
Pod takim hasłem po raz trzeci 
staszowskie przedszkole z oddziałami 
integracyjnymi zorganizowało akcję 
na rzecz dzieci z niepełnosprawnością 
umysłową. 

Uroczystości towarzyszy-
ło motto: „Żyjemy wśród was, 
przyjdź, pomóż”. 

Akcja odbyła się w Staszow-
skim Ośrodku Kultury i prowadzo-
na była przez jej pomysłodawczy-
nię Monikę Maciejewską – oligo-
frenopedagoga. Zgromadziła licz-
nie przybyłych mieszkańców mia-
sta oraz przedstawicieli ducho-
wieństwa, nadleśnictwa, policji, le-
karzy, pracodawców i organizacji 
charytatywnych działających na te-
renie miasta, a także władz samo-
rządowych z burmistrzem Andrze-
jem Iskrą, który sprawował hono-
rowy patronat.

Podczas części artystycznej 
można było usłyszeć znane utwo-
ry muzyczne oraz podziwiać wy-
stępy dzieci i zaproszonych gości. 
Najważniejszym punktem pro-
gramu była prezentacja i licyta-
cja 10 prac plastycznych wyko-

nanych przez dzieci o 
specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Prace te 
zawierały motywy wio-
senne oraz nawiązywały 
do świąt wielkanocnych. W więk-
szości wykonane były na szkle. 
Aukcja cieszyła się dużym zain-
teresowaniem wśród przybyłych 
gości, o czym świadczy fakt, iż 
wszystkie prace znalazły nabyw-
ców. Uzyskana kwota w wysoko-
ści 5050 złotych przeznaczona 
będzie, jak poinformowała Moni-
ka Maciejewska – organizatorka 

akcji, na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego i edu-
kacyjnego dla niepełno-
sprawnych wychowan-
ków przedszkola.

Staszowskie Przedszkole z 
oddziałami integracyjnymi jest fi-
lią Publicznego Przedszkola nr 8 
i jedyną taką placówką na tere-
nie miasta i gminy Staszów. Obec-
nie na zajęcia uczęszcza sześcio-
ro dzieci z niepełnosprawnością 
umysłową, m.in. z porażeniem 
mózgowym i autyzmem.  
 AGATA BAZAK
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ZA TYDZIEŃ
  O ZWYCZAJACH ŚWIĄTECZNYCH, 

ZNANYCH JAKO „TURKI”, w re-
portażu Andrzeja Capigi

  DECYZJĄ BPA ORDYNARIUSZA KOŚ-
CIÓŁ W OŻAROWIE został pod-
niesiony do godności sank-
tuarium. 

  JUŻ 6 LAT MINĘŁO OD ŚMIERCI KS. 
PROF. ANTONIEGO SKWARY – po-
staci tyleż wybitnej, co za-
pomnianej. Sylwetkę kapła-
na przypomina ks. Stani-
sław Knap

NADCHODZI WIOSNA KOŚCIOŁA

KS
. R

O
M

AN
 B

. S
IE

RO
Ń

Kilka razy w roku sandomierski rynek 
Starego Miasta i przylegające doń ulice 

zamieniają się w niezwykłe forum młodzie-
ży katolickiej. Wielki Czwartek, Niedziela 
Palmowa czy odpust bł. Wincentego 
Kadłubka gromadzą młodzież z całej diecezji, 
zaangażowaną w różnych ruchach, grupach 
i stowarzyszeniach religijno-społecznych. 
Młodzi m.in. z Liturgicznej Służby Ołtarza, 
KSM, Ruchu Światło–Życie i parafialnych 
zespołów muzycznych pokazują światu, że 

powiedzenie o pokoleniu 
JP II nie jest tylko pustym 
hasłem. Te spotkania są 
również żywą lekcją religii, 
patriotyzmu, wychowania 
obywatelskiego. W tej 
młodzieży, także z diece-
zji sandomierskiej, widział 
Jan Paweł II nadchodzącą 
„wiosnę Kościoła”. ERBES

Malowali i śpiewali dla kolegów

Serce dla serca

Senna  
zazwyczaj 
ulica Mariacka, 
prowadząca 
do katedry, 
w Niedzielę 
Palmową roi się 
od młodzieży 
z całej diecezji

Diecezja sandomierska 
w obecnym kształcie 

ma 15 lat. Czy przez ten 
czas udało się zintegrować 
nową diecezję powstałą z 
czterech części innych 
diecezji, cechujących 
się różnymi tradycjami i 
zwyczajami, często też 
odmiennymi formami re-
ligijności? Na to pytanie 
próbujemy odpowiedzieć 
na stronach IV–V. 

Zlicytowano 
prace na ponad 
5 tys. zł
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MARIUSZ BOBULA
redaktor wydania
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Jubileusz parafii
BISKUPICE. W uroczystość 
patronalną św. Józefa miesz-
kańcy Biskupic dziękowali Bogu 
za 50-lecie istnienia parafii. 
Uroczystościom przewodniczył 
bp Marian Zimałek. W homilii 
wskazał na wielką rolę patrona 
parafii św. Józefa jako opieku-
na największych skarbów ludz-
kości i jego cichą rolę w dziele 
Zbawiciela. W uroczystości wzię-
li udział kapłani z diecezji sando-
mierskiej i radomskiej, przedsta-
wiciele władz samorządowych. 

Harcerze oraz uczniowie ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
wystawili spektakl przybliżający 
dzieje parafii i osób z nią związa-
nych. Parafia powstała dzięki za-
angażowaniu ks. prałata Andrzeja 
Glibowskiego. Na placu ofiaro-
wanym przez Karolinę i Tomasza 
Muchów wzniesiono małą, drew-
nianą świątynię. Obecnie ks. pro-
boszcz Marek Danek wraz z pa-
rafianami przystąpili do budo-
wy nowego, znacznie większe-
go kościoła.

