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Odponad dwóch lat dzia∏a
Sandomierski OÊrodek
Kawaleryjski. Jego za∏o-

˝ycielem jest Andrzej Bury, in˝y-
nier elektronik, pasjonat historii.

W strukturach OÊrodka dzia∏a
Sandomierski Szwadron Kawale-
rii, liczàcy siedmiu jeêdêców, któ-
ry wyst´powa∏ ju˝ wielokrotnie
w historycznych strojach w czasie
uroczystoÊci patriotycznych oraz
podczas parad i turniejów rycer-
skich. KawalerzyÊci prezentowali
si´, w zale˝noÊci od imprezy,
w strojach wojów Mieszka I, jako
rycerze formacji pancernych, hu-
sarii lub u∏anów II Rzeczpospoli-
tej. Sandomierska konnica wyst´-
powa∏a równie˝ jako jazda tatar-
ska w strojach u˝ytych w filmie
Jerzego Hoffmana „Ogniem i mie-
czem”. Podczas odbywajàcego si´
w Sandomierzu 19 i 20 lipca VII
Mi´dzynarodowego Turnieju Ry-
cerskiego, Sandomierski OÊrodek
Kawaleryjski zdoby∏ g∏ównà na-
grod´ – miecz Zawiszy Czarnego.
Doceniono w ten sposób insceni-
zacj´ Êredniowiecznych turniejów
konnych. W postaç Zawiszy Czar-
nego wcieli∏ si´ Andrzej Bury.

Wykonawcami strojów dla san-
domierskich rycerzy sà uczniowie
sandomierskiego Technikum
Odzie˝owego. Pancerze, miecze,
kusze, korbacze i inne elementy
uzbrojenia wykonujà na specjalne
zamówienia warsztaty p∏atnerskie
w podsandomierskim Kamieniu,
Ulanowie oraz w K∏obucku k.
Cz´stochowy. Sà to wierne repliki
broni i opancerzenia sprzed wie-
ków. Kolczugi oraz niektóre ele-
menty strojów rycerze wykonujà
sobie sami. 

– Przyj´liÊmy koncepcj´, do
której nawiàzujà najlepsze euro-
pejskie formacje rycerskie, dzia∏a-
jàce w starych miastach, aby poka-
zywaç dzieje w∏asnej miejscowo-
Êci na przestrzeni wieków, a nie
tylko w danych wycinkach czaso-
wych. Ale do takiego przedsi´-
wzi´cia potrzeba mnóstwo wypo-
sa˝enia, strojów i broni. My te˝
chcemy pokazywaç ca∏à prze-
sz∏oÊç historycznà Sandomierza
od Êredniowiecza, przez wiek
XVII a˝ do kampanii wrzeÊniowej
– mówi Karol Bury, kasztelan
Choràgwi Rycerstwa Ziemi San-
domierskiej.

OÊrodek Kawaleryjski to nie
tylko parady jeêdêców. Prowadzo-
ne sà tu równie˝ lekcje jazdy kon-
nej oraz zaj´cia hipoterapii. OÊro-
dek dysponuje siedmioma koƒmi
rasy wielkopolskiej, du˝ym tere-
nem do jazdy konnej oraz krytà
uje˝d˝alnià, umo˝liwiajàcà pro-
wadzenie jazd w czasie niesprzy-
jajàcej pogody. 

Oczarowani
Êredniowieczem

Samodzielny szwadron kawale-
rii to tylko cz´Êç Choràgwi Rycer-
stwa Ziemi Sandomierskiej. Jej
trzon stanowi dru˝yna stra˝nicza
halabardników Fratres Militer
„Deus et patria” (Braç Rycerska
„Bóg i Ojczyzna”). Wojów tych
najcz´Êciej mo˝na spotkaç na para-
dach i turniejach oraz jako opraw´
najwa˝niejszych uroczystoÊci
w mieÊcie. Latem w ka˝dà sobot´
w po∏udnie przed sandomierskim
ratuszem odbywa si´ uroczysta ry-
cerska zmiana warty koƒczona pal-
bà z muszkietów. W choràgwi jest
jeszcze dru˝yna ∏uczników, kusz-
ników, artyleria oraz najbardziej
widowiskowa grupa taƒca dwor-
skiego, która swoje umiej´tnoÊci
szlifuje w odbywajàcej si´ ka˝de-
go roku w Sandomierzu Mi´dzy-
narodowej Letniej Szkole Muzyki
i Taƒca Dawnego. Sandomierscy
rycerze walczyli te˝ na planach fil-

mów „Dzikie Pola w ogniu” oraz
„Rzeczpospolita w czasach Poto-
pu”. Zbrojni sandomierskiej chorà-
gwi prezentowali ju˝ wielokrotnie
swój kunszt na pokazach i turnie-
jach na S∏owacji, na Bia∏orusi
i w Niemczech. KiedyÊ nawet mie-
li k∏opoty z przekroczeniem grani-
cy niemieckiej, poniewa˝ rycerze
mieli z sobà kusze, a te traktowane
sà jak broƒ, na którà trzeba mieç
pozwolenie. Swojà walecznoÊç po-
kazywali równie˝ niemal we
wszystkich wa˝niejszych turnie-
jach w kraju w tym w s∏ynnym
mi´dzynarodowym festiwalu kul-
tury dawnej „Wolin Wikingów”,
na który dop∏yn´li replikà ∏odzi
skandynawskiej. Walczyli w in-
scenizacjach bitwy pod Grunwal-
dem oraz Zjazdu Gnieênieƒskiego,
gdzie kasztelan Bury odtwarza∏
postaç cesarza Ottona III. 

– Przez rycerstwo bardziej inte-
resuj´ si´ historià, podobajà mi si´
dawne taƒce, zwyczaje. Mam tu
wielu przyjació∏. Mojà ulubionà
postacià historycznà jest Êw. Ja-
dwiga Królowa – mówi Marta Ra-
czyƒska, dama dworu. Na turnie-
jach i paradach Marta wyst´puje
w sukni uszytej na wzór takiej, ja-
kà ma królowa Jadwiga na obrazie
Jana Matejki. 

Sandomierska choràgiew liczy
ok. 50 wojów, ale, jak poinformo-
wa∏ kasztelan Bury, w czasie
wi´kszych uroczystoÊci lub im-

prez plenerowych zwo∏ywane jest
„pospolite ruszenie” wÊród sym-
patyków rycerstwa i choràgiew
urasta do formacji stuosobowej.
Finanse choràgwi to przede
wszystkim ga˝e za pokazy i pre-
zentacje. Pieniàdze, które rycerze
otrzymujà z kasy miasta wystar-
czajà na pokrycie zaledwie 10–20
proc. potrzeb.

W tym roku sandomierska cho-
ràgiew obchodzi 10-lecie powsta-
nia.

– Zacz´∏o si´ od sekcji spor-
tów si∏owych, z której wyros∏o
wielu zawodników klasy krajo-
wej i europejskiej. W ramach tej
sekcji zacz´∏o powstawaç rycer-
stwo. Nasze rycerstwo jest dla
niektórych uczestników formà
rekreacji ruchowej, dla innych
zabawà wed∏ug dawnych trady-
cji, ale dla wielu sta∏o si´ pasjà.
Ci starajà si´ swojà postawà
i ˝yciem przyjàç idea∏y Êrednio-
wiecznego rycerstwa. Wielu
z uczestników pochodzi z ro-
dzin biednych lub zagro˝onych
patologià i ci m∏odzi ludzie w∏a-
Ênie w rycerstwie znajdujà spo-
sób na ˝ycie – wyjaÊnia Karol
Bury. Kasztelan w cywilu jest
s´dzià Sàdu Rodzinnego i Nie-
letnich.

Od kilku lat Choràgiew Rycer-
stwa Ziemi Sandomierskiej ma

MA¸Y JUBILEUSZ SANDOMIERSKICH RYCERZY

Byç jak Zawisza

dokoƒczenie na str. 22
Podczas inscenizacji elekcji Stefana Batorego, Warszawa Wola, 2002

fo
t.

 A
RC

Sandomierz - 32  8/4/03  12.38  Page 21



22 /10 sierpnia 2003/ GOÂå NIEDZIELNY

SANDOMIERZ

w∏asnà zbrojowni´, którà poÊwi´-
ci∏ bp Wac∏aw Âwierzawski. Mie-
Êci si´ w podziemiach zabytkowej
kamienicy rycerskiego rodu Bo-
bolów. Jest miejscem spotkaƒ
sandomierskich wojów, odbywa-
jà si´ tu nauki fechtunku, musztry
i taƒca. Tu te˝ przechowywana
i eksponowana jest dla zwiedzajà-
cych broƒ, ubiory i armaty.

– Ch´ç poznania historii z tej
ciekawszej strony, mo˝liwoÊç
odtwarzania postaci historycz-
nych, brania udzia∏u w insceniza-
cji walk, bitew czy ˝ywych sza-
chów, to jest to, co pociàga mnie
we wspó∏czesnym rycerstwie.
Moim idea∏em, postacià histo-
rycznà do naÊladowania jest ry-
cerz Zawisza Czarny – przekonu-
je Maciej Kielak, dowódca roty
halabardników.

