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Uroczystości ku czci
bł. Wincentego Kadłubka 
– patrona naszej diecezji 
– obchodzono podczas ostatniej 
soboty i niedzieli w różnych
jej miejscach. Świętowano
w Karwowie, Instytucie 
Teologicznym, WSD, katedrze
oraz na ulicach kazimierzowskiego 
grodu.

Uroczystości odpustowe 
poprzedziła uroczysta inaugu-
racja roku akademickiego w 
sandomierskim Instytucie Teo-
logicznym, noszącym imię bło-
gosławionego.

– W tym roku studia w na-
szej uczelni, związanej zarów-
no z krakowską PAT, jak i KUL 
Jana Pawła II, podjęła znaczą-
ca liczba prawie 30 osób – po-
wiedział ks. dr hab. Jan Zim-
ny, dyrektor IT. Po immatryku-
lacji  z katedry do kościoła se-
minaryjnego św. Michała wyru-
szyła tradycyjna ,,Procesja Aka-
demicka” z relikwiami Błogo-

sławionego. Uroczysto-
ści sobotnie zakończyły 
się koncelebrowaną Eu-
charystią, której prze-
wodniczył solenizant 
dnia bp Edward Fran-
kowski, oraz wykładem 
prof. Jerzego Stępnia, prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego, o 
wątkach państwowych i konsty-
tucyjnych Kroniki Polskiej – wy-
bitnego dzieła bł. Wincentego. 
W homilii pasterz diecezji bp 

Andrzej Dzięga mówił 
o wpływie wiary i tra-
dycji ziemi sandomier-
skiej na jej syna Mistrza 
Wincentego, jak i na 
współczesnego studen-
ta i człowieka nauki. 

Drugi dzień odpustu rozpo-
czął się kolejnym wykładem na 
temat 800-lecia Archidiakonatu 
Sandomierskiego, który wygło-
sił ks. prałat dr Waldemar Ga-
łązka.  ERBES
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Kadłubkowy 
odpust 
przypomniał 
młodym mistrza 
sprzed wieków

Odpust ku czci Patrona Sandomierza

Mistrz etyki politycznej

ZA TYDZIEŃ
  O KAPŁAŃSKICH POWOŁANIACH

w parafii Jeżowe
  Będziemy NA URODZINACH BIS-

KUPA EDWARDA FRANKOWSKIEGO
  Jak Koprzywnica świętowa-

ła 800-LECIE KONSEKRACJI KOŚ-
CIOŁA ŚW.FLORIANA

Wprzeddzień Święta Edukacji 
Narodowej w Jeżowem poświę-

cono, oddając w  ten sposób oficjalnie 
do użytku,  nową, na miarę XXI wieku, 
siedzibę publicznego gimnazjum. Dla 
uczczenia tego niezwykle ważnego dla 
lokalnej społeczności wydarzenia zasa-
dzono także drzewko – dąb o imieniu 
„Serafin”, celem uhonorowania założy-
ciela Jeżowego – Serafina Czcibora z 
Dobaniewic Dobaniewskiego. Wcześniej 

szkołę poświęcił  bi-
skup  Andrzej Dzięga. 
Sandomierski ordyna-
riusz, wspólnie z pro-
boszczem miejscowej 
parafii Krzysztofem 
Pałacem, odprawił też 
Mszę św. w intencji ucz-
niów, nauczycieli i bu-
downiczych szkoły.  

Biskup
Andrzej
Dzięga
święci krzyże, 
które
zawisną 
w klasach 
gimnazjum
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CENNY PREZENT

Miniony tydzień obfito-
wał w wiele ważnych 

dla naszej diecezji wyda-
rzeń. Zapraszam więc do 
lektury relacji z inaugura-
cji roku akademickiego w 
Wydziale Zamiejscowym 
KUL w Stalowej Woli oraz 
z niezwykłej wystawy w 
Muzeum Regionalnym w  
Rozwadowie. W Momotach 
Górnych mieszkańcy uczcili 
pamięć bohaterskich żołnie-
rzy września 1939 roku, po-
mordowanych w sowieckich 
łagrach. Na str. IV–V piszemy 
o Turbi. Ta niewielka miej-
scowość w stalowowolskim 
powiecie jest dumna z …lot-
niczych skrzydeł. 
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Perła dla Ulanowa

Gotowanie na zamku

ULANÓW. Maria i Mieczysław 
Łabędzcy z Ulanowa zdoby-
li najwyższe trofeum Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego – Perłę 2007. 
Wyróżnienie to przyznano za 
chleb flisacki zwany też chrupa-
ckim. Laureaci odebrali nagrodę 
podczas Targów Polagra-Farm 
w Poznaniu. Trzy lata wcześ-
niej ten sam produkt został na-

grodzony dyplomem i uzyskał 
drugie miejsce w wojewódz-
kim etapie konkursu „Nasze ku-
linarne dziedzictwo”, w kate-
gorii „Produkt pochodzenia ro-
ślinnego”. Wypiek Łabędzkich 
trafił także do Katalogu 
Produktów Tradycyjnych, któ-
ry w 2005 roku został wydany 
przez Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi.

SANDOMIERZ. Chleb swoj-
ski „po kądzieli” Doroty Makuch, 
ciasto drożdżowe „dzianie wi-
ślickie” Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wiśliczanie”, salceson „cwa-
niak” Anny i Bogusława 
Piotrowskich oraz nalewka „ka-
zimierka” Agnieszki Szymczyk 
okazały się najlepszymi potra-
wami nagrodzonymi w VII re-
gionalnym finale ogólnopolskie-
go konkursu „Nasze kulinarne 
dziedzictwo”, który odbył się na 
dziedzińcu sandomierskiego za-
mku. Nominację do ogólnopol-
skiego tytułu „Perła” otrzymali 
natomiast Tomasz Gołębiewski 

z Pęchowa za wino gronowe i 
Fundacja Domy Wspólnoty „Chleb 
Życia” za ser jabłeczny. Konkurs 
zorganizowały Świętokrzyski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Modliszewicach i jego od-
dział w Sandomierzu. Na za-
mkowym dziedzińcu spotkali się 
również uczestnicy V konkursu 
„Nasze sandomierskie – kulina-
ria regionalne”, zorganizowane-
go przez Muzeum Okręgowe. 
Nagrodę „Srebrnej chochli” zdo-
była Koprzywnica, której przed-
stawiciele przygotowali kugiel 
mieszczański – żydowską potra-
wę z ziemniaków i mięsa.

