Niemniej 
jednak wielu 

Powitanie 
flisaków 
wracających 
z flisu

Wystrzał 
z wiwatówki 
oznajmia 
rozpoczęcie 
flisackiego 
święta
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flisaków parało się nim aż do 
września 1939 roku. Po wojnie 
ostał się jedynie spław drewna 
z górnego Sanu do zakładów 
drzewnych w Nisku i Rozwado-
wie. Trasa ta nie przekraczała 
jednak stu kilometrów. 

Szlakiem praojców
Z ulanowskim flisem nieroz-

łącznie związana jest działalność 
Bractwa Świętej Barbary, do któ-
rego należeli zarówno flisacy, 
członkowie ich rodzin, jaki i in-
ne osoby zajmujące się „pracą na 
wodzie”. Jego działalność trwa-
ła nieprzerwanie do lat trzydzie-
stych XX wieku. Bractwo wchło-
nęło też Cech Retmański i Ster-
nicki. 

Obecnie flisackie tradycje kon-
tynuuje Bractwo Miłośników Zie-
mi Ulanowskiej pod wezwaniem 
świętej Barbary, które powstało w 
1991 roku. Jego założycielami by-
li Andrzej Bąk (aktualny burmistrz 
Ulanowa), Kazimiera i Zdzisław 
Nikolasowie, Jerzy Wolanin, Elż-
bieta i Antoni Kapuścińscy, Włady-
sław Misiurek, Józefa Hasiak, Jan 

Uliński, Zenon Dą-
bek, Melania Wój-

cik, Piotr Teclaff, 
Maria i Mieczy-
sław Pomor-
scy, Władysła-
wa Sankow-
ska, Mieczy-
sław Łabęcki i 

Józef Kumik. 
Bractwo już 

w 1993 roku zorga-
nizowało pierwszy spływ tra-

twy, nazwany „Szlakiem Praoj-
ców”, z Ulanowa do Gdańska. 
Flisacy 724 kilometry pokonali 
w 24 dni. Następne flisy o tej sa-

mej nazwie odbyły się w 1996 
i 1997 roku. W sumie do 
dziś członkowie bractwa 
uczestniczyli w 22 flisac-
kich spływach tratwą róż-
nymi rzekami Polski – Sa-
nem, Wisłą, Odrą i Wartą, 

pokonując około 9 tysięcy kilo-
metrów. Bractwo posiada także 
własne galary, którymi przewo-
zi turystów. 

Flisacki chleb
Członkowie bractwa poszu-

kują również dokumentów i pa-
miątek związanych z ulanow-
skim flisactwem. Do najcenniej-
szych eksponatów należy za-
pewne chorągiew z pierwszej 
połowy XVIII wieku. W 1998 ro-
ku odtworzono strój dawnych 
ulanowskich mieszczan, w któ-
ry odziewają się flisacy podczas 
większych uroczystości. Uszyto 
również, według projektu ks. 
Wilhelma Gaja-Piotrowskiego, 
stroje ulanowskich mieszczek z 
przełomu XIX i XX wieku oraz 
flisaków z tego samego okre-
su. Odszukano także recepturę 
oryginalnej potrawy flisackiej – 
chleba chrupackiego, zwanego 
też flisackim. 

W 2005 roku, podczas Mię-
dzynarodowego Zjazdu Flisaków 
we Włoszech, ulanowskie brac-
two zostało przyjęte do Między-
narodowego Stowarzyszenia Fli-
saków, zrzeszającego 26 orga-
nizacji. W tym roku taki zjazd 
odbył się w Niemczech. Kolej-
nym organizatorem, w 2008 ro-
ku, będzie Hiszpania, a rok póź-
niej, po rezygnacji Francji, praw-
dopodobnie Polska. Nowy za-
rząd bractwa, na którego czele 
stoi cechmistrz Roman Pokora, 
już podjął stosowną w tej spra-
wie uchwałę. Pomysł zaprosze-
nia do Ulanowa flisaków z całe-
go świata poparła też Rada Miej-
ska oraz burmistrz. 

Obecnie najważniejszym za-
daniem bractwa jest budowa 
przystani w Bielinach i pierw-
szego portu rzecznego na Sanie 
w Ulanowie w ramach projektu 
„Błękitny San”. Projekt ten do-
tyczy między innymi uruchomie-
nia regularnych spływów tury-
stycznych Sanem. 

