
Wojewódzka inauguracja nowego 
roku szkolnego 2006/2007, 
połączona z oddaniem do użytku  
wielofunkcyjnego kompleksu 
oświatowego, odbyła się 
4 września w Łagowie.

Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą św. koncelebrowaną, 
z udziałem bp. Mariana Zimał-
ka (sufragana sandomierskiego) 
i bp. Kazimierza Gurdy (sufraga-
na kieleckiego). 

Uroczystego otwarcia nowe-
go roku szkolnego  w wojewódz-
twie świętokrzyskim dokonał Ja-
nusz Skibiński, kurator oświa-
ty z Kielc. 

– Chciałbym, abyście cho-
dząc do szkoły, mieli świado-
mość, że jesteście nadzieją ro-
dziców, szkoły i naszego wo-
jewództwa. Stanowicie funda-
ment w systemie edukacji – 
zwrócił się do dzieci i młodzie-
ży kurator Skibiński.

Dla społeczności Łagowa 
najważniejszym akcentem te-
go dnia było oddanie do użyt-

ku zmodernizowanego 
gmachu Szkoły Podsta-
wowej i nowego skrzyd-
ła Gimnazjum wraz z 
pełnowymiarową halą 
sportową. Ogółem w 
kompleksie szkolnym 
jest 16 sal lekcyjnych, 
w tym informatyczna, 
fizyczna i chemiczna. 
Na zewnątrz zbudowa-
no profesjonalne boi-
ska do piłki nożnej, ko-
szykówki i siatkówki. 
Obecnie  trzeba jesz-
cze uporządkować te-
ren i zrobić pętlę do-
jazdową. 

– Ta inwestycja – tłu-
maczył  Stefan Bąk, wójt 
gminy Łagów – trwała 
od lipca 2005 r. i kosz-
towała ogółem 6 mln 
zł. Gmina zaciągnęła na 
ten cel 1 mln 600 tys. zł 
kredytu. Dotacje pozy-
skaliśmy z różnych fun-
duszy, także unijnych. 

W uroczystości 
wzięli udział przedsta-
wiciele władz państwo-
wych, z Przemysławem 
Gosiewskim na czele, 
wojewódzkich i samo-
rządowych.  
 MARIUSZ BOBULA
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ZA TYDZIEŃ
  Nowe obiekty szkolne, 

boiska, rozmach 
inwestycyjny i obiecująca 
współpraca zagraniczna – 
czyli JAK ŁAGÓW ZMIENIA SWOJE 
OBLICZE.

  Będziemy na ODPUŚCIE 
MARYJNYM W SULISŁAWICACH, 
gdzie ściągają pielgrzymi 
z całej diecezji. Pątnicy 
z Sandomierza idą tam 
piechotą…

MARIUSZ BOBULA
redaktor wydania

67 LAT TEMU TEŻ BYŁ PIĄTEK
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W całym regionie obchodzono 67. rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej. W 

Tarnobrzegu obchody, zorganizowane przez 
urząd miasta, rozpoczęły się o godz. 9.00 
pod pomnikiem wrześniowego obrońcy por. 
Józefa Sarny, następnie uczestnicy przema-
szerowali pod pomnik upamiętniający słyn-
ny oddział partyzancki „Jędrusie”, gdzie 
kombatanci, władze miasta, harcerze oraz 
przedstawiciele organizacji społecznych zło-
żyli wieńce. O godz. 10.00 w kościele oo. 
dominikanów została odprawiona Msza św. 

koncelebrowana, której 
przewodniczył przeor o. 
Paweł Barszczewski OP. 
Uroczystości zakończyły 
się na cmentarzu wojsko-
wym, gdzie do zebranych 
okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił prezydent 
Jan Dziubiński. MW

Jest takie miejsce na 
Warchołach w Nisku, 

które dobrze zna koniarski 
świat. W zabudowaniach 
przy ul. Piaskowej pracuje 
i mieszka Antoni Herdzik, 
mistrz rymarstwa. Za jego 
końską galanterią rozbija-
ją się kupcy z całej nie-
omal Europy. Pisze o tym 
Andrzej Capiga w reporta-
żu na stronach IV–V. 

Kwiaty pod 
pomnikiem 
„Jędrusiów” 
na pl. Tysiąclecia 
złożyli 
tradycyjnie 
tarnobrzescy 
harcerze

Łagów błyszczy w województwie świętokrzyskim

Szkoła jak marzenie

Przemysław 
Gosiewski 
(pierwszy z lewej) 
i bp Marian 
Zimałek (pierwszy 
z prawej) dokonują 
symbolicznego 
przecięcia 
wstęgi, 
otwierając 
nowy kompleks 
szkolny. Tuż 
po tym w szkole 
uroczyście 
zawieszono 
krzyże
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POŁANIEC. Prawie przez ty-
dzień (21–27 sierpnia) goś-
ciły w Połańcu delegacje miast 
partnerskich z francuskie-
go Étoile-sur Rhône, włoskiego 
Viggiano oraz greckiej Vonitsy. 
Zagraniczni goście uczestniczy-
li w spotkaniu z władzami sa-
morządowymi Połańca oraz po-
wiatu staszowskiego. Zwiedzili 
najważniejsze zabytki i obiekty 
w Kurozwękach, Sandomierzu, 
Staszowie, Szydłowie i Połańcu. 

Delegacje miast partnerskich mo-
gły także podziwiać program arty-
styczny, przygotowany przez mło-
dzież działającą przy połanieckim 
Centrum Kultury i Sztuki. Było 
również wspólne przygotowanie 
potraw regionalnych, połączone z 
ich degustacją. Ponadto zwiedza-
li wystawę połanieckich artystów: 
hafciarki Jolanty Podstawskiej 
oraz rzeźbiarzy Pawła Godzwona 
i Józefa Reguły, a także uczestni-
czyli w warsztatach tanecznych.