Ćwiczenia zgrywające
RADOMYŚL NAD SANEM. 
Sześcioosobowa delegacja 
strażaków z partnerskiej gminy 
Waldbüttelbrunn z Bawarii go-
ściła w Radomyślu nad Sanem. 
Daniel Steinmetz, Thomas 
Walter, Michael Feineis, 
Richard Balling, Bernd Roos i 
Dominik Doeller wzięli udział 
w ćwiczeniach zgrywających w 
Antoniowie razem z ich polski-
mi kolegami oraz funkcjona-
riuszami z Komisariatu Policji 
w Radomyślu nad Sanem i 
pracownikami Nadleśnictwa 

Gościeradów. Ćwiczenia obser-
wowali fachowym okiem za-
stępca komendanta Powiatowej 
Straży Pożarnej w Stalowej Woli 
Krzysztof Żywczyk i zastępca 
dowódcy Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w Stalowej Woli 
Andrzej Czerwonka. Na podsu-
mowanie ćwiczeń przybyli tak-
że wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Stalowa Wola Ryszard 
Kowal oraz proboszcz radomy-
skiej parafii ks. Józef Turoń (go-
ście z Niemiec zamieszkali bo-
wiem w Domu Pielgrzyma).

Janów w strefie
JANÓW LUBELSKI. 11 paź-
dziernika 2007 roku Janów Lu-
belski wszedł do Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Euro-Park WISŁOSAN. Powstające 
w tej strefie przedsiębiorstwa i 
zakłady pracy mają dać w nie-
dalekiej przyszłości zatrudnie-
nie około trzystu bezrobotnym 
z rejonu Janowa Lubelskiego i 

okolic. Dotychczas w TSSE Euro- 
-Park WISŁOSAN działalność in-
westycyjną rozpoczęły już 84 fir-
my, stwarzając do tej pory bli-
sko 13 tys. nowych miejsc pra-
cy. Nakłady inwestycyjne prze-
kroczyły zaś 2 mld zł. Główni in-
westorzy na terenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej to firmy z 
Niemiec, Włoch i Korei. 

Kajtek w gnieździe
RZECZYCA OKRĄGŁA. 
Marian Pamuła z Rzeczycy 
Okrągłej koło Stalowej Woli 
zaopiekował się boćkiem, któ-
rego rodzice wyrzucili z gniaz-
da. Ma go zamiar przezimo-
wać i wypuścić wiosną. Pisklę 
zostało znalezione w maju. 
Przeżyło upadek z gniazda, 
bo spadło na gałęzie bzu. Pan 
Marian nazwał ptaka Kajtkiem, 
zrobił mu gniazdo na pniu, do-
starczał smakołyki – ryby, ża-
by, owady i myszy przynoszo-
ne przez kota. Bociek nabrał 
ciała. Każdego dnia robi ob-

lot i wraca do domu. Być może 
po zimie będzie mógł dołączyć 
do dzikiego stada i wrócić do 
naturalnego środowiska, gdzie 
jest jego miejsce.

Wyspiański na ulicy
TARNOBRZEG. Świeżo od-
nowiona tarnobrzeska uli-
ca Wyspiańskiego, dzięki ini-
cjatywie znanego społeczni-
ka i prezesa KIK Kazimierza 
Wiszniowskiego, stała się ot-
wartą dzień i noc galerią. 
Prezentowano na niej wystawę 
reprintów dzieł plastycznych 
Stanisława Wyspiańskiego, po-
chodzących z krakowskiego 

Festiwalu ,,Wyspiański 2007”. 
Konstrukcje i fotogramy wysta-
wy ustawiali nieodpłatnie więź-
niowie z Zakładu Karnego w 
Chmielowie. Wystawa pojawi-
ła się także w rejonie klasztoru 
oo. dominikanów. Tarnobrzeski 
KIK w rejonie ul. Wyspiańskiego 
zorganizował także spotkanie 
rekreacyjne dla małych, dużych 
i najstarszych. 

Na dziedzińcu sandomierskiego zamku można było próbować wszystkich 
regionalnych potraw

Tarnobrzeski ,,Piotr Skrzynecki” Kazimierz Wiszniowski przy swym 
projekcie niezwykłej galerii dla miasta

Pan Marian przy Kajtku na gnieździe
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Ku istocie rzeczy

