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SANDOMIERSKI

Okres przedświąteczny to czas 
kiermaszy, na których można 
kupić stroiki świąteczne.
W ich produkcji specjalizują się 
niepełnosprawni. Zarabiają w ten 
sposób na opłacenie wycieczek
i zabaw.

Stroiki i ozdoby świątecz-
ne wyrabiane przez osoby spe-
cjalnej troski są niezwykłe. Są 
piękne, pomysłowe i niepowta-
rzalne, bo produkowane ręcz-
nie. Te wyroby są dowodem ta-
lentów, jakimi dobry Bóg obda-
rzył osoby wymagające opieki. 

Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej przy Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Stalowej 
Woli przygotowały wspania-
łą ofertę świąteczną. Są ozdo-
by choinkowe, stroiki, które 
można postawić na świąteczny 
stół. – Tu nie ma taryfy ulgo-
wej. To, co jest w ofercie, ma 
być piękne, estetyczne, kupo-
wane z radością, a nie z łaski 
– uważa kierownik warsztatów 
Ewa Ziajko.

Uczestnicy warszta-
tów pracują pod okiem 
plastyka Krzysztofa Czer-
wiaka. Lepią z gliny anio-
ły, malują szklanki, two-
rzą wspaniałe kompozy-
cje z błyszczącego papie-
ru, piór, brokatu, korali. I 
osiągają wspaniałe efekty. Za zaro-
bione pieniądze pojadą do teatru.

Stroiki świąteczne, jakie po-
wstają w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Stalowej Woli są 
tak ładne, że natychmiast znajdu-
ją nabywców. Osoby przebywają-
ce w Domu pod okiem instrukto-

rów wykonują miniatu-
rowe choinki, anioły z bi-
buły, ozdoby choinkowe, 
stroiki na stół.

Pieniądze ze sprze-
daży ozdób świątecz-
nych trafiają na konto 
Stowarzyszenia Zdro-

wia Psychicznego. Dzięki temu 
kupowane są materiały na stro-
iki na kolejne święta, organizo-
wane są zabawy. A praca przy 
produkcji stroików działa ko-
jąco na osoby przebywające w 
Środowiskowym Domu Samo-
pomocy. RD

Stroiki
z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 
przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy 
Społecznej
w Stalowej Woli

Niepełnosprawni tworzą wspaniałe stroiki świąteczne

Ozdabiają nam święta

ZA TYDZIEŃ
  O KOLĘDOWANIU Z KONIEM 

(!) i polskich wigiliach 
obcokrajowców

  BARWNA RELACJA z Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek
w Ostrowcu Świętokrzyskim

  OPOWIEŚĆ O TAJEMNICZYM 
BRACTWIE ze Staszowa

Adwent to czas, w którym bardziej 
niż kiedykolwiek w roku zajmuje-

my się naszym domem lub mieszka-
niem. Robimy porządki i staramy się, 
aby nie zabrakło bożonarodzeniowych 
ozdób i dekoracji. A wybór z roku na 
rok jest coraz większy. Oprócz choin-
ki, różnobarwnych światełek i stroi-
ków dużą popularnością cieszą się tak-
że szopki. W szkołach, domach pomo-
cy czy domach dziecka organizowane 
są nawet konkursy na szopkę najład-
niejszą i najbardziej oryginalną. Są one 
potem licytowane na aukcjach, a za-
robione w ten sposób pieniądze prze-
znaczane na zakup pomocy szkolnych. 

Przedstawione na zdjęciu 
szopki to dzieło ucz-
niów Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Rud-
niku nad Sanem. AC

Szopki
to piękna 
świąteczna 
ozdoba
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ANDRZEJ CAPIGA
redaktor wydania

Pałacowo-parkowego ze-
społu w Charzewicach 

nie udało się przywró-
cić do rodowej świetno-
ści spadkobiercy Piotrowi 
Lubomirskiemu. Po jego re-
zygnacji ambitnego zadania 
podejmują się więc władze 
miasta. Czeka ich trudne 
zadanie, o czym piszemy 
na stronach IV i V. Marta 
Woynarowska z kolei stara 
się odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego dzieci tak garną się 
do ośrodka wychowawczego 
prowadzonego przez siostry 
franciszkanki w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Odpowiedź 
na stronie VIII.  
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Relikwie Eugeniusza
ŚWIĘTY KRZYŻ. W sank-
tuarium na Świętym Krzyżu 
w kruchcie kościoła zosta-
ły umieszczone relikwie św. 
Eugeniusza de Mazenoda – zało-
życiela Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. 
Relikwie zostały podarowane 
przez obecnego superiora gene-
ralnego ojca Wilhelma Stecklinga, 

który w czerwcu, na zakończenie 
milenium świętokrzyskiego, po-
święcił w kruchcie kościoła obraz 
świętego założyciela oblatów. Jan 
Paweł II, kanonizując Eugeniusza 
de Mazenoda, powiedział m.in., 
iż jego relikwie postawił w swo-
jej prywatnej kaplicy i wybrał go 
na osobistego patrona w dziele 
nowej ewangelizacji.

