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Drodzy DZIKOWIAnie !
,, Naród polski przeżywa wielkie i doniosłe zdarzenia dziejowe.
Osiem lat dopiero minęło, jak zrządzeniem Opatrzności Bożej, odzyska

liśmy — wśród ogromnych ofiar krwi i mienia — wolną i zjednoczoną Polskę, 
w której mamy samodzielnie dążyć do odrodzenia i rozwoju duchowego i 
materialnego, do wyleczenia ran zadanych przez długoletnią niewolę i woj
nę światową, do utrwalenia naszego niezależnego bytu państwowego.

A jednak dziś —po ośmiu latach naszej niepodległości — stwierdzić musi- 
my, że niezbyt daleko posunęliśmy się w budowie naszego gmachu państwo
wego, że nie zdążyliśmy jeszcze oprzeć naszego życia narodowego, społecz
nego i gospodarczego na silnych i trwałych podstawach, ażebyśmy mogli 
niezawodnie odeprzeć zakusy naszych zewnętrznych i wewnętrznych wro
gów, którzy ustawicznie godzą w naszą państwowość i chcą nam znowu za
rzucić jarzmo hańbiącej i straszliwej niewoli.

Położenie nasze jest zatem ciężkie i wymaga rychłej poprawy, aby nie 
stało się groźne, - poprawa zaś wymaga rzetelnej i planowej pracy nie tylko 
nielicznych jednostek, lecz całego narodu, dotychczas przeważnie biernego, 
a wtedy dopiero osiągniemy ogólne zadowolenie i dobrobyt, wtedy wzmocni 
się, odrodzi i zajaśnieje nasza Ojczyzna — Polska.

Do osiągnięcia naszych dziejowych przeznaczeń i celów potrzeba nam 
głębszej oświaty narodowej, politycznej, a głównie zawodowej, potrzeba nam 
większej wytrwałości, zgody i jedności i wiary we własne siły, potrzeba nam 
koniecznych reform społecznych i gospodarczych, na których mogłyby się 
silnie i na dłużej oprzeć życie jak najszerszych warstw społeczeństwa pol
skiego, potrzeba nam wreszcie bezwzględnej uczciwości, poszanowania praw 
i obowiązków w życiu prywatnym i publicz nym ”'.
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Te słowa napisał Wojciech Wiącek 72 lata temu, a otwierały one pierw
szy numer wydanego i redagowanego przez niego tygodnika “Wieści Nad
wiślańskie ”. Żenujące w swojej wymowie wydarzenia na politycznej scenie 
polskiej, w zestawieniu z powyższymi słowami, nasuwają refleksje zgoła nie
wesołe. Jeśli bowiem od 3 maja 1927 roku (tak datowany jest pierwszy nu
mer “Wieści Nadwiślańskich”) Polacy doznali tragicznych doświadczeń 
wojny i okupacji hitlerowskiej, potem wojny domowej i stalinizmu, by po 
zmianie granic i ustrojów wreszcie w roku 1989 odzyskać pełną niepodle
głość i jakby nigdy nic trwać dalej w zaprzaństwie, prywacie i niekompeten
cji, przy rosnącej biedzie jakże wielu ludzi w wolnej  już Ojczyźnie, to niewe
sołe wnioski rysują się dla nas i naszej przyszłości...

Czy naprawdę Polska nie ma mądrych, kompetentnych, bezinteresow
nych ludzi czy tragizm i rozmiar ofiar, złych doświadczeń niczego nas nie 
nauczył, czy zawsze Polak musi być mądry po szkodzie? Czy ironicznie trak
towane gierkowskie hasło “Polak potrafi ” nigdy nie stanie się synonimem 
mądrego, przewidującego, sensownego działania?

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że znacznie lepiej byłoby, by 
nasze specjalności narodowe —powstania i konspiracje odesłać wreszcie do 
lamusa historii, a w ich miejsce zakodować “normalną” uczciwą, dobrze 
zorganizowaną pracę w połączeniu z solidnością, kompetencją i odpowie
dzialnością także, a może przede wszystkim za Państwo, mości panowie!

Pierwszy Marszałek Polski, Józef Piłsudski, choć niejednoznaczny w 
swojej działalności, dziś jest dla większości Polaków niekwestionowanym 
autorytetem. Legenda Marszałka zrodziła się przede wszystkim na gruncie 
jego konsekwencji i bezkompromisowości jaką wykazywał w budowie i kie
rowaniu państwową nawą. Może lepiej byłoby ograniczyć hołdy dla Dziad
ka na rzecz wcielenia jego idei w życie. Ten czyn byłby stokroć lepszym 
hołdem dla Wskrzesiciela Niepodległej. Warto o tym pamiętać nie tylko we 
wrześniowo — listopadowym czasie...
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STANISŁAW SZYMAŃSKI

WSPOMNIENIA Z WRZEŚNIA 1939 ROKU
Było to w sobotnie popołudnie 2 września 1993 r., około 

godziny 17. Jak zwykle zebraliśmy się z kolegami pod do
mem Sawickich na Małym Rynku gdzie było miejsce naszych 
zbiórek. Dyskutowaliśmy o ostatnich wydarzeniach. Mniema
liśmy, że nalot jednego samolotu w godzinach przedpołudnio
wych i zrzucenie kilku bomb z dużej wysokości, to pewnie 
akcja wroga na zastraszenie małych miasteczek w całym kra
ju i na tym się skończy.

Wybieraliśmy się do kina. Nagle doszedł nas pomruk w 
powietrzu, już nie pojedynczego samolotu ale kilku maszyn. 
Wybiegliśmy na środek Małego Rynku skąd na horyzoncie 
od strony południowo-zachodniej ukazały się nam w szyku 
po 3 samoloty. Niemal wszyscy głośno krzyknęli „to nasze” i 
zaczęliśmy liczyć przelatujące nad głowami -3-6-9-15-18 
- gdy wtem nastąpiła cała seria wybuchów początkowo odle
głych, potem tuż za nami. Ktoś krzyknął „uciekać nad Wisłę”. 
Puściłem się biegiem z innymi w kierunku Wisły, po drodze 
dołączyło do nas małżeństwo inż. Bochniaków. Dobiegliśmy 
nad samą wodę. Nad miastem unosił się ostry zapach po wy
buchu, dotąd nam nieznany. „Może to gaz”, ktoś zauważył i 
poradził wejść do wody, co też uczyniliśmy.

Kiedy tylko ucichł odgłos samolotów - pobiegłem szyb
ko do domu. Mieszkałem naprzeciw obecnego dworca PKS- 
u. Po drodze dowiedziałem się, że bombardowany był Chmie
lów, a tam mieszkała moja najbliższa rodzina ciotka Kwieciń
ska, żona kierownika zakładów przemysłowych hr. Tarnow
skiego w Chmielowie z trojgiem małych dzieci. On sam kilka 
dni wcześniej został powołany do wojska.

Natychmiast wsiadłem na rower i po kilku minutach by
łem w Ocicach. Przy zjeździe z góry ukazał mi się niesamo
wity widok, wyglądało jakby cały horyzont się palił. Po prze
kroczeniu toru kolejowego, o jeździe rowerem nie było mowy. 
Zaszokowany widokiem biegłem więc z rowerem pomiędzy 
wyrwami w drodze, wywróconymi wozami, zabitymi lub ję
czącymi końmi; nie pamiętam czy widziałem ludzi, bałem się 
nawet rozglądać. Jedna myśl mną tylko kierowała - najszyb
ciej dotrzeć do bliskich, co tam zastanę. Musiałem przebiec 
przez niemal całą wieś - w okolice dworca kolejowego - gdzie 
w zabudowaniach dworskich mieszkała moja rodzina. Zapa
dał zmrok a oświetlające plac palące się budynki, krzyki i na
woływania ludzi - sprawiały niesamowite wrażenie.

Zostałem otoczony przez ludzi tak samo zaszokowanych, 
śmiertelnie wystraszonych i wołających ratunku. Większość 
wracała z sąsiadującego z wsiąpastwiska gdzie szukali schro
nienia, a gdzie, niestety wielu zginęło. Było tam bowiem wiel
kie kłębowisko bydła i ludzi, do których zniżające się samolo
ty otwierały ogień z karabinów maszynowych.

