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Zmarł  
ks. kanonik 
Tadeusz Prejs

19 czerwca odszedł  
do wieczności  
ks. kanonik Tadeusz Prejs.  
Urodził się 13 września 
1924 r. w Modryniu. 
Po odbyciu studiów 
seminaryjnych 
w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Lublinie 
23 marca 1952 r.  
przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk  
bp. Piotra Kałwy.  
Jako wikariusz pracował 
w Potoku Wielkim. 
Proboszczem był m.in. 
w Otroczu, Batorzu 
i Piłatce. 

T aniec w Polsce 
święci triumfy. Ale 

przede wszystkim taniec 
towarzyski. Wielka 
szkoda, że niemal 
zupełnie nieobecne są 
nasze tradycyjne polskie 
tańce – mazury, oberki, 
kujawiaki...  
Trudno doszukać się  
w programach 
telewizyjnych relacji  
z występów takich sław 
jak „Mazowsze” czy 
„Śląsk”. Na szczęście nie 
zraża to młodych ludzi 
i chętnie garną się do 
zespołów kultywujących 
tradycyjne tańce ludowe,  
czego najlepszym 
przykładem od ponad  
50 lat jest Zespół Pieśni  
i Tańca „Lasowiacy”  
ze Stalowej Woli. Więcej 
o sukcesach zespołu w 
tekście Andrzeja Capigi.  Procesja ze starego do nowego kościoła

An
D

rz
eJ

 C
AP

ig
A

Ordynariusz 
sandomierski  
bp Andrzej Dzięga 
w niedzielę 22 czerwca 
poświęcił nowy 
kościół w Nowym 
Narcie pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. 

B yło to religijne święto także 
dla korzystających ze świąty-

ni mieszkańców Starego Nartu, 
Pniaków, Łąkiecia oraz części wsi 
Gwoździec. Gospodarzem uroczy-
stości był ks. kanonik Mieczysław 
Tomoń, proboszcz tej parafii od 1964 
roku! Było to dzieło jego życia, w któ-
re zaangażował się bez reszty (sam 
fizycznie pracował przy budowie). 
Teraz w spokoju serca odchodzi na 
zasłużoną emeryturę po 44 latach 
i 4 miesiącach kapłańskiej posługi 
w Nowym Narcie.

Budowa nowego kościoła w No-
wym Narcie zaczęła się dokładnie 
dziesięć lat temu. Stary, mimo iż za-
bytkowy, był już za mały, a ponadto 
brak zabezpieczenia przed wilgocią 
sprawiał, iż wymagał częstych re-
montów. Na budowę nowej świątyni 
składali się zarówno parafianie, jak 
i ich rodziny zamieszkałe w Szwaj-
carii, Hiszpanii, Włoszech, a przede 
wszystkim w USA. Ks. Mieczysław 
Tomoń zainwestował oszczędności 
swojego życia.

Konsekrację kościoła poprze-
dziły trzydniowe rekolekcje oraz 
spowiedź. W podniosłym dla całej 
parafii dniu procesja wiernych z bi-
skupem Andrzejem Dzięgą na czele 
przemaszerowała od starej świątyni 
ku nowej. Tam biskup ordynariusz 
otrzymał klucze od kościoła oraz 
dziennik budowy. Następnie cała 
parafialna społeczność wzięła 
udział w uroczystej konsekracji. 
Stara świątynia będzie od tej pory 
kościołem pomocniczym. 

Stary kościół w Nowym Narcie zo-
stał wzniesiony jeszcze w roku 1905. 
Jego budowę sfinansowała Jadwiga 
z Ryskich Dolańska, ówczesna wła-
ścicielka Nowego Nartu. Świątynia 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
była na początku traktowana jako 
prywatna kaplica pani dworu. Dwa 
lata później dekretem bł. bp. Józefa 
Sebastiana Pelczara kaplica otrzyma-
ła prawa kaplicy publicznej w grani-
cach parafii Spie i jako taka istniała do 
roku 1921.  Parafia Nowy Nart została 
erygowana w styczniu 1922 roku. 28 
lat później staraniem ówczesnego 
proboszcza ks. Stanisława Capeckiego 
kościół nieco wydłużono, a w 1966 r.  
przeprowadzono jego gruntowny re-
mont (wnętrze świątyni otrzymało 
również polichromię). Zbyt szczupła 
kubatura wnętrza i duża wilgotność 
przyspieszyły jednak proces niszcze-
nia. Ostatnia restauracja  w 1990 r. nie 
na wiele się zdała. Stąd konieczność 
budowy nowego kościoła. 

