
G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

30 grudnia 2007

I

SANDOMIERSKI
30 grudnia 2007  nr 52/692

Tradycyjne spotkanie opłatkowe 
w Muzeum Diecezjalnym 
w Sandomierzu miało w tym 
roku wyjątkowy charakter: stało 
się także okazją do świętowania 
dwóch rocznic.

Minęło bowiem 105 lat od 
założenia muzeum i 70 lat od 
przeniesienia zbiorów do Do-
mu Długosza. Uroczystości, w 
której udział wzięli przyjacie-
le muzeum, przewodniczył pa-
sterz diecezji sandomierskiej. 
– Wsłuchajmy się w głos anio-
łów w Betlejem i zobaczmy, ko-
go podrywają do czynu – mó-
wił bp Andrzej Dzięga. – Nie-
zwykle silnie tkwią mi w sercu 
słowa „Pokój ludziom dobrej 
woli!”. Śpiew aniołów przypo-
mina o odwiecznym wyborze: 
być człowiekiem dobrej woli 
albo nim nie być. Przekazując 
drugiemu ten biały chleb, nie 
bój się otworzyć serca na do-
bro i piękno, które Bóg w cie-
bie wszczepił, a które chce, byś 
przekazywał innym.

Opłatkowemu spot-
kaniu towarzyszyła pre-
zentacja wydanej przez
muzeum wspólnie z 
Wydawnictwem Diece-
zjalnym w Sandomie-
rzu książki założyciela 
muzeum ks. Józefa Ro-
kosznego „Święte pamiątki San-
domierza” z 1902 r. Prezenta-
cji książki dokonał Krzysztof Bu-
rek. Dyrektor Muzeum ks. An-
drzej Rusak, dziękując wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
jej wydania, nie krył wzrusze-

nia. – W pierwszych la-
tach kapłaństwa, kiedy 
zafascynowałem się po-
stacią ks. Rokosznego, 
nie wiedziałem, że będę 
służyć ludziom w miej-
scu tak mu bliskim. Bar-
dzo się cieszę, że zrea-

lizowała się towarzysząca mi od 
tamtych czasów myśl o ukazaniu 
na nowo tej wspaniałej postaci. – 
Co ważne, wzbogaciliśmy to wy-
danie fotografiami dawnego San-
domierza – podkreślała kustosz 
Urszula Stępień. JOANNA SARWA
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Wśród 
zaproszonych 
gości znalazł 
się kasztelan 
Rycerstwa Ziemi 
Sandomierskiej 
Karol Bury

Było świątecznie i jubileuszowo

Opłatek w Domu Długosza
Rok 2007 powoli prze-

chodzi już do historii. 
Jaki był? Z pewnością każ-
dy z nas, na bazie swoich 
osobistych przeżyć, udzie-
liłby innej odpowiedzi. 
Faktem jest jednak, że w 
czasie tych 365 dni wiele 
się wydarzyło nie tylko w 
naszym życiu osobistym, 
ale także i społecznym. W 
bieżącym numerze doko-
naliśmy próby podsumo-
wania najważniejszych 
wydarzeń z terenu naszej 
diecezji. O tym, co istotne-
go dokonało się w diecezji 
sandomierskiej w gospo-
darce, życiu religijnym i 
kulturze, mogą Państwo 
przeczytać w artykule na 
stronach IV i V. 

ZA TYDZIEŃ

  O MIESZKAŃCU STALOWEJ WOLI, 
który przewędrował bezdroża 
Ameryki Południowej

Przełom roku to bardzo dobra oka-
zja do robienia różnorakich posta-

nowień. Brylują w tym przede wszyst-
kim Amerykanie. Polacy również zaklina-
ją się, czego to nie zmienią w swoim ży-
ciu: schudną, zaczną prowadzić aktywny 
tryb życia, pogodzą się z sąsiadem, a na-
wet pokochają teściową! W Nowym Roku 
szybko o wszystkim zapominają, gdyż do-
trzymanie obietnic wymaga jednak nieco 
fatygi. Może więc zrezygnować z takich 

papierowych rezolucji i 
po prostu robić swoje? 
Człowiecza natura wy-
maga jednakże ciągłego 
dowartościowania. Jeżeli 
noworoczne postano-
wienia pomogą niektó-
rym z nas stać się lepszy-
mi, to może ta gra warta 
jest świeczki?  AC

Sylwestrowa 
zabawa 
na Rynku 
w Nisku 
przyciąga 
wszystkie 
pokolenia 
mieszkańców, 
głównie dzieci
i młodzież
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NOWOROCZNE REZOLUCJE

KS. MICHAŁ SZAWAN
redaktor wydania
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Tablica dla biskupa
NOWA SŁUPIA. W kościele 
parafialnym pw. św. Wawrzyńca 
odsłonięta została tablica ku czci 
bp. Franciszka Jopa, który 110 
lat temu urodził się w Starej 
Słupi. Biskup Jop był współkon-
sekratorem Karola Wojtyły na 

biskupa, uczestnikiem Soboru 
Watykańskiego II, należał do 
Papieskiej Komisji Liturgicznej. 
Pamiątkową tablicę poświęcił 
bp Marian Zimałek, a odsłonił ją  
o. Jan Jop, oblat Maryi Nie-
pokalanej, bratanek bp. Jopa.

Poetyckie zamyślenia
SANDOMIERZ. Już po raz 
ósmy w Wyższym Seminarium 
Duchownym z inspiracji ks. 
prałata Wiesława Wilka odby-
ła się Wieczornica Poetycka. 
Tegoroczne zamyślenia nosi-
ły tytuł „Wadzenia serdeczne”. 
Autorem scenariusza, którego 
treścią była poezja religijna, 

stawiająca trudne pytania, by-
ła Grażyna Milarska. Recytację 
wierszy przeplatał śpiew psal-
mów w wykonaniu alumnów 
naszego seminarium. W wie-
czornicy uczestniczyli człon-
kowie sandomierskiego Klubu 
Inteligencji Katolickiej oraz ich 
sympatycy.