Starając się uspokoić ciotkę wraz z dziećmi, które ucze
piły się moich rąk wołając „zabierz nas stąd”, wraz z innymi 
mężczyznami przystąpiliśmy do ratowania rannych a następ
nie dobytku wynosząc co się dało na podwórze, albowiem 
dach czworaku, w którym znajdowały się mieszkania palił się 
z jednego końca, a nikt nie myślał o gaszeniu. Ściągniętą z 
Nagnajowa furmanką przewieźliśmy najbliższych do leśni
czówki Jaskota obok Nagnajowa, obracając dwukrotnie w cią
gu nocy. Następnego dnia nie było możliwe udać się do wsi, 
gdyż nieustanie na zmianę krążyły wysoko pojedyncze samo
loty. Dopiero w nocy z pomocąinnych osób przewiozłem więk
szość dobytku z palącego się w dalszym ciągu domu - do piw
nic młyna w Chmielowie. Jeszcze przez kilka następnych dni 
rowerem jeździłem na miejsce wywożąc odzież, pościel i naj
potrzebniejsze naczynia z Chmielowa do Nagnajowa, potem 
do Tarnobrzega.

Mieszkańcy Chmielowa byli tak wystraszeni, przerażeni 
tym co się stało i że się to może powtórzyć, że w ciągu pierw
szego dnia i nawet kilku następnych siedzieli ukryci w zaro
ślach za wsią, po rowach przydrożnych obrośniętych olszyną. 
Nieliczni tylko w nocy wracali do swoich zagród, z których 
większość się dopalała. Widok skradających się postaci, przy 
migotających płomieniach, wyciu psów i porykiwaniu ranio
nego bydła był niesamowity.

Wśród zacierających się w pamięci wydarzeń utkwiły mi 
w pamięci dramatyczne sceny np. widok nadbiegającej z pa
stwiska dziewczyny, która opiekowała się małym dzieckiem 
Rosenbaumów, trzymającej w jednej ręce rączkę wózka dzie
cinnego odciętą odłamkiem bomby a drugą rękąciągnącą wó
zek z dzieckiem, czy skradającej się do kredensu w kuchni 
siostry Rosenbaumowej po kasetkę z dobytkiem, nad którym 
to kredensem wisiały palące się belki sufitu, co chwilę spada
jące na podłogę, czy też obłąkany wzrok dogorywającego ko
nia opartego na przednich nogach w kałuży krwi, koło które
go musiałem przejeżdżać na drodze w dzielnicy Mogiły.

Przyznam, że przeżywając mocno te wydarzenia i zajęty 
najbliższymi nie miałem pojęcia co się poza moim otocze
niem działo, czy i jak przebiegała akcja ratunkowa w całej 
wsi. Jeśli dobrze pamiętam, to mówiło się o siedemdziesięciu 
kilku zabitych i około 150 rannych.

Dlaczego ucierpiał tak właśnie Chmielów? Otóż pano
wało ogólnie przekonanie, że Niemcy omyłkowo wzięli 
Chmielów za Dębę, gdzie znajdowały się zakłady zbrojenio
we, a ponadto Dęba i cała okolica znana była jako wielki po
ligon wojskowy. Do Dęby nie dotarła jeszcze kolej, a wszyst
kie przesyłki i transporty wojska adresowane i wyładowywa
ne były na stacji kolejowej Chmielów.
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ALEKSANDRA JANAS

JÓZEF SARNA - OBROŃCA
TARNOBRZEGA

Do panteonu szczególnych dla Tarnobrzega po
staci należy Józef Sama. Przyszły bohaterski obroń
ca Tarnobrzega urodził się w rodzinie chłopskiej 
21 września 1910 roku w Pilchowie koło Rozwa
dowa. Jego rodzicami byli Aniela i Józef Sarno
wie. Po ukończeniu szkoły wiejskiej kontynuował 
naukę w Gimnazjum w Nisku a następnie w Szkole 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. 
Wkrótce po ukończeniu uczelni wojskowej otrzy
mał przydział służbowy do 2 Pułku Piechoty Le
gionów w Sandomierzu. Nieco później podjął pra
cę, pełniąc funkcję sekretarza gminy w Charzewi- 
cach. Z chwilą minowania go na stopień podporucz
nika rezerwy w roku 1934 zaczął pracować jako 
instruktor w Powiatowej Komendzie Przysposobie
nia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Tar
nobrzegu. Mimo bardzo młodego wieku i niewiel
kich jeszcze doświadczeń, zdobył sobie powszech
ne uznanie i szacunek wśród Tamobrzeżan, zwłasz
cza młodego pokolenia, działając społecznie także 
w charakterze instruktora „Strzelca” i prowadząc 
zajęcia z przysposobienia wojskowego w ramach 
Hufca Szkolnego przy Państwowym Gimnazjum im. 
Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Nie
zależnie od pracy zawodowej i społecznej, syste
matycznie podnosił swoje kwalifikacje i umiejęt
ności, kończąc w 1936 roku kurs Związku Strze
leckiego organizowany przez 38 Pułk Piechoty.

W dniu wybuchu II wojny światowej, 1 wrze
śnia 1939 roku został awansowany do stopnia po
rucznika i przydzielony do 2 Pułku Piechoty Le
gionów. Jedna z kompanii tegoż Pułku, w której 
służył por. Sama, otrzymała zadanie obrony brze
gu Wisły w rejonie Tarnobrzega. Obok żołnierzy 
pod dowództwem por. Sarny w obronie tego od
cinka, wzięli też udział tarnobrzescy harcerze i 
Hufiec Przysposobienia Wojskowego, działający 

przy Gimnazjum. Mając dobre rozeznanie w ru
chach wojsk nieprzyjacielskich na obszarze powie
rzonego sobie odcinka, Sama polecił gimnazjali
stom i harcerzom ukryć broń i udać się w kierunku 
Rozwadowa. Wzdłuż brzegu Wisły utworzył kilka 
stanowisk wyposażonych w karabiny, które w trak
cie obrony obsługiwał sam wraz z 5 żołnierzami. 
Częste zmiany pozycji i ostrzeliwanie z różnych 
miejsc miały zrobić wrażenie na przeciwniku licz
nej i dobrze zorganizowane obrony. Wielkie zaan
gażowanie młodego dowódcy i jego żołnierzy, wo
bec przeważających wielokrotnie sił nieprzyjacie
la mogły wstrzymać jedynie na kilkadziesiąt godzin 
zajęcie Tarnobrzega przez Niemców. 13 września 
w godzinach porannych porucznik Józef Sama po
legł na polu chwały.

Bohaterski obrońca Tarnobrzega został pocho
wany wraz z innymi żołnierzami poległymi w wal
kach obronnych na cmentarzu wojennym w Tarno
brzegu. Mieszkańcy miasta dobrze zapamiętali jego 
postać - już 1 listopada 1939 roku nad jego mogiłą 
miała miejsce pierwsza cicha uroczystość religij
no-patriotyczna. Już wtedy nad mogiłą Samy stał 
brzozowy krzyż wykonany przez jednego z miesz
kańców Miechocina.

Po latach Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega 
postanowiło rokrocznie organizować mszę połową, 
która odbywa się każdego 13 września na cmenta
rzu wojennym, w rocznicę śmierci obrońcy Skal
nej Góry. Warto dodać, że TPT wydało pamiątko
wy medal ku czci por. Samy, zaś władze miasta 
nazwały jego imieniem jedną z ulic oraz Szkołę 
Podstawową nr 5. W zbiorach Muzeum Historycz
nego m. Tarnobrzega znajduje się piękny portret 
młodego porucznika, który broniąc nadwiślańskiej 
ziemi wpisał się w legendę polskiego września 1939 
roku.
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ADAM WÓJCIK

PANORAMA RACŁAWICKA
W TARNOBRZEGU

Bez wątpienia jednym z najbardziej znanych ob
razów polskich jest “Panorama Racławicka” nama
lowana przez Wojciecha Kossaka i Jana Stykę z udzia
łem kilkunastu innych artystów. Sprawia to zarówno 
jej tematyka (jedna z najbardziej legendarnych bi
tew oręża polskiego), rozmiary (aż 120 m długości i 
15 wysokości!), typ malowidła (panorama wraz z to- 

rzyć wielką Wystawę Krajową we Lwowie. Namalo
wanie i pokazanie Panoramy miało stanowić (i sta
nowiło!) wielką atrakcję Wystawy.

