
Tegoroczne hasło XXIV 
Pieszej Pielgrzymki Diecezji 
Sandomierskiej na Jasną Górę 
„Trwajmy w powołaniu”
ma skłaniać pątników
do rozważania i odkrywania 
swojego powołania.

Po porannych Mszach św. 
w zimną, deszczową aurę w 
sobotę 4 sierpnia w drogę do 
Częstochowy wyszły trzy grupy 
pielgrzymkowe: ostrowiecka, 
sandomierska i stalowowolska. 
Dwa dni wcześniej, 2 sierpnia 
br., na pątniczym szlaku znala-
zła się jubileuszowa XXV Pie-
sza Pielgrzymka z Janowa Lu-
belskiego. Janowskich pielgrzy-
mów do Borowicy odprowa-
dzili bp sandomierski Andrzej 
Dzięga oraz ks. infułat Edmund 
Markiewicz. Wszystkie gru-
py, liczące w sumie ok. 2 tys. 
osób, podążające różnymi szla-

kami, spotkają się 12 sierpnia 
na przedmieściach Częstocho-
wy, by wspólnie wejść na Jasną 
Górę i w uroczystej Mszy św. w 
bazylice przedstawić swoje in-
tencje Czarnej Madonnie.

 MW

KS. ROMAN BOGUSŁAW 
SIEROŃ

redaktor wydania
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Ma Gdańsk swój słynny na całą Europę 
Jarmark Dominikański, ma też swój 

jarmark Tarnobrzeg. Wprawdzie o wiele 
młodszy, znacznie skromniejszy, ale już 
wrosły w małą lokalną tradycję. I trud-
no byłoby wyobrazić sobie początek 
sierpnia bez kupieckich kramów zapeł-
niających plac Bartosza Głowackiego, 
kręcących się pośród nich kupujących, 
gapiów. Dla pań Dominikański Jarmark 
to nie lada gratka – takiego wyboru 
wszelakiej biżuterii nie sposób prze-
gapić. W tym roku, podobnie jak w 

poprzednich, zjechali 
kupcy, rzemieślnicy 
z całej niemal Polski, 
nawet – tu pewne za-
skoczenie – odległego 
Gdańska. Czyżby dla 
gdańskiego jarmarku 
rosła konkurencja? MW

Na Jasną Górę wyruszą 
pieszo aż 4 grupy, 

tworzące jedną pielgrzym-
kę sandomierską. Choć 
wyjdą osobno z Janowa 
Lubelskiego, Ostrowca Świę-
tokrzyskiego, Sandomierza 
i Stalowej Woli, spotkają 
się, by wędrować do stóp 
Jezusa i Jego Matki razem. 
Pielgrzymujący pod hasłem 
„Trwajmy w powołaniu” 
pątnicy będą nieść w sercu 
także nas, pozostałych w 
domach, i nasze wspólne 
intencje. Módlmy się szcze-
gólnie w tych dniach za 
siebie i pomagajmy sobie 
nawzajem. 

Pierwszego dnia pielgrzymki grupa 
stalowowolska tradycyjnie swój 
marsz zakończyła w Tarnobrzegu 
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ZA TYDZIEŃ
  15 SIERPNIA – ODPUST W RYTWIAŃ-

SKIM „KLASZTORZE”. Byliśmy w 
tamtejszej Pustelni Złotego 
Lasu.

Pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę

W poszukiwaniu 
powołania

W uroczystość
Wniebowzięcia NMP,

z racji imienin
Jego Ekscelencji 

BP. DR. MARIANOWI 
ZIMAŁKOWI

składamy 
najserdeczniejsze

życzenia imieninowe, 
aby Maryja,
Matka Boga, 

prowadziła, umacniała
i błogosławiła 

w trudnej posłudze
biskupiej.

Redakcja
sandomierskiego GN
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Ślady UFO?
KUROZWĘKI. Na ponad hek-
tarowym polu kukurydzy, nale-
żącym do rodziny Popielów, po-
jawił się tajemniczy 2 kilometro-
wy labirynt, ułożony w gigantycz-
ny napis. Nie jest to jednak znak 
obecności pozaziemskiej cywili-
zacji, ale nowa atrakcja turystycz-
na Kurozwęk k. Staszowa. Na po-
lu została wysiana odmiana kuku-
rydzy, której wysokość sięga 2,5 

metra. Ścieżki w labiryncie przez 
tydzień wyznaczały 4 osoby, a do 
jego przemierzenia potrzeba aż 
godziny. Kształt labiryntu nawią-
zuje do piłkarskich mistrzostw 
„Polska–Ukraina Euro 2012”. 
Właściciel wierzy, że oprócz bizo-
nów, wielbłąda i przejażdżek kon-
nych labirynt będzie niepowta-
rzalną atrakcją nie tylko dla kibi-
ców, czynną aż do października.

KOPRZYWNICA. Muzeum 
upamiętniające pobyt zakonu 
cystersów zostanie uruchomio-
ne przed zaplanowanymi na paź-
dziernik obchodami 800-lecia 
tutejszego dawnego opactwa. – 
Muzeum zacznie funkcjonować 
w najbliższym czasie, przed je-
siennymi uroczystościami jubi-
leuszowymi – zapowiada Marek 
Jońca, burmistrz Koprzywnicy, 
prezes Stowarzyszenia 800-le-
cia Opactwa Cysterskiego „Ku 
Przyszłości”. Przygotowane są 
już cenne eksponaty m.in.: frag-
menty kamieniarki z nieistnieją-
cych już skrzydeł klasztoru, or-
naty, rękopisy, książki z biblio-
teki cysterskiej oraz naczynia 
liturgiczne. Siedzibą muzeum 
będzie przede wszystkim kapi-
tularz, jedna z pierwszych odre-
staurowanych części koprzyw-
nickiego klasztoru. Szerzej o 

koprzywnickim jubileuszu bę-
dziemy pisać w najbliższych nu-
merach sandomierskiego GN.

