
Padał deszcz, ale wszyscy 
pielgrzymi radowali się i śpiewali. 
– A na co dzień ludzie na ulicach 
są smutni nawet wtedy, gdy świeci 
słońce – stwierdziła 11-letnia 
Karolinka Bielecka po powrocie 
do domu.

Jej siostra – sześcioletnia 
Weronika – była najmłodszym 
i najdzielniejszym uczestni-
kiem tegorocznej, ósmej już 
pielgrzymki, która wyruszy-
ła z tarnobrzeskiego klaszto-
ru oo. dominikanów do San-
domierza. Pielgrzymka odbywa 
się co roku z okazji odpustu w 
dzień Błogosławionego Sadoka 
i jego towarzyszy. W tym roku 
2 czerwca grupę pątników po-
prowadził o. przeor Paweł Bar-
szczewski OP, który śpiewem 
mobilizował do maszerowania, 
a modlitwą odganiał deszcz 
i burzę. Ulewa zmusiła piel-
grzymkę do przymusowego 
postoju w kaplicy pw. św. Jacka 
w Sielcu, natomiast drugi, za-
planowany postój odbył się już 

w Wielowsi, w klasz-
torze sióstr dominika-
nek. Siostry jak zwy-
kle bardzo gościnnie i 
z wielką radością przy-
jęły pątników i nakar-
miły własnymi wypie-
kami. – Byłam w poko-
ju matki Kolumby Bia-
łeckiej i widziałam pamiątki 
po niej oraz jej ręczne roboty. 
Bardzo mi się tam podobało! – 
mówiła Karolina.

Po 15-kilometrowym 
marszu zmęczeni i prze-
moknięci, ale radoś-
ni pielgrzymi dotarli na 
sandomierskie Wzgórze 
Świętojakubskie. Tam 
pielgrzymka zakończyła 
się Mszą św. celebrowa-
ną przez o. Pawła, który 

w kazaniu przypomniał historię 
dawnego sandomierskiego prze-
ora bł. Sadoka i jego braci.

KATARZYNA BEDNARZ

ZA TYDZIEŃ
  Po dziesięciu latach inten-

sywnych prac remonto-
wych URATOWANO CENNY ZABY-
TEK ANNOPOLA – KOŚCIÓŁ PW. 
ŚŚ. JOACHIMA I ANNY

  RELACJA Z PRZEBIEGU TYGODNIA 
KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ w 
Janowie Lubelskim

REKORDOWY PIKNIK

Była dobra zabawa, był szlachetny 
cel i duża ofiarność mieszkańców 

Stalowej Woli. To wystarczyło, aby na pik-
niku zorganizowanym przez zakon Braci 
Mniejszych Kapucynów i Stowarzyszenie 
„Pokój i Dobro” zebrać ponad 47 tys. zł 
dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
Zakonnicy już po raz siódmy zorganizowa-
li piknik charytatywny. Na poprzednich im-
prezach zebrano w sumie 137 tys. zł, za co 
kupiony został sprzęt do szpitala na od-
dział dziecięcy i ortopedyczny. Tym razem 
kapucyni postanowili wesprzeć Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, gdzie przeby-

wają 53 osoby przewle-
kle chore, wymagające 
intensywnej rehabilita-
cji. Za zebraną rekordo-
wą ilość pieniędzy zosta-
ną kupione specjalistycz-
ne łóżka. RD

Zakonnicy 
na pikniku 
pomagali 
wolontariuszkom 
sprzedawać losy

Przez blisko 130 lat w 
kościele i klasztorze św. 

Jakuba nie rozbrzmiewały 
modlitwy i śpiewy białych oj-
ców. Sandomierski konwent 
został bowiem skasowany 
przez Rosjan w ramach repre-
sji za pomoc udzielaną przez 
ojców powstańcom stycznio-
wym. Nawet wówczas, gdy 
już nie było dominikanów, w 
klasztorze znajdowali schro-
nienie kolejni rozbitkowie 
dziejowi. Dzisiaj ponownie 
jego gospodarzami są oo. 
dominikanie. Więcej na stro-
nie VIII. 

Po raz ósmy do Świętego Jakuba

Pielgrzymka w ulewie
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W pierwszym 
szeregu 
maszerowały 
najmłodsze 
uczestniczki 
Karolinka 
i Weronika 
Bieleckie

MARTA WOYNAROWSKA
redaktor wydania
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Śladami polskich świętych
DIECEZJA SANDOMIERSKA. 
W Instytucie Teologicznym od-
był się Finał IV Diecezjalnej 
Olimpiady Liturgicznej, zorga-
nizowany przez Duszpaster-
stwo Dzieci i Młodzieży Die-
cezji Sandomierskiej, który w 
tym roku przebiegał pod ha-
słem „Śladami świętych Pola-
ków kanonizowanych przez Ja-
na Pawła II”. W finałowej roz-
grywce wyłoniono zwycięzców 
w dwóch kategoriach wieko-

wych. W kategorii szkół pod-
stawowych najlepszymi okaza-
li się: Edyta Gawlak (Goźlice), 
Jacek Szczepanowski (Klimon-
tów) i Dawid Głuch (Skotniki). 
Wśród gimnazjalistów zwycię-
żyły: Karolina Gawlak (Goźli-
ce), Justyna Blacha (Gościera-
dów) oraz Karolina Maj (Kli-
montów). Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i pamiątko-
we albumy o Ojcu Świętym Ja-
nie Pawle II.

