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W najbliższy piątek, 
w Uroczystość 
Najświętszego 
Serca Jezusowego, 
Papież Benedykt XVI 
zainauguruje Rok 
Kapłański. 

O głoszenie Roku Kapłańskiego – 
potrwa do 19 czerwca przyszłego 

roku, a związane jest ze 150. rocznicą 
śmierci św. Jana Marii Vianneya, pro-
boszcza z Ars. Inauguracja przypada 
w czasie, kiedy więcej się mówi o ka-
płaństwie z racji odbywających się 
święceń prezbiterów oraz Mszy św. 
prymicyjnych. Udzielając święceń 20 
nowym prezbiterom naszej diecezji, 
bp Edward Frankowski przypomniał 
główne zadanie kapłańskiej posługi 
w dzisiejszym świecie, dotkniętym 
kryzysem moralnymi i duchowym. 
– Waszym zadaniem będzie wskazać 
wszystkim, że ratunkiem dla współ-
czesnego świata jest Jezus Chrystus, 
który wyzwala nas z niewoli grzechów 

– podkreślił biskup. Zadanie najważ-
niejsze, choć niełatwe, gdyż każdy ka-
płan, pełniąc służbę Bożą, doświad-
cza nieustannie swojej kruchości 
i grzeszności. Stąd też Benedykt XVI 
w swoim przemówieniu wygłoszonym 
16 marca, ogłaszając Rok Kapłański, 
wskazał na jego główny cel, którym 
jest „wspieranie dążenia kapłanów 
do duchowej doskonałości”. Tym 
wsparciem jest bez wątpienia modli-
twa wiernych.  W naszej diecezji Rok 

Kapłański rozpocznie się w sobotę 20 
czerwca Mszą św. w bazylice katedral-
nej w Sandomierzu. Z pewnością sta-
nie się on okazją do intensywniejszej 
modlitwy w intencji kapłanów, których 
w naszej diecezji jest ponad sześciuset. 
Czterystu dwudziestu z nich pracuje 
duszpastersko w parafiach. 

Ks. Michał Szawan
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Kapłani w swojej posłudze 
liczą bardzo na modlitewne 
wsparcie wiernych

N a mapie naszej 
diecezji są liczne 

miejsca, które 
upamiętniają osobę 
Jana Pawła II. Wśród 
nich na szczególną 
uwagę zasługuje 
Szlak Papieski, 
który znajduje się 
w centrum Ostrowca 
Świętokrzyskiego. 
Przemierzając 
go, można nie tylko 
zobaczyć pamiątkowe 
tablice, papieską figurę 
i herb, ale także „żywy 
pomnik miłości”,  
czyli tworzone 
hospicjum 
im. Jana Pawła II. 
O nowej tablicy, 
która została 
poświęcona na szlaku, 
oraz o tym, co nowego 
słychać w hospicjum 
– piszemy na stronach 
III i VIII.

Rok Kapłański

Liczą na wsparcie

W Instytucie Teologicznym 
w Sandomierzu odbył się diece-
zjalny finał konkursu biblijnego 
dla szkół podstawowych i gimna-
zjalnych poświęcony w tym roku 
listom św. Pawła Apostoła. 

Cieszę się, że konkurs się roz-
wija i tyle osób bierze w nim 

udział. Szczególnie ważne jest, 
aby Pismo Święte było czytane 
przez dzieci i młodzież – powie-
dział na rozpoczęcie ks. Piekut, 
diecezjalny duszpasterz dzieci 
i młodzieży. Uczestnicy musieli wy-
kazać się znajomością dwóch listów 
do Koryntian oraz Listu do Galatów. 
W kategorii szkoła podstawowa 
pierwsze miejsce zdobył Łukasz 

Czuba PSP w Łążku Ordynackim 
(par. św. Jana Chrzciciela w Janowie 
Lubelskim), drugie miejsce przyzna-
no Adrianowi Trybulskiemu z PSP 
w Wolinie (par. Racławice), a trzecie 
Kacprowi Burakowi ze Społecznej 

SP w Stalowej Woli (par. 
św. Floriana). W kategorii gim-
nazjum pierwsze miejsce wywal- 
czyła Agnieszka Garbacz z Gimna- 
zjum Jana Pawła II w Ulanowie, 
drugie zajęła Edyta Gawlak z Gim- 
nazjum Jana Pawła II w Klimon- 

towie, a trzecie Karoli- 
na Szewczyk z Zespołu Szkół 

w Jacie. W obu kategoriach przy-
znano również wyróżnienia. 
Uczestnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy i albumy ufundowa- 
ne przez księży katechetów z fun-
duszu katechetycznego.  dw

