
Za rok łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Ożarowie otrzyma korony. 
Przygotowania do tej uroczystości 
rozpoczęły się 1 października br. 

Mszy św. rozpoczynającej 
przygotowania przewodniczył 
bp Andrzej Dzięga. Homilię na-
tomiast wygłosił ks. prof. Zdzi-
sław Janiec z Sandomierza, który 
wcześniej prowadził w ożarow-
skiej parafii rekolekcje. Kazno-
dzieja zwrócił uwagę na różne 
aspekty pobożności maryjnej. 

– Ale co to znaczy być czło-
wiekiem religijnym w ogóle – 
pytał retorycznie. 

– Być człowiekiem religij-
nym dzisiaj, to znaczy pozosta-
wać w szczególnych relacjach z 
Bogiem. Maryja zaś jest abso-
lutnym dla nas wzorem religij-
ności, wzorem związku z Chry-
stusem, tak w wymiarze fizycz-
nym, jak i mistycznym – powie-
dział ks. profesor.

 – Uroczyste apele Maryjne 
w pierwszą sobotę miesiąca, 
pierwsze niedziele miesiąca  z 

adoracją Najświętsze-
go Sakramentu po-
łączone z rozważa-
niami maryjnymi, re-
kolekcje adwento-
we i wielkopostne z 
uwzględnieniem dal-
szego przygotowania 
parafii do koronacji 
obrazu, wreszcie mi-
sje maryjne przed koronacją 
– to, myślę, bogaty duchowo 
program, który pozwoli wier-
nym przeżyć ten czas napraw-
dę głęboko – mówi ks. prał. dr 
Stanisław Szczerek, proboszcz 

Ożarowa i dziekan de-
kanatu ożarowskiego.

Biskup Andrzej 
Dzięga zachęcał wier-
nych, by pomogli ks. 
prałatowi w przygoto-
waniu ołtarza, w któ-
rym umieszczony zo-
stanie wizerunek oża-
rowskiej, koronowa-

nej Pani. 
– W ołtarzu głównym bo-

wiem – podkreślił ks. Biskup – 
musi pozostać obraz św. Stani-
sława biskupa, patrona waszej 
parafii. MARIUSZ BOBULA
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ZA TYDZIEŃ
  O OBCHODACH KU CZCI PATRO-

NA SANDOMIERZA I CAŁEJ DIECE-
ZJI – BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA 
– mających nową formu-
łę, w relacji ks. Romana
B. Sieronia

CZTERY LATA BISKUPIEJ POSŁUGI
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Od czterech już lat 7 października, 
we wspomnienie NMP Różańcowej, 

przeżywamy rocznicę nominacji ks. prof. 
dr. hab. Andrzeja Dzięgi na Pasterza die-
cezji sandomierskiej. To już prawie 1500 
dni posługiwania biskupa Andrzeja nie 
tylko w obszarze powierzonego mu przez 
Stolicę Apostolską 1000-letniego Kościoła 
sandomierskiego, ale także w innych wy-
miarach: KUL Jana Pawła II, Komisji ds. 
Życia Konsekrowanego KEP czy współ-
pracy międzynarodowej pod patronatem 
św. Braci Sołuńskich z Kościołami Europy 

Ś r o d k o w o - W s c h o -
dniej. Dziękując Bogu 
za dar osoby Biskupa 
Ordynariusza przyłącza-
my się do modlitwy całej 
naszej diecezji w jego 
intencjach. 

ERBES

Rozpoczęto roczne przygotowania do koronacji obrazu MBNP w Ożarowie

Wzór w koronach

Przełom września i paź-
dziernika to nie tylko 

dni inauguracji nowego ro-
ku akademickiego, ale w 
naszej diecezji to również 
szczególnie ważne momen-
ty dla pasterzy Kościoła 
sandomierskiego. Imieniny 
bpa seniora Wacława, 
czwarta rocznica nominacji 
bpa ordynariusza Andrzeja 
i imieniny bpa Edwarda na-
strajają do modlitwy pełnej 
wdzięczności i zawierze-
nia. A że rozpoczął się paź-
dziernik – różańce do rąk! 
A później zapraszamy do 
lektury sandomierskiego 
„Gościa Niedzielnego”. 

Bp Andrzej 
Dzięga 
już od czterech 
lat jest 
pasterzem 
Kościoła 
sandomierskiego

Ksiądz prałat
dr Stanisław 
Szczerek 
prowadzi procesję 
różańcową
na poświęconym 
przez biskupa 
placu Różańcowym
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KS. ROMAN BOGUSŁAW 
SIEROŃ

redaktor wydania
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Srebrny jubileusz
TURBIA. 25-lecie kapłań-
stwa obchodził w swojej ro-
dzinnej parafii ks. Czesław 
Kółko, obecnie pracujący w 
Szczecinie. Jubilat przewod-
niczył uroczystej Mszy św. 
koncelebrowanej przez ks. 
Stanisława Knapa, probosz-
cza Turbi, ks. prał. Jerzego 
Rojka, rodaka z Turbi i ks. 
Piotra Cecuły, tutejszego wi-
kariusza. Homilię, opartą na 
słowach ks. Twardowskie-

go: „Przed kapłaństwem klę-
kam…”, wygłosił ks. Rojek. 
Uroczystość uświetnił chór 
parafialny „Malwa”. Ksiądz 
Kółko udzielił wszystkim bło-
gosławieństwa i rozdał wier-
nym pamiątkowe obrazki. 

Warto przypomnieć, że w 
tym roku jubileusz 25-lecia 
święceń kapłańskich obcho-
dzą w naszje diecezji także 
księża: Edward Madej, Michał 
Mierzwa i Stanisław Misiak.

Przetwarzają tony śmieci
PYSZNICA. – Tylko w sierp-
niu pozyskaliśmy do segregacji 
aż 115 ton odpadów, w tym 16 
ton szkła – mówi Kazimierz To-
fil, kierownik Składowiska i Za-
kładu Segregacji Odpadów w 
Pysznicy, jednego z trzech naj-
nowocześniejszych tego rodzaju 
przedsiębiorstw ekologicznych 
na Podkarpaciu, istniejącego od 
dwóch lat. Zakład przyjmuje od-

pady z terenu gminy Pysznica 
oraz Nisko (nieco mniej z in-
nych okolicznych miejscowości), 
dokonuje segregacji, a następ-
nie sprzedaje: szkło, plastyk i 
papier. Do końca września br. 
sprzedano m.in. 168 ton szkła, 
49 ton plastyku i 40 ton papieru. 
Więcej na temat ekologicznego 
aspektu tego zakładu w następ-
nym numerze.

