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redaktor wydania

Nowy Rok bie˝y... S∏owa
tej popularnej pastora∏-

ki niech skierujà naszà uwa-
g´ na poczàtek roku kalen-
darzowego, który zawsze
niesie pytania i niewiado-
me. Tak jak nowy, odmienio-
ny „GoÊç” sandomierski. Dla
cz∏owieka g∏´bokiej wiary
nowe zawsze jest nadziejà
w Panu. Tej nadziei ˝yczymy
wszystkim naszym Drogim
Czytelnikom. ■
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Zbli˝a si´ 60. rocznica (27 stycznia
1945 r.) wyzwolenia obozu koncentra-

cyjnego w OÊwi´cimiu, do którego zosta-
∏o wywiezionych wiele osób pochodzà-
cych z terenu naszej diecezji. Jednà z nich
by∏ b∏. ks. pra∏at Antoni Rewera, pierwszy
proboszcz parafii pw. Êw. Józefa w Sando-
mierzu.
Zachowa∏o si´ wiele pamiàtek po naszym
m´czenniku – najpierw wi´êniu Auschwitz-
-Birkenau, a potem Dachau. Ma∏o kto wie,
˝e ks. Antoni w Wielkim PoÊcie stosowa∏
praktyki pokutnicze na wzór pierwszych
chrzeÊcijan. Stàd te˝ wÊród pamiàtek po

nim znalaz∏ si´ bicz. Ju˝
niebawem wszystkie te
pamiàtki b´dzie mo˝na
obejrzeç w powstajà-
cym muzeum poÊwi´-
conym jego osobie
w Sandomierzu. ■

SANDOMIERSKI ÂLAD AUSCHWITZ-BIRKENAU
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Okulary, ulubione
Êwi´te obrazki
oraz bicz,
które zawsze nosi∏
przy sobie 
ks. pra∏at 
Antoni Rewera 

ZA TYDZIE¡

■ ˚YCZENIA Z WATYKANU. Czego ˝y-
czy Czytelnikom i redakcji sando-
mierskiego „GoÊcia Niedzielnego”
Jan Pawe∏ II?
■ JAK MINÑ¸ ROK? podsumowuje
Piotr Niemiec 
■ JASE¸KA W PO¸A¡CU – jak niepe∏-
nosprawni artyÊci wprowadzili
mieszkaƒców miasta w Êwiàtecz-
ny nastrój

Rejonowe eliminacje do IX
Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d
i Pastora∏ek w B´dzinie odby∏y si´ 
13 i 14 grudnia br. w sali kina Etiuda
w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim. 

W poszczególnych kategoriach
wiekowych solistów i duetów
pierwsze miejsca zaj´li: Paulina Ko-
tarska z PSP 3 w Ostrowcu Âwi´to-
krzyskim (kategoria 7–10 lat), Ma∏-
gorzata Kotwica z MDK w Stalowej

Woli (kat. 11–14 lat)
oraz Magdalena Ka∏u˝a
z Zespo∏u Szkó∏ Spo˝yw-
czych w Sandomierzu
i Karolina Ziober z Ze-
spo∏u Szkó∏ Rolniczych CKU w Mo-
koszynie (kat. 15–18 lat). W kate-
gorii zespo∏ów zwyci´˝yli: Zespó∏
z Sarnówka (kat. 7–14 lat) oraz Ze-
spó∏ Wokalny z IV LO w Ostrowcu
Âwi´tokrzyskim (kat. 15–18 lat).
Osoby te wezmà udzia∏ od 6 do
8 stycznia w finale b´dziƒskiego fe-
stiwalu.

– Z roku na rok za-
uwa˝alny jest wzrost
zainteresowania festi-
walem – powiedzia∏ ks.
Pawe∏ Anio∏, dyrektor

eliminacji rejonowych.
Laureaci eliminacji zaprezen-

tujà swoje utwory 2 stycznia
o godz. 15.00 podczas „Wielkiego
Kol´dowania” na du˝ej scenie Ki-
na Etiuda. Kol´dowaniu b´dzie to-
warzyszyç kwesta na operacj´ 21-
-letniego m´˝czyzny z Sobótki.
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Zakoƒczy∏y si´ eliminacje do IX Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek

W „Etiudzie” zabrzmia∏y kol´dy

Tegoroczna edycja
festiwalu cieszy∏a
si´ rekordowym
zainteresowaniem
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JANÓW LUBELSKI. „Kation Re-
inhardt” – operacja majàca na ce-
lu bezprecedensowà, masowà
zbrodni´ dokonanà na ludnoÊci
˝ydowskiej jest tematem wystawy
w Muzeum Regionalnym w Jano-
wie Lubelskim, przygotowanej
przez Instytut Pami´ci Narodowej
w Lublinie. Atmosfery dodaje eks-
pozycji lokalizacja w gmachu
dawnego wi´zienia: surowy, nieco
ponury klimat wi´ziennych kory-
tarzy znakomicie koresponduje
z tematykà wystawy, która czynna
b´dzie do 15 stycznia br. Napraw-
d´ warto jà zwiedziç. 

„Kation Reinhardt” rozpocz´∏a
si´ w nocy z 16 na 17 marca 1942
r. od likwidacji getta w Lublinie –
pierwszego skupiska ˚ydów
w Generalnym Gubernatorstwie.
Akcj´ przeprowadzono w trzech
obozach Êmierci: Be∏˝cu, Sobibo-
rze i Treblince. Tempo jej realiza-
cji by∏o b∏yskawiczne – najwi´k-
sze nasilenie mordów nastàpi∏o
od marca do grudnia 1942 r. Ogó-
∏em zgin´∏o ok. 2 mln ludzi. 

Ekspozycj´ tworzà ró˝nego
rodzaju dokumenty, raporty pol-
skiego podziemia, relacje Êwiad-
ków i zdj´cia. 

¸AGÓW. Po ponad 8-miesi´cz-
nej konserwacji obraz Êw. Anny
wróci∏ do koÊcio∏a pw. Êw. Mi-
cha∏a Archanio∏a w ¸agowie. 

Konserwacj´ obrazu zacz´to
od zmiany podobrazia. Poszarpa-
ne p∏ótno wymaga∏o dubla˝u. Na-
st´pnie usuni´to wtórne przema-
lowania. 

– Obraz Êw. Anny by∏ ju˝ raz od-
nawiany, ale wszelkie przekszta∏ce-
nia wykonano nieprawid∏owo i to
równie˝ wymaga∏o poprawy – mówi
prof. Ilia Iliew. 

Podj´to decyzj´, aby nie umiesz-
czaç elementów metalowych, w tym
korony, na p∏ótnie. Precjoza zosta∏y
wyeksponowane obok obrazu. 

Najwi´ksza zag∏ada ˚ydów Sandomierskie 
skarby nad Sekwanà
PARY˝, SANDOMIERZ. Baroko-
we pasy s∏uckie, ornaty, stu∏a i palka
wykonane z pasów kontuszowych,
pochodzàce ze zbiorów sandomier-
skiego Muzeum Diecezjalnego, pre-
zentowane by∏y od 2 do 17 grudnia
ubieg∏ego roku na wystawie „Les ce-
intures polonaises” (pasy polskie)
w Pary˝u. 

– W zwiàzku z Rokiem Polskim
we Francji, sandomierskie Muzeum
Diecezjalne zosta∏o zaproszone do
wspó∏organizowania wystawy – po-
wiedzia∏ ks. Andrzej Rusak, dyrektor
Muzeum Diecezjalnego. 