KONIECZNOŚĆ 
MODLITWY

Wiele potrzeb 
ma człowiek, 
bo też wie-
le ma tęsknot i 
jest ciągle głod-
ny. Nasza naj-
większa tęskno-
ta i nasze naj-

większe pragnienie dotyczy 
Boga, którego osiągamy po-
przez modlitwę i na modli-
twie. Głód chleba doczesne-
go, głód drugiego człowieka, 
głód przyjaźni, aż po najbar-
dziej banalne przyjemności i 
rozrywki – to jest tylko sym-
bol tego najgłębszego ludz-
kiego głodu. Bo niespokojne 
jest ludzkie serce – jak po-
wiedział św. Augustyn – do-
póki nie spocznie w Bogu. 
Jak być wiernym modlitwie 
i jak stworzyć warunki dla 
modlitwy, skoro piętrzy się 
tyle trudności? Jest mnó-
stwo bodźców, które ude-
rzają w dzisiejszego czło-
wieka – ale ostatnie słowo 
ma człowiek. Ostatnie sło-
wo należy do nas i my od-
powiadamy za to, czy bodź-
ce do nas docierają i niszczą 
w nas to najgłębsze prag-
nienie, czy też stwarzają ta-
ki klimat, żeby to pragnienie 
dotarło do swojego przed-
miotu: by człowiek w swojej 
największej tęsknocie spot-
kał tego, który jest dla nie-
go. Człowiek sam jest pa-
nem swojego życia, nikt in-
ny. Dlatego troska o modli-
twę łączy się również z tro-
ską o wolność człowieka.
Stąd potrzeba domów mod-
litwy, ale stąd też potrze-
ba, aby te domy Boże za-
pełniały się. Byśmy budując 
kościoły, zapełniali je i tam 
uczyli się, jak się modlić, jak 
dobrze się modlić, jak za-
wsze się modlić. Modlitwa 
wyraża wiarę. Można po-
wiedzieć: kto się nie mod-
li, to znaczy, że nie ma wia-
ry. Kto ma wiarę, tego wia-
ra przekształca się w mod-
litwę – człowiek wierzący 
musi się modlić.

BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI 

Europejskie Gaudeamus w Stalowej Woli

Potrzeba pedagogiki 
katolickiej

Z udziałem niezwykłych gości  
z Polski i Europy 7 października 
br. zainaugurował kolejny rok 
akademicki Wydział Zamiejscowy 
Nauk o Społeczeństwie KUL 
Jana Pawła II w Stalowej Woli. 
Uroczystość wpisała się w 90.  
rocznicę istnienia KUL oraz  
w powstanie nowej specjalności 
pedagogiki katolickiej, wykładanej 
w Stalowej Woli.

Inauguracja rozpoczęła się 
tradycyjnie od uroczystej Mszy 
świętej, tym razem nie w kapli-
cy uniwersyteckiej, ale w ba-
zylice konkatedralnej. Do Sta-
lowej Woli przybyli arcybisku-
pi i biskupi z Czech, Słowacji, 
Ukrainy i Węgier, których przy-
witał gospodarz naszej diece-
zji bp sandomierski Andrzej 
Dzięga. Eucharystii przewod-
niczył bp Laszlo Kiss-Rigo, or-
dynariusz diecezji Szeged-Csa-
nad, przedstawiciel Episkopatu 
Węgier i delegat Prymasa Wę-
gier kard. Petera Erdö. Gość 
z Węgier, składając życzenia, 
przypomniał dokładną, piątą 
rocznicę powołania na stoli-
cę diecezji sandomierskiej ks. 
prof. dr. hab. Andrzeja Dzięgi. 
Episkopat Czech reprezento-
wał przewodniczący KECz abp 
Jan Graubner, metropolita oło-
muniecki, który jednocześnie 

wygłosił wykład inau-
guracyjny o potrzebie 
pedagogiki katolickiej 
w dzisiejszej Europie. 
Ze Słowacji przybył bp 
Stanislav Stolarik, bi-
skup pomocniczy ar-
chidiecezji koszyckiej, 
który w homilii mszal-
nej odwoływał się do 
wspólnych korzeni 
wiary naszych krajów, wyrasta-
jących z postaci świętych Cyry-
la i Metodego oraz do posta-
ci Jana Pawła II – niezwykłego 
apostoła Słowian. Kościół ka-
tolicki na Ukrainie reprezen-
towali ordynariusz diecezji łu-
ckiej bp Marcjan Trofimiak i bp 
pomocniczy diecezji kamienie-
ckiej Jan Niemiec. Wśród przy-
byłych gości nie zabrakło rów-
nież przedstawicieli świata po-
lityki i nauki. Owacyjnie przyję-
ty został Michał Kova, pierwszy 
prezydent niepodległej Słowa-
cji. Otrzymał on od wicemi-
nistra rozwoju regionalnego 
Władysława Ortyla okolicznoś-
ciowy medal z okazji 100-lecia 
Senatu RP. W delegacji z Wę-
gier znaleźli się także wicemar-
szałek Parlamentu oraz rek-
tor Wydziału Teologicznego z 
Szeged dr Gabor Kozma. Ściśle 
współpracujący z WZNoS KUL 
w Stalowej Woli Wydział Peda-
gogiczny Uniwersytetu Katoli-
ckiego w Rużomberku na Sło-
wacji reprezentował jego dzie-
kan ks. prof. dr hab. Aman-

tius Akimjak. Ze świata 
polskiej polityki przy-
byli m.in. były marsza-
łek Sejmu Marek Ju-
rek, minister rozwo-
ju regionalnego Graży-
na Gęsicka z wicemini-
strami pochodzącymi 
z naszego regionu – 
Władysławem Ortylem 
i Jerzym Kwiecińskim, 

parlamentarzyści, wojewodo-
wie, samorządowcy. Prof. dr 
hab. Roman Doktór, prorek-
tor KUL Jana Pawła II, wspo-
mniał podczas inauguracji, że 
uczelnia rozpoczyna dziewięć-
dziesiąty rok działalności. – Ta 
uczelnia jest inna od innych, 
bo jest centrum moralnego 
kształtowania młodych ludzi. 
Bo ma program nauczania opa- 
rty na nauczaniu Kościoła kato-
lickiego i nauce Jana Pawła II.  
Kto wybiera naszą uczelnię, 
dokonuje świadomego wybo-
ru – powiedział rektor. Obec-
nie w stalowowolskiej części 
KUL studiuje ponad 2200 stu-
dentów, z czego połowa na 
studiach dziennych o kierun-
kach ekonomia, prawo, peda-
gogika i socjologia. Obok nich 
pojawią się nowe specjalno-
ści: np. pedagogika katolicka, 
będąca bazą kadr dla 1000 ist-
niejących już w Polsce szkół, 
przedszkoli, placówek wycho-
wawczo-opiekuńczych o cha-
rakterze katolickim. 

KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ

Immatrykulacja 
studentów 
pierwszego 
roku Wydziału 
Zamiejscowego 
Nauk  
o Społeczeństwie 
KUL w Stalowej 
Woli
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We wrześniu te-
go roku Aeroklub 
Stalowa Wola ob-
chodził swoje 50. 

urodziny, chociaż początków je-
go powstania należałoby szu-
kać jeszcze w 1939 roku. Na 
wiosnę tamtego roku Aeroklub 
Rzeczypospolitej Polskiej obie-
cał stalowowolskiemu komiteto-
wi organizacyjnemu dwa szkol-
ne RWD-8. Wybuch wojny prze-
szkodził jednak realizacji te-
go ambitnego przedsięwzięcia. 
Kolejna próba, podjęta w 1946 
roku, również się nie powiod-
ła, ponieważ na lotnisku w Turbi 
nie było hangaru, specjalistów i 
sprzętu lotniczego. 

Skromne początki
Społeczny komitet budowy 

hangaru zawiązał się w 1953 ro-
ku. Jego honorowym przewod-
niczący był wówczas dyrektor 
Huty Stalowa Wola Józef Wańka. 
W skład komitetu weszli rów-
nież Władysław Kółeczko, Mie-
czysław Jedynak, Bolesław Bo-
rowiec, Józef Łastowski,  

Aleksander Podraza i Zbigniew 
Flasza. Budowę hangaru rozpo-
częto 5 maja 1955 roku. Jedno-
cześnie ruszyły przygotowania 
do utworzenia Aeroklubu Stalo-
wa Wola. 

Pierwsze organizacyjne ze-
branie Aeroklubu Robotnicze-
go Stalowej Woli odbyło się 10 
stycznia 1957 roku. W tym też 
dniu wybrano pierwszego pre-
zesa aeroklubu. Został nim Zdzi-
sław Sikorski. Powołano rów-
nież do życia cztery sekcje: sa-
molotową, szybowcową, spado-
chronową i modelarską. Osiem 
miesięcy później, 22 września, 
nastąpiło uroczyste przekaza-
nie aeroklubowi hangaru. W 
1958 roku z kolei stalowowol-
ski aeroklub otrzymał w prezen-
cie od Zarządu Głównego pierw-
sze szybowce: ABC, Żurawia, Ko-
mara, Srokę, Salamandrę i Mu-
chę-100.

Sukces  
za sukcesem
Lata 60. rozpoczęły się od 

zdobycia przez Stanisława Klu-
ka pierwszej w aeroklubie zło-
tej odznaki szybowcowej. Nato-
miast w 1963  

Stalowa Wola dostąpiła zaszczy-
tu organizacji IV Samolotowych 
Mistrzostw Polski w Akrobacji. 
Jednakże dniem szczególnym 
był 2 września 1964 roku. Wte-
dy to właśnie Stanisław Kluk 
ustanowił na szybowcu Bocian 
rekord świata, osiągając średnią 
prędkość 107,8 km/godz pod-
czas przelotu na trójkącie o dłu-
gości 100 km. Dwa lata później 
kolejny sukces – Roman Strabu-
rzyński zostaje mistrzem Polski 
w kategorii modeli silnikowych 
swobodnie latających. 

Rok 1971 także zapisał się 
złotymi zgłoskami w historii 
Aeroklubu Stalowa Wola. Sta-
nisław Kluk został wówczas 
szybowcowym mistrzem Pol-
ski. W następnym roku, 14 ma-
ja, aeroklub wzbogacił się o 
bardzo potrzebny obiekt – no-
woczesny budynek portu lotni-
czego. Dwa miesiące później, 
podczas XIII Szybow-
cowych Mistrzostw 
Świata w Jugosławii, 
Stanisław Kluk zajął 
trzecie miejsce w kla-
sie otwartej. 

W 1987 roku, na swoje 30. 
urodziny, aeroklub otrzymał w 
prezencie od Huty Stalowa Wo-
la balon na ogrzane powietrze. 
Wtedy też utworzono sekcję ba-
lonową. Inicjatorem jej powoła-
nia był Witold Walawski, pierw-
szy pilot balonowy. W tym sa-
mym roku własnością aeroklubu 
stał się również wielozadanio-
wy samolot An-2, który umożli-
wił bardziej efektywne szkolenie 
skoczków spadochronowych. 
Lata 80. zakończyły się wspania-
łym osiągnięciem Witolda Wa-
lawskiego i Romana Rachwal-
skiego. Para ta w 1988 roku na 
balonie „Huta Stalowa Wola” za-
jęła pierwsze miejsce we Wło-
szech podczas międzynarodo-
wych zawodów balonowych. 

Niższe loty
Od stycznia 1990 roku, 

zgodnie z poleceniem 
ministra finansów, 
działalność statutowa 
aeroklubów przestała 
być dotowana 

tekst i zdjęcia 
ANDRZEJ CAPIGA

Budowa lotniska może uratować aeroklub i ożywić region

Skrzydlata wieś

Wilgi  
prezentują 
się wyjątkowo 
okazale

roku 

O Turbi, niewielkiej wsi 
w gminie Zaleszany, nikt 

zapewne by nie słyszał 
gdyby nie lotnisko 

 i aeroklub.
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przez państwo. W stalowowol-
skim aeroklubie zmniejszono 
więc liczbę pracowników eta-
towych i szukano nowych źró-
deł umożliwiających przetrwa-
nie. Wykorzystywano na przy-
kład balon do odpłatnych lo-
tów pasażerskich i reklamo-
wych. Podobno czyniono z sa-
molotami Wilga i An-2. 