Owoce peregrynacji
CZAJKÓW. Trwa obecnie pe-
regrynacja figurki Matki Bożej Fa-
timskiej. W każdej rodzinie figurka 
przebywa jedną dobę. Wierni mają 
też specjalny modlitewnik.

– Parafialną peregrynację roz-
poczęliśmy w rocznicę nawiedze-

nia naszej parafii przez Figurę MB 
Fatimskiej z Odessy, która odwie-
dziła wszystkie parafie w diecezji 
sandomierskiej. A więc obecna pe-
regrynacja to owoc tamtej diece-
zjalnej.  – mówi ks. Jerzy Rybusiń-
ski, proboszcz par. Wiązownica. 

Lwowskie skarby
STALOWA WOLA. Jeszcze 
tylko przez dwa tygodnie w 
Muzeum Regionalnym moż-
na obejrzeć wystawę „Lubo-
mirscy linii przeworskiej. Ary-
stokraci i kolekcjonerzy”. Po-
tomkowie właścicieli Rzeszo-
wa związali się w XVIII wie-
ku z włościami w widłach Wi-
sły i Sanu, nabytymi od Roz-
wadowskich. Linia przewor-
ska została podkreślona tak-
że z uwagi na osobę księcia 
Henryka – fundatora Muze-
um imienia Książąt Lubomir-
skich, wchodzącego w skład 
Zakładu Narodowego im. Os-
solińskich we Lwowie. W ro-
ku 1940 zbiory zostały upań-
stwowione przez wła-
dze ZSRR i rozdzielo-
ne pomiędzy placów-
ki muzealne Lwo-
wa. Dziś, po la-
tach znów moż-
na pokazać te za-
soby. Na wysta-
wie prezento-
wane są ekspo-
naty pochodzą-
ce wyłącznie ze 
zbiorów lwow-
skich (Lwowskie 
Muzeum Histo-
ryczne, Lwow-
ska Galeria Sztu-

ki, Lwowskie Muzeum Etno-
grafii i Przemysłu Artystycz-

nego). Na ekspozycję skła-
dają się obrazy, mi-
litaria, wyposażenie 

wnętrz, swoistą cie-
kawostką jest pa-

semko włosów Na-
polena I. Wystawę 
można oglądać do 

końca października.

W zbiorach 
Lubomirskich pokaźny 
zbiór stanowiła 
kolekcja zegarów

RUDNIK NAD SANEM. Kil-
kuset najstarszych mieszkań-
ców Rudnika nad Sanem wzię-
ło udział w gminnych obcho-
dach Światowego Dnia Senio-
ra, które odbyły się w Miejskim 
Domu Kultury. Seniorzy gromki-

mi brawami nagrodzili występy 
zarówno zawodowych artystów 
(przeworska kapela „Beka”), jak 
i młodzieży miejscowych szkół 
ponadpodstawowych, a wśród  
nich szczególnie Anety Kisz-
kowskiej (piosenki). 

Aby odpady zmniejszyły objętość, wrzuca się je do tzw. prasy, której siła 
zgniotu wynosi 25 ton

Koncerty dla seniorów

M
AR

IU
SZ

 B
O

BU
LA

Podczas wspólnej modlitwy rodzinnej z kapłanem w Czajkowie. 
Na zdjęciu od lewej: Stanisława Bednarska, ks. Jerzy Rybusiński, Tadeusz 
Bednarski, Zdzisław Bąk i Teresa Bąk z wnuczką Oliwią
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Portret Marianny Lubomirskiej 
pędzla Henryka Rodakowskiego 
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stwowione przez wła-
dze ZSRR i rozdzielo-
ne pomiędzy placów-

ce wyłącznie ze 

ki, Lwowskie Muzeum Etno-
grafii i Przemysłu Artystycz-

nego). Na ekspozycję skła-
dają się obrazy, mi-
litaria, wyposażenie 

wnętrz, swoistą cie-
kawostką jest pa-

semko włosów Na-
polena I. Wystawę 
można oglądać do 

końca października.

W zbiorach 
Lubomirskich pokaźny 
zbiór stanowiła 
kolekcja zegarów

Rok Serca Jezusowego
NISKO. Trwa Rok Serca Je-
zusowego, ogłoszony oficjal-
nie przez ks. dr. Mariana Ba-
lickiego, proboszcza parafii 
św. Józefa w Nisku. – Wyszli-
śmy z taką inicjatywą dlate-
go, że w roku 2007 obchodzić 

będziemy 100-lecie ofiarowa-
nia Niska Sercu Jezusowemu. 
W związku z tym odbędą się 
m.in. pielgrzymki, nabożeń-
stwa, modlitwy indywidualne 
i wydarzenia kulturalne – po-
wiedział nam ks. Balicki.
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Ku istocie rzeczy

CO TO JEST MIŁOŚĆ?
Nie wiem, czy 
ci, którzy chcą 
zawierać mał-
żeństwo z miło-
ści, wiedzą, co 
to jest miłość. 
Chyba jedną z 
największych, 

