
Bp Edward Frankowski 
obchodził 45-lecie święceń,
a księża profesorowie: Eugeniusz 
Piotrowski i Wiesław Wilk złote 
jubileusze prezbiteratu.
Razem w kapłaństwie przeżyli 
ponad 50 tysięcy dni!

Ks. kanonik Eugeniusz Pio-
trowski odprawił Mszę św. jubi-
leuszową 13 czerwca br. w koś-
ciele seminaryjnym św. Micha-
ła Archanioła. Ksiądz prałat Wie-
sław Wilk świętował 17 czerw-
ca, a bp Edward Frankowski w 
minioną niedzielę, obaj w bazy-
lice katedralnej.

Jubilaci od wielu lat związani 
są z naszą diecezją. Bp Edward 
Frankowski pochodzący z Wo-
li Rzeczyckiej 18 czerwca 1961 
r. został kapłanem w Przemyślu, 
a od 14 lat jest biskupem po-
mocniczym naszej diecezji. Wy-
kłada socjologię, a jego zawoła-
niem biskupim są słowa ,,Chri-
stus vincit – Chrystus zwycię-
ża”. Ks. Eugeniusz Piotrowski 
to doktor liturgiki. Przez ponad 

30 lat był proboszczem 
na Śląsku, a od 1992 r. 
wykłada w sandomier-
skich WSD i IT. Jego 
pasja to upowszechnia-
nie śpiewu liturgiczne-
go, ostatnio opracował 
więc diecezjalny śpiew-
nik liturgiczny. Ks. pra-
łat Wiesław Wilk od bli-
sko 40 lat jest profeso-
rem sandomierskich WSD, IT i 
WSHP. Autor 150 publikacji: na-
ukowych i popularnych, głównie 

z zakresu homiletyki, 
kultury, literatury i te-
atru. Twórca teatru se-
minaryjnego, inicjator 
Ruchu Światło–Życie, 
animator kultury oraz 
opiekun KIK w Sando-
mierzu. Od roku piastu-
je prestiżową funkcję 
dziekana sandomier-
skiej kapituły katedral-

nej. Dostojnym Jubilatom życzy-
my ad multos annos!

KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ
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ZA TYDZIEŃ
  Obszerna relacja z XIII MIĘDZY-

NARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI 
PIELGRZYMKOWEJ w Radomyślu 
n. Sanem

  ROZMOWA Z DR BARBARĄ RACZYŃ-
SKĄ, nauczycielką j. polskiego
w Katolickim Liceum Ogólno-
kształcącym w Szewnie

MARTA WOYNAROWSKA
redaktor wydania
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Wcałej diecezji w uroczystość Ciała i Krwi 
Pańskiej ulicami miast, drogami wiosek 

przeszły procesje. W stolicy diecezji poprze-
dziła ją Msza św. w kościele Chrystusa Króla 
Jedynego Zbawiciela Świata. Zgromadzeniu 
liturgicznemu przewodniczył bp Edward 
Frankowski. Po Eucharystii wyruszyła proce-
sja, która przeszła na plac Papieski, a następ-
nie do bazyliki katedralnej. W homilii, przy 
ostatnim ołtarzu, bp Frankowski przypomniał 
nauczanie Jana Pawła II o czystości ludzkie-
go serca. W Tarnobrzegu tradycyjnie świę-

to Bożego Ciała wspólnie 
uczcili wierni parafii pw. 
MB Nieustającej Pomocy i 
Wniebowzięcia NMP. Mszy 
św. odprawionej w koś-
ciele na Serbinowie prze-
wodniczył przeor o. Paweł 
Barszczewski.
KS. DARIUSZ WOŹNICZKA

Jubileusze znanych kapłanów

52 825 dni w Bożej służbie 
Izabela Starzyk, 16-letnia 

uczennica Gimnazjum nr 
3 w Tarnobrzegu, została 
laureatką Konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych”. Młodzi wo-
lontariusze z całej Polski 
spotkali się na finale we 
Wrocławiu od 9 do 11 czerw-
ca. Sukces Izy oraz postawa 
koleżanek i kolegów stają-
cych w konkursowe szranki 
zaprzeczają twierdzeniom o 
złej, egoistycznej młodzieży. 
Laureatka tymczasem przy-
znała się nam (rozmowa na 
str. VI), że nawet nie chciała 
wziąć udziału w konkur-
sie… 

W Tarnobrzegu 
we wspólnej 
procesji
przeszli wierni
z par. MBNP
na Serbinowie
i z sanktuarium 
MB Dzikowskiej

Jubilat
bp Edward 
Frankowski 
długo
po zakończeniu 
Mszy św. 
przyjmował 
życzenia
od diecezjan
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Religia a globalizacja

SANDOMIERZ. Stolica die-
cezji sandomierskiej była 12 i 13 
czerwca br. miejscem międzyna-
rodowej konferencji socjologicz-
nej ,,Religia i religijność w wa-
runkach globalizacji”. Uroczyście 
otworzył ją w Domu Katolickim 
bp sandomierski Andrzej Dzięga. 
Wśród prelegentów i uczest-
ników konferencji znaleźli się 
wybitni przedstawiciele środo-
wisk naukowych Polski i Europy, 
m.in. bp kielecki prof. dr hab. 

Kazimierz Ryczan; bp dr Edward 
Frankowski; ks. prof. dr hab. 
Janusz Mariański oraz ks. prof. 
dr hab. Leon Dyczewski z KUL; 
prof. dr hab. Tadeusz Doktór 
z UW; prof. Eileen Barker z 
Londynu. Tematy podejmowa-
ne na spotkaniu dotyczyły róż-
nych aspektów styku religii i 
globalizacji w XXI w., np. czy 
globalizm jest religią albo o 
Kościołach w warunkach glo-
balizacji.
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Siedzą od lewej: bp Kazimierz Ryczan, bp Andrzej Dzięga i prof. Janusz Mariański 