Medytacja przy obrazie
SANDOMIERZ. W Muzeum 
Diecezjalnym w Domu Długosza 
można oglądać prezentowa-
ny w okresie Wielkiego Postu 
obraz Chrystusa dźwigające-
go krzyż, namalowany przez 
Marię Tyzenhauz według dzie-
ła Hieronima Boscha (1474–
1516). Obraz malowany na de-
sce w technice tempery za-
wiera tajemnicze wyobraże-
nie Judasza o wielu twarzach. 
Postacie skupione wokół 

Chrystusa dźwigającego krzyż 
wyrażają różne wady człowie-
ka. Ramiona krzyża wieńczą 
postacie pozytywne: skruszony 
Łotr u góry, zatrwożony tym, 
co widzi, a u dołu Weronika 
po otrzymaniu odbicia Oblicza 
Pańskiego, odwracająca twarz 
od diabolicznych fizjonomii 
nagromadzonych postaci, me-
dytująca Chwalebnego Pana. 
Obraz ten polecamy gorąco na 
wielkopostną medytację.

Jasnogórskie medale
NISKO. Unikatową serię 15 
medali przedstawiającą 600-let-
nią historię Jasnej Góry – po-
cząwszy od Księcia Opolskiego, 
fundatora i założyciela klaszto-
ru w 1382 roku, po dwa ostat-
nie medale przedstawiające 
Jana Pawła II i cudowny obraz 
Matki Bożej – zaprezentowa-
li niżańscy numizmatycy na wy-
stawie w Domu Nauczyciela w 
Nisku.  Dodatkowo pokazali 

również dwa komplety meda-
li wykonane w brytyjskiej men-
nicy na zamówienie Polskiego 
Związku Piłki Nożnej z oka-
zji Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej Korea – Japonia 2002.
Koło numizmatyczne w Nisku, 
które zorganizowało tę intere-
sującą wystawę, liczy 38 człon-
ków, w tym także kilka kobiet. 
Jego przewodniczącym jest 
Tadeusz Wojcieszyn.

Inwestorzy 2007
JANÓW LUBELSKI. 
Uczniowie II klasy Liceum 
Ogólnokształcącego w Janowie 
Lubelskim będą reprezentować 
Lubelszczyznę w ogólnopolskim 
finale konkursu „Moje finanse: z 
klasy do kasy”. Konkurs zorgani-
zowały Narodowy Bank Polski i 
„Gazeta Wyborcza”. Uczniowie 
z Janowa bardzo dobrze napi-

sali test z wiedzy ekonomicz-
nej, nieźle radzili też sobie z lo-
kowaniem wirtualnych pienię-
dzy. Zwycięski komitet inwesty-
cyjny to czterech uczniów, któ-
rymi opiekuje się nauczycielka 
Irena Dycha. Otrzymali oni tytuł 
Inwestora roku 2007 i wiele na-
gród, w tym czek na prawdziwe 
1500 złotych. 

Katolicka nobilitacja
STALOWA WOLA. – Wro-
gowie chrześcijaństwa zawsze 
niszczyli szkolnictwo katolickie, 
tak czynił m.in. zaborca. Czy dziś 
w nieco inny sposób nie próbuje 
się ośmieszać szkół katolickich? –  
pytał retorycznie ks. prof. Stefan 
Koperek z krakowskiego PAT-u, w 
swym wykładzie zatytułowanym 
„Idea wychowania katolickiego 
w świetle dokumentów Soboru 
Watykańskiego II”. W 30. roczni-
cę wydania  przez Kongregację 
Wychowania Katolickiego do-
kumentu „La Scuola Cattolica”, 
Wydział Zamiejscowy KUL w 
Stalowej Woli (Katedra Pedagogiki 
Katolickiej) zorganizował sympo-
zjum „Szkolnictwo katolickie w 
myśli Kościoła”. Prelegenci starali 
się wykazać, że edukacja w duchu 

katolickim przynosi dobre owoce, 
zarówno dla samego ucznia, je-
go rodziny, jak i w dalszej konse-
kwencji dla całych społeczeństw. 
To dlatego właśnie na Zachodzie i 
w USA posłanie dziecka do szko-
ły katolickiej jest pewnego rodza-
ju nobilitacją. 

Tadeusz Wojcieszyn prezentuje jasnogórską serię
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Bp Andrzej Dzięga najpierw 
odprawił Msze św. w kaplicy 
uniwersyteckiej, a potem chwilę 
uczestniczył w sesji
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Nauka „Solidarności”
STALOWA WOLA. Odświe-
żeniu pamięci, czym była „Soli-
darność” i jaki miała wpływ na 
odzyskanie pełnej wolności, słu-
żyła konferencja „Polacy wobec 
komunizmu, opór społeczny, so-
lidarność i przełom” skierowa-
na do nauczycieli historii, wie-
dzy o społeczeństwie oraz języ-
ka polskiego. Konferencja zorga-
nizowana została przez Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli oraz 
rzeszowski Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej. Lucjan Małek 
ze Społecznego Liceum dał pokaz 
lekcji historii z udziałem uczniów. 
Byli także ci, którzy przybijali 
gwoździe do trumny totalitarne-
go ustroju. Uczestnicy konferen-
cji mieli również okazję usłyszeć 
wspomnienia niezwykłego czło-
wieka, jakim jest Wiesław Wojtas, 

który zorganizował ostatni wiel-
ki strajk w Hucie Stalowa Wola. 
Konferencję poprzedziło otwarcie 
wystawy „Powiew wolności”, któ-
ra będzie czynna do 4 kwietnia. 
Znajduje się na niej m.in. sprzęt 
do drukowania ulotek, zdjęcia lu-
dzi z opozycji z okresu powsta-
wania „Solidarności”.

