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Wydarzeniem, które zdominowało mijający kwartał, była choroba i śmierć Pa

pieża Jana Pawła II. W bieżącym roku Papież miał obchodzić swoje 85 urodziny, 

niestety od lat zmagał się z chorobą Parkinsona. Mimo to wszyscy wierzyli, że Ojciec 

Święty dalej będzie z nami, dalej będzie pełnił swą apostolską misję dla świata. Nikt 

nie spodziewał się, że tak nagle przyjdzie nam pożegnać Karola Wojtyłę, - kto wie - 

czy nie najwybitniejszego  papieża w historii Kościoła... W tych dramatycznych dwóch 

pierwszych dobach kwietnia cały świat był jak nigdy blisko Niego. Stało się tak za 

sprawą minionych blisko 27 lat, podczas których "Papież z dalekiego kraju"zaskar

bił sobie miłość milionów, może nawet miliardów ludzi na całej ziemi. Nawet ci, 

którzy dalecy są od Kościoła czy chrześcijaństwa cenili Jana Pawła II jako wyjątko

wego człowieka, obdarzającego miłością każdego bez wyjątku mieszkańca naszej 

planety. Dzięki szczególnie pięknemu zachowaniu się wszystkich bez wyjątku stacji 

telewizyjnych mogliśmy uczestniczyć w smutnych, przejmujących wydarzeniach 

w Pałacu Apostolskim i wiecznym mieście. Miłość i żal, samotność po stracie tego 

największego z "królewskiego szczepu Piastowego" sprawiły wielką przemianę 

w sercach nie tylko Polaków. Jak słusznie zauważono - była to ostatnia, choć nie 

napisana encyklika Papieża z Polski, równie dramatycznie co i pięknie zarazem za

mykająca jego wyjątkowy pontyfikat.

Chociaż od tamtych dni ukazało się tysiące artykułów na temat Papieża, Jego 

posługi i ostatnich chwil ziemskiej wędrówki, wyszło wiele nowych książek przybli

żających życie i działalność Jana Pawła II, w tym numerze Dzikovii wracamy do 

tych wydarzeń, bo takich uniesień i wzruszeń pewnie już nie przeżyjemy... Dziś mamy 

bowiem świadomość, że jesteśmy pokoleniami wybranymi, bo żyliśmy za czasów Jana 

Pawła II. Ci, którzy byli tu przed nami i ci, którzy przyjdą po nas tego szczęścia mieć 

już nie będą...
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ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

"JESTEM ZADOWOLONY, 
WY TEŻ BĄDŹCIE !"

Sobota, 2 kwietnia 2005 roku - tę datę zapamiętają za
pewne wszyscy Polacy żyjący w początkach XXI wieku. Póź
nym wieczorem w pałacu apostolskim w Watykanie odszedł 
z tego świata największy Polak w historii, jeden z najwybit
niejszych papieży w dziejach Kościoła, pierwszy Słowianin 
pełniący tę niezwykłą funkcję - Jan Paweł II Wielki. Odejście 
Papieża poprzedziła jego długa choroba, mająca swój począ
tek bodaj 13 maja 1981 roku. Najprawdopodobniej wtedy, 
wskutek postrzału ujawniła się, wciąż tajemnicza dla medycy
ny choroba Parkinsona, której widoczne objawy zauważono 
w kilkanaście lat później. Ojciec Święty zmagał się z chorobą 
długo, dowodząc swojego wyjątkowego hartu ducha i hero
izmu, oraz bezgranicznego oddania się swemu powołaniu - 
bez wątpliwości i do końca.

Okrutna choroba poczyniła ogromne postępy w lutym 
i marcu bieżącego roku, i jak się okazało - nie dała Choremu, 
ani milionom kochających Go na całym świecie ludzi naj
mniejszych szans. Jan Paweł II Wielki odchodził do Boga 
w ogromnym cierpieniu na oczach całego świata. A ów świat, 
nieraz zdumiony postępowaniem, nauczaniem czy decyzja
mi Papieża, nagle zrozumiał tego niezwykłego proroka - praw
dziwego apostoła naszych czasów. Zrozumiał między inny
mi to, że współczesny styl życia niepotrzebnie odrzucił sta
rość i cierpienie jako coś co przekreśla radość i sens życia. 
Zrozumiał, że - o paradoksie ! - w tych właśnie stanach ludz
kiej egzystencji tkwi istota człowieczeństwa, choć jakże trud
no jest się z tym pogodzić... Świat zrozumiał to tylko dlate
go jednak, że Karol Wojtyła od chwili gdy stał się Janem 
Pawłem II każdą chwilą i każdym dniem był po prostu naj
bardziej wiarygodnym człowiekiem globu... Celowo pomi
jam rozważania duchowe, religijne, bo każdy z nas odczuwa 
je na swój sposób i wedle swojego rozumienia wiary. Papież 
z Polski rodem nie jest fenomenem religijnym, bo przecież 
każdy następca św. Piotra wybierany jest przez kardynałów - 
książąt Kościoła, z natchnieniem Ducha Świętego. Fenomen 
Papieża Wojtyły polega moim zdaniem - obok Jego niekwe
stionowanej świętości - także na tym, że był on autentycz
nym obrońcą praw i godności człowieka. Nie bacząc na tra
dycję, na cokolwiek innego, Ojciec Święty nie zwracał uwa
gi na kolor skóry, pochodzenie, pozycję społeczną czy wy
znawaną religię - ten, który stał przed Nim był przede wszyst
kim człowiekiem, który mimo wad i ułomności był stworzo
ny - wedle Pisma Świętego - na obraz i podobieństwo same
go Boga... Autentyzm tego stanowiska zjednał Papieżowi 

■ • ■■ ■■ ■

wszystkich: chrześcijan, muzułmanów, Żydów, - słowem - 
łudzi dobrej woli....

Fenomen Jana Pawła II Wielkiego polegał także i na tym, 
że niestrudzenie głosił prawdy powszechnie znane od dwóch 
tysięcy lat, choć jest faktem, że w Jego ustach brzmiały one 
równie świeżo, co wiarygodnie, równie odkrywczo co i atrak
cyjnie. Świat narzekał nieraz na konserwatyzm Papieża, a On 
pozostawał jednak sobą nie tracąc wielkiego autorytetu.

Ta głęboko humanistyczna postawa Papieża, jego szcze
ra miłość do Boga i ludzi sprawiły, że Jan Paweł II stał się 
w krótkim czasie największym autorytetem tego świata aż 
po kres swoich ziemskich dni, a nawet - po odejściu do Pana. 
Dowodem na to stał się nie tylko powszechny na świecie żal 
po dobrym Papieżu, ogłoszenie w wielu państwach świata 
żałoby narodowej (nawet na komunistycznej Kubie !), ale 
uczestnictwo w największym pogrzebie w dziejach ludzko
ści (!) ponad stu dwudziestu głów państw (królów, prezy
dentów, premierów) reprezentujących kraje o skrajnych po
rządkach i ustrojach, w dodatku krańcowo nieraz odległe od 
chrześcijaństwa, a osobliwie katolicyzmu. Cały liczący się 
świat stawił się w komplecie oprócz... prezydenta Rosji. Po
noć ów "europejski" przywódca szczerze wierzący (?) swo
im przybyciem do Watykanu nie chciał drażnić hierarchii 
prawosławnej. To moim zdaniem wyrzut sumienia za - naj
prawdopodobniej - zorganizowanie przez Rosjan zamachu 
na Papieża w maju 1981 roku. A że rosyjska cerkiew to w 
zasadzie - jak twierdzi wielu znawców stosunków rosyjskich 
- przybudówka KGB to mamy odpowiedź na wiele pytań...

Cały świat modlił się za Ojca Świętego szczególnie go
rąco w ostatnich dwóch dobach Jego ziemskiego pielgrzy
mowania, czuwając na placu świętego Piotra, także za po
średnictwem telewizji. Ów świat pogrążył się w nieznanym 
dotąd smutku, gdy arcybiskup Leonardo Sandri oznajmił, 
że Papież przekroczył Bramy Królestwa Niebieskiego... 
A w następnych dniach będąc w nieopisanej żałobie podą
żył milionowymi rzeszami do watykańskiej bazyliki, by tam 
oddać hołd Zmarłemu, zanim znajdzie się w grotach, tuż 
obok św. Piotra Apostoła i jego następców. Potem była jesz
cze msza święta żałobna i piękne słowa kardynałów Ange- 
lo Sodano i Josepha Ratzingera o Papieżu z Polski...

W dramatycznych chwilach ostatniej, prawdziwie krzy
żowej drogi Jana Pawła II, zza murów Watykanu dotarły do 
nas Jego ostatnie słowa "Jestem zadowolony, wy też bądźcie 
!". To zdanie można odnieść zwłaszcza do Polski i Polaków, 
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które - ze zrozumiałych powodów - zawsze zajmowały szcze
gólne miejsce w sercu Papieża. Oto bowiem Jego ojczyzna, 
kraj od tysiąca lat należący do cywilizacji chrześcijańskiej, któ
remu Europa zawdzięcza tak wiele (choćby Wiedeń 1681 
i Warszawa 1920 roku!) mający chwile wielkiej chwały i wielką 
kulturę, była jednocześnie okrutnie traktowana w ciągu ostat
nich trzech wieków (rozbiory, zdrada sojuszników, faszyzm i 
komunizm). To sprawiło, że byliśmy postrzegani jako kraj nie
udaczników, niezorganizowanych kombinatorów i złodziei, 
ludzi, których trzeba się wystrzegać, lub też wstydzić. I oto ten 
kraj daje światu wielkiego Papieża, kto wie czy nie najwybit
niejszego spośród wszystkich następców św. Piotra ! W oso
bie Karola Wojtyły - pomijając kwestie Jego duchowości - świat 
odkrył wszystkie te cechy, które mogą tylko imponować: pra
cowitość, wyjątkową inteligencję, prostotę, pokorę, otwartość 
na każdego człowieka, wierność głoszonym zasadom, miłość 

do Boga przejawiająca się miłością do każdego bez wyjątku 
człowieka. A przecież ten wyjątkowy Papież pochodzi z owej 
udręczonej, wielokroć niepoważnie traktowanej Polski ! Po
twierdzeniem tego wszystkiego są tłumy, miliony ludzi na ca
łym świecie szczerze zasmuconych odejściem Papieża. I te 
okrzyki: "Santo subito !" domagające się od hierarchów Ko
ścioła formalnego potwierdzenia tego, co każdy czuje i wie: że 
Papież Polak - Jan Paweł II Wielki - to święty !

Jestem przekonany, że historia potwierdzi wypisane 
powyżej słowa i to już niebawem, choćby za sprawą na
stępcy Jana Pawła II - papieża Benedykta XVI.

A nam, którzy kochaliśmy Karola Wojtyłę - Papieża 
z Polski, pozostaje pamięć o tych dramatycznych godzi
nach Jego ostatniej pielgrzymki do całego świata i po
czucie wyjątkowego szczęścia, że dane nam było żyć 
w czasach pontyfikatu 264 biskupa Rzymu...

KAROLINA PITRA

WSPOMNIENIE

Mówili nam, żeby nie jechać, że i tak nic nie zoba
czymy, a w najlepszym razie wylądujemy na jakimś par
kingu pod Rzymem. Nie posłuchaliśmy...

Po długiej i męczącej podróży, wjechaliśmy do Rzy
mu jakąś podrzędną uliczką i... nasz dziewięcioosobo
wy bus znalazł się na wprost Watykanu. Bez problemu 
weszliśmy na Plac św. Piotra, gdzie wbrew temu co 
mówiono w mediach, wcale nie było niewiarygodnych 
tłumów. Jednak byliśmy bardzo daleko od bazyliki. Wo
koło ludzie rozkładali śpiwory i karimaty przygotowu
jąc się do noclegu. My również postanowiliśmy wró

cić do busa po rzeczy. Jednak za drugim razem nie 
wpuścili nas do Watykanu. Całą noc spędziliśmy na 
ulicy, wśród mnóstwa innych pielgrzymów. To było 
niesamowite: spanie na rzymskiej uliczce, pośród lu
dzi z całego świata. A wszyscy Polacy śpiewali "Bar
kę". Nad ranem strażnicy zaczęli wpuszczać ludzi do 
Watykanu, małymi grupkami. I znów mieliśmy dużo 
szczęścia: nie czekając wcale aż tak długo, udało nam 
się dostać na sam środek Placu, około 300 metrów na 
wprost ołtarza. Mnóstwo ludzi, ale przede wszystkim 
ogrom Polaków, morze biało-czerwonych flag. Przy 

wejściu każdy dostawał specjalny śpiew
nik, więc wszyscy mogli czynnie uczestni
czyć we mszy św. Przez całe nabożeństwo 
panował niewiarygodny nastrój, czuło się 
w powietrzu, że żegnamy kogoś szczegól
nego. Ale największe poruszenie w sercach 
wszystkich ludzi nastąpiło na koniec, kie
dy już wnoszono trumnę do Bazyliki. Nie 
da się tego opisać, takie szczególne napię
cie, wzruszenie. Za nami stały i płakały 
dwie Meksykanki z różami...