 Andrzej Capiga

44 lata w jednej parafii

Dzieło życia
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Rodziny w sanktuarium

Ożarów. W niedzielę 15 czerwca 
rodziny z naszej diecezji należące 
do wspólnoty Domowego Kościoła, 
rodzinnej gałęzi Ruchu Światło–
Życie, przybyły licznie do sank-
tuarium Matki Bożej Różańcowej 
Królowej Rodzin w Ożarowie, aby 
podziękować za rok formacyjnej 
pracy. – Chcemy, aby to sanktu-
arium już na stałe wpisało się w 
cykl naszych dorocznych spo-
tkań – wyjaśniają Barbara i Jan 
Błaszczukowie, para diecezjalna 

Domowego Kościoła. – Trudno 
bowiem o lepsze miejsce w naszej 
diecezji dla tej rodzinnej modli-
twy niż to sanktuarium, gdzie 
jest wizerunek Maryi, Królowej 
Rodzin – dodają. Centralnym 
momentem spotkania była Msza 
św. sprawowana przez modera-
tora diecezjalnego ks. Artura 
Dyjaka. Dziękując za otrzymane 
łaski, uczestnicy spotkania modli-
li się także o dobre przeżycie 
wakacyjnych rekolekcji. misza

Członkowie Domowego Kościoła na wspólnej modlitwie 
w sanktuarium
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Jubileusz ks. Chwałka
Wola Baranowska. W nie-
dzielę 15 czerwca ks. infułat 
Roman Chwałek, były kanclerz 
sandomierskiej kurii, przeżywał 
w swojej rodzinnej parafii jubile-
usz 50. rocznicy przyjęcia święceń 
kapłańskich. Na Mszy św., której 
przewodniczył jubilat, obecni 
byli biskup ordynariusz Andrzej 
Dzięga, bp Edward Frankowski, 
kapłani diecezjalni i zakonni 
oraz wierni. Po homilii zabrzmiał 

hymn Veni Creator, po którym 
biskup ordynariusz w geście 
włożenia rąk na jubilata przypo-
mniał o otrzymanej 50 lat temu 
kapłańskiej godności. Po złożo-
nym wyznaniu wiary bp Andrzej 
Dzięga wręczył ks. Chwałkowi 
Jubilacki Krzyż, ufundowany 
przez ks. prałata Stanisława 
Szczerka, a poświęcony przez bp. 
Edwarda Frankowskiego.

misz

Bp Andrzej Dzięga wręcza ks. Chwałkowi Jubilacki Krzyż
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Udany debiut
Sandomierz. Debiutancki, autor-
ski wieczór poezji ks. Wiesława 

Jurka ku czci największego 
artysty – papieża Jana Pawła II 
odbył się w kościele Matki Bożej 
Królowej Polski 16 czerwca br. 
Ks. Jurek zaprezentował swoje 
wiersze, opowiedział o okolicz-
nościach ich powstawania oraz 
zaśpiewał piosenkę nieznanego 
autora, do której napisał muzy-
kę. Przestrzeń pomiędzy poezją 
i muzyką wypełniły listy poety 
Marka Skwarnickiego pisane do 
Ojca Świętego Jana Pawła II, które 
odczytała młodzież gimnazjalna. 
– Muzyka, śpiew, poezja rozwija 
człowieka duchowo, wysubtel-
nia, uszlachetnia i dobrze, że 
mamy takich ludzi. Te wiersze są 
głębokie i skłaniają do myślenia 
i do refleksji – powiedział pro-
boszcz ks. Jan Młynarczyk. Był 
to wieczór debiutancki. Ks. Jurek 
publikował już swoją twórczość, 
ale z czytelnikami spotkał się po 
raz pierwszy.
 dw

Dla ks. Wiesława Jurka 
sandomierski wieczór był 
pierwszym spotkaniem 
z czytelnikami
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Studenci zostali krewniakami

Stalowa Wola. Dwudziestu 
pięciu studentów Wydziału 
Z a m iej s c o w e go  Nau k  o 
Społeczeństwie Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w 
Stalowej Woli oddało 10,5 litra 
krwi podczas akcji wspartej przez 
samorząd studencki Pro Bono.
Krew od studentów pobierał 
zespół Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Rzeszowie. Każdy ze studentów 
oddał jednorazowo 450 ml krwi, 
czyli blisko pół litra. To norma 

przy honorowym krwiodawstwie. 
Miejscem, gdzie oddawano krew, 
była jedna z sal wykładowych 
przy nowej auli.  rd 

Krew oddaje student Philipp Zalewski, przewodniczący 
samorządu studenckiego Pro Bono
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Ku istocie rzeczy

felieton
bp Wacław 
Świerzawski

biskup senior

Wielcy Apostołowie

Ś więci Piotr i Paweł 
ukazują nam dwa sposoby 

pracy apostolskiej. Piotr 
ma klucze królestwa, Paweł 
z kolei ma sztukę mystagogii, 
wtajemniczenia; to Paweł 
ukuł nowotestamentalny 
termin mysterion, odnosząc 
go do „tajemnicy ukrytej 
od wieków w Bogu, a jest 
nią Chrystus”. Dlatego to, 
co odprawia się na ołtarzu, 
nazywamy misterium – tam 
jest obecny Jezus Chrystus, 
Bóg-Człowiek, według tego 
sposobu, w jakim chciał 
pozostać: ustanowił w Wielki 
Czwartek Przenajświętszą 
Eucharystię. Ustanowił,  
czyli jak gdyby „z góry”  
nam przekazał, przy pomocy 
Piotra, który otwiera 
świątynię i wprowadza  
do królestwa, w sferę 
właściwą Bogu, w którą Paweł 
„od dołu” wtajemnicza, bo pod 
Damaszkiem zrozumiał,  
co Bóg przez Chrystusa 
w Duchu Świętym ludziom 
objawił. I tak jest po dziś 
dzień. Są świątynie budowane 
rękoma ludzi, którzy 
wiedzą to, co wiedzą, znają 
geometrię, znają również 
Credo, zasady wiary; budują 
ołtarz. A przychodzą drudzy, 
którzy sprawują na ołtarzu 
Misterium i mówią,  
co jest wewnątrz Misterium. 
I dokonują tego wielkiego 
cudu, mocą Chrystusa, 
że chleb przemienia się 
w obecność Boga.  I dopiero 
ci i ci tworzą tę wspaniałą 
wspólnotę Kościoła, której 
opoką są Piotr i Paweł, 
kamieniem węgielnym zaś 
Jezus Chrystus. A kontynuuje 
widzialny kształt tych dwóch 
każdorazowo Piotr naszych 
czasów, czy jak mówią ludzie, 
wszystkich wieków. 