XII Diecezjalny 
Konkurs Biblijny

Czytają i znają

W konkursie wzięło udział 
52 uczestników
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Rudnik nad Sanem. Już po raz 
dziesiąty odbyła się międzynarodo-
wa gospodarczo-kulturalna impre-
za promująca lokalny produkt 
gminy – „Wiklina 2009”. Patronat 
honorowy nad nią sprawował mini-
ster kultury i dziedzictwa naro-
dowego. W programie było m.in. 
Międzynarodowe Sympozjum 
Form Przestrzennych w Wiklinie, 
targi wikliniarskie, pokaz kunsztu 
wyplatania rudnickich mistrzów 
oraz najnowszej wiklinowej mody, 
a nawet wiklinowy rajd rowerowy. 
Lokalna firma „Olko” zaprezento-
wała natomiast wiklinowy ołtarz 
dla Czarnej Madonny, która kilka 
dni wcześniej nawiedziła Rudnik 

nad Sanem. Ołtarz jest obecnie 
w parafialnym kościele, ale wkrót-
ce zostanie przewieziony na Jasną 
Górę. ac

Ostrowiec Świętokrzyski. Ak- 
cja Katolicka przy parafii św. Micha-
ła wraz z Miejskim Centrum Kul-
tury w Ostrowcu Świętokrzyskim 
zorganizowała 29 maja br. Dzień 
Dziecka. Ze względu na pogodę 
imprezę przeniesiono do kina 
Etiuda. Zabawa, śpiew, konkursy 
to niektóre atrakcje przygotowane 
przez organizatorów. Największą 
był show Rupherta i Rico „Słoneczna 

DZieciNAda”. Impreza mogła 
odbyć się dzięki wsparciu miasta 
i Stowarzyszenia Parafiada. sc

Tarnobrzeg. Znana dziennikar-
ka i pisarka Dorota Kozioł oraz 
pośmiertnie Władysław Jasiński 
„Jędruś” zostali uhonorowani 
najważniejszym miejskim odzna-
czeniem, Medalem Sigillum Civis 
Virtuti. Nagrodą za pracę na rzecz 
rozpowszechniania kultury, obok 
Mariusza Rysia, został wyróżniony 
Piotr Duma. Przyznano również 
Tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Tarnobrzeg, który otrzy-
mał Tadeusz Nowak, dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1. Do grona Zasłużonych 
Tarnobrzeżan w tym roku dołączyli: 

Zdzisław Zioło, Zbigniew Krupa, 
Andrzej Sanojca i Antoni Jakubo-
wicz. Nagrodę dla działacza sportu 
otrzymał Andrzej Dróbkowski.  ar

Tuszów Narodowy. Gimnazjal-
ny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II 
w tym roku przebiegał pod hasłem 
„Jan Paweł II moim wzorem”. Pierw-
sze trzy miejsca zajęły Klaudia Łącz, 
Ania Kiełb oraz Beata Zielińska. 

W konkursie plastycznym z kolei, 
zatytułowanym „Nie lękajcie się”, 
zaprezentowało się 31 uczniów 
szkół podstawowych. Tutaj zwy-
cięzcami zostali Adrian Kapel 
(klasy I–III) i Justyna Sasor (IV–VI). 

Papieskie dni zwieńczył Gminny 
Konkurs Pieśni Maryjnej „Totus 
Tubus”, w którym pierwsze nagro-
dy wyśpiewali Andrea Kardyś, 
Janina Maziarz oraz Karolina 
Paterak. ac

Jubileuszowa 
wiklina

Radość na przekór 
pogodzie

W roku Nawiedzenia

Śpiewali Bogu

Czytają dzieciom 
Nagrody 
 dla zasłużonych

Papież moim wzorem
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Proboszcz parafii Trójcy 
Przenajświętszej ks. kanonik 
Edward Franuszkiewicz obok 
wiklinowego ołtarza

Organizatorzy zadbali 
o dobrą zabawę

Piotr Duma (nauczyciel 
Gimnazjum nr 3 i stały 
współpracownik GN) 
wyróżniony za promowanie 
kultury

Sandomierz. Finał VI Diecezjal-
nej Olimpiady Liturgicznej „Witaj 
Królowo, Matko i Nadziejo nasza”, 
zorganizowany przez Wydział 
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzie-
ży, odbył się 29 maja br. Uczestnicy 
odpowiadali na pytania dotyczące 
historii ikony jasnogórskiej, Ślubów 

Narodu Polskiego i peregrynacji 
Świętego Wizerunku. Laureatami 
w młodszej grupie zostali Karolina 
Bąk, Jakub Andura i Dorota Jarosz. 
Zaś w starszej grupie wiekowej naj-
lepsi okazali się Aleksandra Skomo-
rochow, Katarzyna Wójcikowska 
i Katarzyna Zagożdżon. wj

Stalowa Wola. Chór Chłopięco- 
-Męski „Cantus” z Miejskiego 
Domu Kultury w Stalowej Woli 
pod dyrekcją Macieja Witka zajął II 
miejsce na XIII Międzynarodowym 
Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate 
Deo” w Rzeszowie. Chór „Cantus”, 
występujący w kategorii dziecięcej, 
wykonał m.in. utwór Larsa Jansona 
„To the Mothers in Brasil”. Obowiąz-
kowym utworem tegorocznej edy-
cji festiwalu był jeden z psalmów 
Mikołaja Gomółki. Chór wykonał 
Psalm XXIX „Nieście chwałę, moca-
rze”. W festiwalu wzięło udział 