Finał olimpiady
DIECEZJA SANDOMIER-
SKA. Finał III Diecezjalnej 
Olimpiady Liturgicznej pod ha-
słem „Eucharystia – moja miłość” 
odbył się 2 czerwca br. W kate-
gorii gimnazjów I miejsce zdo-
była Karolina Maj z Klimontowa. 
II i III miejsce zdobyły odpo-
wiednio: Karolina Gawlak z 
Goźlic i Ewelina Sitarczyk z 
Gościeradowa. W kategorii szkół 
podstawowych I miejsce zaję-
ła Marta Kilarska z Klimontowa, 
II miejsce Małgorzata Kilarska 
z Klimontowa, III miejsce Rafał 
Rutyna z Tarnobrzega Wielowsi.
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Nagrody wręczał ks. Bogdan Piekut, 
proboszcz katedry w Sandomierzu

Wrócili z pucharami
GOŚCIERADÓW. 4 pucha-
ry i liczne nagrody rzeczowe 
przywieźli z Festiwalu Piosenki 
Maryjnej w Garbowie Cukrowni 
reprezentanci parafii. W kate-
gorii zespołów i schól I miej-

sce zajął zespół Angelus, a III 
miejsce schola młodsza tej pa-
rafii – Dzieci Maryi. W katego-
rii solistów I miejsce przypad-
ło Agnieszce Jemielniak, a III – 
Jolancie Hyjek.

Wspominali Prymasa
NISKO. 25 rocznicę śmier-
ci swojego patrona, kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, 
uczcili uczniowie Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Nisku. Słowno- 
-muzyczny montaż, który mło-
dzież zaprezentowała w sank-
tuarium św. Józefa w Nisku, za-
wierał ważniejsze elementy z 
biografii Prymasa Tysiąclecia. 
Przygotowały go Monika Krawiec 
i siostra Fidelisa, a oprawę mu-
zyczną zapewnił chór pod kie-
runkiem Henryka Rzucidło. 

Uczniowie  Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Nisku uczcili pamięć swojego 
patrona
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Grand Prix dla Ukrainy
NISKO. 520 prac, w tym 107 z 
Ukrainy, 13 z Węgier i 3 ze Słowacji, 
wpłynęło na Międzynarodowy 
Konkurs Plastyczny dla Dzieci i 
Młodzieży „Szanujmy Matkę 
Ziemię”. Konkurs odbył się już 

po raz trzynasty. Grand Prix kon-
kursu otrzymała Maria Klimenko 
z Ukrainy. Konkurs odbył się w 
ramach Międzynarodowego 
Przeglądu Sztuki Dziecięcej i 
Młodzieżowej „Szkatuła 2006”.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu
Łóżka z pikniku

STALOWA WOLA – 
ROZWADÓW. Około 22 ty- 
sięcy złotych zebranych zosta-
ło na pikniku przy klasztorze 
Braci Mniejszych Kapucynów. 
Zorganizowany po szósty piknik 
odbywał się pod tradycyjnym 
hasłem „Nasze pieniądze dla na-
szych dzieci”. Pieniądze będą 
przeznaczone na zakup kilku łó-
żek ortopedycznych.
Kiedy do kupna losów zachęcały 
takie ładne, uśmiechnięte 
dziewczyny, nie brakowało chętnychRD

Dzikowski 
bibliotekarz
TARNOBRZEG. W miej-
skiej Bibliotece Publicznej moż-
na oglądać wystawę poświęco-
ną dzikowskiemu biblioteka-
rzowi Michałowi Marczakowi. 
Termin tej ekspozycji nie jest 
przypadkowy, gdyż na począt-
ku czerwca, w 60. rocznicę 
powstania, bibliotece nadano 
imię Michała Marczaka.

Bohaterski 
patron
TARNOBRZEG. Gimnazjum 
nr 3 w Tarnobrzegu ma nowego 
patrona – por. Józefa Sarnę, bo-
haterskiego obrońcę we wrześ-
niu 1939 r. Nowy sztandar po-
święcił w czasie uroczystej Mszy 
św. przeor tarnobrzeskiego 
klasztoru o. Paweł Barszczewski 
OP w obecności proboszczów 
sąsiednich parafii.
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Ku istocie rzeczy

TEOLOGIA 
ODPOCZYNKU

R o k r o c z n i e 
to samo przy-
p o m i n a m y 
przed wakacja-
mi. Wytwarza 
się na naszych 
oczach jako 
produkt naszej 

cywilizacji specyficzny styl 
odpoczynku. Tak jak ludzie 
w pracy są często w spo-
sób zwierzęcy wyczerpa-
ni, tak samo też w zwie-
rzęcy sposób (przepraszam 
za wyrażenie) odpoczywa-
ją. Odpoczywa się najczę-
ściej bez planu i często bez-
myślnie, ponieważ ludzie 
nie chcą już wtedy plano-
wać. Mają dość planowania 
przez cały rok, po prostu 
dają się biernie prowadzić 
czy to pogodzie, czy środo-
wisku, w którym spędzają 
wakacje, czy przypadkowi. 
Biada, kiedy takim przypad-
kiem są także wakacje prze-
znaczone na odpoczynek. 
Kiedyś Norwid mówił, że 
,,odpocząć” to ,,począć od 
nowa” – przygotować się 
przez odpoczynek, by po-
cząć od nowa, z nową gorli-
wością szukać najwyższych 
wartości. Wakacje służą te-
mu, co jest poza wakacjami: 
służą przede wszystkim te-
mu, by podjąć pracę w spo-
sób bardziej dynamiczny i 
uporządkowany. Ale też słu-
żą temu, by zacząć szukać 
najwyższej wartości i pracy, 
i wszystkiego, co w życiu 
czynimy: przez Chrystusa i 
z Chrystusem. W tym mie-
ści się i to, żeby stanowczo 
nie usunąć z wakacyjnego 
programu niedzielnej Mszy 
świętej, nawet w krajach, 
gdzie z trudem się dobija-
my do kościoła. Również 
sugestia dotycząca lektury 
wakacyjnej: mamy na tym 
odcinku ogromne zaległo-
ści, ciągle mówimy, że to 
się kiedyś zrobi na waka-
cjach – otóż właśnie zrobić 
to na wakacjach!
BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI

Sandomierski Pomnik Jana Pawła II

Iść drogą serca
Blisko 6 tysięcy ludzi było  
12 czerwca świadkami odsłonięcia 
i pobłogosławienia przez bpa 
Andrzeja Dzięgę figury Jana 
Pawła II na sandomierskim placu 
Papieskim.