Dzień modlitwy o świętość kapłanów

50 lat w służbie Bogu
Prawie trzystu 
kapłanów z diecezji 
sandomierskiej 
przybyło 21 czerwca 
2008 r. do bazyliki 
katedralnej 
w Sandomierzu, 
aby wraz ze 
swoimi biskupami 
przeżyć dzień 
modlitw o świętość 
kapłanów. 

P odczas Mszy św. w bazylice 
katedralnej biskup sando-

mierski Andrzej Dzięga modlił się 
w intencji wszystkich kapłanów, 
a szczególnie kapłanów jubilatów. 
Równocześnie Mszę św. w tej sa-
mej intencji sprawował w swojej 
kaplicy chory bp Marian Zimałek. 
W homilii ks. Adam Kończak, wi-
kariusz biskupi do spraw duchowe-
go przygotowania do nawiedzenia 
Matki Bożej, przypomniał zgro-
madzonym kapłanom Jezusowe 
przesłanie: „Szukajcie najpierw 
królestwa Bożego” i zachęcił do 
kierowania się nim w życiu kapłań-
skim. Kaznodzieja wskazał także 
na potrzebę jak najlepszego przy-
gotowania siebie i wiernych do cza-
su peregrynacji. Podczas Mszy św. 
bp Dzięga pobłogosławił również 

krzyże, znak jubileuszu 50-lecia 
kapłaństwa, i wręczył je księżom 
jubilatom Antoniemu Bezpalce, 
Edmundowi Markiewiczowi, 
Marianowi Moldze, Tadeuszowi  
Lut kowskiemu, Danielow i 
Cichawie i Józefowi Brzozo-
wskiemu. – Przyjmij krzyż 
Chrystusa, znak Jego zwycię-
stwa. Bóg, który cię prowadzi 
od czasu młodości, i w pode-
szłym wieku ciebie nie opuści. 
Wpatrzony w krzyż Chrystusa 
dąż wytrwale do wyznaczonego 
kresu, którym jest Jezus 
Chrystus – modlił się bp 
Dzięga. W tym roku zło-
te jubileusze kapłaństwa 
obchodzą także księża 
Franciszek Naja, Roman 
Chwałek, Jan Mikos, 

Zdzisław Podgórski i Franciszek 
Chojnowski. Krzyż, znak jubile-
uszu 50-lecia, kapłani mogą nosić 
w procesji liturgicznej jako do-
pełnienie stroju liturgicznego. 
Na zakończenie liturgii zostały 
odczytane nominacje do czterech 
kapituł w diecezji. Przybyli ka-
płani uczestniczyli także w spo-
tkaniu w Domu Katolickim. Bp 
Dzięga przedstawił najważniejsze 
informacje dotyczące peregryna-
cji Matki Bożej w jasnogórskim 
wizerunku nawiedzenia. Księża 

zapoznali się także z ma-
teriałami i pomocami, 
które mają służyć owoc-
nemu przeżyciu czasu 
nawiedzenia.

Ks. Dariusz 
Woźniczka

Obecni w katedrze księża złoci jubilaci
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Bp Dzięga 
wręcza krzyż 
ks. Marianowi 
Moldze
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Relikwie patronki w szkolnej kaplicy

Znak wielkiej nadziei

Alzheimer wyzwaniem dla medycyny XXI wieku 

Wciąż mało odkryty
O nowych formach leczenia cho-
roby Alzheimera, a także o ko-
nieczności profilaktyki dyskuto-
wano na IX Zjeździe Stowarzyszeń 
i Organizacji Alzheimerowskich.

N a tegoroczny zjazd, który od-
był się od 13 do 15 czerwca br. 

w Koprzywnicy i Sandomierzu, 
przybyli przedstawiciele 18 
stowarzyszeń z terenu całej 
Polski. Przebiegał on pod hasłem 
„Choroba Alzheimera wyzwa-
niem dla medycyny XXI wieku”.

– Celem takiego dorocznego 
spotkania jest przede wszystkim 
wymiana doświadczeń i pokazanie 
całej działalności pozarządowych 
organizacji, które pomagają oso-
bom chorym na Alzheimera oraz 
ich opiekunom – wyjaśnia Lucyna 
Majkowska ze Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, 
działającego od 2002 roku w Ko-
przywnicy, które podjęło się orga-
nizacji tegorocznego zjazdu.