Wszystko to było niesamowite, nie da się 
tego opisać słowami. Wiem, że nigdy już cze
goś takiego nie przeżyję, dlatego niezmier
nie się cieszę, że mogłam uczestniczyć 
w ostatniej pielgrzymce Jana Pawła II.



KS. STANISŁAW BAR

MOJE SPOTKANIA Z KARDYNAŁEM
KAROLEM WOJTYŁĄ

I PAPIEŻEM JANEM PAWŁEM II
Należę do pokolenia tych, którzy przeżywając młodość 

kształtowali swoją postawę wiary czerpiąc z bogactwa daru, 
jakim bez wątpienia dla Kościoła w Polsce obok Prymasa 
Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego była osoba 
krakowskiego kardynała Karola Wojtyły, późniejszego 
papieża Jana Pawła II.

Po raz pierwszy miałem możliwość bliskiego spotkania 
z tym niezwykłym człowiekiem wówczas, gdy jako kardy
nał przybył do Krościenka n/Dunajcem by wziąć udział 
w oazowym Dniu Wspólnoty. Byłem wówczas na oazie kle
ryckiej prowadzonej przez ks. Franciszka Blachnickiego, za
łożyciela Ruchu Swiatło-Życie. Kardynał, podobnie jak mło
dzież uczestnicząca w oazach różnych stopni w Krościenku 
oraz okolicy, dotarł na sąsiadujące z Tylmanową zbocze 
Błyszcza, gdzie przewodniczył liturgii Mszy św. i wygłosił 
homilię. Wspaniała sceneria podhalańskiego pejzażu, wypo
wiedziane przez Kardynała słowa, a po Mszy św. wspólne 
rozmowy i śpiew oazowych piosenek pozostawiły w nas mło

dych trwały ślad. Nawet wtedy, gdy przyszło mi podjąć bu
dowę świątyni i inne proboszczowskie obowiązki, a okolicz
ności sprawiły, że trzeba było zająć się także Ruchem Swia- 
tło-Źycie w diecezji sandomierskiej, wracałem myślą do tam
tego spotkania z tą świadomością, że skoro papież będąc bi
skupem krakowskim znajdował czas dla oazy uznając ich 
ogromną rolę w formowaniu młodzieży, to tym bardziej ja 
muszę go znaleźć.

Kolejny raz spotkałem kardynała Wojtyłę, gdy przybył na 
Konferencję Episkopatu Polski zorganizowaną w diecezji prze
myskiej z okazji 600- leciajej powstania. Wtedy to jako kle
ryk piątego roku pełniłem posługę ceremoniarza podczas uro
czystej, jubileuszowej liturgii na placu przed katedrą. Pamię
tam ogromną tremę, gdy przed rozpoczęciem liturgii zakłada
łem Kardynałowi mitrę, ale jego uśmiech i kilka życzliwych 
słów całkowicie rozładowały nerwowe napięcie. Po zakończe
niu uroczystości w zakrystii kardynał znowu zamienił kilka 
słów. Mając w pamięci te przelotne, ale pozostawiające trwały

Papież Jan Paweł II rozmawia z ks. Stanisławem Barem
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Delegacja Parafii św. Barbary w Tarnobrzegu prezentuje makietą kościoła Papieżowi Janowi Pawłowi II

ślad spotkania, wraz z innymi przeżywałem na swojej pierw
szej placówce duszpasterskiej ogromną radość na wieść, że to 
właśnie kardynał krakowski został wybrany papieżem.

Później, gdy już jako papież przybywał z pasterską po
sługą do naszej Ojczyzny starałem się być obecny na spo
tkaniu z Nim przynajmniej raz podczas każdej pielgrzymki, 
czy to będąc wmieszanym w tłum zgromadzonych ludzi, czy 
też biorąc udział w koncelebrze. W Rzeszowie i Sandomie
rzu uczestniczyłem bezpośrednio w przygotowaniach spo
tkania z Ojcem św. Pobyt Ojca św. Jana Pawła II w Rzeszo
wie ma dla naszej parafii szczególne znaczenie, gdyż to wła
śnie podczas tego spotkania Ojciec św. poświęcił kamień 
węgielny pod budowę naszej świątyni.

Największe wrażenie wywarła na mnie jednak moja pierw
sza pielgrzymka do Rzymu z okazji 20 - lecia kapłaństwa. Było 
to podczas ferii zimowych w 1997 roku. Zabrałem się wów
czas z grupą księży obchodzących jubileusz 25 - lecia kapłań
stwa. Pielgrzymce przewodził ks. Bp Edward Białogłowski, 
również srebrny jubilat. Mimo iż Rzym oraz znajdujące się na 
włoskiej ziemi liczne sanktuaria wywarły na nas wielkie wra

żenie, to jednak bez wątpienia najważniejszym momentem piel
grzymki był nasz udział w audiencji prywatnej z Ojcem św. na 
Watykanie. Papież spotkał się z naszą grupą w Sali Klemen- 
tyńskiej. Podczas tej audiencji Ojciec św. przemówił do wszyst
kich, a następnie podszedł do każdego z nas, witając się 
i zamieniając kilka słów. Mieliśmy wrażenie, że w tej chwili 
papież jest niejako tylko dla nas. Podczas, gdy biskup Edward 
przedstawiał każdego z nas, papież słysząc o Tarnobrzegu wspo
mniał, że był w tym mieście i że błogosławi jego mieszkań
com oraz naszej parafii. W drodze powrotnej dzieląc się rado
ścią uściśnięcia dłoni papieża wracaliśmy do atmosfery tego 
spotkania oraz do wypowiedzianych przez Niego słów. Za
pewne też każdy zachował w sercu wymowę spojrzenia jakim 
każdego z nas, głęboko i po ojcowsku ogarniał papież. To spoj
rzenie było niesamowite i pozostało we mnie. Atmosfera tego 
spotkania i samo spojrzenie na nowo ożyło wtedy, gdy wszy
scy wspólnie i każdy na swój sposób towarzyszyliśmy Ojcu 
świętemu modlitewnym czuwaniem w dniach jego przejścia 
do domu Ojca.

5



MARIAN ANTOŃCZYK

DAR DLA PAPIEŻA

Gdy Jan Paweł II przybywał do Ojczyzny, na trasie 
Jego pielgrzymek były zazwyczaj miejsca szczególnie 
bliskie papieskiemu sercu, jak choćby Kraków, Wado
wice, Częstochowa czy ukochane Tatry. Ale obok nich 
pojawiały się też różne miejsca we wszystkich bez wy
jątku regionach kraju, bo Ojciec Święty pragnął się spo
tkać w miarę możliwości ze wszystkimi Polakami, po
dobnie jak i oni z Nim.

Kiedy na trasie papieskiej pielgrzymki do Polski 
w czerwcu 199loku znalazł się Rzeszów wiadomo było, 
że będzie to okazja do spotkania Następcy św. Piotra 
szczególnie z ludźmi z naszego regionu.

W samo południe, przed kościołem Najświętsze
go Serca Jezusowego na Drabiance, Ojciec Święty 
sprawował najświętszą ofiarę, podczas której beaty
fikował biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Z homi
lii wygłoszonej podczas tej mszy warto zapamiętać 
zwłaszcza te wątki: "Nie będziesz brał imienia Pana 
Boga swego nadaremno. Bądź chrześcijaninem na
prawdę. Życie swoje buduj na skale, a nie na lotnym 
piasku". Są to wskazówki dla wszystkich, jak żyć 
w wolnej Polsce.

W rzeszowskim spotkaniu z Wielkim Rodakiem 
uczestniczyła również liczna grupa pracowników "Siar
kopolu". Jako dar ofiarny nasza załoga - w imieniu ludzi 
pracy całej diecezji - zaniosła figurę świętej Barbary, re
plikę tej, którą dziesięć lat wcześniej poświęciliśmy 
w kopalni "Machów". Figura ta została wykonana z czar
nego dębu znalezionego w warstwie nadkładu na terenie 
kopalni w Machowie. Dodajmy, że te machowskie dęby 
pochodzą sprzed dwóch tysięcy lat. Twórcą figury św.Bar- 
bary - prezentu dla Papieża - jest znany, utalentowany 
tarnobrzeski artysta - Marian Kosior.

W czasie wręczania naszego daru Ojciec Święty po
wiedział: "Błogosławię wszystkich siarkowych górni
ków". Kiedy byłem bardzo blisko Niego powiedział: "By
łem w Tarnobrzegu dwukrotnie - gdy koronowano obraz 
Matki Bożej Dzikowskiej, a potem na trzechsetlecie klasz
toru Dominikanów".

Figurka - kapliczka św. Barbary poleciała do Rzy
mu razem z innymi prezentami z Polski. Umieszczono 
na niej tabliczkę z napisem: "Ojcu Świętemu JANOWI 
PAWŁOWI II w imieniu świata pracy diecezji przemy
skiej - załoga SIARKOPOLU".

Ofiarowanie darów Papieżowi - z lewej autor wspomnień



ANNA POLCZAK

MOJE SPOTKANIA Z OJCEM ŚWIĘTYM 
JANEM PAWŁEM II

Pierwsze wzruszające i piękne spotkanie z wielkim 
synem polskiego narodu, Ojcem Świętym Janem Paw
łem II przeżyłam w czerwcu 1983 roku na krakowskich 
Błoniach. Utkwiły mi w pamięci Jego słowa wypowie
dziane wtedy, w trudnych dla Polaków czasach: "W Jezu
sie Chrystusie człowiek powołany jest do zwycięstwa. 
Każdy człowiek i każdy Polak".

A potem był rok 1987 i Tarnów. Kilka autobusów 
wyjechało z Tarnobrzega z górnikami w galowych mun
durach. Pomimo, że szliśmy na podtamowskie błonia pie
szo od Lisiej Góry, mimo, że niemal tonęliśmy w błocie 
i glinie po kostki, po burzy jaka przeszła nad Tarnowem, 
nie czuliśmy zmęczenia, tylko radość, a potem wzrusze
nie z racji spotkania z Ojcem Świętym.

W wygłoszonej wtedy homilii Papież zwracał się do 
ludzi pracy i nie tylko domagał się dla swoich rodaków 
wolności, ale przestrzegał przed niebezpieczeństwem 
zmarnowania podarowanej nam dziejowej szansy. Ojciec 
Święty mówił między innymi: "Chroń Panie przed ego

izmem. Nie pozwól, żeby mocniejszy gardził słabszym. 
Daj odwagę żyć w prawdzie".

Najbardziej wzruszające i pamiętne było moje 
osobiste spotkanie z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo 
w sierpniu 1988 roku. Pielgrzymka zorganizowana przez 
OO.Dominikanów licząca 40 osób rozpoczęła się 26 lip- 
ca. Opiekunem naszej grupy był o. Paweł Opaliński. Tra
sa pielgrzymki wiodła przez Rzym, Asyż, Monte Casino. 
Po wylądowaniu na Lotnisku Fiumicino im. Leonardo da 
Vinci udaliśmy się do Domu Polskiego im. Jana Pawła II 
na Via Cassia 1200.

Po środowej audiencji generalnej w sali im. Pawła VI 
okazało się, że dzięki pomocy O. Konrada Hejmo, bę
dziemy mogli uczestniczyć w prywatnej audiencji w Ca
stel Gandolfo. Radość i wzruszenie były ogromne! Ran
kiem, w pierwszą sobotę sierpnia wyruszyliśmy z Rzymu 
do letniej, przepięknie położonej, rezydencji papieży.

Na pięknym, otoczonym murem dziedzińcu uczest
niczyliśmy we mszy św. celebrowanej przez Ojca św., na

Spotkanie w Castel Gandolfo



Tarnobrzeska pielgrzymka z Ojcem Świętym

której wyraził wielką radość ze spotkania z rodakami. 
Mówił tez o solidarności - tej prawdziwej, międzyludz
kiej, braterskiej, wynikającej z miłości...