Na wystawie w muzeum jest wiele 
pamiątek z okresu powstania 
„Solidarności” i stanu wojennego
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Ku istocie rzeczy

SŁOWO  
O SPOWIEDZI

Spowiedź jest 
sakramentem. 
My często nie 
rozumiemy, co 
to znaczy, że 
spowiedź jest 
sakramentem. 
Sakrament jest 

rzeczywistością o strukturze 
misteryjnej: to znaczy jest 
w nim to, co widać, i to, 
czego nie widać. To, co wi-
dać, to właśnie reprezentant 
Kościoła – kapłan, instru-
ment Chrystusa i wspólno-
ta, która ma prawo widzieć, 
że ten, który grzeszył, wra-
ca i publicznie wyznaje swo-
ją pokorę i żal. Ale to, czego 
nie widać – to udzielnie nam 
świętości Boga, życia Boga 
wysłużonego na krzyżu (ziar-
no obumarło na krzyżu, aby 
owoc w nas rósł) i równo-
cześnie danie nam wiary i 
miłości, która w sposób we-
wnętrzny i zewnętrzny skła-
da Bogu hołd wdzięczności i 
uwielbienia za Jego tak wiel-
ką dla nas ofiarę. 
I dlatego spowiedź jest wy-
znaniem naszej wiary. Jeśli 
nie chodzicie często do spo-
wiedzi, dajecie tym zgorsze-
nie dzieciom, rodzinie, lu-
dziom zgromadzonym w 
kościele. A idąc do spowie-
dzi, wyznajecie w ten sposób 
publicznie waszą wiarę. Gdy 
się wie, że pójście do spowie-
dzi – tak jak przystąpienie do 
Eucharystii – jest wyznaniem 
wiary w Jezusa Chrystusa, w 
Jego słowa, w Jego życie, w 
Jego śmierć i w Jego zmar-
twychwstanie, wtedy wszyst-
kie drugorzędne motywy od-
padają. Spowiedź staje się 
dla człowieka zbawiennym 
lekarstwem, tak jak chce 
Chrystus. Spowiedź to nie ja-
kaś formalność (idę, wyrecy-
tuję parę grzechów, ksiądz 
mnie rozgrzeszy, pójdę raz 
do Komunii świętej – i znowu 
spokój) – ale to droga trwałe-
go oczyszczenia, która mnie 
wprowadza w świat Boga.

BP WACŁAW ŚWIERZAWSKI 

Wojsko Polskie rozpoczęło 
kupowanie od Huty Stalowa Wola 
sprzętu wojskowego,  
w pokaźnej ilości. Wszystko  
na to wskazuje, że to koniec 
poważnych problemów spółki, 
która może liczyć na znaczące 
zamówienia i pokaźne zyski. 
Odczuje to wielu pracowników.

Należące do huty Centrum 
Produkcji Wojskowej za kilka-
naście milionów złotych do-
starczy armii kilkaset nowo-
czesnych wyrzutni rakiet Lan-
gusta. 20 marca Wojska Lądo-
we odebrały pierwszy egzem-
plarz Langusty. To zmoderni-
zowana i nowoczesna wersja 
używanych do tej pory wozów. 
Spełnia wymogi NATO. 

To był wielki dzień w Cen-
trum Produkcji Wojskowej dla 
ludzi, którzy przez osiem lat 
pracowali nad modernizacją 
wyrzutni rakiet. 

– Zbudowały ją wyłącznie 
polskie firmy – pod-
kreślił prezes Bryska. 
– Stare są tylko lu-
fy, reszta to cud tech-
niki – cieszył się Jó-
zef Kwiatkowski, kon-
struktor sprzętu woj-

skowego. Zapewnił, że zmo-
dernizowana wyrzutnia rakiet 
– z komputerowym systemem 
kierowania ogniem, naszpiko-
wana nowoczesną techniką –  
posłuży dobre 40 lat.

Zmodernizowana wyrzut-
nia strzela na odległość 42 km. 
Ma 40 luf zamocowanych na 
podwoziu jelcza z opancerzo-
ną, klimatyzowaną kabiną. Jest 
w niej miejsce dla sześciu żoł-
nierzy. Komputerowy system 
kierowania ogniem pochodzi z 
polskiej firmy WB Electronics.

Kwiatkowski przyznał, że 
po chudych latach hucie po-
trzebny jest sukces handlowy, 
jakim jest rozpoczęcie produk-
cji Langust. Do kasy popłynie 
wartki strumień pieniędzy. Od-
czują to także ludzie zatrud-
nieni w spółce. Pieniądze po-
zwolą również na prace ba-
dawcze i konstrukcyjne nad 
nowym sprzętem dla wojska.

– Langusta robi wraże-
nie. Jej zakup jest pierwszym 
krokiem w kierunku wymia-
ny sprzętu w Wojsku Polskim 

na bardziej nowoczes-
ny, który będzie uży-
wany w Iraku czy w Af-
ganistanie – przyznał 
dowódca wojsk lądo-
wych gen. broni Wal-
demar Skrzypczak.  RD

Szkoły mogą z różnych źró- 
deł pozyskiwać pieniądze  
na działalność sportową, kul- 
turalną i krajoznawczą. 
Potrzebny jest tylko pomysł, 
dobrze napisany program i 
nieco cierpliwości.

Szkoła Podstawowa oraz 
Publiczne Gimnzajum w Ła- 
gowie otrzymały dofi- 
nansowanie z Europej- 
skiego Funduszu Społeczne-
go w łącznej wysokości 60 
tys. zł.

– W lutym br. nasz Ze- 
spół Szkół wziął udział  w kon-
kursie zorganizowanym przez 
Wyższą Szkołę Ekonomii,  
Turystyki i Nauk Społe- 
cznych w Kielcach, w ra-
mach projektu „Świętokrzyska 
Kuźnia Talentów”. Do stwo- 
rzenia programów zaangażo-
wała się większość grona pe-
dagogicznego – 36 nauczycie-
li – mówi Ewa Mikulka, wice-
dyrektor. 

Jury doceniło inwencję 
twórczą pedagogów z Łagowa, 
którzy opracowali następujący 
temat: „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzie-
ży ze szkół wiejskich ze spe-
cjalnymi i specyficznymi po-
trzebami edukacyjnymi”. I ten 
właśnie program został wdro-
żony w życie 1 marca br. i bę-
dzie realizowany do 28 lutego 
roku 2008. 