Dzielić się było czym, bowiem 
działalność stowarzyszeń jest 
bardzo szeroka. Pod ich opieką 

znajdują się domy dziennego po-
bytu dla osób chorych na zaniki 
pamięci, zakłady opiekuńczo- 
-lecznicze (Koprzywnica), a tak-
że placówki naukowo-badawcze 
(Ośrodek Alzheimerowski w Ści-
nawie). Pomimo tego, że nie mają 
zbyt dużego wsparcia ze strony 
państwa, próbują szukać nowych 
metod w walce z tą, uważaną za 
wstydliwą i ciągle niedostatecz-
nie rozumianą, chorobą. Wielko-
polskie Stowarzyszenie od trzech 
lat, jako pierwsze w Polsce, a dru-
gie w świecie, prowadzi aktyw-
ność ruchową wśród pacjentów 
opartą na ćwiczeniach tai-chi.

– Zauważyliśmy, że ćwicze-
nia tego typu odnoszą pozytywne 
skutki wśród osób dotkniętych 
Alzheimerem, prowadzą bowiem 
do wyciszenia i uspokojenia pa-
cjentów – wyjaśnia Andrzej 
Rossa, prezes stowarzyszenia. 
– Są także dobrą formą profilak-
tyki – dodaje. O tej nowej formie 
rehabilitacji, a także o ośrodku 
alzheimerowskim w Peru, rów-
nież prowadzącym te ćwiczenia, 

opowiada wystawa fotograficzna 
pt. „Ćwicz, póki pamiętasz”, przy-
gotowana przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie, którą obecnie 
można oglądać w Koprzywnicy.

W czasie dw udniow ych 
obrad podjęto wiele ciekawych 

zagadnień, jak chociażby kwe-
stię żywienia osób z chorobą Al-
zheimera. Wykład na ten temat 
wygłosił dr Dariusz Włodarek 
z Zakładu Dietetyki na SGGW 
w Warszawie.

Ks. Michał Szawan

R elikwie, które tu zostaną, 
niech zawsze będą znakiem 

wielkiej nadziei, że młode po-
kolenie jest w stanie podejmo-
wać dar wiary i – na nowo go 
przyjąwszy, w zmieniających 
się ziemskich okolicznościach 
– zawsze budować królestwo 

Jezusa Chrystusa – mówił prze-
wodniczący uroczystości biskup 
sandomierski Andrzej Dzięga. 

Towarzyszył mu kanclerz san-
domierskiej Kurii Diecezjalnej 
ks. Zygmunt Gil, który 3 czerwca 

odebrał relikwie z rąk proboszcza 
katedry na Wawelu ks. Zdzisława 
Sochackiego. Bp Andrzej Dzięga 
uroczyście przekazał je szkol-
nej społeczności na ręce siostry 
Barbary Makowskiej, przełożo-
nej Prowincji Sandomierskiej 
Zgromadzenia Sióstr Służek 
Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej, które jest orga-
nem prowadzącym obie szkoły. 
Relikwie w uroczystej procesji 
z katedry do kaplicy nieśli ko-
lejno przedstawiciele rodziców, 
grona pedagogicznego oraz 
uczniów. Pamięć Świętej uczczo-
no „Sandomierską Litanią do św. 
Jadwigi” ułożoną przez siostrę 
Zofię Wamyj. Wykonał ją chór 
działający przy KG i KLO, pod kie-
runkiem s. dr Marioli Konopki.
 Joanna Sarwa

W odnowionej 
kaplicy Katolickiego 
Gimnazjum 
i Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Sandomierzu 
spoczęły relikwie 
św. Jadwigi  
– Patronki szkół.

Relikwie w uroczystej procesji nieśli m.in. przedstawiciele grona 
pedagogicznego: (od lewej) Robert Sołtys, Grażyna Milarska 
i Tomasz Ciach 

Podczas zjazdu wykład nt. „Żywienie osób z chorobą 
Alzheimera” wygłosił dr Dariusz Włodarek
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Komentarz tygodnia

felieton
Piotr Niemiec

redaktor naczelny „Tygodnika nadwiślańskiego”

Pompowanie nadziei

J estem już w tym wieku, że niełatwo poddaję się zbiorowej 
histerii związanej z niepowodzeniem reprezentacji 

piłkarskiej. Jako młody chłopak widziałem w telewizji 
słynne mecze Legii i Górnika w rozgrywkach pucharowych 
sprzed niemal czterdziestu lat. A później śledziłem wszystko 
to, co ważnego działo się w sporcie z udziałem Polaków – 
włącznie z wydarzeniami takimi jak olimpiady, mistrzostwa 
świata itp. Pamiętam rozbudzone nadzieje i jeszcze większe 
rozczarowania, ale także radość z niespodziewanych sukcesów 
naszych zawodników. Dlatego wyniki na piłkarskim Euro 
2008 przyjąłem bez emocji. (Nie ukrywam – było mi przykro 
z powodu słabej gry naszej drużyny, ale nie stała się ona 
przyczyną rozstroju nerwowego. Taki jest sport, takie są też 
reakcje starego kibica…).