Po mszy ustawiły się trzy grupy pielgrzymów a Oj
ciec św. podchodził do każdej z nich z rozpromienioną 
twarzą, obezwładniającym uśmiechem i dobrym słowem. 
Kiedy zbliżył się do nas radość i ogromne wzruszenie 
dosłownie odebrały nam wszystkim mowę. Ojciec św. 
popatrzył na nas i zapytał z uśmiechem: skąd jesteście ? 
Padło nieśmiało: z Tarnobrzega. No, to ja u was byłem ! 
Od razu zrobiło się ciepło i radośnie. Przypadł mi w udzia
le honor i zaszczyt powitania Papieża w imieniu całej gru
py i wręczenia Mu, z Edwardem Kogutem, głowy Chry
stusa w cierniowej koronie, wyrzeźbionej w drzewie li
powym, przez Mariana Kosiora. Potem było błogosła
wieństwo, uściski, serdeczne słowa podziękowania i za
pewnienia o pamięci w modlitwie, podczas króciutkich 
chwil rozmowy. Kiedy emocje opadły uczestnicy piel
grzymki poklepywali mnie żeby choć w części odebrać 
uściski Ojca św. których doświadczyłam. Tego przeżycia 
nie zapomnę do końca moich dni... Byłam taka radosna, 
szczęśliwa, spokojna...

W ramach wielkiej wdzięczności za tamto spotkanie 
i z szacunku dla Ojca św. pojechaliśmy prawie całą grupą 
do Bratysławy na mszę w 1990 r.

A potem był Rzeszów, 1991 rok. Górnicy w galo
wych mundurach uczestniczą w spotkaniu z Ojcem św. 
Tym razem byłam swoim samochodem specjalnie ozna

kowanym a przedstawiciel górników siarkowych, Marian 
Antończyk wręczał Ojcu św. dar - replikę figury św. 
Barbary z kapliczki w Kopalni Machów, wykonanąz czar
nego dębu przez Mariana Kosiora. Potem uczestniczy
łam jeszcze w mszach świętych z udziałem Ojca św. 
w Krośnie w 1997 r., w Sandomierzu w 1999 r. i w sierp
niu 2002 r. na krakowskich Błoniach i w Łagiewnikach.

Wszystkie te spotkania, mimo trudu jakiego wy
magały, dały mi ogromną radość i wewnętrzną siłę, którą 
czuję do dziś. Pozwala mi ona nie zwracać uwagi na rze
czy małe, drobne, nie mające większego znaczenia. Po
zwala z pogodą ducha patrzeć na otaczającą rzeczywi
stość. Zawsze też pamiętam wezwanie Ojca św.: Nie lę
kajcie się!

Teraz, kiedy nasz umiłowany Jan Paweł II odszedł 
do domu Ojca, chciałoby się wołać:

Ojcze Niebieski - Jezu Chryste,
Przez otwarte drzwi Niebios wrócił do Ciebie Twój
Syn -
Twój Namiestnik na ziemi i Wielki Syn Polskiego 
Narodu
Papież Jan Paweł II...
Przygarnij Go w Swoim Miłosierdziu i włącz 
w poczet swych świętych,
Byśmy mogli Go czcić na ołtarzach.
I Ty Matko otwórz dla Niego Swe Ramiona, 
Bo On zawsze był CAŁ Y TWÓJ!



® WWIA

I niech górskich szum potoków 
Przez strony dalekie 
W Twoim sercu pozostanie 
Polskich Tatr oddechem.

Err.n ?> IMKiK'O, - wlyZw rr Łlh

^julagLyel/jZ?^ eieplegp  ‘pieta

Nićcn-śnieżystą dująwicąj 
Tatrzańską kurniawą 
Opowiedzą o tym kraju, 
Coś go okrył sławą.

A co roku,' tak pod jesień 
Niech przelotne ptaki
Złożą w hołdzie swój meldunek 
Jak tatrzańskie szlaki.

PIOTR JANCZERSKI

ŻYCZENIA ZAKOPIAŃSKIM WIATREM
Z TATR WYSŁANE

Wiersz ten został napisany tuż przed ostatnią 
pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny, latem 2002 
roku, a 7 sierpnia tegoż rok!u został zaprezentowa
ny przez Autora w Zakopanem, podczas koncertu 
Grupy NO TO CO, inaugurującego XXX Między
narodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, przy 
ogromnym aplauzie kilkutysięcznej widowni, któ- 

rt^Oa utwór ten przyjęła owacjami na stojąco.

Rozdzwoniły się dzwony 
Na wiejskich dzwonnicach 
NdAylężytacł) kościołów.

Gdy na inne patrzysz góry
Gdzieś na Apeniny
Chcę byś dojrzał tak jak kiedyś 
Szczyt Mnicha, Cubryny...

Byś pamiętał o tych Tatrach, 
Miejsce w sercu znalazł 
I pomieścił ojcowiznę 
Każdego górala.

Orły niech zaniosą Tobie
Od turni i hali
Głos tej naszej prostej pieśni
Od braci - górali:

"Góralu czy ci nie żal odchodzić od stron ojczystych... ”
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ALEKSANDRA JANAS

MOJE PIELRZYMKI 
PAPIESKIE

Jak wielka była radość z wyboru na tron Piotrowy 
papieża z dalekiego kraju, Polaka, w 1978 roku, nie mu
szę pisać. Czuliśmy wszyscy takie samo szczęście jak 
i niedawno temu jednoczył nas ból po stracie ukochane
go Ojca. Choć czasy były inne, trudne, stawiano liczne 
tamy i ograniczenia, radość z Jego pielgrzymki do Polski 
w 1979 r. była ogromna a ukochany przez Papieża Kra
ków tętnił przygotowaniami do spotkania z Ojcem św.

Po niezapomnianej w przeżycia pielgrzymce z Ojca
mi Paulinami na Jasną Górę, związałam się z Duszpa
sterstwem Akademickim na Skałce, gdzie dwóch wspa
niałych Ojców Rufin i Zachariasz, przygotowywało na
sze wnętrza na wejście w dorosłe życie. Spotkania, dys
kusje, konferencje w skałecznej Piwnicy pozostają wciąż 
jednymi z najpiękniejszych wspomnień. I właśnie tam, 
w tygodniach poprzedzających przyjazd Ojca św. do Pol
ski, przygotowaliśmy program , zapełniający godziny 
oczekiwania na przybycie wytęsknionego Gościa do gro
bu św. Stanisława. Skałeczny ogród, ze słynną sadzawką 
zamknięto kilka godzin wcześniej a liczba wiernych, siłą 
rzeczy, musiała być ograniczona. Aleja tam byłam! Śpie
wałam pełna piersią Jego Barkę! Ocierałam łzy wzrusze
nia kiedy Ojciec św. przechodził 2-3 metry od nas ! Krzy
czałam "zostań z nami", kiedy po mszy błogosławił krzy
że i gotował się do odjazdu !! A następnego dnia o 5 rano 
maszerowałam pełnymi ludzi Alejami Trzech Wieszczów 
na Błonia na kolejne spotkanie z Ojcem św. Radość i pod
niecenie nas rozpierały. Nie bałam się słońca, tłumów, 
groźnych milicjantów i 10 godzin stania, bo warto było!! 
Organizacja była b. dobra. Sprawnie dochodziliśmy do 
wyznaczonych biletami wstępu sektorów, gdzie ani czas 
się nie dłużył ani nie bolały nogi. Późnym wieczorem 
znów słyszałam Papieża, na Plantach, nieco z boku pod 
budynkiem Kurii. Śpiewaliśmy, skandowali, wołali, 
a Ojciec św. był z nami.

I potem przez kolejne lata jeździłam do rodziców do 
Krakowa i maszerowałam na Błonia na msze święte, cho
dziłam pod Franciszkanów, by nacieszyć serce spotka
niami z Papieżem, (np. w 1983 r paromiesięcznego Pio
trusia zostawiłam z babcią, w 1991r.szłam z paroletnią 
Dominiką a w 1997 z dwójką dzieci).

W 1999 roku "podwodą" kolei i pieszo, jak co naj
mniej połowa naszego miasta, rzeką głów "płynęłam" do 
Sandomierza. Najbardziej pamiętam radość i entuzjazm,

PREFEKTURA DELLA CASA PONTIFICIA

SUA SANTITA
GIOVANNI PAOLO II
DOMENICA 10 SETTEMBRE 2000 
ALLE ORE 10 IN PIAZZA S. PIĘTRO 
CELEBRERA LA SANTA MESSA IN 
OCCASIONE DEL GIUBILEO DELLE

UN1VERSITA
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Karta wstępu na mszę papieską 10 września 2000 roku 
na placu św. Piotra w Rzymie

bo przecież wydany parę dni wcześniej album "Tarno
brzeg - Gród Leliwitów" dedykowaliśmy Papieżowi na 
okoliczność Jego pobytu w Sandomierzu i miał do Niego 
trafić, i znów miałam być tak blisko...A potem był upał, 
straszny, prawie udar, bo ból głowy zwalał mnie z nóg. 
Ale dziś mam przed oczami ukochaną Twarz, z plaster
kiem na czole, mądre słowa o miłości czystej i szlachet
nej, sandomierskie rycerstwo w pełnym ordynku, w tym 
obezwładniającym skwarze i pochód "białych szat" za
konników i księży zakolami pod górę po mszy...

W 2000 r. byliśmy w Rzymie z pielgrzymką UJ na 
światowy dzień nauki. Znów piękna msza na Placu św. 
Piotra i audiencja w Auli Pawła VI. Znów radość i wzru
szenie, choć tych pierwszych spotkań na Skałce i Bło
niach nic nie przebije. Przeżyciom ze spotkań z Ojcem 
św. w Wiecznym Mieście towarzyszyło uczucie spełnie
nia marzeń, że oto tu jestem, w pięknym mieście, podzi
wiam zabytki i dzieła sztuki, chodzę śladami świętych 
i wielkich tego świata. Zawsze jednak, przez papieży 
poprzedników i ich wkład w sztukę, myśl biegła do na
szego Ojca św. i na pewno był to główny punkt progra
mu. Tak jak i teraz będziemy cieszyć się ze spotkań 
z nowym papieżem Benedyktem XVI mając w sercach 
Tego, który był przede wszystkim nasz, a którego teraz 
mamy w niebie...



ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

TARNOBRZESCY PAPIEŻE

Powyższy tytuł jest oczywiście bardzo umowny, 
bo przecież żaden z następców św. Piotra nie miał 
z naszym miastem jakichkolwiek bezpośrednich związ
ków, z wyjątkiem - Jana Pawła II. Jak wiadomo bo
wiem, kardynał Karol Wojtyła w roku 1966 i 1976 
przewodniczył uroczystościom, jakie miały wtedy 
miejsce w klasztorze Dominikanów, a w 1999 roku, 
już jako papież, wylądował na tarnobrzeskiej ziemi, 
przed udaniem się do Sandomierza na spotkanie z pół
milionową rzeszą pielgrzymów.

Chodzi tu raczej o przypomnienie kilku sylwetek 
papieży, których pontyfikat przypadł na lata zapisa
ne jako ważne wydarzenia w historii Tarnobrzega.

Jak wiadomo pierwszą z takich dat jest rok 1185, 
w którym erygowano naszą najstarszą parafię w Mie- 
chocinie. Był to rok dwóch papieży - Lucjusza III 
i Urbana III. Ten pierwszy był cystersem, można więc 
przypuszczać, że na owe czasy człowiekiem wyjątko
wo dobrze wykształconym. Mimo, iż wobec toczące
go się wówczas od wielu lat sporu pomiędzy papie-

Lucjusz III Urban III

11



Klemens VIIIHonoriusz III

stwem a cesarstwem o prymat Lucjusz był zwolen
nikiem nie rywalizacji ale współpracy - nie został 
wpuszczony do Rzymu, toteż jego intronizacji doko
nano w Velletri. Stolicę Piotrową objął na... 4 mie
siące, by na dalsze lata pontyfikatu nigdy nie wrócić 
do wiecznego miasta. Czasy Lucjusza to także okres 
ścierania się narodów, jeszcze nie schrystianizowa- 
nych, jak również organizowania wypraw krzyżowych, 
mających na celu odzyskanie dla papiestwa (chrześci
jaństwa) Ziemi Świętej. Właśnie w trakcie przygoto
wywania takiej krucjaty Lucjusz zmarł, a tego same
go dnia 25 listopada 1185 roku nowym papieżem wy
brano arcybiskupa Mediolanu, który przyjął imię 
Urbana III.

Temu papieżowi również nie było dane urzędo
wanie w Rzymie, toteż na swą siedzibę obrał Vero- 
nę. Przez okres jego pontyfikatu papiestwo znalazło 
się w ostrej konfrontacji z cesarstwem. Fryderyk Bar- 
barossa uderzył w końcu na państwo kościelne, m.in. 
oblegając Veronę. Papież skłonny był do pertrakta
cji pokojowych, lecz nieoczekiwanie zmarł w Fer- 
rarze w 1187 roku.