Ulanów gospodarzem światowego flisactwa

Wodne bractwo

1991 roku. Jego założycielami by-
li Andrzej Bąk (aktualny burmistrz 
Ulanowa), Kazimiera i Zdzisław 
Nikolasowie, Jerzy Wolanin, Elż-
bieta i Antoni Kapuścińscy, Włady-
sław Misiurek, Józefa Hasiak, Jan 

Uliński, Zenon Dą-
bek, Melania Wój-

cik, Piotr Teclaff, 
Maria i Mieczy-
sław Pomor-
scy, Władysła-
wa Sankow-
ska, Mieczy-
sław Łabęcki i 

Józef Kumik. 
Bractwo już 

w 1993 roku zorga-
nizowało pierwszy spływ tra-

twy, nazwany „Szlakiem Praoj-
ców”, z Ulanowa do Gdańska. 
Flisacy 724 kilometry pokonali 
w 24 dni. Następne flisy o tej sa-

mej nazwie odbyły się w 1996 
i 1997 roku. W sumie do 
dziś członkowie bractwa 
uczestniczyli w 22 flisac-
kich spływach tratwą róż-
nymi rzekami Polski – Sa-
nem, Wisłą, Odrą i Wartą, 

Uliński, Zenon Dą-
bek, Melania Wój-

cik, Piotr Teclaff, 
Maria i Mieczy-
sław Pomor-

Józef Kumik. 

w 1993 roku zorga-
nizowało pierwszy spływ tra-

twy, nazwany „Szlakiem Praoj-
ców”, z Ulanowa do Gdańska. 
Flisacy 724 kilometry pokonali 
w 24 dni. Następne flisy o tej sa-

mej nazwie odbyły się w 1996 
i 1997 roku. W sumie do 
dziś członkowie bractwa 
uczestniczyli w 22 flisac-
kich spływach tratwą róż-
nymi rzekami Polski – Sa-
nem, Wisłą, Odrą i Wartą, 

Gdy skorupka za młodu nasiąknie flisactwem....

Wystrzał z wiwatówki oznajmia rozpoczęcie flisackiego święta

Bardzo pozytywnie oceniam działalność Bractwa Mi-
łośników Ziemi Ulanowskiej pw. św. Barbary. Szczególnie 

powrót do tradycyjnych strojów, zarówno dla mężczyzn, jak 
i kobiet. Duża w tym zasługa honorowego kapelana flisa-
ków ks. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego, który służy im swo-
ją fachową radą. Ulanowskich flisaków łączy też sztandar, 
na którym widnieje wizerunek św. Barbary. Pod tym właśnie 
sztandarem uczestniczą oni w każdym większym religijnym 
święcie, w tym między innymi parafialnym odpuście, Bożym 
Ciele, Wielkanocy. Pod opieką bractwa jest także ołtarz św. 
Barbary w naszym parafialnym kościele. 

MOIM 
ZDANIEM

KS. JÓZEF LIZAK

Proboszcz parafii pw. św. Barbary w Ulanowie 
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W Sandomierzu coraz nowsze metody leczenia

Nowocześnie i skutecznie 

JOANNA SARWA: Sandomierski 
szpital rozpoczął wykonywanie 
nowoczesnych zabiegów dla 
pacjentów zagrożonych udarem 
mózgu. Na czym polegają?

PIOTR SOBOLEWSKI: – Trombo-
plastyka i stentowanie tętnic 
szyjnych to zabieg udrażnia-
nia naczyń prowadzących krew 
do mózgu. W miejsce skrzepli-
ny wprowadza się miniaturo-
we rusztowanie, które rozsze-
rza tętnicę szyjną i pozwala na 
swobodny przepływ krwi. To 
zabieg skomplikowany, ale daje 
szansę zarówno pacjentom po 
przebytym udarze, jak też uda-
rem zagrożonym. Zabiegi ta-
kie wykonuje około trzydziestu 
ośrodków w całej Polsce. Na na-
szym oddziale do zeszłego mie-
siąca przeprowadziliśmy ich już 
siedem. Każdy z nich wykonał 
zespół doświadczonych specja-
listów pod kierunkiem docenta 
Jarosława Wójcika z Kliniki Kar-
diologii z Lublina, który prowa-
dzi u nas Pracownię Rentgeno-
diagnostyki Zabiegowej.

Zabieg, o którym Pan mówi, 
nie jest jedyną nowoczesną me-
todą leczenia, którą wykonuje 
się w sandomierskim szpitalu. 
Od października ubiegłego ro-
ku – jako jeden z trzech ośrod-
ków w województwie święto-
krzyskim – leczycie także uda-
ry niedokrwienne mózgu me-
todą trombolityczną. W woje-
wództwie lubelskim jest jeden 
ośrodek leczący tą metodą, a 
brak takiego ośrodka na Pod-
karpaciu...

