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Wyższe Seminarium 
Duchowne nazywa-

ne jest sercem diecezji. 
Bije ono dzięki ofiarności 
ludzi świeckich i duchow-
nych. Modlitwa, ofiara na 
tacę, kwesta na cmenta-
rzach to tylko niektóre for-
my pomocy seminarium. O 
innych przeczytać może-
my na str. IV–V.   

Odpowiedź na pytanie, kto wygrał 
w tegorocznych wyborach jest 
jedna: demokracja. Świadczy 
o tym fakt, że zdecydowanie 
więcej Polaków niż zwykle  
postanowiło wziąć sprawy w swoje 
ręce i głosować w wyborach. 
Frekwencja w Polsce była 
najwyższa od 16 lat.

Więcej niż zwykle wybor-
ców poszło do urn zarówno na 
Sądecczyźnie, jak i w Tarnow-
skiem, ale frekwencja w die-
cezji była po raz pierwszy od 
lat niższa niż średnia ogólno-
polska. Wyniki tegorocznych 
wyborów, na razie nieoficjal-
ne, dostępne w poniedziałek 
rano, wskazują, że mieszkań-
cy diecezji zdecydowanie po-
zytywnie ocenili okres dwu-
letnich rządów koalicji Prawa 
i Sprawiedliwości i tej forma-
cji w znacznie większym stop-
niu, niż mieszkańcy pozosta-
łych regionów naszego kra-
ju postanowili zaufać. Przypo-
mnijmy, że 2 lata temu w ska-
li diecezji wyborcy na PiS od-
dali 35,6% ważnych głosów, na 
PO – 21,1%, na Ligę Polskich 
Rodzin – 12,65%, na Samo-
obronę – 9,2%, na PSL – 8,65%, 
zaś na SLD – 5,95%. W tym ro-
ku na terenie diecezji wszę-
dzie wygrał PiS, na Sądecczyź-
nie czy w Dębicy osiągając wy-
nik ponad 50% ważnie odda-
nych głosów. Druga jest w die-
cezji PO, która także poprawi-
ła wynik sprzed dwóch lat. Ko-
lejne miejsce na podium zaję-
ło PSL. Czwarty jest LiD. W wy-
borach nie liczyły się zarów-
no Samoobrona, jak i Liga Pol-
skich Rodzin. 

Uśrednione dla terenu die-
cezji nieoficjalne wyniki przed-
stawiają się następująco: PiS – 
50,4%; PO – 26,9%; PSL – 12,1%; 
LiD – 6,8%; LPR – 1,6%; Samo-
obrona – 1,3%. GB

Wybory parlamentarne w regionie

Wyborcy się sPiSali
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Rzeszów, Okręg nr 23
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Bo kocham 
Polskę!
Starsi i chorzy – poniekąd na 

przekór swej kondycji – na-
leżą chyba do najbardziej aktyw-
nych wyborców. Tak jest choć-
by wśród księży emerytów. – 
Duchowni, pensjonariusze domu, 
jak zwykle głosowali pierwsi, za-
raz po rannej Mszy św. – informu-
je Barbara Stańczykiewicz, prze-
wodnicząca Komisji Wyborczej 
nr 70 w Domu Księży Emerytów 
w Tarnowie. – W domu przeby-
wają też świeccy. Dzięki nieoce-
nionej pomocy sióstr, praktycz-
nie wszyscy głosują. Irena Sipior 
wyznaje, że odkąd są wolne wy-
bory, żadnych nie opuściła: – Bo 
ja kocham Polskę! Ci, którym się 
nie chce głosować, to lenie. Nie 
zależy im na ojczyźnie. Mam już 
75 lat. Zagłosowałam dla Polski z 
nadzieją, żeby był porządek, bo 
tyle już ukradziono.  

1,6

W tarnowskim domu emerytów 
wyborcom pomagał personel
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Niebiański purpurat
PASTERZ W DO-
MU OJCA. Rzesze 
wiernych, 29 kapła-
nów modliło się na 
Mszy św. żałobnej, kon-
celebrowanej 18 X w 
Radomyślu Wielkim za 
św. bp. Ignacego Jeża. 
W homilii biskup tar-
nowski Wiktor Skworc 
podkreślił, iż zmarły hie-
rarcha spalał się w służ-
bie Bogu i Kościołowi: 
„Możecie być dum-
ni z waszego roda-
ka. Niech mu się przypatru-
je zwłaszcza młode pokolenie”. 

Bp Jeż utrzymywał ży-
wy kontakt z rodzinnym 
Radomyślem. Jego 90. 
urodziny parafia uczci-
ła specjalną tablicą (na 
zdjęciu), a Rada Miejska 
honorowym obywatel-
stwem. Więzień obo-
zu w Dachau, ordyna-
riusz diecezji koszaliń-

sko-kołobrzeskiej, odzna-
czał się humorem i po-
godą ducha. Zmarł 16 
X, w Rzymie, w wieku 
93 lat. Benedykt XVI 

miał go wynieść do godności kar-
dynalskiej.
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Nowe oblicze matki
TARNÓW. 18 października za-
kończono zaplanowane na ten 
rok prace remontowe katedry. 
W ciągu roku przeprowadzono 
m.in. gruntowną renowację wie-
ży – wymieniono krzyż, wyzłoco-
no koronę, wymieniono i uzupeł-
niono elewację ceglaną, blachę i 
elementy drewniane, a także wy-
mieniono żaluzje w dużych ok-
nach wieży. Całkowity koszt re-
montu wyniósł prawie 800 tys. 
zł., do spłaty zostało 100 tys. zł. 
W przyszłym roku remont będzie 
kontynuowany, planowana jest 
m.in. wymiana dachówek nad 
przedsionkami, renowacja porta-
lu prowadzącego do katedry od 
strony placu Katedralnego.