Drugą z kolei parafią erygowaną na naszym te
renie jest parafia w Wielowsi, której powstanie da
tuje się na rok 1218. Były to czasy pontyfikatu Ho
noriusza III, który wcześniej pełnił rolę skarbnika 
Stolicy Apostolskiej. Jako skarbnik pozostawił nie 
tylko sprawozdania finansowe, ale bodaj pierwszą 
w dziejach papiestwa inwentaryzację państwa ko
ścielnego. Nie muszę dodawać, że dzięki temu jeste
śmy bogatsi o bezcenną wprost wiedzę na temat sta
nu posiadania Watykanu z tamtego czasu. Od stro

ny politycznej Honoriusz III nadal zabiegał o orga
nizację kolejnych wypraw krzyżowych, toczył woj
ny z wrogami papiestwa. Do historii Kościoła prze
szedł jednak jako papież, który zatwierdził reguły 
trzech znaczących potem zakonów: dominikanów, 
franciszkanów i karmelitów.

Kiedy na prośbę Stanisława Tarnowskiego król 
Zygmunt III Waza podpisał przywilej lokacyjny Tar
nobrzega, namiestnikiem Chrystusa był od roku Kle
mens VIII. Papież ten należy bez wątpienia do po
staci kontrowersyjnych. Z jednej strony - na tle innych 
papieży i monarchów tamtej epoki - mógłby uchodzić 
za wzór: żył i jadał skromnie, przestrzegał godzin mo-

Klemens X
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Innocenty XI

dłów, odprawiał msze i inne nabożeństwa, regularnie 
przystępował do spowiedzi, a znaczącym jego wkła
dem w historię Kościoła była znakomicie przeprowa
dzona reforma Kurii Rzymskiej. Dzięki temu papie
stwo mogło sprawnie kontrolować coraz bardziej scen
tralizowany organizm kościelny. Przy prowadzonym 
przez Klemensa VIII surowym trybie życia zdumie
nie wywoływały wystawne uczty i przyjęcia, którym 
starano się jednak nadawać charakter religijny. Oso
bista skromność tego następcy św. Piotra stała też 
w sprzeczności z luksusowym pałacem na Kwiry- 
nale, który kazał on wznieść jako swoją letnią re
zydencję. Dobrą pamięć Klemensa obciążają jednak

najbardziej aprobowane przez niego wyroki śmier
ci wydane na dwie niewinne kobiety i słynnego 
dominikanina - Giordano Bruno. Kiedy w 1605 roku 
papież zmarł w wyniku ataku apopleksji, lud rzym
ski odczytał to za swoiste dotknięcie palca Boże
go za wspomniane ofiary...

Z kolejną ważną datą dla Tarnobrzega - rokiem 
1675, wiąże się pontyfikat papieża Klemensa X. W tym
że roku biskup krakowski Andrzej Trzebicki wydał 
dekret uznający obraz Matki Bożej Dzikowskiej za 
cudowny. Wspomniany papież dobrze znał Polskę, jako 
że przed wstąpieniem na Piotrowy tron był nuncjuszem 
apostolskim w Warszawie. Dzięki temu poznał wiele 
wpływowych osobistości polskich z królem Janem III 
na czele. Warto dodać, że jako papież wspierał finan
sowo polskie działania wojenne przeciw Turcji, co pod 
dowództwem Sobieskiego dawało tak znakomite zwy
cięstwa. Właśnie król Jan III Sobieski, w 1681 roku 
potwierdził akt lokacyjny Tarnobrzega na prośbę miesz
czan tarnobrzeskich, a miało to miejsce już za ponty
fikatu następnego papieża - Innocentego XI. Konkla
we dokonało wyboru kardynała Odescalchiego, ale ten 
nie chciał zostać papieżem. Jak mówiono - po swoim 
wyborze na papieża - padł na kolana błagając kardy
nałów, by ci obdarzyli zaufaniem kogoś innego. Kie
dy elektorzy pozostali nieugięci, wybrany przyjął imię 
Innocentego i - jak się okazało - był "prawdziwym Oj
cem Świętym". Na tle epoki, w której papieże i królo
wie, nie bacząc na koszty tudzież elementarną przyzwo
itość, otaczali się zbytkiem i przepychem, Innocenty 
wiódł życie skromne, wręcz ubogie. Ponoć przez lata 
chodził w tej samej, wytartej sutannie. Nie chciał przyj
mować jakichkolwiek, nawet zwyczajowych, hołdów.

Pius IX Leon XIII
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Pius X Pius XI

Gdy na jego głowie spoczęła papieska tiara pań
stwo kościele stało na progu bankructwa potęgowa
nego przez odwieczny, a wszechwładny nepotyzm. 
Papież zaczął więc systematycznie porządkować fi
nanse Watykanu, co w stosunkowo krótkim czasie 
zaczęło przynosić korzyści. Swoich krewnych i zna
jomych uprzedził, by nie liczyli na jakiekolwiek 
profity z jego pontyfikatu, kardynałom zalecał ogra
niczenie dworów, zbytków, bogatych karet i ekwipa- 
ży. Również w sferze duchowej papież Innocenty 
zalecał powrót do wartości ewangelicznych, sam 
świecąc w tej mierze dawno już nie oglądanym 
w Rzymie osobistym przykładem. Uważał, że "trze
ba ludzi zaprosić do Kościoła, nie zaś wlec ich tam 
siłą". Na arenie międzynarodowej, wobec zagrożenia 
chrześcijańskiej Europy papież Innocenty XI dopro
wadził do powstania koalicji antytureckiej złożonej 
z Polski, Austrii i Wenecji. Wojska koalicji dowodzo
ne pod Wiedniem przez Jana III Sobieskiego odnio
sły wiekopomne zwycięstwo 12 września 1683 roku. 
Papież przysłał wtedy zwycięskiemu królowi polskie
mu ozdobny miecz, kapelusz i płaszcz, które do dziś 
oglądać można w Skarbcu Koronnym na Wawelu. 
W kilka lat po śmierci papieża rozpoczęto proces ka
nonizacyjny, który zakończono dopiero w 1956 roku. 
Wtedy to Pius XII wprowadził Innocentego XI w 
poczet świętych.

Za pontyfikatu papieża Piusa IX, który Stolicą 
Apostolską kierował przez 32 lata, w 1861 roku w 
Wielowsi matka Róża Kolumba Białecka zaczęła two
rzyć pierwszy na ziemiach polskich klasztor Sióstr Do-

minikanek tzw. III Zakonu. Pius IX był człowiekiem 
niezwykłej dobroci, nabożności, błyskotliwej inteligen
cji. Kiedy został wybrany przez konklawe Rzymianie 
wręcz zachwycali się nowym papieżem. Jego wyjąt
kowo długi pontyfikat przypadł na niezwykle trudne 
politycznie czasy. Rozpadające się z różnych powo
dów państwo kościelne spotkało się z silnymi dąże
niami do zjednoczenia ziem włoskich i powstania 
królestwa Italii. Nic więc dziwnego, że gdy wydarze
nia polityczne spowodowały likwidację państwa ko-

Pius XII



ścielnego, Pius IX uznał się za "więźnia Watykanu". 
Najważniejszą "pamiątką" po tym papieżu są dwa 
ogłoszone przez niego dogmaty - o niepokalanym po
częciu Najświętszej Marii Panny oraz o nieomylności 
papieża. Obydwa już w chwili ogłoszenia budziły wie
le kontrowersji nawet wśród ówczesnych hierarchów 
Kościoła. O ile z pierwszym już się dzisiaj w zasa
dzie nie dyskutuje, o tyle na drugi papieże powołują 
się bardzo rzadko, tak na wszelki wypadek...

Wspominając matkę Kolumbę Białecką warto po
wiedzieć, że następca Piusa IX - papież Leon XIII 
ostatecznie zatwierdził regułę zakonu Dominikanek, 
dzięki czemu mogły one funkcjonować w Wielowsi. 
Papież przyjął "Anioła Dobroci" na specjalnej audien
cji w Watykanie. Pamiątki po tym wydarzeniu moż
na oglądać dzisiaj w tarnobrzeskim Muzeum...

Leon XIII był człowiekiem gruntownie wykształ
conym, także błyskotliwym poliglotą władającym bie
gle kilkoma językami. Doceniał rolę badań nauko
wych - jako pierwszy udostępnił ludziom nauki prze
bogate archiwa watykańskie. W historii Kościoła 
zapisał się jako autor głośnej encykliki "Rerum no- 
varum", po raz pierwszy odnoszącej się do świata 
pracy i problematyki społecznej. Dzięki tej encyklice 
Leona XIII nazwano "papieżem robotników", a do
kument ten stanowi swego rodzaju początek tzw. spo
łecznej nauki Kościoła.

Po Leonie XIII kolejnym papieżem był Pius X, 
niedawno kanonizowany przez Jana Pawła II. Nie ba
cząc na dotychczasowy status papieży jako "więźniów 
Watykanu", Pius X bez reszty poświęcił się misji du-

Paweł VI

chowej, niemal całkowicie rezygnując z politycznego 
aspektu swojej posługi. Niewątpliwie ten papież za
początkował swoisty "renesans papiestwa", które po
strzega się na świecie jako punkt odniesienia i niepod
ważalny autorytet moralny. W początkach swojego 
pontyfikatu Pius X wyraził zgodę na koronację cudow
nego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej, przysyłając ko
rony i prosząc biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana 
Pelczara o dokonanie tegoż obrzędu w 1904 roku.

Za pontyfikatu Piusa XI Tarnobrzeg doczekał się 
pierwszej "miejskiej" parafii. Erygowano ją w 1922 
roku przy klasztorze Dominikanów (wcześniej przez 
kilkaset lat tarnobrzeską farą był kościół w Miecho- 
cinie). Jedenaście lat później dokonano powtórnej ko
ronacji cudownego obrazu dzikowskiej Madonny.

Papież Pius XI znał Polskę - przed objęciem sto
licy św.Piotra był nuncjuszem apostolskim w Warsza
wie. Wtedy też, tuż po I wojnie światowej gościł 
w niedalekim od nas Włostowie, w nieistniejącym dzi
siaj pałacu Karskich.

Pięćdziesięciolecie pierwszej koronacji obrazu 
Matki Boskiej Dzikowskiej (obchodzone bardzo uro
czyście) miało miejsce w 1954 roku. Były to czasy 
pontyfikatu Piusa XII, papieża który dla wielu ucho
dzi do dziś za postać kontrowersyjną. Niewątpliwie 
zamknął on pewną epokę w dziejach papiestwa, choć 
wątpliwości co do tej postaci biorą się z jego jakby 
bojaźliwej postawy podczas II wojny światowej, jak 
i pewnego rodzaju "germanofilstwa" tej właśnie gło
wy Kościoła. Trzeba jednak że zauważyć, że w ostat
nich latach opinie na temat Piusa XII wyraźnie łagod
nieją, a pewnym tego potwierdzeniem jest toczący się 
proces beatyfikacyjny Eugenio Pacellego.

Ostatnia koronacja dzikowskiego wizerunku Świę
tej Rodziny miała miejsce w 1966 roku za czasów pa
pieża Pawła VI. Ten wybitny, subtelny intelektualista, 
godny następca wielkiego papieża Jana XXIII, był zna
ny z przyjaźni do Polski. Jego wielkim, niespełnionym 
marzeniem był przyjazd do naszego kraju z okazji Mil
lenium chrześcijaństwa nad Wisłą. Wspomniane uro
czystości koronacyjne zakończył arcybiskup krakowski 
Karol Wojtyła, który w rok później otrzymał od Pawła 
VI kapelusz kardynalski Dziesięć lat potem kardynał 
Wojtyła przebywał w Tarnobrzegu raz jeszcze, gdy ob
chodzono jubileusz trzech wieków klasztoru Domini
kanów. Od owej uroczystości nie upłynęły nawet dwa 
lata, gdy 16 października 1978 roku z Rzymu nade
szła sensacyjna wiadomość o wyborze Polaka na sto
licę Piotrową. Doczekaliśmy też i tego, że papież - 
Polak, Jan Paweł II stanął na tarnobrzeskiej ziemi 
w czerwcu 1999 roku, tuż przed pamiętnym spotka
niem z wiernymi w Sandomierzu...



ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

BIAŁY ANIOŁ

Gdzie wierzby rozczochrane i gdzie polna droga, 
Gdzie wiosną przylatują z daleka bociany
Tam narodził się Anioł, przysłany przez Boga: 
Światu na trudne czasy miłosierdziem dany.

