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Tematem jaki zdominował w ostatnich tygodniach życie publiczne (czy raczej me

dialne) w Polsce jest korupcja. Ten szczególny rodzaj patologii występuje w naszym kra

ju (i innych też!) od dziesiątków, a może i setek lat, i jest - jak się wydaje - zjawiskiem 
tak starym jak pieniądze. Kozłem ofiarnym w walce z tym „marginesem”życia społecz

nego uczyniono, poniekąd słusznie, Polski Związek Piłki Nożnej. Wielu polityków i pu

blicystów codziennie na łamach gazet, w dziesiątkach audycji radiowych i telewizyj

nych usiłuje określić to niebezpieczne zjawisko i wynaleźć jakieś skuteczne środki zarad

cze. Tu i ówdzie padają różne koncepcje i pomysły na ukrócenie korupcji, ale nikt jakoś 
nie zastanowił się nad jej powodami. Zapewne podstawową przyczyną jest ułomność 
natury ludzkiej, ale osobiście uważam, że - szczególnie w polskich warunkach - podsta

wową przyczyną jest ubóstwo (in gremio) społeczeństwa polskiego.

Wcześniej, w okresie PRL-u podstawową bolączką Polaków był niedostatek wszel

kich dóbr materialnych (lepszej gatunkowo żywności, mieszkań, odzieży, mebli, sprzę

tu RTV i AGD, itd.). Na to nakładały się rozmaite utrudnienia o podłożu politycznym, 
więc w takich warunkach korupcja „musiała” kwitnąć i to latami. Po roku 1989 
sytuacja uległa zmianie, choć w innym charakterze. W miarę powstawania i rozwoju 
gospodarki rynkowej Polacy otrzymali niezwykle obszerną ofertę wszelakiego rodzaju 
dóbr materialnych i usług, takich o jakich wcześniej nie mogli nawet pomarzyć. Świat 

zachodni, do którego od niedawna nawet formalnie przynależymy, lubi komfort i 
luksus, a w przodujących jego krajach jest on w zasięgu ręki właściwie każdego 
obywatela. Tymczasem, mimo urzędowych statystyk i kolorowej, pięknej, młodej i 
bogatej Polski, jaka co dnia pojawia się w programach TVN i innych stacji telewizyj

nych, codzienna rzeczywistość między Bałtykiem i Tatrami, Odrą i Bugiem jest dia

metralnie odmienna od tej medialnej. Mamy co prawda wielu bogatych rodaków, dla 
których najdroższe apartamenty w najlepszych dzielnicach naszych metropolii to nic 
trudnego do nabycia, a wczasy na Bermudach czy Hawajach to niemal chleb powsze-



© DZIKOVIA
dni, ale ciągle ci zamożni to nadal tylko niecałe 5% polskich podatników. I jeśli 95% 
dorosłych Polaków rozlicza swoje PIT-y według najniższej stawki podatkowej to wnio

sek może być tylko jeden: jesteśmy społeczeństwem biedaków!

Oczywiście, może jest to znaczne uproszczenie problemu, ale jest to - moim zda

niem - jedna z podstawowych przyczyn korupcji.

W pewnym okresie na cenzurowanym w opisywanym względzie była połicja. Korupcji 
wśród policjantów nie może tłumaczyć (podobnie jak żadnej innej grupy społecznej!) mar

ne wynagrodzenie. Ale od ludzi, którzy np. poznali USA dowiedziałem się, że tam nikt nie 
jest w stanie przekupić policjanta, gdyż jest on tak wynagradzany, że po prostu nie „opła

ca” mu się ryzykować utraty swojej niezwykle intratnej pracy. Podobnie zresztą jest i u 
nas, np. w przypadku notariuszy. Nie twierdzę, że wszyscy, najlepiej od jutra, powinni 
zarabiać tyle, co wspomniani rejenci, prokuratorzy czy sędziowie, ale chciałbym nieśmia

ło zauważyć, że inni członkowie tego społeczeństwa też coś tworzą, pracują, przyczyniają 
się do powolnego (jakże okrutnie!) wzrostu polskiego dobrobytu. Nie namawiam przy tym 
do odświeżania głupawego hasła o równych żołądkach, ale gorąco namawiam, by wresz

cie zauważyć, że co jak co, ałe mózgi nie wszyscy mają jednakowe.

Naturalnie - korupcji w żaden sposób nie tłumaczy ogólne ubóstwo polskiego społe

czeństwa, jednakże, zgodnie ze starym porzekadłem - „okazja czyni złodzieja”. Doskona

le pamiętamy przecież nasze nie tak znowu dawne problemy z zaopatrzeniem, kiedy 
mimo kartek, przydziałów i „znajomości”, trudno było cokolwiek kupić, nawet jeśli po 
jakiś towar stało się w tasiemcowych kolejkach. Dziś nikt nie stoi np. po mięso, gdyż 
można je kupić wszędzie, w dowolnej ilości i rozmaitych odmianach (podobnie jest zresztą 
z innymi dobrami konsumpcyjnymi). To choćby doświadczenie wskazuje, gdzie tkwi 
podstawowa przyczyna zjawiska, które tak bardzo napiętnujemy.



ALEKSANDRA JANAS

415 LAT TARNOBRZEGA

28 maja bieżącego roku mija 415 rocznica 
wydania przywileju lokacyjnego Tarnobrzega. 
Dokument ten, na prośbę ówczesnego właściciela 
dóbr wielowiejsko-dzikowskich Stanisława Tar
nowskiego, podpisał król Zygmunt III Waza. To 
ważne dla nas wydarzenie miało miejsce na zam
ku królewskim w Warszawie, gdzie w końcu maja 
zebrał się sejm walny Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Właśnie w przerwie obrad sejmowych 
król przeszedł do swojego gabinetu i tam podpisał 
przygotowany wcześniej przez kancelarię kró
lewską dokument. Nadał Tarnobrzegowi prawo 
magdeburskie oraz przyznał pełnię władzy wójto
wi zależnemu tylko od dziedzica. Monarcha usta
nowił prawo składu wina, oraz dwa jarmarki rocz

ne, zwane zbożowymi, które miały być urządza
ne w powiązaniu ze świętami św. Trójcy oraz Apo
stołów św. Szymona i Judy. Niezależnie od nich 
zezwolił na odbywanie się dwóch targów tygodnio
wych we wtorki i piątki

Podpisanie przez króla formalnej zgody na 
założenie miasta nie oznaczało, że już następne
go dnia rozpocznie się jego budowa. Na ten mo
ment - jak się okazało - trzeba było czekać ponad 
czterdzieści lat, gdyż dopiero pod koniec lat 40- 
tych XVII wieku (tj. po roku 1637) rozpoczęto kar
czowanie lasu rosnącego dotąd na granicy Dziko
wa i Miechocina, wytyczanie przyszłego placu 
rynkowego, kwartałów planowanej zabudowy 
i sieci ulic. Do budowy miasta były potrzebne - 
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obok królewskiej na to zgody - niemałe pieniądze, 
których wspomniany Stanisław Tarnowski nieste
ty nie miał. Jak się okazało - w ich posiadanie 
wszedł dopiero najmłodszy z jego synów - Michał 
Stanisław Tarnowski.