Spotkanie partnerów

Tajniki toczenia gliny na kole garncarskim zdradzał Jan Armański, garncarz 
z Chałupek

TARNOBRZEG. Nabór wnio-
sków na stypendia dla uczniów 
i studentów na wyrównanie 
szans edukacyjnych, w ramach 
Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego na rok akademicki 
2006/2007, rozpoczął się 28 
sierpnia i potrwa do 6 paździer-
nika br. Formularze wniosków 
oraz szczegółowe informacje 
dotyczące kryteriów przyzna-
wania stypendiów można uzy-
skać w Urzędzie Miasta w Biurze 
Obsługi Interesantów, przy ul. 

Mickiewicza 7, sektor A, sala 
3, stanowisko nr 3 (tel. 822-65-
70 wew. 290) oraz na stronie 
internetowej www.tarnobrzeg.
pl. Tegoroczna edycja progra-
mu obejmie około 200 uczniów 
i 100 studentów; średnia wyso-
kość stypendium dla uczniów to 
100 zł, dla studentów 200 zł. 
W ubiegłym roku program ob-
jął tylko 30 studentów i 190 
uczniów. Średnia wysokość sty-
pendium była również niższa – 
dla uczniów 59 zł i 150 dla stu-
dentów.

Szansa na unijne stypendium

Jezus wrócił

SANDOMIERZ. W bazylice 
katedralnej w każdą niedzielę 
o godz. 20.30 odprawiana jest 
Msza św. w języku łacińskim. – 
Jest to pomysł biskupa Andrzeja 
Dzięgi. Msza św. w języku ła-
cińskim to powrót do tradycji 
przedsoborowych. Taka Msza 
wymaga koncentracji. Nawet nie 

rozumiejąc wszystkiego, czło-
wiek czuje tego ducha. Jest to 
również złączenie ze Stolicą 
Apostolską, gdzie Ojciec Święty 
odprawia Msze w języku łaciń-
skim, ale również oferta dla tu-
rystów – powiedział nam ks. 
Bogdan Piekut, proboszcz para-
fii katedralnej.

In nomine Patris...

SANDOMIERZ. Sandomier-
ski Instytut Teologiczny im. 
bł. Wincentego Kadłubka ma 
jeszcze wolne miejsca na stu-
diach teologicznych licencja-
ckich (4-letnich) i magister-
skich uzupełniających (2-let-
nich). Uczelnia od lat związa-
na jest z Papieską Akademią 
Teologiczną w Krakowie oraz 
od niedawna z KUL Jana Pawła 
II. Instytut Teologiczny zapra-
sza także księży, siostry za-
konne, katechetów oraz oso-
by zainteresowane studio-
waniem teologii na dwulet-
nie Podyplomowe Studia 
Pastoralno-Katechetyczne, 
prowadzone w ramach umowy 
z KUL, oraz do Diecezjalnego 
Studium Organistowskiego, 
trwającego pięć lat. Od tego 
roku będzie również możli-
wość kontynuowania studiów 
doktoranckich po licencjacie. 
Szczegółowe informacje moż-

na uzyskać w sekretariacie IT 
od wtorku do soboty w go-
dzinach od 9.00 do 16.00 lub 
pod numerem telefonu 015 
832 7230. 

Bp Andrzej Dzięga poświęcił tabernakulum w dolnym kościele
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TARNOBRZEG. W koście-
le Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy na tarnobrzeskim 
osiedlu Serbinów biskup or-
dynariusz Andrzej Dzięga po-
święcił odnalezione przez tar-
nobrzeskich policjantów na-
czynia liturgiczne i taberna-
kulum, przy którym od mo-

mentu świętokradztwa zga-
szona była wieczna lampka. 
Jednocześnie warunkowo na 
okres jednego miesiąca wyraził 
zgodę na całodobową adora-
cję Najświętszego Sakramentu. 
W uroczystości licznie wzię-
li udział wierni ze wszystkich 
tarnobrzeskich parafii. 
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Dwie uczelnie w instytucie

W budynku Instytutu Teologicznego 
w Sandomierzu mieszczą się 
również Międzynarodowe Centra 
Współpracy np. z Węgrami, 
Słowacją, Ukrainą
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Ku istocie rzeczy

NA CZYM POLEGA 
ZBAWIENIE?

Jezus przyszedł 
na świat, aby 
nas zbawić. Nie 
po to, by leczyć 
ludzkie ciała, nie 
po to, by otwie-
rać oczy niewi-
domych i uszy 
głuchych, pro-

stować sparaliżowane nogi i 
rozwiązywać języki niemych. 
Kiedy chodził po Palesty-
nie, czynił także i to, ale za-
wsze te wszystkie uzdrowie-
nia były symbolem ulecze-
nia duchowego, wewnętrz-
nego. Otwierając oczy, uszy, 
prostując i rozwiązując ciało, 
chciał także i przede wszyst-
kim otworzyć oczy, uszy i ję-
zyk ,,wewnętrznego człowie-
ka”, stworzonego na obraz 
i podobieństwo Boga, prze-
znaczonego do królestwa, 
ale również podległego mo-
cy szatana i mocy grzechu. 
Jezus przyszedł po to, aby 
często martwemu i cuchną-
cemu jak Łazarz, ale także 
zabitemu przez trąd grze-
chu powiedzieć: Wstań! Przy-
szedł po to, by ,,spieczona 
ziemia zamieniła się w staw, 
spragniony kraj w krynice 
wód” (Iz 35, 7a). Przyszedł 
po to, by człowieka, który Je-
mu zawierzy, wprowadzić w 
sferę takiego życia, jakim ży-
je sam Bóg. Na tym właśnie 
polega zbawienie! Łaska, 
która udziela nam zbawie-
nia, jest życiem. Jest ona 
dla człowieka tym, czym 
dla ciała dusza – jest du-
szą duszy! Jezus Zbawiciel 
jest życiem naszego życia. 
,,Przyszedł, aby mieli życie 
i mieli je w obfitości” (K 
10,10)! Przypomnienie te-
go faktu mówi nam o wy-
jątkowości religii chrześci-
jańskiej. Bardzo często nie 
zdajemy sobie sprawy, że 
charakterystyczną cechą 
chrześcijaństwa, odróżnia-
jącą je od wszystkich in-
nych religii, jest właśnie 
to, że jest ono religią zba-
wienia. 
  BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI

Włosy Napoleona będzie można zobaczyć w Stalowej Woli

Echa romantycznej mody
Oryginalny projekt „Festiwal Lubomirskich”, 
rozpoczęty rok temu w Muzeum Regionalnym 
w Stalowej Woli, dobiega końca. Inicjatywa 
otrzymała wsparcie materialne Narodowego 
Programu dla Polski – Fundusz Małych Projektów 
pod patronatem Unii Europejskiej.

– Projekt „Festiwal Lubomirskich”, oprócz wy-
stawy „Lubomirscy linii przeworskiej. Arystokraci i 
kolekcjonerzy” i katalogu naukowego, obejmował 
liczne i różnorodne działania – mówi Lucyna Mize-
ra, dyrektor muzeum. – Udało nam się wytyczyć ko-
lejny etap Turystycznego szlaku gniazd rodowych Lubo-
mirskich. W pierwszym etapie, w roku 2004, objął 
on tereny Polski i Słowacji. Obecnie został rozsze-
rzony na obszar Ukrainy i wiedzie przez Krakowiec 
i Miżyniec do Lwowa.

Szlak rodowych gniazd

Tylko w ciągu roku realizacji programu 
„Festiwal Lubomirskich” wytyczono ponad 
100 km nowej trasy na szlaku, przepro-
wadzono dziesiątki lekcji muzealnych 
i wycieczkowych, wydano 5 publika-
cji książkowych, 1 mapę i 1 płytę CD, 
zorganizowano 2 wystawy, 2 kon-
kursy, 1 seminarium szkoleniowe, 
opracowano 1 stronę www. 

– Szlak Lubomirskich bierze po-
czątek w Stalowej Woli, tu koncen-
trują się działania organizacyjne i in-
formacyjne. To doskonała okazja do 
promocji miasta i regionu. Walory 
promocyjne szlaku dostrzegły wła-
dze województwa podkarpackie-
go, współpracę z Muzeum Regio-
nalnym w Stalowej Woli podjęły rów-
nież ogólnopolskie organizacje turystycz-
ne – dodaje dyrektor Mizera

Zwieńczeniem „Festiwalu Lubomir-
skich” będzie wystawa pn. „Lubomirscy 
linii przeworskiej. Arystokraci i kolekcjo-
nerzy”, która zostanie otwarta 10 wrześ-
nia br. i potrwa do 22 października. Wy-
stawie towarzyszyć będzie katalog nauko-

wy pod redakcją  Kazimierza Kuczmana, w 
wersji polskiej i ukraińskiej. Opracowa-
no też lekcje muzealne w wersji multi-
medialnej.

Założeniem wystawy jest przypomnie-
nie roli, jaką odegrali w historii Polski 
przedstawiciele rodu Lubomirskich, lecz 
nie jako wodzowie i politycy, ale arysto-
kraci i miłośnicy sztuki. 

– Na wystawie pojawią się ekspona-
ty ze zbiorów lwowskich (m.in. Lwow-
skie Muzeum Historyczne, Lwowska 

Galeria Sztuki). Będzie można zobaczyć 
m.in. galerię kilkunastu portretów Lubo-
mirskich, a także wizerunki magnackich 
siedzib. Na wystawę trafią także  fragmen-
ty kolekcji: zegary, wachlarze damskie, ta-
bakierki. Będzie można zobaczyć włosy 
Napoleona, przechowywane w przeszklo-
nym puzderku. MARIUSZ BOBULA

nia br. i potrwa do 22 października. Wy-
stawie towarzyszyć będzie katalog nauko-

Napoleona, przechowywane w przeszklo-
nym puzderku. MARIUSZ BOBULA

U góry: Portret Andrzeja Lubomirskiego, 
pędzla Kazimierza Pochwalskiego. 

Na dole: Zegar należący niegdyś do rodziny 
Lubomirskich, to jeden z elementów wystawy, 

zawierającej przedmioty osobistego użytku

Na dole: Muzeum 
Regionalne 
w Stalowej 
Woli Rozwadowie 
mieści się 
w dawnym pałacu 
Lubomirskich

„Festiwal Lubomirskich” wytyczono ponad 
100 km nowej trasy na szlaku, przepro-

nież ogólnopolskie organizacje turystycz-

wy pod redakcją  Kazimierza Kuczmana, w 

Galeria Sztuki). Będzie można zobaczyć 
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Za jego końską ga-
lanterią rozbijają się 
kupcy z całej nieomal 
Europy. Na frontonie 

trochę na uboczu położone-
go domu widnieje łeb ruma-
ka – symbol zawodu, któ-
remu pan Antoni poświęca 
każdą godzinę życia (koński 

łeb wygląda jak ży-
wy, w dodatku pysk 
mu się rusza!). Za do-
mem tuż za ogrodze-
niem biegają czte-
ry zgrabne koni-
ki: Stegna, Milord, 
Stampa i Stegnapia. 
Ujeżdża je córka pa-
na Antoniego – 
Katarzyna, instruktor-
ka konnej jazdy.

