Trasa wycieczki: Pierwsze
struktury kościelne w Stalowej
Woli
czas trwania: 1 godzina, typ: piesza, liczba miejsc: 6, stopień trudności:
bardzo łatwa

Opis wycieczki
Stalowa Wola powstała w 1937 r. jako rezultat decyzji o zlokalizowaniu w pobliżu wsi Pławo między
miasteczkami Nisko i Rozwadów w ramach budowy COP, tzw. Zakłady Południowe. Pierwszym proboszczem i
zarazem budowniczym dwóch kościołów był ks. Józef Skoczyński: św. Floriana [C] i Matki Bożej Królowej Polski
[F]. Kardynał Karol Wojtyła nie tylko poświęcił kościół Matki Bożej Królowej Polski [F], ale jako papież
wielokrotnie wspominał Stalową Wolę "miasto symbol wielkiej wiary ludzi pracy, którzy z godną podziwu
ofiarnością i odwagą wznosili swoją świątynię pomimo trudności i gróźb ze strony ówczesnych władz
komunistycznych. Miałem radość poświęcić ten kościół". Związki papieża ze Stalową Wolą upamiętnia pomnik
przed bazyliką konkatedralną [E] oraz figura Chrystusa Króla [D] w pobliżu kościoła św. Floriana. Hutnicze
miasto zapisało się w historii jako miejsce walki o wolną Polskę i ostoja wiary naszego narodu. Przypominają o
tym dwa kolejne punkty naszej wędrówki: Pomnik Patriota [B] i kościół Opatrzności Bożej [A].

Program wycieczki
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Stalowa Wola
Kościół Opatrzności Bożej
"Kościół w Igloo"
Kościół Opatrzności Bożej w Stalowej Woli wybudowano z
końcem XX wieku według projektu architekta Aleksandra
Holasa. Kościół ma ciekawą bryłę architektoniczną wygląda
jakby zdjętą z innego kościoła kopułę zdjęto i postawiono
na ziemi. Wytyczony kwadrat nakryto budowlą w kształcie
kopuły z latarnią na szczycie.
W tej budowli zastosowano pełną symbolikę Boskiej
Opatrzności. Kwadrat to ziemia z jej geograficznymi
kierunkami północ, południe, wschód i zachód - wszystkie
równo traktowane i uwielbiane przez Boga. Tą ziemię
nakrywa nieboskłon - kopuła z Boskim okiem opatrzności latarnią. Wnętrze stanowi jedna kwadratowa nawa
symbolizująca równy dostęp do Boga wszystkich ludzi.
Okoliczni mieszkańcy ze względu na kształt nazywają
kościół igloo.

50°34'43"N 22°03'44"E | na mapie:A

Stalowa Wola
Drewniany kościół św. Floriana
Kościół św. Floriana wybudowany w 1802 roku, znajdował
się we wsi Stany, kilka km od Stalowej Woli. W związku z
dynamicznym rozwojem miasta przeniesiono kościół na
obecne miejsce. Zabytkowy kościołów leży na Szlaku
Architektury Drewnianej.

50°34'10"N 22°03'41"E | na mapie:C

Stalowa Wola
Pomnik "Patriota"
We wrześniu tego roku w Stalowej Woli, na skwerze w
pasie drogowym ulicy Komisji Edukacji Narodowej,
odsłonięty został niezwykły pomnik. To 12-metrowa rzeźba
poranionego husarza z szablą w dłoni. Fundatorem
monumentu jest Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej
w Ameryce, które wyłożyło 200 tysięcy dolarów na ten cel,
a twórcą "Patrioty" jest pochodzący z pobliskiego Ulanowa
artysta, Andrzej Pityński, od czterdziestu lat tworzący w
Stanach Zjednoczonych.

50°34'32"N 22°03'29"E | na mapie:B

Stalowa Wola
Figura Chrystusa Króla
Pomnik Chrystusa Króla Wszechświata został poświęcony
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19 listopada 1999 roku przez biskupa sandomierskiego
Wacława Świerzawskiego. Figurę zaprojektował artysta
krakowski Czesław Dźwigaj (profesor Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie). Na postumencie wyryto napis:
&#39;&#39;Stalowa Wola Bogiem silna&#39;&#39;.
Słowa te wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II podczas
swojej wizyty w Sandomierzu w roku 1999.
Figura Chrystusa Króla Wszechświata upamiętnia
ślubowanie, które złożył ówczesny prezydent Stalowej Woli
w związku z oddaniem na przełomie wieków miasta
Chrystusowi. Ta piękna figura znajduje się obok
zabytkowego drewnianego kościółka św. Floriana.

50°34'10"N 22°03'41"E | na mapie:D

Stalowa Wola
Bazylika konkatedralna
W roku 1956 roku najstarsza stalowowolska parafia św.
Floriana dostała pozwolenie od władz na budowę nowego
kościoła i utworzenie nowej parafii. W roku 1961 prace
przy budowie zostały wstrzymane, gdyż komunistyczne
władze stwarzały różnorakie problemy. Prace ruszyły do
przodu dopiero po dziesięciu latach, a ukończone zostały w
roku 1973. 2 grudnia tego samego roku kościół poświęcił
ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła. Parafia przy
tej świątyni - pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski erygowana została w roku 1977.

Stalowa Wola
Pomnik Jana Pawła II
Pomnik Jana Pawła II w Stalowej Woli umieszczony został
przed Bazyliką Mniejszą pod wezwaniem Matki Boskiej
Królowej Polski. Figura Ojca Świętego jest dziełem
krakowskiego rzeźbiarza Władysława Dudka, a postawiona
została w tym miejscu w roku 2002. Na bocznej ścianie
cokołu znajdują się słowa, które wypowiedział Jan Paweł II
podczas swej wizyty w Sandomierzu w roku 1999:
"Ogarniam sercem [&hellip;] zwłaszcza Stalową Wolę,
miasto symbol wielkiej wiary ludzi pracy, którzy z godną
podziwu ofiarnością i odwagą wznosili swoją świątynię
pomimo trudności i gróźb ze strony ówczesnych władz
komunistycznych. Miałem radość poświęcić ten kościół. Jan
Paweł II".

W roku 1989 odbyła się tu uroczystość konsekracji
proboszcza ks. Edwarda Frankowskiego na biskupa
pomocniczego diecezji przemyskiej.
Sama świątynia architektonicznie przypomina połączenie
gotyckiej formy z nowoczesnymi technologią. W roku 1992
otrzymała tytuł konkatedry, a w roku 1998 bazyliki
mniejszej.

50°34'08"N 22°04'01"E | na mapie:F

50°34'07"N 22°03'58"E | na mapie:E

Zdjęcia dodane przez (w kolejności): wld53, stary, stary,
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marqobiker, marqobiker, marqobiker
Trasa dodana przez: art_art
Przewodnik wygenerowany w serwisie
www.polskaniezwykla.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna część ani całość Mini przewodnika nie może być
reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny,
mechaniczny, fotograficzny i inny; nie może być użyta do
innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie
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Copyright © 2007 Polska Niezwykła
Wygenerowano:
wtorek 12 grudnia 2017 12:58:18

5