To się wtedy zdarzyło, kiedy cud nad Wisłą 
Europę przed diabłem na wieki ocalił.
Choć na polach bitewnych niejeden ci tysiąc 
Żołnierzy ducha oddał i zło tak oddalił...

A wtedy nikt nie wiedział o przyjściu Anioła ! 
Żył skromnie i cichutko gdzieś tam, w Wadowicach.
Potem, gdy czas stosowny z oddali zawołał, 
Znalazł się na Krakowa starego ulicach...

I tutaj pozostał na lat czterdzieści całych 
Znaczonych modlitwą i pracą i miłością, 
Wznoszeniem pod niebo tak wielkich, jak i małych, 
Aby swe człowieczeństwo nosili z godnością.

Wreszcie świat cały poznał polskiego Anioła, 
Kiedy Go wyniesiono aż na tron Piotrowy, 
Czyniąc ci z Niego Głowę rzymskiego Kościoła,
Co Anioł wykorzystał dla ziemi odnowy.

Odtąd ćwierćwiecze całe było wypełnione 
Pielgrzymką nieustanną do całego świata.
Gdziekolwiek się zwrócił, w którąkolwiek stronę 
Widział Anioł w człowieku najdroższego brata.

Kiedy wiosna nadeszła szósta tysiąclecia 
Bóg do siebie do nieba Anioła zawołał.
Więc ten, posłuszny Panu, w zaświaty odleciał 
Pustkę pozostawiając w sercach i w kościołach...

I wszyscy się poczuli tak osamotnieni, 
Bo był ów Anioł Ojcem człowieka każdego.
Więc tuż obok modlitwy płynącej wprost z ziemi 
Biegnie też zapytanie: Boże nasz, dlaczego... ? Pisane tuż po śmierci Papieża...



ALEKSANDRA JANAS

PATRON NOWEGO PAPIEŻA

Po śmierci papieża Jana Pawła II na całym świecie 
zastanawiano się, kto zostanie Jego następcą ... Bez 
względu na wynik konklawe vox populi domagał się, 
by nowy papież przyjął imię Jana Pawła III, bądź - Ka
rola I. Miało to oznaczać, zarówno wolę kontynuowa
nia linii papieża Polaka i być jednocześnie wyrazem 
hołdu dla jednego z największych, a z pewnością najpo
pularniejszego spośród następców św.Piotra. Krótkie, bo 
dwudniowe konklawe wyniosło na tron Piotrowy kar
dynała Josefa Ratzingera, który dość nieoczekiwanie 
przyjął imię Benedykta XVI.

Tak naprawdę jednak imię to jest wpisane w trady
cję urzędu papieskiego. Najlepszym dowodem jest choć
by to, że obecny namiestnik Chrystusa jest przecież szes
nastym biskupem Rzymu jaki obrał sobie za patrona 
św.Benedykta. Kim był ów święty, patron Europy ?

Pochodził z Nursji, niewielkiego miasteczka poło
żonego we włoskim regionie Umbria. Był synem śred
nio zamożnego właściciela ziemskiego. Urodził się 
ok.480 roku jako jedno z dwojga bliźniąt (jego siostrą- 
bliźniaczką była św. Scholastyka). Uczył się najpierw 
w rodzinnym miasteczku, a w latach późniejszych kon
tynuował naukę w Rzymie. Atmosfera stolicy Imperium 
Romanum zdecydowanie zraziła młodego Benedykta, 
toteż przeniósł się on 60 km na południe w góry Prene- 
stini, gdzie zamieszkał w niewielkiej wiosce Enfide. Tu 
rozpoczął życie pustelnicze, ale szybko rozeszła się 
wieść o jego wyjątkowej mądrości. Zapewne rozpoczął 
wtedy jakieś studia, ale - jak napisał św.Grzegorz Wiel
ki - "kiedy spostrzegł jednak, jak wielu towarzyszy stu
diów wpada w przepaść występków, cofnął nogę, którą 
już postawił na progu świata". Przy niewielkim kościół
ku świętych Piotra i Pawła rozpoczął żywot pustelnika. 
Co prawda nie miał jakichkolwiek święceń kapłańskich, 
ale zakonnikom z okolicznych klasztorów, poszukują
cym najlepszych wzorców życia kontemplacyjnego, za
imponował pustelniczy tryb życia Benedykta. Po trzech 
latach życia w odosobnieniu, zakonnicy wybrali więc 
go na swojego przełożonego. Był nim zresztą krótko, 
gdyż okazało się, że mnisi nie są w stanie przestrzegać 
surowych zasad narzuconych przez Nursyjczyka. Do
szło nawet do próby otrucia Benedykta, co najlepiej 
świadczy o desperacji jego podwładnych. Kiedy jednak, 
nieświadom niczego, przed wypiciem wina z trucizną 

Benedykt uczynił znak krzyża nad dzbanem z zatrutym 
trunkiem, naczynie z hukiem pękło.

Po tych wydarzeniach Benedykt zarzucił co prawda 
życie pustelnicze, ale stworzył nowe zgromadzenie opar
te o zasady przezeń określone. Dla swoich wybranych 12 
uczniów kazał zbudować 12 eremów, niejako odrębnych 
klasztorków - pustelni. W ten sposób po raz pierwszy na 
zachodzie powstała społeczność pustelnicza, znana do
tąd tylko z wschodniego chrześcijaństwa. Kiedy nowy typ 
zgromadzenia mnichów szybko zdobywał zwolenników, 
Benedykt opuścił Subiaco udając się w kierunku Neapo
lu. Nie dotarł tam jednak, osiedlając się na stałe w ru
inach dawnej fortecy rzymskiej na wzgórzu Monte Cas
sino, gdzie w roku 529 założył istniejące do dzisiaj i szcze
gólnie bliskie Polakom opactwo. Jak podaje tradycja - 
w chwili pojawienia się Benedykta na Monte Cassino ist
niała tu jeszcze antyczna świątynia, w której czczono sta
rożytne bóstwa rzymskie. Takich miejsc w tej okolicy było 
zresztą więcej. Benedykt energicznie zaczął tępić owe 
relikty pogaństwa, z równą energią tworzył też nowe zgro
madzenie. Podstawą był zbiór zasad spisanych przez Be
nedykta, zwany "Regułą". Nie znamy dziś ich niestety, 
gdyż tekst "Reguli" spłonął podczas pożaru klasztoru 
w Teano w roku 896, niemniej podstawą było zaakcepto
wanie wyroków Opatrzności.

Samych zakonników obowiązywała wspólna modli
twa, praca fizyczna będąca podstawą utrzymania mni
chów, a także ślub stałości miejsca. Benedykt, rozumie
jąc rozmaite tradycje miejsc, gdzie powstawać miały nowe 
zgromadzenia stworzonego przez niego zakonu unikał 
skrajności i przesady w dochowywaniu zasad życia klasz
tornego, przy jednoczesnym umiarkowaniu i roztropno
ści. Zakonnicy mieli zachować surową, bezwzględną asce- 
zę, w zakonnym życiu odnaleźć ład, spokój i wiedzę, 
a dzięki pracy fizycznej zapewnić samowystarczalność 
każdemu zgromadzeniu. Chyba najlepiej zasady opraco
wane przez św. Benedykta ujął papież Paweł VI, który 
poświęcając odbudowany po zniszczeniach wojennych 
klasztor na Monte Cassino powiedział, że Benedyktyni 
to "pług, pióro i krzyż".

Wybitna osobowość Benedykta i zasady przez niego 
stworzone stały się swoistym wzorcem dla innych zgro
madzeń powstających w okresie wczesnego średniowie
cza na zachodzie Europy.



0 DfflOYIA
Niedługo po założeniu przez Benedykta opactwa na 

Monte Cassino, przybyła tam jego siostra św. Schola
styka, by nieopodal erygować podobne zgromadzenie 
żeńskie. Spotkanie rodzeństwa, jakie miało miejsce 
w roku 542 było bardzo serdeczne, gdyż darzyło się ono 
wielką miłością. Chcąc na dłużej zatrzymać przy sobie 
brata, który wybierał się wtedy w daleką podróż, Scho
lastyka wyprosiła u Boga ulewę, lecz zaledwie w trzy 
dni po spotkaniu zmarła. Benedykt pochował ją w ora
torium św. Jana Chrzciciela, w miejscu które miało być 
jego własnym grobem. Sam Benedykt zmarł na stojąco, 
w trakcie modlitwy.

Dzieło Benedykta oparte o zasadę "ora et labora" 
(módl się i pracuj) znalazło wielką kontynuację w postaci 
kolejnych znaczących zgromadzeń zakonnych kamedu- 
łów, cystersów, trapistów, oliwetanów, sylwestrynów, 
walombrozjanów czy mechiterystów. Sami Benedyktyni 
położyli ogromne zasługi dla kultury europejskiej. W cza
sach, gdy nie znano jeszcze druku to właśnie oni kopio
wali teksty ewangelii i innych pism ojców Kościoła. Od
znaczali się wielką wiedzą i starannością w wypełnianiu 
swoich obowiązków, gromadzili i chronili cenne manu
skrypty, druki i dzieła sztuki. Od pracowitości braci od 
św.Benedykta wzięło się określenie "benedyktyńska pra
ca" czy "benedyktyńska cierpliwość". W ciągu wieków 
dali 22 papieży, wielu błogosławionych i świętych.

Biorąc pod uwagę wielki wkład Benedykta w chrze
ścijańską cywilizację Europy papieże Pius XII, a potem 
i Paweł VI uznali tego świętego za patrona naszego kon
tynentu. Benedykt z Nursji jest traktowany także jako pa
tron "Opus Dei" oraz pokoju, pracy i konających. W nie
których krajach św. Benedykt jest postrzegany jako pa
tron speleologów, architektów i inżynierów.

Warto dodać, że obok tego "najważniejszego" Bene
dykta historia Kościoła zna kilku jeszcze błogosławio
nych i świętych o tym imieniu. Byli to Benedykt Biscop 
(628-689), Benedykt z Anianu (750-821), Benedykt Jó
zef Labre (1748-1783), Benedykt Menni (1841-1914) oraz 
pochodzący z Korei Benedykt Hyon Kyongyon. Wśród 
świątobliwych Benedyktów znajdujemy też dwóch zwią
zanych z Polską: Benedykta męczennika polskiego 
(ok.970-1003) oraz Benedykta (7-1012), towarzysza św. 
Andrzeja Świerada.

Kardynał Josef Ratzinger, wybrany na niedawnym 
konklawe następcą Jana Pawła II, obierając imię Bene
dykta XVI, wziął za wzór św.Benedykta z Nursji, ale tak
że - jako papież - Benedykta XV. Ten ostatni, którego 
pontyfikat przypadł na tragiczne lata I wojny światowej 
(lata owego pontyfikatu 1914-1922), zasłynął z wielkiej 
skromności już od pierwszych chwil swojej misji. Wobec 
nieszczęścia wojny postawił przed sobą i Kościołem trzy 
cele: zachowanie politycznej neutralności Stolicy Apo-

Św. Benedykt z Nursji

stolskiej, wspomaganie ofiar wojny i działania na rzecz 
pokoju. Liczne inicjatywy pokojowe papieża nie spotka
ły się, niestety, ze zrozumieniem. Ojciec święty, niezra- 
żony tym, czynił wszystko, by przybliżyć pokój, jedno
cześnie w rozmaity sposób dopomóc ofiarom wojny. Tra
gicznym nieporozumieniem było interpretowanie poczy
nań Benedykta XV przez obydwie w tej wojnie walczące 
strony. Każda tłumaczyła posunięcia papieża jako krok 



wymierzony przeciw sobie, podczas gdy tak naprawdę 
ojcu świętemu chodziło wyłącznie o los bezbronnego 
wobec wojny człowieka. Doszło nawet do tego, że pre
mier Francji, Clemenceau nazwał Benedykta "ten szwab- 
ski papież !". Niezrażony następca św. Piotra konsekwent
nie zabiegał zarówno o zakończenie wojny, jak i popra
wienie losu niewinnych jej ofiar. W tym też czasie, gdy 
ważyły się losy Polski, papież jednoznacznie opowiadał 
się za odtworzeniem niepodległego państwa polskiego.

W historii Kościoła papież Benedykt XV zapisał się 
poprzez ogłoszenie nowego Kodeksu Prawa Kanonicz
nego, który obowiązywał do roku 1983 (odtąd mamy 
Kodeks zatwierdzony przez Jana Pawła II).

Z perspektywy czasu, jaki upłynął od pontyfikatu 
Benedykta XV można stwierdzić, że był to papież wła
ściwie dostrzegający rolę, jaką powinien był pełnić. 
W takiej też roli był konsekwentny wobec świata, który 
jednak w owym czasie nie zrozumiał tego pasterza Ko
ścioła powszechnego.