Obchody siódmej rocznicy wi-
zyty Ojca Świętego rozpoczęły 
się od posadzenia i pobłogosła-
wienia przez pasterza diecezji dę-
bu noszącego imię ,,Jan Paweł II” 
na sandomierskich Rybitwach. Sa-
dzonka dębu szypułkowego, wy-
hodowana z żołędzi pobłogosła-
wionych przez Papieża Polaka i 
posadzona w Sandomierzu, nosi 
specjalny numer 2, obok jedynki 
będącej w gestii Generalnego Dy-
rektora Lasów Państwowych. Póź-
niej podczas Eucharystii bp An-
drzej Dzięga odsłonił wraz z bur-
mistrzem miasta, a potem pobło-
gosławił,  5-metrową brązową fi-
gurę Jana Pawła II, autorstwa pro-
fesora krakowskiej ASP Karola Ba-
dyny. We Mszy św. uczestniczy-
li pozostali biskupi sandomierscy, 
blisko 100 kapłanów oraz wier-
ni z Sandomierza i całej diece-
zji. W homilii bp Andrzej Dzięga 
przypomniał naukę Jana Pawła II 

o czystości serca, która 
ma być drogowskazem 
współczesnego człowie-
ka.

Tego dnia na san-
domierskim placu Pa-
pieskim została wyko-
nana po raz pierwszy 
Missa Solemnis Sandomi-
riensis ,,Beati Mundo Cor-
de” (Błogosławieni Czy-
stego Serca) jako wy-
raz pamięci i hołdu dla 
Ojca Świętego. Skomponował 
ją Wojciech Mrozek specjalnie 
na dzień uroczystych obchodów 
VII rocznicy pobytu Jana Pawła 
II w tym mieście. Warto dodać, 
że prawykonanie fragmentów 

kompozycji odbyło się 
dzień wcześniej pod-
czas głównych obcho-
dów Millennium Świę-
tego Krzyża. W utwo-
rze wykorzystano sło-
wa Jana Pawła II oraz 
teksty Bogusława Żmi-
jewskiego i ks. Wie-
sława Wilka. Orkiestrę 
Symfoniczną Filharmo-
nii Śląskiej poprowa-
dził kompozytor Woj-

ciech Mrozek, a towarzyszyło 
jej pięć chórów: Filharmonii Ślą-
skiej, Politechniki Świętokrzy-
skiej oraz sandomierskie: kate-
dralny, Hosanna i Collegium Go-
stomianum. ERBES 

Bp Andrzej 
Dzięga 
i burmistrz 
Jerzy Borowski 
odsłaniają figurę 
Jana Pawła II, 
usytuowaną 
w miejscu 
papieskiej celebry 
z 12 czerwca 
1999 r.

W Ożarowie pod patronatem prezydentów 

O wspólnych korzeniach Słowian
Pod patronatem byłych pre-
zydentów Polski i Słowacji 
Lecha Wałęsy i Michała Kovaca 
w Ożarowie odbyła się mię-
dzynarodowa sesja nauko-
wa ,,Ożarów – Spisska Bela. 
Wspólne korzenie Słowian”. 

Sesja była początkiem Dni 
Ożarowa, które odbywały się 
od 7 do 11 czerwca. Złożyły się 
na nie m.in. spektakle dla mło-
dzieży, prezentowane przez Te-
atr Zwierciadło i Teatr Uliczny 
MGOK, zawody sportowe, kon-
certy zespołów i kapel, zwie-
dzanie cementowni Ożarów. Do 
głównych atrakcji należał kon-
cert Zbigniewa Wodeckiego.

Piątkowe spotkanie na te-
mat wspólnych korzeni Pola-
ków i Słowaków składało się 
z czterech referatów nauko-
wych. Dr Bożena Malovcova 
ze Słowacji mówiła na te-
mat przeszłości regionu pod-
tatrzańskiego naszych połu-
dniowych sąsiadów, a bur-
mistrz – primator Spisskiej 
Beli dr Stefan Bielak przy-
bliżył historię prawie ośmiu 
wieków istnienia partner-
skiego miasta Ożarowa. Póź-
niej archeolog dr Marek Flo-
rek z Sandomierza opowiadał 
o pradziejowym osadnictwie 
Ożarowa i okolic, a znakomi-
ty krakowski historyk prof. dr 

hab. Feliks Kiryk przedstawił 
historyczne związki Małopol-
ski ze Słowacją.

Spotkanie było okazją do 
zacieśnienia dalszej współpra-
cy między Ożarowem a Spis-
ską Belą. – Podpisane podczas 
sympozjum porozumienie roz-
szerzy nasze partnerstwo o 
współpracę gospodarczą – mó-
wi Marcin Majcher, burmistrz 
Ożarowa. Patronat medialny 
objął m.in. ,,Gość Niedzielny”, 
a sympozjum patronowało tak-
że Centrum Współpracy Pol-
sko-Słowackiej diecezji sando-
mierskiej.

KS. ROMAN  
BOGUSŁAW SIEROŃ 
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Duszpasterstwo ministrantów przybiera różne formy

Piłka nożna – dlaczego nie?

Nie wyobrażam so-
bie pracy z ministran-
tami, która pomijała-
by aspekt sportowy, 

tak istotny dla rozwoju młodego 
człowieka – stwierdza ks. Marek 
Rusak, diecezjalny duszpasterz 
ministrantów. – Przecież już św. 
Jan Bosko, niedościgniony wycho-
wawca oraz opiekun dzieci i mło-
dzieży, twierdził, że w „zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Ponadto do-
skonale zdajemy sobie sprawę 
z innymi kapłanami, animatora-
mi, że pominięcie sportu w pra-
cy duszpasterskiej z ministran-
tami może zaważyć na liczebno-
ści tej grupy. Zwyczajnie w pew-
nym momencie zabraknie mini-
strantów.

