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ZA TYDZIEŃ
W wyjątkowym 16-stronicowym 
numerze:
  refleksje O CZASIE
  relacja z odpustu w 
     SANKTUARIUM W SULISŁAWICACH
  SKUTKI HURAGANU 
     w Godziszowie

Wrzesień w naszej hi-
storii to miesiąc 

szczególny. Tragiczny był 
dzień 1 września, ale o 
wiele bardziej 17 wrześ-
nia, kiedy rannemu kra-
jowi sowiecka armia wbi-
ła nóż w plecy. Setki tysię-
cy ludzi – żołnierzy, cywi-
li zamknięto w obozach, 
łagrach, pozbawiono do-
mostw. Wielu zostało tu-
łaczami, zadającymi so-
bie pytanie z wiersza W. 
Broniewskiego: „cóż mi 
zostało? Tęsknić i iść/ tu-
łać się – wiatrem porwa-
ny liść”.

Miał polski wrzesień 1939 r. setki 
tysięcy bohaterów powszechnie 

znanych: majora Henryka Sucharskiego, 
kapitana Władysława Raginisa, generała 
Franciszka Kleeberga, i lokalnych, bli-
skich sercu mieszkańców bronionych 
przez nich miast. Także Tarnobrzeg ma 
swego bohatera – porucznika Józefa 
Sarnę. Wraz z pięcioma żołnierzami, 
mając do dyspozycji tylko dwa ce-
kaemy, postanowił bronić przeprawy 
przez Wisłę. Zginął 13 września około 
godziny 9.00, a jego ciało spoczę-
ło na wiślanej skarpie. Miejsce to 
upamiętnia ogromny głaz narzutowy 
opatrzony tablicami. Każdego roku 

1 września tarnobrze-
żanie zapalają znicze 
i składają kwiaty przy 
pomniku swego obroń-
cy sprzed lat. MW

WRZEŚNIOWY BOHATER
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MARTA WOYNAROWSKA
redaktor wydania Ten dzień – 1 września 2005 r. – 

na długo pozostanie w pamięci 
uczniów i społeczności szkolnej 
w Rakowie. 

Przy pięknej, słonecznej 
pogodzie oddano do użyt-
ku nowoczesne gimnazjum 
wraz z halą sportową. Uro-
czystość połączona została z 
wojewódzką inauguracją roku 
szkolnego 2005/2006 w woje-
wództwie świętokrzyskim. 

Do Rakowa przybyli przed-
stawiciele władz kościelnych,  
państwowych, samorządo-
wych i parlamentarzyści. Ca-
łość rozpoczęła Msza św. kon-
celebrowana w rakowskim 
kościele parafialnym, którą 
odprawił i homilię wygłosił 
bp Andrzej Dzięga. Przy oł-
tarzu towarzyszyli mu ks. Ro-
man Dyląg, proboszcz z Rako-
wa, ks. kan. Franciszek Gre-
la, dziekan z Łagowa, oraz 
zaproszeni kapłani z okolicz-
nych parafii. 

Dalsza część uroczysto-
ści odbywała się na placu 

szkolnym. Były tra-
dycyjne przemówie-
nia, podziękowania, 
życzenia, prezenty i 
występ artystyczny 
uczniów gimnazjum. 
Zasłużonym nauczy-
cielom wręczono 
medale Komisji Edu-
kacji Narodowej i 
Kuratora Oświaty w 
Kielcach. Szkołę, jak 
również tablicę upamiętnia-
jącą nadanie placówce imie-
nia Jana Pawła II, poświę-
cił bp Andrzej Dzięga, któ-

ry w swoim krótkim 
wystąpieniu przypo-
mniał, że wojewódz-
two świętokrzyskie 
swoją specyfikę za-
wdzięcza Świętemu 
Krzyżowi, przez co 
zyskuje swoistego 
ducha. – I tego wła-
śnie ducha musicie 
utrzymać, nie może-
cie go zatracić – ży-

czył młodzieży ks. Biskup. 
Dodał ponadto, że wszyscy 
mieszkańcy Rakowa  powinni 
być dumni z tego dzieła. MB
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Biskup 
sandomierski 
Andrzej Dzięga 
przecina 
symboliczną 
wstęgę 
do Gimnazjum 
im. Jana Pawła II 
w Rakowie. Obok 
Stanisław Okólski, 
wójt gminy Raków. 

„Macie prawo do radości i dumy…”

Szkoła jak marzenie

Pomnik 
upamiętniający  
porucznika 
Józefa Sarnę
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Potrzebny dla psychiki

STALOWA WOLA. Wakacje 
z Bogiem dla dzieci i mło-
dzieży ze wspólnot parafial-
nych podczas tegorocznych 
wakacji zorganizowała, po-
dobnie jak w latach ubie-
głych, parafia Matki Bożej 
Królowej Polski. Około 250 
osób, w tym 80 bezpłatnie, 
wyjechało na wypoczynek w 
Tatry, w Bieszczady i nad mo-
rze. Z wypoczynku skorzysta-
li ministranci, lektorzy, scho-
la, członkowie Katolickiego 
Klubu Sportowego „Victoria”, 
harcerze ZHR oraz dzieci z 
ubogich rodzin. W czasie 

trwania turnusów opiekę wy-
chowawczą sprawowali stu-
denci KUL oraz innych uczel-
ni. Program Wakacji z Bogiem 
obejmował nie tylko wyciecz-
ki, ale także formację ducho-
wą. Codziennie była sprawo-
wana Msza św., dzieci mogły 
brać udział w nabożeństwach, 
a także przeżyć dzień skupie-
nia. – Dzieci i młodzież, któ-
re wyjeżdżają na Wakacje z 
Bogiem, przez cały rok prze-
chodzą formację we wspólno-
tach przy parafii – powiedział 
ks. Edward Madej, miejscowy 
proboszcz i inicjator akcji.