Warto powiedzieć, że panorama jako szczególny 
typ obrazu (malowidło rozwieszone na wewnętrznych 
ścianach specjalnego, na planie koła wzniesionego 
pawilonu), pojawiła się w końcu XVIII wieku, by w

warzyszącym jej sztafażem), jak i perypetie, jakich 
dzieło doznawało zwłaszcza w ciągu ostatnich 50- 
ciu lat. Zamysł jej namalowania zrodził się przeszło 
150 lat temu. Przygotowywano się wtedy do obcho
dów 100-lecia insurekcji kościuszkowskiej, a przy 
tym, właśnie w roku jubileuszu, zamierzano otwo- 

następnym stuleciu święcić prawdziwe triumfy. Oglą
dający, “otoczony” obrazem ze wszystkich stron miał 
wrażenie, że jest w środku rozgrywających się na 
obrazie wydarzeń, że wręcz uczestniczy w nich. Wra
żenie iluzji przestrzeni potęgowała jeszcze znajdu
jąca się często między obrazem a widzem scenogra
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fia, poprzez umiejętne skonstruowanie zacierająca 
granicę między obrazem a rzeczywistością. Natural
nie każdy element takiego dzieła musiał być wyko
nany z najwyższym artyzmem a i sam temat obrazu 
musiał być na tyle dynamiczny i atrakcyjny by całe 
przedsięwzięcie, trudne i artystycznie i technicznie, 
mogło zakończyć się powodzeniem.

Trzeba przyznać, że zamiar pokazania bitwy pod 
Racławicami był bardzo ambitny, choć jednocześnie 
trudny, i że artyści stworzyli dzieło znakomite. Mimo 
namalowania kilkunastu jeszcze panoram (przez tych 
samych artystów, choć pracujących oddzielnie, z in
nymi zespołami malarzy) żadna z nich nie osiągnęła 
ani klasy artystycznej, ani rozgłosu takiego, jak ta 
pierwsza, Racławicka.

Wojciech Kossak i Jan Styka rozpoczęli swoją 
pracę od wizji lokalnej jaką obydwaj artyści odbyli 
na racławickich polach 4 kwietnia 1893 roku “o 3 po 
południu”, dokładnie w 99 lat po bitwie. Efektem 
pobytu malarzy w Racławicach były pierwsze szkice 
obrazu. Po czterech miesiącach był on na tyle goto
wy, że Kossak i Styka zdecydowali się go zaprezen
tować Komitetowi Organizacyjnemu, na czele które
go stał książę Adam Sapieha. Kiedy Komitet zaapro
bował ich poczynania, przystąpili do dalszej pracy. 
Jej efektem są cztery obrazy o wymiarach 298 x 110 
cm każdy, które w całości dają pełny widok okolicy 
Racławic i rozgrywającej się na jego tle bitwy. W 
centralnym jego punkcie przedstawiono atak kosy
nierów na baterię dział rosyjskich, decydujący o lo
sach całej potyczki. W przeciwieństwie do właści
wej Panoramy, którą artyści malowali pospołu, w 
powstaniu jej pierwotnej, “małej” wersji podzielili 
się pracą pomiędzy siebie, jako, że każdy namalował 
po dwie jej części. Mimo, że z punktu widzenia Pa
noramy Racławickiej jako “właściwego” dzieła jej 
mała wersja jest na dobrą sprawę szkicem “przenie
sionym” później na wielkie płótno, ta właśnie “po
przedniczka” jest dziełem samoistnym i skończonym.

Rzeczą ciekawą  jest to, że choć zaprezentowanie 
“Panoramy Racławickiej” stało się wielkim wydarze
niem i do roku 1939 dzieło Kossaka i Styki było wiel
ką atrakcją Lwowa, o “małej” panoramie rychło za
pomniano, a że była własnością rodziny Sapiehów 

nie pokazywano jej publicznie.
Po II wojnie światowej Panoramę Racławicką 

przewieziono do Polski ze Lwowa w roku 1946 i jak 
się okazało - dopiero po czterdziestu latach została 
udostępniona publiczności we Wrocławiu, w specjal
nie dla niej zaprojektowanym i wzniesionym (już w 
roku 1967) pawilonie, nieopodal Muzeum Narodo
wego, jej obecnego właściciela. Natomiast mała wer
sja przechowywana w magazynach Muzeum Naro
dowego w Krakowie została pokazana w jego No
wym Gmachu dopiero w roku 1981, na fali zmian 
dokonujących się ówcześnie w Polsce. Ten krakow
ski pokaz był wielkim wydarzeniem, jako że mało 
kto wiedział o istnieniu małej panoramy, a w dodat
ku był pewnego rodzaju dodatkowym głosem w po
wszechnym wołaniu o udostępnienie wielkiego dzieła 
Kossaka I Styki. Potem małą Panoramę pokazano 
jeszcze w roku 1986 w kieleckim Muzeum Narodo
wym.

Przygotowując wystawę poświęconą Wojciecho
wi Wiąckowi Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega 
chciało nie tylko przypomnieć tę piękną sylwetkę 
żarliwego patrioty, człowieka który na przełomie XIX 
i XX wieku uczynił bardzo wiele dla podniesienia 
poziomu życia i kultury włościan, ale także złożyć 
jego pamięci pewnego rodzaju hołd, “wykorzystując” 
po temu szczególną miłość Wiąckowąjakąten chłop
ski senator żywił do Kościuszki. Ponieważ “Kościusz
ko z Machowa” kilkakrotnie organizował widowiska 
plenerowe odtwarzające przebieg bitwy pod Racła
wicami, tarnobrzescy muzealnicy postanowili, obok 
innych materiałów ikonograficznych związanych z 
insurekcją, pokazać też Małą Panoramę Racławicką. 
Mimo, iż dzieło to jest przechowywane w krakow
skim Muzeum Narodowym, wypożyczenie go nie 
było rzeczą łatwą, gdyż wymagało uzyskania zgody 
właściciela p. Michała Sapiehy. Kontakt z nim uła
twił p.Jan Tarnowski, chętnie wspierający Muzeum. 
Po szeregu innych zabiegów, obraz Kossaka i Styki 
znalazł się w spichlerzu przy ul. Pawłowskiego. Tak 
więc da końca listopada wszyscy chętni będą mogli 
obejrzeć panoramę wyobrażającą przebieg jednej z 
tych kilku bitew, które stały się narodową legendą.
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DOROTA KOZIOŁ

W SERCU MU POLSKA UROSŁA

Wojciech Wiącek żył lat 75, z tego 58 dla Polski 
- taka jest najkrótsza i najprawdziwsza biografia tego 
chłopa - działacza, posła i senatora, pisarza i publi
cysty, bojownika o wolność, mądrość i trzeźwość 
narodu . Współcześni mu przezywali go “Polak”, bo 
Polska właśnie liczyła się dla niego najbardziej. Był 
z tego przezwiska dumny. Ale byli też i tacy, którzy 
mówili o nim “głupi Wiącek”. Bo, kiedy był posłem, 
ani grosza z poselskiej diety nie odłożył, podczas gdy 
inni chłopscy działacze potrafili ziemi mórg kilka
dziesiąt dokupić i dzieci swoje “wywianować”. To 
przezwisko bolało, bo chłopska ciemnota i głupota, 
z którą walczył, stawiały największy opór. To bolało, 
bo większość ukochanych przez niego “braci chło
pów” stukała się w czoło, kiedy pierwszy we wsi sad 
zasadził, kiedy zmieniał metody uprawy ziemi, za
kładał plantacje buraków cukrowych, powołał do 
życia kasę zapomogowo-pożyczkową, piekarnię, 
mleczarnię itp. A najbardziej bolało, kiedy śmiali się, 
że książki kupuje, czyta je i od tych książek w gło
wie mu się pomieszało.

Był inny niż chłopi we wsi. Już jako dziecko tą 
innością się wyróżniał. Urodził się wpięć lat po upad
ku powstania styczniowego, kiedy w pamięci ludzi 
żywe były jeszcze wydarzenia tamtych dni. Słuchał 
opowieści starszych o tym, jak to Polacy o wolność 
się bili. Ojciec opowiadał mu o Kościuszce, o Barto
szu Głowackim. Wojtuś słuchał uważnie, a potem 
zbierał chłopaków z całej wsi, szedł z nimi nad Wi
słę, uzbrajał ich w “kosy” (kije) i tam - w tajemnicy 
przed dorosłymi - na kosynierów ćwiczył. Uświada
miał to machowskie małe wojsko, że Polska jest naj
ważniejsza i że trzeba wroga bić. Już wtedy Polska 
mu w sercu urosła.

Miał lat 19 kiedy stracił matkę, w dwa lata póź
niej pożegnał także i ojca. Miał na głowie gospodar
stwo i cztery siostry, którym zastąpić musiał i ojca, i 
matkę. Katarzyna, Teofila, Tekla i Agnieszka bały się 
go jak ognia, bo za nieposłuszeństwo dostawały so

lidną lekcję wychowania. Jako pomocy naukowej 
używał w takich wypadkach nie pasa ale żamówki 
(drążka do obracania kamienia w żarnach). Kasia, Te
kla i Tosia wyszły za mąż i były przykładnymi żona-

Wojciech Wiącek, poseł do parlamentu 
austrowęgierskiego

mi i matkami. Agnieszka poszła do klasztoru. Wszyst
kie dziękowały mu potem za tę żamówkę.