Szeroki asortyment

Pracowania Anto-
niego Herdzika zasła-
na jest końskim „przy-
odziewkiem”: od sier-
miężnego, przeznaczo-
nego do pracy w polu 
lub lesie, do kunsztow-
nego, bogato zdobio-
nego, wykonanego na 
specjalne zamówienie 
najczęściej zagranicz-
nego odbiorcy. 

Nie ma takiej uprzęży, któ-
rej Antoni Herdzik już nie ro-
bił. Pośród tych najbardziej 
znanych – szorową (styl ogól-
noświatowy), „maraton” (wę-
gierski), chomontową (angiel-
ski), krakowską i śląską. 

– Odtwarzałem – mówi An-
toni Herdzik – nawet uprzęż 
bałagórską z 1835 roku na za-
mówienie klientów z Drzon-
kowa. Ubrane w nią konie 
miały jechać do Rzymu szla-
kiem Poczty Polskiej. Było to 
trudne zadanie, gdyż nawet 

w Muzeum Powozów w Łań-
cucie nie było takiego egzem-
plarza. Pomogła mi jego ku-
stosz, dostarczając potrzeb-
ne książki. Uprząż, po mie-
siącu pracy, wyszła napraw-
dę pięknie; cała szyta rze-
mieniem, co dodatkowo czy-
niło ją bardzo mocną. Daw-
niej, na Podolu, używała jej 
polska szlachta. Uprząż taka 
była bardzo droga i zdobna – 
wyplatana różnymi skórami. 
Z wielu powodów nie trafi-
ła ona jednak do Drzonkowa, 
lecz do Szwajcarii, do pry-
watnego kolekcjonera, który 
był nią oczarowany. 

Artysta rymarz z Niska 
może też pochwalić się wy-
konaniem uprzęży szorowej 
do filmu oraz na użytek Pała-
cu Elizejskiego (siedziby pre-
zydenta Francji). Jego wyroby 
znalazły również nabywców 
w Anglii, Niemczech, Rosji i 
na Ukrainie. Posiada je rów-
nież wielu polskich polityków 
z pierwszych stron gazet (ku-
piecka tajemnica nie pozwa-
la jednak mojemu rozmów-
cy podać ich nazwisk). Antoni 
Herdzik jest też częstym goś-
ciem krajowych i międzyna-
rodowych zawodów w powo-
żeniu zaprzęgami. Niedawno 
powrócił z Janowa Podlaskie-
go z najsławniejszej w Polsce 
aukcji arabów.

Obliczyłem – daje z du-
mą pan Antoni – iż w Janowie 
byłem już 25 razy! Wkrótce 
wybieram się na Championat 
Koni Śląskich do Książa. 

Pan Antoni, podróżując po 
kraju, odwiedzając stadniny 
i hodowle koni, szuka coraz 
to nowych wzorów okuć do 
uprzęży. Właśnie przymierza 
się do zrobienia takowych z 
czystego srebra...

Rzecz będzie droga, ale 
piękna – powiada. Na pew-
no jednak wcześniej czy póź-
niej znajdzie kupca. Każde-

tekst i zdjęcia
ANDRZEJ CAPIGA

Gdyby nie przypadek, wypiekałby teraz chrupiące bułeczki!!!

Mistrz końskiej galanterii
To miejsce 

w Warchołach 
w Nisku dobrze 

zna koniarski 
świat. 

W zabudowaniach 
przy ul. Piaskowej 
pracuje i mieszka 

bowiem 
Antoni Herdzik, 

mistrz rymarstwa.

Czerwona 
uprząż ze 
złoconymi 
okuciami 
prezentuje się 
bardzo okazale 

Wspaniałe 
rumaki 
w strojnych 
uprzężach
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Gdyby nie przypadek, wypiekałby teraz chrupiące bułeczki!!!

Mistrz końskiej galanterii
mu, kto ją zobaczy,   śnić  się  
będzie bowiem po nocach!

Nie piekarz, 
lecz rymarz
Antoni Herdzik jest jedynym 

w Polsce południowo-wschod-
niej i jednym z niewielu w kra-
ju rymarzem uprawiającym ry-
marstwo artystyczne. Jednak  
gdyby nie przypadek, zamiast 
szyć końską galanterię, wypie-
kałby teraz zapewne chrupią-
ce bułeczki! 

Jeszcze jako brzdąc go-
dzinami przesiadywał w pie-
karni w Radkowie, w małym 
miasteczku na Śląsku, gdzie 
się urodził i spędził dzieciń-
stwo. Chciał bowiem koniecz-
nie zostać piekarzem. Ponie-
waż miejsca na naukę u lo-
kalnego mistrza piekarskiego 
nie było, rodzice zadecydowa-
li, iż Antoś pozna tajniki ry-
marskiego zawodu. Na począt-
ku rymarstwo młodzieńca nie 
pociągało. Dopiero pra-
ca w spółdzielni wielo-
branżowej w Kłodzku i 
właściwe podejście maj-
stra Tadeusza Siemba-

ka zmieniły nastawienie mło-
dego pracownika. 

– Dzięki Tadeuszowi Siem-
bakowi – przyznaje Anto-
ni Herdzik – polubiłem 
rymarstwo. Poznałem wiele je-
go tajników. Tutaj żadna ma-
szyna nie zastąpi wprawnej rę-
ki mistrza. Artystyczna uprząż 
to prawdziwe dzieło sztuki. 

