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D zisiaj dwie diecezje groma-
dzą się przy doczesnych 
szczątkach swojego biskupa, 

uznając aktualność jego przesłania. 
Świadectwo życia bp. Piotra jest fascy-
nujące. Dziś pragniemy i my podążać 
za nim, śladami jego świętego życia 
i nauczania, jak za pasterzem, który 
prowadzi do domu Ojca – mówił bp 

Krzysztof Nitkiewicz, witając w bazy-
lice katedralnej biskupów, kapłanów 
i wiernych dwu diecezji: radomskiej 
i sandomierskiej, a także rodzinę bp. 
Gołębiowskiego. Eucharystii prze-
wodniczył biskup radomski Henryk 
Tomasik. Podczas homilii bp Stefan 
Siczek, sufragan radomski, zaakcento-
wał maryjny charakter życia i posługi 

bp. Gołębiowskiego. – Słudze Boże-
mu towarzyszyło zawołanie „Maria 
spes nostra”. To było streszczenie 
i program jego życia, postępowania 
i duszpasterzowania.

Po Eucharystii odbyła się procesja 
do grobu bp. Piotra Gołębiowskiego 
w podziemiach katedry, gdzie mod-
lono się o jego rychłą beatyfikację. 
Wśród gości przybyłych z  diecezji 
radomskiej była rodzina sługi 
Bożego wraz z  delegacją z  parafii 
Jedlińsk, z której pochodził. – Mój 
dom znajduje sPiotra. Babcia, 
która była jego rodzoną siostrą, 
zostawiła po sobie osobiste pamiątki, 
które skrzętnie przechowujemy. 
Wzruszające są listy do rodziców 
z okazji świąt, zachowało się także 
wiele fotografii oraz pamiątek z jego 
pobytu w  Baćkowicach i  Sandomi-
erzu – opowiada Jakub Rajkowski. 
– W rodzinie staramy się gromadzić 
wszystkie materiały dotyczące 
samej postaci biskupa, jak również 
dokumenty związane z jego procesem 
beatyfikacyjnym. Z wielką radością 
uczestniczymy w  spotkaniach 
związanych z upamiętnieniem jego 
osoby, nauczania i posługiwania – 
dodaje Urszula Kalisz, wnuczka sio-
stry bp. Gołębiowskiego. 
 Ks. Tomasz Lis
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Modlitwa w krypcie biskupów 
w intencji sługi Bożego

P rzez wieki 
Europejczycy 

zachwycali się pięknem 
chińskiej porcelany 
i przez wieki próbowali 
odkryć tajemnicę jej 
wytwarzania. Dopiero 
w tysiąc lat od wynalazku 
Chińczyków udało się 
opracować recepturę 
Ehrenfriedowi 
Waltherowi von 
Tschirnhausowi, 
urodzonemu 
w dzisiejszych 
Sławnikowicach 
(woj. dolnośląskie). 
Jego dokonania 
kontynuował Johann 
Friedrich Böttger, który 
do niedawna uważany 
był za wynalazcę 
porcelany, zwanej białym 
złotem, albowiem jej cena 
porównywana była z tym 
cennym kruszcem. 
Na stronach IV–V 
znajdziecie Państwo 
artykuł o fabryce 
porcelany w Ćmielowie, 
należącej do najstarszych 
w Polsce.

Dziękowały dwie diecezje

U grobu 
wspólnego 

biskupakrótko

Kwestowali
Region. W tarnobrzegu 
w tym roku podczas 
kwesty prowadzonej 
w uroczystość Wszystkich 
Świętych zebrano 
rekordową sumę 
12 400 zł. W sandomierzu 
kwestujący zgromadzili 
14 344 zł. zbiórki odbywały 
się także w innych 
miejscowościach. 
W klimontowie członkowie 
i sympatycy towarzystwa 
Przyjaciół klimontowa 
zebrali do puszek 3,7 tys. zł.

Modlitwa siostrzanych diecezji zbiegła się 
z 30. rocznicą śmierci sługi Bożego bp. Piotra 
Gołębiowskiego. Był pasterzem jedności Kościoła 
w trudnych latach prześladowania. Zmarł podczas 
sprawowania Mszy św. w Nałęczowie.
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Rekolekcje kapłańskie
Sandomierz. Diecezjalne Cen-
trum Kultury, Edukacji i Forma-
cji Chrześcijańskiej „Quo Vadis” 
zaprasza na rekolekcje kapłań- 

skie w  terminie od 28 listopada 
do 1 grudnia. Rekolekcje poprowa-
dzi ks. kan. Jacek Beksiński. Zgło-
szenia do 26 listopada br. włącz-
nie, tel. (15) 832 77 82, (15) 832 33 80, 
e-mail: jozef-szczepanski@wp.pl.