Nie skończył żadnego uniwersytetu, nie miał 
matury. Chodził tylko do tzw. “zimowej szkoły” (od 
listopada do kwietnia), gdzie nauczył się czytać, pi
sać i rachować. Zimowy nauczyciel, pan Sałek, za-
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uważył, że ten chłopak z błękitnymi jak niebo ocza
mi, ciekawszy jest świata niż inne dzieci. Podsuwał 
mu różne książki do czytania, poświęcał mu więcej 
czasu niż innym uczniom.

Kiedy skończyły się zasoby Sałkowej biblioteki, 
młody Wiącek do miechocińskiego proboszcza, ks. 
Józefa Sobczyńskiego się udał. Proboszcz z uwagą 
go wysłuchał, przyjrzał mu się dokładniej i parafial
ną bibliotekę przed nim otworzył. Wiącek brał po 

usza” znał prawie całe na pamięć. Godzinami mógł 
recytować fragmenty tej narodowej epopei.

Siostry mówiły, że “Wojtek nie czyta, aleje książ
ki”. I z tego “jedzenia” wzięła się jego znajomość 
świata i ludzkich spraw. Z tego “jedzenia” narodziła 
się w jego głowie myśl, że polski chłop nie musi być 
ciemny i głupi, że trzeba go nauczyć lepiej i po ludz
ku żyć.

Już jako siedemnastolatek założył Wiącek we wsi

Przed pomnikiem Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu: władze miasta, mieszkańcy oraz „ aktorzy ” 
widowiska płenerowego. „ Bitwa pod Racławicami ”, - w stroju kosyniera: Wojciech Wiącek; 

obok, po prawej jego syn Władysław w stroju „ rosyjskim ”

kilka książek na tydzień, czytał, oddawał i znów przy
nosił nową porcję. Czytał przy jedzeniu, na polnej 
miedzy, kiedy odpoczywał w czasie orki czy żniw. 
Nawet wtedy, kiedy mełł w żarnach mąkę na chleb, 
jedną ręką obracał kamień, a w drugiej książkę trzy
mał i czytał. I tak się rozczytał, że bez książek żyć 
nie potrafił. Czytał bardzo dużo. Nie były to tylko 
powieści, ale książki dotyczące różnych dziedzin ży
cia i nauki. Rozsmakował się także w poezji. Naj
bliższe sercu dzieło Wieszcza Adama - “Pana Tade-

kasę oszczędnościowo-pożyczkową,  potem czytelnię, 
straż ogniową, kółko rolnicze. Przy każdej okazji 
przypominał chłopom, że Polska nigdy nie odzyska 
wolności, jeśli naród będzie ciemny, głupi i pijany. 
Przy każdej okazji przypominał o wielkich narodo
wych bohaterach, dzięki którym Polska nie zginęła. 
Nade wszystko kochał Kościuszkę. Na co dzień i od 
święta nosił przypiętą do koszuli złotą broszkę z po
dobizną Naczelnika. Kiedy urządzał wielkie plene
rowe widowiska - “bitwy” pod Racławicami - zawsze



grał w nich rolę Kościuszki. Dla tego celu nawet wy
pielęgnowane wąsy szły bez żalu pod brzytwę, bo Na
czelnik przecież wąsów nie miał. A gdy do Krakowa 
jechał, zawsze odwiedzał miejsce, gdzie Kościuszko 
przysięgę składał. Klękał tam i całował ziemię, pła
kał. Kiedy urodził mu się pierwszy syn, dał mu na 
imię Tadeusz.

“Bitwy pod Racławicami” organizowane przez 
niego na dzikowskich błoniach były czymś napraw
dę wyjątkowym, niepowtarzalnym. Skąd ten ma
chowski chłop, który nie skończył żadnych szkół, miał 
taką wyobraźnię?... Jak sobie poradził z kilkoma ty
siącami chłopów “aktorów”?

Takie przedstawienie kosztowało sporo trudu, 
ale teZ i pieniędzy. Dotacji nie dostawał. Większość 
spraw finansował z własnej kieszeni. Tylko żona - 
Wiktoria z Sawarskich - najlepiej wiedziała ile kosz
tuje 100 egzemplarzy “Pana Tadeusza”, które zaku
pił i po “Bitwie pod Racławicami” rozdał dla pokrze
pienia serc. Żona Wiktoria wiedziała również, że je
śli nie odda mu pieniędzy za sprzedanego cielaka, 
świnię czy źrebaka - długi u drukarza Cwynara tak 
urosną że trudno je będzie potem spłacić. Z bólem 
serca, ale oddawała te ciężką krwawicą zdobyte gro
sze, żeby Wojtuś mógł zapłacić za wydrukowane 
książki, ulotki, broszury.

Często zdarzało się, że Wojciech wracał do domu 
bez płaszcza lub koszuli. Widząc jej pełne zgrozy 
oczy, tłumaczył się już od progu: “Nie krzycz na mnie, 
matuś, bo koszulę oddałem biednemu człowiekowi 
na stacji we Lwowie. Z zimna się trząsł. Koszulinę 
miał całą w strzępach. Dałem mu swoją. Przecież 
mam w domu jeszcze kilka”.

Z wypłatą było podobnie. Kiedy był posłem, 
otrzymywał przyzwoite wynagrodzenie. Wiedziała o 
tym żona i czekała na te pieniądze, bo dzieci z ubrań 
wyrastały, a i w domu wielu rzeczy brakowało. Wie
dzieli także i żebracy, bezrobotni, bezdomni. Na wi
dok ich zmizerowanych twarzy, łachmanów okrywa
jących ich ciała serce Wiącka miękkie jak wosk mię
kło jeszcze bardziej. Wyjmował pieniądze z kiesze
ni, rozdawał na prawo i lewo. Zanim dotarł do domu 
niewiele mu już zostawało. Nie umiał przejść obo
jętnie obok ludzkiej biedy, nieszczęścia. A kiedy wra
cał do domu z pustą kieszenią kiedy na progu spoty

kał Wiktorię patrzącą z wyrzutem, powtarzał: “Ma
tuś, matuś, nie gniewaj się. Oni nie mają na chleb dla 
swoich dzieci”.

Chodził w sukmanie bądź w wysłużonej czama- 
rze. Na głowie nosił kapelusz. Choć często kupował 
nowy, rondo zawsze było obszarpane, bo unosił ka
pelusza często, kłaniając się starszym, młodym i dzie-

Wojciech Wiącek z żoną Wiktorią
i synem Tadeuszem

ciom. Ta wysłużona czamara i podarty kapelusz spo
ro mu czasem sprawiały kłopotu. Zwłaszcza wtedy, 
gdy posłem został, a potem senatorem i miał prawo 
przejazdu koleją w wagonach pierwszej klasy. Zda
rzało się czasem, że konduktor zobaczywszy takiego 
“obdartusa”, od żebraków go wyzwał, a potem siłą 
chciał z przedziału usunąć. A kiedy Wiącek senator
ską legitymację z kieszeni wyjął, konduktor o mało za
wału nie dostał. Padał na kolana i błagał: “Nie róbcie, 
wielmożny panie, użytkują mam pięcioro dzieci!”...
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Żona Wiktoria była kobietą nadzwyczaj cierpli
wą i dobrą. Na jej głowie był dom i dzieci, na jej 
głowie i rękach gospodarstwo. Napracowała się w 
życiu, namartwiła, natrudziła. Dla Wiącka - choć od 
prac w polu i zagrodzie się nie wymigiwał - ważniej
sza była Polska, naród. Robiła mu Wiktoria wymów-

Wojciech Wiącek Senator II Rzeczypospolitej

ki, „że go światem nosi”, że o wszystkim musi my
śleć sama, że nie wie, co on tam w tej Warszawie czy 
Lwowie robi. Kiedyś, gdy na raut do Krakowa za
proszenie dostał, Wiktorię na wyjazd namówił. Na 
ludowo kazał się jej ubrać, pęk czerwonych korali na 
szyję jej kupił. Wystroiła się Wiktoria, pojechała. 
Patrzyli na nią jak na zjawisko, bo ładna była i do 
twarzy jej było w tym wcale nie wieczorowym stro
ju. Krępowała się bardzo, bo nie wiedziała o czym 
rozmawiać z gośćmi, jak się zachować. Całkiem nie

źle sobie radziła, ale męczyła się strasznie. Kiedy raut 
się skończył, odetchnęła z ulgą i oświadczyła: “By
łam pierwszy i ostatni raz. Więcej się męczyć nie będę. 
A jedź sobie sam, gdzie chcesz!” I nie pojechała. Po 
nieudanej próbie wprowadzenia Wiktorii w wielki 
świat, Wiącek wszędzie jeździł sam i sam się “mę
czył”. Najgorzej było wtedy, gdy podawali na przy
jęciu wódkę. Pił tylko wodę. Musiał więc wysłuchi
wać kazań tych, którzy za kołnierz nie wylewają. Po
dobał się bardzo kobietom. Umiał rozmawiać, znał 
się na dowcipach i żartach, potrafił prawić komple
menty. Był przystojny. Miał ciekawą twarz, błękitne 
jak niebo oczy i piękne, równe, bielusieńkie zęby. Do 
końca życia zresztą zachował pełne uzębienie. A trze
ba przyznać, że bardzo o zęby dbał. Mył je węgłem 
drzewnym lub sodą, a po każdym posiłku przepłuki
wał usta wodą.