Muzeum w Koprzywnicy
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Koprzywnicki klasztor, sukcesywnie 
odnawiany, będzie siedzibą muzeum 
cysterskiego

Apel Biskupa Dzięgi
DIECEZJA SANDOMIER-
SKA. Biskup sandomierski 
Andrzej Dzięga zaapelował o 
pomoc ofiarom tragedii pod 
francuskim Grenoble oraz tym, 
którym trąba powietrzna zabra-
ła dorobek całego życia. „Trąby 
powietrzne, które z wielką nisz-
czycielską siłą nawiedziły w tych 
dniach okolice Częstochowy i 
tereny innych diecezji spowo-
dowały wielkie straty między 
innymi w budynkach mieszkal-
nych i gospodarczych. Na po-
moc oczekuje zwłaszcza 97 ro-
dzin, które straciły dach nad gło-
wą, warsztaty pracy oraz doro-

bek całego życia” – pisze biskup 
w komunikacie. Poszkodowani 
zostali również mieszkańcy na-
szej diecezji, najbardziej z oko-
lic Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Bogorii i Staszowa. W ostat-
nich dniach w wielu kościołach 
naszej diecezji prowadzona by-
ła zbiórka na rzecz ofiar tra-
gicznych wydarzeń, z doraźną 
pomocą pospieszyła także san-
domierska Caritas. Ofiary moż-
na wpłacać na konto Caritas 
Diecezji Sandomierskiej z do-
piskiem „Poszkodowanym pod-
czas ulewy”: nr konta: 81 1060 
0076 0000 3200 0031 9541.

Kościelny lifting
KRZESZÓW. Prawie na ukoń-
czeniu są już prace renowacyj-
ne kościoła pw. Najświętszej 
Maryi Panny w Krzeszowie – 
perły architektury drewnia-
nej na Podkarpaciu. Cieśle z 
Domaradza usunęli przegniły 
fundament oraz spróchniałe bel-
ki ścienne, zastępując je nowy-
mi. Dach świątyni przykryli tyta-
nowo-cynkową blachą. Wartość 
robót wykonanych w 2006 ro-
ku wyniosła prawie 175 tys. zło-
tych, z czego najwięcej, bo pra-
wie 71 tys. złotych, to pieniądze 
zebrane od mieszkańców przez 
Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Krzeszowskiej „Rotunda”. 

W tym roku zakończone będą 
prace renowacyjne na zewnątrz 
kościoła oraz wzmocnione we-
wnętrzne filary. 

Dobiega końca renowacja ścian 
zewnętrznych kościoła

Wspólnie problemy przezwyciężać
PIONKI. Prezydent Stalowej 
Woli Andrzej Szlęzak, pod-
czas zebrania założyciel-
skiego Stowarzyszenia 
Miast Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, jednogłośnie 
wybrany został na przewodni-
czącego. Spotkanie odbyło się 
w Pionkach koło Radomia, któ-
re zostały siedzibą stowarzy-
szenia. – Na razie nie tworzy-
my struktur, ani nie rozbudowu-
jemy biur. Przyjmujemy więcej 
obowiązków na siebie. Każdy z 
nas, burmistrzów i prezydentów 
miast COP-owskich od dziś re-
prezentuje także interesu regio-
nu. Jestem pewny, że wspólnymi 
siłami przezwyciężymy proble-
my, które nas dotykają – mówił 
Szlęzak do członków stowarzy-
szenia oraz mazowieckich par-
lamentarzystów. To właśnie na 
pomoc posłów i senatorów naj-
bardziej liczą samorządowcy.
W zarządzie stowarzyszenia 
znaleźli się ponadto burmistrz 

Pionek Romuald Zawodnik (wi-
ceprzewodniczący), burmistrz 
Dębicy Paweł Wolicki (wice-
przewodniczący), a także bur-
mistrzowie Żabna, Nowej Dęby 
i Nowej Sarzyny.

Prezydent Stalowej Woli Andrzej 
Szlęzak podczas zebrania 
założycielskiego Stowarzyszenia 
Miast Centralnego Okręgu 
Przemysłowego

Pierwszy na Sanie
ULANÓW. Bosmanówka i nad-
rzeczny amfiteatr to tylko niektó-
re elementy budowanego właśnie 
na Sanie w Ulanowie portu rzecz-
nego, pierwszego na tej rzece, w 

ramach projektu „Błękitny San”. 
Umożliwi on uruchomienie regu-
larnych spływów turystycznych. 
W pobliskich Bielinach powsta-
nie natomiast przystań.

Budowa portu rzecznego na Sanie
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Ku istocie rzeczy

ZMYSŁ WIARY
Wiara, o któ-
rej mówią dzi-
siejsze teks-
ty liturgiczne, 
jest istotnym 
problemem na-
szego życia. 
Wiecie dobrze, 

że są ludzie wierzący i nie-
wierzący. Co mają ci, którzy 
nazywają się wierzącymi? 
Co „jeszcze”, co „więcej”? 
Mówi się czasem, chcąc lu-
dziom niewierzącym prze-
kazać własne doświadcze-
nie, że się ma niejako szó-
sty zmysł. Ale co ten szósty 
zmysł znaczy? Co to jest? 
A jest to zagadnienie waż-
ne, bo dzięki wierze – go-
rącej, żywej, mocnej, peł-
nej entuzjazmu i zaangażo-
wania – możemy dojść do 
szczytów człowieczeństwa. 
Ludzie święci to ludzie ży-
wej wiary. Ale również wie-
my, że można wiarę utracić, 
że można wątpić. Wielu lu-
dzi młodych przechodzi tak 
zwany kryzys wiary. Wiemy 
– bo niebawem zacznie się 
rok szkolny – jak wielkim i 
poważnym problemem jest 
przekaz wiary i jego me-
toda. 
Kościół istnieje dwa tysią-
ce lat i przez te dwa tysiące 
lat ludzie z ręki do ręki, z 
serca do serca, z umysłu do 
umysłu, przekazują wiarę 
w Jezusa Chrystusa. W ta-
kich czasach jak nasze trze-
ba też wiarę przekazać na-
stępnym pokoleniom. Jak 
to się robi? Wiara jest wol-
nością człowieka, uzyska-
ną dzięki zbawczej inter-
wencji Jezusa Chrystusa, 
dokonanej przez krzyż i 
zmartwychwstanie. I na ten 
aspekt zwraca dzisiaj uwa-
gę drugie czytanie z Listu 
do Hebrajczyków. Ten list 
w rozdziale jedenastym za-
wiera klasyczną definicję 
wiary: „Wiara jest poręką 
tych dóbr, których się spo-
dziewamy, dowodem tych 
rzeczywistości, których nie 
widzimy” (Hbr 11,1). 

BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI

To była już XI Pielgrzymka Biegowa

Biegiem do Madonny 
Jest wiele sposobów 
pielgrzymowania. Pieszo, 
autokarem, rowerem czy choćby 
biegiem. Każdy sposób jest dobry, 
by dotrzeć do celu. 

Już 11. raz, od 28 do 30 lip-
ca br., odbyła się biegowa piel-
grzymka z Tarnobrzega na Jas-
ną Górę. W tym roku oprócz bie-
gaczy z Tarnobrzega wyruszyli w 
drogę także pielgrzymi z Rzeszo-
wa, Samborca, Sandomierza oraz 
Lipy k. Stalowej Woli. Nie było 
tutaj żadnego limitu wieku. Naj-
młodszy uczestnik miał lat 10, 
a najstarszy 58. 230-kilometro-
wa trasa podzielona została na 
3 etapy. W pierwszy dzień bieg 
zakończono w Chmielniku, dru-
gi w Szczekocinach, by trzeciego 
dnia w godzinach południowych 
zakończyć pielgrzymowanie u 
stóp częstochowskiego klaszto-
ru. Bieg miał charakter sztafeto-
wy. Każdy z 45 uczestników piel-
grzymki miał do przebiegnięcia 
określony odcinek drogi. – Jest 
to jedna z najtrudniejszych piel-
grzymek. Nie można porówny-
wać jej z pielgrzymką pieszą czy 
też rowerową. Tu jedno uderze-
nie nogi to jest trzykrotna ma-
sa ciała, więc wysiłek jest prze-
ogromny. Najbardziej wytreno-

wani nasi pielgrzymi 
biegacze przebiegają 
średnio od 100 do 170 
km podczas tej trasy – 
powiedział Zenon Dzia-
dura, prezes Klubu Bie-
gacza Witar Tarnobrzeg, 
uczestnik wszystkich 
dotychczasowych piel-
grzymek.

Dlatego też do takiej 
pielgrzymki należy się bardzo 
starannie przygotowywać przez 
kilka miesięcy. Najlepsi trenują 
niemal codziennie, systematycz-
nie przebiegając w tygodniu od 
80 do 150 kilometrów. Taka piel-
grzymka to również spory wysi-
łek organizacyjny. Niemniej jed-
nak, jak zapewnia Zenon Dziadu-
ra, z roku na rok doświadczenie 
logistyczne jest coraz większe i 
organizacja pielgrzymki spraw-

niejsza. Przez całą dro-
gę towarzyszyła biega-
czom karetka pogoto-
wia, a trasa dozorowa-
na była przez policjan-
tów drogówki.

Niestety, w czasie 
tegorocznej pielgrzym-
ki aura płatała pątnikom 
figle. – W czasie tej trzy-
dniowej trasy mieliśmy 

niemal wszystkie warunki pogo-
dowe, jakie o tej porze roku mo-
gą być. Pierwszy dzień to żar le-
jący się z nieba. W drugim nieco 
ochłodziło się, więc warunki dla 
biegaczy wymarzone, natomiast 
ostatni to bieg w strugach desz-
czu – powiedział uczestniczący 
w tej pielgrzymce po raz drugi 
przeor tarnobrzeskich dominika-
nów, o. Paweł Barszczewski OP.

PIOTR DUMA

Spowiednicy potwierdzają, że 
większość penitentów spowia-
da się z przeklinania. Problem 
plagi przekleństw dotyczy, nie-
stety, także dzieci, zwłaszcza 
tych, których rodzice przekli-
nają nałogowo.

Dzieci przedstawiają ten 
grzech w sposób często za-
kamuflowany, w rodzaju: 
„mówiłem(am) brzydko”. Na-
wet staruszkowie nierzadko 
stojący nad grobem obrażają 
Pana Boga przekleństwami.

Przekleństwa to niema-
ły grzech. Jan Kobuszewski tak 

mówił w wywiadzie o przeklina-
niu: „Ponieważ jestem już star-
szym panem i uświadamiam so-
bie, że to jest grzech, staram 
się ograniczać dosadną mowę” 
(por. „Machina” nr 16/2007). 
Przekleństwo bowiem to zło-
rzeczenie. Pan Bóg już w Sta-
rym Testamencie bardzo to po-
tępiał. W Psalmie 10, psalmista 
Pański powie: „Rozgniewał Pa-
na grzesznik, bo usta jego peł-
ne są złorzeczeństwa i gorzko-
ści”. Podobne słowa powtarza-
ją też prorok Ozeasz i św. Pa-
weł. Na dzieci przeklinające ro-
dziców Pismo Święte wydaje 

wyrok wielkiej kary. Święty Pa-
weł dodaje, aby nawet wrogów 
błogosławić, a nigdy nie przekli-
nać. Przekleństwo bowiem zwy-
kle bywa połączone ze zgor-
szeniem, bo pobudza innych 
do gniewu i złości. Co w kon-
sekwencji wywołuje wzajemne 
przekleństwa. I tak kiedy mąż 
przeklina żonę, zwykle i ona po-
tem jego zaczyna przeklinać.

Słyszałem, że w niektórych 
miastach za przeklinanie w miej-
scach publicznych grożą kary pie-
niężne. Może to jest jakiś sposób 
walki z plagą przekleństw?

KS. STANISŁAW KNAP

W niektórych miastach za przeklinanie grożą kary

Plaga przekleństw

Ulicami miasta 
tradycyjnie 
pielgrzymkę 
prowadził 
proboszcz parafii 
na osiedlu 
Serbinów, ksiądz 
prałat Michał 
Józefczyk
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Znaszego regionu wy-
szła plejada wybitnych 
pisarzy, którzy na trwa-
łe wpisali się w karty 

literatury polskiej. Dzisiaj wie-
le ulic nosi ich imię. To prawda, 
ale czy nazwiska Ferdynanda 
Kurasia, Stanisława Piętaka, 
Wincentego Burka, Romana 
Koseły coś nam mówią? Czy 
sięgamy po ich dorobek pisar-
ski? Raczej nie, na co mogą 
wskazywać adnotacje wypoży-
czeń powieści Piętaka prowa-
dzone w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej – w latach 1989–
2007 sięgnęło po nie zaledwie 
dziewięciu czytelników.