19 chórów. Pierwsze miejsce w kate-
gorii chórów dziecięcych zajął 
zespół ze szkoły podstawowej 
w Chmielniku.  rd

Sandomierz. Wydawnictwo Die-
cezjalne i Drukarnia rozpoczęły 
cykl przedszkolnych spotkań 
z autorami książek pod hasłem: 
„I Sandomierz czyta dzieciom”. 
W czasie spotkań dzieci poznają 
historię powstawania książek, 
słuchają legend i baśni, a także 
uczą się trudnej sztuki ilustracji. 
Sandomierskie przedszkola odwie-
dziła m.in. Ewa Stadtmüller – kra-
kowska pisarka i poetka, Łukasz 
Zabdyr, ilustrator z Krakowa, któ-
ry przekonywał, że rysować potra-
fi każdy, niezależnie od wieku, 
i przedstawił najmłodszym postać 
Maćka Anioła, którego wymyśliła 

Marzanna Graff-Oszczepalińska 
– pisarka, aktorka i dziennikarka 
z Warszawy.  js
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Maciej Witek i chór „Cantus”

Marzanna Graff- 
-Oszczepalińska 
odwiedziła Przedszkole nr 1 
w Sandomierzu
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Ku istocie rzeczy

felieton
bp Wacław 
Świerzawski

biskup senior

Linia podziału

W szystkie nasze 
sprawy z Bogiem 

mogą być odczytywane 
i przeżywane „od zewnątrz” 
lub „od wewnątrz”. 
To rozróżnienie jest bardzo 
istotne, ponieważ możemy 
Boga spotkać i od zewnątrz, 
i od wewnątrz. Są ludzie, 
którzy nigdy swej relacji 
do Boga nie odczytywali 
od wewnątrz. Bo nikt im o tym 
nie mówił albo nie podjęli 
apelu skierowanego do nich, 
by szukać wewnątrz. Albo 
w ich wnętrzu, w ich sercu 
nie było miejsca dla Boga.
Oto linia podziału, która 
nas rozdziela. Są ci, którzy 
czytają chrześcijaństwo 
od zewnątrz – i od wewnątrz. 
Są ci, którzy chodzą 
do kościoła z przykazania 
– i z miłości. Są ci, którzy 
modlą się, zarzucając tylko 
Boga słowami – i ci, którzy 
każą słowom zamilknąć, 
bo w sercu swoim zobaczyli, 
że tam jest ten szczyt, gdzie 
żywy Bóg, Duch i miłość 
ich ogarnia, i w milczeniu 
oddają się tej miłości, 
która staje się motorem 
ich życia. Dlatego tak ważne 
jest zadanie, by ci którzy 
są na zewnątrz przechodzili 
do wnętrza. Jeśli tak nie ujmą 
religii, to się zgubią. A ci, 
którzy są wewnątrz, mają 
wychodzić na zewnątrz, żeby 
przez posługę człowiekowi 
okazali to, co mają wewnątrz. 
„Dlatego – pisze św. Paweł – 
starajmy się Jemu podobać, 
czy to gdy w Nim jesteśmy 
(uczniowie, bliscy), czy gdy 
z daleka od Niego. Wszyscy 
bowiem musimy stanąć przed 
trybunałem Chrystusa, 
aby każdy otrzymał zapłatę 
za uczynki dokonane w ciele, 
złe lub dobre” (2 Kor 5, 9–10).
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P oświęcenie miało miejsce pod-
czas Apelu Papieskiego, który 

odbywa się drugiego dnia każde-
go miesiąca przy figurze Jana 
Pawła II. Apel poprzedziła Msza 
św. sprawowana przez 15 kapła-
nów, proboszczów i wikariuszy 
ostrowieckich parafii w kolegia-
cie pw. św. Michała Archanioła. 
Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz 
Lutkowski, a kazanie wygłosił 
ks. Franciszek Sałęga. 

Po Eucharystii uczestnicy wraz 
z bp. Edwardem Frankowskim 
procesyjnie przeszli przed tablicę 
umieszczoną przy ul. Kościelnej. 
Wykonana w kształcie konturów 
Polski, zawiera papieski herb oraz 
słowa Jana Pawła II z pierwszej 
pielgrzymki: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, Tej 
ziemi”, wypowiedziane 2 czerwca 
1979 r. na placu Zwycięstwa w War-
szawie. – Te słowa zobowiązują nas 
do tego, abyśmy przyczyniali się 
do odnowienia oblicza ziemi świę-
tokrzyskiej. Ta odnowa ma nastą-
pić w Duchu Świętym – powiedział 

bp Edward Frankowski, dokonując 
poświęcenia tablicy. Następnie był 
śpiew Apelu Jasnogórskiego oraz 
Barki, a także słowa wdzięczności 
biskupa skierowane do ks. prał. 
Tadeusza Lutkowskiego oraz 
ostrowieckiej społeczności. – 
Cieszę się bardzo, że Ostrowiec 
Świętokrzyski jest dzisiaj miastem 
papieskim, tak bardzo przejętym 
pontyfikatem Jana Pawła II. Mam 
nadzieję, że inicjatyw związanych 
z Papieżem Polakiem będzie coraz 
więcej – podkreślił biskup.

