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Od przełomowych zmian, jakie zaszły w Polsce w 1989 roku, a w szczególności od
momentu reaktywowania samorządu terytorialnego, Tarnobrzeg, podobnie jak i inne
polskie miasta, sukcesywnie się zmienia. Zaczęło się od rewaloryzacji rynku, który od
dziesięciu lat jest swoistym salonem miasta. Dzięki zmianie jego charakteru i nawierzchni
stopniowo kamienice okalające plac B. Głowackiego zaczęły odzyskiwać swój blask,
w miejscu tzw. plomb zbudowano kilka nowoczesnych kamieniczek, które kształtem i wy
strojem nawiązują do „stylu staromiejskiego”. Do remontu pozostała piękna eklektyczna
kamienica stojąca na rogu rynku i ul. Szkolnej, zaś do wyburzenia lub zasadniczej prze
budowy koszmarny blok „Kaprysu” - wstydliwa pamiątka budownictwa lat 60-tych.
Oprócz tych najbardziej rzucających się w oczy zmian nasze miasto zrealizowało
wiele, wiele innych inwestycji - oczyszczalnię ścieków, dziesiątki kilometrów kanali
zacji, skrzyżowania i ronda, sygnalizacje ruchu drogowego, drogi, parkingi, chodni
ki, ścieżki rowerowe - przedsięwzięcia, których na co dzień właściwie nie zauważa
my. Wzniesiono także kilka kompleksów szkolnych, inne gruntownie wyremontowa
no. Do tej „wyliczanki” dopisać trzeba obiekty sportowe, kompleks szpitala czy kilka
nowych osiedli mieszkaniowych. Oprócz inwestycji realizowanych przez samorząd
powstało też sporo innych obiektów - szkoła muzyczna, szkoła wyższa, kościół, wiele
domów jednorodzinnych. W pobliżu miasta, na terenie nieczynnej już kopalni siarki,
po kilku latach prac ziemnych i hydrologicznych, pojawił się długo oczekiwany za
lew zwany „jeziorem machowskim”. Miłośnicy przeszłości doczekałi się wreszcie roz
poczęcia remontu zamku w Dzikowie.
Te wszystkie zmiany ogromnie cieszą, bo „zapyziały” niegdyś Tarnobrzeg wyraźnie
zmienia się i pięknieje. Byłoby dobrze, gdyby do tych ze wszech miar pozytywnych prze
mian dołączyć nowe miejsca pracy, zwłaszcza dła dobrze wykształconych, młodych lu
dzi, zapewnić dużo lepsze płace tym, którzy już pracują. Ten ostatni postulat nie zależy
jednak od władz lokalnych, w każdym razie nie w stopniu, w jakim wydaje się to wielu
ludziom.
Osobiście miałbym pewien drobny postulat. Otóż, kiedy w latach 70-tych ubiegłego
wieku dokonywano wielu wyburzeń starej zabudowy Tarnobrzega, obok różnych ruder,
z pejzażu miasta zniknęły dwa szczególnie charakterystyczne budynki: stara poczta i dru
karnia F. Cwynara. Byłoby debrze gdyby planując zmiany i inwestycje w obrębie stare
go miasta (np. modernizacja dawnego urzędu miasta przy ul. Mickiewicza) nadać im
kształt wspomnianych nieistniejących już budowli. Zupełnie ideałistycznym wydać się
może pomysł rekonstrukcji budynku ratusza na tarnobrzeskim rynku. Ratusz ten został
spalony przez Rosjan podczas I wojny światowej. Po jej zakończeniu planowano odbu
dowę, ale ostatecznie ruiny rozebrano z braku funduszy. W naszym Muzeum zachował
się projekt odbudowy ratusza, więc można na tej podstawie łatwo zaprojektować jego
bryłę. Czy tak się kiedyś stanie? Nie wiem, ałe pomarzyć można i chyba - trzeba...
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POCZĄTEK REMONTU ZAMKU
W DZIKOWIE
W maju bieżącego roku rozpoczął się długo
oczekiwany remont zamku w Dzikowie, na pod
stawie koncepcji przeze mnie opracowanej oraz
wykonanego na tej podstawie projektu Zbignie
wa Jasaka i Krzysztofa Rymszy - Mazura. Zgod
nie z wcześniejszymi ustaleniami nastąpił
I etap rewaloryzacji, który obejmie całą kondy
gnację podziemną budowli zamkowej, oraz część
jej najbliższego toczenia.
Najpierw przystąpiono do podbijania fun
damentów na całym obwodzie budynku. Było to
konieczne z uwagi na fakt, iż zamek nie jest
budowlą jednorodną: poszczególne skrzydła po
chodzą z trzech różnych epok (kolejno z XV,
XVII i XVIII wieku), a na dodatek korpus

główny w ogóle nie jest fundamentowany. Pod
łoże lessowe i fundamenty tkwiące na różnych
głębokościach, przy dużym wyeksploatowaniu
całej budowli, a także naturalna korozja pod
ziemnych murów, stwarzały poważne zagroże
nie katastrofą budowlaną obiektu. Pierwszym
symptomem tego, że mogło to nastąpić i to
w niedługim czasie było niedawne obsunięcie
się skarpy północno-zachodniej i zrujnowanie
schodów przy tym narożniku zamku.
Wykonanie podbicia fundamentów dokony
wano metodą „odcinkową”. Robotnicy odkopy
wali z obydwu stron (od zewnątrz i od we
wnątrz) ścianę fundamentową na długości ok.l
metra i ustawiając z obydwu stron specjalną

Budowa nowego wejścia do zamkowych piwnic od strony północno-zachodniej

Budowa ściany oporowej przy północno-wschodnim narożniku zamku

rycznych piwnic zamkowych pod skrzydłem za
chodnim. Sześć komór piwnicznych, jakie
tworzą ich ciąg, pochodzi z XV - XVII wieku.
Wzniesione z cegły (w niektórych fragmen
tach z użyciem kamienia) są sklepione koleb
kowo i mimo zbliżonych rozmiarów każda
z nich jest inna. Najstarsze trzy, znajdujące się
pod zamkową kaplicą i biblioteką, pochodzą
z okresu średniowiecza i stanowią podziemną
kondygnację pierwotnego dworu wieżowego.
Niewykluczone, że największa z nich (ta pod
kaplicą) jest wcześniejsza od dwóch pozosta
łych. Mogą świadczyć o tym zarówno jej roz
miary i kształt, jak i fakt, że w stosunku do
dwóch pozostałych jest ustawiona poprzecznie.
Może to świadczyć również o tym, że począt
kiem dworu dzikowskiego była potężna wieża
wzniesiona na rzucie prostokąta, we wnętrzu
której w XVII wieku urządzono kaplicę. Czy
tak jest i z jakiego czasu może pochodzić owa
wieża dowiemy się po odczyszczeniu wątku ce
glanego jej murów. Przeprowadzę wtedy odpo

obudowę stalową, zalewali jej wnętrze specjal
nym betonem zmieszanym z substancją izola
cyjną. Następnie „zabieg” ten powtarzano wielo
krotnie, aż cały zamek został podbudowany
nową ławą fundamentową. Tego rodzaju działa
nia nie zostały zakończone, gdyż należy jeszcze
wykonać podobne prace także wewnątrz budyn
ku. Wcześniej konieczne jest jednak wyburzenie
kilku wtórnych ścian działowych na parterze,
oraz zdjęcie wszystkich podłóg i posadzek w po
mieszczeniach tej kondygnacji.
Od strony północnej, w miejscu rozebra
nych skarp, ekipy budowlane wykonały żelbeto
we zbrojenia i odpowiednie, również żelbetowe
ściany oporowe, które w końcowym etapie zo
staną obłożone wytworną okładziną kamienną.
Tego rodzaju konstrukcje zabezpieczą zamek na
długie stulecia przed możliwością obsunięcia się
skarpy i stworzenia zagrożenia dla dawnej re
zydencji Tarnowskich.
Równolegle do robót fundamentowych eki
py budowlane rozpoczęły porządkowanie histo
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wiednie badania, by dowiedzieć się z jakiego
czasu pochodzi cegła, której użyto do wzniesie
nia wieży i samego dworu. Takie badania po
zwalają ustalić wiek budowli z dokładnością do
10 - 20 lat.
Piwnice, o jakich mowa, nie są zbyt wyso
kie. Ponieważ mury fundamentowe zamku zo
stały podbite, wysokość komór piwnicznych
„wzrosła” o ok.1,2 m. Po skuciu tynków położo
nych na ścianach piwnic ok.20 lat temu, przy
stąpiono do pogłębienia piwnicznych wnętrz.
Dzięki temu stały się one bardziej „monumen
talne” i tajemnicze. Przy okazji tych prac doko
nano dwóch niezwykle interesujących odkryć.
Bez wątpienia najciekawszym z nich jest dosko
nale zachowany fragment bastei, która została
zbudowana w XVI wieku dla ochrony północnozachodniego narożnika dworu wieżowego. Był to
rodzaj półkolistego nasypu ziemnego, obudowa
nego cegłą. Kiedy w I połowie XVII wieku do
średniowiecznego dworu dobudowywano skrzy
dło północne (obecny korpus główny zamku),
basteję częściowo rozebrano, ale znaczny frag
ment jej ceglanej obudowy pozostawiono jako
ścianę nośną sklepienia dwóch nowych piwnic.
Dzięki temu ciąg piwnic pod skrzydłem zachod
nim nie leży na planie w linii prostej, ale przy
biera kształt łuku, dodając podziemnej kondy
gnacji uroku i tajemniczości. Sama basteja jest

wielką rzadkością w Polsce i z pewnością będzie
dodatkowym „smaczkiem” odnowionego zamku
dzikowskiego.
Inną ciekawostką jest też średniowieczny
fundament odkryty przy północno-wschodniej
ścianie kończącej dawny dwór wieżowy. Jak
wykazały wcześniejsze badania sondażowe,
mury piwniczne nie miały fundamentowania.
19 lipca, podczas pogłębiania piwnic natrafio
no jednak na fundament pochodzący z XV
wieku pod północną ścianą, która kończyła za
sięg pierwotnego dworu dzikowskiego. Naj
prawdopodobniej zdecydowano się tutaj wła
śnie ją wymurować, gdyż od tej strony, od zbo
cza wiślanej skarpy nad którą wznoszono dzi
kowski dwór, mogła budowli zagrozić kata
strofa budowlana. By jej uniknąć, właśnie tu
zdecydowano się na tego rodzaju wzmocnie
nie. Taki średniowieczny fundament jest rów
nież wielką rzadkością, dlatego też, po doko
naniu tego odkrycia zdecydowaliśmy, by i to
znalezisko zostało w przyszłości odpowiednio
wyeksponowane.
Niezależnie od opisanych wyżej reliktów
pochodzących z XV i XVI wieku, w trakcie prac
prowadzonych w zamkowych piwnicach znale
ziono sporo fragmentów dawnej kamieniarki.
Kiedy badałem dzieje zamku do roku 1834, za
stanawiałem się, dlaczego brak rezydencji Tar