ULANÓW. III Powiatowy 
Konkurs Szopek Bożonaro-
dzeniowych odbył się w 
Ulanowie. Konkurs został ro-
zegrany w czterech katego-
riach. Laureatem pierwszej 
(uczestnicy do 10 lat) została 
Dominika Rostek (Zespół Szkół 
w Pysznicy). Wśród nieco star-
szych uczestników (11–14 lat) 
najładniejsze szopki wykona-
li Damian Pętlicki i Mateusz 
Hasiak (ZS w Kłyżowie). W ka-
tegorii trzeciej (15–19 lat) wy-
grał Mariusz Ozdoba (ZS w 
Pysznicy). Kacper, Magdalena i 
Klaudia Sroka (ZS w Pysznicy) 
wygrali natomiast kategorię 
rodzinną. Nagrody zwycięz-
com wręczali starosta niżański 
Władysław Pracoń oraz bur-

mistrz Ulanowa Andrzej Bąk. 
Konkursowi towarzyszyła wy-
stawa „RPA w obiektywie mi-
sjonarza”, przygotowana przez 
szkolny wolontariat, oraz au-
kcja szopek na rzecz misji.

Jubileuszowe wydawnictwa

Najładniejsze szopki
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SANDOMIERZ. W czwar-
tek 20 grudnia w Wyższym 
Seminarium Duchownym od-
była się uroczystość wręcze-
nia „Studiów Sandomierskich”, 
dedykowanych bp. Edwardowi 
Frankowskiemu z okazji 70. 
rocznicy urodzin i 15. roczni-
cy pracy duszpasterskiej w die-
cezji sandomierskiej. Dokonał 
tego bp Andrzej Dzięga, or-

dynariusz diecezji sandomier-
skiej. Okolicznościowy wy-
kład o represjach Służby 
Bezpieczeństwa wobec bp. 
Edwarda Frankowskiego wygło-
sił ks. dr hab. Bogdan Stanaszek. 
Ponadto została zaprezento-
wana książka jego autorstwa 
pt. „Zdecydowany przeciwnik 
ustroju… Władze PRL wobec 
ks. Edwarda Frankowskiego”.

Poetyckie zamyślenia w sandomierskim seminarium
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Magdalena Sroka obok swojej 
szopki

Małe pieniądze, duży strajk
STALOWA WOLA. Pielęg- 
niarki ze szpitala w Stalowej 
Woli upomniały się o większe 
pensje. 17 grudnia na dwie go-
dziny odeszły od łóżek pacjen-
tów. To efekt fiaska rozmów z 
dyrektorem, który chce im dać 
podwyżki mniejsze od oczeki-
wanych. W strajku ostrzegaw-
czym udział wzięło około trzy-

sta osób. Był to największy strajk 
pielęgniarek w historii szpitala. 
Pielęgniarki domagają się pod-
wyżek pensji o 750 zł. To poło-
wa podwyżek, jakie wywalczyli 
dla siebie lekarze przed dwoma 
miesiącami. Dyrekcja jest skłon-
na dać pielęgniarkom po 350 zł 
za listopad i grudzień. Nie zgo-
dziły się na to.

Strajkujące pielęgniarki stały przez blisko dwie godziny w korytarzu szpitala
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Serdeczności na wieczerzy
STALOWA WOLA. W sie-
dzibie Cechu Rzemieślników 
i Przedsiębiorców w Stalowej 
Woli zorganizowana zo-
stała wieczerza wigilijna. 
Przybył kwiat rzemieślni-
ków ze Stalowej Woli i Niska 
oraz władze z obu powiatów. 
Gościem wieczoru był dusz-

pasterz diecezjalny rzemieśl-
ników ks. Krzysztof Rusiecki. 
Pobłogosławił opłatki, prze-
czytał fragment Nowego 
Testamentu o narodzinach 
Jezusa. A po odśpiewaniu ko-
lędy wszyscy rzucili się sobie 
w ramiona i połamali opłat-
kami.

Łamią się opłatkiem starszy Cechu Antoni Kłosowski 
i zastępca starszego Witold Habuda
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Ku istocie rzeczy

MAŁŻEŃSTWO
Nie da się zro-
zumieć sakra-
mentalnego mał-
żeństwa ani żyć 
w nim prawdzi-
wie, jeśli ludzie 
nie wiążą się jed-
nocześnie na sta-

łe z Chrystusem obecnym w 
Eucharystii. I tu się zaczyna 
dramat – albo odchodzenia 
(te straszliwe statystyki roz-
wodów, separacji, rozdarć!), al-
bo bolesnej wegetacji małżon-
ków i rodziców, którzy rozbi-
li jedność i tylko dla zachowa-
nia pozorów utrzymują status 
małżeński, nie chcąc gorszyć 
ani środowiska, ani własnych 
dzieci. Kto chce zrozumieć 
małżeństwo w jego najgłęb-
szej istocie, jaką Bóg zaplano-
wał dla mężczyzny i kobiety, 
aby byli razem, musi sięgnąć 
do tej bazy, tej warstwy, któ-
rą tworzą sakramenty inicjacji 
chrześcijańskiej, chrzest, bierz-
mowanie i właśnie Eucharystia 
poprzedzana sakramentem 
pokuty. Wszystkie sakramenty 
powiązane ze sobą stanowią 
dopiero tło sakramentu mał-
żeństwa. Tajemnica to wielka 
– powiedział Paweł w Liście 
do Efezjan.
Zauważmy, że istotą sakra-
mentu małżeństwa jest jego 
nierozerwalność. Co Bóg złą-
czył, człowiek niech nie roz-
dziela. To właśnie w momen-
cie zawierania małżeństwa, 
które wyraża ruch mężczyzny 
ku kobiecie i kobiety ku męż-
czyźnie, ich ludzka miłość, 
eros, zostaje dopełniona mi-
łością Chrystusa, który umarł 
dla ludzi, aby ludzie mogli 
uczestniczyć w Jego miłości. Z 
tego związku rodzą się dzie-
ci, wobec których pierwszym 
obowiązkiem rodziców jest 
przekazać wiarę. Taką samą 
wiarę, jaką oni mają. I nie wol-
no rozrywać tej więzi. Kto ro-
zedrze więź między mężczy-
zną a kobietą, między mężem 
a żoną, ten równocześnie ro-
zedrze więź między Ciałem a 
Głową. Wtedy wszystko jest 
martwe.

BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI 

Zagrożona starówka sandomierska

Batalia o wzgórze
Zalane sale Podziemnej 
Trasy Turystycznej i znacznych 
rozmiarów wykop w ulicy 
i chodniku to efekt awarii 
wodociągu na sandomierskim 
rynku.

Wyciek wody jako pierwsi 
zauważyli przewodnicy z san-
domierskiego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego, którzy ob-
sługują podziemną trasę. W 
sukurs przewodnikom przyszli 
strażacy z Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej, którzy dzięki spe-
cjalistycznemu sprzętowi wy-
pompowali wodę z zalanych 
pomieszczeń. Okazało się, iż 
pękła rura biegnąca pod na-
wierzchnią rynku usytuowana 
naprzeciw siedziby Muzeum 
Ruchu Ludowego, obok zabyt-
kowej kamienicy Oleśnickich. 

Sytuacja opanowana
– Zniszczona rura została 

zastąpiona nową – informuje 
Edward Paszkiewicz, długoletni 
inspektor nadzoru robót górni-
czych i jednocześnie projektant 
Podziemnej Trasy Turystycznej, 
obecnie konsultant. – Kilka dni 
temu wykonaliśmy wspólnie z 
pracownikami Zakładu Remon-
towo-Budowlanego „Kopland” 
z Opatowa dwanaście nawier-
ceń metodą przedmuchową i 
okazało się, iż nie doszło do po-
wstania jakichś większych jam. 
Ale za to grunt jest bardzo moc-
no nawodniony, to wręcz błoto 
– dodaje. Po wybraniu nawod-
nionego lessu, wykop zostanie 
zasypany lessem wymieszanym 
z cementem. – Większą część 
powierzchni, leżącą w pobli-
żu kamienicy, będziemy ubijać 
ręcznie. To, co leży w obrębie 
ulicy – mechanicznie – mówi je-
den z pracujących przy wykopie 
górników. Jak twierdzi inż. Pasz-
kiewicz, ekspertyzy fundamen-
tów kamienic położonych w po-
bliżu miejsca awarii są zbędne. 

– Budynki mają odno-
wione głębokie funda-
menty – mówi Edward 
Paszkiewicz – więc nic 
im nie grozi, podobnie 
jak Trasie Turystycznej. 
Wycieki wody do tra-
sy zdarzały się już wie-
lokrotnie. Cóż, taka już jest na-
tura wody i podłoża lessowe-
go – dodaje. – Koniec prac w 
tym miejscu przewidujemy oko-
ło połowy stycznia przyszłego 
roku – informuje Krzysztof Key-
ha, właściciel „Koplandu” – na-
turalnie jeśli nie wystąpią jakieś 
niespodzianki.

Ciągłą walka 
Lata 60. ubiegłego stulecia 

to czas największej bodaj kata-
strofy, jaka dotknęła Wzgórze 
Staromiejskie. Zniszczeniu uległa 
część domów stojących na samej 
skarpie. – Sandomierskie wzgó-
rza zbudowane są z lessu posa-
dowionego na łupkach kambryj-
skich, który jest podłożem wy-
soce niestabilnym, bardzo łatwo 
ulegającym wypłukiwaniu przez 
wodę – stwierdza Tomasz Bier-
nicki z sandomierskiej Pracow-
ni Instytutu Archeologii i Etno-
logii Polskiej Akademii Nauk. – 
Less jest skałą wytrzymałą, gdy 
jest suchy. Pod wpływem wody, 
wypłukującej wapń wiążący zia-
renka lessu, zamienia się w bło-
to. Stąd tak często pojawiające 
się w Sandomierzu zapadliska. 
W latach 60. i późniejszych krą-
żyły po Sandomierzu dowcipy na 

temat zapadających się 
chodników – opowiada 
Tomasz Biernicki. – Pe-
wien mężczyzna pod-
szedł do kiosku i popro-
sił o gazetę – przytacza 
jeden z nich. – Kioskar-
ka sięgnęła po nią, od-

wróciła się, a tu przed okienkiem 
pusto. Wychyliła się, i co się oka-
zało? Że człowiek zapadł się pod 
ziemię.

W latach 70. XX wieku ura-
towano Wzgórze Staromiej-
skie, wzmacniając skarpę. – 
Opasano ją, można tak nazwać, 
betonową kratownicą, umiesz-
czoną pod powierzchnią grun-
tu – mówi Tomasz Biernicki.

Obecne problemy powodu-
je stara, zużyta sieć wodocią-
gowa, która co jakiś czas pęka, 
oraz zły system odprowadzania 
wody na Starym Mieście. Wła-
dze miasta posiadają opraco-
wany projekt „Ochrona i zabez-
pieczenie Wzgórza Staromiej-
skiego”. Koszt jego realizacji to 
ok. 11 mln euro. Niestety, dla 
sandomierskiego samorządu to 
ogromny wydatek, dlatego, jak 
informował już burmistrz Jerzy 
Borowski, wystąpił do Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego o dofinansowanie z 
programu „Infrastruktura i Śro-
dowisko”. 

Należy mieć nadzieję, iż 
ostatnie wydarzenia na Starym 
Mieście przyspieszą podjęcie 
pozytywnej dla Sandomierza 
decyzji ministerstwa.

MARTA WOYNAROWSKA

Mgr inż. Edward 
Paszkiewicz 
pokazuje małą 
jamę powstałą 
po awarii sieci 
wodociągowej
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Mimo iż dla więk-
szej przejrzystości 
potraktowaliśmy je 
osobno, wszystkie 

trzy na co dzień wzajemnie się 
uzupełniają i przenikają. Nasza 
ocena i wybór są oczywiście 
subiektywne, ale mamy nadzie-
ję, że sprawiedliwe.

Łyżka dziegciu
Mijający rok był dla gospo-

darki naszego regionu w mia-
rę pomyślny. Przede wszystkim 
bardzo dużo budowaliśmy za 
unijne pieniądze, głównie dro-
gi, ulice, ronda, mosty i wia-
dukty. Taką sztandarową inwe-
stycją była z pewnością moder-
nizacja trasy krajowej na odcin-
ku Stalowa Wola–Tarnobrzeg, 
w tym budowa mostu na Łęgu 
w Jamnicy. Zarząd Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Rzeszowie 
wydał na ten cel 23,2 mln zło-
tych (w najbliższym czasie pla-
nowany jest remont wiaduktu 
w Stalowej Woli).

