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SANDOMIERSKI
ANDRZEJ CAPIGA

redaktor wydania

W kościele pw. św. Barbary 
w Tarnobrzegu, w ramach 
wielkopostnej trasy akustycznej, 
odbył się koncert zespołu 
2 Tm 2,3, potocznie nazywanego 
Tymoteuszem. 

„Tymoteusz” jest zespołem 
o dwóch obliczach muzycznych. 
Jedno, ciężko rockowe, drugie 
akustyczne. Trasa wielkopostna, 
zorganizowana już po raz trze-
ci, przedstawia zespół od tej bar-
dziej refleksyjnej, akustycznej 
strony. Na scenie, a dokładnie 
przy ołtarzu, wystąpiło 15 mu-
zyków, bowiem zespół wsparty 
został przez sekcję instrumen-
tów dętych i smyczkowych. Pro-
gram koncertu składał się głów-
nie z utworów, które pojawiły się 
na najnowszej, piątej premiero-
wej płycie zespołu, zatytułowa-
nej „dementi”. Muzycznie czę-
sto sięgano po klimaty etniczne, 
tekstowo dominowały psalmy z 
Pisma Świętego. Widzowie nie 
usłyszeli tylko tytułowego utwo-
ru instrumentalnego.

– W utworach z naj-
nowszej płyty można się 
spodziewać niesamowi-
tego bogactwa słowa. 
Polecam, żeby wsłuchać 
się w to, o czym śpiewa-
my – powiedział gitarzy-
sta zespołu, Robert Drę-
żek. – Jest dużo teks-
tów, które mówią o ży-
ciu człowieka, o kondycji ducho-
wej, wsłuchując się w nie, moż-
na zastanowić się, na jakim eta-
pie życia człowiek jest.

Podczas tarnobrzeskiego kon-
certu, entuzjastycznie przyjętego 

przez publiczność, moż-
na było nabyć płytę „de-
menti”, która oficjalną 
premierę będzie mieć w 
marcu. Fani zespołu bę-
dą zapewne ukontento-
wani wiadomością, że 
jeszcze w tym roku nale-
ży oczekiwać wydawni-
ctwa DVD. Zorganizowa-

ny został przez Fundację „Świat-
ło-Życie” koncert był bezpłatny, 
tylko wolontariusze przed świąty-
nią zbierali wolne datki na statu-
tową działalność Fundacji.
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Członkowie 
zespołu 2 Tm 2,3
– od lewej: Tomasz 
Budzyński, 
Dariusz 
Malejonek
i Robert 
Friedrich

Było akustycznie i refleksyjnie

Zagrał „Tymoteusz”

ZA TYDZIEŃ
  Widzenie rękami – o chłop-

cu, który wygrał walkę ze 
śmiertelnym wrogiem

   Przedstawimy parafię z 
Rudnika-Stróży, której pro-
boszcz był kapelanem wło-
skich harleyowców.

Kilka cieplejszych dni spowodowało, 
że wrócił niczym bumerang problem 

wypalania traw. Tylko w ciągu kilkunastu 
ostatnich dni straż pożarna była wzywa-
na do kilku groźnych pożarów wywoła-
nych przez niefrasobliwych i lekkomyśl-
nych podpalaczy, m.in. w Gorzycach czy 
w Tarnobrzegu. Sprawca podpalenia w 
Gorzycach został ujęty przez policję i te-
raz będzie musiał drogo zapłacić za swą 
nieodpowiedzialność. Jak widać, apele 
strażaków, ekologów, a nawet duszpa-
sterzy trafiają w próżnię. Dla wygody lub 
rozrywki zabija się przyrodę: zwierzęta, 
roślinność, ziemię, a czasem nawet lu-
dzi. Nie pomagają nawet groźby nakłada-
nia kar, w tym również utraty dopłat unij-

nych. Co jeszcze musi 
się stać, by ten proceder 
zaniknął?

  MW

Płonące 
łąki pod 
Tarnobrzegiem
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Bieda niejedno ma imię.
I biednych wciąż przyby-

wa; w samej tylko Stalowej 
Woli z pomocy różnych 
stowarzyszeń, organizacji 
i instytucji korzysta prawie 
co dziesiąty mieszkaniec! 
I nie chodzi tutaj tylko o 
świadczenia pieniężne, 
aczkolwiek bardzo ważne; 
trudna sytuacja wynika 
także z ich niezaradności, 
związanej ze znalezieniem 
pracy. Bieda nierzadko pro-
wadzi do rozbicia rodzin, 
a dzieci trafiają do domu 
dziecka lub ochronki. O 
tym wszystkim piszemy na 
stronach IV i V w artykule 
„Oblicza biedy”.   
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Ekumenicznie za zmarłych

Wskazówki dla alumnów

ŚWIĘTY KRZYŻ. Ekume-
niczna modlitwa za zmar-
łych zgromadziła wiernych w 
najstarszym sanktuarium w 
Polsce przy relikwiach Drzewa 
Krzyża Świętego. W czasie 

spotkania abp Szymon prze-
wodniczył panichidzie, pra-
wosławnemu nabożeństwu za 
zmarłych. Liturgię wzbogacił 
chór parafii prawosławnej z 
Kielc. 

SANDOMIERZ. Dekanalne 
spotkanie ruchów i stowa-
rzyszeń katolickich w ramach 
przygotowań do nawiedzenia 
diecezji przez Matkę Bożą w 
kopii jasnogórskiej ikony od-
było się w Sandomierzu 27 lu-
tego br. Mszy św. w bazyli-
ce katedralnej przewodniczył 
bp Edward Frankowski. Ksiądz 
dziekan Józef Śmigiel podzię-

kował bp. Frankowskiemu za 
okazywaną pomoc w przygoto-
waniu rodzin parafii na spotka-
nie z Matką Bożą podczas na-
wiedzenia oraz złożył życze-
nia w przededniu 19. rocznicy 
święceń biskupich. Spotkanie 
w Sandomierzu zakończyło 
cykl spotkań wspólnot dekanal-
nych w ramach przygotowań 
do maryjnego nawiedzenia.

