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SANDOMIERSKI

 
W sobotę 19 stycznia 
w Koprzywnicy i Łoniowie odbył 
się już V Diecezjalny Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Ministrantów 
w kategorii od III klasy 
szkoły podstawowej do I klasy 
gimnazjum włącznie. 

Do sportowej rywalizacji 
przystąpiło 15 drużyn z Cho-
brzan, Chodkowa, Koprzywnicy 
(parafie św. Floriana i Matki Bo-
żej Różańcowej), Łoniowa, Mo-
dliborzyc, Momot, Połańca (pa-
rafia MB Wspomożenia Wier-
nych), Sandomierza (parafia ka-
tedralna), Stalowej Woli-Rozwa-
dowa (parafia MB Szkaplerznej), 
Stalowej Woli (parafia MBKP), 
Tarnobrzega (parafie Miłosier-
dzia Bożego i Dobrego Paste-
rza), Tarnowskiej Woli i Zarze-
cza. Turniej rozpoczął się Mszą 
św. sprawowaną w kościele św. 
Floriana w Koprzywnicy, po któ-
rej odbyło się losowanie 4 grup 
eliminacyjnych. Zawody prze-
biegały w sportowej i serdecz-
nej atmosferze, a emocji było co 

niemiara. Aż w trzech 
spotkaniach o zwycię-
stwie decydowały rzu-
ty karne. Najlepszą dru-
żyną tegorocznych roz-
grywek okazali się mi-
nistranci z parafii Matki Bożej 
Królowej Polski w Stalowej Woli, 
którzy w finale pokonali niespo-
dziankę turnieju, drużynę z Za-
rzecza. Trzecie miejsce przypa-
dło ministrantom z parafii Mi-
łosierdzia Bożego w Tarnobrze-
gu, a czwarte drużynie z Chod-

kowa. – Celem całego 
turnieju jest podzięko-
wanie wszystkim mini-
strantom za ich służbę 
przy ołtarzu oraz ucze-
nie zdrowej, sportowej 

rywalizacji – wyjaśnia ks. Ra-
fał Olszówka, główny organiza-
tor zawodów. Wszystkim druży-
nom wręczono pamiątkowe dy-
plomy, a ekipy z podium i naj-
lepsi zawodnicy otrzymali pu-
chary oraz nagrody rzeczowe. 

KS. MICHAŁ SZAWAN
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Najlepsze 
drużyny 
turnieju wraz 
z organizatorami

V Diecezjalny Turniej Halowej Piłki Nożnej Ministrantów

Mistrzowie od Królowej

ZA TYDZIEŃ
  Opowiemy o TAJEMNICACH KAPU-

CYŃSKICH podziemi
  Przedstawimy PARAFIĘ W 

STRZEGOMIU
  GRUDZIEŃ 1981 W KOPALNI 

„WUJEK” – wystawa w Muzeum 
Regionalnym w Stalowej Woli

Jak Polska długa i szeroka, styczeń to 
okres, kiedy odbywają się różnego 

rodzaju przeglądy kolęd i pastorałek.  
Organizowane są również konkursy na 
najładniejszą szopkę. Z roku na rok jest 
ich coraz więcej, a organizatorzy, zarów-
no świeccy, jak i duchowni, prześcigają 
się w trosce o liczbę uczestników,  po-
mysłowość, bogactwo scenicznej  opra-
wy oraz zakres repertuaru. Są już więc  
przeglądy parafialne, gminne, powiato-
we, międzypowiatowe czy wojewódz-
kie, że wspomnę tylko te najbardziej 
popularne. Z jednej strony należałoby 
się więc cieszyć, że kolędy i pastorał-
ki w  coraz większym zakresie zaglądają 

pod strzechy, z drugiej 
jednak zachodzi obawa, 
iż taki ich wysyp może 
wkrótce ludziom spo-
wszednieć. 

Żywa szopka 
w Rudniku 
nad Sanem
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KOLĘDY TO CZAS
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ANDRZEJ CAPIGA
redaktor wydania

Na Podkarpaciu nie ma 
wielu zamków. Ten 

w Zaklikowie wyróżnia 
się jednak szczególnie. 
Dlaczego? Tego dowiemy 
się po przeczytaniu arty-
kułu „Kawaler na zamku”  
na stronach IV i V.  Marta 
Woynarowska zagląda 
z kolei do zamkniętego 
klasztoru klarysek. Co tam 
zobaczyła? Zapraszamy  na 
stronę VIII. W Racławicach 
koło Niska jest tajemnicze 
uroczysko, które ostatnio 
przeszło w prywatne rę-
ce. Czy nowy właściciel 
zachowa jego dziewiczy 
charakter? Czytaj na stro-
nie VI.  
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Pielęgniarki ostrzegają

STALOWA WOLA. Po dwu-
godzinnym strajku ostrzegaw-
czym pielęgniarki ze szpitala w 
Stalowej Woli przymierzają się 
do strajku generalnego. Nie po-
rozumiały się z dyrekcją w spra-
wie podwyżek. Dyrektor Edward 
Surmacz stanowczo broni swojej 
propozycji podwyżek pensji po 
325 zł od stycznia. Pielęgniarki 
domagają się pensji wyższych o 
750 zł. To połowa tego, co dosta-
li we wrześniu lekarze.  Po osta-
tecznym fiasku rozmów związ-
kowcy podpisali protokół roz-
bieżności. Kolejnym krokiem 

było ogłoszenie referendum, 
w którym mają odpowiedzieć 
na proste pytanie: „czy jesteś 
za strajkiem?”. Zbieranie gło-
sów potrwa tydzień. Dyrektor 
ostrzega, że strajk pielęgniarek 
skończyć się może wygaszaniem 
oddziałów, czyli po prostu stop-
niową ich likwidacją. – Nie ma 
pieniędzy na wykończenie no-
wego bloku operacyjnego, bez 
którego szpital nie będzie praw-
dziwym szpitalem. Nie ma ta-
kich pieniędzy na podwyżki, ja-
kich domagają się pielęgniarki – 
powiedział.
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Referendum podgrzeje atmosferę w szpitalu, gdzie trwa protest