Sukcesem, powiązanym z 
jubileuszem dziesięciolecia 

działalności, kończy 2007 rok 
także Tarnobrzeska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna. Obecnie 
na jej obszarze funkcjonuje już 
blisko 150 firm dających za-
trudnienie prawie 17 tysiącom 
osób. Wkrótce w Tarnobrze-
gu-Machowie zbudowane zo-
staną dwie duże sale produk-
cyjne, każda o powierzchni 2 
tys. mkw. Podniesiony zosta-
nie również standard gastrono-
miczno-hotelarskiego zaplecza 
strefy – zamku w Baranowie 
Sandomierskim – oraz urzą-
dzone pole golfowe. 

Na uwagę zasługuje też, dzia-
łający w ramach TSSE, oddział 
Car Aerospace Limited w Nowej 
Dębie, który ostatnio wyprodu-
kował podzespoły do samolo-
tu airbus. Firma dynamicznie się 
rozwija i do końca bieżącego ro-
ku ma zwiększyć zatrudnienie z 
60 do 110 pracowników. 

Przy podsumowaniu stare-
go roku trzeba również wspo-
mnieć o Hucie Stalowa Wo-
la SA, która na Międzynarodo-
wym Salonie Przemysłu Obron-
nego w Kielcach zaprezento-
wała swoją nową i atrakcyjną 
ofertę, wśród której była wy-
rzutnia „Langusta”. Wyrzutnia, 
bardzo wysoko oceniona przez 
wojskowych, otrzymała nagro-
dę „Defender 2007”. Jest to 
jedyny wyrób dla przemysłu 
obronnego, oferowany przez 
fabryki z całego województwa 
podkarpackiego. 

Niestety, na zakończenie 
nie możemy nie wspomnieć o 
niekorzystnych trendach. Ta-
ką łyżką dziegciu w regional-
nej gospodarce są niestety po-

ważne finansowe kłopoty nale-
żącej do Włochów największej 
firmy powiatu niżańskiego – 
Toory Poland. Ostatnio Sąd Re-
jonowy w Tarnobrzegu posta-
wił ją w stan upadłości. Do tej 
pory Toora zainwestowała już 
około 200 mln złotych, two-
rząc kilkaset miejsc pracy. Do 
końca mijającego roku suma ta 
miała się zwiększyć o dodatko-
we 100 mln. Wierzyciele firmy 
nie chcieli jednak dłużej cze-
kać na spłatę należności. Kło-
poty Toory mogą niekorzystnie 
odbić się na gospodarce po-
wiatu (niepłacenie podatków 
do gminnej kasy), w tym szcze-
gólnie na lokalnym rynku pra-
cy, gdzie stopa bezrobocia już 
wynosi 19,4 procent. 

Pod znakiem Maryi
Kończący się rok 2007 upły-

nął pod znakiem wielu znaczą-
cych wydarzeń religijnych. Wy-
starczy wspomnieć zakończenie 
obchodów 1000-lecia życia mo-
nastycznego na Świętym Krzy-
żu czy też Jubileusz 800-lecia 
poświęcenia klasztoru i kościo-
ła św. Floriana w Koprzywni-

Sukcesy, porażki i nadzieje

Rok w regionie

tekst 
ANDRZEJ CAPIGA 
MICHAŁ SZAWAN 

MARTA WOYNAROWSKA 

Podsumowując 
2007 rok, 

zwróciliśmy 
szczególną uwagę 
na trzy segmenty 

naszego życia: 
gospodarkę, 

religię i kulturę. 

Uroczystość koronacji 
obrazu Matki Bożej Różańcowej 
w Ożarowie przyciągnęła 
rzesze wiernych z całej diecezji

Langusta – atrakcyjna oferta 
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cy. Wiodącym wydarzeniem by-
ło jednak utworzenie nowego 
sanktuarium maryjnego na tere-
nie naszej diecezji. 3 marca br.  
bp Andrzej Dzięga ustanowił 
sanktuarium Matki Bożej Różań-
cowej Królowej Rodzin w Ożaro-
wie. Uroczysta koronacja obrazu 
odbyła się 2 września. – Utwo-
rzenie sanktuarium było wielkim 
wysiłkiem dla naszej parafii, ale 
już teraz możemy się cieszyć z 
owoców duchowych, które przy-
nosi ono nie tylko naszej wspól-
nocie, ale całej diecezji – mówi 
ksiądz  prałat Stanisław Szcze-
rek, kustosz ożarowskiego sank-
tuarium. Do świątyni przybywa-
ją liczne pielgrzymki indywidu-
alne i grupowe. Powiększa się 
liczba wotów składanych Matce 
Bożej jako wyraz wdzięczności 
za Jej opiekę i wstawiennictwo. 
O godzinie 20.30 dzwon „Ma-
ryja” wzywa wiernych na Apel. 
– O 21.00 każdego dnia groma-
dzimy się na wspólnej modlitwie 
ku czci naszej Matki – wyjaśnia 
ksiądz prałat. – Rozważamy frag-
ment Pisma Świętego oraz Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego. 
Odmawiamy także jeden dziesią-
tek Różańca. Tę praktykę rozpo-

częliśmy już dwa miesiące przed 
koronacją – dodaje. W parafii po-
wstała specjalna księga intencji. 
Są spisywane w niej wszystkie 
prośby i dziękczynienia, które 
wierni z parafii i okolic przedsta-
wiają Maryi w każdą środę pod-
czas uroczystej nowenny.

O kulcie obrazu Matki Bo-
żej Różańcowej świadczy również 
fakt, że Jej wizerunek obecny jest 
w domach rodzinnych. Wierni 
modlą się także na różańcu z obli-
czem Maryi z ożarowskiego sank-
tuarium. – Nie ulega wątpliwości, 
że od momentu koronacji wie-
le w naszej parafii uległo zmia-
nie – mówi ksiądz prałat. – Stara-
my się realizować podjęte przez 
nas pokoronacyjne zobowiązania: 
Apel, nowenna, wieczysty Róża-
niec. Wizerunek Matki Bożej Ró-
żańcowej w każdym domu i ró-
żaniec ożarowski w rękach wier-
nych jednoczą nas i przypominają 
o naszej tożsamości – dodaje.

