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Dwa i pół tysiąca młodych 
ludzi z diecezji sandomierskiej 
zgromadziło się 15 września br. 
na Świętym Krzyżu, aby pod 
hasłem „Kochać… tak jak 
Chrystus” uczestniczyć 
w X Jubileuszowym Diecezjalnym 
Spotkaniu Młodych.

Spotkanie wpisało się w 
uroczyste tygodniowe obcho-
dy odpustowe na Świętym Krzy-
żu. Centralnym punktem była 
Msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem biskupa san-
domierskiego Andrzeja Dzięgi 
wraz z 70 kapłanami. W homi-
lii bp Dzięga przypomniał hi-
storię sanktuarium na Świę-
tym Krzyżu, a także okoliczno-
ści powstawania sanktuariów, 
które są szczególnymi miejsca-
mi działania Boga. – Bóg dzi-
siaj działa nieustannie w miej-
scach przez siebie wybranych, 
szczególnie w miejscach świę-
tych, a nasze pokolenie takich 
znaków potrzebuje. Takim zna-
kiem są rozrastające się sank-

tuaria – mówił ordyna-
riusz. Bp Dzięga stwier-
dził, że takimi sanktua-
riami są także kościo-
ły parafialne, a szcze-
gólnie serce człowieka. 
Przed Mszą św. młodzi 
ludzie wzięli udział w 
Drodze Krzyżowej i ad-
oracji relikwii Krzyża Świętego 
oraz odmówili Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia.

Uczestnicy Dnia Młodzie-
ży wyrażali wielką radość ze 
wspólnego spotkania i bycia 
razem. – Wspólnota daje mi 

ogromną radość i po-
czucie bliskości z in-
nymi ludźmi – powie-
działa Emilia. W spot-
kaniu nie zabrakło tak-
że dobrej zabawy. Od-
był się koncert zespołu 
„San Damiano” z Kal-
warii Zebrzydowskiej. 

Dla uczestników organizatorzy 
przygotowali bigos ugotowa-
ny z prawie pół tony kapusty i 
200 kg kiełbasy i mięsa, becz-
kowóz z 4 tysiącami litrów her-
baty oraz drożdżówki. 
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Pomimo 
nie najlepszej 
pogody na 
Święty Krzyż 
przybyło 
2,5 tysiąca 
młodych ludzi

Spotkanie młodzieży na Świętym Krzyżu

Sanktuarium w sercu
Szli przez „nieludzką zie-

mię” dziesiątkowani, do-
świadczając nieludzkiego 
wręcz cierpienia. Pokoleniom 
urodzonym po 1945 r., które 
ominął kataklizm wojenny, 
wydaje się wręcz niepraw-
dopodobne, że ludzie byli w 
stanie przetrwać fizycznie i 
psychicznie zsyłkę na Sybir. O 
swych losach opowiadają w 
dzisiejszym numerze człon-
kowie Związku Sybiraków. 

ZA TYDZIEŃ
  Nastała jesień, wraz z nią 

dżdżyste dni – a więc najlep-
szy okres dla grzybiarzy. 
O GRZYBIARSKICH PASJACH PISZE 
ANDRZEJ CAPIGA

  Ks. Roman B. Sieroń porozma-
wia ze starostą powiatu 
staszowskiego Romualdem 
Garczewskim O PROBLEMACH 
  I SUKCESACH ZIEMI STASZOWSKIEJ
  PRZYBLIŻAMY PRACĘ DIECEZJALNE-

GO DUSZPASTERZA SŁUŻBY 
ZDROWIA ks. prał. Zygmunta 
  Niewadziego

Na jednej z plebanii naszej diecezji na-
tknęliśmy się na pojemnik na olej pa-

rafinowy z firmową nazwą „Lucifer” i po-
dobizną czerwonego diabła. Nazwa ta bu-
dzi spore zdziwienie, bo przecież jak po-
daje „Słownik wiedzy biblijnej” lucyfer to 
jedno z określeń złego ducha – szatana. 
Olej liturgiczny nawiązujący do treści sata-
nistycznych to prawdziwy skandal! Ale w 
ten sposób do naszej mentalności powoli 

wsączane są „toksyczne” 
treści. Szczególnie nara-
żeni na nie są młodzi lu-
dzie, surfujący w global-
nej sieci lub spędzają-
cy czas przy grach kom-
puterowych. Zwracajmy 
uwagę na „niewinne” 
opakowania i etykiet-
ki, zanim będzie za póź-
no… ERBES

Ta „diabelska 
etykietka” 
oleju używanego 
w liturgii 
w pierwszej 
chwili mocno 
śmieszy, ale 
po chwili budzi 
bardzo poważne 
obawy
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DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH

MARTA WOYNAROWSKA
redaktor wydania
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Chrystusowe przesłanie

Zdrowa żywność

ANTONIÓW. IX Spartakiada 
Sportowa Środowiskowych 
Domów Samopomocy 
Województwa Podkarpackiego 
2007 odbyła się w Antoniowie, 
w gminie Radomyśl nad Sanem. 
Uczestniczyło w nich 450 za-
wodników z 48 domów samo-
pomocy. Spartakiadę otworzy-
li wójt Radomyśla nad Sanem 
Jan Pyrkosz oraz dyrektorka 
miejscowego ŚDS Marta Król- 
-Handzlik. Zawodnicy rywali-
zowali w wielu konkurencjach, 
m.in. w slalomie rowerowym, 
strzałach na bramkę i grach 
zręcznościowych. 
Zdaniem proboszcza radomy-
skiej parafii ks. Józefa Turonia, 
domy samopomocy to praktycz-
na realizacja Chrystusowego 

przesłania „Cokolwiek uczyni-
liście jednemu z tych najmniej-
szych, Mnie uczyniliście”.