– Chodzi nam o to, aby 
dzieciom i młodzieży umoż-
liwić jeszcze lepszy ro- 
zwój. Środki, jakie otrzyma-
liśmy (60 tys. zł), zostaną  
przeznaczone na zakup do-
datkowych pomocy edukacyj-
nych, a także finansowanie 
wycieczek, rajdów itp. Pro-
gram bowiem zakłada stwo-
rzenie szans rozwoju zain-
teresowań zarówno ucz-
niów zdolnych, jak i dzieci 
ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

MB

Szkoła w Łagowie  
dostała dużą dotację

Euro- 
szansa

Wojskowy przebój z Huty Stalowa Wola  
pozwoli zarobić miliony złotych

Obroni  
i... da zarobić

Wyrzutnia 
rakiet Langusta 
w hali Centrum 
Produkcji 
Wojskowej
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tekst i zdjęcia 
MARIUSZ BOBULA

Papież Jan Paweł II 25 mar-
ca 1992 roku ogłosił bul-
lę „Totus Tuus Poloniae 
Populus”, mocą której 

ustanowił nową organizację 
Kościoła katolickiego w Polsce. 
Decyzją Papieża diecezja sando-
miersko-radomska uległa podzia-
łowi. Z jej północnej części utwo-
rzona została diecezja radomska, 
natomiast z pozostałej, do któ-
rej przyłączono tereny należące 
wcześniej do diecezji: lubelskiej, 
przemyskiej i tarnowskiej, ufor-
mowano diecezję sandomierską 
w obecnym kształcie. Tym samym 
Sandomierz, położony dotych-
czas na krańcu diecezji, znalazł 
się w jej środku. Zmiana ta miała 
także wymiar symboliczny, wska-
zujący na nowe zadania królew-
skiego grodu nad Wisłą – zadania 
łączenia oraz integracji różnych 
części diecezji, żyjących wcześ-
niej własnymi, odrębnymi prob-
lemami. Czy w ciągu minionych 
15 lat udało się zintegrować no-
wą diecezję sandomierską? A je-
śli tak, to w jakim stopniu? – oto 
pytania, nad którymi przy okazji 
tychże obchodów, znowu warto 
się pochylić.

Diecezja w liczbach

Na terenie diecezji sando-
mierskiej wydzielone są obecnie 

24 dekanaty z 240 para-
fiami. Największa parafia 
(św. Michała w Ostrowcu 
Świętokrzyskim) liczy 
16 900  wiernych,  naj-
mniejsza (Piłatka w de-
kanacie Modliborzy-
ce) 410. W Wyższym Semina-
rium Duchownym w Sandomie-
rzu formację kapłańską zdobywa 
132 alumnów, pod kierunkiem 
37 księży profesorów. W diece-
zji posługę sprawuje 17 zgroma-
dzeń zakonnych żeńskich, 9 mę-
skich i 603 księży diecezjalnych, 
w tym 238 proboszczów. A jak to 
wyglądało 15 lat temu?

Po zmianie granic w 1992 
roku diecezja sandomierska li-

czyła ponad 720 tys. 
wiernych. Większość 
z nich zamieszkiwa-
ła w wioskach. W gra-
nicach diecezji znala-
zły się także ośrod-
ki miejskie: Ostro-

wiec Świętokrzyski (liczący w 
1997 r. 74 tys. mieszkańców), 
Stalowa Wola (66 tys.), Tarno-
brzeg (50 tys.), Sandomierz 
(25 tys.), Staszów (17,1 tys.), Ni-
sko (15,6 tys.), Janów Lubelski 
(11,9 tys.), Nowa Dęba (11,4 tys.), 
Połaniec (8,3 tys.). Pierwszym 
ordynariuszem nowo utwo-
rzonej diecezji sandomierskiej 
został ks. prof. dr hab. Wac-
ław Świerzawski, rektor Papie-

skiej Akademii Teologicznej w 
Krakowie.

Problem integracji

Duże znaczenie w dziele inte-
growania diecezji miało urucho-
mienie pełnego toku studiów w 
Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Sandomierzu, co nastąpi-
ło jesienią 1992 r. W rok później 
seminarium zostało afiliowane do 
Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. W październiku 1992 r. 
bp Wacław Świerzawski podjął 
także starania o erygowanie Insty-
tutu Teologicznego im. bł. Win-
centego Kadłubka, przeznaczone-
go dla osób świeckich, zwłaszcza 
przygotowujących się do rozpo-
częcia pracy katechetycznej. 

Wyraz 
papieskiego uznania
– Decyzja Ojca Świętego o 

podniesieniu kościoła pw. Mat-
ki Bożej Królowej Polski w Stalo-
wej Woli do godności konkatedry, 
ogłoszona 28 stycznia 1993 r., 
była wyrazem docenienia roli 
tego miasta w życiu religijnym 
diecezji – ocenia z perspektywy  

Bogata historia i współczesne wyzwania diecezji sandomierskiej

Z krańców do środka

Biskup Andrzej Dzięga 
jest ordynariuszem diecezji 
sandomierskiej od 14 listopada 2002 r.

660 800 
mieszkańców 
– tyle według 
najnowszych 

statystyk liczy 
obecnie diecezja 

sandomierska. 
Na niedzielne Msze św. 

uczęszcza średnio 52 proc. 
wiernych, z czego 41 proc. 

przyjmuje Komunię św.

Święty Krzyż 
to największe 
sanktuarium 
diecezji 
sandomierskiej
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czasu ks. Edward Madej, 
proboszcz konkatedry w 
Stalowej Woli.

W Stalowej Woli 
istniała bowiem od 
1990 roku filia Wydzia-
łu Nauk Społecznych 
KUL oraz silny ośrodek 
duszpasterski. W latach 
1989–1992 rezydował 
tam także bp Edward 
Frankowski, sufragan 
diecezji przemyskiej. 
We wrześniu 1998 r. 
konkatedra uzyskała ty-
tuł bazyliki mniejszej.