Spotkanie wspólnot dekanalnych

SANDOMIERZ. Spotkanie z dr. 
Antonim Ziębą, działaczem pro 
life, odbyło się w auli Wyższego 
Seminarium Duchownego w 
Sandomierzu. Antoni Zięba 
przekazał alumnom wiele cen-
nych wskazówek do wykorzy-
stania w przyszłej pracy dusz-
pasterskiej, odpowiadał na pyta-

nia oraz ofiarował materiały na-
ukowe na temat ochrony życia. 
Antoni Zięba został wyróżnio-
ny nagrodą Fundacji Jana Pawła 
II za działalność pro life, meda-
lem Senatu RP za obronę życia 
oraz medalem Komisji Edukacji 
Narodowej za zasługi dla oświa-
ty i wychowania.

Złote gody

PYSZNICA. Osiem par świę-
towało w gminie Pysznica zło-
te małżeńskie gody. 50 lat prze-
żyli wspólnie Aniela i Bronisław 
Wasągowie, Stefania i Józef 
Mikrusowie, Genowefa i 
Stanisław Mikrusowie, Stani-
sława i Wojciech Łopaciuchowie 
(Pysznica), Genowefa i Rudolf 
Ziarnowie, Helena i Augustyn 

Drozdowie, Stefania i Jan Pale-
niowie (Jastkowice) oraz Maria 
i Józef Ślusarczy (Kłyżów). 
Uroczystość wręczenia ju-
bilatom pamiątkowych me-
dali „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie” odbyła się w 
Domu Kultury w Pysznicy, a 
uświetnił ją Zespół Ludowy 
„Pyszniczanie”.
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Zespół Ludowy „Pyszniczanie” uświetnił złote gody
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Wieczór biblijny
TARNOBRZEG. Członkowie 
i sympatycy Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Tarnobrzegu uczest-
niczyli w wieczorze celebracji 
Słowa Bożego – jednej z form 
działalności Polskiego Dzieła 
Biblijnego im. Jana Pawła II. 
Rozpoczęła go Msza św. w sank-
tuarium Matki Bożej Dzikowskiej 
z udziałem ks. dr. Romana 
Sieronia, diecezjalnego modera-

tora Dzieła. Tym razem mode-
lową homilię biblijną opartą na 
tekstach perykopy o uzdrowie-
niu opętanego (Mk 5,1–20) wy-
głosił o. Stanisław Przepierski OP. 
Później w sali KIK moderator 
Dzieła Biblijnego wygłosił wy-
kład, „Recepta na szczęśliwe mał-
żeństwo i rodzinę na podstawie 
1 Listu do Koryntian św. Pawła 
Apostoła”. 

Sandomierzanie Roku 2007
SANDOMIERZ. Marek Ro- 
żek, wicedyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomicznych, został 
wybrany na Sandomierzanina 
Roku 2007, zaś tytuł Nadzieja 
Sandomierza 2007 przypadł 
Aleksandrze Nowosad, uczenni-
cy Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w San-
domierzu. Uroczystość wręcze-
nia tytułów, dyplomów i nagród 

odbyła się 26 lutego 2008 roku 
w sandomierskim ratuszu. 
Konkurs jest ogłaszany z ini-
cjatywy Klubu Miłośników 
Sandomierza. O nadaniu ty-
tułu decydowała kapitu-
ła, w skład której wchodzą 
członkowie zarządu Klubu 
Miłośników Sandomierza oraz 
laureaci poprzednich edycji 
konkursu.

Sandomierz w fotografii
SANDOMIERZ. Na rynku po-
jawił się album fotograficzny 
„Sandomierz” wyda-
ny przez wydawnic-
two Bosz. Jest to dru-
gie, poprawione wyda-
nie albumu, w którym 
znajdziemy przepięk-
ne fotografie autorstwa 
Piotra Witosławskiego 
oraz zdjęcia dwóch 

sandomierzan: Wojciecha Marca 
i Leszka Podeszwy. Album opa-

trzony jest tekstem 
Olgierda Budrewicza. 
Album można już na-
być za pośrednictwem 
sklepu wysyłkowe-
go wydawnictwa Bosz. 
Wkrótce album będzie 
dostępny także w księ-
garniach.AN
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Aleksandra Nowosad, uczennica 
Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących  
w Sandomierzu, prezentuje 
specjalny dyplom z tytułem 
„Nadzieja Sandomierza 2007”

Prezes Klubu Miłośników 
Sandomierza Andrzej Krzemiński 
(z lewej) wraz z tegorocznym 
laureatem konkursu w kategorii 
„Sandomierzanin Roku 2007” 
– Markiem Rożkiem
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Ku istocie rzeczy

OTWARCI NA ŁASKĘ
– Pragnienia 
ludzkie nie są 
złe, ale stają się 
wtedy złe, kie-
dy są celem sa-
me w sobie. A 
jakże często tak 
właśnie grzeszy-

my. Zapominamy wtedy, że 
miłość miłującego nas Boga 
jest większa niż wszystkie na-
sze pragnienia. I że to, co by-
śmy zbudowali, idąc za impul-
sem naszych pragnień, jest ni-
czym wobec tego, co zbudu-
jemy wtedy, kiedy się odda-
my łasce – miłości Boga, któ-
ry chce nam dać pełnię nasze-
go człowieczeństwa. I to wła-
śnie jest istotą naszego życia 
chrześcijańskiego. Stajemy 
się chrześcijanami naprawdę 
wtedy, kiedy nasze wszyst-
kie pragnienia oddamy łasce. 
Kiedy nasza miłość odda się 
Temu, który nas „pierwszy 
umiłował”. Czemu tak wielu 
chrześcijan tak rzadko podda-
je się dynamicznemu kierow-
nictwu łaski tak obficie rozda-
wanej nam przez Chrystusa w 
Eucharystii? Czemu nie stać 
nas na tę wymianę, żeby swo-
je oddać Chrystusowi?
Jeśli bowiem nawet często 
chodzimy do spowiedzi, ale 
w pełni się nie poprawiamy, 
nie nawracamy, już bezpow-
rotnie nie odwracamy się od 
grzechu ku Chrystusowi, nie 
wchodzimy na nową dro-
gę, na drogę Chrystusową, 
choćby to była droga krzy-
żowa – to dlatego, że nie uj-
mujemy aktu spowiedzi w 
kontekście cudu wskrzesze-
nia Łazarza. Często poprze-
stajemy na wyliczaniu grze-
chów, a zapominamy, że oto 
przyrzekliśmy, iż skoro nas 
wskrzesi z martwych, umrze-
my dla samych siebie i na-
prawdę uwierzymy w Tego, 
który nas miłuje i jest obec-
ny w Eucharystii. Uwierzymy 
naprawdę, to znaczy: zoba-
czymy, że odpuszczone grze-
chy stają się szczęśliwą wi-
ną – jak będziemy śpiewać w 
Wielką Sobotę.

BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI 

Czuję, że zbliżyłam się do Jezusa

Rekolekcje wielkopostne
Dla młodzieży Katolickiego 
Gimnazjum i Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. św. 
Jadwigi Królowej w Sandomierzu 
to czas modlitwy i intensywnych 
zajęć połączonych z umacnianiem 
wspólnot klasowych oraz  
z rekreacją.

Wszystkie klasy wraz ze swo-
imi wychowawcami i nauczyciela-
mi przeżywały je jednocześnie od 
12 do 15 lutego w czterech miej-
scowościach. W tym roku reko-
lekcje dla maturzystów poprowa-
dził w Przemyślu ks. Paweł Ko-
chaniewicz – dyrektor Szkół Ka-
tolickich z Nowego Sącza. Kla-
sy drugie przeżywały je w Tur-
nie k. Białobrzegów Radomskich 
pod duchowym przewodnictwem  
ks. Sławomira Kaweckiego (sa-
lezjanina) prowadzącego portal 
www.muzyka.bosko.pl. Czas re-
kolekcji dla klas pierwszych to wy-
jazd do Rzeszowa i spotkania re-
kolekcyjne z ks. Grzegorzem Głą-
bem – doktorantem polonistyki 

(KUL). Z klasami gimna-
zjalnymi wyjechał do Du-
biecka k. Przemyśla i tam 
prowadził dla nich reko-
lekcje prefekt KG i KLO w Sando-
mierzu ks. Krzysztof Nowak.

– Okres rekolekcji był napraw-
dę niezwykłym czasem, w któ-
rym chyba każdy z nas przeżył coś 
wyjątkowego, co uczyni go lep-
szym człowiekiem – mówi Angeli-
ka Ciach uczennica klasy II KLO. – 
Dzięki chwilom spędzonym na re-
kolekcjach czuję, że zbliżyłam się 
do Jezusa i że jest On moim Przy-

jacielem, który pomoże 
mi przetrwać wiele nie-
powodzeń i trudności.

Podobnie rekolekcje 
wspomina Ewa Sudoł, również 
uczennica klasy II: – Cieszę się, że 
pośród tematów, na jakie rozma-
wialiśmy, były problemy współ-
czesnej młodzieży, z którymi my, 
młodzi, często  nie potrafimy so-
bie poradzić. Ale rekolekcje to nie 
tylko praca nad sobą – dodaje. – 
To także i świetna zabawa i czas 
głębokich przemyśleń...

S. GRAŻYNA CHROBAK

W Zespole Szkół w Jeżowem 
gościł Mirosław Osowski – sta-
lowowolski twórca, członek 
rzeszowskiego oddziału ZLP, 
autor sześciu książek. To było 
już kolejne jego spotkanie z 
młodzieżą tej szkoły.

Tym razem zostało ono zorga-
nizowane w klasie polonistycznej, 
a brały w nim udział dwie pierw-
sze klasy licealne. Dwugodzinne 
spotkanie było lekcją literatury 
i najnowszej historii. Dociekliwe 
pytania uczniów dotyczyły prze-
mian ustrojowych 
i losów ludzi ży-
jących w dawnym 
systemie. Miro-
sław Osowski po-
dejmuje ten temat 
w swojej powieści 
„Domki z kart”.

Spotkanie prowadził poloni-
sta Zespołu Szkół w Jeżowem i 
także twórca – Ryszard Mścisz. 
Przy okazji promowano ostatnią 
książkę Mirosława Osowskiego „Z 
nieba do piekła”. Ryszard Mścisz 
zaprezentował własną recenzję 
książki, która zresztą jako „Posło-
wie” w powieści prozaika ze Sta-
lowej Woli została zamieszczo-
na. W jakiejś mierze recenzent 
zrewanżował się autorowi, albo-
wiem kilkanaście dni wcześniej 
w czasie promocji tomiku Ryszar-

da Mścisza „Roześnienie” w Jeżo-
wem role obu twórców były od-
wrotne.

Pobyt przy tablicy w klasie 
nie był dla Mirosława Osow-
skiego nowością, wszak przez 
wiele lat był nauczycielem i dy-
rektorem szkoły, a spotkań z 
młodzieżą także odbył niema-
ło. Mirosław Osowski od 2002 
roku regularnie wydaje w każ-
dym roku nową książkę, więc 
pytania dotyczyły także nowe-
go dzieła twórcy, które ukaże 
się w 2008 roku. Okazało się, 
że będzie to powieść dotycząca 
przełomu roku 1989 i lat 90., a 
miejscem akcji będzie Stalowa 
Wola. Twórcę pożegnały bra-
wa, a kolejna książka Mirosła-
wa Osowskiego trafiła do szkol-
nej biblioteki Zespołu Szkół w 
Jeżowem. AC

Spotkanie uczniów jeżowskiego LO z literatem

Pisarz przy tablicy

Uczestnicy 
rekolekcji 

Mirosław 
Osowski 
podczas 

spotkania 
Zespołu Szkół 

uczniów  
w Jeżowem
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Mają różne problemy, 
nie tylko natury fi-
nansowej. Niektórzy 
nie radzą sobie z 

prowadzeniem gospodarstwa 
domowego czy też wychowywa-
niem dzieci. 