Wiele dzieci nie mogłoby wyjechać na takie kolonie, gdyby nie umożliwiła 
im tego parafia
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STALOWA WOLA. Mija półto-
ra roku od powstania przy szpi-
talu w Stalowej Woli oddziału 
psychiatrycznego z 70 łóżkami. 
To jedyna tego typu placówka na 
terenie północnego Podkarpacia. 
– Powstanie oddziału psy- 
chiatrycznego było koniecz-
nością ze względu na rosną-
cą liczbę pacjentów korzystają-
cych z pomocy Poradni Zdrowia 
Psychicznego oraz coraz więk-
szą liczbę chorych na schizo-
frenię, depresję – tłumaczy 

rzecznik prasowy szpitala Zofia 
Dłużniak.
W ubiegłym roku z leczenia na 
oddziale skorzystało 1229 osób. 
Od początku tego roku hospita-
lizowano 580 chorych. Średnio 
w miesiącu leczonych jest 92 
pacjentów. W Poradni Zdrowia 
Psychicznego miesięcznie przyj-
mowanych jest około 430 osób. 
Korzystają z niej pacjenci z po-
wiatu Stalowa Wola oraz sąsied-
nich – niżańskiego, tarnobrze-
skiego, janowskiego i innych.

RD
RADOMYŚL NAD SANEM. 
W diecezjalnym domu reko- 
lekcyjnym przy radomyskim 
sanktuarium maryjnym od 
22 do 27 sierpnia br. odbywa-
ły się obozy integracyjne san-
domierskiego Katolickiego Gim- 
nazjum i Liceum im. św. Jadwigi 
Królowej. Młodzież z całej die-
cezji, przyjęta do KGLO, przygo-

towywała się duchowo do nowe-
go roku szkolnego i katechetycz-
nego, a także zapoznawała się z 
historią i tradycjami szkoły kato-
lickiej. Opiekę nad uczestnikami 
obozów integracyjnych sprawo-
wali księża, m.in. ks. Józef Turoń, 
kustosz sanktuarium; siostry za-
konne, nauczyciele i młodzież 
starszych klas KGLO.

Tablica ku czci kapelana
ĆMIELÓW. Uroczystości 25-le-
cia powstania „Solidarności” na 
ziemi opatowskiej rozpoczęły się 
14 sierpnia br. Mszą św. w koś-
ciele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Ćmielowie. Eucharystię kon-
celebrowali: ks. prałat Stanisław 
Szczrek z Ożarowa, ks. kano-
nik Stanisław Stański, miejscowy 
proboszcz, ks. Jan Rogoziński, 
pracujący we Włoszech, oraz 
ks. Stanisław Czachor. Tablicę 
ku czci sługi Bożego księdza 
Jerzego Popiełuszki – kapelana 

„Solidarności”, ufundowaną przez 
Władysława Majewskiego, odsło-
nili: Mirosław Rogoziński, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej 
„S” ćmielowskiej Porcelany, 
Kazimierz Bednarz, przewodni-
czący ,,S” Cementowni Ożarów, 
oraz Andrzej Kaczmarek, prze- 
wodniczący Zarządu Regio- 
nu Solidarności Ziemi Sando- 
mierskiej. Na zakończenie przed 
pomnikiem czynu niepodległoś-
ciowego na ćmielowskim rynku 
złożono wieńce i kwiaty.

STASZÓW. Uroczyste cele-
bry w dzień odpustu parafial-
nego świętego Bartłomieja,  
24 sierpnia br., w staszowskiej 
farze były ostatnimi przed 
czekającym XIV-wieczną świą-
tynię generalnym remon-

tem wnętrza. Popularny za-
bytkowy ,,Bartek” będzie za-
mknięty na czas renowacji, na  
dwa lata. Po uroczystej Eu- 
charystii, której przewod-
niczył ks. Roman Bogusław 
Sieroń, dyrektor sandomier-
skiego „Gościa Niedzielnego”, 
w procesji przez miasto prze- 
niesiono Najświętszy Sak- 
rament do nowej świątyni pw. 
Ducha Świętego. Warto do-
dać, że staszowska fara do-
czekała się z racji jubileuszu 
nowych publikacji autorstwa 
Tomasza Bieleckiego i Agaty 
Bazak.

Integracja po katolicku

Rusza remont fary 

Wakacje z Bogiem

Jedna z sal oddziału psychiatrycznego
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Dobiegają końca prace 
konserwatorskie prowadzone 
na wieży kościoła pw. św. Marcina 
w Połańcu. 

Robotnicy zakończyli już re-
mont poszycia dachowego nie-
wielkiej wieżyczki zwieńczającej 
kopułę, przylegającej do świą-
tyni kaplicy Matki Bożej Różań-
cowej. 