W zbroi na Rezurekcj´
Sandomierskie rycerstwo, wzo-

rem Êredniowiecza, jest bardzo za-
anga˝owane w uroczystoÊci ko-
Êcielne. Rycerzy w zbrojach lub
paradnych ubiorach mo˝na za-
wsze spotkaç w czasie nabo˝eƒstw
Wielkiej Soboty w Koprzywnicy,

jako stra˝ Grobu Paƒskiego
i w procesji rezurekcyjnej w san-
domierskiej katedrze oraz w cza-
sie procesji Bo˝ego Cia∏a. Wielkà
Niedziel´ rycerze witajà salwà
z replik historycznych hakownic.
Od czterech lat zbrojni woje sà te˝
obecni w czasie rocznicowych
uroczystoÊci na Rybitwach w San-
domierzu, upami´tniajàcych wizy-
t´ Papie˝a Jana Paw∏a II. We
Mszy Êw. sprawowanej w Sando-
mierzu przez Ojca Âwi´tego brali
udzia∏ przedstawiciele wszystkich
bractw rycerskich z kraju, o czym
informuje pamiàtkowa tablica

umieszczona obok papieskiego
krzy˝a.

W regionie bractwa rycerskie
dzia∏ajà te˝ w Staszowie, Barano-
wie Sandomierskim, Mielcu, Kiel-
cach i Ch´cinach. Tworzy si´ rów-
nie˝ dru˝yna rycerska w Ostrowcu
Âwi´tokrzyskim, ale ˝adna z tych
formacji nie posiada jeszcze w∏a-
snej jazdy. Oprócz Sandomierza
du˝e turnieje rycerskie odbywajà
si´ w Ujeêdzie (powiat opatowski)
i w Szyd∏owie (powiat staszow-
ski). Warto przypomnieç, ˝e
w skarbcu sandomierskiej katedry
przechowywany jest relikwiarz

Krzy˝a Âwi´tego, pochodzàcy
z krzy˝ackiego zamku w Brodni-
cy, zdobyty w bitwie pod Grun-
waldem i ofiarowany tutejszej ko-
legiacie przez króla W∏adys∏awa
Jagie∏∏´. Codziennie te˝ o godz.
21.00 z katedralnej dzwonnicy
rozlega si´ dziewi´ciokrotne bicie
dzwonów wzywajàcych do modli-
twy za dusz´ Êp. króla W∏adys∏awa
Warneƒczyka i rycerzy polskich
poleg∏ych w bitwie pod Warnà.
Tradycje rycerskie w Sandomierzu
przetrwa∏y do dziÊ dzi´ki pasji
m∏odego pokolenia rycerzy.

KRZYSZTOF JAROSZ

dokoƒczenie ze str. 21

– Rycerstwo traktuj´ bardzo powa˝-
nie, jako misj´. CoÊ w tym musi byç, ˝e-
by u doros∏ego czterdziestoparoletniego
cz∏owieka pojawi∏o si´ nagle takie zami-
∏owanie. W rycerstwie najbardziej pocià-
gajà mnie motywy patriotyczne. Staram
si´ dà˝yç do idea∏ów, do wzorów Zawi-
szy Czarnego. Dzia∏amy przecie˝ w jego
grodzie. Rycerstwo to nie tylko zbrojne
walki i barwne parady, ale przede
wszystkim poczucie sprawiedliwoÊci,
m´stwo, odwaga, pomoc s∏abszym
i wielki szacunek dla tradycji. Swoim
nawiàzaniem do takich rycerskich trady-
cji oddajemy ho∏d tym wszystkim ryce-
rzom, którzy tu walczyli i gin´li. Pociàga
mnie pi´kno, idea rycerza, którego widzi
si´ jako cz∏owieka bez skazy, cz∏owieka
honoru.

BYå RYCERZEM TO WYRÓ˚NIENIE

Karol Bury, kasztelan Choràgwi
Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej

– Rycerstwo w wiekach Êrednich
oznacza∏o nie tylko stan szlachecki czy
formacj´ militarnà, ale tak˝e ˝yciowe
powo∏anie. Z tym wiàza∏y si´ zarówno
idea∏ ˝yciowy, jak i etos rycerski. By∏y
one z gruntu chrzeÊcijaƒskie. PieÊƒ ry-
cerska nazywa∏a „prawym m´˝em” tego,
kto potrafi∏ zdobyç si´ na wysoki stopieƒ
sprawiedliwoÊci, roztropnoÊci, wstrze-
mi´êliwoÊci i m´stwa. MyÊl´, ˝e do tych
wzorów i idea∏ów pragnie nawiàzywaç
wspó∏czesne rycerstwo sandomierskie.
Na pewno wyrazem jego zwiàzku z Ko-
Êcio∏em jest udzia∏ w uroczystoÊciach re-
ligijnych. Wierz´, ˝e poza spektakular-
no-manifestacyjnym wymiarem tego
uczestnictwa kryje si´ umi∏owanie i ak-
ceptacja wartoÊci, okreÊlajàcych kszta∏t
chrzeÊcijaƒskiej duchowoÊci i etosu ry-
cerstwa Êredniowiecznego.

Ks. dr Wies∏aw Wilk, wyk∏adowca
Wy˝szego Seminarium Duchownego
w Sandomierzu

– Przez rycerstwo bardziej interesuj´
si´ historià, podobajà mi si´ dawne taƒce,
zwyczaje. W choràgwi mam wielu przy-
jació∏. Spotkania z nimi to nie tylko mile
sp´dzony czas, ale równie˝ tak jakby
przeniesienie si´ w innà, historycznà epo-
k´ z tamtymi zwyczajami, mowà, kulturà,
strojami. To jest pasjonujàce. Wspó∏cze-
sne rycerstwo jest nie tylko na pokaz, ale
próbuje przywróciç dawne idea∏y, dawne
tradycje, zwyczaje i obrz´dy. Rycerz ma
byç postacià szlachetnà, m´˝nà, ch´tnie
s∏u˝àcà pomocà s∏abszym i pokrzywdzo-
nym. Rycerskie idea∏y dotyczà równie˝
dam dworu. Mojà ulubionà postacià hi-
storycznà jest Êw. Jadwiga Królowa. Na
turniejach i paradach wyst´puj´ w sukni
uszytej na wzór takiej, jakà ma królowa
Jadwiga na obrazie Jana Matejki.

Marta Raczyƒska, gimnazjalistka 
– dama dworu

Byç jak
Zawisza

Ks. kanonik Krzysztof Rusiecki odbiera przysi´g´ rycerskà Jacka Spycha∏y z Gdaƒska, podczas wizyty
Ojca Âwi´tego w Sandomierzu w 1999 r.
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Budujemy Bogu koÊcio∏y. Ale czasem
tak jest, ̋ e im koÊció∏ staje si´ bli˝szy
i ∏atwiej dost´pny, tym cz∏owiek bar-

dziej si´ oddala. W miastach, gdzie niemal
przy ka˝dej ulicy sà dwa, trzy koÊcio∏y, lu-
dzie uciekajà od Chrystusa. Pytam ksi´˝y:
Jak tam, ludzie chodzà codziennie do ko-
Êcio∏a? A – mówià – ju˝ tylko par´ osób,
kilka starszych kobiet i dzieci, to ju˝ nie

jest to, co kiedyÊ by∏o... Dlaczego tak jest? Nie wiem, majà inne spotka-
nia.

Pan Jezus powiedzia∏: „Ja jestem chlebem, który zstàpi∏ z nieba”
i tak jak g∏odnemu Eliaszowi – który zwàtpi∏, który straci∏ si∏y, który nie
chcia∏ ju˝ dalej iÊç i nie móg∏ dalej iÊç – da∏ po˝ywienie, tak nam daje
po˝ywienie. Nam daje siebie! Zamkni´ty w tabernakulum Chrystus
czeka na nas. I ksi´ga s∏ów Chrystusa, Ewangelia, jest pokarmem. Nie
takim jak w gazecie, nie takim jak w telewizji, nie takim jak w ksià˝-
kach, tylko pokarmem samego Boga! On jest dla nas. Ilu z nas przycho-
dzi do Boga na spotkanie, najwi´ksze w ˝yciu? Nie na spotkanie, gdzie
si´ spotyka cz∏owiek z cz∏owiekiem, ale cz∏owiek z Bogiem! Ilu przy-
chodzi ch´tnie, ilu z nas stara si´, by by∏o coraz g∏´bsze? Na przyk∏ad
niedziela. Sà ludzie, którzy chodzà do koÊcio∏a z obowiàzku. Ale sà ta-
cy, którzy wiedzàc, ˝e tu jest Bóg, przychodzà w niedziel´ nie tylko
z obowiàzku, ale z przyjaêni. Nie tylko w niedziel´, ale i w dzieƒ po-
wszedni. Nie dlatego, ˝e jest przykazanie i tak nale˝y, ale tak jak przy-
jaciel do Przyjaciela.