– Pracownicy socjalni – mó-
wi Maria Brzezińska, zastępca dy-
rektora Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Stalowej Wo-
li – zwracają na te sprawy szcze-
gólną uwagę. Rozmawiają z pod-
opiecznymi, kontaktują ich, gdy 
zachodzi taka potrzeba, z różny-
mi fachowymi placówkami, pro-
ponują działania terapeutyczne. 
W ostateczności pomagamy im fi-
nansowo. 

Stalowowolski MOPS, podob-
nie jak inne placówki tego ty-
pu, ma ograniczone fundusze.  
W ubiegłym roku ośrodek po-
mógł jednak aż 2361 rodzinom, 
czyli 6192 osobom (oznacza to, 
że prawie co dziesiąty mieszka-
niec hutniczego grodu jest w po-
trzebie). Liczba ta utrzymuje się 
na tym samym poziomie od kilku 
lat; wiele osób wyjechało wpraw-
dzie za granicę, ale szybko przy-
byli nowi.

Na pomoc finansową MOPS 
wydał w 2007 roku ponad 1 mln 
138 tys. złotych (zasiłki stałe plus 
specjalistyczne usługi psychia-
tryczne). Prawie 4 mln złotych 
(pieniądze z budżetu państwa i 
miejskiej kasy) ośrodek przezna-
czył z kolei na zasiłki okresowe 

oraz usługi opiekuńcze. 
Dodatkowa suma, oko-
ło 1,9 mln złotych, wy-
datkowana została nato-
miast na dożywianie ro-
dzin. 

Bezpośrednia po-
moc, czy to finanso-
wa, czy też rzeczo-
wa, to ostateczne wyj-
ście. Pracownicy socjal-
ni, przy MOPS Stalowa 
Wola jest ich 27, stara-
ją się zainteresować podopiecz-
nych kursami dokształcającymi, 
które mogą być im pomocne w 
zdobyciu nowych umiejętności 
i kwalifikacji. Ośrodek prowa-
dzi na przykład Klub Integra-
cji Społecznej dla osób pozo-
stających bez pracy. Członko-
wie klubu, całe rodziny, zawie-
rają z MOPS kontrakt, w któ-
rym zobowiązują się do wyko-
nania pewnych zadań na rzecz 
własnej rodziny. Nagrodą są do-
datkowe świadczenia finanso-
we. Oprócz tego podpisujący 
kontrakt otrzymują darmową 
pomoc prawną, psychologiczną 
i pedagogiczną.

Bezbronne ofiary

Trudna sytuacja ro-
dzin najbardziej odbi-
ja się, niestety, na dzie-
ciach, które, w skrajnych 
oczywiście przypadkach, 
znajdują schronienie 
w domach dziecka lub 
ochronkach. 

W domu dziecka w 
Stalowej Woli drugi dom 
znalazło obecnie 39 dzie-

ci – od urodzenia do pełnoletnio-
ści. Pochodzą one w większości 
z patologicznych rodzin, często 
niepełnych, ich rodzice nierzadko 
żyją w konkubinacie. Dzieci od-
dają też samotne matki. Źródłem 
największego nieszczęścia w ta-
kich rodzinach jest, i nie odkrywa-
my tutaj Ameryki, nadużywanie 
przez rodziców alkoholu. Dzie-
ci, które trafiają do stalowowol-
skiego domu dziecka, na szczę-
ście nie są dotknięte przemocą fi-
zyczną; z reguły są jednak bardzo 
zaniedbane.

– Zauważamy jednak u na-
szych podopiecznych – mówi Ja-
dwiga Stępniewska, dyrektorka 

domu dziecka w Stalowej Woli – 
bardzo dużo agresji. Z pewnością 
były nieraz jej świadkami w ro-
dzinnym domu. Mocne słownic-
two nawet u najmłodszych dzie-
ci wskazuje, że doskonale pozna-
ły one różne sposoby stosowania 
przemocy!

Na oddanie dziecka do 
ochronki lub domu dziecka decy-
dują się z reguły rodzinny nie tyl-
ko patologiczne, ale, co się naj-
częściej ze sobą ściśle łączy, rów-
nież ubogie. Ich jedynym źródłem 
dochodu jest renta lub zasiłek. 
Czasami i nawet tego nie ma. Ro-
dziny te to stali klienci pomocy 
społecznej. Nierzadko zdarza się, 
iż pozbywanie się dzieci z domu 
w niektórych rodzinach stało już 
dziedziczne – zwyczaj ten prze-
chodzi bowiem z pokolenia na 
pokolenie.

Los tych dzieci jest oczywi-
ście nie do pozazdroszczenia. Na 
szczęście są ludzie, którzy albo 
wspomagają je finansowo, płacąc 
na przykład za czesne w szkole 
lub na studiach, albo też zostają 
dla nich rodzinami zastępczymi; z 
domu dziecka w Stalowej Woli do 

Prawie co dziesiąty mieszkaniec Stalowej Woli korzysta z pomocy społecznej!

Oblicza rodzinnego kryzysu
Zdecydowana większość 

rodzin korzystających  
z pomocy zalicza się  

do trudnych.

tekst 
ANDRZEJ CAPIGA, 

MARTA WOYNAROWSKA 

Dzieci  
i młodzież w 
stalowowolskiej 
„Ochronce” 
znalazły 
spokojną 
przystań. 
Na zdjęciu 
podopieczni 
podczas występu 
na rzecz 
sponsorów
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rodzin zastępczych trafiło w ubie-
głym roku 16 podopiecznych.

Kiedy próg został 
przekroczony
Znaczącym problemem, z któ-

rym boryka się – jak wynika ze 
statystyk – niemała liczba rodzin, 
jest przemoc domowa. Z badania 
przeprowadzonego przez TNS 
OBOP w październiku ubiegłe-
go roku wynika, że doświadczy-
ło jej 36 procent badanych. W 
zdecydowanej większości ofiara-
mi przemocy są kobiety – 58 pro-
cent oraz dzieci do 13. roku życia 
– 24 procent, zaś jej sprawcy w aż 
96 procentach to mężczyźni.

