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Kiedy blisko dwadzieścia lat temu, po kilku dziesięcioleciach, Polska 
wracała do grona krajów demokratycznych nikt z nas nie spodziewał się, że 
po upływie stosunkowo krótkiego czasu znajdziemy się w Unii Europejskiej 
i NATO. Wtedy z najbardziej rozwiniętymi państwami Europy i świata więcej 
nas dzieliło niż łączyło: jedynym na dobrą sprawę elementem spójności była 
świadomość przynależności Polaków, od tysiąca lat, do zachodnioeuropej
skiego kręgu cywilizacyjnego.

Od chwili włączenia naszego kraju do Unii Europejskiej czas biegnie 
jakby szybciej, szeroką rzeką płyną unijne pieniądze, dzięki którym może
my stopniowo nadrabiać wieloletnie zapóźnienia i dostosowywać wszystkie 
dziedziny życia do norm europejskich. Jest to proces rozłożony w czasie i 
przestrzeni, dlatego też nie można spodziewać się zmian natychmiastowych 
i całościowych na zasadzie magicznego „nakrywania się stoliczka”.

Mimo to przecież dobrodziejstwa przynależności do Unii odczuwamy, a 
zwłaszcza widzimy już na co dzień wszyscy: miliony Polaków właściwie bez 
ograniczeń pracują w różnych jej krajach łagodząc dramat braku pracy i za
rabiając przy tym niepomiernie więcej niż na ojczystej ziemi, a dzięki wspo
mnianym już środkom unijnym zmienia się pejzaż naszych miast i wsi. To 
tylko dwa najbardziej spektakularne dowody słuszności przystąpienia nasze
go kraju do europejskiej wspólnoty.

Ale oto 21 grudnia ubiegłego roku nastąpił kolejny, nie tylko symbolicz
ny, etap nowych więzów Polski z rodziną europejską. Tego dnia kraj nad Wisłą 
i Odrą znalazł się w „strefie Schengen” co oznacza, że to co przez całe wieki 
było jednym z najbardziej strzeżonych elementów każdego państwa - granice 
- staje się, na dobrą sprawę, pojęciem li tylko geograficzno-administracyjnym.
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Dzięki ich zniesieniu dla obywateli Unii Europejskiej, od tego dnia możemy swo
bodnie poruszać się po wielkiej przestrzeni 25 krajów nawet nie okazując nikomu 
paszportu i nie zatrzymując się przed jakąkolwiek strażnicą graniczną. To co było 
niewyobrażalne od stuleci - teraz stało się nową rzeczywistością.

Ciesząc się z tego udogodnienia należy jednak uświadomić sobie, że magicz
ne słowo „Schengen” to w gruncie rzeczy nie tyłko otwarcie granic i ułatwienia 
przy ich przekraczaniu. Dla mnie Schengen to przede wszystkim symbol zmian 
w mentalności Europejczyków jaka nastąpiła u tych, którzy przed nami znałeźłi 
się w UE i tych, którzy tak jak Polacy - dopiero zaczynają poznawać zalety wspól
noty. Świat („na razie” ograniczony do Europy) może być rzeczywistością normal
nych, życzliwych sobie ludzi, którzy pracując dla siebie dostrzegają też potrzeby 
innych i pomagają rozwiązywać ich problemy dając im nie przysłowiową rybę, 
ale wędkę. Ów świat może być kolorowy, uśmiechnięty, życzliwy, bez wojen i bra
tobójczych konfliktów. Ta piękna rzeczywistość już „działa” na zachodzie Europy 
od kilkudziesięciu lat. Na tą rzeczywistość przez całe lata „komuny” patrzyliśmy 
jak na kolorową, choć jakże wtedy odległą bajkę, z zazdrością i marzeniem, by 
kiedyś tak było i w Polsce. I oto ta bajka na naszych oczach zaczyna się spełniać 
także i tu, nad Wisłą. Co prawda do jej pełnego zaistnienia wciąż jeszcze bardzo 
daleko, wciąż czeka nas sporo pracy i wysiłku, by to osiągnąć, gdyż zbyt wiele 
mamy zaległości do odrobienia. Schengen jest kolejnym milowym krokiem na tej 
drodze, byśmy przede wszystkim zaczęli inaczej myśleć. Nowe spojrzenie na ota
czający nas świat, a przede wszystkim jakościowo inne myślenie jest niezbędne 
nie po to, by się „dostosować” do Europy, ale po to, by udało się wreszcie przeła
mać tkwiące w nas od chyba trzech stuleci przekonanie, że „w tym kraju” coś tam 
się „nie da”. Owa zmiana mentalności jest zatem sprawą najważniejszą, bo gdy
by Schengen miało oznaczać tylko bezproblemowe przekraczanie granic, to ta 
„zabawa” w zjednoczoną Europę nie miałaby najmniejszego sensu.
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

PIERWSZY MARSZAŁEK POLSKI
5 grudnia ubiegłego roku minęła 140 roczni

ca urodzin Józefa Piłsudskiego, jednego z dwóch 
najbardziej znaczących Polaków (obok papieża 
Jana Pawła II) w historii XX wieku.

Józef Klemens Piłsudski urodził się w Zu- 
łowie na Litwie. Pochodził z zamożnej rodziny 
szlacheckiej, która - wedle tradycji - wywodziła 
się z litewskich książąt Ginetów. Z biegiem dzie
jów część Ginetowiczów przyjęła nowe nazwisko, 
urabiając je od nazwy miejscowości Piłsudy, 
wchodzącej w skład rodowego majątku. History
cy doszukali się bardziej znaczących przedstawi
cieli Piłsudskich w XVII i XVIII wieku, kiedy 
pełnili oni kilka ważniejszych urzędów na Li
twie, o lokalnym jednak znaczeniu.

Matką Józefa Piłsudskiego była Maria z Bil- 
lewiczów (tych samych, których jakże pięknie opi
sywał Sienkiewicz w „Potopie”). Wśród dwana
ściorga dzieci, jakie urodziła, Józef był czwartym 
z kolei, ale i najbardziej ukochanym przez nią 
dzieckiem. Pani Maria wpajała swoim dzieciom 
głęboki, żarliwy patriotyzm, budząc go, między 
innymi, poprzez wielką poezję romantyczną, 
zwłaszcza utwory Juliusza Słowackiego, którego 
Ziuk pozostał wielbicielem do końca swego życia.

Ojciec przyszłego marszałka, również Józef, 
uczestniczył niezwykle aktywnie w powstaniu 
styczniowym, a po jego upadku zajął się prowa
dzeniem własnego, dużego majątku ziemskiego. 
Senior Piłsudski był postępowym gospodarzem, 
niemniej był też człowiekiem wprowadzającym 
bezkrytycznie i lekkomyślnie różne „nowinki” w 
prowadzeniu majątku, co doprowadziło w osta
teczności do jego upadku. Klęskę „przypieczęto
wał” tragiczny pożar Zułowa, co zmusiło rodzinę 
do przeniesienia się ze wsi do Wilna.

Czasy wileńskie to okres uczęszczania Ziuka 
do rosyjskojęzycznego gimnazjum, wyjątkowo źle 
traktującego polską młodzież. Młodzi Piłsudscy, 
wychowani w patriotycznej rodzinie, w powszech
nej atmosferze przygnębienia po klęsce powsta
nia styczniowego, tym bardziej odczuwali szyka
ny ze strony znienawidzonych Rosjan, co w mło

dych głowach rodziło nie tylko nienawiść, ale i 
bunt wobec takiej rzeczywistości. Po ukończeniu 
gimnazjum Józef Piłsudski podjął studia medycz
ne w Charkowie, ale wkrótce, razem z bratem Bro
nisławem został oskarżony o udział w przygoto
waniach do zamachu na cara. Mimo, iż Ziuk przy
padkowo został wplątany w aferę, skazano go na 
kilkuletnie zesłanie na Syberię, gdzie w okrutnych 
warunkach zachował godność i hart ducha.

Po powrocie w rodzinne strony Piłsudski 
związał się z ruchem socjalistycznym, niezwykle 
popularnym wśród ówczesnej młodej inteligencji, 
mającym wpływy w rozrastającej się klasie robot
niczej. Na przełomie wieków niedawny „panicz z 
Zułowa” był przywódcą Polskiej Partii Socjali
stycznej, redaktorem i wydawcą jej pisma „Ro
botnik”. Z biegiem czasu towarzysz „Wiktor” (lub 
„Mieczysław”) stał się coraz bardziej znanym i ce
nionym działaczem, także na arenie międzynaro
dowej, a jednocześnie jednym z najbardziej po
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szukiwanych ludzi przez carską „Ochranę”. PPS 
w swoim programie łączyła idee zasadniczej zmia
ny warunków życia ludzi pracy z jednoczesnym 
naciskiem na kwestię odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Po wojnie rosyjsko-japońskiej 
oraz upadku rewolucji 1905 roku, Piłsudski wy
sunął sprawę niepodległości Ojczyzny jako głów
ny cel swych dążeń. Przewidując rychły konflikt 
pomiędzy trzema zaborcami, doszedł do wniosku, 
że niezwykle ważną sprawą jest rozpoczęcie przy
gotowań do szkolenia żołnierzy przyszłej armii 
polskiej. Różnymi sposobami uzyskał zgodę władz 
austriackich na tworzenie Związku Strzeleckie
go, zaś „na Rosji” zdobywał znaczne sumy pienię
dzy przeznaczone na zakup broni (np. słynny na
pad na pociąg pocztowy w Bezdanach).

Wydawać by się mogło, że takie „tworzenie” 
wojska było mrzonką i nieporozumieniem - na
przeciw kilkutysięcznej grupki strzelców stały 
milionowe, znakomicie wyszkolone i wyposażo
ne armie. W tym czasie jednak wszystko zmie
rzało do konfliktu światowego, a co ważniejsze - 
naprzeciw siebie stanęli dotychczas zjednoczeni 
zaborcy Polski - z jednej strony carska Rosja, z 
drugiej - Austrowęgry i Prusy.

Wymarsz I Kompanii Kadrowej z krakow
skich Oleandrów, 6 sierpnia 1914 roku, był sym
bolicznym aktem wyruszenia na wojnę. Mimo, że 
liczebność tego „pierwszego oddziału odrodzone
go Wojska Polskiego” była śmieszna w porówna

niu z potężnymi armiami, które właśnie stawały 
naprzeciwko siebie, z biegiem czasu Legiony roz
rastały się, zaprawiały w bojach, zdobywały żoł
nierską sławę. Ich siły nie można było traktować 
w kategoriach taktycznych, ale w ramach toczą
cych się przez cały okres I wojny światowej dys
kusji o przyszłości Polaków, stanowiły coraz bar
dziej znaczący argument na rzecz wskrzeszenia 
ich ojczyzny. Nie brakowało, rzecz jasna, momen
tów trudnych a nawet dramatycznych, kiedy np. 
Legionom groziło wcielenie do obcych armii, lub - 
co gorsza - ich likwidacja.

Wszelkie przewidywania co do rezultatu 
wojny spełzły na niczym wobec klęski państw 
centralnych (Prus i Austrii) oraz rewolucji, któ
ra zmiotła z powierzchni dziejów rosyjskie im
perium carów. W ten oto sposób, oraz za sprawą 
wielu zabiegów dyplomatycznych kilku wybit
nych Polaków - Paderewskiego, Piłsudskiego, 
Dmowskiego czy Witosa, na konferencji pokojo
wej w Wersalu zadekretowano odtworzenie pań
stwa polskiego. Tym samym spełniły się sny i 
marzenia kilku pokoleń Polaków żyjących od 
półtora wieku w niewoli.

