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Drodzy DZIKOYIAnie !

Jest taki dzień — bardzo ciepły, choć grudniowy 
dzień — zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 
Dzień, w którym radość wita wszystkich, 
dzień, który już każdy z nas zna od kołyski....

Te słowa to tekst pięknej ballady nagranej kiedyś przez “Czerwone Gita
ry”. Piosenki, która opowiada o Wigilii świąt Bożego Narodzenia, o tym jedy
nym dniu w roku, w którym jesteśmy wszyscy (przynajmniej staramy się być) 
lepsi dla innych, wyrozumiali, tolerancyjni, zapominający o urazach, szla
chetniejsi niż jesteśmy. Nie wnikam tu w treści religijne, jakie niosą z sobą te 
najbardziej chyba przez Polaków łubiane święta. To ich wyjątkowość, nie 
tylko religijna, decyduje o naszych zachowaniach. A gdyby jednak — mimo 
wszystko — spróbować naszą świąteczną wyjątkowość przenieść w zwyczajne 
dni? Że co, że się nie da? Że święta różnią się wyjątkowością właśnie od tych 
szarych, a pozostałych w roku 363 dni? Hm...

Mija rok... Nie, nie będę już cytował kolejnej ballady “Czerwonych Gi
tar ”, ale — wbrew niej właśnie — nie był on wcale ani łatwy, ani tak dobry...

Ze świata nie zabrakło wieści o dramatycznych wydarzeniach — wojnach 
na Bałkanach i w Czeczenii, o licznych ofiarach powodzi i huraganów. W 
naszym kraju zaś społeczeństwo nadal biedniało, coraz bardziej bezradna 
wobec bezprawia jest policja, coraz bardziej kuriozalne wyroki ferowały sądy, 
ponoć niezawisłe...

Wielkie wydarzenie dla Polski i Tarnobrzega jakim była czerwcowa piel
grzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, owo wielkie przeżycie dla milionów Po
laków, niewiele niestety zmieniło... Zgadzamy się z naszym Wielkim Roda
kiem, ale postępujemy wedle hasła W. Młynarskiego — “róbmy swoje”.... Gdzie 
tu sens, gdzie logika?

Przed nami nowy rok — tym razem dość niezwykły, bo 2000-ny. Niezwykły 
jednak tylko “cyfrowo” bo przecież —wbrew powszechnemu mniemaniu — 
ani to początek nowego stulecia (wiek XXI rozpocznie się 1 stycznia 2001 
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roku), a poza tym — jakby na przekór sylwestrowo-noworocznym toastom — 
nie czeka nas w nim radykalna zmiana na lepsze. Niewiele bowiem wskazuje 
na to, by ludzie stali się lepsi, a kraj i miasto — zamożniejsze... Ipewnie dalej 
będą nas gnębić te same lub podobne problemy. Czy jest zatem jakakolwiek 
nadzieja? Ależ oczywiście — jest! Tkwi — o paradoksie! — w nas samych, w 
życzeniach, jakie wypowiadamy łamiąc w wigilijny wieczór opłatek, czy wy
pijając szampana w sylwestrową noc. I choć powtarza się to nad Wisłą od 
tysiąca łat, choć nieraz niewiele potem z tego wynika, warto mieć przecież 
nadzieję, bo jest ona — mimo wszystko — bodźcem postępu.

My chcielibyśmy, by było mądrzej. Stare porzekadło powiada, że lepiej z 
mądrym zgubić, niż z kimś innym znaleźć. Mądrzej — to nie znaczy strasznie 
poważnie. Bo jak w staropolskiej pastorałce “Gdy się wszyscy nacieszyli” — 
kiedy z Betlejem wracali pastuszkowie

“śpiewają, krzykają
kto jak umie grają
na skrzypkach, na basach,
głośno wiwatują
aż echo wtóruje
po polach, po lasach
glo, glo, gloryja 
jak się to wineczko 
wypija...!
GLORYJA !!!

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM DZIKOVII 
PIĘKNYCH. RADOSNYCH ŚWIĄ T BOŻEGO NARODZENIA 

ORAZ DOBREGO ROKU 2000 
KOŃCZĄCEGO WIEK DWUDZIESTY

ŻYCZY
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ

TARNOBRZEGA
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MICHAŁ MARCZAK

WILIJA W TARNOBRZESKIEM

Okres świąt Bożego Narodzenia jest po
wszechnie uważany za najmilszy i taki ja
kiś rodzinny, swojski. Ludzie mają wtedy 
najwięcej czasu, mogą go najłatwiej i naj
piękniej wyzyskać. Jeszcze jako poganie oj
cowie nasi o tej porze, na którą właśnie przy
pada zimowe przesilenie, obchodzili wiel
kie uroczystości, połączone z wielu obrzę
dami i wierzeniami.

Po przyjęciu chrześcijaństwa nie mogli 
od razu wyrzec się i zapomnieć dawnych na- 
wyknień i zwyczajów, toteż chętnie docze
pili je do nowych pojęć i zasad chrześcijań
skich. Jeszcze do dziś dnia w wielu okoli
cach Polski zwyczaje i wierzenia, związane 
z okresem tych świąt, zwanych “godami” 
lub “świętami godniemi”, mocno trącą X- 
tym i XI-tym wiekiem, czego się jednak 
wcale wstydzić nie potrzebujemy, bo i inne 
oświeceńsze od nas narody mają podobne 
wierzenia i zwyczaje, lubo do innych przy
wiązane okoliczności. Im bliżej miast i w 
samych miastach większych, tradycje te są 
coraz uboższe, a nawet ich zgoła nie ma, 
ludzie tam bowiem często bez duszy, serca 
i wiary, ot takie błyszczące i mądrze (a może 
tylko systematycznie) obracające się i pra
cujące maszyny!

Zobaczmy więc, jak wyglądają święta 
Bożego Narodzenia u naszego ludu w po
wiecie tarnobrzeskim, a specjalnie wilja, 
którą zaobserwowała młodzież szkolna.

Są tylko dwa dni powszednie w roku o 
znaczeniu dla ludzi nie mniejszym bodaj od 
świąt, które poprzedzają. Jednym jest wil

ja, drugim Wielki Piątek. We wilję, w nie
których rodzinach przez cały dzień aż do 
wieczora poszczą (Tarnobrzeg), nie jedząc 
żadnej potrawy, poprzestając na pieczonych 
ziemniakach, chlebie i śledziach, gdzienie
gdzie poprzestająaż do wieczora na samym 
postnym śniadaniu (Chmielów, Mokrzy- 
szów), w innych rodzinach wcale aż do wie
czora nic nie jedzą (Chmielów), młodsze 
pokolenia powstrzymują się tylko od spo
żywania nabiału (tamże).Oczywiście od 
wczesnego rana cały dom wre od krzątania 
się i robót przygotowawczych do wilji i 
dwóch świąt następnych. Kobiety gotują i 
pieką, co im tym łatwiej przychodzi, że dzie
ci nie zawadzają, wiedząc dobrze, że gdyby 
w tym dniu od zniecierpliwionej i zagnie
wanej mamusi otrzymały karę, jużby się rok 
nie rozstawały z rózgą czy pięścią.

Wszelkie odwiedziny w takim dniu są nie 
na miejscu, każdy bowiem zajęty i niema 
czasu na pogadankę. Chłopi przed wojną 
zajrzeli na chwilę do karczmy na kieliszek, 
bo im podpłomyk ze śledziem bardzo gar
dła wysuszał i budził pragnienie, nieraz zaś 
sam usłużny Żydek wpadł do chaty z flasz
czyną, wiedząc, że będzie podwójnie mile 
widziany, raz ze względu na poczęstunek, a 
po wtóre na starodawne i powszechne wie
rzenie, że jego odwiedziny szczęście na cały 
rok przynoszą. Gorzej bywa z “proszalny- 
mi” dziadkami, którzy przecież i we wilję 
coś zjeść radzi - choćby kawałek podpło
myka nawet bez śledzia — i na święta coś 
chcieliby uzbierać, lecz niestety, co do ich
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© BZKOYIA
odwiedzin wręcz odmienna panuje wróżba. 
To też takiemu niepożądanemu żebrakowi 
każdy prędko daje co może i wyprawia z 
domu, nie czekając nawet na podziękowa
nie i zmówienia pacierza, od czego zresztą 
dzisiejsi dziadkowie zupełnie odwykli. W 
niektórych rodzinach uważają za złowróżb
ne przyjście żebraka dopiero wieczór, gdy 
domownicy zasiądą do stołu.

W niektórych miejscowościach za złą na 
następny rok wróżbę uważane jest przyby
cie niekoniecznie nawet żebraka, lecz w 
ogóle chłopa lub baby (Tarnobrzeg), gdzie 
indziej znowu wierzenie to wiąże się z ko
bietą (Chmielów).

Dzień wilijny jest dla dorastającej mło
dzieży bardzo ważny na przyszłość. Wszak 
każdy w swoich latach młodzieniec lub 
dziewczyna myśli, lub myśleć poczyna o że
niaczce, na którą tak często wypada parę lat 
czekać. A nuż się uda w nadchodzącym oże
nić roku! I wilja pokaże. A więc dziewczę
ta, nosząc polana do kuchni, wcale przy bra
niu drzewa nie liczą, aż dopiero w kuchni, 
wtedy parzysta liczba polan wróży bezwa
runkowe zamążpójście w nowym roku (Tar
nobrzeg, Mokrzyszów, Miechocin, Chmie
lów, Turbia, Wrzawy). Wieczorem liczą 
kołki względnie sztachety w płocie i ich pa
rzystość czy nieparzystość podobną stano
wi wróżbę co polana. Po spożyciu wilji, wie
czorem Stróżą jabłka i skórki rzucają lewą 
ręką poza siebie na nakreślone litery lub 
cyfry, oznaczające chłopców, na którą lite
rę czy cyfrę łupina upadnie, ten będzie przy
szłym wybranym (Chmielów). Parobczaki 
również liczą kołki w płocie (Gorzyce), na 
noc zaś kładą pod swoją poduszkę kawałek 
pozostawiony od wilji bułki w tym przeko
naniu, że sen w noc wilijnąz wszelką pew
nością się sprawdzi (Chmielów).