Obecny kościół św. Marcina w 
Połańcu stoi w miejscu drewnia-
nej świątyni, która spłonęła pod-
czas wielkiego pożaru miasta,  
12 czerwca 1889 r. Nowy koś-
ciół został poświęcony w 1900 r. 
Wybudowano go w stylu neoro-
mańskim. Jest murowany z ce-
gły i piaskowca, z wieżą od fron-
tu. Pod koniec ubiegłego ro-
ku połanieccy radni stosowną 
uchwałą zdecydowali się przeka-

zać 45 tys. zł na przeprowadze-
nie niezbędnych prac konser-
watorskich. Podczas tegorocz-
nych wakacji przeprowadzono 
prace konserwatorskie na koś-
cielnej wieży.

– Prace konserwatorskie po-
legały na zdjęciu starej blachy i 
wypełnieniu ubytków w murze. 
Wszystkie prace zostały uzgod-
nione z konserwatorem – wyjaś-
nia Andrzej Wawrzyniec, przed-
stawiciel komitetu parafialnego, 
nadzorującego prace remonto-
we. Szczeliny w murze kościel-
nej wieży wypełniono masą ży-
wiczną i zaimpregnowano środ-
kami grzybobójczymi. Wzmoc-
niono także krzyż przymoco-
wany do szczytu wieży. Ponad-
to robotnicy wymienili zniszczo-
ną blachę na wieżyczce wieńczą-
cej kopułę bocznej kaplicy Matki 
Bożej Różańcowej.  GAN

O chlebie naszym 
powszednim

Muzeum Historyczno-Archeo- 
logiczne w Ostrowcu Świę- 

tokrzyskim zaprasza na wystawę 
„Od ziarenka do bochenka”, opo-
wiadającą o chlebie – pokarmie 
najpowszechniejszym i najbar-
dziej nieodzownym, towarzyszą-
cym człowiekowi od tysięcy lat. 

Zboże jest najszlachetniej-
szym owocem pól, wszystko jest 
w nim symbolem – od nasion, 
które padają na ziemię, do nowe-
go plonu, który po obróbce staje 
się chlebem. Różnorodną symbo-
likę zbóż uzmysławia nam Nowy 
Testament, to m.in. znak Zmar-
twychwstania: zasiewa się znisz-
czalne, powstaje niezniszczalne; 
w śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystus jest ziarnem, które pa-
da na ziemię i obumiera, aby 
przynieść plon obfity. Chleb jest 
symbolem Eucharystii, symbolem 
wszelkiego pożywienia i potrzeb 
życiowych, Hostia jest ciałem sa-
mego Jezusa Chrystusa.

Na ekspozycji prezentowane 
są atrybuty piekarskie, użyczo-
ne przez Muzeum Chleba w Ra-
dzionkowie, a także różnorod-

ne archiwalia ze zbio-
rów własnych ostrowie-
ckiego muzeum i ze 
zbiorów prywatnych, 
związane z wyrobem i wypie-
kiem pieczywa na terenie Ostro-
wca Świętokrzyskiego. Wystawa 
przygotowana dzięki współpra-
cy z Muzeum Zamojskim w Za-
mościu będzie czynna do paź-
dziernika br.

MAREK WÓJCICKI

Dawnych potraw smak

Muzeum Okręgowe w San- 
domierzu zaprasza wszyst- 

kich 11 września br. na dziedzi-
niec zamkowy, gdzie o godzinie 

15.00 rozpocznie się III 
edycja konkursu „Nasze 
sandomierskie kulina-
ria regionalne”, skiero-

wanego do gmin powiatu san-
domierskiego. Motywem prze-
wodnim tegorocznego konkur-
su będą potrawy z kaszy – tra-
dycyjne dania kuchni wiejskiej. 
Spośród zgłoszonych do rywa-
lizacji konkursowej potraw ju-
ry wyłoni zdobywcę głównej 
nagrody „srebrnej chochli”. 
Prezentowane dania udostęp-
nione zostaną do ogólnej de-
gustacji. Atmosferę umilać bę-
dą występy ludowych zespołów 
śpiewaczych. Wstęp wolny. 
 MW

Zaproszenia

Tak wyglądało 
wnętrze 
dawnej piekarni
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Remont kościelnej wieży  

Prace konserwatorskie

Robotnicy wymienili pokrycie 
dachowe wieżyczki nad kopułą 
kaplicy
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MOST MIĘDZY 
TEORIĄ A PRAKTYKĄ

Czasem na-
wet nie wia-
domo, któ-
re sprawy są 
trudniejsze: 
nasze sprawy 
z Bogiem czy 
nasze sprawy 