Obecnie wielką szan-
są rozwoju aeroklubu, 

zaleszańskiej gminy 
oraz sąsiednich miej-
scowości, w tym i Sta-
lowej Woli, byłaby bu-
dowa w Turbi lotniska 
z prawdziwego zdarze-
nia. Problem tkwi, jak 
zwykle w takich sytu-
acjach, w pieniądzach, 
a konkretnie w ich bra-
ku. Na dobry początek, 

jak twierdzą znawcy 
problemu, należałoby 
zainwestować kilka mi-
lionów złotych. 

Czy Turbia i aero-
klub skorzystają z tej 
szansy, czas poka-
że. Jednego potężne-
go sprzymierzeńca już 
mają – prezydenta Sta-
lowej Woli (patrz son-
da).  

molotami Wilga i An-2. 
Obecnie wielką szan-

są rozwoju aeroklubu, 

a konkretnie w ich bra-
ku. Na dobry początek, 

mają – prezydenta Sta-
lowej Woli (patrz son-
da).  

Budowa lotniska może uratować aeroklub i ożywić region

Skrzydlata wieś
LOTNICZE OKNO 

NA ŚWIAT

ANDRZEJ SZLĘZAK, PREZYDENT 
STALOWEJ WOLI 
– Aeroklub jest 
bardzo ważny 
dla Stalowej Wo-
li. Miasto musi 
się bardziej zaan-
gażować w jego 
rozwój, bo nikt z zewnątrz, 
przynajmniej na razie, nie 
wykazuje lotniskiem zainte-
resowania. Marzy nam się, 
aby w niedalekiej przyszłości 
aeroklub stał się dominują-
cym ośrodkiem lotniczej do-
liny. Piszemy program, któ-
rego celem, już od 2008 r., 
będzie organizowanie wy-
cieczek młodzieży szkolnej 
do aeroklubu. Myślę także 
o uruchomieniu szkoły woj-
skowej kształcącej pilotów i 
mechaników.

STANISŁAW GUŹLA, 
WÓJT GMINY ZALESZANY
– Lotnisko aero-
klubu jest poło-
żone przy dro-
dze krajowej nr 
77. Jest ono wi-
zytówką naszej 
gminy. Jestem pewien, iż w 
niedługim czasie, po wybu-
dowaniu pasa startowego, 
będzie także szerokim ok-
nem na świat, nie tylko dla 
mieszkańców Zaleszan, ale 
także całego stalowowol-
skiego powiatu.

WŁADYSŁAW LEKAN, DYREKTOR 
AEROKLUBU STALOWA WOLA
– Coraz trudniej 
nam działać, po-
nieważ opłaty 
lotniskowe dra-
stycznie wzro-
sły. Nie możemy 
temu podołać. Potrzebne 
jest duże finansowe wspar-
cie z zewnątrz, aby aero-
klub mógł działać tak jak 
dawniej, czyli przed rokiem 
1990, kiedy budżet państwa 
wspierał naszą działalność. 
Wtedy szkoliliśmy masowo 
młodzież. Mimo finanso-
wych kłopotów nasza sekcja 
szybowcowa wyszkoliła w 
tym roku aż 24 pilotów.

Pobyt w kabinie 
był nie lada 
atrakcją

Na dole:
Smukłe 
szybowce
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Artystyczne inspiracje Kraju Kwitnącej Wiśni

Świat, który przeminął
Pejzaże o nieprzemijającym uroku, 
ale rejestrujące przemijający czas 
można oglądać w stalowowolskim 
Muzeum Regionalnym.

Na wystawie przygotowa-
nej wspólnie z Centrum Sztu-
ki i Techniki Japońskiej Mang-
gha „Obraz świata, który prze-
mija” zgromadzono prace Jana 
Stanisławskiego i jego uczniów, 
powstałe z inspiracji modnymi 
w okresie modernizmu wpływa-
mi sztuki japońskiej. Stanisławski 
był jednym z gorących wielbicieli 
dzieł japońskich mistrzów drze-
worytu; obok Feliksa Jasieńskie-
go zgromadził jedną z pokaź-
niejszych kolekcji prac artystów z 
Kraju Kwitnącej Wiśni. Z japoni-
zmem zetknął się w 1885 r. w Pa-
ryżu, podczas swego pierwsze-
go pobytu w ówczesnej stolicy 
sztuki. Lata 80. oraz 90. XIX stu-
lecia to okres odkrywania i naj-
gorętszej fascynacji japońszczy-
zną. Wystawy japońskiej sztuki 
organizowane m.in. przez École 
Nationale des Beaux-Arts czy sa-
mego Vincenta van Gogha przy-
ciągały rzesze zwiedzających. 
Wśród nich na szczególną uwagę 
zasługuje prezentowana w Gale-
rii Durand-Ruel ekspozycja drze-
worytów, w tym ukiyo-e autor-
stwa mistrza tego gatunku Uta-
gawy Hiroshigego. Ukiyo-e, czy-
li „obraz świata, który przemija”, 
pojawił się pod koniec XVII wie-
ku, ewoluując w ciągu następ-
nego stulecia, zyskał nową for-
mę w drzeworytach Katsushiki 
Hokusaia i Utagawy Hiroshige-
go. Przedstawiając widoki kon-
kretnych słynnych miejsc w Ja-
ponii, nawiązywali bezpośrednio 
do natury, uwalniając się jedno-
cześnie od krępujących ram kon-
wencjonalnego malarstwa chiń-
skiego, które przez wieki miało 
niezwykle silny wpływ na sztu-
kę japońską.