Studiuj w Instytucie!
SANDOMIERZ. Instytut Te-
ologiczny im. błogosławione-
go Wincentego Kadłubka w 
Sandomierzu ogłasza nabór na 
studia teologiczne organizo-
wane w ramach umowy z kra-
kowską Papieską Akademią Te-
ologiczną. Termin składania 
dokumentów upływa z dniem 
20 czerwca i 20 września 2007 
roku. Instytut zaprasza rów-

nież osoby duchowne i świe-
ckie na 2-letnie Podyplomo-
we Studia Pastoralno-Kateche-
tyczne (organizowane w ra-
mach umowy z KUL Jana Pa-
wła II) oraz 5-letnie Diecezjal-
ne Studium Organistowskie. 
Więcej informacji pod nume-
rem telefonu 015 832 72 30, 
od wtorku do soboty w godzi-
nach 8.00–16.00. 

Kapłańskie święto

BIELINIEC. 35. rocznica 
święceń kapłańskich ks. Jana 
Jagodzińskiego rozpoczęła się 
Mszą świętą koncelebrowa-
ną aż przez jedenastu księży! 
Wśród obecnych kapłanów by-
li również inni jubilaci, w tym 
ks. prałat Michał Józefczyk z 
Tarnobrzega, ks. kanonik Jan 
Mromliński z Dębna, ks. prałat 
Mieczysław Wolanin oraz ks. 
kanonik Tadeusz Zeńko z Tar-
nobrzega. Słowo Boże wygło-

sił ks. prałat Michał Józefczyk. 
Po Mszy z życzeniami dla jubi-
latów pospieszyli przedstawi-
ciele władz samorządowych, 
w tym między innymi prze-
wodnicząca Rady Miasta Ula-
nów Elżbieta Olszówka, bur-
mistrz Gminy i Miasta Ula-
nów Andrzej Bąk. W imieniu 
mieszkańców Bielińca gratula-
cje przekazał prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Wsi Bieliniec 
Wacław Piędel.

Papież patronem
CHWAŁOWICE. Zespół Szkół 
w Chwałowicach otrzymał imię 
Jana Pawła II. Uroczystość roz-
poczęła się Mszą św. w para-
fialnym kościele, podczas któ-
rej bp Andrzej Dzięga poświęcił 
sztandar szkoły. On też wraz z 
wójtem Radomyśla nad Sanem 
Janem Pyrkoszem oraz dyrek-
tor Zespołu Szkół Janiną Bzdal 
odsłonił w szkolnym korytarzu 
pamiątkową tablicę poświęco-
ną patronowi. Uroczystości na-
dania imienia towarzyszyła wy-
stawa prac plastycznych doku-
mentujących życie i pontyfikat 
Papieża Polaka.

Strażackie zmagania
NISKO. Stalowowolscy straża-
cy zajęli I miejsce podczas IX 
Mistrzostw Województwa Pod-
karpackiego w Sportach Pożarni-
czych, które rozegrano w Woje-
wódzkim Ośrodku Szkolenia Stra-
ży Pożarnej w Nisku. II miejsce 
wywalczyła reprezentacja KP PSP 
w Nisku. W klasyfikacji indywidu-
alnej najlepszym w dwuboju po-
żarniczym okazał się Marek Ole-
jarz z KP PSP w Stalowej Woli, 
który wyprzedził Ireneusza Stafie-
ja z KP PSP w Nisku i Jarosława Lu-
basa z KP PSP Stalowa Wola.

Piknik dla mam
TRZEŚŃ. Z okazji Dnia Matki 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi 
Trześń oraz Szkoła Podstawo-
wa w Trześni  przygotowało dla 
mam okolicznościowy festyn, na 

którym dzieci zaprezentowały 
montaż słowno-muzyczny. Po 
części artystycznej mamy posi-
liły się specjalnie przygotowany-
mi na tę okazję słodkościami. 

Pióro za dyktando
STALOWA WOLA. Po raz 
dziesiąty zorganizowany zo-
stał Konkurs Ortograficzny „O 
Pióro Prezydenta”. Wzięło w 
nim udział pięćdziesięciu ucz-
niów ze szkół podstawowych. 
Konkurs miał charakter dyk-
tanda. Jego temat związany 

był z przypadającą w tym ro-
ku 70 rocznicą powstania Cen-
tralnego Okręgu Przemysło-
wego. Tylko pół błędu czy-
li jeden błąd drugiej katego-
rii zrobił Jakub Wolak ze Szko-
ły Podstawowej nr 7 i on wy-
grał konkurs. Drugie miejsce 
zajęła Dagmara Kozłowska, a 
trzecie Maciej Gierulski, obo-
je ze Szkoły Podstawowej nr 3. 
Nagrodami, jak wskazuje na-
zwa konkursu, były pióra ufun-
dowane przez prezydenta An-
drzeja Szlęzaka.