Milenijna konferencja
SANDOMIERZ. „Milenium 
Chrztu Polski” to tytuł naukowej 
konferencji, która odbyła się w 
Domu Katolickim w Sandomierzu. 
Została ona zorganizowana przez 
Wydział Nauki i Wychowania 
Katolickiego Kurii Diecezjalnej w 
Sandomierzu, IPN w Rzeszowie 
i Katedrę Historii Kościoła XIX 
i XX w. Wydziału Teologii KUL. 
Większość przybyłych stanowili 
nauczyciele religii i historii oraz 
młodzież szkolna. Trzy wykła-

dy zwieńczyła prezentacja mul-
timedialna, pokazująca zdjęcia z 
Milenium Chrztu Polski w diece-
zji przemyskiej autorstwa Zenona 
Fajgera i Macieja Rędziniaka z IPN 
w Rzeszowie. Uczestnicy zwie-
dzili także wystawę poświęco-
ną tej tematyce. Mogli też kupić 
książkę ks. Bogdana Stanaszka 
„Kryptonim »Wisła«. Służba 
Bezpieczeństwa wobec obcho-
dów Milenium Chrztu Polski w 
Sandomierzu”.

Wzruszająca wigilia
STALOWA WOLA. Spektakl 
„Noc wigilijna” wystawił 
w Miejskim Domu Kultury 
w Stalowej Woli zespół z 
Koła Gospodyń Wiejskich z 
Nockowej koło Sędziszowa. 
Dla wielu osób wzruszające by-
ło to, że z Nockowej pochodzi 
nieżyjący już legendarny reży-
ser Józef Worek-Żmuda, któ-
ry sprawił, że amatorski te-
atr ze Stalowej Woli należał 
po wojnie do początku lat 
osiemdziesiątych do jednych 
z najlepszych w kraju. Do naj-
większych osiągnięć tego arty-
sty należały m.in. takie wyre-
żyserowane przez niego sztu-
ki jak „Namiestnik” Hochhuta, 
„Mazepa” Słowackiego, „Fizy-
cy” Durrenmatta czy „Betlejem 

Polskie” Rydla. Okazało się, że 
pan Józef w młodości przez 
trzy miesiące studiował w se-
minarium duchownym, ale zre-
zygnował z drogi do kapłań-
stwa. Niemal nikt w Stalowej 
Woli o tym nie wiedział. 

Dobre wieści
SANDOMIERZ. Dobre wie-
ści dla Sandomierza przyszły z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego w Warszawie.  
Marszałek województwa święto-
krzyskiego Adam Jakubas otrzy-
mał zapewnienie, że projekt re-
witalizacji sandomierskiej starów-
ki zostanie utrzymany na liście 
kluczowych inwestycji Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Całkowity koszt 
projektu „Rewitalizacja Starego 
Miasta w Sandomierzu” wyno-
si ok. 11 mln euro, z czego unij-
ne dofinansowanie ma wynieść 
9,3 mln euro. W jego ramach ma 
zostać wymieniona cała prze-
starzała infrastruktura Starego 
Miasta, zbudowany nowy sys-
tem odwodnienia i drenażu san-
domierskiej Starówki.  Ponadto  

wymieniana będzie także na-
wierzchnia.

Scena z „Nocy Wigilijnej”
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Grudniowa awaria sieci 
wodociągowej na sandomierskiej 
Starówce 

Wszyscy dla Dzieciny
STALOWA WOLA. Monumen-
talny noworoczny koncert ko-
lęd odbył się w bazylice kon-
katedralnej w Stalowej Woli. 
Wzięły w nim udział chóry z in-
nych kościołów oraz z Miejskiego 
Domu Kultury, a także dwie or-
kiestry dęte. Dla publiczno-
ści zaśpiewali „Mały Cantus”, 
Puellarum Cantus”, „Gaudium”, 

„Solidarności”, „Lasowiacy” i chór 
konkatedralny. Przygrywały or-
kiestry dęte z Miejskiego Domu 
Kultury oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Jeżowego. Na finał 
dyrygent chóru konkatedralne-
go Stanisław Kusztyb pokiero-
wał wszystkimi chórami, które 
wspólnie zaśpiewały „Podnieś rę-
kę, Boże Dziecię”.
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Strażacki opłatek
BUKOWINA. W Domu Ludo-
wym w Bukowinie odbyło się 
spotkanie opłatkowe strażaków z 
gminy Ulanów pod hasłem „Snuj 
się, kolędo...”.  Druhowie z Bielin, 
Bielińca, Glinianki, Ulanowa, Wólki 
Tanewskiej, Dąbrówki, Dąbrowicy 
i Kurzyny Średniej oraz miesz-
kańcy Bukowiny śpiewali kolędy 
przy akompaniamencie akorde-
onu, na którym przygrywał ks. 
Krystian Lubiński, wikariusz z 

Bielin. Odczytano również frag-
ment Ewangelii św. Mateusza o 
narodzeniu Pana Jezusa. Podczas 
opłatkowego spotkania wystąpi-
li również uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Bielinach  w pro-
gramie przygotowanym przez 
Wandę Smutek, nauczycielkę ję-
zyka polskiego. Zaprezentowali 
„Jasełka z punktu widzenia pie-
kiełka” oraz „Legendę o Czwartym 
Mędrcu”.
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Ku istocie rzeczy