W tym szczęśliwym momencie ukształtowa
ło się kilka ośrodków władzy w Polsce, z któ
rych każdy uważał się za jedynego reprezentan
ta społeczeństwa. Z „nadania” niedawnych za
borców działała jeszcze Rada Regencyjna, gdy 
w Krakowie powstała Polska Komisja Likwida-

Strzelcy w Oleandrach, Kraków, sierpień 1914 roku
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Józef Piłsudski z oficerami na Wołyniu w 1916 roku

cyjna, niedługo potem w Lublinie pojawił się 
Rząd Ludowy, a w Paryżu nasze interesy repre
zentował Polski Komitet Narodowy. Kiedy 10 
listopada 1918 roku z internowania w Magde
burgu powrócił Józef Piłsudski, już następnego 
dnia Rada Regencyjna przekazała Komendan
towi Legionów władzę nad polskimi siłami zbroj
nymi, a niebawem podporządkowały mu się 
wszystkie ośrodki władzy w Polsce.

Dzięki mężowi opatrznościowemu, jakim nie
wątpliwie był wówczas twórca Legionów, Polska 
nie pogrążyła się wtedy w chaosie i wojnie domo
wej. Nie znaczyło to jednak, że odtąd Piłsudski 
będzie mógł rządzić spokojnie. Kraj składał się z 
trzech różnych części po dawnych zaborach, po
siadających bardzo zróżnicowaną infrastrukturę. 
Na dodatek wciąż nie ustalono granic państwa, a 
wokół niego toczyła się wojna. Najgroźniejsza była 
bolszewicka Rosja, która po uporaniu się z kontr
rewolucją, zamierzała zbrojnie nieść swoją ideolo
gię na zachód Europy. Na drodze tego pochodu sta
ła młoda Polska. Na szczęście w sierpniu 1920 
roku, po wielu wcześniejszych niepowodzeniach 
wojennych, Piłsudski przeprowadził genialną bi
twę o Warszawę. „Cud nad Wisłą”, albo „18-ta de
cydująca bitwa w historii świata” to nazwy pod 
jakimi to wydarzenie określili współcześni.

Bitwa warszawska ocaliła państwo polskie i 
Europę przed komunistycznym podbojem, a zwy

cięski wódz uzyskał stopień, jakiego nie nosił 
przed nim żaden żołnierz - marszałka Polski! (Pił
sudski - człowiek nieczuły na zaszczyty do końca 
życia bardziej cenił tytuł „Komendanta”, wywo
dzący się z czasów legionowych). W roku następ
nym pierwszy marszałek Polski, a zarazem Na
czelnik Państwa doprowadził do uchwalenia 
pierwszej Konstytucji odrodzonego po zaborach 
państwa polskiego. Wprowadzała ona ustrój de
mokratyczny, a głową państwa miał być prezydent 
wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. Do 
wyborów prezydenta Rzeczypospolitej doszło w 
grudniu 1921 roku. Wybrany wtedy na najwyższy 
urząd prof. Gabriel Narutowicz został w kilka dni 
po elekcji zamordowany, co podłamało nieco mocną 
psychikę Piłsudskiego. Odtąd marszałek przestał 
wierzyć w mądrość i demokratyczne skłonności Po
laków. Dodatkowych argumentów na anarchi
styczne odruchy rodaków przyniosły kolejne lata, 
doprowadzając w roku 1926 do ośmieszenia 
wszystkich demokratycznych zasad państwa oraz 
jego instytucji. W tej sytuacji Józef Piłsudski zde
cydował się na dokonanie wojskowego puczu. W 
maju 1926 roku na czele wiernych oddziałów woj
ska zaatakował i pokonał siły rządowe.

Wobec ustąpienia dotychczasowego prezyden
ta Stanisława Wojciechowskiego, głową państwa 
został prof. Ignacy Mościcki, światowej sławy uczo
ny - chemik, bliski współpracownik Piłsudskiego
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jeszcze z okresu ich działalności w PPS. Mimo za
chowania demokratycznych reguł i zasad, po maju 
1926 roku decydujący głos o losach Polski miał jej 
pierwszy marszałek. I chociaż sprawował władzę 
dyktatorską, przyznać trzeba, że korzystał z niej 
nietypowo, zachowując dla siebie jedynie decyzje 
w sprawach wojska i polityki zagranicznej. W 
sprawach wojskowych był zupełnym samoukiem, 
a mimo to w wielu bitwach pokazał wielki talent 
rasowego stratega i dowódcy. Świetnie też oceniał 
oficerów - jego charakterystyki poszczególnych 
dowódców (pułkowników, generałów) sprawdziły 
się co do joty w okresie najtrudniejszej próby - dru
giej wojnie światowej (zwłaszcza podczas kampa
nii wrześniowej 1939 roku).

Chociaż Marszałek kilkakrotnie pełnił funk
cję premiera rządu czy ministra spraw wojsko
wych, nie dążył do zaszczytów i eksponowanych 
urzędów. Przez wiele lat całą swoją pensję mar
szałkowską przekazywał na rzecz studentów Uni
wersytetu w bliskim jego sercu Wilnie. Rodzinę 
i siebie utrzymywał ze skromnych honorariów za 
wydawane teksty lub odczyty, przede wszystkim 
na temat powstania styczniowego czy walk le
gionowych z okresu I wojny światowej. Nie zno
sił fanfaronady, do siebie samego miał spory dy
stans. Nie życzył sobie np. jakiejkolwiek ochro
ny. Kiedy po przewrocie majowym mieszkał i pra
cował w Belwederze, z pałacu otoczonego legendą 
nocy listopadowej 1830 roku, często szedł pie
chotą do oddalonego o ponad kilometr General
nego Inspektoratu Sił Zbrojnych (obecna siedzi
ba Kancelarii Premiera). Szedł pochylony do 
przodu, lekko zgarbiony, z rękoma założonymi do 
tyłu, najwyżej w asyście jednego żołnierza czy 
adiutanta, idącego parę kroków za nim.
Służbie Polsce poświęcił wszystko, podporządko
wał życie osobiste i rodzinne, jednak swoje córki 
- Jadwigę i Wandę, bardzo kochał i rozpieszczał. 
Żył bardzo skromnie, niemal ascetycznie, nie 
przywiązując najmniejszej wagi do jakichkolwiek 
dóbr materialnych. Największym przysmakiem 
Marszałka była... drożdżowa bułka z masłem i 
konfiturami z truskawek, oraz mocna herbata, 
którą pił w ogromnych ilościach; dużo także palił 
papierosów. Był typowym „nocnym Markiem”, 
którego namiętnością w nielicznych wolnych od 
pracy chwilach, było układanie pasjansów. Wielką 
miłością Komendanta była też piękna klacz 
„Kasztanka”, pochodząca ze słynnej stadniny koni 
książąt Sanguszków w Tarnowie.

Józef Piłsudski szczególnie lubił poezję Ju
liusza Słowackiego. Być może dzięki tej okolicz
ności prochy wieszcza zostały sprowadzone z 
Paryża w 1927 roku, by spocząć w katedrze wa
welskiej. Kiedyś, usłyszawszy, że po śmierci 
jego zwolennicy zechcą by spoczął na Wawelu, 
niechętnie wyraził na to zgodę.

W ostatnich latach życia, mimo niezbyt za
awansowanego wieku, w sposób widoczny posta
rzał się. Czując do Komendanta wielki szacu
nek i bliskość, ogół Polaków „ochrzcił” go mia
nem „Dziadka”. Ani on sam, ani nikt inny nie 
zdawał sobie sprawy z tego, że przyczyną gwał
townego starzenia się jest śmiertelna choroba - 
rak wątroby. Kiedy ją zdiagnozowano - na ra
tunek było już za późno: pierwszemu Marszał
kowi Polski pozostało kilka dni życia...

Józef Piłsudski odszedł do wieczności 12 maja 
1935 roku. Jego śmierć była szokiem dla wszyst
kich bez wyjątku Polaków, podobnie jak w siedem
dziesiąt lat później śmierć Jana Pawła II. Cała 
Polska żegnała wskrzesiciela swojej niepodległo
ści, organizując iście królewski pogrzeb. Po kilku 
dniach wystawienia zwłok Marszałka w Belwe
derze, przewieziono je na specjalnej lawecie po
ciągiem do Krakowa. Pociąg jechał wolno przez 
całą noc. Wzdłuż nasypu kolejowego tysiące ludzi 
z pochodniami żegnało Komendanta. Potem w 
Krakowie na Błoniach przed trumną Józefa Pił
sudskiego miała miejsce defilada kawalerii. 
Wstrząsające wrażenie na świadkach defilady zro
biło nagłe załamanie się pogody: bezchmurne, ma
jowe, rozświetlone słońcem niebo, nagle zakryły 
przejmujące ciemności, jakby nad Krakowem na
stąpiło zaćmienie słońca... Skromna, prosta trum
na Komendanta spoczęła najpierw w krypcie św. 
Leonarda, później gospodarz wawelskiej katedry 
- arcybiskup Adam Sapieha - kazał ustawić ją w 
oddzielnej krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów.

W rok po śmierci Marszałka wypełniono do 
końca jego testament. Zgodnie z życzeniem Ko
mendanta jego serce pochowano uroczyście w Wil
nie na Rossie. Wcześniej przewieziono z Litwy pro
chy matki Józefa Piłsudskiego i obok nich złożono 
urnę z sercem Marszałka. Znany odtąd grób z na
pisem „Matka i Serce Syna” znalazł się w otocze
niu mogił żołnierzy polskich wyzwalających pod
czas I wojny światowej tak bliskie Komendanto
wi Wilno. Mogiłę wskrzesiciela Polski przykryła 
potężna płyta z granitu specjalnie sprowadzone
go dla Matki Piłsudskiego i jego serca z Wołynia.
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PIOTR DUMA, TADEUSZ MILARSKI

TARNOBRZESKA TARCZA LEGIONOWA

W dawnej stolicy monarchii austro-węgier- 
skiej Wiedniu, niedaleko katedry św. Stefana, na 
skrzyżowaniu ulic Graben i Karntnerstrasse znaj
duje się „Stock im Eisen” (rycerz w żelazie). Jest 
to pień drzewa z wbitymi weń setkami gwoździ. 
Według najbardziej rozpowszechnionej legendy, 
jeden z czeladników ślusarskich wszedł w zmowę 
z szatanem i przy jego pomocy wykonał swój zdu
miewający majstersztyk. Opasał pień drzewa 
żelazną obręczą, opatrzył ją w taką kłódkę, że nikt 
nie zdołał jej otworzyć. Niestety, na zatratę ska
zał swoją duszę. Prawo zwyczajowe cechu ślusa
rzy wiedeńskich przykazało podobno wychodzą
cym z miasta na wędrówkę towarzyszom, by w 
ten pień wbijali gwóźdź i odmawiali krótką mo
dlitwę za duszę nieszczęśnika. W ten sposób z bie
giem lat pień drzewa okrył się żelazną powłoką.