– Tak. Chorym podaje-
my specjalny lek – ateplazę, 
co ratuje pacjentów przed nie-
dowładem. Lek można podać 
do trzech godzin od wystąpie-
nia udaru. Musimy więc znać 

godzinę wystąpienia 
pierwszych objawów, 
aby w ciągu tego czasu 
wykonać badania dia-
gnostyczne i podać lek. 
Fakt, że temu leczeniu 
poddaliśmy wielu pa-
cjentów z powiatów: 
tarnobrzeskiego, opatowskiego 
i sandomierskiego, świadczy o 
dobrej organizacji i współpra-
cy z pogotowiami i oddziałami 
sąsiednimi, które błyskawicznie 
informują nas o takich przypad-
kach, byśmy mogli przygotować 
się i zdążyć podać lek. W ciągu 
dziesięciu miesięcy leczyliśmy 
trzydzieści takich przypadków. 
Oznacza to, że aż dwanaście 
procent chorych z udarem nie-
dokrwiennym uratowaliśmy od 
niedowładu lub zmniejszyliśmy 
jego zakres. Teraz włączamy się 
w badania międzynarodowe, 
gdzie będziemy mogli podać 
lek nawet do sześciu godzin 
po wystąpieniu udaru! Będzie-
my mogli więc leczyć więcej pa-
cjentów. Szacujemy, że nawet 
jedna czwarta chorych mogła-
by wtedy uniknąć porażenia. 
Jak widać, warto, choć metoda 
jest kosztowna: sam lek kosz-
tuje około czterech tysięcy zło-
tych. Przygotowujemy się rów-
nież do wprowadzenia trombo-
lizy dotętniczej, czyli podania 
leku odpowiednim cewnikiem 
bezpośrednio do zatkanego na-
czynia oraz do mechaniczne-
go leczenia zatkanego naczynia 
systemem Merci, czyli mówiąc 
najprościej, przewiercenia za-

toru tam, gdzie lecze-
nie trombolityczne nie 
było skuteczne. Jest to 
duże wyzwanie, ponie-
waż w naszym kraju 
wykonano dotychczas 
nieliczne takie zabiegi. 

Czy nowoczesne zabiegi, o któ-
rych mówimy, świadczą o tym, 
że Oddział Neurologiczny san-
domierskiego szpitala korzy-
sta w pełni z możliwości, jakie 
daje postęp medycyny?

– Staramy się wykorzystywać 
wszelkie dostępne nam środki. 
Medycyna idzie do przodu, o 
czym świadczy choćby fakt, że 
nic już nie stoi na przeszkodzie, 
by to specjaliści przyjeżdżali na 
zabiegi, a nie pacjenci do od-
ległych ośrodków. Dziś przesy-
łamy drogą elektroniczną wy-
niki badań przeprowadzonych 
na danym urządzeniu i otrzy-
mujemy ich opis przygotowany 
przez znakomitych i cenionych 
specjalistów np. z Poznania czy 
innych miast. Taką możliwość 
mamy dzięki firmie „Euro-Me-
dic”. Niestety, choć szpital w 
Sandomierzu jest wielospecja-
listyczny, nie stać nas na posia-
danie wszystkich urządzeń. Na-
szym marzeniem jest zakup re-
zonansu magnetycznego.

Praca sandomierskiego oddzia-
łu neurologii została docenio-
na w rankingach organizowa-
nych m.in. przez Centrum Mo-
nitorowania Jakości w Służbie 

Zdrowia CM UJ w Krakowie, 
gdzie w zeszłym roku przyzna-
no oddziałowi trzynaste miej-
sce wśród około trzystu klinik 
i oddziałów neurologicznych 
funkcjonujących w całej Pol-
sce. To bardzo wysoka pozycja. 
Czemu przypisać sukcesy san-
domierskich neurologów?