Podczas gdy poważniejsza młodzież już 
to zajęta pomaganiem w domu lub serco
wymi wróżbami, gołowąsy ubierają drzew

ka wilijne, które w ostatnich latach coraz 
więcej w miasteczkach i wsiach podmiej
skich wchodzą w zwyczaj. Zaznaczyć tu 
trzeba, że zwyczaj ten tak wdzięczny i dla 
dziatwy tak miły, jest zapożyczony od Niem
ców i do naszego kraju wprowadziła go hr. 
Potocka z Krzeszowic przed 80-ciu laty. 
Drzewko takie ubierają u nas w różne wy- 
strzyganki, bańki itp. świecidełka, na któ
rych Żydzi i Niemcy zarabiają setki milio
nów, bo to prawie wszystko wyrób niemiec
ki i dopiero w ostatnim roku zaczęto i w Pol
sce drobiazgi takie fabrykować, ale dostać 
je trudno u Żydków, którzy sprowadzają tyl
ko to, co Niemiec sfabrykował, gdyż prze
mysł polski jest dla nich “trefny”. Tu i ów
dzie zaczynają kłaść pod drzewko różne 
upominki, jako dar na “gwiazdkę” od anioł
ka (Tarnobrzeg). Gospodarze przez cały ten 
czas lub wieczorem obwiązują powrósłami 
drzewa owocowe, aby w przyszłym roku 
dobrze obrodziły (Sokolniki, Wrzawy, Tur
bia).

Pod wieczór, gdy już przygotowania do 
uczty wilijnej w przeważnej mierze postą
piły, ustawiają mężczyźni w każdym kącie 
izby po snopku zboża pszenicy, żyta, jęcz
mienia i owsa (Tarnobrzeg, Gorzyce), gdzie
niegdzie czynią to dopiero, gdy się pierw
sza na niebie ukaże gwiazda. Następnie pod 
stół kładą siano, aby w następnym roku mógł 
być obfity jego zbiór (Chmielów), stół na
krywają obrusem, pod który również kładą 
siano na pamiątkę, że się Pan Jezus na sia
nie urodził (Tarnobrzeg, Mokrzyszów, 
Chmielów, Gorzyce), na obrusie kładzie się 
bochenek chleba i opłatki (Wrzawy).

Porą zasiadania do wilji, nazywamy już 
to obiadem, już to “pośniakiem” (Chmie
lów), jest przeważnie godzina 6-7-ma wie
czór, wtedy bowiem ze wszystkimi przygo
towaniami i robotami zdołano się już upo
rać. Jednak w niektórych miejscowościach 
(Tarnobrzeg, Miechocin, Chmielów, Sokol
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niki, Wrzawy) wiele rodzin obrało za wła
ściwy moment chwilę ukazania się pierw
szej gwiazdy na niebie.

Przed ucztą wilijną we wszystkich nie
mal wsiach łamie się opłatkiem i za wzo
rem inteligencji składa sobie wzajemne ży
czenia, poczym członkowie rodziny zasia
dają do stołu. Ilość, rodzaj potraw, następ
stwo w ich podawaniu, są różne we wszyst
kich miejscowościach i to także zależne od 
sąsiedztwa miasteczek. Najprostsza i we
dług starodawnego zwyczaju wilja składa 
się z barszczu, kapusty, kaszy, klusek i pie
rogów (Wrzawy), albo kapusty, kaszy, klu
sek i pierogów, ziemniaków, kaszy, fasoli i 
pierogów (Sokolniki). Ilość potraw zwięk
sza się także przez podawanie kilku rodzaj i 
kaszy, czy pierogów. Już dużo więcej sutą i 
urozmaiconą jest wilija, złożona z barszczu, 
kapusty, kaszy, gołąbków, suszonych owo
ców (kompotu) i kutii (Mokrzyszów). Sta
rodawne wilije chłopskie nie znały ryb. 
Obecnie jednak w wielu wioskach za przy
kładem inteligencji i mieszczan ludność 
usilnie zabiega, by mieć do wilji rybę, choć
by nawet niewybredną. Menu wilijne skła
da się wtedy zwykle z: a) ryb, suszonych 
owoców, pierogów, kutii, albo b) ziemnia
ków, kapusty, pierogów, “suszu” czyli su
szonych owoców (kompotu), ryb, fasoli i 
kaszy (Chmielów), czy wreszcie c) ryb, 
barszczu, kapusty z grzybami, ziemniaków 
i suszu (Tarnobrzeg), d) suta wilja składa 
się nawet z dwu gatunków ryb, barszczu, 
kapusty, fasoli, pierożków, suszu i różnych 
gatunków kasz (Turbia). Bardzo przeciętna 
wilja z dołączeniem ryb zwykła się składać 
z barszczu z uszkami, pierogów, ryb i stru- 
dla. Jest to wilja przeciętnej rodziny urzęd
niczej w miasteczkach. Niektóre rodziny 
kładą swoim członkom za surowy obowią
zek, aby każdy jadł każdą potrawę (Mokrzy
szów). Pozostałe po wilji potrawy dają kro

wom do zjedzenia (Gorzyce), albo też w 
ogóle zwierzętom domowym (Tarnobrzeg, 
Mokrzyszów).

Kiedy wreszcie wstaną od stołu, w cha
tach, w których został wprowadzony zwy
czaj urządzania drzewka, cała rodzina zbie
ra się koło choinki i spędza resztę wieczoru 
na śpiewaniu kolęd.

Jak poprzednio wspomniałem, w ciągu 
dnia wszelkie odwiedziny są niepożądane, 
z wyjątkiem przybycia Żyda, i w ogóle źle 
widziane. Natomiast wieczorem po spoży
ciu obiadu wilijnego w niektórych wsiach 
odwiedzają się krewni (Sokolniki), nieraz 
nawet umyślnie się zapraszają, tak że czę
stokroć cała noc minie na takich wizytach 
(Chmielów). Jak w całej niemal Polsce, tak 
i w wielu wsiach tutejszego powiatu utrzy
muje się wrażenie, że w noc wilijną bydło 
domowe rozmawia między sobą ludzkim 
głosem, a w Tarnobrzegu twierdzą, że dzie
je się to w czasie “paserki”. Epilogiem dnia 
tego jest po kościołach tzw. “pasterka”, na 
którą się chętnie wszyscy udają, z wyjątkiem 
starców. W niektórych wioskach młodzież 
gromadzi się w jednej chacie, aby razem 
gremialnie pójść do kościoła na północne 
nabożeństwo.

Tak się pokrótce przedstawia wilja u lud
ności w tarnobrzeskim. Opis ten nie rości 
sobie pretensji do dokładności, gdyż, jak to 
na wstępie zaznaczyłem - opiera się na na
iwnym i krótkim przedstawieniu przez 
chłopców w wieku do lat 12 i to zaledwie z 
kilkunastu miejscowości.

Michał Marczak

Cały tekst pochodzi z trzech numerów 
(7,9,11) czasopisma “Obywatel” z roku 
1922. Traktując to opracowanie jako źró
dło, zachowana została oryginalna ortogra
fia oraz interpunkcja. Ten ciekawy tekst M. 
Marczaka przekazał nam Piotr Duma.
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JAN RAWSKI

TRADYCJE I OBYCZAJE GÓRNICZE

Dzień 4 grudnia zapisał się mocno nie 
tylko w pamięci samych górników, ale ca
łych rodzin górniczych i wszystkich miesz
kańców miasta czy osiedla. Dzień ten był 
wolny od pracy. Od wieków górnicy zbie
rali się na dziedzińcu kopalni. Najpierw 
czwórkami ustawiali się rębacze, trzyma
jąc na ramionach kilofki. Za nimi postę
powali młodzi rębacze czy ładowacze, któ
rzy mieli tego dnia dostąpić zaszczytu 
wyzwolin i złożyć uroczystą przysięgę. Na 
końcu stali w ordynku wszyscy niewykwa
lifikowani robotnicy. Na czele pochodu 
kroczyła orkiestra kopalniana. W takt or
kiestry cała załoga ze sztandarem niesio- 
nym przez wybranego rębacza szła do ko
ścioła. Następnie, na placu przed kopal
nią odbywała się uroczystość nadawania 
stopni rębaczom, wysłużonym młodym 
górnikom. Ceremonia ta polegała na przy
pięciu jeszcze jednego guzika na kołnie
rzu i opasaniu kandydata skórą górniczą. 
Potem następował poczęstunek i zabawa 
przy dźwiękach orkiestry kopalnianej.

Górnictwo siarkowe ma również bogate 
tradycje, sięgające początków XV wieku, 
wzorowane na górnictwie solnym.