Ten pień, zachowany w specjalnie urządzo
nej niszy, był inspiracją do zorganizowania po
mocy dla ofiar I wojny światowej. Pomysł, za
prezentowany w wiedeńskiej prasie, spodobał 
się społeczeństwu. Postawiono drewniany posąg 

rycerza, w który wbijano okolicznościowe gwoź
dzie. Idea ta znalazła uznanie również poza sto
licą. Nie wszędzie jednak społeczeństwo mogło 
udźwignąć koszty budowy pomnika, dlatego też 
zalecano fundowanie specjalnych okolicznościo
wych tarcz. Środki finansowe uzyskane w ten 
sposób przeznaczano na potrzeby armii.

Na ziemiach polskich w zaborze austriackim, 
akcje takie również znalazły szeroki oddźwięk, z 
tą różnicą że zebrane pieniądze przeznaczane były 
na potrzeby polskiego wojska - Legionów. Całemu 
przedsięwzięciu patronował Naczelny Komitet Na
rodowy (powstał w Krakowie 16 sierpnia 1914 roku, 
jako przedstawicielstwo konserwatywnych i demo
kratycznych ugrupowań politycznych). Początkiem 
tych inicjatyw było ufundowanie w Krakowie Ko
lumny, w którą były wbijane gwoździe. Ale podob
nie, jak w miastach austriackich, problemem dla 
mniejszych i biedniejszych miejscowości, które 
chciały się do tej idei przyłączyć, były kwestie fi
nansowe. Stąd też na ziemiach polskich szczególną 
popularnością cieszyły się okolicznościowe Tarcze.



W sierpniu 1915 roku NKN wydał odezwę, 
w której apelowano do mieszkańców innych 
miejscowości galicyjskich o fundowanie Tarcz. 
Sprecyzowano wtedy dokładnie, jak powinny 
one wyglądać. Rozmiary tarczy uzależnić trze
ba od ilości mieszkańców, z tym, że na 1 cm2 
powierzchni tarczy wypada jeden gwóźdź. Tar
cza powinna być w miarę możliwości wykona
na z drzewa lipowego i ozdobiona herbem da
nej miejscowości. Zalecano, by projekty Tarcz 
przesyłano do Departamentu Organizacyjnego 
NKN w celu zatwierdzenia ich przez komisję 
artystyczną. Proponowano też, iż gdyby któ
raś z miejscowości nie była w stanie samodziel
nie jej wykonać, by wysłać zamówienie do 
wskazanych rękodzielników krakowskich. W 
skład komisji artystycznej wchodzili inż. Eu
geniusz Tor, architekt Franciszek Mączyński i 
artysta malarz Kazimierz Witkiewicz. Wysy
łano również okólniki określające dokładny wy
gląd i elementy składowe Tarcz. Na każdej 
powinien był być orzeł legionowy, herb i na
zwa miejscowości - fundatora.

Rzeźbione części, czyli orzeł, herb oraz wy
pukły napis, nie mogły być obijane gwoździami. 
Na ich wbicie miała być przeznaczona specjalna 
płaska powierzchnia. Tarcze mogły być malowa
ne, złocone lub nie pociągnięte farbą. Części rzeź
bione mogły być wykonane z innego drewna, np. 
w dębie, co dla jasnego tła. drzewa lipowego od
bijać będzie korzystnie. W następnych okólnikach 
szczegółowo zadbano o sposób przekazania zdo
bytych w ten sposób pieniędzy. Jednocześnie za
strzeżono, że (...) są to fundusze nienaruszalne 
i służyć mają wyłącznie tym samym celom (...) 
tj. na fundusz dla legionistów- inwalidów, jako 
też wdów i sierot po legionistach poległy eh.W ko
lejnych dokumentach zwracano uwagę na roz
powszechnienie tej idei wśród jak najszerszej 
grupy społeczeństwa danego regionu.

W zachowanych dokumentach w krakow
skim Archiwum Państwowym wyszczególniono 
79 miejscowości, które w latach 1915-17 ufundo
wały Tarcze Legionowe. Nie były to tylko miasta 
galicyjskie, ale również miejscowości z zaboru ro
syjskiego, co stało się możliwe po wyparciu stam
tąd, w wyniku walk, wojsk rosyjskich przez od
działy państw centralnych. Wśród miast i powia
tów, które przyłączyły się do tego przedsięwzię
cia, znalazły się między innymi Kolbuszowa, Mie
lec, Rzeszów, Nisko i Tarnobrzeg.

Franciszek Socha - Paprocki, delegat Depar
tamentu Wojskowego na powiat tarnobrzeski, pi
smem z 16 marca 1916 roku zawiadomił Depar
tament Organizacyjny o chęci ufundowania Tar
czy Legionowej. Prosił też o wytyczne, jak należy 
się przygotować do uroczystości przekazania Tar
czy, której wykonanie zlecono Józefowi Strękowi. 
Nad jej artystycznym kształtem czuwał członek 
komisji artystycznej, Kazimierz Witkiewicz. Koszt 
jej produkcji wyniósł 350 koron i już 20 maja 1916 
roku Tarcza była gotowa do odebrania.

Mająca wymiary 122 x 82,5 cm Tarcza wy
konana została według zaleceń z płaskorzeźbio
nego drewna lipowego. Stronę licową pomalowa
no brązową farbą olejną. W środku wyodrębnio
na została niebieska tarcza, na której umieszczo
no złoconą Leliwę - herb Tarnobrzega. W zwień
czeniu znalazł się orzeł legionowy koloru srebr
nego z napisem na tarczy Tarnobrzeg, wraz z datą 
na tarczce wewnętrznej: 1916. Na krawędzi, po 
prawej stronie, wyryta została sygnatura Józefa 
Stręka. Zarówno gwoździe honorowe (o średnicy 
2,3 cm) jak i zwykłe żelazne ćwieki zamawiano u 
krakowskiego grawera H. Waladyna. W Krako
wie drukowano także pamiątkowe kwity.
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Odsłonięcie Tarczy i wbijanie w nią gwoździ 
i ćwieków zaplanowano na 18 czerwca. W zawiąz
ku z tym, że tego dnia podobne uroczystości od
bywały się również w innych miastach, nie do 
końca było pewne, czy na tarnobrzeską uroczy
stość przybędzie delegat Naczelnego Komitetu 
Narodowego. Poproszono więc Zbigniewa Horo- 
dyńskiego, prezesa PKN, by reprezentował NKN. 
Sam Horodyński próbował z tego zaszczytu się 
wymówić prosząc (...) o wydelegowanie dobrego 
mówcę przyzwyczajonego do przemawiania do 
tłumów (...) ja sam bowiem mówcą nie jestem, 
przemowa zatem moja będzie serdeczna, ale może 
za krótka (...). Ku jego uldze, na przyjazd do Tar
nobrzega jako delegat NKN wyraził zgodę prof. 
Maurycy Straszewski. Przy okazji miał przywieźć 
13 honorowych gwoździ zamówionych wcześniej, 
które, ze względu na krótki czas, wysłane pocztą 
nie dotarłyby na uroczystość.

Za przebieg uroczystości w tym dniu od
powiadał Powiatowy Komitet Narodowy oraz 
Koło Ligi Kobiet. Chwile odsłonięcia tarczy i 
wbijania gwoździ poprzedziła połowa msza 
święta, którą na boisku „Sokoła” odprawił ka
techeta Szkoły Realnej, ks. Tomasz Gunia, w 
specjalnie na tę okazję zbudowanej kaplicy. 
Podczas mszy chór szkolny, pod kierownictwem 
dyrekcją Józefa Łopatyńskiego, odśpiewał sze
reg pieśni. Po nabożeństwie, przy dźwiękach 
orkiestry, pochód przeszedł przez, przystrojo
ne w zieleń i chorągwie o barwach narodowych, 
ulice miasta pod kościół dominikański. Wzię
ła w nim udział młodzież szkolna z Tarnobrze
ga, deputacje szkolne z powiatu tarnobrzeskie
go, duchowieństwo, przedstawiciele zwierzch
ności gminnych i okoliczna ludność. Na placu, 
specjalnie na ten dzień nazwanym Placem Le
gionów Polskich, wybudowany został piękny 
kiosk, w którym umieszczono tarczę Legionów. 
Zachowane i przechowywane w Archiwum Pań
stwowym w Krakowie fotografie udowadniają 
liczne uczestnictwo mieszkańców powiatu w 
tych uroczystościach. Przed wspomnianym kio
skiem w imieniu NKN przemówił Zbigniew Ho
rodyński, który musiał zastąpić prof. Stra
szewskiego z powodu opóźnienia się pociągu, 
(delegat Naczelnego Komitetu Narodowego 
przyjechał dopiero w południe), po czym od
słonił Tarczę, wbijając złoty gwóźdź NKN. 
Honorowy gwóźdź brygadiera Piłsudskiego 
wbity został przez porucznika I Brygady Bole

sława Szołkowskiego; następnie wbijały swoje 
gwoździe delegacje gmin, szkół, instytucji oraz 
osoby prywatne. Gwoździe były różne, począw
szy od zwykłych żelaznych ćwieków, poprzez 
srebrne i pozłacane (wszystko zależało od sy
tuacji materialnej ofiarodawcy).

Tego samego dnia, o godzinie 17.00 w pięk
nie przybranej staraniem Legionistów z biura

werbunkowego z Sandomierza sali „Sokoła”, wy
pełnionej po brzegi słuchaczami, przemawiał de
legat NKN, prof. dr M. Straszewski. Następnie 
sierżant Legionów, Gliszczyński, przedstawił 
zebranym przebieg dotychczasowych walk Le
gionów, ilustrując je obrazami świetlnymi.

Dzikowski bibliotekarz, Michał Marczak w 
swoich pamiętnikach odnotował iż (...) wstyd, 
że brak tak Hrabiego jak jego żony, która do
piero pod wieczór wróciła z Lublina. Niewiele 
też mógł napisać, co się po głównych uroczy
stościach działo (...) gdyż się zabawiałem w 
bufecie i w skutku tego wprowadziłem na sie
bie dość nieprzyjemne następstwa.

Ofiarność mieszkańców powiatu tarnobrze
skiego na ten piękny i wzniosły cel, pomimo 
trudnych warunków, w których sami się znaj
dowali, była bardzo wielka. Zbiórka do puszek, 
sprzedaż kokardek i wydawnictw NKN przy-
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niosła kwotę 1076 K 90 h, z gwoździ do tarczy, 
biletów wstępu i bufetu - 3995 K 98 h. Czysty 
dochód w kwocie 2931 K 66 h ulokowany zo
stał, według wcześniejszych wskazówek, w Po
wiatowej Kasie Oszczędności na książeczce nr 
5960. Uzyskane ostatecznie fundusze były wy
ższe, wyniosły 3399 k. 10 h., a to za sprawą 
zamawianych jeszcze w lipcu u H. Waladyna 
kolejnych gwoździ.

Do dziś na tarnobrzeskiej Tarczy zachowa
ło się 150 imiennych gwoździ, w tym 14 złoco
nych (3 gwoździ brak). Poza honorowymi gwoź
dziami wbito również sporą ilość ćwieków. Uj

mują one tarczę z herbem od dołu dziesięcio
ma półłukami.