– Trafiają do nas przede 
wszystkim kobiety, czasami bę-
dące w stanie silnego wzburze-
nia – mówi Irmina Wójcik-Gron-
czewska, psycholog w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Tarnobrzegu. – Dlatego 
przed rozpoczęciem rozmowy 
staramy się je uspokoić, tak by 
mogły w miarę spokojnie i lo-
gicznie myśleć. Wówczas przy-
stępujemy do zbudowania tzw. 
planu bezpieczeństwa, polega-
jącego na ustaleniu dalszego po-
stępowania, znalezienia instytu-
cji mogących pomóc w zaistnia-
łej sytuacji.

– Czasami przychodzą tyl-
ko raz, ale najczęściej po pierw-
szej wizycie następuje dru-
ga – stwierdza Aga-

ta Jurkowska, pedagog w Punk-
cie Interwencji Kryzysowej w Tar-
nobrzegu – zwłaszcza wówczas, 
gdy dochodzi do rękoczynów wo-
bec dzieci, gdy sprawca przemo-
cy przekroczy pewien próg. Zda-
rza się, iż do ponownej wizyty u 
nas popycha jakieś traumatycz-
ne przeżycie, doświadczenie. Pa-
rę razy zjawiły się u nas kobie-
ty z dziećmi, szukające schronie-
nia, gdyż zmuszone były uciekać 
z domu przed pijanym, rozwście-
czonym mężem.

Dla tych osób PIK dysponu-
je hostelem mającym dostęp do 
kuchni, w którym mogą przeby-
wać przez trzy miesiące. W tym 
czasie kobiety mogą liczyć na po-
moc materialną, finansową, jak 
i psychologiczną ze strony Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie.

Z prośbą o pomoc do Punk-
tu Interwencji Kryzysowej zgła-
szają się osoby borykające się z 
wszelkiego rodzaju problemami 
rodzinnymi, małżeńskimi, rodzi-
cielskimi.

– Prowadzimy krótkotermino-
we terapie, udzielamy również 
porad prawnych – informuje Aga-
ta Jurkowska. – Uczymy osoby 
dotknięte przemocą, czyli przede 
wszystkim kobiety, jak zacho-
wywać się wobec agresyw-
nego męża, jak radzić so-
bie ze stresem, a także jak 

rozmawiać z dziećmi o 
sytuacji panującej w 

domu. W stopniowym przełamy-
waniu barier wstydu, pewnego 
tabu, jakie przez lata wytworzy-
ło się wokół przemocy w rodzi-
nie, niezwykle pomocne okazały 
się media.

– Nagłaśniane przez nie róż-
nego rodzaju akcje przeciwdzia-
łania przemocy – mówi Aga-
ta Jurkowska – uświadomiły lu-
dziom, że nie tylko można, ale 
wręcz trzeba o tym rozmawiać 
otwarcie, a nie tłumić problem w 
czterech ścianach. Kobiety, któ-
re nabrały do nas zaufania, przy-
chodzą systematycznie po różne-
go rodzaju porady, pomoc – do-
daje. – Czasami zaś po to, by po-
chwalić się swoimi osiągnięciami 
w nowym rozdziale życia.

Wielkim zadaniem stojącym 
przed osobami pracującymi z 
ofiarami przemocy, jest uświado-
mienie im ich wartości i siły.

– Wyciągamy je z bierno-
ści, powoli zachęcając do podej-
mowania samodzielnych decy-
zji – mówi Irmina Wójcik-Gron-
czewska. – Jednocześnie poma-
gamy w odbudowie własnej oso-
bowości, pozytywnej samooce-
ny i przede wszystkim wiary w 
siebie.

Pomocą w rozwiązaniu ro-
dzinnych problemów służą rów-
nież, o czym nie można zapomi-

nać, duszpasterze oraz 
działające przy para-

fiach poradnie życia 
rodzinnego. 

Prawie co dziesiąty mieszkaniec Stalowej Woli korzysta z pomocy społecznej!

Oblicza rodzinnego kryzysu
GDZIE SZUKAĆ 

POMOCY?
 NOWA DĘBA

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. Reja 3, 
tel. 015 846 34 94. 
 OPATÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
pl. Obrońców Pokoju 34, 
tel. 015 868 13 03.
 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Żabia 31, 
tel. 041 265 31 35 do 37;
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
os. Pułanki 10a, 
tel. 041 263 27 36;
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, ul. Świętokrzyska 22, 
tel. 041 263 69 05.
 SANDOMIERZ

Caritas, ul. Opatowska 10, 
tel. 015 832 11 45, 015 644 55 86;
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, ul. Mickiewicza 34, 
tel. 015 644 01 01;
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Słowackiego 17, 
tel. 015 832 29 04.
 STALOWA WOLA

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Dmowskiego 1, 
tel. 015 842 50 97;
Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, ul. Prymasa 
Wyszyńskiego 7a, 
tel. 015 842 12 04 .
 STASZÓW

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie; ul. Szkolna 4, 
tel. 015 864 30 58.
 TARNOBRZEG

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie, ul. Dekutowskiego 8, 
tel. 015 823 07 38, 822 60 97;
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, ul. Św. Barbary, 
tel. 015 822 13 40;
Punkt Interwencji Kryzysowej, 
ul. Jachowicza 4A, 
tel. 015 822 13 13. 
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Środki uzależniające są problemem dla coraz młodszych roczników

Chcą się „dobrze poczuć”
Alkohol, na drugim miejscu 
papierosy, na trzecim narkotyki.  
Takie są wyniki badań 
przeprowadzonych przez 
Stowarzyszenie Ruch Pomocy 
Psychologicznej „Integracja” 
wśród młodzieży Stalowej Woli.