Pracownicy Tarnobrzeskiego Zagłębia 
Siarkowego kontynuują te tradycje, które 
przenieśli, jako kadra górnicza i technicz
na, z górnictwa węglowego. Stąd, z okazji 
patronki górników św. Barbary urządzane 
są okolicznościowe akademie na wydzia
łach, połączone z wręczaniem odznaczeń 
i wyróżnień zasłużonym pracownikom 
oraz nadawaniem stopni górniczych. Dy

rekcja zakładu macierzystego urządza od
rębną akademię dla zaproszonych pracow
ników jak i gości, nieraz połączoną z po
częstunkiem górniczym. Zabawy tanecz
ne z tej okazji odbywają się jednak w so
botę ze względów czysto praktycznych. 
Zazwyczaj małżonki górników pracując w 
innych zakładach nie mają dnia wolnego. 
Z czasem przesunięto zabawy na okres 
przedad wento wy, podobnie jak i tak zwa
ne “karczmy piwne” panów i pań.

Pierwszą “karczmę piwną” wyłącznie 
dla mężczyzn, zorganizowali 6 grudnia 
1972 roku członkowie Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Górnictwa z 
KiZPS “Siarkopol” w Tarnobrzegu oraz 
Kopalni Siarki w Piasecznie. Inicjatorami 
wprowadzenia tego obyczaju byli mgr inż. 
Kazimierz Orzechowski, mgr inż. Jan Si
kora, mgr inż. Stanisław Dźwigała, mgr 
inż. Tadeusz Szyperko, mgr inż. Tadeusz 
Cieliński i kilku innych. Zaprosili na tę po 
raz pierwszy organizowaną u nas ceremo
nię pracowników naukowych z AGH, w 
osobach prof. mgr inż. Adama Trembec
kiego, mgr inż. Witolda Żabickiego oraz 
dyrektora KiZPS mgr Eugeniusza Gutma- 
na, zawiadowcę Kopalni Siarki “Piasecz
no” mgr inż. Józefa Warzyboka. Stanowi
li oni razem z przedstawicielami Urzędu 
Górniczego w Kielcach “Wysokie Prezy
dium” Karczmy, przy czym prof. Adam 
Trembecki, wielki gawędziarz i bajarz zo
stał wybrany “Prezesem”. Biesiadujących 
przy stołach podzielono na “tablice” czyli 
strony lewą i prawą, w których każda “ta-
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® DZIWU

Prezydium Karczmy Piwnej 6 grudnia 1972 r.
Od lewej: dyrektor KiZPS E. Gutman, przedstawiciele Urzędu Górniczego 
A. Trembecki, Witold Żabicki, przedstawiciel Urzędu Górniczego, Zawia

dowca Kopalni Piaseczno Józef Warzybok

blica” miała własnego “kontrapunkta” — 
czyli reprezentanta oraz kantora do pro
wadzenia śpiewów.

Mgr inż. A.Trembecki jako “Prezes 
karczmy” 
przedstawił 
po raz pierw
szy zgroma
dzonym tra
dycje górni
cze jakie na 
przestrzeni 
wieków 
utrwaliły się 
tak w górnic
twie węglo
wym jak i 
solnym. 
Opowiadał, 
że stan górni
czy w Polsce 
ma piękne, 
bogate trady
cje. Specyficzne, przyrodnicze i technicz
ne warunki pracy, wewnętrzna zwartość i 
solidność górniczych załóg ukształtowa
na między innymi przez znaczny stopień 
zagrożenia, szczególna dyscyplina górni
cza, a zarazem silne poczucie tradycji i 
dumy zawodowej sprawiają, że zawsze i 
wszędzie górnictwo rządziło się własny
mi zwyczajami i własnym, odrębnym pra
wem.

Wiele żywych w naszym stuleciu tra
dycji górnictwa, ma sędziwy rodowód. 
Niektóre z nich korzeniami tkwią we 
wczesnym średniowieczu, wyrosłe z praw, 
które wówczas rządziły społecznością gór
niczą. Górnicy musieli łączyć się w gru
py, aby podołać ciężkiej pracy i uchronić 
się od związanych z nią niebezpieczeństw. 
Grupy te obowiązywała w czasie pracy 
surowa dyscyplina. Górnikom nie wolno 
było wyjechać czy wyjść na powierzch
nię, dopóki nie zmienił go towarzysz obej

mujący jego stanowisko. Nie wolno mu 
było po sygnale górniczego dzwonu, przed 
rozpoczęciem szychty pić wina czy piwa. 
Nie wolno było w czasie wykonywania za

wodu prze
klinać, zło
rzeczyć, a 
nawet głośno 
mówić. Kon
trola nad po
stępowaniem 
górników 
rozciągała 
się także na 
ich życie 
poza godzi
nami pracy. 
Na przykład 
właściciele 
karczem w 
Tarnowskich 
Górach byli 
zobowiązani 

przez zarząd miasta do pilnowania, aby 
górnicy nie nadużywali napojów alkoho
lowych i nie bawili się zbyt głośno. Prze
strzegano przy tym, aby górnik nie robił 
długów; przy tygodniowej wypłacie potrą
cano wszelkie należności u kupców i in
nych wierzycieli. Wykroczenia przeciwko 
tym rygorystycznym obyczajom rozpatry
wał specjalny górniczy sąd żupniczy.

Kandydat do stanu górniczego musiał 
mieć ukończone 15 lat, aby mógł praco
wać pod ziemią. Nauki pobierał od górni
ków, przy których poznawał czynności 
górnicze. Jeżeli dyrekcja uznała go za do
statecznie przeszkolonego otrzymywał ty
tuł “gómiczka”. Następnie przez dwa lata 
musiał pracować jako czeladnik i uczest
niczyć przy wszystkich pracach i trudnych 
akcjach. Gdy to wszystko poznał mógł sta
rać się o stopień górnika. W tym celu skła
dał prośbę do dyrekcji, która po stwierdze
niu, że jest odpowiednio przygotowany i 
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(pióropusz). Wspólnym elementem dla 
wszystkich jest emblemat górniczy — młot
ki. Czako upiększa się piórami w różnych 
kolorach, w zależności od stopnia i funk
cji. I tak: czerwone pióropusze mają człon
kowie orkiestry górniczej i zespołów, czar
ne - górnicy pracujący fizycznie, zielone - 
naukowcy, generalicja górnicza od dyrek
tora generalnego począwszy, białe - do
zór górniczy.

Dystynkcje na barcie, kołpaku i ręka
wach kitli-bluz 
oznaczają stopień 
w hierarchii górni
czej. Kolejność 
stopni określona 
jest przy pomocy 
rozetek (gwoź
dzi). Jedna rozeta
— III stopień, dwie
— II stopień, trzy — 
I stopień. Oprócz 
gwoździ stosuje 
się także paski: 
1 pasek — aspi
rant górniczy, 
ząbki — technik 
górniczy, ząbki 
i 1 pasek — inży
nier górniczy, 
ząbki i 2 paski — 
dyrektor górniczy, wężyk — generalicja 
górnicza. Dyrektorzy generalni mają na 
spodniach lampasy. Kiedyś górnicy posia
dali przywilej noszenia białej broni. Stąd 
też wywodzi się honorowe nadawanie 
szpad górniczych.

Wracając do pierwszej “karczmy 
piwnej” zorganizowanej w kawiarni zam
kowej w Baranowie Sandomierskim, im
preza ta była dla nas, biorących w niej 
udział po raz pierwszy, karczmą wzorco
wą. Na niej to zetknęliśmy się z takimi 
terminami jak: “prezes”, “Wysokie Prezy
dium Karczmy”, w skład którego wcho

Karczma Piwna w sali Młodzieżowego Domu Kultury 
w Tarnobrzegu w roku 1978.

Widok na salę od strony Wysokiego Prezydium. 
Moment przekazywania Sztandaru. 

Orkiestra grnicza na balkonie.

dziły osoby najbardziej dostojne (uzgad
niane wcześniej z kandydatami przez or
ganizatorów), jak naczelny dyrektor przed
siębiorstwa, jego zastępcy lub kierowni
cy wydziałów oraz zaproszeni goście. Naj
ważniejszymi osobami w “karczmie” są: 
“prezes” i “kontrapunkci”. Oni to bowiem 
wtajemniczeni są w cały program impre
zy, a głównie “prezes”, który czuwa nad 
sprawnym przebiegiem spotkania. Musi to 
być osoba elokwentna, z dużym poczu

ciem humoru, 
dowcipna, która 
wraz z kontra
punktami bawić 
ma biesiadników. 
“Kontrapunkci” 
mają do pomocy 
“kantorów”, któ
rzy na życzenie 
“prezesa” dyrygu- 
ją śpiewem “ta
blic”. Wszyscy w 

czasie trwania 
“karczmy” mu
szą być podpo- 
rządkowani 
“Prezesowi” i 
spełniać jego 
polecenia, do 
czasu odwoła

nia Prezydium, co dzieje się pod koniec 
spotkania.

Na tej pierwszej “karczmie piwnej” 
nie było ceremonii przekazywania insy
gniów górniczych, jak płonących kagan
ków i sztandaru górniczego przez stare 
strzechy (starych górników), (młodym li
som), młodym górnikom czy też “skoku 
przez skórę” młodych gwarków czyli 
przyjmowania ich do stanu górniczego 
przez starszyznę górniczą. Nie było też 
wówczas uroczystości nadawania star- 
szyźnie górniczej orderów “Starej Strze
chy” oraz “Imion piwnych”, jak też przy- 
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po złożeniu przez zainteresowanego przy
sięgi, pasowała go na majstra. Tym samym 
wpisany został na listę górników (ręba
czy), co było równoznaczne z dużym 
awansem społecznym i podwyższeniem 
zarobków. Początkowo wszyscy górnicy 
nosili stroje zwyczajne, proste, służące do 
pracy. Najstarszy strój to kurtka, skóra i 
kaptur. Ponadto każdy górnik miał przy so
bie kaganek i dwa górnicze młoty (żelaz
ko i perlik), którymi wrębywał się w ścia
nę.