Poświęcona tablica został ufun-
dowana przez parafię św. Michała 
Archanioła. – Wszystkich tablic 
będzie dziewięć, chcemy bowiem 
upamiętnić każdy pobyt Jana Pawła 
II w Polsce. Wszystkie mają mieć 
jednakowy kształt konturów Pol-
ski. Podobnie jak pierwsza, będą 
zawierać papieski herb, datę oraz 
hasła poszczególnych pielgrzy-
mek – wyjaśnia ks. Lutkowski. 
Na tablicach umieszczani są rów-
nież ofiarodawcy. Dwie kolejne 
ufundują samorządowcy miejscy 

i powiatowi. Na następnych ofiaro-
dawców parafia oczekuje.

Tworzone wzdłuż ul. Kościelnej 
tablice to część Szlaku Papieskiego, 
który rozpoczyna się na ostrowiec-
kim rynku. Jest to miejsce symbo-
liczne, mocno związane z Papieżem 
Polakiem. To właśnie na rynku 12 
czerwca 1999 r. (Papież przeleciał 
wówczas nad rynkiem do Sando-
mierza) oraz 7 kwietnia 2005 (dzień 
przed pogrzebem Ojca Świętego) ze-
brało się około 20 tys. mieszkańców 
hutniczego miasta, by modlić się 
w intencji Jana Pawła II. Kolejnym 
elementem szlaku jest figura Jana 
Pawła II przy kolegiacie oraz herb 
papieski znajdujący się na początku 
ul. Kościelnej. Szlak kończy żywy 
pomnik miłości do Papieża, jakim 
jest tworzone hospicjum im. Jana 
Pawła II. Ks. Michał Szawan

Szlak Jana Pawła II 

Papieskie miasto
Bp Edward Frankowski 
dokonał poświęcenia tablicy 
Poniżej: Pierwsza 
z dziewięciu tablic 
upamiętnia pielgrzymkę 
Jana Pawła II z 1979 r.

We wtorek 2 czerwca w Ostrowcu Świętokrzyskim 
bp Edward Frankowski poświęcił tablicę 
upamiętniającą pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła 
II do Polski. 
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U roczystość poświęcenia i nadania sztan-
daru zbiegła się ze 120. rocznicą istnienia 
szkoły i 410. rocznicą lokacji Komorowa. 

Świętowanie miało więc charakter religijno-pa-
triotyczny, a jego główną areną stała się, urze-
kająca swym pięknem świątynia parafialna pw. 
NMP Matki Kościoła. Przebieg uroczystości był 
potwierdzeniem ścisłego związku pomiędzy wia-
rą i patriotycznym wychowaniem, jakie istnieje 
na komorowskiej ziemi. W parafialnej świątyni 
zgromadzili się przedstawiciele parlamentu, wła-
dze lokalne, samorządowe i wojewódzkie, a także 
społeczność szkolna oraz jej byli pracownicy i wy-
chowankowie. Bez przesady można stwierdzić, 
że licznie obecni parafianie swój udział zaznaczyli 
śpiewająco, gdyż oprawę muzyczną przygotowały 
aż trzy podmioty śpiewające: orkiestra parafialna 
(m.in. zagrała na początek hymn państwowy), 
chór, oraz schola młodzieżowa. `

Witając przybyłych, proboszcz parafii 
ks. Andrzej Cag nawiązał do słów papieża Jana 
Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet 
gdyby inni od was nie wymagali”, które zostały 

umieszczone na sztandarze szkolnym. – Na dzi-
siejszy czas, powrót do tej myśli, by wymagać 
od siebie, jest bardzo aktualny – mówił ks. Cag. 
– Tak bardzo tych słów potrzebuje nasza mała oj-
czyzna Komorów. Mam nadzieję, że tymi słowa-
mi od dnia dzisiejszego będziemy starali się żyć 
w naszym środowisku parafialnym, szkolnym 
i rodzinnym. Aby to mogło nastąpić, potrzebna 
jest moc łaski Bożej, stąd na sztandarze również 
znajdują się słowa „Tak mi dopomóż Bóg”. Aby 
te słowa nie tylko wybrzmiały, ale aby głębo-
ko zapadły w nasze serca, potrzebna jest moc 
Ducha Świętego, o którą dzisiaj będziemy się 
modlić – podkreślił ks. proboszcz. Tę modlitwę 
poprowadził ks. Jan Biedroń, rektor Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Sandomierzu, 

który sprawował Mszę św. w intencji całej 
społeczności szkolnej. W czasie homilii pod-
kreślił znaczącą rolę sztandaru w naszej tra-
dycji i kulturze. Po kazaniu nastąpił moment 
poświęcenia sztandaru i przekazania go przez 
przedstawicielkę rady rodziców dyrektorowi 
szkoły Dariuszowi Bździkotowi. Na nowy sztan-
dar reprezentanci uczniów złożyli prszysięgę, 
a następnie cała świątynia wyśpiewała „Rotę”, 
która jest hymnem szkoły. 