Znalezione w piwnicach kamienne nadproże portalu z I połowy XVII wieku

nowskich tak wielu elementów, które do wieku
XIX były swoistą normą dla zamków i pałaców.
Chodziło między innymi właśnie o kamieniarkę. Dzięki odnalezieniu teraz jej reliktów
wiem, że przy przebudowie .zamku w III ćwier
ci XVIII wieku, lub najprawdopodobniej przy
przebudowie Lanciego, wymontowano portale
i obramienia okienne, zużytkowując materiał
do jakichś innych celów. To, co niedawno odna
leźliśmy to fragmenty portali, prawdopodob
nie z I połowy XVII wieku. Szczególnie piękne i
- co ważniejsze - znakomicie zachowane są dwa
nadproża portalowe. Wykazują one formy późnorenesansowe i manierystyczne, dzięki któ
rym można wiązać je z rozbudową zamku jaka
miała miejsce po roku 1637. Jedno z nich,
oprócz innych elementów zdobniczych, ma rów
nież płaskorzeźbiony medalion z profilem gło
wy zwieńczonej wieńcem laurowym. Natural
nie, znalezione portale i inne detale kamieniar
skie zostaną pieczołowicie zakonserwowane
i wyeksponowane w postaci lapidarium w zam
kowych podziemiach. Możliwe też, ze wykona
my ich pełną rekonstrukcję i zamontujemy
w dwóch komnatach z XVII wieku, jakie zo
staną odtworzone w korpusie głównym zamku.
Oprócz opisanych znalezisk architektonicz
nych łopaty robotników pracujących przy zam
ku odkopały wiele odłamków ceramicznych. Są
to dwa niewielkie fragmenty ceramiki miechocińskiej, jakieś średniowieczne naczynie oraz 4
wazy i duża misa z porcelany chińskiej. To śre
dniowieczne naczynie zostało odkryte w kilku
nastu kawałkach - po ich sklejeniu uda się za
pewne zrekonstruować całe.
Jeśli chodzi o znalezioną porcelanę to,
według wstępnych ustaleń, misa pochodzi
z XVIII wieku, natomiast wazony z następnego
stulecia i są one prawdopodobnie ówczesną
„podróbką” chińszczyzny. Niestety, żadne
z tych naczyń nie zachowało się w całości, jed
nak po sklejeniu wszystkich zachowanych frag
mentów być może uda się zrekonstruować od
nalezione naczynia do ich oryginalnego kształ
tu. Także i one znajdą się w ekspozycji poświę
conej historii dzikowskiego zamku. Z kilku in
nych podobnych znalezisk warto wspomnieć
o dzbanuszku i pokrywce do imbryczka z an
gielskiej ceramiki Wedgwood, jaka była bardzo
modna wśród arystokracji europejskiej na
przełomie XVIII i XIX wieku.

W piwnicach zamkowych natrafiono też na
kilkadziesiąt sztućców z zastawy stołowej. Nie
stety, niemal wszystkie są bardzo zniszczone na dobrą sprawę ocalały jedynie trzonki srebr
ne, posrebrzane lub alpagowe. Na kilku z nich
wygrawerowany jest herb Pilawa, pochodzą więc
zapewne z wyprawy posagowej Zofii z Potockich,
żony hrabiego Zdzisława Tarnowskiego. Podob
ne sztućce, w podobnym stanie znajdują się
w zbiorach zamku w Łańcucie. Trafiły tam trzy
dzieści lat temu, gdy znaleziono je w piwnicach
dzikowskiego zamku.
Poza tymi przedmiotami natrafiono na licz
ne fragmenty szklane i metalowe - wszystkie bar
dzo zniszczone i zachowane w stanie, który nie
pozwala nawet na określenie czego są częścią.
Wszystkie jednak zostały zinwentaryzowane,
wszystkie będą odczyszczone i w miarę możliwo
ści zakonserwowane.
Opisywany I etap rewaloryzacji, realizowa
ny przez znaną i cenioną tarnobrzeską Firmę
Budowlaną „Skobud”, doprowadzi nie tylko do
zabezpieczenia konstrukcyjnego zamku, odno
wienia i adaptacji zabytkowych piwnic, ale wpro
wadzi też w zamkowe mury komplet nowych in
stalacji: elektryczną, ciepłowniczą i wodno-kana
lizacyjną, a także i takie jakich tu jeszcze nie
było - klimatyzację oraz elektroniczne systemy
sygnalizacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej. Ten etap remontu ma zakończyć się w maju
przyszłego roku, zaś miesiąc później zamkowe
piwnice zostaną udostępnione do zwiedzania.
Znajdzie się w nich ekspozycja poświęcona dzie
jom zamku, a także zamkowa zbrojownia oraz
wystawa archeologiczna, w tym fragment po
święcony ceramice miechocińskiej.
Prace, o jakich mowa realizowane są w opar
ciu o środki pochodzące z budżetu miasta Tarno
brzega oraz funduszy unijnych.
W II etapie rewaloryzacji zamku odnowio
na zostanie jego część nadziemna. Po dokonaniu
jej remontu i niezbędnych adaptacji, w najstar
szym skrzydle zachodnim i korpusie głównym
zamku zostanie zrekonstruowany ciąg historycz
nych wnętrz w oparciu o zachowane elementy
dawnego wyposażenia zamku, jak i archiwalne
fotografie. Wtedy to, tj. za mniej więcej cztery
lata, tarnobrzeskie Muzeum Historyczne zamie
rza udostępnić zwiedzającym łącznie 30 komnat i
sal, z których większość zostanie odtworzona do
stanu, w jakim była za czasów Tarnowskich.

JAN RAWSKI

JUŻ JEJ NIE MA WŚRÓD NAS...
„Nie tylko uczyła, ale i wychowywała. Dzie
liła się wiedzą i sercem. Szło się do Niej ze
wszystkimi problemami jak do matki. Bo żyła
jak matka - dobra, mądra życiową mądrością,
pełna ciepła”. Tak o Pani Profesor Irenie Wnę
kowej mówili jej dawni uczniowie. Dziś nie ma
Jej już wśród nas. Odeszła w cierpieniu dnia
9 lipca 2007 r., przeżywszy 91 lat.
Urodziła się pod Tarnowem w Mędrzecho
wie, ale przez wiele lat przebywała na Kresach,
gdyż ojciec, jako kontroler skarbowy, zmieniał
miejsca zamieszkania związane z pracą. Studio
wała filologię klasyczną, historię i muzykolo
gię na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza.
W 1940 r. opuściła Lwów i zamieszkała w Brzost
ku, rodzinnym miasteczku swojej mamy. Tam za
angażowała się w działalność konspiracyjną
w Armii Krajowej. Tam też poznała swego przy
szłego męża.

Po wojnie pracowała jako nauczycielka
w Brzostku, Pilźnie, Świdnicy Śląskiej, Radłowie
pod Brzeskiem, a od 1955 r. w Tarnobrzegu. Naj
pierw krótko uczyła w Nowej Dębie i w Grębowie,
po czym otrzymała posadę w tarnobrzeskim Li
ceum Ogólnokształcącym.
Pani Profesor Irena Wnękowa była wy
jątkowym pedagogiem. Kochała młodzież
i poświęcała jej wiele czasu i serca. Jej wycho
wankowie poszli w świat, ale ukształtowani
przez Nią i przygotowani do podejmowania wal
ki o prawdę i godność człowieka, pozostali za
wsze sobą. Wielu z nich pełni dziś odpowiedzial
ne funkcje, wielu cieszy się autorytetem i sławą.
Wśród Jej wychowanków jest aż 11 księży,
a między nimi także i dziekan korpusu dyploma
tycznego, nuncjusz apostolski w Polsce abp Jó
zef Kowalczyk.
Kiedy przeszła na emeryturę, niemal cały
swój wolny czas poświęcała pracy społecznej.
Z dużym zaangażowaniem prowadziła chór ko
ścielny, początkowo w parafii 00. Dominika
nów, a następnie połączone chóry dominikanów
i parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pro
wadziła je do ostatnich dni swojego życia, dając
koncerty we wszystkich parafiach tarnobrze
skich i nie tylko. Udzielała się też w innych sto
warzyszeniach, między innymi w Klubie Inteli
gencji Katolickiej, Towarzystwie Przyjaciół Tar
nobrzega, a szczególną sympatię darzyła zawsze
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Połu
dniowo - Wschodnich. Podczas comiesięcznych
spotkań wracała wspomnieniami do czasów swo
jej młodości i przeżyć z tego okresu.
Nie usłyszymy Jej głosu tak ciepłego i miłego.
Pozostanie jednak w naszej pamięci takąjakąbyła.
Uśmiechnięta i życzliwa każdemu, kto się do Niej
o cokolwiek zwrócił.
Żegnaj na zawsze nasza droga Pani Profesor,
już Cię na spotkaniach Klubowych nie zobaczy
my. Tak lubiłaś słuchać tych opowiadań o Lwo
wie, Lwowiakach i Kresach. Będziesz teraz
z nami w naszych myślach i wspomnieniach. Zo-

Opłatek w Klubie Seniora na osiedlu Przywiśle
stawiłaś na zawsze swoje ukochane strony, a teraz
możesz patrzeć z góry na Lwów, i Kresy, jak się
zmieniają, i Tarnobrzeg...
Prezes i Zarząd

Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo -

Wschodnich w Tarnobrzegu

Pogrzeb Pani Ireny Wnęk
W sobotę 14 lipca uczestniczyliśmy w pogrze
bie śp. Ireny Wnęk, dyrygentki naszego tarnobrze
skiego chóru, która zmarła w nocy 9 lipca w wieku
91 lat. Wyprowadzenie zwłok z kamery szpitalnej
do kościoła 00. Dominikanów, nastąpiło o godz.
9.45. O 10.00 odprawiona została, przez nuncju
sza apostolskiego w Polsce abp Józefa Kowalczy
ka, Msza św. żałobna, w asyście ks. bp. Edwarda
Frankowskiego, księży wychowanków zmarłej
oraz księży z parafii tarnobrzeskich, w których
dyrygowała chórem. Z kościoła kondukt żałobny
w modlitwie różańcowej, prowadzony przez księ
ży biskupów, przeszedł ulicami miasta na tarno
brzeski cmentarz, gdzie obaj biskupi uczestniczy
li w celebrze pochówku zmarłej. Ciało zmarłej śp.
Ireny Wnęk spoczęło w grobowcu, w którym
wcześniej pochowany został jej mąż Józef.
W uroczystości pogrzebowej obok rodziny zmarłej
uczestniczyły poczty sztandarowe młodzieży

szkolnej i Armii Krajowej, kilkuset tarnobrzeżan
i chór kościelny, który śpiewem pożegnał Ją na
cmentarzu.