Tradycja 
nie zaginie
Antoni Herdzik pracować na 

swoim rozpoczął w 1964 roku. 
Cztery lata później przeniósł się 
wraz z rodzicami do Niska. Tu-
taj spotkał się z innym rodzajem 
uprzęży – krakowską. Od śląskiej 
różniła się przede wszystkim sze-
rokością (była węższa) i kształ-
tem kapy, czyli zakończenia głów-
ki chomąta. Inne były też postron-
ki. Pan Antoni nie miał jednak 
trudności z przestawieniem się na 
nowy rodzaj usług. Punkty przy-
jęć, które uruchomił między inny-

mi w Rudniku nad Sa-
nem i Malcach, zarzu-
cone były zamó-
wieniami. Po-
wodem był za-

równo brak konku-
rencji, jak i szybkość 
oraz  solidność wy-
konania. 

– Pierw-
szy zakład w 
Nisku – wspo-
mina z uśmiechem – 
otworzyłem 21 lipca 
1968 roku. Dobrze pa-
miętam tę datę, ponieważ 
dzień później zamiast świę-
tować, pracowałem. 

Teraz pan Antoni pracu-
je tylko w domu. Pomaga mu 
syn, Jacek. 

– Jacek – mówi jego ojciec 
– jest już dobrym rymarzem. 
Lubi czystą i dokładną robotę. 
Nie trzeba po nim poprawiać. 

W zakładzie zatrudnionych 
jest też kilku pracowników. 
Pan Antoni wykształcił rów-
nież wielu uczniów (na pozna-
nie zawodu potrzeba dwóch 
lat). Żaden jednak nie poszedł 
w jego ślady (jeden próbował, 
ale zrezygnował). Rymarstwo 
artystyczne wymaga bowiem 
pełnego poświęcenia, na któ-
re niewielu stać. Raz, że praca 

nie jest normo-
wana; haruje się 

od rana do wie-
czora (pan An-
toni najbardziej 
zazdrości innym 
urlopu). Ponad-
to po dobry ka-
wałek skóry – do 

uprzęży artystycz-
nej musi być ona 
specjalnie wypra-
wiona – trzeba je-
chać kilkaset kilo-
metrów. 

Antoni Herdzik 
jest – co oczywiste – 

wielkim miłośnikiem 
koni. One są przecież 

jego „klientami”. W zasadzie 
nie robi przymiarek. Wystar-
czy znać rasę konia, czasami 
pomocna jest także jego wy-
sokość w kłębie – z reguły wa-
ha się ona od metra (kucyki) do 
1, 75 m. 

Obecnie, szczególnie w 
środowisku miłośników koni, 
modne są dzwonki i  pięknie 
brzmiące janczary, używane 
najczęściej podczas ślubów. 
Zmienia się też przeznaczenie 
koni. Zamiast do pracy w po-
lu lub lesie coraz częściej uży-
wane są do przejażdżek, za-
wodów sportowych i zajęć re-
habilitacyjnych. 

ku rymarstwo młodzieńca nie 
pociągało. Dopiero pra-
ca w spółdzielni wielo-
branżowej w Kłodzku i 
właściwe podejście maj-
stra Tadeusza Siemba-

jęć, które uruchomił między inny-
mi w Rudniku nad Sa-
nem i Malcach, zarzu-
cone były zamó-
wieniami. Po-
wodem był za-

ale zrezygnował). Rymarstwo 
artystyczne wymaga bowiem 
pełnego poświęcenia, na któ-
re niewielu stać. Raz, że praca 

nie jest normo-
wana; haruje się 

brzmiące janczary, używane 
najczęściej podczas ślubów. 
Zmienia się też przeznaczenie 
koni. Zamiast do pracy w po-
lu lub lesie coraz częściej uży-
wane są do przejażdżek, za-
wodów sportowych i zajęć re-
habilitacyjnych. 

Antoni Herdzik 
ze swoimi 
ukochanymi 
końmi

równo brak konku-
rencji, jak i szybkość 
oraz  solidność wy-

Nisku – wspo-
mina z uśmiechem – 
otworzyłem 21 lipca 
1968 roku. Dobrze pa-
miętam tę datę, ponieważ 
dzień później zamiast świę-
tować, pracowałem. 

Teraz pan Antoni pracu-
je tylko w domu. Pomaga mu 

– Jacek – mówi jego ojciec 
– jest już dobrym rymarzem. 

od rana do wie-
czora (pan An-
toni najbardziej 
zazdrości innym 
urlopu). Ponad-
to po dobry ka-
wałek skóry – do 

uprzęży artystycz-
nej musi być ona 
specjalnie wypra-
wiona – trzeba je-
chać kilkaset kilo-
metrów. 

Antoni Herdzik 
jest – co oczywiste – 

wielkim miłośnikiem 
koni. One są przecież 

jego „klientami”. W zasadzie 
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Blisko 100 tys. złotych mają 
kosztować dwa dzwony, które 
będą upamiętniać tegorocz-
ne świętokrzyskie milenium 
– poinformowali ojcowie oblaci 
na Świętym Krzyżu. 

W związku z tym obecnie 
prowadzona jest zbiórka pie-
niędzy na zakup dzwonów, 
które mają otrzymać imiona: 
Eugeniusz (od założyciela za-
konu oblatów) oraz Benedykt 
(nawiązujący do nazwy zakonu 
benedyktynów). 

„W sumie na zakup i za-
montowanie dzwonów potrze-
ba 95 tys. złotych. Wszystkich 
ludzi dobrej woli zapraszamy 
więc do włączenia się do akcji” 
– czytamy w apelu ojców obla-
tów. Dobrowolne sumy moż-
na wpłacać na konto: Misjona-
rze Oblaci MN. Klasztor Święty 
Krzyż – dzwony jubileuszowe  
PKO BP 101020262900009502
01286046.  

 MB

W Hucie Stalowa Wola,  
przy krzyżu przed narzędziownią, 
odbyła się uroczystość związana  
z obchodami 23. rocznicy 
powstania „Solidarności”  
i 16-lecia strajków sierpniowych 
w hucie, uznanych za „ostatni 
gwóźdź do trumny komunizmu”. 