W rocznicę konsekracji
MYDŁÓW. W 25. rocz-
nicę poświęcenia kościo-
ła w Mydłowie bp Marian 
Zimałek poświęcił odnowio-
ne wnętrze świątyni oraz sta-
cje Drogi Krzyżowej. Udzielił 
również sakramentu bierzmo-
wania 31 osobom. W homi-
lii wskazał na potrzebę zro-
zumienia głębokiego sensu 
poświęcenia przestrzeni sa-
kralnej i kościoła, przezna-

czonego na wyłączną służ-
bę Bogu. Eucharystię konce-
lebrowali ks. Adam Nowak, 
dziekan dekanatu klimontow-
skiego, i ks. Andrzej Rusak, 
tutejszy rodak. Obecny pro-
boszcz ks. Jan Pietrus dzięko-
wał dobrodziejom świątyni w 
imieniu całej wspólnoty para-
fialnej, która jest przykładem 
umiłowania kościoła jako do-
mu Bożego.

Będzie interesująco
OSTROWIEC ŚWIĘTO-
KRZYSKI. Podczas posiedzenia 
Kapituły Generalnej Katolickiego 
Stowarzyszenia Sportowego, 
które odbyło się przy parafii św. 
Michała, podjęte zostały ważne 
decyzje dotyczące planu działa-
nia Stowarzyszenia na rok szkol-
ny 2007/2008. Poruszono spra-
wy organizacji Ogólnopolskiego 
Opłatka Sportowców z udzia-
łem olimpijczyków, mistrzów 
Polski, który odbędzie się 5 

stycznia 2008 r. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Przewidziana 
jest transmisja telewizyj-
na. Podczas opłatka planowa-
ny jest występ Pospieszalskich i 
Steczkowskich oraz Promyczków 
Dobra. – Program zapowiada się 
ciekawie, ale szczegóły dopie-
ro po załatwieniu jeszcze kil-
ku spraw, od których wiele za-
leży – poinformował ks. Paweł 
Anioł, wiceprezes KSS ds. orga-
nizacyjnych.

BOGORIA. Promocja ekologicz-
nych gospodarstw oraz zdro-
wych produktów regionu była 
głównym celem I Ekologicznych 
Dożynek Województwa Święto-
krzyskiego, które odbyły się w 
Bogorii w powiecie staszowskim. 
Pomysł na ekologiczną formułę 
dożynek zrodził się w Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Czym 
chata bogata”. Jednym z punk-
tów programu dożynek w Bogorii 
była prezentacja i konkurs sto-
isk ekologicznych. Zwyciężyli 
Krzysztof i Marianna Bednarzowie 
z Leszczkowa. – Ocenialiśmy nie 
tylko wygląd stoisk, ale jakość 
i ekologiczną wartość wystawio-
nych towarów – tłumaczy artysta 
plastyk Tomasz Staszewski, czło-
nek komisji konkursowej.

Organizatorzy dożynek w ich 
ekologicznej formule widzą 
szansę na promocję swojej 
gminy i zapowiadają, że wej-
dą one na stałe do kalendarza 
imprez województwa święto-
krzyskiego.

Goście z Niemiec
ZALESZANY. Delegacja nie-
mieckiej gminy Niepars, part-
nerskiej dla Zaleszan, przeby-
wała w Polsce. Na jej czele stał 
naczelnik gminy Iris Basinski. 
Wśród gości był też burmistrz 
gminy Neu Bartelshagen Horst 
Badendieck. Samorządowcy 

obu gmin wzięli udział w semi-
narium poświęconym bezrobo-
ciu, opiece społecznej i wyko-
rzystaniu pieniędzy unijnych.

Przędzel pany
BIELINIEC. Drużyna z Przę-
dzela wygrała III Turniej 
Dzikich Drużyn, który od-
był się w Bielińcu, w gminie 
Ulanów. W turnieju wzięło 
udział pięć drużyn; oprócz go-
spodarzy także młodzi piłka-
rze z Nowego Nartu, Glinianki, 

Ulanowa i Przędzela. Królem 
strzelców został Damian Fila 
z Nowego Nartu, zdobywca 
6 goli. Nagrody zwycięzcom 
turnieju, który zorganizowa-
ło Towarzystwo Przyjaciół Wsi 
Bieliniec, wręczał burmistrz 
Ulanowa Andrzej Bąk.

Leśna apteka
RYTWIANY. Pustelnia Złotego 
Lasu zaprasza na Kiermasz 
Naturalnych Produktów Zdro-
wotnych i Leczniczych, który od-
będzie w niedzielę 23 września. 
W programie konsultacje do-
tyczące stosowania leczniczych 
produktów opartych na bazie 

ziół, możliwość ich zakupu, de-
gustacja potraw regionalnych 
oraz pokaz dawnych rzemiosł. 
Czas dodatkowo umilać będą 
występy zespołów muzycznych. 
Kiermasz rozpocznie się Mszą 
św. o godz. 10.30 w pokamedul-
skim kościele.

Otwarcie radomskiej spartakiady 
wypadło bardzo okazale

W konkursie na najlepsze stoisko 
ekologiczne zwyciężył Krzysztof 
Bednarz z Leszczkowa

Niemiecka delegacja w Zaleszanach

Piłkarze z Ulanowa zajęli w turnieju III miejsce
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Ku istocie rzeczy

LEK NA ŻĄDZĘ 
POSIADANIA

Napięcie, jakie 
istnieje pomię-
dzy bogactwem 
i ubóstwem, sta-
wia wobec każ-
dego z nas bar-
dzo zasadnicze 
pytania. Kiedy 