Kształcenie na odległość
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GÓRA KSIĄG. Góra Motyczna 
ma wyremontowane pomiesz-
czenia Gminnej Biblioteki 
Publicznej. W nowym lokalu bi-
blioteki, który oddano 11 paź-
dziernika (na zdjęciu), powsta-
nie „Centrum Kształcenia na 
Odległość na Wsiach”, wyposa-
żone w dziesięć komputerów z 

dostępem do Internetu. Gmina 
Żyraków jako jedna z dwóch 
Gmin Powiatu Dębickiego zosta-
ła zakwalifikowana do tego pro-
jektu, współfinansowanego ze 
środków UE, który ma na celu 
stworzenie na terenie całego kra-
ju sieci 379 współpracujących ze 
sobą Centrów. 

Śpiewająca ambasada

TARNÓW, MIELEC. 19 paź-
dziernika w Tarnowie i 21 w 
Mielcu wystąpił z koncertami 
Chór Aleksandrowa. Na dwugo-
dzinne występy w ramach pol-
skiego tournée złożyły się głów-
nie pieśni, które zespół przygo-
tował w 2004 roku dla Jana Pawła 
II. Słuchacze usłyszeli tak znane 
utwory jak „Kalinka”, a po pol-
sku „Czerwone maki na Monte 

Cassino” i na bis „Brunetki, blon-
dynki”. Na scenie zaprezentowa-
ło się ponad 120 artystów chóru: 
kilkudziesięciu śpiewaków, tyle 
samo instrumentalistów w orkie-
strze i tancerze. W Tarnowie w 
hali Jaskółka koncertu wysłucha-
ło kilka tysięcy widzów. Niewiele 
mniej w Mielcu. Patronem me-
dialnym ogólnopolskiego tournée 
zespołu był „Gość Niedzielny”.

Słony śmiech
TARNÓW. 21 października 
zakończył się XI Ogólnopolski 
Festiwal Komedii „Talia 2007”. 
Przez dziewięć dni tarnowianie 
mieli okazję obejrzeć najlepsze 
polskie komedie, m. in. „Radosne 
dni” Becketta z Krystyną Jandą 
i Jerzym Trelą, „Poczekalnię” z 
Markiem Siudymem i Andrzejem 
Kopiczyńskim oraz „Pułapkę na 
myszy” Agaty Christie. W progra-
mie tegorocznego festiwalu zna-
lazły się także koncerty, happe-

ningi i wernisaże. Jednak uwagę 
melomanów przykuły nie tylko 
propozycje festiwalowe, ale rów-
nież wysokie ceny biletów, w za-
leżności od spektaklu ceny wy-
nosiły od 25 do 50 zł.

Siłaczki?

ZAKLICZYN. 20 październi-
ka w hali miejscowego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych ro-

zegrano, z udziałem czo-
łówki polskich sztangi-
stek, Drużynowy Puchar 
Polski Kobiet w Podnoszeniu 
Ciężarów. W najlżejszej kate-
gorii wagowej zwyciężczyni 
Marta Kleszczyńska podniosła 
w dwuboju 140 kg. W najcięż-
szej kategorii najlepszym indy-
widualnym wynikiem było 200 
kg w dwuboju. Drużynowo naj-
lepsza okazała się drużyna z 
Siedlec, przed Białą Podlaską, 
Ciechanowem. 
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Tarnów na mapie Polski był 
miejscem prężnej opozycji 
antykomunistycznej. To tu 
organizowano rozruchy, 
wydawano gazetki opozycyjne, 
powstały zręby solidarności 
rolników. Widziała to bezpieka 
– teraz można ją oglądać.

W Muzeum Okręgowym w 
Tarnowie 16 października od-
był się wernisaż wystawy „Twa-
rze tarnowskiej bezpieki”, przy-
gotowanej przez krakowski od-
dział Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Otwarcia wystawy dokonał 
Maciej Klima, wojewoda mało-

polski, obecny był również prof. 
Ryszard Terlecki, prezes krakow-
skiego oddziału IPN. Jednak naj-
ważniejszymi gośćmi wernisa-
żu były osoby represjonowane 
przez Służbę Bezpieczeństwa. – 
Dla mojego męża ta wystawa 
jest bardzo ważna. To właśnie 
przez bezpiekę na kilkanaście 
miesięcy stracił słuch i mowę – 
wspomina żona Stanisława Bo-
dy. – Jestem ciekawy, czy znajdę 
twarze tych, którzy mnie aresz-
towali i więzili przez 9 lat – za-
stanawia się Jan Sitko z Tarno-
wa. – Zostałem zatrzymany w 
1947 r. za sprawę Lwa Sobolewa, 
sowieckiego rezydenta bezpieki, 
zlikwidowanego przez niepod-

ległościowe podziemie. Dosta-
łem wyrok śmierci, który później 
zmieniono na dożywocie. Dzięki 
amnestii wyszedłem po 9 latach 
– wspomina pan Sitko. Na wy-
stawie prawdopodobnie jednak 
nie znalazł zdjęć swoich opraw-
ców.– Przedstawiamy czasy nam 
bliższe, nie lata 40. czy 50., kie-
dy to bezpieka była najbardziej 
dokuczliwa i opresyjna – tylko 
okres późniejszy. Wówczas bez-
pieka starała się robić wrażenie 
wszechwiedzącej i wszechwład-

nej, po to, aby 
s p o ł e c z e ń -
stwo nabra-
ło przekona-
nia, że żaden 
opór nie ma 
sensu – wyjaś-
nia prof. Terle-
cki. Wystawa prezentuje sylwet-
ki 50 osób z kadry kierowniczej 
UB, a potem SB z Tarnowa, Boch-
ni, Brzeska i Dąbrowy Tarnow-
skiej. Ekspozycję można oglądać 
do grudnia. JS

Tylko do 18 listopada można 
zgłaszać chęć uczestnictwa 
w Europejskim Spotkaniu 
Młodych, które w tym roku 
odbędzie się w Genewie.