z ludźmi. Pamiętamy do-
brze, że nowe przykazanie 
Chrystusa, nakazujące mi-
łość wzajemną, ma swoją 
normę w znanym sformu-
łowaniu: ,,jak Ja was umiło-
wałem” (J 13,34; aklamacja 
przed Ewangelią). Tak sa-
mo są ujęte dwa przykaza-
nia miłości. Miłość człowie-
ka jest owocem miłowania 
Boga. Tę prawdę przypo-
mniał nam Pan Jezus w zna-
nej opowieści o liliach pol-
nych, mówiąc: ,,Szukajcie 
najpierw królestwa Bożego, 
a wszystko inne będzie wam 
dodane” (por. Mt 7,33).
Jedną z największych tra-
gedii życia ludzkiego jest 
to, że ludzie rzadko prze-
rzucają most między teorią 
a praktyką, między mówie-
niem i działaniem. Ta boles-
na dychotomia między tym, 
co powinno być, a stanem 
faktycznym jest jedną z ude-
rzających cech ludzkich. Pan 
zaś przypomina: ,,Pamiętaj 
na przykazania i nie miej 
w nienawiści bliźniego, na 
przymierze Najwyższego i 
daruj obrazę (Syr 28,7)... 
Czy nie trzeba opanowy-
wać radykalnie w zarod-
ku wszystkich odruchów? 
Być panem swoich namięt-
ności? Łatwiej przecież wy-
rwać małą roślinę, niż ściąć 
wielkie drzewo. Łatwiej 
powiedzieć: przebaczam w 
rzeczy małej, niż wracać 
po pełnym gniewu odej-
ściu, czy przepraszać lub 
prosić o przebaczenie. A 
więc nie zapominajmy: da-
rujmy, umiejmy przebaczać 
– ale też umiejmy być na 
tyle roztropni, by nie dać 
się niepotrzebnie sprowo-
kować.

BP WACŁAW 
ŚWIERZAWSKI



Przebieg ciąży  
był prawidłowy.  

Poród przez cesarskie 
cięcie nastąpił  

w 38 tygodniu ciąży. 
Dziecko ważąc 
1270 gramów  

i mając długość 
41 cm, musiało trafić  

do inkubatora.
Było reanimowane.  

Umalucha stwierdzo-
no m.in.: wadę ser-
ca, rozszczep pod-
niebienia, nieznacz-

nie zaznaczoną asymetrię cia-
ła oraz cechy dysmorfii twa-
rzy. Chłopiec w wieku 7 miesię-
cy ważył 3650 g. Rozpoznanie: 
Zespół Silvera-Russela.

Pięciolatek Jakub Nowi-
cki – bo o nim będzie tu mo-
wa – mieszka w miejsco-
wości Biała (parafia św. Ja-
na Chrzciciela w Janowie Lu-
belskim). I czeka na pomoc. 
Rodzice chłopca, Barbara  i 
Przemysław Nowiccy, pobra-
li się w roku 2000. On jest 
z wykształcenia muzykiem, 
ona pedagogiem. 

Dramatyczne 
rozpoznanie
– W ciąży pisałam licencjat 

– wspomina Barbara.

– Kiedy byłam w szóstym 
miesiącu, zrobili mi USG i od-
kryli hipotrofię płodu, tzn. 
że dziecko było bardzo ma-
łe, nierównomiernie rozwija-
ło się jego ciało. To mnie 
przeraziło. Przez dwa ostat-
nie miesiące ciąży leżałam w 
szpitalu. Po urodzeniu prze-
żywaliśmy z mężem szok. Nie 
wiedzieliśmy, co się stanie, 
czy dziecko w ogóle prze-
żyje? Ja tym więcej cierpia-
łam, bo mąż pracował i prak-
tycznie cały obowiązek opie-
ki nad chorym Kubą spadł na 
mnie. A dziecko budziło się 6 
razy w nocy. Płakało. Przeszło 
w sumie trzy ciężkie opera-
cje. Ciągle jeździliśmy do kli-
nik i szpitali, konsultowali-
śmy się ze specjalistami. To 
było momentami nie do znie-
sienia: materialnie, fizycznie 
i psychicznie – wyznaje Bar-
bara.

Trudno się dziwić młodym 
rodzicom, szczególnie wów-
czas, kiedy czyta się diagnozę 
stanu zdrowia swojego jedyne-
go dziecka, którą potwierdzi-
ła profesor Anna Latos-Bieleń-
ska, dr nauk medycznych, zara-
zem kierownik Centrum Genety-
ki Medycznej w Poznaniu.

Na molekularnym 
poziomie
Marzena Wiśniewska, dr me-

dycyny, specjalista chorób dzie-
ci, również z poznańskiego Cen-
trum Genetyki Medycznej, po-
twierdza tę smutną dla Kuby 
diagnozę. Dodaje, że zespół Sil-
vera-Russela to choroba bardzo 
rzadko występująca. „Mecha-
nizm molekularny powstania ze-
społu nie jest do końca wyjaś-
niony” – czytamy w fachowej 
diagnozie. „Ze względu na fakt, 
że Jakub jest pierwszą  osobą 
chorą w rodzinie, należy przy-
puszczać, że stanowi przypa-
dek  tzw. świeżej mutacji, który 

jest związany z niepod-
wyższonym  ryzykiem  
wystąpienia choroby u 
kolejnego rodzeństwa 
Jakuba, jednak sięgają-
cym 50 proc. ryzykiem 
powtórzenia się choro-
by u jego ewentualne-
go przyszłego potom-

stwa. U Jakuba są wska-
zania do stałej opieki 
poradni kardiologicznej 
oraz poradni zaburzeń 
wzroku czy też endo-
krynologicznej, a tak-
że okresowa kontrola  
psychologiczna  i orto-
pedyczna”. 
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Chłopczyk ma 5 lat i waży zaledwie 8 kilogramów. 