dzisiejsza Ewangelia porusza 
ten problem w radykalnym 
„albo – albo”: „Nie możecie 
dwom panom służyć, nie mo-
żecie Bogu służyć i mamo-
nie” (Łk 16,13) – na pewno 
nie wydaje się nam, że jest 
on nieaktualny, że Pan Jezus 
zajmuje tutaj stanowisko tyl-
ko wobec sobie współcze-
snych. Wszyscy wiemy do-
brze, jak głęboko w naszym 
kraju jest zakorzeniona chęć 
posiadania. Oczywiście ter-
minologia się zmienia. Dzisiaj 
coraz rzadziej mówi się o bo-
gactwie i ubóstwie. Ale czy 
nie chodzi o to samo, cho-
ciaż nazwy są inne? Wiemy 
dobrze, co oznaczają takie 
terminy jak kapitalizm, gieł-
da, stopa życiowa. Wiemy, 
jak wielka jest żądza posia-
dania nie tylko rzeczy nie-
zbędnie koniecznych do ży-
cia, ale też ułatwiających ży-
cie. A potem majątku, który 
– sam w sobie dobry – może 
stać się czasem tragedią czło-
wieka. Jak często patrzymy z 
przerażeniem na ludzi ogar-
niętych tą żądzą. Podobni są 
oni do ślepych, którzy w zło-
tym cielcu widzą swojego bo-
ga. Jezus, ukazując bogactwo 
w relacji do bezcennej warto-
ści królestwa, wskazał na je-
go przygodność i znikomość. 
Jednak doktryna Jezusa idzie 
zasadniczo po linii Starego 
Testamentu: mogąc być nie-
bezpieczne lub co najmniej 
próżne, bogactwo jest jed-
nak darem Boga. Można się 
tego daru zrzec ze względu 
na królestwo, a zwłaszcza po-
winni o tym pamiętać ci, któ-
rzy nie potrafią dobrze po-
prowadzić linii podziału po-
między tym, co konieczne, a 
tym, co możliwe. 

BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI 

Ogólnopolskie spotkanie Caritas w Sandomierzu 

ISO dla Caritas 
Sandomierz po raz pierwszy  
w swojej historii był świadkiem 
spotkania dyrektorów Caritas  
z całej Polski, połączonego  
z obchodami 15. rocznicy powstania 
Caritas Diecezji Sandomierskiej. 

Dwudniowe obrady, 11 i 12 
września br., w gmachu sando-
mierskiego Instytutu Teologicz-
nego zgromadziły przedstawi-
cieli wszystkich polskich diece-
zji odpowiedzialnych za działal-
ność charytatywną w ramach Ca-
ritas Polskiej. W spotkaniu, któ-
remu przewodniczył bp Grzegorz 
Balcerek, przewodniczący Komisji 
Charytatywnej KEP, oraz ks. pra-
łat Marian Subocz, nowy dyrek-
tor Caritas Polskiej, wzięli udział 
oprócz księży dyrektorów przed-
stawiciele Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej oraz PFRON. W 
imieniu biskupów sandomierskich 
zebranych gości powitał bp Ma-
rian Zimałek. Podczas pierwszego 
dnia spotkania zebrani modlili się 
w katedrze sandomierskiej pod 
przewodnictwem bpa Grzegorza 
Balcerka oraz wysłuchali wykładu 
sandomierskiego biblisty ks. dr. 

Romana Sieronia „Uczeń 
Chrystusa świadkiem mi-
łosierdzia”. W drugim 
dniu podczas Mszy św. 
w kościele Ducha Świę-
tego dziękowano Bogu 
za 15 lat owocnej posłu-
gi Caritas diecezji sando-
mierskiej, która podczas 
spotkania otrzymała certyfikat ja-
kości ISO. – Caritas waszej diece-
zji jako druga w Polsce, po gnieź-
nieńskiej, otrzymuje szczególne 
potwierdzenie swojego profesjo-
nalizmu, co pozwoli jeszcze le-
piej i skuteczniej spieszyć z po-
mocą najbardziej potrzebującym. 
Fakt ten wpisuje się szczególnie 
w nauczanie papieża Benedyk-

ta XVI – powiedział dla 
sandomierskiego GN ks. 
dr Zbigniew Sobolewski, 
sekretarz generalny Cari-
tas Polskiej. 

Caritas sandomier-
ska, którą kierują ks. dy-
rektor Bogusław Pitucha 
i wicedyrektorzy ks. Sta-

nisław Rząsa i ks. Paweł Zyśko, za-
trudnia ponad 100 pracowników 
i wolontariuszy, prowadzi m.in. 
stacje opieki, ośrodki interwen-
cji kryzysowej, noclegownie, ma-
gazyny żywności, organizuje po-
moc doraźną i długofalową dla 
biednych, chorych i poszkodowa-
nych, a także opiekuje się niepeł-
nosprawnymi. ERBES

Obrady 
dyrektorów 
diecezjalnych 
Caritas toczyły 
się w Instytucie 
Teologicznym  
w Sandomierzu
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– Jezu, bądź królem mego 
życia! – nawoływał tarnobrze-
żan zgromadzonych w kościele 
pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy bp sandomierski 
Andrzej Dzięga.

W 10. rocznicę aktu Intro-
nizacji Chrystusa Króla w Tar-
nobrzegu mieszkańcy i władze 
miasta, duchowieństwo, przed-
stawiciele urzędów i instytucji 
zgromadzili się 13 września na 
Mszy św., którą w asyście ka-
płanów pracujących w tarno-
brzeskich parafiach oraz oko-
licznych miejscowościach spra-
wował bp Andrzej Dzięga.

Uroczystości rocznicowe, 
poprzedziły kilkudniowe re-

kolekcje, które odbywały się 
w dziewięciu parafiach Tar-
nobrzega. Prowadzący je re-

kolekcjoniści przygotowywali 
wiernych do ponownego ak-
tu oddania się Sercu Chrystu-
sowemu.

Punktem kulminacyjnym 
obchodów była wspomniana 
Eucharystia, podczas której 
przedstawiciele poszczegól-
nych stanów i zawodów zło-
żyli przyrzeczenia Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa Króla Królów i Pana Pa-
nujących.

W dniu następnym Wspólno-
ty dla Intronizacji Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa zgromadzi-
ły się na II Ogólnopolskim Noc-
nym Czuwaniu w sanktuarium na 
Świętym Krzyżu.

MARTA WOYNAROWSKA

10. rocznica intronizacji Chrystusa Króla

Król życia

Akt oddania podpisuje Jurand 
Lubas, przewodniczący Rady  
Miasta Tarnobrzega
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Dzisiaj po 68 latach, które upły-
nęły od agresji sowieckiej na 
Rzeczpospolitą, jest datą-sym-
bolem. Symbolem aresztowań, 

eksterminacji Polaków, wywózek na Sybir, 
mordu katyńskiego. Pokolenie doświadczo-
ne sowieckimi i komunistycznymi represja-
mi stopniowo odchodzi, dlatego trzeba się 
spieszyć, by jeszcze zdążyć wysłuchać ich 
tragicznych przeżyć i przesłania.