W XVII 
i XVIII wieku 
zaczęto wyróż
niać urzędników 
górniczych. Ich 
mundury krojem 
przypominały 
ubiory wojsko
we, zawierały 
jednak elementy 
będące pozosta
łością z górni
czych ubiorów 
roboczych.

Jak wygląda 
dzisiejszy strój 
galowy? Składają 
się nań: kurtka 
(kitel), spodnie, kołpak (czako) z pióro
puszem. Dzisiejsza kurtka to marynarka z 
pelerynką okrywająca ramiona i plecy, z 
naramiennikami zakończonymi frędzlami. 
Kurtka zawsze była najważniejszą częścią 
munduru i zawierała elementy dawnych 
strojów roboczych. Ozdobna część pele
rynki była kiedyś bardzo ważnym elemen
tem stroju i to wcale nie dekoracyjnym. 
Szyta była ze skóry, posiadała kaptur. 
Chroniła płócienną kurtkę przed zamok
nięciem, osłaniała głowę. Guziki po bo
kach kurtki miały przypominać czasy, kie
dy do niej przypinało się fartuch skórzany 
bardzo przydatny górnikom. W fartuchu 

Wręczanie zasłużonym górnikom „ Stare strzechy ” szpad 
górniczych.

Stoją od lewej: Jan Klimek, Tadeusz Gąsiorek, Wojciech 
Kaczor, Grzegorz Kicak, Czesław Klecha, Jan Rubastka

tym nosiło się urobek, siadało na nim pod
czas posiłków. Naramienniki, na których 
dzisiaj znajdują się stopnie górnicze — peł
niły rolę amortyzatorów. Wypchane sia
nem lub trawą morską osłaniały ramiona i 
boki górnika w czasie spuszczania się na 
linie do szybu. Większość ówczesnych ko
palń była mokra. Skórzane frędzle na koń
cach naramienników zbierały wodę, któ
rą łatwo było strząsnąć. Guziki umiesz
czone w dolnej części rękawa kurtki w 

stroju roboczym 
pozwalały na 
szczelne osło
nięcie rąk.

Bardzo 
ważnym ele
mentem stroju 
był kołpak. Pier- 
wotnie był on 
kapturem połą
czonym z pele
rynką. Miał nie 
tylko chronić 
głowę od spada
jących odłam

ków skalnych i 
wody. Z biegiem 
czasu utwardzono 
go trawą morską i 

wymodelowano na kształt stojaka. Nazwa 
”kołpak” pochodzi od tatarskiego “kal- 
pak”, co oznacza wysoką czapkę z futra 
jagnięcia. Takie czapy zaczęli używać gór
nicy złotoryj scy podobno po bitwie pod 
Legnicą w 1241 roku, gdy straciwszy w 
walkach ’/ swych towarzyszy (tj. około 
500 ludzi) bronili się przez dłuższy czas 
przed grasującymi watahami tatarskich 
maruderów.

Później przekonali się, że właśnie ta
kie nakrycia głowy doskonale sprawdza
ły się w kopalnianych warunkach i były 
świetną ochroną. Dzisiejszy kołpak to po
łączenie hełmu i wysokiej części kaptura
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znawania szczególnie zasłużonym hono
rowych szpad górniczych.

Ta część obrzędów górniczych była 
stopniowo wdrażana i włączana do pro
gramu “karczmy” dopiero w następnych 
latach.

Kiedy ilość chętnych do uczestnictwa 
w imprezie zwiększyła się, musiano szu
kać większych lokali, aby zaspokoić po
trzeby. Już następną “karczmę piwną” 
urządzono w sali Młodzieżowego Domu 
Kultury w Tarnobrzegu.

Postanowiono też włączyć do progra
mu młodzież z Zespołu Szkół Górniczych 
w Tarnobrzegu, ubierając ją w stare stroje 
górnicze i włączając do pochodu górni
czego. Aleja Niepodległości była miej
scem zebrania i tworzenia pochodu. Na 
czele kroczyła orkiestra “Siarkopolu”, gra
jąc piosenki górnicze, a za nią jechały 
bryczki ze starszyzną górniczą i gośćmi, 
następnie konny wóz na którym siedzieli 
na beczkach z piwem “Lis Major” w oto
czeniu “lisów” w strojach górniczych, a 
za nimi szli górnicy w strojach galowych 
- uczestnicy “karczmy piwnej” Po bokach 
pochodu maszerowali młodzi gwarkowie 
z Zespołu Szkół Górniczych, niosąc pło
nące pochodnie. Pochód przemaszerował 
ulicami miasta pod Urząd Miasta, gdzie 
zatrzymał się, a prezydent miasta przeka
zał “Lisowi Majorowi” symboliczne klu
cze do grodu, który odbierając je dzięko
wał i wypijał z nim i rajcami lampkę grza
nego wina oraz zapraszał do udziału w 
“Karczmie piwnej”. Prezydent wsiadał do 
jednej z bryczek ze starszyzną i pochód 
przy dźwiękach orkiestry ruszał w stronę 
lokalu gdzie zorganizowano “Karczmę 
piwną”. Po drodze zatrzymywał się jesz
cze pod figurą św. Barbary (przy szpita
lu), przy której górnicy składali kwiaty i 

zapalali znicze, po czym, przed lokalem, 
w którym się bawiono, rozwiązywano 
pochód. Początkowo panie z Zakładów 
Górniczych nie uczestniczyły w naszym 
pochodzie idąc bokiem, lub jedynie ob
serwowały go stojąc na chodnikach. Do 
środka lokalu pań nie wpuszczano.

Od 1974 roku panie urządzają sobie 
spotkanie w Tapimie, gdzie przygotowu
ją oddzielnie program, który nazwały 
“Karczmą piwną pań” lub ironicznie 
“Combrem babskim”. Główną inicjator
ką była członkini Zarządu Oddziału SiTG 
w Tarnobrzegu, p. mgr inż. Hanna Smusz- 
kiewicz, bardzo energiczna i przedsiębior
cza osoba, pełna osobistego wdzięku i 
humoru, wyjątkowo kontaktowa, która to 
zebrała wokół siebie grono pań z KiZPS 
jak i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. 
Panowie po zakończeniu swojej “Karcz
my piwnej” przychodzą do Tapimy na za
bawę pań, przekupując je kwiatami lub 
szampanem, później bawią się wspólnie 
tańcząc przy dźwiękach orkiestry do póź
nych godzin nocnych.

Od 1998 roku przekazywanie przez 
prezydenta kluczy miasta “Lis Majorowi”, 
insygniów górniczych oraz “skok przez 
skórę” poszerzono o fajerwerki i udostęp
niono ogółowi mieszkańców, urządzając 
je na nowej płycie rynku.

Mimo ciężkiej sytuacji kraju, w tym 
Zagłębia Siarkowego, z uwagi na trudno
ści zbytu siarki, tradycje górnicze utrzy
mują się i cieszą dużym uznaniem wśród 
mieszkańców, władz miejskich i powia
towych, dzięki działalności ludzi skupio
nych w SiTG,

PS.
W artykule wykorzystano opracowanie 

T. Woj teczki o tradycjach i obyczajach gór
niczego stanu, zamieszczone w “Siarce”.
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Zabytki i tradycje Tarnobrzega

ADAM WÓJCIK

ZAMEK W DZIKOWIE

Kiedy przychodzi wymienić zabytki nasze
go miasta, na pierwszym miejscu mówić wy
pada o zamku w Dzikowie. Nie tylko dlate
go, że jest “starożytną” siedzibą zasłużonego 
rodu polskiego, lecz tak naprawdę stanowił o 
“zaistnieniu” Tarnobrzega w końcu XVI wie
ku, a w stuleciach następnych ludzie w nim 
mieszkający decydowali o losach miasta i tej 
ziemi.

Co ciekawe - mimo, iż nad dawną wiśla
ną skarpą wznosi się od blisko pięciuset lat, 
mimo wysokiej pozycji Tarnowskich wśród 
najpierwszych rodów polskich, niebanalnej 
historii, postaci historycznych jakie przewi
nęły się przez jego komnaty, wreszcie mimo 
sławy kolekcji dzikowskiej jaka w jego mu- 
rach została zgromadzona - zamek w Dziko
wie jest mało znaną rezydencją, wpisaną do 
rejestru zabytków dopiero w roku 1984.