Nadzieja musi zwyciężyć

Barbara  
i Przemysław  
ze swoim 
chorym  
synkiem Kubą,  
na podwórku 
domu 
rodzinnego  
w Białej

Tekst i zdjęcia  
MARIUSZ BOBULA

CENNY KAŻDY GROSZ
W przypadku zebrania odpowiednich sum leczenie będzie prowadzone 
przez Zespół Endokrynologii Dziecięcej po uprzednim zakupie leków w za-
granicznej firmie farmaceutycznej. Leczenie Jakuba Nowickiego nie mo-
że być odkładane na późniejszy termin ze względu na zmniejszenie terapii 
i nieodwracalności zachodzących w organizmie dziecka.
Przekazy pieniężne można kierować  na konto: Stowarzyszenie Pomocy 
Chorym z Zespołem Turnera, PKO Bank Państwowy SA IX O/Warszawa, 
nr: 25 1020 1097 0000 7702 0109 2485 z dopiskiem „Na leczenie Jakuba 
Nowickiego”





Jest nadzieja

Wbrew wszystkim złowro-
go brzmiącym diagnozom me-
dycznym, istnieje realna szansa 
na wyleczenie małego Kuby za 
pomocą hormonu wzrostu. 

– O tym dowiedzieliśmy się 
pół roku temu – mówi Przemy-

sław, ojciec chłopca. – W 
Centrum Zdrowia Dziec-
ka orzekli, że nasz sy-
nek musi mieć podawa-
ny ten hormon przez ca-
ły wiek rośnięcia, a więc 
do 18–19 lat.

Sprawą dziecka z 
Białej zainteresowały się 
tak poważne instytucje, jak Sto-
warzyszenie Pomocy Chorym z 
Zespołem Turnera oraz Instytut 
Pomnik Centrum Zdrowia Dzie-
cka w Warszawie, potwierdza-
jąc pisemnie fakt, że rodzice Ku-
by zbierają środki na leczenie. 
W specjalnym dokumencie Ali-
cja Rostkowska, dyrektorka biu-
ra wspomnianego Stowarzysze-

nia, stwierdza, że koszt 
leczenia Jakuba jest bar-
dzo wysoki: rehabilita-
cja, płatne zabiegi, le-
czenie hormonem wzro-
stu oraz innymi środka-
mi farmakologicznymi 
to koszt ok. 25 tys. zł 
rocznie. 

– Finansowanie leczenia 
tylko przez rodzinę pacjenta 
jest więc niemożliwe i stąd ko-
nieczność społecznego groma-
dzenia funduszy na jego pokry-
cie – mówi Rostkowska. 

Zaniechanie leczenia  u dzie-
cka spowoduje, że ostatecznie 
jego wzrost będzie nawet o pół 
metra mniejszy od długości ciała 
przeciętnego człowieka. Tymcza-
sem podawanie hormonu wzro-
stu, w ostatecznym efekcie, po-
zwoli uniknąć drastycznej różni-
cy wzrostu. Co więcej, nielicze-
nie spowoduje z czasem u dzie-
cka problemy psychiczne. Chło-
piec będzie się źle czuł w gronie 
rówieśników, tym bardziej że z 
wiekiem nabierze większej świa-
domości własnego schorzenia. 

– Dlatego – proszą rodzi-
ce Jakuba – zwracamy się do 
wszystkich ludzi dobrej woli o 
pomoc dla naszego dziecka. Z 
góry serdecznie dziękujemy 
za okazane serce.  
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Chłopczyk ma 5 lat i waży zaledwie 8 kilogramów. 

Nadzieja musi zwyciężyć K toś pyta: czy nawet nie-
winne dzieci muszą tak 

cierpieć? Widział ksiądz w 
telewizji, jak małe dziecko 
spłonęło w swoim łóżecz-
ku? No i co ksiądz na to?
Wobec takich pytań czło-
wiek zawsze stoi bezrad-
ny. W konfrontacji z cier-
pieniem może załamać 
się nawet posłaniec wia-
ry. Przecież głosimy świa-
tu  dobrotliwość Boga, mi-
łującego Ojca. Jak to pogo-
dzić z cierpieniem? Jedyną 
rozsądną odpowiedzią jest 
zapewne milczenie: w cza-
sie Drogi Krzyżowej Jezus 
milczał. Po wtóre można 
się w tym względzie  po-
deprzeć głęboką myślą 
Norwida: „Hieroglif cier-
pienia na ziemi niepojęty, 
zrozumialszy w niebie”. 
Sens tajemnicy cierpie-
nia można odkryć jedy-
nie w tajemnicy krzyża. Na 
Kalwarii stały trzy krzyże i 
trzej różni ludzie  na nich 
wisieli. Cierpienie człowie-
ka z lewej strony zacho-
wało pierwotny wymiar  
niszczącej i przeklętej za-
płaty grzechu: grzech jest 
bezsensowny, więc jego 
owoc jest bezsensowny. 
Człowiek z prawej stro-
ny też zasłużył na karę, 
ale mocą Chrystusa jego 
cierpienie stało się drogą 
powrotu do człowieczeń-
stwa. I wreszcie Chrystus 
cierpiał  za cudze grzechy, 
za nasze grzechy, a w swo-
im cierpieniu przybliżył 
nas do Ojca. Oto trzy krzy-
że: krzyż przekleństwa, 
krzyż pokuty i krzyż zba-
wienia. To zarazem trzy 
sposoby przeżywania i wy-
tłumaczenia cierpienia. 
Zapewne nasze cierpienia 
dokonują się na wszyst-
kich tych trzech krzyżach  
jednocześnie. A niewinne, 
ciężko chore  dziecko jest 
w pełnym sensie cierpie-
niem  podobnym do cier-
pienia Chrystusa.