Japonizmu Stanisławskiego, 
a co za tym idzie części jego 
uczniów, należy doszukiwać się 
w stosunku do sztuki i natury. 
Modernistyczne hasła „sztuki 
dla sztuki”, dobitnie wyrażone 
przez motto umieszczone nad 

gmachem wiedeńskie-
go towarzystwa „Sece-
sja” – „Każdej epoce jej 
sztuka, sztuce – wol-
ność”, i dążność do jej 
autonomii, znalazły wy-
raziciela w japońskich 
artystach. Ignacy Matuszewski 
pisał w 1900 r. w „Tygodni-
ku Ilustrowanym”, iż „dowiedli 
oni, że nie przedmiot, nie aneg-
dota, nie treść, lecz indywidual-
ność artysty decyduje o piękno-
ści obrazu”. W sztuce upatrywa-
no bowiem „najwyższej syntezy 
bytu”. Nader istotną kwestią był 
wspomniany stosunek do natu-
ry; artysta bowiem miał za za-
danie dotrzeć do istoty przed-
stawianego przedmiotu, odkryć 
jego duszę. Stanisławski osią-
gał to, wprowadzając do swych 
obrazów „symbolizowanie” – 
określenie użyte przez przy-
jaciela i wielkiego admiratora 
malarza Zenona Przesmyckie-
go „Miriama”, który bodaj ja-
ko pierwszy zwrócił uwagę czy-
telników „Chimery” na tę stro-
nę jego twórczości, pisząc: „ca-
ła natura, która żyje duchowo, 

myśli, czuje i w ciągłej 
z człowiekiem, przy-
jaznej lub nieprzyja-
znej, pozostaje komu-
nii. Najdrobniejsze zja-
wisko, najmniejszy wy-
padek pełne są tajem-

niczego znaczenia. Przemawia 
w nich nieskończony, wszystko 
obejmujący byt”. „Miriam”, zna-
jąc doskonale Stanisławskiego, 
z pewnością może być uzna-
ny za wnikliwego znawcę, do-
cierającego do najgłęb-
szych pokładów twór-
czości malarza.

Wpływów malar-
stwa japońskiego na-
leży dopatrywać się 
również w kadrowa-

niu i ujęciu pejzażu. Charakte-
rystyczną cechą dla drzewory-
tów ukiyo-e jest ucięcie obrazu, 
ukazanie wybranego fragmen-
tu przedstawianego przedmio-
tu lub też ujęcie go z szerokiej 
perspektywy ptaka. Te zdoby-
cze japońskich mistrzów moż-
na śmiało zaobserwować w ma-
larstwie Stanisławskiego oraz 
innych artystów, których pra-
ce prezentowane są w stalowo-
wolskim muzeum. Szeroka per-
spektywa „Dniepru” pędzla Sta-
nisławskiego, „Roztopów” Sta-
nisława Czajkowskiego  czy te-
goż samego artysty jakby ucię-
te kadry „Wichru”, „Krzyża w 
Książu Wielkim” oraz „Pejza-
żu zimowego z płotem” Jana 
Bulasa stanowią dobitny przy-
kład inspiracji japońskim drze-
worytem.

Ideą ukiyo-e, wyrażającą się 
już w samej nazwie, było re-
jestrowanie nieustannie zmie-
niającego się świata, ulotnych 
chwil, zjawisk. W tym kierunku 
szła także twórczość Stanisław-
skiego i uczniów z jego klasy 
pejzażu w krakowskiej Szko-
le Sztuk Pięknych, na którą do-
datkowo nałożyły się wpływy 
impresjonizmu. „Malujcie pa-
nowie wieś polską, bo może za 
kilka lat jej nie będzie” – mó-
wił swoim studentom, dosko-
nale widząc, że potomni tyl-
ko na ich obrazach będą mo-
gli zobaczyć bieloną chałupę 
na Woli Justowskiej, ukraińskie 
chutory czy widoki Sandomie-

rza otoczonego łana-
mi złotych zbóż.

Zanurzyć się w ten 
świat będzie można do 
4 listopada br.

MARTA 
WOYNAROWSKA 

Jan Stanisławski, 
Bodiaki, olej 
na płótnie, 
Muzeum 
Narodowe 
w Krakowie

Jan Stanisławski, 
Osty, olej 
na dykcie, 
Muzeum Śląska 
Opolskiego 
w Opolu
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Z Momot do Katynia

Ocalić 
od zapomnienia

68. rocznicę zakończenia 
działań obronnych grupy 
płk. Tadeusza Zieleniewskiego 
uczcili mieszkańcy powiatu 
janowskiego. Przy ołtarzu 
polowym obok kościoła 
pw. Świętego Wojciecha 
w Momotach Górnych 
młodzież z LO im. Porytowego 
Wzgórza z Janowa Lubelskiego 
przygotowała inscenizację 
patriotyczną pt. „Ocalić pamięć”, 
poświęconą żołnierzom polskim, 
pomordowanym przez rosyjskiego 
okupanta. 

Wszyscy uczestnicy spot-
kania, w tym starosta janow-
ski Zenon Sydor i burmistrz 
Janowa Lubelskiego Krzysztof 
Kołtyś, wzięli też udział we 
Mszy świętej za pomordowa-
nych. Był także apel poległych, 
a przed pomnikiem płk. Tade-
usza Zieleniewskiego złożono 
wieńce i wiązanki biało-czer-
wonych kwiatów. Rozstrzyg-
nięty został również konkurs 
historyczny pt. „Śladami prze-
szłości”. Jego laureatem zosta-
ła Marta Startek z janowskiego 
LO. Drugie i trzecie miejsca za-

jęli odpowied-
nio: Marcin 
Zdybel (LO Ja-
nów Lubel-
ski), Bartosz 
Zbiżek (LO Ja-
nów Lubelski) i Andrzej Tokarz 
(Zespół Szkół w Janowie Lu-
belskim). 