Sandomierz. W  uroczystość 
Wszystkich Świętych na cmenta-
rzach odprawiane były Msze św. 
za zmarłych. – Przywołujemy 
pamięć świętych kanonizowanych 
przez Kościół, tych, których pro-
cesy do uznania formalnej świę-
tości się toczą, jak ks. Wincentego 

Granata, spoczywającego na tym 
cmentarzu, oraz tych, których 
znaliśmy jako ludzi świętych, ale 
których świętości nikt oficjalnie 
nie ogłosił – mówił bp Krzysztof 
Nitkiewicz, podczas Eucharystii 
sprawowanej na cmentarzu kate-
dralnym. tl

Sandomierz. W Gimnazjum nr 1 
im. Jana Długosza oddano do użyt-
ku kompleks boisk sportowych sfi-
nansowanych przez urząd miasta. 
Poświęcenia obiektów dokonał ks. 
Józef Śmigiel, proboszcz par. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. – Cie-
szymy się z  tych obiektów, gdyż 
wchodzi nowa podstawa progra-
mowa, która kładzie duży nacisk 
na zajęcia na świeżym powietrzu 
– mówiła Bożena Marek, nauczy-
cielka wychowania fizycznego.  tl

Stalowa Wola. Metalurdzy 
z Huty Stali Jakościowych w Stalo-
wej Woli odnieśli duży sukces. Na 
urządzeniu do ciągłego odlewania 
stali dokonali pierwszego wytopu 
stali do produkcji blach trudno-
ścieralnych. Stal ta stosowana jest 
głównie do wytwarzania elemen-
tów szczególnie narażonych na 
ścieranie, takich jak na przykład 
kosze koparek, gąsienice ciągni-
ków, rozjazdy kolejowe.  ac

Tarnobrzeg. Powołany na osiedlu 
Wielowieś Społeczny Komitet na 
rzecz Osób Poszkodowanych przez 
Powódź zakończył swoją działalność. 
Jego zadaniem było pozyskiwanie 
pomocy, a także jej rozdysponowy-
wanie, a  ponadto bieżące przeka-
zywanie niezbędnych informacji. 
Serdeczne podziękowania złożył 
Wiktor Stasiak, zastępca prezy-
denta Tarnobrzega, wspólnie z Elzą 
Zub, zastępcą dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie.  ar

Częstochowa. Pusz-
kę na komunikanty 
złożyli w  darze 
Matce Bożej Jasno-
górskiej pracowni-
cy Tarnobrzeskich 
Wodociągów. Dar na 
ręce bp. Jana Tyrawy 
złożyła delegacja tar-
nobrzeskiego przed-
siębiorstwa – Antoni Sikoń, Jacek 
Rudnicki i Kazimiera Bukowska. 
Podarowane paulinom jasnogór-
skim naczynie liturgiczne cechuje 
wysoki kunszt wykonania. Pomie-
ści ono 1200 komunikantów.  wwc

Staszów. Mszą św. sprawowaną 
w kościele pw. św. Barbary przez ks. 
Jerzego Dąbka, dyrektora Wydziału 
Nauki i Wychowania Katolickiego 
Kurii Diecezjalnej, rozpoczęła się 

uroczystość zwią-
zana z oddaniem do 
użytku kompleksu 
sportowego „Moje Boisko – Orlik 
2010”. Budowa została sfinansowana 
ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, urzędu marszałkowskie-
go oraz Urzędu Miasta Staszowa. tl

Zaduma nad świętością

Sportowo w Sandomierzu

Superstal

Koniec komitetu
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Po Mszy św. cmentarnymi alejkami przeszła procesja

Oficjalnego otwarcia 
dokonał również 
przedstawiciel uczniów

Linia do ciągłego odlewania 
stali, gdzie przeprowadzono 
udany wytop

Wiktor Stasiak wręcza 
podziękowanie 
ks. Franciszkowi Sałędze 
(pierwszy z lewej)

Nowy „Orlik”

Tarnobrzeg. Dzięki inicjatywie 
pracowników Gimnazjum nr 1, 
jak i społeczności uczniowskiej, 
przy murach klasztoru ojców 
dominikanów zasadzono dąb 
pamięci, będący wyrazem hołdu 
dla majora Michała Szydełki, który 
w kwietniu 1940 r. został zamordo-
wany w Katyniu. Na zakończenie 
obchodów odbyło się przedstawie-
nie artystyczne z udziałem gimna-
zjalistów.  zm

Zachować pamięć
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Przy dominikańskim 
klasztorze zasadzono 
dąb pamięci

Poświęcenie 
boiska
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Dar dla Madonny
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Ku istocie rzeczy

felieton
bp Wacław 
Świerzawski

biskup senior

Zależność

C ała historia ludzkości 
zmierza do swojego 

kresu. Kres wyprzedzi Sąd. 
Ale my wiemy, 
 że wszystko to, co się 
dokona w przyszłości, 
zależy od tego, co się 
dokonuje już dziś, teraz. 
I całe nasze życie, nas, 
którzy mówimy, że jesteśmy 
uczniami Chrystusa, wiąże 
się nierozdzielnie z wielkim 
misterium Chrystusa.  
Ono jest w centrum.  
I nie możemy stracić go 
z oczu, bo dzięki niemu 
nasze życie i dzieje nasze 
mają sens.
O tym centrum Chrystusa 
bezustannie mówi nam 
Kościół w ciągu roku 
liturgicznego. Mówi tak, 
jak o Człowieku, ale i tak, 
jak o Bogu. Mówi, że umarł 
i zmartwychwstał, ale też, 
że „powtórnie przyjdzie 
w chwale sądzić żywych 
i umarłych”. Sądzić! Wiemy, 
że Bóg za dobro wynagradza 
a za zło karze.
Środowisku naszego 
życia zagraża wiele 
niebezpieczeństw: zagraża 
szatan i grzech. Człowiek, 
każdy z nas, musi pamiętać 
o tym, że już od raju, gdzie 
Adam został postawiony 
wobec próby wolności, 
kiedy Bóg mu powiedział: 
tu jest „drzewo życia” 
i „drzewo poznania 
 dobra i zła”, wybieraj 
 – że każdy z nas musi  
przez to poznanie dobra 
i zła przejść, dokonując 
wyboru. Zła wybierać nie 
wolno, należy wybrać dobro. 
Chyba tak samo trudno jest 
dokonać tego człowiekowi 
dzisiaj, jak wtedy, 
na początku, i w różnych 
epokach dziejów.
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Każda rocznica szkoły skłania do 
głębokiej refleksji, a jednocześnie 
daje możliwość podziękowania 
wszystkim, którzy wkładają wiele 
trudu w wychowanie dzieci, któ-
re w przyszłości będą decydować 
o kształcie społeczeństwa.  