MOIM 
ZDANIEM

KS. STANISŁAW KNAP

Kuba lubi  
grać na 
instrumentach 
muzycznych. 
Czyżby 
chciał 
kiedyś 
pójść  
w ślady ojca?

ZESPÓŁ SILVERA-RUSSELLA 
Jest niejednorodną etiologicznie jednostką chorobową o znacznym zróż-
nicowaniu genotypowym. Opóźnienie wzrastania następuje  już w okre-
sie  rozwoju płodowego i jest bardzo znaczne przynajmniej do 3 roku życia.
Później następuje stopniowa poprawa tempa wzrastania, zwłaszcza w okre-
sie dojrzewania, tak że dziecko wyrównuje  dużą część wcześniejszych nie-
doborów. Wygląd dziecka przestaje być nieproporcjonalny, niemniej osta-
teczny wzrost jest obniżony, wynosząc zaledwie ok. 150 cm. Rozwój psy-
chiczny i intelektualny  jest zazwyczaj prawidłowy. 





Rozmowa z ks. prał. 
Krzysztofem 
Pastuszakiem

BOŻENA BOBULA: – Podobno, jako 
młody chłopak, był Ksiądz cze-
ladnikiem u piekarza i za swo-
ją pracę codziennie otrzymy-
wał chleb i 10 bułek, czyli dla 
każdego domownika po jednej. 

KS. KRZYSZTOF PASTUSZAK: – To 
prawda, a mój brat pracował u 
mleczarza za cztery litry mleka 
dziennie. Po wojnie chodziłem 
do koszar, gdzie kucharz, dobry 
człowiek, dawał mi dwie menaż-
ki kaszy. Tak udało się nam prze-
trwać trudne czasy. Piekarz był 
widocznie zadowolony z mojej 
pracy, bo chciał mnie zatrzymać 

na dłużej. – Dam ci fiata, pie-
karnię i córkę – zachęcał mnie. 
Nie dałem się skusić i po ma-
turze poszedłem do Wyższe-
go Seminarium Duchownego  
w Przemyślu…

Po święceniach moją pierw-
szą placówką był Sandomierz 
Nadbrzezie. Stąd pochodzą mo-
je pierwsze radości w posta-
ci kilku chłopców, którzy po-
szli do seminarium, m.in. ks. 
Andrzej Broda, który jest teraz 
w Kanadzie. Stasiu Kałdon, do-
minikanin, profesor i misjonarz 
ludowy, mieszka w Krakowie. 
I wielu innych, którzy byli w 
gronie moich 100 ministrantów. 
Było to 45 lat temu, ale gdy 
przejeżdżam przez Sandomierz 
i wstępuję do przypadkowego 
domu, to czuję się jak w ro- 
dzinie. 

Po Nadbrzeziu był Mrzygłód 
w Bieszczadach, a więc druga 
strona diecezji, z całkiem in-
ną specyfiką. 

– Oczywiście, jednakże każda 
zmiana to nowe wyzwania i moż-
liwość zdobycia ciekawych do-
świadczeń, których zawsze pra-
gnąłem. Wysłał mnie tam ks. bp 
Barda. Odbywałem służbę w woj-
skowej ochronie pogranicza. Po-
tem Ustrzyki Dolne. W tym czasie 
chciałem jechać na misje do Bra-
zylii. Już mnie ciągnęło do świata. 
Ksiądz Biskup pytał: Czemu wła-
śnie Brazylia? – Bo tam najlepiej 
grają w piłkę, a przecież futbol to 
moja wielka miłość – odpowie-
działem. Jeszcze jako student KUL 
zdobyłem uprawnienia sędziego i 
sędziowałem na meczach w Rze-
szowie. Oczywiście nikt z działa-
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KS. PRAŁ. KRZYSZTOF 
PASTUSZAK

Ur. w 1936 r. w Jędruszkowicach 
koło Sanoka. W WSD w Przemyślu 
studiował w latach 1954–1960, 
Święcenia kapłańskie przyjął  
w roku 1960 w Przemyślu.



 R E K L A M A 

Wywiady sandomierskiego „Gościa Niedzielnego”

Kapłan, misjonarz, podróżnik
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 R E K L A M A 

czy ani sportowców nie wiedział, 
że jestem księdzem. Nie wiedział 
tego nawet ks. bp Tokarczuk. Kie-
dy prawda wyszła na jaw, mu-
siałem wybrać: albo ołtarz, albo 
gwizdek. Nie pomogły odwoła-
nia. Ksiądz Biskup był nieugięty.

Niestety, zamiast do Brazylii 
skierowano mnie na kolejne pa-
rafie w Bieszczadach. Kiedy pyta-
łem, czemu ciągle Bieszczady, bp 
Tokarczuk odpowiedział: „Jedno 
i drugie na B, a Pan Jezus wszę-
dzie taki sam, a i buty musi mieć 
ksiądz jak w Brazylii”.