MIĘDZY ŚWIATŁEM  
A CIEMNOŚCIĄ

– Czas mija szyb-
ko, czas śmierci, 
ale i czas życia. 
Dla jednych to 
slogan, dla dru-
gich to prawda, 
która wbija się 
ostrym cierniem 

w ich świadomość. Dlatego 
też rozróżnienie, że życie 
ludzkie nie jest tylko dąże-
niem ku śmierci, ale dąże-
niem do życia – jest tchnie-
niem nadziei. A głosem, któ-
ry przypomina tę prawdę, jest 
dzień i noc, noc i dzień. Bo 
tak czas też mierzymy. I ta 
dialektyka dnia i nocy, zwłasz-
cza w okresie przeżywania zi-
my, wzbudza tęsknoty za sło-
necznym latem i kieruje naszą 
myśl na prastary symbol: wła-
śnie na napięcie, jakie istnie-
je między światłością a ciem-
nością. Ten prosty i czytelny 
symbol ma też nam wiele do 
powiedzenia. Pamiętamy mo-
że, że podczas Pasterki, Mszy 
św. odprawianej w nocy, czy-
taliśmy tekst Izajasza, który 
został przytoczony również 
dzisiejszej niedzieli. Jeszcze 
raz Kościół zastosował te sło-
wa do gromadzącego się w 
kościele ludu, już w nieco in-
nym kontekście: nie w kon-
tekście Bożego Narodzenia, 
ale w okresie, kiedy Jezus z 
Nazaretu leczy ludzkie nie-
moce i kiedy naucza; kiedy 
wzywa do nawrócenia i po-
wołuje, aby iść za Nim, powo-
łuje do bezpośredniej służ-
by dla zbliżającego się kró-
lestwa Bożego. Proszę za-
uważyć, że od chwili, kiedy 
Słowo stało się Ciałem, kiedy 
Światło wzeszło w ciemności 
tego świata, jawi się nowa re-
lacja: Chrystus wobec ludzi, 
Chrystus – Światłość i ludzie 
– ciemność. I dopiero w tym 
styku dokonuje się przemia-
na człowieka. Chrystus przy-
chodzi i kieruje apel do tłu-
mu i do konkretnych osób: 
Nawracajcie się, albowiem bli-
skie jest królestwo niebie-
skie.

BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI 

Charytatywny Koncert Kolęd w Tarnobrzegu

Dziękując ludziom  
dobrej woli

W Tarnobrzeskim Domu 
Kultury odbył się Charytatywny 
Koncert Kolęd, zorganizowany 
przez Fundację Światło–Życie, 
działającą na terenie naszej 
diecezji.

Dla licznie zgromadzo-
nej publiczności kolędy zagrał 
„Zespół w Składzie”, który po 
raz pierwszy wystąpił w Tar-
nobrzegu. Koncert był wyra-
zem wdzięczności dla wszyst-
kich darczyńców, którzy wspo-
mogli fundację w jej działalno-
ści. To finansowe wsparcie wie-
lu ludzi dobrej woli pomogło w 
ubiegłym roku wychować no-
wych animatorów – wolonta-
riuszy i przeprowadzić waka-
cyjną akcję wypoczynku dzie-
ci i młodzieży. Wzięło w niej 
udział w skali diecezji niemal 
600 osób.

Fundacja Światło–Życie 
prowadzi działalność w na-
szej diecezji od roku 2006. 
– Jej głównym celem jest wy-
chowywanie człowieka otwar-
tego na potrzeby drugiego, 
gotowego do dzielenia się z 
innymi tym, co posiada – wy-
jaśnia ks. Adam Lechwar, kie-
rownik ośrodka fundacji w 
Sandomierzu. – Z zebranych 
środków udzielamy także po-
mocy osobom niepełnospraw-
nym, kobietom samotnie wy-
chowującym dzieci oraz in-

nym wymagającym 
szczególnej troski – 
dodaje. Przed kon-
certem i tuż po je-
go zakończeniu mło-
dzież z Ruchu Świa-
tło–Życie przeprowa-
dziła zbiórkę wolnych datków 
do puszek oraz rozprowadza-
ła specjalne świece. Warto za-
znaczyć, że wesprzeć funda-
cję może każda osoba pry-
watna, przekazując w zezna-
niu podatkowych kwotę 1 
proc. na Fundację Światło-

–Życie jako organiza-
cję pożytku publiczne-
go. Ponieważ fundacja 
ma wiele oddziałów, 
w rubryce „Inne in-
formacje” należy do-
dać: „Dla Ośrodka w 

Sandomierzu”. Dla zaintere-
sowanych podajemy informa-
cje, które należy wpisać w ze-
znaniu podatkowym: Funda-
cja Światło–Życie w Katowi-
cach, KRS 0000071891, NIP 
634 10 46 851.

KS. MICHAŁ SZAWAN

Dla darczyńców  
i przybyłych 
gości kolędy 
zagrał  
„Zespół  
w Składzie”
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PODZIĘKOWANIE

W imieniu działającej od 2006 roku na terenie sandomierskiej diecezji 
Fundacji Światło–Życie w Katowicach Ośrodek w Sandomierzu z siedzibą 
przy ul. Mariackiej 8, wyrażam serdeczne podziękowanie:
Panu Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg za życzliwe wsparcie finansowe 
Charytatywnego Koncertu Kolęd, zorganizowanego w Tarnobrzeskim Domu 
Kultury 17 stycznia 2008 r., oraz za pozwolenie na zorganizowanie przy tej 
okazji kwesty wyrażonej Decyzją Nr S.O.V.-5022/1/08 z 09.01.08r.;
Wszystkim Ofiarodawcom, którzy przez dobrowolne datki zgromadzili na 
rzecz fundacji kwotę 742,35 zł. Środki te zostaną spożytkowane na działal-
ność statutową fundacji.
W końcu Woluntariuszom z Ruchu Światło–Życie oraz Radiu Leliwa, 
Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg i Redakcji „Gościa Niedzielnego”, dzięki za-
angażowaniu których Fundacja nie poniosła żadnych kosztów związanych 
z tą publiczną zbiórką.

KS. ADAM LECHWAR  
kierownik ośrodka fundacji w Sandomierzu
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Jeszcze pół roku temu 
Zaklików obiegła sensa-
cyjna wieść, iż do zamku 
wprowadzą się przepędzo-
ne z Kazimierza betanki. 