U roczystości 43. rocznicy po-
wstania Szkoły Podstawowej 

w Koprzywnicy rozpoczęła uroczy-
sta Msza św. w kościele parafialnym 
pw. św. Floriana. We wspólnej mo-
dlitwie, prócz licznie przybyłych 
nauczycieli i uczniów, wzięli rów-
nież udział przedstawiciele władz 
samorządowych i oświatowych. Eu-
charystii przewodniczył proboszcz 
koprzywnickiej parafii ks. Jerzy 
Burek, który w kazaniu, odwołu-
jąc się do postaci patrona placówki 
Władysława Jasińskiego, zwrócił 
uwagę społeczności uczniowskiej 
na konieczność czerpania wzoru 
z jego miłości do ojczyzny. 

Po zakończeniu Mszy św. dzieci 
i nauczyciele udali się do budyn-
ku szkoły, gdzie odbyła się dalsza 

część uroczystości, podczas której 
dyrektorka placówki pani Teresa 
Majczak wręczyła statuetki przy-
jaciela SP w Koprzywnicy Marii 
Jasińskiej, synowej patrona, oraz 
Mieczysławowi Korczakowi, preze-
sowi Stowarzyszenia Kombatantów 
„Jędrusie”. 

Święto szkoły było również 
okazją do wspomnień, gdyż wśród 

gości znaleźli się emerytowani 
nauczyciele. – Jako dyrektor spę-
dziłem w murach tej szkoły 17 lat 
– wspomina Tadeusz Grzesiak. 
– Rocznica szkoły jest dla mnie 
ważnym wydarzeniem, mogę bo-
wiem nie tylko spotkać się z moimi 
uczniami, którzy sami teraz kształ-
cą nowe pokolenie Polaków, ale tak-
że powspominać stare dzieje.   zm

Kwiaty i najlepsze 
życzenia odebrała 
Regina Sitarek z okazji 
setnych urodzin. 

S kromna uroczystość urodzino-
wa stuletniej sandomierzanki 

odbyła się 2 listopada w jej rodzin-
nym domu nieopodal Starego Mia-
sta w Sandomierzu. 

Regina Sitarek urodziła się 
31 października 1910 roku. Przed 
II wojną światową pracowała w Ban-
ku Rolnym w Sandomierzu. Pod-
czas okupacji została aresztowana 
przez gestapo. Początkowo trafiła do 

więzienia w Sandomierzu, a potem 
w Pińczowie. Stamtąd przewieziono 
ją do obozu koncentracyjnego dla 
kobiet w Ravensbrück na terenie 
niemieckiej Rzeszy, gdzie spędziła 
trzy lata. Kilka lat po wojnie wy-
jechała do męża, który przebywał 
w Stanach Zjednoczonych. Po wielu 
latach emigracji powróciła do ro-
dzinnego Sandomierza. 

Z okazji setnych urodzin w ro-
dzinnym domu Reginy Sitarek 
odbyła się skromna uroczystość, 
w której uczestniczył m.in.: bur-
mistrz Sandomierza Jerzy Borow-
ski oraz proboszcz z parafii pw. św. 
Józefa,  ks. kanonik Bogdan Król, 
który złożył jubilatce specjalne 
życzenia od bp. Krzysztofa Nit-
kiewicza. gan

Gratulacje dla stulatki 
z Sandomierza

Lubi 
spacery 

i rozmowy

Uroczystości rocznicowe w Koprzywnicy 

Szkoła Jasińskiego 

Dyrektor szkoły Teresa Majczak przekazuje statuetkę 
Mieczysławowi Korczakowi

Ks. kan. Bogdan Król, proboszcz z parafii pw. św. Józefa, przekazuje 
list od biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza
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O krągły, wielki piec, w któ-
rym jeszcze 20 lat temu 
wypalano porcelanę, jest 
jednym z największych 

zachowanych tego typu obiektów. 
Dziś służy jako serce muzeum, 
gdzie można poznać tajemnicę wy-
robu „białego złota”. Wchodzimy 
do środka. Wokół wiele kokrów, 
szamotułow ych pojemników, 
w których umieszczano wyroby 
przeznaczone do wypalenia. W pie-
cu trzeba było palić trzy dni, by roz-
grzać go do temperatury 1400 st. C, 

w której wypalana jest porcelana. 
Żywe Muzeum Porcelany powsta-
ło przy działającej do dziś fabryce 
w Ćmielowie. Jak przed laty, tak 
i dziś wszystko wykonywane jest 
tu ręcznie, by powstał delikatny, 
prawie przezroczysty, wydający 
charakterystyczny dźwięk wyrób, 
poszukiwany i ceniony na całym 
świecie.  

