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W Roku Nawiedzenia

Kolejna szkoła w diecezji otrzymała imię Jana Pawła II

Przekazać
dziedzictwo

tekst
Ks. Michał Szawan
redaktor wydania

G

ks. michał szawan

dy rozpoczynało się
Nawiedzenie Matki
Bożej Częstochowskiej
w naszej diecezji,
stawialiśmy sobie
pytanie: jaka będzie
odpowiedź ludzi?
Z pewnością jest
jeszcze za wcześnie
na udzielenie pełnej
odpowiedzi na te
pytania, ale można się
już pokusić o pewne
podsumowanie.
Tym bardziej że na
maryjnym szlaku
nawiedzenia znalazł
się ostatnio Ostrowiec
Świętokrzyski,
największe miasto naszej
diecezji. O ciepłym
przyjęciu, jakie
zgotowały swojej Matce
rzesze mieszkańców
hutniczego miasta,
w fotoreportażu na
stronach VI i VII.

Najmłodsi uczniowie złożyli swoje ślubowanie już przed nowym sztandarem

Od 16 października
szkoła podstawowa
w Łążku ma swojego
patrona. Jest nim
papież Jan Paweł II.

krótko

Kandydaci

N

adanie imienia szkole stało się
świętem dla parafii Chodków
(na której terenie znajduje się szkoła) oraz całej społeczności lokalnej.
Dowodem tego była nie tylko duża
liczba wiernych uczestniczących
w tym wydarzeniu. Mieszkańcy
parafii z własnych środków ufundowali sztandar szkoły i tablicę
pamiątkową, która została umieszczona w budynku szkoły.
Papieskie imię nadano szkole na
mocy uchwały Rady Gminy Łoniów
z 24 kwietnia 2008 roku. Przybyli
m.in. kurator oświaty województwa
świętokrzyskiego, władze Gminy
Łoniów, absolwenci szkoły, przedstawiciele szkół noszących papieskie
imię.
Mszy św. koncelebrowanej
w kościele parafialnym pw. św.

Edward dokonał ponadto poświęcenia kącika papieskiego, który wraz
z pamiątkami przesłanymi przez
kard. Stanisława Dziwisza, będzie
przypominał postać patrona.
Centralnym punktem stało się
wprowadzenie do szkoły poświęconego w czasie Mszy św. sztandaru,
oraz przekazanie go przez rodziców
dyrektorowi szkoły.
– Przyjmuję ten sztandar
z ogromną radością, wzruszeniem,
ale i z dużą odpowiedzialnością.
Przyrzekam, że uczynię wszystko,
aby sztandar ten jednoczył nas, nauczycieli, wychowawców, pracowników, wszystkich uczniów, rodziców
i całą lokalną społeczność. Ufam, że
na co dzień pomocą w tym będzie
nasz umiłowany Ojciec Święty Jan
Paweł II – powiedziała Joanna Bisztyga, dyrektor szkoły.
Przy sztandarze najmłodsi
uczniowie złożyli swoje ślubowanie, a na zakończenie ich starsi koledzy zaprezentowali pomysłowy
program artystyczny o patronie
szkoły.
Ks. Michał Szawan
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Sandomierz.
16 alumnów piątego roku
Wyższego Seminarium
Duchownego włączył
w grono kandydatów
do święceń diakonatu
i prezbiteratu
bp Edward Frankowski
18 października br.
Bp Frankowski podkreślił,
że świadomość, iż są
pokoleniem Jana
Pawła II oraz pokoleniem
czasu Nawiedzenia
Matki Bożej w diecezji,
powinna pomóc
w gorliwym i radosnym
podjęciu tych zadań.
Święcenia diakonatu
zostaną udzielone
8 maja 2009 roku.