Druga część uroczystości odbyła się w bu-
dynku szkoły, gdzie miały miejsce wpisy do pa-
miątkowej księgi, poczęstunek, a o godz. 15.00 
piknik rodzinny z wieloma atrakcjami dla małych 
i dorosłych mieszkańców. – Bardzo zależało nam 
na dzisiejszej uroczystości, gdyż młodzież po-
trzebuje dzisiaj autorytetów i czytelnego znaku 
identyfikacji, jakim jest bez wątpienia sztandar 
szkoły. Cieszy niezmiernie fakt, że przygotowanie 
całego dzisiejszego święta było możliwe dzięki 
wspólnemu wysiłkowi i wielkiemu zaangażowa-
niu społeczności parafialnej, szkolnej i lokalnej 
– powiedział dyrektor Bździkot. Należy pod-
kreślić, że sztandar szkoły został ufundowany 
przez rodziców dzieci oraz licznych prywatnych 
ofiarodawców.  Ks. Michał Szawan

Na nowo otwartych obiektach można upra-
wiać różne dyscypliny sportu, takie jak: 

piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siat-
kówka, tenis ziemny i badminton. Choć boiska 
powstały przy szkołach, to jednak będą one 
ogólnodostępne. W Koprzywnicy dzięki temu, 

że gmina część prac wykonała własnymi siłami, 
powstały dwa obiekty: jeden przy Zespole Szkół 
w Koprzywnicy, a drugi przy Szkole Podstawowej 
w Niedźwicach. Podczas uroczystego otwarcia 
odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy zawod-
nikami miejscowego klubu KS Koprzywianka 
oraz reprezentacją Polski 
księży. Ponadto w progra-
mie otwarcia, przygotowa-
nym przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sporu 
w Koprzywnicy, znalazł się 
występ grupy tanecz-
nej oraz pokaz młodych 

adeptów karate. W Sandomierzu powstałe 
boisko znajduje się przy Szkole Podstawowej 
nr 4. Wszystkie obiekty zostały poświęcone 
przez miejscowych proboszczów: ks. Marka 
Dzióbę, ks. Jerzego Burka oraz ks. Krzysztofa 
Rusieckiego.  Ks. Michał Szawan

Szkoła w Komorowie

Mają 
sztandar

Sportowy prezent

Boiska na Dzień Dziecka
W poniedziałek 1 czerwca 
w Koprzywnicy, Niedźwicach 
i Sandomierzu otwarto 
i poświęcono wielofunkcyjne 
boiska.

W meczu lepsi 
okazali się księża, 

pokonując 
zawodników 

Koprzywianki 8:6
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Parafianie pod kierunkiem ks. Andrzeja 
Caga w uroczystość włączyli się śpiewająco 
Po lewej: Dyrektor szkoły Dariusz Bździkot 
przekazuje sztandar uczniom

Dwadzieścia lat po otrzymaniu 
imienia Marii Konopnickiej 
Publiczna Szkoła Państwowa 
w Komorowie doczekała się 
swojego sztandaru. 
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Komentarz tygodnia

felieton
Piotr Niemiec

redaktor naczelny „tygodnika nadwiślańskiego”

P odczas przeglądu, który z po-
wodu ulewnego deszczu orga-

nizatorzy, czyli Niżańskie Centrum 
Kultury „Sokół”, przenieśli z plant 
do sali widowiskowej, rozstrzy-
gnięto szóstą edycję międzynaro-
dowego konkursu plastycznego 
„Szanujmy Matkę Ziemię” oraz 
pierwszą – konkursu fotografii 
cyfrowej „Nisko w obiektywie”. 

Nagrody wręczał burmistrz miasta 
i gminy Nisko Julian Ozimek. Jury 
pod przewodnictwem artysty pla-
styka Stanisława Świecy wyłoniło 
zwycięzców obu konkursów. Zostali 
nimi, w konkursie „Szanujemy 
Matkę Ziemię”, Konrad Jarosz i Róża 
Łyko (kategoria do 10 lat), Natalia 
Kozioł, Zuzanna Fila i Świtlik Irina 
Michajliwina z Ukrainy (do 14 lat) 
oraz Jamna Tietiana (Ukraina), 
Marta Duma i Kamil Bednarz (do 19 
lat). Na konkurs „Nisko w obiekty-
wie” fotografowie amatorzy przy-
słali 74 zdjęcia. Jury, któremu tym 
razem przewodził Marian Pelic, 
za najlepsze uznało fotografie wyko-
nane przez Marcina Guściora, Pawła 
Semprucha i Michała Kasperka.