Od Chin do Ćmielowa
 – Mimo że fabryka porcelany 

istnieje tutaj już od ponad 200 lat, 
to zawsze wszystkie surowce były 
sprowadzane z innych terenów – 

opowiada Marta Banaszewska, któ-
ra jest przewodnikiem po ćmielow-
skim muzeum. – Jednak tradycje 
garncarskie okolic Ostrowca Świę-
tokrzyskiego sięgają kilkunastu 
tysięcy lat wstecz. Miejscowa lud-
ność przez wieki słynęła z wyrobów 
ceramicznych z tutejszych glinek. 
Początki produkcji białego złota 
wiodą nas do Chin, gdzie już w IX w. 
wytwarzano wyszukane wzory 
figurek i filiżanek. Sprowadzana 
do Europy porcelana osiągała cenę 
złota, dlatego wielu poszukiwało 
technologii jej produkcji. Pierwsze 
europejskie wyroby porcelanowe 
pojawiły się w XVIII w. – Na fali 
ogólnoświatowej mody na porcela-
nę, mieszkający tutaj hrabia Jacek 
Małachowski dostrzegł korzyści 
z jej produkowania i prestiż związa-
ny z poznaniem tajemnicy wyrobu 
– wyjaśnia pani Marta. – W 1804 r. 
wykupił tutejsze warsztaty garn-
carskie i otworzył fabrykę wyro-
bów fajansowych, która z czasem 
przerodziła się w wytwórnię cenio-
nej porcelany.

Z kotkiem do pieca
Strzeżona przez Chińczyków 

tajemnica wyrobu porcelany, 
dziś jest dostępna dla każdego, 
kto chciałby ją poznać. W Żywym 
Muzeum Porcelany nie tylko 

można zapoznać się z  techniką 
jej wytwarzania, pooglądać stare 
eksponaty, wejść do pieca, ale rów-
nież uczestniczyć w warsztatach, 
podczas których samemu można 
wykonać porcelanową figurkę. 

Stajemy przy muzealnym stole, 
zamieniającym się w ceramiczny 
warsztat. Formy już gotowe. Może-
my wybrać figurkę kotka, filiżankę 
lub wiele innych fantastycznych 
form. Stawiamy na kotka. Wlewa-
my do środka masę porcelanową. 
Powstała ona w  bełtaczu, gdzie 
trafiły podstawowe składniki 
przyszłej porcelany: glinka, kwarc 
i kreda w stosunku 50:25:25 proc. 
– Całość miesza się 72 godziny, 
aż powstanie masa porcelanowa 

Sztuka. Porcelana 
towarzyszy 
człowiekowi 
od kilkunastu 
wieków, jest 
z nim związana 
zarówno 
w postaci 
pięknych, 
wypalanych 
serwisów, 
które zdobią 
mieszkania 
i uroczystości, jak 
i ozdobnych rzeźb 
czy figurek. 

tekst
Ks. Tomasz Lis 
Filip Materkowski

sandomierz@goscniedzielny.pl

W starym piecu do wypalania porcelany również dziś można 
zobaczyć technikę jej wytwarzania 
poniżej: Marta Banaszewska tłumaczy, jak powstaje „białe złoto”
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Tajemnica  „białego złota”
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o konsystencji gęstej śmietany – 
opowiada, odlewając formy, Mar-
ta Banaszewska. 

Po kilku minutach resztki 
masy wylewa się, dzięki temu 
pozostaje tylko cienka war-
stewka masy porcelanowej, która 
osadza się na ściankach formy. Cze-
kamy około 30 minut, aż zaschnie, 
by zobaczyć surowego porcelano-
wego kotka. Po dobie przygotowy-
wana forma trafia do wykańczarek, 
gdzie dokonywane są różnorodne 
prace kosmetyczne przed wypa-
leniem i  oznaczeniem wyrobu. 

Tutaj w  Ćmielowie każdy wyrób 
posiada swój numer, logo zakładu, 
by uniknąć falsyfikatów. Pierwsze 
wypalenie trwa 10 godz. i odbywa 
się w temp 980 st. C. Potem następuje 
proces szkliwienia. – W specjalnej 
wannie znajduje się szkliwo, pia-
sek kwarcowy i woda. Piasek jest 
zabarwiany barwnikiem organicz-
nym, by można było sprawdzić, czy 
pokrył całą powierzchnię filiżanki 
– tłumaczy przewodniczka. I znów 
nasz kotek trafia do pieca na 10 godz., 
tym razem do temperaturę 1400 st. 
C. Po ostudzeniu porcelanowy ko-
tek jest o prawie 20 proc. mniejszy 
od tego, który wyszedł z formy – to 
efekt działania wysokiej temperatu-
ry. Teraz wyrób trafia do malarni, 
gdzie pracownicy ręcznie, według 
przygotowanego uprzednio projek-
tu, nanoszą ozdobne, barwne kształ-
ty specjalnymi farbami ceramiczny-
mi, a potem znów do pieca na cztery 
godziny. Po ostatecznym wypaleniu 
sprawdzana jest jakość wyrobu, po 
czym następuje nadanie certyfikatu 
autentyczności –  AS Ćmielów. Taki 
trafia do kolekcjonerów i miłośni-
ków porcelany. – Warto zaznaczyć, 
że na 100 odlanych wyrobów osta-
tecznie udaje się wykonać około 
8 sztuk – wyjaśnia pani Marta. – 
Biorąc pod uwagę od wieków nie-
zmienioną technologię i ręczny wy-
rób, produkty te są niemal bezcenne.  