Teraz gdy plotka już ucichła, 
wszyscy zastanawiają się, co 
gorącej krwi Włoch sam pora-
bia na zamku…

Kawalerowie na zamku
Zamek po renowacji przed-

stawia się naprawdę imponu-
jąco; mam na myśli nie tyl-
ko nową elewację, ale przede 
wszystkim z przepychem od-
nowione i stylowo urządzone 
wnętrza (sale balowe, recepcyj-
ne i konferencyjne oraz pokoje 
gościnne).

– Zamek był to dla mnie 
prawdziwy krzyż Pański – przy-
znał  wójt Zaklikowa Ryszard 
Polański. – Budowla się sypała, a 
wokół niej pasły się konie. Fun-
dacja Kawalerów Maltańskich 
była dla nas wybawieniem.

Podczas uroczystego otwar-
cia zamku zadowolony był też 
jego właściciel, Luigi Bellini 
Trinchi, założyciel Fundacji Ka-
walerów Maltańskich pod we-

zwaniem Jana III So-
bieskiego.  – Pragnę, 
aby zamek stał się cen-
trum kultury promie-
niującym nie tylko na 
Zaklików, ale również 
na cały powiat – powiedział.  

Kawalerowi Maltańscy  mie-
li wysyłać na kursy do Rzymu i 
Florencji najbardziej utalento-
waną okoliczną młodzież. Do 
Zaklikowa przyjeżdżaliby  arty-
ści z Włoch po to, aby na miej-
scu szkolić innych. Luigi Belli-
ni Trinchi przyrzekł też pomoc 
w restauracji innych zamków i 
pałaców.

Kawalerowie Luigiego
Andrzej Nycz  poznał Lui- 

giego Bellini Trinchi  na jesie-
ni 1999 roku, podczas targów 
turystycznych w Krakowie. 
Włoch chciał założyć w Pol-
sce fundację kawalerów mal-
tańskich, ale administracyjno-
prawne przeszkody były dla 
niego nie do pokonania. An-
drzej Nycz i jego kolega Zbi-
gniew Mazur obiecali pomoc. 

Wkrótce w Stalowej Woli 
narodziła się Fundacja Kawale-

rów Maltańskich im. Ja-
na III Sobieskiego (Lu-
igi bowiem darzy sym-
patią polskiego króla, 
który pokonał Turków 
pod Wiedniem). Tytuły 

kawalerów miał nadawać sam 
Luigi Bellini odpłatnie. Pienią-
dze miały iść na szczytne spo-
łeczne cele. Wśród wyróżnio-
nych byli między innymi An-
drzej Nycz, Zbigniew Mazur i  
Ryszard Polański. 

Na początku 2000 roku Lu-
igi Bellini Trinchi  wraz z grupą 
włoskich biznesmenów gościł 
w Zaklikowie. Wpadł mu w oko 
miejscowy zamek. Budowla by-
ła wprawdzie własnością gmi-
ny, ale samorząd nie miał po-
mysłu na jej zagospodarowa-
nie. Włoch złożył radnym pro-
pozycję zakupu zamku, rozta-
czając dalekosiężne wizje je-
go przyszłego funkcjonowania;  
mieli tutaj przyjeżdżać artyści i 
naukowcy. Po krótkim okresie 
wahania Rada Gminy zgodziła 
się na sprzedaż. 

Biegły wycenił zamek  oraz 
98-arową działkę, na której 
stoi, na ponad 200 tys. zło-
tych.  Była to dosyć przystępna 

Renowacji 
zaklikowskiego 

zamku od początku 
towarzyszyła aura 

tajemniczości,  
szczególnie kiedy okazało 

się, że za całą sprawą 
krył się Włoch i to jeszcze 

kawaler maltański! 
Okoliczna ludność 

opowiadała cudeńka 
 o tym, co to się nie 

wyprawia za grubymi 
murami. 

tekst i zdjęcia 
ANDRZEJ CAPIGA 

Pierwsza grupa kawalerów została mianowana  w litewskiej kaplicy  w podziemiach Watykanu

Kawaler na zamku

Zamek  
w Zaklikowie 
większość czasu 
stoi pusty
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cena, zważywszy na położenie 
budowli na atrakcyjnym tere-
nie. Pieniądze na kupno zamku 
darowała polskim kawalerom 
pewna włoska fundacja. 

Luigi Bellini Trinchi, An-
drzej Nycz i Zbigniew Ma-
zur zawiązali spółkę „Ango-
le Azzurro” (Błękitny Anioł). 
Spółka, zgodnie z umową 
podpisaną z Fundacją Kawa-
lerów Maltańskich,  uzyska-
ła prawo dzierżawy zamku na 
dwadzieścia  lat. Miał w nim 
powstać prywatny dom spo-
kojnej starości. Na początku 
prace przy budowie przebie-
gały prawidłowo. W kwietniu 
2002 roku Luigi Bellini Trin-
chi wycofał się jednak z pomy-
słu urządzenia w zamku domu 
spokojnej starości, gdyż, jego 
zdaniem, Polacy są za biedni 
na taki luksus. Decyzja ta nie 
była w smak polskim wspól-
nikom; spółka zaprzestała bo-
wiem realizować podstawowy 
cel  fundacji.  Kilka miesię-
cy później Andrzej Nycz i Zbi-
gniew Mazur w proteście zre-
zygnowali z członkostwa w za-
rządzie „Angole Azzuri”. Od-
budowa zamku zakończyła się 
wprawdzie sukcesem, ale Lui-
gi Bellini Trinchi został w nim 
sam. 

Obietnice bez pokrycia

– Deklaracje składane spo-
łeczności zaklikowskiej i wła-
dzom gminy przez przedsta-
wicieli Fundacji Kawalerów 
Maltańskich co do przyszłe-
go wykorzystania zamku by-
ły bardzo interesujące – mó-
wi przewodniczący Gminy 
Zaklików Sylwester Piecho-
ta. Zamek po jego przebudo-
wie miał pełnić funkcję ośrod-
ka rehabilitacyjnego dla dzie-
ci niepełnosprawnych oraz 
ośrodka konferencyjno-szko-
leniowego dla lekarzy i biz-
nesu (padały deklaracje, że 
mieszkańcy Zaklikowa będą 
mogli korzystać z usług wy-
sokiej klasy lekarzy specjali-
stów). Zapewniano, że na za-
mek będą przyjeżdżać myśli-
wi z Europy Zachodniej, dla 
których okoliczne lasy sta-
nowiłyby znakomity teren do 
polowań. 