Tradycyjnie spotkania orga-
nizuje Wspólnota z Taizé. Te-
gorocznym novum jest, że za-
pisywać się można tylko w wy-
znaczonych punktach. Takich 
punktów w diecezji jest 10. 

– Są one nie tylko miejsca-
mi zapisu swego uczestnictwa, 
ale też ośrodkami duchowych 
przygotowań do tego spotka-
nia – mówi ks. Paweł Płatek, 
diecezjalny duszpasterz mło-
dzieży. W punktach odbywa 
się weryfikacja intencji uczest-
nictwa przychodzących mło-
dych ludzi, jak też pierwsze 
zawiązanie wspólnoty. – Na na-
szych cotygodniowych spotka-
niach poznajemy duchowość 
Taizé oraz wchodzimy w świat 
modlitwy braci – mówi ks. Hie-
ronim Kosiarski, duszpasterz 
akademicki z Tarnowa, prowa-
dzący punkt przygotowań w 
DA „Tratwa”. Udział we wcześ-
niejszych przygotowaniach jest 
wymogiem wyjazdu. – Chce-
my, aby wszyscy, którzy wybio-
rą się go Genewy, mieli głębo-
ką świadomość, że uczestni-
czą w wydarzeniu religijnym 
– podkreśla ks. Płatek. Koszt 
tegorocznego wyjazdu będzie 
oscylował wokół kwoty 300 zł. 
Listę punktów przygotowania 
można znaleźć na www.diece-
zja.tarnow.pl. GB

Wśród 
represjono- 

wanych przez 
komunistyczną 

bezpiekę 
wystawa budziła 

dawne emocje

 Nie-bezpieczne oblicza

Twarzą w twarz 
ze złem
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Spotkania przyciągają młodzież 
także swym niezwykłym klimatem

Europejskie Spotkanie Młodych

Zawiązanie wspólnoty
Bezpieczeństwo dzieci na wsi

Hola z traktora
Aby życie nie zmalowało im 
czegoś złego – dzieci malowały 
bezpieczną zagrodę.

17 października w Zespole 
Szkół Podstawowych i Gimna-
zjum w Szynwałdzie ogłoszo-
no wyniki konkursu plastyczne-
go „Bezpieczna praca i zabawa 
dzieci na wsi”. – Celem konkursu 
była popularyzacja zasad BHP w 
gospodarstwach rolnych i zwró-
cenie uwagi na prace niebez-
pieczne dla dzieci poniżej 15. ro-
ku życia – wyjaśnia Benedykt Zy-
gadło, kierownik PIP w Tarno-
wie. Organizatorzy roz-
dali dzieciom broszurki 
tematyczne. Na ich pod-
stawie młodzież przygo-
towała prace plastycz-

ne, a dodatkowo pogłębiła zna-
jomość kwestii bezpieczeństwa. 
Do konkursu przystąpiło ponad 
150 dzieci i wszystkie zostały 
nagrodzone. Szczególne wyróż-
nienia przyznano grupie 15 ucz-
niów, m.in.: Kasi Zuń, Agnieszce 
Trybie, Justynie Siedlik, Asi Po-
rębie i Dominice Kusek. – Dzię-
ki konkursowi wiele się nauczy-
łam. Wiem, czego nie wolno mi 
robić i staram się o tym pamiętać 
– mówi Kasia Zuń. – Temat bez-
pieczeństwa na wsi wpisuje się w 
misję naszej szkoły – mówi Stani-
sława Siemek, dyrektor placów-

ki. Organizatorami kon-
kursu byli: tarnowskie 
oddziały PIP i KRUS oraz 
starosta tarnowski i wójt 
gminy Skrzyszów.    JS

Wśród 
laureatów 
I miejsce zajęła 
Kasia Zuń
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Seminarium dysponu-
je dwoma kompleksa-
mi dydaktyczno-gospo-
darczymi w Tarnowie 

i Błoniu. W Tarnowie gmach 
seminaryjny służy celom for-
macyjnym i naukowym, a w 
Domu Alumna mieszkają kle-
rycy i księża przełożeni. 
W Błoniu zaś, w domu reko-
lekcyjnym, przebywają alum-
ni I rocznika i diakoni. Także 
w Błoniu znajduje się gospo-
darstwo seminaryjne, połączo-
ne z Zakładem Przetwórczo- 
-Handlowym. Obecnie w semi-
narium przygotowuje się ogó-
łem 225 kleryków. Dodając do 
tego 55 profesorów, pracujące 
w WSD siostry zakonne i świe-
ckich, seminarium ma „na gar-
nuszku” 320 osób. Utrzymanie 
kompleksu budynków i trzech 
setek ludzi to duże wyzwanie.

Taca świeckich 
i duchownych

Źródłem utrzy-
mania seminarium 
są ofiary wiernych. 
Ostatnio taca z Nie-
dzieli Kapłańskiej (14 
października), zbiera-
na we wszystkich pa-
rafiach naszej diecezji, prze-
znaczona była na seminarium. 
Takich składek w ciągu roku 
jest cztery. – Te składki wy-
starczają nam na bieżące wy-
datki, utrzymanie budynków, 
opłacenie mediów, płace dla 
pracowników – mówi ks. Le-
szek Durlak, dyrektor admini-
stracyjny WSD. Odrębną spra-
wą są nakłady na działalność 
naukową, nowe książki do bi-
blioteki, sprzęt komputerowy, 
wyposażenie sal itp. Semina-
rium nie otrzymuje żadnych 
dotacji z budżetu państwa. – 
Natomiast poza ofiarami skła-
danymi przez wiernych w die-
cezji, dzięki zaangażowaniu 
i pośrednictwu ordynariusza 
diecezji, otrzymujemy wspar-
cie ze strony kościelnych or-
ganizacji niemieckich Kirche 
in Not czy Renovabis; spływa-
ją do nas też darowizny od 
osób prywatnych spoza gra-
nic diecezji czy nawet kraju. 
W utrzymanie seminarium wy-
miernie włączają się też księ-
ża. Świeccy o tym nie wiedzą, 
ale każdy ksiądz jest zobowią-
zany do wnoszenia corocznie 
składki na utrzymanie semi-
narium, tzw. seminaristicum. 
Są to środki z prywatnych fi-
nansów kapłanów – wyjaśnia 
ks. Wiesław Lechowicz, rek-
tor WSD. 