Za to, że jesteście Polakami
– Mój dziadek był wyższym funkcjona-

riuszem przedwojennej policji w Stolinie, w 
dawnym województwie brzeskim – opowia-
da Krystyna Wolańczyk, sybiraczka. – W li-
stopadzie 1939 r. został aresztowany przez 
NKWD, nigdy więcej nie zobaczył się z rodzi-
ną, został zamordowany wraz z innymi ofice-
rami uwięzionymi przez Sowietów.

Cała rodzina 13 kwietnia 1940 r. została 
zesłana do Akmalińska w Kazachstanie. Pani 
Krystyna urodziła się tam, na zsyłce. Do Pol-
ski wróciła razem ze swymi bliskimi w ma-
ju 1946 r.

– Babcia pochodziła z Trześni, dlatego 
postanowiła tu przyjechać, do swoich. Pomi-
mo iż miałam dwa lata, nie chodziłam, na-
wet nie siadałam, tylko leżałam. Był to efekt 
niedożywienia, chorób. Dopiero w kilka mie-
sięcy potem zaczęłam powoli raczkować, a 
pierwszy krok postawiłam po skończeniu 3 
lat – opowiada. Nie tylko ona przypłaciła po-
byt na nieludzkiej ziemi utratą zdrowia. Cała 
rodzina, której udało się powrócić, przez lata 
zmuszona była korzystać z pomocy lekarzy.

– Miałem 11 lat, kiedy 9 stycznia 1941 r. 
wyrzucono nas z domu i załadowano do po-
ciągów – wspomina Józef Salwach, przysłu-
chujący się opowiadaniu Krystyny Wolańczyk. 

– Mieszkaliśmy w powiecie jarosław-
skim w Monasterzu. Trafiliśmy do 
Kulma, później przewożono nas jesz-
cze parę razy. Tato był krawcem, a po-
nieważ był tam ogromny brak osób 
znających się na krawiectwie, więc 
całkiem dobrze sobie radził. Mama 
pracowała w kołchozie, podobnie jak 
ja i rodzeństwo. Mieszkaliśmy w gli-
niance krytej trzciną. Do Ojczyzny 
wróciliśmy w maju 1946 r. Przewie-
ziono nas na tzw. ziemie odzyskane. 
Rodzice dostali gospodarstwo i dom 
poniemiecki. Ale nawet tą ziemią nie 
cieszyli się zbyt długo, zabrano ją i 
włączono do PGR.

Za walkę o wolną Ojczyznę
Mówi o sobie „legionowe dziecko”, i 

nie ma w tym przesady. Tato Bolesław to 
uczestnik walk I Kompanii Kadrowej, a póź-
niej I Brygady Legionów. W czasie II wojny 
żołnierz w armii gen. Władysława Andersa, 
z którą przemierzył bojowy szlak wiodący 
przez Irak, Iran, Palestynę, Egipt i Monte Cas-
sino. Tam odniósł ciężkie obrażenia, w wy-
niku których zmarł po kilku miesiącach. Ży-
cie Ojczyźnie oddał także stryj Karol – pole-

gły podczas walk o Lwów, leży w XV 
kwaterze w grobie nr 1215 wśród 
innych Orląt Lwowskich.

Losy ojców uznał za zobowią-
zanie, któremu przez całe życie 
stara się sprostać.

– Kiedy wybuchła II wojna, miesz-
kaliśmy w Warszawie na Żoliborzu 
– zaczyna swoją opowieść Włodzi-
mierz Papiernik. – Miałem 12 lat i na-
leżałem do drużyny harcerskiej im. 
Romualda Traugutta. 4 lub 5 wrześ-
nia 1939 r. zostaliśmy wcieleni do 
Pogotowia Harcerskiego, którego za-
daniem było roznoszenie żywności, 
amunicji wśród obrońców stolicy. 

Jeszcze w 1939 r. późną jesienią u nas w domu 
powstał zalążek Związku Walki Zbrojnej, tym 
samym zostaliśmy wciągnięci do konspiracji. 
W chwili wybuchu powstania warszawskie-
go należałem do Szarych Szeregów. Po jego 
upadku zostałem wywieziony do stalagu pod 
Hamburgiem. Po wyzwoleniu obozu przez 
Anglików wróciłem do Ojczyzny – głos pa-
na Włodzimierza przybiera gorzką nutę – do 
Warszawy, ale nie zastałem nikogo, mama bo-
wiem wróciła z obozu dopiero w 1946 r. Wy-
jechałem więc, jak wielu innych znajomych, na 
Dolny Śląsk. Znalazłem się w Legnicy i od ra-

Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak

A myśmy szli i szli – niepokonani
Niedziela 17 września  

1939 r. dla wielu mieszkańców 
dawnych Kresów była końcem 

ich świata.

tekst 
MARTA WOYNAROWSKA

Członkowie 
Tarnobrzeskiego 
Oddziału 
Związku 
Sybiraków,  
od lewej: Czesława 
Mazan, Krystyna  
Grabińska, 
Krystyna 
Wolańczyk, 
Włodzimierz 
Papiernik, 
przed tablicą 
poświęconą 
zesłańcom
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zu niemal przystąpiłem do pracy w Zrzeszeniu 
„Wolność i Niezawisłość”. Niestety, w stycz-
niu 1946 r. nastąpiła wsypa. Zostałem aresz-
towany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicz-
nego, który po trzygodzinnym przesłuchaniu 
przekazał mnie w ręce tamtejszego NKWD. W 
marcu przewieziono mnie do Lwowa.

Podczas procesu prokurator domagał 
się dla niego i jego kolegów kary śmierci, 
którą sąd zamienił na bezterminowe ze-
słanie do specłagów. Wywieziony do tajgi 
między Tarą a Tobolskiem pracował w gru-
pie geologiczno-poszukiwawczej.

– Mieszkałem w ziemiance, głodowa-
łem, marzłem, zimą temperatura spada-
ła do –40 stopni. Do Polski pozwolono mi 
wrócić po trzech latach zsyłki, ważyłem 
zaledwie 40 kg. Byłem cieniem człowieka.