Imprezie towarzyszyły pokon-
kursowe wystawy oraz prezentacja 
dorobku artystycznego szkół, czyli 
XI Gminny Przegląd Młodych Ta-
lentów „Dzieci Dzieciom”.

Dodatkową tegoroczną atrakcją 
„Szkatuły” był spektakl teatralny 
„Królewna Śnieżka” w wykonaniu 
młodzieżowego zespołu teatralnego 
„Kontynuacja”.  ac

Dekanat Gorzyce – cd.
14 czerwca – parafia trześń
15 czerwca – parafia Wrzawy
16 czerwca – parafia gorzyce
17 czerwca – parafia zaleszany

18 czerwca – parafia 
chwałowice
19 czerwca – parafia pniów
20 czerwca – parafia radomyśl 
nad sanem

kuźnia kadr

D zień Samorządowca obchodzony jest dla upamiętnienia 
pierwszych demokratycznych wyborów do samorządu 

terytorialnego, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Ta data 
jest jedną z najważniejszych w wolnej Polsce. I, co ciekawe, 
do dzisiaj nie wzbudza żadnych społecznych namiętności 
i politycznych sporów ani na lewicy, ani na prawicy. Może dlatego, 
że wszyscy liderzy polityczni kierowali się w 1990 roku myśleniem 
państwowym. 27 maja to święto nie tylko demokracji lokalnej, 
ale również posłów Sejmu kontraktowego, którzy byli autorami tej 
najbardziej udanej reformy okresu transformacji ustrojowej.

P rzed dwoma tygodniami właśnie z okazji Dnia 
Samorządowca prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył 

prezydent Tarnobrzega Jana Dziubińskiego oraz dwóch 
innych samorządowców z Podkarpacia Krzyżami Oficerskimi 
OOP. Otrzymali je, jak napisano w uzasadnieniu, „za wybitne 
zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego, za osiągnięcia 
w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej 
i społecznej”.

W ystępując przed odznaczonymi, prezydent Kaczyński 
stwierdził, że samorządy są fundamentem i jednym 

z najważniejszych ośrodków umacniających społeczeństwo 
obywatelskie, ducha wspólnotowego, ideę solidarnej współpracy 
dla Polski, jako „jednej, wspólnej, naszej Rzeczypospolitej”.

S łowa te można śmiało odnieść do większości samorządowców 
działających w naszym regionie. Choć zmieniają się 

prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, wybierani są nowi radni, 
to nie zdarzyło się, aby nie kontynuowali dobrych dzieł swoich 
poprzedników. To prawda – mieszkańcy naszych miast i wsi wciąż 
narzekają na tempo i zakres inwestycji komunalnych. Ludzie 
chcieliby ich więcej, bo przecież skala zapóźnień po komunizmie 
jest wciąż ogromna. Dzisiaj się już o tym nie pamięta, ale przecież 
zdecydowana większość gmin wiejskich w województwie 
tarnobrzeskim nie miała w 1989 roku bieżącej wody, gazu 
sieciowego, kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz powszechnie 
dostępnej łączności telefonicznej. Do tej listy braków należy dodać 
nieprzejezdne drogi, przestarzałą infrastrukturę oświatową, 
bardzo starą sieć energetyczną, która „wysiadała” już przy 
niewielkim przeciążeniu, niedoposażone strażnice OSP i wiele 
innych rzeczy i spraw do natychmiastowej naprawy.

W arto pamiętać, że o demokratycznym samorządzie 
 zaczęto mówić już po wyborach 4 czerwca 1989 r. 

Dlatego w Regionalnym Komitecie Obywatelskim „Solidarność” 
w Stalowej Woli powstała specjalna komisja przygotowujące 
przyszłe kadry samorządu. I to właśnie z RKO „S” „wyszli” 
prezydenci Stalowej Woli i Tarnobrzega – Jacek Koralewski 
i Stanisław Żwiruk, burmistrz Sandomierza Tomasza Panfil. 
Członkami KO był pierwszy demokratyczny burmistrz Janowa 
Lubelskiego, Ryszard Karwatowski, i burmistrz Ulanowa,  
Andrzej Bąk, który zmarł nagle w grudniu 2008 roku, 
w czasie swojej piątej (!) kadencji samorządowej…  •

Pokazali, jak szanują Matkę Ziemię

Mokra szkatuła
Prawie 600 prac wpłynęło na IV Międzynarodowy 
Przegląd Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Szkatuła 2009”, który odbył się w Nisku. Oprócz 
polskich uczestników, swoje prace przysłali także 
młodzi artyści z Ukrainy i Słowacji. 