F elieton ten nie jest jednak poświęcony piłkarskiemu 
turniejowi, ale towarzyszącym sportowi i polityce 

emocjom społecznym. Bo tak, jak w sporcie, tak w polityce 
jedno zdanie powiedziane za dużo – np. „zdobędziemy 
mistrzostwo Europy” lub „nasze biurka pełne są gotowych 
ustaw, które zreformują służbę zdrowia” – staje się przyczyną 
najpierw potężnych nadziei, a później jeszcze większych 
frustracji i rozczarowań społecznych. W sporcie skutki takich 
kategorycznych zapowiedzi kończą się zwykle wraz z finałem 
mistrzowskich rozgrywek. W polityce mogą one przynieść 
wręcz opłakane, bo bardzo długofalowe, reakcje społeczne.

P rzypomniał mi o tym Czytelnik z Nowej Dęby, pisząc 
o wielkim rozczarowaniu, które jest jego udziałem w ponad 

pół roku po zmianie rządu. – Nasz szpital jest zdecydowanie 
mniejszy, jeśli się go porówna do szpitali w Stalowej Woli 
i Tarnobrzegu. Przez ostatnie kilkanaście lat miał jednak 
wielką zaletę: pracowało w nim wielu wybitnych lekarzy (m.in. 
na pediatrii, chirurgii, internie), do których przyjeżdżali 
pacjenci z całego północnego Podkarpacia – pisze mój 
Czytelnik. – Teraz ten kapitał został roztrwoniony przez 
dyrekcję, władze powiatowe, a pośrednio również przez 
zapowiedzi i działania ministerstwa zdrowia oraz samego 
premiera. Dzisiaj ci znani lekarze odeszli lub odchodzą do 
innych lecznic, a my, mieszkańcy Nowej Dęby, nie mamy 
żadnego wpływu na to, co się dzieje w naszym szpitalu. Proszę, 
niech pan redaktor napisze, że ktoś popełnił wielki błąd, 
obiecując szybkie i głębokie reformy służby zdrowia. Rząd 
miał mieć przecież przygotowany gotowy plan działania.  
Czy polega on na zlikwidowaniu małych szpitali i oddaniu ich 
w prywatne ręce? To nie wynikało ze słów polityków, którzy 
obiecywali jesienią ubiegłego roku przywrócenie spokoju 
i rozsądku w życiu publicznym.

C zytelnikowi chcę jedynie przypomnieć, że od jesieni giełda 
„dołuje” (a na niej ulokowane są nasze składki emerytalne), 

młodzież wracać z emigracji zarobkowej nie chce, a kolejne 
grupy zawodowe domagają się realizacji przedwyborczych 
zapowiedzi płacowych.

Intencje różańcowe
29 czerwca – uroczystość śś. Piotra i Pawła Apostołów 
Prośmy Pana Jezusa, aby chrześcijan wszystkich wyznań Bóg 
zjednoczył na nowo pod przewodnictwem następcy św. Piotra.
30 czerwca. Prośmy za wstawiennictwem Maryi – Matki 
Chrystusa, aby wyjednała nam u swego Syna odwagę porzucenia 
ziemskich przywiązań.
1 lipca. Prośmy za wstawiennictwem Maryi, aby Chrystus 
raczył w swym miłosierdziu uciszyć naszą burzę wątpliwości 
i trudności w wierze.
2 lipca. Pamiętajmy w modlitwie o księżach, w tym szczególnie 
o egzorcystach, ponieważ w swojej niełatwej posłudze 
potrzebują duchowego wsparcia ze strony wiernych. 
3 lipca. Prośmy, aby wątpiący i przeżywający trudności w wierze, 
dzięki peregrynacji Matki Bożej, umocnili i pokrzepili swoją 
wiarę, nadzieję i miłość.
4 lipca. Módlmy się za przebywających na wakacyjnych 
rekolekcjach oazowych, by ten czas był owocnie wykorzystany 
dla pogłębiania ich więzi z Chrystusem. 
5 lipca. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby potrafili 
podążać za Chrystusem drogą swojego powołania, w które 
często wpisany jest krzyż.

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

Trzeci z wielkich

Koncert organisty
Rudnicki organista 
zagrał porywający 
koncert.

W kościele parafialnym w 
Rudniku nad Sanem od-

był się długo oczekiwany koncert 
rudnickiego organisty Grzegorza 
Orłowskiego. Jego organizato-
rami byli  Anna Olko i Marian 
Pędlowski ze Stowarzyszenia 
Promocji i Rozwoju Ziemi 
Rud n ick iej im . h rabiego 
Ferdynanda Hompescha. 

Grzegorz Orłowski od 12 lat jest 
organistą w parafii Trójcy Przenaj-
świętszej w Rudniku nad Sanem. 