W lipcu 1929 r. Wiącka odwiedził sam Prezydent 
Ignacy Mościcki. Płakał ze szczęścia, bo był to prze
cież dla niego wielki zaszczyt. Wizyta rozpoczęła się 
w “Sadzie Wolności”, nazwanym tak przez Wiącka 
na pamiątkę roku 1918. Tutaj zajechał Prezydent, tu
taj przywitał go ubrany w sukmanę Wiącek. Podeszli 
potem do szeregu dorodnych “panien” (przyp. D.K. - 
tak nazywano tu kopki zżętego zboża). Przy jednej z 
nich Prezydent przystanął i roześmiał się serdecznie. 
Roześmiał się i Wiącka uścisnął, bo ten mu miłą 
niespodziankę sprawił. Właśnie w kopce zboża umie
ścił portret żony Prezydenta i ubrał go polnymi kwia
tami. Po tym przywitaniu pojechali wszyscy do cha
ty, gdzie czekała rodzina Wiącka i mały poczęstu
nek. Wiącek przyjął Mościckiego po chłopsku. Na 
stole znalazło się mleko - słodkie i kwaśne, wielkie 
osełki masła i ser, bochny razowego chleba. Prezy
dent i jego świta chwalili razowiec, mleka oczywi
ście skosztowali. Przy tej degustacji Prezydent po
brudził sobie wąsy.

Miał Wiącek wiele pomysłów i marzeń. Chciał 
świat lepszym uczynić, żeby nie było w nim krzywd 
i biedy, żeby nie było w nim ciemnoty i głupoty. Miał 
- jak to zwykle bywa - swoich zwolenników, miał i 
przeciwników. Trudno być prorokiem wśród swoich... 
Miał więc Wiącek sporo kłopotów i przykrości. Do
szło nawet do tego, że podłożono ogień pod jego bu
dynki. Dom uratowano, spłonęła natomiast stodoła
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wypełniona po brzegi zwiezionym z pola zbożem. A 
stało się to w kilka tygodni po wizycie Prezydenta 
Mościckiego. Innym razem ktoś wyrwał i zniszczył 
większość jabłoni dopiero co zasadzonych w sadzie. 
Ale Wiącek nie załamał się. Modlił się za swoich 
wrogów: “Przebacz im, Panie, bo nie wiedzą, co czy
nią”.

Był człowiekiem głęboko wierzącym. Tę wiarę 
podpierał na co dzień nie tylko modlitwą ale przede 
wszystkim uczynkiem. Do spowiedzi jeździł do Kra
kowa, do samego kardynała Sapiehy. Kiedy Polska 
wolność w 1918 roku odzyskała, pobiegł do miecho- 
cińskiego kościoła, by Bogu za to podziękować. Le
żał krzyżem na posadzce i płakał. Kiedy w takim sta
nie zobaczył go kościelny, zaraz do proboszcza po
szedł, żeby mu donieść, że Wiąckowi w głowie się 
pomieszało, bo leży na ziemi i szlocha jak dziecko...

Na pamiątkę tegoż roku 1918 ufundował Wiącek 
obraz, który w każdej procesji chłopi z całej parafii 
nosili. Z jednej strony był wizerunek Matki Boskiej 
Częstochowskiej, z drugiej Ostrobramskiej. Obraz był 
ciężki, duży, wizerunki na grubej blasze malowane. 
W czasie II wojny światowej trafiła w niego kula i 
rozerwała na strzępy.

Do Matki Boskiej miał Wiącek szczególne nabo
żeństwo. Może dlatego, że własnej matki mu zabra
kło, kiedy jej najbardziej potrzebował. Do tej Ma- 
tuchny, która Jezusa na rękach nosiła, pisał pieśni i 
wiersze, do Niej pielgrzymował na Kalwarię, do Czę
stochowy i Rozwadowa. Długo także klęczał przed 
obrazem “piękniejszej niż księżyc, jaśniejszej od 
gwiazd” w tarnobrzeskim kościele. W takim duchu 
wychowywał też swoje dzieci. Bóg i Ojczyzna - po
wtarzał im - to najważniejsze sprawy. Uczył dobroci 
i uczciwości, pokory. Nigdy nie używał wulgarnych 
słów. Jego największe przekleństwa to: “a żeby cię 
kaczka kopia” i “ty nieszczęśniku”. Bardzo się gnie
wał, kiedy dzieci dokuczały sobie wzajemnie i woła
ły na siebie: “Głupi, głupi!...” Za tego “głupiego” la
nie było murowane, podobnie zresztą jak i wtedy, 
kiedy się kłamało.

Był - jak mówili ludzie we wsi - niespokojną du
szą. Ciągle coś załatwiał, coś pisał, gdzieś chodził. 
Bardzo dużo podróżował. Jeździł pociągiem, ale kie
dy trzeba miał jakąś ważną sprawę w Rzeszowie czy 

Krakowie, a pieniędzy na bilet zabrakło, szedł pie
chotą. Kromkę chleba brał w kieszeń i ruszał przed 
siebie. Mówił, że jak ma chleb przy sobie, to z głodu 
nie umrze, a po drodze dobrzy ludzie dadzą się napić 
wody albo mleka i jakoś będzie. Potem zrobił sobie 
rower. Podpatrzył gdzieś w świecie jak wygląda taki 
prawdziwy pojazd i zrobił go sam z... drewna. Dale
ko na nim nie jeździł, bo tylko do Tarnobrzega. Jak 
jechał, z daleka było słychać, bo drewniane koła bar
dzo klekotały. Dopiero kilka lat później kupił sobie 
rower prawdziwy.

Był silny i zdrowy przez całe życie. Rozchoro
wał się dopiero na kilka miesięcy przed śmiercią. 
Niestety, nie dało się pojechać do Krakowa czy War
szawy, do kliniki. Był rok 1944 i właśnie wtedy prze
taczał się przez Machów i Tarnobrzeg front. W kwiet
niu tegoż roku odprowadził na wieczny odpoczynek 
żonę Wiktorię. Właśnie po jej śmierci zaczął gasnąć 
w oczach.

Umierał w tej samej chacie, w której przyszedł 
na świat. Na te ostatnie chwile - zwyczajem ojców, 
dziadów i pradziadów - kazał się przenieść z łóżka 
na snopek słomy na podłodze rozścielony. Dzieci sło
mę przyniosły, na niej wymościły mu legowisko. Le
żał na tej słomie i cierpiał. Kiedy syn zapytał, czy 
chce żeby mu powiedzieć co się z Polską dzieje, za
płakał jak dziecko. “Nie, nie chcę - powiedział. - Nie 
mówcie nic. Ja wiem, że znowu przyjdą tu Moska
le”.

Na trzy miesiące przed śmiercią dał córce Marysi 
kartkę z napisem, jaki chciałby mieć na nagrobku. 
Prosił także, żeby zawsze był na grobie jakiś polski 
akcent - biało-czerwone kwiaty, wstążka... Marysia 
napis na tabliczce wymalowała i co roku nową biało- 
czerwoną wstążkę do wianka na mogile przypinała. 
Napis brzmi: “Najmilsza Ojczyzno moja, gdy ja będę 
w grobie i ludzie o mnie zapomną, Ty nie zapomi
naj”.

Zmarł 19 sierpnia 1944 roku. Nim odszedł na 
zawsze, powiedział jeszcze do dzieci: “Szanujcie się 
wzajemnie, kochajcie Boga i Ojczyznę, kochajcie 
ludzi”. I to był jego najważniejszy testament.