Nowy papież Benedykt XVI przyjmując - ku za
skoczeniu całego świata - takie właśnie imię 
wyraźnie dał do zrozumienia, jakie wartości przy
świecać będą jego posłudze: skromność i prostota, 
wierność zasadom Kościoła i prawdom wiary oraz 
umiłowanie pokoju, jako podstawowego warunku 
życia na ziemi.

ALEKSANDRA JANAS

PAMIĘTNIK PROFESORA PAWŁA SIWKA

Książkę tę wzięłam do ręki z autentycznym wzrusze
niem... Stanęły mi przed oczyma obrazy z odległej prze
szłości, moich licealnych lat, kiedy po raz pierwszy zo
baczyłam Wujeczka, (jak Go nazywałam a potem i cała 
rodzina), profesora Pawła Siwka, ściskałam Jego dłoń, 
rozmawiałam przy stole w rodzinnym domu, potem spo
tykałam u bliższej i dalszej rodziny, podczas organizo
wanych w ciągu miesiąca pobytu w Polsce, z radości i na 
Jego cześć przyjęć. 
Był dumą i chlubą 
rodziny Siwków, 
Ludzików, Grygli- 
ków i wszystkich 
wywodzących się 
z tego pnia. Od dzie
ciństwa słyszałam 
z szacunkiem i odro
biną żalu wymawia
ne słowa: ksiądz pro
fesor, jezuita, filozof 
i psycholog, badacz 
zjawisk nadprzyro
dzonych, naukowiec 
i wykładowca wielu 
uniwersytetów na 
świecie, nie bywają
cy od wojny w Pol
sce i we własnym 
kraju najmniej znany. Papież Jan Paweł 11 i ks. prof. Paweł Siwek

Dziwiło to bardzo i rozpalało ciekawość, tym bardziej, 
gdy w 1972 roku miał wreszcie tu przyjechać aby wziąć 
udział w kongresie tomistycznym w Poznaniu, wygłosić 
kilka odczytów w różnych środowiskach naukowych oraz 
przekazać bogaty zbiór wariantów tekstu greckiego trak
tatów Arystotelesa Akademii Teologii Katolickiej w War
szawie. Wciąż był aktywny zawodowo, choć miał blisko 
80 lat. Młodsi mieli Go dopiero poznać, starsi zobaczyć 

po 30 - 40 latach. 
Pamiętam palącą 
ciekawość a potem 
zdziwienie, że to 
przecież niesły
chanie ciepły, 
skromny staru
szek o bystrym 
umyśle, ogrom
nym poczuciu hu
moru i... imponują
cej wiedzy i znajo
mości świata. 
Gdzie on nie 
bywał, czego nie 
widział, z kim nie 
rozmawiał...!? 
Rzym znał jak ro
dzinny Kraków, 
studiował a potem 
wykładał na Uni-



wersytetach Gregoriańskim i Lateraneńskim, na Sorbo
nie, w Londynie, Rio de Janeiro, Nowym Jorku i wielu 
innych. Jeszcze przed II wojną zdążył objechać Europę, 
napisać kilkanaście rozpraw, traktatów, podręczników 
z zakresu filozofii Spinozy, Arystotelesa, Platona, św. To
masza i wielu Ojców Kościoła, tłumaczyć z greki i łaci
ny, posługiwać się biegle w mowie i piśmie w obu tych 
starożytnych językach (nawet głosić wykłady i kazania) 
a także po angielsku, francusku, hiszpańsku, portugalsku, 
niemiecku i włosku. Jakże mi imponował!

Mój tato, ulubiony siostrzeniec, zwany przez Nie
go Stachem, był w najbliższym z Wujeczkiem kontak
cie. Pisał do Niego długie listy informujące o wydarze
niach w rodzinie: kto córkę wydał za mąż bądź ożenił 
syna, komu się urodziło dziecko, kto przeżywał uroczy
stość pierwszej Komunii św., bądź Bierzmowania, ukoń
czył szkołę czy studia, wyjechał do innego miasta, kto 
chorował, kto umarł itp. Wujeczek, brat babci ze strony 
taty, odpisywał krótko, na kartkach z widokami Rzymu, 
Paryża, Londynu i innych miejsc, w których pracował, 
informując o aktualnych zajęciach (wykłady, prace ba
dawcze, studia nad...) pozdrawiając całą rodzinę bądź 
śląc życzenia z okazji świąt. Jego powołaniem, zamiło

waniem i pasją była praca naukowa, jej poświęcił się 
bez reszty i całym sobą. Rzadko odpoczywał, rzadko 
bywał w towarzystwie, również kontakty z rodziną ogra
niczał do niezbędnego minimum. Nic nie posiadał - zło
żył specjalne śluby, w których wyrzekał się wszystkich 
stanowisk (poza naukowymi), zaszczytów i wszelkiego 
dobra. Od Wujeczka dostawało się różaniec bądź Jego 
książkę z dedykacją, nie koniecznie wydaną po polsku. 
Mam kilka egzemplarzy naukowych prac z dedykacją 
dla taty bądź dla mnie, różaniec i pudełko widokówek, 
które wtedy stanowiły przedmiot dumy i podziwu - mało 
do kogo przychodziło tyle zagranicznych kartek.

Po miesięcznym pobycie w Polsce, licznych spotka
niach rodzinnych i naukowych, Wujeczek wyjechał do 
Rzymu, by po czterech latach znów nas ucieszyć swą 
obecnością i połączyć rodzinę. Byłam już studentką UJ, 
wciąż bliskiej Mu uczelni, osobą oczytaną i dość rozgar
niętą. Teraz nie byłam li tylko wpatrzoną weń uczennicą, 
owszem, chłonęłam każde słowo Wujeczka, ale też zada
wałam pytania z zakresu filozofii i tematów pokrewnych, 
podejmowałam dyskusje na temat cudów, zjawisk nad
przyrodzonych, problemów stygmatyczki Teresy Neu- 
mann (wciąż "żywotnego" problemu w kręgach teologów 
i psychologów, który przez wiele lat naukowo rozpraco
wywał Wujeczek) itp. Polubił mnie bardzo i namawiał do 
kariery naukowej, dla niego najwspanialszej drogi życia. 
Kiedy wyjeżdżał, płakaliśmy na dworcu wszyscy. Drob
ny staruszek wsiadał do sypialnego wagonu do Rzymu 
z jedną walizką i ciepłym uśmiechem, mówiąc "już się 
nie spotkamy, o mojej śmierci zawiadomi was Radio Wa
tykańskie". Pamiętam, że płacząc biegłam za pociągiem, 
machając kwiatami, (które Jemu wręczone oddał mnie) 
z nadzieją w sercu, że przyjedzie jeszcze do nas. Nie dał 
się już namówić. Tradycyjnie korespondował z tatą, nie
które kartki adresując na mnie, interesował się moim 
życiem, studiami, "załatwiał" błogosławieństwa Ojca św. 
A potem przysłał zdjęcia ze spotkania ze swoim sławniej
szym "kolegą", papieżem Janem Pawłem II, z którym znali 
się od wielu lat i darzyli wielkim szacunkiem. Dla nas te 
fotografie mają wagę złota: Kochany Wujeczek z Umiło
wanym Ojcem św.

Pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Lateraneńskim 
Wujeczek zakończył w 1975 r. i od tego czasu poświęcił 
się pracy badawczej, tłumacząc przede wszystkim na ję
zyk polski i opracowując niektóre traktaty Arystotelesa 
oraz dialogi Platona.

Do spisania pamiętników Wujeczka namawiali wszy
scy: rodzina i znajomi z całego świata. Byliśmy ciekawi 
jego losów: przebiegu kariery naukowej, miejsc pobytu, 
obserwacji, szczególnych zainteresowań, tematyki roz
praw i traktatów, które przyniosły mu sławę i niekłamany 
autorytet w kręgach uniwersyteckich i kościelnych. Po



pierwszym pobycie w Polsce, w którymś liście poinfor
mował nas o przystąpieniu do spisania swej drogi życia, 
a wkrótce potem nadszedł rękopis "Z wiarą przez życie", 
który mój tato popołudniami przepisywał na maszynie, 
wklejał liczne fotografie, dawał do oprawy introligator
skiej i rozdawał w rodzinie. Jeszcze wciąż mam w uszach 
stukot ręcznej, walizkowej maszyny, którą tato zakupił w 
tym celu i pochylonego nad nią ojca (w tamtych czasach 
nikomu nie śniło się o ksero i innych cudeńkach techni
ki). Nie umiem powiedzieć ile razy tę książkę przepisał 
i do ilu osób ona trafiła, bo wciąż ktoś się dopominał 
o "swój" egzemplarz, wciąż w dalszej bądź bliższej ro
dzinie "by się przydał".
Najcenniejszy egzemplarz jest u mamy. To ten, który 
Wujeczek autoryzował, który "przeleciał" do Rzymu 
i z powrotem, ma osobiście naniesione poprawki i jako 
jedyny miał w przyszłości trafić do druku. Niestety, wy
dawca nie pofatygował się do nas, nie zapytał o ten, jakże 
istotny, szczegół. A szkoda, bo należało wycyzelować sło
wa, "wyczyścić" niezręczności, nanieść istotne zmiany - 
czyli uszanować życzenia Autora. Mimo to wdzięczna 
jestem dalekiemu krewnemu, że za pośrednictwem tego 
wydawnictwa przypomniał postać i dokonania najwybit
niejszego z naszej rodziny, znakomitego naukowca, filo
zofa i kapłana, człowieka wielkiej mądrości i skromno
ści, duszpasterza i patrioty (jeg° konferencje i kazania 
rozpalały serca, podnosiły ducha, nawracały wątpiących).

Książkę czyta się "jednym tchem", mimo, że 
w większości obejmuje tematykę naukową, porusza się 
w kręgu zagadnień metafizycznych, metempsychicz- 
nych i filozoficznych, przybliżając, poprzez poglądy 
i polemiki, obszar zainteresowań księdza-profesora a 
przez to obraz nauki i Kościoła przedwojennego m.in. 
Krakowa, Paryża i Rzymu oraz powojennego świata. 
Pojawia się wiele osobistości i hierarchów (Hlond, 
Sapieha, Teodorowicz) oraz postaci współczesnych ze 
środowisk nauki i polityki. Równocześnie jest to sen
tymentalna podróż do przeszłości: droga do stanu ka
płańskiego, światowych uniwersytetów i największych 
naukowych zaszczytów, poprzez samozaparcie i wielką 
pracowitość. Dla mnie jest to też podróż w krainę przod
ków, mieszkańców podkrakowskich miejscowości po
dzielonych granicą zaborów i rodzinnego Krakowa, 
sprzed wielu lat.

Wierzę, że dokonania profesora Siwka na polu na
ukowym wciąż służą studentom i badaczom, rozpraco
wującym poglądy i pisma doktorów Kościoła i wielkich 
filozofów, badaczom zjawisk nadprzyrodzonych i zagad
nień z obszaru psychologii, filozofii przyrody i teologii. 
Mam nadzieję, że książka, która jest "pamiętnikiem na 
życzenie" mojego Wujeczka, będzie miłą lekturą i pozwoli 
Czytelnikowi poznać tę nietuzinkową postać polskiej fi
lozofii i psychologii, znanąjedynie (a szkoda) w ścisłych 
kręgach naukowych.

Tarnobrzeskie ślady

PIOTR DUMA

KRAKOWSKI PAŁAC TARNOWSKICH
PRZY UL. SŁAWKOWSKIEJ

Szukając tarnobrzeskich śladów w grodzie Kraka 
należy koniecznie z Rynku Głównego wejść w jedną 
z najstarszych krakowskich ulic - Sławkowską. Prowa
dziła ona niegdyś w kierunku Sławkowa, a stamtąd dalej 
na Śląsk. Zamknięta była wzmiankowaną na rok 1311 
bramą o takiej samej nazwie. Ciekawostką jest, że 
w pobliżu tej bramy znajdowała się odlewnia dział, 
w której powstał w 1520 roku najsławniejszy polski 
dzwon "Zygmunt".

Pod numerem 13/15 stoi dom nazywany pała
cem Tarnowskich. Numeracja budynku jest tylko 
z pozornie dziwna, gdyż składa się z trzech połączo
nych ze sobą kamienic: narożnej nazywanej "Pod 
Kokoszą", środkowej Zdanowskiej oraz trzeciej, któ
ra nie miała nazwy. Zdzisław Tarnowski nabył ją 

w 1899 roku, a później dokupił pozostałe i połączo
ne zostały w jedną całość.