ALEKSANDRA JANAS

CZYTAJCIE SŁOMKĘ, RODACY!
Mniej więcej dwadzieścia lat temu pozna
łam „Pamiętniki włościanina” Jana Słomki.
Przyznam szczerze, że choć nigdy nie byłam
„fanką” kultury ludowej i chłopskich tradycji,
opowieść dzikowskiego wójta bardzo mnie zain
teresowała. Od tej pory po tę książkę sięgałam
kilkakrotnie, czytając ją zawsze z ciekawością.
Na temat „Pamiętników” nie napiszę niczego od
krywczego, bo ich walory są powszechnie znane
i od dawna opisane przez wybitnych znawców li
teratury polskiej. Najbardziej trafnym i zarazem
lapidarnym określeniem wartości dzieła Jana
Słomki jest stwierdzenie prof. Stanisława Pigo
nia, że jego autor był „chłopskim Kitowiczem”.
To spostrzeżenie jednego z najwybitniejszych literaturoznawców oddaje istotę sprawy: „Opis
obyczajów...” ks Jędrzeja Kitowicza to najpełniej
szy, najwartościowszy literacki obraz kultury
szlacheckiej w Polsce doby saskiej. Jeśli zatem
prof. Pigoń porównał pracę Słomki do jej XVIIIwiecznego „poprzednika” to niewątpliwie jest
w tym nie tylko sporo racji, ale i zarazem najlep
sza jej rekomendacja.
Czytając „Pamiętniki włościanina” zwró
ciłam uwagę nie tylko na opis różnych spraw
poruszanych przez autora, nie tylko na po
prawną, niekiedy piękną, choć też i prostą
polszczyznę (to komplement!), ale i na kilka
innych kwestii. Odniosłam np. wrażenie, że
wójt Słomka miał „wpojoną” hierarchię spo
łeczną czasów, w jakich przyszło mu żyć
i mimo różnych okoliczności, często nieko
rzystnych dla chłopskiego stanu z jakim czuł
się mocno związany, nigdy nie przyszło mu
nawet do głowy by obserwowany przez siebie
porządek w czymkolwiek kwestionować.
Najbardziej charakterystycznym elemen
tem dzieła Słomki jest opis historii naszego re
gionu na przestrzeni blisko stu lat (od rabacji
galicyjskiej po pierwsze lata II Rzeczypospolitej),
relacjonowany z pozycji włościanina, a także
obyczajów chłopskich w tym okresie. Choć Słom
ka jawi się bezstronnym obserwatorem tego, co

opisuje, nietrudno zauważyć, że jego osobista po
stawa różni się nieraz zasadniczo od postaw jego
współziomków. Dość charakterystycznym w tym
względzie jest stosunek dzikowskiego wójta do
żyjących wtedy licznie na ziemiach polskich
Żydów. W tym opisie Słomka nie wnosi niczego
nowego, ale jest tu pewien interesujący element,
na który - jak sądzę - należy zwrócić baczną
uwagę. Oto zdając sobie sprawę z żydowskiego
monopolu w handlu autor „Pamiętników” naj
pierw stwierdza, ze Żydzi nie tylko całkowicie
opanowali tę dziedzinę, ale też niemiłosiernie
wykorzystują w tej mierze Polaków stosując czę
sto coś, co dziś nazywamy „podejściem monopoli
stycznym”, „zmową”, a wreszcie także i lichwę.
Potem jednak Słomka dochodzi do wniosku, że
WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA SZKOŁY LUDOWE I

JAN SŁOMKA
B. WÓJT W DZIKOWIE

PAMIĘTNIKI
WŁOŚCIANINA
OD PAŃSZCZYZNY DO DNI DZISIEJSZYCH
Z PRZEDMOWAMI:

PROF. DR. FRANCISZKA BUJAKA
PROF. DR. WACŁAWA SOBIESKIEGO
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go posłuszeństwa. Taka postawa prowadzi do
licznych wynaturzeń (mówiąc najdelikatniej!),
stąd nietrudno zrozumieć, dlaczego tak ogrom
ny kraj, mający wszystkie możliwe bogactwa
naturalne z zasobów których może korzystać
nawet cała Europa, jest gospodarczym karłem,
a jednocześnie - militarną potęgą. Te dwie potęgi
wielokrotnie w historii toczyły między sobą spo
ry, a co gorsza - wojny, a Polska - położona po
między nimi - była naturalnym polem ich bitwy.
Owe fakty to jedynie część prawdy. Były
bowiem okresy w naszych dziejach (prawda, że
krótkie), kiedy sąsiedztwo tych potęg nam zu
pełnie nie „przeszkadzało”, bo sami byliśmy po
prostu potęgą. Jak więc obalić opisywany mit?
To chyba proste...
Kolejnym mitem, często przez nas podno
szonym i skwapliwie przez lata i wieki „pielę
gnowanym” jest to, że żądzą nami Żydzi. Kiedy
słyszę takie stwierdzenia z towarzyszącym im
odcieniem lamentu otwiera mi się w kieszeni
przysłowiowy nóż i nijak zamknąć się nie chce.
Prawdą jest, że dzisiejszy świat, czy to się
komuś podoba czy nie, opanowały pieniądze
(choć tak naprawdę było tak zawsze odkąd Feni
cjanie je wynaleźli), a zatem kto ma ich więcej,
ten ma większe wpływy. Ale jeśli nawet tak jest
to przecież nie znaczy to, że tak być musi! Ci,
którzy nawet mają ogromne pieniądze nie pozja
dali wszystkich rozumów, nie mają monopolu na
mądrość i sensowne działanie. Tłumaczenie
więc, że rządzą nami ci i ci, jest tak naprawdę
przyznaniem się do własnej ułomności umysło
wej.
W ostatnich latach, a zwłaszcza miesiącach
jesteśmy zniesmaczeni tym co dzieje się w pol
skiej polityce. Gorszące swary, afery rozmaitego
autoramentu, przedziwne indywidua na ekspo
nowanych stanowiskach budzą w nas odrazę. Ale
skąd oni tam się wzięli? Czy to przypadkiem nie
my ich wybraliśmy? Wiem, zapewne wielu z nas
ze świętym oburzeniem stwierdziłoby, że nawet
nie poszło do wyborów. Wobec tego warto zapy
tać: A dlaczegóż to, łaskawy (a) Panie (i)? A skoro
tak - to dlaczego teraz takie pretensje?
Ponad sto lat temu Jan Słomka, prosty
(choć niezwykle mądry) chłop z Dzikowa miał
odwagę zmieniać (i to skutecznie) przynajmniej
niektóre uciążliwości swojego żywota. Nam rów
nież głowy nie wyrosły w innym miejscu. Czytaj
cie więc Słomkę, Rodacy!

ten stan rzeczy wynika nie tylko z historycznych
„zaszłości”, ale po prostu z ciemnoty, najzwyklej
szej głupoty chłopów. Ale zamiast dalej rozczulać
się nad tym stanem rzeczy, niemal niczym śre
dniowieczny rycerz wójt „podejmuje rzuconą rę
kawicę” i - jak się okazuje - skutecznie zaczyna
rywalizować z Żydami na polu zdawałoby się od
wieków zastrzeżonym tylko dla nich! Co więcej robi to systematycznie i nad wyraz skutecznie,
bodaj po raz pierwszy w Dzikowie przełamując
dotychczasową hegemonię starozakonnych.
Fakty opisane przez Słomkę i znane od bli
sko stu lat przypominam przede wszystkim dla
tego, że od wielu, wielu lat w naszej „mitologii
narodowej” funkcjonują liczne stereotypy, będące
niezwykle łatwym wytłumaczeniem naszych pol
skich niepowodzeń. Co ciekawe - owe mity są
chętnie propagowane i to na tyle skutecznie, że
skłonna jest im dać wiarę znaczna część społe
czeństwa.
Pierwszy mit w jaki wierzymy to ponoć fa
talne położenie geopolityczne Polski. Istotnie,
od początku naszej państwowości jesteśmy
między dwiema, jakże różnymi potęgami Niemcami i Rosją. Te dwie potęgi reprezentują
przy tym diametralnie różne filozofie. Nasi za
chodni sąsiedzi od zawsze preferowali porzą
dek w każdym miejscu i w każdej dziedzinie
życia, co w połączeniu z dyscypliną (będącą
przecież pochodną porządku) i pracowitością
Niemców dawało przez całe wieki fenomenalne
rezultaty. Najlepszym dowodem jest choćby ich
powojenna historia. Zmuszeni do bezwzględnej
kapitulacji w maju 1945 roku, podzieleni na 4
strefy okupacyjne, nie tylko zadziwiająco szyb
ko odbudowali swój kraj, zapłacili niewyobra
żalne dla nas, gigantyczne odszkodowania wie
lu krajom i organizacjom za wojenne „dokona
nia” (niektóre spłacają nadal!), ponieśli i nadal
ponoszą ogromne wydatki na modernizację
dawnej NRD, a mimo to należą do super elitar
nej grupy 3 - 4 krajów, gospodarczych „lokomo
tyw” świata.
Z kolei nasi wschodni pobratymcy to naród
od setek lat pozostający w kręgu kultury i filo
zofii bizantyjskiej. Jej podstawową zasadą jest
uznanie, iż władca (i tylko on!) ma zawsze ra
cję. Z takiego podejścia wynika, że nawet naj
bardziej nienormalny władca (car, sekretarz ge
neralny KPZR, a obecnie prezydent) jest go
dzien szacunku i - co ważniejsze - bezwzględne
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

TRADYCJE BIBLIOTEKARSKIE TARNOBRZEGA
ZWIĄZANE ZE SZKOLNICTWEM
Niebawem jubileusz 55-lecia działalności
obchodzić będzie Biblioteka Pedagogiczna w Tar
nobrzegu. Warto więc przypomnieć tradycje, ja
kie w tej mierze posiada miasto założone przez
Tarnowskich w końcu XVI wieku. Nie odnoszą
się one co prawda wprost do działalności obecnej
instytucji - jubilatki, niemniej jawią się jako in
teresujący fragment historii regionalnej i dzie
jów oświaty w Polsce.
Pierwszą placówką oświatową jaka powstała
na terenie obecnego Tarnobrzega była szkoła pa
rafialna, utworzona w XV wieku przy parafii
p.w.św.Marii Magdaleny w Miechocinie. Być może
udział w jej powstaniu miał największy dziejopis
dawnej Polski, kanonik Jan Długosz, który w nie
odległym Sandomierzu ufundował słynną mansjonarię. Początkowo miechocińska szkoła nie wyróż
niała się niczym szczególnym spośród innych tego
rodzaju placówek. Sytuacja ta uległa zmianie na
przełomie XVI i XVII wieku, kiedy w sąsiednim
Baranowie Sandomierskim należącym podówczas
do wielkopolskiego rodu Leszczyńskich herbu Wie
niawa, ukształtował się znaczący ośrodek kalwiń
ski. Pod patronatem właścicieli funkcjonował tu
nie tylko zbór, ale i drukarnia. Z tejże oficyny wy
chodziło wiele rozpraw polemizujących z nauką
Kościoła katolickiego, a także propagujących za-