(zdjęcia z archiwum autorki)
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Zabytki i tradycje Tarnobrzega

ADAM WÓJCIK

KLASZTOR SS.DOMINIKANEK
Zespół klasztorny Sióstr Dominikanek 

jest stosukowo mało znanym zabytkiem Tar
nobrzega, choć trudno wyobrazić sobie Wielo
wieś bez jego 
kameralnej syl
wetki. Jedna z 
najstarszych 
osad na terenie 
obecnego Tar
nobrzega, jaką 
jest Wielowieś, 
zachowała do 
dziś jedynie 
ogólny układ. 
Z obiektów po
wstałych przed 
naszym koń
czącym się 
stuleciem po
został XIX - 
wieczny ko
ściół parafialny 
z kaplicą bocz
ną p.w.św. 
Gertrudy — 
mauzoleum 
Tarnowskich 
wzniesionym 
w początkach
XVII wieku, XVIII-XIX - wieczne fragmen
ty dawnej zabudowy folwarcznej, no i wspo
mniany “klasztorek” Panien Dominikanek.

Choć wzniesiony w latach 1861 - 1870, 
stoi w miejscu o niepowtarzalnej tradycji. Naj
prawdopodobniej, w miejscu gdzie dziś stoi 

klasztorna ka
plica i przyle
gający doń 
główny 
gmach, od cza
sów Kazimie
rza Wielkiego 
stał obszerny, 
modrzewiowy 
dwór Tarnow
skich. Kiedy 
w roku 1343 
dziedziczka 
W i e 1 o w s i 
Dzierżka od
dawała swą 
rękę Rafało
wi Leliwicie 
z Tarnowa 
nikt nie przy
puszczał, że 
odtąd Wielo
wieś przez bli
sko pięć wie
ków będzie 
gniazdem Tar

nowskich, także (a zwłaszcza) wtedy, gdy w 
Tarnowie zabraknie potomków comesa Spi- 
cymira...
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Niewiele wiemy o odwiecznej “sadybie” Tar
nowskich. Zapewne wielokrotnie ją przebu
dowywano. Sprawiały to zarówno nieszczę
ścia najazdów, pożarów, klęsk powodzi, a 
także zwykła konieczność wynikająca ze 
zmieniających się czasów, mód, potrzeb 
mieszkańców dworu. Wiemy, że dwór dwu
krotnie był palony przez Szwedówrpodczas 
pamiętnego “potopu” 1655 roku oraz w cza
sie wojny północnej z początkiem XVIII wie
ku. Nic dziwnego, że po tej ostatniej klęsce i 
uspokojeniu się czasów, w II połowie XVIII 
Tarnowscy rozbudowali zamek w Dzikowie, 
by w następnym stuleciu, już na zawsze wy
nieść się z Wielowsi. Wcześniej jednak, w 
roku 1537 Lwliwici dostąpili zaszczytu nie 
lada: oto na zaproszenie ówczesnego dziedzi
ca Jana Spytka Tarnowskiego przybył tu król 
Zygmunt Stary wraz z rodziną i dworem na 
całe “szesnaście niedziel”. Przyczyną przy
jazdu tak znamienitych gości była grasująca 
w Krakowie i okolicach zaraza i obawa o 
zdrowie i życie Jagiellonów. Czteromiesięcz
na “stołeczność” Wielowsi zachowała się w 
legendzie, choć “królewska kuchnia” to swo
iste pomieszanie co najmniej kilku wydarzeń 
i miejsc...

Sam klasztor powstał jako dzieło trzech 
osób. Wśród nich były - założycielka Zgro
madzenia matka Róża Kolumba Białecka, 
fundatorka klasztoru hr Gabriela z Małachow
skich Tarnowska i ówczesny proboszcz wie- 
lowiejski ks. Julian Leszcyński. Prawdopo
dobnie na ich zlecenie krakowski architekt 
F.Gabaure wykonał projekt całego założenia 
klasztornego. Nadając całości styl neoromań- 
ski, architekt zaprojektował kaplicę klasztor
ną ustawioną do korpusu budynku klasztor

nego pod kątem prostym, choć organicznie z 
nią powiązanym. Sama kaplica ma nawę za
kończoną nieco węższym prezniterium z pół
kolistą absydą. Wnętrze kaplicy jest wyposa
żone w piękne stalle, ławki oraz chór muzycz
ny, które wraz z ołtarzem (posoborowym) są 
utrzymane w stylu neoromańskim. Pastelowa 
polichromia o geometrycznych motywach 
podkreśla ciepły, kameralny charakter wnę
trza. Kaplica posiada potężną wieżę ustawio
ną w miejscu łączenia z korpusem klasztoru, 
zwieńczoną wysokim hełmem ostrosłupo
wym. Sam budynek klasztorny mający dwie 
kondygnacje zdobią skromne elementy w po
staci lizen, gzymsów i nisz, nawiązujących do 
stylu romańskiego. Tuż za absydą kaplicy 
znajduje się grób matki Kolumby Białeckiej, 
dziś kandydatki na ołtarze. Jej relikwiarz 
umieszczono wewnątrz kaplicy w specjalnej 
niszy, obok której wmurowano też tablicę 
przypominającą postać fundatorki klasztoru 
- Gabrieli z Małachowskich Tarnowskiej. 
Ozdobą tablicy są barwne herby Leliwa i 
Nałęcz. Niewielki dziedzińczyk przed klasz
torem zamyka od północy parterowy, wolno 
stojący budynek, również o cechach neoro- 
mańskich. W budynku tym Dominikanki pro
wadziły szpitalik dla rannych powstańców 
podczas powstania styczniowego, a od lat 80 
-tych XIX wieku szkołę dla dziewcząt wiej
skich. W tamtych czasach nie miała ona zbyt 
wielu podobnych sobie zakładów. Warto o 
tym pamiętać, doceniając wolę Matki Kolum
by Białeckiej i jej następczyń.
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PRZEWODNIKI DO D... (DONIKĄD)

Powrót demokracji w Polsce to także przy
wrócenie wolności słowa, rozwój poligrafii, za
nik idiotycznej cenzury. W ostatnich latach zo
staliśmy “zasypani” wręcz wieloma wydawnic
twami, książkami, o czasopismach, zwłaszcza 
kolorowych nie wspominając. I choć różnie

Wzmożony ruch wydawniczy wiąże się też 
z przywróconą w Polsce samorządnością. Do 
roku 1989 niewiele było miejscowości mogą
cych poszczycić się przyzwoitymi publikacjami 
na temat swojej historii i współczesności. Jeśli 
ośrodek był duży, znany i znaczący - pół biedy!

Tarnobrzeg posiada także obiekty godne uwagi, 
jak choćby romantyczny paląc w Mokrzyszowie

bywa z ich poziomem to przecież ostatecznie 
uznać trzeba, że i różni są ich odbiorcy. Niech 
się więc święci zasada “dla każdego coś (jemu) 
miłego”.

Jako się rzekło - różny jest poziom wydaw
nictw. Jedne są poważne, inne mniej, jedne tra
fiają do rąk najwybredniejszych czytelników, 
inne do “masowego” odbiorcy. I to jest chyba 
normalne, tak jest w każdym cywilizowanym 
kraju.

Gorzej było z tymi mniejszymi, o maluczkich 
nie wspominając. Kiedy więc nastała „Polska 
samorządowa” każde miasto, gmina czy region, 
chcąc przyciągnąć potencjalnych inwestorów, 
zainteresować turystów i zaprezentować się 
możliwie szeroko zaczął wydawać foldery, in
formatory, plany, przewodniki, czasem monogra
fie i albumy. Dziś, po blisko 10 latach, niejedna 
półka ugina się od tego typu publikacji. I bardzo 
dobrze !
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Ale - każda beczka miodu musi mieć i swoją 
łyżkę dziegciu. Oto bowiem - na fali wydawni
czego boomu - zaczynają pojawiać się od czasu 
do czasu wydawnicze buble, które miast infor
mować - wprowadzają w błąd, zamiast rzetel
nie prezentować miasto i region - są stekiem in
formacji “mniej — więcej” (mniej prawdy, wię
cej krętactw.) Na dowód chcę zwrócić uwagę 
na dwa przewodniki.