Kontusze i inne elementy stro-
jów prezentowane by∏y w Château
de la Petite Malmaison. 

Na paryskiej ekspozycji znalaz∏o
si´ 15 obiektów muzealnych z San-
domierza. 

TARNOBRZEG, parafia Chrystu-
sa Króla. Krzy˝ ten powsta∏ w wy-
niku skrócenia i adaptacji dawne-
go komina. KoÊció∏ parafialny mie-
Êci si´ w generalnie wyremonto-
wanych pomieszczeniach dawnej
ciep∏owni miejskiej, która przez
lata sta∏a w ruinie. Parafia, erygo-
wana dekretem bpa Andrzeja
Dzi´gi 11 maja 2003 r., dynamicz-
nie si´ rozwija i liczy 5,5 tys. wier-
nych. Proboszczem jest ks. Adam
Marek. Obecnie zagospodarowy-
wany jest równie˝ przylegajàcy do
Êwiàtyni park. 
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Wystawa upami´tnia Holocaust lubelskich ˚ydów

BOROWNICA. Budowa jednej
z najnowoczeÊniejszych i najwi´k-
szych w regionie inwestycji ekolo-
gicznych zosta∏a zakoƒczona. Za-
k∏ad Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Borownicy ko∏o
Janowa Lubelskiego, popularne
„wysypisko Êmieci”, czeka na
uruchomienie. Inwestycja koszto-
wa∏a 1 milion 100 tys. euro.
Z unijnego Funduszu PHARE po-
zyskano 40 proc. kosztów zada-
nia. Pozosta∏à cz´Êç pokry∏y gmi-
ny Janów Lubelski (dwie trzecie
pozosta∏ej kwoty) i Modliborzyce
(jedna trzecia kwoty). 

Wysypisko zostanie urucho-
mione na wiosn´ br. Docelowo
b´dzie powi´kszone o sortowni´,
kompostowni´ i pryzm´ kompo-
stowà. Jak si´ dowiedzieliÊmy
w Urz´dzie Miasta Janowa Lubel-
skiego, obecnie trwa procedura
formalnoprawna zwiàzana z uzy-
skaniem pozwolenia wojewody
lubelskiego na uruchomienie za-
k∏adu. 

Stare wysypisko Êmieci znaj-
dujàce si´ w okolicach janowskie-
go szpitala zostanie jeszcze
w tym roku zlikwidowane, czyli
zrekultywowane. 

Zainwestowali
w Êmieci

Obraz Êw. Anny znowu w domu

Ks. Franciszek Grela cieszy si´ z powrotu odnowionego obrazu na swoje miejsce
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Pasy kontuszowe by∏y nieod∏àcznym
elementem stroju polskiego szlachcica

Lasowiackie 
tradycje wcià˝ ˝ywe
BARANÓW SANDOMIERSKI.
Tradycyjna wigilia lasowiacka od-
by∏a si´ 18 grudnia w Miejsko-G-
minnym Domu Kultury w Barano-
wie Sandomierskim. Zespó∏ Ob-
rz´dowy „Lasowiaczki” przedsta-
wi∏ tradycyjnà wigili´, kultywowa-
nà przed pó∏wieczem na tym tere-
nie. Nast´pnie w Sali Kameralnej
M-GOK odby∏a si´ wigilia z op∏at-
kiem i ˝yczeniami. 

– Chcemy w ten sposób pod-
trzymywaç pi´kne polskie trady-
cje oraz integrowaç Êrodowisko
kulturalne Baranowa – powiedzia∏
nam Arkadiusz Chwa∏ek, dyrektor
M-GOK.
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KoÊció∏ w ciep∏owni
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Powrót sióstr zakonnych

Zawichojski klasztor o˝y∏
Do zawichojskiego klasztoru,
wczesnogotyckiego koÊcio∏a 
pw. Narodzenia Êw. Jana Chrzciciela
i budynków przyklasztornych
powróci∏y siostry zakonne. 

We wrzeÊniu 2004 r. w miejscu,
gdzie w XIII wieku zosta∏y sprowa-
dzone przez ksi´cia Boles∏awa Wsty-
dliwego klaryski, osiedli∏y si´ siostry
ze Zgromadzenia Sióstr Âwi´tej Ja-
dwigi Królowej CHR. Za∏o˝ycielem
popularnych jadwi˝anek wawel-
skich, istniejàcych od 1990 r., by∏
póêniejszy biskup sandomierski Wa-
c∏aw Âwierzawski. 

Zawichojski klasztor przecho-
dzi∏ ró˝ne kataklizmy dziejowe.
Niszczony by∏ przez najazdy tatar-
skie, litewskie i szwedzkie. Olbrzy-
mie straty spowodowa∏a równie˝
ostatnia wojna. Po wojnie mieszkaƒ-
cy Zawichostu i pracujàcy tu ksi´˝a
próbowali odbudowaç Êwiàtyni´ –
najpierw bocznà kaplic´, a potem
prezbiterium. Nadwyr´˝ona kon-
strukcja dachowa, rozpierajàca Êcia-
ny, grozi∏a zawaleniem ca∏oÊci.
W koÊciele d∏ugo sta∏y drewniane
s∏upy, podtrzymujàce strop. Z cza-
sem budynki klasztorne zosta∏y od-
budowane z przeznaczeniem na
szko∏´ zawodowà Braci Dolorystów,
a póêniej na szko∏´ i internat dla
dzieci nieprzystosowanych spo∏ecz-
nie. W latach 80–90. ubieg∏ego stu-

lecia zak∏ad wychowawczy
zosta∏ rozbudowany. Po-
wsta∏a nowa szko∏a, sala
gimnastyczna, a ostatnio in-
ternat. Cz´Êç budynku po-
klasztornego zosta∏a opusz-
czona. Nadal jednak kuch-
nia i jadalnia mieÊci∏y si´
w budynku nale˝àcym do klasztoru.
Jednak w∏adze koÊcielne posiada∏y
akt w∏asnoÊci tych dóbr. Przej´cia
budynków klasztornych, które znaj-
dowa∏y si´ w bardzo z∏ym stanie, do-
kona∏ ówczesny zawichojski pro-
boszcz, ks. Micha∏ Spociƒski. W po-
rozumieniu z wojewódzkim konser-
watorem zabytków i sandomierskà
kurià prace remontowe kontynu-
owa∏ obecny proboszcz, ks. Woj-
ciech Adamczyk. 

Z przyjÊcia sióstr Êw.
Jadwigi Królowej do Zawi-
chostu cieszà si´ jego
mieszkaƒcy. Majà tu do-
bry klimat do modlitwy
i pracy. O tym wszystkim
podczas uroczystej Eu-
charystii 14 listopada

2004 r. mówi∏ bp senior diecezji san-
domierskiej Wac∏aw Âwierzawski.
W homilii o b∏. Salomei, fundatorce
Êwiàtyni i przyleg∏ych budynków, Bi-
skup Senior przybli˝y∏ dzieje zakonu
sióstr klarysek oraz wspó∏czesnà
kontynuacj´ monastycznà w Zawi-
choÊcie. 

KS. ROMAN BOGUS∏AW SIEROƒ

Tekst powsta∏ przy wspó∏pracy ze Stanis∏awà
Banajskà z Zawichostu

Na rynku ksià˝ki

„…Sta∏ dwór szlachecki”
Szlakiem Sandomierskich Dworków
to nowa publikacja snujàca opo-
wieÊç o dziejach tych interesujà-
cych domostw oraz ich mieszkaƒ-
ców. 