Syberyjskie piętno
– Zsyłka na Sybir okazała się już po po-

wrocie do niby-wolnej Ojczyzny piętnem, któ-
re naznaczyło nas na długie lata – mówi Kry-
styna Wolańczyk. – W szkole niektóre dzieci 
wołały na mnie „Ruska”, nauczyciele, z wyjąt-
kiem jednej pani, odnosili się z dużą niechę-
cią. To bardzo bolało.

– Szykany ze strony władz komunistycz-
nych dotknęły nawet moje dzieci – z oburze-
niem dodaje Józef Salwach. – Kiedy córka, naj-
lepsza uczennica Liceum Medycznego, prag-
nęła dostać się na wymarzoną medycynę, wła-
dze stanęły na przeszkodzie. Nie pomógł na-
wet wyjazd do miasta położonego na drugim 
krańcu Polski. Byliśmy przez cały PRL bacznie 
obserwowani, jako element podejrzany.

Również panu Włodzimierzowi nie uda-
ło się zrealizować swoich marzeń ukończenia 
Szkoły Morskiej w Gdyni. Po dwóch latach na-
uki został relegowany za ukrycie prawdziwe-
go pochodzenia. Los rzucał go po niemal ca-
łej Polsce. Dzisiaj mieszka w Tarnobrzegu i jest 
zastępcą prezesa Tarnobrzeskiego Oddziału 
Związku Sybiraków. Pani Krystyna pełni w nim 
funkcję sekretarza, zaś prezesem jest urodzo-
ny na Sybirze Andrzej Karpiński.

Wśród swoich
Po 1989 r. poczuli się wreszcie wolni. Mo-

gli mówić o syberyjskiej gehennie, o powojen-
nych szykanach. W tym sensie stali się wolny-
mi ludźmi. Pozostała jednak niewola schowa-
na gdzieś w głębokich pokładach duszy. Dzię-

ki reaktywowanemu w 1990 r. Związkowi Sy-
biraków – organizacji powstałej w 1928 r., któ-
rej działalność w okresie PRL została zabronio-
na – mogli spotkać się z innymi sybirakami, 
wyrzucić z siebie cały dręczący ból, wiedząc, 
że słuchający rozumieją ich jak nikt inny.

Tarnobrzeski oddział powołano w 1990 r.  
z inicjatywy Wandy Rysiowskiej, Heleny Ry-
siowskiej oraz Józefa Pieczonki. Liczył wów-
czas ponad 180 osób, dzisiaj jest to już tyl-
ko 54 osoby. Część po likwidacji wojewódz-
twa tarnobrzeskiego odeszła do innych od-
działów, część stopniowo odchodzi na wiecz-
ną wartę.

– Swym członkom staramy się służyć po-
mocą i poradą w załatwianiu różnych spraw 
urzędowych, najczęściej dotyczących stara-
nia się o renty inwalidzkie – informuje Wło-
dzimierz Papiernik. Spotykamy się w każ-
dą środę podczas dyżurów, na opłatku i na-
turalnie podczas dorocznej Mszy św. odpra-
wianej niezmiennie w kościele dominikanów 
17 września.

Koło Związku Sybiraków w Stalowej Wo-
li powołane zostało 12 maja 1990 r. Liczyło 
wówczas 120 członków, teraz – 69. Pierw-
szym prezesem był Stanisław Parada, obec-
nym prezesem jest Ludmiła Szewczyk. Uro-
dzona 8 lipca 1944 roku na zesłaniu w Jarze 
w Urdmuckiej ASSR. Jej matka Danuta Ogry-
zek wraz z całą rodziną została deportowa-
na 10 lutego 1940 roku z Mostów Wielkich 
koło Lwowa do łagrów Malinowka w obwo-
dzie mołotowskim. Do Polski wróciła w mar-
cu 1947 r. Wielu członków stalowowolskie-
go koła wie, co oznacza określenie „nieludz-
ka ziemia”, bo cóż może urodzić się w zmar-
zlinie. Ich rodziny – jak np. Teresy Wojnow-
skiej, Kazimiery Pawlus – znaczyły szlak wio-
dący przez obwody irkucki, archangielski

– Związek Sybiraków w Sandomierzu li-
czy ponad 20 członków i kilku członków 
podopiecznych, najczęściej są to wdowy po 
zmarłych zesłańcach – mówi jego prezes 
Mieczysław Kopciowski, zesłany w 1944 za 
przynależność do AK. – Tworzymy wspólno-
tę, bo łączą nas wspólne przeżycia. Chcemy 
młodzież uczyć miłości do Ojczyzny, ale tak-
że przekazywać pamięć o naszych cierpie-
niach, aby młodzi nie zapominali o tym, jaką 
drogą szli ich dziadowie, ojcowie. To jest ce-
lem związku. 

współpraca
JOANNA SARWA,  

ZDZISŁAW SUROWANIEC

Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak

A myśmy szli i szli – niepokonani
POZNAWANIE PRAWDY

BOGUSŁAWA JASIŃSKA, 
HISTORYK, DYREKTOR GIMNAZJUM NR 3  
W TARNOBRZEGU

– Na początku lat 70., 
kiedy chodziłam do szkoły 
podstawowej, na lekcjach 
historii czy wychowania 
obywatelskiego nie mówiło 
się nic na temat 17 wrześ-
nia, takiej daty jako agresji ZSSR na zie-
mie polskie nie znaliśmy. W liceum by-
ło trochę inaczej, my, maturzyści sta-
nu wojennego, młodzi gniewni, chcieli-
śmy poznać prawdę, a nasza pani pro-
fesor pozwalała nam na to. Prosiła nas 
o przygotowywanie referatów, do któ-
rych wykorzystywaliśmy literaturę dru-
giego obiegu, krążącą wśród nas. Na 
studiach – a był to rok 1985 – znowu 
milczenie, temat tabu, niewygodny, za-
kazany oficjalnie na wykładach.