Miejsce, w którym dziś wznosi się zamek 
i przylegający doń park z pozostałymi budow
lami było zamieszkałe przez ludzi co najmniej 
od schyłku starożytności i początków średnio
wiecza. Osadnictwu sprzyjało dogodne poło
żenie terenu (skraj Puszczy Sandomierskiej, 
wysoka skarpa nad Wisłą - doskonała dla za
pewnienia bezpieczeństwa). W pobliżu był też 
wiślany bród, co zadecydowało w czasach 
Kazimierza Wielkiego (lub nieco później) o 
wzniesieniu na cyplu nadwiślańskiej skarpy 
dworu wieżowego. Owa budowla wzniesio
na z kamienia i cegły na planie prostokąta, 

posiadała kilka kondygnacji o drewnianych 
stropach, w każdej z nich po 2-3 komnaty. 
Dookoła owego pierwszego, dzikowskiego 
dworu stały pewnie jakieś drewniane zabu
dowania gospodarcze, otoczone drewniano- 
ziemnymi umocnieniami obronnymi. Tak 
ukształtowane “fortalicjum” dzikowskie, 
określane też w dokumentach mianem “cu- 
rii” przetrwało aż do I połowy XVII wieku. 
Nie wiemy kto był właścicielem pierwszego 
dworu dzikowskiego, ale w początkach XVI 
w. należał on do Toporczyków z Ossolina 
(później znanych jako Ossolińscy). Jeden z 
nich, Andrzej, odsprzedał Dzików Janowi 
Spytkowi Tarnowskiemu w roku 1522 i od 
tej pory zamek należy do Leliwitów. W sto 
lat później jeden z następców nabywcy Dzi
kowa - Michał Stanisław Tarnowski równo
legle do budowy miasta Tarnobrzega - zaczął 
rozbudowywać średniowieczny jeszcze dwór. 
Został on na dobrą sprawę “wtopiony” w na
rożnik głównego korpusu i zachodniego 
skrzydła bocznego, jakie wtedy powstały. 
Obydwa te skrzydła były budowlami piętro
wymi, z podpiwniczeniami. Spore wydatki 
właściciela związane z budową miasta, zam
ku i rozbudową kościoła w Miechocinie, a 
wreszcie jego śmierć w roku 1654 i “potop” 
szwedzki z lat 1655-56 zatrzymały rozbudo
wę dzikowskiej rezydencji. WI połowie XVII 
wieku częściowo ufortyfikowano teren zam
kowy otaczając go głębokimi fosami, wzno-
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sząc od północnego wschodu umocnienia typu 
bastionowego, oraz budynek bramny z wyso
ką wieżą, jaki stał nad mostkiem znajdującym 
się naprzeciw drogi do miasta. Liczne wojny 
jakie miały miejsce w II połowie XVII wieku 
oraz dramatyczne wydarzenia związane z 
wojną północną, a wreszcie kryzys rodu i fakt 
zamieszkiwania przez Leliwitów w Wielow- 
si sprawiły, że zamek dzikowski przetrwał do 
czasów panowania Stanisława Augusta w sta
nie z I połowy XVII wieku. Dopiero u schył
ku I Rzeczypospolitej starosta kahorlicki Jan 
Jacek Tarnowski dokończył dzieła, dobudo- 
wując od wschodu drugie skrzydło boczne. 
Jak się wydaje (na podstawie najstarszego 
zachowanego inwentarza zamkowego z 1782 
roku oraz widoku zamku na obrazie zacho
wanym w klasztorze OO. Dominikanów) ca
łość budowli ujednolicono nadając jej cechy 
stylistyczne późnego baroku. Mimo to, zamek 
dzikowski nadal nie pełnił roli najważniejszej 
rezydencji Tarnowskich, a z początkiem XIX 

wieku (m.in. w wyniku wojny polsko-au
striackiej 1809 roku) został splądrowany i 
znacznie podupadł. Najlepszy okres w jego 
dziejach nastał dopiero po powstaniu listo
padowym. Wtedy to właśnie Jan Feliks Tar
nowski zatrudnił znanego architekta włoskie
go, Franciszka Marię Lanciego zlecając mu 
przebudowę zamku. Stylowo rezydencja mia
ła przypominać gotyckie zaniki angielskie, zaś 
od strony funkcjonalnej pełnić rolę rezyden
cji - muzeum, gdzie każde z dzieł sztuki, bi
blioteka i archiwum rodowe miały swoje okre
ślone miejsce. Przebudowa zamku realizowa
na przez blisko 20 lat (od 1834) wzbudziła 
powszechny podziw i uznanie, choć sami wła
ściciele przyznawali, że jej koszty były zbyt 
wysokie. Przebudowując zamek przekształ
cono też jego otoczenie, zasypując częścio
wo fosy i likwidując bastiony oraz budynek 
bramny. Na ich miejsce wprowadzono mod
ny wtedy park krajobrazowy, którego pejzaż 
uzupełniały budowle gospodarcze, stajnie i
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wozownie, tzw. stary zamek z kuchnią i lo
downią oraz domkiem ogrodnika, zaś w po
czątku XX wieku także niewielki budynek 
elektrowni zamkowej. Tak ukształtowany ze
spół zamkowy przetrwał do roku 1927 (drob
ne zmiany wprowadziło wzbogacenie podda
sza o dodatkowe pokoje zaznaczone w połaci 
dachowej zamku lukarnami w latach 1909- 
1911). Wielki pożar zamku jaki miał miejsce 
w nocy z 21 na 22 grudnia 1927 zniszczył tę 
wspaniałą rezydencję. Ratowanie jej skarbów 
przypłaciło życiem 9 osób.

Po licznych konsultacjach rodzinnych, 
odbudowę spalonego zamku powierzono zna
nemu architektowi krakowskiemu, prof. 
W.Krzyżanowskiemu (projektował on m.in. 
gmachy AGH i Biblioteki Jagiellońskiej), któ
ry - zachowując historyczny podział wnętrz 
nadał budowli cechy nawiązujące do wcze
snego baroku Wazów polskich. Trzeba powie
dzieć, że ta realizacja dodała budowli dosto
jeństwa i wielkiej klasy architektonicznej (co 
nie zawsze jest dziś dostrzegane). Odbudo
wa zamku i uratowanie kolekcji dzikowskiej 
pozwoliły na utrzymanie znaczenia rezyden
cji do roku 1944. Niestety, w wyniku zmian 
jakie nastąpiły w Polsce po II wojnie świato
wej, oraz przymusowej emigracji Tarnow
skich i rozproszenia zbiorów, niegdysiejsze 
gniazdo Leliwitów stało się siedzibą Zespołu 
Szkół Rolniczych. Być może dzięki temu za
mek nie podzielił losu innych historycznych 
rezydencji (które popadły w ruinę), ale też nie 
stał się, tak jak niektóre, zamkiem - muzeum 
(Łańcut, Gołuchów, Kórnik itp.).

Dzkikowski zamek zasłynął ze wspania
łej kolekcji którą stworzyli Waleriaze Stroy- 
nowskich i Jan Feliks Tarnowscy. Kolekcja 
ta składała się z blisko 500 obrazów, prze
ważnie włoskich i niderlandzkich z XVI- 

XVIII wieku, portretów Tarnowskich i wielu 
osobistości polskich, kilku tysięcy grafik i 
rysunków, rzeźb, pamiątek, a także wspania
łej biblioteki (z pierwszymi wydaniami utwo
rów ojców literatury polskiej, kompletem 
polskich edycji Biblii) oraz bogatego archi
wum rodowego, obejmującego dokumenty od 
XIV wieku aż do połowy XX stulecia.

Zbiory dzikowskie miały zawsze specjal
nych opiekunów, a najbardziej spośród nich 
znanymi i zasłużonymi byli Łukasz Gołę
biowski i Michał Marczak.

W rezydencji Tarnowskich gościli nierzad
ko sławni ludzie, jak choćby ks. Hugo Kołłą
taj, Tadeusz Czacki, Stanisław Koźmian, 
Onufry Kopczyński, liczni przedstawiciele 
arystokracji polskiej i obcej, wybytni artści, 
sławni politycy z prezydentem RP prof. Igna
cym Mościckim i premierem Walerym Sław
kiem na czele. Na zamku miały też miejsce 
dwa dużej rangi wydarzenia historyczne: 
zjazd reprezentantów 39 województw i ziem 
Rzeczypospolitej, którzy 5 listopada 1734 
roku w klasztorze OO.Dominikanów zawią
zali Konfederację Generalną (zwaną później 
dzikowską) w obronie niepodległości i praw
nie wybranego króla Stanisława Leszczyń
skiego, a także nieoficjalny kongres Stronnic
twa Konserwatywnego jesienią 1927 roku.

Ta — siłą rzeczy - bardzo pobieżnie skre
ślona historia zamku w Dzikowie w powią
zaniu z wysoką klasą architektoniczną i za
bytkową całego zespołu zamkowego domaga 
się odpowiedniej funkcji dla tego obiektu w 
przyszłości. Miejmy nadzieję, że z czasem do 
takiego wniosku powoli dojrzeją wszyscy: 
Tarnowscy, władze, szkoła, wreszcie ci z 
mieszkańców Tarnobrzega, którzy jeszcze nie 
są doń przekonani...
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Zamek w Dzikowie sprzed 1927 roku
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Szanowny Pan Marek Siwiec 
Minister Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej

List otwarty
Do Pana Marka Siwca

Ministra Kancelarii Prezydenta RP.

Zainspirowany wystąpieniem Pana Prezydenta Miasta Tarnobrzega na Nadzwyczajnej Sesji Rady 
Miasta w dniu 10 grudnia 1999 r. ośmielam się zwrócić do Szanownego Pana Ministra z prośbą a 
jednocześnie i apelem.