W dwa lata po wyborze na tron Polski króla 
Władysława IV, wszedł on w skład trójosobowej 
delegacji (obok Leliwity byli to królewicz Jan Ka
zimierz i Łukasz Opaliński), która wyjechała na 
dwór cesarski do Wiednia. Zadaniem tej świty było 
przywiezienie do Polski jej nowej królowej, Cecy
lii Renaty Habsburżanki. W trakcie pobytu na ce
sarskim dworze Tarnowski poznał arystokratkę 
węgierską Anną Csobor, dziedziczkę wielkich dóbr 
ziemskich w Siedmiogrodzie. Wkrótce Anna zosta
ła żoną pana Michała, a on sam wszedł w posia
danie pieniędzy z wiana małżonki, które mógł 
przeznaczyć na budowę miasta.

W krótkim czasie wytyczono obszerny rynek, 
leżący na osi łączącej fortalicjum w Dzikowie 
z kościołem parafialnym w Miechocinie. Sam 
dwór dzikowski zyskał wtedy obszerne skrzydło 
północne (obecny korpus główny zamku), zaś mie- 
chocińska świątynia nową nawę i skarbczyk, 
w którym przechowywano m.in. księgozbiór Aka
demii Miechocińskiej.

Na obszernym rynku stanął drewniany ra
tusz; po jego wschodniej stronie także drewnia
na synagoga, podobnie jak i zabudowa z czasem 
wypełniająca przyrynkowe kwartały. Przy naroż
niku północno-zachodnim rynku wytyczono plac 
pod budowę przyszłego kościoła farnego. Do jego 
wzniesienia nigdy nie doszło z powodu zbyt ma
łej liczby katolików zamieszkujących nasze mia
sto w pierwszych dwóch wiekach jego istnienia. 
Przy przeważającej liczbie mieszkańców - wy
znawców religii mojżeszowej - katolikom „wystar
czał” kościół w Miechocinie i kaplica zamkowa 
w Dzikowie. Ostatecznie w miejscu, które prze
znaczono pod kościół farny Tarnowscy ufundowali 
klasztor 00. Dominikanów, co nastąpiło w II po
łowie XVII wieku.

Mimo sporych ambicji właścicieli miasta, Tar
nobrzeg nigdy nie stał się ośrodkiem znaczącym 
w szerszej skali, aż do połowy XX wieku funkcjo
nując w granicach lokacyjnych. Miasto zostało za
łożone w niedobrym czasie i miejscu. Urażona po 
stracie rodowego gniazda Tarnowa duma Leliwi- 
tów spowodowała podjęcie starań mających na celu 
założenie „Nowego Tarnowa” w czasie, gdy Tar
nowscy tracili już na znaczeniu i pozycji.

Tarnobrzeg założono też tuż przed „potopem” 
szwedzkim i następującymi po nim kolejnymi ka
taklizmami, które pogrążyły na blisko trzy wieki 
Rzeczpospolitą i tym samym jej miasta, nigdy 
zresztą nie mające takiej pozycji, jak np. miasta 
w Europie zachodniej. Na dodatek Tarnowscy ulo
kowali swoje miasto dokładnie pośrodku pomię
dzy nieodległymi, a niezwykle prężnymi wówczas 
ośrodkami miejskimi, jakimi były królewski San
domierz i Baranów Sandomierski. Ich bliskość 
okazała się zbyt konkurencyjna dla „raczkujące
go” Tarnobrzega.

Osobną ciekawostką jest kwestia nazwy mia
sta, które obchodzi 415 rocznicę swojego aktu lo
kacyjnego. Wedle określeń zastosowanych w tym 
dokumencie miasto założone na gruntach wsi Mie- 
chocin miało nazywać się „Nowym Tarnowem” lub 
„Tarnobrzegiem”. Ta pierwsza, sentymentalna nie
jako nazwa była zrozumiała z uwagi na utratę ro
dowego gniazda, gdy władająca nim gałąź Leliwi- 
tów wygasła tam w 1567 roku. Ta druga odnosiła 
się do miejsca ulokowania zakładanego miasta. 
Powstało ono bowiem na granicy dóbr Tarnow
skich, na owym „brzegu” ich posiadłości.

W ciągu wieków funkcjonowały jeszcze dwie 
inne nazwy. Pierwszą był „Tarnodwór”. Nazwa 
ta, stosunkowo krótko używana, odnosiła się 
praktycznie jedynie do terenu rezydencji Tar
nowskich w Dzikowie, tj. obecnego zespołu zam- 
kowo-parkowego i dość szybko została całkowi
cie zapomniana. Drugą nazwą był historyczny 
„Dzików”. Gdy w XVII wieku rozpoczęto budo
wę miasta, było ono zwane „Tarnobrzegiem”, 
przy czym odnoszono tę nazwę raczej do obsza
ru zamieszkałego przez Żydów. Kiedy w II poło
wie XVII stulecia wzniesiono kościół i klasztor 
dominikański pisano, że stoi on „we wsi Dzików”, 
mimo iż w tym czasie miasto istniało już z całą 
pewnością, i że tuż za klasztornym murem był 

' już rynek Tarnobrzega.
W XVIII i XIX wieku to swoiste rozróżnienie 

religijno-narodowe zostało zapomniane i dlatego 
wymiennie w stosunku do naszego miasta używa
no nazw „Dzików” lub „Tarnobrzeg”. Ta dwoistość 
występowała jeszcze do II wojny światowej. Do
piero zmiany, jakie zaszły po ostatniej wojnie spra
wiły, że nikt już Tarnobrzega nie nazywa „Dziko
wem”, a tę ostatnią nazwę odnosimy wyłącznie do 
dawnej rezydencji Tarnowskich, a od kilku lat tak
że nowego osiedla zbudowanego na terenie histo
rycznego folwarku na Wymysłowie.



ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

ZAMKOWE PIWNICE 
(WKRÓTCE) ZAPRASZAJĄ

Nie tak dawno (jak się wydaje) pisaliśmy na 
łamach „Dzikovii” o początkach remontu zamku 
w Dzikowie, a już zbliżamy się do chwili, gdy jego 
pierwsza część - kondygnacja podziemna - odre
montowana i urządzona, zostanie udostępniona do 
zwiedzania. Zamkowe piwnice będą szczególnie 
interesujące, ponieważ były tą częścią budowli, 
którą znało dotychczas chyba najmniej osób, na
wet spośród tych, które uczyły się niegdyś w szkole 
rolniczej. Na dodatek, podczas trwającego przez 
kilka ostatnich miesięcy remontu, historyczne 
piwnice zmieniły się nie do poznania: odkuto po
krywające ich ściany tynki założone tu nielegal
nie i bez sensu dwadzieścia lat temu, usunięto nie
potrzebne już rury kanalizacyjne i ciepłownicze, 
pogłębiono wszystkie komory.

Ciąg historycznych piwnic obejmuje 6 wnętrz 
z XIV, XV i XVII wieku zlokalizowanych pod naj
starszym skrzydłem zachodnim zamku oraz dwie 
pod wschodnią częścią rezydencji pochodzące z 
XVIII stulecia. Te ostatnie nie będą udostępnione 
do zwiedzania - znajdą się w nich urządzenia tech
niczne zapewniające zamkowi odpowiednie funk
cjonowanie (wymiennikownia ciepła, węzeł kana
lizacyjny, klimatyzatornia itd.).

Pierwsza stała ekspozycja zamkowa zosta
nie zorganizowana w sześciu wspomnianych piw
nicach pod skrzydłem zachodnim. Rozpocznie ją 
wystawa archeologiczna przedstawiająca wyko
paliska z terenu Tarnobrzega i jego najbliższych 
okolic, prezentująca zabytki pochodzące z najstar
szych okresów pobytu człowieka w naszym re
gionie. Będą to zatem narzędzia kamienne z prze
łomu paleolitu i neolitu, cmentarzyska i inne 
ślady grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, pa
miątki z epoki brązu i żelaza. W tej części wy
eksponowana zostanie również ceramika miecho- 
cińska, produkowana od XVI do XVIII wieku. 
Wiele jej fragmentów wydobyto podczas prac ar
cheologicznych prowadzonych w latach pięćdzie
siątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku przez 
archeologów z Rzeszowa. Teraz, wybraną przez 
Annę Handerek, grupę tych wykopalisk rzeszow

skie Muzeum Okręgowe przekazało w formie de
pozytu do dzikowskiego zamku.

W następnych trzech komorach będzie moż
na prześledzić rozwój dawnej siedziby Tarnow
skich od średniowiecza po wiek XX. Umożliwią 
to makiety architektoniczne opracowane na pod
stawie moich badań rezydencji. Będzie więc tu
taj można zobaczyć średniowieczny dwór wieżo
wy, zamek z I połowy XVII wieku otoczony for
tyfikacjami bastionowymi, zamek barokowy z 
końca XVIII stulecia, zamek neogotycki po prze
budowie dokonanej w roku 1834, wreszcie za
mek odbudowany po pożarze z 1927 roku. Wy

czyszczenie wątku ceglanego w piwnicy



mienione makiety uzupełnią też modele kilku 
interesujących, choć nieznanych szerzej projek
tów przebudowy rezydencji, które nigdy nie zo
stały zrealizowane, a także wykopaliska, jakich 
dokonano podczas niedawnych prac remonto
wych zamkowych piwnic.

Ostatnie dwie komory piwniczne, pochodzą
ce z I połowy XVII wieku, zajmie zbrojownia, 
w której znajdą się przykłady nowożytnej bro
ni palnej i białej, użyczone przez zaprzyjaźnio
ne muzea. Militaria będą wyeksponowane na 
tle odkrytego w trakcie remontu fragmentu 
XVI-wiecznej bastei, jaka broniła średniowiecz
nego dworu wieżowego.

Począwszy od XV wieku, gdy wzniesiono 
wspomniany dwór wieżowy, każde następne stu
lecie „dodawało” zamkowi w Dzikowie coś no
wego. Niejako zgodnie z tą osobliwą „tradycją”, 
także rozpoczynające się XXI stulecie wnosi ko
lejny element, tj. nowe piwnice. Jak wiadomo 
- powstały one za sprawą podbijania fundamen-

Odnowione okienko piwniczne

Odnowiona arkada w piwnicach gotyckich

tów zamku, zwłaszcza pod jego korpusem głów
nym. Docelowo piwnice te będą pełnić rolę swo
istego centrum obsługi zwiedzających. Znajdzie 
się tu zatem szatnia i toalety, kasa biletowa, 
kiosk z wydawnictwami muzealnymi i pamiąt
kami, a także urokliwa kawiarenka. Pełne 
urządzenie tej części zamku nastąpi w chwili 
oddania do użytku jego kondygnacji nadziem
nych (tj. parteru i piętra) ale już teraz niektó
re z wymienionych tu elementów będą funkcjo
nowały. Rozmiary tych nowych pomieszczeń 
umożliwią też urządzanie tu wystaw czasowych, 
co podniesie jeszcze bardziej atrakcyjność odre
staurowanych piwnic zamkowych.

Niewykluczone, że jeszcze w tym roku w 
nowej części podziemnej kondygnacji zamkowej 
będzie można tu zobaczyć wystawy poświęcone 
m.in.: pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski 
(w XXX rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową 
papieża - Polaka), czy twórczości znakomitego 
architekta prof. Jana Sasa Zubrzyckiego, auto
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ra wielu pięknych kościołów rozsianych po ca
łej dawnej Galicji (który w początkach XX wie
ku nadał ostateczny kształt kościołowi Domini
kanów w Tarnobrzegu).

Kończący się właśnie I etap rewaloryzacji 
zamku przyniesie także istotne zmiany w jego 
najbliższym otoczeniu. Wzniesione niedawno od 
strony północnej mury oporowe pokryje wytwor
na okładzina kamienna, zaś krawędzie tarasów 
widokowych i schodów także kamienna balu

strada. Przed trzema arkadami neogotyckimi 
(które zostaną niebawem efektownie przeszklo
ne) znajdującymi się w przyziemiu elewacji 
północnej, wiodącymi do przyszłej kawiarni 
zamkowej, pojawi się patio wybrukowane gra
nitową kostką. Latem będą tu stoliki pod pa
rasolami, przy których możliwe będą towarzy
skie spotkania np. po zwiedzeniu udostępnio
nej publiczności wyremontowanej już podziem
nej kondygnacji zamku.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

TARNOBRZESKI GMACH „SOKOŁA”

W ostatnim czasie sporo kontrowersji w Tar
nobrzegu wzbudziło zamknięcie kina „Wisła”, bę
dącego „od zawsze” świątynią kinomanów. Fakt 
ten poprzedziły niezupełnie zrozumiałe, z punk
tu widzenia normalnego człowieka, wydarzenia. 
Na fali zmian zachodzących w naszym kraju, tuż 
przed końcem ubiegłego stulecia tarnobrzeskie 
kino zostało, nie wiadomo dlaczego, administra
cyjnie przypisane marszałkowi województwa ma
łopolskiego (?!). Zawiązana wtedy spółka wydzier
żawiła kino od krakowskiego właściciela i pro
wadziła je przez kilka lat. Wkrótce potem mar
szałek małopolski ogłosił przetarg na sprzedaż 
kina. Władze Tarnobrzega złożyły ofertę przeję
cia obiektu, ale - jak się okazało - przetarg wy
grała osoba prywatna. W umowie zakupu nowy 
właściciel zobowiązał się do prowadzenia dzia
łalności kinowej jeszcze przez pewien okres cza
su; kiedy ten minął - po wielu,.Wielu latach funk
cjonowania - tarnobrzeskie kino przestało istnieć.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znik
nęło w naszym kraju wiele firm, ale tarnobrze
skie kino i budynek w którym funkcjonowało nie 
powinny być przecież podciągane pod te same re
guły likwidujące różne instytucje. Dlaczego?