Dawny budynek Biblioteki Pedagogicznej
przy ulicy Kościuszki w Tarnobrzegu

sady ruchu kalwińskiego. Nic dziwnego zatem, że
wobec postępu reformacji w całej Rzeczypospolitej i
pojawieniu się prężnego ośrodka kalwińskiego
w Baranowie, hierarchia kościelna została zmuszo
na do podjęcia działań zmierzających do zatrzyma
nia postępów reformacji i przeciwstawienia się
temu niepokojącemu zjawisku. Jednym z tego ro
dzaju kroków było wytypowanie niektórych do
tychczasowych szkół parafialnych i powiązanie
ich z Akademią Krakowską jedyną wówczas wy
ższą uczelnią w Polsce, w owym czasie co prawda
bardzo tolerancyjną ale nie kontestującą nauki
Kościoła. Owa sieć szkół filialnych uniwersytetu
krakowskiego została objęta swoistym patrona
tem merytorycznym, czego wyrazem było „przy
dzielanie” pod opiekę poszczególnych szkół jed
nemu z profesorów stołecznej wszechnicy. Ta
swoista „unia personalna” uczelni i szkoły była
gwarantem nie tylko odpowiedniego poziomu na
uczania, ale również dobrego przygotowania ab
solwentów szkoły filialnej do przyszłych stu
diów w Krakowie.
Tak pomyślany system szkolnictwa zaowoco
wał znaczącym podniesieniem poziomu naucza
nia w szkołach filialnych, czego dowodem jest fakt,
iż do naszych czasów tradycja przechowała ich na
zwy urabiane od nazwy Akademii Krakowskiej
(np. szkołę w Tarnowie zwano „Akademiolą”, zaś
szkołę w Miechocinie - „Akademią Miechocińską”).
Trudno dziś precyzyjnie określić rodzaj i zakres
nauczanych przedmiotów. Wydaje się, że było tu
spore zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi pla
cówkami, co odnosi się też do samego poziomu na
uczania. Niemniej, w przypadku Miechocina ist
nieje poważny argument za uznaniem, iż miejsco
wa szkoła zwana wtedy „Akademią” reprezento
wać musiała wysoki poziom nauczania. Świadczy
o tym niezbicie wykaz książek, jakie na początku
XX wieku odnalazł zasłużony dla Tarnobrzega hi
storyk i bibliotekarz dr Michał Marczak, a które
były fragmentem księgozbioru miechocińskiej
szkoły. W znalezionym księgozbiorze Marczak od
notował około 20 dzieł z zakresu dogmatyki

Obecna siedziba Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Wyspiańskiego

i teologii moralnej, 40 pozycji z zakresu katechety
ki i liturgii, 30 z apologetyki, kazań i wymowy 80, z zakresu kultu 15, oraz prawa 25. W księgo
zbiorze było też około 30 publikacji z historii
i geografii, zaś 60 pozycji stanowiły dzieła medycz
ne i słowniki.
Większość książek odnalezionych przez Mar
czaka zostało napisanych po łacinie, choć trzeba
też zaznaczyć, że 1/4 całego księgozbioru to poloni
ca. Wśród autorów znaleźć można było takie na
zwiska jak Te rtuliana, Bona, Bellarmina, Lipsiusa, Bosąuiera, Gretsera, Melanchtona, Arystote
lesa, Hunaeusa, czy Tomasza z Akwinu. Oprócz
wiedzy z szeroko pojętego zakresu teologii
i filozofii, dzieła te wydane w XVI, XVII i XVII wie
ku miały pewien zasób wiedzy o charakterze pe
dagogicznym. „Akademia Miechocińska”, zarzą
dzana w XVII wieku przez któregoś z profesorów
uniwerytetu krakowskiego, przygotowywała
w tym okresie swoich absolwentów do dalszych
studiów w Krakowie. Chociaż niewiele wiadomo na
temat miechocińskiej szkoły, relacja Michała Mar
czaka na temat księgozbioru, zachowanego po tej
placówce do początków XX wieku, daje sporo in
formacji pośrednich na temat rodzaju i poziomu
nauczania w XVII wieku.
Innym ważnym składnikiem omawianych
tradycji Tarnobrzega są zagadnienia związane
z dzikowską rezydencją Tarnowskich. Jeden
z ich przedstawicieli, starosta kahorlicki Jan
Jacek Tarnowski, po roku 1772 wzniósł wschod
nie skrzydło zamku, który na rysunkach projek
towych określił jako „pawilon w którym bibliote
ka”. Interesując się muzyką starosta założył przy

zamku coś w rodzaju ogniska muzycznego, gdzie
uzdolnione okoliczne dzieci uczono grać na in
strumentach kupionych przez pana na Dziko
wie. Z najzdolniejszych utworzono potem zam
kową kapelę liczącą 17 osób i uświetniającą uro
czystości dworskie.
Następca tegoż, Jan Feliks Tarnowski, za
słynął jako twórca tzw. kolekcji dzikowskiej na
którą złożyły się zbiory sztuki, biblioteka
i archiwum rodowe. Kolekcję tą ulokowano
w przebudowanym specjalnie w na ten cel, po
roku 1834, zamku. Wcześniej, w latach 1810-1831
Tarnowski był związany z warszawskim środowi
skiem naukowym, tj. z Towarzystwem Przyjaciół
Nauk, zaś po roku 1818 pełnił funkcję ministra
oświaty w rządzie Królestwa Polskiego. Prowadził
własne badania naukowe w zakresie historii Pol
ski, a także tłumaczył dzieła literatury antycznej.
Był uczniem Onufrego Kopczyńskiego, autora
pierwszego podręcznika gramatyki polskiej.
W swojej bibliotece urządzonej w dwóch komnatkach skrzydła zachodniego zamku (tuż przy
kaplicy) lubił przebywać najczęściej. O jego biblio
filskiej pasji świadczy nie tylko fakt, iż nabywał
niemal za każdą cenę rzadkie i cenne starodruki,
ale i to, że w jednej z szaf bibliotecznych kazał
umieścić specjalny peryskop, przez który - nie
opuszczając swych ukochanych książek, mógł
„uczestniczyć” w nabożeństwach odbywających
się za ścianą biblioteki we wspomnianej kaplicy.
Tarnowski zatrudnił kilku bibliotekarzy do
opieki nad zgromadzonym księgozbiorem. Wśród
nich byli m.in. Łukasz Gołębiowski, znawca kul
tury staropolskiej, autor licznych opracowań
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w tym zakresie, a także znany później dziejopis
Warszawy Franciszek Maksymilian Sobieszczański. Wedle miejscowej tradycji w bibliotece
dzikowskiej był też zatrudniony Stanisław Jacho
wicz, urodzony w Tarnobrzegu najwybitniejszy
bajkopisarz polski, filantrop dzieci, jeden z twór
ców nowoczesnej pedagogiki.
Ostatnim bibliotekarzem dzikowskim, histo
rykiem regionu tarnobrzeskiego, a zarazem czło
wiekiem bardzo zasłużonym dla rezydencji Tar
nowskich był wspomniany dr Michał Marczak.
W okresie międzywojennym był przez pewien czas
także nauczycielem w tarnobrzeskim gimnazjum.
Wtedy też, w oparciu o zbiory darowane przez
uczniów zorganizował muzeum gimnazjalne. Po
zakończeniu pracy w Tarnobrzegu, pod koniec lat
3O-tych XX wieku, został dyrektorem Departa
mentu Oświaty Dorosłych w Ministerstwie Wy
znań i Oświecenia Publicznego.
Wspomniane gimnazjum powstało w 1909
roku staraniem wielu osobistości zarówno miejsco
wych (m.in. Hr Zdzisław Tarnowski, Jan Słomka,
Wojciech Wiącek, dr Antoni Surowiecki) jak i spo
za środowiska tarnobrzeskiego (prof. Stanisław
Tarnowski) i rozpoczęło swoją działalność jako C.K.
Wyższa Szkoła Realna (później przemianowana na
Państwową Szkołę Realną a wreszcie na Państwo
we Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego).
Placówka ta miała ogromny wpływ na niewielki
ośrodek miejski, jakim pozostawał Tarnobrzeg do
II wojny światowej. Gromadząc od początku swo
jej działalności odpowiedni księgozbiór i pomoce
naukowe, Gimnazjum posiadało też specjalnie wy

dzieloną bibliotekę nauczycielską o której zaso
bach dość regularnie informowały Sprawozdania
Dyrekcji placówki ukazujące się w latach 19121938. Pierwsza informacja na ten temat ukazała
się w roku 1912. Księgozbiór przeznaczony dla na
uczycieli liczył wtedy 594 dzieła w 657 tomach.
Oprócz tego zakład prenumerował takie czasopi
sma jak Biblioteka Warszawska, Entomolog polski,
Książka, Kwartalnik historyczny, Niś Smet; Porad
nik językowy, Przegląd polski, Przegląd filozoficz
ny, Ruch filozoficzny, Ruch, Skaut, Sfinks, Tygo
dnik ilustrowany, Wektor, Wiadomości matematycz
ne, Wszechświat, Wychowanie w domu i w szkole,
Wiedza ipostęp, Zeitrschift fur physik. und chemischen Uterricht.
Po zniszczeniach Tarnobrzega na początku
I wojny światowej, w roku 1916 biblioteka na
uczycielska liczyła 287 pozycji w 348 tomach.
Część książek ofiarowała na rzecz szkoły hr Zo
fia Tarnowska.
Kolejne informacje na temat biblioteki prze
znaczonej dla nauczycieli pochodzą z 1924 roku.
Cytowane Sprawozdania podają że księgozbiór
ten liczył wówczas 525 pozycji. W następnym roku
odnotowano już 578 dzieł przeznaczonych dla gro
na pedagogicznego. Księgozbiór nauczycielski
szybko wzbogacano: w 1926 roku liczył on 723
pozycje, a rok później już 765. Do tego zbioru
przez rok szkolny 1928/29 pozyskano dodatkowo
112 pozycji. Ostatnie ze Sprawozdań jakie uka
zało się w roku 1938 podaje, że Gimnazjum po
siadało wówczas bibliotekę nauczycielską liczącą
1408 dzieł, przy czym w roku sprawozdawczym
została ona wzbogacona o 75 tomów.
Naturalnie, podane informacje odnoszą się tylko
do księgozbioru przeznaczonego wyłącznie dla
pedagogów; księgozbiór przeznaczony dla mło
dzieży funkcjonował odrębnie.
II wojna światowa przerwała funkcjonowa
nie szkoły, podobnie jak innych instytucji i całe
go życia społecznego. Majątek tarnobrzeskiego
Gimnazjum uległ rozproszeniu - częściowo został
zniszczony.
Powstanie w 1947 roku zalążka przyszłej Bi
blioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu i jej stały
rozwój stanowią odrębny rozdział historii do
kształcania nauczycieli. Niemniej, przypomnienie
- na kanwie jubileuszu 55-lecia wspomnianej, jak
że ważnej instytucji, faktów i postaci związa
nych z przedmiotem jej działalności - wydaje się
słuszne i potrzebne.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