Sukcesy i radości
Instytucją, mogącą śmiało 

konkurować z takimi potentata-
mi jak muzea narodowe, jest Mu-
zeum Regionalne w Stalowej Wo-
li. To najmłodsze bodaj muzeum 
rejestrowe w ciągu kilku lat prze-
bojem weszło do elitarnego gro-
na najlepszych placówek muzeal-
niczych kraju. Lucyna Mizera, dy-
rektor stalowowolskiego muze-
um, z pewnością może uznać mi-
jający rok za szczególnie udany. 
W najbardziej prestiżowym kon-
kursie w polskim muzealnictwie 
placówka, którą zarządza, odnio-
sła spektakularny sukces, trzy-
krotnie bowiem wychodziła, by 
odebrać przyznane nagrody. Naj-
bardziej zapewne cieszyło pierw-
sze miejsce i statuetka Sybilli, 
przyznane w kategorii programy 
edukacyjne, oświatowo-wycho-
wawcze i promocyjne za projekt 
„Turystyczny Szlak Gniazd Rodo-
wych Lubomirskich”. Szlak wio-
dący przez miejscowości, będące 

niegdyś siedzibami po-
szczególnych gałęzi ro-
du Lubomirskich, pro-
wadzi przez tereny Pol-
ski południowo-wschod-
niej, Ukrainę oraz Sło-
wację. Stalowowolskiej 
placówce przyznano po-
nadto drugie miejsce w katego-
rii wystawy etnograficzne za eks-
pozycję „Kultura Żydów galicyj-
skich” oraz wyróżnienie za pub-
likację „Archeologia Kotliny San-
domierskiej” – czwarty, monogra-
ficzny numer Rocznika Muzeum 
Regionalnego w Stalowej Woli. 

Sukcesem zapewne jest 
również imponująca wystawa 
przygotowana z okazji 70-lecia 
powstania Centralnego Okrę-
gu Przemysłowego. – Ekspo-
zycja łączy tradycyjny przekaz 
wiedzy o COP z najbardziej no-
woczesnymi metodami wysta-
wienniczymi – powiedziała Lu-
cyna Mizera. Na wystawie zgro-
madzono kilkaset eksponatów, 
ponad 100 fotogramów, dopeł-
nieniem są prezentacje filmów, 
w tym także z okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego, fo-
toplastykon, nagrania dźwięko-
we. Można mieć nadzieję, że 
ekspozycja zostanie docenio-
na w przyszłorocznym konkur-
sie muzealniczym i Lucyna Mi-
zera znowu będzie mogła cie-

szyć się statuetką Sybil-
li, czego serdecznie ży-
czymy.

Za wydarzenie w 
dziedzinie kultury moż-
na uznać z pewnoś-
cią rozpoczęcie długo 
oczekiwanego remontu 

i adaptacji zamku dzikowskie-
go w Tarnobrzegu pod przyszłe 
muzeum, w którym stałe miej-
sce znajdzie zgromadzona po-
nownie unikatowa kolekcja Tar-
nowskich.

Miniony rok przyniósł tak-
że sporo radości dyrektor Mu-
zeum Okręgowego w Sando-
mierzu Zofii Czub i jego pra-
cownikom. Porozumienie pod-
pisane latem 2007 r. przez sa-
morządy wojewódzki, powia-
towy i miejski, o współfinan-
sowaniu placówki, uratowało 
ją przed groźbą katastrofy fi-
nansowej. Środki przekazywa-
ne przez starostwo (muzeum 
było utrzymywane tylko przez 
powiat) wystarczały zaledwie 
na cztery miesiące. Można za-
tem liczyć, że niebawem muze-
um znowu będzie nas zaskaki-
wać dużymi interesującymi wy-
stawami i innymi wydarzenia-
mi kulturalnymi, na które po-
mysłów jego pracownikom ni-
gdy nie brakowało. Brakowało 
za to pieniędzy. 

Sukcesy, porażki i nadzieje

Rok w regionie

Lucyna Mizera, 
dyrektor 
Muzeum 
Regionalnego 
w Stalowej Woli, 
ze statuetką 
Sybilli
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JOANNA SARWA: Radio Leliwa od piętnastu 
lat gości w eterze. Co Pan czuje, myśląc 
o tej rocznicy?

BOGUSŁAW SZWEDO: – Radość. Gdy Leli-
wa powstawała, takich stacji było ze sto 
osiemdziesiąt, a zostało ich nieco ponad 
czterdzieści. Zadziałał rynek. Zostali tylko 
ci, co umieją „robić radio”. Na pewno Le-
liwa była dobrze prowadzona finansowo. 
Bez szaleństw, bez kredytów, które utopi-
łyby firmę. Wydawaliśmy to, co mieliśmy. 
Dziś nie mamy długów, kredytów. 
Są lata tłuste i chude. Wtedy, gdy 
jest lepiej, trzeba oszczędzić, że-
by przetrwać gorsze czasy. My 
już te cykle koniunktury przero-
biliśmy.

Często Pan mówi, że Leliwa to 
kuźnia talentów...

– Rzeczywiście, zawsze to 
mówię. Radio to był mój po-
mysł, ale bez ludzi, którzy je ze 
mną tworzyli, Leliwy by nie było. To ra-
dio ma szczęście do ludzi. Ci, którzy za-
czynali u nas, teraz pracują w różnych 
mediach ogólnopolskich. A jest ich na-
prawdę niemało. Jak ich widzę w tele-
wizji czy słyszę w innych stacjach, to 
się cieszę. Czuję dumę i radość, bo choć 
mój udział w wyłapaniu czy szlifowaniu 
ich talentów nie był wielki – no bo po 
pierwsze mieli talent, a po drugie mu-
sieli sami nad nim pracować – to gdyby 
nie przyszli do Leliwy, na pewno do in-
nych mediów by nie trafili. Wciąż pracu-
ją u nas ludzie, którzy to lubią. Bo praca 
jest specyficzna. Inna niż w biurze. Jest 
ich pasją.