Kiedy z początkiem XX wieku Polska na
dal była pod zaborami, a kolejne pokolenia Po
laków marzyły o niepodległości, zrodziła się myśl 
by nie tracić biernie czasu, ale zacząć przygoto
wywać kadry przyszłej polskiej armii. Nie moż
na było tego robić oficjalnie (mimo iż w zaborze 

austriackim Polacy cieszyli się największymi 
swobodami), ale udało się to za cichym przyzwo
leniem władz szykujących się do wojny, pod pre
tekstem podnoszenia tężyzny fizycznej młodych 
mężczyzn. W takich okolicznościach narodziło się 
w Galicji Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. W 
krótkim czasie powstały jego liczne oddziały we 
wszystkich większych miastach zaboru austriac
kiego. Obok podstawowego zadania statutowe
go „Sokoła” jakim były ćwiczenia gimnastyczne, 
ważnym, choć niezbyt oficjalnym nurtem dzia
łalności organizacji było budzenie i propagowa
nie patriotyzmu, zwłaszcza wśród ludzi młodych. 
Dzięki przychylności i szczodrobliwości społe
czeństwa i lokalnych władz poszczególne ogni
wa „Sokoła” otrzymywały projektowane i budo
wane specjalnie tylko dla Towarzystwa Gimna
stycznego budynki. Co ciekawe - wszystkie były 
niezwykle okazałe, a poprzez swoją architekto
niczną formę stanowiły prawdziwą ozdobę miast, 
w których były wznoszone.

Nie inaczej było w Tarnobrzegu. W tym nie
wielkim na przełomie XIX i XX wieku miastecz
ku, które w większości posiadało zabudowę drew
nianą, u progu minionego stulecia wzniesiono kil
ka wyróżniających się architektonicznie gmachów 
publicznych. Wśród nich znalazły się budynek To
warzystwa „Bratnia Pomoc”, siedziba Rady Po
wiatowej, poczta, gmach Towarzystwa Zaliczko
wego oraz Kasyno Mieszczańskie. W 1911 roku 
w sąsiedztwie tego ostatniego zbudowano tarno



brzeskie „Sokole gniazdo”, jak nazywano wów
czas siedziby Towarzystwa Gimnastycznego. Nie 
znamy, niestety, autora jego projektu, ale trzeba 
przyznać, że tarnobrzeski „Sokół” miał jeden z 
najładniejszych budynków sokolich w Polsce, zaś 
w Tarnobrzegu gmach ten należał do najciekaw
szych i najpiękniejszych. Mimo pewnych zmian, 
jakie wprowadzono na przestrzeni kilkudziesię
ciu lat (zapewne tuż po II wojnie światowej) 
szczęśliwie zachował do dziś swój zasadniczy 
kształt architektoniczny.

Siedziba tarnobrzeskiego „Sokoła” składała 
się z dwóch wyraźnych części. Większy budynek, 
o wysokości dwóch kondygnacji, wzniesiony na 
rzucie prostokąta i nakryty dachem dwuspado
wym, został usytuowany szczytowo w stosunku 
do linii ulicy Sokolej. Obydwa szczyty budynku, 
wsparte na wydatnym gzymsie koronującym, 
zostały potraktowane bardzo dekoracyjnie. Ich 
krawędzie stanowiły rodzaj falującego gzymsu, 
zaś w powierzchni szczytu znalazły się półkoli
ście zakończone nisze. Całość wieńczył oryginal
ny postument, na którym znajdowała się ka
mienna rzeźba przedstawiająca sokoła. Oś fasa
dy szczytowej akcentowała dużych rozmiarów ni
sza o kształcie stojącego prostokąta z półkoli
stym zakończeniem i kluczyną, poniżej której ar
chitekt zaprojektował biforyjne okno, wzorowa
ne na architekturze romańskiej. Dłuższe ściany 
budynku wieńczył również gzyms koronujący, 
nad którym znajdowała się attyka, o kształcie 

łudząco przypominającym grzebień attyki kra
kowskich Sukiennic. Ściana budynku od strony 
obecnej ulicy 1 Maja posiadała cztery równej 
wielkości okna o kształcie przypominającym 
wielkie okna sali posiedzeń w budynku Rady Po
wiatowej (obecna siedziba prezydenta miasta). W 
opisywanej części siedziby Towarzystwa Gimna
stycznego „Sokół” mieściła się sala gimnastycz
na, po II wojnie światowej zaadaptowana na 
salę kinową. Dzięki wspomnianym oknom ćwi
czący w niej mieli dużo światła.

Do opisywanej części budynku z salą gim
nastyczną od strony północnej, łączyła się pod ką
tem prostym mniejsza, jednokondygnacyjna bry
ła wzniesiona na rzucie wydłużonego prostoką
ta, nakryta dachem czterospadowym. Od strony 
ulicy Sokolej miał on 5 okien, przy czym środko
we oddzielone było od pozostałych rodzajem pi- 
lastrów wspierających gzyms i ozdobny trójkąt
ny szczyt. Po bokach elewacja ta miała po dwie 
pary okien. Elewacja równoległa do wyższej czę
ści budynku była w zasadzie prostą, gładką płasz
czyzną bez jakichkolwiek otworów drzwiowych 
czy okiennych, jedynie narożnik południowo-za
chodni miał podobny kształt jak środkowa par
tia elewacji od strony Sokolej (z oknem i pila- 
strami „podpierającymi” ozdobny szczyt).

Bez wątpienia gmach tarnobrzeskiego „Soko
ła” to wybitne dzieło architektury początku XX 
wieku, umiejętnie łączące formy historyzujące z 
elementami secesji. Jako takie mogłoby być ozdobą



nie tylko Tarnobrzega, ale także każdego innego 
miasta (z wielkimi metropoliami włącznie!).