WĘDRUJĄC PO DZIKOWSKIM ZAMKU
- cz. II.
Najprawdopodobniej już za niespełna rok
będą udostępnione do zwiedzania piwnice zam
ku w Dzikowie. Teraz trwają tam bardzo inten
sywne prace budowlane. Mają one za cel odno
wić historyczne komory piwniczne. Dotychczas
usunięto już tynki pokrywające piękne ceglane
ściany. Tam, gdzie było to konieczne podbite zo
stały ściany fundamentowe, a wszędzie obniżo
no pierwotny poziom podłóg. Będą one pokryte
płytkami klinkierowymi, co pięknie będzie har
monizowało z odczyszczonymi murami ceglany
mi ścian piwnicznych. Do piwnic wprowadzone

zostaną niebawem nowe instalacje niezbędne do
funkcjonowania w zamku Muzeum.
Ciąg opisywanych tu historycznych komór
piwnicznych z XV-XVII wieku to łącznie sześć
pomieszczeń znajdujących się pod skrzydłem
zachodnim i północno-zachodnim narożnikiem
zamku. W tych wnętrzach powstanie stała wy
stawa poświęcona historii dzikowskiego zamku.
Oglądając kilka makiet będzie można prześle
dzić dzieje dawnej rezydencji Tarnowskich, od
pierwotnego dworu wieżowego, poprzez zamek
rozbudowany kolejno w I połowie XVII i IV
ćwierci XVIII wieku, zamek neogotycki po prze
budowie dokonanej po roku 1834 przez F.M.
Lanciego, do obecnej formy budowli nadanej po
pożarze 1927 roku przez W. Krzyżanowskiego.
Makietom towarzyszyć będzie zachowana iko
nografia zamku w postaci dawnych sztychów,
planów i fotografii.
Oprócz tego w zamkowych piwnicach po
wstanie ekspozycja poświęcona ceramice miechocińskiej. Ceramika ta, zwana przez znawców
„półmajoliką”, była wytwarzana w Miechocinie
od końca XVI do połowy XVIII wieku. Kiedy w la
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłe
go stulecia wprowadzano do Miechocina instala
cje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, na po
dwórkach wielu domów i gospodarstw natrafio
no na tysiące fragmentów naczyń ceramicznych
o ciekawych kształtach i kolorystyce. Znaleziska
mi tymi zajęło się rzeszowskie Muzeum (w Tar
nobrzegu wtedy takiej instytucji nie było) i...
włączyło znalezioną ceramikę do swoich zbiorów.
Obecnie, dzięki porozumieniu dyrektora tarno
brzeskiego Muzeum z dyrekcją rzeszowskiego
Muzeum Okręgowego, do zamkowych piwnic tra
fi wiele znakomitych przykładów ceramiki miechocińskiej. Z całą pewnością bajeczna kolorysty
ka ceramiki ożywi piwniczne mury.
W jednej z komór urządzone zostanie zam
kowe lapidarium. Znajdą się w nim odnalezione
podczas prowadzonych prac różne elementy daw
nej kamieniarki (np. fragmenty portali), cerami-
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Fragmenty znalezionej ceramiki

ka, przedmioty metalowe. Tego rodzaju zabyt
ków nie ocalało zbyt wiele, ale warto umieścić

Dawny schowek w pogłębianej piwnicy

je w sąsiedztwie ekspozycji poświęconej historii
dzikowskiego zamku.
Zaskoczeniem dla wielu zwiedzających będą
nowe piwnice, jakie obecnie powstają pod cen
tralną częścią budynku. Zostały one zaprojekto
wane z kilku powodów, ale ostatecznie najważ
niejszym jest ten, że tutaj ulokowana będzie część
Muzeum obsługująca zamkowych gości. W no
wych piwnicach znajdą się szatnie i toalety dla
zwiedzających, kasa biletowa, kiosk z wydawnic
twami i pamiątkami oraz kawiarenka. Ta ostat
nia będzie się mieściła pod ryzalitem północnym,
za trzema neogotyckimi arkadami.
Powstające obecnie nowe piwnice będą też
swoistym łącznikiem pomiędzy piwnicami pod
częścią zachodnią a dwiema komorami piwnicz
nymi z XVIII wieku, jakie znajdują się pod
wschodnim skrzydłem zamku. W jednej z nich
(w dawnym składzie opału) zostanie ulokowa
ny węzeł techniczny, zaś w drugiej zostanie za
chowany jeden z trzech kotłów parowych jako
zabytek techniki grzewczej pochodzący z począt
ków XX wieku.
Jak już wspomniałem, oddanie piwnic do
użytku i udostępnienie zwiedzającym powinno
nastąpić w połowie przyszłego roku. Na pewno
będzie to wielkim wydarzeniem dla Tarnobrze
ga, chociaż nie takim jakim będzie otwarcie ca
łego odnowionego i urządzonego zamku. Na ten
moment musimy jednak jeszcze trochę pocze
kać, choć wszyscy chcielibyśmy, by nastąpiło to
jak najszybciej.

JAN RAWSKI

O DZIAŁALNOŚCI KIK
W 1978 roku na Stolicę Piotrową w Rzymie
w został wybrany Polak Karol Wojtyła, który
obrał imię Jana Pawła II. Radość Polaków była
ogromna. Na ten temat i o sytuacji w kraju wiele
mówiło się w domach rodzinnych, na ulicy, w pra
cy i w samym Kościele. Nastała większa swobo
da, bardziej otwarcie i szczerze wypowiadano się.
Po Mszach św. coraz więcej osób przychodziło na
nieformalne spotkania w domu katechetycznym
00. Dominikanów i mówiło o potrzebie utworze
nia jakiegoś stowarzyszenia, aby móc w sposób
zorganizowany dyskutować o problemach nurtu
jących zwłaszcza katolików.
W czerwcu 1981 roku nowym przeorem tar
nobrzeskiego Klasztoru 00. Dominikanów został
O. Wawrzyniec Wawro. Od samego początku po
lubiliśmy go, bowiem był bezpośredni, otwarty,
z każdym potrafił porozmawiać, był człowiekiem
wielkiej wiedzy i inteligencji.
Grono najbardziej aktywnych osób, w tym
Kazimierz Wiszniowski, nawiązało kontakt
z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie
i zaprosiło jego przedstawiciela na Zebranie Za
łożycielskie KIK do Tarnobrzega. Zebranie takie
zaplanowano na 3 września 1981 roku u 00. Do
minikanów. Wcześniej na Mszach św. księża za
powiadali, we wszystkich tarnobrzeskich para
fiach, o tym spotkaniu. Zebranych powitał prze
or klasztoru O. Wawrzyniec, zwracając uwagę na
to, że przyszła działalność Klubu pozwoli pogłę
bić przeżycie wiary katolickiej wśród jego człon
ków i pomoże w pracy duszpasterskiej na tere
nie parafii. Kazimierz Wiszniowski przypo
mniał z kolei historyczne znaczenie odnowy na
szego kraju i ogromną w tej mierze rolę nowo
wybranego Papieża i samego Kościoła Katolic
kiego. Potem głos zabrał przedstawiciel war
szawskiego KIK, redaktor Janusz Zarański.
W swoim wystąpieniu przedstawił historię sto
warzyszeń katolickich w Polsce po roku 1945.
Podkreślił zasadnicze różnice między stowarzy
szeniem PAX, a ruchem ZNAK, w skład którego
wchodzą Kluby Inteligencji Katolickiej. Po tych

informacjach zebrani, zgłosili akces do Klubu.
Wszystkie obecne na zebraniu 34 osoby, posta
nowiło wpisać się do nowo powstającego Klubu
Inteligencji Katolickiej.
Przybyli na zebranie założycielskie zostali
zaznajomieni z projektem statutu KIK, a po dys
kusji i głosowaniu nad nim, przyjęto ten doku
ment 33 głosami, przy jednym głosie przeciw
nym. Z grupy inicjatywnej został wyłoniony Ko
mitet Założycielski KIK w Tarnobrzegu, w skład
którego weszli Małgorzata Bonarek, Ryszard
Borcz, Krystyna Dąbrowska, Kazimierz Wisz
niowski i Irena Wnękowa.
Komitet Założycielski został zobowiązany do
zarejestrowania Klubu. Przedłożono również Za
dania dla Klubu. Były to: formowanie i pogłębie
nie życia wewnętrznego, kształcenie osobowości
i podstaw moralnych do świadomego i odpowie
dzialnego podejmowania obowiązków indywidu
alnych i społecznych, tworzenie, pogłębianie, sze
rzenie kultury intelektualnej, artystycznej i oby
watelskiej, działalność charytatywna, oraz zapo
bieganie i przeciwdziałanie zjawiskom patologii.
25 września 1981 roku Klub zarejestrowa
no w Wydziale Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Miasta Tarnobrzega pod nr SW6015/7/81. Od tego dnia Klub rozpoczął swoją ofi
cjalną działalność. Już 11 października zarząd
KIK zaprosił na spotkanie redaktora Celińskie
go z Krakowa, z prelekcją „Chrześcijańska spo
łeczna nauka Kościoła. Tematem tym zaintereso
wała się duża liczba osób pochodzących z wszyst
kich tarnobrzeskich parafii.
15 października 1981 roku Tymczasowy Za
rząd KIK zwołał Zebranie Ogólne Członków, na
które przybyło wielu zainteresowanych, spośród
których z wyłoniono kandydatów, a następnie
ukonstytuował się Zarząd, w skład którego we
szli: Kazimierz Wiszniowski (przewodniczący),
Ryszard Borcz i Irena Wnęk (zastępcy przewod
niczącego), Małgorzata Bonarek (sekretarz), oraz
Krystyna Dąbrowska (skarbnik). Przewodniczą
cym Komisji Rewizyjnej został Tadeusz Tyniec.

Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej

Głównym inicjatorem wszystkich niemal
spotkań był przewodniczący Kazimierz Wiszniowski. Poprosił on O. Wawrzyńca o prelekcję
na temat „Myśl filozoficzna Karola Wojtyły”
oraz o kolejne wykłady innych prelegentów. Ter
min spotkań ustalono na poniedziałki po wie
czornej Mszy św., zaś niedzielne Msze wspólno
ty na godz. 8.00 u 00. Dominikanów, w których
czynnie w liturgii uczestniczyli członkowie
KIK. W zależności od okresu liturgicznego człon
kowie KIK organizowali Drogę Krzyżową bądź
prowadzili modlitwę różańcową.
Staraliśmy się w tym czasie przynajmniej
raz w roku organizować nocne skupienia zakoń
czone Mszą św. o północy. Tak było również 13
grudnia 1981 roku, gdy nastał stan wojenny. Wra
caliśmy po nocnym czuwaniu, kiedy zauważyli
śmy patrolujące na ulicach liczne samochody mi
licji. Rano spostrzegliśmy niedziałające telefony,
a po chwili w TV ukazał się gen. Jaruzelski, któ
ry ogłosił wprowadzenie stanu wojennego i wydał
zakaz działalności wszystkich organizacji społecz
nych, w tym i KIK. Zgodnie z zarządzeniem
władz, od 15 grudnia 1981 do 6 czerwca 1983
roku, mieliśmy przerwę w naszej działalności.
12 czerwca 1983 roku prezes K. Wiszniowski
zwołał zebranie ogólne członków, na którym
przedłożył program działania na najbliższy okres.
Nastąpiły też zmiany w składzie osobowym Za
rządu. W miejsce Krystyny Dąbrowskiej, która
wyjechała z Tarnobrzega, skarbnikiem został

Konrad Rokoszewski. Po wznowieniu działalno
ści Klubu nastąpił wzrost liczby jego członków,
osiągając około sto osób.
Na posiedzeniu Zarządu 29 sierpnia 1983
roku podjęto decyzje o planie pracy i zaproszono
na spotkanie, na 8 września ks. bpa Ordynariu
sza Ignacego Tokarczuka, który przyjął zaprosze
nie i uczestniczył w zebraniu, jak również cele
brował Mszę św. Nasze spotkania urozmaicaliśmy
pielgrzymkami do Kalwarii Zebrzydowskiej, Czę
stochowy czy Wielowsi. Pierwsze seminarium,
w dniach 6-13 listopada 1983 roku, zainauguro
wał ks. bp Stanisław Sygnet z Sandomierza wy
kładem „O odwadze cywilnej”.
23 stycznia 1984 roku odbyło się zebranie
ogólne połączone z wyborami do Zarządu. Preze
sem ponownie został wybrany K. Wiszniowski,
jego I zastępcą Irena Wnęk, II zastępcą Ryszarad
Borcz, sekretarzem Małgorzata Bonarek, skarb
nikiem Konrad Rokoszewski. W skład Komisji
Rewizyjnej, której przewodniczącym został Tade
usz Tyniec, weszli Danuta Jurczak, Stanisław
Janusz i Zbigniew Szwarc.
Na cotygodniowych spotkaniach słuchaliśmy
wykładów różnych osób świeckich takich jak dra
Krystiana Wojaczka, Wiesława Celińskiego (z
Więzi), Anny Radziwiłł z KIK Warszawa, Henry
ki Jędrzejewskiej (występ z poezją religijną), Jana
Zarańskiego z KIK Warszawa, Andrzeja Potockie
go z KIK w Krakowie, Bolesława Fleszara, Mar
ka Skwarnickiego, Marka Ruszczyca, Bogdana