Po zmianie granic diecezji 
rozpoczęto starania o odzyska-
nie budynków zabranych Koś-
ciołowi przez władze komuni-
styczne w okresie powojennym. 
Diecezja odzyskała kilka budyn-
ków w samym Sandomierzu, w 
których zlokalizowano ważne 
instytucje diecezjalne (m.in. In-
stytut Teologiczny, Dom Kato-
licki). 

– Proces ten trwał kilka lat i 
wiązał się z podjęciem niezbęd-
nych remontów, gdyż zwrócone 
budynki często znajdowały się 
w fatalnym stanie. Wysiłek reno-
wacyjny podjęto także w 1998 r. 
w związku z przygotowaniami 
do przyjazdu Ojca Świętego do 
Sandomierza – wspomina ks. 
Wiesław Kowalewski, który w 

tamtych latach zajmo-
wał się m.in. remon-
tem gmachu semina-
rium duchownego w 
Sandomierzu.

Caritas znaczy 
miłość

Istotne znaczenie 
dla tworzącej swe struk-
tury diecezji miały decy-
zje biskupa o erygowa-
niu instytucji i stowarzy-
szeń diecezjalnych. Jed-
ną z pierwszych była Ca-

ritas Diecezji Sandomierskiej z 
centrum przy kościele Świętego 
Ducha w Sandomierzu (utworzo-
na 15 września 1992 r.).

– Wkrótce powstało 5 sta-
cji opieki, prowadzonych przez 
Caritas w kilku ośrodkach die-
cezji – mówi ks. Bogusław Pi-
tucha, obecnie dyrektor Cari-
tas Diecezji Sandomierskiej. – 
Z czasem Caritas sukcesywnie 
się rozwijała, powołując kolej-
ne instytucje, m.in. Ośrodek 
dla Bezdomnych Mężczyzn w 
Sandomierzu, a ostatnio Stację 
Opieki Caritas w Rudniku nad 
Sanem. Prowadzimy także wie-
le akcji charytatywnych, z któ-
rych najbardziej znane są: Jał-
mużna wielkopostna i Wigilij-
ne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Cenne relikwie
– W naszym sanktuarium, 

które w 2006 r. obchodziło 
1000-lecie życia monastyczne-
go, szczególnym kultem ota-
czane są relikwie Drzewa Krzy-
ża Świętego. Wzrasta nam licz-
ba pielgrzymów i to cieszy naj-
bardziej – mówi o. Karol Lipiń-
ski ze Świętego Krzyża.

Czcicieli Maryi przyciąga Ja-
nów Lubelski, słynący z obja-
wień Matki Bożej.

– Przed łaskami słynącym obra-
zem naszej Pani Janowskiej modlą 
się nie tylko mieszkańcy miasta, 
ale i przyjezdni. Często ktoś za-
trzymuje się w Janowie i wstępu-
je do kościoła. W naszej parafii 
jest ponad 50 kół Żywego Różań- 
ca, odbywają się różnego rodzaju 
spotkania i kongresy poświęcone 
Maryi. Kult Matki Zbawiciela tu-
taj tętni – mówi ksiądz infułat Ed-
mund Markiewicz, proboszcz pa-
rafii św. Jana Chrzciciela w Janowie 
i kustosz sanktuarium.  

Bogata historia i współczesne wyzwania diecezji sandomierskiej

Z krańców do środka

W ciągu 15 lat 
wybudowano 
kilkanaście 
kościołów, 
głównych–
parafialnych 
oraz 
dojazdowych. 
Na zdjęciu nowy 
kościół 
parafialny 
w Nowym Narcie, 
którego budowa 
rozpoczęła się 
w roku 1998

Utworzone kilka lat temu Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szewnie, 
którego organem założycielskim jest biskup diecezjalny, 
jest nadzieją dla regionu Ostrowca Świętokrzyskiego

Na terenie diecezji sandomierskiej znajduje się ponad 30 szkół 
i przedszkoli im. Jana Pawła II

Na zdjęciu ks. kan. Józef Konefał, proboszcz parafii Dzikowiec, prezentuje 
portret ks. Stanisława Sudoła, poprzedniego proboszcza, który zmarł 
w opinii świętości i którego proces beatyfikacyjny obecnie się toczy
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Rozmowa z Marią Mirecką-Loryś, żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej i AK,  
wybitną działaczką polonijną w USA 

Człowiek legenda
MARIUSZ BOBULA: Jakie refleksje 
towarzyszą Pani dzisiaj, kiedy 
po 60 latach wspomina II woj-
nę światową?

MARIA MIRECKA LORYŚ: – Myślę 
sobie, że totalitaryzm nazistow-
ski był chyba łagodniejszy od ko-
munistycznego, choć oba oczy-
wiście miały szatańskie zamiary i 
konsekwencje. Wspominam też 
mój, jakże patriotyczny, dom. Na-
zywałam go „endeckim domem”. 
„Myśl  nowoczesnego Polaka” – 
to był mój katechizm w czasie 
okupacji. Wojna zastała mnie w 
Racławicach koło Niska, a już w li-
stopadzie zostałam wysłana  z za-
daniami do Krakowa i Warszawy. 
W pracy konspiracyjnej  bardzo 
przydatne były dla mnie doświad-
czenia  zdobyte w harcerstwie 
i obozach Przysposobienia Woj-
skowego Kobiet. A patriotyzm – 
głęboko zaszczepiony w domu 
rodzinnym – był swoistym aku-
mulatorem i dawał siłę do pra-
cy na rzecz Polski, z narażeniem 
zdrowia i życia. Dziś obserwuję 
wręcz upadek patriotyzmu. Mło-
dzież zdaje się żyć innymi wartoś-
ciami. Społeczeństwo konsump-
cyjne – bo tak należy go określić – 
wyraźnie oddaliło się od wartości, 
za które moje pokolenie gotowe 
było oddać życie, w duchu słów 
poezji Gałczyńskiego: „Wybacz mi 
żono, że Polskę ukochałem bar-
dziej niż Ciebie i dziecko…”. I o 
tym właśnie myślę i nad wieloma 
rzeczami boleję…

Kiedy w roku 1940 na terenie 
powiatu Nisko zakładała Pani 
NOW, miała Pani świadomość, 
że jest to już pójście na całość?