– Staramy się rozwijać neu-
rologię w różnych kierunkach, 
bo – żeby stworzyć liczący się 
ośrodek – musimy mieć wyspe-
cjalizowanych lekarzy w po-
szczególnych dziedzinach neu-
rologii. Każdy z zespołu jest 
więc przypisany do konkret-
nych badań. Prowadzimy bar-
dzo szerokie działania, leczy-
my różnymi lekami i specjali-
stycznymi, nowoczesnymi me-
todami, mamy dobry sprzęt, 
współpracujemy z radiologa-
mi, którzy służą nam swoją po-
mocą o każdej porze. No i – co 
zawsze podkreślam – takie wy-
niki są możliwe dzięki pracy i 
współpracy całego naszego ze-
społu – zarówno lekarzy, jak i 
pielęgniarek, psychologów, lo-
gopedów, fizjoterapeutów na 
naszym oddziale. 

Jakie są najbliższe plany roz-
woju oddziału neurologii?

– Wiążemy je z naszym naj-
nowszym urządzeniem: apara-
tem EEG wraz z zestawem do 
wideometrii i holterem EEG. Wi-
deometria to możliwość nagry-
wania wyników badań przez 
dwadzieścia cztery godziny. 
Urządzenie takie będziemy mie-
li jako drudzy w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Zwiększy 
ono szansę dokładnej diagnozy, 
zwłaszcza w przypadkach utra-
ty przytomności i skomplikowa-
nych przypadków padaczki. Co 
ważne, aparat będzie służył nie 
tylko dorosłym pacjentom na-
szego oddziału, ale także dzie-
ciom. Otworzyliśmy poradnię 
padaczkową – jedną z trzech w 
województwie świętokrzyskim. 
Mamy zarejestrowanych ponad 
tysiąc osób.

JOANNA SARWA

Rozmowa z doktorem nauk 
medycznych Piotrem 
Sobolewskim, ordynatorem 
Oddziału Neurologii Szpitala  
w Sandomierzu.
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Piotr Sobolewski 
– ordynator 
Oddziału 
Neurologii  
w Sandomierzu
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KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Kiedy Czytelnicy sięgną po to wydanie GN, będzie już zna-
na decyzja Sejmu o samorozwiązaniu lub podjęciu przez 

izbę tzw. trzech konstytucyjnych kroków, które doprowadzą 
do przedterminowych wyborów parlamentarnych na jesieni 
br. Rzecz jest dla nas ważna z jednego zasadniczego powodu 
– nasz region od dawna nie ma swojego silnego sejmowego 
lobby. Zapowiadane wybory mogą jednak ten stan zmie-
nić z korzyścią dla mieszkańców i władz samorządowych. 
Jesteśmy mądrzejsi o 16 lat praktykowania demokracji parla-
mentarnej (przypominam, że pierwsze w pełni wolne wybory 
odbyły się jesienią 1991 r.), dlatego wiemy, iż zbudowanie 
własnej reprezentacji w Sejmie i Senacie to jeden z ważniej-
szych sposobów na przyspieszenie rozwoju regionalnego. 
Otwiera bowiem wiele – bardzo istotnych z naszego punktu 
widzenia – możliwości pozyskiwania środków wspierających 
lokalne inicjatywy.

Ostatnie wybory samorządowe doprowadziły w wielu 
gminach naszego regionu – szczególnie w tych mniej-

szych – do swoistej rewolucji kadrowej. Pojawili się nowi 
liderzy (np. w gminach Bojanów i Zaleszany), którzy z wielką 
determinacją przystąpili do rozpoczęcia lub kontynuowania 
wielkich inwestycji infrastrukturalnych. W tej pracy, która 
polega m.in. na ciągłym poszukiwaniu wsparcia finansowe-
go, niezbędna okazuje się pomoc lokalnych parlamentarzy-
stów. To oni są w stanie otworzyć wiele drzwi w ważnych 
instytucjach, zorganizować spotkania z urzędnikami odpo-
wiedzialnymi za rozwój, wskazać nowe źródła pozyskiwania 
środków na inwestycje, czy na zaspokojenie innych potrzeb 
(np. w szkolnictwie czy w rozwiązywaniu problemów bez-
pieczeństwa lokalnego, choćby w doposażeniu Ochotniczych 
Straży Pożarnych). Ich pomoc jest bezcenna, szczególnie, 
kiedy traktują swoją pracę profesjonalnie, kierując się do-
brem swojego regionu oraz wszystkich – to podkreślam 
– jego mieszkańców.