Weêmy takie porównanie: jak by∏eÊ m∏ody i kocha∏eÊ si´ w swojej
przysz∏ej ˝onie, toÊ szed∏ na spotkanie i w niedziel´, i w piàtek,
i w czwartek. I mówi∏eÊ: bo to ciàgnie cz∏owieka, bo to jest mi∏oÊç. Ko-
chasz Jezusa? To chyba nie tylko w niedziel´! Móg∏byÊ pójÊç Go spo-
tkaç w powszedni dzieƒ, wieczorem czy przed pracà, tak jak nasi ojco-
wie, gdy dzwon zadzwoni∏, szli. Matki nasze chodzi∏y codziennie do
koÊcio∏a po pi´ç, szeÊç kilometrów, majàc oÊmioro czy dziesi´cioro
dzieci. I by∏o to mo˝liwe. A dziÊ?

Zbli˝yç si´ do Jezusa Chrystusa! Starsi ludzie pami´tajà, ˝e nie tak
dawno o∏tarz, który sta∏ przy Êcianie, stanà∏ na Êrodku koÊcio∏a, a kap∏an
odwróci∏ si´ twarzà do ludzi. Po co to zrobiono? Po to, ˝eby zastawiaç
ludziom stó∏ tak jak w domu, i mówiç im: „Bierzcie i jedzcie”.

Spróbujcie byç bli˝ej z Chrystusem, spróbujcie spotykaç Chrystusa
tak, jak przyjaciel spotyka Przyjaciela. „Spójrzcie na Niego, a rozpro-
mienicie si´ radoÊcià”, „Wszyscy zobaczycie, jak nasz Pan jest dobry”.

BP WAC¸AW ÂWIERZAWSKI

Spotkanie 
jedyne

ZAMYÂLENIA 

ZAPROSZENIE

Konkurs na wieniec do˝ynkowy
to jedna z atrakcji towarzyszà-

cych odpustowi w klasztorze
w Rytwianach, który odb´dzie si´
w uroczystoÊç Wniebowzi´cia
NMP (15 sierpnia). Konkurs adre-
sowany jest do wszystkich parafii
diecezji sandomierskiej. Wieƒce
b´dzie oceniaç specjalne jury, któ-
re zwyci´skiej parafii wr´czy na-
grod´ ufundowanà przez Minister-
stwo Kultury. W uroczystoÊciach
wezmà udzia∏: bp sandomierski
Andrzej Dzi´ga, dyrektor Narodo-
wego Centrum Kultury Alina Ma-
gnuska, parlamentarzyÊci, w∏adze
województwa i powiatu, goÊcie
z zagranicy. Patronat honorowy
objà∏ minister kultury Waldemar
Dàbrowski. Patronat medialny
„GoÊç Niedzielny”.

PROGRAM
11.30 – Msza Êw. celebrowana

przez bpa A. Dzi´g´.
Po Mszy wmurowanie kamienia

w´gielnego pod odbudow´ Eremu
Z∏otego Lasu, rozstrzygni´cie kon-
kursów: plastycznego „Klasztor
w Rytwianach” oraz na najpi´k-
niejszy wieniec do˝ynkowy.

Piknik familijny: wyst´py ze-
spo∏ów muzycznych, artystów ze
Staszowskiego OÊrodka Kultury.

17.00 – koncert Zamkowe Spo-
tkania z Muzykà.

21.00 – widowisko Êwiat∏a
i dêwi´ku „Memento mori” w wy-
konaniu zespo∏u „Ad Astra”.

W czasie ca∏ej imprezy b´dà
zbierane fundusze na zakup kom-
putera dla niewidomej Kingi
z Tarnobrzega.

Niedawno zmar∏ w Turbi
na skutek padaczki al-
koholowej Pan Zby-

szek. We wsi znany by∏ jako
„Gargamel”. Pan Zbyszek nie
chcia∏, aby do niego mówiç
inaczej: jestem „Gargamel”,
prostowa∏, gdy do niego
zwraca∏em si´: Panie Zbysz-
ku. Charakterystyczna by∏a
dla niego pouczajàco pozy-
tywna postawa wobec wiary
w Pana Boga oraz ˝yczliwy
stosunek do ksi´˝y. Lubi∏em,
jak mnie odwiedza∏, a robi∏ to
cz´sto. Zaskakujàce by∏o
oÊwiadczanie Pana Zbyszka:
„Jestem pijakiem, ale katoli-
kiem”. W tym przedziwnym
niejako zestawieniu widzimy
problem, który sygnalizuj´
w tym zamyÊleniu. Sami al-
koholicy cz´sto wyra˝ajà
istot´ problemu w sposób
bardzo lapidarny: „Ja sam nie
mog´, z Tobà (Bo˝e) mog´”.
Mówiàc o wi´zi z Bogiem,
alkoholicy precyzujà, i˝ cho-
dzi tu o Boga „jakkolwiek Go
pojmujà”. Trafnie wyjaÊnia
ten problem wspó∏twórca
programu walki z alkoholi-
zmem W. Bill.

W listopadzie 1934 r. od-
wiedzi∏ Billa kolega z ∏awy
szkolnej, który podobnie jak
on by∏ alkoholikiem w za-
awansowanej fazie choroby.
Jednak tym razem kolega
Billa by∏ ca∏kowicie trzeêwy
i wyglàda∏ na zupe∏nie prze-
mienionego. Kipia∏ radoÊcià

i wewn´trznym
spokojem. Bill
wyznaje, ˝e by∏
zaskoczony takà
przemianà. Sam
Bill znajdowa∏
si´ wtedy na
dnie. Tak

w s p o m i n a
owe odwie-
dziny: „Sta-
nà∏ w
o t w a r t y c h
d r z w i a c h
Ê w i e ˝ y
i promien-
ny. – Co si´
sta∏o? – za-

p y t a -

∏em otwarcie. Spojrza∏ na
mnie z prostotà i z uÊmie-
chem powiedzia∏: – Znala-
z∏em wiar´. Os∏upia∏em.
A wi´c to tak – zesz∏ego lata
jeszcze alkoholik, wariat,
a teraz, jak podejrzewa∏em,
znów zwariowany na punkcie
religii. On jednak przyszed∏
po prostu, aby podzieliç si´
ze mnà doÊwiadczeniem. I to
by∏a dla mnie tak˝e ostatnia
deska ratunku – Bóg. Przy-
zna∏em wówczas, ˝e Chry-
stus by∏ wielkim cz∏owie-
kiem. I oto siedzàcy przede
mnà przyjaciel deklarowa∏
wprost, ˝e Bóg zrobi∏ dla nie-
go to, czego on sam uczyniç
nie móg∏. Jego ludzka si∏a
zawiod∏a (...). Niczego wi´-
cej nie by∏o mi wtedy potrze-
ba, by uwierzyç w moc ponad
moje si∏y, by zrobiç POCZÑ-
TEK. Zda∏em sobie spraw´,
˝e przemiana na lepsze mo˝e
zaczàç si´ w tej chwili” (por.
Anonimowi alkoholicy, War-
szawa 1996, s. 7–13).

Ju˝ powy˝sze refleksje sà
niewàtpliwie wa˝nym we-
zwaniem duszpasterskim, al-
bowiem alkoholizm wià˝e si´
zawsze z g∏´bokim kryzysem
psychicznym, moralnym, du-
chowym i religijnym, nie mó-
wiàc ju˝ o problemie rodziny
alkoholika. Mo˝na naturalnie
wygoniç pijaka sprzed drzwi
naszego mieszkania. To jest
naj∏atwiejsze, ale to nie jest
przecie˝ sposób pomocy
duszpasterskiej, zw∏aszcza ˝e
alkoholik zawsze jest obar-
czony du˝ym baga˝em win
i krzywd wyrzàdzonych so-
bie i innym.

A tak nawiàzujàc do Pana
Zbyszka i jego szczerej po-
stawy i ÊwiadomoÊci kl´ski
˝yciowej, przypominajà mi
si´ zawsze s∏owa z Ma∏ego
Ksi´cia Antoine Saint-Exu-
pery’ego.

„– Czego si´ wstydzisz? –
dopytuje si´ Ma∏y Ksià˝´ Pi-
jaka, chcàc mu pomóc.

– Wstydz´ si´, ˝e pij´ –
zakoƒczy∏ Pijak rozmow´
i pogrà˝y∏ si´ w milczeniu”.