Jubilat przyjmuje życzenia od młodzieży
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Biskup Andrzej Dzięga z obrazem, 
darem od szkolnej społeczności, 
samodzielnie wyszytym przez 
uczniów

Trójka najlepszych strażaków  
w dwuboju pożarniczym

Uczestnicy dyktanda
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Ku istocie rzeczy

PAN ŻYCIA I ŚMIERCI
Dziś Ewangelia 
mówi nam, że 
Pan Jezus wzru-
szony losem 
matki zmarłe-
go chłopca do-
konał cudu: 
wskrzesił go 

z martwych i oddał matce. 
Znamy z Ewangelii już in-
ne interwencje Jezusa w los 
ludzki w momencie najbar-
dziej beznadziejnym. Tak by-
ło ze wskrzeszeniem córki 
Jaira, tak było ze wskrzesze-
niem Łazarza.
Ilekroć my sami spotyka-
my się ze śmiercią, tylekroć 
wchodzimy w krąg tych wy-
darzeń ewangelicznych. 
Jakże często podczas Mszy 
świętych pogrzebowych, 
kiedy czytania przypomi-
nają nam przemijanie i kru-
chość ludzkiego życia, a kon-
tekst cmentarza jeszcze bar-
dziej unaocznia nam rzeczy-
wistość nieubłaganego kre-
su, pytamy o sens wszyst-
kiego. Odpowiedź jest zwy-
kle na miarę naszej wiary. 
Zapytajmy dzisiaj, jaką od-
powiedź daje na to sam 
Chrystus. 
Przywrócenie życia zmarłe-
mu było właśnie wynikiem 
rozumienia przez Jezusa losu 
człowieka. Wszak On prze-
szedł po to, aby spełnić akt 
miłosierdzia i to było ukrytą 
w Nim tajemnicą. Ale akt mi-
łosierdzia nie dotyczył tylko 
doczesnego losu człowieka, 
chociaż wiele zapisów ewan-
gelicznych wskazuje na to, 
że drobne, codzienne spra-
wy nie były obce Jego sercu. 
Przywrócenie życia zmarłe-
mu było właśnie wynikiem 
rozumienia przez Jezusa losu 
człowieka. Wszak On przy-
szedł po to, aby spełnić akt 
miłosierdzia, i to było ukrytą 
w Nim tajemnicą. Ale akt mi-
łosierdzia nie dotyczył tylko 
doczesnego losu człowieka, 
chociaż wiele zapisów ewan-
gelicznych wskazuje na to, 
że drobne, codzienne spra-
wy nie były obce Jego sercu.
BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI

Zakończono obchody milenium na Świętym Krzyżu

W znaku chwały
Kilka tysięcy wiernych w strugach 
deszczu uczestniczyło 3 czerwca 
br. na Świętym Krzyżu w głównych 
uroczystościach zakończenia 
Świętokrzyskiego Milenium – 
1000-lecia życia monastycznego.

Głównej Mszy św. koncele-
browanej przewodniczył abp Jó-
zef Michalik, przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski. 
Podkreślił znaczenie obchodów, 
rolę chrześcijaństwa w kształto-
waniu się państwowości pol-
skiej, a nawiązując do uni-
wersalizmu Ewangelii za-
znaczył, że krzyż zawsze 
pozostawał i pozosta-
je dla wierzących dro-
gą, prawdą, życiem, 
znakiem chwały i zwy-
cięstwa nad śmiercią. Dlate-
go szczęście i przyszłość na-
leży budować na wartoś-
ciach płynących z krzy-
ża. W uroczystościach 
udział wzięło kilkuna-
stu biskupów z Polski i 
z zagranicy (m.in. bisku-
pi Charkowa, Kamieńca 
Podolskiego, Drohoby-
cza, ze Słowacji, z prze-
wodniczącym Konferen-
cji Episkopatu Słowacji 
Tondrą na czele), wła-
dze rządowe oraz sa-
morządowe, przedsta-
wiciele różnego rodzaju instytu-
cji, poczty sztandarowe, a także 
pielgrzymi reprezentujący nie-
mal każdy dekanat diecezji san-
domierskiej, jak również diece-
zji kieleckiej i radomskiej. Wielu 
wiernych nie kryło wzruszenia.

– Już sam fakt, że mogłem 
wziąć udział 
w świętokrzy-
skim mile-
nium, niemal 
dotknąć tej ty-
siącletniej tra-
dycji, którą 
tak wspania-
le uwypukliły 
jej obchody, to 
wielka satys-
fakcja i przy-
wilej dla mnie. 

Kiedy jest się na 
tak wielkich uro-

czystościach, 
w tym histo-
rycznym dla 
Polski miej-

scu, nie moż-
na oprzeć się reflek-
sji: co zrobiliśmy z 
tym niezwykłym 

dziedzictwem, 
wreszcie jak go wyko-
rzystamy w przyszłości. 
Myślę, że Święty Krzyż, 
obok Jasnej Góry, Ła-
giewnik czy Kalwarii, 
jest jednym z ważniej-
szych religijnie punk-
tów na mapie Polski. Z 
punktu widzenia strate-
gii rozwoju wojewódz-
twa świętokrzyskiego, 
Święty Krzyż powinien 

być jeszcze lepiej promowany 
– powiedział w wywiadzie dla 
„Gościa” Stefan Bak, wójt pobli-
skiej gminy Łagów. 

– Uroczystości prze-
biegały pod znakiem 
chwały krzyża. Chrystus 
po raz kolejny został 
uwielbiony w tak spek-
takularny sposób. Uro-
czystości szeroko trans-
mitowały media, dzięki 
czemu wydarzenie reli-
gijne nabrało dodatko-
wego wymiaru ewange-

lizacyjnego i uzyskało najpeł-
niejszy sens i wymowę – pod-
kreślił o. Karol Lipiński.