Pozwolenie na wyjazd zagra-
niczny otrzymałem dopiero po 10 
latach i nie była to Ameryka Połu-
dniowa, lecz Afryka, a konkretnie 
Kamerun.

Ważny etap w życiu Księ-
dza Prałata to probostwo w 
Cholewianej Górze, w latach 
1973–1980. Jak Ksiądz to 
dziś wspomina?

– Tam nauczyłem się, że pro-
boszcz powinien być ojcem, 

duszpasterzem, bratem, sio-
strą i pogotowiem ratunkowym. 
Wśród gospodarzy istniał zwy-
czaj, że po zabiciu zwierzaka 
przynosili na plebanię mięso i 
wyroby. Ksiądz nie świnia, nie 
zje wszystkiego, więc pakowa-
łem te kiełbasy i jechałem do 
szpitala w Stalowej Woli, cho-
dząc od gabinetu do gabinetu. 
Potem lekarze inaczej traktowali 
pacjentów z Cholewianej: przy-
siedli przy łóżku, porozmawiali, 
bliżej zainteresowali się choro-
bą. Doktorzy przyjeżdżali też do 
nas na ogniska i różne spotka-
nia. Kiedyś na sylwestra zaprosi-
łem ich na indyka, ale zapomnia-
łem go wypatroszyć przed ugo-
towaniem. Na szczęście był z na-
mi też chirurg, więc przeciął go 
profesjonalnie... 

Miałem samochód, co w 
owych czasach stanowiło rzad-
kość. Pamiętam doskonale ta-
kie zdarzenie, jedno z wielu te-
mu podobnych zresztą. O pół-
nocy zapukał do mnie chłop i 
wrzasnął:

– Ksiądz, baba mi choruje, 
trzeba jechać do doktora!

To oczywiście nie była cho-
roba, lecz poród. Zawiozłem ich 
więc do pobliskiego Jeżowego. 
Po 15 minutach przyszedł stróż 
i wykrzyknął:

– Jedno dziecko się urodziło, 
ale drugie razem z matką mu-
simy zawieźć do Niska, wracaj 
ksiądz do domu. 

Przyjechałem i położyłem się 
spać. O czwartej rano zapukał 
sąsiad z drugiej strony rzeki:

– Ksiądz, krowa pada. Ratuj!
– Dobra, jedziemy po wete-

rynarza – nie zastanawiałem się 
ani chwili.

Od ludzi nigdy nie brałem 
pieniędzy ani za pogrzeb, ani 
za ślub. Mówiłem, że odrobią 
przy kościele. Dlatego żyliśmy 
ze sobą blisko i zawsze mo-
głem na nich liczyć. Jednocześ-
nie była to jedyna parafia, któ-
ra w wyborach głosowała prze-
ciwko narzuconej przez wła-
dze partyjne liście. Po głoso-
waniu w szkole, worek z kart-

kami wyborczymi był wiezio-
ny do Tarnobrzega. Po drodze 
wsiadł ormowiec z  workiem 
głosów przygotowanych wcześ-
niej, ale został wyrzucony z sa-
mochodu, a na miejsce dowie-
ziono worek z tymi prawdzi-
wymi. Za ten wyczyn mieszkań-
cy Cholewianej Góry nie dostali 
ani kilograma cementu, żelaza, 
węgla ani nawet drzewa na za-
planowane budowy. Cholewia-
na nie zgodziła się również na 
spółdzielnię produkcyjną, więc 
przez długi czas nie mieliśmy 
prądu. Czasem się śmieję, że 
chyba dlatego w każdym do-
mu było po siedmioro, ośmio-
ro dzieci...

Po Cholewianej przyszedł czas 
na misje w Afryce, ale o tym  
w następnym numerze GN. 

Autorka dziękuję ks. Janowi Tokarskiemu, 
proboszczowi parafii Ways w Belgii, 
za gościnę i przyjęcie, dzięki czemu 
mogliśmy m.in. przeprowadzić wywiad 
z ks. prałatem Pastuszakiem.





Wybitny francuski filozof 
René Descartes pisze 
z gorzką zadumą: „Każdy człowiek 
jest zobowiązany przyczyniać się  
do dobra drugich i zaiste 
nic nie jest wart ten, 
kto nikomu nie jest użyteczny”.  
Siostry Służebnice NMP 
w Janowie Lubelskim 
– wydaje się – stanowią swoisty, 
godny naśladowania, wzór pomocy 
bliźniemu, a słowa wybitnego 
myśliciela znajdują w ich pracy 
najpiękniejszy wyraz. 

Zgromadzenie to liczy 
dziesięć sióstr. Osiem pracuje 
w miejscowym Domu Pomo-
cy Społecznej, który w ubie-
głym roku obchodził 50-lecie 
istnienia. Zarazem janowski 
DPS jest  jednym z najwięk-
szych w Polsce tego rodza-
ju instytucji. Opiekę znajdu-
je tutaj 180 pensjonariuszy, 
umieszczonych w kilku pa-
wilonach. 

W zgodzie z Ewangelią

– Z pracy sióstr możemy 
być tylko dumni i cieszymy 
się, że ich placówka znajdu-
je się na terenie naszej para-
fii – mówi z nieukrywaną ra-
dością ks. kan. Jan Sobczak, 
proboszcz parafii św. Jadwi-
gi Królowej w Janowie Lubel-
skim.