Królikowskiego, Marii Przybylskiej z Teatru Sło
wackiego w Krakowie, Marii Kozłowej, lasowiaczki z Machowa oraz wielu innych, ciekawie mówią
cych. Wykładowcami były również osoby duchow
ne księża, biskupi, siostry zakonne oraz misjona
rze tak ze wschodu jak i krajów zachodnich.
Za namową ks. bpa Ignacego Tokarczuka za
częliśmy obchodzić corocznie w listopadzie, od
1982 roku „Tydzień Kultury Chrześcijańskiej”.
Zazwyczaj każdy tydzień inaugurowany był lub
zakończony prelekcją jednego z biskupów i miał
hasło przewodnie. Pierwszy tydzień w 1982 roku
inaugurował ks. bp Ignacy Tokarczuk. II Tydzień,
jaki odbył się w dniach 6 - 13 listopada 1983 roku
poprowadził ks. bp. Stanisław Sygnet z Sando
mierza, pod hasłem „O odwadze cywilnej”. III Ty
dzień odbył się pod hasłem „Nasze korzenie”, IV
Tydzień pt. „Ludzie zawierzenia”, V Tydzień pt.
„Przeżycie teatralne”, VI Tydzień „C.K. Norwid”,
VII pt. „A to Polska właśnie, na który miał przy
być Tadeusz Mazowiecki (niestety nie dojechał).
Z racji swojego X lecia tarnobrzeski KIK częścio
wo sam zorganizował Tydzień Kultury, a częścio
wo miało go prowadzić Kuratorium.
Od 1992 roku organizowano kolonie letnie
dla dzieci. Z ramienia KIK sprawą tą zajęły się
Danuta Jurczak i Danuta Kornaga. Ostatecznie
doszło do zorganizowania w Suchej Dolnej biwa
ku dla 48 szkolnych dzieci. W 1993 roku zorgani
zowano obóz dla 48 dzieci i 4 opiekunów w Grybo
wie oraz kolonii profilaktyczno-zdrowotnej dla 22
dzieci w Rabce. Również w następnych latach or
ganizowane były kolonie letnie zdrowotne, które
dofinansował Urząd Miasta Tarnobrzega. I tak
w 1994 roku zorganizowano 4 turnusy dla 211
dzieci; w 1995 w kolonii w Rytrze uczestniczyło
45 dzieci, w 1997 roku na zimowisku w Krakowie
46, w 1999 roku - 65 dzieci plus 6 opiekunów w Po
roninie, oraz 30 dzieci z polskich domów na Ukra
inie plus 6 opiekunów, w Bojanowie.
Od początków lat dziewięćdziesiątych człon
kinie KIK, to jest panie Alicja Szwarc i Danuta
Kornaga rozpoczęły odwiedzanie w każdą niedzie
lę obłożnie chorej z Nadola. Z każdym rokiem ilość
osób wymagająca opieki, nie tylko wsparcia du
chowego ale też materialnego, stale wzrastała.
Prezes KIK Kazimierz Wiszniowski „dwoił się
i troił” w szukaniu środków na pomoc materialną
potrzebującym. Według sprawozdania z działal
ności charytatywnej w 2002 roku zebrano i roz
dano potrzebującym żywność z takich źródeł jak:

piekarnia „Bumita” w Zaleszanach (podarowała
pieczywo na kwotę 19.344), młyn w Opatowie
(przekazał mąkę za kwotę 300 zł), sklep „Fara
on” w Dzikowie (artykuły spożywcze za 323 zł),
PZZ AGRO w Chmielowie (pszenica za 225 zł),
inni ofiarowali towary za 260 zł.
W 2003 roku piekarnia „Bumita” dała pieczy
wo na kwotę 12.230 zł, Firma „Galbut” oddała
obuwie za 240 zł, młyn w Opatowie (mąka za 340
zł), Katolickie Centrum Woluntariatu (konserwy
za 2.583 zł), natomiast w roku 2004 piekarnia
Bumita dała pieczywo za 10.930 zł i Federacja
Polski Bank Żywności żywność za 6.965 zł.
W dalszym ciągu KIK zajmuje się wydawa
niem pieczywa raz w tygodniu. Przy parafii OO.
Dominikanów, podobnie jak i przy innych kościo
łach, powstał komitet do rozdzielania żywności
takiej jak makaron, konserwy, sery itp. z Banku
Żywności.
Stałą pozycją w naszej działalności, niemal
od początku istnienia KIK, było rozprowadzanie
prasy katolickiej. Dużą pomocą dla parafian była
utworzona w 2000 roku darmowa poradnia
prawnicza, prowadzona przez członkinię KIK p.
Bronisławę Kopeć. Podczas pełnionych dyżurów
od 2000 do 2005 roku udzieliła ona ponad 320
porad prawniczych.
20 listopada 2005 roku w uroczystość Chry
stusa Króla ks. bp ordynariusz sandomierski An
drzej Dzięga ogłosił w całej Diecezji Sandomier
skiej Dekret powołujący do działania, przy Klu
bie Inteligencji Katolickiej w Tarnobrzegu, misji
zainicjowanej przez prezesa Kazimierza Wiszniowskiego „Inicjatywa 21.38”. Inicjatywa ta ma
wprowadzać w czyn głoszone przez Jana Pawła II
myśli i działania. W ramach tej działalności pre
zes współpracuje z dyrekcją Zakładów Karnych
w Chmielowie i Nisku, organizując penitencjariuszom różne imprezy i pogadanki. Współpracuje
z Domami Dziecka i szkołami, organizując im wy
cieczko - pielgrzymki do Częstochowy, Krakowa,
Warszawy. Miłymi akcentami są organizowane
przez KIK wycieczki do Filharmonii Rzeszow
skiej, czy pielgrzymki do Kalwarii Pacławskiej.
Działalność tarnobrzeskiego Klubu Inteli
gencji Katolickiej, podjęta w niełatwym okresie
początku lat osiemdziesiątych, dobrze wpisała
się w życie naszej lokale społeczności. Bazując
na społecznej nauce Kościoła pozwoliła na po
budzenie aktywności na rzecz lokalnej, „małej
Ojczyzny”.
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TARNOBRZESKIE CHÓRY KOŚCIELNE
tywowało prastare tradycje wspólnego śpiewu na
głosy. Z dobrych głosów, zarówno męskich jak
i żeńskich, znane były rodziny Gorczyców, Raw
skich, Sabatów, Stalów i wiele innych.
Nieznane są informacje o istnieniu chóru
przy kościele 00 Dominikanów, przed utworze
niem parafii; chór kościelny w Miechocinie praw
dopodobnie obsługiwał też kościół klasztorny. Po
roku 1934 (po powstaniu parafii) pojawiły się
zaczątki chóru, który dopiero za pobytu w pa
rafii O. Fabiana Madury (w czasie okupacji nie
mieckiej) nabrał znaczenia i stał się głośny
w okolicy. W tym czasie, oprócz Sandomierza
i Tarnobrzega nie było chórów kościelnych. O.
Fabian, mając świetny słuch i dobry głos, potrafił
dobrać zespół, który zapraszany był na różne uro
czystości po okolicznych parafiach. Do tarnobrze
skiego chóru, jak widać z załączonego zdjęcia wy
konanego w 1942 roku przed klasztorem 00. Do
minikanów, należeli: Adela Kazak, Zofia Malik,
Zofia Witkowska, Zofia Witkiewicz, Zofia Golas,
Jan Gortych, Kazimierz Chruściel, Zofia Dutkie
wicz, StefaniaPipała, Janina Pipała, Stefania
Podgórska, Stanisław Podgórski, Danuta Sokol
ska, Stanisław Czarny, Joachim
Góralski, Zdzisław Oko, Stani
sław Podgórski młodszy, Adam
Kądziołka, Adam Przybylski, Ja
nina Szmigiel, Maria Kuropatwińska, Iza Uroda, Maria Pelc,
Alina Krasoń, Anna Krasoń,
Czesława Miracka, Jan Marówka, Julian Łukowski, Piotr Zenker, Stanisław Krasoń, Danuta
Bąska, Adam Malinowski jako
organista oraz dyrygenci O.Fa
bian Madura i z Sandomierza
ks. Świerczek. To są osoby roz
poznane na zdjęciu przez p. Zo
fię Milarską z domu Golas. We
dług zachowanego w kronice spi
su, we wrześniu 1940 roku, do
Chór tarnobrzeski przed klasztorem 00. Dominikanów
chóru należało 27 członków. Na

Muzyczne tradycje chóralne na naszym te
renie wiążą się z najstarszą parafią tarno
brzeską w Miechocinie, przy której w XVI - XVIII
wieku, funkcjonował zapewne chór, który two
rzyli uczniowie miejscowej szkoły parafialnej.
Śpiewali oni chorały gregoriańskie i inne pieśni
w czasie Mszy św. jak i innych uroczystości ko
ścielnych. Z czasów przedrozbiorowych zachowa
ły się nazwiska organistów miechocińskich, jak
Augustyn Dębowski, Filip Zbilitowski czy Jan
Machnicki ale nie ma informacji czy prowadzili
jakieś chóry. Dopiero Ferdynand Kraus, jak po
dają J.W. Rawscy w swojej książce „Miechocin
kolebka Tarnobrzega”,około 1930 roku prowadził
chór złożony z młodzieży parafialnej. Jego na
stępca Cyryl Pawliszek kontynuował to dzieło.
Wykonywano nie tylko pieśni religijne, ale też
ludowe i patriotyczne. Śpiewano na uroczysto
ściach kościelnych, narodowych, a nawet pod
czas wesel, imienin i innych spotkań rodzinnych.
Śpiew był powszechny i towarzyszył pracy
w domu i na roli. Wiele rodzin w parafii miechocińskiej (a do niej należał Tarnobrzeg do 1934
roku) w czasie świąt i zjazdów rodzinnych kul