Konrad Jarosz z ZS nr 3 
w Nisku – zdobywca 
I nagrody ufundowanej 
przez GN 
Powyżej: Występ i uczniów 
PSP nr 1 w Nisku

Kalendarium Nawiedzenia
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P owitali Ją wierni z pa-
rafii pw. Matki Bożej 
Różańcowej. Następnie, 
dokład nie w Dzień 

Dziecka, nawiedziła konkatedrę, 
gdzie licznie przybywali do Niej 
najmłodsi. Czarna Madonna odwie-
dziła także kolejno pozostałe sta-
lowowolskie parafie: Opatrzności 

Bożej (Msza św. powitalna odby-
ła się w prowizorycznej kaplicy 
w miejscu budowy nowego ko-
ścioła), Świętego Floriana, Trójcy 
Przenajświętszej, Zwiastowania 
Pańskiego (klasztor kapucynów) 
oraz Matki Bożej Szkaplerznej. 
Wszędzie witana była przez tłu-
my wiernych. Za każdym razem 
na czele witających stał niestru-
dzony administrator diecezji 
sandomierskiej biskup Edward 
Frankowski.  •

Czarna Madonna w stalowym grodzie

Matka Boska 
Częstochowska 
w Świętym 
Wizerunku 
Nawiedzenia 
przybyła 
do Stalowej Woli 
30 maja.

Chór parafialny 
w parafii Matki 

Bożej Szkaplerznej 
przygotowywał się wytrwale 

do powitania 
Czarnej Madonny  

 
Powyżej: W parafii 

Opatrzności Bożej 
na osiedlu Młodynie bp Edward 

Frankowski odprawił Mszę św. 
w miejscu przeznaczonym pod 

budowę kościoła

tekst i zdjęcia 
Andrzej Capiga

acapiga@goscniedzielny.pl
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Możesz wystąpić w filmie
Marcin janos krawczyk, popularny wikariusz antoni król z serialu 
„plebania”, a także reżyser, absolwent szkoły reżyserskiej andrzeja 
Wajdy, przygotowuje się do nakręcenia filmu dokumentalnego 
„obraz”, który pokazałby osobiste przeżywanie nawiedzenia przez 
wiernych. osoby, które chciałyby podzielić się swoimi przeżyciami 
w powstającym filmie proszone są o kontakt z reżyserem: 
antonikrol@wp.pl lub tel. 601624013. Więcej na temat filmu 
w wywiadzie z autorem, który ukaże się w najbliższym numerze 
„gościa niedzielnego”.

Czarna Madonna w stalowym grodzie

Czas na osobistą rozmowę z Maryją w parafii Trójcy 
Przenajświętszej. Po lewej: Nocne czuwanie w rozwadowskim 
klasztorze. Po lewej w środku: Przed pierwszym w Stalowej Woli 
kościołem pw. św. Floriana

Wierni z parafii 
Matki Bożej 
Różańcowej 
wyszli 
na powitanie 
Czarnej 
Madonny 
z różańcem 
w dłoniach 
U góry po lewej:  
W konkatedrze 
1 czerwca 
do Maryi licznie 
przybywały 
dzieci 
U góry 
po prawej: 
W parafii 
pw. Opatrzności 
Bożej Obraz 
powitały dzieci 
z Białej Armii
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W  kaplicy odprawiono na-
bożeństwo majowe oraz 

Mszę św. w intencji wszystkich 
ofiarodawców. Zgromadzonych 
na modlitwie powitał ks. prałat 
Tadeusz Lutkowski, a Eucharystię 
sprawowali księża Jan Zając i Paweł 
Anioł – pomysłodawca, inicjator 
i realizator tworzonego hospicjum.  
Obecnie do użytku oddana jest 1/3 
budynku, w której od kwietnia ub.r. 

działają Dom Samopomocy dla Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
oraz otwarty 18 maja br. oddział fizy-
koterapii, wyposażony w najnowo-
cześniejszy sprzęt wartości ponad 
100 000 zł. Część gmachu wymaga 
już tylko prac kosmetycznych, 
niemniej ok. 1/3 czeka generalny 
remont.

Zwiedzający mogli zobaczyć 
postępy prac, w ramach których 

wnętrzom dawnego szpitala miej-
skiego nadano nowy układ. Dobu-
dowano m.in. olbrzymi taras i szy-
by windowe. – Ze starego budynku 
zostały tylko ściany nośne i obecny 
dach. Wszystko wewnątrz: ściany 
działowe, tynki, wylewki, instalacje 
elektryczne, wodno-kanalizacyjne, 
grzewcze – jest nowe – oprowa-
dzając, mówił ks. dyrektor Paweł 
Anioł. 