Józefa przewodniczył bp Edward
Frankowski. Witając przybyłych,
ks. proboszcz Wacław Gieniec, wicedziekan dekanatu koprzywnickiego,
wyraził radość z faktu, że przeżywanie szkolnej uroczystości, rozpoczyna się od spotkania przy stole
eucharystycznym.
– Wy, drodzy rodzice, jesteście
pokoleniem Jana Pawła II – mówił
w homilii bp Edward Frankowski. –
Żyjąc w czasie tego niezwykłego pontyfikatu napełniliście swoje umysły i serca potężną mądrością, jaką
dzielił się Papież także ze swoimi
rodakami. Chłonęliście tę atmosferę. Dzisiaj, z potrzeby serca czujecie
się w obowiązku, aby przelać to, co
w waszych sercach było przez te 30
lat, w serca waszych dzieci. Niech
one poniosą całe to dziedzictwo
w następne pokolenia – powiedział
bp. Frankowski.
Druga część uroczystości odbyła
się w budynku szkoły w Łążku. Dla
upamiętnienia wydarzenia odsłonięto tablicę oraz zasadzono dąb, który
stał się częścią istniejącego w całej
Polsce Parku Papieskiego. Biskup
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Na św. Teklę do Rakowa
Archiwum parafii

Order dla ks. Greli

Prezydent Lech
Kaczyński wręczył order
ks. Franciszkowi Greli

Łagów. Ks. kan. Franciszek
Grela, proboszcz łagowskiej parafii oraz dziekan dekanatu świętokrzyskiego, otrzymał od prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Order Odrodzenia Polski – Krzyż
Kawalerski Odrodzenia Polski.
W ten sposób najwyższe władze
państwowe doceniły dotychczasową, jakże bogatą działalność
ks. Greli. Księdzu proboszczowi
gratulujemy i życzymy długich lat
życia oraz dużo siły i wytrwałości
w dalszej pracy.
red.

Dębno. Uroczystość religijno-obyczajowa pt. „W dzień świętej
Tekli ziemniaki będziem piekli”
odbyła się w Dębnie, w gminie
Raków. Jej współorganizatorami
oraz gospodarzami byli: władze
gminy, proboszcz parafii Raków
oraz sołtys wsi Dębno. Honorowy
patronat nad świętem objął marszałek województwa Adam
Jarubas. W tym odpustowym
dniu mieszkańcy gminy Raków
i okolic tradycyjnie świętują wszelkie zbiory tegorocznych plonów

i rozkoszują się smakiem ziemniaków pieczonych w ognisku. Temu
zwyczajowi towarzyszy wiele
atrakcji dla ducha i ciała, m.in.:
degustacja potraw regionalnych,
wystawa rękodzieła twórców
ludowych, ekspozycja dawnych
narzędzi z prywatnych zbiorów
mieszkańców gminy Raków, prezentacja multimedialna ukazująca
walory historyczne, kulturowe
i turystyczne gminy, loteria, konkursy i wesołe miasteczko.

zp

Bezpieczniej do szkoły

Papieska wieczornica

Tarnobrzeg. Rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej nr 4 mogą
bezpieczniej dowozić dzieci do szkoły, bowiem wzdłuż
ulicy Wyspiańskiego powstał
specjalny pas ruchu do zatrzymywania się. Samochód może
zatrzymać się tak, aby dziecko mogło bezpiecznie wysiąść
i dojść na pobliskie przejście dla
pieszych. Chodziło o ułatwienie

Sandomierz. W kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła 12 października w VIII dzień poświęcony
słudze Bożemu Janowi Pawłowi II
została przygotowana i wykonana
przez dzieci i młodzież pod kierunkiem ks. Sylwestra Dula wieczornica pt. „Pozostaniesz na zawsze
w sercach naszych”. W wieczornicy

rodzicom dowiezienia dziecka
do szkoły, albowiem rano w tym
miejscu był problem z zatrzymaniem się. Należy jednak pamiętać,
że na nowo wydzielonym pasie
obowiązuje zakaz postoju. Straż
miejska już zapowiedziała częstsze patrole i surowe karanie kierowców używających tego pasa
ruchu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
pa

brali udział rzemieślnicy i przedsiębiorcy z cechów: sandomierskiego, tarnobrzeskiego i opatowskiego. Wcześniej rzemieślnicy
wraz ze swoim duszpasterzem
ks. Krzysztofem Rusieckim spotkali się na modlitwie różańcowej
przy figurze Jana Pawła II na placu
papieskim.
ms
ks. Michał Szawan