HUBERT KOCHAŃSKI,  
UCZEŃ III KLASY GIMNAZJUM W TARNOBRZEGU

– O wydarzeniach 17 
września 1939 roku dowie-
działem się przypadkiem, 
szukając informacji o II woj-
nie światowej, która mnie 
bardzo interesuje. Do tej 
pory w szkole o tym wydarzeniu nie 
było mowy, ale przeglądając podręcz-
nik do historii, zauważyłem, że będzie-
my taki temat omawiać, więc na pewno 
moja wiedza zostanie uzupełniona.

EDWARD WĄS,  
EMERYTOWANY WOJSKOWY

– W szkole podstawowej 
oraz średniej data 17 wrześ-
nia stanowiła tabu, nikt o 
niej nie mówił; przecież by-
ła to pierwsza połowa lat 
60. W Technicznej Oficerskiej 
Szkole Wojsk Lotniczych w Oleśnicy Ślą-
skiej podczas zajęć politycznych prowa-
dzący je stwierdził, iż 17 września ZSRR 
wkroczył na tereny Polski w ramach za-
bezpieczenia swoich granic przed agre-
sją niemiecką. Ale i tak wszyscy znali-
śmy prawdę, to była sprawa niemożliwa 
do ukrycia.
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Sandomierskie dzieci nie nudziły się

Udane lato
W Sandomierzu podsumowano 
tegoroczne akcje letnie.

O tym, co działo się w ra-
mach akcji „Lato w mieście”, po-
informował Krzysztof Kwiecień z 
Ośrodka Akcji Kulturalnej w San-
domierzu.

A działo się sporo. Od 24 
czerwca do 28 sierpnia odbył się 
cykl wycieczek „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie”, których orga-
nizatorem był sandomierski od-
dział PTTK. W akcji brały udział 
Muzeum Okręgowe w Sandomie-
rzu, Biuro Wystaw Artystycznych, 
Fundacja Kultury Ziemi Sando-
mierskiej. Można się tu było spot-
kać z tradycją, podziwiać sztu-
kę układania bukietów z różnych 
kwiatów, ziół, zbóż, warzyw i 
owoców. BWA zapraszało na wy-
stawy rysunku „Zatrzymać świat-
ło” Magdaleny Pilch oraz „W po-
szukiwaniu światła” Władysława 
Szczepańskiego. W sobotnie po-
południa scena na Małym Rynku 

gościła zespoły muzycz-
ne z różnych stron Polski 
w ramach cyklu „Popołu-
dnie z muzyką”.

Placówki Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, Sandomierski Klub 
Sportowy „Wisła”, Klub 
Tenisa Stołowego orga-
nizowały aktywny wypo-
czynek, i tu dzieci mo-
gły uczestniczyć w let-

niej szkole tańca towa-
rzyskiego, odnaleźć w 
sobie zdolności aktor-
skie na warsztatach tea-
tralnych, czy „wyćwiczyć 
pędzel” podczas war-
sztatów plastycznych. 
Odbywały się zawody 
pływackie, a także zaję-
cia rekreacyjne towarzy-
szące wypoczynkowi na 
basenie letnim. 

Wśród organizatorów „La-
ta w mieście” znalazły się też 
Przedszkole nr 3, Świetlice So-
cjoterapeutyczne „Bajka” i 
„Przystań” oraz Miejska Biblio-
teka Publiczna.

Głodni wrażeń i poznawania 
naszego kraju mogli dzięki Mię-
dzyszkolnemu Uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu „Piątka” 
wyjechać na obóz sportowo-wy-
poczynkowy do Jastarni. Dla tych, 
którzy pozostali w Sandomierzu, 
zorganizowano obóz treningo-
wo-dochodzeniowy.

Ponadto w ramach prowa-
dzonej przez sandomierskie pla-
cówki akcji odbywały się w San-
domierzu zajęcia i zawody węd-
karskie, tzw. Liga szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych powia-
tu sandomierskiego. Startowało 
w niej 37 zawodników i zawodni-
czek. Łącznie z akcji „Lato w mie-
ście 2007” skorzystało ok. 4800 
uczestników.

ALEKSANDRA MALARZ

Z miłości do dwóch kółek

Rodzinne pedałowanie
Ponad 200 osób z całej nie-
mal Polski wzięło udział  
w V Crossie Rowerowym po 
gminie Ulanów. 

Zawodnicy mieli do poko-
nania, w zależności od swo-
jej wytrzymałości, od 20 do 
50 km. Wszyscy jednak mu-
sieli przejechać trasę w cią-
gu maksimum 4 godzin. Naj-
młodszym uczestnikiem cros-
su był 5-letni Marcel Petroniec 
(rodzina Petrońców ze Stalo-
wej Woli stawiła się aż w sześ-
cioosobowym składzie), a naj-
starszym – 60-letni Zbigniew 
Hołysz.

Uzupełnieniem crossu był 
wyścig rowerowy na 10 km 
rozgrywany w kilku katego-
riach wiekowych: od najmłod-
szych skrzatów do najstar-
szych masters. Ich zwycięzca-
mi okazali się Sebastian Świ-
ta, Jacek Kargol, Michał Ma-

słowski, Mariusz Szwedo, 
Piotr Proszowski i Franciszek 
Kotuła.

Sędzią głównym zawodów, 
które odbywały się pod patro-
natem marszałka wojewódz-
twa podkarpackiego, był Ro-
man Pokora. Nieocenioną po-
moc świadczyli też strażacy, 
którzy czuwali na punktach 
pomiarowych rozrzuconych 
po całej gminie.

ANDRZEJ CAPIGA

O zdrowiu przy muzyce

Wiem, co jem
Na zakończenie lata w Zakładzie 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w 
Tarnobrzegu w ramach promo-
cji zdrowego żywienia odbyła 
się impreza pod hasłem „Wiem, 
co jem”. 