najczęstszych przyczyn nie-
trwałości małżeństwa jest 
profanacja miłości, zanim się 
pozna, czym miłość właści-
wie jest. I nie ulega również 
wątpliwości, że wychowanie 
do miłości odpowiedzialnej, 
autentycznej, głębokiej jest 
sztuką najtrudniejszą. Gdzie 
są szkoły, gdzie uczy się mi-
łości? I równocześnie, kiedy 
się postuluje miłość jako na-
czelny cel małżeństwa, chy-
ba ludzie, którzy nawet nie 
wierzą, są tutaj bardzo bliscy 
prawdy o małżeństwie.
Małżeństwo jest przede 
wszystkim powołaniem do 
miłości. Czyli celem naj-
istotniejszym jest zjedno-
czenie. Dzisiaj z tekstu, któ-
ry przed chwilą przeczyta-
liśmy, wyraźnie to wynika: 
,,Na początku Bóg stworzył 
mężczyznę i kobietę” (Rdz 
1,1.27), bo mężczyzna po-
trzebował odpowiedniej 
pomocy. ,,Ta jest kością z 
moich kości i ciałem z me-
go ciała” – mówi Adam. 
„Dlatego to mężczyzna 
opuszcza ojca i matkę swo-
ją i łączy się ze swą żoną 
tak ściśle, że stają się jed-
nym ciałem” (Rdz 2,23.25). 
To jest właśnie ten głów-
ny cel, któremu nawet w 
pewnej mierze jest podpo-
rządkowany cel wtórny jako 
owoc miłości: dziecko, któ-
re, jak wiemy, opuści kie-
dyś dom rodzinny, by z ko-
lei wejść w taki sam zwią-
zek. W małżeństwie chrześ-
cijańskim jest formowanie 
wspólnoty swoistego typu: 
wspólnoty, która jest ukie-
runkowaniem na wspólnotę 
z Bogiem. To jest wszystko 
przejściowe i człowiek po 
to żyje, aby Boga spotkał i z 
Nim się zjednoczył.

BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI

Kolejne „Gaudeamus” w naszej diecezji

Vivat Academia!
Przełom września i października 
przyniósł tradycyjnie już 
inauguracje roku akademickiego 
w kościelnych szkołach wyższych, 
znajdujących się na terenie 
diecezji. Wszystkie nasze uczelnie 
powiązane są z renomowanymi 
ośrodkami naukowymi w Lublinie 
i Krakowie.

Jako pierwsze, 28 września 
br., zainaugurowało nowy rok 
akademicki Wyższe Seminarium 
Duchowne w Sandomierzu, zwią-
zane z KUL Jana Pawła II. Uroczy-
stej Mszy św. w kościele semi-
naryjnym przewodniczył bp rze-
szowski Kazimierz Górny, prze-
wodniczący Rady ds. Rodziny KEP, 
a wykład inauguracyjny o dusz-
pasterstwie rodzin wobec zadań 
wychowania do czystości wygło-
sił ks. dr Jacek Goleń z Rzeszo-
wa. Była to już 187. inauguracja w 
sandomierskim WSD. Na pierw-
szym roku studia rozpoczęło 21 
alumnów, a w gronie nowych wy-
kładowców znaleźli się: bp ordy-

nariusz Andrzej Dzięga, 
ks. Marek Kozera, ks. An-
drzej Szymański oraz ks. 
Piotr Kulita. 

1 października br. 
Eucharystia pod prze-
wodnictwem abp Józe-
fa Życińskiego, metropolity lu-
belskiego, rozpoczęła rok aka-
demicki na WZNoS KUL Jana Pa-
wła II w Stalowej Woli. Zebrani 
w auli uniwersyteckiej im. So-
lidarności wysłuchali wykładu 
profesorów Ireny Hejduk i Wie-
sława Grudzewskiego o kierun-
kach zmian w systemach zarzą-
dzania przedsiębiorstw. 7 paź-

dziernika br. podczas 
uroczystości ku czci bł. 
Wincentego Kadłubka 
,,Gaudeamus igitur” 
wybrzmi także w san-
domierskim Instytucie 
Teologicznym, Diece-

zjalnym Studium Organistow-
skim i Diecezjalnym Studium 
Życia Rodziny. Mszy św. z tej 
racji będzie przewodniczył bp 
Marian Rojek z Przemyśla, a wy-
kłady o ,,Kronice polskiej” Mi-
strza Wincentego wygłoszą ks. 
dr Jacek Kucharski z Radomia i 
ks. dr Piotr Szczur z Lublina. 

KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ

Modlitwa w intencji biskupa Wacława

Imieninowe życzenia
We wspomnienia św. Wacława, 
męczennika, swojego patro-
na czcił biskup senior diece-
zji sandomierskiej Wacław 
Świerzawski. 

Uroczysta Msza św. pod je-
go przewodnictwem odbyła się 
28 września 2006 r. w sando-
mierskiej bazylice katedralnej. 
W dziękczynno-błagalną mo-
dlitwę włączyło się ponad 30 
koncelebransów wraz z bisku-
pami: Andrze-
jem Dzięgą i 
Marianem Zi-
małkiem. Bp 
Dzięga pod-
czas Mszy św. 
dziękował bp. 
Świerzawskie-
mu za posłu-

gę w diecezji oraz za posta-
wę rozmodlenia, cierpliwości i 
umiłowania liturgii, a także za 
to, że po mistrzowsku umiał 
uczyć głębi i piękna życia du-
chowego. W homilii bp Świe-
rzawski ukazał postać św. Wa-
cława oraz wskazał na potrze-
bę wierności wierze chrześci-
jańskiej i modlitwie. Zachęcił 
także zgromadzonych, aby na 
wzór św. Wacława umieli wy-
rzekać się siebie oraz swoje ca-

łe serca oddali Chrystusowi. Na 
zakończenie z serdecznymi ży-
czeniami zwrócił się do Soleni-
zanta w imieniu wszystkich ka-
płanów ks. Jan Biedroń, a na-
stępnie przedstawiciele sióstr 
zakonnych i młodzieży. Zwień-
czeniem liturgii był uroczysty 
śpiew pieśni „Bogurodzica”. Po 
Mszy św. wyrazy pamięci i życz-
liwości mogli złożyć biskupowi 
Wacławowi wszyscy chętni.

KS. DARIUSZ WOŹNICZKA

187. inauguracja 
rozpoczęła się 
od Mszy św. 
w kościele 
seminaryjnym

Młodzież  
i dyrektor  

Ewa Sęk  
z Katolickiego 
Domu Kultury 

Arka  
w Racławicach 
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Wspomnienia pana 
Tadeusza to bar-
wna historia miej-
scowego flisa-

ctwa, z której pełnymi gar-
ściami czerpią młodzi adepci 
pływania na drewnianych tra-
twach. 