Wzniesienie tego budynku poprzedziła zbiór
ka pieniędzy przeprowadzona przez mieszkańców 
Tarnobrzega i jego najbliższych okolic. Budowa 
„Sokoła” w takiej formie była przedsięwzięciem 
kosztownym, ale patriotyczny cel pobudził wielką 
hojność Tarnobrzeżan.

Od chwili oddania gmachu do użytku, w „So
kole” prowadzono bogaty program gier sporto
wych i ćwiczeń gimnastycznych. Wśród młodzień
ców uczęszczających na te zajęcia byli członko
wie tajnych organizacji (POW) czy legalnie dzia
łającego „Strzelca”. Trzydziestu spośród nich tra
fiło w 1914 roku do Legionów Józefa Piłsudskie

go, przechodząc z nimi chwalebnie szlak bojowy, 
dwudziestu kolejnych to ochotnicy, jacy zgłosili 
się do formacji tworzonych z myślą o obronie Oj
czyzny przed bolszewicką nawałą w 1920 roku.

Budynek „Sokoła” wzniesiony z pobudek pa
triotycznych ze składek Tarnobrzeżan powinien 
na powrót stać się własnością naszego miasta. 
Nadal powinien tez pełnić rolę kina, które ma 
już tutaj ponad półwiekową tradycję.

Niewątpliwie ten piękny, a zarazem cenny 
dla Tarnobrzega gmach powinien przejść grun
towny remont, połączony z przywróceniem jego 
historycznego wyglądu z jednej strony, z drugiej 
zaś adaptację wnętrz dostosowującą go do potrzeb 
współczesnego kina.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

KŁOPOTLIWA NIEPODLEGŁOŚĆ
Jednym z najważniejszych słów dla każdego 

Polaka w jego ojczystym języku jest od co najmniej 
dwóch wieków wyraz „niepodległość”. Jest to zro
zumiałe zważywszy na fakt, iż przez kilkaset lat 
Polska była wielkim, znaczącym państwem euro
pejskim, a potem, po niesłychanej katastrofie pań
stwa polsko-litewskiego, kilku pokoleniom Pola
ków pozostały krwawe walki o odzyskanie niepod
ległości.

W połowie lutego br. niepodległość ogłosiło 
Kosowo, od wieków prowincja Serbii, obecnie w 
znaczącej mierze zamieszkała przez ludność po
chodzenia albańskiego, zwaną„Kosowarami”. Pro
klamowanie przez lokalny parlament „niepodle
głości” zostało jednak przyjęte przez kochającą 
wolność Europę z wyraźnym zakłopotaniem oraz 
zdecydowanym sprzeciwem Chin i Rosji. Skrzyw
dzona nie po raz pierwszy w końcu XX wieku Ser
bia zapowiada odzyskanie (nawet siłą) zbuntowa
nej prowincji. Dlaczego tak się dzieje?

Kiedy nękane okrutną, wielowiekową nie
wolą muzułmańskiej Turcji, narody południowo- 
słowiańskie zaczęły zmierzać ku wolności, w roku 
1878 proklamowano Królestwo Serbii, które po
jawiło się na politycznych mapach Europy dzięki 
wydatnej pomocy carskiej Rosji. Rosjanie wsparli 
swoich prawosławnych pobratymców, podobnie jak

uczynili to również w stosunku do także prawo
sławnych Bułgarów. Powstanie niepodległej Ser
bii zrodziło wolnościowe idee także u ich słowiań
skich sąsiadów - Chorwatów, Słoweńców czy Bo
śniaków, mieszkających wtedy pod obcym - au
striackim lub tureckim - panowaniem. I wojna 
światowa zmiotła m.in. cesarstwo Habsburgów, a 
w 1918 roku (kiedy m.in. Polska odzyskała nie
podległość) nieduże narody słowiańskie na połu
dniu Europy, o niewiele różniących się między sobą 
językach, ale silnych różnicach religijnych (pra
wosławni Serbowie i Macedończycy, katoliccy 
Chorwaci i Słoweńcy, muzułmańscy Bośniacy), 
zyskały duże, własne państwo pod nazwą „Jugo
sławia”. Szczególny dramat narody jugosłowiań
skie przeżyły podczas II wojny światowej. Podczas 
gdy większość stała po stronie alianckiej, Chor
waci stanęli po stronie Hitlera. Osławieni „Usta- 
sze” (chorwacki odpowiednik Gestapo) byli auto
rami podobnie okrutnych zbrodni, jakich w Pol
sce dopuścili się Niemcy. Hańbę z Jugosławii zmy
ła wspaniale zorganizowana i niezwykle walecz
na partyzantka, której wybitnym dowódcą był nie
jaki Josip Broz noszący pseudonim „Tito”. Ten 
Chorwat z pochodzenia swoją postawą zaskarbił 
sobie wielką sympatię wśród Serbów, Słoweńców, 
Bośniaków i Macedończyków, choć dla Chorwa-



tów - co zrozumiałe - był „ich człowiekiem”. Miało 
to istotne znaczenie, zwłaszcza po wojnie, gdy Tito 
został prezydentem socjalistycznej Jugosławii, 
swoją osobą i swoistą przez to unią personalną 
godząc czasem rozbieżne interesy narodów i re
publik jugosłowiańskich. Na arenie międzynaro
dowej Tito wzbudzał szacunek z racji polityki nie
zależnej od ZSRR, co w odniesieniu do krajów tzw. 
obozu demokracji ludowej nie było przecież po
wszechną praktyką; postawa jugosłowiańskiego 
przywódcy budziła więc niekłamany podziw i zdu
mienie. Dopóki żył ten człowiek - legenda Jugo
sławia i jej narody żyły spokojnie i nie myślały o 
jakiejkolwiek separacji.

Śmierć Tity niemal zbiegła się ze zmianami 
w Europie, zwłaszcza z rozpadem ZSRR, ale - co 
ciekawe - wbrew temu co działo się wtedy w in
nych krajach i czego „oczekiwano” na Zachodzie - 
Jugosłowianie ani myśleli pożegnać się z ustro
jem socjalistycznym. To zaczęło budzić lęk, a po
tem wściekłość u wielu zaprzysięgłych demokra
tów. Nie mogąc tego pokonać zaczęli więc odgrze
bywać dawno zapomniane niesnaski i urazy po
między Serbami i Chorwatami, umiejętnie pod
sycając to jeszcze różnicami religijnymi. Dopro
wadziło to w roku 1990 do bratobójczej wojny mię
dzy Serbią i Chorwacją. Jej rezultatem było wy
stąpienie z jugosłowiańskiej federacji Słowenii, za 
którą wkrótce podążyła Chorwacja. Ponieważ 
dumni Serbowie nadal nie zamierzali rezygnować 
ani z ustroju politycznego ani z własnej religii, 
wplątano ich w kolejną bratobójczą wojnę z Bo
śnią i Hercegowiną. Skoro nie sposób było poko
nać wyraźnie Serbów przypisano im zbrodnie lu
dobójstwa. Tak, jakby tego rodzaju zbrodni nie 
popełniali Chorwaci czy Bośniacy. Ale tamci byli 
za demokracją typu zachodniego, podczas gdy Ser
bowie nie...