II

Andrzej Capiga

Targowali czasem

Wieczornica ku czci Jana Pawła II w kościele Nawrócenia
św. Pawła Apostoła
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Młodzi poeci

Dzieci z dużym zainteresowaniem przyglądały się oferowanym
im propozycjom

Nisko. „Targi wolnego czasu”
to nowy projekt, który ma zachęcić
dzieci do kulturalnego i jednocześnie ciekawego spędzania wolnego
czasu. Jego pomysłodawcą, a zarazem autorem projektu jest Komenda
Powiatowa Policji w Nisku. Pomagają zaś Młodzieżowa Rada Miasta, burmistrz Gminy i Miasta Niska oraz Stowarzyszenie Bezpieczny
Powiat Nisko. Pierwsze tego typu

targi na Podkarpaciu, a może nawet
w Polsce, odbyły się w Regionalnym
Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku. Zaprezentowały się tam
zespoły taneczne, szkoły językowe oraz kluby sportowe: karate
i armwrestlingu. Swoją ofertę
zaprezentowali także harcerze,
Niżańskie Centrum Kultury
„Sokół” i Katolicki Dom Kultury
„Arka”. 
ac

Tarnobrzeg. Już po raz piąty
spotkali się Jan Adam Borzęcki,
Maria Pałkus, Maria Kwiecień-Rawska i Stanisława Mazur, by
wyłonić laureatów konkursu
poetyckiego „Życie wierszem
pisane”. Konkurs organizowany przez Miejską Bibliotekę
Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu pod patronatem Jana Dziubińskiego – prezydenta miasta – cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród młodzieży. Wiersze młodych poetów
docierają na adres organizatora
z najodleglejszych zakątków
kraju. Po burzliwej dyskusji
I miejsce w kategorii uczniów

szkół gimnazjalnych przyznano
Aleksandrze Lewandowskiej
z Tarnobrzega, a wśród uczniów
ponadgimnazjalnych zwycięzcy wprawdzie nie wyłoniono,
za to II nagroda przypadła Annie
Grządzielewskiej z Czernihowa.

ac

sandomierz@goscniedzielny.pl
Adres redakcji: 27-600 Sandomierz,
ul. Staromiejska 11
Telefon 015 832 76 60 faks 015 832 76 61
Redagują:
ks. Michał Szawan, Andrzej Capiga,
Marta Woynarowska
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Kremówki od proboszcza

ks. Dariusz Woźniczka

Na placu Papieskim

Stalowa Wola. Gimnazja numer
3 i 7 zorganizowały 16 października konkurs wiedzy o Papieżu,
w którym wzięły udział drużyny sześciu gimnazjów. Wygrała
reprezentacja Gimnazjum nr
3 z Magdaleną Krawczyk i niewidomą Weroniką Wołoszyn.
Niezwykły pomysł na uczczenie
rocznicy wyboru naszego Papieża
miał proboszcz parafii Opatrzności
Bożej ks. Jerzy Warchoł. Zamówił

ludzi na całym świecie, wszystko robił, by zabezpieczyć pokój
między narodami – mówił kaznodzieja. Po Mszy św. wierni, odmawiając różańcowe tajemnice światła, wyruszyli w procesji na plac
Papieski, gdzie o godzinie 21.00
odbył się Apel Dziękczynienia
przy figurze sługi Bożego Jana
Pawła II. –Maryjo, przyjmij ten
wieczór wdzięczności naszej za
dar tego pontyfikatu – modlił
się w rozważaniu maryjnym bp
Andrzej Dzięga.
dw