Każdy twórca nosi w sobie 
swój kraj dzieciństwa, młodości, 
który czasami dosłownie wdzie-
ra się do 

jego pisarstwa bądź po-
zostaje w nieco zakry-
tej, zawoalowanej po-
staci. Pragnie dzielić się 
nim z czytelnikami. Tyl-
ko czy ci ostatni chcą 
tego?

Ciernista droga

– Zdarzyło mi się 
pytać przypadkowe 
osoby, czy wiedzą kim 

był Ferdynand Ku-
raś, które-
go imieniem nazwa-

na jest jedna z 
tarnobrzeskich 

ulic – mó-
wi Dorota 

K o z i o ł , 

poetka, regionalistka 
– i przerażenie mnie 
ogarnęło. Padały dwie 
odpowiedzi: albo – nie 
wiem, albo że to boha-
ter z serialu „Polskie 
drogi”, którego kreo-
wał Kazimierz Kaczor. 
A przecież to jeden z 
najwybitniejszych poe-
tów, jakich wydał nasz 
region. O Kurasiu do-
wiedziałam się bar-
dzo wcześnie – opo-
wiada Dorota Kozioł – 

znał się bowiem z moją mamą. 
Przychodził często do mojego 
dziadka Stanisława Wiącka na 
pogawędki. Ponieważ w dzie-
ciństwie stracił słuch, poga-
wędki odbywały się za pomocą 
zapisywanych karteczek.

Żył stosunkowo krótko, 
umierając w 1929 r. miał 58 lat. 
Los nie oszczędzał go od dzie-
ciństwa. Ciągła bieda, przera-
dzająca się wręcz w nędzę, cho-

roby, wciąż obecna śmierć zabie-
rająca najbliższych, utrata do-
bytku – to najkrótsza charakte-
rystyka życia Kurasia, w którym 
niewiele było słonecznych chwil. 
– Niestety, także po śmierci ko-
leje jego twórczości, choćby wy-
dania drugiego tomu pamiętni-
ka „Przez ciernie żywota” napo-
tykały i napotykają ciernistą dro-
gę – dodaje Dorota Kozioł.

Pełne tragizmu było również 
życie innego pisarza, urodzone-
go w Wielowsi (obecnie osied-
le Tarnobrzega), spokrewnione-
go z Ferdynandem Kurasiem. 
Dzisiaj jedna z ulic prowadzą-
ca do Szkoły Podstawowej nr 8 
nosi jego imię. Ale niestety tyl-
ko niektórzy mieszkańcy osied-
la wiedzą, kim był Stanisław Pię-
tak, którego odwiedzał w czasie 
swych „jazd” do Sandomierza Ja-
rosław Iwaszkiewicz. Po latach 
wspominał: „Po tamtej stronie 
Wisły nie tak daleko leżała Wie-
lowieś, gdzie mieszkał Staś Pię-G
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Kto nie zna 
powiastki: 

„Pan kotek był 
chory i leżał 

w łóżeczku…”? 
Ale czy wiemy, skąd 

wywodził się jej autor 
Stanisław Jachowicz? 

I dlaczego jego imię nosi 
ulica, przy której stoi 

pierwsza tarnobrzeska 
szkoła?

tekst
MARTA WOYNAROWSKA

Blanka (z prawej) 
jest wierną 
czytelniczką 
bajek 
Jachowicza, 
które wypożycza 
w Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej 
w Tarnobrzegu
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Zapomniane lektury

Ich wielki-mały świat

go imieniem nazwa-
na jest jedna z 

tarnobrzeskich 
ulic – mó-

wi Dorota 
K o z i o ł , 

ra się do był Ferdynand Ku-
raś, które-
go imieniem nazwa-

na jest jedna z 
tarnobrzeskich 

ulic – mó-
wi Dorota 

K o z i o ł , 
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tak, który wyglądał jak 
w Zaczarowanym kole w 
swojej obszernej cha-
łupie drzemiącej pod 
wielkim dębem”. Przy-
szedł na świat w 1909 r.
w rodzinie chłop-
skiej. Dzieciństwo to 
czas chorób jego i je-
go najbliższych, głodu i 
śmierci. Bieda i przeby-
te choroby nadwyrężyły 
jego zdrowie. Ale chy-
ba największym drama-
tem autora „Młodości 
Jasia Kunefała”, podkre-
ślonym przez Grzego-
rza Kociubę, było uczu-
cie niezakorzenienia, 
odmienności, nieprzystawalno-
ści do kolejnych ram, czy to spo-
łeczności wiejskiej,  czy kręgu 
poetyckiej Awangardy Krakow-
skiej. Nawarstwiające się kłopo-
ty z własną tożsamością nie-
uchronnie musiały dopro-
wadzić do tragicznego 

końca – samobójczej śmierci w 
1964 r.

Zapomniana twórczość

Dzisiaj poezja Kurasia, za-
wierająca wątki głęboko religij-
ne i patriotyczne, pisana ku po-
krzepieniu serc, wydaje się nie-
aktualna, nietrafiająca do współ-
czesnego odbiorcy. – Mówi się 
o nim jako o poecie ludowym 
– mówi Dorota Kozioł. – Ow-
szem, jest to prawda, ale należy 
koniecznie dodać – niepowsze-
dnim. Warto zwrócić uwagę na 
jego język uformowany przez 
książki, które były jego uniwer-
sytetem. Ogromna bieda panu-
jąca w domu uniemożliwiała mu 

ich zakup. Ośmielił się 
więc wysłać list do prof. 
Stanisława Tarnowskie-
go z prośbą o przysła-
nie publikacji polskiej 
literatury pięknej. Nie 
miał zbyt wielkich na-
dziei, jakaż więc była 
radość i zaskoczenie, 
gdy niebawem przysła-
no mu pocztą ogromną 
paczkę pełną książek z 
dołączonym zaprosze-
niem do odwiedzenia 
profesora w Krakowie. 
– Kuraś zaproszenie 
przyjął, a chcąc się od-

wdzięczyć, od-
pisał w liście, 

iż odrobi to 
w jakiś spo-
sób, np. na-
rąbie drwa 
do pieców – 

opowia-

da Dorota Kozioł. – Tarnowski 
jednak zaznaczył, iż będzie jego 
gościem. Sama hrabina Tarnow-
ska była przewodniczką Kurasia 
po Krakowie, obwoziła go swym 
powozem po całym mieście.