Wczesną wiosną

ruszali flisacy Sanem i Wisłą do 
Gdańska. Rzeki kilometrami za-
pełnione były tratwami zrobiony-
mi z zakupionego przez Żydów 
drewna, na które nad Bałtykiem 
czekali odbiorcy, głównie nie-
mieccy i angielscy. 

14-letni Tadeusz Możdżech 
na pierwszy flis poszedł z wu-
jem – tak młodzieńcy nazywa-
li wówczas retmanów. Z retma-
nem Francem Kopyto pan Tade-
usz pływał przez trzy lata. Po-
tem dalej uczył się zawodu u 
Władysława Wróbla. Przeszedł 
wszystkie stopnie flisackiego 
wtajemniczenia: od przednika, 
poprzez podmajstra, na retma-
nie kończąc. 

Retmański patent podpisa-
li mu w 1936 roku żydowscy 
kupcy, którzy docenili jego fa-
chowość. Od tego czasu Tade-
usz Możdżech pływał już sa-
modzielnie. Pięć razy do ro-
ku pokonywał trasę z Ulanowa 
do Gdańska, mając  do pomocy 
sześciu ludzi. Jego tratwy mia-
ły 120 m długości i 32 m szero-
kości. Na każdej stała budka ze 
słomą do spania. Było też pa-

lenisko do przyrządzania gorą-
cych posiłków.

Spławiano głównie sosnę. 
Podróż trwała prawie miesiąc. 
Trzeba było dobrze tratwą kie-
rować, aby nie wpłynąć na mie-
liznę.  Przed wojną San był po-
noć lepszy do spławu niż dziś, 
bo mniej było w nim piachu. Był 
znacznie węższy niż teraz; koło 
mostu w Ulanowie  miał 90 m 
szerokości, dziś prawie 150. 

W Gdańsku rozpinano tratwy 
i zbywano drewno kupcom. Za-
płata za flis dla retmana była nie-
mała. – Za tę kwotę – wspomina 
Tadeusz Możdżech – można było 
wtedy kupić dorodną krowę.

Flisacy wykorzystywali pobyt 
w Gdańsku, aby zrobić zakupy. 
Pan Tadeusz przywoził z Gdań-
ska głównie wódkę „Gold Was-
ser”, bardzo skądinąd dobrą. Inni 
zaopatrywali się w materiały, ko-
rale i bursztyny.

Prawdziwy flis, zda-
niem pana Tadeusza, za-
kończył się razem z wy-
buchem II wojny świato-
wej. Po wojnie, pod ko-
niec lat czterdziestych, 
pływało się tylko do uj-
ścia Wisły i tylko bardzo 
skromną tratwą, składa-
jącą się zaledwie z jed-
nego pasma. Główną 
przyczyną był brak kup-
ców na drewno.

Tadeusz Możdżech, w uzna-
niu dużych zasług w rozwija-
niu flisackich tradycji, otrzymał 
w 1997 roku medal, przyzna-
ny mu przez Bractwo Miłośni-
ków Ziemi Ulanowskiej pw. św. 
Barbary.

Sztuka budowania

Wielkie retmańskie trady-
cje kontynuuje obecnie Mie-

czysław Łabęcki. On 
też opowiada nam o 
niełatwej sztuce budo-
wania tratwy.

Zbijanie tratwy – 
objaśnia Mieczysław Ła-
bęcki, członek Bractwa 
św. Barbary, patronki fli-
saków – odbywa się na 
miejscu zwanym z nie-
miecka bindugą. Do bu-
dowy zużywa się śred-

nio sześćdziesiąt kubików drew-
na. Z przodu tafla tratwy jest 
węższa. Tu jest głowa. Col, czyli 
tył, jest szerszy, ponieważ budo-
wany jest z najszerszych bel.

Budowniczowie wrzuca-
ją pnie do rozpryskującej się 
pod ich ciężarem wody. Następ-
nie hakami dobierają sztuki o 
jednakowej długości. Czasami 
coś docinają, ale robią to rzad-
ko. Zbijanie tratwy zabiera kil-
ka dni. Gdy jest już gotowa, na 

tekst 
ANDRZEJ CAPIGA

W Ulanowie nigdy 
nie brakowało 

dobrych flisaków, 
w tym również 

retmanów. Tadeusz 
Możdżech należał  

do tych najlepszych. 
Umarł, dożywszy grubo 

ponad dziewięćdziesiątki.

Budowanie 
tratwy 
to swoisty 
rytuał flisaków. 
Podchodzą 
do niego 
z takim samym 
szacunkiem, 
jak do samego 
spływu

Dawniej za flis można było kupić dorodną krowę

Kapitanowie tratew
Z

D
JĘ

C
IA

 M
AR

IU
SZ

 B
O

BU
LA



G O Ś Ć  S A N D O M I E R S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
8 października 2006

V

jej powierzchni montuje się trzy 
skrzynie wyposażone w śryki – 
wytrzymałe grabowe lub brzo-
zowe kije, służące do zatrzy-
mywania tratew – i drygawki, 
czyli flisackie wiosła (o długoś-
ci 9 metrów). Na tratwie bę-
dzie również urządzone paleni-
sko do przyrządzania posiłków i 
ustawione zostaną trzy „kajuty” 
– kryte słomą drewniane namio-
ty do mieszkania.

– Prowadzenie tratwy – wy-
jaśnia Mieczysław Łabęcki – jest 
wielką sztuką. Konieczna jest 
umiejętność przewidywania ma-
newrów oraz doskonała znajo-
mość rzeki, jej nurtu i mielizn. 
Mieszkańcy Ulanowa potrafią
to robić, ponieważ flisactwo
mają już w genach. Był to kie-
dyś naprawdę ciężki kawałek 
chleba.

Flis dawniej

zaczynał się już wczesną wios-
ną i trwał do późnej jesie-
ni. Flisacy, zarabiając na ży-
cie, przy okazji poznawali kraj. 
Często nie posyłano nawet 
chłopców do szkół. Trzynasto-, 
czternastoletni młodzień-
cy, zwani frycami lub luzaka-
mi, przypatrywali się flisackiej 
robocie, ucząc się zawodu. 
Obowiązkiem każdego flisaka 
było kiedyś przywieźć z podró-
ży prezent, „gościniec”, dla ro-
dziny. Były to korale, burszty-
ny, drogie sukna, futra, wódka 
gdańska czy też toruńskie pier-
niki. Dzisiaj, gdy zawód flisaka 
praktycznie zanikł  już w po-
łowie lat sześćdziesiątych, 

zapaleńcy z Ulanowa powraca-
ją „tylko” ze wspaniałymi wra-
żeniami. 