Trudno dziś sobie uzmysłowić wartość ze
branej kwoty. Pomoc znajdzie my u niezawod
nego dzikowskiego wójta, Jan Słomka. Wpraw
dzie w swoich Pamiętnikach włościanina, po
dobnie jak Marczak nie opisał dokładnie tego 
dnia, ale zanotował ceny różnych produktów z 
tamtego czasu. W kwietniu 1916 roku za kilo
gram mydła płacono 7 k., za buciki 36-40 k., 
za ubranie męskie 100-180 k. W sierpniu 1917 
roku za te produkty należało już zapłacić odpo
wiednio 25-35 k. (mydło), 100-150 k. (buciki) i 
250 k (ubranie męskie). Należy pamiętać, iż 
były to warunki wojenne i ceny towarów syste
matycznie rosły pomimo ustanowienia specjal
nego urzędu do walki z drożyzną.

Prawdopodobnie dla celów wystawowych 
lub pamiątkowych wykonano także miniatury 
niektórych Tarcz. W grupie ośmiu, jakie znaj
dują się w zbiorach Muzeum Historycznego mia
sta Krakowa, zachowała się także miniatura 
tarnobrzeska. Wykonał ją również Józef Stręk. 
Utrzymane zostały wszelkie proporcje i detale. 

A były to dwie lub trzy pionowe deseczki wzmoc
nione od tyłu jedną spągą na całej szerokości.

Do dziś nie zachowała się pełna dokumen
tacja dotycząca Tarcz. Brakuje dokumentów, 
które pozwoliłyby rozwiać wiele wątpliwości z 
nimi związanych. Najważniejszy, to brak infor

macji dotyczy łącznej kwoty, którą udało się ze
brać w tej akcji. Spośród prawie 80 Tarcz, ja
kie wykonano, obecnie wiadomo o istnieniu 12, 
przechowywanych we wspomnianym Muzeum 
Historycznym m. Krakowa. Trafiły one tam z 
Archiwum Państwowego w 1966 roku i wyce
niono wtedy każdą z nich na symboliczną zło
tówkę. Dokładnego ich opisu dokonał Janusz 
Tadeusz Nowak w artykule Tarcze Legionowe 
1915-1917 r. w zbiorach Muzeum Historyczne
go m. Krakowa (praca ta jest podstawą niniej
szego tekstu). A pozostałe? Można mieć tylko 
nadzieję, że spoczywają gdzieś spokojnie w ma
gazynach muzealnych, archiwalnych, może 
zbiorach prywatnych. Może kiedyś dołączą do 
tych z krakowskiego muzeum.

Tuż przed tegorocznym Świętem Niepod
ległości Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega 
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wypożyczyło z Krakowa obydwie zachowane 
Tarcze tarnobrzeskie i zaprezentowało je na 
przygotowanej małej ekspozycji poświęconej Jó
zefowi Piłsudskiemu. Dzięki temu każdy może 
je obejrzeć w Sali Koncertowej Muzeum przy 
ul. Pawłowskiego. Są naprawdę piękne! Warto 

dodać, że dyrekcja tarnobrzeskiej placówki czy
ni starania, by te dwie ciekawe pamiątki z I 
wojny światowej zostały u nas na dłużej w for
mie depozytu. Można wyrazić nadzieję, że za
przyjaźnione Muzeum Historyczne m. Krako
wa wyrazi na to zgodę.

ALEKSANDRA JANAS

LEGIONOWE PAMIĄTKI 
W ZBIORACH MHMT

Sto czterdziesta rocznica urodzin marszał
ka Józefa Piłsudskiego, jaka przypadła w grud
niu ubiegłego roku, uświadomiła wielu ludziom, 
że wciąż brak w naszym kraju muzeum i pla
cówki naukowo-badawczej, jaka mogłaby gro
madzić materiały związane z tym niezwykłym 
Polakiem. Zamiar powołania Muzeum Marszał
ka w Sulejówku, w jego dawnym dworku „Mi- 
lusin”, ma Fundacja Rodziny Piłsudskich. Nie
które z niezwykle cennych, bo osobistych pa
miątek po Józefie Piłsudskim (np. buława mar
szałkowska, szable, mundury, karty pasjanso
we i inne), wspomniana Fundacja zaprezento
wała na wystawie zorganizowanej w Muzeum 
Historycznym m. Krakowa.

W zbiorach tarnobrzeskiego Muzeum zgro
madzono sporo pamiątek i dokumentów zwią
zanych z problematyką legionową. Najwięk
szym zespołem jest tutaj liczący około 150 sztuk 
zestaw pocztówek z okresu I wojny światowej 
ukazujących Komendanta i jego żołnierzy w 
różnych miejscach Polski, gdzie troczyły się 
walki o niepodległość. Pocztówki te to repro
dukowane w takiej formie fotografie, przeważ
nie w barwie sepii. W specjalnych zestawach, 
jak i pojedynczo, były one sprzedawane, a zysk 
przekazywano na potrzeby Legionów. Fotogra
fie te, wysokiej jakości, są dziś niezwykle cen
nym dokumentem historycznym.

Oddzielna grupę stanowią pocztówki bądź 
fotografie, zazwyczaj większego niż kartki pocz
towe formatu, przedstawiające samego Komen
danta Legionów. W tej grupie wyróżnia się pięk
na, oficjalna fotografia Józefa Piłsudskiego sie
dzącego w fotelu, pochodząca z kńca I wojny 
światowej i jedno z ostatnich zdjęć z trumną 

Marszałka, wiezioną na lawcie armatniej do 
miejsca wiecznego spoczynku na Wawelu.

Oprócz fotografii tarnobrzeskie Muzeum 
posiada piękną szablę legionową wz.1916, na
bytą jako jeden z pierwszych eksponatów w 
rzeszowskiej „Desie”. Niezwykle cennym zesta
wem pamiątek są też odznaczenia i towarzy
szące im legitymacje przekazane przez rodzinę 
Gielarków. Jej dwaj przedstawiciele byli żoł
nierzami Legionów zasłużonymi w toczonych 
walkach, o czym świadczą zachowane odzna
czenia - Krzyż Virtuti Militari oraz dwa Krzy
że Niepodległości. Ciekawostką jest to, że dwa 
towarzyszące tymże odznaczeniom okazałe dy
plomy są podpisane przez szczególnych ludzi: 
jeden przez samego Józefa Piłsudskiego, a drugi 
przez jego późniejszego, najlepszego jak dotąd 
biografa - Wacława Jęrzejewicza.

W naszym Muzeum, oprócz wymienionych 
pamiątek, znajdują się też liczne medale, prze
ważnie wybite w brązie w 1928 roku z okazji 
X-lecia odzyskania przez Polskę niepodległo
ści, jak i monety 2. 5 i 10-cio zlotowe, wybite 
w srebrze z podobizną pierwszego marszałka 
Polski. Do tej grupy muzealiów należą też licz
ne medale i monety z postacią Józefa Piłsud
skiego wybijane przez Mennicę Państwową po 
roku 1988.

W naszym posiadaniu jest też kopia słyn
nego portretu Wojciecha Kossaka, przedstawia
jąca „Marszałka na Kasztance”.

Wszystkie te eksponaty wraz z wieloma 
zgromadzonymi wydawnictwami z epoki legio
nowej i II Rzeczypospolitej stanowią interesu
jącą część zbiorów, dotyczącą ważnego etapu w 
dziejach Państwa i Narodu polskiego.



H DZIKOVIA
KAROLINA PITRA, ZUZANNA PRUCHNIK

HELLO JAMBO!
Wielu osobom słowo "jamboree" kojarzy się 

z jazzem, innym w ogóle nie kojarzy się z czym
kolwiek, ale ponad 45 tysięcy skautów ze 158 
krajów, słysząc to słowo, uśmiecha się. Dla nich 
Jamboree to niezapomniana przygoda, mnóstwo 
nowych przyjaźni, coś, co daje radość i wyzwa
la pozytywną energię. Założyciel skautingu, Ro
bert Baden-Powell zaczerpnął to słowo z języ
ka afrykańskiego, a oznacza ono "spotkanie". I 
faktycznie, co cztery lata skauci z całego świa
ta spotykają się w różnych miejscach, aby dzie
lić się pomysłami na wspólne tworzenie lepsze
go świata, bez wojny i przemocy, aby uczyć się 
żyć bez barier kulturowych, religijnych i raso
wych, i po prostu dobrze się bawić.

Ubiegłoroczne Jamboree odbywające się w 
Anglii było wyjątkowe, ponieważ świętowaliśmy 
stulecie światowego skautingu pod hasłem "Je
den świat, jedno przyrzeczenie". Dzięki pomo
cy władz miasta, sponsorów i wsparciu hufca 
udało się tam dotrzeć również nam, dziesiątce 
harcerzy z Tarnobrzega. Do tego wyjazdu przy
gotowywaliśmy się przez rok.

A wszystko zaczęło się dwanaście miesięcy 
wcześniej, kiedy nasz komendant na wiosennym 
biwaku przekazał informację, że kontyngent pol
ski organizuje taki wyjazd i wszyscy chętni szyb
ko powinni podjąć decyzję. Ostatecznie w Tarno
brzegu zebrało się 10 osób chcących uczestniczyć 
w „angielskiej wyprawie”. Sama impreza była do 
tego stopnia precyzyjnie zorganizowana, że jesz
cze przed wyjazdem, w maju minionego roku, po
siadaliśmy już książkę kucharską a w niej poda
ne wszystkie produkty, jakie mieliśmy dostawać 
każdego dnia, żeby już wcześniej można było się 
już podszkolić w umiejętności gotowania.

Aby wyjechać do Anglii należało spełnić kil
ka warunków, które określiła komenda polskiego 
kontyngentu. Trzeba było mieć krzyż harcerski i 
oczywiście złożone przyrzeczenie. W ramach przy
gotowań opracowaliśmy roczny plan, obejmujący 
zbieranie pieniędzy, „szlifowanie” języka angielskie
go, kompletowanie mundurów. Wiadomo, że taki 

wyjazd jest kosztowny. Żeby zebrać pieniądze na 
te cel, między innymi pakowaliśmy zakupy w su
permarkecie, hcząc na hojność kupujących. Szuka
liśmy też sponsorów, bez których trudno byłoby wy
jechać na taką imprezę. Bardzo pomogły nam tak
że władze samorządowe w osobach prezydentów 
miasta. W końcu nadszedł 23 dzień lipca, kiedy z 
naszą sześćdziesięcioosobową reprezentacją Pod
karpacia wyruszyliśmy w 30-godzinną podróż.

Zanim dotarliśmy na zlot, przez trzy dni 
zwiedzaliśmy Londyn. Stohca Anglii zrobiła na nas 
ogromne wrażenie, po raz pierwszy widzieliśmy 
Pałac Buckingham, Big Bena, British Museum i 
wiele innych osobliwości. Wreszcie dojechaliśmy 
na miejsce zlotu. To, co tam zobaczyliśmy i prze
żyliśmy, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. 
Nie da się tego tak do końca trafnie i wyczerpują
co opisać. Tysiące ludzi pozornie różniących się pod 
każdym względem, a tak naprawdę wszyscy tacy 
sami - czuliśmy się wszyscy jak jedna wielka ro
dzina. Panowała niesamowita atmosfera radości, 
przyjaźni, jedności, wszyscy śmialiśmy się i śpie
waliśmy. Skauci byli tak otwarci, że już przy 
pierwszych kontaktach znikała bariera językowa.