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli
za chwilę będą zajadać się „papieskimi kremówkami”, które
niesie im wychowawczyni Iwona Krawiec

Andrzej Capiga

Modlitwa w sanktuarium

Jan Paweł II szczególnie ukochał dzieci. One też o nim
nie zapomniały

Wspólna
modlitwa diecezji
Ostrowiec Świętokrzyski.
– Dał nam różaniec – prostą, ale
jakże skuteczną broń – stwierdził
bp Edward Frankowski podczas
centralnych obchodów 30. rocznicy wyniesienia kardynała Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową w
diecezji sandomierskiej, które
miały miejsce w sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Zbiegły się one w
czasie z zakończeniem peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej w
Jej Świętym Wizerunku w tej właśnie parafii. Uroczystej Mszy św.
przewodniczył ordynariusz sandomierski biskup Andrzej Dzięga.
– Jan Paweł II wskazał na Matkę
Boską Częstochowską, jako na to
spoiwo, które trzyma polski naród
w wierze – mówił podczas kazania
biskup Edward Frankowski.
Na zakończenie obchodów, wieczorem, koncert dedykowany
Janowi Pawłowi II „Tryptyk
rzymski”, w sali widowiskowej
kina „Etiuda”, zagrał Stanisław
Soyka z zespołem.
ac
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Staszów. Mszę św. w sanktuarium Modlitwy Papieskiej
celebrował ks. prałat Czesław
Murawski, który w tym szczególnym dniu przywdział ornat
Jana Pawła II, podarowany staszowskiej świątyni przez ks.
kardynała Stanisława Dziwisza.
W homilii ks. dr Sławomir Chrost
przypomniał, jak bardzo Jan Paweł II kochał młodzież, ale jednocześnie widział w niej nadzieję Kościoła i przyszłość świata.
Młodzi ludzie ze staszowskich
szkół czczą pamięć Ojca Świętego
Jana Pawła II i starają się iść drogą
wierności Bożym przykazaniom,
wskazaną przez niego. W dowód
wdzięczności przygotowali specjalny koncert zaprezentowany
po Mszy św., dedykowany pamięci
Papieża Polaka.
Podczas Mszy św. kustosz sanktuarium Modlitwy Papieskiej
ks. prałat Henryk Kozakiewicz
przypomniał, że kościół Ducha
Świętego jest obecnie jedynym
w Polsce sanktuarium Modlitwy
Papieskiej.

dsb

sześćset „papieskich kremówek”
i przekazał je uczniom Szkoły
Podstawowej nr 12 imienia Jana
Pawła II.
Wieczorem tłum wiernych zgromadził się na Mszy św. w bazylice
konkatedralnej. W „pochodzie
światła” przybyli pod pomnik
Papieża z zapalonymi świecami
studenci filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przy pomniku
odbył się Apel Jasnogórski. rd
Zdzisław Surowaniec

Mszy św. w bazylice katedralnej przewodniczył bp Edward
Frankowski

Sandomierz. W bazylice
katedralnej uroczystej Mszy
św. przewodniczył bp Edward
Frankowski. Zgromadzeni dziękowali Bogu za wielkiego Papieża
oraz za dzieła, które dokonały
się przez jego posługiwanie w
Kościele, a także prosili, by ten
pontyfikat zaowocował odnową
życia moralnego. W homilii bp
Frankowski wskazał na charakterystyczne cechy tego pontyfikatu. – To wielki papież, człowiek,
który troszczył się o wszystkich

III

gość sandomierski

IV

Muzyka w Pustelni Złotego Lasu

Z Olbierzowic do Ekwadoru

Głosy
ciszy
Kolejny Dzień Papieski obchodzony
uroczyście w całej Polsce Pustelnia
Złotego Lasu w Rytwianach uczciła
poprzez zaproszenie wybitnego artysty,
wirtuoza gry na organach Zygmunta Strzępa
(pseudonim artystyczny Vincent de Pol).