Koncert kolęd w kościele na Serbinowie

W okresie powojennym pani
Katarzyna Grandys założyła
i kierowała przez parę lat Chó
rem Nauczycielskim. Do jego
składu, głównie żeńskiego, dobie
rane były basy i tenory męskie,
z chóru kościelnego. Chór ten jeź
dził z występami do Czechosłowa
cji i Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej.
Około 1981 roku, po przej
ściu z pracy w szkolnictwie na
emeryturę, prowadzenia chóru
podjęła się pani mgr Irena Wnęk.
Przejęła pracę po zmieniających
się co trochę dyrygentach i orga
nistach (Józefie Kuli, Stanisła
wie Bieli, Stanisławie Książku,
Aleksandrze Cechu, Stefanii Pipale, O. Marku Forysiu, Jerzym Kuklisie, Ma
rii i Stanisławie Pędzimężach). Po paru latach
pracy, chór otrzymuje zaproszenie do oprawy
Mszy św. transmitowanej przez Polskie Radio,
w dniul8 stycznia 1987 roku, o 9.00 z kościoła
Trzech Krzyży w Warszawie. Mszę św. celebro
wał ks bp Niziołek, a opiekunem chóru był O.
Józef Bakalarz. W jakiś czas potem, na prośbę
organizatorów, występuje w tym kościele jesz
cze raz.
Na pewien okres Pani Irena odsunęła sie od
pracy z chórem i w tym czasie prowadzili go Sta
nisław Książek, Mariusz Ryś i Jan Rychel. 16
października 1987 r., pod ich kierownictwem

liście z sierpnia 1957 roku występuje już 39
osób a w 1979 - 53 osoby.
W 1946 roku Zygmunt Piątkowski wraz
z kolegami wznowił działalność chóru przy pa
rafii 00. Dominikanów. Zgromadził osoby śpie
wające tu za okupacji i wprowadził nowe gło
sy. Dyrygował nimi krótko Stanisław Biela
z Chmielowa, który grał również na skrzypcach
oraz ówczesny organista Józef Kula. Nuty do
śpiewanych pieśni zcłonkowie rozpisywali ręcz
nie na głosy we własnym zakresie. Byli jedynym
zespołem chóralnym w okolicy. Zapraszano ich
do Stalowej Woli, Rozwadowa, Nowej Dęby, San
domierza, jak również śpiewali w kościołach 00.
Dominikanów w Jarosławiu,
Krakowie i nawet w Gdańsku
oraz trzykrotnie w Częstocho
wie i wielu innych miejscowo
ściach. Pierwszym opiekunem,
który również śpiewał w chórze,
był brat Jacek Matoga.
Niektórzy, aktywniejsi człon
kowie chóru „zapraszani” byli
do Komendy UB na rozmowy
o współpracy. Mieliby informo
wać kto ma jakie poglądy na
ustrój i władzę, jak układa się
współpraca z Dominikanami
a zwłaszcza z przeorem... Nie
były to miłe spotkania, zwykle
kończyły się nakazem, by niko
Z Ojcem Justynem w jego rodzinnej miejscowości
mu o nich nie mówić.
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Koncert w kościele Chrystusa Króla

chór dał koncert w kościele 00. Dominikanów
w Jarosławiu.
Kiedy Ryś został organistą na Dzikowie
a Książek wyjechał do USA, poproszono ponow
nie panią Irenę o poprowadzenie chóru. Nie szczę
dziła sił i czasu. Pod jej kierownictwem chór śpie
wał w okolicznych parafiach, np. w Sulisławicach, Łoniowie, Klimontowie, Stalowej Woli, San
domierzu dwa razy w roku (na Wielkanoc i Boże
Narodzenie), Częstochowie, nie mówiąc o tarno
brzeskich kościołach. Chór parafialny uświetnił
też obchody 90-lecia Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Tarnobrzegu, dając koncert w listo
padzie 1995 roku na Zamku w Sandomierzu, to
warzyszył w obchodach „zło
tych godów” Ireny i Józefa
Wnęków oraz podczas Zjazdu
Rodu Tarnowskich w 1996 r.
w Dzikowie, kiedy to wykona
no utwór napisany przez Zyg
munta Piątkowskiego do mu
zyki Mariusza Rysia, poświę
cony Matce Bożej Dzikow
skiej. Kiedy TV Polonia reali
zowała film o Tarnobrzegu,
nie mogło również zabraknąć
występu chóru.
W czasie przyjazdu do
Sandomierza, Ojca św. Jana
Pawła II, w roku 1999, tarno
brzeski chór śpiewał pospołu
z chórami ze Stalowej Woli,
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Gorzyc, Sandomierza, Nowej Dęby,
Opatowa i Ostrowca Świętokrzy
I-I
skiego, tworząc zespół blisko 600
osobowy. W pierwszą rocznicę przy
•
lotu Ojca św., podczas mszy św.
w Tarnobrzegu-Wielowsi, pod obe
liskiem ku czci Jana Pawła II, rów
nież śpiewał nasz chór. W sanktu
arium na Świętym Krzyżu śpiewa
li trzykrotnie, stanowiąc oprawę
uroczystości odpustowych - dwa
razy uczestniczył z nimi jako kape
lan O. Justyn Sigda, a raz O. Jan
Skłodowski.
Często chór występował w nowo bu
dowanych kościołach, zapraszany do
dopiero co sklepionych wnętrz czy
nie ogrzewanych kaplic, duchowo
wspierając dzieło budowy Domów
Bożych i zagrzewając wiernych. Sami, nieraz
przemarznięci i głodni, śpiewali z pełnym zaan
gażowaniem.
W 2001 roku kilka osób z chóru z Ojcem Justynem Sigdą pojechało na wycieczkę na Biało
ruś a w odwiedzanych kościołach śpiewali, wyci
skające łzy z oczy Polskie kwiaty. Później, o.Ju
styn zaprosił chórzystów do swej rodzinnej para
fii w Opaleniskach. W domu swej siostry urządził
spotkanie a w kościele występ, sam wygłosił pło
mienne kazanie, za które otrzymał wielkie bra
wa. Potem było ognisko pod lasem, z muzyką
i śpiewem, w serdecznej, przemiłej atmosferze.
Rok później, w październiku 2002, część chóru

Chórzyści z O. Justynem i p. Ireną Wnęk

“

z O. Justynem odwiedziła Lwów,
zwiedzano Stare Miasto i Cmen
tarz Orląt a w kościele OO Domi
nikanów w Żółkwi zaśpiewano
Ave Maria i Polskie Kwiaty.
W 2003 r. O. Justyn przeniesiony
został do Borku Starego, skąd do
pani Wnękowej i chórzystów pisy
wał długie, ciekawe listy a opiekę
nad chórami parafialnymi przeję
ła S. Maria Konopka z Sandomie
rza, co stało się okazją do corocz
nego uczestniczenia w spotkaniu
modlitewnym na miejscu celebra
cji przez Jana Pawła II Mszy św.
Pani Irenka posiadała umie
jętność utrzymania dyscypliny
W kościele
i zgody w zespole, a zwłaszcza do
boru repertuaru i wyszukiwania starych pieśni,
co procentowało dobrym poziomem wykonaw
czym. Członkowie Tarnobrzesko - Dominikań
skiego chóru, jak się nazwali, w liczbie ponad 30
osób, na 60 lecie istnienia chóru, w 2006 r. otrzy
mali dyplomy i urządzili owację swym kierowni
kom i dyrygentom. Szczególnie wyróżniony zo
stał założyciel Zygmunt Piątkowski. Otrzymał
on od ks. bp Ordynariusza Sandomierskiego list
gratulacyjny za śpiew i pracę z chórem przy do
minikańskiej parafii.
O. Jan Skłodowski, kapelan chóru, przed
przejściem do Gdańska, zorganizował w restau
racji „Kaprys” pożegnanie z chórzystami, świę
tując przy okazji swe imieniny (24 czerwca
2007 r.). Wszyscy bawili się świetnie. Żartowali, i
śpiewali, a na zakończenie ze wzruszeniem,
a nawet z łezką w oku, składali sobie życzenia mi
łego, pogodnego urlopu i ponownego zobaczenia
ze wszystkimi po wakacjach. Dziękowali O. Ja
nowi za opiekę, a pani profesor Wnękowej za wy
trwałość w kierowania niesfornymi chórzystami.
Pożegnanie przedwakacyjne było dosłownie
ostatnim spotkaniem. Śmierć pani dyrygent
wszystkich zaskoczyła, przecież tak dobrze się
czuła i wesoło bawiła. Nikt nie spodziewał się, że
wkrótce odejdzie z tego świata. Pani Irena Wnęk
zmarła 9 lipca 2007 r. w szpitalu w Tarnobrzegu,
przeżywszy 91 lat. Pogrzeb Jej odbył się 14 lipca
w obecności licznych księży, w tym nuncjusza apo
stolskiego w Polsce abp Józefa Kowalczyka (któ
ry był za młodu Jej uczniem), oraz ks. bp Edwar
da Frankowskiego licznych tarnobrzeżan, w tym

OO. Dominikanów - 90 lecie urodzin p. prof. Wnękowej
zespolonych chórów z kościoła OO. Dominika
nów i chóru w parafii MB Nieustającej Pomocy,
którymi dyrygowała. Na pożegnanie swojej Pani
Profesor zespolone chóry śpiewały w czasie trwa
nia Mszy św. oraz na cmentarzu. Dyrygował nimi
Mariusz Ryś.

Chórzystami z 40 letnim stażem są Zofia
Maliborska, Cecylia Sabat, Anna Szatan, Anna
Krupa, Irena Zub. Inne osoby też mają długi
staż. Pani profesor Irena Wnęk dyrygowała chó
rem 30 lat.

Członkami chóru kościelnego pod kierownic
twem Zygmunta Piątkowskiego są:
SOPRANY: Maria Chmielowiec, Anna Szatan,
Irena Zub, Emilia Przybylska, Maria Zielonka Te
res Worek, Stanisława Lis, Cecylia Sabat, Emilia
Rachwalska, Elżbieta Gołąbek, Alicja Nowak, Ewa
Łata, Maria Kotulska, Urszula Pawełkowa,

ALTY: Zofia Maliborska, Anna Krupa, Sabi
na Podsiadło, Ada Grębowiec, Maria Lewicka,
Maria Ostaszewska, Maria Ryzner, Czesława
Grzybek, Anna Łukawska

TENORY: Ignacy Prosowski, Stanisław Bła
siak, Bolesław Szymborski, Janusz Sidor, Stani
sław Hetnar, Leon Ryzner, Antoni Reifur

BASY: Zygmunt Piątkowski, Tadeusz Raw
ski, Władysław Mrugała, Józef Czech, Edward
Marek, Kazimierz Jajko.