Miasto Tarnobrzeg które rozwinęło się w latach 1960-1990, stanowiąc zaplecze techniczne i inte
lektualne dla przemysłu siarkowego, od kilkunastu lat wyraźnie odczuwa skutki światowej deko
niunktury tego surowca. Dla społeczeństwa miasta największe zaniepokojenie budzi poziom bezro
bocia i brak wyraźnych perspektyw na zmianę tego stanu rzeczy. Utworzona Specjalna Strefa Ekono
miczna mimo usilnych zabiegów ze strony władz miasta jak i istniejących organizmów gospodar
czych, aktualnie nie zanotowała żadnych znaczących efektów

Niepokojącym zjawiskiem jest rodząca się psychoza społeczna, granicząca z objawami frustracji. 
Taka diagnoza rzeczywistości jest o tyle groźna, że jej utrwalenie rodzić będzie skutki trudno odwra
calne nawet dla przyszłych pokoleń. Wszystkie dotychczasowe działania władz miasta ukierunkowa
ne na podniesienie wyglądu estetycznego miasta, budownictwo komunalne, oświatowe, ochronę śro
dowiska i infrastrukturę komunikacyjną wymagały ogromnych nakładów finansowych, których gra
nice zostały praktycznie wyczerpane. Realizowane one były przede wszystkim z myślą o mieszkań
cach, ale jednocześnie z nadzieją przyciągnięcia inwestorów do bardziej przyjaznego środowiska i 
lepiej zurbanizowanej aglomeracji miejskiej.

Dodatkową nadzieją na zmianę sytuacji jest realizacja zbiornika wodnego w wyrobisku górni
czym byłej Kopalni Machów, którego charakter rekreacyjno-wypoczynkowy może podnieść atrak
cyjność miasta i dochody społeczności lokalnej. Tempo przygotowania wyrobiska do wypełnienia 
wodą przebiega jednak w sposób spowolniony, będąc determinowany wysokością rocznych nakła
dów z budżetu państwa. Te i inne jeszcze czynniki składają się na ogólne przygnębienie, stwarzając 
grunt do zbędnych moim zdaniem wzajemnych oskarżeń, pomówień i pretensji.

Panie Ministrze!
List ten kieruję do Pana nie bez powodu. W tym mieście po raz pierwszy dane było Panu ujrzeć 

świat. Tutaj rodzice otaczali Pana miłością, troską i opieką. Tutaj osiągnął Pan wykształcenie dające 
przepustkę do studiowania i piastowania zaszczytnych funkcji państwowych. Myślę, że tak bogaty 
zadatek życiowy wyniesiony z Tarnobrzega nie może być ani zapomniany, ani nie doceniony. Ponie
waż posiada Pan dzisiaj szerokie kontakty tak w kraju jak i poza jego granicami, zwracam się do Pana 
z sugestią, aby w każdej nadarzającej się sytuacji, znalazł Pan chwilkę czasu, w której patriotyzm 
lokalny zechce stać się sprawczym, generując stosowne myśli i propozycje ukierunkowane w miejsce 
szczęśliwie spędzonej młodości.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Woj teczko

Tarnobrzeg 1999-12-16
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ALEKSANDRA JANAS

SPACERKIEM PO KRAKOWIE

Z racji kończącego się stulecia dawna stolica Polski będzie w roku 2000 jedną 
z kulturalnych stolic europejskich. Całoroczne obchody stanowić będzie pewne
go rodzaju wielki festiwal pod nazwą “Kraków 2000”. Trwające od wielu już lat 
gruntowne prace konserwatorskie, wielu czołowych, jak i mniej znamienitych 
zabytków miasta Wandy i Kraka, odsłoniły ich właściwą, nieprzeciętną urodę i z 
pewnością stanowić będą wspaniałą oprawę dla przygotowywanych koncertów, 
wernisaży, spektakli, festynów itp. Zachęcamy więc do odwiedzenia Krakowa, 
zwłaszcza w nadchodzącym roku.

Zanim to nastąpi, urodę podwawelskiego grodu podziwiać można w tarno
brzeskim Muzeum Historycznym, za sprawą przepięknych rysunków i grafik nie
mieckiego artysty, zakochanego w Krakowie, Alfa Welskiego. Znane budowle 
starego Krakowa będące jego symbolem, takie jak Zamek Królewski na Wawelu, 
kamieniczki przy Kanoniczej, Grodzkiej, czy Floriańskiej, rynek, kościoły i Su
kiennice odtworzone zostały z iście zegarmistrzowską precyzją, choć nie jest to 
ujęcie “fotograficzne”. Artysta niejednokrotnie zastosował w swoich pracach do
świadczenia jakby surrealistyczne, łącząc charakterystyczne detale i fragmenty 
znanych budowli w nową całość. Co ciekawe - odróżniamy je, wiemy skąd po
chodzą, a przecież takie nowe, dowolne ich łączenie, odkrywa na nowo urodę tej 
niezwykłej, jedynej w swoim rodzaju architektury.

Niektóre z rysunków zostały pokolorowane, inne zachwycają jedynie niesły
chaną precyzją kreski i — mimo, że z natury rzeczy czarno-białe — są niezwykłe 
barwne, czego powodem jest architektura z czasów Piastów i Jagiellonów. Wyda- 
je się, że rysunki Welskiego uświadamiają wielkość Krakowa dziś, a zwłaszcza w 
przeszłości, gdy Polska była europejskim mocarstwem, a w komnatach wawel
skich zapadały najważniejsze decyzje.

Warto więc spojrzeć na Kraków inaczej, właśnie za sprawą dzieł współcze
snego artysty niemieckiego. Dobrze się chyba stało, że obok historycznych tema
tów, także regionalnych, tarnobrzeskie Muzeum nie unika sztuki współczesnej, 
choć i tak odnoszącej się do historii i tradycji.

Wystawa przepięknych rysunków Alfa Welskiego czynna będzie do końca 
stycznia 2000 roku.
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JAN RAWSKI

PODPUŁKOWNIK HENRYK REYMAN

Co to za postać w dziejach Tarnobrzega, 
może zapytać ktoś z mieszkańców naszego 
miasta? Starsze osoby i ci, którzy intereso
wali się piłką nożną, na pewno pamiętają 
tego piłkarza. Występował w barwach To
warzystwa Sportowego “Wisła” w Krako
wie w latach 1918-1934. W drużynie “Wi
sły” rozegrał 409 spotkań, zdobywając 422 
bramki. W latach 1927-1928 walnie przy
czynił się do uzyskania przez ten zespół ty
tułu mistrza polski w piłce nożnej. W tych 
też latach był “królem strzelców” ligi pił
karskiej. W reprezentacji narodowej wystą
pił 12 razy, zdobywając 7 bramek. Był też 
kapitanem drużyny narodowej na igrzy
skach VIII Olimpiady w Paryżu w roku 
1924.

Jako piłkarz charakteryzował się niena
ganną techniką, znakomitą dyspozycją 
strzelecką oraz przebojowością i dojrzało
ścią techniczną. Był zwolennikiem stoso
wania złożonej taktyki i kolektywnej gry. 
Zaliczano go do najlepszych środkowych 
napastników. Był również znakomitym nar
ciarzem i tenisistą, mistrzem Wojska Pol
skiego w tych dyscyplinach.

W 1939 roku awansował do stopnia pod
pułkownika. W kampanii wrześniowej do
wodził I batalionem 37 pułku piechoty w 
bitwie nad Bzurą pod Kutnem. 16 września 
1939 roku został ranny pod Gągolinem i 
jako jeniec wojenny przewieziony do szpi
tala w Rawie Mazowieckiej. Przebywał tam 
do marca 1940 roku, kiedy to zbiegł ze szpi
tala. Przedostawszy się koleją do Krakowa,

Henryk Reyman 
Kraków w 1924 r.

ukrywał się pod przybranym nazwiskiem 
Tomaszewki. Potem pracował jako nocny 
stróż i ogrodnik w klasztorze benedyktynek 
w Łagiewnikach, koło Krakowa, a następ

nie jako gajowy i le
śniczy w majątku 
Tarnowskich w Dzi
kowie (stąd tarno
brzeski wątek w jego 
życiorysie). Po za
kończeniu wojny 
Henryk Reyman 
wrócił do Krakowa i 
wstąpił do Ludowe
go Wojska Polskie
go. Od 1 kwietnia 
1946 do 30 czerwca 
1948 roku był dyrek
torem Wojewódz
kiego Urzędu Wy
chowania Fizyczne
go i Przysposobienia 
Wojskowego w Kra
kowie i pierwszym 
przewodniczącym 
Wojewódzkiego Ko
mitetu Kultury Fi
zycznej . Ze względu 

na zły stan zdrowia został przeniesiony, na 
własnąprośbę, do rezerwy, zaś w roku 1950 
uznano go za inwalidę wojennego. W la
tach powojennych Reyman rozwinął szero
ką działalność organizacyjną w piłkarstwie. 
Był kapitanem sportowym Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Zmarł 11 kwietnia 
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1963 roku w Krakowie przeżywszy 65 lat. 
(Informacje te podałem za Polskim Słow
nikiem Biograficznym, PAN 1988, tom 
XXXI/2 zeszyt 129).

Ale wróćmy do tarnobrzeskiego wąt
ku w życiorysie Reymana, kiedy to praco
wał jako gajowy i leśniczy w majątku Tar
nowskich w Dzikowie.

Aktualnie pan Paweł Pierzchała z Kra
kowa uzupełnia ten okres życiorysu, który 
opisany był dosyć skrótowo. Dotyczy to 
głównie czasów okupacji hitlerowskiej i 
okresu tuż 
po wyzwo
leniu, kiedy 
to Reyman 
mieszkał w 
domu mo
ich rodzi
ców w Tar- 
nobrzegu 
przy ul. Ka
synowej 9a, 
obecnej So
kolej. Moja 
mama Jani
na Rawska 
z domu 
Ziemkow- 
ska była ko
le ż a n k ą 
szkolnąjego siostry, Zofii Tomaszewskiej i 
na jej prośbę przyjęła go na mieszkanie, w 
połowie 1940 roku. Sama z trójką dzieci, 
oraz znajomą z dwiema córkami, które ucie- 
kły z Gdyni w sierpniu 1939 roku, przenio
sła się do kuchni i pokoju frontowego. Po
kój od strony ogrodu oddała do dyspozycji 
wujka Heńka, jak kazała mówić dzieciom, 
lub potocznie Henryczka.