Poezja Kurasia była na 
wskroś samorodna, przez to nie-
zwykle szczera. Pisał o tym, co 
wypełniało mu duszę. „Rozbu-
dzona w kierunku narodowym 
wyobraźnia zaczęła nasycać się 
przede wszystkim przeszłością 
z jej pierwiastkami bohaterski-
mi. Rozstrzygającą w rozwoju 
młodego poety wioskowego ro-
lę odegrał sąsiedni, historyczny, 
starożytnymi legendami owia-
ny Sandomierz” – pisał o twór-
czości Kurasia sam Jan Kaspro-
wicz. – Poczesne miejsce w je-
go pisarstwie zajmowała także 
przyroda, obecna w każdym nie-
mal jego wierszu, która gra szu-
mem drzew, powiewem wiatru, 
śpiewa głosami ptaków. Przele-
wał na papier dźwięki zapamię-
tane w dzieciństwie.

Ale jak się wydaje, trwałe 
miejsce w literaturze powinien 
zapewnić Kurasiowi jego pa-
miętnik „Przez ciernie żywota”, 
będący niejako esencją ludzkiej 
niedoli, który przyrównać moż-
na tylko do biblijnej Księgi Hio-
ba. „Warto przeczytać tę książ-
kę – pisał Stefan Żeromski o 
pamiętniku. – Warto dać ją do 
czytania – zamiast bzdurstw i 
bajd – dzieciom szczęśliwym 
tej ziemi, które nie przypusz-
czają, nie wiedzą, nie słysza-
ły i nie widziały w najsmutniej-
szym śnie, jak tuż obok nich 
cierpią straszliwie rodzeni ich 
bracia i rodzone siostry”.

Grzegorz Kociuba, poloni-
sta, poeta, parokrotnie na ła-
mach „Tarnobrzeskich Zeszy-
tów Historycznych” zajmował 
się twórczością Piętaka. Zwra-
cał uwagę na aktualność jego 
dzieł, pisząc: „Ta twórczość, w 
którą wpisano niezwykle inten-
sywne i dramatyczne doświad-
czenie świata, która niesie w 
sobie świadectwo bolesnych 
duchowych rozdarć, może nam 
dziś wiele powiedzieć o nas sa-
mych, bo karmi się »przeklęty-
mi problemami«, które i nam 
są nieobce”. Bolesne doświad-
czenia z dzieciństwa ukształ-
towały jego wizję świata, na-
znaczonego katastrofizmem, 
grozą, cierpieniem. Ale było w 

niej także miejsce na – wpraw-
dzie krótko brzmiące – nuty 
ciepłych, nostalgicznych wspo-
mnień miejsc dzieciństwa i mło-
dości, jak choćby w wierszu „Z 
powrotem w Wielowsi”.

Dzikowski bajkopisarz

– Bardzo lubię książecz-
ki z wierszykami Jachowicza 
– zwierza się 5-letnia Blanka 
– bo są wesołe i opowiadają o 
zwierzątkach.

– Bajki, jak np. znany wszyst-
kim „Pan kotek”, były i są nadal 
popularne – informuje Barba-
ra Wygoda z Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Tarnobrzegu. Bi-
blioteka ma w swym księgozbio-
rze wydania wierszy Jachowicza 
skierowane do różnych katego-
rii wiekowych dzieci. – Z twar-
dymi kartami, pełne wyrazistych 
obrazków bardzo chętnie wy-
pożyczają rodzice zaledwie pa-
roletnich pociech – mówi Bar-
bara Wygoda. – Książki, w któ-
rych akcent przesunięty został 
w stronę tekstu, dzieci wypoży-
czają już same. Do lektury wier-
szy poety z Dzikowa zachęcają 
nauczyciele bądź sami rodzice.

W przypadku Jachowicza 
paradoks polega na tym, iż 
przy znacznej popularności je-
go twórczości, zupełnie nie-
znany jest jego dzikowski ro-
dowód. Bajkopisarz urodził w 
1796 r. w Dzikowie, w majątku 
hrabiów Tarnowskich, którego 
zarządcą był jego ojciec Woj-
ciech. Tu spędził pierwszych 8 
lat swego życia. Dzików na sta-
łe opuścił w 1804 r., udając się 
w długą drogę edukacji, która 
wiodła go poprzez szkołę pija-
rów w Rzeszowie, gimnazjum 
w Stanisławowie i studia na 
Uniwersytecie Lwowskim.

Tarnobrzeżanie nadali je-
go imię ulicy, która przebiega 
obok najstarszej szkoły w mie-
ście, ufundowanej przez Tar-
nowskich. Obecnie mieści się 
w jej murach Gimnazjum nr 1.

Nasz region ma szczęście 
do wybitnych pisarzy, którzy 
tu się urodzili bądź, jak np. Ja-
rosław Iwaszkiewicz, obrali za 
swa drugą małą ojczyznę. Mieli 
swój Sandomierz, Sobów, Wie-
lowieś, gdzie zostawili cząst-
kę siebie. Warto może po tę 
cząstkę sięgnąć, wczytując się 
w ich powieści, wiersze. 

rza Kociubę, było uczu-
cie niezakorzenienia, 
odmienności, nieprzystawalno-
ści do kolejnych ram, czy to spo-
łeczności wiejskiej,  czy kręgu 
poetyckiej Awangardy Krakow-
skiej. Nawarstwiające się kłopo-
ty z własną tożsamością nie-
uchronnie musiały dopro-
wadzić do tragicznego 

wdzięczyć, od-
pisał w liście, 

iż odrobi to 
w jakiś spo-
sób, np. na-
rąbie drwa 
do pieców – 

opowia-

Zapomniane lektury

Ich wielki-mały świat

Dorota Kozioł 
często wraca 
do lektury 
pamiętników 
Kurasia

Zygmunt 
Kolasiński, 
nauczyciel 
tarnobrzeskiej 
Szkoły Realnej 
(po prawej), gorący 
orędownik 
twórczości 
Ferdynanda 
Kurasia (po lewej)

PI
O

TR
 D

U
M

A

FO
TO

KO
PI

A 
Z

E 
Z

BI
O

RÓ
W

 M
U

Z
EU

M
 H

IS
TO

RY
C

Z
N

EG
O

 M
IA

ST
A 

TA
RN

O
BR

Z
EG

A



G O Ś Ć  S A N D O M I E R S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
12

 si
er

pn
ia 

20
07

VI

JOANNA SARWA: Właśnie wrócił 
Pan do kraju z siedmioma me-
dalami zdobytymi w lekkiej 
atletyce w czasie XXVIII Świa-
towych Igrzysk Medyków, któ-
re odbyły się w Agadirze w 
Maroku. To trzy złote, dwa 
srebrne i dwa brązowe meda-
le. Co Pan czuje, przywożąc 
takie trofea?