SANDOMIERZ. W koście-
le pw. Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła odbyła się doroczna uro-
czystość ku czci św. Barbary. Mszy 
św. przewodniczył bp Marian 
Zimałek, który dokonał poświęce-
nia odnowionego ołtarza z wize-
runkiem świętej i prac związanych 
z odwodnieniem świątyni. Prace 
wykonano z ofiar wiernych i przy 
dużym wsparciu finansowym z mi-
nisterstw: Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. W 

życie trwającej 
od blisko ośmiu 
wieków parafii 
wpisuje się kult 
św. Barbary, któ-
ry wyraża działa-
jące przy niej od 
300 lat Bractwo 
imienia świętej. 
W przeciągu wieków skupiało 
ono wielu sandomierzan, którzy 
modlili się o łaskę dobrej śmier-
ci. Uroczystości uświetnił występ 
Chóru Katedralnego.
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Uroczystości 
odpustowe 

ku czci 
św. Barbary 

w parafii 
Nawrócenia 

św. Pawła 
w Sandomierzu

Refleksje nad trudną historią
SANDOMIERZ. Działaniom 
aparatu bezpieczeństwa w walce 
z Kościołem katolickim na obec-
nym terytorium diecezji sando-
mierskiej w latach 1944–1956 po-
święcona była konferencja, któ-
rą wspólnie zorganizowały: ku-
ria diecezjalna w Sandomierzu, 
rzeszowski i krakowski oddział 
IPN oraz Katedra Historii Kościoła 
XIX i XX w. Wydziału Teologii 

Katolickiego Uniwersytetu Lu- 
belskiego Jana Pawła II. W In- 
stytucie Teologicznym wynikami 
swojej pracy dzielili się historycy, 
zajmujący się badaniem działań 
urzędu bezpieczeństwa PRL wo-
bec Kościoła. Jednym z punktów 
konferencji były świadectwa księ-
ży dotyczących pierwszej powo-
jennej dekady. Inicjatorem spot-
kania był bp Andrzej Dzięga.
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Biskup Andrzej Dzięga wygłosił słowo wstępne

Konkurs wiedzy
NOWOSIELEC. „Poznajmy hi-
storię Niska” – to tytuł Gminnego 
Konkursu Wiedzy o Gminie i 
Mieście Nisko, który odbył się w 
Zespole Szkół w Nowosielcu. W 
konkursie, który przebiegał pod 
patronatem burmistrza Niska 
Juliana Ozimka, wzięło udział 22 
uczniów z 8 szkół. Zwyciężyły re-
prezentantki PSP nr 5 w Nisku 

Agnieszka Drygaś, Katarzyna 
Widz i Agnieszka Borowiec. 
Nagrody wręczyli Julian Ozimek 
oraz dyrektor ZS w Nowosielcu 
Anna Cichocka. Konkursowi to-
warzyszyła wystawa „Nisko i oko-
lice”. Całość zakończyło przed-
stawienie „Piast Kołodziej” w wy-
konaniu szkolnego zespołu tea-
tralnego „Skrzaty”.

Braterska wizyta
BOJANÓW. Przedstawiciele 
szkół oraz Urzędu Gminy 
Bojanów odwiedzili partner-
ską gminę Isaszeg na Węgrzech. 
Burmistrz Isaszeg Hatvani Miklós 
i zastępca wójta Gminy Bojanów 
Zofia Kruk podpisali umowę o 

wzajemnej współpracy, w któ-
rej za priorytetowe dziedziny 
uznano rozwój samorządności, 
oświatę i wychowanie, kulturę, 
sport, krajoznawstwo i turysty-
kę oraz sprawy społeczno-go-
spodarcze.

Bezrobocie degraduje
STALOWA WOLA. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Stalowej Woli podsumował re-
alizacje projektu związanego z 
publiczną pomocą. Jego uczest-
nicy poznawali, czym jest po-
moc publiczna, na czym polega 
projektowanie programów po-
mocowych, obsługa finansowa 
projektów i księgowość kompu-
terowa. Program wsparła Unia 
Europejska. Jak można było usły-
szeć podczas konferencji, jedną 
z przyczyn wykluczenia jest bez-
robocie. – Powoduje szybką de-
gradację ekonomiczną jednost-
ki i rodziny, potęguje biedę i po-
szerza sferę społecznego ubó-
stwa – oceniła Olga Garbacka 
z Powiatowego Urzędu Pracy. 
Koordynator projektu Małgorzata 

Cebula powiedziała, że aby moż-
na było pomagać osobom wyklu-
czonym, należy podnosić kwalifi-
kacje pracowników i wolontariu-
szy organizacji pozarządowych 
oraz jednostek samorządu w za-
kresie obsługi i tworzenia projek-
tów na rzecz osób z grup szcze-
gólnego ryzyka.

Uczestnicy konferencji na temat 
wykluczenia
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Odznaczeni małżonkowie
SANDOMIERZ. Piętnaście par 
małżeńskich (na zdjęciu) z terenu 
miasta przeżywających swoje zło-
te, rubinowe i koralowe gody, zo-
stało odznaczonych „Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Uroczystość wręczenia odzna-
czeń, w której licznie wzięli udział 
rodziny wyróżnionych par, przed-

stawiciele władz miasta, ZNP oraz 
Związku Emerytów i Rencistów, 
odbyła się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego na sandomierskim 
rynku. Po dekoracji młodzież z 
II Liceum Ogólnokształcącego 
przedstawiła program artystycz-
ny, przygotowany na tę okazję.
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Uczcili Barbarę
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PAN WYZWALA
Boże Narodze-
nie już za ty-
dzień. Czyli 
Pan jest blisko – 
przyjdzie nieba-
wem. Zapytajmy 
więc, czy jeste-
śmy już gotowi 