Reyman mając kontakty towarzyskie z 
wieloma osobami w Tarnobrzegu z okresu 
I wojny światowej, w tym z hrabią Arturem 
Tranowskim i zapewne też z jego żoną hr. 
Różą Tarnowską, uzyskał pracę gajowego. 

Dom p. Janiny Rawskiej, w którym w latach 1940-1944 mieszkał 
ppłk. Henryk Reyman

a następnie leśniczego w Zarządzie Dóbr 
Tarnowskich w Dzikowie.

Według słów Jana Krysy (który jako ga
jowy w Krawcach często przychodził do nas 
do domu, przynosząc mleko z Wymysłowa 
dla Henryczka) Reyman kierował rewirem 
lasów: Krawce, Jasień i Zwierzyniec. Z ra
cji pełnionego stanowiska leśniczego utrzy
mywał kontakty służbowe z Romanem 
Samkiem, który zarządzał dobrami Tarnow
skich, w tym lasami i stawami, Ryszardem 
Mleczko - leśniczym w Budzie Stalowskiej, 

jak również 
Stanisła
wem Akty- 
lem i Wacła
wem Dźwi- 
gałą, u któ
rych w lesie 
Z w i erzy- 
niec często 
przebywał, 
a nawet no
cował.

Obok 
znajomości 
służbowych 
jako leśni
czy, miał 
powiązania 
z organiza

cją ZWZ/AK Tarnobrzeg, o czym dowie
działem się po jego śmierci. Od pana Tade
usza Szewery uzyskałem informacje, że 
Henryk Reyman miał częste spotkania z 
jego ojcem Zygmuntem Szewerą ps. “Cy
klop”, przed jego aresztowaniem, który w 
strukturach organizacyjnych ZWZ/AK Tar
nobrzeg, w latach 1940-1942 jako major re
zerwy pełnił funkcję adiutanta komendanta 
obwodu i prowadził referat I organizacyj
ny. Równocześnie w mieszkaniu p. Szewe- 
rów początkowo mieściła się Komenda Ob
wodu ZWZ/AK Tarnobrzeg. Obwód ZWZ/ 
AK Tarnobrzeg “Twaróg” wraz z obwodem 

19



Nisko “Niwa” oraz obwodem Mielec “Mle
ko” wchodziły w skład Inspektoratu ZWZ/ 
AK “Mleczarnia” kierowanego przez mjr 
Tumanowicza ps. “Jagra” w Mielcu. Hen
ry czek, będąc w stopniu ppułkownika nie 
mógł wchodzić do struktur organizacyjnych 
Obwodu a nawet Inspektoratu i prawdo
podobnie należał do sztabu Okręgu, w tym 
przypadku ZWZ/AK-Kraków. Z dzieciń
stwa pamiętam, że często wyjeżdżał do Dę
bicy, Krakowa, Radomia, Kielc i Warsza
wy. Przyjeżdżali też różni ludzie, z którymi 
rozmawiał w domu lub ogrodzie. Przypo
minam sobie częste odwiedziny mojego 
stryja Juliana Rawskiego, z którym prowa
dził długie rozmowy i często coś przekazy
wał Henryczkowi. Jak dowiedziałem się 
znacznie później, stryj należał do Armii 
Krajowej i nosił pseudonim “Truteń”. W 
czasie okupacji jako porucznik, prowadził 
szkolenia w zakresie podchorążówki. Zaję
cia teoretyczne odbywały się w szkole w 
Nagnajowie, a praktyczne w lasku Machow
skim. Jego synowie Kazek i Janek powie
dzieli mi, że kiedyś ojciec miał powiedzieć, 
że prof. Zygmunt Szewera traktuje go jak 
swoją prawą rękę. Jeszcze za życia stryja, 
ale już po wyzwoleniu, naprawiając dach 
na stajence, a wcześniej w stodole, natrafili 
na pewne papiery. Kiedy pokazali je ojcu, 
ten natychmiast je zabrał i kategorycznie 
zakazał mówić komukolwiek o znalezieniu. 
Obok luźnych kartek były rejestry, w któ
rych, między innymi widniały adresy, imio
na, nazwiska oraz pseudonimy osób, zapi
sane w kolumnach trójkowych, gdzie każ
da trójka miała swoją nazwę. Były tam na
zwiska znane z Miechocina, Kajmowa i 
Ocic, ale większość nieznana. Po śmierci 
ojca już nigdy więcej tych papierów nikt z 
nas nie widział. Był to okres komuny i moż
liwe, że stryjek obawiając się, aby nie do
stały się w niepowołane ręce, zniszczył je 
sam lub tak schował, że teraz trudno zna
leźć. Stryj Julek, w czasie okupacji bardzo 

rzadko nocował w domu. Sypiał najczęściej 
w stodole u sąsiadów, skąd wychodził i 
przychodził o różnych porach, bez wiedzy 
żony i dzieci. Utrzymywał kontakty z wie
loma ludźmi we wsi, którzy należeli do AK. 
Między innymi z por. Józefem Motyką ps.

H. Reyman przed awansem 
na majora w 193 lr.

“Śmiały”, Kazimierzem Pawliszkiem ps. 
“Wład”, Władysławem Bogaczem ps. “Wo
łodyjowski”, który handlując skórami, jako 
łącznik, przekazywał informacje z Radomia, 
Kielc, Rzeszowa, Dębicy a nawet ze Lwo
wa.

Według p. Tadeusza Szewery, Henryk 
Reyman jako podpułkownik należał do ka
dry ZWZ/AK i dlatego nie występował w 
strukturach organizacyjnych obwodu Tar
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nobrzeg i stąd jest nieznany. Jego pobyt w 
Tarnobrzegu był dla wielu utajniony. Pan 
T. Szewera przypomina sobie, że w 1940 
roku Władysław Jasiński komendant Jędru
siów, musiał już znać H. Reymana, bo miał 
posłać na rozmowę z nim panią Bogumiłę 
Gutry. W jakiej sprawie, tego nie wie.

W
1943 czy
1944 roku 
do nasze
go ogrodu 
w Tarno- 
brzegu 
zaczęła 
co pewien 
czas przy- 
j eżdżać 
furmanka 
ze skrzy
niami i 
koszami 
wiklino
wymi z 
rybami i 
rakami. 
Jacyś lu
dzie w 
obecności 
Henrycz- 
ka prze
kładali żywe ryby i raki z jednej skrzynki 
do drugiej obkładając je pokrzywami. W 
czasie takiego przeładowywania zauważy
łem kiedyś jak do skrzynek z rybami, pod 
pokrzywy kładziono broń. Potem furman
ka zawoziła skrzynki nad Wisłę, gdzie ła
dowano je na galar. W tym czasie wujek 
Henryk również wyjeżdżał na kilka dni. Po 
okupacji opowiadał, że woził te skrzynki do 
Warszawy, gdzie odbierała je niemiecka fir
ma handlująca rybami. Wśród przesyłanych 
ryb i raków były oznakowane umownie 
skrzynki z bronią, które wcześniej z galaru 
w Warszawie odbierał goniec podjeżdżając 

Na podwórku u Romana Samka w Tarnobrzegu, 
H.Reyman z rybakami - 1942.

W środku R.Sarnek

rikszą. (Ryby i raki pochodziły ze stawów 
w Budzie Stalowskiej oraz z Wisły). Przy 
gromadzeniu i przygotowaniu do wysyłki 
ryb i raków do Warszawy nie tylko gala
rem, ale i pociągiem, uczestniczyli Roman 
Samek i Ryszard Mleczko.

Kiedy rozmawiałem z panem Kazimie
rzem Bo- 
gaczem 
ps. "Bła
wat” mó
wił, że nie 
znał oso- 
b i ś c i e 
Henryka 
Reymana. 
Przyznaj e 
n a t o - 
miast, że 
współpra
cował z 
Ryszar- 
d e 
Mleczko 
w Budzie 
Stalow
skiej, któ

ry był jego 
podwład
nym w AK, 
dowódcą 

drużyny gajowych i służby leśnej, którzy 
tworzyli ochronę przebywających w lesie 
partyzantów w czasie akcji dywersyjnych. 
Informowali też o ruchach Niemców w oko
licy. Według niego cały Zarząd Dóbr Tar
nowskich obsadzony był przez ludzi z Ar
mii Krajowej, których zatrudniała hr. Róża 
Tarnowska, zapewniając im tak dokumen
ty i utrzymanie, w postaci skromnych pen
sji jak i deputatów np. mleka z Wymysło- 
wa, drzewa na opał z lasów, czy też na świę
ta wódki z gorzelni.

Pan Kazimierz Bogacz w swojej książ
ce pt. “W służbie dla ojczyzny” wspomina,
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® DZBOTIA
że w sierpniu 1944 roku w okolicy Krzy
wych Mostów, w majątku Chybie koło Budy 
Stalowskiej odbył się egzamin z wyszkole
nia wojskowego dla około 30 uczestników 
kursów dla podchorążych, odbywających 
się w Nagnajowie jak i w sąsiednich miej
scowościach: Grębowie, Tarnobrzegu, 
Chmielowie, Miechocinie, Mokrzyszowie. 
Egzaminował ich podpułkownik w cywil
nym ubraniu. Po egzaminie, wszystkim zda
jącym żołnierzom AK, przyznano tytuł pod
chorążego. Ponadto podpułkownik przyznał 
na piśmie każdemu ze zdających jeden sto
pień wyżej od posiadanego. Przypuszczam, 
że tym podpułkownikiem w cywilnym ubra
niu mógł być Henryk Reyman, gdyż był to 
jego rejon działania.