Plan każdego dnia był bardzo napięty: rano 
odbieraliśmy prowiant, przygotowywaliśmy śnia
danie i szliśmy na całodzienne zajęcia. Była natu
ralnie przerwa na angielski lunch, a wieczorem 
czas na integrację z innymi skautami. Każdy mógł 
tam znaleźć „coś” dla siebie - np. zajęcia na wo
dzie, czy w parku przygód, który założyciel skau
tingu Robert Baden - Powell otrzymał od królo
wej na siedzibę skautów brytyjskich. Tam mieli
śmy niepowtarzalną okazję spróbować swoich sił 
np. we wspinaczkach. Odwiedzaliśmy namioty na
rodowe różnych krajów, wioskę globalnego rozwo
ju, gdzie poruszane były problemy świata, uczest
niczyliśmy w bloku zajęciowym TRASH poświę
conym recyclingowi. Była też tzw. służba, czyli ro
biliśmy coś pożytecznego, praktycznego dla lokal
nej społeczności. My akurat pomagaliśmy karczo
wać krzaki rosnące w ogrodzie przy hospicjum. 
Inna grupa robiła tam co innego, by w efekcie po

12



wstał piękny ogród. Interesujące było też miejsce, 
gdzie znajdowały się namioty narodowe. Prezen
towano w nich wystawy, rozdawano pamiątki po
święcone danemu krajowi. My Polacy, również 
mieliśmy swój dzień narodowy. W jego programie 
był oczywiście polonez na 300 par, w którym tań
czyli ludzie z wszystkich kontynentów, były pocz
tówki, koszulki z polskimi motywami, próbki ty
powo polskiego jedzenia. Zresztą wielu skautów z 
innych państw kojarzyło Polskę z.... kiełbasą. Zda
rzały się też sytuacje zaskakujące. Kiedy Karoli
na w „Dniu Polskim” rozdawała pocztówki, pode
szła do grupy z Brazylii i powiedziała im po an
gielsku, że to polskie kartki mówiące o naszej hi
storii. Oni jej na to, żeby chwilę poczekała i przy
prowadzili dziewczynę, która.... mówiła niemal 
czystą polszczyzną. Albo inne zaskakujące spotka
nie - Kanadyjczyk, którego dziadek był Polakiem, 
podszedł i charakterystycznym akcentem przywi
tał się z nami w naszym ojczystym języku. Kiedy 
szliśmy na zakończenie spotkania i nieśliśmy pol
skie flagi, nagle dziewczyna z grupy izraelskiej 
zapytała mnie czy może ją przez chwilę ponieść. 
Szła i wołała „Polska, Polska...”. Jak powiedzia
ła, bardzo ceni Polskę, jej dziadek był Polakiem, 
ona była w naszym kraju kilka razy i na pewno 
nieraz przyjedzie. Takie piękne „obrazki” zostaną

w pamięci na całe życie. Na specjalne zaproszenie 
przyjechał też prezydent Lech Wałęsa. Uczestni
czył w konferencji z obcokrajowcami, wzbudzając 
wśród nich duże zaciekawienie.

Podczas „Jamboree” poznawaliśmy różne re- 
ligie. Odrębność wyznaniowa była tam widocz
na, bo skauting nie ogranicza się przecież do 
jednej religii. Był cały blok zajęciowy poświęco
ny różnym wierzeniom. Można było wejść do róż
nych wyznaniowych namiotów, np. buddyzmu, 
islamu, judaizmu, poznać te religie, zobaczyć ich 
nabożeństwa. Najbardziej jednak widoczna była 
nasza msza katolicka, z udziałem Włochów, któ
rych na „Jamboree” przyjechało ponad 1000 i 
wszyscy uczestniczyli we mszy świętej. Odmien
ność religijna nie stwarzała jednak większych 
barier między skautami, a odrębność była wi
doczna czasami, np. w ubiorze. Mogliśmy zasma
kować potraw z różnych stron świata, a także 
sztuki cyrkowej na prawdziwej arenie.

Zgodnie z hasłem zlotu, 1 sierpnia odnowi
liśmy przyrzeczenie harcerskie. Każdy w swo
im języku i to był ten niepowtarzalny, wręcz ma
giczny moment, w którym jeszcze mocniej po
czuliśmy jedność i braterstwo.

Największym zaskoczeniem podczas całego 
zlotu była przyjazna atmosfera i otwartość ludzi. 
Było tam tylu przedstawicieli różnych krajów i na
rodów, że nawet nie miałyśmy wcześniej pojęcia, 
że takie gdzieś istnieją. A wszystko było takie na
macalne - cały świat w jednym miejscu. Wszyscy 
otwarci, nawet, jeżeli istniała jakaś bariera języ
kowa, nie stanowiła problemu, żeby się porozumieć. 
Nie było żadnych incydentów w postaci na przy
kład kradzieży. Pełne bezpieczeństwo. No i „wolne 
przytulanie”, kiedy ludzie chodzili z takimi wielki
mi napisami i po prostu przytulali się do siebie.

Niestety, nic nie trwa wiecznie: „Jambo” się 
skończyło! Ale pozostało nam mnóstwo wspo
mnień, fotografii i pamiątek, które mamy z wy
miany z innymi skautami: plakietki, koszulki, 
meksykańskie sombrero, japońskie wachlarze, 
„krany” napisane robaczkowymi literkami. Wró
ciliśmy do domu z „naładowanymi akumulatora
mi” i „jamborową” piosenką na ustach!

Warto jechać na każde „Jamboree”, żeby 
przeżyć tak wspaniałą i piękną przygodę. To je
dyna taka okazja w życiu, by zetknąć się w jed
nym miejscu z tyloma kulturami i nawiązać wie
le kontaktów międzynarodowych, które - mamy 
nadzieję - przetrwają na długo.
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NADWIŚLAŃSKI SZLAK ZAMKÓW 
I KLASZTORÓW

Z końcem października, na zaproszenie bur
mistrza Koprzywnicy Marka Jońcy, brałem udział 
w obchodach 800-lecia konsekracji tamtejszego 
kościoła cysterskiego. Ten wyjątkowy jubileusz 
zgromadził wielu znakomitych gości, obecni byli 
m.in. ordynariusz sandomierski, ks. bp. Andrzej 
Dzięga oraz ówczesny wicepremier rządu RP 
Przemysław Gosiewski. Gospodarze uroczystości 
wydali z tej okazji piękny album poświęcony do
stojnemu opactwu oraz pamiątkowy medal.

Dawny kościół cysterski oraz budynek po- 
klasztorny to jeden z najpiękniejszych i najcen
niejszych zabytków okresu romanizmu w Polsce. 
Dzięki obecnym władzom Koprzywnicy, młode
mu prężnemu proboszczowi ks. Jerzemu Burko
wi, oraz zawiązaniu się Stowarzyszenia „Ku 
Przyszłości”, piękny klasztor pocysterski już od
zyskuje swój blask. Plany ambitnych Koprzyw- 
niczan idą jednak dalej: chcą oni wyremontować 
jedyne zachowane skrzydło klasztorne i przezna
czyć je dla turystów - pielgrzymów, jacy skierują 
swoje kroki do ich pocysterskiego miasta i opac

twa. W tak pomyślanym centrum turystycznym 
znajdzie się zapewne miejsce dla regionalnego 
muzeum, punktu gastronomicznego i hotelu - go
ścińca. Niewątpliwie wielkie walory artystyczno- 
historyczne opactwa przyciągną do Koprzywni
cy wielu turystów. Można „w ciemno” zakładać, 
że przy takim zagospodarowaniu cennego zabyt
ku i odpowiedniej promocji owego zacnego gro
du, z roku na rok będzie ich coraz więcej.

Na kanwie planów i zamierzeń Koprzywni
cy, jej władz i mieszkańców, a także zagadnień, 
jakimi od wielu lat zajmuje się Towarzystwo 
Przyjaciół Tarnobrzega odczuwam jednak pewien 
niedosyt. Tak się bowiem składa, że mieszkamy 
w rejonie Polski wyjątkowo „nasyconym” niezwy
kle cennymi zabytkami i... niewiele z tego wyni
ka! Cóż bowiem z tego, że Baranów Sandomier
ski przyciąga do zamku Leszczyńskich wielu tu
rystów i biznesmenów, a Sandomierz jest od daw
na synonimem jednego z ważniejszych punktów 
na turystycznej mapie Polski? W zmieniającej się 
szybko rzeczywistości zmienia i zmieniać się bę-

Zamek Królewski w Sandomierzu



Zamek w Tarnobrzegu

dzie także turystyka, czy raczej oczekiwania ze 
strony turystów, potrzebujących coraz bardziej 
atrakcyjnej, coraz ciekawszej oferty. I tutaj ro
dzi się istotne pytanie: co można zaproponować 
nowego w naszym mikroregionie?

Z całą pewnością powinna powstać nowa kon
cepcja turystyki, oparta na wykorzystaniu wielu 
miejsc i ciekawych zabytków, z drugiej zaś - na 
propozycji weekendowego lub też kilkudniowego

pobytu w naszych okolicach. W jej wypracowaniu 
powinny uczestniczyć zainteresowane środowiska 
kilku miast, co prawda rozdzielonych Wisłą i przy
należnością do dwóch różnych obecnie woje
wództw, ale zarówno wspólny cel (interes) jak i 
niewielka wzajemnie od siebie odległość, mogą z 
powodzeniem pokonać podziały administracyjno- 
geograficzne. Na wzór słynnych, znanych i uzna
nych już od wielu lat szlaków (np. „zamki nad

Zamek w Baranowie Sandomierskim



Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Loarą”) w naszym regionie mógłby powstać np. 
„Nadwiślański szlak zamków i klasztorów”, 
(NSZiK). Na „dobry początek” NSZiK mógłby ob
jąć cztery sąsiadujące z sobąośrodki: Sandomierz, 
Koprzywnicę, Tarnobrzeg i Baranów Sandomier
ski. W tych miejscowościach znajduje się wiele nie
zwykle atrakcyjnych, wysokiej klasy zabytków, 
choć biorąc pod uwagę proponowaną tu nazwę 
Szlaku byłyby to: klasztory dominikańskie w San
domierzu i Tarnobrzegu, klasztor cysterski w Ko
przywnicy, zamki - królewski w Sandomierzu, Tar
nowskich w Dzikowie i Leszczyńskich w Barano
wie Sandomierskim. Pomiędzy wymienionymi 
miastami powinny powstać specjalne rozwiązania 
komunikacyjne (np. ścieżki rowerowe) lub o wy
sokiej atrakcyjności (np. żegluga na Wiśle), które 
łącząc owe miejscowości, mogłyby jednocześnie 
ułatwiać przemieszczanie się, zwłaszcza turystom, 
chcącym zwiedzać zamki i klasztory.