– To miejsce, to symbol 
dla pracowników – powiedział 
szef hutniczej „Solidarności” 
Henryk Szostak.

– Choć nie wszystko przebie-
ga tak jak to sobie „Solidarność” 
wymarzyła, to jednak powrotu 
do minionego systemu nie ma – 
stwierdził Szostak. Przypomniał 
słowa byłego członka rządu SLD, 
który chciał dokonać zmian w 
hucie przez jej upadłość. 

– Na szczęście udało się 
zrobić inaczej. Teraz walczymy 

o lepsze zarobki i poprawę by-
tu pracowników – ocenił.

Obecny na uroczystości bp 
Edward Frankowski zachęcił 
do pielęgnowania pamięci.

 – Kto nie zna przeszło-
ści, ten nie widzi przyszłości – 
usłyszeli robotnicy zgromadze-
ni wokół krzyża. Biskup zapew-
nił o modlitwach w intencji „lu-

dzi rzetelnej pracy”. Zapowie-
dział powstanie w filii KUL w 
Stalowej Woli podyplomowej 
szkoły samorządowej. Zachę-
cał także do wzajemnej soli-
darności.

– Zadbajmy jeden o drugie-
go. To, co się zdobędzie, trzeba 

się tym dzie-
lić – napo-
mniał. Nato-
miast ks. Jerzy 
Warchoł, pro-
boszcz para-
fii pw. Opatrz-
ności Bożej w 
Stalowej Woli, 
zarazem die-
cezjalny dusz-
pasterz ludzi 

pracy, stwierdził krótko: „Tam, 
gdzie jest miłość, tam nie ma 
biedy”. Uroczystość zakończyło 
odśpiewanie „Boże, coś Polskę”. 
 MB

Tam, gdzie jest miłość, znika bieda

Wspomnienia, kwiaty, modlitwa

Na dzwony potrzeba w sumie 95 tys. zł

Milenijne upamiętnienie
PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH 

PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO  
NA ŚWIĘTYM KRZYŻU (10–17 IX 2006) 

10 IX – NIEDZIELA: jubileuszowa pielgrzymka samorządów – 8.00 Msza św., 
10.00 Msza św., 12.00 Msza św. pontyfikalna 
11 IX – PONIEDZIAŁEK: pielgrzymki indywidualne – 12.00 Msza św. 
12 IX – WTOREK: jubileuszowa pielgrzymka – Konwent Przewodniczących Rad 
Miast Wojewódzkich w Polsce, 12.00 Msza św. 
13 IX – ŚRODA: jubileuszowa pielgrzymka chorych, 12.00 Msza św. 
14 IX – CZWARTEK: PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO, jubileuszowa piel-
grzymka osób życia konsekrowanego, 8.00 Msza św., 10.00 Msza św., 12.00 
Msza św. pontyfikalna 
15 IX – PIĄTEK: Najświętszej Maryi Panny Bolesnej; pielgrzymka Akcji Katolickiej 
12.00 Msza św., 21.00 Świętokrzyskie Czuwanie Modlitewne: Apel Jasnogórski; 
Krzyże Katyńskie: Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, 24.00 Msza św. 
16 IX – SOBOTA: diecezjalna pielgrzymka młodzieży, 12.00 Msza św. pontyfikalna 
17 IX NIEDZIELA: UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA, 8.00 Msza św., 10.00 Msza św., 
12.00 Msza św. pontyfikalna, 17.00 Msza św. 
Serdecznie zapraszają misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej



Biskup 
Edward 
Frankowski 
złożył kwiaty 
pod pamiętnym 
krzyżem  
przy 
narzędziowni 
Huty Stalowa 
WolaM
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Wartykule „Nasze Ojczyzny: Polska, czyli Polin...” ks. 
Roman Sieroń przypomniał tydzień temu pokrótce hi-

storię Żydów na naszym terenie. Pisał nie tylko o wspólnej 
przeszłości, ale i o próbach ratowania spuścizny material-
nej narodu, który z powodzeniem żył i rozwijał się tu przez 
wieki. Na słynnej nowojorskiej wystawie „Żydzi polscy”, 
którą obejrzałem we wrocławskim Muzeum Architektury 
na początku lat 90. ubiegłego wieku, tę historię przypo-
mniały wielkie fotogramy przedstawiające codzienne ży-
cie mieszkańców, m.in. Staszowa, Opatowa, Zawichostu, 
Sandomierza, Rozwadowa. Zobaczyłem cadyków, chasydów, 
sklepikarzy, uczniów jesziwy, ludzi wychodzących z bożnic, 
rodziny przy szabasowych stołach. Patrzyłem na te zdjęcia 
nie tylko z wielkim zainteresowaniem, ale i ze świadomoś-
cią, że tego świata nic już nie przywróci do życia. Że odszedł 
wraz z nadejściem niemieckich barbarzyńców…

Ks. Sieroń wspomina o ratowaniu staszowskiego kirku-
tu, który – podobnie jak cmentarz w Ulanowie – nisz-

czał przez lata pozbawiony opieki ze strony potomków daw-
nych mieszkańców lub gmin i stowarzyszeń żydowskich. W 
Staszowie zabytek udało się uratować, a w Ulanowie, pomi-
mo wielokrotnych starań władz samorządowych, które kiero-
wały apele do rozmaitych przedstawicielstw społeczności ży-
dowskiej w Polsce i za granicą, historyczny kirkut popada w 
ruinę. Stwierdziłem to w lecie, kiedy wraz z przyjaciółmi od-
wiedziłem Ulanów i na własne oczy mogłem przekonać się, 
że na macewach nie ma ani napisów antysemickich, ani naj-
mniejszych śladów zniszczeń spowodowanych przez człowie-
ka. (Piaskowiec rozpada się pod wpływem sił natury i tylko 
szybkie działania rewaloryzacyjne mogą powstrzymać proces 
zniszczenia nagrobnych płyt z wyrzeźbionymi emblematami 
sygnalizującymi status lub zawód zmarłej osoby).