KS. STANIS¸AW KNAP
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Tam nie mo˝na si´ nudziç

Przez ca∏e wakacje przy parafii pw. Êw.
Barbary w Tarnobrzegu dzia∏a Êwietlica dla
dzieci i m∏odzie˝y. Mo˝na z niej korzystaç
od poniedzia∏ku do piàtku w godz.
10.00–13.00. Ka˝dy m∏ody cz∏owiek z pew-
noÊcià znajdzie coÊ dla siebie, albowiem
oferta Êwietlicy jest doÊç bogata. Nieco star-
szym proponuje skorzystanie z si∏owni, gr´
w bilarda, tenisa sto∏owego, albo wymaga-
jàce mniejszego wysi∏ku fizycznego szachy
lub warcaby. Âwietlica posiada tak˝e kom-
putery. M∏odsze dzieci majà do dyspozycji
ró˝ne zabawki. Organizowane sà konkursy
z nagrodami. Dzieci dostajà herbat´, niega-
zowane napoje ch∏odzàce oraz ciastka.

Kierowniczkà Êwietlicy jest pani Gra˝y-
na Kochalewicz. To dzi´ki jej inwencji pod-
opieczni nigdy si´ nie nudzà. Codziennie
przychodzi do Êwietlicy oko∏o 15 osób,
w wieku od 3 do 20 lat.

Âwietlica parafialna dzia∏a od 1998 r.
W trakcie roku szkolnego otwarta jest
w godz. 15.00–18.00. Przychodzàce doƒ
dzieci majà mo˝liwoÊç skorzystania z dar-
mowych korepetycji, dost´pu do nauki przy
komputerze (programy j´zykowe i nie tyl-
ko), odrobienia lekcji. Przy Êwietlicy dzia-
∏ajà tak˝e kó∏ka modelarskie i teatralne.

Nowoczesne ornaty 

W zamku w Baranowie Sandomierskim
mo˝na obejrzeç niecodziennà wystaw´ pre-
zentujàcà blisko sto nowoczesnych szat li-
turgicznych. Wszystkie zosta∏y zaprojekto-
wane przez ks. Marka Wójcika, znanego
dzi´ki zorganizowanym ju˝ kilku ekspozy-
cjom, m.in. w Galerii Mariackiej w Gdaƒ-
sku. Okazuje si´, ˝e moda zaczyna wdzieraç
si´ tak˝e do koÊcio∏a. Ornaty ks. Wójcika sà
na razie tylko propozycjami, nie posiadajà
bowiem zatwierdzenia przez Episkopat
i specjalnà komisj´ watykaƒskà. 

Byç mo˝e u niektórych osób nielubujà-
cych si´ w nowinkach, prezentowane orna-
ty wzbudzà niech´ç lub g∏´bokie zdziwie-
nie. Albowiem krój i ornamentyka daleko
odbiegajà od tradycyjnych. Projektant
wprowadzi∏ szereg stylizowanych kwiatów:
lilii, ró˝ czy irysów, zast´pujàc nimi wzory,
do których wierni przyzwyczajeni byli od
lat. Symbolika tych kwiatów, zdaniem ks.
Wójcika, tak cz´sto wyst´pujàcych w obra-
zach czy rzeêbach religijnych b´dzie bardzo
prosta do odczytywania przez wiernych.
Prezentowanà kolekcj´ duchowny dedyko-
wa∏ Ojcu Âwi´temu, pragnàc uczciç w ten
niecodzienny sposób 25-lecie jego pontyfi-
katu.

Wystaw´ mo˝na zwiedzaç od wtorku do
soboty w godz. 9.00–15.00 oraz niedziel´
9.00–16.00, w poniedzia∏ek Muzeum jest
nieczynne.

TYDZIE¡ W KOÂCIELE
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Dwie Msze za „Pielaszowiaków”
Ks.kan. W∏adys∏aw Sroka, proboszcz

parafii w Malicach KoÊcielnych, ho-
norowy kapelan ˝o∏nierzy Armii

Krajowej, uhonorowany zosta∏ medalem „Za za-
s∏ugi dla kombatantów”.

UroczystoÊç dekoracji odby∏a si´ 27 lipca
w malickim koÊciele z okazji obchodzonej tego
dnia 59. rocznicy akcji „Burza”.

29 i 30 lipca 1944 r. dowództwo inspektoratu
opatowsko-sandomierskiego AK wyda∏o rozkaz
mobilizacji wojsk 1 Batalionu 2 Pu∏ku Piechoty
AK w Dolinie Opatówki, rozpoczynajàc akcj´
„Burza” – wyzwolenia cz´Êci kraju spod nie-
mieckiej okupacji w obliczu nadciàgajàcych
wojsk radzieckich. W tym samym rejonie cofajà-
ce si´ wojska niemieckie przygotowywa∏y si´ do
obrony przed Armià Czerwonà. Dosz∏o do nie-
równej walki mi´dzy si∏ami niemieckimi a pol-
skimi pod Pielaszowem, przez niektórych histo-
ryków nazywanej równie˝ bitwà pod Weso∏ów-
kà. ˚o∏nierze AK zostali okrà˝eni. W czasie bi-
twy zgin´∏o bàdê zosta∏o rozstrzelanych oko∏o 60
akowców.

Rocznicowe uroczystoÊci rozpocz´∏y si´ Mszà
Êw. w koÊciele pw. Êw. Józefa w Sandomierzu,
którà odprawi∏ ks. pra∏. Zygmunt Niewadzi, kape-
lan ˝o∏nierzy Armii Krajowej. W nabo˝eƒstwie
wzi´∏y udzia∏ liczne delegacje i poczty sztandaro-
we kombatantów z regionu, delegacja organizacji
„Strzelec” oraz kompania honorowa Wojska Pol-
skiego garnizonu Sandomierz. Homili´ wyg∏osi∏
ks. Zdzis∏aw Hendzel, misjonarz z Republiki Po∏u-
dniowej Afryki, który mówi∏ o patriotyzmie i mi-
∏oÊci do Polski równie˝ daleko poza jej granicami.

Dalszy ciàg rocznicowych uroczystoÊci mia∏
miejsce na sandomierskim cmentarzu katedral-
nym, gdzie pochowanych jest kilkunastu ˝o∏nie-
rzy AK, którzy zgin´li w bitwie pod Pielaszo-
wem. Przy ich mogi∏ach wart´ trzymali ˝o∏nierze
garnizonu Sandomierz i „Strzelcy” w historycz-
nych mundurach z okresu II wojny Êwiatowej.
Apel poleg∏ych, salwa honorowa i z∏o˝enie wieƒ-
ców na ˝o∏nierskich grobach zakoƒczy∏y sando-
mierskà cz´Êç uroczystoÊci.

Druga cz´Êç obchodów rocznicy akcji „Bu-
rza” odby∏a si´ w Malicach KoÊcielnych. Na tere-
nie tej parafii mia∏a miejsce historyczna bitwa. Tu
równie˝ odprawiona zosta∏a Msza Êw. w intencji
Ojczyzny i poleg∏ych „Pielaszowiaków” z udzia-
∏em weteranów i kombatanckich pocztów sztan-
darowych oraz z∏o˝one zosta∏y kwiaty na mogi-
∏ach ˝o∏nierzy AK.

Tu˝ po Mszy Êw. w miejscowym koÊciele
trzech weteranów walk: Jan Sidor, Józef Gi-
lewski i Józef Bajer oraz ks. kan. W∏adys∏aw
Sroka odznaczonych zosta∏o medalem „Za
zas∏ugi dla kombatantów”. Czterech innych
by∏ych ˝o∏nierzy z czasów II wojny Êwiato-
wej: Stanis∏aw D´bowski, Józef Bajer, Stani-
s∏aw Lenart i Ryszard Zyba∏owski otrzyma∏o
patenty „Weterana walk o wolnoÊç i niepod-
leg∏oÊç”. Dwie osoby uhonorowane zosta∏y
te˝ odznakà „Opiekun Miejsc Pami´ci Naro-
dowej”.

Malickie uroczystoÊci zakoƒczy∏o spotkanie
kole˝eƒskie by∏ych ˝o∏nierzy II wojny Êwiatowej
na terenie miejscowej szko∏y.
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Poczty sztandarowe przed koÊcio∏em w Malicach

Program koncertów w bie˝àcym tygodniu
Stalowa Wola Rozwadów – klasztor Braci

Mniejszych Kapucynów
12 sierpnia, wtorek, godz. 19.00
Tamara Remez (Êpiew) z Bia∏orusi
Vladzimir Neudach (organy) z Bia∏orusi
Program:
J. J. Froberger, Toccata in a; V. Jelich, O quam

gloriosum est; J. Peri, Bellissima Regina; J. S. Bach,
Piece d’Orgue BWV 572, „Offne dich, mein ganzes
Herze” Kantate N61; G. F. Haendel, Amen, Alleluja;
P. Zeliachowski, Fantasio Primo Tono, 3 bia∏oruskie
kantaty, Tuha – Jegda ot Vavilona, Och i zal mnie
siabie; N. de Grigny, Hymnus „Ave Maris stella”
(aus „Premier livre d’Orgue” 1699), „Ave Maris
stella” – Fugue a`4 – Duo, Dialogue sur les Grands
Jeux; G. Caccini, Ave Maria; H. Purcell, „Hark! The
echoing air”, „Ah! How pieasant’tis to love”.