JACEK ŁABUDZKI: – Przede 
wszystkim radość i satysfakcję. 
Zwłaszcza że w zeszłym roku 
również przywiozłem z tych 
igrzysk siedem medali. W każ-
dym biegu, każdym maratonie 
daję z siebie wszystko, więc 
cieszę się, że mój wysiłek i de-
terminacja przynoszą efekty. 

Jest Pan jedynym lekarzem 
w regionie, który może się 
poszczycić takimi sukcesami. 
Jak postrzega Pana środowi-
sko medyczne?

– Chyba pozytywnie, 
zwłaszcza że owocem mojej 
pasji są sukcesy. Są też tacy, 
którzy się śmieją, że umrę jako 
lekarz o najzdrowszym sercu. 

Jak narodziła się Pańska fa-
scynacja sportem?

– Zacząłem siedem lat te-
mu. Jeszcze za czasów studiów 
trochę biegałem, ale potem za-
rzuciłem moje sportowe hob-
by. Kiedy skończyłem czter-
dzieści lat, zauważyłem zmia-
ny zachodzące w moim or-
ganizmie i postanowiłem bie-
gać dla zdrowia. Potem dowie-
działem się, że moi koledzy z 
czasów studenckich organizują 
różnego rodzaju imprezy spor-
towe, i postanowiłem zoba-
czyć, jak to wygląda. Pojecha-
łem, wziąłem udział w jakichś 
zawodach i, choć bez sukce-

su, spodobało mi się na tyle, 
że postanowiłem, że w kolej-
nym roku znowu przyjadę, ale 
lepiej się przygotuję. Ku mo-
jemu zdziwieniu, zobaczyłem, 
że moi koledzy ze studiów nie-
wiele się zmienili, są w świet-
nej formie, a to wszystko dzię-
ki aktywności fizycznej. To też 
dało mi do myślenia. Od tamtej 
pory pracuję nad formą, bie-
gam, a owocem wysiłku i wy-
trwałości są medale – mam ich 
ponad sto. Zawody odbywają 
się w różnych miejscach świa-
ta, co też dodaje smaku biego-
wej rywalizacji. Ostatnio zali-
czyłem Afrykę.

Jak długo przygotowuje się 
Pan do maratonu?

– Absolutne minimum to 
cztery miesiące. Od trzech lat 
mam podobny cykl przygoto-
wawczy. Zaczynam już w grud-
niu poprzedniego roku. Do mar-
ca robię dużo kilometrów, budu-
ję siłę biegową i wytrzymałość, 
natomiast przed samymi zawo-
dami koncentruję się na trenin-
gach prędkościowych. Bieganie 
to moja pasja, biegam prawie 
codziennie, nawet jeśli mam du-
żo pracy. Wtedy wstaję o świ-
cie, żeby pobiegać przed dy-
żurem. Wiem, że jeśli się chce 
coś osiągnąć, to nie można so-
bie odpuszczać, poddawać le-
nistwu. Lubię też jazdę na ro-
werze, ale, niestety, nie starcza 
mi już na nią czasu. Konkuren-

cja na wszelkich zawo-
dach jest bardzo duża – 
zwłaszcza w mojej kate-
gorii wiekowej. Co cie-
kawe, rywalizacja i for-
ma zawodników rosną 
wraz z wiekiem. My-
ślę, że jest to związane 
i z satysfakcją czerpa-
ną z uprawiania sportu 
dla zdrowia i z czasem, 
który lekarze z kilkuna-
stoletnim stażem mo-
gą przeznaczyć na swo-
je hobby. Na zawodach 
mniej jest młodych, po-
czątkujących medyków, 
który cały swój czas 
muszą dzielić między 
budowanie pozycji za-
wodowej, dokształcanie 
się a obowiązki rodzin-
ne. Potem, zwłaszcza w 
krajach, gdzie status 
finansowy medy-
ków jest wyższy, 
mogą oni prze-
znaczać więcej 
czasu na swo-
je sportowe 
fascynacje. 
A efekty wi-
dać na ma-
ratonach.

Ma Pan 
na swoim kon-
cie ponad sto in-
dywidualnych na-
gród. Co uważa 
Pan za swój naj-
większy sukces? 

– Coś, co nie przyniosło 
mi żadnego trofeum: poko-
nanie stukilometrowej trasy 
dwa lata temu. Biegłem po-
nad dziewięć godzin! Niesa-
mowite uczucie, zwłaszcza że 
bieg odbywa się nocą. Jeśli 
okoliczności pozwolą, w przy-
szłym roku również wezmę 
udział w tym biegu. Sukcesem 
jest również moja forma, któ-
ra stanowi potwierdzenie za-
sady „w zdrowym ciele zdro-
wy duch”. W moim przypad-
ku sprawdza się ono w stu 
procentach.

Jakie są Pana najbliż-
sze plany?

– Teraz przygoto-
wuję się do maratonu 
w Alpach szwajcarskich 
– będzie to szczególnie 
trudna trasa, bo wiodąca 
cały czas pod górę. A po-
tem – czwartego listopa-
da – marzenie każdego 
biegacza: maraton w No-
wym Jorku. 