Sławomir Błasiak, 
przedstawiciel firmy 
„Hortino–Poltino”, opo-
wiadał o zaletach jedze-
nia warzyw i owoców. 
– Od 4 lat współpracu-
jemy z firmą „Hortino-
–Poltino” i korzystamy z 
ich produktów. Jest to 
zdrowa i wartościowa żywność, 
w odpowiedniej dawce kalorycz-
nej dla ludzi starszych. Pacjen-
ci są bardzo zadowoleni – mówi 
Barbara Zych, kierownik Zakła-
du Pielęgnacyjno-Opiekuńcze-
go. – To pierwsze takie spotka-
nie. Chcemy pokazać, co warto 
jeść, w jakich ilościach i dlacze-
go. Spotkanie ma również na ce-

lu pokazanie, że smak, rodzaj, 
estetyka jedzenia mogą być tak-
że przyjemnością. To taka przy-
goda z żywieniem, a przy oka-
zji przyjemny sposób na spędze-

nie dzisiejszego popo-
łudnia.

Dzień upłynął na 
degustacji zdrowych 
smakołyków, a czas 
dodatkowo uprzyjem-
niała zaprzyjaźniona z 
ośrodkiem Kapela Dzi-
kowska.

SYLWIA BORNOS

Podczas imprezy 
podsumowującej 
lato  
w Sandomierzu 
odbywały 
się również 
konkursy 
piosenek  
dla dzieci.  
Na scenie  
Ola i Karolina

Najmłodsi uczestnicy crossu

Specjalista 
od zdrowego 
żywienia 
Sławomir Basiak 
opowiadał  
o zaletach 
spożywania 
owoców  
i warzyw
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KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Na początku lipca, podczas jednej z lokalnych uroczysto-
ści, zarzuciłem marszałkowi województwa podkarpac-

kiego opieszałość w konstruowaniu Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Zirytowany Zygmunt Cholewiński przypomniał 
mi rozmowę, którą przeprowadziłem z nim w grudniu 2006 r. 
Mówił wtedy o błędach poprzedników, którzy tego programu 
na czas nie przygotowali. Zapewnił, że projekt RPO zostanie 
jeszcze w lipcu przyjęty przez Zarząd Województwa i wkrótce 
trafi do Brukseli. I stało się – Podkarpacie ma już dokument 
zatwierdzony przez unijnych urzędników. Otwiera on drogę 
do naprawdę wielkich funduszy europejskich, które pomogą 
wyciągnąć region z dołu tabeli najbardziej zacofanych gospo-
darczo i infrastrukturalnie regionów UE.

Wrozdziale pt. „Wprowadzenie do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007–2013” czytamy, że jest on „najważniejszym 
instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspek-
tywy finansowej. Celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost 
krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 
oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Cel 
ten zrealizowany będzie poprzez zidentyfikowane osie 
priorytetowe określające podstawowe rozwiązania strate-
giczne na poziomie regionalnym”. Mądre to słowa, uczone 
i bardzo nieczytelne dla przeciętnie inteligentnego człowie-
ka. A chodzi o rzecz najzupełniej prostą – wskazanie tych 
dziedzin, które stanowią barierę rozwoju regionalnego oraz 
tych, które są jego lokomotywami. (A przy okazji wybranie 
takiego sposobu wydawania pieniędzy, abyśmy mieli z nich 
największy pożytek).

Na początku września przedstawiciele Podkarpackiego 
Urzędu Marszałkowskiego przekonali brukselskich 

urzędników do zaakceptowania Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Dzięki temu w latach 2007–2013 nasze wo-
jewództwo otrzyma blisko 1,4 miliarda euro. To tym większy 
sukces, że Podkarpacie jest pierwszym regionem z tzw. 
ściany wschodniej, który pomyślnie zakończył negocjacje z 
Brukselą. Dzisiaj przyznaję, że moje pretensje do marszałka 
Cholewińskiego okazały się nieuzasadnione. (Wina leży rów-
nież po stronie służb prasowych urzędu, które chętnie faksu-
ją, kiedy i z kim spotkali się lub mają się spotkać marszałkowie 
oraz członkowie Zarządu Województwa, zamiast informować 
o zaawansowaniu prac nad istotnymi dla społeczeństwa do-
kumentami).

Najważniejsze jest to, że negocjacje przyniosły dobry 
skutek, a Podkarpacie czeka okres intensywnego roz-

woju. Oczywiście, trudno nie zadać pytania, czy gminy oraz 
instytucje, które mogą stać się beneficjentami pomocy unij-
nej, są przygotowane do wykorzystania wielkich środków? 
Ja o mobilizację gmin jestem spokojny. To, co już dzieje się 
na ulicach Tarnobrzega, Stalowej Woli i innych miejscowo-
ści regionu, jest bardzo dobrym znakiem na przyszłość. Bo 
samorządowcy dobrze wiedzą, że taka szansa zdarza się 
tylko raz.

Kasa otwarta

Zagrała „Budka Suflera”

Mokre dożynki
Mszą św. koncelebrowa-

ną odprawioną w sanktu-
arium Matki Bożej Różańcowej 
Łaskawej w Janowie Lubelskim 
przez biskupa Edwarda 
Frankowskiego i ks. infułata 
Edmunda Markiewicza rozpo-
częły się dożynki wojewódz-
twa lubelskiego.

Potem barwny korowód, 
w strumieniach deszczu, 
udał się nad janowski za-
lew, gdzie starostowie doży-
nek, Andrzej Olech i Danuta 
Januszczak, wręczyli bochen 
chleba marszałkowi woje-
wództwa lubelskiego Jarosła-
wowi Zdrojkowskiemu. Pod-
czas uroczystości rozstrzy-
gnięto też konkurs na naj-
ładniejszy wieniec dożynko-
wy. Jurorom najbardziej po-
dobały się wieńce wyplecio-

ne przez przedstawicieli po-
wiatów Urzędów, Kamień i 
Tomaszów. Gwiazdą wieczo-
ru była „Budka Suflera”.