Ratowaniem dziedzictwa żydowskiego zajął się w latach 90. 
XX wieku Ireneusz Furmanek, ówczesny wójt Klimontowa. 

Dzięki jego staraniom odrestaurowana została miejscowa sy-
nagoga. Liczył, że ten pierwszy krok w upamiętnieniu historii 
miejscowej społeczności żydowskiej przyniesie  zainteresowa-
nie turystów z Izraela, którzy już wtedy odwiedzali nieodległy 
Sandomierz. Ale oni woleli zwiedzać katedrę i umacniać w so-
bie przekonanie o polskim antysemityzmie.

Myślę, że w kontekście takich sensacji jak kolejna książ-
ka Jana Tomasza Grossa pt. „Strach”, upowszechnianie 

wiedzy o polsko-żydowskim dziedzictwie wydaje się spra-
wą fundamentalną. Młode pokolenie nie może żyć w prze-
konaniu, że wspólna historia obu narodów była jednym pas-
mem krzywd i upokorzeń, jakie – według wielu źródeł za-
chodnich – stały się udziałem społeczności żydowskiej na 
terenach polskich. Nie może również przyjąć fałszywej i 
krzywdzącej nas tezy o bezpośrednim udziale Polaków w 
eksterminacji Żydów podczas okupacji niemieckiej. Tezy, 
która lansowana z uporem od wielu lat, konsekwentnie za-
truwa stosunki polsko-izraelskie. 


KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Śladami Starszych Braci

Połączyła ich pasja

Kajakarze 
w Połańcu 

Puchar burmistrza Połańca trafił do drużyny z Mielca.  W środku najstarszy 
i najmłodsza uczestniczka tegorocznego spływu kajakowego

Przyjeżdżają z całego kraju, 
by na kilka dni przesiąść się 
do kajaków i kolejny raz zmierzyć 
się z żywiołem najpiękniejszych 
polskich rzek.

Tegoroczny, XXXI Ogólnopol-
ski Spływ Kajakowy „O Puchar 
Błękitnej Wstęgi Wisły” rzeka-
mi Dunajcem i Wisłą rozpoczął 
się w Zakliczynie. Do przepłynię-
cia uczestnicy mieli w sumie aż 
154 kilometry. Malownicza tra-
sa spływu podzielona była na 7 
etapów. Trzy ostatnie prowadziły 
przez tereny naszej diecezji – pią-
ty ze Szczucina do Połańca, szó-
sty z Połańca do Baranowa Sando-
mierskiego, ostatni odcinek szla-
ku rzecznego zakończył się w Tar-
nobrzegu. 

Do miasta energetyków do-
płynęło blisko 40 kajakarzy. Bur-
mistrz Połańca, Janusz Gil, ufun-
dował puchar dla najlicz-
niejszej zdyscyplinowa-
nej ekipy. Trofeum go-
spodarza Połańca trafi-
ło do drużyny z Miel-
ca, którą reprezentowa-

li: Anna Kołodziej – kapitan za-
łogi, Andrzej Kołodziej, Tomasz 
Piechota, Jakub Paluch, Agniesz-
ka Rajca, Renata Górna i Grzegorz 
Górny. O tym, jak dużą popular-
nością cieszy się kajakarstwo oraz 
że można je uprawiać z powo-
dzeniem w każdym wieku, świad-
czy fakt, iż między najstarszym a 
najmłodszym uczestnikiem spły-
wu kajakowego jest ponad 82 la-
ta różnicy. Sędziwy weteran kaja-
karstwa to Stefan Jędrusik ze Sta-
lowej Woli. Wiktoria Puchowska z 
Hrubieszowa to z kolei najmłod-
sza uczestniczka spływu – ma nie-
spełna roczek.

– Uczestnicy przyjeżdżają z 
całej Polski. Mają możliwość po-
znania malowniczego regionu do-
rzecza Wisły oraz nawiązania licz-
nych kontaktów, a nawet przyjaź-
ni – powiedział Edward Dorsz, ko-
mandor spływu kajakowego.

Głównym organizatorem spły-
wu był Klub Turysty-
ki Wodnej przy Ogni-
sku Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej 
„Siarka” w Tarnobrzegu.

 AMO

Turystyka 
wodna cieszy się 
coraz większą 
popularnością
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– Życie parafialne u nas 
tętni i nie ma w tym 
ani chwalenia się, ani 
przesady. Przy parafii 
aktywnie działa 26 wspólnot 
duszpasterskich, z których 
najliczniejsze to Straż 
Honorowa  NSPJ (ponad 
70 osób) i Straż Honorowa 
Serca Maryi (ponad 100 
osób) – wylicza Bronisława 
Bylinowska, przewodnicząca 
Towarzystwa Kultury 
Chrześcijańskiej „Logos”  
w Nisku, kierująca zarazem 
biblioteką parafialną. 

Doskonale zorganizo-
wane duszpasterstwo pa-
rafia zawdzięcza ks. Ba-
lickiemu, proboszczowi, 
kapłanowi bez reszty od-
danemu Bogu i człowie-
kowi.

– Zawsze miałem 
świadomość, że skutecz-
ność docierania z ewange-
liczną prawdą do człowie-
ka zależy również od do-
brej bazy duszpasterskiej. 
Dlatego utworzyłem tutaj 
oratorium, czyli miejsce, 
gdzie wszyscy – od dzie-
ci począwszy, na ludziach 
starszych skończywszy – 
mogą się spotykać i poży-
tecznie spędzać czas, rea-
lizować swoje cele, bawić 
się, czytać, modlić – tłu-
maczy ks. Balicki. 