Wiązać koniec 
z końcem

Prawie 200-letni bu-
dynek dydaktyczny se-
minarium wymaga cią-
głych nakładów. Przy 
tym trwa budowa ko-
lejnych segmentów no-
wej części WSD. Kilka 

lat temu oddano do użytku no-
wą kaplicę seminaryjną, nie tak 
dawno zaplecze kuchenne. Teraz 
trwają prace przy seminaryjnej, 
wielofunkcyjnej auli. Od kilku lat 
tradycyjnie na cele inwestycyjne 
przeznaczona jest kwesta, którą 
klerycy prowadzą w uroczystość 
Wszystkich Świętych na cmen-
tarzach w diecezji. – Kwestując 
na cmentarzu, mamy możliwość 
osobistego kontaktu z tymi, któ-
rzy chcą wesprzeć seminarium. 
To okazja, żeby chwilę porozma-
wiać. Ludzie wrzucając ofiary do 
puszki, czasem pytają, jak wyglą-
da życie w seminarium. Niekiedy 
życzą, żeby było jak najlepiej, że-
byśmy doszli do święceń – opo- 
wiada diakon Michał Dąbrówka 
z VI roku. Jego kolega rocznikowy 
Jacek Soprych przyznaje, że bar-
dzo rzadko, ale zdarzają się też sy-
tuacje, że ktoś podejdzie tylko po 
to, aby nagadać, obwieścić, że nic 
nie wrzuci, bo i tak się klerykom 
przelewa. Dotychczasowe kwesty 
przynosiły około 200 tys. złotych 
(raz połowę tej sumy seminarium 
przeznaczyło na ofiary kataklizmu 
w Pakistanie). Ta kwota plus 4 ta-
ce w roku z parafii to kręgosłup 
seminaryjnego budżetu. Jest on 
dość mocny. Diecezjanie są bar-
dzo ofiarni mimo własnych, nie-
łatwych warunków materialnych. 
– Biorąc pod uwagę ciągle trwają-
ce prace inwestycyjne, trzeba po-

wiedzieć, że każdy miesiąc to jest 
właściwie wiązanie końca z koń-
cem. Łącznie z inwestycjami wy-
dajemy miesięcznie około 200–
250 tys. zł.  Bez inwestycji ponad 
100 tys. zł. Tyle kosztuje miesięcz-
ne utrzymanie seminarium – przy-
znaje ks. Leszek Durlak.

Przyprawy do kuchni
Mimo ogromnej ofiarno-

ści wiernych sztuką jest utrzy-
mać budżet tarnowskiego semi-
narium w ryzach. Choć w semi-
narium w Gródku Podolskim na 
Ukrainie, gdzie przez ostatnie 4 
lata ks. Leszek zajmował się tą sa-
mą działką, co i w Tarnowie, jest 
pod tym względem dużo trud-
niej. – Pamiętam, że któregoś ra-
zu na Wszystkich Świętych rektor 
zwolnił na tydzień alumnów do 
domu, bo po prostu nie było im 
co dać do jedzenia. Ten tydzień 
kleryckiej absencji pozwolił pod-
reperować budżet – wspomina 
ks. Durlak. Z czym, jak z czym, 
ale z żywieniem w naszym semi-
narium problemów nie ma. Tak-
że dzięki ludzkiej ofiarności. Od 
września trwa w diecezji trady-
cyjna zbiórka płodów rolnych na 
rzecz WSD. Ostatnimi czasy regu-
larnie dary składa ponad 100 pa-
rafii. Łącznie ponad 160 ton pro-
duktów. – To przede wszystkim 
ziemniaki i zboże. Wśród darów 
sporo jest też wszelkiego rodza-
ju warzyw i owoców, głównie ja-
błek. Ludzie dzielą się po prostu 
tym, co mają – mówi Jerzy Tkacz, 
kierownik seminaryjnego gospo-
darstwa. Dzięki darom i prowa-
dzonej w Błoniu hodowli tucz-
ników pod względem żywienio-
wym seminarium jest całkowicie 
samowystarczalne. – Jedyną rze-

Z czego utrzymuje się Wyżs ze Seminarium Duchowne?

Wymiana 
darów

Wyższe Seminarium 
Duchowne edukuje 

i formuje przyszłych 
kapłanów. Nazywane bywa 

sercem diecezji. 
Seminaryjne 

serce bije dzięki 
ofiarności świeckich 

i duchownych. 

tekst i zdjęcia 
GRZEGORZ BROŻEK

Dary w naturze 
składa ponad 
100 parafii. 
W Radłowie 
nazbierało 
się kilka ton 
produktów 
rolnych



G O Ś Ć  TA R N O W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
28 października 2007

V

czą, którą kupujemy do kuchni, 
są chyba tylko przyprawy – doda-
je Jerzy Tkacz. 