Kiedy od okrojonej Jugosławii oderwała się 
jeszcze Macedonia i Czarnogóra wydawało się, że 
to już koniec nieszczęść i zmian w tej części Euro
py. Nic bardziej mylnego! Upokorzeni wielokrot
nie, za błogosławieństwem całego Zachodu, Ser
bowie zostali teraz postawieni przed faktem ogło
szenia niepodległości Kosowa, od zawsze serbskiej 
ziemi, swoistej kolebki historii, tradycji i państwo
wości serbskiej. Nawet dla nas, Polaków przywią
zanych do własnej tradycji, nie ma czegoś takiego 
jak Kosowo dla Serbów. Nie będę daleki od praw
dy jeśli powiem, że dla Serbów Kosowo jest Wa
welem, Jasną Górą i Gnieznem w jednym (choć i 

takie porównanie do końca nie oddaj e wartości tej 
krainy dla naszych pobratymców). Dodatkowo ten 
wspaniały, dzielny choć niewielki naród, poza Ro
sjanami (z racji ich sympatii do minionego ustro
ju i religii prawosławnej), został w ostatnich kil
kunastu latach haniebnie opuszczony przez całą 
bez mała Europę i USA. W imię czego?

Ktoś w politycznym amoku kompletnie zgłu
piał! Oto Amerykanie i NATO od lat walczą bez
pardonowo z islamem wierząc, że pokonanie Ira
nu i Afganistanu będzie początkiem końca wiel
kich problemów polityczno-religijnych tego świa
ta. Tymczasem pozwala się islamowi podnosić gło
wę w Europie, w jej bodaj najbardziej wrażliwym 
miejscu, popierając dziwaczną niepodległość Ko
sowa. Że Albańczycy stanowią większość w tej kra
inie? To co z tego? Zobaczcie na „rewelacyjne” dane 
gospodarcze Albanii, której dochód narodowy przy
padający na jednego mieszkańca sięga „zawrot
nej” sumy... 600 dolarów! Warto dodać, że tak w 
Albanii jak i w Kosowie (wśród tamtejszych Al- 
bańczyków) nie funkcjonują normy od dawna przy
jęte w całej Europie. Jest to bodaj jedyna społecz
ność która zachowała strukturę plemienną funk
cjonującą na zasadach klanów i mafii. Jedynymi 
ich specjalnościami gospodarczymi są handel 
żywym towarem (czytaj: kobietami), oraz narko
tykami i bronią. Jak takie „państwo” może być 
uznane? Z czego budować będzie swój dochód na
rodowy? Czy Kosowo nie będzie li-tylko pań
stwową zachcianką Albańczyków za pieniądze 
wszystkich Europejczyków? A w imię czego?

Niepodległość Kosowa to jeszcze inny pro
blem. Od czasów biblijnej wieży Babel cały ludzki 
ród posługuje się wieloma językami, które - chcąc 
nie chcąc - stały się głównymi wyznacznikami na
rodowości. Jeśli dziś w Europie mamy trzydzieści 
kilka państw to nie znaczy to, że stary kontynent 
zamieszkuje tyle narodowości. Jest ich pewnie co 
najmniej ze dwa razy więcej. Co będzie gdy zapa
trzeni na Kosowo Helweci, Szkoci, Walijczycy, Ba
skowie, Walonowie, Flamandowie, Łużyczanie i 
inni też ogłoszą niepodległość? Co się stanie gdy 
mniejszości narodowe na Słowacji, które stanowią 
łącznie... większość obywateli tego kraju, zapragną 
niepodległości? A gdyby w Polsce na własne, nie
podległe państwo „zachorowali” Kaszubi, Śląza
cy, Niemcy z Opolszczyzny czy nawet górale? A 
dlaczego nie, skoro zrobiło to Kosowo?

Istnieje zapewne wiele powodów i krzywd, 
dla których Albańczycy zdecydowali się w Koso-



wie na tak desperackie kroki. Ale mimo wszyst
ko nie są one powodem do wspierania ich niepod
ległości kosztem Serbów, naszych słowiańskich 
braci, którzy przez wieki tak wiele wycierpieli ze 
strony muzułmańskiej Turcji, a podczas II wojny 
światowej byli wzorem męstwa i nieugiętej wal
ki z faszyzmem. Z tych właśnie powodów niepod
ległość Kosowa nie może zostać uznana za coś 
oczywistego. Z punktu widzenia możnych tego 
świata jest zapewne obojętne czy Kosowo będzie 
niepodległe czy pozostanie częścią Serbii. Ale z 
punktu widzenia Polaków i zarazem Słowian de

cyzja Kosowarów jest nieporozumieniem, które 
należy jak najszybciej usunąć.

Wobec uznania przez rząd polski niepodległo
ści Kosowa muszę powiedzieć, że głęboko nie zga
dzam się z tą decyzją, decyzją która nie przynie
sie niczego dobrego Europie, a Polsce i Polakom 
ewidentnie zaszkodzi. W czasach naszej niewoli 
to właśnie Serbowie „zaadaptowali” Mazurka Dą
browskiego na swój hymn narodowy, który potem 
stał się również hymnem Jugosławii. Tymczasem 
my zdradziliśmy teraz Serbów, jako jedyny naród 
słowiański. Wstyd i hańba...

BOŻENA STASZCZAK

ODROBINA JAPONII W TARNOBRZEGU
Japonia, zwana „krajem kwitnącej wiśni”, 

kojarzy się z nowoczesnymi technologiami, 
zwłaszcza w dziedzinie elektroniki i elektrotech
niki. Jednocześnie jest to kraj o ponad 1000 let
niej bogatej tradycji i kulturze, dla nas Europej
czyków mało znanej i często niezrozumiałej. Sztu
ka japońska w ciągu wieków rozwijała się pod 
wpływem różnych czynników: naturalnych, spo
łecznych, ekonomicznych, politycznych i kultu
ralnych. Umiłowanie przyrody przez Japończy
ków nie tylko stało się źródłem symboli i moty
wów dekoracyjnych ale też znalazło odzwiercie
dlenie i wykorzystanie jej w architekturze i sztu
ce, w postaci drewna, laki, bambusa czy kamie
nia. Artyści japońscy, nawiązując do wielkich po
przedników, w dalszym ciągu wykonują swoje 
produkty ręcznie, przy pomocy tradycyjnych na
rzędzi, zachowując dawne motywy zdobnicze i 
technologię wykonywania, przekazywaną z po
kolenia na pokolenie.