na przyjście Pana, czy je-
steśmy na nie przygotowa-
ni? Wiemy, że przygotowa-
nie obejmuje wiele płasz-
czyzn, w zależności od te-
go, kim jesteśmy, według ja-
kiego stanu żyjemy. 
Pan sam przychodzi, aby 
nas zbawić – mówi prorok 
Izajasz. Mamy zostać od-
kupieni. Te stare terminy 
chrześcijańskie „zbawić”, 
„odkupić” wolimy zastąpić: 
dać nam wolność. Nie ma 
człowieka, który nie tęsk-
ni za wolnością. Zwłaszcza 
ostatnio tyle się o tym mó-
wi. O zniewolonym umyśle. 
Choć równocześnie, kiedy 
pękają mury i opadają kaj-
dany, zapomina się, że moż-
na człowieka zniewolić ina-
czej. Choćby serwując mu 
papierosy, alkohol, czy por-
nografię. Można zniewolić 
go od dziecka do zła, z któ-
rego się już nie wyzwoli. 
I dostanie kajdany gorsze 
niż te, które brzęczą, i któ-
re można kiedyś zrzucić z 
rąk. Rozbija się człowieka 
od wnętrza. 
Ale tu jest niebezpieczeń-
stwo interpretacji powierz-
chownej. Pan sam przy-
chodzi, aby nas zbawić – 
będziemy więc uwolnieni 
przez Pana, a nie inaczej. 
Iluż to ludzi w doświadcze-
niu ostatecznego zhańbie-
nia i pognębienia pozostało 
wolnymi do końca. Bo pa-
trzyli w Pana i dzięki spot-
kaniu się oczu, twarzą w 
twarz, zachowali całkowi-
tą wolność. Grzech zniewa-
la, szatan zniewala. Pan wy-
zwala. Pan, który daje sie-
bie, odsłania tajemnicę, jaką 
jest Bóg, Bóg – Ojciec, Bóg 
– Syn i Bóg – Duch Święty: 
ta Trójca mówi, że Bóg jest 
Miłością. I tylko prawdziwa 
Miłość daje prawdziwą wol-
ność. Jest zbawieniem. 

Parafia z tradycją ośmiu wieków

Przyszłość w rękach młodych
W Szewnej młodzież ma brać losy 
parafii w swoje ręce. Zachęcał ją 
do tego biskup Marian Zimałek.

Uroczysta Msza św. 6 grudnia 
zakończyła obchody jubileuszu 
680 lat istnienia parafii w Szew-
nej. Eucharystii, na której zgroma-
dzili się licznie wierni, przewodni-
czył bp. Marian Zimałek.

Obecna świątynia, powstała 
w XVIII wieku. Z okazji jubileuszu 
odnowiono jej zewnętrzną ele-

wację. Przed Mszą św. została po-
święcona tablica upamiętniająca 
jubileusz oraz wykonane prace.

– To dzieło kosztowało nas 
wiele wysiłku – wyjaśnia pro-
boszcz ks. Jan Butryn. Prace, przy 
dużym wsparciu finansowym Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, wykonano w ciągu 
roku. Wierzymy, że było to moż-
liwe dzięki wstawiennictwu ks. 
inf. Marcina Popiela – dodaje pro-
boszcz.

Ks. Popiela był długoletnim 
proboszczem parafii. Zmarł w ro-
ku 1991 w opinii świętości. Jego 
imię nosi powstałe trzy lata te-
mu Liceum Katolickie. Podczas 
Mszy św., uczniowie rozpoczy-
nający naukę w tej szkole, złoży-
li swoje przyrzeczenia.

– Pisana przez Was dalsza hi-
storia parafii niech będzie podob-
na do tej, którą uformował dzi-
siejszy patron św. Mikołaj – mó-
wił młodym biskup. MISZA

Udowodnili, że wszyscy jesteśmy równi

Niezwykli aktorzy
Niezwykły prezent mikołajkowy 
dla mieszkańców miasta 
przygotowali podopieczni Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjnego 
„Radość Życia” dla Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnej  
w Sandomierzu. 

5 grudnia na deskach Domu 
Katolickiego wystawili spektakl 
pod tytułem „Rękawiczki królo-
wej Jadwigi”. Przedstawienie by-
ło ukoronowaniem siedmiomie-
sięcznej pracy dzieci i ich doro-
słych przewodników po świecie 
sztuki: reżysera Andrzeja Wilgo-
sza oraz autora scenografii An-
drzeja Karwata. Sceniczna ada-
ptacja legendy o polskiej królo-
wej została przygotowana w ra-
mach warsztatów artystycznych 
o tej samej nazwie, sfinansowa-
nych przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. 
Projekt przygotowało i zrealizo-
wało Stowarzyszenie „Dobrze, 
że jesteś”. 

– Zajęcia artystyczne są 
świetną formą rehabilitacji. Dzie-
ci bardzo je przeżywają, pilnie 
się przygotowują. W szkole – w 
klasach integracyjnych – dzieci 
niepełnosprawne realizują nor-
malny program edukacyjny, ale 
działań o charakterze artystycz-
nym tam nie ma. Mamy nadzie-
ję, że spektakl, który koszto-
wał zarówno dzieci, jak i doro-

słych bardzo wiele pra-
cy, uda nam się pokazać 
jeszcze nieraz i zwró-
cić uwagę na artystycz-
ne potrzeby i zdolno-
ści niepełnosprawnych 
– mówi sekretarz Sto-
warzyszenia „Dobrze, 
że jesteś” Katarzyna Zioło.

Warsztaty teatralne rozpo-
częły się w kwietniu. Prowadził 
je aktor i instruktor teatralny An-
drzej Wilgosz, który napisał sce-
nariusz „Rękawiczek królowej Ja-
dwigi”.