W
Obrzędu posłania ks. Marcina dokonał bp Andrzej Dzięga

12 października w kościele pw. św.
Wawrzyńca w Olbierzowicach odbył się obrzęd posłania misyjnego
ks. Marcina Chłopka, pochodzącego z tej parafii.

C

eremonia posłania rozpoczęła
się Mszą św. koncelebrowaną
pod przewodnictwem ks. biskupa
Andrzeja Dzięgi. Świątynia w tym
dniu wypełniła się licznie wiernymi z parafii oraz z okolicznych
miejscowości. We wspólnej modlitwie uczestniczyli m.in. członkowie Koła Misyjnego z parafii
Klimontów. Podczas homilii ordynariusz przywołał postać św.
Pawła Apostoła Narodów, która
przypomina nieustannie o misyjnym wymiarze Kościoła. – Kościół
nie może być niemisyjny, każdy
kapłan natomiast z natury swojej
jest misjonarzem – podkreślił w
swoim słowie bp Andrzej Dzięga.
– W dniu dzisiejszym cieszymy

się, że kolejny kapłan z naszej diecezji udaje się do odległego kraju,
by mocą Ducha Bożego i w Jego Imię
głosić Miłość i wspaniałość Boga –
dodał ordynariusz. Po homilii nastąpił obrzęd posłania połączony
z wręczeniem krzyża misyjnego.
Na zakończenie Eucharystii ks.
Marcin, już jako ojciec misjonarz,
udzielił indywidualnego błogosławieństwa wszystkim dzieciom
przybyłym na tę uroczystość. Po
Mszy św. parafianie, wdzięczni za
otwartość serca swojego rodaka,
zgotowali na jego cześć przyjęcie
pożegnalne, które odbyło się w
budynku remizy strażackiej.
Ks. Marcin Chłopek przez rok
przygotowywał się do wyjazdu
na misje. W najbliższym czasie
uda się do Ekwadoru, gdzie pracuje już od roku jeden z naszych
misjonarzy.
Ks. Michał Szawan
Ks. Marian Zaręba

ramach koncertu noszącego tytuł „Klasyka w Złotym
Lesie – Głosy ciszy” zabrzmiały
kompozycje między innymi Jana
Sebastiana Bacha, Mieczysława
Surzyńskiego, Edwarda Griega,
George Shearinga, Dymitra
Szostakowicza, Edwarda Elgara.
Koncert organowy w Pustelni
Złotego Lasu to kolejne spotkanie ze sztuką w pokamedulskim
klasztorze, które zgromadziło ogromną rzeszę słuchaczy.
Mały pokamedulski kościół nie
zdołał pomieścić wszystkich
melomanów i wielu z nich wysłuchało występów na zewnątrz
świątyni.
Koncert został zorganizowany
wspólnie ze Stajnią Artystyczną
Marciniaków pod patronatem
firmy Roland/Rodgers Polska,
którą reprezentuje artysta, oraz
dzięki zaangażowaniu wielu
osób i udziale sponsorów. Koncert zapoczątkował akcję społecznej zbiórki funduszy na renowację XIX-wiecznych organów
klasztornych.
Ks. Tomasz Lis

ks. Tomasz Lis

Archiwum Papieskich Dzieł Misyjnych

Kolejny kapłan wyjeżdża na misje

Na organach zagrał
Zygmunt Strzęp
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Śladem naszych publikacji

Polemicznie wokół Mistrza Wincentego
W numerze 41. sandomierskiego GN w artykule „Nasz
Błogosławiony” Piotra Dumy
znalazły się pewne uwagi dyskusyjne. Pragnę odnieść się
do kilku z nich:

1) Wincenty Kadłubek pochodził z Karwowa k. Opatowa,
co potwierdza fakt posiadania

przez niego ziem wokół tej miejscowości, tj. Gojcowa, Okaliny
i Nikisiałki (nazwanej ojcowizną). Do błędu zmiany Karwów na Kargów mogło dojść w
„Katalogu biskupów krakowskich” redakcji V dominikańskiej, co następnie poprawił Jan
Długosz (odmienna hipoteza
M. Plezi).