Sandomierz – bazylika katedralna
13 sierpnia, Êroda, godz. 18.30
Leszek Werner z Krakowa
Program:
D. Buxtehude, Preludium i fuga e-dur, prelu-

dium chora∏owe „Herzlich tut mich verlangen”;
Miko∏aj z Krakowa, Ave Jerarchia; W. Boyce, I Vo-
luntary in D; A. Lucchesi, Sonata g-dur nr 7; P. Al-
tieri, Sei sonate brevi, Pastorale – andante – z Ta-
bulatury XVII-wiecznej muzyki Sycylii; J. Ch. F.
Bach, Allegretto z wariacjami; J. G. Walther, Prelu-
dium chora∏owe „Was Gott tut, dass ist wohlge-
tan”; J. S. Bach, Fantazja g-dur BWV 572.

Tarnobrzeg – koÊció∏ pw. Êw. Barbary
14 sierpnia, czwartek, godz. 19.00
Leszek Werner z Krakowa powtórzy repertuar

z wyst´pu sandomierskiego (z 13 sierpnia br.).
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WioÊlarze na start
37 kajakarzy z ca∏ego kraju wzi´∏o udzia∏

w VIII Ogólnopolskim Sp∏ywie Kajakowym
na Sanie, który odby∏ si´ od 11 do 13 lipca
br. Trasa wiod∏a z Ubieszyna do Ulanowa.
Zawodnicy mieli do pokonania 50 km. Naj-
m∏odszà uczestniczkà by∏a Ewa Kawecka –
10 lat, a najstarszym Boles∏aw Hetman – 64
lata. Za udzia∏ w sp∏ywie otrzymali upomin-
ki. Organizatorem imprezy by∏ Klub Tury-
styki Wodnej przy Ognisku TKKF „Siarka”
w Tarnobrzegu, który przygotowa∏ równie˝
XXVIII Sp∏yw Kajakowy „O Puchar B∏´kit-
nej Wst´gi Wis∏y”. Kajakarze wyruszyli
spod restauracji „Fregata” w Tarnobrzegu
w siedmiodniowà tras´ 10 sierpnia, 17 bm.
majà dotrzeç do Pu∏aw. Sp∏ywowi b´dzie to-
warzyszyç tak˝e zwiedzanie zabytkowych
miast le˝àcych nad królowà polskich rzek:
Sandomierza i Kazimierza.

Duƒczycy zaprosili 
Albaƒczyków

Grupa samorzàdowców, przedsi´biorców
i dzia∏aczy lokalnych z regionu Dibra z Re-
publiki Albanii goÊci∏a od 11 do 15 lipca
w Sandomierzu i regionie. Przyjazd delega-
cji albaƒskiej zorganizowa∏a i sfinansowa∏a
Wy˝sza Szko∏a Biznesu w Aarhus w Danii.

Albaƒscy goÊcie, wÊród których byli bur-
mistrzowie, przedsi´biorcy, przedstawiciele
urz´dów pracy i organizacji pozarzàdo-
wych, zapoznali si´ z pracà m.in. Urz´du
Miasta i Powiatowego Urz´du Pracy w Tar-
nobrzegu, Gie∏dy Rolno-Ogrodniczej Ziemi
Sandomierskiej i fundacji OÊrodek Promo-
wania Przedsi´biorczoÊci w Sandomierzu,
firm przetwórstwa rolnego w Kleczanowie,
Górach Wysokich i Samborcu (powiat san-
domierski), Baçkowicach i Lipowej (powiat
opatowski), Opatowie i Le˝ajsku.

Nowa ekspozycja w ratuszu
Na sezon turystyczny Muzeum Okr´go-

we w Sandomierzu przygotowa∏o wystaw´
literackà, która z pewnoÊcià zainteresuje
wielu sandomierzan i nie tylko ich. W 15.
rocznic´ Êmierci Wincentego Burka
(1905–1988) przypomniano interesujàcà
sylwetk´ autora s∏ynnej Drogi przez wieÊ.
Obecna wystawa jest próbà ca∏oÊciowego
zaprezentowania postaci pisarza, poczàw-
szy od ociƒskiego Êrodowiska rodzinnego,
przez lata szkolne w Sandomierzu, okres
studiów w Warszawie, lata II wojny
Êwiatowej i powojenne znowu w Sando-
mierzu, i czas pracy redaktorskiej ponow-
nie w Warszawie. Na ekspozycj´ sk∏adajà
si´ m.in. liczne zdj´cia, r´kopisy oraz ob-
razy Z. Karpiƒskiego, W. Schinzlowej, M.
Sochy i M. Sowiƒskiej, oddajàce atmosfe-
r´ Êwiata, w jakim ˝y∏ Wincenty Burek.

Wystaw´ mo˝na zwiedzaç w sandomier-
skim ratuszu ka˝dego dnia z wyjàtkiem po-
niedzia∏ków.
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PIOSENKARSKI SUKCES DZIEWCZYNKI Z PYSZNICY

Powrót z Bràzowà Jod∏à

Piosenki „Strach” i „Muszelka” okaza∏y
si´ szcz´Êliwe dla jedenastoletniej
Ma∏gosi Kotwicy z Pysznicy ko∏o Sta-

lowej Woli. Zdoby∏a Bràzowà Jod∏´ pod-
czas zorganizowanego w Kielcach XXX
Harcerskiego Festiwalu Kultury M∏odzie˝y
Szkolnej. 

Ma∏gosia wystàpi∏a w barwnej kreacji. –
Uszy∏a mi jà ciocia – przyzna∏a ma∏a artystka.
Ten strój doskonale nadawa∏ si´ szczególnie
wtedy, kiedy dziewczynka Êpiewa∏a piosenk´
o strachu na wróble, który zach´ca, aby si´ go
nie baç. Druga piosenka natomiast by∏a
o dziewczynce o imieniu Muszelka, mieszka-
jàcej na pla˝y. 

Ma∏gosia cz´sto wyst´puje na imprezach
w regionie, a tak˝e na mi´dzynarodowych fe-
stiwalach, gdzie odnosi du˝e sukcesy. Âpiewu
uczy jà Teresa MyÊliwiec, prowadzàca Klub
„Prymka” w Miejskim Domu Kultury w Sta-
lowej Woli. Jak przypomina pani Teresa,
Ma∏gosia urzek∏a jurorów i widzów wspania-
∏à interpretacjà piosenek. Po kieleckim sukce-
sie Ma∏gosia przygotowuje si´ na festiwal
piosenki w∏oskiej.

ZS
Ma∏gosia z przywiezionym z Kielc trofeum 
– Bràzowà Jod∏à
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Centrum dzia∏a
Centrum Powiadamiania Ratunkowego

w Tarnobrzegu ruszy∏o 15 lipca br. Jest
trzynastà tego typu placówkà dzia∏ajàca

na terenie województwa podkarpackiego. Po-
dobne centrum funkcjonuje tak˝e w Nisku. 

Porozumienie okreÊlajàce zasady utworzenia
Powiatowego centrum Powiadamiania Ratunko-
wego podpisano jeszcze w marcu tego roku. Stro-
ny uzgodni∏y wówczas, ̋ e zostanie ono powo∏ane
na bazie Miejskiego Stanowiska Kierowania,
znajdujàcego si´ w tarnobrzeskiej Komendzie
Miejskiej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. 15 lipca
centrum ruszy∏o na dobre. Ka˝dy potrzebujàcy
pomocy, wybierajàc, podobnie jak w wi´kszoÊci
krajów europejskich, numer 112, mo˝e mieç
pewnoÊç, ˝e zostanie mu udzielona kompleksowa
pomoc medyczna, po˝arnicza i policyjna. Telefon
alarmowy b´dzie odbiera∏o dwóch dyspozytorów
– pracownik stra˝y po˝arnej i dyspozytor me-
dyczny, którzy zadecydujà o natychmiastowym
wys∏aniu na miejsce wypadku odpowiednich si∏
ratowniczych.

– Jeden numer znacznie
u∏atwi prac´ i pozwoli nam na-
tychmiast reagowaç – mówi∏
Jerzy Rajtar, komendant PSP
w Tarnobrzegu. – Do tej pory
dzia∏a∏y trzy numery alarmo-
we. Najpierw wzywana by∏a
jedna ze s∏u˝b, a dopiero po-
tem nast´pna. To powodowa∏o
nie tylko zamieszanie, ale
przede wszystkim opóênienie,
a przecie˝ cz´sto o ˝yciu cz∏o-
wieka decydujà dos∏ownie se-
kundy. 

Teraz dyspozytorzy b´dà
mogli bardzo szybko powia-

domiç szpital o liczbie rannych. Czas dotarcia
kompleksowej pomocy na terenie miasta nie
powinien przekroczyç oÊmiu minut, poza mia-
stem zaÊ – pi´tnastu. Ca∏y ci´˝ar „pracy
z CPR” spadnie na Wojewódzki Szpital Ze-
spolony w Tarnobrzegu. Placówka posiada do-
skonale wyposa˝ony nowoczesny oddzia∏ ra-
tunkowy, który b´dzie przyjmowa∏ tzw. pierw-
sze uderzenie, czyli rannych z wypadków dro-
gowych. Drugi zespó∏ ratowniczy powstanie
na bazie placówki medycznej w Nowej D´bie. 