Sportowe pasje medyka

Stukilometrowy bieg
Z Jackiem Łabudzkim 
– lekarzem, zdobywcą siedmiu 
medali na XXVIII Światowych 
Igrzyskach Medyków w Agadirze, 
rozmawia Joanna Sarwa.

który lekarze z kilkuna-
stoletnim stażem mo-
gą przeznaczyć na swo-
je hobby. Na zawodach 
mniej jest młodych, po-
czątkujących medyków, 
który cały swój czas 
muszą dzielić między 
budowanie pozycji za-
wodowej, dokształcanie 
się a obowiązki rodzin-
ne. Potem, zwłaszcza w 
krajach, gdzie status 
finansowy medy-
ków jest wyższy, 
mogą oni prze-
znaczać więcej 
czasu na swo-
je sportowe 
fascynacje. 
A efekty wi-
dać na ma-
ratonach.

Ma Pan 
na swoim kon-
cie ponad sto in-
dywidualnych na-
gród. Co uważa 
Pan za swój naj-
większy sukces? 

wym Jorku. 

Jacek Łabudzki 
(w czerwonej 
koszulce, machający 
ręką) podczas 
maratonu 
rozegranego 
w Rzymie 
w 2005 r.

Jacek 
Łabudzki 
prezentuje 
swoje 
medale
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Pod koniec lipca w „Dzienniku” prof. Władysław 
Bartoszewski, komentując decyzję władz w sprawie ob-

chodów 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 
napisał, że ma ono wymiar ogólnopaństwowy. I dodał: 
„Pomysł uczczenia 1 sierpnia w całej Polsce, a nie tylko w 
Warszawie, wydaje się bardzo racjonalny. Mit Powstania 
jest zresztą – choć minęły 63 lata – wciąż żywy w pol-
skiej świadomości. Już ponad milion ludzi odwiedziło 
Muzeum Powstania Warszawskiego, które istnieje zaledwie 
od trzech lat. (…) Warszawa była jedyną okupowaną przez 
Niemców stolicą Europy, która przeżyła taki zryw bohate-
rów. Koszt takich działań był ogromny: kilkadziesiąt tysię-
cy krwawych ofiar. Jak więc nie czcić takiego wydarzenia w 
całym kraju?”.

Słowa sędziwego Profesora mają też swój kontekst histo-
ryczny, o którym mało się mówi: o wymarszu na pomoc 

Warszawie oddziałów Armii Krajowej ze wszystkich stron 
częściowo już „wyzwolonej” Polski. (Warto przypomnieć, że 
Sowieci weszli do Rudnika nad Sanem i Ulanowa 26 lipca, 
do Stalowej Woli – 1 sierpnia, do Tarnobrzega – 5 sierpnia 
1944 r.). Rozkaz komendanta Armii Krajowej, gen. Tadeusza 
Komorowskiego ps. „Bór”, z 14 sierpnia brzmiał: „Walka o 
Warszawę przeciąga się. Prowadzona jest przeciw wielkiej 
przewadze nieprzyjaciela. Położenie wymaga niezwłoczne-
go marszu na pomoc Stolicy. Nakazuję skierować natych-
miast najbardziej pospiesznymi marszami wszystkie rozpo-
rządzalne, dobrze uzbrojone jednostki z zadaniem bicia sił 
nieprzyjaciela, znajdujących się na peryferiach i przedmieś-
ciach Warszawy i wkroczenie do walki wewnątrz miasta”. 
Zdecydowana większość z AK-owskich oddziałów nigdy w 
okolice stolicy nie dotarła, jedynie kilka większych grup 
przebiło się do Puszczy Kampinoskiej. Ich marsz na pomoc 
powstaniu był przez wrogie działania sowieckich „aliantów” 
z góry skazany na niepowodzenie.

Koncentracja żołnierzy AK z obwodów niżańskiego i tar-
nobrzeskiego nastąpiła zaraz po wydaniu rozkazu przez 

gen. „Bora”. Problemem był jednak fakt, jak przypomina-
ją Dionizy Garbacz i Tadeusz Zych w książce „Na zew po-
wstańczej Warszawy”, iż główne, najlepiej wyszkolone i 
uzbrojone oddziały partyzanckie, działające na tym tere-
nie, zostały już rozwiązane (m.in. słynny oddział Franciszka 
Przysiężniaka „Ojca Jana” przestał istnieć w drugiej poło-
wie lipca 1944 r). Organizowano grupy ochotników. Tak sta-
ło się m.in. w obwodzie tarnobrzeskim: na apel komendan-
ta stawiło się kilkudziesięciu żołnierzy AK, którzy pod do-
wództwem por. Kazimierza Bogacza „Bławata” wyruszyli 20 
sierpnia w kierunku Warszawy. Zaledwie po przekroczeniu 
Sanu zostali przez Sowietów i – jak wspomina Bogacz – „na-
gonkę miejscowych szumowin z PPR” zmuszeni do zaprze-
stania dalszego marszu. 
1 sierpnia 1944 r. jest nie tylko wielką datą dla stolicy, ale 
i dla coraz węższego grona żołnierzy AK rozsianych po 
kraju...


KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Na pomoc Warszawie

Zaproszenie

Impresje 
amerykańsko-

-polskie
Muzeum Historyczno-
-Archeologiczne w Ostrowcu 
Świętokrzyskim na okres wakacji 
przygotowało wystawę pt. 
„Amerykańsko-polskie impresje 
artystyczne”, prezentującą prace 
Amerykanina i dwóch Polaków.

Greg Red Elk pochodzi z 
Ameryki Północnej, jest przed-
stawicielem szczepu Siuksów 
(grupa Dakota), jego imię w ję-
zyku ojczystym brzmi He-Ha-
ka-Duta (Czerwony Jeleń). Jest 
malarzem samoukiem, wete-
ranem wojny wietnamskiej, te-
matem jego prac są wątki za-
czerpnięte z wierzeń i symbo-
liki Indian Ameryki Północnej. 
Obrazy malowane sercem i du-
szą artysty ukazują wiele, dla 
nas Europejczyków, egzotycz-
nych i fascynujących wątków z 
życia rdzennych mieszkańców 
Ameryki Północnej.