– Nie miałem żadnego do-
świadczenia pracy z dziećmi 
upośledzonymi. Bardzo zasko-
czyły mnie swoją autentyczno-
ścią, spontanicznością i dzię-
ki temu udało mi się nawią-
zać z nimi kontakt emocjonal-

ny – mówi Andrzej Wil-
gosz. 

– Pracowałem z tymi 
dziećmi rok temu przy 
innym projekcie. Postę-
py, które poczyniły od 
tego czasu, są znako-
mite – zauważa artysta 

plastyk Andrzej Karwat.
Aby dobrze przygotować się 

do roli aktora, uczniowie ośrod-
ka pojechali do Kielc, by w Te-
atrze im. Stefana Żeromskiego 
poznać rzemiosło aktorskie od 
kulis. Autorzy spektaklu mają na-
dzieję, że to nie koniec teatral-
nej przygody. W tym kontek-
ście szczególnie brzmią ostatnie 
słowa spektaklu, wypowiedziane 
chórem przez aktorów „Wszyscy 
jesteśmy równi”...

 JOANNA SARWA

Legenda
o królowej 
Jadwidze 
pokazała talenty 
niepełno- 
sprawnych 
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Podłożył dynamit, chcąc ponoć uczcić w ten sposób święto 1 Maja!!!

Magnackie gniazdo
Prezydent Andrzej 

Szlęzak żałuje tylko, 
iż błękitnej krwi dzier-
żawca zmarnował dwa 

lata, nie odnawiając swojej ro-
dzinnej siedziby, która jeszcze 
bardziej popadła w ruinę.

Rozwadów został założo-
ny w 1690 roku przez Gabrie-
la Rozwadowskiego, dziedzica 
kilku okolicznych wsi, na pod-
stawie przywileju wystawione-
go przez króla Jana III Sobie-
skiego. 

Śladów kilkusetletniej hi-
storii Rozwadowa, obecnie już 
dzielnicy Stalowej Woli, szu-
kam w charzewickim parku, 
byłej posiadłości rodziny Lubo-
mirskich. Jeszcze nie tak daw-
no w rozrzuconych po parku 
zabytkowych budowlach miało 
swoją siedzibę państwowe go-
spodarstwo rolne. 

Piętro najważniejszego bu-
dynku, resztki dawnego pała-
cu letniego, zajmują byli pra-
cownicy pegeeru.  Inna bu-
dowla, dawna powozownia, 
jeszcze nie tak dawno zaję-
ta była przez skup surowych 
skór. Mieszkania dla służby na-
tomiast zajmuje teraz Zespół 
Szkół Gastronomicznych. Po-
zostałe obiekty z zabitymi de-
skami oknami czekają na lep-
sze czasy. Asfaltowymi alejka-
mi zaniedbanego parku prze-
chadzają się zakochane pary 
lub podchmieleni tubylcy. 

Niepowetowana  
strata
Historia charzewickiej po-

siadłości Lubomirskich sięga 
1723 roku. Wówczas to Je-
rzy Ignacy Lubomirski, funda-

tor rozwadowskiego klasztoru, 
nabył je od Rozwadowskich. 
Pobudował też pałac letni. Do 
naszych czasów zachowały się 
tylko jego podpiwniczenia. W 
1915 roku pałac został bowiem 
najpierw ograbiony, a później, 
dokładnie 23 czerwca, spalony 
przez wycofujące się za San z 
rejonu Rozwadowa wojska ro-
syjskie. 

W wydanej jeszcze w 1921 
roku książce pt.  „Ruiny Pol-
ski” Tadeusz Szydłowski do-
kładnie opisał, z czego okra-
dziony został pałac letni. Zagi-
nęło wtedy między innymi kil-
kadziesiąt obrazów dawnych 
mistrzów,  w tym Battonie-
go, Pourbusa, Petera van Rin-
ga, Sylwestra, obrazek religij-
ny Pinturicchia, kilkanaście ry-
sunków Matejki, portrety ro-
dzinne, bezcenne meble, ze-
gary, świeczniki, lustra, dużo 
porcelany saskiej (serwis bę-
dący darem Augusta II), krysz-
tałowe puchary i kielich.  Spo-
śród dawnej broni nie odna-
lazła się do dziś buława pol-
na hetmana Hieronima Lubo-
mirskiego spod Chocimia. Z 
archiwum znikły na zawsze 
stare łacińskie i polskie ręko-
pisy z XVII i XVIII wieku, ko-
respondencje Lubomirskich z 
polskimi i zagranicznymi dwo-
rami, dyplomy tytułów, god-
ności i przywilejów nadanych 
rodzinie. 

Zaraz po II wojnie świato-
wej ostała się wprawdzie jedna 
ściana pałacu, ale na początku 
lat 50. ówczesny zarządca tego 
obiektu podłożył pod nią dyna-
mit, chcąc ponoć uczcić w ten 
sposób święto 1 Maja!!!

Ocalałe pamiątki
Lubomirscy nie mieli tyle 

pieniędzy, aby 
odbudować po 
pożarze cały let-
ni pałac; ograni-

Michał Lubomirski-
-Pierre, wnuk 

księcia Jerzego, 
przedwojennego 

właściciela majątku 
w Charzewicach,  

pod dwóch latach 
zrezygnował z dzierżawy 

rodzinnego majątku  
od Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa.
Zespół parkowo-pałacowy 

ma być przejęty  
przez stalowowolski 

samorząd.  

tekst i zdjęcia 
ANDRZEJ CAPIGA

Dawny  
pałac letni
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czyli się tylko do willi, 
w której później mieś-
ciła się dyrekcja pege-
eru. Willę nazwano pa-
łacem gościnnym. 