 Analizując okres wspomnianych szesnastu lat działania 
demokratycznego parlamentu, wiemy, że wielu posłów 

i senatorów potrafiło wznieść się ponad podziały polityczne i 
służyć wszystkim, którzy o ich pomoc zabiegali. Bo choć poseł 
lub senator jest zwykle członkiem tego czy innego ugrupowa-
nia, to przede wszystkim reprezentuje naród. Jeśli w dodatku 
dobrze zna potrzeby poszczególnych gmin, jest osobą otwar-
tą i komunikatywną, to stanowi szczególnie pożądane „dobro 
regionalne”. Takich właśnie ludzi dzisiaj nam potrzeba, bo 
przed tzw. ścianą wschodnią (m.in. województwa kieleckie, 
lubelskie i podkarpackie) stoją nie tylko niespotykane wcze-
śniej wyzwania, ale ogromne możliwości pozyskania pienię-
dzy z funduszy europejskich.

Warto, byśmy sobie uświadomili, że takiej szansy rozwoju 
nie mieliśmy nigdy wcześniej, a lata 2007–2013 mogą 

na trwałe zmienić nasz region. Dlatego powinniśmy wybierać 
tych, którzy swoją parlamentarną pracą mocno wesprą lokalne 
inicjatywy. 

Dobro regionalne

 R E K L A M A 

Świętowali staszowscy policjanci

Sztandar dla policji
Od Mszy św. w kościele 
pw. Ducha Świętego rozpoczęły się 
uroczystości związane
z nadaniem sztandaru dla Komendy 
Powiatowej Policji w Staszowie. 

Wspólna modlitwa zgroma-
dziła gospodarzy tego święta z 
nadkomisarzem Piotrem Tafel-
skim – komendantem powiato-
wym komendy w Staszowie na 
czele, policjantów z komend po-
wiatowych z całego wojewódz-
twa świętokrzyskiego z inspek-
torem Wojciechem Olbrysiem 
– świętokrzyskim komendan-
tem wojewódzkim policji, a tak-
że przedstawicieli władz szczeb-
la wojewódzkiego, powiatowe-
go i gminnego, parlamentarzy-
stów i mieszkańców Staszowa. 

Honorowym gościem uroczysto-
ści był wicepremier Przemysław 
Gosiewski.

W homilii ks. Wiesław Kowa-
lewski – kapelan policji powiatu 
staszowskiego – mówił o symbo-
licznym znaczeniu sztandaru, któ-
ry jest znakiem służby drugiemu 
człowiekowi. Następnie ks. kape-
lan uroczyście poświęcił sztandar.

Dalsza część programu mia-
ła miejsce na rynku, gdzie odczy-
tany został akt nadania sztanda-
ru oraz obrzęd jego uroczyste-
go wręczenia policji w Staszo-
wie. Podczas przemówień zapro-
szonych gości znalazło się wie-
le pochlebnych słów pod adre-
sem świętokrzyskich policjantów. 
Uroczystości zakończono defiladą 
kompanii i orkiestry reprezenta-
cyjnej policji. 

AGATA BAZAK
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Długie lata naszego pobytu w Rozwadowie pro-
centują wielkim zaufaniem i życzliwością wier-
nych. Główne obszary pracy duszpasterskiej, wyni-
kające z naszego charyzmatu, to sakrament poku-
ty (zawsze czeka na penitentów dyżurny spowied-
nik), działalność charytatywna i praca z młodzieżą. 
Duszpasterzując, zwracamy uwagę na pobudzanie 
parafian do organizowania się we wspólnoty, grupy 
i ruchy formacyjne. Każda ma swojego kapłana jako 
asystenta duchowego. O wiele łatwiej doświadczyć 
miłości Pana Boga w małej wspólnocie niż w anoni-
mowej, kilkutysięcznej parafii. 
W pracy duszpasterskiej pomagają mi: o. Jacek 
Kania, o. dr Ksawery Knotz, o. Tomasz Olejnik, o. 
Piotr Tokarz, o. Gustaw Tyburcy, o. Tadeusz Starzec, 
br. Stanisław Borczuch, br. Adam Kuczyński, br. 
Zachariasz Nycz, br. Emilian Skowroński.

Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.30, 

19.00
 W dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00
  Adoracja Najświętszego Sakramentu: od poniedziałku 

do piątku 8.30–18.00
  Więcej informacji na stronie internetowej: 
      www.stalowawola.kapucyni.pl

O. ROMAN 
ŁUKASZEWSKI 

OFMCAP 
Ur. się 22 VII 1963 r. w 
Łobżenicy (diec. bydgo-
ska). Święcenia kapłań-
skie przyjął 22 VI 1991 r. 
w Krakowie. Pracował w 
Bytomiu i we Wrocławiu. 
Licencjusz teologii. W Roz-
wadowie od 2003 r., naj-
pierw jako wikariusz, a od 
2004 r. jako proboszcz.