Jubileusz jest okazją do wspomnień, jak 
Pan wspomina początki stacji?

– Były szalone. To było radio na waria-
ckich papierach. Powstało bez pieniędzy, 
bez kapitału, bez koncesji, ale z entuzja-
zmem ludzi, którzy do mnie przyszli. Ra-
fał Frejer czy Iwona Kutyna mieli wtedy 
po szesnaście lat i byli w drugiej klasie li-
ceum. Miałem do nich zaufanie i się nie 
zawiodłem. Radio mieściło się w budyn-
ku byłego Młodzieżowego Domu Kultury. 
Wynajmowaliśmy jeden pokój, który po-
dzieliliśmy drewnianymi ścianami i kota-
rami na cztery pomieszczenia.

A sprzęt, komputery?

– A skąd! Na początku lat dzie-
więćdziesiątych komputer to mało 
kto miał w domu. Kosztował rów-
nowartość kilkudziesięciu pensji. 
W ogóle się nie grało z kompute-
rów, tylko z taśm magnetofono-
wych, potem z płyt. Mieliśmy ich 
dwadzieścia. I dwa mikrofony. To 
był nasz początkowy majątek.

Skąd pomysł na radio?

– Ciągoty do dziennikarstwa miałem 
zawsze. W komunie nie było takiej moż-
liwości. Potem powstały pisma. I pirackie 
radia. Pomyślałem: czemu nie u nas? Byli-
śmy trzydziestą którąś rozgłośnią. Po roku 
przygotowań ruszyliśmy. Ludzie sami się 
zgłaszali. Pocztą pantoflową poszła wieść, 
że jest ktoś, kto chce robić radio. Pierwszy 
przyszedł do mnie Wojtek Zawada, który 
potem pracował w RMF-ie. Pierwszym eta-
towym pracownikiem był z kolei Michał 
Kutyna. Od lipca 1992 budowaliśmy stu-
dio i systemy nadawcze, a pierwszą audy-
cję wyemitowaliśmy 16 października. Dwa 
lata później dostaliśmy koncesję. 

Jaki jest Pański przepis na radio?

– Dobra muzyka i lokalność. Czy gra-
my dobrze? W miarę. O tym nasz zespół 
wciąż dyskutuje. Informacje lokalne są, 
choć chciałoby się, żeby było ich więcej. 
No i misja. Jest nią kultura i patronaty 
medialne. Tych kilkaset dyplomów, któ-
re wiszą na ścianach radia, to podzięko-
wania za pomoc. Wspomagamy wszyst-
ko, co dobre w dziedzinie sportu, kultu-
ry, życia regionalnego. Wspieramy ludzi, 
którzy czynią dobro. Staramy się być ra-
diem pogodnym.  D
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Radio Leliwa gra 15 lat

Udało się dzięki pasji
Kolejna akcja policji

Z odblaskową 
torbą 
bezpieczniej
W ramach ogólnopolskiej akcji prowa-
dzonej przez policję pn. „Życie jest zbyt 
cenne, nie zostawiaj go na drodze” 16 gru-
dnia wierni po Mszach św. otrzymywali od 
dzielnicowych ekologiczne torby na zaku-
py z odblaskowymi elementami. 

W powiecie staszowskim torby były 
rozdawane w tych parafiach, gdzie wystę-
puje więcej zdarzeń drogowych z udzia-
łem pieszych, oraz tam, gdzie braku-
je chodników, a drogi nie są prawidłowo 
oświetlone. Odblaskowe torby otrzymali 
wierni z parafii w Koniemłotach, Kurozwę-
kach, Wiśniowej, Wiązownicy, Beszowej, 
Osieku i Staszowie (parafia św. Barbary).

– Bezpieczeństwo na drogach zale-
ży przede wszystkim od nas samych, od 
naszej rozwagi i wzajemnego szacunku 
– podkreśla Aneta Nowak-Lis – rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Policji w 
Staszowie. – Bardzo ważnym czynnikiem 
wpływającym na bezpieczeństwo piesze-
go na drodze są elementy odblaskowe. 
Torba na zakupy specjalnie została wypo-
sażona w elementy odblaskowe. Piesi, ko-
rzystając z niej szczególnie jesienią i zi-
mą, gdy wcześniej zapada zmierzch, będą 
lepiej widoczni na drodze i przez to bar-
dziej bezpieczni.

Kampania profilaktyczna „Życie jest 
zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze” 
realizowana jest w ramach rządowego 
programu „Razem bezpieczniej”.

DOROTA SOBOLEWSKA-BIELECKA

Jacek Śmistek – dzielnicowy KPP w Staszowie 
prezentuje odblaskową torbę na zakupy

Rozmowa z prezesem Radia Leliwa 
Bogusławem Szwedo.
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– To były dwie 
epoki: przeszliśmy 
od taśm 
magnetofonowych 
do plików mp3.  
To tak jakby wyjść 
z epoki kamienia 
do cywilizacji 
– mówi Bogusław 
Szwedo
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Każdy kolejny rok jest w Polsce czasem niespodziewa-
nych zwrotów na scenie politycznej oraz mniejszych lub 

większych wstrząsów społecznych. Również w mijającym 
roku miało miejsce wiele takich wydarzeń – od ogólnopol-
skich strajków w służbie zdrowia i bitwy o lustrację, przez 
przyspieszone wybory parlamentarne i powstanie nowego 
rządu, po decyzję o wyjściu naszych wojsk z Iraku i podpi-
sanie przez władze państwowe traktatu reformującego Unię 
Europejską.

Wydarzenia krajowe odbiły się, co oczywiste, głośnym 
echem w naszym regionie. Przez większość szpitali 

przeszła fala strajkowa (najpoważniejsze konflikty miały 
miejsce w Stalowej Woli i Tarnobrzegu), a dyrektorzy tych 
placówek zmuszeni zostali do podpisania nowych umów pła-
cowych, które w niewielkim stopniu satysfakcjonują lekarzy, 
pielęgniarki i położne. Oczywistym staje się oczekiwanie 
środowiska medycznego na zapowiadane przez nowy rząd 
gruntowne reformy, które w istotny sposób mają poprawić 
finansowanie służby zdrowia, a także zatrzymać exodus 
młodych medyków do starych krajów UE. Lokalni działacze 
Związku Zawodowego Lekarzy wprost zapowiadają, że tym 
razem nie ulegną obietnicom ministerstwa i wykorzystają 
przyjętą przez Polskę dyrektywę o 48-godzinnym tygodniu 
pracy do wyegzekwowania od władz radykalnych podwyżek 
lekarskich wynagrodzeń. Jeśli pracownicy służby zdrowia 
będą w egzekucji żądań konsekwentni, to lepiej w przyszłym 
roku nie chorować.