Oczywiście, jest kwestią koordynacji pomię
dzy zainteresowanymi ośrodkami, ulokowanie w 
nich odpowiedniego zaplecza hotelowo-gastrono
micznego, przygotowania listy i rodzaju atrakcji, 
opracowania wydawnictw i pamiątek itd. W przy

gotowaniu ramowej koncepcji i potem w jej wdra
żaniu, powinni uczestniczyć kompetentni przed
stawiciele każdego z miast „na Szlaku”. W dal
szej perspektywie można byłoby pomyśleć o roz
szerzeniu listy o miejscowości posiadające kolej
ne, równie atrakcyjne obiekty (np. Zawichost, Ry
twiany, Ujazd, Klimontów czy Kurozwęki). Walo
ry tej części Polski, historycznej Ziemi Sandomier
skiej, są wyjątkowe, bo mimo niełatwych jej dzie
jów, zostało tu sporo zabytków najwyższej klasy, 
co w połączeniu z jej atrakcyjnym pejzażem i nie
mal centralnym ulokowaniem na mapie kraju, po
winno przynosić wymierne korzyści - przede 
wszystkim dla ludzi tu mieszkających. Turystyka 
już dziś, i w dającej się przewidzieć przyszłości, 
może dać tak potrzebne dobre miejsca pracy i pew
ne źródło utrzymania dla wielu z nas.

Tego rodzaju propozycje, jak opisany tu 
„Szlak” powinny zainteresować lokalne władze 
organizacje turystyczne, miejscowe stowarzysze
nia regionalne, instytucje i działaczy kultury. To
warzystwo Przyjaciół Tarnobrzega jest gotowe do 
włączenia się do tworzenia programu „Szlaku” 
a potem jego realizacji.
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CZY BĘDZIE RATUSZ W TARNOBRZEGU?
Najbardziej widocznym symbolem lokalnej 

władzy - burmistrza (wójta) i współrządzących 
z nim rajców, był w dawnych miastach ratusz, 
stojący zazwyczaj pośrodku rynku. W polskich 
miastach ratusze wznoszono od XIV wieku. Ich 
wielkość, kształt architektoniczny i okazałość 
zależały od wielkości, zamożności i znaczenia 
miasta. W miastach królewskich, mających do
datkowo wielkie znaczenie gospodarcze (np. 
Kraków, Poznań, Gdańsk, Toruń czy Wrocław) 
wznoszono okazałe budowle, imponujące nie tyl
ko rozmiarami, ale też szczególnymi elementa
mi dodającymi im dodatkowego splendoru (np. 
wysokie wieże zegarowe). Nierzadko też przy
bierały one kształt i rozmiary okazałej, wolno
stojącej budowli typu pałacowego.
W mniejszych ośrodkach (np. miastach prywat
nych czy kościelnych) ratusze były odpowiednio 
mniejsze, przy czym w wielu przypadkach były 
to budynki drewniane.

Ratusz mieścił kancelarię burmistrza, izbę 
radziecką (czyli salę posiedzeń rady), skarbiec lub 
skarbczyk (w zależności od wielkości miasta), a 

także „kozę” czyli areszt miejski. Zdarzało się, że 
w niektórych miastach ratusze były integralne 
połączone z sukiennicami (czyli ówczesnym „su
permarketem”). Bywało to najczęściej w małych 
miastach, gdzie „urząd miejski” nie potrzebował 
wielu pomieszczeń, ale mamy też przykład wiel
kiego Wrocławia, gdzie okazały gotycki ratusz jest 
połączony właśnie z sukiennicami.

Większość z ratuszy miała wysoką wieżę, 
która nie tylko miała podnosić splendor i zna
czenie miasta, ale też pełniła rolę punktu ob
serwacyjnego dla strażaków sprawdzających czy 
gdzieś coś się w mieście nie pali. Na wieżach od 
XV-XVI wieku umieszczano zegary mechanicz
ne, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy mogli 
sprawdzać, która jest godzina.

Ratusze wznoszono w stylu epoki, w której 
powstawały. Do dziś zachowało się sporo ratuszy 
gotyckich (wspomniany Wrocław, Gdańsk , Toruń) 
i renesansowych (Poznań, Chełmno, Tarnów, San
domierz, krakowski Kazimierz) choć większość z 
tych ostatnich powstała poprzez rozbudowę wcze
śniejszych i mniejszych zarazem ratuszy średnio

Rynek i ratusz w Tarnobrzegu przed I wojną światową



wiecznych. W niektórych miastach ratusze nie 
przetrwały do naszych czasów. W XIX wieku zbu
rzono ratusz na rynku starego miasta w Warsza
wie, rozebrano też ratusz w Krakowie, zostawia
jąc zeń jedynie okazałą wieżę.

Nietrudno zauważyć, że okres świetności pol
skich miast to czasy od panowania Kazimierza 
Wielkiego po koniec XVI wieku. Nic zatem dziw
nego, że większość zachowanych w naszym kra
ju ratuszy pochodzi z tego okresu. Od XVII, „mar
sowego” wieku ratuszy budowano znacznie mniej, 
co niewątpliwie wiązało się z licznymi wojnami, 
jakie przetaczały się przez tereny Rzeczypospoli
tej Obojga Narodów, oraz generalnym upadkiem 
miast. Nic dziwnego zatem, że dość rzadko spo
tyka się ratusze wzniesione w XVII i XVIII wie
ku. Jednym z nielicznych przykładów ratuszy ba
rokowych (choć z licznymi przeróbkami dokona
nymi w XIX wieku) jest ratusz w Nowym Wiśni
czu. Interesujący, nietypowy przykład ratusza 
wzniesionego w duchu klasycyzmu reprezentują 
ratusze zachowane w Lublinie i Łowiczu.

Również i w Tarnobrzegu istniał ratusz. 
Jego budowa wiązała się bezpośrednio z posta
nowieniami przywileju fundacyjnego miasta z 
1593 roku (określał on kształt władz miejskich), 
jak i z budową miasta, jaka faktycznie rozpo
częła się w II ćwierci XVII wieku. Istnieją pew
ne poszlaki wskazujące na to, że właśnie wtedy, 
tj. przed połowąXVII stulecia na tarnobrzeskim 
rynku stanął pierwszy ratusz, najpewniej - po

dobnie jak cała zabudowa miasta - drewniany. 
Stanął on w tym samym miejscu, gdzie potem 
„zastąpił” go ratusz murowany. Miejsce to nie 
było idealnym środkiem placu rynkowego, gdyż 
biegł tędy fragment drogi łączącej rezydencję 
właścicieli miasta (zamek w Dzikowie) z kościo
łem parafialnym w Miechocinie.

Na przełomie XVIII i XIX wieku w miejscu 
drewnianego ratusza, zniszczonego być może 
przez Szwedów podczas „potopu”, wzniesiono 
nowy, murowany z cegły. Była to parterowa bu
dowla, na rzucie wydłużonego prostokąta, nakry
ta potężnym czterospadowym dachem pobitym 
gontem. Pośrodku, wzdłuż całego budynku, biegł 
korytarz krzyżujący się pod kątem prostym z ob
szerną sienią, ulokowaną na osi budynku. Po obu 
stronach korytarza było po osiem pomieszczeń, 
przy czym te położone przy narożnikach budyn
ku, miały znacznie większe rozmiary od pozosta
łych izb. W dwóch izbach, znajdujących się przy 
zachodnim krańcu ratusza, urzędował burmistrz 
(wójt) i rajcowie. Tutaj też znajdowało się archi
wum i skarbczyk. W podobnych rozmiarami i po
łożeniem izbach ulokowanych po przeciwległej 
stronie ratusza funkcjonowała gospoda.

Zarówno do pomieszczeń zajmowanych przez 
burmistrza i rajców jak i do gospody wiodły bez
pośrednie wejścia, znajdujące się w krótszych ścia
nach szczytowych budynku. Miały one skromne 
portyki, nad którymi w połaci dachowej znajdo
wały się pojedyncze okna facjatowe zwieńczone

Zniszczony ratusz w 1915 roku
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Projekt odbudowy ratusza

odrębnym daszkiem. Osiem pozostałych izb poło
żonych pomiędzy tymi „urzędowymi” i gospodą 
zajmowali miejscowi kupcy. Do poszczególnych ich 
sklepów można było wejść przez okazały portal 
główny poprzedzony portykiem na sześciu kolum
nach i zwieńczonym trójkątnym tympanonem, 
znajdującym się na osi budynku w jego ścianie 
wschodniej. Przez owo wejście drzwi wiodły do sie
ni, a stamtąd korytarzem można było wejść do 
poszczególnych sklepów. Po obu stronach porty
ku wejściowego w fasadzie ratusza mieściły się 
po cztery okna, przy czym pośrodku, pomiędzy 
każdą parą okien, były dodatkowe pojedyncze 
drzwi wiodące bezpośrednio do sklepów. Nad nimi, 
w połaci dachowej znajdowały się pojedyncze okna 
lukarnowe o półkolistym zarysie.

W elewacji zachodniej ratusza (od strony 
klasztoru Dominikanów) jego izby rozświetlało 
12 równomiernie rozłożonych, pojedynczych 
okien, przy czym na osi budynku zamiast okna 
było dodatkowe, skromne wejście do sieni. Po
przez swoje proporcje (długa sylwetka, wielkie 
połacie dachowe i rodzaj skarp przy czterech 
narożnikach budynku) tarnobrzeski ratusz spra
wiał wrażenie solidnej, mocarnie wzniesionej, 
nieco przysadzistej budowli. W tym względzie 
przypominał typowo staropolski zajazd z bryłą 
należącą do prowincjonalnego baroku, ale z por
tykami należącymi już do klasycyzmu. Swym 

wyglądem i proporcjami przypominał nieco za
chowany do dzisiaj ratusz w Staszowie.

Podczas I wojny światowej Rosjanie któ
rzy zburzyli lub poważnie uszkodzili wiele bu
dynków w naszym mieście, podpalili też ratusz. 
Po zakończeniu działań wojennych władze mia
sta planowały jego odbudowę. Sporządzono na
wet stosowne projekty przywracające zasadni
czy kształt i wygląd budynku, ale do realizacji 
planów nie doszło z powodu braku odpowiednich 
środków w miejskiej kasie. Ruiny ratusza zo
stały więc rozebrane, a teren splantowany.

Kiedy kilka lat temu planowano rewalory
zację rynku (pl. B.Głowackiego) proponowałem, 
by rozważyć kwestię odbudowy tarnobrzeskiego 
ratusza. Wydaje się bowiem, że zachowane mate
riały ikonograficzne są wystarczające do rekon
strukcji budynku, koszty odbudowy stosunkowo 
niewysokie, a pojawienie się na powrót ratusza w 
pejzażu tarnobrzeskiej Starówki byłoby ważnym 
elementem jej rewaloryzacji. Być może - wobec 
szybkich działań w tej mierze - zabrakło czasu na 
rozważenie tej propozycji. Projektanci odnawia
nego rynku zaznaczyli jednak zarys kształtu i roz
miarów ratusza, „ wyciągając” z płaszczyzny pla
cu tzw. fantom, który pozwala się zorientować 
gdzie stał ów budynek i jaki miał zasięg.