Do XVIII-wiecznych 
pozostałości po Lubo-
mirskich, oprócz pod-
piwniczenia pod byłym 
pałacem letnim, zali-
czyć można też pię-
trowy dom gospodar-
czy, w którym mieszkała służ-
ba, mieściła się piekarnia i spi-
żarnia. On też został spalony 
przez Rosjan, ale odbudowali 
go Niemcy podczas okupacji. Z 
tego samego okresu pochodzi 
także powozownia. O stulecie 
starsza jest natomiast partero-
wa oficyna z częściowym pod-
daszem, która służyła książęcej 
rodzinie za mieszkanie w okre-
sie międzywojennym. 

Założenie parku związane 
było z osobą księcia Jerzego 
Romana Lubomirskiego (zmarł 
w 1856 roku) i jego żony hra-
bianki Mniszkówny. Hrabian-
ka bardzo się nudziła w rozwa-
dowskiej posiadłości, aby więc 
urozmaicić jej pobyt, książę 
urządził wspaniały ogród. Na 
zachowanych do dziś mapach 

katastralnych dokład-
nie widać każdą ścież-
kę i alejkę. 

Na terenie parku, 
w samym jego rogu, 
jest także kopiec usy-
pany po rzezi galicyj-
skiej. Podobno obok 
niego znajduje się wy-
lot podziemnego kory-
tarza, który biegnie od 
byłego pałacu letnie-

go. Miał o służyć rodzinie ksią-
żęcej jako droga ucieczki na 
wypadek niebezpieczeństwa. 

Ambitne plany
Dwa lata temu grupa specjali-

stów z różnych dziedzin opraco-
wała koncepcję zagospodarowa-
nia zespołu pałacowo-parkowe-
go w Charzewicach. Gdyby mia-
sto przejęło zespół i zagospo-
darowało go zgodnie z tą kon-
cepcją, powstałby ośrodek, jedy-
ny taki w Polsce, który umiejęt-
nie połączyłby ekonomię, kultu-
rę i rekreację. Projekt przewiduje 
między innymi utworzenie cen-
trum integracji różnych dziedzin 
sztuki, nauki i biznesu,  transgra-
nicznego ośrodka współpracy ar-
tystycznej, centrum rekreacji i 

wypoczynku, w tym między in-
nymi ogrodu zapachów (aroma-
terapia),  budowę kopca i  miej-
sca widokowego,  sali koncer-
towej, wykorzystanie kanału ja-
ko drogi wodnej w parku oraz 
wykonanie reprezentacyjnej alei 
dojazdowej do zespołu  pałaco-
wo-parkowego. 

Lucyna Mizera, dyrektor 
Muzeum Regionalnego w Sta-

lowej Woli, podkreśla, iż ewen-
tualna realizacja projektu nie 
powinna zbytnio obciążyć bu-
dżetu miasta. Najlepszą formą 
doprowadzenia go do szczęś-
liwego końca miałoby być za-
warcie porozumienia publicz-
no-prywatnego, efektem któ-
rego w inwestycję zaangażo-
waliby się w dużym stopniu lo-
kalni przedsiębiorcy.  

Podłożył dynamit, chcąc ponoć uczcić w ten sposób święto 1 Maja!!!

Magnackie gniazdo

Michał 
Lubomirski 
zrezygnował 
z dzierżawy 
swojego 
rodzinnego 
majątku
Po prawej:
Niszczejące 
zabudowania 
dworskie

Pod hasłem „Transkultura, ekonomia i rekreacja” chcemy 
stworzyć w Stalowej Woli centrum ekonomii, kultury i 

rekreacji w ramach rewitalizacji zabytkowego kompleksu 
pałacowo-parkowego w dzielnicy Charzewice. Wiąże się 
to ze zmianą funkcji pałacowych obiektów, a w przyszłości 
może nawet całej dzielnicy, nadając im europejski charakter 
oparty jednak na bogatej tradycji wielokulturowości oraz 
przenikaniu się kultury i ekonomii. W pierwszej fazie pro-
jekt, którego realizacja byłaby oparta na funduszach unij-
nych, objąłby kraje transgraniczne, a potem także pozostałe 
kraje europejskie. Jest to proces wieloletni, który w dalszej 
perspektywie ma przyciągnąć inwestorów oraz wybitnych 
przedstawicieli świata sztuki i kultury.

MOIM 
ZDANIEM

LUCYNA MIZERA

dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
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Sandomierskie akcenty na krakowskiej Skałce

Trwa rok wielkich Polaków 
Na krakowskiej Skałce
– w klasztorze ojców paulinów 
28 listopada 2007 r. spotkali się 
polscy teolodzy, bibliści i liturgiści 
na zebraniu Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Teologicznego.

Oprócz środowiska kra-
kowskiego, obecni byli przed-
stawiciele kół PTT z Biel-
ska-Białej, Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, Katowic, Kielc, Ra-
domia, Sandomierza i Tarno-

wa. Sandomierskich teologów 
reprezentował ks. dr Roman B. 
Sieroń, sekretarz naszego koła 
PTT oraz moderator Dzieła Bi-
blijnego im. Jana Pawła II die-
cezji sandomierskiej. Sando-
mierskie koło PTT znane jest 
z organizacji sympozjów na-
ukowych i aktywnej działalno-
ści wydawniczej swoich człon-
ków.