Pierwszy z nich to “Tarnobrzeg i okolice”, 
w którym aż roi się od błędów, niezręczności, 
albo przeinaczeń. 0 klasie przewodnika świad
czy najlepiej to, że cały jego nakład został... (po
dobno!) skierowany na przemiał (tak nas poin
formowano). Każdy ma prawo do błędu i nie 
ma chyba publikacji, w której przynajmniej drob
nych potknięć nie można byłoby się dopatrzeć. 
Są bowiem błędy rzeczowe, merytoryczne, ko- 
rektorskie, drukarskie i diabli jeszcze wiedząja- 
kie. Tzw. chochlik drukarski nie próżnuje (tak 
się zazwyczaj tłumaczy występowanie błędów). 
Ale w przewodniku po Tarnobrzegu wszelkie do
puszczalne granice przyzwoitości zostały prze
kroczone i to nadzwyczaj brutalnie. I może na 
tym trzeba byłoby zakończyć, gdyby nie pewien 
szczegół. Otóż omawiany przewodnik napisano 
i wydano w .... Krośnie. Osobiście znam jedne
go z autorów i choć jest on profesjonalistą w 
swoim zawodzie, tu zadziałała zwyczajna nie
znajomość tematu, a raczej miasta o jakim auto
rom przyszło pisać. I jest to zrozumiałe: dlacze
góż bowiem ludzie związani z Krosnem mają 
sensownie pisać o Tarnobrzegu? To tak jakby 
naszym miejscowym autorom zlecono napisa
nie przewodnika po Sarajewie czy Honoloulu. 
Ale nie to jest najważniejsze. Zachodzi bowiem 
pytanie czy tu, w Tarnobrzegu, brak ludzi kom
petentnych do napisania przewodnika po naszym 
mieście? Przecież, zwłaszcza w ostatnich latach, 
właśnie środowisko tarnobrzeskie wydało wie
le znakomitych publikacji, od “Zeszytów Histo
rycznych” począwszy na kilku albumach koń
cząc.

Pytanie to, wbrew pozorom, nie jest tak cał
kiem bez sensu. Dochodzą do nas bowiem sy
gnały, że kolejne rewelacje wydawnicze szyku
ją nam “znawcy Tarnobrzega” z... Bydgoszczy, 
Kielc i ...Krakowa. Koniec świata !

Na wydawniczej łączce mamy jeszcze jed

nego, cokolwiek nieświeżo pachnącego kwiat
ka. Oto bowiem Oficyna Wydawnicza “Myjak- 
press” (oryginalna nazwa, co?) wypuściła nie
dawno przewodnik “Sandomierz i Ziemia San
domierska”. Nie będę czepiać się treści, choć 
pewnie znalazłoby się to i owo, nie chcę też 
wytykać nieczytelnej miejscami czcionki (bo ta 
sama się wytyka), ale opisując Sandomierz i inne 
ciekawe, historyczne wokół niego miejscowo
ści autor wiedzie turystę z Sandomierza do Ba
ranowa Sandomierskiego i pewnie chce go so
lidnie uśpić, by po drodze nie zwrócił, bodaj 
najmniejszej uwagi, na miejscowość o nazwie 
Tarnobrzeg.

Jest to o tyle dziwne, że Szanowny Autor nie 
tylko jest etnografem z zawodu, ale przez całe 
lata pracował w tymże Tarnobrzegu, i aż trudno 
uwierzyć, że nie zauważył przynajmniej trzech 
miejsc o klasie i znaczeniu co najmniej regio
nalnym. Myślę tu oczywiście o zamku Tarnow
skich w Dzikowie, o klasztorze Dominikanów i 
Muzeum Historycznym m Tarnobrzega.. Czyż 
trzeba tu pisać o tym, że są to miejsca szczegól
ne i każdy turysta powinien je obejrzeć? Na do
wód, że nie jest to tylko podyktowane lokalnym 
patriotyzmem chcę zwrócić uwagę, że poważne 
przewodniki po Polsce, jak choćby wydawnic
two Pascala umieściły je wśród miejsc zaleca
nych do zwiedzenia. Ale co Pascal to nie My- 
jakpress...!

Nie dziwię się jednak tej sytuacji, gdy przy
pominam sobie jak przed bodaj 10 laty w Sta
szowie ze stosowną dla tego miasta zadymą 
otwierano Muzeum Ziemi Staszowskiej. Nieco 
później otwarto Muzeum w Tarnobrzegu. Nie 
raczył tego zauważyć ani pan Myjak, ani Tygo
dnik Nadwiślański, w którym pracował. Dziś po 
latach staszowskie Muzeum jest nadal li tylko 
mamą izbą pamięci, podczas gdy tarnobrzeska 
placówka posiada zbiory i prowadzi działalność 
jakiej nie powstydziłyby się najlepsze ośrodki 
muzealne. Ale ani ta działalność, ani wartości 
klasztoru czy zamku dzikowskiego nie licują 
widać z ziemią sandomierską. A może tylko 
wskutek przydomka “sandomierski” Baranów 
został doklejony do Ziemi Sandomierskiej jako 
eksterytorialne miejsce we wrażej już Galicji?

BIBLIOFIL
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WIKOVIA

JAN RAWSKI

OPOWIEŚCI KOPALNIANE
(CIĄG DALSZY)

O SZATNIARZU, GOMUŁCE I KOŚCIÓŁKU W CHODKOWIE

Atmosfera każdej szatni jest specyficzna, a 
szczególnie w górnictwie. Przyzwyczajeni jesteśmy 
do szatni szafkowych, gdzie istnieje podział na 
odzież czystą, w której się przychodzi i roboczą 
używaną w pracy. Z szatnią i łaźnią górniczą ze
tknąłem się 
na praktyce 
studenckiej 
w kopal
niach węgla 
kamienne
go. Panował 
tan zapach 
karbidu i za
pach parują
cej, przepo- 
conej, mo
krej odzieży. 
W Piasecz
nie, do czasu 
wybudowa
nia prawdzi
wej łaźni 

Delegacja partyjno-rządowa po otwarciu mostu kolejowego na tle budynku 
administracyjnego, kotłowni i łaźni 18.12. 1959 rok

prysznicowej i szatni łańcuchowej, przebieraliśmy 
się w roboczą odzież w miejscu pracy, a najczę
ściej, zwłaszcza miejscowi chłopo-robotnicy przy
chodzili w niej z domu. W latach 1959 - 1960 zo
stały wybudowane, a następnie oddane do użytku 
obiekty zabudowy przemysłowej, w tym piętrowy 
budynek biurowy, świetlico-stołówka z kuchnią 
oraz szatnia z łaźnią i kotłownią. Przed wejściem 
głównym do biurowca posadzono młode drzewa i 
krzewy, które obecnie wyrosły i zasłoniły cały 

obiekt.
Kierownikiem szatni, a zarazem łaźni był 

Władysław Adamkiewicz, który jako jeden z pierw
szych w 1956 roku rozpoczął pracę w Piasecznie. 
Początkowo w transporcie samochodowym, potem 

przy wyro
bisku przy 
zdejmowa
niu nakładu, 
a następnie 
został prze
niesiony do 
pracy, jako 
szatniarz w 
łaźni.
Jak wspomi
na, w jed
nym ze swo
ich wywia
dów w gaze
cie „Siar
ka”, w po
czątkowych 

miesiącach istnienia kopalni Piaseczno, było trzech 
ludzi którzy, (według niego) zajmowali się wszyst
kim, dozorowali pracę, układali plany na następne 
dni, wypłacali pieniądze robotnikom, załatwiali 
sprawy socjalne załogi itp. Do nich należeli: inż. 
Jerzy Lach - ówczesny jakby zawiadowca kopalni, 
kierownik robót budowlanych technik Urbaniak i 
sztygar robót górniczych Jerzy Bartyzel. Oni byli 
tym motorem kopalni. Za ich bytności łaźni jesz
cze nie było. Każdy przychodził do pracy już w 
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ubraniu roboczym.
Z czasem, z całej trójki pozostał jedynie sztygar 
Bartyzel. Po oddaniu i uruchomieniu szatni łań
cuszkowej przebierali się w niej wszyscy, od ro
botnika po sztygara odwałowego. którzy myli się 
po pracy pod wspólnymi prysznicami. Na łańcusz
kach, z odpowiednimi haczykami i półeczką na 
mydło, zamykanych na kłódki, podwieszali swoje 
czyste i brudne ubrania oraz buty, które podciąga
no pod belkę stropową. Całość szatni jak i łaźni 
była ogrze
wana przez 
nawiew cie
płego po
wietrza z 
kotłowni.
W ten to 
sposób od
bywało się 
przechowy
wanie oraz 
suszenie 
odzieży.
Z czasem 
oddano dla 
dozoru wy
ższego - kie
rownictwa i 
ich gości - kabiny, każda z wanną i prysznicem. 
Było ich kilka, do których klucze posiadał pan Wła
dysław. On też zabezpieczał odzież ochronną, ka
ski i buty gumowe dla osób przyjeżdżających na 
kontrolę kopalni z Wyższego Urzędu Górniczego, 
Zjednoczenia Kopalnictwa Surowców Chemicz
nych w Warszawie, ministerstwa lub partii.