Z tego, czego nie zbywa
W Radłowie, 20 km od Tarno-

wa, proboszcz zbiórkę produk-
tów rolnych wyznaczył na sobo-
tę 13 października. Na placu przy 
kościele od rana stoi ciężarów-
ka. Co chwila z sołectw tworzą-
cych parafię podjeżdża ciągnik 
z przyczepą. – Składamy dla se-
minarium ofiary na tacę, ale pło-
dy rolne też się przydadzą. Daje-
my to, co mamy – mówi, rozła-
dowując przyczepę, Edward Ur-
banek z Sanoki. Następny trans-
port jest z Zakościela. – Na przy-
czepie są dary od ludzi z naszego 
rejonu. Przywozimy, bo jest taka 
tradycja, a po drugie ludzie dają 
z dobrego serca. Chcą wspomóc 
kogoś, kto potrzebuje, choć sa-
mi nie mają za wiele – mówi Je-

rzy Nowak z Zakościela. Janusz 
Zaleśny, który ciężarówką odwie-
zie wszystko do Błonia, zauważa, 
że darów z roku na rok jest mniej. 
Nie oznacza to, że zmniejszyła się 
szczodrobliwość wiernych. – Lu-
dzie już  tak jak dawniej nie upra-
wiają ziemi. Każdy sadzi tyle, co 
dla siebie. Ktoś zebrał dwa metry 
ziemniaków, to chociaż koszyk 
daje, i to nie z tego, co mu zbywa, 
ale z tego, czego może mu brak-
nie – dodaje. 

Kosztuje,
więc ma wartość
Swoje grosze dokładają też 

alumni, których na to stać. – Skła-
damy 125 złotych miesięcznie. 
Każdy z nas wie, że w porówna-
niu z realnymi kosztami utrzyma-
nia kleryka w seminarium jest to 
kwota symboliczna – mówi dia-
kon Jacek Soprych. – Ma ona ra-
czej walor wychowawczy. Jeśli 
coś kosztuje, to znaczy, że ma 

wartość – mówi ks. Lechowicz. 
Potrzeby materialne nie są dziś 
czymś, co rozprasza kleryków. – 
Właściwie mamy wszystko. Ni-
czego nie brakuje. I mamy świa-
domość, że to diecezja ofiarowa-
ła nam dogodne warunki przygo-
towania do kapłaństwa – podkre-
śla diakon Michał Dąbrówka.

My im, oni nam
Jan Kordela, sołtys Łęki Sied-

leckiej, rozumie potrzeby semi-
narium. Jego koledzy przed la-
ty przygotowywali się do kapłań-
stwa, kilka razy ich odwiedzał. – 
Widziałem seminarium od środ-
ka i przekonałem się, że trzeba 
pomagać – mówi Kordela, któ-
ry organizował zbiórkę płodów 
rolnych w Łęce. Jego zdaniem, 
warto też operować konkretem, 
pokazywać, mówić o seminaryj-
nych przedsięwzięciach, remon-
tach, potrzebach żywnościowych, 
bo wtedy ludzie widzą dokładnie, 

na co idą ich 
ofiary. – Może 
jakieś drzwi ot-
warte semina-
rium mogłyby 
to jeszcze bar-
dziej wykla-
rować? Teraz 
ofiarność ba-
zuje na tym, że 
rozumieją nie 
tyle konkretne 
potrzeby, co 
istotę semina-
ryjnego życia. 
Trzeba poma-
gać, bo przez 
to umożliwia-
my formację 

tych, którzy po święceniach do 
nas wracają i służą nam swoją po-
sługą. My im pomagamy, a potem 
oni nam – mówi Jan Kordela. Przy-
zwyczajeni do wspomagania se-
minarium ludzie po prostu wie-
dzą, że służą sprawie powołań.  

MOIM 
ZDANIEM

KS. DR WIESŁAW LECHOWICZ

rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie

Ofiarność diecezjan, 
w tym i kapłanów, na 

seminarium jest bardzo 
duża. Wierni wspomagają 
nas ze świadomością, że to 
działa jak wymiana darów. 
Z jednej strony oni utrzy-
mują seminarium, pozwa-
lając klerykom w dobrych 
warunkach przygotowywać 
się do kapłaństwa, z drugiej 
my staramy się jak najle-
piej poprowadzić ten proces 
przygotowania, aby księża, 
którzy stąd pójdą pracować 
do parafii, jak najlepiej słu-
żyli dziełu zbawiania powie-
rzonych ich duszpasterskiej 
trosce ludzi. W imieniu całej 
społeczności WSD chciałbym 
wszystkim serdecznie po-
dziękować za każdy dar zło-
żony na seminarium. Pragnę 
zapewnić, że każda, nawet 
najdrobniejsza, kwota jest 
dobrze zagospodarowana. 
Za wszystkich darczyńców, 
w ich intencji, codziennie w 
seminaryjnej kaplicy odpra-
wiamy Mszę św.

Z czego utrzymuje się Wyżs ze Seminarium Duchowne?

Wymiana 
darów

Najbliższa kwesta 
na cmentarzach 
przeznaczona 
będzie
na dokończenie 
seminaryjnej auli 
– mówi
ks. Leszek Durak
Poniżej: Egzystencję 
seminarium 
wspomaga 
gospodarstwo 
w Błoniu, które 
uprawia 60 ha 
pola i prowadzi 
chlewnię.
W środku Jerzy 
Tkacz, kierownik 
gospodarstwa
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WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ,
nad odpowiedzią na pytanie postawione przez 
Jezusa uczniom: „Za kogo ludzie uważają Syna 
Człowieczego?”. Najważniejsze jednak, by zna-
leźć w sobie odpowiedź na drugą jego część: „A 
wy za kogo Mnie uważacie?”. Trzeba więc szcze-
rze odpowiedzieć sobie na pytanie: „Kim jest dla mnie Jezus 
Chrystus?”. Czy miejsce, jakie pozwalam Mu zająć w moim 
życiu, świadczy, że moja odpowiedź brzmi jednoznacznie: 
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”?
 KS. ZBIGNIEW ADAMEK

Warto poznawać teksty, które 
są piękne i natchnione, a przy 
tym stanowią treść codziennej 
modlitwy wielu osób.