2) Ks. Jan Wiśniewski podał:
„Wincenty został mianowany
prepozytem przy kolegiacie
sandomierskiej w 1186 r. i na tej
godności przebywał lat blisko 22”.
Jednak data ta nie ma żadnego
umocowania w źródłach. Godny uwagi jest pogląd wybitnego
mediewisty Romana Grodeckiego, że przejście Wincentego

z Krakowa do Sandomierza miało
miejsce dopiero po śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego, 5 maja
1194 r.
3) W sprawie Kadłubka doszło
do beatyfikacji równoznacznej
w starej formie – zwykłe zatwierdzenie kultu 18 lutego 1764 r.
(a nie w 1765 r.).
Artur Lis
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Budowa pływalni pochłonie 14 mln złotych

Komentarz tygodnia

Popływają
na krytym
Będą zjeżdżalnia,
jacuzzi, widownia
na antresoli na około
60 miejsc.

W

felieton
Piotr Niemiec
redaktor naczelny „Tygodnika Nadwiślańskiego”

robót, szef firmy „Prom”, Leszek
Styka poinformował, że trwają prace związane z elewacją
budynku, oświetleniem wewnętrznym, budową kotłowni
itp. – W roku przyszłym planujemy zakończenie systemu wentylacji, zamknięcie wszystkich
robót i wykończenie parkingu
– mówi Styka.
Pływalnia będzie miała dwie
niecki basenowe: jedną o wymiarach 25 na 12,5 m, drugą – brodzik
dla dzieci. W budynku swoje
miejsce znajdzie część użytkowa,
wynajmowana podmiotom gospodarczym: powstaną tam salony
masażu, odnowy biologicznej
itp. W piwnicach natomiast będą
miejsca na organizację działalności sportowej typu kręgielnie,
siłownie.
Po oddaniu do użytku basenu
krytego chcemy usystematyzować
dotychczasową naukę pływania.
Pragniemy, by klasy drugie i trzecie systematycznie i przez cały
rok uczestniczyły w zajęciach –
zapowiada burmistrz Ordon.

Joanna Lewicka

2006 roku w Nowej Dębie
ruszyła inwestycja pod
nazwą Regionalne Centrum
Rekreacji i Rehabilitacji – pływalnia kryta. Jej oddanie do użytku
nastąpi za cztery lata.
– Udało nam się pozyskać
pieniądze z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie
1 mln 950 tys. – mówi burmistrz
Wiesław Ordon. – Przyznał je
nam Samorząd Województwa
Podkarpackiego, pozytywnie
rozpatrując wniosek naszego
samorządu o wprowadzenie budowy pływalni krytej do „Programu rozwoju bazy sportowej
województwa podkarpackiego”.
Suma ta jest rozłożona na trzy lata
i donatorzy wyznaczyli wpłatę na
2010 rok.
Koszt trzeciego etapu to
prawie 8,5 mln zł. Wykonawca

V
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Bez znieczulenia

N

agle polityka zaczęła się toczyć w maglu – stwierdził
zdegustowany formą debaty publicznej Zbigniew
Romaszewski, niegdyś senator z województwa
tarnobrzeskiego. A powiedział to człowiek, który jako jeden
z niewielu działaczy „Solidarności” nieprzerwanie zasiada
w Senacie od 4 czerwca 1989 r. Osoba prawa, której nie
można zarzucić populizmu czy gry na zbudowanie własnego
wizerunku. Poznałem go w Stalowej Woli w 1988 roku
i wiem, że od tamtego czasu nie zmienił wyrazistej formy
przedstawiania swoich poglądów. Zgadzam się, kiedy mówi,
że „stocznie stały się ważne kilka dni temu, wcześniej
problemu nie było. O ustawach medialnych dużo się mówi, ale
jak one mają ostatecznie wyglądać, tego opinia publiczna nie
wie. Debaty na temat ustaw zdrowotnych też nie ma”.