Smaczek adrenaliny

Dla każdego niemal chłopa-
ka możliwość współzawodnictwa 
sportowego to ogromna przy-
jemność i wyzwanie. Lekcje wy-
chowania fizycznego, postrzega-
ne czasami jako obowiązek, bu-
dzą pewnego rodzaju zniechęce-
nie. Natomiast start w zawodach, 

możliwość pokazania się, spraw-
dzenia w grupie rówieśniczej nie-
sie ze sobą ten przyjemny sma-
czek adrenaliny, nie wspominając 
o radości płynącej ze zwycięstwa.

– Podczas kursów, rekolek-
cji dla ministrantów, organizowa-
nych w Domu Rekolekcyjnym w 
Radomyślu n. Sanem, żelaznym 
punktem programu jest część re-
kreacyjno–sportowa – mówi Sta-
nisław Ciba, animator i ceremo-
niarz Liturgicznej Służby Ołtarza. 
– Organizowane są gry, zabawy 
ruchowe na świeżym powietrzu. 
Latem, ponieważ blisko znajduje 
się kąpielisko, uprawiamy sporty 
wodne. Podczas kursów odbywa-
jących się w porze zimowej korzy-
stamy z uprzejmości i gościnności 
Zespołu Szkół, posiadającego do-
skonałe zaplecze sportowe.

Od paru lat w Radomyślu n. 
Sanem przeprowadzane są roz-
grywki ministrantów i lektorów w 
tenisie stołowym, w których biorą 
udział przedstawiciele z całej die-
cezji. – Zawody cieszą się ogrom-
ną popularnością – stwierdza Sta-
nisław Ciba. – W jednej grupie 
wiekowej występuje nawet 70 za-
wodników. Impreza oprócz czy-
sto sportowego charakteru ma 
też drugie przesłanie: integrację 
rodzin. Ministranci przyjeżdża-
ją ze swoimi rodzicami, którzy 
wspierają ich dopingiem. Tworzą 
w ten sposób wspaniałą, niepo-
wtarzalną atmosferę sportowego 
święta. Często odnoszę wrażenie, 
że rodzice zdecydowanie bardziej 
przeżywają występy swoich po-
ciech niż one same. Po zawodach 
w domach długo jeszcze dyskutu-
je się na ich temat, rozważane jest 
każde zagranie. Te wspólne roz-
mowy, zwłaszcza dzisiaj, są spoi-
wem, którego nie sposób przece-
nić – dodaje Stanisław Ciba.

Tu się gra inaczej

Gry zespołowe, szczególnie 
ta najpopularniejsza w piłkę noż-
ną, dają młodym poczucie wspól-

noty, uczą odpowiedzial-
ności za innych i siebie. 
W przyszłości, w doro-
słym życiu może to przy-
nieść owoce w posta-
ci łatwego nawiązywa-
nia kontaktów interper-
sonalnych, umiejętności 
pracy w zespole, wyso-
ko cenionej przez praco-
dawców.

– Sport uczy szla-
chetności – mówi ks. 
Marek Rusak. – Rozwija tężyznę 
fizyczną. Piłka nożna uczy chłop-
ców gry fair play, a także szacun-
ku i stosownego podejścia do 
słabszych i młodszych. Doskonałą 
lekcją uczciwości, godności i szla-
chetności są organizowane od kil-
ku lat halowe Turnieje Ministran-
tów i Lektorów im. ks. Jana Bosko 
w Piłce Nożnej oraz odbywające 
się od 9 lat Diecezjalne Mistrzo-
stwa Ministrantów w Piłce Nożnej 
o „Puchar Gościa Niedzielnego”.

– Gra podczas mistrzostw 
zdecydowanie różni się od tej z 
rozgrywek klubowych – zauważa 
Kamil Kiernicki. – Jest mniej bru-

talna, nie ma tylu fauli 
i przede wszystkim nie 
padają wulgaryzmy, na 
co zwracają baczną uwa-
gę księża opiekujący się 
drużynami.

Ministranci 
nokautują rywali

Ze znaczenia spor-
tu w formacji ministran-
tów doskonale zdają so-

bie sprawę duszpasterze prowa-
dzący drużyny sportowe w swo-
ich parafiach.

– Przychodząc do parafii Mi-
łosierdzia Bożego w Tarnobrzegu 
przejąłem opiekę nad ministran-
tami – mówi ks. Łukasz Wojcie-
chowski. – Spotykamy się na tre-
ningach, niestety niezbyt regular-
nie, ale na miarę naszych moż-
liwości. Gdyby zajęcia odbywa-
ły się częściej, z pewnością rezul-
taty osiągane przez naszą druży-
nę były lepsze. Niemniej i tak mo-
żemy pochwalić się IV miejscem 
w Turnieju Lektorów w Halowej 
Piłce Nożnej i tegoroczną II lo-

Wspólna gra łączy 
nas, tworzy koleżeńską 

więź – mówi Kamil 
Kiernicki, uczestnik 
tegorocznego finału 

Diecezjalnych Mistrzostw 
Ministrantów w Piłce 

Nożnej o „Puchar Gościa 
Niedzielnego”.

tekst 
MARTA WOYNAROWSKA

Mecz drużyn  
z parafii  
pw. Miłosierdzia 
Bożego  
z Tarnobrzega  
i z Radomyśla  
n. Sanem 
podczas 
tegorocznych 
mistrzostw  
o „Puchar Gościa 
Niedzielnego”
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Duszpasterstwo ministrantów przybiera różne formy

Piłka nożna – dlaczego nie?

katą w mistrzostwach o „Puchar 
Gościa Niedzielnego”. Nieco dłu-
żej z radomyskimi ministrantami-
-piłkarzami pracuje ks. Grzegorz 
Kasprzycki. – Drużynę prowadzę 
od dwóch lat. Mamy na swoim 
koncie szereg zwycięstw 
m.in. ubiegło- i tego-
roczny tytuł mistrzów 
diecezji. Treningi odby-
wają się dość często, na 
intensywności przybiera-
ją zwłaszcza tuż przed 
turniejami.

Nieocenioną pomoc 
w budowie postawy mi-
strantów-sportowców 

mają zawodowi lub szkolni tre-
nerzy współpracujący z duszpa-
sterzami.