Badania przeprowadzone zo-
stały w listopadzie na terenie Sta-
lowej Woli, wśród uczniów klas 
pierwszych szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Doświad-
czenie z paleniem papierosów ma 
za sobą 31,2 proc. gimnazjalistów 
z klas pierwszych i 42,8 proc. 
uczniów klas pierwszych szko-
ły ponadgimnazjalnej. Z tego re-
gularnie, bo co najmniej jednego 
papierosa dziennie, wypala 10,9 
proc. gimnazjalistów i 8,4 proc. 
uczniów starszych.

Do kontaktu z alkoholem 
przyznaje się natomiast aż 55,7 
proc. uczniów rozpoczynających 
naukę w gimnazjum i 81,6 proc. 
uczniów rozpoczynających naukę 
w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Picie napojów alkoho-
lowych jest na tyle po-
wszechne, że w czasie 
ostatnich 30 dni przed 
badaniem piło 17,1 proc. 
trzynasto-, czternastolat-
ków i 45,5 proc. szes-
nasto-, siedemnastolatków. Wy-
soki odsetek badanych przyzna-
je się do przekraczania progu nie-
trzeźwości. 

Badania wskazują na znacz-
nie wyższy poziom rozpo-

wszechnienia używa-
nia legalnych substan-
cji narkotyzujących (ta-
kich jak leki) niż niele-
galnych. Przetwory ko-
nopi są na pierwszym 
miejscu pod względem 

rozpowszechnienia. W klasach 
pierwszych gimnazjum używa 
tego środka 2,3 proc. uczniów, 
w klasach pierwszych szkół po-
nadgimnazjalnych aż 3,8 proc. 
Kolejne miejsca zajmują sub-

stancje chemiczne oraz alkohol 
razem z tabletkami lub mari-
huaną.

Czemu młodzież sięga po 
używki? Wśród uczniów klas 
pierwszych szkoły gimnazjalnej 
5,8 proc. badanych było cieka-
wych, a 2,3 proc. chciało zapo-
mnieć o swoich problemach. Z 
kolei 10,2 proc. uczniów klas 
pierwszych szkoły ponadgim-
nazjalnej sięgnęło po substan-
cję uzależniającą, bo było cieka-
wych, a 3,0 proc. chciało poczuć 
się „dobrze”. 

– Młodzież jest dość dobrze 
zorientowana w skali zagro-
żeń – wyciąga wnioski Roman 
Szmyd, psycholog z Powiato-
wego Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej „Oratorium”. Młodzież 
nie ulega też stereotypom obec-
nym wśród części starszego po-
kolenia, według których poje-
dyncze eksperymenty z narko-
tykami budzą znacznie większe 
zagrożenie niż częste używanie 
w dużych ilościach substancji le-
galnych, takich jak alkohol czy 
tytoń. RD

Zaproszenie

Wobec Mistrza
Jak można dzisiaj interpreto-
wać twórczość niedoścignione-
go mistrza, obejmującą niemal 
wszystkie dziedziny sztuki i 
kultury, próbowali odpowie-
dzieć wykładowcy krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych.

Z ich spojrzeniem na spuści-
znę czwartego wieszcza, jak okre-
śla się Stanisława Wyspiańskie-
go, można zapoznać się, zwiedza-
jąc nową wystawę prezentowaną 
przez Muzeum Regionalne w Sta-
lowej Woli.

Ekspozycja, będąca niejako re-
miniscencją ubiegłorocznych ob-
chodów Roku Wyspiańskiego, 
gromadzi dzieła autora „Wyzwo-
lenia”, a także prace współcze-
snych artystów, stanowiące twór-
cze odniesienie do jego dziedzic-
twa. Stąd w jednej z sal obok 

pastelowych „Róż” i „Kosaćców” 
Wyspiańskiego „Zielnik” Leszka 
Misiaka. Pracę krakowskiego wy-
kładowcy tworzy 16 kart z przed-
stawieniami roślin opa-
trzonych cytatami z 
utworów, listów twórcy 
„Wesela”, mówiących o 
jego zachwycie przecho-
dzącym niemal w cześć 

dla natury. „Swoją refleksję arty-
styczną skupiłem wokół tego, co 
w twórczości Wyspiańskiego jest 
mi szczególnie bliskie – pisze na 

jednej z kart Leszek Mi-
siak. Mam tutaj na myśli 
kreację, która wynika z 
głębokiego wczucia się 
artysty w naturę”.

Odrębną i nader pokaźną gru-
pę tworzą projekty scenogra-
fii oraz kostiumów do spekta-
kli „Wesele”, „Noc listopadowa” 
oraz „Klątwa”, wystawianych w 
krakowskim Starym Teatrze, któ-
re wyszły spod rąk Krystyny Za-
chwatowicz oraz Andrzeja Wajdy, 
z odręcznymi uwagami i notatka-
mi reżysera.

Miłośników malarstwa Wy-
spiańskiego z pewnością zado-
wolą rysunki i pastele, a wśród 
nich „Wnętrze chaty” i „Widok z 
okna pracowni artysty na Kopiec 
Kościuszki”, pochodzący z serii 
kilkunastu „Kopców”, powstałych 
zimą 1904/1905, którą artysta, ze 
względu na pogarszający się stan 
zdrowia, spędzał na polecenie le-
karzy w swoim domu.

Wystawę można zwiedzać do 
końca marca br. MW

Roman Szmyd 
informuje  
o programie 
„Narkotykom 
mówimy Nie” 
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Jan Pamuła, 
„Dla Stanisława 
Wyspiańskiego”, 
grafika 
komputerowa
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Polska tonie w czerwonej powodzi… Istnieje przysłowie, 
że „tonący brzytwy się chwyta”, jakże ono dzisiaj pasuje 

do wielu Polaków! Toniemy – a nadzieja, której się chwyta-
my – pozostaje niestety tylko przysłowiową brzytwą – tak 
brzmi ostatni zapis w pamiętniku kapitana WiN Zdzisława 
Brońskiego ps. „Uskok”, dokonany przez niego 1 maja 1949 
roku. Ścigany na terenie całej Lubelszczyzny, ukrywający się 
w bunkrach, tracący z dnia na dzień najbliższych towarzy-
szy broni, nie miał wątpliwości, że Zachód nas zdradził, a 
komuniści instalują się tu na wiele lat. Nie miał już złudzeń, 
kiedy dotarła do niego wiadomość o pojmaniu w wyniku 
zdrady i skazaniu na śmierć dowódcy dywersji i komendanta 
oddziałów leśnych przy Inspektoracie WiN w Lublinie mjr. 
Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. 