Prace Polaków, pry-
watnie teściów Grega 
Red Elk, to tkanina ar-
tystyczna i malarstwo. 
Bożena Radomska-Sko-
wron, która ukończyła 
studia w zakresie ce-
ramiki artystycznej w 

Vancouver North Island College 
B.C. w Kanadzie, ukazuje pub-
liczności nowoczesne tkaniny 
artystyczne, wykonane w tech-
nice mieszanej. Jej prace goś-
ciły w galeriach i muzeach w 
wielu krajach (m.in. Francja, Ka-
nada, Niemcy i Stany Zjedno-
czone). Jan Skowron, urodzony 
w Kolonii Inwalidzkiej k. Ostro-
wca Świętokrzyskiego, jest ab-
solwentem Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Skowronowie 
od 1979 r., przez wiele lat, prze-
bywali na emigracji – począt-
kowo w Szwajcarii, następnie 
w Kanadzie i Stanach Zjedno-
czonych. Jan Skowron podczas 
pobytu w USA należał do pol-
skiej grupy artystycznej „Krak”. 
Na wystawie przedstawia ma-
larstwo portretowe, rodzajowe 
i martwe natury, które obecnie 
znajdują się w zbiorach prywat-
nych oraz kolekcjach muzeal-
nych na kilku kontynentach.

Wystawę „Amery-
kańsko-polskie impre-
sje artystyczne” moż-
na oglądać w ostrowie-
ckim  Muzeum  Hi-
storyczno-Archeolo-
gicznym do 16 wrześ-
nia br.
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Strój męski 
Siuksów 
(grupa Dakota) 
– ze zbiorów 
Muzeum 
Etnograficznego 
w Krakowie
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KS. KAN. JERZY 
RYBUSIŃSKI

Ur. 8 marca 1945 r. w miej-
scowości Dziewiątle (pa-
rafia Iwaniska). WSD 
ukończył w Sandomierzu. 
Wyświęcony na kapłana 31 
marca 1969 r.

Kościół w stylu 
eklektycznym został 

zbudowany w roku 1932. 
Budynek jest z cegły, 

otynkowany
Z lewej: 

W kościele są trzy
ołtarze dębowe,

a w oknach witraże
z postaciami świętych
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Wjeżdżając do Woli 
Baranowskiej od strony 
Skopania, rzuca się
w oczy piękny, zabytkowy, 
choć nie tak stary kościół. 
Wokół świątyni idealny 
porządek.

Drzewa przycięte rów-
no jak w ogrodzie, zielo-
ne trawniczki – wszyst-
ko to świadczy o dobrej 
ręce gospodarza. Nie tyl-
ko otoczenie kościoła, ale 
również cała miejscowość 
jest bardzo zadbana.

Z sercem

– W ostatnim czasie 
zmieniliśmy nawierzch-
nię głównej drogi dojaz-
dowej relacji Baranów 
Sandomierski–Wola Bara-
nowska–Durdy. Zbudowa-
liśmy także nowe chodni-
ki, dzięki czemu rzeczy-
wiście dzisiaj Wola jest 
taką naszą małą perełką. 
Sam jestem mieszkańcem 
Woli i widziałem, ile serca 
wkładał ks. Młynarczyk, 
aby parafia była napraw-
dę naszą chlubą. Dlate-
go jako samorząd byliśmy 
zawsze otwarci na wszel-
kiego rodzaju pomoc i 

współpracę – nie ukry-
wa radości Mirosław Plu-
ta, burmistrz Baranowa 
Sandomierskiego. 

Po 40 latach

W ubiegłym roku od-
szedł na emeryturę ks. 
prał. Jan Młynarczyk, po-
przedni proboszcz, który 
blisko 40 lat pracował w 
Woli Baranowskiej, i to z 
wielkimi sukcesami.

– Aby wiara ludzi była 
trwała, aby wierni, szcze-
gólnie młodzi, czuli po-
trzebę Boga i uczestni-
ctwa w Eucharystii, trze-
ba  kapłanom nieustannie 
powracać do źródła, być 
wytrwałym, konsekwen-
tnie mówić o Bogu, uczyć 
modlitwy, być szczerym i 
otwartym. Nigdy też nie 
uprawiałem na ambonie 
polityki – uważa ks. Mły-
narczyk.

Jego zasługą, jako 
wieloletniego probosz-
cza, jest przede wszyst-
kim bardzo dobrze zor-
ganizowane duszpaster-

stwo. Frekwencja w ko-
ściele jest wysoka, lu-
dzie chętnie uczęszcza-
ją na nabożeństwa, roz-
wija się kult maryjny oraz 
Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa. W parafii ist-
nieje wiele wspólnot reli-
gijnych, do których nale-
ży liczne grono młodzie-
ży. Również ofiarność pa-
rafian zasługuje na słowa 
uznania, gdyż bez niej nie 
udałoby się przeprowa-
dzić tak wielu różnego ro-
dzaju inwestycji.  MB
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PANORAMA PARAFII
Wola Baranowska – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół jak    perełka 

ZDANIEM PROBOSZCZA
– Proboszczem w Woli Baranowskiej jestem do-
kładnie od roku. Przez ten krótki czas mogłem 
zaobserwować nieco, jak wspaniała jest to pa-
rafia i jak różni się od parafii Wiązownica, gdzie 
poprzednio pracowałam jako proboszcz. Tutaj 
przede wszystkim jest dwa razy większa fre-
kwencja podczas niedzielnych Mszy św. Widać 
też jakby większe serce parafian oraz ich zaan-
gażowanie w sprawy duszpasterskie. Pięknie od-

nowiony kościół, zadbana plebania wraz z 
całym otoczeniem, nowa kaplica cmentar-
na i znakomicie pielęgnowana nekropolia 
– wszystko to świadczy o parafianach, któ-
rym bardzo zależy także na estetyce i ze-
wnętrznym wyglądzie obiektów sakralnych. 
Cieszę się niezmiernie, że mogę pracować w 
tych stronach, które dawniej należały do die-
cezji tarnowskiej. Oczywiście jest tutaj inna 
mentalność niż w sandomierskiej części obec-
nej naszej diecezji. Ale kapłan posłany jest do 
wszystkich ludzi, aby im głosić słowo Boże i 
sprawować sakramenty św. To jest nasza mi-
sja i zawsze się modlę, aby z Bożą pomocą 

móc ją dobrze w życiu zrealizować.
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Obok kaplicy cmentarnej 
parafianie postawili 

niedawno swoisty pomnik, 
poświęcony pierwszemu 
budowniczemu kościoła

w Woli Baranowskiej
Zapraszamy do kościoła

  W niedziele i święta: 7.00, 8.30
– kościół w Durdach, 9.00, 10.30, 16.00

  Dni powszednie: 6.30