– Pomagam ks. Grzegorzo-
wi w pracy z drużyną – mó-
wi Piotr Maciurzyński, nauczy-
ciel wychowania fizycznego w 
Zespole Szkół w Radomyślu n. 
Sanem – W naszej szkole dzia-
ła Uczniowski Klub Sportowy, 
w ramach którego istnieje sek-
cja piłki nożnej. Kilku zawodni-
ków klubu występuje również w 
drużynie parafialnej. Efekty tre-
ningów były widoczne podczas 
finału diecezjalnych mistrzostw 
ministrantów. Wyniki mówiły sa-
me za siebie – śmieje się. – Ry-
wale zostali znokautowani. Ale 
w pracy z dzieciakami nie cho-
dzi tylko o rezultaty, ale o coś 
więcej, o stworzenie w nich 
poczucia więzi, potrzeby by-
cia i współistnienia w grupie, a 
także zespołowego działania i 
odpowiedzialności za innych.

– Mistrzostwa o „Puchar 
Gościa Niedzielnego” to także 
wspaniała forma powołaniowa 
– stwierdza ks. Marek Rusak. – 
Finały zawsze rozgrywane są na 

boisku Wyższego Se-
minarium Duchowne-
go w Sandomierzu. Da-
je to chłopcom możli-
wość bliższego pozna-
nia realiów życia semi-
naryjnego. Być może 
kiedyś któryś z nich ze-
chce wstąpić w te mu-
ry, by oddać się w służ-
bę Panu.  

NAUCZYĆ SZACUNKU
– Uczestniczę niemal w każdym kursie, reko-
lekcjach organizowanych dla Liturgicznej Służby 
Ołtarza, pełniąc funkcję animatora i opiekuna. 
Uważam, że obok części modlitewnej, bardzo waż-
ną rolę ogrywają zajęcia rekreacyjno-sportowe. 
Ministranci, jak to dzieci, potrzebują ruchu, dzięki 
któremu mogą dać ujście rozpierającej ich energii. Ci którzy 
zakosztowali raz smaku rekolekcji w Radomyślu n. Sanem 
powracają tu bardzo chętnie, nie wyobrażając sobie wakacji 
bez spotkania z kolegami z innych parafii.
W czasie rekolekcji, także podczas zajęć sportowych, obo-
wiązują niezłomne zasady wzorowego zachowania. Podczas 
rozgrywek, meczy opiekunowie wpajają ministrantom za-
sady fair play, szacunku dla innej osoby i dla samego sie-
bie, niesienia wzajemnej pomocy. Jest to także szkoła zdro-
wej rywalizacji. Księża prowadzący ministrantów, animato-
rzy doskonale zdają sobie sprawę, że poprzez sport czasa-
mi łatwiej jest dotrzeć do chłopców, którzy bardzo chętnie i 
mocno angażują się z zajęcia fizyczne. Ale także łatwiej jest 
nauczyć ich w ten sposób dyscypliny.

STANISŁAW CIBA 
pedagog, animator Liturgicznej Służby Ołtarza

UCZYĆ SZTUKI ŻYCIA
– Niemal każdy sport, poprzez rygorystyczny tre-
ning ciała doskonali psychikę, uczy szybkości, siły, 
odporności, wytrzymałości. Uczy zaufania we włas-
ne siły, we własne umiejętności, uczy właściwego 
postępowania wobec otaczającego środowiska. Po 
latach ćwiczeń przychodzi poczucie wewnętrzne-
go spokoju, osiągnięcie jedności ducha i ciała. Spotkanie na 
treningu pozwala na relaks, oczyszczenie umysłu z kłopotów 
dnia codziennego, wyciszenie, pozbycie się stresów, na coś 
więcej niż czynny wypoczynek.
Karate, którego uczę, to nie tylko sztuka walki, ale sztuka ży-
cia. Aby poznać tajniki tej sztuki, trzeba wielu, wielu lat in-
tensywnych ćwiczeń, samowyrzeczenia.
Najpiękniejsze jest to, że dzieci i młodzież zamiast spędzać 
czas przed telewizorem, przy grach komputerowych, na dy-
skotekach lub na rozrabianiu przed blokiem spotykają się 
popołudniami przez sześć dni w tygodniu na treningach ka-
rate. Dla młodego człowieka karate to przygoda, wyzwanie, 
to wspaniała lekcja fizycznego i duchowego rozwoju, harto-
wanie siły, charakteru, doskonalenia osobowości. Codzienne 
wyczerpujące treningi to duże poświęcenie dla młodego 
człowieka, a przecież nikt do tego nie zmusza. Z doświad-
czenia wiem, że moi podopieczni osiągają lepsze wyniki w 
szkole właśnie przez trening umysłu.

ANDRZEJ ORŁOWSKI 
instruktor karate, 

dwukrotny mistrz Polski karate kyokushin

Tegoroczna 
zwycięska 
drużyna  
z par. pw. MB 
Królowej Polski 
w Stalowej 
Woli w Turnieju 
Lektorów 
Halowej Piłki 
Nożnej
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Finał Festiwalu „Eutrapelia”

Rodzina ogniwem i gniazdem
Około tysiąca młodych ludzi 
ze szkół średnich diecezji san-
domierskiej wzięło udział  
w finale IX edycji Festiwalu 
Kultury Chrześcijańskiej „Eutra-
pelia”.

Podczas finału w Miejskim Do-
mu Kultury w Stalowej Woli 8 
czerwca 2006 r. zatańczyli Zespół 
Pieśni i Tańca „Racławice” oraz 
uczniowie z wybranych szkół. 
Na scenie zaprezentowano tak-
że fragmenty przedstawień, któ-

re kapituła konkursowa obejrzała 
podczas przeglądów w szkołach. 
Finaliści uczestniczyli również we 

Mszy św., której przewodniczył 
bp Andrzej Dzięga. Myślą prze-
wodnią tegorocznego festiwalu 

było hasło: „Rodzina ogniwem i 
gniazdem Narodu”. Organizatora-
mi festiwalu były: Katolicki Dom 
Kultury „Arka” w Racławicach, To-
warzystwo Przyjaciół Zespołu Pie-
śni i Tańca „Racławice” oraz Wy-
dział Koordynacji Duszpasterstwa 

i Wydział Na-
uczania i Wy-
chowania Ka-
tolickiego Kurii 
Diecezjalnej. 