Prezentowana w MHMT, od stycznia do mar
ca wystawa, pochodząca ze zbiorów Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krako
wie, wzbogaciła naszą wiedzę i znacznie przybli
żyła kulturę i rzemiosło tego dalekiego kraju, tym 
bardziej, iż towarzyszyły jej bardzo ciekawe fil
my związane z tą tematyką i oryginalna muzyka 
Dalekiego Wschodu.

Ceramika w Japonii jest wytwarzana od po
nad 12 tys. lat, a jej ślady w tym kraju uznano za 

najstarsze na świecie. Rozwinęło się wiele jej od
mian, ponieważ jest związana z każdą dziedziną 
życia - od gotowania po obrzędy religijne. Pre
zentowana na wystawie współczesna ceramika 
pochodzi z jednego z najważniejszych japońskich 
ośrodków ceramicznych, jakim jest i było Kioto. 
Kubki z ceramiki w stylu shiganaki, charakte
ryzuje szorstka powierzchnia, naturalne ziemi
ste kolory i bardzo często brak glazury na po
wierzchni. Niezwykle ciekawa w kształcie cera
mika oribe posiada zielony odcień szkliwa i mo
tyw dekoracyjny w kształcie skorupy żółwia. Czę
sto nieregularne kształty naczyń kojarzyły się 
zwiedzającym bardziej z tworami natury niż z 
dziełem rąk ludzkich.

Tradycyjny japoński strój, jakim jest kimo
no znany jest na całym świecie, ze względu na 
jego oryginalność i bogactwo wzorów. Krój kimo
na jest bardzo prosty, przyjmuje zawsze kształt 
litery T, a ponieważ nie posiada żadnych zapięć, 
wiązany jest pasem obi. Strój ten noszony jest 
zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn, ale 
ci ostatni mają nieco inne wzory kimon i w inny 
sposób wiążą pasy. Prezentowane na wystawie 
kimona tzw. zimowe posiadają podszewkę oraz 
motywy zdobnicze, charakterystyczne dla tej pory 
roku jak kwiat śliwy urnę będącej symbolem No
wego Roku czy wiecznie zielona sosna, symboli
zująca długie i zdrowe życie. Dla odróżnienia ki
mona letnie, szyte z przewiewnych, nieco ażuro



wych materiałów zdobione są wiosennymi kwia
tami wiśni sakura lub charakterystycznymi dla 
upalnego lata irysami oraz kwiatem osagao, któ
ry kwitnie tylko wczesnym rankiem, nim tempe
ratura wzrośnie. Nie bez znaczenia jest też kolo
rystyka tkanin. Zimowe kimona mają często ko
lor srebrny, zaś letnie przybierają chłodniejsze 
barwy takie jak seledyn czy jasnoniebieski, aby 
wizualnie emanowały chłodem. Jesień, podobnie 
jak w Polsce kojarzy się z kolorem rudym, wzo
rami traw susuki oraz czerwonymi liśćmi klonu 
momiji. Obecnie Japończycy chętnie noszą wy
godne i praktyczne stroje zachodnie, lecz na uro
czystości ślubne, narodowe czy religijne a także 
oficjalne okazje wkładają kimona. Organizowa
ne są nawet kursy ubierania kimon, szczególnie 
dla panien przed ślubem. Takie bogato malowa
ne i wyszywane stroje traktowane są bardziej jak 
dzieła sztuki niż zwykłe ubrania.

Wachlarz - to nieodłączny atrybut każdego 
Japończyka. Sztywne i płaskie wachlarze zosta
ły sprowadzone do Japonii z Chin w VI wieku. 
Wachlarze rozkładane uważane są za wynalazek 
japoński, sięgający czasem powstania VII wieku. 
W dawnych czasach mogli je nosić tylko dworza
nie i szlachetnie urodzone osoby, ale od XII wie
ku stały się powszechne w całym społeczeństwie. 
Obecnie wytwarza się wiele rodzajów wachlarzy 
składanych (sensu, ogi) używanych do ikebany, 
ceremonii parzenia herbaty czy podczas tańca w 
teatrze. Zarówno wachlarze składane jak i okrą

głe typu uchiwa posiadają bogatą dekorację w 
formie wzorów malowanych, drukowanych, płat
ków złota lub kaligrafii. Konstruuje się je na 
stelażu bambusowym i pokrywa papierem.

Znakiem rozpoznawczym Japonii w II poi. 
XIX wieku stały się drzeworyty. Technika druko
wania kolorowych obrazów pojawiła się wraz z 
buddyzmem, który rozpowszechnił się na wyspach 
japońskich w VIII w. Przedstawiają one zarówno 
sceny historyczne jak i rodzajowe, pejzaże, pięk
ne kobiety a także aktorów teatru kabuki. Przy 
ich powstawaniu działał cały zespół ludzi. Na po
czątku powstawał rysunek, który artysta przeka
zywał do wyrycia w drewnie. Następnie przygoto
wywano tyle matryc, ile planowano kolorów. 
Ostatni etap to odbijanie grafiki przy wykorzy
staniu tych wszystkich matryc tak aby powstał 
różnokolorowy drzeworyt.

Na ekspozycji warto było zatrzymać się na 
chwilę i przynajmniej w wyobraźni poczuć się ho
norowym gościem ceremonii parzenia herbaty. Ten 
japoński zwyczaj przyjęć herbacianych nazywany 
cha-no-yu znany i praktykowany jest od 400 lat. 
Herbata została przywieziona z Chin do Japonii 
już na początku IX wieku. Początkowo pito ją na 
dworze cesarskim i podczas buddyjskich ceremo
nii. W XVI wieku mnisi klasztoru w Ei-hei-ji sfor
mułowali cztery reguły (harmonii, szacunku, czy
stości i pokoju), na których oparte są zasady cere
monii herbacianej. Do dziś w Japonii działają szko
ły ceremonii parzenia herbaty, które kultywują
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stare tradycje i rozwijają nowe. Dzięki nim, her
baciane japońskie przyjęcie staje się prawdziwą 
ucztą dla ducha i ciała.

Przedstawiając bardzo krótko i pobieżnie 
kulturę i sztukę Japonii trudno nie wspomnieć o 
tym co najbardziej kojarzy się z tym krajem. Ja
pońska ikebana - czyli specjalna sztuka układa
nia kwiatów według ściśle określonych zasad w 
specjalnych naczyniach, czy origami - znana od 

VII wieku sztuka składania kartek papieru tak 
aby powstała zamierzona forma w kształcie pta
ka, kwiatu czy pudełeczka, może być nie tylko 
wspaniałą lekcją cierpliwości i dyscypliny dla 
każdego, ale też dobrą zabawą. Miłośnicy spor
tów wschodnich doskonale znają i często dosko
nalą tradycyjne dyscypliny jak kendo zwane „ja
pońską szermierką”, judo, aikido czy istniejące 
od ponad 200 lat sumo.