Uskok został następcą „Zapory”, kiedy ten w 1947 roku 
– po nieudanych pertraktacjach z przedstawicielami 

„władzy ludowej” w sprawie ujawnienia oddziałów leśnych 
– postanowił zbiec na Zachód. Broński wprawdzie nie 
wiedział, że mjr. Dekutowskiego i jego sześciu oficerów 
rozstrzelano w mokotowskim więzieniu 7 marca 1949 roku, 
ale był pewien, że komuniści ich zamordowali. Bo dla nich 
„Zapora” był śmiertelnym wrogiem. Ten wybitny tarnobrze-
żanin (ur. 24 X 1918 r.) najpierw wziął udział w kampanii 
wrześniowej, potem przedostał się do polskiego wojska we 
Francji. Po ewakuacji, już w Wielkiej Brytanii, ukończył kurs 
cichociemnych. Po zrzucie do okupowanej przez Niemców 
Polski szybko awansował w szeregach podziemnego wojska, 
stając się świetnym dowódcą, wręcz legendą partyzantki nie-
podległościowej. Ale i on po latach walki z dwoma wrogami 
stał się obiektem ubeckiej prowokacji. Niestety, konfidenci 
z partyzanckimi życiorysami, którzy przeniknęli do działa-
jących jeszcze grup leśnych, okazali się dużo groźniejsi od 
kadrowych funkcjonariuszy bezpieki.

Coraz więcej ludzi popada w apatyczny nastrój i prze-
staje wierzyć w rychłe zmiany na lepsze. Ludzie coraz 

bardziej dostosowują się do znienawidzonego, a umacnia-
jącego się porządku – bo przecież trzeba żyć. My, garstka 
straceńców – jak nas nazywają – stajemy się oazą wiary i 
woli zwycięstwa na pustyni zwątpienia i beznadziejności 
– napisał pod datą 7 czerwca 1948 r. w swoim pamiętniku 
kapitan Zdzisław Broński. Od jesieni 1947 r. „Uskok” ukry-
wał się w bunkrze w miejscowości Dąbrówka (pow. Lublin). 
21 maja 1949 r. grupa operacyjna UBP-KBW-MO otoczyła 
jego bunkier. Kpt. Broński, jak wcześniej jego dowódca mjr 
Hieronim Dekutowski „Zapora”, został zdradzony przez 
podkomendnego.

Uskok, bohaterski oficer podziemia niepodległościowego, 
kawaler Krzyża Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, nie 

został wzięty żywcem. Osaczony przez czerwonych siepaczy, 
rozerwał się w bunkrze granatem. Miejsce jego pochówku, 
tak jak „Zapory” i jego żołnierzy, do dzisiaj pozostaje nie-
znane…

My, garstka straceńców


KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Różaniec przed peregrynacją 

W domach 
rodzinnych

Jako członkowie wspólnoty 
Żywego Różańca pragniemy 

poprzez codzienną modlitwę do-
brze przygotować się na spotka-
nie z Matką Najświętszą w świę-
tym wizerunku nawiedzenia. 
Dlatego też modląc się na różań-
cu w domach rodzinnych, wraz z 
intencjami papieskimi polecamy 
także szczegółowe intencje die-
cezjalne. W tym tygodniu, przez 
pośrednictwo Maryi, będziemy 
prosić Pana Boga za młodzież 
przygotowującą się do matury, 
aby otworzyła swe serca i umysły 
na dary Ducha Świętego; za poku-
tujących, aby Bóg okazał im swo-
je miłosierdzie; za chorych, aby 
byli silni i chętni do podjęcia swo-
jego krzyża; o odnowę sposobu 
życia i myślenia dla uczestniczą-
cych w rekolekcjach; o wyjście z 
nałogu uzależnionych od alko-
holu; za osoby niepełnosprawne, 
aby nigdy nie czuły się odtrąco-
ne. Natomiast w uroczystość św. 
Józefa, która przypada w sobo-
tę 15 marca, polecimy Dobremu 
Bogu w sposób szczególny dzieci 
i młodzież z naszej parafii, aby w 
jego osobie widziały swego opie-
kuna, wspomożyciela i nauczy-
ciela. Chcemy ponadto zachę-

cić jak najwięcej osób do modli-
twy różańcowej w tych intencjach 
przez udostępnianie ich w gablo-
cie WŻR oraz w kaplicy adoracji 
Najświętszego Sakramentu w na-
szej parafialnej świątyni.

wysłuchał
KS. MICHAŁ SZAWAN

Pełny tekst rozważań różańcowych 
na stronie: www.goscniedzielny.
pl/rozaniec.

Nakładem PAIR Myjakpress 
ukazał się debiutanc-

ki tomik poezji Zofii Sobótki 
– „Powroty”. Autorka wier-
szy – z zawodu rol-
niczka, gospodyni 
domowa mieszkają-
ca w Grochocicach – 
w pracy na roli, w 
przedmiotach, które 
ją otaczają, dostrze-
ga piękno, sens. 