Centrum wystartowa∏o, ale to nie koniec. Jak
zapowiada J. Rajtar, tarnobrzeska komenda PSP
ma ambitne plany. – Dysponujemy w tej chwili
dobrze rozwini´tà ∏àcznoÊcià radiowà, telefonicz-
nà – mówi komendant. – Naszym docelowym
planem jest wspó∏praca systemów informatycz-
nych. Rozwa˝amy mo˝liwoÊci stacjonowania tu-
taj zespo∏u wyjazdowego na bazie jednostki ra-
towniczo-gaÊniczej oraz karetek. 
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Telefon alarmowy w CPR b´dzie odbiera∏o dwóch dyspozytorów
– pracownik stra˝y po˝arnej i dyspozytor medyczny
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Ostatnia wyprawa
– Kiedy wyje˝d˝aliÊmy
z Warszawy do Azachu
w Rosji, w góry Kaukaz,
jeszcze nie wiedzielismy, ˝e
b´dziemy zdobywaç Elbrus –
najwy˝szy szczyt Kaukazu,
liczàcy 5642 m n.p.m., na
który przy dobrej pogodzie
wchodzi si´ dwa dni –
relacjonuje jeden
z uczestników wyprawy,
ksiàdz, proszàcy
o anonimowoÊç. 

– Po przybyciu na miejsce jeden
z naszych kolegów zachorowa∏ i nie
móg∏ z nami wyruszyç. Wi´c we
trzech, z ks. Wies∏awem, zrobiliÊmy
zwyczajowy rekonesans i ruszyli-
Êmy. Najwi´kszym niebezpieczeƒ-
stwem by∏a zmienna pogoda.

By∏a godzina 14.00, 7 lipca
2003 r. DotarliÊmy do schroniska,
usytuowanego na wysokoÊci
4050 m. PostanowiliÊmy, ̋ e idzie-
my do Ska∏ Pastuchowa (4800 m),
gdzie na pewno sà obozy i mo˝na
rozbiç namiot na noc. Jednak
w po∏owie drogi nagle zacz´∏a si´
zmieniaç pogoda. Mróz, potworna
wichura i zamieç Ênie˝na ograni-
czy∏y widocznoÊç niemal do zera.
Nie by∏o innego wyjÊcia, jak tylko
powrót do wspomnianego schro-
niska. W tym czasie zawo∏a∏ nas
przewodnik z ¸otwy, polskiego
pochodzenia, który szed∏ na El-
brus z grupà alpinistycznà. Zasu-
gerowa∏, abyÊmy odpocz´li w
prowizorycznym schronisku,
znajdujàcym si´ nieopodal. By∏a
to drewniana szopa, wzmocniona
przed wiatrem, jednak˝e dajàca
mo˝liwoÊç przespania si´ na pry-

czach i przygotowania goràcej
herbaty. Kiedy na zewnàtrz
panujà potworny mróz i zamieç,
ka˝de schronienie jest na wag´
z∏ota. I w∏aÊnie tam sp´dziliÊmy
ca∏y drugi dzieƒ wyprawy – wto-
rek, 8 lipca. Dosz∏o jeszcze do nas
dwóch Niemców. Wcià˝ czekali-
Êmy na popraw´ pogody. Pytali-
Êmy wspomnianego przewodnika
o warunki. DogadaliÊmy si´
z nim, ˝e mo˝emy do∏àczyç do je-
go grupy. UcieszyliÊmy si´ z tego,
bo zawsze raêniej i bezpieczniej
iÊç z doÊwiadczonym alpinistà.
W nocy z 8 na 9 lipca ten˝e prze-
wodnik obudzi∏ nas, mówiàc, ˝e
pogoda si´ poprawi∏a i mo˝na
zdobywaç szczyt. Wzi´liÊmy rze-
czy i w drog´. Niebo by∏o wy-
gwie˝d˝one, widocznoÊç dobra.
By∏a 2.15 w nocy. Po dwóch go-
dzinach marszu pogoda nagle
strasznie si´ popsu∏a, co jest cha-
rakterystyczne dla Elbrusu. Uda∏o
nam si´ jednak dojÊç do ska∏ Pa-
stuchowa na wysokoÊç 4800 m.
Tam si´ zatrzymaliÊmy i zjedli-
Êmy posi∏ek. Przewodnik nie gwa-
rantowa∏ nam, ˝e osiàgniemy
szczyt, do którego zosta∏o nam
raptem 800 m. Odcinek ten poko-
nuje si´ w oko∏o siedem godzin.
RuszyliÊmy. Po godzinie ks. Wie-
s∏aw powiedzia∏, ˝e musi wróciç
do schroniska, bo zapomnia∏
wziàç ciep∏e r´kawice, a te, które
mia∏, niewiele dawa∏y, bo r´ce mu
marz∏y. Zapewnia∏, ˝e pami´ta
drog´, zaczeka na nas w schronis-
ku. My poszliÊmy na szczyt, a on
zszed∏ na dó∏. Tymczasem pogoda

jeszcze bardziej si´ popsu∏a. Mróz
minus 20 stopni i szalejàcy wiatr
totalnie zak∏óci∏y widocznoÊç.
ByliÊmy ju˝ na wysokoÊci 5 tys.
m. W pewnej chwili powiedzia-
∏em do przewodnika, ˝e si´ wyco-
fuj´. Dogada∏em si´ z grupà rosyj-
skà, która te˝ postanowi∏a wróciç.
Wycofa∏em si´ nieca∏à godzin´ po
odwrocie ks. Wies∏awa Giba∏y.
Doszed∏em do schroniska i... nie
zasta∏em go. By∏y tylko jego rze-
czy. Zaniepokoi∏em si´. By∏em
jednak przekonany, ˝e utknà∏
gdzieÊ po drodze, czeka na przeja-
Ênienie i zaraz wróci. Powa˝nie
zaniepokoi∏em si´, gdy wróci∏a
ca∏a grupa, która mimo uporu nie
zdoby∏a Elbrusu, nie poradzi∏a so-
bie z pogodà. By∏o po∏udnie, a ks.
Wiesia dalej nie ma. Zaginà∏
o 5.00 rano. Po po∏udniu zawiado-
miliÊmy pogotowie górskie, które
rozpocz´∏o akcj´ ratowniczà. Za-
cz´∏y si´ poszukiwania. W Êrod´,
9 lipca u˝yto helikoptera. 10 lipca,
poszukiwania by∏y naprawd´ in-
tensywne. Dalej nic. Ksi´dza
Wies∏awa Giba∏y nie odnaleziono
do dziÊ...

* * *
Elbrus – lodowiec, najwy˝szy

szczyt Kaukazu, to swoisty grobo-
wiec. Liczba zaginionych osób,
które spoczywajà gdzieÊ w g∏´bo-
kich szczelinach lodowych, two-
rzàcych jakby korytarze w dó∏,
wynosi ponad 60. Natomiast oce-
nia si´, ˝e zaginionych na Elbru-
sie, a niezg∏oszonych jest kilka ra-
zy wi´cej...

MARIUSZ BOBULA

Ks. Stanis∏aw Knap:
Dobrze zna∏em ks. Wiesia. Je-

go kolega ks. Artur Hejda z Ra-
domia powiedzia∏, ˝e ks. Wie-
s∏aw zdoby∏ ju˝ wiele szczytów
górskich w Europie, w tym Mont
Blanc. JakiÊ czas temu ks. Wiesio
odwiedzi∏ mnie w Turbi. Du˝o
opowiada∏ o górach. Z przej´-
ciem cytowa∏ myÊli z ksià˝ki ks.
prof. Romana Rogowskiego pt.
„Mistyka gór”. Przekona∏em si´,
˝e Kap∏an ten, w sposób niemal
nadprzyrodzony, prze˝ywa pi´k-
no gór, i co wi´cej: widzi w ich
zdobywaniu dà˝enie do czegoÊ
wy˝szego. Pozna∏em wówczas
ks. Wiesia z nieco innej strony,
pozna∏em go dotychczas przede
wszystkim jako Êwietnego dusz-
pasterza m∏odzie˝y i pielgrzyma.
Cz∏owieka o niezwykle ciep∏ym
i przyjaznym sercu. Po ró˝nych
przykrych incydentach przed je-

go przyjÊciem do WszechÊwi´-
tych na proboszcza, wszystko si´
wyciszy∏o, a on ukaza∏ parafia-
nom pi´kno kap∏aƒstwa i dusz-
pasterstwa. Pokochali go za to.
Publikowali w „GoÊciu Niedziel-
nym” listy pochwalne za inicjaty-
wy duszpasterskie i jego dobroç. 