Zdaniem Sylwestra 
Piechoty, znanego 
również lokalnego re-
gionalisty (a opinię  tę 
podzielają także zwy-
kli mieszkańcy Zakli-
kowa), były to obietni-
ce całkowicie bez po-
krycia, a władze gmi-

ny sprzedając obiekt w try-
bie bezprzetargowym, nie po-
czyniły żadnych zabezpieczeń 
prawnych w przypadku nie-
wywiązania się nabywców ze 
zobowiązań (np. wniesienie 
przez nich zabezpieczenia fi-
nansowego, które przepada na 
rzecz samorządu, jeżeli obiekt 
w określonym terminie nie zo-
stanie oddany do użytkowa-
nia na cel określony w umo-
wie notarialnej). Nie podję-
to starań, aby nieruchomości 
nie sprzedawać tylko oddać 
w użytkowanie wieczyste lub 
też zawrzeć umowę o przebu-
dowie zamku w formie part-
nerstwa publiczno-prywatne-
go (zamek przez określony w 
umowie czas, 20–30 lat, użyt-
kowany jest przez prywatnego 

przedsiębiorcę, któ-
ry z jego eksploatacji 
odzyskuje nakłady po-
niesione na moderni-
zację obiektu wraz z 
należnym zyskiem, a 
nieruchomość stano-
wi dalej własność gmi-
ny). Zaniechano pod-

jęcia, wspólnie z właściwym 
ministrem i wojewodą, kro-
ków przewidzianych w usta-
wie o fundacjach, gdyż Funda-
cja Kawalerów Maltańskich nie 
realizuje celów, dla których 
została utworzona. 

– Aktualnie obiekt jest udo-
stępniany mieszkańcom Zakli-
kowa dwa, trzy razy w roku – 
mówi przewodniczący. – Prze-
budowa była prowadzona cha-
otycznie, efektem czego bry-
ła zamku została zniekształco-
na, a zaplecze kuchenne, któ-
re zapewniałoby całoroczne 
jego użytkowanie, nie zosta-
ło dokończone. O ile mi wia-
domo właściciel nie reguluje 
na bieżąco podatku od nieru-
chomości. Obawiam się, że sy-
tuacja ta może potrwać dłuż-
szy czas.

Niestety, nie udało się nam 
porozmawiać z właścicielem 
zamku. Ochrona nie wpuści-
ła nas nawet na teren posesji. 
Dowiedzieliśmy się tylko, iż 
Luigi Bellini Trinchi zimę spę-
dza w Italii, a do Polski zawita 
najwcześniej w maju. 

W XVI WIEKU W ZAKLIKOWIE 
został zbudowany kamienno-drewniany zamek. Nie dotrwał do naszych 
czasów, bowiem zniszczony został podczas wojny północnej, toczącej się w 
latach 1700–1721, i od tej pory stopniowo popadał w ruinę. Pozostałości 
zostały rozebrane na budulec, a fundamenty z biegiem czasu zapadły się 
w ziemię. Ostatnim właścicielem dóbr zdziechowicko-zaklikowskich był 
Zygmunt Zaklika, kasztelan bełzki, który zmarł bezpotomnie, a jego posia-
dłości przeszły w ręce rodu Gniewoszów z Dalewic. Pod koniec XVI wieku 
Marcin Gniewosz przyjął kalwinizm.
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Kawaler na zamku

Zdjęcie z lewej: 
Luigi Bellini 
Trinchi (z lewej)  
i wójt Zaklikowa 
Ryszard Polański.
Z prawej:
Sala balowa 
zamku
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W tym ciekawym roślinnym środowisku można 
się natknąć na czarne i zielone dzięcioły, 
drążące duże dziuple w starodrzewach.  
W zbiorniku wodnym pluskają się wydry,  
a bobry budują swoje żeremia. 

Malowniczy zbiornik wodny „Walde-
kówka”, położony w Racławicach, naprze-
ciw byłego dworku rodziny Waldecków, 
mógłby się stać doskonałym miejscem 
na urządzenie edukacyjno-przyrodniczej 
ścieżki. Niestety, nadmierna ingerencja 
człowieka zagraża florze i faunie parku 
wpisanego do rejestru zabytków. 

Składka na park 
Zbiornik wodny wraz z nieistniejącym już 

dworkiem wchodził w skład majątku ziem-
skiego, założonego w XIX wieku przez Wil-
helma Waldecka. Po drugiej wojnie świato-
wej władze komunistyczne znacjonalizowa-
ły majątek. W 1995 r. Ryszard Waldeck odzy-
skał go, ale szybko sprzedał, ponieważ nie by-
ło go stać na przywrócenie dawnej świetności 
rodzinnej posiadłości. 

Towarzystwo Ziemi Niżańskiej, Towa-
rzystwo Obrony Przyrody oraz Ryszard Wal-
dek-Ostrołęcki podjęli więc wspólnie dzia-
łanie, mające na celu wykupienie zbiornika 
wodnego  wraz z przyległym terenem (ra-
zem około 4 ha) od aktualnego właścicie-
la, a następnie przekazanie go na rzecz ni-
żańskiego społeczeństwa, czyli gminy lub 
powiatu. 

– Po wykupieniu starorzecza – mówi pre-
zes reaktywowanego kilka lat temu Towarzy-
stwa Ziemi Niżańskiej, Jerzy Wierzbiński –  za-
proponowalibyśmy osobom indywidualnym, 
instytucjom, a zwłaszcza szkołom spotkania 
przyrodniczo-edukacyjne na terenie parku. 
Chcę dodać, iż w porozumieniu z dotychcza-
sowym właścicielem starorzecza  już zorgani-
zowaliśmy szereg wycieczek, które były po-
żytecznym uzupełnieniem szkolnych progra-
mów nauczania. 