Istotnym punktem obchodów 
było podpisanie wcześniej ofi-
cjalnego porozumienia między 
władzami zgromadzenia ojców 
oblatów a diecezją sandomier-
ską, na mocy którego wszystkie 
budynki na Świętym Krzyżu prze-
kazano w ręce zakonników. Po-
nadto istniejące tutaj od lat  Mu-
zeum Przyrodniczo-Leśne prze-
niesiono do specjalnie utworzo-
nej nowej siedziby w Szklanej 
Hucie. MB

Kiedy jest się na 
tak wielkich uro-

czystościach, 
w tym histo-

scu, nie moż-
na oprzeć się reflek-
sji: co zrobiliśmy z 
tym niezwykłym 

dziedzictwem, 
wreszcie jak go wyko-

waniu się państwowości pol-
skiej, a nawiązując do uni-
wersalizmu Ewangelii za-
znaczył, że krzyż zawsze 

cięstwa nad śmiercią. Dlate-
go szczęście i przyszłość na-
leży budować na wartoś-

waniu się państwowości pol-
skiej, a nawiązując do uni-
wersalizmu Ewangelii za-
znaczył, że krzyż zawsze 

cięstwa nad śmiercią. Dlate-
go szczęście i przyszłość na-
leży budować na wartoś-

Kiedy jest się na 
tak wielkich uro-

czystościach, 

na oprzeć się reflek-
sji: co zrobiliśmy z 
tym niezwykłym 

Z góry, na której 
usytuowany 
jest klasztor, 
roztacza 
się piękna 
panorama Gór 
Świętokrzyskich, 
najstarszych gór 
Europy

Malowidło 
w kaplicy 

Oleśnickich 
przedstawia 

św. Emeryka, 
królewicza 

węgierskiego, 
przekazującego 

relikwie 
drzewa Krzyża 

Świętego ojcom 
benedyktynom

Relikwie drzewa 
Krzyża Świętego 
to najcenniejszy 
zarówno pod 
względem 
religijnym, jak 
i historycznym 
zabytek 
na Świętym 
Krzyżu
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Na ubiegłoroczne mi-
strzostwa świata w 
Piłce Nożnej wykona-
liśmy statuetki porce-

lanowe dla PZPN, które bardzo 
się spodobały. Kiedy Polskę i 
Ukrainę wybrano na gospoda-
rzy Mistrzostw Europy, od razu 
pomyślałem, że trzeba chwy-
tać byka za rogi i zrobić coś 
podobnego. Tym razem też 
chwyciło. Wykonaliśmy pierw-
sze statuetki, a jedną z nich 
otrzymał Michel Platini, wybit-
ny francuski piłkarz, obecnie 
prezydent UEFA – nie ukrywa 
satysfakcji Adam Spała, prezes 
Porcelany Ćmielów „AS”.

Ćmielów – kolebka porce-
lany, obchodził dwa lata temu 

500-lecie nadania praw miej-
skich. Fabryka „AS” to – jak 
określa prezes Adam Spała – 
rodzinna manufaktura, kulty-
wująca przedwojenne tradycje. 
Specjalizuje się w porcelanie fi-
guralnej.

W piecu 
tunelowym
Proces technologiczny pro-

dukcji porcelany rozpoczy-
na się od wsypania granulatu 
ceramicznego do bełtacza, z 
którego dokładnie wymiesza-
na masa pobierana jest do dal-
szego wyrobu figurki porcela-
nowej. Odlaną już i wysuszo-
ną figurkę trzeba dokładnie 
wyczyścić. Następnie wyroby 
poddaje się szkliwieniu i wy-
pala w piecu gazowym w tem-
peraturze 1400 stopni C. Po-
tem figurki trafiają do malarni, 
gdzie artystki dopełniają cało-

ści dzieła przez ręczne zdo-
bienia specjalistycznymi pę-
dzelkami. Końcowym etapem 
produkcji porcelany jest wypał 
w piecu tunelowym. Każda fi-
gurka poddawana jest jeszcze 
kontroli jakościowej i wkłada-
na do drewnianego opakowa-
nia – całość wygląda jak praw-
dziwa arystokratyczna bom-
bonierka.

W historycznym 
piecu
Przy Fabryce istnieje mu-

zeum porcelany. Jego zwiedza-
nie rozpoczyna się od rzucenia 
trzema kostkami do gry. Jeżeli 
wyrzucisz trzy szóstki, otrzymu-
jesz na dzień dobry 300-stroni-
cowy album, figurkę porcelano-
wą, medal z okazji 500-lecia na-
dania praw miejskich dla Ćmie-
lowa i 100 biletów do muzeum 
dla znajomych...

Porcelana jest 
dobra na każda 

okazję. Na Euro 2012 
też. Podobnie 

jak futbol, rozpala emocje 
do białego.

tekst i zdjęcia
MARIUSZ BOBULA

Rozgrzewa RozgrzewaRozgrzewa

Statuetka 
przedstawiająca 
piłkarzy 
w zaciętej 
walce 
o piłkę 
ma być hitem 
na Mistrzostwa 
Euro 2012, 
organizowane 
w Polsce 
i na Ukrainie

W specjalnie urządzonej galerii sztuki porcelanowej można oglądać najwybitniejsze dzieła artystów. 
Niektóre figurki osiągają cenę nawet 7 tys. zł

Adam Spała, prezes Porcelany Ćmielów „AS”, na tle obrazów namalowanych misternie na porcelanie. 
Obraz, przedstawiający Matkę Kolumbę Białecką, otrzymał Papież Benedykt XVI podczas swej pielgrzymki w Polsce

Porcelana z Ćmielowa podbija świat



– Nasze muzeum to pierw-
sze w Polsce i trzecie w Euro-
pie muzeum działające przy fa-
bryce. Jest bajecznie ciekawe. 
Jego część znajduje się w hi-
storycznym piecu – sercu fa-
bryki – zbudowanym w latach 
30. XX wieku – opowiada pre-
zes Spała.