ANDRZEJ CAPIGA

Parafianie i ks. Witold Koba 
z Potoka Wielkiego z dożynkowym 
wieńcem
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ZDANIEM PROBOSZCZA
W pracy duszpasterskiej bardzo pomaga mi ks. dr 
Kazimierz Hara. Idealnie wręcz układa się współ-
praca z naszymi „sąsiadkami” siostrami dominikan-
kami, mocno zaangażowanymi w prace parafialne 
oraz ich kapelanem o. dr. Romanem Zdziarstkiem 
OP. Szczególnie dziękuje w tym miejscu siostrom: 
Beacie, Świeradzie, Marceli i Loretcie. Pragnę zwró-
cić uwagę na pogłębioną religijność moich para-
fian. Są gorliwi i ofiarni, żyją Eucharystią. Wiele 
osób codziennie uczestniczy we Mszy św., regular-
nie wspiera dzieła wspólnoty, angażuje się w pra-
ce rady parafialnej. W tym roku powstało w naszej 
parafii Koło Przyjaciół Radia Maryja, chcemy także 
ożywić duszpasterstwo młodzieży, wykorzystując 
naszą salę widowiskową. Nasi parafianie pracują w 
Tarnobrzegu i Sandomierzu, stąd wywodzi się też 
wielu zdolnych studentów, którzy są naszymi „am-
basadorami”. 

Zapraszamy na Msze św.
  Msze św. w niedziele: 8.00, 10.30, 17.00
  W dni powszednie: 18.00
  Kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Domu 

sióstr dominikanek: 8.00
  Odpusty parafialne: św. Gertrudy (17 marca), 

św. Michała Archanioła (29 września, w tym roku 
w niedzielę 30 września).

KS. ANDRZEJ 
JAWORSKI

urodził się 20 sierpnia 1940 r. 
w Ćmielowie. Po odbyciu 
studiów w sandomierskim 
WSD 10 czerwca 1966 r. 
przyjął święcenia kapłań-
skie z rąk sługi Bożego 
bp. Piotra Gołębiowskiego. 
W latach 1985–2006 był 
proboszczem w Piórkowie. 
Kanonik honorowy kapitu-
ły kolegiackiej w Opatowie. 

Pomnik papieża Jana 
Pawła II na placu 

kościelnym
Na dole strony:

Tablica upamiętniająca 
pobyt Ojca Świętego 

Jana Pawła II 
w Wielowsi

Tarnobrzeska Wielowieś 
łączy Tarnobrzeg 
z Sandomierzem, pracę 
parafii diecezjalnej 
z domem zakonnym sióstr 
dominikanek, osiem 
wieków tradycji z licznymi, 
nowymi inicjatywami 
duszpasterskimi. 
Na terenie parafii 
wylądował w 1999 r. 
Jan Paweł II w drodze 
na sandomierskie Błonia.

– Wielo-
wieś to sta-
ra nadwiślań-
ska osada, za-
łożona w XII w. 
i wspomina-
na przez Jana 
Długosza. Już 
w 1215 r. by-
ła tu parafia, włą-
czona pierwot-
nie do diecezji 
krakowskiej. Dla-
tego za osiem lat 
wspólnota bę-
dzie cieszyć się 
niecodziennym 
jubileuszem 800-
-lecia – opowia-
da obecny pro-
boszcz ks. kano-
nik Andrzej Jaworski.

Parafia trzech 
diecezji
Przez Wielowieś we-

dług tradycji przechodzi-
li święci: Jacek, Jadwiga 
Królowa czy bł. Czesław. 
Od czasów zaborów Wie-
lowieś – obecnie dzielni-
ca Tarnobrzega – należała 
do diecezji przemyskiej, 
a po reformie granic w 
1992 r. znalazła się w die-

cezji sandomierskiej. W 
1861 r. Matka Kolumba 
Róża Białecka – dziś słu-
ga Boża – zakłada tu Trze-
ci Zakon Polskich Sióstr 
Dominikanek Czynnych. 
Siostry prowadziły szko-
ły, opiekowały się chory-
mi, a w czasie epidemii 
cholery w 1872 r. grzeba-
ły zmarłych. – Do dzisiaj 
siostry są bardzo zżyte z 
Wielowsią. W naszej pa-
rafii pełnią posługę kate-
chetki i zakrystianki, an-
gażują się w liturgię, a pa-
rafianie wielki kultem ota-
czają relikwie sługi Bożej 

Matki Kolum-
by – dodaje 
współpracow-
nik probosz-
cza ks. dr Ka-
zimierz Hara.

Gertruda 
przeciw 

Tatarom

– Kaplicę św. 
Gertrudy – pa-
tronki naszej 
wspólnoty, szcze-
gólnej czciciel-
ki Serca Pana Je-
zusa – wybudo-
wał włościanin z 
wchodzącego w 

skład parafii Koćmierzo-
wa, jako wotum wdzięcz-
ności za uwolnienie z nie-
woli tatarskiej. Do tej ka-
plicy były dobudowywane 
kolejne drewniane ko-
ścioły, które jednak 
w zawierusze dzie-
jów uległy spaleniu. 
Obecny ko-
-ściół wy-
budowano 
w 1884 r., a 
poświeco-
no osiem-

naście lat później – do-
daje proboszcz. W ostat-
nich latach dzięki stara-
niom kolejnych probosz-
czów, a szczególnie księ-
ży Mieczysława Muraw-
skiego i Stanisława Mar-
ka oraz wiernych grun-
townie odnowiono wnę-
trze kościoła, zadbano o 
nowe ławki, ogrzewanie, 
otoczenie. Obecnie trwają 
prace przy elewacji świą-
tyni. Sporym problemem 
jest znalezienie środków 
na ratowanie zabytkowej, 
ponadstuletniej plebanii 
oraz zagospodarowanie 
i utrzymanie części daw-
nego ośrodka oazowe-
go, gdzie teraz mieszkają 
księża. Duszpasterstwo w 
Wielowsi koncentruje się 
wokół Liturgicznej Służby 
Ołtarza, 18 kół różańco-

wych, scholi, Wspólnoty 
dla Intronizacji Chry-
stusa Króla oraz pręż-

nie działającej 
Rodziny Radia 
Maryja. 

KS. ROMAN 
BOGUSŁAW 

SIEROŃ

PANORAMA PARAFII
pw. św. Gertrudy i św. Michała Archanioła w Tarnobrzegu Wielowsi

Osiem wieków tradycji
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współpracow-
nik probosz-
cza ks. dr Ka-
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600-lecie 
diecezji 
przemyskiej 
oraz Ferdynanda 
Kurasia, 
miejscowego 
poetę