Porcelanowe wyróżnienia
W ćmielowskim muzeum odnaj-

dujemy wiele dzieł sztuki. Są wśród 
nich przede wszystkim serwisy 
czy awangardowe rzeźby figur-

kowe, ale również wykonane na 
specjalną okazję obrazy, które 

były przekazywane znanym 
osobistościom. – Mamy w swo-
jej kolekcji wizerunki Matki 
Bożej Licheńskiej, Czarnej 
Madonny, a  także domini-
kanki matki Kolumby Białec-
kiej – opowiada pani Marta. 

– Wykonane przez naszych 
artystów obrazy przekazane 

zostały na ręce papieża Bene-
dykta XVI czy kard. Stanisława 

Dziwisza. W  ten sposób chcie-
liśmy upamiętnić osoby, które 
odgrywają ważną rolę w życiu 

społecznym. 

Specjalny prezent od Żywego 
Muzeum Porcelany w Ćmielowie 
otrzymał również obecny ordy-
nariusz diecezji sandomierskiej 
bp Krzysztof Nitkiewicz. – Zaraz 
po święceniach biskupich i  in-
gresie uhonorowaliśmy naszego 
duszpasterza – wyjaśnia Marta 
Banaszewska. – Specjalnie na tę 
okazję został wykonany serwis 
porcelanowy, na którym widnieje 
herb biskupi. 

Okazjonalne, porcelanowe 
dzieła sztuki są również upamięt-
nieniem ważnych wydarzeń histo-
rycznych, które na trwałe zapisały 
się w świadomości wielu pokoleń. 

Przekazują wiedzę
Pracownicy Żywego Muzeum 

Porcelany w Ćmielowie nie zatrzy-
mują wiedzy na temat technologii 
produkcyjnej dla siebie, ale roz-
wijają to zamiłowanie u  innych. 
W jednej z sal prowadzone są zaję-
cia, podczas których można nauczyć 
się samemu wykonywać porcelano-
wą figurkę czy filiżankę. Adeptami 
sztuki porcelanowej mogą być za-
równo dorośli, jak i dzieci powyżej 
szóstego roku życia. – Nasze zajęcia 
podzielone są na trzy części, zgodnie 
z wybranym kierunkiem kształce-
nia  – wyjaśnia przewodniczka. 
– Każdy program rozpoczyna się 
od udzielenia przez instruktora in-
formacji dotyczących zasad bezpie-
czeństwa, opisu wykorzystywanych 
materiałów oraz czynności, jakie 
będą wykonane w celu otrzymania 
wyrobu finalnego. 

Uczestnicy warsztatów arty-
stycznych wybierają sobie pro-
gram kształcenia, a  następnie 
uczą się wykonania niewielkiej 
różyczki, kotka lub malowania. 
Zajęcia, podczas których robi się 
porcelanowy kwiat, trwają oko-
ło 30 minut – w tym czasie lepią 
oni siedmiopłatkową różę. Adep-
ci drugiego programu odlewają 
z wcześniej przygotowanej masy 
porcelanowej kotka w specjalnej 
gipsowej formie. Natomiast ostat-
ni z możliwych kierunków kształ-
cenia obejmuje swym zakresem 
malowanie kotka. – Uczestnicy 
otrzymują gotową figurkę, która 
przeszła uprzednio proces szkli-
wienia oraz wypalania – wyjaśnia 
przewodniczka Żywego Muzeum 
Porcelany w Ćmielowie. – Następ-
nie za pomocą specjalistycznych 
farb szybkowypałowych mają 
możliwość ozdobienia rzeźby we-
dług własnej inwencji twórczej.  •

W żywym muzeum odwiedzający poznają 
proces wytwarzania porcelany  
po prawej: Porcelanowa figurka
na zbliżające się Euro 2012

Tajemnica  „białego złota”
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D o Muzeum Diecezjalnego 
w Sandomierzu powrócił 
po gruntownej konserwacji 

obraz króla Władysława Jagiełły 
zidentyfikowany kilka miesięcy 
temu w zbiorach kolegiaty katedral-

nej. – W roku wystawy grunwaldz-
kiej, którą organizował Zamek Kró-
lewski na Wawelu, sięgnęliśmy do 
takich archiwaliów, które pozwoli-
ły nam przyporządkować tę postać 
na obrazie konkretnej osobie, czyli 

królowi Władysławowi Jagielle – 
wyjaśnia Urszula Stępień, kustosz 
Muzeum Diecezjalnego, która zi-
dentyfikowała malowidło. Dzieło 
trafiło następnie do pracowni na 
Wawelu, gdzie po gruntownej 
konserwacji zostało wystawione 

na grunwaldz-
kiej ekspozycji. 
– W  Krakowie 
obraz poddano 
wszechstron- 
nym zabiegom 
konser wator- 
skim, począw-
szy od impre-

gnacji i gazowania drewna. Liczne 
ubytki uzupełniono, zabezpieczo-
no warstwę malarską oraz zdjęto 
wszelkie zabrudzenia i  przema-
lowania, szczególnie te z  partii 
płaszcza – tłumaczy ks. Andrzej 
Rusak, dyrektor Muzeum Die-
cezjalnego. Obraz przedstawia 
monarchę-rycerza w pełnej zbroi 
płytowej typu maksymiliańskiego, 
okrytego purpurowym płaszczem, 
w  otwartej koronie włożonej na 
czapkę, dzierżącego w  dłoni in-
sygnia królewskie: berło i jabłko 