Pod koniec września 1939 
roku kilkanaście tysięcy żołnie-
rzy Wojska Polskiego pod do-
wództwem płk. Tadeusza Ziele-
niewskiego podążało na Węgry, 
wykorzystując przestrzeń de-
markacyjną między armią nie-
miecką a sowiecką. Kilka razy 
stoczyli ciężkie potyczki z obie-
ma wrogimi armiami. Niestety, 
pod Domostawą i Momotami 
Górnymi oddziały polskie zo-
stały szczelnie otoczone przez 
Rosjan i Niemców. Sytuacja była 
beznadziejna. Płk Tadeusz Zie-
leniewski wybrał warunki kapi-
tulacji Sowietów. Niestety, Ro-
sjanie nie dotrzymali warun-
ków umowy, przez co około 10 
tysięcy żołnierzy i oficerów do-
stało się do niewoli. Szeregow-
cy trafili do łagrów, z których 
ocaleli jedynie nieliczni dzięki 
ucieczce z transportu. Oficerów 
wymordowali funkcjonariusze 
NKWD w Katyniu, Charkowie 
innych miejscach kaźni. 

ANDRZEJ CAPIGA

Inscenizacja 
patriotyczna 
w wykonaniu 

janowskiej 
młodzieży
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Informacja o tym, że prezydent Lech Kaczyński podpisał, 
przyjętą na początku września przez Sejm, ustawę przy-

wracającą coroczną waloryzację rent i emerytur z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, zupełnie zaginęła w przedwybor-
czej bitwie politycznej. A przecież o tę ustawę „Solidarność” 
walczyła od blisko pięciu lat. Dokładnie od czasu, kiedy SLD-
-owski minister finansów „zreformował” system waloryzacji. 
Wydawało się zatem, że dla wielkiej części naszych emery-
tów i rencistów dzień, w którym prezydent podpisał ustawę, 
będzie dniem niezwykle radosnym. Walka wyborcza okazała 
się jednak tak wielkim hitem dla mediów elektronicznych i 
prasy, że nawet ta dobra dla milionów Polaków wiadomość 
trafiła jedynie na ekonomiczne strony gazet i do telewizyj-
nych kanałów biznesowych.

Historię walki o zmianę ustawy o rentach i emeryturach 
z FUS przypomniał mi Michał Mycek z Tarnobrzega, wi-

ceprzewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów 
i Rencistów NSZZ „Solidarność”, który brał udział w posie-
dzeniach Komisji Trójstronnej, w której spotykają się przed-
stawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych. 
Mówił o pomysłach rządu Millera, które stały się prawdziwą 
osią sporu pomiędzy członkami komisji. Stwierdził, że pro-
pozycje ówczesnego ministra finansów Jerzego Hausnera, 
aby waloryzację emerytur i rent przeprowadzać co pięć lat, 
„Solidarność” uznała nie tylko za przejaw arogancji władzy, 
ale i całkowitej nieznajomość realiów życia tej warstwy spo-
łeczeństwa, która została zmuszona przejąć na siebie lwią 
część kosztów transformacji z początku lat 90. ubiegłego 
wieku. – Powiedziałem wtedy panu Hausnerowi, że świado-
mie dąży do opóźnienia waloryzacji, bo wie, że część eme-
rytów, choćby z racji wieku, po prostu nie dożyje wzrostu 
świadczeń z FUS. Myśmy na Komisji Trójstronnej dosłownie 
kłócili się z ministrem, bo nasze racjonalne argumenty zu-
pełnie do niego nie trafiały. W końcu zgodził się na rewalo-
ryzację co trzy lata, jeśli skumulowana inflacja będzie w tym 
czasie mniejsza niż pięć procent. Wiedzieliśmy jednak, że i 
ta propozycja jest dla ludzi krzywdząca – przypominał mi 
Michał Mycek. 

Tarnobrzeski związkowiec to ostatni „dinozaur z 
Solidarności” z naszego regionu, który jeszcze do niedaw-

na uczestniczył w najpoważniejszych debatach dotyczących 
problemów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także radykalnej 
zmiany systemu waloryzacji rent i emerytur. Wspominając 
posiedzenia Krajowego Sekretariatu „S”, a później obrady 
Komisji Trójstronnej, mówi, że do opinii publicznej docierała 
tylko niewielka część z tego, o czym dyskutowali – zwykle 
bardzo burzliwie – związkowcy z przedstawicielami rządu i 
pracodawców. Dlatego bardzo się cieszy, że na koniec jego 
związkowej działalności Sejm uchwalił, a prezydent RP pod-
pisał nową ustawę. To taki mały pomnik dla upartego związ-
kowca z odległej prowincji.

Radość z sukcesu


KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Wbrew pozorom  
nie jest tak łatwo zostać 
ministrantem, dobrym 
ministrantem – stwierdza 
Stanisław Ciba, który  
już 16 lat pełni posługę  
w ramach Liturgicznej 
Służby Ołtarza.

Koledzy zachęcili 
mnie, abym poszedł na 
spotkanie ministrantów 
– opowiada. – Spodoba-
ło mi się i tak trwa to już 
kilkanaście lat. Stanisław 
Ciba dzięki zaangażowa-
niu i nienagannej posta-
wie w ciągu swej kilku-
nastoletniej posługi do-
służył się tytułu ceremo-
niarza, będącego najwyż-
szym stopniem Liturgicz-
nej Służby Ołtarza.

Co to jest LSO?
– Głównym zada-

niem chłopców, zdecy-
dowanie rzadziej dziew-
cząt, należących do Li-
turgicznej Służby Ołta-
rza jest posługiwanie 
podczas nabożeństw 
oraz czytanie Słowa 
Bożego – mówi Stani-
sław Ciba. – Czyli, mó-
wiąc najprościej, są to 
ministranci oraz lekto-
rzy. – Zadanie tej grupy 
wbrew pozorom niesie 
ze sobą dużą odpowie-
dzialność – stwierdza 
ks. Marek Rusak, od 10 
lat pełniący funkcję die-
cezjalnego duszpasterza 
LSO. – Jej postawa, po-
sługa, zachowanie po-
winny wiernym umożli-
wić głębokie przeżywa-
nie liturgii Mszy św. czy 
innych nabożeństw.