Niżańskie oratorium 
to piętrowy budynek, w 
którym mieści się 7 po-
mieszczeń, w tym dwie 
kuchnie, sala widowi-
skowa (na piętrze) i nie-
co mniejsza salka, np. dla 
spotkań z twórcami kultu-

ry (na parterze). W orato-
rium jest również wspo-
mniana biblioteka.

– Choć wiele się dziś 
mówi na temat upadku 
czytelnictwa, to ja mo-
gę  powiedzieć, jakby na 
przekór temu zjawisku, że 
z naszej biblioteki korzy-
sta rocznie 640 czytelni-
ków. Mamy w sumie po-
nad 5 tys. książek, które 
pożycza także wielu stu-
dentów z pobliskiej Sta-
lowej Woli. To bardzo nas 
cieszy, bo pokazuje, że to, 
co robimy, jest potrzebne 
i służy ludziom – dodaje 
pani Bylinowska. 

Od pięciu lat, z inicja-
tywy ks. proboszcza, pod-
czas wakacji w oratorium 
odbywają się zajęcia dla 
dzieci i młodzieży, które z 
różnych powodów nie mo-
gły wyjechać na wakacje.

– I właśnie to jeden z 
przykładów twórczych ini-
cjatyw – mówi Małgorzata 
Rzucidło, opiekująca się 
młodzieżą w parafii. 

– Zajęcia z dziećmi 
prowadzi również mło-
dzież oazowa, która na 
różnych spotkaniach 
i wyjazdach zdobyła 
pewne doświadczenie 
Boga i Kościoła, i mo-
że się nim dzielić, a tak-
że uczyć młodszych ko-
legów i koleżanki wielu 
wartościowych rzeczy: 

tańca, gier, dobrej za-
bawy itp. Osobiście bar-
dzo się cieszę z tej ini-
cjatywy, bo widzę, jak 
wiele dobra ona powo-
duje. Gdyby nie parafia, 
wiele dzieci i młodzie-
ży spędzałoby wakacje 
pod blokami, nudząc się 
i tracąc czas – dodaje 
pani Małgorzata

Zdaniem ks. Balickie-
go, w tym właśnie ujaw-
nia się siła oratorium – 
miejsca, gdzie toczy się 
całe życie duszpaster-
skie parafii. Dzięki nie-
mu można skuteczniej 
docierać do człowieka, 
coraz bardziej zagubio-
nego w chaosie współ-
czesnego świata.  

– Dlatego robimy, co 
możemy, na różne sposo-
by, aby wszystkim para-
fianom ukazywać wartość 
Ewangelii i jej absolutny 
sens w życiu. Bez niej je-
steśmy marni i usycha-
my… Dlatego m.in. zaj-
muję się poezją, by nie-
ustannie uwrażliwiać się 
na człowieka, by umieć 
dostrzec jego ból, jego łzę 
i starać się mu pomóc, jak 
oczekuje tego Bóg…
 MARIUSZ BOBULA
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PANORAMA ZGROMADZENIA 
Nisko – pw. św. Józefa

Ujrzeć łzę człowieka

W bibliotece parafialnej 
Bronisława Bylinowska  

(z prawej) i Małgorzata 
Rzucidło

 

KS. DR MARIAN 
BALICKI  

ur. 13 lutego 1952 r. w 
Dobkowicach. Ukończył WSD 
w Przemyślu, święcenia ka-
płańskie przyjął 5 czerwca 
1977 r. W parafii św. Józefa w 
Nisku pracuje od roku 1992. 
Jest kanonikiem honorowym 
kapituły konkatedralnej  
w Stalowej Woli. 

ZDANIEM PROBOSZCZA 
– Moją wielką pasją jest poezja i kultura. Staram się 
tym zarażać moich parafian i ludzi, z którymi się 
spotykam. Wszyscy jesteśmy na swój sposób arty-
stami, posiadamy przecież rozmaite dary i talenty. 
Problem polega na tym, by je w sobie odkryć i nigdy 
nie zakopać. Ale jak to zrobić? Potrzebna jest baza. 
Przy naszej parafii aktywnie działa Towarzystwo 
Kultury Chrześcijańskiej „Logos”, odpowiedzial-
ne m.in. za organizację  Tygodnia Kultury Biblijnej, 
Przeglądów Pieśni i Piosenki Religijnej oraz różne-
go rodzaju spotkań (m.in. z ludźmi pióra), koncer-
tów, wystaw itp. Dzięki temu właśnie każdy para-
fianin może przyjść do naszego oratorium i uczest-
niczyć w kulturze. Drzwi są u nas szeroko otwarte 
dla każdego, i to dotyczy wszystkich spraw dusz-
pasterskich, od głęboko religijnych, po społeczne – 
w jakiś sposób zahaczające o Kościół. Zawsze uwa-
żałem, że poetycka wrażliwość na życie polega na 
tym, że widzi się to, czego zwykle człowiek nie do-
strzega, np. widząc drzewo, trzeba zobaczyć szysz-
kę, a widząc człowieka, ujrzeć jego łzę…

Zabytkowy kościół 
parafialny budowano 
w latach 1892–1896.  

Uroczysta konsekracja 
świątyni nastąpiła 

10 czerwca 1901 r. Parafię 
erygowano natomiast  

27 września 1927 r. 

Zapraszamy na Msze św.
  Msze św. w niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
  W dni powszednie: 6.00, 6.45, 18.00
  Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego codziennie o 15.00 
  Nowenna do MBNP – w każdą środę
  Nowenna do św. Józefa – w piątki

Z
D

JĘ
C

IA
 M

AR
IU

SZ
 B

O
BU

LA