– Zasadniczo siostry po-
magają ludziom chorym, re-
alizują ewangeliczny impera-
tyw „ Jedni drugich brzemiona 
noście”. Ponadto też prowa-
dzą swoistą działalność edu-
kacyjną. Przy Domu Pomo-
cy Społecznej bowiem sku-

pieni są wolontariu-
sze – młodzież ja-
nowska, która poma-
ga chorym, organizu-
je różnego rodzaju 
spotkania, wieczory, 
szczególnie przy oka-
zji świąt, i po prostu 
jest obecna przy cierpiących. 
To wszystko buduje wnętrze 
i wrażliwość samej młodzie-
ży, która w dorosłość wejdzie 
ubogacona i przeniknięta du-
chem chrześcijańskiego miło-
sierdzia – mówi refleksyjnie 
ks. proboszcz. 

Cały smutek świata

Istotnie tak jest. Młoda 
dziewczyna, wolontariuszka, 
zwierzyła się nam, że w pew-
nej staruszce cierpiącej na 
nowotwór, zobaczyła kiedyś: 
„cały smutek świata”.

– To było wstrząsające do-
znanie – mówiła.

– Kobieta nieodwiedza-
na przez rodzinę, przykuta 
do łóżka straszliwie cierpia-
ła fizycznie, ale chyba jeszcze 
bardziej psychicznie. Nie mo-
gła ani mówić, ani jeść, zosta-

ła odcięta od świata. 
Jedyną pociechą była 
dla niej obecność wo-
lontariuszy i wspólna 
nasza modlitwa.  To 
zdarzenie zapamię-
tam do końca życia, 
ono mnie uwrażliwiło 

na drugiego człowieka. 
W tutejszym DPS przeby-

wają głównie osoby starsze, 
chore, które z różnych powo-
dów nie mogą mieszkać ze 
swoimi rodzinami. Mają za-
pewnioną całodobową opie-
kę medyczno-pielęgnacyjną, 
wyżywienie, a nawet rozryw-
kę. Siostry robią, co mogą, 
aby pensjonariuszom umilić i 
uatrakcyjnić czas. Każdy, kto 
tylko chce, może zaangażo-
wać się w jakąś artystycz-
ną działalność: muzyczną lub 
plastyczną.  

Godne życie

– Dom Pomocy Społecz-
nej w Janowie Lubelskim ist-
nieje od 1950r. i dysponu-
je 170 miejscami dla kobiet 
i mężczyzn w zaawansowa-
nym wieku – informuje s. Na-

dzieja Paszkowiak, dyrektor-
ka placówki. Dom przezna-
czony jest dla osób przewle-
kle, somatycznie chorych i 
starszych, które z uwagi na 
okoliczności losowe nie mogą 
przebywać w gronie własnej 
rodziny. Od 1954r. w DPS pra-
cują siostry zakonne. Staramy 
się, by mieszkańcom zapew-
nić dobre, godne i bezpiecz-
ne warunki życia. Dla popra-
wienia kondycji fizyczno-psy-
chicznej pensjonariuszy DPS 
dysponuje dobrze wyposażo-
ną salą ćwiczeń rehabilitacyj-
nych. Pod fachową opieką fi-
zykoterapeutów chętni mo-
gą podnieść swoją spraw- 
ność psychoruchową. W ce-
lu pełniejszej adaptacji, prze-
łamywania poczucia izolacji 
i osamotnienia, mieszkańcy 
mogą uczestniczyć w różno-
rodnych zajęciach terapeu-
tycznych, które pomagają 
wyzwalać twórczą inicjaty- 
wę i integrują ze środo- 
wiskiem – dodaje Siostra dy-
rektor.

Otwarte drzwi

Placówka jest otwarta na 
kontakty ze środowiskiem. W 
domu dynamicznie działa po-
wołany spośród mieszkańców 
zespół „Echo Jesieni”. W cią-
gu całego roku organizowa-
ne są liczne imprezy okolicz-
nościowe w różnych miejsco-
wościach.

Mieszkańcy domu utrzy-
mują przyjazne kontakty z 
mieszkańcami innych Domów 
Pomocy Społecznej, co rów-
nież korzystnie wpływa na ich 
kondycję psychiczną.

Wreszcie placówka zaspo-
kaja religijne potrzeby miesz-
kańców. Posiada ładnie urzą-
dzoną kaplicę. Codziennie 
istnieje możliwość uczestni- 
czenia we Mszy świętej i ko-
rzystania z pomocy ducho-
wej.

MARIUSZ BOBULA

PANORAMA ŻEŃSKICH ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH W NASZEJ DIECEZJI 
Siostry Służebnice Najświętszej Maryi Panny 

obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (greckokatolickie) w Janowie Lubelskim

Siła poświęcenia

SANDOMIERSKI
sandomierz@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Staromiejska 11, 27-600 Sandomierz
tel. (15) 832 76 60, faks 832 76 61
Redagują: ks. Roman Bogusław Sieroń – dyrektor oddziału, 
Mariusz Bobula, Marta Woynarowska
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Być przy chorych 
i dla chorych 
to główne 
zadanie sióstr 
greckokatoli-
ckich z Janowa 
Lubelskiego