Formacja
Temu zada-

niu służy forma-
cja członków 
LSO, prowadzona 
na poziomie pa-
rafialnym, deka-
nalnym oraz die-
cezjalnym. – Mi-
nistranci muszą 
odbywać systematyczne 
spotkania formacyjne – 
mówi ks. Rusak – ale takie 
z prawdziwego zdarzenia. 
Bez nich nie zaistnieje au-
tentyczna ministarntura. 

Formacja trwa przez 
cały czas przynależności 
do LSO. Szczególne miej-
sce zajmują w niej reko-
lekcje połączone z wypo-
czynkiem – Wakacje z Bo-
giem oraz zimowiska mi-
nistranckie, które najczęś-
ciej odbywają się w domu 
rekolekcyjnym w Radomy-
ślu nad Sanem. – Grupa 
ministrantów z parafii pw. 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Tarnobrzegu na 
letni odpoczynek wyjeż-
dża także do Lubaszowej 
koło Tarnowa do ośrodka 

prowadzonego 
przez  redempto-
rystów – dodaje 
Stanisław Ciba.

Swoistą for-
macją są różne-
go rodzaju za-
wody sportowe, 
które dostar-
czają nie tylko 
rozrywki, emo-

cji, ale również uczą za-
sad fair play. – Zapewnie-
nie chłopcom rozrywki, 
zwłaszcza w formie ulu-
bionych zabaw, jak np. 
gra w piłkę nożną, teni-
sa, jest bardzo ważne – 
mówi ks. Marek Rusak. 
– Uczą się zdrowej ry-
walizacji, ale również ze-
społowego działania i od-
powiedzialności za swych 
kolegów z drużyny. Du-
żą popularnością od kil-
ku lat cieszą się Diece-
zjalne Mistrzostwa Mini-
strantów w Piłce Nożnej o 
Puchar „Gościa Niedziel-
nego” oraz Halowe Mi-
strzostwa w Piłce Nożnej. 
– W ich organizacje bar-
dzo mocno zaangażował 
się ks. Rafał Olszówka – 

informuje ks. Rusak – któ-
remu jestem za to ogrom-
nie wdzięczny.

Od ministranta 
do ceremoniarza
– Formacja połączona 

jest jednocześnie ze zdo-
bywaniem kolejnych stop-
ni ministranckich – mó-
wi ks. Marek Rusak. W ra-
mach Dekanalnych Szkół 
Lektorów, prowadzonych 
przez duszpasterzy dzieci 
i młodzieży w każdym de-
kanacie, odbywają się co-
sobotnie spotkania, pod-
czas których uczestnicy 
zgłębiają swą wiedzę z za-
kresu Biblii, liturgiki, du-
chowości oraz fonetyki. – 
Zajęcia z wymowy często 
prowadzą zaprzyjaźnieni 
z nami poloniści – dodaje 
diecezjalny duszpasterz.

– Zdobycie kolejne-
go stopnia – animato-
ra jest możliwe po speł-
nieniu kilku warunków 
– mówi Stanisław Ciba, 
który przeszedł wszyst-
kie szczeble „ministran-
ckiej kariery” – z których 
najistotniejszym jest po-
zytywne zaliczenie dwu-
letniego kursu prowadzo-
nego w ramach Diecezjal-
nej Szkoły Animatorów w 

Radomyślu nad Sanem. 
– Szkoła funkcjonuje od 
1999 r. Obecnie prowa-
dzi ją ks. Adam Stacho-
wicz – informuje ks. Ru-
sak. – Posyłamy do niej 
chłopców, najczęściej lek-
torów, będących już ucz-
niami szkół średnich, cie-
szących się dobrą opinią i 
posiadających zmysł orga-
nizacyjny. W pierwszym 
roku przechodzą forma-
cję teoretyczno-praktycz-
ną, w drugim zaś odbywa-
ją praktyki w swoich pa-
rafiach. Po pozytywnym 
ukończeniu kursu kandy-
daci otrzymują podczas 
wielkoczwartkowej litur-
gii w sandomierskiej ka-
tedrze z rąk księdza bi-
skupa krzyż animatorski. 
Od tej pory do ich zadań 
należy prowadzenie grup 
ministranckich w parafii, 
pomoc księdzu w przy-
gotowaniu oprawy litur-
gicznej większych uroczy-
stości.

– Formacja w Diece-
zjalnej Szkole Ceremonia-
rza, istniejącej od 7 lat, 
trwa rok – mówi Stani-
sław Ciba. – Ceremoniarz 
parafialny odpowiada za 
sprawną organizację oraz 
przebieg oprawy liturgicz-
nej nabożeństw, zwłasz-
cza tych specjalnych, jak 
np. podczas wizytacji bi-
skupich czy uroczystości 
Wielkiego Tygodnia.

– Podczas tegorocz-
nej inauguracji roku aka-
demickiego w naszym 
Wyższym Seminarium 
Duchownym rozpozna-
łem wśród najmłod-
szych roczników alum-
nów wiele twarzy zna-
nych mi ze spotkań mi-
nistranckich. Można po-
wiedzieć, że ministran-
tura to swego rodzaju 
furtka prowadząca do 
kapłaństwa – stwierdza  
ks. Marek Rusak.

MARTA WOYNAROWSKA

PANORAMA DUSZPASTERSTW 
Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Sandomierskiej
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Każdego roku 
ministranci  
i lektorzy  
z całej diecezji 
tworzą asystę 
liturgiczną  
na Świętym 
Krzyżu podczas 
Dnia Młodzieży