Dworek Zofii Rykowskiej, dwo-
rek Ryklewskich i dawna kanonia
to budynki, po których zosta∏y je-
dynie wspomnienia i stare fotogra-
fie. Z kolei dworek Stru˝yƒskich
przy ul. Zawichojskiej i dworek
Karpiƒskich przy ul. Browarnej to
obiekty odzyskujàce dawny blask.
Stopniowo kras´ odzyskuje rów-
nie˝ dworek Soko∏owskich przy ul.

Êw. Jadwigi Królowej, w∏asnoÊç
Zgromadzenia Sióstr S∏u˝ek NMPN. 

Najciekawsze sà jednak domy,
które przetrwa∏y w niezmienionej
formie od ponad 100 lat. Do ta-
kich nale˝à mi´dzy innymi dwo-
rek Sobolewskich przy ul. Mickie-

wicza, Ulrychów przy ul. Zamko-
wej, Skorupskich przy ul. Staro-
miejskiej (w∏asnoÊç koÊcielna)
oraz dworek kapelana przy ko-
Êciele Êw. Micha∏a. 

Publikacja „Szlakiem Sando-
mierskich Dworków” uzupe∏niona
jest licznymi fotografiami, opisa-
mi detali oraz planem miasta z za-
znaczeniem lokalizacji przytacza-
nych obiektów. 

KJ

„Szlakiem Sandomierskich Dworków”.
Oprac. Szkolny Klub Europejski „Euro-
-Klub” przy Gimnazjum nr 1 w Sandomie-
rzu. Sandomierz 2004

Zaproszenia

Hej, kol´da…
Rejonowy Duszpasterz Dzieci i M∏o-
dzie˝y we wspó∏pracy z Tarnobrze-
skim Domem Kultury organizujà 
13 stycznia br. III Przeglàd Jase∏ek i In-
scenizacji Bo˝onarodzeniowych. 

Do udzia∏u zaproszone sà dzieci
i m∏odzie˝ dzia∏ajàce w ró˝nych
amatorskich grupach teatralnych
z tarnobrzeskiego rejonu duszpa-
sterskiego. Dwa zespo∏y spoÊród
bioràcych udzia∏ w tym przeglàdzie
zostanà wytypowane do przeglàdu
diecezjalnego, który odb´dzie si´ 14
stycznia o godz. 9.30 w Katolickim
Domu Kultury w Sandomierzu. Zg∏o-
szenia prosimy kierowaç do Dzia∏u
Amatorskiego Ruchu Artystycznego
przy TDK, p. 56, tel. 822-21-10 wew.
24 lub do Rejonowego Duszpasterza
Dzieci i M∏odzie˝y – Tarnobrzeg, pa-
rafia Êw. Barbary, tel. 0698 626-695,
e-mail: lech-war@wp. pl. Termin
przyjmowania zg∏oszeƒ up∏ywa
8 stycznia br. 

Dürer, 
Cranach 
i nie tylko
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
zaprasza na wystaw´ „Albrecht
Dürer i jemu wspó∏czeÊni”. 

Obok luênych grafik autorstwa
Dürera mo˝na podziwiaç kilka prac
pochodzàcych z wielkich cykli, ta-
kich jak Apokalipsa Êw. Jana, Wielka
Pasja czy ˚ycie Maryi Panny. 

Na wystawie, oprócz grafik
Dürera, prezentowane sà prace arty-
stów jemu wspó∏czesnych, w tym
¸ukasza Cranacha. Pozostali autorzy
to artyÊci niemieccy i w∏oscy
z prze∏omu XV i XVI stulecia, mi´-
dzy innymi Hans Sebald Beham,
Hans Burgkmair, Daniel Hopfer, Mar-
tin Schongauer, Michael Wohlge-
muth, Martin Zatzinger, Giulio di
Antonio Bonasone, Giorgio Ghisi,
Marcantonio Raimondi, Adamo
Scultori, Enea Vico. 

Prezentowany zbiór ponad 100
grafik pochodzi ze zbiorów Mu-
zeum Wschodnios∏owackiego w
Koszycach. 
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Opustosza∏a
i zniszczona do
niedawna cz´Êç
poklasztornych
budynków dzisiaj
jest pi´knie
odnowiona
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Sonda

PLAGI 
POLSKICH DRÓG

WIES∏AW DYBAÊ, PODINSPEKTOR,
RZECZNIK PRASOWY KOMENDANTA

WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W RZESZOWIE: 
– Plagà na drogach
Podkarpacia sà pi-
jani kierowcy. Na
terenie wojewódz-
twa policja ka˝de-
go dnia ∏apie Êred-

nio 20 nietrzeêwych. A˝ strach
pomyÊleç, ˝e ci ludzie nierzad-
ko jadà z najbli˝szymi, przyja-
ció∏mi, po imprezach. To doty-
czy g∏ównie m´˝czyzn – bez
wyjàtku z miast i wsi. 

Nietrzeêwi kierowcy w ro-
ku 2001 na Podkarpaciu spo-
wodowali 200 wypadków,
w których zgin´∏o 27 osób,
a 284 zosta∏y ranne. W roku
2002 w 220 wypadkach zgin´-
∏o 36 osób, a 268 odnios∏o ob-
ra˝enia cia∏a; w roku 2003 od-
notowaliÊmy 210 wypadków
spowodowanych przez pija-
nych kierowców: zgin´∏y 32
osoby, a 269 zosta∏o rannych. 

KS. RYSZARD KONECKI, DIECEZJALNY

DUSZPASTERZ TRZEÊWOÊCI

– Du˝o mówi si´
na temat alkoholi-
zmu w Polsce.
Uwa˝am, ˝e zre-
dukowaç to zja-
wisko – bo wyeli-

minowaç ca∏kowicie proble-
mu si´ nie da – mo˝na po-
przez odpowiednià profilak-
tyk´. Aby by∏a skuteczna, mu-
si si´ opieraç na konkretnych
dzia∏aniach. W parafii Wa-
Êniów, gdzie pracuj´ jako pro-
boszcz, we wrzeÊniu 2004 r.
za∏o˝y∏em Êwietlic´ Êrodowi-
skowà.  Przychodzi do niej
m∏odzie˝, która wczeÊniej nie
mia∏a co robiç, a z nudów si´-
ga∏a po alkohol. Chodzi w∏a-
Ênie o takie zagospodarowa-
nie czasu wolnego dla m∏o-
dzie˝y. 

Po drugie na szczeblu
diecezjalnym w obecnym Ro-
ku Rodziny powo∏ana zosta-
nie specjalna komisja, która
merytorycznie zajmie si´
problematykà alkoholowà. 

Na Podkarpaciu rocznie docho

Szalona
Podró˝owanie po Polsce staje

si´ coraz bardziej

niebezpieczne.

Ka˝dego roku w naszym kraju

przybywa oko∏o miliona

nowych kierowców, oko∏o 

700 tys. nowych samochodów

i zaledwie kilkadziesiàt

kilometrów nowych dróg. 

tekst
MARIUSZ BOBULA

Wubieg∏ym roku dodat-
kowo na polskie dro-
gi wjecha∏y tysiàce
u˝ywanych samocho-

dów sprowadzonych z Niemiec.
Wi´kszoÊç z nich – zdaniem eks-
pertów – z powodów technicznych
stanowi zagro˝enie dla ruchu. 