Na tym nie koniec. Bardzo złą wiadomością są plany wyco-
fania się nowego rządu z niektórych ważnych i zapowia-

danych przez poprzedników inwestycji drogowych w naszym 
regionie, które miały udrożnić połączenie wschodniej granicy 
Polski z centrum kraju. Nawet ostatnia informacja o tym, że 
posłom z Podkarpacia udało się wygospodarować w budżecie 
państwa 40 milionów złotych na połączenie przyszłej trasy 
S19 z autostradą A4 (Wrocław–Kraków–Rzeszów do granicy 
z Ukrainą), nie przyprawia o zawrót głowy. Nie oszukujmy 
się, na skuteczne usprawnienie komunikacji w południo-
wo-wschodniej Polsce potrzeba setek milionów euro…

Październikowe przyspieszone wybory parlamentarne zu-
pełnie zmieniły krajobraz polityczny w naszym regionie. 

Tarnobrzeg stracił dwóch posłów – Dariusza Kłeczka (Prawica 
RP, wcześniej PiS) oraz Władysława Stępnia (LiD). Sandomierz 
i Stalowa Wola mają, po latach posuchy, swoich przedstawi-
cieli w Sejmie – Marka Kwitka (PiS) oraz Renatę Butryn (PO) 
i Antoniego Błądka (PiS). Trudno dzisiaj przewidzieć, czy ta 
trójka parlamentarnych nowicjuszy będzie w stanie skutecz-
nie lobbować na rzecz regionu, ale nadzieje związane z ich 
obecnością na Wiejskiej są duże. Nam naprawdę potrzeba 
mocnego wsparcia, ponieważ od bogatych województw – pi-
szę o tym z przykrością – dzielą nas „lata świetle”.

Taki był ten 2007 rok. Oby przyszły był lepszy, choć niewie-
le wskazuje, by okazał się czasem cudów…

Burzliwy rok


KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Zaproszenie na wystawę

Pszczoły, 
Pszczelarze, 

Pszczelarstwo...
Miód jest przysmakiem 
od tysiącleci. Jednak na wygodne 
ule pszczoły musiały czekać długo.

Muzeum Historyczno-Arche-
ologiczne w Ostrowcu Święto-
krzyskim, pod patronatem me-
dialnym „Gościa” sandomierskie-
go, przygotowało i prezentu-
je wystawę czasową, poświęco-
ną historii otrzymywania przez 
człowieka miodu i wosku.

W początkowym okresie by-
ło to bartnictwo, polegające na 
systematycznym korzystaniu z 
pożytków czerpanych z dziu-
pli pszczelich. Podbieranie mio-
du i wosku wymagało ustale-
nia sposobów oznaczania bar-
ci, przyjęcia systemu ich włas-
ności i dziedziczenia. Życie pol-
skich bartników, zorganizowa-
nych we własne cechy, regulo-
wało od roku 1559 „Prawo bart-
ne bartnikom należące”.

Od XVI wieku postępował 
powolny zmierzch tradycyjnego 
bartnictwa, rozwijające 
się bardzo szybko rolni-
ctwo pochłaniało olbrzy-
mie areały puszcz. Poja-
wiło się pasiecznictwo, 
które korzystało z kło-
dowych uli drewnianych 
oraz uli słomianych.

Prace doświadczalne Ja-
na Dzierżona, odkrycie zasad 
rozmnażania pszczół (1845 r.) 
i wynalezienie ula ramkowe-
go przyczyniły się do stwo-
rzenia nowoczesnego pszcze-
larstwa, zracjonalizowało go-
spodarkę miodem i woskiem. 
Od wieków miodu używano 
jako lekarstwa i smacznej po-
trawy odświętnej. Wosk zna-
lazł zastosowanie do wyrobu 
świec – gromnic niezbędnych 
w obrzędach kultowych, po-
wszechnie był składany jako 
dar dla kościoła w postaci su-
rowca lub gotowych świec. In-
teresującą formą ofiar z wo-
sku były „ex vota”, do niedaw-
na składane jeszcze w niektó-
rych parafiach na Mazowszu. 
Figurki woskowe, składane na 
intencję powodzenia w gospo-
darstwie lub uleczenia z choro-
by, mogły przedstawiać zwie-
rzęta lub chore części ludzkie-
go ciała.

Wystawę czasową „Pszczo-
ły, Pszczelarze, Pszcze-
larstwo...”, ukazującą 
przekrój przez dzie-
je pszczelarstwa, moż-
na oglądać w ostrowie-
ckim muzeum do koń-
ca stycznia 2008 r.

MAREK WÓJCICKI

Autorzy wystawy 
zgromadzili 
liczne 
przedmioty 
ukazujące stare 
pszczelarstwo
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Niedziela Świętej Rodziny, 
obok uroczystości 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP, jest patronalnym 
świętem rodzinnej gałęzi 
Ruchu Światło–Życie 
– Domowego Kościoła. 

W panoramie naszej 
diecezji wspólnoty Domo-
wego Kościoła istnieją w 
wielu parafiach. W kończą-
cym się już roku kręgi Do-
mowego Kościoła ze Sta-
lowej Woli obchodziły ju-
bileusz 25-lecie istnienia. 
Również w tym roku bi-
skup Andrzej Dzięga mia-
nował nowych odpowie-
dzialnych za Domowy Koś-
ciół w naszej diecezji. Bar-
bara i Jan Błaszczukowie 
zostali powołani jako pa-
ra diecezjalna Domowego 
Kościoła, a ks. Artur Dyjak  
mianowany moderatorem 
tej gałęzi Ruchu. 