Jerzy Wierzbiński  zdaje sobie sprawę, iż 
trudno będzie zebrać kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych z samych tylko społecznych datków, dla-
tego inicjatorzy akcji, po napisaniu programu 
zagospodarowania parku, wystąpili  o dofi-

nansowanie do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska. 

Przyrodnicza ostoja
Wielki miłośnik dzikiej natury, prezes To-

warzystwa Obrony Przyrody „Ostoja”, Seba-
stian Sobowiec zwrócił uwagę na duże walory 
przyrodnicze parku. 

Tuż przy brzegu zbiornika wodnego wy-
stępuje na przykład głóg jednoszyjkowy, któ-
ry w naturze przybiera zwykle postać skrom-
nego krzewu, w Racławicach zaś rozrósł się 
do niebywałych rozmiarów. Z ciekawych ga-
tunków roślin bagiennych w Waldekówce 
można również spotkać jeżogłówkę i czer-
wień błotną. Teren parku to także miejsce 
występowania zagrożonych wyginięciem – 
a przeznaczonych przez Unię Europejską do 
ochrony – łąk trzęślicowych i ostnicowych, 
turzycowisk, szuwarów, olsy bagiennej oraz  
litoralu.  

Na ratunek
Zdaniem Sebastiana Sobowca, stan przy-

rodniczego środowiska w i wokół parku z ro-
ku na rok się pogarsza. Dlatego dla ratowania 
starorzecza należałoby od zaraz podjąć sze-
reg działań. 

– Przede wszystkim – postuluje Sebastian 
Sobowiec – trzeba zakazać kąpieli w zbiorni-
ku oraz używania tam jakiegokolwiek sprzę-
tu pływającego. Niewskazane jest też zarybia-
nie go gatunkami nienaturalnymi dla polskich 
wód, jak na przykład amurem, czy też sto-
sowanie dużej ilości chemii w pobliżu zbior-
nika. 

Sebastian Sobowiec zaleca natomiast ob-
sadzenie stromych brzegów zbiornika krze-
wami, które zabezpieczą je przed osuwaniem. 
Konieczna jest również pełna inwentaryza-
cja przyrodnicza Waldekówki (jest na przy-
kład spora szansa na odrodzenie tutaj kotew-
ki orzecha wodnego). 

Niestety, działania niżańskich miłośników  
przyrody spaliły na panewce z powodu braku 
pieniędzy na wykup starorzecza (na społecz-
nym koncie uzbierało się zaledwie kilkadzie-
siąt złotych!). Zbiornik wodny Waldekówka  
przeszedł więc w prywatne ręce.

ANDRZEJ CAPIGA

W Stalowej Woli powstała blacha 
pancerna, jaką produkują tylko 

nieliczni na świecie

Superstal, 
superzysk
Po ponad trzech latach prób specjaliści 
Huty Stali Jakościowych ze Stalowej Woli 
opracowali technologię produkcji blach 
pancernych o wysokich parametrach ście-
ralności, dorównujących najlepszym świa-
towym wzorom. Nowa produkcja to gwa-
rancja zatrudnienia i dobrych zarobków. 

Zaletą blach pancernych z Huty Sta-
li Jakościowych jest stosunkowo niewiel-
ka grubość. Już przy czterech milime-
trach chronią przed pociskami. Dzięki te-
mu można z nich produkować sprzęt woj-
skowy z osłonami balistycznymi, znacznie 
lżejszy i tańszy od dotychczas stosowa-
nych zabezpieczeń.

Prawdopodobnie pierwszy wyciągnie 
rękę po blachy producent kołowego trans-
portera opancerzonego Rosomak z Sie-
mianowic Śląskich. Blachy pancerne ze 
Stalowej Woli przeszły już wstępne testy. 
Na poligonie nie pękały, nie strzępiły się, 
ale wybrzuszały, i w ten sposób pochłania-
ły siłę uderzenia pocisku. Jeśli kolejne te-
sty  potwierdzą zalety blach, HSJ może li-
czyć na eksport do Słowenii, Słowacji i Re-
publiki Południowej Afryki.

Spółka HSW Huta Stali Jakościowych 
SA należy do prywatnego częstochowskie-
go koncernu Złomrex, który zwiększył już 
zatrudnienie o 40 osób. HSJ zatrudnia te-
raz 1095 osób.  RD

Walcowanie wlewków w Hucie Stali Jakościowych 
wygląda imponująco

Czy to koniec marzeń o uratowaniu malowniczego zbiornika? 

Tajemnice starorzecza
Zbiornik  

wodny 
„Waldekówka”
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KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Polski system ochrony zdrowia przeżywa kolejny głęboki 
kryzys. Niemal codziennie informują o nim gazety i me-

dia elektroniczne, które wstrząsającymi obrazami ewakua-
cji chorych z zagrożonych zamknięciem oddziałów dodat-
kowo budują dramatyzm sytuacji. Wydaje się, że dzisiaj nikt 
nie może czuć się bezpiecznie – ani lekarze, ani pielęgniarki, 
ani tym bardziej mocno przestraszeni pacjenci. Coś, co jed-
nak – lepiej czy gorzej – przez lata funkcjonowało, teraz roz-
pada się na naszych oczach. Nie ma już w miarę spójnego sy-
stemu ochrony zdrowia, są natomiast konwulsyjne próby ła-
tania dziur w tonącym statku, który szybko pójdzie na dno, 
jeśli nie dojdzie do rozmów przedstawicieli rządu, organiza-
cji zawodowych lekarzy i pielęgniarek, głównych partii poli-
tycznych oraz samorządów, które są właścicielami zdecydo-
wanej większości placówek szpitalnych. To wydaje się dzisiaj 
jedyną drogą wypracowania konsensusu, inne próby (np. ko-
lejna debata sejmowa) mogą doprowadzić do jeszcze więk-
szego chaosu.