O. prof. A. Napiórkowski 
przypomniał, iż bieżący rok 
jest Rokiem Wielkich Pola-
ków, spoczywających w Pan-

teonie Narodowym na Skałce. 
Zapoczątkował go uroczyście 
22 lutego 2007 r. kard. Stani-
sław Dziwisz. Obchody, obej-
mujące dwa lata, związane są 
z rocznicami takich postaci, 
jak Karol Szymanowski, Win-
centy Pol czy Stanisław Wy-
spiański. Spośród 14 wybit-
nych synów naszej Ojczyzny 
spoczywa tu bardzo związa-
ny z Sandomierzem arcybi-
skup elekt lwowski Jan Dłu-
gosz. Napis na jego sarkofagu 
z piaskowca głosi, iż był kano-

nikiem krakowskim, wiślickim i 
sandomierskim. Niecodzienny-
mi, nowymi duchowymi walo-
rami Skałki są także budowany 
monumentalny Ołtarz Ojczy-
zny, upamiętniający dwa tysiąc-
lecia chrześcijaństwa, a także 
niezwykle wymowny i wzru-
szający pomnik Papieża Pola-
ka „siedzącego na schodach” 
obok papieskiego tronu, przy-
pominający wizytę Jana Pa-
wła II na krakowskiej Skałce 
8 czerwca 1979 r.

KS. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ

Remont przynosi zaskakujące odkrycia

Unikatowe malowidła
W prezbiterium kościoła pod 
wezwaniem św. Bartłomieja w 
Staszowie, gdzie obecnie trwa-
ją prace remontowe, odkry-
te zostały malowidła ścienne. 
Prawdopodobnie pochodzą 
one z przełomu XV i XVI w. 

Po dokładnym zbadaniu 
ich przez konserwatora zabyt-
ków będzie można o nich po-
wiedzieć coś więcej. Na dziś 
wstępnie ocenia się, iż są one 
unikatowe w skali całego kraju. 
Jedno z malowideł, usytuowa-
ne tuż za głównym ołtarzem, 
przedstawia postać św. Bartło-
mieja, apostoła, męczennika – 
patrona parafii. Na ścianie wi-
doczna jest postać Świętego, 
ale bez twarzy i skó-
ry. Tę św. Bartłomiej z 
kolei trzyma na kiju z 
wiszącą u dołu swoją 
twarzą. Według wielu 
starożytnych pisarzy, 
św. Bartłomiej głosił 

Ewangelię w najbardziej bar-
barzyńskich krajach na Wscho-
dzie. Tam poniósł śmierć mę-
czeńską przez obdarcie ze skó-
ry. Wizerunek św. Bartłomieja i 
jego męczeńską śmierć utrwa-
lono na ścianach staszowskiej 
świątyni i prawdopodobnie 
eksponowano do XVII w., czy-
li do czasu wybudowania no-
wego ołtarza, który przysło-
nił malowidło. Przypuszcza się 
również, że fresk z postacią 
św. Bartłomieja mógł być częś-
cią pierwotnego ołtarza.

W prezbiterium świąty-
ni trwają prace przy odnawia-
niu najdawniejszych i najstar-
szych zdobień kościoła oraz oł-
tarza głównego. Ciekawostką 

są również inne odkry-
te freski, jak choćby z 
postacią św. Leonarda. 
Po zakończonej reno-
wacji malowidła mają 
zostać udostępnione. 

AGATA BAZAK

Odznaczenia dla dziewięciu sybiraków

Z Bogiem przez Sybir

– Na tej uroczystości powró-
ciły wspomnienia z zesłania na 
Sybir. Boli mnie, że nie ma tutaj 
młodych obywateli. Że nie sły-
szą naszych opowiadań o cięż-
kiej drodze, jaką przeszliśmy 
w imię narodu – powiedział 
sybirak Józef Mendzela.

W Stalowej Woli dziewięć 
osób otrzymało Krzyż Zesłań-
ców Sybiru. Wręczył je wice-
prezydent Franciszek Zabo-
rowski. Krzyże otrzymali Wik-
toria Popek, Józef Momot, Jó-
zef Mendzela, Janina Tokarz, 
Emilia Krzal, Waldemar Górski, 

Zofia Wierzbińska, Franciszek 
Zdanowski i Walenty Wołoćko.

Oprócz wzruszenia pad-
ły gorzkie słowa pod adresem 
tych, którzy zbyt wolno przy-
dzielają sybirakom odznacze-
nia. Wielu z nich nie dożywa 
ceremonii otrzymania Krzyża.

Sybiracy wspominali o po-
koleniach Polaków, którzy w 
okresie zaborów trafiali na Sy-
bir, i o żołnierzach Armii Kra-
jowej i organizacji niepodle-
głościowych, których po woj-
nie wydawały Związkowi Ra-
dzieckiemu władze Polski Lu-
dowej. RD

Katarzyna 
z Akademii 
Sztuk Pięknych 
w Krakowie 
pokazuje 
odkryte freski

Wiceprezydent Franciszek Zaborowski odznacza Józefa Mendzela
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P isałem już o specyfice naszego regionu (szczególnie 
powiatów stalowowolskiego i niżańskiego), polega-

jącej na niespotykanej w innych częściach kraju – chyba 
oprócz Podhala – wielkiej emigracji zarobkowej do USA. 
Przedświąteczny list od przyjaciela z Ameryki uświadomił 
mi, jak trudno zaadaptować się ludziom w średnim wieku w 
nowej rzeczywistości. Dzisiaj, o czym przypomniał mi w ko-
respondencji, te wyjazdy przestały być opłacalne nie tylko z 
powodu rekordowo niskiego kursu dolara. Są również obar-
czone ryzykiem deportacji tych, którzy nie mają tzw. zie-
lonej karty lub samowolnie przedłużyli pobyt turystyczny. 
Opisał mi dość marny los rodaka, który został przez służby 
imigracyjne przyłapany na pracy bez zezwolenia i po krót-
kim pobycie w areszcie, chyba nawet w tym samym ubraniu 
roboczym, wyrzucony do Polski.