Historia flisactwa w Ulano-
wie sięga osiemnastego wie-
ku. Działał  tutaj wtedy praw-
dopodobnie jedyny w Mało-
polsce cech retmański i ster-
nicki. Cech miał liczne przywi-
leje, nadane mu w 1765 roku 
przez ówczesną właścicielkę 
Bielin. Miały one głównie cha-
rakter zawodowy i religijny.

Najważniejszym zadaniem 
było wyzwa-
lanie młodych 
ludzi na ret-
manów, czyli 
kapitanów tra-
tew, kierowa-
nych Sanem, 
W i e p r z e m , 
Bugiem i Wisłą 
do Gdańska. 
Owo wyzwala-
nie odbywało 
się według ustalonego ceremo-
niału i nazywało się „misteryją”. 
Przyjęcie w poczet retmanów 
zależało od woli starszych i zło-
żenia odpowiedniej opłaty. Jej 
wysokość uzależniona była z ko-
lei od tego, czy kandydat wywo-
dził się z rodziny retmańskiej, 
czyli był „mistrzewicem”, czy też 
godność tę jego familia nabywa-
ła po raz pierwszy. Nowo przyj-
mowany uiszczał  napitek dla 
braci stołowych na „opłukanie” 
miejsca oraz trochę wosku na 
światło przeznaczone na brackie 
ołtarze i pogrze- by 
członków ce-

chu. Kto jednak nie miał rodzin-
nych retmańskich tradycji, ten 
musiał złożyć podwójną dani-
nę: piwa beczek trzy, wódki do każ-
dej piwa beczki trzy flasz, pieniędzy 
złt) cztery, na wosku funtów dwa 
tynfy dwa.

Ostatnie wybory władz we-
dług pierwotnych zawodowych 
reguł miały miejsce 21 stycznia 
1851 roku. Cechmistrzem został 
wówczas Ludwik Kociołek. Przy 
następnej elekcji, z 27 grudnia 
1852 roku, nie ma już w ogóle 
mowy o cechu retmańskim, lecz 
o obywatelach należących do 
Bractwa św. Barbary, którzy wy-
brali Jana Michałkiewicza już nie 
na cechmistrza, lecz pierwsze-
go prowizora. Ostatni natomiast 
wybór urzędników bractwa od-
był się 24 kwietnia 1910 roku. 
Tytułem starszego brata uhono-
rowano wtedy Jana Szelążka. 

MISTERYJA
Oto jak kwartalnik etnograficzny 
„Lud” z 1933 roku opisuje przyj-
mowanie Stanisława Łabęckiego, 
kandydata na retmana, 26 maja 
1765 roku: 
...zważywszy, iż Stanisław 
Łabęcki, Rzemiosło Sterowni-
ctwa, miał rodzica śp. 
Wawrzyńca Łabęckiego, więc 
zupełny Cech na połowę
Misteryji Onego dyspensu-
je, który oddał półtory piwa 
beczki, wódki półgarca, na 
Misteryą złt pół dwa, na wo-
sku funt jeden Tynfa jedne-
go, z którey Mysteryi jako rze-
telnie wypłaconey, Stanisława 
Łabęckiego zupełny Cech kwi-
tując za Stołowego Brata przy-
imuie y uznaie.



Kilkoro członków 
Bractwa 
Miłośników 
Ziemi 
Ulanowskiej
na flisackiej 
tratwie,
ze swoim logo
i flagą

ny, drogie sukna, futra, wódka 
gdańska czy też toruńskie pier-
niki. Dzisiaj, gdy zawód flisaka 
praktycznie zanikł  już w po-
łowie lat sześćdziesiątych, 

światło przeznaczone na brackie 
ołtarze i pogrze- by 
członków ce-

Dawniej za flis można było kupić dorodną krowę

Kapitanowie tratew

Mieczysław Łabęcki pokazuje 
kapelusz z retmańskimi 
odznaczeniami, polskimi
i zagranicznymi
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Odznaczenia dla zasłużonych, dla działkowców  
oraz właścicieli najpiękniejszych działek

Dożynki na Dzień 
Działkowca

Działkowcy obawiają się 
zapowiadanej zmiany prawa  
i konieczności wykupienia swoich 
ogrodów. W poprzednich latach 
skutecznie sprzeciwiali się 
pomysłom likwidacji ogródków 
działkowych. Teraz przygotowują 
się na kolejny bój. Siły do 
walki zbierali w Stalowej Woli 
na dożynkach, czyli na Dniu 
Działkowca.

– Utrzymanie naszych dzia-
łek i Związku Działkowców jest 
walką o  zachowanie tradycji – 
powiedział Władysław Bieniek, 
wiceprezes podkarpackiego za-
rządu Polskiego Związku Dział-
kowców. Przypomniał, że w 
ciągu 17 lat pod wpływem pro-
testów upadały pomysły likwi-
dacji ogródków działkowych, 
uwłaszczenia działkowców, a 
także obłożenia działek po-
datkiem.

W dożynkach zorganizowa-
nych na terenie ogrodu Hutnik 
II w Stalowej Woli udział wzię-
li działkowcy z powiatów Ni-
ska, Stalowej Woli i Tarnobrze-
ga (ziemskiego). Najpiękniej-
sze stoisko przygotowała Kry-

styna Skoczy-
las z Rudni-
ka. Z warzyw 
i owoców zro-
biła nie tylko 
postać ogrod-
nika, ale tak-
że kaczki – z kabaczków! 

Podczas dożynek odzna-
ki zasłużonych dla Polskiego 
Związku Działkowców otrzy-
mali Franciszek Rękas, Stani-
sław Kosior i Jerzy Pawelec z 
ogrodu „Hutnik II” oraz Barba-
ra Rywińska i Jerzy Włodarski z 
ogrodu „San”.