Ostatnio, podczas jednego z oficjalnych 
spotkań w Urzędzie Miejskim dowiedziałem się, 



że władze Tarnobrzega zastanawiają się nad 
znalezieniem siedziby naszego lokalnego par
lamentu - Rady Miasta. Wydaje się, że dobrą 
w tej mierze - i to pod wieloma względami - 
propozycją byłaby odbudowa ratusza w miej
scu, gdzie stał przez sto kilkadziesiąt lat. Na
turalnie projektując odbudowę ratusza można 
byłoby założyć odtworzenie jego bryły, ale wnę
trza zaprojektować wedle współczesnych po
trzeb. W tym nowym ratuszu - obok biura i 
sali obrad Rady Miasta - mogłyby znaleźć się 
także archiwum miejskie, elegancka kawiarnia, 

sklep z miejscowymi pamiątkami, punkt infor
macji turystyczno-biznesowej, odnoszącej się do 
Tarnobrzega i jego najbliższych okolic. Biorąc 
pod uwagę fakt, iż mamy sporo zachowanej iko
nografii ratusza (fotografie z końca XIX i po
czątków XX wieku oraz rysunki projektowe z 
1920 roku), zaprojektowanie nowego ratusza 
nie stanowiłoby większego problemu. Warto 
więc chyba zastanowić się nad zawartym w 
tytule pytaniem: „czy będzie ratusz w Tarno
brzegu?”, nawet gdyby pozostawało to w sferze 
odległych jeszcze i mało realnych planów.

OBSERWATOR

KONIEC ZABAWY
Ci, którzy dobrze pamiętają czasy PRL-u z 

pewnością łatwo mogą stwierdzić, jak bardzo zmie
niła się Polska na przestrzeni ostatnich kilkuna
stu lat. Z kraju, co prawda pięknego, o niezwykłych 
tradycjach, ale mocno wtedy „zapyziałego” i szare
go, mamy dziś coraz ładniejsze miasta i wioski.

Szczególnie widoczne są zmiany w wyglądzie 
starych miast, których zabytkowe budowle do
piero teraz odzyskały swój blask, a w większości 
przypadków pewnie nigdy nie były one tak uro
dziwe jak teraz. Opisywane zmiany należą do 
tych najbardziej rzucających się w oczy, bo prze
cież jest ich znacznie, znacznie więcej i to nie tyl
ko w tym zakresie. Mimo to każdy z nas odczu
wa co najmniej niedosyt. Czy dlatego, że jeste
śmy z natury malkontentami?

Tajemnica tego zjawiska tkwi, jak sądzę, 
przede wszystkim w tym, że wielu z nas odnosi 
nieodparte wrażenie, że czas Polski odradzają
cej się po 1989 roku został, niestety, w znacznej 
mierze zmarnowany, zmarnotrawiony. Być może 
nie wszyscy to dostrzegamy, a jeśli nawet - za
raz znajdujemy różne usprawiedliwienia, które 
mają nas z tego rozgrzeszyć.

Ale oto nastąpiło coś, co zapewne brutalnie 
zweryfikuje nasze dobre samopoczucie. Po raz 
pierwszy bowiem, kilka miesięcy temu, przyzna
no nam prawo organizacji piłkarskich mistrzostw 
Europy w roku 2012, trzeciej co do rangi i skali 
imprezy sportowej na świecie. Nie trzeba nawet w 

najmniejszym stopniu interesować się sportem, by 
wiedzieć, że organizacja Euro 2012 wymaga budo
wy kilku stadionów (bo żaden z istniejących w Pol
sce obiektów nie spełnia „wyśrubowanych” norm 
UEFA), całej sieci autostrad, dróg ekspresowych, 
lotnisk, nowoczesnych linii kolejowych, nie mówiąc 
o hotelach, gastronomii itd. Prawdą jest, że w okre
sie PRL-u mieliśmy na dobrą sprawę tylko jedną 
autostradę od zachodniej granicy do Wrocławia, 
ale była to droga zbudowana przez... Hitlera, w 
związku z Olimpiadą w Berlinie w 1936 roku.

Jednakże, od 1989 roku minęło już blisko 
20 lat, podczas których właściwie nie zrobiono 
niczego, by ten kompromitujący stan rzeczy 
zmienić na lepsze. Dobitnym, wręcz kabareto
wym dowodem na tempo budowy autostrad, był 
bilans ubiegłego roku, gdy oddano do użytku 
odcinek liczący aż... 5 km!

Dlaczego jednak tak się dzieje?
Kiedy przyjrzeć się tematyce sejmowych ob

rad dominowały w niej zagadnienia, które nijak 
Polski zmienić nie mogły, zwłaszcza w jej infra
strukturze. Nasi dzielni posłowie zajmowali się 
bowiem a to nakryciem głowy orła, a to aborcją a 
to lustracją a to teczkami i agentami, a to deko
munizacją a to deubekizacjąi diabli wiedzą czym 
jeszcze... Tymczasem Europa i świat, a nawet kraje 
do 1989 roku jadące z nami na tym samym wóz
ku, oddalały się w coraz szybszym tempie od nie
gdysiejszego „najweselszego baraku”. Najgorsze



jest to, że niektórzy „politycy” nadal nie mogą jakoś 
zauważyć, że dzisiejsza i przyszła pozycja Polski 
w Europie i świecie nie zależy już w najmniejszym 
choćby stopniu od rozwiązania owych wspomnia
nych „palących” problemów. Zamiast skakać so
bie wzajemnie do gardeł i obrzucać się rzeczywi
stymi czy urojonymi przewinami należy skończyć 
tę zabawę. Czy tego chcemy czy też nie, dobre imię 
naszego kraju i nas wszystkich wymaga, by na 

czas Euro 2012 wybudować kilka potrzebnych sta
dionów, autostrady, drogi szybkiego ruchu, infra
strukturę towarzyszącą itd. Niewielka ilość cza
su i ogromne pieniądze, które trzeba na to wyło
żyć to bardzo poważne trudności, przed jakimi dzi
siaj stajemy. Ale mimo to jestem przekonany, że 
przy dobrze zorganizowanej pracy, jakiej - takiej 
zgody na szczytach władzy, da się to pokonać. Wa
runek jest tylko jeden: koniec zabawy, Panowie!!!

OBSERWATOR

REGIONALNE SMAKI
W ostatnich kilku latach wzrosła liczba pro

gramów telewizyjnych, które propagują gotowa
nie. Właściwie już chyba tylko kanały informacyj
ne są pozbawione „gotowania na ekranie”. Z re
guły prezentowane są specjały kuchni innych niż 
polska; część z nich to zachęcanie do przyrządza
nia potraw wymyślonych przez np. gwiazdy ekra
nu, estrady czy sportu. Nie ma w tym w zasadzie 
niczego zdrożnego ani nadzwyczajnego. Jeszcze 
dwadzieścia lat temu, gdy problemem było naby
cie nawet podstawowych artykułów żywnościo
wych, nadawanie tego rodzaju programów w tele
wizji byłoby odbierane jako złośliwość wobec oglą
dających lub co najmniej dziwaczna fanaberia cał
kowicie oderwana od ówczesnych realiów.

Dziś mamy zupełnie inną rzeczywistość: ry
nek oferuje nam pełną gamę najróżniejszych ga
tunków mięs, warzyw i owoców, nawet najbar
dziej egzotycznych, podróżujemy też coraz dalej 
i coraz częściej i, na dobrą sprawę, wszystko za
leży już tylko od naszej fantazji, ochoty no i,oczy
wiście, zasobności portfela. Osobiście - delikat
nie mówiąc - nie przepadam za programami o ja
kich piszę, a należę zapewne do zdecydowanej 
większości Polaków, którzy od czasu do czasu 
mogą co prawda zjeść jakąś egzotyczno-cudzo- 
ziemską potrawę, ale zasadniczo czują się nad 
wyraz usatysfakcjonowani najbardziej tradycyj
nym narodowym jadłem, składającym się z ta
kich choćby specjalności jak np. bigos, gołąbki, 
rosół, żurek, no i najlepszy ze wszystkich jarzyn 
i owoców - nieśmiertelny i arcypolski schabowy.

Kiedy w szybkim tempie przybywać nam za
częło stacji telewizyjnych, zwłaszcza tzw. komer
cyjnych, także i u nas, w Tarnobrzegu pojawiła 
się lokalna Miejska Telewizja Tarnobrzeg. Z bie
giem lat, z biegiem dni zapaleńcy tworzący MTVT 
nabierają doświadczenia i mimo różnych jeszcze, 
gołym okiem widocznych braków, a czasem i po
tknięć, powoli wygrywają z wielką, w pełni profe
sjonalną konkurencją za sprawą zawartości swo
jej oferty programowej, w której wszystko jest „na
sze”, tarnobrzeskie, lokalne. Większość ludzi bo
wiem interesuje się (nie tylko w Tarnobrzegu!) 
tym, co jest im najbliższe, gdzie mieszkają, co 
mogą „sprawdzić” na własne oczy.

Z przyjemnością obserwuję, że MTVT sta
le rozwija się i to w dobrym kierunku, mimo 
ewidentnych, a ciągle niedostrzeganych jeszcze 
niezręczności (np. każdy blok programowy za
czyna się od „Magazynu sportowego”, przez co 
odnosi się wrażenie, że sportowe wydarzenia 
w naszym mieście stoją na najwyższym, wręcz 
światowo-olimpijskim poziomie, a poza nimi nic 
się tutaj właściwie nie dzieje).

Od czasu kiedy Agencja Rozwoju Przemysłu 
odnowiła zamek w Baranowie Sandomierskim i 
postawiła na co najmniej europejskim poziomie 
oferowane tu usługi hotelowo-gastronomiczne, 
zespół zamkowo-parkowy stał się jeszcze bardziej 
niż dotąd znanym i cenionym centrum sympo- 
zjalno-kongresowym. Tego rodzaju ośrodki przy
ciągają ludzi co najmniej zamożnych, przede 
wszystkim dobrą kuchnią (wiadomo: przez żołą



dek do serca!),, więc nic dziwnego, że od kilku 
dobrych lat w Baranowie gotują świetni, zawo
dowi kucharze, którzy wraz z całym zespołem 
zamkowym (czy raczej jego walorami i jakością 
innych świadczonych tutaj usług) śmiało i sku
tecznie rywalizują z innymi tego rodzaju miej
scowościami. Baranów stał się też miejscem co
raz bardziej znaczących i prestiżowych konkur
sów gastronomicznych, takich jak np. festiwal 
kuchni dworskich. Co prawda prezentowane pod
czas tych imprez potrawy w większości z dawną 
kuchnią dworską mają tyle wspólnego co ja np. z 
Marią Callas, ale niech im będzie...!

Nie „zdzierżyłem” jednak niedawno, gdy 
obejrzałem nagrany w Baranowie program „Re
gionalne smaki”, nakręcony przy okazji jesienne
go „Festiwalu Jabłka”. Świetni kucharze miejsco
wi, jak i ich równie znakomici koledzy - rywale z 
innych ośrodków, na oczach licznie zgromadzonej 
publiczności „produkowali” wymyślone przez sie
bie potrawy. W większości przypadków serwowa
ne dania mogłyby uczestniczyć w festiwalach po
lędwicy, ziemniaka, papryki, kaszy i czegokolwiek 
innego, bo, jak zauważyłem, bohater baranowskie
go festiwalu - jabłko, był właściwie jedynie pre
tekstem, koniecznym dodatkiem do tego by za
istnieć na owej imprezie, tak jak na innej mogły
by w tej roli wystąpić wspomniane wyżej polędwi
ca, ziemniak, papryka, kasza bądź cokolwiek in
nego. Prezentowane wymyślne potrawy mają się 
do normalnego, nawet niestandardowego menu, 
tak jak trendy ubiór najmodniejszych nawet dam 
do tego, co nieraz pojawia się na głośnych poka

zach mody (można w to ubrać jednorazowo sławną 
modelkę, ale poza tym chodzić się w tym nie da...). 
Od biedy można byłoby owe „smakołyki” podcią
gnąć pod kuchnię dworską, bo choć ze staropolsz- 
czyzną ma to niewiele wspólnego, to na wielu sto
łach królewskich, a zwłaszcza magnackich nie
raz pojawiały się kulinarne dziwactwa...