KS. DARIUSZ 
WOŹNICZKA

Jak zawsze 
wszystkich 
zachwycił 
występ Zespołu 
Pieśni i Tańca 
„Racławice”D
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Rozmowa z Izabelą Starzyk, 
laureatką XII Ogólnopolskiego 
Samorządowego Konkursu 
Nastolatków „8 Wspaniałych”. 

Piotr Duma: Co to znaczy być 
laureatem konkursu „8 Wspa-
niałych”?

IZABELA STARZYK: – To znaczy 
zostać wyróżnionym spośród po-
nad 70 osób z całej Polski. Cho-
ciaż nie wiem, dlaczego akurat ja. 
W Warszawie, rozmawiając z ka-
pitułą, spotkałam wiele osób, któ-
re aktywnie działają w różnych 
miejscach, w szkole, w kościele, 
w swoich miastach. Przebywanie 
w gronie ludzi, którzy całe swo-
je życie oddali w służbę innym, to 
ogromny zaszczyt dla 16-latki.

Rozmawiamy dosłownie kilka 
dni po gali we Wrocławiu. Co 
czułaś, gdy zaczęto czytać Two-
ją charakterystykę?

– Poczułam się skrępowana. 
Bo właściwie nie chciałam brać 
udziału w tym konkursie. Wszyst-
ko robię nie dla tytułów, nagród, 
tylko dla siebie, a przede wszyst-
kim dla innych. 

Wiele czasu poświęcasz na pracę 
przy programie Sokrates Come-
nius. Na czym ona polega?

– Przede wszystkim przygo-
towuję publikacje, które mają 
na celu pokazać innym na przy-
kład historię i tradycje Laso-
wiaków albo jakąś wystawę te-
matyczną. Pokazywałyśmy, że 
to, co nasze, tarnobrzeskie, re-
gionalne, jest piękne. Poza tym 
staram się zachęcać innych do 
udziału w różnych zajęciach 
oraz zaangażowania we wspo-
mniany program.

Czym jest dla Ciebie mała oj-
czyzna?

– Jest dla mnie przede wszyst-
kim miejscem, gdzie się urodzi-
łam, gdzie mieszkają wspaniali 
ludzie, których spotykam na co 
dzień, z którymi dzielę wszystkie 
smutki i radości. Miejsce, gdzie 
uczę się odróżniać dobro od zła. 

Szkoła to nie jedyne miejsce two-
jej działalności. 

– Tak. Okazjonalnie, na an-
drzejki czy na Wigilię organizuje-
my spotkania w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej. Oprócz tego stara-
my się też czasami angażować in-
nych do pomocy, np. przy zbiór-
kach żywności.

Co dają Ci spotkania z ludźmi 
chorymi, seniorami?

– Nie są to bardzo częste wi-
zyty, ale przeżycie niezapomnia-
ne. Najbardziej utkwiło mi w pa-
mięci andrzejkowe spotkanie, kie-
dy wróżyłyśmy tym ludziom, co 
spotka ich w przyszłości. Oczywi-
ście chciałyśmy dać im nadzieję, 
bo wielu z nich czuło się opusz-
czonymi, samotnymi. To było fan-
tastyczne, kiedy się uśmiechnęli, 
poczuli, że mogą na kogoś liczyć. 
Myśle, że nam się to udało.

Można też Cię posłuchać...

– Razem z o. Wojciechem Kro-
kiem, dominikaninem, w Radio 
Leliwa mamy audycję. Ostatnio 
wprawdzie miała lekki zastój, ale 
myślę, że po wakacjach zacznie-
my ponownie działać. Staramy 
się poruszać różne tematy, ostat-
nio zainicjowałam rozmowę „Ak-
ceptacja i tolerancja”. O tym, że 
nie warto odtrącać innych ludzi 
dlatego, że różnią się pod jakimś 
względem. Zwróciliśmy uwagę na 
inwalidów. Często jest tak, że 
ktoś jeździ na wózku, a inni, lu-
dzie pozornie normalni, którym 
pod względem fizycznym nic nie 
brakuje, odtrącają go tylko dla-
tego, że samodzielnie nie potra-
fi chodzić. Moim zdaniem często 
boją się, że taki człowiek bez rę-
ki potrafi więcej osiągnąć niż czło-
wiek fizycznie sprawny. 

Bardzo istotne są dla ciebie war-
tości: wiara, nadzieja, miłość. 
Jak je rozumiesz?

– Myślę, że wiara jest wszyst-
kim potrzebna. Bo gdybyśmy nie 
wierzyli, to po co cokolwiek ro-
bić? Po co działać, żyć, skoro 
wszystko nie ma celu. Miłość? 
Każdy przecież chce kochać i być 
kochanym. Nadzieja z kolei za-
wsze trzyma nas przy życiu i po-
zwala wierzyć, że będzie lepiej. 
Wszystkie one są ze sobą połą-
czone, jedna bez drugiej nie mo-
że funkcjonować. 

„Wspaniała” tarnobrzeżanka

Cel – pomagać innym 

IZABELA STARZYK
Ma 16 lat, jest uczennicą tarno-
brzeskiego Gimnazjum nr 3. Jej 
mottem życiowym są słowa Ojca 
Świętego Jana Pawła II: „Człowiek 
jest wielki nie przez to, co ma, nie 
przez to, kim jest, lecz przez to, 
czym dzieli się innymi”.
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Drugiego czerwca 2006 r. w Warszawie odbyło się uroczy-
ste wręczenie Nagrody Kustosza Pamięci Narodowej im. 

G. Jakubowskiego. Wśród tegorocznych laureatów nagrody 
znaleźli się Zofia i Zbigniew Romaszewscy – legendarni dzia-
łacze opozycji antykomunistycznej, obrońcy praw człowieka, 
twórcy Biura Interwencyjnego KSS KOR, Komisji Interwencji 
i Praworządności NSZZ „Solidarność”, a także podziemnego 
Radia „Solidarność”.