W „czarnych punktach”

Ogólne tendencje, jak w so-
czewce, widaç i w naszym regionie.
Na Podkarpaciu od kilku lat pro-
blem wypadków drogowych sta∏
si´ bodaj najwi´kszà zmorà. W wo-
jewództwie podkarpackim ka˝de-
go roku policja odnotowuje Êred-
nio 2200 wypadków, w wyniku któ-
rych ginie oko∏o 250 osób, a blisko
3 tys. odnosi obra˝enia cia∏a, cz´Êç
ze skutkiem trwa∏ego kalectwa.
Najwi´cej wypadków ma miejsce
w sierpniu i listopadzie (powroty
z wakacji, wyjazdy na Wszystkich
Âwi´tych), najniebezpieczniejsze
dni tygodnia to poniedzia∏ek,
czwartek i piàtek. Zdecydowana
wi´kszoÊç tych przykrych wyda-
rzeƒ dzieje si´ z winy kierujàcych
samochodami: Êrednio 1700, choç
i piesi nie pozostajà w tej kwestii

ca∏kowicie bez winy. Ich
nierozwaga, brak wy-
obraêni lub zbytnia pew-
noÊç siebie powodujà, ˝e
na Podkarpaciu Êrednio
rocznie dochodzi do 400
wypadków. Niestety, ofia-
rami najcz´Êciej sà oni sa-
mi, bo jakie szanse ma
cz∏owiek w starciu z wa-
˝àcym ton´ samocho-
dem? „Najgrzeczniejsi”, jak si´ wy-
daje, sà pasa˝erowie, bo tylko 5 do
6 zdarzeƒ rocznie ma miejsce z wi-
ny pasa˝era. 

Najcz´Êciej do wypadków do-
chodzi w tzw. czarnych punktach –
sygnalizowanych odpowiednimi
oznakowaniami lub wrakami pojaz-
dów, zawieszonymi na s∏upach w
miejscach szczególnie niebezpiecz-
nych, których w naszym regionie
nie brakuje. 

Cena wypadków 

Eksperci ruchu drogowego
z Rzeszowa, Tarnobrzega i Stalo-
wej Woli, których pytaliÊmy o opi-
nie w kwestii bezpieczeƒstwa,
zgodnie twierdzà, ˝e motoryzacyj-
na rewolucja w Polsce stanowi pod-
stawowà przyczyn´ wzrostu liczby

wypadków. W ciàgu mi-
nionych dziesi´ciu lat
liczba zarejestrowanych
samochodów osobowych
podwoi∏a si´. Obecnie
w co drugim gospodar-
stwie domowym jest sa-
mochód. Pod tym wzgl´-
dem szybko doganiamy
zmotoryzowane kraje za-
chodniej Europy. Nieste-

ty, ciemnà stronà tego zjawiska sà
w∏aÊnie wypadki drogowe. Rocznie
na polskich drogach dochodzi do
oko∏o 300 tys. ró˝nego rodzaju ko-
lizji, w efekcie których ginie
6–7 tys. osób, a oko∏o 70 tys. odno-
si obra˝enia cia∏a. Analitycy ze Sto-
warzyszenia Psychologów Trans-
portu w Warszawie policzyli, ˝e
wypadki kosztujà nasz kraj rocznie
oko∏o 30 mld z∏. To jest cena, jakà
paƒstwo p∏aci za koszty leczenia
ofiar, zniszczone auta, wyp∏aty rent
i odszkodowaƒ, a nade wszystko
utrat´ ludzi w wieku produktyw-
nym. 

K∏opotliwi m∏odzi 

Wed∏ug danych pochodzàcych
z badaƒ Instytutu Pentor „Bez-
pieczna Droga” oraz ankiety sopoc-

NiefrasobliwoÊç,
brak wyobraêni 
– to cz´ste
przyczyny
wypadków
drogowych.
Szcz´Êcie, 
˝e w tym
przypadku nie
dosz∏o do tragedii
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kiej Pracowni Badaƒ Spo∏ecznych,
przeprowadzonych na zlecenie In-
stytutu Transportu Samochodowe-
go (w opracowaniu mgr in˝. Anny
Zieliƒskiej), ponad 76 procent
wszystkich wypadków powodujà
kierujàcy pojazdami. 29 proc.
sprawców wypadków nie dostoso-
wuje pr´dkoÊci do warunków ru-
chu, 22 proc. nie przestrzega
pierwszeƒstwa przejazdu,
a 9 proc. nieprawid∏owo przeje˝-
d˝a przez przejÊcia dla pieszych.
Blisko 8 proc. wyprzedza niezgod-
nie z prawami ruchu drogowego,
ponad 4 proc. nieprawid∏owo
skr´ca, a 3,8 proc. nie zachowuje
bezpiecznej odleg∏oÊci mi´dzy po-
jazdami. 

Wyjàtkowo k∏opotliwà grup´
kierowców stanowià ludzie m∏odzi,
którzy powodujà wi´kszoÊç tra-
gicznych w skutkach wypadków.
W∏aÊnie m∏odzie˝ w przedziale
wiekowym 18–24 lata stanowi a˝
27 proc. sprawców wszystkich wy-
padków. „Charakterystycznym dla
nich zjawiskiem sà wypadki dysko-
tekowe. Dochodzi do nich w nocy
w czasie weekendów. Samochód
jest zwykle wype∏niony po brzegi
(niekiedy podró˝uje autem 8 osób).
M∏odzieƒcza brawura, ch´ç popisa-

nia si´ przed rówieÊnikami, pr´d-
koÊç, alkohol prowadzà do nie-
uchronnego i dramatycznego fina-
∏u. Towarzystwo làduje w rowie al-
bo na drzewie. Dlatego trwajà po-
szukiwania sposobów ograniczenia
zagro˝eƒ, jakie w ruchu drogowym
tworzà ludzie m∏odzi” – argumen-
tuje tygodnik „Polityka” (nr 31,
2256 Polska jazda). 

èle poj´te rutyniarstwo

Wiele zdarzeƒ ma pod∏o˝e psy-
chologiczne. Jak to rozumieç? Bez-
pieczna jazda wynika z myÊlenia
(cz´sto za innych), wyobraêni,
umiej´tnoÊci przewidywania skom-
plikowanych sytuacji, a tak˝e troski
o cz∏owieka – wspó∏uczestnika ru-
chu. Tymczasem policjanci twierdzà
z przekonaniem, ˝e bardzo du˝y
odsetek kierowców w ogóle nie my-
Êli na drodze, wykonujàc wszystkie
czynnoÊci automatycznie, zachowu-
jàc si´ jak Êwi´te krowy. Przyk∏ad
pierwszy z brzegu: niesygnalizowa-
nie kierunkowskazem zamiaru skr´-
cania, wyprzedzanie „na trzeciego”,
szybka jazda we mgle, z∏e trzyma-
nie kierownicy. Instruktorzy nauki
jazdy w∏aÊnie do tego ostatniego
przywiàzujà du˝à wag´. 