z krzyżem. Postać stoi pod rene-
sansową arkadą. W  tle rozciąga 
się pejzaż, określany jako naddu-
najski, który charakteryzował ar-
tystów niemieckich w pierwszej 
ćwierci XVI w. Taka kompozycja 
portretowa pozwoliła na datowanie 
dzieła.  – Mamy tutaj półarkady, 
więc prawdopodobnie obraz mógł 
stanowić skrzydło boczne ołtarza, 
w którego środku znajdowała się 
scena religijna. Przypuszcza się, że 
dzieło powstało w warsztacie Han-
sa Süssa – dodaje kustosz muzeum. 
Wraz z obrazem Jagiełły na wiel-
kiej wystawie grunwaldzkiej 
„Na znak świetnego zwycięstwa” 
znajdował się także sandomierski 
relikwiarz Drzewa Krzyża Świę-
tego zwany grunwaldzkim, który 
ofiarował kolegiacie w Sandomie-
rzu sam król Władysław Jagiełło 
po zwycięstwie snad Krzyżakami. 
Relikwiarz w związku z wystawą 
także poddano konserwacji oraz 
uzupełniono powstałe w nim przez 
wieki ubytki. Obecnie oba ekspo-
naty można oglądać w  Muzeum 
Diecezjalnym w Sandomierzu. 
 Ks. Tomasz Lis

W kościele pw. Ducha Świętego, 
zbudowanego jako wotum za 
uratowanie życia Jana Pawła II, 
biskup sandomierski Krzysztof 
Nitkiewicz modlił się wraz z ka-
płanami i wiernymi dekanatu sta-
szowskiego, dziękując za pontyfi-
kat Papieża Polaka oraz za swoje 
lata kapłańskiego posługiwania.

W itając pasterza diecezji, ks. 
prał. Henryk Kozakiewicz 

przypomniał historię powstania 
kościoła. – To wzgórze nazywane 
jest staszowską Golgotą, gdyż obec-
na świątynia jest czwartą w ciągu 
wieków, która została na nim wy-

budowana. Powstała jako nasze 
staszowskie podziękowanie Bogu 
za uratowanie życia Papieża Polaka 
po zamachu na niego. Dziś nazy-
wana jest sanktuarium modlitwy 
o beatyfikację sługi Bożego – pod-
kreślał ks. Kozakiewicz. W homi-
lii bp Nitkiewicz, odnosząc się do 
czytań mszalnych, mówił o  nie-
ustannej trosce Boga o zbawienie 
człowieka i obdarzenie go pełnią 
szczęścia. Nawiązując do wigilii 
uroczystości Wszystkich Świętych 
i do propagowania przez niektóre 
środowiska „świętowania” Hallo-
ween – powiedział: – Zamiast ba-
wić się w to, kto kogo bardziej wy-

straszy i propagować brzydotę, kicz 
i mroczne rytuały, spójrzmy raczej 
na sympatyczne i  uśmiechnięte 
twarze świętych, którzy pokazują 
nam, że zjednoczenie z Chrystusem 
pozwala patrzeć optymistycznie na 
naszą codzienność i całą wieczność 
– przekonywał.

W uroczystej procesji z darami 
wierni z terenu dekanatu staszow-

skiego zanieśli kwiaty do kaplicy 
poświęconej Janowi Pawłowi II. 
Po Eucharystii przedstawiciele 
samorządu lokalnego oraz grup 
duszpasterskich złożyli biskupo-
wi życzenia, zaś księża podarowali 
biskupowi kielich mszalny z okazji 
przypadającego w tym roku jubi-
leuszu jego 25. rocznicy święceń 
kapłańskich. tl
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Staszowskie świętowanie

Golgota 
wdzięczności

Jagiełło powrócił do sandomierskiego muzeum

Król w nowym blasku

Odrestaurowano odnaleziony w Sandomierzu 
obraz króla Władysława Jagiełły. XVI-wieczny 
wizerunek władcy prezentowany był na wystawie 
grunwaldzkiej „Na znak świetnego zwycięstwa” 
w Krakowie. 

Dziękczynna Msza św. w kościele Ducha Świętego

Obraz 
przedstawiający 
Władysława 
Jagiełłę można 
już zobaczyć 
w Sandomierzu
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Prof. Feliks Kiryk 
z Krakowa poświęcił 
siedem lat na 
zinwentaryzowanie 
archiwum kapituły 
katedralnej. Około 
tysiąca jednostek 
archiwalnych zostało 
opisanych w nowej 
pozycji książkowej. 