Znawcy porcelany i jej ko-
neserzy twierdzą zgodnie, że 
porcelaną zawsze interesowa-
li się ludzie wybitni: lekarze, 
prawnicy, politycy, dziennika-
rze, artyści. Porcelana, choć z 
pozoru zimna, rozgrzewa lu-
dzi do białości. Budzi emo-
cje, które znawcy tematu po-
równują do pierwszej rand-
ki. Dlaczego tak się dzieje? – 
Bo wypalanie filiżanek i roz-
maitych figurek odbywa się 
w bardzo wysokich tempera-
turach – żartują miłośnicy tej 
sztuki.
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– Nasze muzeum to pierw-
sze w Polsce i trzecie w Euro-
pie muzeum działające przy fa-
bryce. Jest bajecznie ciekawe. 
Jego część znajduje się w hi-
storycznym piecu – sercu fa-
bryki – zbudowanym w latach 
30. XX wieku – opowiada pre-
zes Spała.

Znawcy porcelany i jej ko-
neserzy twierdzą zgodnie, że 
porcelaną zawsze interesowa-
li się ludzie wybitni: lekarze, 
prawnicy, politycy, dziennika-
rze, artyści. Porcelana, choć z 
pozoru zimna, rozgrzewa lu-
dzi do białości. Budzi emo-
cje, które znawcy tematu po-
równują do pierwszej rand-
ki. Dlaczego tak się dzieje? – 
Bo wypalanie filiżanek i roz-
maitych figurek odbywa się 
w bardzo wysokich tempera-
turach – żartują miłośnicy tej 
sztuki.
 

do białości

W specjalnie urządzonej galerii sztuki porcelanowej można oglądać najwybitniejsze dzieła artystów. 
Niektóre figurki osiągają cenę nawet 7 tys. zł

Czesław Wosiek, najstarszy pracownik Fabryki Porcelany „AS”, 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
za uratowanie cząstki kultury narodowej

W malarni porcelanę zdobi się ręcznie za pomocą specjalnych pędzelków. 
Potem dzieła trzeba wypalać w piecu tunelowym 
w temperaturze ok. 800 stopni C, przez 8 godzin. 
Porcelana z Ćmielowa podbija świat. Rozgrzewa do białości

Korytarze fabryki zdobią 
na ścianach i na suficie 

porcelanowe obrazy 
przedstawiające 

m.in. zwierzęta, rośliny 
i motywy natury

Porcelana z Ćmielowa podbija świat
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Spór o święty obraz: Sandomierz czy Ożarów?

Ostatnie „Salve Regina”
Od dawna parafia ożarowska 
słynie z kultu łaskami słynącego 
obrazu Matki Bożej w swoim 
kościele. Sam, jako wikariusz 
w Ożarowie w latach 70. 
ub. wieku, byłem tego świadkiem.

Wtedy jednak był to kult ra-
czej lokalny i mało znany na 
szerszą skalę. Z chwilą gdy oża-
rowskim proboszczem został ks. 
prał. Stanisław Szczerek, kult 
nabrał dynamiki i rozszerzył się 
do tego stopnia, że ożarowski 
kościół z obrazem Maryi stał 
się diecezjalnym sanktuarium 
różańcowym, które specjalnym 
dekretem niedawno ustanowił  
bp Andrzej Dzięga. Punktem kul-
minacyjnym kultu będzie koro-
nacja obrazu 2 września 2007 r. 

Historia tego obrazu jest bar-
dzo ciekawa. Około 1832 r. ów-
czesny proboszcz, ks. Michał Ku-
czepiński, zapragnął wśród swo-
ich wiernych rozkrzewić kult ma-
ryjny i wprowadzić w kościele  
ożarowskim nabożeństwo różań-
cowe. Chciał w związku z tym 
sprowadzić do kościoła obraz 
Matki Bożej. Taki wizerunek, oto-
czony kultem, znajdował się w 
kościele św. Jakuba w Sandomie-
rzu u dominikanów. Ks. Kucze-
piński poprosił prowincjała zgro-
madzeń dominikańskich, o prze-
kazanie do Ożarowa tegoż obra-
zu. Prowincjał się zgodził, ale Bra-
ctwo Różańcowe przy kościele św. 
Jakuba nie. Powstał konflikt. Do-

minikanie z Sandomierza również 
nie mieli ochoty oddawać obrazu. 
Ks. Kuczepiński raz jeszcze popro-
sił o interwencję prowincjała oraz 
ówczesnego administratora die-
cezji sandomierskiej, bpa Klemen-
sa Bąkiewicza, którzy poparli oża-
rowskiego proboszcza. W stycz-
niu 1833 r. prowincjał dominika-
nów ostatecznie potwierdził po-
zwolenie na przeniesienie obra-