W prostych wer-
sach dowodzi, że 
życie na wsi nie 
musi być nijakie, 
jeśli zdołamy do-

strzec purpurę jesiennych liści 
czy soczystą zieleń na wiosnę. 
W sposób prosty i trafny autor-
ka pisze o sprawach ważnych 

dla każdego czło-
wieka, o radości, 
miłości, ale i o bólu 
i dramacie. Jej wier-
sze to małe traktaty 
poetyckie o uniwer-
salnych sprawach, 
nad którymi musimy 
się – wcześniej czy 
później – zastanowić. 
Po prostu o życiu, je-
go sensie, wreszcie o 
śmierci. DS

Nowości wydawnicze

Powroty

Wanda Klepacz, zelatorka 
wspólnoty Żywego Różańca 
w parafii NMP Saletyńskiej 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

szy – z zawodu rol-
niczka, gospodyni 
domowa mieszkają-
ca w Grochocicach – 
w pracy na roli, w 

poetyckie o uniwer-
salnych sprawach, 
nad którymi musimy 
się – wcześniej czy 
później – zastanowić. 
Po prostu o życiu, je-
go sensie, wreszcie o 
śmierci. D
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Moja parafia jest niewielka, liczy zaledwie 
870 osób, z czego około 150 pracuje za gra-
nicą. Mimo to jest prężna i dobrze zorgani-
zowana. Na terenie parafii jest między inny-
mi szkoła podstawowa i gimnazjum, ośro-
dek zdrowia, OSP oraz biblioteka. W para-
fii działa Liturgiczna Służba Ołtarza, zrze-
szająca około 30 osób (ministranci, lekto-
rzy i schola), 10 róż różańcowych, Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu. Wierni licznie uczestniczą 
nie tylko w Mszach św., ale także w Drodze 
Krzyżowej i Gorzkich Żalach. W każdą niedzie-
lę przed Mszą św. o godz. 8 śpiewamy godzin-
ki do Matki Bożej, a przed Sumą odmawiamy 
jedną część Różańca. W pierwszą środę każde-
go miesiąca coraz więcej mieszkańców przy-
chodzi również na Nowennę do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, której obraz, przystoj-
ny pięknym drewnianym różańcem, wykona-
nym przez naszego parafianina, znajduje się w 
bocznym ołtarzu. 

Zapraszamy na Msze św.
 Niedziele i święta: 8.00; 10.30
 Dni powszednie: 17.00

KS. TADEUSZ 
MENTEL

Urodził się w Błażowej. 
WSD ukończył w Przemyślu. 
Święcenia prezbiteratu w 
1982 r. z rąk abp. Ignacego 
Tokarczuka. Proboszcz w 
Rzeczycy Długiej od 1993 
roku.

Kościół parafialny  
w Rzeczycy Długiej

Poniżej: Jesionowy ołtarz  
z kielichem w tle

Do Stalowej Woli mają 
rzut kamieniem.  
Za to z drugiej strony 
zaczyna się Park 
Krajobrazowy  
Lasy Janowskie.

Parafianie w Rzeczy-
cy Długiej są dobrze zor-
ganizowani i ofiarni. No 
i mają nietuzinkowego 
proboszcza. Ksiądz Tade-
usz Mentel przygotowu-
je doktorat w Instytucie 
Politologii Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie, 
a do tego podróżnik oraz 
malarz amator.

Trochę historii
Parafia Rzeczyca Dłu-

ga powstała 9 czerw-
ca 1986 roku z para-
fii Rozwadów Fara. Do-
magali się tego miesz-
kańcy zarówno Rzeczy-
cy Długiej, jak i sąsied-
niego Musikowa, którzy 
do kościoła w Rozwado-
wie mieli około sześciu 
kilometrów.

Zanim jednak para-
fia została erygowana, 
ksiądz dziekan Jan Paja 
w 1977 roku zorganizo-
wał w Rzeczycy Długiej 
punkt katechetyczny, a 
następnie kaplicę dojaz-
dową. Na kaplicę ada-
ptowano dom zakupio-
ny od mieszkanki wio-
ski. Następnie ks. Jan Pa-
ja rozpoczął starania o 
budowę kościoła. Otrzy-
mał je 20 września 1979 
roku.

W październiku te-
goż roku poświęcono 
plac pod budowę świą-
tyni. Na wiosnę 1980 ro-

ku ruszyły pierwsze ro-
boty budowlane. 27 ma-
ja 1980 roku kamień 
węgielny wmurował bp 
Ignacy Tokarczuk. On 
też poświęcił  świątynię 
10 października 1981 
roku.

Hojni fundatorzy
Kościół stanął w bar-

dzo krótkim czasie. Je-
go projektantem był Ge-
rard Pająk z Rzeszowa. 
Wystrój wnętrza jest su-
rowy i prosty, bez zbęd-
nych detali. Na uwagę 
zasługują zwłaszcza oł-
tarz, konfesjonał i am-
bona, wykonane z jesio-
nowego drewna – ulu-
bionego surowca pro-
boszcza Tadeusza Men-
tla. Nad ołtarzem od ra-
zu rzuca się w oczy na-
malowany na frontowej 
ścianie kwiat w formie 
kielicha.

Zdecydowana więk-
szość prac przy para-
fialnym kościele została 
wykonana dzięki ofiar-
ności mieszkańców. 
Trudno oczywiście wy-
mienić wszystkich, ale 
z pewnością wspomnieć 
trzeba Franciszka Pomy-
kałę, który w 1997 r. 
ufundował nowe jesio-
nowe ławki. Sześć lat te-
mu z kolei Wojciech Go-

lik zapłacił za obicie nie-
rdzewną blachą krzyża i 
kościelnej wieży. Ostat-
nimi czasy pomalowa-
no wnętrze oraz elewa-
cję kościoła. Zainstalo-
wano w nim nowe na-
głośnienie i przeprowa-
dzono konserwację mi-
syjnego krzyża.

– Dzięki dobrej pra-
cy rady parafialnej, któ-
rej przewodniczącym 
jest Edward Wermiński 
(aktualny przewodni-
czący Rady Gminy Rado-
myśl nad Sanem), oraz 
ofiarności parafian w 
2005 r. odnowiono rów-
nież elewację kościoła i 
plebanii. Ocieplono tak-
że oba budynki. Wyko-
nano też komodę do za-
krystii.

ANDRZEJ CAPIGA

PANORAMA PARAFII 
pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rzeczycy Długiej

Skromny, ale własny
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