W   Muzeum Diecezjalnym 
odbyło się spotkanie au-

torskie promujące niecodzienne 
opracowanie historyczne „Inwen-
tarz rękopisów Archiwum Kapi-
tuły Kolegiackiej i  Katedralnej 
w Sandomierzu XIII–XX wieku”. 
Profesor Kiryk od lat współpra-
cujący z Sandomierzem usystema-
tyzował tysiące manuskryptów, 
które kryje kolegiackie archiwum. 
Prezentowana książka zawiera in-
formacje o średniowiecznych per-
gaminach, księgach miasta Sando-

mierza, dokumentach kapitulnych, 
księgach metrykalnych i o wielu 
innych dokumentach. – Inwen-
taryzacja objęła średniowieczne 
dokumenty szkoły katedralnej, 
kodeksy pergaminowe i papiero-
we, dzieje kolegiaty sandomier-
skiej, oficjalatu sandomierskiego, 
radomskiego i tarnowskiego, a po-
nadto akta klasztorne i szpitalne, 
akta przebudowy katedry oraz 
wiele innych – mówił prof. Kiryk. 
Inwentarz dokumentów niewąt-
pliwie dostarcza sporo cennych 
informacji o historii diecezji san-
domierskiej, poszczególnych para-
fii, miejscowości oraz działalności 
społeczno-kulturalno-gospodar-
czej od XIII do XX wieku – dodał 
profesor. Archiwum powstawa-
ło przez wieki, dokumenty były 
skrzętnie przechowywane przez 
kapitułę, co uchroniło je przed 
burzliwymi zawieruchami dzie-
jów narodu i  miasta. Najwięcej 
dokumentów trafiło do zbioru po 
kasatach zakonów związanych 
z  reperkusjami po powstaniu 
styczniowym.

Spotkanie podsumował bp 
Krzysztof Nitkiewicz, dziękując 
profesorowi za włożony trud i lata 
badań nad dokumentacją. – Przed-
stawione dziś badanie historyczne 
oraz publikacja są niewątpliwym 
świadectwem pokazującym działa-
nia Kościoła, który wypełniał swo-
ją zbawczą misję na tych terenach. 
Dobra kościelne nie były prywatną 
własnością jakiejś uprzywilejowa-
nej grupy, co dzisiaj niektórzy za-
rzucają Kościołowi w kontekście 
zwrotu zagrabionych przez komu-

nistyczny reżim własności. Wydany 
katalog, dokumentując chwalebną 
przeszłość Kościoła, broni jego do-
brego imienia wobec niesprawie-
dliwych pomówień – mówił biskup. 
Pozycja została wydana w nakładzie 
400 egzemplarzy dzięki Bibliotece 
Diecezjalnej w Sandomierzu przy 
pomocy finansowej Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a 
także przy udziale Wydawnictwa 
i Drukarni w Sandomierzu oraz 
Muzeum Diecezjalnego.  
 Ks. Tomasz Lis

W bieżącym roku mija 200 lat 
od chwili założenia cmentarza 
Świętopawelskiego w  Sando- 
mierzu.

Z niszczenie cmentarza przy 
kościele pw. św. Pawła pod-

czas działań militarnych wojny 
polsko-austriackiej w 1809 r. stało 
się bezpośrednią przyczyną zało-
żenia w 1810 r. nowej nekropolii 
przez ówczesnego proboszcza ks. 
Józefa Lisikiewicza. W dwusetną 
rocznicę jej powstania postano-
wiono wydać monografię, będącą 
zbiorowym studium opracowanym 
przez 12 autorów pod redakcją Pio-
tra Sławińskiego. 

Znajdują się w niej artykuły 
dotyczące: zarysu tanatologii bi-

blijnej w ujęciu św. Pawła Apostoła 
autorstwa ks. dr. hab. Romana Bo-
gusława Sieronia; historii parafii 
– ks. dr. Piotra Setlaka, problema-
tyki cmentarzysk znajdujących 
się na terenie parafii – dr. Marka 
Florka; istniejących obecnie cmen-
tarzy – dr. Piotra Sławińskiego; 
mogił żołnierskich z  I  wojny 
światowej – Marka Lisa. Ponad-
to monografia zawiera biogramy 
osób duchownych pochowanych 
na tym cmentarzu opracowane 
przez ks. Stanisława Bastrzyka 
oraz biogramy wybranych osób 
świeckich autorstwa Krzyszto-
fa Burka. Interesujący jest tekst 
o „Kulturowo-językowym obrazie 
Sandomierza w inskrypcjach na-
grobnych z Cmentarza Świętopa-

welskiego” Jana Hajduka i Beaty 
Kasprowicz-Stążki.

Uzupełnieniem całości są dwie 
inwentaryzacje nagrobków z te-
renu parafii. Pierwsza, przygoto-
wana przez konserwatora Piotra 
Zawadzkiego, dotyczy zachowa-
nych epitafiów i po-
mników nagrob-
nych w  kościele 
pw. św. Jakuba 
Apostoła. Druga 
„Inwentaryzacja 
Cmentarza Świe-
topawelskiego 
w Sandomierzu” 
sporządzona zo-
stała przez Bar-
tosza Cebulę 
i Oliwiera Judę. 

Prezentowana publikacja posia-
da kolorowe fotografie dokumentu-
jące wszystkie zabytkowe nagrob-
ki, jak również dokładny plan z 777 
kwaterami grobów. Warto nadmie-
nić, że na opisywanej nekropolii 
pochowano ok. 12 tysięcy parafian. 

Wydawcą monografii, która 
jest najlepsz y m 
opracowaniem do-

tyczącym cmentarza 
z terenu diecezji, jest 

Parafia Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła. 

Szczególne uznanie za 
trud jej wydania należą 
się proboszczowi, ks. 

kanonikowi Krzyszto-
fowi J. Rusieckiemu. 

 red

Niecodzienne opracowanie historyczne

Tajemnice 
rękopisów 

Nową publikację zaprezentował w Muzeum Diecezjalnym 
prof. Feliks Kiryk. Obok – ks. Andrzej Barzycki, dyrektor Biblioteki 
Diecezjalnej

Nowość wydawnicza

Cmentarne dzieje
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Niezwyciężony Mocarz 
Chrystusa całym sercem 
Go umiłował, nawracając się, 
stał się krzewicielem Jego nauki, 
której dopełnieniem była 
męczeńska śmierć.   