Nagroda im. Grzegorza Jakubowskiego – organizatora 
i pierwszego dyrektora archiwum Instytutu Pamięci Naro-
dowej – została ustanowiona w 2002 roku przez prezesa 
IPN prof. Leona Kieresa. Ta nagroda „honoruje ludzi, któ-
rzy zachowują dla potomnych polską historię, odkłamu-
ją ją, przypominają postacie narodowych bohaterów i do-
kumentują dokonania zwykłych ludzi. To osoby, które czę-
sto za swą działalność w czasach komunizmu płaciły cenę 
wielu cierpień i narażały własne życie. Przez dziesiątki lat 
władza komunistyczna chciała, by o nich zapomniano, ska-
zywała ich na status obywatela drugiej kategorii. Nagroda 
ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chro-
nić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata 
zniewolenia”.

P aństwo Romaszewscy związani byli ze Stalową Wolą od 
1987 roku. Jak przypomina Małgorzata Czwarno w książ-

ce „Solidarność z Kościołem”, to właśnie w tamtym czasie 
bezpieczeństwo finansowe podziemnej „Solidarności”, a po-
tem jawnemu Komitetowi Założycielskiemu, zapewniła głów-
nie Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, 
kierowana przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, któ-
rych przedstawicielką regionalną w Stalowej Woli była Ewa 
Kuberna, znana działaczka podziemnej „S” i Duszpasterskiego 
Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej przy parafii Matki Bożej 
Królowej Polski. Dzięki wsparciu Komisji Interwencji pienią-
dze otrzymywały osoby represjonowane, karane grzywnami 
przez kolegia ds. wykroczeń i te, którym potrzebna była opie-
ka prawna w sądach. Pomoc małżeństwa Romaszewskich po-
wodowała, że stalowowolska „Solidarność” mogła wydawać 
prasę podziemną.

I kiedy w kwietniu 1989 r. Regionalny Komitet Obywatelski 
„Solidarność” wybierał w Stalowej Woli kandydatów 

do Senatu w wyborach 4 czerwca, to właśnie Zbigniew 
Romaszewski dostał zdecydowane poparcie członków 
RKO. (Drugim kandydatem był nieżyjący już przywódca 
„Solidarności” Wiejskiej – Jan Kozłowski). Nie trzeba przy-
pominać, jakim wyróżnieniem dla całego odradzającego się 
związku w naszym regionie było kandydowanie z listy KO w 
województwie tarnobrzeskim tego niezwykle popularnego w 
Polsce działacza „Solidarności”. Zresztą wynik, jaki w wybo-
rach uzyskał Zbigniew Romaszewski, był imponujący – otrzy-
mał blisko 176 tys. głosów!

Drugi i ostatni raz z województwa tarnobrzeskiego Zbi-
gniew Romaszewski kandydował z powodzeniem w wybo-
rach w 1991 r., a dzisiaj jest jednym z nielicznych senatorów, 
którzy zasiadają w tej izbie niezmiennie od 1989 roku.


KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Przyjaciele Stalowej Woli

Ulanów – stolica polskiego flisactwa

Na sygnał
z wiwatówki

Ogólnopolskie Dni Flisactwa 
Ulanów 2006 odbywały się w tym 
roku pod patronatem marszałka 
województwa podkarpackiego. 
Sygnałem do ich rozpoczęcia 
na stadionie MKS „Retman” był 
wystrzał z beczki „wiwatówki”. 

Trochę wcześniej tłumnie 
zgromadzeni nad brzegiem Sa-
nu mieszkańcy Ulanowa powita-
li powracających ze spływu flisa-
ków. Retman Mieczy-
sław Łabędzki i jego za-
łoga otrzymali bukie-
ty polnych kwiatów od 
stęsknionych żon i na-
rzeczonych. Ku uciesze 

uczestników Ogólnopolskich Dni 
flisacy oddali kilka wystrzałów z 
ustawionej na tratwie małej becz-
ki wiwatówki.

 Flisacy, członkowie Bractwa 
Miłośników Ziemi Ulanowskiej  
im. św. Barbary, kultywując kilku-
setletnie tradycje, chcą udowod-
nić, iż, jak powiedział podczas 
otwarcia Ogólnopolskich Dni bur-
mistrz Andrzej Bąk, Ulanów jest 
nie tylko polską, ale także euro-
pejską stolicą flisactwa. 

Uczestnicy flisackiego świę-
ta nie mogli narzekać 
na brak atrakcji. A były 
wśród nich na przykład 
rejsy galarem po Sanie, 
w tym nocny z pochod-
niami. AC

Gorące 
powitanie 
flisaków przez 
stęsknione żony 
i narzeczone 

Wostrowieckim Muzeum
 Historyczno-Archeologi-

cznym, dzięki uprzejmości 
Duńskiego Instytutu Kultury w 
Polsce oraz Muzeum Lalek w 
Pilźnie k. Tarnowa, można po-
dziwiać dwie wystawy przybli-
żające postać Hansa Christiana 
Andersena oraz bohate-
rów jego baśni. Ekspozycja 
„Hans Christian Andersen. 
Życie i twórczość”, składa-
jąca się z 20 wielkoformato-

wych plansz, zapoznaje z bio-
grafią twórcy baśni, urodzo-
nego w ubogiej rodzinie w 
duńskim miasteczku Odense. 
Natomiast wystawa „Baśnie 
H. Ch. Andersena w insce-
nizacjach Muzeum Lalek w 
Pilznie” to próba ukazania lo-
sów bohaterów kilku wybra-
nych baśni, m.in. „Królowej 
Śniegu”. Wystawy będą czyn-
ne do końca czerwca br.