Do konkursu na wzorową 
działkę roku 2006 zgłoszonych 
zostało 26 działek. Puchar sta-
rosty niżańskiego otrzymali 
Krystyna i Hieronim Skoczyla-
sowie z ogrodu „Oxalis” z Rud-
nika nad Sanem. Puchar sta-
rosty stalowowolskiego dostał 
Władysław Podlubny z ogro-
du „Hutnik I”, zaś starosty tar-
nobrzeskiego Agnieszka i Sła-
womir Pawełczakowie z No-
wej Dęby. Puchar prezydenta 
Stalowej Woli trafił do rąk Jó-
zefa Leśniowskiego z ogrodu 
„Hutnik II”, a puchar prezyden-
ta Tarnobrzega odebrali Zuzan-
na i Andrzej Brodowie z ogro-
du „Mokrzyszów”.

ZDZISŁAW SUROWANIEC

Grupa charyzmatyczna przyjedzie do Ostrowca.  
Będą się modlić o uzdrowienie

Nie tylko koncert
Koncert ewangelizacyjny, mod-
litwa o uzdrowienie i możli-
wość wysłuchania świadectw 
żywej wiary – tak zapowia-
da się spotkanie z zespołem 
ewangelizacyjnym „Mocni w 
duchu”, które odbędzie się w 
kościele parafialnym pw. św. 
Jadwigi Królowej  w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 21 i 22 paź-
dziernika br. o godzinie 18.00.

Katolicki zespół wokal-
no-ewangelizacyjny „Mocni w du-
chu”, istniejący od 15 lat, działa 
przy parafii ojców jezuitów pw. 
Najświętszego Imienia Jezus w 
Łodzi. Dorobek grupy to wydanie 
siedmiu płyt oraz nakręcenie fil-
mu wideo zatytułowanego „Roz-
raduj się w Panu”. Zespół często 
gościł na antenie PR i TV. Uczest-
niczył w akcjach ewangelizacyj-

nych w kraju i za granicą. Bar-
dzo charakterystycznym dla po-
sługi zespołu jest fakt, że swo-
im niepowtarzalnym sposobem 
przepowiadania Ewangelii docie-
ra do bardzo szerokich środo-
wisk, gromadzących się na kon-
certach ewangelizacyjnych. 

–  Zapraszamy zatem do koś-
cioła Świętej Jadwigi na osiedlu 
Stawki do wspólnej modlitwy i 
śpiewu – mówi ks. Marian Kowal-
ski, proboszcz parafii. 

– Okazją do spotkania z ze-
społem będzie wieczorna Msza 
św. 21 października. Modlitwa o 
uzdrowienie natomiast przewi-
dziana jest na 22 października 
podczas Mszy świętych w godzi-
nach: 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. 
Koncert ewangelizacyjny rozpo-
cznie się o godz.19.00.

MB

Biuro poselskie powstało w placówce katolickiej

Polityka w „Arce”
W budynku Katolickiego Domu 
Kultury „Arka” im. Świętej 
Jadwigi Królowej w Racławicach 
koło Niska otwarto biuro posel-
skie Dariusza Kłeczka (PiS) z 
Tarnobrzega. Uroczystość z 
tym związana odbyła się 26 
września br.

Biuro ma jednocześnie peł-
nić funkcję swoistego centrum 
obsługi wyborców PiS dla ca-
łego powiatu niżańskiego. Po-
święcenia lokalu dokonał pro-
boszcz tutejszej parafii pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczenni-
ka, ks. Jan Kądziołka. W wygło-
szonym słowie do zgromadzo-
nych kapłan 
zwrócił uwa-
gę na donio-
słą rolę pra-
cy dla drugie-
go człowieka, 
rozumianej ja-
ko służba spo-
łeczeństwu. 
U d z i e l a j ą c 
błogosławień-
stwa, podkre-

ślił wartość nadziei dla każde-
go ludzkiego wysiłku, mające-
go na celu dobro człowieka bu-
dowanego z Bożym błogosła-
wieństwem.

W biurze poselskim odby-
ła się konferencja prasowa z 
udziałem gości, kandydatów z 
listy PiS do rad gmin, powiatu 
i sejmiku, osób wspierających 
PiS, mieszkańców ziemi niżań-
skiej i Ewy Sęk, dyrektor DK 
„Arka”, kandydatki do  Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 
Przy otwarciu zatańczył Zespół 
Pieśni i Tańca „Racławice”. MB

Ks. Jan 
Kądziołka, 
miejscowy 
proboszcz, 

dokonuje 
poświęcenia 

biura 
poselskiego. 
Obok niego 

poseł Dariusz 
Kłeczek

Zielone 
pomidory 

przyciągały 
uwagę 

wszystkich

M
AR

IU
SZ

 B
O

BU
LA

Z
D

Z
IS

ŁA
W

 S
U

RO
W

AN
IE

C



G O Ś Ć  S A N D O M I E R S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
8 października 2006

VII

Wkomentarzu „Długie czekanie” (GN z 20 sierpnia 
2006 r.) przypomniałem starania 86-letniego żołnie-

rza NOW-AK z Rudnika, ppłk. Skarbimira Sochy, o rozpo-
częcie procesu sądowego Stanisława Supruniuka, byłego 
szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 
Nisku. Tekst wywołał niespodziewany odzew – we wrześ-
niu otrzymałem materiały, które jednoznacznie wska-
zują, dlaczego w czerwcu 1999 r. prezydent Aleksander 
Kwaśniewski odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski tego zasłużonego funkcjonariusza re-
sortu. Człowieka, któremu prokurator Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w 
Rzeszowie zarzucił we wrześniu 2004 r. dokonanie w la-
tach 1944–46 na terenie województwa rzeszowskiego kil-
kudziesięciu zbrodni komunistycznych.