P

rawda jest taka: żenujące popisy polityków w sprawach
drugorzędnych sprawiły, iż zabrakło wnikliwej
i pozbawionej złośliwości debaty o ustawach zdrowotnych.
A zmiany, które proponuje obecna koalicja, będą miały istotny
wpływ na przyszły kształt instytucji ochrony zdrowia. Bo
tak jak przez kilka lat odczuwaliśmy fatalne skutki likwidacji
przez rząd SLD-PSL kas chorych, tak wkrótce odczujemy
na własnej skórze efekty pomysłów rządu PO-PSL. Czasu na
debatę politycy koalicji znaleźć nie potrafili, bo chyba nie
obchodzą ich ogromne kolejki do specjalistów (np. w Stalowej
Woli na wizytę u gastrologa trzeba czekać ponad trzy
miesiące), wydłużający się okres oczekiwania na operacje,
a przede wszystkim zniecierpliwienie przerażonych pacjentów
i ich zdezorientowanych lekarzy. (Nie oszukujmy się, najgorszą
rzeczą w życiu publicznym jest brak jasnych reguł gry – w tym
wypadku nie tylko wiedzy, w jakim szpitalu i za ile będziemy
się wkrótce leczyć, ale choćby informacji o zawartości
tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych.)

W

O

Trwają prace przy trzecim etapie budowy

d tamtej rozmowy minęło ponad pół roku. Rząd nie
zmienił stanowiska, które poznali uczestnicy „białego
szczytu” – pracownikom PZOZ nie zaproponowano pakietu
ochronnego, a komercjalizowane będą szpitale dobre i złe. Jeśli
prezydent te ustawy zawetuje, to już wiemy dlaczego…
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marcu 2008 r. przeprowadziłem wywiad z Małgorzatą
Nieznalską, przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby
Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska
oraz członkinią Krajowej Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia
„S”. Rozmowa, przeprowadzona tuż po zakończeniu „białego
szczytu”, nosiła wiele mówiący tytuł – „Wielka manipulacja”.
Działaczka związkowa powiedziała m.in.: „Jesteśmy za
przekształceniem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w spółki prawa handlowego. Ale tylko tych, które są w złej
kondycji finansowej i potrzebują pomocy publicznej, a nie
w sposób mechaniczny. Niestety, nie zapisano w ustawie
postulowanego przez nasze środowisko pakietu spraw
pracowniczych w placówkach, które objęte będą ewentualnymi
przekształceniami własnościowymi”.
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Bp Edward Frankowski oraz ks. Adam Nafalski, proboszcz parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego, całują obraz na powitanie
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firma DIGI Foto

Poniżej: Do parafii św. Zofii w Bodzechowie Maryja przybyła
w asyście konnej

Andrzej Capiga

firma DIGI Foto

Maryjny Ostrowi

Młodzież gimnazjalna z parafii pw. św. Jadwigi licznie
przystąpiła do Komunii św.

gość sandomierski

ks. Michał Szawan

ks. Michał Szawan

Andrzej Capiga

ec

VII

Pierwszą świątynią w Ostrowcu, która gościła Maryję, był
kościół NMP Saletyńskiej

ks. Michał Szawan

ks. Michał Szawan

Poniżej: Kościół w parafii Najświętszego Serca Jezusowego
nie pomieścił tych, którzy przybyli, aby powitać Maryję

W parafii św. Kazimierza odbyła się procesja z obrazem wokół
nowej świątyni
W podziękowaniu za nawiedzenie w parafii św. Stanisława
najmłodsi przedstawiciele wraz z rodzinami składali u stóp
Maryi kwiaty
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Od góry: Wierni z parafii pw. Miłosierdzia Bożego przynieśli
wizerunki Maryi do poświęcenia
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Uczcili swojego patrona – bł. Wincentego Kadłubka