Piszę o emigrantach z powodu nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia. Nikt chyba nie jest w stanie osza-

cować, ilu młodych Polaków nie przyjedzie w tym pięknym 
okresie do rodzinnych domów. Nie tylko z Ameryki, bo tam 
już młodzież na krótkotrwały zarobek wybiera się rzadko 
(może tylko studenci…), ale z Anglii, Irlandii, Niemiec czy 
Hiszpanii. Ilu z nich przesiedzi Wigilię samotnie lub w gro-
nie najbliższych kolegów, myśląc nie tylko o rodzinie, ale też 
o zapowiadanym cudzie gospodarczym? Oni naprawdę wie-
rzą, że ostatnie przetasowania polityczne pozwolą im w koń-
cu wrócić do domu bez Urzędu Skarbowego na karku, w je-
den dzień zarejestrować firmę, a później godnie i uczciwie 
zarabiać, płacąc przy tym niskie podatki. Brzmi to jak baj-
ka, ale wiele osób przebywających w starych krajach Unii 
Europejskiej przyjmuje głośne deklaracje rządzących za do-
brą monetę. 

Idobrze, niech Polacy mają nadzieję, niech wierzą, że tu 
może być lepiej. Jeśli młodzi emigranci zarobkowi stracą 

nadzieję na pozytywne zmiany w kraju, to czeka nas nie-
wesoła przyszłość – znowu, jak w drugiej połowie lat 80. 
ubiegłego wieku, stracimy setki tysięcy ludzi zaradnych, od-
ważnych i samodzielnych. A wiem, o czym piszę, ponieważ 
dwaj moi koledzy spod Ulanowa właśnie w tamtym czasie 
uciekli z Polski i są już obywatelami Kanady. (Syn jednego z 
nich jest nawet kanadyjskim policjantem). Dzisiaj w żadnym 
wypadku nie może nastąpić powtórzenie katastrofy spo-
łecznej z lat 1985–1989. Choćby z tego powodu, że obecna 
sytuacja Polski – wewnętrzna i międzynarodowa – jest nie-
porównywalna z okresem agonii komunizmu i towarzyszą-
cej jej zapaści ekonomicznej.

Los młodych emigrantów leży jednak w rękach nowego 
rządu. Mam na to dowód – córka, która była w Irlandii w 

okresie wakacyjnym, spotkała nielicznych rówieśników de-
klarujących chęć pozostania na wyspie na dłuższy czas lub 
na stałe. Zdecydowana większość myśli o powrocie, zbiera 
pieniądze na mieszkanie, samochód lub samodzielną działal-
ność gospodarczą. I cierpliwie czeka…

Młodzież czeka


KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Śpiewali i recytowali utwory patriotyczne

Puchar od ministra 
obrony

Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 11 im. Szarych Szeregów w 
Stalowej Woli zajęła pierwsze 
miejsce w ogólnopolskim 
konkursie „Z pieśnią i wierszem 
przez dzieje oręża polskiego”. 

Jedenastka otrzymała pu-
char Ministra Obrony Narodo-
wej. 

Konkurs zorganizował Za-
rząd Główny Związku Ofice-
rów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej. Adresowany 
był do szkół mających 
za patrona marszał-
ka Józefa Piłsudskie-
go oraz szkół współ-
pracujących ze Związ-

kiem Oficerów Rzeczpospoli-
tej Polskiej.

Na program Jedenastki zło-
żyły się pieśni żołnierskie i 
patriotyczne oraz poezja pa-
triotyczna i wojskowa. Pro-
gram przygotowali recytato-
rzy z klas oraz chóry „Ma-
ły Cantus”, „Puellarum Can-
tus” i zespół chłopięcy z klas 
chóralnych. W przygotowanie 
programu artystycznego zaan-
gażowały się Lidia Gołębiow-
ska, Katarzyna Pisera, Barba-
ra Hałys i Ewa Konieczny, a na-

grał na wideo Wacław 
Hałaj. 

Do konkursu 
przystąpiło aż 128 
szkół z całej Polski.
 RD

Parafia pw. Świętego Józefa w Nisku
łączy się w żalu i refleksji nad doczesnym przemijaniem

z ks. prał. Marianem Balickim,
naszym proboszczem, po śmierci

MATKI

ŚP. JANINY BALICKIEJ 
Zapewniamy o modlitewnej pamięci

 N E K R O L O G 

Młodzi 
„piłsudczycy” 
tłumnie okazali 
patriotyzm 
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Duże, zadbane boisko, 
plac zabaw, świetlica oraz 
pracownia komputerowa. 
To wszystko mają do 
swojej dyspozycji chłopcy 
ze Specjalnego Ośrodka 
Wychowawczego nr 2 w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, 
prowadzonego przez 
siostry franciszkanki 
Rodziny Maryi.

Ale najważniejsza 
jest ciepła, serdeczna, 
domowa atmosfera, wy-
pełniająca ośrodek, któ-
ry przez większą część 
roku dla przebywają-
cych tu chłopców jest 
domem.