W tym roku zostaną dobudowa-
ne dwa piętra pod szyby windowe 
i zainstalowana będzie pierwsza 
winda. Oddane zostaną kaplica pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
oraz pomieszczenia pod Świetlicę 
Seniora. Na dokończenie remontu 
całego budynku potrzeba 1,5 milio-
na złotych. Ks. Paweł Anioł i Akcja 
Katolicka przy parafii św. Michała 
w różny sposób zdobywają środki 
na ten cel: z odpisu 1% od podatku, 
od sponsorów, podczas kwest pod 
kościołami i sklepami, rozprowa-
dzając jako cegiełki na hospicjum 
porcelanowe figurki sługi Bożego 
Jana Pawła II wykonane w Zakładach 
Ćmielowskich.  Półtoraroczna praca 
ks. Pawła Anioła została nagrodzona 

słowami wdzięczności osób, którym 
leży na sercu, aby ten żywy pomnik 
Jana Pawła II został jak najszybciej 
wyremontowany i mógł realizować 
swoje zadania. 

Akcja Katolicka przy parafii 
św. Michała Archanioła i ks. Paweł 
Anioł zwracają się z prośbą do ludzi 
dobrej woli o wsparcie Domu Ulgi 
w Cierpieniu im. Jana Pawła II, w któ-
rym będą działać: Ośrodek Opieki 
Hospicyjnej, Poradnia Medycyny 
Paliatywnej, Hospicjum Domowe, 
Oddział Stacjonarny, Poradnia 
Geriatryczna, Poradnia Obrzęku 
Limfatycznego, Oddział Dzienny, 
Przychodnia Zdrowia Psychicznego 
i Uzależnień oraz siedziba pomocy 
dla osób głuchych i niewidomych.

Osoby pragnące wspomóc 
remont mogą dokonywać wpłat 
na konto: Akcja Katolicka przy 
parafii św. Michała, ul. Okólna 19, 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 
24 8507 0004 2001 0053 4622 0001, 
z dopiskiem „Na Hospicjum” lub za-
mówić figurkę – cegiełkę Jana Pawła 
II, e-mail: aniol@pro.onet.pl, tel. 041 
2424 008. 
 Sabina Czajczyk

P rojekt „Dobre rady na elek-
tro-odpady” prowadzony 

jest w ramach kampanii edukacji 
ekologicznej Auraeko – Organizacja 
Odzysku Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego SA. Przez pół-
tora miesiąca młodzież z sando-
mierskiego gimnazjum z pomocą 
nauczycieli prowadziła zbiórkę 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.   Gimnazjum nr 2 

w Sandomierzu znalazło się w gro-
nie 30 placówek oświatowych 
w kraju, które otrzymały zapro-
szenie do udziału w akcji. Młodzież 
szkolna przeprowadziła na terenie 
Sandomierza niezwykle skuteczną 
kampanię promocyjną, propagują-
cą edukację ekologiczną. W ramach 
akcji rozdano ponad tysiąc ulotek, 
rozwieszono kilkadziesiąt plaka-
tów. W przedszkolach i szkołach 

odbyły się specjalne pogadanki.  
Mieszkańcy Sandomierza najczę-
ściej przynosili do szkoły zużyty 
sprzęt komputerowy oraz tele-
wizory. Uzbierało się tego co nie-
miara, bo aż siedem ton. Każda 
osoba, która przyniosła przesta-
rzały sprzęt, otrzymała w zamian 
ekologiczną torbę. Jak podkreśla 
Ewa Wojna, koordynatorka akcji 
oraz nauczycielka z sandomier-
skiego Gimnazjum nr 2, akcja 
była dla uczniów, a także ich ro-
dziców, wyjątkową lekcją ekolo-
gii. Proekologicznej akcji „Dobre 
rady na elektro-odpady” patrono-
wał burmistrz Sandomierza Jerzy 
Borowski, a patronat prasowy 
objęła redakcja tygodnika „Gość 
Niedzielny”. gan

Ekologiczna akcja zakończona

7 ton telewizorów i komputerów 

Dni Otwarte Domu Ulgi w Cierpieniu

Wszystko dla chorych

Zużyty sprzęt komputerowy, stare 
telewizory, lodówki, a także wiele innych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
zebrano w Publicznym Gimnazjum 
nr 2 w Sandomierzu w ramach projektu 
„Dobre rady na elektro-odpady”. 

W ramach Dni Otwartych Domu Ulgi w Cierpieniu 
im. Jana Pawła II wszyscy mogli zwiedzić hospicjum 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, mieszczące się przy 
ul. Focha 5, i ocenić zakres prac w nim wykonanych.

Okolicznościowe 
przedstawienie, 
przygotowane przez 
uczniów z sandomier-
skiego Gimnazjum nr 2, 
było ostatnim elementem 
podsumowu-jącym 
tegoroczną akcję „Dobre rady 
na elektro-odpady”

Ks. Paweł Anioł 
zaprezentował 

nowoczesny, 
wielofunkcyjny 

sprzęt  
do fizykoterapii

pod
patronatem
„Gościa”
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