Jak wspomina pan Władysław Adamkiewicz, 
w 1960 roku odwiedził KiZPS i Kop. Piaseczno 
towarzysz Władysław Gomułka razem z delegacją 
partyjno-rządową Polski i Czechosłowacji. On to 
im w Piasecznie wydawał kaski na głowę oraz buty 
gumowe. Delegacja uczestniczyła przy rozruchu 

Otwarcie mostu kolejowego przez Wisłę w Nagnajowie 18.12. 1959 r.

koparki łańcuchowej DO-800 i pierwszego w peł
ni zmechanizowanego ciągu transportu zdejmowa
nia nakładu. Potem delegacja partyjno-rządowa z 
tow. Gomułką pociągiem ze stacji kolejowej w Pia
secznie, przez most na Wiśle udała się do Macho
wa. Cała trasa, którą przejeżdżali była wcześniej 
sprawdzona przez ochronę, a potem pilnowana do 
czasu zakończenia ich pobytu w KiZPS. W Ma
chowie delegacja uczestniczyła przy rozruchu za
kładu Przeróbki Siarki, a następnie brała udział w 

wiecu przy- 
jaźni Pol- 
sko-Cze- 
chosłowac- 
kiej, w hali 
Zakładu 
Machow
skiego, z 
załogą 
kombinatu.

Kopalnię 
Piaseczno 
odwiedzali 
różni ludzie 
z kręgów 
rządowych 

jak i partyj
nych. Byli 

między innymi Aleksander Zawadzki, Edward Gie
rek i inni. Wszyscy oni przed wejściem na teren 
wyrobiska kopalni pobierali z szatni kaski i buty 
gumowe, wydawane przez pana Adamkiewicza, 
gdyż wymagały tego warunki terenowe i przepisy 
górnicze. Gości było wielu z kraju i zagranicy. Prze
cież kopalnia Piaseczno w tych czasach była 
oczkiem w głowie całego kraju.

Na pytanie dziennikarza z gazety „Siarka”, 
czy myślał wcześniej, że na tej ziemi na której się 
urodził powstanie wielki ośrodek przemysłowy - 
kopalnia siarki? - odpowiedział: „nikt o tym nie 
myślał, nikt nawet nie przypuszczał. Tylko woda 
w studniach cuchnęła czasem zgniłymi jajami. Pan 
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hrabia Moszyński z Łoniwa kazał takie studnie za
sypywać. On wiedział jakie skarby kryły się w na
szej ziemi. Tam gdzie wybudowano kopalnię były 
jego dobra. Tam też miał stadninę koni, w której 
trzymał około trzysta pięknych jak marzenie wierz
chowców. Bogaty to był pan i dobry. Kiedy po 
pierwszej wojnie światowej wrócili z frontu miesz
kańcy tych wiosek jako inwalidzi, obdarował ich 
ziemią. Każdy z nich otrzymał na własność 5-6 
morgów. Pamiętam to, bo mieszkałem w Żurawi
cy, kilometr przez las do Piaseczna. Kiedy przy
stąpiono do bu
dowy kopalni 
musiano wysie
dlić i zabrać 
pola tym co tu 
mieszkali. Nie 
było ich tylu co 
w Machowie, 
zaledwie kilka
naście rodzin: 
Rutkowskich 
Karbulowiczów, 
Piskorów, Dy- 
busów,Święcic
kich, Abramczy- 
ków i innych, 
każdy z nich wy
brał ziemię. Nikt nie poszedł mieszkać w blokach. 
Przenieśli się do Żurawicy, Gołębiowa, Kleczano- 
wa. Wszyscy tam mają ziemię i swoje gospodar
stwo”. Tak zakończył swoją wypowiedź pan Wła
dysław Adamkiewicz.

Tymczasem szatnia po jej uruchomieniu słu
żyła również za miejsce wstępnych spotkań i ze
brań z załogą. Tu odbywały się akademie i uroczy
stości rocznicowe oraz okolicznościowe, masów
ki. Z braku niewystarczającej ilości ławek część 
załogi cały czas stała opierając się o ściany lub 
kucała wysłuchując mówców.
Nie zanotowano tego w kronice zakładowej, ale 

5

Budynek administracyjny Kopalni Piaseczno, 
w dali sztnia z łaźnią rok 1960.

dowiedziałem się po latach, że po oddaniu w Pia
secznie w 1960 roku biurowca, stołówki i łaźni z 
szatnią ktoś sprowadził księdza, który w niewiel
kiej asyście pracowników kopalni poświęcił tak 
biurowiec, jak też stołówkę i szatnię z łaźnią. Po
jawiły się potem na ścianach w stołówce i w szatni 
krzyże. Pamiętać należy, że był to, mimo pewnej 
odwilży politycznej, odważny krok. Parę lat póź
niej, z inicjatywy aktywu partyjnego kopalni, przy 
współudziale tarnobrzeskiej milicji, grupa robot
ników i pracowników - członków partii z kopalni 

i Tarnobrzega, 
w godzinach 
nocnych, doko
nała w Chodko- 
wie Nowym 
(parę kilome
trów od Piasecz
na) rozbiórki 
kaplicy, posta
wionej bez ze
zwolenia władz 
przez miejsco
wą ludność. W 
czasie rozbiórki 
doszło do bija

tyki i szarpaniny 
z miejscowymi 

kobietami, które broniły kaplicy. W całym tym zaj
ściu uczestniczyła milicja z psami. Było potem o 
tym głośno w całej okolicy. Obecnie, opodal tego 
miejsca, stoi ładny kościółek wybudowany przez 
miejscowych parafian, kiedy doszło do zmiany 
ustroju politycznego Polski. Przy wejściu do nie
go, na bocznej ścianie widnieje marmurowa tabli
ca z kamieniem węgielnym pod kościół w Chod- 
kowie Nowym, poświęconym w 1973 roku przez 
papieża Pawła VI. Jak z tego wynika już w 1973 
roku przewidywano tam budowę kościoła.
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11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

JAN LECHOŃ

PIŁSUDSKI
fragment

(...)
Wielkimi ulicami morze głów urasta 
I czujesz, że rozpękną ulice się miasta, 
Że Bogu się jak groźba położą przed tronem 

I krzykną wielką ciszą... lub głosów milionem. 
A teraz tylko czasem kobieta zapłacze -

Aż nagle na katedrze zagrali trębacze!! 
Mariackim zrazu cicho śpiewają kurantem, 
A później, później bielą, później amarantem, 
Później dzielą się bielą i krwią i szaleństwem, 
Wyrzucają z trąb radość i miłość 

z przekleństwem, 
I dławią się wzruszeniem, i płakać nie mogą, 
I nie chrypią, lecz sypią w tłum radosną trwogą- 
A ranek, mroźny ranek sypie w oczy świtem. 
A konie? Konie walą o ziemię kopytem. 
Konnica ma rabaty pełne galanterii. 
Lansjery-bohatery! Czołem kawalerii! 
Hej, kwiaty na armaty! Żołnierzom do dłoni! 
Katedra oszalała! Ze wszystkich sił dzwoni, 
Księża idą z katedry w czerwieni i złocie, 
Białe kwiaty padają pod stopy piechocie, 
Szeregi za szeregiem! Sztandary! Sztandary! 
A On mówić nie może! Mundur na nim szary.

Fotografia Józefa Piłsudskiego 
z listopada 1918 roku 
- ze zbiorów MHMT
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Z tarnobrzeskiego sztambucha

ADAM WÓJCIK

CZTERY PORY ROKU...
y/Kiedyśniegiem i mrozem zamęczona zima 

f^do mórz dalekich za góry odchodzi,
Bartosz swą zwycięską kosę w ręku trzyma, 
jakby chciał powiedzieć, że go nie obchodzi,

Że go nie^aj,
które ciei
bo choćl

*młH’ Bochni

wiosenne, *
L i* ŁIw net rozwinie,
Ł ' :ciąż tak promienne

* fgorącym zaginie...

I kiedy 
Avi si 
odmień,

ieszka na zawsze,

wo-złotawą ph

W końcu 'sieni w cztery świata strony 
porwie razem z liśćmi nawet i wspomnienia. 
Nie patrząc, że coś zniszczył — bezbarwny, szalony



Aleja grabowa w dzikowskim parku
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