Uczęszczał do rudnickiego ogni-
ska muzycznego, gdzie kształcił 
się w klasie fortepianu. Następnie 
ukończył Szkołę Organistowską w 
Sandomierzu. – Wydawało się – 
powiedział Marian Pędlowski –  że 
ze śmiercią słynnego w Rudniku i 
okolicy Tadeusza Musiała i równie 
słynnego w Ulanowie Stanisława 
Kwolka skończyła się era organi-
stów, nie tylko grających na orga-
nach, ale także potrafiących ten 
instrument budować, naprawiać, 
konserwować i stroić – organistów, 
których  staraniem organy wzbo-
gacają się o nowe głosy, nabierają 
blasku i stają się instrumentem 
koncertowym. ac
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Rudnik nad Sanem:  ks. Edward Franuszkiewicz gratuluje 
Grzegorzowi Orłowskiemu
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W m a r c u  2 0 0 8 
roku ich sukce-
sy i artystyczny 
poziom zosta-

ły docenione przez Polską 
Sekcję Międzynarodowej Rady 
Stowarzyszeń Festiwali i Sztuki 
Ludowej, która przyznała zespo-
łowi certyfikat jakości, upoważ-
niający do oficjalnego reprezen-
towania Polski na wszystkich 
festiwalach na całym świecie.

Ratują tradycje
Zespół Pieśni i Tańca „Laso-

wiacy” powstał w Zakładowym 
Domu Kultury w Stalowej Woli 
w 1956 roku z istniejących już 
wcześniej samodzielnych grup 
artystycznych: wokalnej, tanecz-
nej i instrumentalnej. Ich pierwszy 
wspólny występ odbył się podczas 

pierwszomajowych uroczystości 
w 1956 r. w ZDK. Wykonali wtedy 
mazura ze „Strasznego Dworu”. 
Nazwa zespołu wiąże się z mało 
znanym regionem etnograficznym 
zamieszkałym przez chłopów, zwa-
nych od słowa las – „Lasowiakami”, 
a zamieszkującymi tereny dawnej 
Puszczy Sandomierskiej.

– Zasadniczym celem działal-
ności zespołu – wyjaśnia Marek 
Zaremba, choreograf – jest rato-
wanie od zapomnienia ludowych 
pieśni i tańców regionu lasowiac-
kiego, tworząc w artystycznym 
opracowaniu suitę lasowiacką 
i suitę grębowską, które pozwalają 
piękne lasowiackie pieśni i tańce 
zachować dla współczesnych mi-
łośników folkloru.

Z biegiem lat w repertuarze 
zespołu znalazły się pieśni i tańce 

także z innych regionów, w tym 
Podhala, Krakowskiego, Lubel-
skiego, Śląskiego, Mazowsza czy 
Łowickiego. Stroną muzyczną 
oraz choreografią „Lasowiaków” 
zajmowali się Marian Bienias, Ta-
deusz Chachaj, Alojzy Szopa, Mie-
czysław Krzyski, Janusz Mejoza, 
Błażej Rosołowski, Jerzy Dynia, 
Marek Zaremba, Antoni Wołcz-
ko, Wiesława Zahuka i Alicja 
Haszczak. 

W lutym 2002 r. „Lasowiacy” 
przyjęli imię Ignacego Wacho-
wiaka – znanego choreografa 
i współorganizatora zespołów 
folklorystycznych, a także długo-
letniego choreografa samych „La-
sowiaków”. Od 1981 roku kierow-
nikiem artystycznym zespołu jest 
Marek Zaremba, a szefem kapeli 
– Mieczysław Paruch. W 2000 r., 

z inicjatywy M. Zaremby, powoła-
no do życia Stowarzyszenie Sym-
patyków Zespołu Pieśni i Tańca 
„Lasowiacy”. Cztery lata później 
stowarzyszenie uzyskało status 
organizacji pożytku publicznego. 
Jego celem je st  wspieranie zarów-
no „Lasowiaków”, jak i „Małych 
Lasowiaków”. Stowarzyszenie, 
którego prezesem jest Marek Za-
remba, liczy obecnie 60 członków; 
honorowym jest między innymi 
Zbigniew Niemczycki.

Taneczne  
zwierzenia

Byli i obecni członkowie „La-
sowiaków” z wielkim przejęciem 
mówią o swojej pracy w zespole. 
Krystyna Sanakiewicz na przy-
kład zaczęła tańczyć, gdy miała 5 
lat. W sumie spędziła z zespołem 

„lasowiacy”  
ze Stalowej 
Woli. Przez 50 lat 
występów  
na scenie 
odwiedzili kilka 
kontynentów  
i występowali 
w kilkunastu 
krajach.

Wytańczyli 
certyfikat

tekst
Andrzej Capiga

acapiga@goscniedzielny.pl

zdjęcia
Zdzisław Surowaniec

Stalowa Wola.  
„Lasowiacy” 

 na scenie 
Miejskiego 

Domu Kultury 
w Stalowej  

Woli

Po prawej: 
Turcja. Taniec 
przy meczecie 
w Zonguldak  

w Turcji
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ponad 20 lat, tańcząc pod okiem 
tak wspaniałych choreogra-
fów jak Alina Wawrzyniak-
Wołczko, Antoni Wołczko i Igo 
Wachowiak.