To jednak co najbardziej mnie zdumiało i 
zarazem rozśmieszyło w opisywanym programie 
to relacja zachodząca (a właściwie - nieistnieją
ca!) pomiędzy tytułem „Smaki regionalne”, a tym 
co zobaczyłem. Mimo, że mam wrażenie iż na
prawdę wiem sporo o naszym regionie i jego tra
dycjach, z najwyższym zdumieniem dowiedzia
łem się, iż to tutaj „od zawsze” jabłka smażono 
na oleju z oliwek i podlewano podczas smażenia 
miodem i winem (oczywiście francuskim!), fasze
rowano kaszą i podawano wraz ze stekiem usma
żonym z grubego plastra polędwicy, a ponadto 
polewano sosem powstałym poprzez... usmaże
nie konfitur wiśniowych!!! Takie i inne potrawy 
z jabłek jadali jesienią nasi poczciwi Lasowiacy, 
gdy zboże zwieźli już z pól i pozostało im jedynie 
zrywanie dojrzałych już jabłek w ich nadwiślań
skich sadach... Czysta poezja!!!

P.S. Nie wiem dlaczego, pisząc ten felieton, 
przypomniał mi się znakomity rysunek Andrzeja 
Mleczki z cyklu „Legendy Krakowa”. W komplet
nie zdewastowanym obszernym wnętrzu pałaco
wym snuje się grupa robotników markujących pra
cę. Jeden z nich zwraca się do szefa i pyta: „Jak ci 
magnaci mogli żyć w takim gnoju, panie majster?”

OBSERWATOR

CZEGO POTRZEBA DO ROZWOJU?
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że 

miejsce na świecie gdzie żyjemy, to kraj mający 
liczne zapóźnienia cywilizacyjne w stosunku do 
tych państw i nacji, którym szczerze zazdrościmy 
poziomu życia, zamożności itd., itp. Z reguły ten 
stan rzeczy przypisujemy fatalnemu położeniu 
geopolitycznemu, trudnej, nierozpieszczającej nas 
historii, zaborom, wojnom i okresowi PRL-u.

Wszystko to po części jest prawdą, choć trzeba też 
pamiętać, że wśród funkcjonujących dzisiaj na 
świecie prawie dwustu państw nie jesteśmy by
najmniej jakimś wyjątkiem. Te kraje, wśród któ
rych chętnie widzielibyśmy naszą ojczyznę, to dość 
elitarna grupa licząca raptem kilka, najwyżej kil
kanaście państw. Dzięki licznym reformom, jakich 
dokonano w Polsce po roku 1989, a także wysil-



kowi całego społeczeństwa, zaszło już nad Wisłą 
wiele pozytywnych zmian. Niewątpliwie jesteśmy 
dziś o wiele lepiej wyglądającym krajem niż kil
kanaście lat temu. Co jednak - obok wymienio
nych na początku przyczyn hamuje i nie pozwala 
nadrobić uciążliwych zaszłości?

Pisałem kiedyś o tym, że jednym z takich 
elementów jest skomplikowane, często zmienia
jące się, czasem wręcz „kulawe” prawo. Nie
wątpliwie doświadczamy też złej organizacji 
życia społecznego, ciągle nie podążającej za wy
mogami czasu (np. podczas niedawnych wybo
rów trzeba było przesunąć okres ciszy wybor
czej o kilka godzin, gdyż... zabrakło kart do gło
sowania - rzecz nie do pomyślenia w normal
nym kraju!). Myślę jednak, że jedną z najważ
niejszych przyczyn obecnego stanu Polski jest 
takie, a nie inne traktowanie inteligencji. Ta 
grupa społeczna (a chodzi tu wyłącznie o inteli
gencję rzeczywiście TWÓRCZĄ - np. wysokiej 
klasy specjalistów z zakresu przemysłu i orga
nizacji, lekarzy i nauczycieli o najwyższych kwa
lifikacjach, twórców kultury, itd.) „pokutuje” za 
wtłoczenie jej w czasach PRL-u w ciasne tabele 
żenująco niskich stawek wynagrodzenia. Kiedy 
„dyktatura proletariatu” z powodów polityczno- 
ideologicznych na niczym niezasłużone szczyty 
hierarchii społecznej (i płacowej) „wywindowa
ła” klasę robotniczą, zepchnęła tym samym „in
teligencję pracującą” (ciekawe, że była to wtedy 
jedyna grupa społeczna mająca urzędowy przy
domek „pracującej”!), w zamian dając jej poni
żające wynagrodzenia, odwrotnie proporcjonal
ne do rangi wykonywanych obowiązków i odpo
wiedzialności. Niezbyt rozgarniętym ludziom 
wręcz wmówiono, że inteligencja to podejrzana 
grupa obiboków, że tak naprawdę pracują tylko 
robotnicy, ewentualnie do rzeczywiście pracują
cych doliczyć można od biedy jeszcze i chłopów. 
Z tego pogardliwego stosunku do inteligencji 
zrodziła się też swoista i wyjątkowo głupia filo
zofia o „równości żołądków”, choć wiadomo, że 
nawet przy podobnej wielkości tych organów 
nie istnieje przecież „jednakowość mózgów” (zda
rza się, że można mieć wątpliwości - sądząc po 
postępowaniu - czy wszyscy są wyposażeni w 
mózg, lub czy przynajmniej z niego choć trochę 
korzystają...). Efektem tego stanu rzeczy są nie 
tylko wspomniane niskie uposażenia większo
ści inteligencji w Polsce, ale i zanik jakichkol
wiek systemów motywacyjnych dla ludzi „z po

mysłem”, ludzi innowacyjnych, pracujących 
twórczo w swojej profesji.

Na całym świecie ceni się niezwykle wysoko 
ludzi o dużych możliwościach intelektualnych, ceni 
ich dokonania, hołubi za wielkie osiągnięcia. Nic 
dziwnego, że prestiż i społeczny szacunek, połą
czony z odpowiednią gratyfikacją finansową ich 
pracy, przynosi nie tylko satysfakcję samym zain
teresowanych, ale jest też swoistym motorem na
pędowym różnych dziedzin gospodarki. Tak jest 
na całym świecie tylko nie w Polsce.

Jako ilustrację tego stanu rzeczy można po
dać przykład może wyjątkowy, ale niezmiernie 
wymowny. Powszechnie znaną sprawą jest fakt, 
iż gwiazdy estrady, zwłaszcza rocka, to ludzie nie
zwykle majętni. Ich ogromne nieraz fortuny wy
rosły jednak po prostu z tego, że w swoim czasie 
owi twórcy i wykonawcy nagrali i wylansowali 
wiele przebojów, które nucił (i kupił na milionach 
płyt) cały świat. U nas w Polsce, gdy w latach 90- 
tych sejm uchwalał ustawę o prawie autorskim, 
posłowie - spryciarze wymyślili by „działanie” ho
norariów zaczęto liczyć, Bóg wie dlaczego, od 1974 
roku. W rezultacie ci, którzy działali przed tą „ma
giczną” datą (a byli to przecież najwybitniejsi i naj
popularniejsi twórcy i wykonawcy) otrzymują je
dynie bardzo symboliczne tantiemy w porówna
niu do obecnych, z reguły nie dorastających im do 
pięt pod jakimkolwiek względem, idoli...

Niedawno przetoczyła się przez Polskę 
fala strajków lekarzy. Faktem jest, że więk
szości z nich nieźle się powodzi, więc niektó
rzy są zniesmaczeni owym protestem, Trze
ba jednak wziąć pod uwagę, że wysokie do
chody medyków są pochodną ich pracy na kil
ku etatach (szpital, pogotowie, przychodnia, 
dyżury itp.). Tak być jednak nie powinno: 
skoro obowiązujące w Polsce prawo pracy 
określa tygodniową liczbę godzin pracy, to za 
taki ustawowy wymiar czasu pracy powinno 
przysługiwać stosowne, odpowiednio wyso
kie wynagrodzenie. Lekarze powinni za to 
dokształcać się, być wypoczęci itd.

Przy okazji tej sprawy warto zwrócić uwa
gę na „drugą stronę medalu”. O ile lekarze za do
datkową pracę (czy też „ponadnormatywną”) 
otrzymują wynagrodzenie, o tyle jest spora gru
pa inteligencji pracującej właściwie całkowicie 
„społecznie”. Chodzi o to, że godzin „ponadnor
matywnych” nikt tym ludziom nie wynagradza, 
a owa praktyka tak bardzo przyjęła się i weszła
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wszystkim w krew, że nikt zgoła nie zauważa ta
kiego „procederu”. Wynika to jednak również i z 
jednego błędnego mniemania, jakie w części Po
laków wyrobił poprzedni ustrój polityczny. Pogląd 
ten sprowadza się bowiem do stwierdzenia, iż 
praca „intelektualna” nie jest... pracą! Ta ewi
dentna bzdura powoduje jednak poważne konse
kwencje, tj. niewłaściwe traktowanie wysiłku 
twórczego. W konsekwencji utrwalona kilkudzie
sięcioletnią praktyką sytuacja polskiej inteligen

cji rzutuje ostatecznie na kiepski poziom życia 
społecznego w kraju położonym nad Wisłą.

Jeśli ktokolwiek marzy więc o tym, by nasz 
kraj w miarę szybko dołączył do najbardziej roz
winiętych na świecie, obecny i każdy następny 
rząd musi znacząco zmienić na dużo lepsze wy
nagrodzenia inteligencji twórczej, zrobić wszyst
ko, by jak najszybciej dołączyła do tzw. „klasy 
średniej”, bo tu tkwi tajemnica rezerw awansu 
Polski i Polaków.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

DOBRA NOWOROCZNA RADA

Co nam przyniesie Nowy Rok? 
Czym będą jego wszystkie dni? 
Czy to siedmiomilowy krok? 
Czy spełnią się stubarwne sny?

A może u nas w Tarnobrzegu 
wyrośnie znikąd eldorado 
i z takich - sobie miast szeregu 
wszyscy nam będą bili brawo?

Czy - gdy zarzucić owe mrzonki - 
będziemy tu spokojnie żyli, 
poznając nowe roku dzionki 
ciesząc się z każdej dobrej chwili?

Nie patrząc wróżb ni horoskopów, 
mrzonki najlepsze w kąt rzucając, 
musimy wziąść się „do galopu” 
to jedno tylko w myśli mając:

Nieważne jaka jest pogoda 
słońce czy chmury, deszcz, roztopy, 
niechaj twa dusza będzie młoda 
i bierz się, bracie, do roboty!!!



Józef Piłsudski w Zakopanem w 1918 r.

Na okładce: str. 1. Komendant Legionó w Polskich Józef Piłsudski 
na str. 4. Marszałek Polski Józef Piłsudski

Zdjęcia: archiwum MHMT.
Opracowanie redakcyjno-techniczne i skład komputerowy: Andrzej Kaczorowski.

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Druk: WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, tel. 015 822-52-40