Nakładem 
wydawnictwa 
„Biblos” uka-
zał się pod-
ręcznik egze-
getyczny „Psał-
terz i Księ-
ga Lamentacji” 
autorstwa ks. 
prof. Tadeusza 
Brzegowego. W 

publikacji znajdziemy informa-
cje m.in. na temat poetyckiej 
struktury psałterza, jego gatun-
ków literackich, a także egzege-

zę wybranych psal-
mów. Książkę otrzy-
ma pięcioro Czytel-
ników GN, wylo-
sowanych spośród 
tych, którzy za-
dzwonią do naszej 
redakcji 29 paź-
dziernika, w godz. 
10.00–10.15; tel. 
014 626 15 50. 
 JS 

Piętnastoletni Maciek Jasiński
z Bochni lubi z wykrywaczem 
metali i łopatką wybrać się w teren. 
Informacje o odnalezionych
przez niego rzeczach
teraz trafiły do książki.

– Zaczynałem jako sześciola-
tek z moim wujkiem. Od kilku lat 
samodzielnie poszukuję wszyst-
kiego, co ma związek z historią 
wojskowości – mówi 15-letni Ma-
ciek, który chodzi do 3 klasy gim-
nazjum. 12 października w bo-
cheńskim Muzeum im. Fischera 
odbyła się promocja jego drugiej 
książki „Fortyfikacje OKH-Stellung 
a-2 nad Rabą. Historia, przewod-
nik”. – Wszystkie zebrane prze-
ze mnie przedmioty związane z 

wojskowością, zwłaszcza okresu 
II wojny światowej, dokumento-
wałem i opisywałem. Kiedy uzbie-
rało się tego 
dość dużo, ta-
ta wpadł na po-
mysł, aby mo-
że to wydać. 
Tak powstała 
pierwsza książ-
ka, opisująca 
fortyfikacje na 
terenie Bochni. 
Ta, którą dziś 
prezentuję, ukazuje okolice mia-
sta – opowiada Maciek. Jak na 
młodego wiekiem człowieka, te-
mat, którym się zajmuje, traktuje 
profesjonalnie. – Robi to według 
wszelkich reguł pracy historyka 
i dokumentalisty. Poza tym zaj-
muje się tematem II wojny, któ-

ry w Bochni nie jest opisany. Jego 
prace są istotnym poszerzeniem 
wiedzy na temat miasta w okre-
sie II wojny światowej – zauwa-
ża Jan Flasza, dyrektor bocheń-
skiego Muzeum im. Fischera. Ma-
ciek poświęca swej pasji cały wol-
ny od nauki, czas. – Latem cho-

dzę w teren, zimą przesiaduję w 
bibliotekach i archiwach. Ostatnio 
w Głównym Archiwum Wojsko-
wym w Warszawie spędziłem nie-
mal całe zimowe ferie – przyzna-
je. Cieszy się, że rodzice wspiera-
ją realizację jego pasji. I to grun-
townie. GB

zał się pod-
ręcznik egze-
getyczny „Psał-
terz i Księ-
ga Lamentacji” 
autorstwa ks. 
prof. Tadeusza 
Brzegowego. W 

modlitwy wielu osób. ków literackich, a także egzege-
zę wybranych psal-
mów. Książkę otrzy-
ma pięcioro Czytel-
ników GN, wylo-
sowanych spośród 
tych, którzy za-
dzwonią do naszej 
redakcji 29 paź-
dziernika, w godz. 
10.00–10.15; tel. 
014 626 15 50. 

getyczny „Psał-
terz i Księ-
ga Lamentacji” 
autorstwa ks. 
prof. Tadeusza 
Brzegowego. W 

zę wybranych psal-
mów. Książkę otrzy-
ma pięcioro Czytel-
ników GN, wylo-
sowanych spośród 
tych, którzy za-
dzwonią do naszej 
redakcji 29 paź-
dziernika, w godz. 
10.00–10.15; tel. 
014 626 15 50. 

Książkę
Maćka 

Jasińskiego 
można kupić

w Bochni, ale też 
na przykład
w Berlinie.

Z prawej
dyr. Jan Flasza

Nastoletni saper militarnych dziejów

Gruntow(n)a pasja
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www.biblos.pl

Z brewiarza Dawida

G
RZ

EG
O

RZ
 B

RO
Ż

EK

Z zawodu spławiają turystów, 
z natury są urodzonymi gawę-
dziarzami, a przy tym honorowo 
oddają krew i pomagają niepeł-
nosprawnym. 

Gdy latem odbywał się spływ 
ze Sromowiec Kątów do Gdań-
ska, równolegle trwała licytacja 
tratwy, którą płynęli flisacy. Po-
czątkowo dawano za nią 3 tys. 
Gdy po zakończeniu spływu li-
cytacja przeniosła się na ante-
nę Programu III Polskiego Ra-
dia, warszawski biznes-
men kupił ją za prawie 
8 tys. zł. Pieniądze te za-
siliły konto Ośrodka Re-
habilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego w 

Krościenku nad Dunajcem. 9 paź-
dziernika podopieczni kroścień-
skiego ośrodka przyjechali po-
dziękować flisakom za ich dar. 
Pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na zakup samochodu do prze-
wozu niepełnosprawnych dzieci. 
– Pomagamy wielu placówkom, 
ale ta jest nam najbliższa  – mówi 
Jan Sienkiewicz, prezes Polskie-
go Stowarzyszenia Flisaków Pie-
nińskich. Licytacja łodzi to nieje-
dyna akcja charytatywna pieniń-
skich flisaków. 14 października 

po raz trzeci zorganizo-
wali akcję honorowego 
oddawania krwi. W su-
mie oddali już prawie 
100 litrów tego najcen-
niejszego leku. JS
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Charytatywna 
tratwa opłynęła 
wiele miejsc, 
także to bardzo 
nam znane

Flisacy dzieciom

Dobroć na fali
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Maskotka ta służy nie tylko do 
zabawy. Ma również przypomi-
nać o obowiązku przewożenia 
dzieci w fotelikach samocho-
dowych.