Dobrych rad nigdy dosyç

Tomasz Talarczyk, autor pod-
r´cznika „Bez ryzyka. Trening bez-
piecznej jazdy”, radzi wszystkim
kierowcom, szczególnie (o ironio!)
tym doÊwiadczonym: „Sposób
trzymania kierownicy przesàdza
o tym, czy zdo∏amy skutecznie za-
reagowaç w razie nag∏ego niebez-
pieczeƒstwa. Staraj si´ zawsze
trzymaç obie r´ce na kierownicy,
gdy nie zmieniasz biegów. Jest tyl-
ko jeden sposób umo˝liwiajàcy
maksymalne, od 100 do 120 stop-
ni w ka˝dà stron´, przekr´cenie
kierownicy bez odrywania ràk, co
w zupe∏noÊci powinno wystarczyç
przy szybkim pokonywaniu zakr´-
tów lub wyprzedzaniu. To chwyt
za pi´tnaÊcie trzecia”. 

Pewien psycholog wypowie-
dzia∏ si´ ˝artobliwie w telewizji,
˝e brawura za kierownicà wynika
z przywiàzania do gier komputero-
wych, w których mo˝na poszaleç
bez ograniczeƒ. Tylko ˝e w grze
komputerowej kierowca ma wi´cej
ni˝ jedno ˝ycie. ■

G O Â å S A N D O M I E R S K I

G
O

Âå
N

IED
Z

IELN
Y

2 stycznia 2005

V

Sonda

PLAGI 
POLSKICH DRÓG

WOJCIECH SKIBA, STARSZY INSPEKTOR

PRACY Z TARNOBRZEGA

– Wielokrotnie
przyglàda∏em si´
zjawisku wypad-
ków drogowych
od strony inspekcji
pracy w rolnictwie.
Totalny nieraz brak odpowie-
dzialnoÊci i wyobraêni u rolni-
ków a˝ wo∏a o pomst´ do nie-
ba. Przede wszystkim niektó-
rzy ojcowie na wsi pozwalajà
swoim synkom prowadziç cià-
gniki po drogach gminnych.
Ma∏o tego: sà dumni ze swoich
pociech, ˝e np. w wieku 12 lat
ju˝ potrafià prowadziç pojazd
mechaniczny. Po drugie grze-
chem g∏ównym jest niew∏aÊci-
we przewo˝enie osób na cià-
gnikach, furmankach i ró˝nych
maszynach rolniczych. Ludzie
siedzà niezabezpieczeni, na ra-
mach, ryzykujàc upadkiem.
A przecie˝ wszystkie te pojaz-
dy w∏àczajà si´ do ruchu, cz´-
sto nie zachowujàc pierwszeƒ-
stwa przejazdu. Wje˝d˝ajà nie-
oÊwietlone nawet na drogi kra-
jowe. I doprawdy bez koƒca
trzeba apelowaç o rozwag´, bo
w gr´ wchodzi ludzkie ˝ycie. 

KAZIMIERZ WISZNIEWSKI

Z TARNOBRZEGA, DZIENNIKARZ,
PUBLICYSTA, POETA

– Wyruszajàc
w ka˝dà drog´, na-
wet kilka kilome-
trów do sklepu,
nie mo˝emy wie-
dzieç, ˝e wrócimy
zdrowi i ˝ywi. Bo, jak w piosen-
ce, za zakr´tem mo˝e czaiç si´
Êmierç. Dlatego u∏o˝y∏em takà
modlitw´ dla kierowców, którà
wszystkim polecam: „B∏ogo-
s∏aw Panie Bo˝e tej drodze,
którà za chwil´ pojad´. Niech
zielone Êwiat∏o Twej ∏aski
oÊwieca to wszystko, co dziÊ
b´d´ prze˝ywa∏. NajÊwi´tsza
Panno Maryjo, Matko Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, chroƒ
mnie od wszystkich niebezpie-
czeƒstw na drodze i poza nià.
Uwaga! ˚ó∏te Êwiat∏o. Âwi´ty
Krzysztofie prowadê!”. 

e dochodzi do 2200 wypadków

na jazda
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KS. STANIS∏AW KNAP

MOIM
ZDANIEM

Na jednym z mostów Pas-
sau w Niemczech widnie-

je napis: „Wszystko jest tylko
przejÊciem”. Koniec starego
roku i poczàtek nowego wpi-
suje si´ w treÊç tego stwier-
dzenia. 
¸ad wszechÊwiata wyznacza
rytm wieków, lat i dni. Poczà-
tek nowego roku natomiast
wskazuje na pewien sens na-
szego „przejÊcia”, na swoisty
nadsens – jak to okreÊla bp
Âwierzawski. Albert Einstein
wypowiedzia∏ s∏ynne s∏owa:
„dzisiaj nie ma problemu bom-
by atomowej. DziÊ jest pro-
blem ludzkiego serca”. I gdyby
t´ myÊl przy∏o˝yç do proble-
matyki zwiàzanej z wypadka-
mi na drogach, odkryjemy za-
dziwiajàcà prawd´. Có˝ to bo-
wiem znaczy jechaç po pijane-
mu? Znaczy to mieç za nic czy-
jeÊ i swoje ˝ycie! 
JesteÊmy w okresie Bo˝ego
Narodzenia, szczególnym
czasie radoÊci z daru ˝ycia.
Gdyby kierowcy cz´Êciej za-
stanawiali si´ nad jego pi´k-
nem, gdyby zastàpili brawu-
r´ refleksjà, mniej by∏oby
wypadków i problemów
z nimi zwiàzanych. Bo prze-
cie˝ sprawca wypadku
Êmiertelnego w jakimÊ sen-
sie tak˝e staje si´ ofiarà te-
go zdarzenia.
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Rozmowa z Annà Rzeszut,
kierujàcà zespo∏em „Lasowiaczki”
z Baranowa Sandomierskiego 

MARIUSZ BOBULA: – Podczas wigilii la-
sowiackiej, którà zorganizowaliÊcie
18 grudnia 2004 r. w Miejsko-Gmin-
nym OÊrodku Kultury w Baranowie
Sandomierskim, ka˝dy musia∏ sobie
umyç twarz wodà z cebrzyka. 

ANNA RZESZUT: – Ka˝dy bez wyjàt-
ku: burmistrz, dyrektor zamku,
ksiàdz proboszcz i zaproszeni go-
Êcie. Mycie twarzy to jeden z pi´k-
nych zwyczajów lasowiackich. Wie-
rzymy, ˝e obmycie twarzy zagwa-
rantuje w nast´pnym roku zdrowà
cer´ bez wyprysków, tràdzika itp.
Ale to tylko jeden z bardzo wielu
wspania∏ych zwyczajów, które chce-
my kultywowaç. 

Poprzestaƒmy mo˝e na okresie
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. Jakie
jeszcze inne zwyczaje Êwiàteczne
chronicie przed zapomnieniem? 

– W ogóle nale˝y zaczàç od te-
go, ˝e „Lasowiaczki” za∏o˝y∏a Êp.
Maria Koz∏owa w czerwcu 1976 r.
Wtedy nie by∏o domu kultury,
wi´c próby zespo∏u odbywa∏y si´
w moim domu. Wigilie robi∏yÊmy
w zamku baranowskim, ale
i w Sandomierzu, Tarnobrzegu.
S∏owem, szuka∏yÊmy lokalu. Cel
by∏ jeden: podtrzymywaç tradycje
kultury lasowiackiej. 

Kiedy powsta∏ w Baranowie
Dom Kultury, nasz zespó∏ zaczà∏
dzia∏aç przy tej placówce. Kultura
lasowiacka liczy sobie 150 lat,
wi´c celem naszego zespo∏u jest
podtrzymywanie tych pi´knych,
ginàcych tradycji. 

Dlaczego ginàcych? 