JAN RAWSKI

I NA ZWAŁOWISKU ROSNĄC BĘDĄ
DRZEWA...
Przed laty w Gazecie Zakładowej "Siar
ka", pisząc o Kopalni w Piasecznie wspomina
łem, że doczekamy czasów, kiedy na zwałowi
sku w Piasecznie będą rosły drzewa, a nawet
będziemy zbierać w nim grzyby. I spełniły się
te marzenia.
Nie tylko w Piasecznie rośnie na zwałce
las i zbiera sie grzyby, ale również na zwałce
kopali Machów rosną drzewa, a w byłym "doł
ku" rozlewa sie tafla wody, pływają już tam
łodzie motorowe i żaglowe oraz inny sprzęt.
Właśnie 24 czerwca 2007 roku, za przy
zwoleniem nadzorującego pracę, likwidatora
kopalni Krzysztofa Szarańca odbyła się impre
za, Święto Morza i Wisły na Zalewie Machow
skim. Zorganizowano regaty łodzi żaglowych
O Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz
wstępne śluby z Machowskim, Morzem poświę
cone przez proboszcza ks. Adama Marka z pa
rafii pod wezwaniem Chrystusa Króla. Praw
dziwe zaślubiny mają nastąpić po napełnieniu
zbiornika w przyszłym roku.
Do wypełnienia zbiornika brakuje jeszcze
około 8 m. Wówczas długość tafli wody rozle
je się przekraczając 2 km długości i 1,5 km
szerokości. Już obecnie żeglarze mówią, że
jest dobry wiatr i pływa się wyśmienicie.
Straż wodna została wcześniej przeszkolona
na wypadek udzielania pomocy. Posiadają ka
mery do wyszukiwania ewentualnych zaginio
nych, z głębokości nawet kilkudziesięciu me
trów.
To co było niegdyś śmiałym marzeniem
wielu tarnobrzeskich żeglarzy, w tym i moim,
pomału się realizuje. Jeszcze nie ma potrzeb
nej infrastruktury, ale w planach miasta już
istnieją: przystań dla łodzi motorowych i
żaglówek, restauracja z tarasem widokowym,
place do gier zespołowych, pole golfowe oraz
tereny rekreacyjne dla mieszkańców Tarno
brzega i przyjezdnych. Może i Tarnobrzeg bę
dzie atrakcją miejscowością letniskową nie
tylko w okresie wakacyjnym ale również zimo
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wym, kiedy na zwałce powstaną wyciągi nar
ciarskie.
Osobnym tematem jest sprawa oddania
do zwiedzania Zamku Dzikowskiego po jego
remoncie. Jeszcze kilka lat, a naprawdę Tar
nobrzeg stanie do konkursu na najciekawsze
miasto, rywalizując z Sandomierzem, Barano
wem Sandomierskim oraz Stalową Wolą. Tro
chę cierpliwości, a doczekamy się zmian, na
które czekaliśmy od odkrycia złóż siarko
wych. Tym razem, jak tylko obiecane pienią
dze Unijne dotrą, to władze miasta zapewne
dopilnują aby były celowo wykorzystane i
Tarnobrzeg stanie się atrakcyjną miejscowo
ścią dla wielu turystów, którzy dotychczas
omijali nasze miasto.

ŚWIĘTO
MORZA i

ISŁY

24 czerwca 2
Zalew Macho
Program imprezy:
ZALEW I PRZYSTAŃ KLUBOWA
OBOK TARASU WIDOKOWEGO:

..

11:00 - 15:00 - regaty .o Puchar
Prezydenta Miasta Tarnobrzega"
15:00 - uroczyste zaślubiny
z „Machowskim Morzem"

OŚRODEK REKREACYJNY
„KAMA":
15:30 - zakończenie, ogłoszenie wyników regat
16:00 - koncert zespołu ,V-szerze na Bis'
17:00 - chrzest żeglarski
17:30 - koncert: Andrzej Korycki i Dominika Żukowska
18:45 - konkursy marynistyczne
19:00 - koncert zespołu .Stare Dzwony’
21:00 - zakończenie imprezy
Ośrodok Kama • dojazd od tarasu widokowogo
Dojazd autobusom spod dworca PKS o godz. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

PATRONAT HONOROWY Jan Dziubiński • Prezydent M«a$ia Tarnobrzeg
ORGANIZATORZY. Urząd Miasta Tarnobrzeg, Jacbi Klub .Kotwica' Tarnobrzeg. Rad*> Leitwa
OS'R Tarnobrzeg
PATRONAT MEDIALNY: TVP1 Radto .Lełwa’. -Tygodn* Nadwiślański'. Urząd Miejski Tarnobrzeg
SPONSORZY
NTB. Solina Yacht. Bank SpóMzielczy. ZOT. TSSE Euro-Park WiStoM".
ZM. JERRY Jerzy Mazur Sandomiorz. MtWAX Wacław Grela. Wydawnictwo Samorządowe

OBSERWATOR

KAMASZE NAŁAŹLIWYCH
WYKSZTAŁCIUCHÓW
Każdy normalny człowiek marzy o spokoj
nym, dostatnim życiu dla siebie i swoich najbliż
szych. Każdy też chciałby aby dobre, sprawdzo
ne już gdzie indziej zasady życia politycznego
i społecznego nie tylko obowiązywały w naszym
kraju, ale - co ważniejsze - były normą postępo
wania zarówno ze strony polityków i urzędników
publicznych, jak i pozostałych obywateli. Jak
wszyscy wiemy jest to pewien ideał, do którego
zmierzamy, bo różne okoliczności (nie tylko hi
storyczne), a także zwyczajna ułomność ludzkiej
natury sprawiają, że droga do owej wspomnia
nej normalności okazuje się ciągle nad wyraz
skomplikowana i kręta.
W ostatnich tygodniach znowu niepomier
nie zaostrzyły się nastroje na skutek różnych wy
darzeń na szczytach władzy. Kiedy dwa lata
temu wybory parlamentarne wygrała partia bra
ci bliźniaków nieznacznie dystansując liberałów
(z którymi przed wyborami deklarowano nie tyl
ko polityczną współpracę, ale wręcz niemal mi
łość do grobowej deski), wobec słabości ich poli
tycznych rywali wydawać się mogło, że oto
wreszcie zbliża okres rzeczywistej naprawy Rze
czypospolitej i konsekwentnego wprowadzania
i stosowania zasad, za jakimi tęsknimy. Było to
o tyle uzasadnione, że wszystkie kolejne rządy
w jakiś sposób zawiodły i odchodziły w niesławie.
Zbyt dużo (nie wspominając przy tym 45 lat PRLu) nagromadziło się rozmaitych „zaszłości”, któ
re - przynajmniej częściowo - miały teraz znik
nąć za sprawą nowego rozdania politycznego.
Niestety, rychło okazało się, że z oczekiwa
nej koalicji wyszły przysłowiowe nici za sprawą
niepohamowanej miłości partii prawych i spra
wiedliwych do tzw. resortów siłowych. Liberało
wie, nie godząc się na dysproporcję w rozdaniu
ministerialnych tek (zwłaszcza w tym zakresie)
zrezygnowali ostatecznie z aliansu. Braciom bliźniakom i ich kompanom przyszło więc połą
czyć się z dwoma innymi - delikatnie mówić - eg
zotycznymi ugrupowaniami po to tylko, by w sej
mowej arytmetyce mieć jaką taką przewagę nad

opozycją. Mimo wszystko, mając „własnego” pre
zydenta mogli rządzić spokojnie i krok po kroku
wprowadzać zmiany oczekiwane przez wybor
ców. Takiemu obrotowi sprawy zaszkodziły jed
nak - obok oczywistego „oporu materii” - różne
uprzedzenia, fobie i niczym niepokonana nieuf
ność wobec otaczającego świata przejawiana
przez głównego ideologa IV RP, a zarazem pre
miera w jednej osobie. Wywoływane konflikty
i kroczące za nimi niepokoje, podejrzliwość
i uznanie kilku zaledwie zjawisk (np. korupcji)
za całe zło trapiące Polskę doprowadziło do róż
nych konfliktów i kryzysów, a w rezultacie do
całkowitego osamotnienia i politycznej izolacji
ugrupowania, które miało odmienić nasz kraj.
Kolejna szansa radykalnych, korzystnych zmian
dla Polaków, jaka pojawiła się po roku 1989 zo
stała zmarnowana. Stało się tak dlatego, że po
raz kolejny zawiódł nie przysłowiowy „cyryl”, ale
stosowane „metody”.
Bodajże w latach 70-tych, gdy wydawało się,
że tamtą Polskę odmieni doszła wtedy do władzy
ekipa Gierka, opiniotwórczy wówczas tygodnik
„Polityka” nieśmiało podsuwał myśl, by na odpo
wiednich a kluczowych dla kraju stanowiskach
zatrudniać „bezpartyjnych fachowców”. Ci ostat
ni, jako ludzie znający się na swojej dziedzinie,
jako fachowcy właśnie byli gwarantami tego, że
pewne sprawy będą prowadzone w sposób kom
petentny i właściwy, a osiągnięta przez nich po
zycja będzie najlepszą rekomendacją politycznej
lojalności, przyzwoitości i odpowiedzialności. Nie
stety, rozumowanie partyjnych kacyków nie
było w stanie strawić takich niebezpiecznych
koncepcji. W rezultacie Gierek i jego ekipa (a
wraz z nimi cały kraj) zapłacili słoną cenę za
kurczowe trzymanie się zasady „wierny, bierny
ale mierny”. W cenę tę wliczyć należy także
obrzydliwe praktyki tzw. resortów siłowych.
Oczywiście, do tej klęski doprowadziła przede
wszystkim - mówiąc delikatnie - niedoskonałość
minionego ustroju, ale niepowodzenia bez wyjąt
ku każdego mają wpływ błędne ruchy kadrowe.

Teraz, po trzydziestu latach od tamtej epoki
historia niestety się powtarza. Patologiczna mo
mentami nieufność rządzących wobec nie tylko
politycznych sojuszników, ale wręcz in gremio
społeczeństwa (za wyjątkiem, rzecz jasna, swo
ich sprzymierzeńców), połączona z miłością do
wszelkiego rodzaju służb specjalnych i z pogardą
wobec choćby odrobinę inaczej myślących (vide:
określenia obecnego marszałka Sejmu) doprowa
dziły nas do zasiania wśród społeczeństwa ko
lejnej porcji zawsze niebezpiecznej nieufności.
Nasi „władcy” zdają się bowiem nie przyjmować
do wiadomości, że najpiękniejsze nawet zasady,
wpisane do politycznych programów, muszą być
poparte codzienną gołym okiem widoczną prak

tyką. W przeciwnym razie mogą stać się przy
czyną klęski w kolejnych wyborach, oraz być
przedmiotem krytyki ze strony „kamaszy nałaźliwych wykształciuchów”. I jeszcze jedno. Prefe
rując ponad wszystko „uczciwość” (co może wzbu
dzać tylko aprobatę!) rządzący - jak wynika z róż
nych doniesień - ochoczo korzystali z metod, ja
kie stosowane były jakże często za poprzedniego
reżimu, a które przez całe lata słusznie zwalcza
li. Tak się proszę Panów nie robi! Jeśli chcemy
jakichś porządków i zasad, musimy najpierw
i przede wszystkim stosować je sami. Tymcza
sem jak wszystko na to wskazuje - raz jeszcze
okazało się, że każda opozycja ma rację dopóki,
dopóty sama nie dostanie steru władzy do ręki.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

CO WY NA TO?
Każdego roku, tak od zimy,
nadejścia lata wyglądamy.
Kiedy go nie ma - grymasimy,
kiedy nas pali - narzekamy.

Mimo upałów tak nieznośnych
ja kocham lato bez wątpienia!
Czekam dni jego już od wiosny,
ciepłem i słońcem zarażenia.
Lubię Bartosza, kiedy kosą
sięga po słońce wprost do nieba,
Gdy chmurki białe błękit niosą
którego bardzo nam potrzeba.
Lubię gdy nad Machowem bryza
fale pod chmury - zda się - wznosi,
Lubię gdy chmurek biała kryza
błękity nieba chce otoczyć....
I lubię jeszcze wiele rzeczy,
które przynosi co rok lato.
Więc nie próbuję nań złorzeczyć
i Wam też radzę. Co Wy na to?
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Budowa żelbetowej ściany oporowej
przy elewacji północnej zaniku w Dzikowie
Na okładce: str. 1 Wejście do piwnic średniowiecznego dworu wieżowego
w Dzikowie, str. 4 odnaleziony portal z XVII wieku i XIX - wieczna wanna w
piwnicach zamkowych, oraz porcelanowy talerz chiński z XVIII wieku
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