Z miejscem tym związane są dwie niezwykłe wizy
ty. Podczas swoich odwiedzin w Krakowie dwukrotnie 
na Sławkowskiej gościł na obiedzie sam Józef Piłsudski 
(w 1919 i 1923 roku). W 1919 r. oprócz samego Piłsud
skiego podejmowali Tarnowscy takie postaci jak pry
mas Dalbor, biskup Sapiecha, gen. Dowbór-Muśnicki czy 
adiutant Naczelnika Bolesłwa Wieniawa-Długoszowski. 
Podczas wizyty w 1923 r. wraz z Piłsudskim obiad spo
żywał tutaj słynny marszałek Foch. Przy tej okazji war
to wspomnieć, że Zdzisław Tarnowski, choć niezwiąza- 
ny politycznie z Piłsudskim, należał do tych osób, które 
widziały w jego osobie stabilizatora i obrońcę przed bol- 
szewizmem.



Pałac Tarnowskich, a także i samego Zdzisława bar
dzo ciekawie przedstawił w swoich wspomnieniach Wła
dysław Krygowski.

"Jadalnia kojarzy mi się z widokiem na Sławkowską. 
Naprzeciwko, na narożniku, stał pałac Tarnowskich. Cen
tralną postacią tej rodziny był Zdzisław Tarnowski, oże
niony z Potocką, postawny i okazały pan o bujnych, ciem
nych włosach i czarnej brodzie. Za czasów monarchii 
habsburskiej był posłem na sejm i członkiem rady pań
stwa, prezesem Towarzystwa Rolniczego; był przede 
wszystkim znany jako przywódca Stronnictwa Prawicy 
narodowej, czyli konserwatystów. Nie przebywał stale 
w Krakowie, mieszkał w Dzikowie, nie licząc wyjazdów 
"do Widnia". Zwykle pod nieobecność właściciela i jego 
rodziny pałac stał zamknięty - tajemniczy, śpiący. Na na
rożniku budynku wisiał zwój ciężkiego łańcucha. Ponoć 
zamykało się nim ulicę, zawieszając drugi koniec na haku 
umieszczonym na rogu naszej kamienicy. Gdy do pałacu 
miał przyjechać Tarnowski, wszystko się ożywiało. Do 
najlepiej poinformowanych należały "dziady", które gro
madziły się przed bramą wjazdową. Dochodziło nieraz 
- co widziało się z naszego okna doskonale - do sprze
czek, gdy zjawiali się konkurenci z innych stron miasta.

Nadchodził wtedy pan Jupiarz - znowu było to nasze dla 
niego przezwisko, a nie nazwisko - totumfacki pałacu, 
i rozpędzał skłócone bractwo. (...)

Gdy powóz Tarnowskiego zatrzymywał się pod 
bramą, dwoje spod ogrojca podbiegało w te pędy - a byli 
to przecie staruszkowie - i zawsze dopchało się przed sa
mego hrabiego, a to znaczyło, że sam hrabia Tarnowski 
dawał im po koronie. To było bardzo dużo, dopiero 
w czasie wojny spadało i spadało, a pan datku nie zmie
niał. Innych obdzielał pan Jupiarz. I zaszczyt był mniej
szy, i datek nie tak hojny. (...)

Przybycie Tarnowskiego oznaczało, że pewnie zbliża 
się narada konserwatystów. Odbywały się one często 
w redakcji "Czasu", a czasem u Tarnowskiego. Poznawa
ło się to po wchodzących do pałacu. Przychodził więc 
Władysław Leopold Jaworski, Stanisław Estreicher, Adam 
Krzyżanowski itd."

Od 1981 roku prowadzony jest generalny remont ka
mienicy. Dzięki Bogu jest rok 2005. Obserwując tempo 
tych prac zapewne nieprędko wróci do swojej świetno
ści. Chociaż w tym przypadku wołałbym się mylić. Tym 
bardziej, że "za sąsiada" ma Pałac Tarnowskich siedzibę 
Polskiej Akademii Nauk.
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PIOTR DUMA

POMNIK MARSZAŁKA
J. PIŁSUDSKIEGO W TARNOBRZEGU

12 maja minęła 70 rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych Polaków w naszej ponad tysiącletniej historii 
- Józefa Piłsudskiego. W całym kraju odbyło się wówczas wiele uroczystości Jemu poświęconych. Nie inaczej było 
i w Tarnobrzegu. Pamięć o tym wydarzeniu została zachowana w Kronice Drużyny Harcerek Im. Emilji Platerównej. 
Kronika ta została nam udostępniona przez niezrównaną P. Irenę Flis, której w tym miejscu serdecznie dziękujemy.

Okazało się, że w 1935 roku na Rynku stanął wtedy, wprawdzie chwilowo, pomnik Marszałka.
Żeby oddać ducha lat 30-ych, tekst kroniki przytoczony jest w brzmieniu oryginalnym.

PD.

Z uroczystości żałobnych.

(...) "Wgłębokiej żałobie pogrążyły się serca harce
rek i harcerzy po zgonie Tego, który opieką Swą otaczał 
Związek Harcerstwa Polskiego, jako Pierwszy Dostojny 
Protektor. Nie godzi się jednak poddawać biernie smut
kowi. Ból jaki przejmuje nasze dusze, nie powinien osła
biać naszej pracy. Marszałek Józef Piłsudski żyje i żyć 
będzie w sercach harcerskich, patrzy na nas i pracę naszą 
- bądźmy godni tego zaufania, jakiem nas zaszczycał..." 
(Rozkaż Naczeln. 13.V. 35)

Czcząc pamięć Wielkiego Wychowawcy narodu dru
żyna nasza wzięła udział w licznych uroczystościach 
żałobnych w naszem mieście.

Dnia 13.V.35 r. Druhna Opiekunka na alarmowej 
zbiórce zarządziła żałobę. Popołudniu tego dnia odbyło 
się zebranie żałobne całego Zakładu, w którem nasze 
druhny wzięły również udział. Po krótkiej przemowie 
p. Dyrektor było kilkuminutowe milczenie ku uczczeniu 
Wielkiego Zmarłego.

We wtorek 14.V. popolud. druhny były obecne 
na zbiórce wieczornej, na kt. zostało odczytane orę
dzie P.P.R.P. oraz rozk. Nacz. Harcerzy. Sztandar 
Hufca okryto żałobą i przysłonięto kirem tablicę pa
miątkową.

Następne uroczystości żałobne odbyły się w piątek 
17.V. Po nabożeństwie pochód ruszył na Rynek, gdzie 
przed ustawionym pomnikiem Zmarłego śp. Marszalka 
delegacja Harcerstwa Tarnobrzeskiego złożyła wieniec. 
Po przemowie defilowały harcerki przed pomnikiem. 
Dnia 18. V. 35r. udałyśmy się razem na nabożeństwo 
a następnie na przemarsz koło pomnika. Wieczorem tego 
dnia na apelu byłyśmy również obecne jak zwykle w sze
regach.

Dnia 20 maja odbyta się uroczysta zbiórka, na któ
rej były obecne tylko same druhny. Na zbiórce tej druh

na opiekunka odczytała rozkaz Naczelniczki Harcerek 
oraz nadzwyczajne wiadomości urzędowe.

Odszedł od nas Pierwszy nasz Dostojny Protektor, 
ale On nie umarł, On żyje wśród nas i żyć będzie wiecz
nie. Jego bohaterska Postać jest dla nas przepięknym 
wzorem Wielkiej Miłości Ojczyzny.

(.../'Ślubujemy, że wierne pozostaniemy ideałom na
szego Protektora, którego zgon okrył serca nasze 
żałobą".'! Taka jest treść depeszy kondolencyjnej wy
słanej do Komendy Chorągwi w Krakowie.



ANNA HANDEREK

POŁMAJOLIKOWA
CERAMIKA MIECHOCIŃSKA

W ZBIORACH TARNOBRZESKIEGO MUZEUM
Badania archeologiczne prowadzone na stanowi

skach nowożytnych dostarczają wielu materiałów, które 
są ważnym źródłem wiedzy dotyczącej staropolskiej kul
tury materialnej.

Dotyczy to również produkcji rodzimej półmajoliki.
Istotną rolę w rozpowszechnieniu się majoliki 

w Europie mają Arabowie. Przejęli zdobycze ceramicz
ne wywodzące się z Egiptu, Mezopotamii i Persji, wy
korzystując je w produkcji tzw. ceramiki "hiszpańsko- 
mauretańskiej". Zastosowano tu szkliwo cynowe oraz 
dekorację malowaną lustrem. Polegała ona na używa
niu do dekorowania, farb powstałych ze związków zło
ta, srebra, platyny i miedzi. Nadawało to ceramice bar
dzo atrakcyjny wygląd. Mieniła się i opalizowała. Ta 
bardzo efektowna ceramika była w wiekach XIV i XV 
masowo importowana do Włoch. Tam też pod jej wpły
wem rozpoczął się w 2 poł. XV w rozwój ceramiki ro
dzimej. Głównymi ośrodkami jej produkcji stały się 
m in. Faenza, Florencja, Urbino czy Wenecja. Zaczynają 
powstawać ośrodki garncarskie na północ od Alp, co 
szczególnie nasiliło się w okresie kontrreformacji, kie
dy prześladowani garncarze anabaptyści z wyżej wspo
mnianych ośrodków w Faenzy i Wenecji, zakładają 
swoje warsztaty w Szwajcarii, Niemczech, na Węgrzech 
i Słowacji. Liczne powstające tam w XVI wieku ośrod
ki miały wpływ na powstanie warsztatów ceramicznych 
na południu Polski.

W Polsce majolika pojawia się w 1 poł.XVI wie
ku pod wpływem ośrodka w Budzie. Znalazło to swój 
wyraz w rozwoju krakowskiego kaflarstwa. Wyroby te 
odznaczały się bardzo wysokim poziomem artystycznym. 
Kafle do pieców wawelskich powstały w warsztacie Bar
tosza z Kazimierza. Jednak produkcja ich nastawiona 
była na ograniczony krąg odbiorców, grupujących się 
wokół pałacu królewskiego.

Z szerszym rozpowszechnieniem majoliki spoty
kamy się dopiero w okresie późnego renesansu. Wyroby 
majolikowe i półmajolikowe znamy m in. ze stanowisk 
w Warszawie, Kaliszu, Fromborku. Jednak główny a być 
może najstarszy ośrodek jej występowania znajdował się 
w południowo-wschodniej Polsce: Krakowie, Rzeszowie, 
Łańcucie i Miechocinie.

Odkrycie osady garncarskiej w Miechocinie (obec
nie dzielnicy Tarnobrzegu) miało bardzo istotne zna
czenie dla badań nad rodzimą półmajoliką. Pierwsze 
informacje pojawiły się w XVI wieku w księgach pa
rafialnych, które się niestety nie zachowały. Istniały 
jeszcze w czasie I wojny światowej zdeponowane na 
zamku w Dzikowie. Badał je bibliotekarz zamkowy Mi
chał Marczak. Znajdował się w nich m in. taki zapis 
z 1604 roku, powstały podczas wizytacji parafii mie- 
chocińskiej przez bpa Bernarda Maciejowskiego, mó
wiący o tym, że garncarz Paweł "nie rozlicza się ze 
skarbonki kościelnej".

W 1922 roku rozpoczęto budowę drogi na nowy 
miejscowy cmentarz. Podczas prowadzonych prac 
ziemnych natrafiono na ogromną ilość fragmentów 
malowanej ceramiki. Przypadkowych odkryć dokony
wano również w czasie okupacji niemieckiej podczas 
prac gospodarczych. Po wojnie znaleziskami z Mie- 
chocina starano zainteresować Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. Wiadomość o odkryciach 
przekazano do Państwowego Instytutu Sztuki. Na sku
tek tych interwencji zostały przeprowadzone przez 
mgr Ewę Fryś badania powierzchniowe. Jednak do 
właściwych badań jeszcze wówczas nie doszło, dopie
ro kiedy miejscowi regionaliści prof. Zygmunt Szewe- 
ra i inż. Józef Rawski zwrócili się o pomoc do mgr 
Franciszka Kotuli, prowadzącego wówczas na terenie 
tarnobrzeskiego badania etnograficzne. Dzięki niemu 
przystąpiono do badań wykopaliskowych. Trwały tyl
ko 3 dni. Prowadził je mgr Adam Kunysz przy współ
pracy mgr Teresy Szeteli. Niestety znowu w badaniach 
wystąpiła kilkuletnia przerwa. Wznowiono je w 1966 
a zakończono w 1967 roku. Prowadzone były przez 
mgr Ewę Szarek-Waszkowską. W trakcie badań stwier
dzono występowanie dużych skupisk ceramiki po obu 
stronach drogi Miechocin - Tarnobrzeg na tzw. "Pia
skach" na długości ok. 2 km.