Od czternastu lat 
w DK
Barbara i Jan 

są członkami Ru-
chu od 1993 ro-
ku. – Obecność 
w Domowym 
Kościele sprawia, 
że nasza miłość 

małżeńska jest ciągle żywa 
i coraz piękniejsza. Doj-
rzewa w nas już 26. rok i 
umacnia się mimo życio-
wych burz, które nas nie 
omijają – mówią. Małżon-
kowie przeżyli wiele boles-
nych doświadczeń w swo-
im rodzinnym życiu, któ-
re jednak nie osłabiły ich 
wiary. – Straciliśmy jed-
no z naszych dzieci, które 
Pan zabrał tuż po urodze-
niu. Przeżyliśmy chorobę 
nowotworową jednego z 
nas. Krzyże były ciężkie 
– przedstawiają historię 
swoich trudnych lat Barba-
ra i Jan. – Dziś jednak wie-
my, jak bardzo w ich dźwi-
ganiu pomogła nam for-
macja we wspólnocie oazy 
rodzin, do której należy-
my. To dzięki niej nauczy-
liśmy się dbałości i tro-
ski o naszą miłość. Ciągle 
uczymy się troski o siebie 
nawzajem, wychodzenia z 
egoizmu. Idziemy do Bo-
ga razem, dzięki wspólnej 
modlitwie i dialogowi mał-
żeńskiemu coraz bardziej 
się poznajemy i jednoczy-

my. Przynależe-
nie do wspólno-
ty mobilizuje nas, 
abyśmy stawiali 
sobie wyższe wy-
magania. Szcze-
gólnym wzmoc-

nieniem okazu-
je się wzajemna 
obecność i mod-
litwa – dodają, 
wyjaśniając jed-
nocześnie sens 
swojej obecności 
w Ruchu.

Świętowali
Złoty Jubileusz
Przyjdą po nas inni lu-

dzie, aby dłońmi objąć świat, 
aby stąpać po tych ścieżkach, 
gdzie już nasz pozostał ślad 
– te słowa znanej piosenki 
oazowej były mottem ju-
bileuszu 25-lecia kręgów 
Domowego Kościoła w re-
jonie Stalowa Wola. Ob-
chody jubileuszu odbyły 
się w bazylice Matki Bo-
żej Królowej Polski. Jest to 
miejsce szczególne. Świą-
tynia jest kolebką stalowo-
wolskiej „Solidarności”, a 
także miejscem wielu ini-
cjatyw duszpasterskich, 
także w latach 80. To właś-
nie tutaj w roku 1982 po-
wstał pierwszy kręg mał-
żeństw. Biskup Edward 

Frankowski, ów-
czesny proboszcz 
parafii MBKP, był 
jego pierwszym 
moderatorem. 

Jubileuszowe 
obchody zaszczy-
ciła swoją obec-

nością siostra Jadwiga 
Skudro, która wielokrot-
nie prowadziła rekolekcje 
dla małżeństw i wraz z oj-
cem Blachnickim tworzyła 
gałąź rodzinną Ruchu. Mi-
łe i zaskakujące było wy-
znanie siostry Jadwigi, że 
Stalowa Wola jest jej bli-
ska przez osobę rodzone-
go ojca, który elektryfiko-
wał przed II wojną świato-
wą powstające wówczas 
miasto – największy ośro-
dek Centralnego Okrę-
gu Przemysłowego. Choć 
do Stalowej Woli siostra 
trafiła dopiero na jubile-
usz, to jednak mogła spot-
kać pionierów DK, którzy 
wówczas tworzyli pierw-
szy krąg. Byli to: Leoka-
dia i Józef Popkowie (jako 
pierwsza rodzina ze Sta-
lowej Woli w 1982 r. wy-
jechali na 15-dniowe re-
kolekcje wakacyjne zorga-
nizowane w Lesku); Tere-
sa i Marian Głowalowie, 
Weronika i Michał Bożko-

wie oraz Ryszarda i Sta-
nisław Popkowie. Pierw-
szy  krąg w Stalowej Wo-
li pilotowali Eugenia i Sta-
nisław Tomasowie, którzy 
dojeżdżali ponad 100 km 
z Przemyśla. 

Patrząc
w przyszłość
Obchody Jubileuszu 

stały się dla wielu mał-
żeństw okazją do za-
trzymania się i spojrze-
nia wstecz: na początki i 
rozwój Ruchu, na niezli-
czone wydarzenia – reko-
lekcje, pielgrzymki, spot-
kania, w których można 
było doświadczyć ogro-
mu Bożych łask. Pozwoli-
ły również spojrzeć z na-
dzieją w przyszłość i od-
kryć, że nasza diecezja 
potrzebuje wielu serc za-
angażowanych w sprawę 
ewangelizacji i troskę o 
wzrost wiary w rodzinach. 
Zaproszenie przez bisku-
pa ordynariusza Andrze-
ja Dzięgę do udziału w 
ewangelizacyjnych spot-
kaniach w Sandomierzu 
stało się wielkim wyzwa-
niem dla Domowego Koś-
cioła. Do dynamicznej po-
stawy zachęca też hasło 
tegorocznej pracy forma-
cyjnej „Idźcie i głoście”. – 
W naszych środowiskach 
jest wiele małżeństw roz-
bitych oraz wiele cierpie-
nia z powodu zaniedba-
nej bądź zranionej miło-
ści – mówią Jan i Barba-
ra. – Pan Bóg poprzez Do-
mowy Kościół chce nas 
w sobie rozmiłować i po-
łączyć to, co pozrywane. 
Czeka zawsze tylko na na-
sze „tak”. Jako para diece-
zjalna Domowego Kościo-
ła jesteśmy gotowi do po-
mocy w założeniu i piloto-
waniu nowego kręgu, jeśli 
tylko małżeństwa zechcą 
się gromadzić – dodają.

KS. ADAM LECHWAR

PANORAMA DUSZPASTERSTW
Domowy Kościół

Rodzinna gałąź Ruchu Światło–Życie
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Biskup Edward 
Frankowski 
i siostra 
Jadwiga Skudro 
– współzałoży-
cielka Ruchu

Para diecezjalna 
Domowego 
Kościoła wraz 
z moderatorem 
ks. Arturem 
Dyjakiem