– Oczywiście, tym bardziej że 
zostałam komendantką na obszar 
Centralnego Okręgu Przemysło-
wego. Po scaleniu NOW i AK  mia-
nowano mnie komendantką  Woj-
skowej Służby Kobiet na pod-
okręg rzeszowski, gdzie pełni-
łam obowiązki aż do rozwiąza-
nia AK. Wiosną 1945 r. zostałam 
z kolei komendantką Narodowe-
go Zjednoczenia Wojskowego  
Kobiet. Równocześnie kontynu-

owałam studia na taj-
nych kompletach, słu-
chając wykładów pro-
fesorów z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Ale aresztowanie przy-
szło dopiero w sierp-
niu 1945 r., czyli de 
facto po zakończeniu 
wojny...

– Ale nie po zakoń-
czeniu komunistyczne-
go systemu totalitarne-
go, który pomimo za-
kończenia okupacji trwał 
jeszcze przez dziesięcio-
lecia. Aresztowano mnie 
za działalność na terenie 
niżańskim, na podstawie szcząt-
kowych danych. Przesłuchiwał 
mnie Żyd, niejaki Supruniuk, py-
tał, kogo w Nisku znam z podzie-
mia. Kłamałam, twierdząc, że ni-
kogo, ale to była oczywiście dal-
sza konspiracja. Supruniuk jed-
nak nie dawał za wygraną i w 
pewnej chwili rzekł: „Ja za panią 
to dostanę duży awans”. Zawie-
ziono mnie na UB do Rzeszowa. 
Bałam się. Po wielokrotnych prze-
słuchaniach odwieziono mnie do 
Warszawy, do centrali UB, na – 
jak to określali – dyskusje poli-
tyczne. Proszę sobie wyobrazić, 
że następnie przewieziono mnie 
do Krakowa i prowadzono po uli-
cach. Taki wymyślili sposób: każ-
dego, kto by mnie rozpoznał i do 
mnie podszedł, mieli aresztować. 
Potem osadzono mnie w wię-

zieniu, które okazało się 
bardzo przepełnione. 

Jak Pani wspomina wię-
zienie?

– Jako czas próby pa-
triotyzmu – powiedzia-
łabym. Co więcej, w wię-
zieniu spotkałam moich 
braci – Kazimierza i jego 
żonę oraz Leona, który 
był trzykrotnie areszto-
wany, wiele wycierpiał, 
przesiedział w  więzie-
niu  w sumie 10 lat. Prze-
słuchiwał go m.in. Hu-
mer. W końcu brata roz-
strzelali. Moje rodzeń-
stwo ukrywało się pod 

zmienionymi nazwiskami. Kazi-
mierza z bratową – nierozpozna-
nych – wypuszczono za wysoką 
łapówkę. Mnie udało się wyjść z 
więzienia na mocy amnestii.

I niedługo potem wyjechała 
Pani zagranicę...

– Przez Niemcy, Austrię, Wło-
chy i Francję przyjechałam do An-
glii, skąd wraz z mężem wyemi-
growaliśmy do USA. Z rodziną za-
mieszkaliśmy w Chicago. Zaanga-
żowałam się w życie  Polonii ame-
rykańskiej. Miałam świadomość, 
że będąc daleko za oceanem, 
można i należy realizować idee 
patriotyczne, np. pomagając Pola-
kom w obczyźnie i krzewiąc język 
polski w Stanach Zjednoczonych. 
Zresztą nie trzeba w tym miejscu 

nikogo przekonywać, że Polonia 
przy okazji różnych wydarzeń re-
agowała natychmiast. Na przykład 
po słynnej powodzi w roku 1997  
zebraliśmy ponad 3 mln dolarów, 
z czego zakupiono m.in. 60 pomp 
ssących, a Związek Konstrukto-
rów  wybudował  wiele domów 
dla powodzian. Zebraliśmy też 
środki na umocnienie historycz-
nych wałów na Jasnej Górze. Nasz 
kontakt wciąż jest bardzo żywy, a 
potwierdzają to najdobitniej wy-
pełnione po brzegi samoloty z 
darami, także statki. Pomagali-
śmy domom dziecka i wspania-
łym księżom, którzy zaangażo-
wani są w dzieła charytatyw-
ne, np. ks. Czesław Wala, z Kał-
kowa-Godowa, który prowadzi 
tam Dom Ludzi Starszych, War-
sztaty Terapii Zajęciowej, bu-
duje hospicjum, a także zało-
żył Dom Dziecka w Rudniku 
nad Sanem.  

MARIA  
MIRECKA-LORYŚ

ur. 7 lutego 1916 r. w Ulanowie jako 
siódme dziecko Dominika i Pauliny. 
Studiowała na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. Działaczka Młodzieży 
Wszechpolskiej. Podczas wojny na 
kierowniczych stanowiskach w kon-
spiracji. Mianowana do stopnia ka-
pitana. Po zakończeniu wojny kon-
tynuowała studia prawnicze na UJ. 
Aresztowana i więziona przez UB. 
Zwolniona na mocy amnestii. Wraz 
z rodziną wyemigrowała do USA. 
Tam zaangażowała się w działal-
ność polonijną. Od 1964 r. była 
redaktorką „Głosu Polek” – or-
ganu Związku Polek w Ameryce. 
Ponadto członkini Koła Lwowian i 
Towarzystwa Pomocy Polakom na 
Wschodzie. Współorganizatorka 
Zjazdu Światowego Zjednoczenia 
Polek w Krakowie.