W   niedzielę 31 października w  parafii 
pw. Jana Chrzciciela w Jeżowem odbyła 

się uroczystość wprowadzenia relikwii mę-
czennika, patrona Polski św. Andrzeja Boboli, 
połączona z pierwszą rocznicą erygowania 
tamtejszej świątyni. Całość obchodów rozpo-

częło wspólne odmówienie nowenny, po której 
w procesji wprowadzono relikwie do kościoła. 

Punktem centralnym uroczystości była 
Msza św. sprawowana przez biskupa sando-
mierskiego Krzysztofa Nitkiewicza w asyście 
kapłanów z pobliskich parafii. 

W słowie Bożym ordynariusz, nawiązując 
do czytań, zwrócił uwagę wiernych na rolę 
nawrócenia się na drogę Chrystusa. – Zba-
wiciel przygarnia zbłąkanego duchowo  
Zachariasza, dzięki czemu on nawraca się na 
jego drogę – wyjaśnił bp Nitkiewicz. – My 

również musimy dążyć do zawierzenia Chrys-
tusowi, jednocześnie dokonując duchowej 
przemiany, gdyż to właśnie Jezus powinien 
być w centrum naszego życia – mówił. 

Hierarcha odwołał się również do postaci 
św. Andrzeja Boboli, który jako młody człowiek 
przemienił swoje postępowanie i  oddał się 
w ręce Zbawiciela. – Wstępując do zakonu je-
zuitów, przyjął drogę Jezusa Chrystusa – dodał. 
– Przez całe życie świadczył o Bogu, aż do os-
tatniego momentu, kiedy ćwiartowany przez 
oprawców  nawoływał ich do nawrócenia. 

Na zakończenie Eucharystii ordynariusz 
diecezji poświęcił drogę krzyżową znajdującą 
się na ścianach świątyni, po czym wierni, 
podchodząc do ołtarza, całowali relik-
wie św. Andrzeja Boboli. – Dla całej naszej 
społeczności wiernych w  Jeżowem jest to 
bardzo ważna chwila – zauważyła parafi-
anka z Jeżowego pani Krystyna. – Chcemy za 
jego wstawiennictwem powierzać Bogu nasze 
troski, a jednocześnie naśladując go dokonać 
przemiany duchowej. 

Urocz ystość w prowadzenia relik-
wii św. Andrzeja Boboli była możliwością 
podziękowania Bogu i ludziom za wielki dar, 
jakim jest kościół parafialny erygowany  przez 
bp. Krzysztofa Nitkiewicza 25 października 
2009 r. – Przez ten rok udało nam się wiele 
dokonać w naszej wspólnocie – wyjaśnił probo-
szcz ks. Andrzej Kołcz. – Pod względem mate-
rialnym kościół jest przygotowany do godnego 
sprawowania liturgii, a wprowadzenie relikwii 
Mocarza Chrystusowego jest ukoronowaniem 
rocznicy i pozyskaniem nowego orędownika 
przed Bogiem.  zm

Uroczystości wprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli w Jeżowem

Polski męczennik

Duszpasterz diecezji poświęcił stacje 
drogi krzyżowej, znajdujące się na 
ścianach świątyni 

W Domu Pomocy Społecznej dla psychicznie 
chorych kobiet w Irenie w gminnie Zaklików 
kończy się właśnie budowa pawilonu, gdzie 
zamieszka 28 podopiecznych instytucji 
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr 
Opatrzności Bożej.

P rzez wiele lat pacjentki domu przebywały 
w fatalnych warunkach, w ciasnym budyn-

ku, zwanym popularnie zamkiem myśliwskim. 
Przed trzema laty 36 kobiet zamieszkało w no-
wym parterowym pawilonie, przystosowanym 
także do prowadzenia rehabilitacji. Oprócz 
pacjentek korzystają z niej również mieszkańcy 
gminy. Rok temu ukończony został kolejny pa-
wilon, ze sceną i widownią. Stanęły tu używane 
krzesła i meble podarowane przez jedną z ho-

lenderskich organizacji. Dzięki temu można już 
organizować występy i konferencje. Sala służy 
także do rehabilitacji ruchowej. Właśnie dobie-
gają końca prace przy najwyższym pawilonie, 
który pełnił będzie także rolę gospodarczą. 
Znajdą się tam kuchnia, jadalnia, pralnia, ma-
gazyny i zaplecze gospodarcze. Jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia przeniesionych 
tu zostanie 28 kobiet. 

– Czekamy tylko na odbiór obiektu przez 
sanepid i straż pożarną  –  powiedziała sio-
stra Zofia Pichłacz, dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Irenie. 

Pod kolejny pawilon, który pomieści miesz-
kania dla następnych 40 kobiet, administrację 
i kaplicę, są już wylane fundamenty. Budowa 
ruszy, kiedy siostry uzbierają pieniądze, tzw. 

wkład własny, bez którego nie dostaną unijnego 
wsparcia. Obecnie w Irenie pracuje 11 sióstr, 
które opiekują się 76 kobietami.  ac
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Nowy pawilon przed Bożym Narodzeniem

Mieszkanie z rehabilitacją

Trwają właśnie prace wykończeniowe 
przy pawilonie „D”