Porazi∏a mnie wiadomoÊç, ˝e
ks. Wies∏aw Giba∏a zaginà∏
w górach Kaukazu. Jak wielu
pyta∏em: po co on tam poje-
cha∏? Wiedzia∏em jednoczeÊnie,
˝e porwa∏a go si∏a mistyki gór.
Wiesiu! Zapomnia∏eÊ jednak
o przestrodze, którà zawar∏
w swej piosence zespó∏ „Budka
suflera”: „Góry wysokie, co mi
z wami walczyç ka˝e? Ryzyko
Êmierç...?!”.

Trzymaj si´ Wiesiu! Nieustan-
nie przypomina mi o Tobie „Mi-
styka gór”. 
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Krzy˝ykiem oznaczono miejsce, z którego ks. Wies∏aw Giba∏a
zawróci∏ do schroniska
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Dzisiaj zach´camy Paƒstwa
do zwiedzenia trzech osie-
dli tarnobrzeskich: Zakrzo-

wa, Sielca i Wielowsi. Wi´kszoÊç
tarsy wiedzie drogami bocznymi,
polnymi.

Wycieczk´ tradycyjnie rozpo-
czynamy z placu Bartosza G∏o-
wackiego. Dalej jedziemy ul. San-
domierskà w stron´ Dzikowa,
skr´camy w lewo w ul. Nadole. Tu
przy posesji nr 66 stoi pomnik
upami´tniajàcy za∏o˝enie tajnej or-
ganizacji „Odwet”, ods∏oni´ty
8 paêdziernika 1989 r., w 50. rocz-
nic´ jej powstania. Na tablicy wid-
nieje napis: „Po kl´sce wrzeÊnio-
wej w paêdzierniku 1939 roku
w stojàcych tu zabudowaniach
W∏adys∏aw Jasiƒski – »J´druÊ« za-
∏o˝y∏ tajnà organizacj´ »Odwet«.
Spo∏eczeƒstwo Miasta Tarnobrze-
ga”. Dalej, jadàc ulicami: Jab∏o-
niowà, Sadowà i Polnà, doje˝d˝a-
my do Zakrzowa. Warto tu zatrzy-
maç si´ i obejrzeç dawne zabudo-
wania folwarczne, nale˝àce do
dzikowskich dóbr hrabiów Tar-
nowskich. Zachowane budynki:
rzàdcówki, czworaków, stajni,
obór i spichlerza wzniesiono ok.
po∏owy XIX stulecia. Z Zakrzowa
wyje˝d˝amy ul. Batalionów
Ch∏opskich, skr´camy w prawo
i zaraz w lewo w polnà dró˝k´,
i niebawem w prawo równie˝
w polnà drog´, którà docieramy do
ul. Sieleckiej. U jej wylotu stoi ko-
Êció∏ pw. Êw. Jacka, wzniesiony

w 2 po∏owie XIX w., rozbudowa-
ny po 1980 r. Nieopodal Êwiàtyni,
przy ul. Sieleckiej, warto zwróciç
uwag´ na stare zabudowania
drewniane, z uroczymi gankami
i wycinanymi w deskach, ozdoba-
mi okiennymi. Niedaleko za Siel-
cem znajduje si´ tzw. kuchnia kró-
lewska, wczesnoÊredniowieczne
grodzisko. Podà˝ajàc do Wielow-
si, nale˝y kierowaç si´ ulicami Kà-
pielowà i Odwet J´drusie. Stàd
rozciàga si´ pi´kny, a niestety ma-
∏o znany, widok na klasztor Sióstr
Âwi´tego Dominika. Zabudowa-
nia klasztorne wzniesione zosta∏y
w latach 60. XIX stulecia. W nich
spoczywa za∏o˝ycielka Zgroma-
dzenia Sióstr Âwi´tego Dominika
matka Kolumba Bia∏ecka, zmar∏a
18 marca 1887 r. 

Niemal vis-à-vis klasztoru, przy
ul. Pi´taka, wznosi si´ koÊció∏ para-
fialny pw. Êw. Getrudy. Dzisiejsza
Êwiàtynia stoi na miejscu wcze-
Êniejszej drewnianej, z której zacho-
wa∏a si´ XVII-wieczna, murowana
kaplica grobowa rodziny Tarnow-
skich. Jako pierwszy spoczà∏ w niej
Stanis∏aw Tarnowski, zmar∏y
w 1618 r. Natomiast, jak podaje Ta-
deusz Rutyna w ksià˝ce WielowieÊ.
Zarys dziejów, drewno z rozebrane-
go koÊcio∏a kupi∏ Piotr Neter z Wie-
lowsi i zbudowa∏ z niego dom wraz
budynkami gospodarczymi. W
1950 r. dom zosta∏ sprzedany i prze-
niesiony do Gór Wysokich. Nowy
koÊció∏ wzniesiono w 1884 r., we-

d∏ug projektu znanego krakowskie-
go architekta Tadeusza Stryjeƒskie-
go. Ze wzgl´du na z∏y stan budow-
li, wynikajàcy byç mo˝e z wad kon-
strukcyjnych, oraz szczup∏oÊç miej-
sca przebudowano go w 1933 r. na
podstawie projektu Wac∏awa Krzy-
˝anowskiego.

Pozostawiamy Êwiàtyni´ i kie-
rujemy si´ w stron´ ul. Warszaw-
skiej, którà przeje˝d˝amy. Tu zo-
baczymy pozosta∏oÊci dawnego
folwarku: rzàdcówk´ i spichlerz,
pochodzàce z 1 po∏owy XIX w.
Stàd jedziemy w stron´ Tarnobrze-
ga. Na najbli˝szym skrzy˝owaniu

skr´camy w ul. Sobowskà. W tym
miejscy warto zwróciç uwag´ na
niegdysiejszà karczm´ (dziÊ
w op∏akanym stanie), datowanà na
poczàtek XIX stulecia. Nast´pnie
jedziemy ul. Zacisznà, na koƒcu
której przy torach stoi urocza ka-
pliczka. Stàd cofamy si´ i wracamy
do Tarnobrzega przez Sobów, ja-
dàc ulicami: Sobowskà, Szlachec-
kà, gen. J. Bema, którà mo˝emy
dotrzeç a˝ do Wymys∏owa. Ale
jest te˝ propozycja, by kierowaç
si´ polnymi drogami, biegnàcymi
na granicy lasu Zwierzyniec.

MW 

Wakacje z rowerem (3)
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7-LETNIE DZIECI KIERUJÑ TRAKTORAMI

Inspekcja ostrzega

– Najwa˝niejsze, ˝e na tym tere-
nie nie by∏o w roku ubieg∏ym ani
jednego wypadku ze skutkiem
Êmiertelnym – mówi Wojciech Ski-
ba, inspektor PIP w Tarnobrzegu. 

– Jest to niewàtpliwy skutek, za-
krojonej na szerokà skal´, akcji pro-
filaktycznej. Od kwietnia do czerw-
ca br. prowadzi∏em spotkania
z m∏odzie˝à w szko∏ach, wójtami
i so∏tysami. WyjaÊnia∏em istot´ bez-
piecznej pracy w rolnictwie, mówi-
∏em o zagro˝eniach najcz´Êciej wy-
st´pujàcych w naszym regionie.

Plagà sà na przyk∏ad kombajny,
które je˝d˝à po drogach cz´sto nie-
oÊwietlone, bez os∏on bocznych.
A wielu kierowców zachowuje si´
tak, jakby nikt inny nie istnia∏ na
drodze. Je˝d˝à Êrodkiem, tamujà
ruch. Ponadto du˝e zagro˝enie
stwarzajà wozy wiozàce siano lub
s∏om´. Podstawowe mankamenty to
brak oÊwietlenia i zbyt wysoko (po-
wy˝ej dwóch metrów) uk∏adane
snopki. 

Paƒstwowa Inspekcja Pracy wy-
da∏a szereg ulotek i broszur skiero-

wanych do rolników. Mo˝na w nich
znaleêç ciekawe uwagi: „Pami´taj,
˝e podczas prac za∏adunkowych
i wy∏adunkowych silnik pojazdu
powinien byç wy∏àczony (koƒ wy-
prz´˝ony), a jeÊli pojazd stoi na po-
chy∏oÊci, powinien byç zabezpie-
czony przed staczaniem si´; Nie po-
zwalaj dziecku przebywaç w odle-
g∏oÊci mniejszej ni˝ 50 m od pracu-
jacej kosiarki, nie proÊ dzieci do
pracy ze szkodliwymi substancjami
i nie pozwalaj dzieciom na samo-
dzielnà obs∏ug´ ciàgników”. 

– Szczególnie to ostatnie ostrze-
˝enie wymaga komentarza, bo na
wsiach nagminnie powtarza si´ ten
proceder. Nawet 7-letni ch∏opcy
prowadzà ciàgnik, a siedzàcy obok
tatuÊ lub dziadzio, niekiedy po kie-
lichu, jadà dumni, ˝e pociecha ju˝
potrafi kierowaç traktorem – dodaje
Wojciech Skiba. 