MAREK WÓJCICKI

Zaproszenie

Baśniowy świat 
Andersena
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Arcybiskup Jerzy Ablewicz w 1972 r. powołał na-
szą parafię, włączając doń wioski Domacyny, 
Zaduszniki oraz Przykop, które należały wcześ-
niej do parafii w Baranowie Sandomierskim i Padwi 
Narodowej. Pomimo upływu wielu lat, nadal nie ma 
idealnej jedności. Szczęśliwie mała rywalizacja po-
między mieszkańcami Domacyn i Przykopu ma cha-
rakter zdrowy.
Uczestnictwo w Mszach św. niedzielnych wynosi 
około 70 proc. Gorzej przedstawia się frekwencja w 
dni powszednie. Wyjątek stanowią maj i paździer-
nik z uwagi na odbywające się wówczas nabożeń-
stwa, przyciągające wielu wiernych.
Za naszą główną bolączkę należy uznać brak pra-
cy, a co za tym idzie brak perspektyw dla młodych 
ludzi. Śmiało można powiedzieć, że obecnie w 
Hiszpanii, Anglii czy Niemczech pracuje ponad po-
łowa młodych parafian. Prawdopodobnie kiedyś 
wrócą, przynajmniej jest taka nadzieja. Ale zakłada-
ją też rodziny na obczyźnie. W takich przypadkach 
nie ma złudzeń. Ci, którzy decydują się zostać, wy-
bierają okoliczne większe miejscowości, np. Padew 
czy Baranów. Od 6 lat, od kiedy jestem tu probosz-
czem, poświęciłem zaledwie 3 nowe domy.

PANORAMA PARAFII 
pw. Przemienienia Pańskiego w Domacynach

Rolnictwo lekarstwem na bezrobocie
Dojeżdżając do Domacyn, 
już z daleka można 
zauważyć strzelistą bryłę 
parafialnego kościoła.

– Świątynię wzniósł 
mój poprzednik, zara-
zem pierwszy proboszcz 
w Domacynach ks. Kazi-
mierz Krawczyk – infor-
muje ks. Krzysztof Ma-
ziarz. – Budowę rozpo-
częto w 1981 r., po wielo-
letnich zabiegach o zgo-
dę ówczesnych władz. 
Kościół dolny został po-
święcony w 1994 r., gór-
ny zaś w 2000 r., w kil-
ka miesięcy po tragicz-
nej śmierci jego budow-
niczego ks. Krawczyka.

Kościół jest 
dwupoziomowy, 

troszkę za duży jak na 
potrzeby parafii liczącej 
nieco ponad 800 wier-
nych. Użytkowana jest 
tylko część górna. Po-
nieważ w dni powsze-
dnie, zwłaszcza zimą, 
w Mszach św. uczestni-
czy niewiele osób, no-
szę się z zamiarem prze-
niesienia nabożeństw 
do bocznej kaplicy, któ-
rą jest zdecydowanie ła-
twiej ogrzać. – W nie-
długim czasie chce-
my wokół kościoła uło-
żyć chodnik, by łatwiej 
można było się poru-
szać – dodaje Anna Ra-
taj, członek rady para-
fialnej oraz delegat do 
rady dekanalnej. – Jest 
to ważne, zwłaszcza 
gdy odbywają się proce-
sje. Dotychczas wybru-
kowaliśmy kostką część 
chodników na cmenta-
rzu parafialnym. Nieste-

ty, z braku funduszy mu-
sieliśmy chwilowo prze-
rwać prace. Ponieważ 
cały kompleks kościelny 
położony jest na dość 
podmokłym gruncie, 
odwodniliśmy ponadto 
fundamenty i mury dol-
nego kościoła.

Żyjemy głównie  
z rolnictwa

– mówi Anna Rataj – 
chociaż jest bardzo cięż-
ko. Nasza okolica spe-
cjalizuje się głównie w 
hodowli bydła mleczne-
go i sprzedaży mleka.

Rzeczywiście, dojeż-
dżających do Domacyn 
uderza coraz rzadziej 
spotykany na polskiej wsi 
widok dziesiątków pasą-
cych się krów. – Jeszcze 
kilka lat temu większość 
osób pracowała w kopal-
ni w Machowie, a rolnic-
two traktowała często ja-
ko zajęcie dodatkowe – 
mówi ks. proboszcz. – 
Obecnie proporcje te ule-
gły zmianie. 

Większość gospo-
darstw liczy jednak śred-
nio po kilka hektarów, 
zaledwie paru rolników 
dysponuje znacznym 
areałem ziemi docho-
dzącym nawet do kil-
kudziesięciu hektarów. 
– Ciężko jest utrzymać 
się tylko z rolnictwa – 
stwierdza Anna Rataj. – 
Ceny skupu mleka są ni-
skie, zatem dochód z je-
go sprzedaży jest nie-
wielki. Zdarza się, że zi-
mą, a zwłaszcza na wio-
snę trzeba szukać gdzie 
indziej pieniędzy, nie 
tylko na zasiew, sadzon-
ki, ale zwyczajnie na ży-
cie.

Liturgiczna 
Służba Ołtarza 

liczy 16 osób – mówi Rafał 
Lis, pełniący posługę mi-
nistrancką od 8 lat. – Po-
nieważ większość chło-
paków chodzi do tej sa-
mej szkoły w Padwi Naro-
dowej, tworzymy zgraną 
paczkę. Spotykamy się w 
domach, wówczas najczę-
ściej robimy coś przy kom-
puterze, często po Mszach 
gramy na placu obok ple-
banii w piłkę nożną. – Za-
stanawialiśmy się nad star-
tem w Diecezjalnych Mi-
strzostwach Ministrantów 
– dodaje ks. Krzysztof – 
ale powstrzymał nas przed 
tym brak zawodników re-
zerwowych.

W parafii funkcjonu-
ją ponadto schola, Koło 
Przyjaciół Seminarium, 
róże różańcowe. – Nie-
stety, tylko kobiece – do-
daje ks. Maziarz – ale 
podczas najbliższej kolę-
dy zmobilizuję do zakła-
dania róż także panów. Z 
grupą wiernych pracuje-
my nad powołaniem Akcji 
Katolickiej.

MARTA WOYNAROWSKA

KS. KRZYSZTOF 
MAZIARZ

ur. 17 lipca 1959 r. w Niena-
dówce (diecezja rzeszowska). 
Ukończył Wyższe Seminarium 
Duchowne w Przemyślu. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 24 
czerwca 1984 r. Proboszczem 
w Domacynach jest od 2000 r.

Zapraszamy na Msze św.
 Niedziele i święta: 8.00; 11.00; 15.00
 Dni powszednie: 8.00 lub 17.00, lub 16.00 (zimą)
 Odpust – Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia)
  Kaplice na terenie parafii: Zaduszniki, pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej; Przykop, pw. bł. Karoliny Kózkówny
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Kościół parafialny 
zaprojektował  

krakowski architekt 
Aleksander Bühm