Według informacji zawartych w I tomie wydanej w ubie-
głym roku przez IPN książki „Aparat bezpieczeństwa 

w Polsce. Kadra kierownicza”, kariera Stanisław Supruniuka 
w strukturach terenowych MBP zakończyła się 15 kwietnia 
1950 roku na stanowisku naczelnika Wydziału V WUBP w 
Gdańsku. O dalszych losach ubeka dowiadujemy się z mate-
riałów archiwalnych IPN, o których wcześniej wspomniałem. 
Otóż 27 grudnia 1977 r. Stanisław Supruniuk złożył raport 
ministrowi spraw wewnętrznych, gen. dywizji Stanisławowi 
Kowalczykowi. Przypominał w raporcie, że po zakończeniu 
pracy w Nisku („Oddział nasz wkroczył z Armią Czerwoną 
na teren powiatu Nisko, woj. Rzeszów. Tam organizowa-
łem Gminne Rady Narodowe i Milicję Obywatelską, później 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa – byłem tam pierwszym 
szefem”), Krośnie, Gdyni, Elblągu i Gdańsku awansował do 
Departamentu V, a następnie Departamentu I (pełnił obo-
wiązki naczelnika wydziału) Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego. I tu niespodzianka: po ukończeniu rocz-
nego kursu w szkole partyjnej im. J. Marchlewskiego w 
Warszawie Stanisław Supruniuk został skierowany w 1955 r. 
na etat niejawny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
gdzie pracował do chwili złożenia raportu, czyli do grud-
nia 1977 r. Swoją pracę dyplomaty, a zarazem agenta wy-
wiadu PRL, rozpoczął Supruniuk (pseudonim operacyjny 
„Małecki”) na placówce w Berlinie.

Ujawniam te nieznane opinii publicznej materiały z po-
wodu, który wydaje mi się ważny dla zrozumienia me-

chanizmów działania systemu represji w PRL. Okazuje się, 
że po październiku 1956 r. nie było w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych żadnego radykalnego zerwania ze stalinizmem 
i ludźmi, którzy go reprezentowali. Właśnie ci, którzy w cza-
sie intensywnej bolszewizacji Polski okazali się wiernymi „cze-
kistami”, awansowali i przez następne dziesięciolecia wier-
nie służyli ludowej ojczyźnie. Dzięki temu, że na rękach mie-
li krew bohaterów polskiego podziemia antykomunistyczne-
go, mogli liczyć na wysokie emerytury i równie wysokie od-
znaczenia państwowe, jak właśnie w przypadku Stanisława 
Supruniuka. Warto o tym pamiętać przy okazji dyskusji „o pol-
skiej drodze do socjalizmu”… 


KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Historia agenta

Klaryska z Zawichostu wskazuje drogę do świętości

Kto podtrzymuje 
Kościół?

Na terenie diecezji sandomierskiej 
są miejsca, gdzie kiedyś żyli wielcy 
święci Kościoła. Błogosławiona 
Salomea, klaryska, związana 
z klasztorem w Zawichoście 
to jeden z przykładów pięknych 
kart historii lokalnego Kościoła.

Była córką księcia Leszka 
Białego, a wyszła za mąż za wę-
gierskiego księcia. Żyła w dzie-
wictwie i oddawała się codzien-
nemu umacnianiu w świętości. 
Po śmierci męża w roku 1241 
wróciła do Polski, by cztery la-
ta potem wstąpić do klaszto-
ru klarysek w Zawichoście. Tu-
taj szybko dała się poznać ja-
ko osoba w pełni oddana Bogu 
i służbie ludziom. Żyła duchem 
wiary i miłości, które to cno-
ty emanowały z jej osobowo-
ści. Po śmierci ludzie zaczęli ją 
czcić, uważając, iż była 
święta. Kult Salomei ja-
ko błogosławionej za-
twierdził w roku 1673 
papież Klemens X.

W tym kontekście 
trzeba przypomnieć 
fundamentalną prawdę 
o świętości Kościoła, 
który pozostaje świę-
ty świętością swoich członków. 
Kościół nie żyje przecież inaczej 
jak w nas, żyje walką, często lu-
dzi grzesznych, o świętość. To 
taka „nieświęta” świętość Koś-
cioła. Kardynał Ratzinger (Be-
nedykt XVI)  pyta z gorzką za-
dumą: Kto dziś ratuje Kościół? I 
odpowiada jasno: „Nie ratują go 
ociągający się często i niepew-
ni hierarchowie, którzy ucieka-
ją się do tradycjonalizmu, al-
bo oglądają się lękliwie na teo-
logów, bojąc się zarzutu kon-
serwatyzmu, gdyby uznali za 
jasne słowa Credo. W godzi-
nach niepewności podtrzymu-
je Kościół niewzruszona wiara 
wspólnot, w których trwa jed-
ność przeszłości, teraźniejszo-
ści i przyszłości poza wszelkim 
tradycjonalizmem czy postępo-

wością. Otwiera się tu nowe, a 
właściwie odwieczne rozumie-
nie Kościoła. Albowiem kto sta-
ra się żyć dziś na co dzień jak 
chrześcijanin, nie może być in-
tegrystą. Nie będzie też progre-
sistą  w sensie  ciągłego ekspe-
rymentowania z duchem czasu. 
Człowiek wiary wie, dlaczego 
jest w Kościele. Jest w nim, po-
nieważ tylko Kościół daje  nam 
słowa  życia Pana naszego Je-
zusa Chrystusa” (por. kard. Ra-
tzinger, Służyć prawdzie, Wroc-
ław 1986).

Jest prawdą, że Kościół musi 
codziennie powtarzać: „Panie, 
do kogóż pójdziemy”, ale jest 
też prawdą, że Kościół pozo-
staje święty  świętością takich 
osób jak bł. Salomea z Zawicho-
stu, czy też tysięcy osób, którzy, 
jak powiedział kard. Ratzinger: 
na co dzień żyją jak chrześcija-
nie. Wszyscy oni są też wyrazi-

cielami słów Ewangelii: 
„Panie, do kogóż pój-
dziemy? Ty masz sło-
wa życia wiecznego”. 
I tę prawdę potwierdzi-
ła swoim życiem kla-
ryska  z Zawichostu, bł 
Salomea.