– W chwili obec-
nej przebywa u nas 30 
chłopców, zaś w Ośrod-
ku nr 1 w Denkowie, 
przeznaczonym tylko 
dla dziewcząt, też ok. 
30 podopiecznych – in-
formuje s. Wanda Miki-
cka, dyrektorka Ośrod-
ka.

Zaczęło się 80 lat 
temu
– W tym roku ma-

my podwójny jubileusz 
– mówi s. Wanda Miki-
cka. – 150 lat założe-
nia naszego zgromadze-
nia przez bł. Zygmun-
ta Szczęsnego Felińskie-
go i 80 lat obecności 
w Ostrowcu Świętokrzy-
skim – mówi s. Bogusła-
wa Czyrka, jedna z wy-
chowawczyń. – Z inicja-
tywy ówczesnego pro-
boszcza parafii św. Mi-
chała, ks. Wacława Wo-

deckiego, oddano zgro-
madzeniu Schronisko 
dla dzieci przy ul. Sło-
wackiego.

Dokładnie 23 grud-
nia minie 80 lat, jak za-
początkowały pracę wy-
chowawczą – kontynu-
owaną do dzisiaj – trzy 
siostry: Aniela Stabry-
ła, Maria Wierzbicka i 
Rozalia Muszyńska. Sio-
stry roztoczyły opiekę 
nad 23 dziećmi – dziew-
czynkami i chłopcami. 
W 1945 r. chłopcy zo-
stali przeniesieni do Za-
kładu Opiekuńczego dla 
Sierot na Piaski 21, a 
Sierociniec przemiano-
wano na Dom Dziecka.

Historia domu na 
Piaskach zaczęła się w 
1937 r. od Ochronki dla 
dzieci pracowników tu-
tejszej huty. W czasie 
wojny schronienie znaj-
dowały tu sieroty, dzieci 
wysiedlonych rodziców, 

a od stycznia 1940 r. 
siostry prowadziły rów-
nocześnie Zakład Opie-
kuńczy dla Starców, zli-
kwidowany ostatecznie 
4 lata później. W tym sa-
mym 1944 r. Powiatowa 
Rada Opiekuńcza zaczę-
ła kierować tu samych 
chłopców.

– Tak powstał Zakład 
Opiekuńczy dla Sierot 
na Piaskach – mówi s. 
Bogusława. – Pierwszą 
wychowawczynią zo-
stała s. Seweryna Koch-
ner – dodaje. Po okre-
sie licznych przemian 
nazwy, jak i kompeten-
cji, ostatecznie w 1994 
r. został powołany Spe-
cjalny Ośrodek Wycho-
wawczy nr 2.

Nasz dom
– To nasz drugi dom 

– stwierdzają chłopcy 
podczas rozmowy na 

placu zabaw. – A siostry 
są bardzo, bardzo faj-
ne! Ale też nie popusz-
czają i każą się uczyć. 
Codziennie o godz. 15 
chłopcy zasiadają wraz 
ze swoimi wychowaw-
czyniami do odrabiania 
lekcji.

– Nasze dzieci 
uczęszczają do Zespołu 
Szkół Specjalnych na ul. 
Iłżeckiej albo do Ośrod-
ka Szkolno-Wychowaw-
czego przy ul. Gulińskie-
go – informuje s. Wan-
da Mikicka. – Możli-
wość nauki w tych pla-
cówkach dla większości 
z nich to idealne wyj-
ście. Mamy paru chłop-
ców, którzy uczyli się 
w klasach integracyj-
nych, ale to rozwiąza-
nie okazało się porażką. 
W obecnych szkołach są 
gwiazdami, najlepszymi 
uczniami, otrzymujący-
mi piątki i szóstki. Czu-
ją się dowartościowani, 
szczęśliwi, uwierzyli we 
własne siły i siebie – do-
daje z nieskrywaną ra-
dością siostra dyrektor.

By chłopcy czuli się 
jak w domu, a jedno-
cześnie uczyli się odpo-
wiedzialności, pracują, 
pełniąc dyżury, w cza-
sie których na ich bar-
kach spoczywa na przy-
kład sprzątnie stołów w 
jadalni po posiłkach.

Ale oprócz obowiąz-
ków, chłopcy mają za-
pewniane także rozryw-
ki. Najbardziej oczeki-
wane są wycieczki oraz 
rajdy, organizowane 
wspólnie z miejscowym 
Polskim Towarzystwem 
Turystyczno-Krajoznaw-
czym. – Wycieczki są za-
zwyczaj dwu- lub trzy-
dniowe, ale zdarzały się 
też tygodniowe – mówi 
s. Bogusława – wszyst-
ko zależy od trasy, któ-
rą sobie ustalimy.

Pokrzywdzeni 
przez los
– Trafiają do nas 

chłopcy z różnym 
stopniem upośledze-
nia umysłowego, więk-
szość dotknięta jest 
lekkim stopniem – mó-
wi s. Wanda Mikicka. 
– Wszyscy podopieczni 
pochodzą z wojewódz-
twa świętokrzyskiego, 
głównie z okolicznych 
miejscowości, ale są też 
dzieci z Kielc, Końskich. 
Ośrodek działa na za-
sadzie internatu, stąd 
w okresie świąt, zwykle 
gwarny, tętniący życiem 
dom, opanowuje spo-
kój i cisza. Chłopcy wy-
jeżdżają do swoich ro-
dzin, także na weeken-
dy, zazwyczaj co 2 lub 
3 tygodnie.

MARTA WOYNAROWSKA

PANORAMA ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim

Domowe ciepło
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Ulubionym miejscem 
spędzania wolnego czasu 
przez chłopców jest plac 
zabaw