Od lewej:  
ks. Czesław Wala, 
kustosz sanktua-
rium w Kałkowie-
Godowie, Maria 
Mirecka-Loryś 
i red. Mariusz 
Bobula.  
Na stole krzyż AK 
wykonany  
przez wybitnego 
rzeźbiarza  
– rodaka  
z Ulanowa 
– Andrzeja 
Pityńskiego,  
od wielu lat  
tworzącego  
w USA
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Rok 2000. Bazylika św. Pawła za Murami. Papież wcho-
dzi na spotkanie z chorymi psychicznie. Jakież to by-

ło wrażenie! Tłum zdeformowanych ludzi w bazylice. 
I wchodzi Papież – ledwo idący, cierpiący, pokrzywio-
ny... Niepełnosprawny wśród niepełnosprawnych. To był 
wstrząs! On szedł i błogosławił, pocieszał i pozdrawiał. Nie 
mógł się od tych chorych oderwać. (…) Jak wspominam 
Jana Pawła II, to zdefiniowałbym jego świętość jako dosłow-
ne, stopniowe upodabnianie się do Chrystusa. To był jego 
ideał, tak jak zresztą i innych świętych. To było bardzo wy-
raźnie zauważalne wraz z rozwojem choroby i narastaniem 
cierpienia. Obserwując jego zmagania z chorobą, można 
powiedzieć, że to było umieranie na krzyżu – tak wzrusza-
jąco i prawdziwie pisze o Janie Pawle II krakowski publicy-
sta Marek Skwarnicki. 

Niedziela, 18 sierpnia 2002 roku. Żona pojechała do 
kościoła, ja po długiej chorobie nie czułem się jesz-

cze na siłach jej towarzyszyć, więc siedziałem sam w na-
szym drewnianym domku na wsi. Czekałem na transmi-
sję Mszy św. na krakowskich Błoniach, którą miał cele-
brować Ojciec Święty. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego tak 
bardzo chciałem wysłuchać słów naszego Papieża o mi-
łosierdziu Bożym. Może z powodu przebytej szpitalnej 
traumy, a może przyczyną były wciąż powtarzane słowa 
mojego lekarza, że cudem ocalono mi życie. Tak więc sie-
działem przed telewizorem, patrzyłem na schorowane-
go Ojca Świętego, wsłuchując się w jego z trudem wypo-
wiadane zdania. Nie wstydziłem się wzruszenia i do dzi-
siaj nie wstydzę się tamtych chwil, w których dotarło do 
mnie proste przesłanie, które dał mi wtedy Papież: „Bóg, 
będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką 
nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem 
z Chrystusem przywrócił do życia. Pełnia tej miłości objawi-
ła się w ofierze krzyża. Nikt bowiem nie ma większej mi-
łości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 
Taka jest miara miłosiernej miłości! Taka jest miara miło-
sierdzia Boga!”.

Zaraz po zakończeniu transmisji napisałem kilka zdań, 
które chcę teraz przypomnieć: „Słuchając homilii Ojca 

Świętego na krakowskich Błoniach, miałem wrażenie, że 
słowa, które wypowiadał, już znam. Nie wszystkie, nie w 
całości i nie ułożone w klarowny wykład. One gdzieś by-
ły we mnie. Zapomniane, zagłuszone, zakryte odezwały 
się, kiedy obwieszony rurkami leżałem nieruchomy, pa-
trząc w szpitalny sufit. Miej wiarę, nie trać nadziei, zaufaj 
Bożemu miłosierdziu… Proste, łatwe, jak przekroczenie 
progu ciepłego mieszkania, w którym czekają na ciebie 
spokój, filiżanka herbaty z malin, wygodne, stare papcie. 
Tylko trzeba zrobić ten jeden krok. Jak go zrobić? Mam 
nadzieję, że dzisiaj już wiem”.

Choć od dwóch lat nie widzę jego umęczonej cierpie-
niem twarzy i pochylonej sylwetki, nie słyszę słów otu-
chy, to wiem, że wciąż jest ze mną... 


KOMENTARZ TYGODNIA
PIOTR NIEMIEC

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

Mój Święty

Zaproszenie

Wyśniona Biblia 
Chagalla

O tym, jak swą Biblię wyśnił Marc 
Chagall (1887–1985), wszyscy 
zainteresowani mogą przekonać 
się, zwiedzając wystawę „Marc 
Chagall – ilustracje do Biblii 
i inne litografie”, prezentowaną 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Tarnobrzegu.

Kilkadziesiąt barwnych li-
tografii przenosi widza w nie-
zwykły, na krawędzi jawy i 
snu, świat Chagallowskich
postaci biblijnych. Biblia 
od wieków inspirowała ar-
ty-stów. Dla Chagalla bodź-
cem do pracy nad zilustrowa-
niem jej była propozycja 
Ambroise Vollarda, odkryw-
cy i głównego marszanda im-
presjonistów, noszącego się
z zamiarem wydania Biblii
ilustrowanej. Prace nad gra-
fikami rozpoczął od podró-
ży do Palestyny, Syrii i Egip-
tu, która przyniosła artyście 
nie tylko przeżycia transcen-
dentne, ale pozwoliła odkryć 
światło, jego jasność 
i blask wypełniające 
atmosferę. Dzięki te-
mu odkryciu w jego 
palecie pojawiły się 
jasne, świetliste tony. 

Do wybuchu II wojny świa-
towej artysta miał gotowych 
66 rycin. Do pracy nad dal-
szymi przystąpił dopiero w 
1952 r. La Bible I ze 105 ryci-
nami została wydana w 1956 
r., ale już nakładem Teriade’a. 
Chagall kilkakrotnie jeszcze
powracał do tematyki biblij-
nej.

Wielką wagę przykładał 
do koloru, który miał wpro-
wadzać widza w alchemię
barw, ale także przemawiać. 
Każdy kolor miał swój kod, 
mówiący o uczuciach, stosun-
kach międzyludzkich, a na-
de wszystko o relacjach po-
między Stwórcą a człowie-
kiem. Błękit występował tam, 
gdzie Bóg zwracał się do czło-
wieka. Barwa żółta to odpo-
wiedź płynąca z ziemi, kiedy 
zaś dochodziło do połącze-
nia obu kontaktów, pojawiała 
się zieleń. Uczucia – miłości, 
gniewu – szczególnie głębo-
kie przeżycia, symbolizowała 
czerwień.