KS. STANISŁAW KNAP

Bł. Salomea 
z witraża 
Stanisława 
Wyspiańskiego 
w kościele oo. 
franciszkanów 
w Krakowie
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ZDANIEM PROBOSZCZA
– Jednym z najważniejszych zadań, przed który-
mi dzisiaj stoją Kościół, rodzina i szkoła, jest wy-
chowanie „człowieka pokoju”. Zarzewie wojny bo-
wiem rodzi się w sercu człowieka. Pycha, egoizm, 
nienawiść, żądza władzy i panowania, posiadania 
za wszelką cenę, duch zemsty – pchają człowie-
ka do walki siejącej zniszczenie. Nie wymarło jesz-
cze to pokolenie, które doznało bezmiaru krzywd 
od hitlerowskiego i sowieckiego okupanta. Łagry, 
obozy, więzienia i zsyłki, masowe mordy – wszyst-
ko to zmierzało do wyniszczenia narodu polskiego. 
Pokój mogą zbudować tylko ludzie pokoju, żyjący 
w zgodzie z Bogiem i Jego prawem, ludzie sumie-
nia. Ale do tego trzeba wychowywać, a pamięć hi-
storii odgrywa w tym kontekście bardzo ważną ro-
lę. Dlatego na cmentarzu parafialnym wybudowali-
śmy okazały pomnik ofiar faszyzmu i komunizmu, 
aby wszystkim przypominał tę smutną,  ale praw-
dziwą historię.

PANORAMA PARAFII
Jastkowice, pw. Przemienienia Pańskiego

Na straży pamięci
– To dzięki osobistemu 
zaangażowaniu ks. 
proboszcza tak wiele 
zrobiono w naszej 
niewielkiej parafii dla 
upamiętnienia historii. 
To dowód na to, że chcieć, 
to móc – twierdzą zgodnie 
parafianie z Jastkowic.

Jastkowice – parafia li-
cząca ok. 1900 mieszkań-
ców, leżąca blisko Stalo-
wej Woli, przez niektó-
rych nazywana jest „Ma-
łym Katyniem” (pisaliśmy 
o tym przed tygodniem).

Duma parafii

– Na pewno Jastkowi-
ce to miejsce martyrolo-
gii narodu polskiego. Tu 
bowiem w 1944 r. istniał 
obóz NKWD, a w pobli-
skim lesie rozstrzeliwa-
no ludzi. I właśnie tutaj 
znajdują się masowe 
groby, jed-
nak nikt 
ich jesz-
cze nie 
odnalazł. Sprawą zajmu-
je się IPN w Rzeszowie. 
Myślę, że parafia zrobi-
ła wszystko, by upamięt-
nić te fakty – mówi Dio-
nizy Garbacz ze Stalo-
wej Woli, dzienni-
karz, pisarz i regio-
nalista.  

Dumą parafii 
jest ów pomnik 
ofiar faszyzmu i 
komunizmu, od-
słonięty dokład-
nie dwa lata te-
mu, upamięt-
niający miesz-
kańców Jast-
kowic i człon-

ków AK, którzy oddali ży-
cie za Ojczyznę. 

Spomiędzy dwóch gła-
zów, na których umieści-
liśmy tablicę pamiątkową, 
napisy oraz orła w koro-
nie, wyrasta niejako du-
ży, czarny krzyż z kotwi-
cą nadziei. Na większym 
głazie znajduje się napis: 

„Ojcze Miłosierny 
przez przyczy-

nę Matki Zbawicie-
la pomóż nam wy-
baczyć, broń nas od 
wojny, nienawiści i 
niepamięci”. Po bo-

kach monumen-
tu ustawione są 

pionowe fla-
gi narodowe 
– opowiada 
ks. Tadeusz 
Mach. 

– Na je-
go budowę 
zebraliśmy 
16 tys. zł – 
mówi Wac-
ława Rę-
bisz, która 

była przewodniczącą Spo-
łecznego Komitetu Budo-
wy Pomnika. W dniu, kie-
dy odsłaniano ów pomnik, 
miejscowemu Zespołowi 
Szkół nadano imię Armii 
Krajowej.

Kaplica nadziei

Nieopodal pomnika 
usytuowana jest kaplica 
cmentarna – chyba jedyna 
taka w diecezji. 

– Zbudowaliśmy ją 
wielkim wysiłkiem para-
fii. Dużo pomogli roda-
cy z USA. Projekt wyko-
nał  inż. Zbigniew Konop-
ka ze Stalowej Woli, wnę-
trze natomiast zaprojek-
tował  Władysław Szpu-
nar. Kaplica tchnie na-
dzieją, jest jasna i prze-
stronna. Nie ma typo-
wych gromnic tylko pas-
chał. Na katafalku znajdu-
je się zieleń i kłosy zbo-
ża symbolizujące życie. I 
o to właśnie chodzi, aby 
dawać ludziom, niezależ-
nie od sytuacji, w jakiej 
się znaleźli, ducha wiary, 
nadziei i miłości…

MARIUSZ BOBULA

KS. KAN. 
TADEUSZ MACH

ur. 11 marca 1935 r. w Żołyni. 
LO oraz WSD ukończył w 
Przemyślu. 7 czerwca 1959 r.  
przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk bpa Bardy. Jako wika-
riusz pracował m.in. w Nisku i 
Stalowej Woli. Proboszczem w 
Jastkowicach jest od  roku 1971. 
Pełni też funkcję dziekana de-
kanatu Stalowa Wola Północ.

Zapraszamy na Msze św.
 Msze św. w niedziele i święta oraz dni świąteczne: 7.30, 
9.30, 12.00, 18.00 (nieszpory 17.30)
 Odpust 6 sierpnia
 Do parafii należą: Jastkowice, Dębowiec, Kochany, 
Kuziory, Lipowiec, Ludjan, Majdan Moskale, Palenie, 
Radeczyna, Ruda Jastkowicka, Zaonie 
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Kaplica tchnie nadzieją, 
choć to może paradoks 

– wszak tutaj odbywają się 
pogrzeby. Na dole: Prosty, 

drewniany krzyż stoi 
w szczerym polu, tuż przy 
drodze, po której jesienią 

1944 r. NKWD woziło 
skazanych do pobliskiego 

lasu na rozstrzelanie
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Myślę, że parafia zrobi-
ła wszystko, by upamięt-
nić te fakty – mówi Dio-
nizy Garbacz ze Stalo-
wej Woli, dzienni-
karz, pisarz i regio-
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