zu do Ożarowa: „Nie w żadnym 
widoku zysku jakowego, ale jedy-
nie dla przyozdobienia kościoła 
ożarowskiego” – argumentował, 
dodając, że obraz już wcześniej 
„byłby doszedł  przeznaczonego 
miejsca, gdyby Obywatel ożarow-
ski nie zbuntował Bractwa Sando-
mierskiego”. W czasie wizytacji 
w Sandomierzu prowincjał domi-
nikanów pisał: „Jeżeli obraz jest 

koniecznie po-
trzebny, niech 
ks. proboszcz 
uda się do Kon-
systorza i wy-
robi nakaz, aby 

przełożony wydał go do Ożaro-
wa, a ja nie jestem temu przeciw-
ny”. 1 września 1833 r. nastąpiło 
uroczyste wprowadzenie obrazu 
do kościoła w Ożarowie, a wize-
runek Matki Bożej z Dzieciątkiem 
Jezus od tamtej pory czczony jest 
jako różańcowy. 

Entuzjastyczne przyjęcie 
i otoczenie kultem tego obra-
zu przez ożarowskich parafian, 

miało też swe 
źródło w towa-
rzyszących ob-
razowi prze-
kazach o jego 
„niezwykłym  
pochodzeniu”. 

Według podania bowiem, wła-
śnie przed tym obrazem w ko-
ściele dominikanów sandomier-
skich ostatnie „Salve Regina” za-
śpiewali wraz ze swym prze-
orem, bł. Sadokiem, męczennicy 
sandomierscy 2 lutego 1260 r. I 
jeśli to podanie jest faktem hi-
storycznym, to bezcenny obraz 
musiałby pochodzić z pierwszej 
połowy XIII w. Chwała zatem ks. 
prał. Szczerkowi, że go na nowo 
odkrył, odrestaurował i wypro-
mował. Ksiądz Michał Kuczepiń-
ski natomiast  przeszedł do hi-
storii jako ten, który sprowadził 
go do Ożarowa.

KS. STANISŁAW KNAP

Tak wyglądał 
ożarowski 
kościół 
jeszcze 15 lat 
temu…

A tak wygląda 
dziś, już 
w randze 
diecezjalnego 
sanktuarium  
MB Różańcowej

Zaproszenie

Wakacje z oazą
Dla dzieci i młodzieży pra-

gnących spędzić ciekawe 
wakacje Ruch Światło–Życie 
ma propozycję oazowych wy-
jazdów. Dzieci, które ukończy-
ły IV, V i VI klasę szkoły podsta-
wowej przyjmowane są na Oazę 
Dzieci Bożych. Młodsi gimna-
zjaliści mogą jechać na Oazę 
Nowej Drogi. Natomiast ci, któ-
rzy ukończyli II klasę gimna-

zjum oraz starsi mogą jechać na 
I stopień Oazy Nowego Życia. 
Młodzież, która chciałaby poje-
chać na rekolekcje oazowe, ale 
z różnych względów nie mo-
że opuścić domu na dwa tygo-
dnie, ma możliwość uczestnic-
twa w tygodniowych rekolek-
cjach ewangelizacyjnych. 

Terminy: turnus I we wszyst-
kich ośrodkach: od 27 czerwca  

do 13 lipca; turnus II w Biesz-
czadach: 13–29 lipca; w diece-
zji: 14–30 lipca; Oaza Ewange-
lizacyjna: 23–30 lipca w Mędro-
wie oraz od 29 lipca do 4 sierp-
nia w Olchowej; Kurs Animato-
ra Muzycznego Oazy KAMUZO  
16–25 sierpnia w Mędrowie.

Zgłoszenia przyjmowane są 
w Sandomierzu (tzw. Biret – po-
kój przy Wydziale Duszpaster-

skim) do 13 czerwca w godzi-
nach 10.00–14.00, tel. 606 238 
769 lub 015 832 43 86, oraz 
w Tarnobrzegu w par. pw. św. 
Barbary, w piątki i soboty w 
godz. 15.00–17.00. Termin zgło-
szeń na KAMUZO do 20 czerw-
ca. Koszty uczestnictwa wahają 
się od 190 do 410 zł.

moderator diecezjalny
KS. ADAM LECHWAR
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Jeśli spojrzeć na obchody Milenium Świętokrzyskiego od 
strony świeckiej, to były one wielką, niepowtarzalną i, nie-

stety, straconą szansą wypromowania w Europie nie tylko 
wspaniałego sanktuarium, ale również unikatowych walorów 
krajobrazowych Łyśca i całego pasma Gór Świętokrzyskich. 
Wydaje się, że zarzut zaniechania postawić można przede 
wszystkim władzom wojewódzkim, zarówno rządowym, jak i 
samorządowym, które nie potrafiły skutecznie (i dla własnego 
dobra) wykorzystać tej doniosłej rocznicy. Wydanie kilku cie-
kawych albumów i folderów, stworzenie strony internetowej 
czy organizacja sesji naukowych, związanych z Milenium, to 
stanowczo za mało, aby tysiącletnia obecność opactwa pobe-
nedyktyńskiego oraz posługa oblatów związana z relikwiami 
Krzyża Świętego, wpisały się na trwałe w świadomość zachod-
nich przyjaciół, eksplorujących nowe kraje Unii Europejskiej.