Wystawa, której organi-
zatorem jest Lep Art 
Consulting, będzie 
udostępniona do 15 
kwietnia br.

MARTA 
WOYNAROWSKA

Na wystawie 
prezentowanych 
jest kilkadziesiąt 
barwnych 
litografii
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Parafianie bardzo miło wspominają poprzed-
nich proboszczów: ks. Piotra Paneckiego, któ-
ry budował kościół, oraz ks. Stanisława Peclika. 
Ten ostatni wybudował plebanię, jednak ze 
względu na chorobę nie wprowadził się do 
niej. Trzecim proboszczem Dzwoli był ks. 
Czesław Bednarz, który pracował tu w latach 
1998–2003. 
Parafian tutejszych cechuje religijność, tra-
dycjonalizm kulturowy, a także solidarność i 
ofiarność – jakże szlachetne dziś cechy. To po-
zwala nie tylko zbierać fundusze na różne in-
westycje parafialne, ale również dobroczynne, 
misyjne oraz na KUL. Ciekawostką jest fakt, że 
każdego roku składamy płody rolne na potrze-
by WSD w Sandomierzu. To także jest znaczą-
ca pomoc dla diecezji. Nie mogę w tym miejscu 
nie podziękować drogim parafianom za każ-
dą składaną złotówkę, szczególnie zaś za ofia-
ry przeznaczone na odnowienie  elewacji na-
szej świątyni.

PANORAMA PARAFII 
Dzwola – pw. MB Częstochowskiej

Słynie z powołań
Dzwola – leżąca 
pod granicą diecezji 
zamojskiej, na terenie 
ziemi janowskiej  
– to miejsce, gdzie można 
się uczyć historii, ekologii  
i patriotyzmu.

Parafia nie jest du-
ża. Liczy 2070 wiernych. 
Jak w większości parafii 
diecezji sandomierskiej, 
tu także obserwuje się 
niż demograficzny. Tyl-
ko w ub. roku w Dzwo-
li ochrzczono 19 dzie-
ci, małżeństwo zawar-
ło 10 par i odbyło się 
31 pogrzebów. Do I Ko-
munii św. przystąpiło 32 
uczniów. 

Ewenement

Mimo tego proble-
mu w parafii nie bra-
kuje inicjatyw duszpa-
sterskich. Ks. Mateusz 
Woszczyna, wikariusz, 
prowadzi Liturgiczną 
Służbę Ołtarza (14 lek-
torów, 35 ministrantów 
i dwie schole). Cieka-
wostką jest fakt, że z 
parafii pochodzi aż 14 
księży, 40 sióstr zakon-
nych, a obecnie w san-
domierskim WSD for-
mację kapłańską zdoby-
wa 3 kleryków.

– To ewenement 
może i nawet na skalę 
Polski – komentuje to 
zjawisko ks. Piotr Ku-
bicz, proboszcz, doda-
jąc, że rzadko się zda-
rza, aby z tak małej pa-
rafii tyle osób wstąpi-
ło w stan duchowny. Ży-
wy jest kult maryjny, o 
czym świadczy istnie-
nie 35 kół różańcowych 

żeńskich i 10 męskich, 
Legionu Maryi oraz Sto-
warzyszenia MB Patron-
ki Dobrej Śmierci.

– Ludzie tu kochają 
Matkę Bożą, która jest 
naszą Patronką – ko-
mentuje Józef  Flis, koś-
cielny. 

Na dużą skalę

Największą inwesty-
cją, którą przeprowa-
dził ks. Piotr Kubicz, by-
ło wykonanie zewnętrz-
nej elewacji kościoła i 
odwodnienie całego 
budynku. Oprócz tego 
wyremontowano wie-
żę kościoła, pomalowa-
no dawną salkę kateche-
tyczną (organistówkę) 
i położono chodnik z 
kostki brukowej od pla-
cu kościelnego do ple-
banii. 

– Pomalowaliśmy 
ponadto bramy i furt-
ki przy ogrodzeniu do-
mu Bożego oraz płotek 

przy grocie Matki Bożej 
z Lourdes, usytuowanej 
na placu kościelnym. 
Częściowo także poma-
lowany został dach ko-
ścioła – wylicza ksiądz 
proboszcz, dodając, że 
doposażono także sam 
kościół, zakupując m.in. 
figurki do żłóbka bo-
żonarodzeniowego. Na 
tym jednak nie koniec: 
przed kościołem posta-
wiono krzyż  upamięt-
niający misje św. w pa-
rafii. 

– W najbliższej przy-
szłości czeka nas jesz-
cze budowa ogrodze-
nia cmentarza parafial-
nego, a będzie to du-
ży wydatek. Ksiądz pro-
boszcz zrobił już bar-
dzo wiele, ale na tym 
nie poprzestaje. Chce, 
aby parafia była piękna 
i zadbana i ma w tym 
poparcie ludzi – mówi 
Józef Flis, kościelny z 
Dzwoli. 

MARIUSZ BOBULA

KS. KAN. PIOTR 
KUBICZ

ur. 27 czerwca 1949 r. w 
Starachowicach. Podczas 
studiów seminaryjnych w 
Sandomierzu został powo-
łany do dwuletniej służby 
wojskowej w Bartoszycach. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
8 czerwca 1974 r. Od mar-
ca 2003 r. pracuje jako pro-
boszcz par. Dzwola (dekanat 
Janów Lubelski).

Zapraszamy na Msze św.
 Msze św. w niedziele i święta: 8.00, 11.00, 16.00 (zi-
mą), 17.00 (latem)
 W dni powszednie: 7.00, 19.00 (16.00 zimą)
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Kościół parafialny pw. MB 
Częstochowskiej budowano 
w latach  1924–27. Budową 
kierował ks. Piotr Panecki, 

ówczesny proboszcz Dzwoli