– Do zapisania się do „Lasowia-
ków” – mówi Ewelina Partyka – na-
mówiła mnie koleżanka. Nie żałuję 
swojego wyboru ani żadnej chwi-
li spędzonej na zajęciach razem 
z kolegami. Nie zniechęca mnie 
też wysiłek, który trzeba włożyć 
w przygotowania do koncertów, bo 
wiem, że warto. Pokazujemy nasz 
kraj i jego kulturę z tej lepszej stro-
ny, a poza tym zawieram mnóstwo 
ciekawych znajomości. 

Wioletta Kułakowska 
do zespołu wstąpiła, gdy 
miała 7 lat. Fascynowała 
ją praca w zespole i taniec. 
W „Lasowiakach” prze-
tańczyła 11 lat i okres ten 

wspomina jako wspaniałą przygo-
dę, a zarazem jako ważne życiowe 
doświadczenie.

– W czasach, kiedy powsta-
wali „Lasowiacy” – wspomina 
Zuzanna Karlik – nie było ani tele-
wizorów, ani komputerów. Zajęcia 
w zespole oraz występy to było 
nasze życie poza szkołą i pracą. 
Na koncerty wyjeżdżaliśmy do 
pobliskich miast i wiosek samo-
chodami ciężarowymi bez żad-
nych luksusów. Występowaliśmy 
w różnych warunkach; czasami 
scena była tak mała, iż z trudem 
można było na niej się zmieścić. 

Wielkim w y różnie-
niem dla nas był jeden 
z pierwszych wyjazdów 
zagranicznych – w 1958 
roku do Lwowa. 

Zdaniem Marka 
Zaremby, certyfikat 

potwierdził wysoką klasę zespołu, 
czego dowodem są główne nagrody 
przywożone z różnych zakątków 
świata, w tym ostatnio między in-
nymi z Francji, Portugalii, Sycylii, 
Turcji, Belgii, Węgier, Ukrainy, 
Egiptu, Niemiec i Danii.

– Już w sierpniu – mówi Ma-
rek Zaremba – udajemy się na 
XVIII Światowy Festiwal w Porto 
w Portugalii, a potem, we wrze-
śniu, do Monachium na inaugu-
rację Oktoberfest. Do każdego 
wyjazdu członkowie zespołu 
dopłacają prawie 80 proc. kosz-
tów podróży, dlatego ciągle zabie-
gam o sponsorów, piszę wnioski 
o dotacje… Cieszymy się z każdej 
pomocy.� •

Kulturowy kod
Ewa Sęk, choreograf zPiT „racławice”
– zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy”, działający 
w Stalowej Woli od pół wieku, kultywuje tę część 
polskiego dziedzictwa kulturowego, która może 
przetrwać wyłącznie poprzez żywy przekaz z pokolenia 
na pokolenie. W pieśniach, a także w tańcach 

zawarty jest kod kulturowy odczytywany najlepiej przez osoby 
wywodzące się z tej kultury, a także zawarty jest w nich zapis 
pamięci z wydarzeń historycznych, sposobu ich przeżywania 
przez poprzednie pokolenia, ich emocje oraz obyczaje i relacje 
społeczne. W dobie „tracenia pamięci” przez nasz naród 
w stosunku do rodzimej kultury, działalność takiego zespołu 
jest sprawą niezwykłej wagi. Dlatego składam najlepsze 
gratulacje zespołowi Pieśni i Tańca „Lasowiacy” za wytrwałość 
i skuteczność w promocji polskiej kultury, zarówno w świecie, 
jak i we własnym środowisku.

Węgry.  
Taniec na ulicy 
w Szeged  
na Węgrzech

Ignacy  
Wachowiak
– znakomity tancerz 
i choreograf. Organizator 
i animator kultury,  
następca legendarnej 
Wandy Kantorowej 
(której był uczniem 
i wychowankiem) na 
stanowisku dyrektora 
i kierownika artystycznego 
zPiT  „ziemi Lubelskiej”. 
W latach 1964–1976  
główny choreograf 
„Lasowiaków”.  
Od 2000 roku  
patron tego zespołu.
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Parafia wydała 
sześciu księży i trzy 
siostry zakonne. 
Na kapłańskie 
święcenia czeka 
już jeden alumn. 
Jej świątynia zaś to 
architektoniczne 
cacko.

R zeczyca Ziemiańska nale-
żała kiedyś do parafii Potok 

Wielki. Ponieważ wierni mieli 
daleko do kościoła, rozpoczęto 
starania o stworzenie na miejscu 
duszpasterskiego ośrodka. 

Zmienne losy
Zaczęło się od skromnej ka-

plicy. Potem na jej miejscu, w 1753 
roku, wyrósł kościół. Jego funda-
torami byli właściciele Rzeczycy 
– Katarzyna i Aleksander Sucho-
dolscy. W 1772 roku biskup kra-
kowski Kajetan Sołtyk poświęcił 
świątynię i erygował parafię, któ-
ra przez kolejne lata przechodziła 
z rąk do rąk. Najpierw należała do 
archidiakonatu zawichojskiego, 
potem do diecezji chełmińskiej, 
aby w 1992 roku stać się częścią 
składową diecezji sandomierskiej. 
W latach 80. parafia została po-
ważnie okrojona; część parafian 
odeszła do Węglina, inni do Woli 
Trzydnickiej.