Niedawno rozmawiałem z doświadczonym stalowowol-
skim lekarzem. Był przejęty brakiem wizji systemu 

ochrony zdrowia u polityków i zapowiedzią kolejnej refor-
my, wyraźnym spadkiem liczby pracujących lekarzy, a prze-
de wszystkim brakiem pieniędzy na codzienne funkcjono-
wanie szpitala, w tym na opłacenie dyżurów lekarskich. Bo 
właśnie obowiązująca od 1 stycznia br. unijna dyrektywa o 
czasie pracy lekarzy (maks. 48 godzin w tygodniu) wymusza 
na dyrektorach „wygospodarowanie” środków dla dyżurują-
cych medyków. Doktor powiedział mi, że właśnie ta ostat-
nia sprawa może wkrótce finansowo pogrążyć nawet te szpi-
tale, które nie są zadłużone lub ich zobowiązania regulowa-
ne są w miarę regularnie. „Na ochronę zdrowia muszą zna-
leźć się dodatkowe pieniądze – obojętnie czy pochodzące z 
budżetu, czy z innych źródeł, choćby ubezpieczeń prywat-
nych. Jeśli ich nie będzie, to czeka nas szybka zapaść” – tak 
w skrócie wyglądała konkluzja jego wywodu. I trudno się z 
nią nie zgodzić, biorąc pod uwagę, że na obiecane podwyż-
ki płac czekają nie tylko lekarze, ale też pielęgniarki, ratow-
nicy medyczni itd.

Każdy z nas był, jest lub będzie chory (dla przykładu – 
ostatnio dotkliwej kontuzji nogi doznał mój dobry zna-

jomy, który nigdy wcześniej nie leczył się w szpitalu). Z 
tego stwierdzenia wynika wniosek, że naprawa systemu 
ochrony zdrowia stanowi jeden z najważniejszych proble-
mów ogólnospołecznych. Nie uciekniemy od niego, nawet 
gdybyśmy mieli przekonanie, że do szpitala pójdziemy tyl-
ko w odwiedziny. Świadomość, że dobrze funkcjonujące 
szpitalnictwo jest nie tylko rządowym priorytetem, musi 
stale towarzyszyć działaniom polityków wszystkich opcji. 
Dlatego zachęcam do monitorowania pracy lokalnych po-
słów. Oni muszą porzucić spory i wspólnie nachylić się nad 
problemami ochrony zdrowia. Inaczej przyjdzie nam leczyć 
się tylko ziołami.

Wspólna sprawa W ostatnim czasie ukazała się 
najnowsza płyta legendarnego 
zespołu Skaldowie.

Krążek ,,Skal-
dowie dzieciom” 
zawiera 13 pio-
senek, do któ-
rych teksty w 
większości napi-
sał prezes tarno-
brzeskiego Klu-
bu Inteligencji Ka-
tolickiej Kazimierz 
Wiszniowski. Inspi-
racją do tych ,,poetyckich mi-
niaturek” były m.in. rozmowy 
z tarnobrzeskimi przedszkola-
kami i wnukami autora. Płyta, 
nagrana w 2002 r., dopiero po 
pięciu latach, dzięki hojnym 
darczyńcom 18 grudnia 2007 r. 

doczekała się krakowskiej pre-
miery. Stronę muzyczną two-
rzą tak znani muzycy jak bracia 
Zieliń- scy czy Jan Budzia-

szek. Tarnobrzeski 
poeta, dziennikarz 
Radia Leliwa, ani-
mator ,,Inicjatywy 
21.38” i współ-
pracownik Dzieła 
Biblijnego im. Ja-
na Pawła II Ka-
zimierz Wisz-
niowski jest au-
torem aż 9 teks-

tów piosenek, w tym jedyne-
go utworu religijnego ,,Listu 
do Anioła Stróża”. Gorącą jesz-
cze płytę można kupić, korzy-
stając ze strony internetowej 
Skaldów. 

KS. ROMAN BOGUSŁAW 
SIEROŃ

Tarnobrzeżanin pisze dla ,,Skaldów”

Nowa płyta

sał prezes tarno-
brzeskiego Klu-
bu Inteligencji Ka-
tolickiej Kazimierz 
Wiszniowski. Inspi-

szek. Tarnobrzeski 
poeta, dziennikarz 
Radia Leliwa, ani-
mator ,,Inicjatywy 
21.38” i współ-
pracownik Dzieła 
Biblijnego im. Ja-
na Pawła II Ka-
zimierz Wisz-
niowski jest au-

tów piosenek, w tym jedyne-
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VIII

– Klasztor kontemplacyjny 
to serce diecezji  
– stwierdza s. Maria 
Czech, przełożona 
klasztoru sióstr klarysek  
w Sandomierzu.  
– Tu, w tym właśnie 
miejscu, jeśli można tak 
powiedzieć, następuje 
kondensacja modlitwy.

– Nie udzielamy się 
apostolsko – mówi s. Ma-
ria – nasz charyzmat bo-
wiem to modlitwa i ofiara. 
Mur, którym jesteśmy od-
grodzone od świata, od-
dziela nas od niego tyl-
ko pozornie, poprzez co-
dzienną modlitwę za sio-
stry i braci pozostajemy 
z nim w stałym kontak-
cie, duchowym kontakcie 
– dodaje.

Trwanie  
na modlitwie
Klasztor klauzurowy, 

jak podkreślała s. Maria, to 
dom Boga, w którym się 
Go adoruje i wielbi. – Jego 
eucharystyczna obecność 
jest dla nas wielkim źró-
dłem łaski – podkreśla sio-
stra przełożona. – Trwa-
jąc na modlitwie z Chry-
stusem eucharystycznym, 
staramy się wyprosić łaski 
dla sandomierskiego Ko-
ścioła. Modlimy się za bi-
skupów, kapłanów, wspie-
rając ich w ten sposób w 
trudnej posłudze dusz-
pasterskiej. Ale modlimy 
się również za wszystkich 
świeckich, zmagających 
się z codziennymi sprawa-
mi. Siostry spędzają po-
nad 7 godzin dziennie na 
modlitwie i medytacjach.