Przez cały październik w 
Tarnowie i okolicy trwa ak-
cja policyjna „Pancernik przy-
pomina – rodzic zapina”, popu-
laryzująca przewożenie dzieci 
w fotelikach samochodowych. 
W ramach tej akcji policjanci 
Sekcji Ruchu Drogowego KMP 
w Tarnowie 10 października 
sprawdzali na parkingu przy 
przedszkolu nr 33 w Mości-
cach, w jaki sposób najmłod-
si pasażerowie podróżują w 
samochodach. – Była to oka-
zja, aby przypomnieć rodzicom 
o ich obowiązku zapewnienia 
dzieciom bezpieczeństwa w 
podróży – mówi Jerzy Borycz-
ko z Sekcji Ruchu Drogowe-
go. – Podczas wcześniejszych 
kontroli zauważyliśmy, że tylko 
dwoje na dziesięcioro dzieci 
było przewożonych prawidło-
wo – dodaje. Niektórzy rodzi-
ce dostali upomnienie za złe 
przewożenie dziecka. Wszyst-
kie dzieci natomiast otrzyma-
ły maskotkę pancernika. Naj-
młodszym posłuży do zabawy, 
a rodzicom ma przypominać, 
jakie mogą być konsekwencje 
ich niefrasobliwości.  JS

Nie tylko dla gminy Szczucin 
walka z azbestem to sprawa życia 
lub śmierci.

11 października w Szczuci-
nie odbyła się konferencja po-
święcona realizacji Wojewódzkie-
go Programu Unieszkodliwiania 
Azbestu. Problem jest poważny, 
zwłaszcza w tym mieście. 10 lat 
temu można tu było mówić o klę-
sce ekologicznej. Ogromne ilości 

odpadów z fabryki eternitu szły 
w utwardzanie dróg. Stąd drobi-
ny azbestu dostawały się do po-
wietrza. – Udało się nam unie-
szkodliwić azbest na ponad 90 
km dróg, przykrywając go nowy-
mi nawierzchniami bitumicznymi 
– mówi Jan Sipior, wójt Szczu-
cina. Ale wieloletnie uwalnianie 
się włókien azbestu do powietrza 
ma zły wpływ na zdrowie ludzi. 
– Świadczy o tym występowanie 

wśród miesz-
kańców gmi-
ny nowotwo-
ru międzybło-
niaka opłucnej 
oraz wzrost ry-
zyka raka płuca 

– schorzeń wiązanych z oddzia-
ływaniem azbestu. Poazbestowe 
skutki zdrowotne obserwowane 
będą tu jeszcze przez wiele lat 
– twierdzi prof. Leonila Szesze-
nia-Dąbrowska, która badała tę 
sprawę w Szczucinie. Lokalne śro-
dowisko płaci też za azbest kosz-
tami rozwojowymi. – Duże środ-
ki przeznaczone na neutralizo-
wanie azbestu odbiły się na inwe-
stycjach w innych sferach życia – 
przyznaje wójt Sipior. Zagroże-
niem, nie tylko w Szczucinie, po-
zostają nadal eternitowe dachy, z 
których z czasem uwalniają się do 
powietrza włókna azbestu. – Są 
dopłaty dla mieszkańców, ale tyl-
ko na demontaż i utylizację płyt 
eternitowych. Nie ma zaś, nieste-
ty, na zakup nowych pokryć – mó-
wi Andrzej Sztorc, przewodniczą-
cy Sejmiku Samorządowego Wo-
jewództwa Małopolskiego. Kie-
dyś eternit wyparł strzechy. Dziś 
sam wymaga jak najszybszej li-
kwidacji. GB

Talentu nie można zakopać 
w ziemi. Trzeba go rozwijać. 
Świetnie wiedzą o tym w sąde-
ckim Zespole Szkół Katolickich.

W sądeckiej galerii 
„Sandecjana” 10 paź-
dziernika odbył się po-
plenerowy wernisaż 
prac uczniów liceum 
plastycznego z Zespołu 
Szkół Katolickich. – Na-
szym zadaniem, oprócz 
przekazywania wiedzy i umiejęt-
ności, jest obudzenie i rozwijanie 
w młodych ludziach talentu oraz 
pomoc w ich duchowym wzra-
staniu – mówi ks. dr Paweł Ko-
chaniewicz, dyrektor ZSK. Mło-
dzież wybiera liceum plastycz-
ne, bo ze sztuką łączy swą przy-
szłość. – Planuję studia artystycz-
ne. Żeby się na nie dostać, trze-
ba mieć niezły warsztat. Dlatego 
uczę się w tej szkole – mówi Ad-

riana Wąchała z Barcic, uczenni-
ca drugiej klasy Plastyka. Waż-
ne, podkreślają młodzi, jest to, 
że to szkoła katolicka. – Katoli-
ckość szkoły to wychowanie w 

duchu religijnym. Jego 
wyrazem jest choćby to, 
że wszystko w szkole 
jest solidnie poukłada-
ne – zauważa Magdale-
na Górska z Ptaszkowej, 
tegoroczna maturzyst-
ka. – Udaje się z jednej 

strony odważnie prowadzić mło-
dzież, realizując czasem trochę 
szalone pomysły. Z drugiej strony 
nie głaszczemy po głowach ucz-
niów, ale mówimy prawdę, wska-
zujemy co jest dobre, a co wyma-
ga poprawy. Dotyczy to zarówno 
sztuki, jak i życia, postępowania 
– mówi Urszula Gawron, jedna z 
organizatorek plenerów, ucząca 
rysunku, projektowania i grafiki. 
Katolicki znaczy tu po prostu do-
bry, a nawet markowy.  GB
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Policjant przypomina 
– rodzic zapina

Powrót 
pancerników

Zaangażowaliśmy 
duże środki 
w walce 
z azbestem, 
mówi wójt Jan 
Sipior (w środku)