Bogactwo wnętrza
Parafialna świątynia to zgrab-

ny, proporcjonalny, drewniany, 
średniej wielkości kościół. Wyko-
nany jest z cennych modrzewio-
wych bali. Do tej pory zachowała 
się jeszcze oryginalna więźba 
dachowa. Początkowo kościół 
kryty był gontem. Podczas re-
stauracji, w latach 1905–1906, po-
kryto go blachą (kolejny remont 
przeprowadzono dopiero w latach 
50. XX w.). W środku wyróżnia 
się polichromia, zrobiona w 1850 
roku przez artystę malarza Jana 
Kaliszewskiego. Ołtarz główny 
natomiast ozdobiony jest rzeźba-
mi świętych i obrazem przedsta-
wiającym scenę Przemienienia 

Pańskiego. Drugi obraz pokazuje 
Matkę Bożą z Dzieciątkiem. 

Ważnym elementem wypo-
sażenia świątyni jest przepiękna 
chrzcielnica wykonana z drewna, 
umieszczona w kościele w 1777 
roku. Zwiedzając świątynię, 
warto także zwrócić uwagę na 
osiemnastowieczny obraz św. 
Anny Samotrzeć, krucyfiks ro-
kokowy, kociołek miedziany na 
wodę i dwa ornaty z pasa polskie-
go. Wszystkie te walory sprawiły, 
że świątynia w Rzeczycy Ziemiań-
skiej została zaliczona do zabyt-
ków architektury. Na kościelnym 
placu stoi zaś drewniana dzwon-
nica, stylistycznie nawiązująca do 
architektury świątyni.

Będąc w Rzeczycy Ziemiań-
skiej, warto wpaść na chwilę na 
parafialny cmentarz założony 
w 1777 roku. Cztery murowane 
kapliczki stojące w jego rogach 
pochodzą wprawdzie z później-
szego okresu, ale ich nisze stano-
wią schronienie dla urokliwych 

kamiennych polichromowanych 
rzeźb przedstawiających figury 
świętych.

Czas obecny
Wszelkie prace remontowe 

przy kościele muszą być prowa-
dzone za zgodą konserwatora 
zabytków. Poprzednik ks. Jana 
Kazimierza Andrzejewskiego, ks. 
Jan Kądziołka, powiększył nie-
co świątynię o niewielki przed-
sionek oraz zainstalował w niej 
centralne ogrzewanie. Dzięki 
wsparciu wójta Trzydnika Dużego 
Franciszka Kwietnia, udało się za-
montować w kościele nowoczesne 
nagłośnienie. Jarosław Stawiarski 
z Kraśnika z kolei przysłużył się 
między innymi przy kładzeniu 
estetycznej kostki wokół budyn-
ku świątyni i plebanii. W najbliż-
szym czasie wymieniona zostanie 
spróchniała podłoga w kościele. 
Proboszczowi marzy się też jego 
oświetlenie.

Andrzej Capiga

Panorama parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Rzeczycy Ziemiańskiej

Ziemiańska perełka

Piękne organy na chórze

Zdaniem 
proboszcza

W mojej parafii 
zauważam dużą 
pobożność, dobroć 
i życzliwość. 
Parafianie są 
też nad wyraz 

zaangażowani w prace 
przy swojej świątyni. Cieszy 
mnie niezmiernie spora 
frekwencję podczas Mszy 
św. i nabożeństw, bardzo 
dużo parafian przystępuje 
również do Komunii św. 
Przy parafii działa 10 róż 
różańcowych. Jest służba 
liturgiczna; mam 4 starszych 
lektorów i 17 ministrantów. 
Scholi wprawdzie nie ma, 
ale zastępuje ją wspaniały 
organista, a gdy sytuacja 
tego wymaga, wspomagają 
go panie z Koła gospodyń 
Wiejskich. Działa też KSM. 
W skład parafii, oprócz 
rzeczycy ziemiańskiej, 
wchodzą jeszcze zielonka, 
łychów Szlachecki, łychów 
gościeradowski, rzeczyca 
ziemiańska Kolonia, 
przysiółek – Stacja, rzeczyca 
Kościelna, Trzydnik Mały 
i zagórze, niektóre wioski 
tylko częściowo. W sumie 
około 1200 parafian. z parafii 
wywodzi się wielu kapłanów:  
Józef Koźmian, Wincenty 
Szczepanik, zygmunt 
Jędrzejczak, Aleksander Baca, 
henryk Szymański,  Marian 
henryk Wysocki i jeden 
alumn – Tomasz zdyb oraz 
siostry – Lucyna Tokarz, irena 
Tokarz i Marzena Wielgus.

Ks. Jan Kazimierz 
Andrzejewski

Ur. 17.09.1952 r. w Ulanowie. 
WSD w Przemyślu. Wyświęcony 
na kapłana 24.06. 1985 r. przez 
abp. ignacego Tokarczuka. 
Pierwsza parafia – harklowa. 
Potem grębów, Stany, 
Ostrowiec Świętokrzyski 
i niemirów. W rzeczycy 
ziemiańskiej od 2003 roku.

Zapraszamy  
na Msze św. 
niedziele: 9.00; 11.00
dni powszednie: 18.00
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