Zastanawiam się często na nad naszą narodową nieumie-
jętnością prezentowania rodzimego bogactwa material-

nego, duchowego, intelektualnego. Ta niemal genetyczna 

wada sprawia, iż Europa zna tylko dwa nazwiska, które koja-
rzą się jej z naszym krajem – papieża, Karola Wojtyły, i sym-
bolu „Solidarności”, Lecha Wałęsy.

Najbliższym nam przykładem niewykorzystanych szans 
jest nieobecność pięknego Sandomierza na mapach 

turystycznych zachodnich biur podróży. Nawet jeśli sa-
mo miasto będzie jeszcze bardziej zadbane i przygoto-
wane na przyjęcie gości z Europy, to poważną przeszko-
dą pozostanie kwestia komunikacji – brak szybkich dróg 
oraz spora odległość od lotnisk. Mówił mi o tym bur-
mistrz miasta, Jerzy Borowski, wskazując właśnie te dwie 
dolegliwości jako główne przyczyny braku tzw. turystyki 
weekendowej z Zachodu. „Ostatnio promowaliśmy się na 
Międzynarodowych Targach Turystyki w Berlinie. I wszyst-
ko wyglądało obiecująco – goście z Zachodu z ciekawoś-
cią oglądali foldery, zachwycali się naszymi zabytkami. 
Kłopot zaczynał się wtedy, kiedy musieliśmy odpowiadać 
na pytanie, jak długo jedzie się z najbliższego lotniska do 
Sandomierza” – narzekał J. Borowski.

Opinia burmistrza to tylko jedna strona medalu. Drugą jest 
słabe przygotowanie instytucji, zajmujących się promo-

cją. Nie wiem, jakie szkolenia muszą przejść ludzie w nich za-
trudnieni, aby nauczyli się „sprzedawać” to, co jest niewątpli-
wym bogactwem Polski – oryginalne zabytki i unikatowe do-
bro, czyli wspaniałe, naturalne krajobrazy, jakie trudno już 
znaleźć na Zachodzie.


KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Nieznana Polska

Organizator Programu „Zyskaj Zdrowie” zaprasza na BEZPŁATNE konsultacje 
lekarskie oraz badania w kierunku Przewlekłej Choroby Żylnej 
w AMBULANSIE Programu

 USG z wykorzystaniem dopplera 
 pomiar stężenia glukozy we krwi
 pomiar cholesterolu we krwi
 pomiar triglicerydów we krwi 
 pomiar ciśnienia krwi

 USG z wykorzystaniem dopplera 
Dostępne badania:*

Organizator Akcji zastrzega sobie możliwość zmiany lub ograniczenia zakresu możliwych do przeprowadzenia badań w danym dniu badań. 
Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia badań krwi jest bycie na czczo, czyli minimum 8 godzin po ostatnim lekkim posiłku.

*

Terminy badań: 
(w woj. świętokrzyskim i podkarpackim)
20 i 26 czerwca – Tarnobrzeg
21 czerwca – Stalowa Wola
25 czerwca – Sandomierz
27 czerwca – Staszów.

O szczegóły i zapisy na badania prosimy O szczegóły i zapisy na badania prosimy 
pytać w wybranych Aptekach uczestniczących 

w Programie „Zyskaj Zdrowie”:
Tarnobrzeg: ul. Targowa 6B, ul. Wyszyńskiego 20, 

ul. Warszawska 378, ul. Moniuszki 1, ul. Konfederacji ul. Warszawska 378, ul. Moniuszki 1, ul. Konfederacji 
Dzikowskiej 14, ul. Mickiewicza 34D, ul. Mickiewicza 34E, 

ul. 1-go Maja 1; Stalowa Wola: ul. Staszica 9; 
Sandomierz: ul. Mickiewicza 11, ul. Mickiewicza 51A/2, 

ul. Dobkiewicza 12, ul. Schinzla 13, ul. Baczyńskiego 14; 
Staszów: ul. Opatowska 8, ul. 11 Listopada 123. ul. Opatowska 8, ul. 11 Listopada 123.

 R E K L A M A 
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SANDOMIERSKI
sandomierz@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Staromiejska 11, 27-600 Sandomierz
tel. 015 832 76 60  faks 015 832 76 61
Redagują: ks. Roman Bogusław Sieroń – dyrektor oddziału, 
Mariusz Bobula, Marta Woynarowska

ZDANIEM DUSZPASTERZA 
O. TYTUS PIOTR PIŁAT OP
– Przeorem naszego klasztoru jest 
o. dr Andrzej Morka OP, który równo-
cześnie jest duszpasterzem akademi-
ckim WSHP i spowiednikiem w WSD. 
Duszpasterstwem szkół średnich i 
dorosłych zajmujemy się razem z o. 
Wojciechem Czwichockim OP. Prokuratorem – 
ekonomem naszego klasztoru jest o. Marek Ur-
banowski OP, a br. Paweł Mączka OP jest dusz-
pasterzem i zakrystianem. Oprócz zajęć, któ-
re mamy w normalnym rytmie roku pracy, wie-
le jest tzw. sezonowych, związanych z rosnącym 
ruchem pielgrzymkowym. Najwięcej grup tury-
stów i pielgrzymów przybywa w maju, wrześniu 
i październiku, ale ku mojej radości oprowadza-
my ich także w miesiącach zimowych. Chcę pod-
kreślić naszą praktykę tzw. stałego konfesjona-
łu, z której korzysta wielu wiernych z całej die-
cezji, także kapłanów. Możemy poświęcić peni-
tentom tyle czasu, ile potrzeba. Widać wyraź-
nie, że ludzie szukają w spowiedniku również 
terapeuty ducha. Przybywa coraz więcej ludzi 
z nerwicami czy depresjami, wielu pyta o kon-
kretne adresy czy telefony lekarzy  specjalistów, 
są także prawdziwe nawrócenia po 20 czy 30 la-
tach bez Boga.