– JesteÊmy teraz na wigilii laso-
wiackiej. Co stoi tam, pod filarem,
w centralnym miejscu? 

Snopek oczywiÊcie. 

– Niezwyczajny snopek, bo
przewiàzany trzema powrós∏ami.
Zastanowi∏ si´ pan, dlaczego a˝ trze-
ma? Naturalnie, ˝e snopek dawniej

wnosi∏o si´ do domu
niemal w ca∏ej Polsce,
symbolizowa∏ on Króla.
Ale w naszym regionie,
na Baranowszczyênie,
jest on przewiàzany po-
trójnie. Trzy powrós∏a
symbolizujà Rodzin´
Âwi´tà: Dzieciàtko Je-
zus, Maryj´ i Józefa. 

W ogóle trzeba powiedzieç, ˝e
w kulturze lasowiackiej dzieƒ Bo-
˝ego Narodzenia by∏ i jest nadal,
obok Wielkanocy, najwa˝niejszym
i najwi´kszym Êwi´tem w roku.
Przecie˝ rodzi si´ nam Zbawiciel,
a wi´c po pierwsze trzeba pójÊç do
koÊcio∏a i przyjàç Komuni´ Êw.
W dzieƒ Bo˝ego Narodzenia nie
wolno by∏o pracowaç. Jedynie mo˝-
na by∏o pójÊç do obory i nakarmiç
trzod´. Imprezy i obrz´dy zaczyna-
∏y si´ dopiero na Êw. Szczepana. 

DziÊ wiele si´ zmieni∏o, bo
i Êwiat zmieni∏ si´ nie do poznania.
Zespó∏ „Lasowiaczki” po to jednak
istnieje, aby te pi´kne zwyczaje nie
przesz∏y w zapomnienie. 

Dlatego te˝ przed wspomnianà wi-
gilià 18 grudnia na scenie g∏ównej
baranowskiego M-GOK zaprezento-
wa∏yÊcie swoisty spektakl: jak wy-
glàda∏ lasowiacki postnik przed 
II wojnà Êwiatowà. 

– OczywiÊcie. Prosz´ sobie
wyobraziç, ˝e jesteÊmy doce-
niane. W 2003 r. dosta∏yÊmy na-
grod´ im. Oskara Kolberga za
ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci. Oprócz
tego zespó∏ otrzyma∏ nagrod´
im. Kotuli, a w lipcu 2004 r. wy-
ró˝nienie „Zas∏u˝ony dla Gminy

Baranów Sandomier-
ski”. By∏o to podczas
obchodów 600-lecia
nadania praw miej-
skich dla Baranowa
Sandomierskiego.
OsobiÊcie by∏am
szczególnie wzruszo-
na, bo nagrod´ otrzy-

ma∏y „Lasowiaczki” i ja indywi-
dualnie. Doceniono nas po-
dwójnie. 

Powszechnie mówi si´, ˝e m∏odzie˝
nie anga˝uje si´ w obrz´dowe ze-
spo∏y folklorystyczne. Jak jest w wa-
szym przypadku? 

– Na przekór temu ogólnemu
zjawisku nie brakuje nam m∏odzie-
˝y i dzieci. Bez przesady mog´ po-
wiedzieç, ˝e Baranów Sandomier-
ski jest ostojà, kolebkà kultury la-
sowiackiej. A dzi´ki temu, ˝e ma-
my m∏odych, zespó∏ „Lasowiacz-
ki”, liczàcy obecnie 20 osób, b´-
dzie trwa∏ d∏ugo. 

Czuje si´ Pani spe∏niona i zrealizo-
wana dzi´ki dzia∏alnoÊci w zespole
„Lasowiaczki”? 

– OczywiÊcie. Dzi´ki Bogu
mam du˝o si∏ i jakoÊ zdrowie dopi-
suje, choç przecie˝ urodzi∏am si´
w 1937 r. w pobliskiej Dàbrowicy
i ca∏e ˝ycie ci´˝ko pracowa∏am.
Wcià˝ hoduj´ Êwinie, kury, indyki,
zajmuj´ si´ domem. Urodzi∏am
i wychowa∏am troje dzieci. Zajmo-
wa∏am si´ rolnictwem. Ale na kul-
tur´ zawsze znajdowa∏am czas.
Bez niej ˝ycie by∏oby smutne. 

■

Wywiady sandomierskiego „GoÊcia”

RadoÊç tworzenia
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˚yczenia 
Ksi´dza Biskupa Seniora

˚YCZ¢ WAM...
ABYÂCIE MIELI MI¸OÂå

Oto stoimy na
progu Nowego
Roku... ˚ycz´
Wam, ˝ebyÊcie
w ten Êwiat –
w ten Êwiat,
który jest za-
raz za progiem

koÊcio∏a, w Êwiat Waszych
domów, do Waszych m´-
˝ów, ˝on, rodziców, dzieci,
do wszystkich, którzy sà
w tym Waszym Êwiecie – za-
nieÊli przyjaêƒ. Bezintere-
sownà i szczerà. Otwartà,
serdecznà, ˝ywà i ciep∏à.
˚ebyÊcie zanieÊli przyjaêƒ
do miejsc Waszej pracy. ˚e-
byÊcie te˝ ustosunkowali
si´ przyjaênie wobec ka˝dej
wspólnoty, w której ˝yjecie.
I wi´cej: ˝ebyÊcie byli odpo-
wiedzialni za to,
co si´ tutaj ro-
bi. ˚ebyÊcie
sobie zda-
wali spra-
w´, ˝e to
wszystko, co
dokonuje si´ w
Êwiàtyni  –  i Wasz  Êpiew, i
Wasza  obecnoÊç,  i Wasza
postawa, i przyst´powanie
do  Komunii  Êwi´tej  –  ˝e
to  wszystko  jest  znakiem.
Znakiem  w tym  naszym
trudnym,  pe∏nym  paradok-
sów  Êwiecie.  ˚e  trzeba
pokazaç  ludziom,  jak  wy-
glàda prawdziwe ˝ycie i
prawdziwa  mi∏oÊç  –  wo-
bec  ka˝dego  cz∏owieka.
˚ycz´  Wam,  ˝ebyÊcie  od-
krywali  t´  jednà  myÊl
wielkà, która – jak mówi∏
S∏owacki  –  ma  si´  paliç
˝arem: ˝e Chrystus jest
wÊród  nas,  ˝e  Chrystus
jest dla nas, ˝e Chrystus
jest  w nas.  Dla  m´˝a,  ˝o-
ny,  rodziców  i dzieci.  Dla
wszystkich i dla poszcze-
gólnych  ludzi.  I co  naj-
wa˝niejsze – ˝e i my jeste-
Êmy  dla  Niego.  ˚e  mamy
mieç czas dla Niego. I ˝e
mamy mieç mi∏oÊç dla
Niego. 

BP WAC¸AW ÂWIERZAWSKI

Anna Rzeszut 
(druga od prawej),
wraz z zespo∏em
„Lasowiaczki” odbiera
nagrod´ „Zas∏u˝ony
dla Gminy Baranów
Sandomierski” 
w lipcu 2004 r. 
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toÊç jest nieprzeliczalna na pienià-
dze. Je˝eli go macie, jesteÊcie nagro-
dzeni, tkni´ci r´kà Boga, zaspokoili-
Êcie pragnienie ca∏ego ˝ycia”. 