Sandomierskie Gaudeamus

W

murach powstałego
16 lat temu Instytutu
kształci się ponad 150
studentów. Głównie kapłani, siostry zakonne, ale i wielu świeckich.
Instytut Teologiczny jest związany umową z Papieską Akademią
Teologiczną w Krakowie. Działają

ponadto Diecezjalne Studium
Organistowskie, Studium Życia
Rodziny oraz centra studiów
podyplomowych i współpracy
międzynarodowej.
Uroczystości inauguracyjne
otworzyło przemówienie ks. prof.
dr hab. Jana Zimnego, dyrektora

70 lat popularnego Staszica

Wzruszające
wspomnienia
Pamiętali
o zmarłych
profesorach
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U

czniowie i nauczyciele
Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Stalowej Woli mieli być w okresie komunizmu „świadomymi
ateistami”. Nie wyszło! Obchody
70-lecia szkoły rozpoczęły się od
Mszy świętej z udziałem księżyabsolwentów.
Następnego dnia, kto chciał,
mógł odwiedzić groby zmarłych
nauczycieli. Szkoła rozdawała
plan cmentarza z miejscami, gdzie
są pochowani. Bohaterami uroczystości przed szkołą byli uczniowie
klas pierwszych. W obecności kilkuset absolwentów sprzed kilku
czy kilkudziesięciu ślubowali na
szkolny sztandar uczyć się pilnie
i godnie reprezentować szkołę,

należącą do jednych z najlepszych
na Podkarpaciu i w Polsce. Kolejnym punktem uroczystości było
odsłonięcie tablicy pamiątkowej
upamiętniającej jubileusz, przymocowanej do ściany przy wejściu do szkoły.
W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury młodzież
wystawiła wzruszający program
poetycki i przypomniała historię
szkoły. Na finał w szkole odbył się
w szkole wielki bal absolwentów.
Na pamiątkę wszyscy otrzymali
wydaną na tę okazję czterystustronicową książkę upamiętniającą historię liceum.
rd
Powyżej: Nostalgiczny program
w wykonaniu uczniów przybliżył
historię szkoły.
Obok: Ślubowanie uczniów
pierwszych klas w obecności
absolwentów liceum

IT, podsumowujące ubiegły rok
akademicki oraz zamierzenia na
przyszłość. Pracę Diecezjalnego
Studium Życia Rodziny zaprezentował jego kierownik ks. dr
Czesław Murawski. W imieniu
Wydziału Teologicznego PAT
w Krakowie głos zabrał biblista
ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas
SCJ, podkreślając związki historyczne i naukowe Krakowa i
Sandomierza.
W dalszej części uroczystości odbyła się immatrykulacja
nowych studentów IT oraz słuchaczy DSO.
Po inauguracji ulicami Sandomierza przeszła procesja akademicka z relikwiami bł. Wincentego Kadłubka, patrona braci

akademickiej, Sandomierza i całej
diecezji. W kościele seminaryjnym pw. św. Michała odprawiono
uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem i z homilią pasterza diecezji bp. Andrzeja Dzięgi.
Następnego dnia, w czasie
głównych uroczystości ku czci
bł. Wincentego Kadłubka, relikwie procesyjnie zostały odprowadzone do katedry sandomierskiej. Wśród niosących byli m. in.:
Radni Miasta, klerycy, siostry zakonne, rzemieślnicy, nauczyciele.
Inaugurację roku akademickiego
zakończył wykład ks. prof. dr hab.
Stanisława Sojki z PAT „Humanitas christiana Mistrza Wincentego Kadłubka”.
Ks. Roman Bogusław Sieroń
zdjęcia Zdzisław Surowaniec

Aż trzy sandomierskie uczelnie zainaugurowały
roku akademicki 11 października br. Najpierw
o godzinie 10 w auli Domu Katolickiego
zabrzmiało „Gaudeamus igitur” dla wykładowców
i studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej i Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej, a o godzinie 15 – w Instytucie
Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka.