Klasztor oo. kapucynów 
wpisuje się w krajobraz 

Rozwadowa już od ponad 
250 lat

Ścianka wspinaczkowa 
dla młodzieży, kawiarenka, 
klub seniora, grupa AA, 
pomoc w finansowym 
kryzysie, a przede 
wszystkim stała adoracja 
Eucharystycznego 
Chrystusa. To wszystko 
w 6-tysięcznej parafii 
ojców kapucynów 
w Stalowej Woli-Rozwadowie.

Choć ojcowie kapu-
cyni w Rozwadowie słu-
żą Bogu i  ludziom po-
nad 250 lat, parafia ist-
nieje tu od 1973 r. Przez 
wiele lat tutejszym gwar-
dianem był dzisiejszy 
biskup charkowsko-za-
poroski na Ukrainie o. 
Stanisław Pa-
dewski. Dziś 
w klasztorze 
jest również 
postulat pro-
wincji krakow-
skiej kapucy-
nów, gdzie 13 
młodych ludzi 
rozpoznaje swo-
je powołanie zakonne.

– Przychodząc do 
Rozwadowa i obejmując 
parafię, starałem się sko-
rzystać z dobrych wzor-
ców, wyniesionych z po-
przednich klasztorów, 
gdzie pracowałem, na 
przykład z Wrocławia – 
mówi obecny proboszcz 
o. Roman Łukaszewski 
OFMCap. – Nie tylko sa-
mi pracujemy, ale stara-
my się zaprosić do pra-
cy duszpasterskiej lu-
dzi świeckich. Niezwy-
kle ważną rolę odgrywa-
ją Stowarzyszenie Świec-
kich Przyjaciół Klaszto-

ru „Pokój i Dobro”, któ-
remu szefuje Stanisław 
Cisek, i rada duszpaster-
ska, spotykająca się co 
kwartał – dodaje. Cen-
trum życia parafii jest 
zabytkowy kościół klasz-
torny, odnowiony ostat-
nio wysiłkiem rozwa-
dowskich parafian. Sam 
klasztor wyremontowa-
no w latach 1994–2004 
dzięki funduszom całej 
prowincji. 

Dla każdego 
coś dobrego 
Kapucyni ze swoją 

„ofertą” duchową chcą 
docierać do każdego. 
Nieczęsto zdarza się, 
by w parafii istniało tak 
wiele żywych wspólnot. 
Począwszy od tradycyj-

nych, jak np. Fran-
ciszkański Zakon 
Świeckich, Żywy 
Różaniec, Apo-
stolstwo Dobrej 
Śmierci, Gru-
pa Modlitew-
na o. Pio, po 
ewangelizacyj-

ne: Odnowę w Du-
chu Świętym, neokate-
chumenat, oazę rodzin. 
– Bardzo pragniemy 
przygarnąć do Chrystu-
sa młodzież. Ruch Świa-
tło–Życie, ministranci, 
ZHR, schole, świetlica 
środowiskowa pozwala-
ją im poczuć się w Ko-
ściele jak u siebie – mó-
wi z zapałem o. Roman. 
Od kilkunastu lat duża 
grupa młodych spoty-
ka się na tzw. majów-
kach klasztornych, a do 
wszystkich ojcowie do-
cierają poprzez kateche-
zę w szkole.

Rozwadowskie 
specjały
Rozwadowska wspól-

nota ma swoje atuty, 
które wyróżniają ją w 
skali całej naszej die-
cezji. Wystarczy wspo-
mnieć organizowane tu 
od lipca do październi-
ka Międzynarodowe Fe-
stiwale Muzyczne, wy-
dawany w nakładzie 500 
egzemplarzy miesięcz-
nik parafialno-klasztor-
ny „Na szlaku” (redagu-
ją go ojcowie i wolonta-
riusze z Grażyną Lewan-
dowską na czele), przy-
gotowywany na kolę-
dę kalendarz parafialny 
czy słynny Piknik Cha-
rytatywny. – Przyjecha-
łyśmy tu aż spod Lubli-
na, aby kupić cenne le-
karstwo: balsam kapu-
cyński – mówią spotka-
ne pod klasztorem dwie 
młode dziewczyny. Ko-
lejny rozwadowski spe-
cjał.

KS. ROMAN BOGUSŁAW 
SIEROŃ

PANORAMA PARAFII
pw. Zwiastowania Pańskiego ojców kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie

Oaza pomocy w mieście
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