Azbest zabija

Strzecha 
lepsza niż eternit

Na głowie śliczny 
ma wianek, 
a w ręku 
szalony pędzelek

Katolicki Plastyk z Nowego Sącza

Malowanie w prawdzie
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W ten dzień zamiast mandatów 
policjanci rozdawali maskotki
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ZDANIEM KAPELANA 
Moja kapłańska posługa przebiega tutaj jakby 
dwutorowo. Jej istotnym wymiarem jest opieka 
duchowa nad siostrami: Msze św., kierownictwo 
duchowe, dni skupienia, nabożeństwa roku litur-
gicznego. Z drugiej strony tutejsze duszpaster-
stwo nie może pomijać rzesz ludzi, którzy regular-
nie czy okazjonalnie, prywatnie bądź w zorgani-
zowanych pątniczych grupach, nawiedzają klasz-
torną świątynię. Chcą się tutaj wyspowiadać, po-
krzepić Bożym słowem, Eucharystią. Odprawiamy 
więc nabożeństwa pierwszopiątkowe, mamy na-
wet trzy róże różańcowe. Sanktuarium św. Kingi 
przyciąga. Świadectwa otrzymanych za jej pośred-
nictwem łask można by liczyć w tonach. Osobiście 
wiele korzystam na tym swoim „dwutorowym” ka-
płaństwie. Realizuję się jako duszpasterz i kateche-
ta, a bycie blisko zakonnej kontemplacji zapewnia 
stały dopływ duchowej energii.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele: 7.00, 8.40, 11.00, 17.00.
  Codziennie: 6.30 i 18.00.
  Odpust: 24 VII ku czci św. Kingi, poprzedzony nowenną

KS. MAREK TABOR
ur. 16 V 1957 r. w Gorlicach. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w roku 1982. Posługiwał 
w Radłowie, Nowym Sączu, 
Polskiej Misji Katolickiej w 
Moguncji. Od 2000 r. jest 
kapelanem klasztoru sióstr 
klarysek. W duszpaster-
stwie pomaga mu rezydent, 
ks. prał. Józef Grzegorzek. 

Harmonijnie splatają się tu 
czynne duszpasterstwo 
z ukrytym życiem 
zakonnym. 

– Proszę o chrzest 
dla wnuczka. Przyjecha-
łam z Warszawy. Zależy 
mi, aby był ochrzczony 
w klasztornym koście-
le – starsza pani zwra-
ca się do ks. Marka Ta-
bora, kapelana klarysek. 
– Tak, ale formalności 
proszę załatwiać w pa-
rafii św. Elżbiety. My nie 
jesteśmy parafią – wy-
jaśnia. Formalnie nie ma 
tu parafii. Jednak, zwa-
żywszy na intensywność 
życia religijnego, prze-
szłe i obecne znacze-
nie klasztoru, nie spo-
sób pominąć monasty-
ru w parafialnej pano-
ramie.

Prorokini Zosia
Polska niezłota je-

sień. Mżysty dzień w 
deseniu zmierzchu. 
Kontury klasztornych 
zabudowań w ornamen-
tyce mgły parują śred-
niowieczem. Dziedzi-
niec zalega wilgotna ci-
sza. Przybór jesieni za-
ryglował dostęp do oł-
tarza. Szczęściem spo-
tykam Zosię, która po-
sługuje w zakrystii. Ja-
ko student zastępowa-
łem tutejszego kape-
lana, więc tym śmielej 
proszę o otwarcie koś-
cioła. – O, nie poznałam 
cię, kapelanie! – u Zo-
si najwyraźniej ten ty-
tuł będzie mi przysługi-
wał dozgonnie. – Przy-
tyłeś. Już idę po klu-
cze. Zakrystianka z po-

nad 30-letnim stażem, 
miejscowa prorokini 
Anna, oddala się, uty-
kając. Czas nikogo nie 
oszczędza. Po chwi-
li otwiera się skarbni-
ca wiary i kultury. Zo-
sia zapala światło. Jas-
ność staje się intensyw-
niejsza przez jej szcze-
ry uśmiech, kiedy mó-
wię, że opiszę ją w ga-
zecie. 

Na kolana! 
Wszystko zaczęło się 

od św. Kingi. W 1280 
r. Węgierka ufundowała 
w Starym Sączu klasztor 
panien klarysek. Obec-
nie przebywają w nim 33 
kontemplacyjne zakon-
nice. Klasztor, zwany są-
deckim Wawelem, pięk-
nieje, głównie za spra-
wą burmistrza miasta 
Mariana Cyconia, który 
wystarał się o środki na 
jego renowację. Sądecki 
Wawel to ognisko żywej 
wiary i gorącej modli-
twy. – Weszliśmy z wy-
cieczką do kościoła – 
wspomina Bożena. – Aż 
tu nagle: „Klękać, tu jest 
Pan Jezus!” – woła ja-
kaś kobieta, chyba za-
krystianka. Od razu pad-

łam na kolana – dodaje 
z uśmiechem.

Żywa więź 
– Bardzo się cieszy-

my ludźmi, którzy do nas 
przychodzą. Codziennie 
modlimy się za nich – za-
pewnia matka Teresa Iz-
worska, ksieni klarysek. 
Do klasztornego kościo-
ła uczęszcza regularnie 
ok. 1500 wiernych z mia-
sta i okolic. Po kanoniza-
cji Kingi ożywił się ruch 
pielgrzymkowy. Sanktu-
arium Pani Sądeckiej na-
wiedzają wierni z Pol-
ski i zagranicy, m.in. z 
Węgier, Niemiec, Rosji. 
– Doświadczamy na co 
dzień życzliwości przy-
bywających do nas ludzi. 
Nasza wzajemna więź 
jest żywa – podkreśla 
ksieni.  XAT

PANORAMA PARAFII 
Stary Sącz – klasztor Klarysek

Sądecki Wawel wiary pełen
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U góry: Zabudowania 
klasztoru Klarysek  

tchną średniowieczną 
nabożną ciszą. Powyżej: 
Klasztorna świątynia  

to skarbnica wiary i kultury