W tym kontekÊcie szczerze i mà-
drze brzmià s∏owa Ani Wieczorek
z I LO Collegium Gostomianum
w Sandomierzu: 
Zima zasypia pod bia∏ym 

kopcem Ênie˝nego puchu, 
Zakl´ta w ma∏ej bary∏ce szklistego lodu. 

Budzi si´ wiosna tylko po to, 
by strugami ciep∏ego deszczu

Sp∏ynàç na t´tniàcà ˝yciem ziemi´. 

W∏aÊnie takà jà pokocha∏am! 

Cudownà, niezwyk∏à, 
czarujàcà ró˝norodnoÊcià. 
T́ tniàcà ˝yciem i Êwie˝oÊcià. 
– PRZYROD¢

ZOFIA PAJ¢CKA

Rozstrzygni´cie konkursu dla dzieci i m∏odzie˝y

Uszcz´Êliwieni przez przyrod´
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W czwartek 9 grudnia ub.r.
o godz. 18.20 pe∏nomocnik do
spraw równego statutu kobiet
i m´˝czyzn Magdalena Âroda
oznajmi∏a redaktor K. Kolendzie-
-Zaleskiej z TVN 24, ˝e KoÊció∏ za-
myka domy dla samotnych matek.

Przed ponad dwoma miesiàca-
mi ta sama pani minister wizyto-
wa∏a upadajàcy z braku paƒstwo-
wych dotacji – zupe∏nie Êwiecki –
Krajowy OÊrodek Socjalno-Szkole-
niowy dla Kobiet w Gorzycach.
Wyje˝d˝ajàc, obieca∏a staroÊcie
tarnobrzeskiemu doraênà pomoc
finansowà na utrzymanie oÊrodka.
Pieniàdze z rezerwy bud˝etowej
paƒstwa w kwocie 60 tys. z∏otych
pojawi∏y si´ na koncie starostwa
w po∏owie grudnia. 

Zapyta czytelnik, dlaczego
z takà skrupulatnoÊcià opisa∏em
dat´ i czas wypowiedzi Magdaleny
Ârody dla TVN 24. Otó˝ pani mini-

ster, jak wi´kszoÊç poli-
tyków rzàdzàcej lewicy,
ma sk∏onnoÊç do s∏abej
pami´ci. T∏umaczàc
w ów feralny czwart-
kowy ranek 9 grudnia
swoje oburzajàce wy-
stàpienie na mi´dzy-
narodowej konferen-
cji w Sztokholmie –
gdzie mówi∏a o katoli-
cyzmie jako êródle przemocy wo-
bec kobiet (!) – zas∏ania∏a si´  nie-
dok∏adnym t∏umaczeniem jej wy-
powiedzi przez zachodniego
dziennikarza oraz z∏ym zrozumie-
niem s∏ów wyrwanych z kontek-
stu. Uzna∏em wi´c, ˝e moja zapo-
biegliwoÊç nie pozwoli na utrat´
pami´ci przez min. Ârod´. 

S∏ysza∏em zatem s∏owa pani
minister na w∏asne uszy i zaraz je
skrupulatnie zapisa∏em: KoÊció∏ za-
myka domy dla samotnych matek. Na
drugi dzieƒ prof. Âroda rozszerzy-

∏a swojà tez´ w „Gazecie
Wyborczej”. Na stwier-
dzenie dziennikarza:

„Przecie˝ w KoÊciele sà
instytucje pomagajàce
kobietom, ofiarom
przemocy, na przyk∏ad
domy samotnych ma-
tek”, odpowiedzia∏a:
„Pewnie, ˝e sà. Ale, mo-
im zdaniem, KoÊció∏ nie

doÊç pomaga”. Nie b´d´ polemizo-
wa∏ z tymi banialukami. Caritas
Polska, która od lat z wielkà troskà
prowadzi domy dla samotnych ma-
tek oraz ofiar przemocy w rodzinie
i kobiet „z ulicy”, sama obroni
swoje dobre imi´. Dla mnie nie do
zaakceptowania jest fakt, ˝e mini-
ster polskiego rzàdu wyst´puje
przeciwko Polsce i w jej imieniu
prezentuje w∏asne, skrajnie ide-
ologiczne stanowisko. 

Pani minister przywo∏a∏a na
wspomnianej mi´dzynarodowej

konferencji swoje doÊwiadczenia
z polskiego oÊrodka, w którym
przebywajà samotne matki. Po-
wiedzia∏a, ˝e kobiety uczy si´ tam
tylko gotowania, pieczenia i szy-
cia, a wskutek stosowanego regu-
laminu ogranicza si´ ich wolnoÊç
osobistà (obowiàzkowy powrót
o godz. 22). Jestem przekonany,
˝e ta negatywnie opisana przez
Magdalen´ Ârod´ placówka opie-
kuƒcza to w∏aÊnie krajowy oÊro-
dek w Gorzycach, zapewne jedyny,
jaki zdà˝y∏a szcz´Êliwie nawiedziç
w charakterze urz´dnika paƒstwo-
wego. Przez krótki pobyt w nim
zbudowa∏a sobie obraz, który
z braku innych przyk∏adów pol-
skiego zaÊcianka wyeksponowa∏a
na konferencji. 

MyÊl´, ˝e kobiety z gorzyc-
kiego oÊrodka prze˝yjà grudzieƒ
bez dotychczasowych proble-
mów. Jak b´dzie jednak w no-
wym 2005 roku? ■

Rozstrzygni´to XI edycj´
Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego M∏odych Mi∏oÊników
Przyrody pt. „Przyroda moja mi∏oÊç”. 

Kielecki Konkurs od poczàtku
swego istnienia przebiega pod pa-
tronatem Ligi Ochrony Przyrody, ja-
ko forma proÊby skierowanej do
dzieci i m∏odzie˝y o przelanie na
papier swego emocjonalnego
zwiàzku z przy-
rodà. Cel jest
jasny: kszta∏to-
wanie postawy
wobec Êwiata
roÊlin i zwierzàt, s∏u˝àcej cz∏owie-
kowi i przyrodzie. 

Mi∏à formà nagrody dla uczestni-
ków jest Almanach, zawierajàcy na-
grodzone i wyró˝nione prace. 

„Mi∏oÊç, jakà nas ktoÊ obdarza,
to najwi´kszy skarb – napisa∏
w przedmowie do Almanachu dr Ja-
nusz Wróblewski, nauczyciel akade-
micki Akademii Âwi´tokrzyskiej,
g∏ówny juror konkursu. – Jego war-

Sukces Tomka

Brawo
dla polskiego
informatyka
Jeden z najtrudniejszych na
Êwiecie turniejów informatycz-
nych TopCoder Open po raz ko-
lejny wygra∏ Polak Tomasz Czaj-
ka ze Stalowej Woli. 

Fina∏ rozegrany zosta∏ 11
i 12 grudnia 2004 r. w Santa Cla-
ra w Kalifornii. G∏ównà nagrodà
by∏ czek na 20 tys. dolarów. 

Przez kilka miesi´cy tysiàce
ludzi na ca∏ym Êwiecie zajmujà-
cych si´ programowaniem bra-
∏o udzia∏ w eliminacjach po-
przez Internet. Do fina∏u dosta-
∏o si´ 24 zawodników, a˝ czte-
rech pochodzi∏o z Polski. 

Tomek skoƒczy∏ w tym roku
studia na UW i wyjecha∏ do USA.
Doktoryzuje si´ na uniwersyte-
cie w West Lafayette w stanie In-
diana. Na zawodach wyst´powa∏
jako reprezentant Polski. 