Panorama zakonu dominikanów w Sandomierzu – kościół i klasztor św. Jakuba

Oaza w sercu miasta
Sandomierska ulica 
Staromiejska, przy której 
leży klasztor  
dominikanów,  
to niezwykły trakt pełen 
najwyższej klasy zabytków 
w otoczeniu wspaniałej 
przyrody. To również  
oaza świętości związana 
z postaciami: bł. Sadoka  
i Towarzyszy, bł. Czesława, 
św. Jacka Odrowąża,  
a także znane sanktuarium 
Matki Bożej Różańcowej.

Jedną z perełek San-
domierza jest położo-
ny wśród potężnych lip 
drobnolistnych późno-
romański kościół św. Ja-
kuba wraz z komplek-
sem klasztornym. Rozta-
cza się z niego niezwy-
kła panorama na zamek, 
katedrę i całą Starówkę. 
Świątynia na wzgórzu 
świętojakubskim jest 
jedną z najstarszych w 
Polsce, w całości wznie-
sioną z ozdobnej cegły.

Ratunek  
w św. Jacku
Los kompleksu pod 

koniec II wojny świato-
wej wisiał na włosku, gdy 
Niemcy zaczęli ostrze-
liwać Sandomierz z po-
tężnego działa kolejowe-
go, stojącego na stacji w 
Dwikozach. 500-milime-
trowy pocisk zamiast w 
klasztor uderzył w jedną 
z rosnących tu lip, co po-
twierdza wyraźna istnie-
jąca do dziś luka wśród 
drzew. To opatrznościo-
we wydarzenie przypisuje 
się wstawiennictwu świę-

tego dominikanina Ja-
cka Odrowąża, związane-
go przed wiekami z tym 
miejscem. – Najbliższe ty-
godnie przyniosą także w 
Sandomierzu uroczysto-
ści 750-lecia śmierci, czyli 
narodzin dla nieba św. Ja-
cka (1183–1257). Planuje-
my je od 15 do 17 sierp-
nia br. To jedyny polski 
święty, którego figura stoi 
na kolumnadzie Placu św. 
Piotra w Rzymie. Wcześ-
niej, na początku czerw-
ca, czciliśmy męczenni-
ków dominikańskich te-
go miejsca – bł. Sadoka i 
jego Towarzyszy, zamor-
dowanych za wiarę przez 
Tatarów. Uroczysta litur-
gia połączona była z kon-
certem krakowskiej scho-
li dominikańskiej – mó-
wi przeor klasztoru, o. dr 
Andrzej Morka OP. 

Jak w parku 
narodowym
Przy ulicy Staromiej-

skiej można poczuć się 
jak w parku narodowym. 
Rosną tu prastare lipy, je-
siony, dęby (z wyjątkowo 
cennym, ponad 400-let-
nim pomnikiem przyro-
dy na podwórku pobli-
skiej parafii św. Pawła). 
Bliskość słynnych wąwo-
zów św. Jadwigi Królowej 
czy Piszczeli, gdzie moż-
na usłyszeć słowiki, za-
chęca do pieszych wędró-
wek i medytacji. Klasztor 
sandomierskich domini-
kanów zaprasza także na 
liturgię w niepowtarzal-
nej romańskiej scenerii. 
W dniu, kiedy przygoto-
wywaliśmy ten materiał, 
w kościele św. Jakuba na-
kręcano film o męczeń-
stwie na Skałce św. Sta-
nisława. – Nasze niedziel-

ne Msze św. są skierowa-
ne do różnych kategorii 
wiernych, każda ma swo-
ją specyfikę  – opowia-
da najdłużej pracujący w 
Sandomierzu o. Tytus Pi-
łat OP. „Dziewiątka” jest 
dla czcicieli Żywego Ró-
żańca (przy kościele ist-
nieje kilkanaście róż ró-
żańcowych), w samo po-
łudnie gromadzi się inteli-
gencja miasta, o 14.00 ro-
dziny z małymi dziećmi, 
16.00 – to tzw. Msza św. 
„spacerowa”, czyli – jak 
określa o. Tytus – „krót-
ko i na temat”, zaś wie-
czory należą do młodzie-
ży i studentów. W swo-
im duszpasterstwie domi-
nikanie podkreślają rów-
nież rolę prasy katolickiej, 
stąd każdej niedzieli roz-
prowadzają kilkadziesiąt 
egzemplarzy „Gościa Nie-
dzielnego”. 

KS. ROMAN  
BOGUSŁAW SIEROŃ

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele: 9.15, 12.00, 14.00, 16.00 i 19.00
  W dni powszednie: 9.00 i 19.00
  Nabożeństwo  różańcowe  i  adoracja  Najświętszego 

Sakramentu – codziennie o 18.30 
  Okazja do sakramentu pokuty przez cały dzień (wy-

starczy zadzwonić do furty!)
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Idąc ulicą Staromiejską  
od strony zamku, z daleka 
zobaczyć można ceglane 
mury klasztoru