W ciszy murów
Klauzura to przestrzeń, 

w której mogą przeby-
wać tylko siostry, osoby 
postronne nie mają doń 
dostępu. Ale jest to jed-
nocześnie przestrzeń, do 
której ogranicza się życie 
mniszek. – Św. Klara, na-
sza założycielka, wprowa-
dzając ten zapis, pragnę-
ła wytworzyć odpowied-
nie warunki do modlitwy i 
kontemplacji – wyjaśnia s. 
Maria. – Trudno bowiem 
skupić się na modlitwie i 
rozmowie z Bogiem, gdy 
wokół panuje gwar świata. 
Siostry obowiązuje klau-
zura papieska, ale w Koś-
ciele partykularnym klasz-
tor kontemplacyjny pod-
lega władzy miejscowego 
biskupa ordynariusza. – 
Siostry mają prawo opusz-
czać klasztor bez specjal-
nych zezwoleń na przy-
kład w przypadku ko-
nieczności skorzystania z 
pomocy lekarskiej. Stałe 
zezwolenie posiadają z ra-
cji pełnionej funkcji siostra 
przełożona oraz siostra 
ekonomka. Ponieważ nasz 
klasztor nie jest jeszcze 

w pełni ukonsty-
tuowany, dlate-
go mogę dzisiaj z 
panią rozmawiać 
twarzą w twarz 
w rozmównicy – 
mówi s. Maria. – Ale kiedy 
wszystko będzie funkcjo-
nowało normalnie, wów-
czas rozmowa będzie się 
toczyć przez okratowane 
okienko. Furta to miejsce 
kontaktu sióstr ze świa-
tem zewnętrznym. – Każ-
dy tu może przyjść – mó-
wi s. Maria – by porozma-
wiać, poprosić o modlitwę 
w jakiejś intencji szczegól-
nie mu bliskiej.

Budowanie siebie
Posługę w zakonie roz-

poczyna postulat, trwający 
zazwyczaj pół roku, w wy-
jątkowych sytuacjach nie-
co dłużej. Jest to czas roz-
poznania swego powoła-
nia, a także zasad zakon-
nych. Po jego zakończe-
niu odbywa się uroczy-
stość obłóczyn. – To bar-
dzo spektakularna uroczy-
stość. Nawiązujemy w niej 
do wydarzeń z życia św. 
Klary, która opuszczając 

potajemnie swój 
rodzinny dom, 
zgodnie z pole-
ceniem św. Fran-
ciszka z Asyżu 
przyodziała się 

w najpiękniejszą suknię, 
założyła również najkosz-
towniejsze klejnoty – opo-
wiada s. Maria. – Tak sta-
wiła się w kaplicy w Por-
cjunkuli, gdzie św. Fran-
ciszek obciął jej włosy na 
znak całkowitej przyna-
leżności do Boga. Dlatego 
postulantka zakłada pięk-
ną białą suknię, a głowę jej 
zdobi biały welon. Do pa-
sa ma przypiętą białą ko-
ronkę. W kaplicy, w obec-
ności rodziny, matka ksie-
ni wraz z siostrą mistrzy-
nią ubierają ją w czarny 
habit, w tym samym kolo-
rze jest koronka. Białą bar-
wę ma natomiast welon, 
symbolizujący nowicjat. 
Okres nowicjatu trwa rok 
i jest czasem przygotowań 
do ślubów czasowych. – 
Duży akcent kładzie się 
wówczas na przygotowa-
nie do modlitwy i medyta-
cji – mówi s. Maria. – Nad 
rozwojem duchowym no-
wicjuszek czuwa mistrzy-
ni. To także czas zmagania 
się ze sobą i budowania 
nowej siebie. Po upływie 
3 lat nowicjuszki składają 
śluby wieczyste. Własno-

ręcznie napisany tekst ślu-
bów podpisują na ołtarzu 
podczas Mszy św.

Powrót  
do korzeni
Oficjalna uroczystość 

sprowadzenia sióstr kla-
rysek do Sandomierza 
odbyła się 12 czerwca 
ubiegłego roku. Zabiegi 
o sprowadzenie do na-
szej diecezji zakonu kon-
templacyjnego rozpoczął 
jeszcze poprzedni ordy-
nariusz bp Wacław Świe-
rzawski, a  zrealizował bp 
Andrzej Dzięga. Ogrom-
ną zasługę w przybyciu 
sióstr położył również bp 
Marian Zimałek, pocho-
dzący ze Skaryszewa, w 
którym od 10 lat prze-
bywają klaryski. Właś-
nie siostry ze skaryszew-
skiej wspólnoty założyły 
klasztor w Sandomierzu. 
– Nasze przybycie do San-
domierza to pewne za-
mknięcie – stwierdza s. 
Maria. – Tu nasza matka 
Salomea otrzymała welon 
z rąk biskupa Prandoty. 
W pobliskim Zawichoście 
w 1245 r. powstał pierw-
szy na naszych ziemiach 
klasztor klarysek. Obec-
nie tymczasowy klasz-
tor mieści się w budyn-
ku przy pl. św. Wojciecha 
5. Niebawem jednak roz-
pocznie się budowa do-
celowego domu zakonne-
go. Z ramienia bp. An-
drzeja Dzięgi i w imie-
niu sióstr klarysek s. Zofia 
Tracz jest odpowiedzialna 
za prowadzenie budowy. 
Osoby pragnące wspo-
móc to dzieło mogą wpła-
cać ofiary na konto sióstr: 
Bank Spółdzielczy w San-
domierzu, numer konta  
1894290004200100013
2280001. Adres: ul. Ma-
riacka 6, 27-600 Sando-
mierz.

MARTA WOYNAROWSKA

PANORAMA ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH 
Siostry klaryski

Tu bije serce diecezji
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Siostry kilka 
razy dziennie 
spotykają się  
na modlitwie 

SANDOMIERSKI
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