RD

Laureaci konkursu
nie kryli swego

zadowolenia Z
O

FI
A 

PA
J¢

C
KA

Komentarz tygodnia

SamotnoÊç w socjalizmie

PIOTR NIEMIEC

Autor jest redaktorem 
naczelnym „Tygodnika

NadwiÊlaƒskiego”
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– Chyba nigdzie w diecezji
okres Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia nie ma tak
bogatej w tradycj´ oprawy,
jak w∏aÊnie w Janowie
Lubelskim i okolicach. 
To fenomen, rzecz godna
uznania i piel´gnowania. 

W Janowie mo˝na
uczyç si´ religijnoÊci i pol-
skoÊci – mówi z dumà Bar-
bara Nazarewicz, etnograf
i kustosz Muzeum Regio-
nalnego w Janowie Lubel-
skim. Dowodem poszano-
wania dla tradycji jest fakt,
˝e wi´kszoÊç ludzi nadal
poÊci w Wigili´, pomimo i˝
KoÊció∏ od ubieg∏ego roku
zezwoli∏ na spo˝ywanie
mi´sa w dniu poprzedzajà-
cym Bo˝e Narodzenie – do-
daje Nazarewicz. 

Snopek do Trzech
Króli

Barbara Amborska z Ja-
nowa Lubelskiego, autorka
pracy magisterskiej poÊwi´-
conej zwyczajom i wierze-
niom na Lubelszczyênie,
mówi, ˝e w∏aÊnie Wigilia
by∏a szczególnie prze˝ywa-
na w rodzinach. Kobiety
zajmowa∏y si´ przygotowa-
niem potraw, dzieci deko-
rowa∏y wn´trza domów,
m´˝czyêni oporzàdzali
zwierz´ta i gospodarstwo.
Ozdoby Êwiàteczne wyko-
nywane ju˝ podczas Ad-
wentu, tzw. pajàczki, wie-
szano pod sufitem po za-
koƒczonej kolacji wigilijnej.
Sztucznymi kwiatami deko-
rowano obrazy i domowe
o∏tarzyki, w oknach nato-
miast wieszano papierowe
firanki. 

– DziÊ dekoracje miesz-
kaƒ lub domów, zarówno
wewnàtrz, jak i na zewnàtrz
wykonuje si´ w dzieƒ wigi-
lijny jeszcze przed kolacjà
albo kilka dni wczeÊniej –
mówi Barbara Amborska.
Przypomina tak˝e, i˝ daw-
niej panowa∏ zwyczaj przy-
noszenia do domu w dzieƒ
Wigilii nieom∏oconego
snopka zbo˝a i stawiania go
w widocznym miejscu,
gdzie sta∏ do Êwi´ta Trzech
Króli, dlatego nazywano go
popularnie „wigilijnym kró-
lem”. Ziarno z tego˝ snopka
dodawano do ziarna siew-
nego, zaÊ s∏om´ ci´to na
sieczk´ dla byd∏a i koni. 

W wielu domach do
dziÊ praktykuje si´ wiesza-
nie na choince ozdób r´cz-
nie wykonywanych z papie-
ru, s∏omy czy ciasta. 

Dominikaƒski 
rodowód

Janów znany jest w die-
cezji tak˝e z podominikaƒ-
skiego, zabytkowego sank-
tuarium – miejsca licznych

pielgrzymek. Dominikanie
przebywali w Janowie do
kasaty, czyli do roku 1864.
Po wyp´dzeniu zakonników
proboszcz parafii ks. Heter
przeniós∏ rezydencj´ z po-
bliskiej miejscowoÊci Bia∏a
do Janowa, obawiajàc si´
zaj´cia budynków klasztor-
nych przez mnichów pra-
wos∏awnych. 

W nast´pnych latach
koÊció∏ by∏ sukcesywnie re-
staurowany. We wrzeÊniu
1939 r. Janów sp∏onà∏ nie-
mal doszcz´tnie, jedynie
koÊció∏ cudem ocala∏. Starsi
mieszkaƒcy parafii do dziÊ
wspominajà pewne zdarze-
nie. Do wn´trza Êwiàtyni
wpad∏a bomba, zatrzymu-
jàc si´ przy o∏tarzu z cu-
downym obrazem. I nie wy-
buch∏a… Niestety, pos∏ugu-
jàcy w parafii ksi´˝a zostali
wywiezieni do obozów
koncentracyjnych. Po woj-
nie do miasta wróci∏ ks.
Dmochowski, który pozo-
stawi∏ pami´tniki opisujàce
martyrologi´ mieszkaƒców
Janowa Lubelskiego. 

MARIUSZ BOBULA

ZDANIEM PROBOSZCZA
– ZachowawczoÊç i piel´gnowanie tradycji – to cechy
najbardziej charakterystyczne dla naszej parafii. Wi-
daç to doskonale podczas ca∏ego okresu Êwiàt Bo˝e-
go Narodzenia. Ludzie sà przywiàzani do swoich ko-
rzeni i przede wszystkim bardzo religijni. Ch´tnie
przyst´pujà do spowiedzi i Komunii Êw. Biorà udzia∏
w uroczystoÊciach, a wi´c na brak pracy duszpaster-
skiej nie mo˝emy narzekaç. DoÊç wspomnieç, ˝e ma-
my ponad 50 kó∏ ˚ywego Ró˝aƒca i wiele ró˝nego ro-
dzaju wspólnot oraz grup duszpasterskich, mi´dzy in-
nymi Akcj´ Katolickà, Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich, Bractwo TrzeêwoÊci, Krucjat´ Eucharystycznà
i Krucjat´ Wyzwolenia Cz∏owieka. 
OczywiÊcie pere∏kà naszej parafii jest cudowny obraz
MB ¸askawej, zwanej tak˝e Ró˝aƒcowà, znajdujàcy
si´ w o∏tarzu g∏ównym koÊcio∏a parafialnego. 
Dzi´ki obecnoÊci Maryi w tym znaku kult Matki Bo˝ej
w Janowie Lubelskim jest tak silny. To bardzo cieszy.

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. Êw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Miasto silnych tradycji

KoÊció∏ barokowy wybudowany
w latach 1694–1724 przez 

ojców dominikanów.
Konsekrowany 21 paêdziernika
1742 r. przez bp. krakowskiego

M. Kunickiego. 
Obecnie koÊció∏ jest

sanktuarium maryjnym.
Znajduje si´ tam 

∏askami s∏ynàcy obraz 
MB ¸askawej.

KS. INFU¸AT 
EDMUND 

MARKIEWICZ 
Ur. 1 listopada 1933 r. w Che∏-
mie Lubelskim. Wy˝sze Semi-
narium Duchowne ukoƒczy∏
w Lublinie, 20 kwietnia 1958
roku przyjà∏ Êwi´cenia ka-
p∏aƒskie z ràk bpa Ka∏wy.
Proboszczem by∏ we Frampo-
lu (1975–77), Bi∏goraju
(1977–1986). W Janowie Lu-
belskim pracuje od 1986 r. ja-
ko proboszcz parafii Êw. Jana
Chrzciciela. 

Zapraszamy do koÊcio∏a:
■ Msze Êwi´te w niedziele i Êwi´ta: godz. 7.00, 9.00, 10.30,

12.00, 15.30 (oprócz wakacji), 18.00.
■ Msze Êwi´te w dni powszednie: godz. 6.30, 7.00, 8.00, 18.00.
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