Na objętym badaniami obszarze natrafiono na ślady 
12 pieców garncarskich. Podczas badań uzyskano mate
riał archeologiczny o objętości 5m3.

W związku z tym, że na wszystkich przebadanych 
stanowiskach występowały podobne formy wyrobów,
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pozwala to wnioskować, że większość pracowni działa
ła w pewnym okresie jednocześnie.

Produkowana tu ceramika półmajolikowa wykonana 
była z glin żelazistych o drobno i średnioziamistej do
mieszce schudzającej, cienkościenna, toczona na kole 
z bardzo dokładne wykonanej masy ceramicznej. Jest to 
tzw. ceramika angobowa, malowana białymi i kolorowy
mi glinkami i powlekana przeźroczystym szkliwem oło
wianym. Angoba stosowana była głównie jako tlo dla or
namentu.Warsztaty miechocińskie specjalizowały się 
głównie w produkcji naczyń malowanych Proste naczy
nia gospodarcze stanowiły niewielki procent produkcji. 
Wyroby odznaczały’ się bardzo wysokim poziomem tech
nicznym jak i kunsztem artystycznym.

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega posiada 
w swoich zbiorach bardzo niewielką ilość ceramiki mie- 
chocińskiej. Pochodzi ona z luźnych, przypadkowych 
znalezisk. Do Muzeum przekazana została ona przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrze
gu w 1989 i 1992 roku. Są to:

Misa półmajolikowa - postać kroczącego szlachcica

Misa półmajolikowa - o wąskim, lekko na zewnątrz 
wychylonym kołnierzu oraz pogrubionej krawędzi wy
lewu. Dno wypukłe do wewnątrz, ścianki nieznacznie 
wybrzuszone, tlo żółtawe. Kołnierz zdobiony moty wem 
kilku dookolnych linii. W polu misy znajduje się cen
tralnie położona postać kroczącego szlachcica w kon- 
tuszu, o tułowiu przedstawionym frontalnie. Wokół 
postaci ornament roślinny ułożony tak aby zachowana 
została równowaga pomiędzy kompozycją głów ną a to
warzyszącymi jej elementami.Ornament barwy zielonej, 
żółtej i w różnych odcieniach brązu. Wysokość misy 

- 6,5 cm, średnice wylewu ok 30 cm, dna 11-12 cm. Da
towana na XVII wiek.

Talerz pólmajolikowy - postać szlachcica 
trzymającego buńczuk

Talerz pólmajolikowy - zachowany w ok.75% 
o dość szerokim, lekko wklęsłym, wychylonym na ze
wnątrz kołnierzu. Krawędź pogrubiona, ścięta płasko do 
góry'. Ścianki łagodnie odchylone, dno płaskie, we
wnątrz prawdopodobnie wybrzuszone. Pokryte angobą. 
Powierzchnia zewnętrzna i przełom ceglaste. Tło żół
tawe, ornament barwy zielonej, żółtej i w odcieniach 
brązu. Kołnierz zdobiony dookołnymi liniami, w polu 
postać szlachcica trzymającego buńczuk. Wysokość 
- 5 cm, średnice: wylewu - 30 cm, dna - 12 cm. Wykle- 
jony z 20 fragmentów, drobne uzupełnienia gipsem. Da
towany na XVII wiek.

Misa pólmajolikowy - głowa z nakryciem



Misa półmajolikowa - o wąskim, nieznacznie wklę
słym, lekko wychylonym na zewnątrz kołnierzu. Kra
wędź wylewu pogrubiona, zaokrąglona, ścięta prosto- 
skośnie, dno płaskie. Na kołnierzu ornament dookolnych 
linii, w polu ornament prawdopodobnie figuralny i ro
ślinny. Zachowany fragment przedstawia głowę z nakry
ciem i rękę trzymającą nieokreślony przedmiot oraz mo
tyw roślinny. Tło żółtawe, ornament barwy zielonej, 
żółtej, czarnej, brązowej Wysokość - 5,5cm, średnice: 
wylewu - 30 cm, dna 11-12 cm. Zachowana w 35%. 
Wyklejona z 4 zachowanych fragmentów. Datowana na 
XVII wiek.
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Misa półmajolikowy - ornament z kością

Misa półmajolikowa - o wąskim podniesionym koł
nierzu, lekko pogrubionej ściętej półokrągło krawędzi 
wylewu. Ścianki lekko wybrzuszone, dno płaskie. Na 
kołnierzu ornament dookolnych linii i geometryczno-ro- 
ślinny. Na zachowanym fragmencie dna ornament 
w postaci talerza z leżącą kością. Ornament talerza taki 
sam jak na kołnierzu misy. Tło żółtawe, ornament bar-

wy żółtej, zielonej i brązowej. Powierzchnia zewnętrzna 
brązowa, przełom ceglasty. Wysokość -5,8 cm, średnice: 
wylewu dna - 12 cm. Zachowana w 30%, wyklejona 
z 3 fragmentów. Datowana na XVII wiek.

Fragmenty talerzy półmajolikowych

13 Fragmentów talerzy półmajolikowych - 6 z za
chowanym kołnierzem, 7 z innych części talerzy. Tła żół
tawe, 1 fragment barwy brązowej. Zdobione motywami 
roślinnymi, geometrycznymi, dookolnymi liniami. Orna
ment zielony i w różnych odcieniach brązu. Spód cegla- 
sto - brązowy. Przełom ceglasty. Datowane na XVII 
wiek.

Wszystkie prezentowane tu naczynia są toczone na 
kole, kryte angobą i szkliwem, podwójnie wypalane. Or
nament o nieprzerywanej ciągłej linii rysunku. Płaszczy
zny wypełnione są barwnymi plamami obwiedzionymi 
konturem.
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VIII WIEKÓW CHRZEŚCIJAŃSTWA 
W TARNOBRZEGU

W roku bieżącym mija "okrągła" rocznica związana 
z najstarszą parafią tarnobrzeską. Dokładnie 820 lat temu, 
w roku 1185 erygowano parafię pod wezwaniem św. Marii 
Magdaleny w Miechocinie, w samym sercu ówcześnie 
rozleglej Puszczy Sandomierskiej.

Jest zastanawiającym, dlaczego właśnie tutaj ją 
ulokowano. Być może tu właśnie, nad brzegiem Wisły 
Miechocin był jakimś większym skupiskiem w stosun
ku do innych pobliskich osad i z tego też powodu zo
stał tak osobliwie wyróżniony. Zapewne z chwilą ery
gowania parafii wzniesiono jej pierwszą, na pewno 
drewnianą, świątynię. Ponieważ tereny te w okresie 
średniowiecza były często najeżdżane przez Tatarów, 
Litwinów czy Rusinów bardzo możliwe, że nie była to 
jedyna świątynia, że do roku 1340 miechocińska para
fia miała jeden, dwa albo i trzy kościoły budowane po 
kolejnych najazdach.

Dopiero w czasach panowania ostatniego z Pia
stów Miechocin doczekał się swojego pierwszego 
kościoła murowanego, który przetrwał już do naszych 
czasów i obecnie stanowi prezbiterium świątyni. Kie
dy kilka lat temu właśnie w prezbiterium rozpoczęto 
badania jego ścian, na zworniku sklepienia odnale
ziono datę 1340, co uściśla domniemania o czasie 
budowy kościoła.

Kim byljego fundator? Tu zdani jesteśmy na speku
lacje, gdyż brak jakichkolwiek dokumentów, które mo
głyby dać odpowiedź na to pytanie. Biorąc pod uwagę 
fakt, że w owym czasie nie było w tej okolicy tak zamoż
nych ludzi, którzy mogliby ponieść ciężar finansowania 
budowy, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, 
że miechocińską świątynię ufundował sam król Kazimierz 
Wielki. Jest to o tyle realne, że zachowało się kilka ko
ściołów wzniesionych przez króla, których podobieństwo 
do miechocińskiej świątyni jest uderzające (np. kościół 
p.w. św.Władysława w Szydłowie). Ostatni Piast - król 
o ogromnych zasługach dla Polski - od strony moralnej 
nie był człowiekiem kryształowym, więc nic dziwnego, 
że spowiadający go kapelani, za pokutę zadawali królowi 
budowę kolejnego kościoła.

Miechocińska parafia aż do początków XX wieku 
posiadała ogromny teren sięgający... aż pod Kolbu
szową ! Aż do 1922 roku pełniła też rolę kościoła fame- 
go dla Tarnobrzega. Z tą parafią związana jest też szcze-

Kościół Dominikanów w Tarnobrzegu w poł. XIX w.

gólna tradycja szkoły, która w XVI-XVII wieku była 
zwana "Akademią Miechocińską". Jej wysoki wtedy po
ziom upoważniał absolwentów do dalszych studiów w 
Akademii Krakowskiej...

Miechocin zapoczątkował historię chrześcijaństwa na 
terenie obecnego Tarnobrzega. Wspomniana rocznica 
powstania parafii stała się okazją do przypomnienia 
wszystkich innych parafii i klasztorów, jakie tworzono w 
ciągu następnych stuleci. Kolejne miejscowości, a potem 
założenie miasta powodowały niejako konieczność roz
woju sieci parafialnej. Dzisiaj jest ona bardzo rozbudo
wana, co wiąże się zarówno z rozwojem miasta i wzro-



Uczestnicy wernisażu wystawy słuchają opowieści o parafii w Miechocinie

stem liczby jego mieszkańców, jak i zmieniającymi się 
przepisami kościelnymi.

Kolejna parafia została utworzona w Wielowsi 
w 1218 roku. Jak chce miejscowa tradycja ta wspól
nota powstała pod wpływem pielgrzymki z jaką do 
Wielowsi w 1215 roku przybyli św. Jacek Odrowąż 
i jego brat, bł. Czesław. Świątobliwi bracia wędro
wali wzdłuż brzegu Wisły z Krakowa, może chcąc 
dotrzeć do wielkiego i znaczącego w owym czasie 
Sandomierza... Jak było naprawdę, nie dowiemy 
się już nigdy. Jest jednak faktem, że przy tej nowej 
parafii przez kilkaset lat funkcjonowała szkoła pa
rafialna, o której działalności mówią choćby rela
cje z biskupich wizytacji. W 
Wielowsi, w 1861 roku roz
począł swoją polską historię za
kon Sióstr Dominikanek, za 
sprawą Sługi Bożej Matki Róży 
Kolumby Białeckiej, przy 
ogromnej pomocy niezwykle 
światłego kapłana, miejscowego 
proboszcza ks. Juliana Lesz
czyńskiego.

W 1675 roku biskup krakowski, 
Andrzej Trzebicki wydał dekret 
uznający za cudowny obraz Matki 
Bożej Dzikowskiej, jaki w II poło
wie XVII wieku znalazł się w ka
plicy zamkowej w Dzikowie. Ry
chło potem Tarnowscy ufundowali 
klasztor, sprowadzili Dominika
nów, by ci przejęli pieczę nad cu
downym obrazem. Od początku

XVIII wieku dominikańskie sanktu
arium maryjne stało się najważniej
szym miejscem Tarnobrzega. I tak 
jest po dziś dzień...

W czasach niewoli narodowej 
nie powstała jakakolwiek nowa pa
rafia. Tarnobrzeg był niewielkim 
miasteczkiem, z przewagą ludności 
żydowskiej. Istotne zmiany w tej 
mierze zaszły dopiero po II wojnie 
światowej. W związku z powsta
niem i szybkim rozwojem przemy
sły siarkowego rozszerzono grani
ce miasta, powstały nowe dzielni
ce i osiedla, stąd i rozwój sieci 
parafialnej był niejako naturalną 
konsekwencją owych zjawisk. 
Dzisiaj, wraz z trzema pierw
szymi, historycznymi wspólno

tami Tarnobrzeg posiada 10 parafii, w większości 
erygowanych w latach 70-tych jej i 80-tych minionego 
wieku.

O tych ważnych dla historii miasta faktach opowia
da najnowsza wystawa w Muzeum zatytułowana "VIII 
wieków chrześcijaństwa w Tarnobrzegu". Zgromadzo
ne dokumenty, obrazy, fotografie i inne pamiątki w pew
nym stopniu (z bogatych dziejów zachowało się niewie
le zabytków) przybliżają historię poszczególnych wspól
not parafialnych i zakonnych. Tym niemniej, po raz 
pierwszy pokazano całą panoramę chrześcijaństwa 
w Tarnobrzegu, liczącego sobie dwukrotnie więcej lat, 
niż istnieje samo miasto.

Przeor M. Złonkiewicz wyróżniony Medalem Króla Stanisława Leszczyńskiego
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