Dane PIP potwierdzajà lekarze.
Doktor Konrad Podpora, ordynator
Wojewódzkiego Oddzia∏u Chirur-
gii Dzieci´cej i Urazowej Szpitala
w Tarnobrzegu, mówi, ˝e rocznie
na tarnobrzeski oddzia∏ trafia ok.
1200 dzieci, z czego jedna trzecia to
tzw. przypadki pourazowe.

– Gros takich wypadków wynika
po prostu z zaniedbaƒ rodziców,
którzy nie pilnujà swoich pociech.
A dziecko, jak wiadomo, ciekawe
jest wszystkiego, wsz´dzie mo˝e
wejÊç, nie zdajàc sobie sprawy z za-
gro˝eƒ – mówi dr Konrad Podpora. 

Dlatego Paƒstwowa Inspekcja
Pracy daje podstawowà wskazów-
k´: „Najwa˝niejszy jest w∏asny do-
bry przyk∏ad. Pracujàc rozwa˝nie,
przestrzegajàc zasad bhp, chronisz
nie tylko swoje ˝ycie, ale uczysz
tych zasad dzieci. One uwa˝nie ci´
obserwujà i naÊladujà”. mb

113 wypadków w rolnictwie, w powiatach Tarnobrzeg,
Stalowa Wola i Nisko, odnotowa∏a Paƒstwowa Inspekcja Pracy
w roku 2002, w najnowszym raporcie sporzàdzonym za rok
ubieg∏y. Najwi´cej by∏o upadków z wysokoÊci (65) oraz
uszkodzeƒ cia∏a spowodowanych przez cz´Êci ruchome maszyn
i urzàdzeƒ (16). Zdarza∏y si´ tak˝e pogryzienia przez
zwierz´ta, przygniecenia ci´˝kimi elementami lub uderzenia, na
przyk∏ad kawa∏kiem drewna podczas ci´cia na pile tarczowej. 

Klasztor Sióstr Dominikanek w Wielowsi
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Ksiàdz Krzysztof Guêla,
ur. 13 marca 1956 r. w Zby-
dniowie. Wy˝sze Seminarium
Duchowne w PrzemyÊlu. Wy-
Êwi´cony na kap∏ana 29 czerw-
ca 1983 r. przez abpa Ignacego
Tokarczuka. Magister teologii.
Proboszcz od 1992 r. 
– Pilchów to pierwsza parafia
utworzona w ramach powsta∏ej
w 1992 r. diecezji sandomier-
skiej. KoÊció∏ budowany by∏
w latach 1986–88. Budowà kie-
rowa∏ ówczesny proboszcz par.
Rozwadów Fara ks. Henryk Ha-
zik. Niezwyk∏à ciekawostkà jest
fakt, ˝e w o∏tarzu g∏ównym ma-
my sarkofag Êw. Jadwigi, jedy-
ny w Polsce poza Wawelem.
A tak w ogóle koÊció∏ (dwupo-
ziomowy) sam w sobie jest je-
dyny i niepowtarzalny, bo zbu-
dowano go w formie korony.
Przed wejÊciem g∏ównym stoi
du˝a figura Êw. Jadwigi, wszak
Pani Wawelska cieszy si´
w Pilchowie nies∏abnàcym kul-
tem. Dodam tylko, ˝e siedem-
nastego ka˝dego miesiàca od-
prawiana jest wieczorem Msza
Êw. ku czci Êw. Jadwigi, za
wszystkich ofiarodawców, oso-
by dbajàce o porzàdek w Êwià-
tyni, za zmar∏ych oraz wszyst-
kich, którzy wyÊwiadczyli para-
fii jakiekolwiek dobro duchowe
i materialne. 
Parafian mog´ okreÊliç jako
ofiarnych, ˝yczliwych, pobo˝-
nych, uczynnych i zaanga˝owa-
nych w sprawy duszpasterskie.
Frekwencja podczas niedziel-
nych Mszy Êw. jest wysoka. Po-
dobnie jak na Roratach, Gorz-
kich ˚alach i Drodze Krzy˝o-
wej. Ogólnie parafia jest rozmo-
dlona.

Okiem Proboszcza

PANORAMA PARAFII

SANDOMIERZ
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sandomierz@goscniedzielny.pl

27–600 Sandomierz, ul. ˚eromskiego 6,
telefon: (15) 832-76-60, fax: 832-76-61.
Zespó∏ redakcyjny:
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Powy˝szy tytu∏ z pewnoÊcià
oddaje charakter koÊcio∏a
parafialnego w Pilchowie.
Z dwóch powodów: olbrzy-
miej korony obejmujàcej
tylnà cz´Êç koÊcio∏a
i patronki – Êw. Jadwigi
Królowej. Wn´trze Êwiàtyni,
udekorowane z artystycz-
nym wyczuciem, skromnie
i z klasà, tchnie patrioty-
zmem. 

Ciekawa symbolika
W o∏tarzu g∏ównym, nad sarko-

fagiem Pani Wawelskiej, widnieje
charakterystyczny orze∏. O∏tarz so-
borowy równie˝ przepe∏niony jest
patriotycznà symbolikà. Wbudo-
wana w nim korona nawiàzuje bo-
wiem do Unii Polski z Litwà, do
której dosz∏o dzi´ki ma∏˝eƒstwu
Êw. Jadwigi z ówczesnym Wielkim
Ksi´ciem Litewskim W∏adys∏a-
wem Jagie∏∏à. W przedsionku ko-
Êcio∏a zwracajà uwag´ elementy
bardziej wspó∏czesne: upami´tnie-
nie walczàcych w Armi Krajowej.
Tablica pamiàtkowa opleciona bia-
∏o-czerwonà flagà sk∏ania do za-
trzymania si´ przy niej i refleksji.

„Jagie∏∏o” Pilchów
Tak nazywa si´ Parafialny Klub

Sportowy, za∏o˝ony przez ks. Pro-
boszcza w 1997 r., który nieprzy-
padkowo otrzyma∏ takà w∏aÊnie

nazw´. Wszystko bowiem w para-
fii nawiàzuje w jakimÊ stopniu do
Patronki – tak bardzo czczonej
przez wiernych. W ramach Klubu
dzia∏a sekcja pi∏ki no˝nej (juniorzy
i seniorzy).

– W tym roku nasz klub obcho-
dzi∏ 6-lecie istnienia i spisa∏ si´ na
szóstk´ – cieszy si´ ks. Proboszcz. 

– Wywalczy∏   awans   do
klasy „A”. 

W obu grupach futbol trenuje
ogó∏em 50 osób. Prezesem, zara-
zem trenerem, jest Jan Latawiec
z Pilchowa. 

Oprócz sportu du˝y nacisk zo-
sta∏ po∏o˝ony przez ks. Proboszcza
na kultur´. W parafii istnieje Sto-
warzyszenie Rozwoju So∏ectwa

Pilchów pn. „GoÊciniec”, w które-
go ramach dzia∏a Zespó∏ PieÊni
i Taƒca prowadzony przez Euge-
ni´ Rembisz. W zespole tym taƒ-
czà dzieci od siódmego roku ˝ycia
i doroÊli. 

Wspólnota modlitwy
9 czerwca br. w Êwi´to Matki

KoÊcio∏a w Pilchowie odby∏ si´
dzieƒ Ró˝aƒca Êwi´tego. Msza Êw.
odprawiona by∏a w intencji para-
fian. Potem odmówiono czàstk´
Ró˝aƒca Êw. Natomiast wieczo-
rem odprawiono Eucharysti´
w Agatówce, gdzie poÊwi´cono
kapliczk´ z figurà Matki Bo˝ej
Ró˝aƒcowej, dla upami´tnienia
Roku Ró˝aƒca Âwi´tego. 

– Kult maryjny tak˝e jest wy-
raêny w naszej parafii – dodaje ks.
Proboszcz. Co tydzieƒ w Êrod´ od-
bywa si´ Nowenna do Matki Bo-
˝ej Nieustajàcej Pomocy. Krzewi´
tak˝e kult Mi∏osierdzia Bo˝ego.
Zawsze przed Mszà Êw. odmawia-
my Koronk´. W koÊciele mamy
obraz Jezusa Mi∏osiernego, zaku-
piony w ¸agiewnikach. Stanowi
on pamiàtk´ Roku Jubileuszowe-
go 2000. 

MARIUSZ BOBULA
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W obj´ciach korony

ZAPRASZAMY
DO KOÂCIO¸A

● Msze Êw. w niedziele: 8.00,
10.30, 18.30.
dni powszednie: 18.30.
● Parafia Pilchów, do której na-
le˝y miejscowoÊç Agatówka, li-
czy ok. 1200 mieszkaƒców. 

* Grupy duszpasterskie: Litur-
giczna S∏u˝ba O∏tarza (30 osób),
ró˝e ró˝aƒcowe (21), schola,
Stowarzyszenie Przyjació∏ WSD
(grupy doros∏ych i dzieci).
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