W związku z powyższym zwracam się 
do osób, które przeszły ten egzamin i otrzy
mały takie potwierdzenie wydane przez 
ppułkownika, lub zetknęły się z tym doku
mentem, o udostępnienie go, zgłaszając 
posiadanie go do redakcji “Dzikovii”. Był
by to bardzo ważny dokument potwierdza
jący działalność konspiracyjną H. Reyma- 
na na tych terenach, w latach 1940-1944.

Ze wszystkich źródeł informacyjnych 
wynika, że Henryk Reyman był powiązany 
z ludźmi z Armii Krajowej, którzy zajmo
wali wysokie stanowiska w organizacji 
ZWZ/AK obwód Tarnobrzeg.

I tak kpt.Kazimierz Krasoń ps.”Kriszna” 
był komendantem obwodu w latach 1941- 
43, potem od marca 1943 do maja tego roku 
zajął jego miejsce i prowadził referat V łącz
ności konspiracyjnej por. Józef Motyka 
ps.”Smiały”. Przed nim, już w 1940 roku 
spotkał się z mjr rezerwy Zygmuntem Sze- 
werą ps."Cyklop”, który od wiosny 1940 
roku do marca 1943 roku był adiutantem 
komendanta obwodu i kierował referatem I 
organ i zacyj ny m.

Kazimierz Pawliszek ps. ”Wład” był 
łącznikiem placówki Tarnobrzeg, z którym 
utrzymywał kontakt Julian Rawski ps. “Tru
teń”, a ten kontaktował się z podpułkowni
kiem Henrykiem Reymanem. Przedstawi
łem tylko te osoby. Niestety, wiem tylko o 
tych ludziach, z którymi na pewno miał 
styczność Henryczek. Zapewne więcej było 
takich osób, ale odeszły na zawsze, a wszel
kie dokumenty zostały, w obawie przechwy
cenia przez NKWD i UB zniszczone lub 
schowane tak, że trudno obecnie na nie na
trafić, (jak np. było z dokumentacją Juliana 
Rawskiego, która z wielkim prawdopodo
bieństwem należała do obwodu ZWZ/AK 
Tarnobrzeg, stanowiąc część jego archi
wum).

Kiedy po wkroczeniu Armii Radzieckiej 
na te tereny rozniosła się wieść, że NKWD 
przeprowadza aresztowania akowców, na 
początku sierpnia 1944 roku, Henryczek 
zniknął i do końca wojny już się więcej nie 
pojawił. Nie zgłosił się do Ludowego Woj
ska Polskiego w Lublinie ani w Rzeszowie. 
Dopiero po zakończeniu wojny w 1945 roku 
ujawnił się w Warszawie, skąd otrzymał 
przydział na dyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Wychowania Fizycznego i Przyspo
sobienia Wojskowego w Krakowie. Na 
pewno stanowisko to uzyskał po spotkaniu 
z osobami wówczas wpływowymi w War
szawie. Kiedy jednak nastąpiły zmiany ka
drowe w sferach partyjno-rządowych, w 
1948 roku, został przymuszony do wstąpie
nia do partii, a nie chcąc tego zrobić z po
budek ideowych, korzystając ze złego sta
nu zdrowia, zgłosił rezygnację z zajmowa
nego stanowiska.

Dzisiaj nie znamy i pewnie już nie do
wiemy się całej prawdy o podpułkowniku 
Henryku Reymanie, który jak wielu jemu 
podobnych szczegóły swego życia zabrał do 
grobu. Niech spoczywa w pokoju!
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Artykół dyskusyjny

TADEUSZ WOJTECZKO

RÓBTA CO CHCETA!!!

Takie oto hasło rzucił i od czasu do czasu powta
rza Jerzy Owsiak, główna postać akcji “Wielkiej Or
kiestry Świątecznej Pomocy”.

Pod przykrywką propagandowej akcji charytatyw
nej w jawny sposób generuje jednocześnie negatyw
ne skutki idei liberalizmu, czy wręcz oszałamiające
go libertynizmu.

Hasło to zostało przyjęte szczególnie przez mło
dzież z entuzjazmem, a skutki tego widać naocznie 
wokół nas. Niszczone przystanki autobusowe, kosze 
na śmieci, znaki drogowe, budki telefoniczne, ele
wacje budynków, wzrost przestępczości wśród mło
dzieży z zabójstwami włącznie, oto tylko część efek
tów programowego rozkładu postaw i zachowań dla 
Polaków. W haśle tym zakodowany jest również po
średnio sugerowany stosunek młodego pokolenia do 
rodziców i całego otoczenia w którym ma się kształ
tować jego osobowość. Problem ten jako dodatko
wy, wrzuca się na barki rodziców, wychowawców i 
szkołę. Zachwianie autorytetem tych instytucji nie jest 
przypadkowe. Należy osłabić fundamenty, aby to co 
z nich lub na nich wyrosło, z czasem samo legło w 
gruzach. Stosunkowo łatwo jest zniszczyć autoryte
ty, lecz odwrócenie skutków takiego działania jest 
trudne i mozolne.

Co bardziej światłe instytucje usiłują odwrócić 
ten fatalny w skutkach trend destrukcji społecznej. 
Organizuje się n.p. konferencje na temat rodziny czy 
roli ojca w rodzinie. Jest to między innymi reakcja 
na wieloletnie działanie i widoczne skutki ruchu fe
ministycznego, którego celem jest niszczenie od
wiecznych praw naturalnych. Pozbawienie ojca roli 
głowy rodziny, jego pożądanego autorytetu, uderza 
bezpośrednio w samą rodzinę nawet w sytuacji gdy
by ta podstawowa instytucja społeczna starała się być 
odporną na taką modę. Pewne bowiem stany rzeczy
wistości kodują się bezwiednie w podświadomości. 
Stąd też dzisiaj co czwarte małżeństwo ulega rozpa

dowi. Osobiście oczekuję momentu, kiedy czołowa 
aktywistka ruchu feministycznego Pani poseł Izabe
la Sierakowska osiągnie wszystkie cechy należne 
mężczyźnie i porzucając szminkę, ostrzyże się najeża 
i z trybuny sejmowej zacznie mówić basem.

Może ktoś zadać pytanie: “skąd bierze się tyle 
przewrotności, absurdów i nonsensów”?

Otóż odpowiem wprost. Jest to zamierzone, da
lekosiężne działanie o charakterze stricte politycz
nym. Korzenie tego tkwią w programie masonerii, o 
której publicznie się nie mówi, nie dyskutuje, lecz 
sporadycznie wzmiankuje.

Bardzo skutecznie zareagowali Polacy II Rzeczy
pospolitej, kiedy to w dniu II czerwca 1938r. na Zjeź- 
dzie Prasy Polskiej, który odbył się w Domu Katolic
kim w Warszawie, poinformowano dziennikarzy o 
utworzeniu Agencji Antymasońskiej. Jej zadaniem 
było informowanie prasy i polskiego społeczeństwa 
o wszystkich zjawiskach związanych z istotą, orga
nizacją i działalnością masonerii. Agencja podjęła in
tensywne działania wydając Biuletyn Antymasoński. 
Działalność ta okazała się skuteczną. Nie bez związ
ku z nią, Prezydent RP Ignacy Mościcki wydał w dniu 
22 listopada 1938r. “Dekret o rozwiązaniu zrzeszeń 
wolnomularskich”.

Dziś gnoza wszelkiej maści podniosła głowę i 
czuje się bardzo pewnie, otwarcie głosząc swoje pro
pozycje, otwarcie działając i zyskując coraz szersze 
wpływy!

Ciekawe, jaki to akt prawny i kiedy wydany, anu
lował Dekret Prezydenta I. Mościckiego ? Być może 
że w ogóle taki nie istnieje, a działalność masonerii 
realizowana jest na zasadzie cichego przyzwolenia. 
Tym gorzej dla naszej praworządności. Masoni mó
wią oficjalnie, iż przyszedł czas ich największej szan
sy, chcą wejść “w trud”, stać się “żywymi kamienia
mi nowego ładu". Mogą to zrobić jeżeli pozostanie
my bierni.
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Z tarnobrzeskiego sztambucha

ADAM WÓJCIK

Kolędowe życzenia

Nad Tarnobrzegiem cicha noc zapada 
Już po pierwszej gwieździe i wieczerzy wszędy. 
Stary zamek do snu znowu się układa, 
Zjawiają się nuty pradawnej kolędy....

O Tym, co maluśki kiejby rękawiczka, 
o pasterzach którzy od szopy wracali, 
o królach wpatrzonych w Maleńkiego liczka 
o aniołach którzy “gloria ” zawołali....

O Tym, który dał nam radosną Nowinę, 
O Mateczce która Dzieciątko powiła.
Prosić dziś będziemy tę Bożą Dziecinę, 
by światu naszemu pobłogosławiła.

By po tych szczególnych, milenijnych świętach 
trochę więcej dobra w sercach pozostało, 
by ta nowa era — z hukiem rozpoczęta 
odmieniła ziemię tarnobrzeską całą.
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