BOŻENA STASZCZAK

TAJEMNICE WYSPY WIELKANOCNEJ
Wyspa Wielkanocna, położona w południowej 

części Pacyfiku, jest małą „plamką” na tle wiel
kiego oceanu, oddaloną od brzegów Ameryki Po
łudniowej ok. 4 tys. km i najbliższej zamieszkałej 
wyspy Pitcarn prawie 2 tys. km. Ta najbardziej 
wysunięta na wschód zamieszkała wyspa Poline
zji, otoczona bezkresnym oceanem, nie bez przy
czyny jest często nazywana najsamotniejszym i 
najbardziej oddalonym miejscem na ziemi. 
Ukształtowana przez erupcje wulkaniczne zajmuje 
powierzchnię zaledwie 170 km2 i posiada kształt 
trójkąta, w rogach którego znajdują się kratery 

wulkanów. Linia brzegowa tej wyspy różni się od 
innych tym, że nie posiada rafy koralowej. W wy
niku tego jej brzegi pozbawione ochrony przed 
sztormem, stanowią strome klify o wysokości się
gającej do 300 m. Jedynie w północnej części wy
spy, Anakenie, znajdują się piaszczyste plaże, do
godne do przyjmowania statków.

Wyspa Wielkanocna, zwana często przez 
mieszkańców Polinezji - Rapa Nui, czyli „Wielka 
Skała”, mimo iż odkryta w XVIII wieku, do dziś 
kryje wiele tajemnic związanych z jej historią i 
kulturą. Obowiązującą obecnie nazwę wyspa za-



ZDZIWIĄ aBHHIMHH
wdzięczą holenderskiemu żeglarzowi Jakubowi 
Roggeveenowi, który zawinął do brzegów wyspy 
w wielkanocny poranek 6 kwietnia 1722 roku. 
Istnieją jednak przesłanki, iż mogła ona być od
kryta dużo wcześniej, bo w 1566 roku, przez hisz
pańskiego żeglarza Alvaro de Mendani lub w 1686 
roku przez angielski okręt piracki dowodzony 
przez korsarza Edmunda Davisa. Zachowane źró
dła nie są na tyle dokładne, aby uznać obydwóch 
za faktycznych odkrywców. Jednak z treści opu
blikowanego dużo później dziennika Roggeveena 
wynika, iż pojawienie się białych ludzi na wy
spie w 1722 roku nie wywołało paniki i przera
żenia wśród tubylców, lecz jedynie przyjazną cie
kawość i beztroskę. Czyżby tubylcy mieli już jakiś 
kontakt ze światem?

Kim byli pierwsi mieszkańcy Rapa Nui? Wy
spa nie jest pozostałością zaginionego kontynen
tu, stąd jej mieszkańcy musieli przybyć ze wscho
du (Ameryka Południowa) lub z zachodu (Poline
zja) i ją skolonizować. Dyskusje na ten temat to
czyły się w XIX i XX wieku wśród naukowców, pod
różników a nawet misjonarzy. Dominowała wów
czas teoria norweskiego badacza i podróżnika Tho- 
ra Heyerdahla, który zasiedlenie wyspy z Nowe
go Świata próbował udowodnić organizując słynną 
wyprawę z Peru na wyspy polinezyjskie na tra
twie „Kon-Tiki” w 1947 roku.

Jednak obecne badania archeologiczne, lin
gwistyczne oraz genetyczne wskazują na skoloni
zowanie Wyspy Wielkanocnej przez mieszkańców 
wschodniej Polinezji, za czym przemawia również 
tradycja ustna. Według legendy pierwszy król 
Hotu Matua („Płodny Ojciec”) przybył ze wscho
du wraz z grupą żeglarzy, dając początek dyna
stii królewskiej trwającej przez kolejne 57 poko
leń. Miało to miejsce ok. 450 r. n.e. i przez 13 stu
leci wyspa, pozbawiona kontaktów ze światem 
żyła swoim własnym rytmem, a jej mieszkańcy 
określali ją Te Pito O Te Henua co znaczy, „Pępek 
Świata”. W ciągu tych kilkunastu stuleci społecz
ność wyspy, która w momencie jej zasiedlenia po
siadała umiejętność obróbki kamienia, rozwinęła 
własną, niepowtarzalną kulturę, nadając swej 
sztuce niepowtarzalny styl. Najsłynniejszymi naj
bardziej zdumiewającym dokonaniem tej społecz
ności było wzniesienie setek gigantycznych ka
miennych posągów - moai - bez użycia metalowych 
narzędzi.

Prawdopodobnie ok. 1000 roku nastąpił 
szczyt możliwości artystycznych mieszkańców 

Rapa Nui. Ku czci bogów i przodków budowano 
kamienne świątynie ahu, mające kształt plat
formy o wys. do 7 m i dł. nawet do 150 m. Praw
dopodobnie dużo wcześniej pełniły one rolę 
cmentarzy. Na świątynnych platformach usta
wiano posągi moai, przedstawiające postaci na 
ogół męskie bez nóg, których podstawę stanowi 
linia bioder. Plecy posągów zdobiły ryte orna
menty geometryczne, a charakterystycznie nie
proporcjonalne duże, kwadratowe głowy posia
dały wydłużone małżowiny uszne. Większość 
posągów zwrócona była twarzą do wyspy kieru
jąc swój opiekuńczy wzrok na twórców. Po usta
wieniu ich na platformach, umieszczano oczy z 
białego koralowca i obsydianu, dzięki czemu 
nabierały one życia. Posągi wykuwane były w 
skale - miękkim tufie, którego pod dostatkiem 
było na wyspie. Powstawały w kamieniołomie 
na zboczu wulkanu Rano Raraku w pozycji le
żącej. Po nadaniu ostatecznego kształtu czyli 
ukończeniu detali twarzy i rąk posąg odbijano 
od skały i przygotowywano do transportu, wy
korzystując do tego celu pnie palm i liny z włó
kien drzew hou (odmiana hibiskusa). Głowy 
niektórych posągów zwieńczone są pukao - na
kryciem wykonanym z czerwonego wulkanicz
nego żużlu czyli skorii. Nakrycia te długo były 
zagadką dla Europejczyków. Prawdopodobnie 
symbolizują one popularne na wyspie uczesa
nie z długich włosów w formie wysokiego koka. 
Tajemnicą jednak pozostaje w jaki sposób te 
kilkutonowe pukao zakładano na czubek głowy 
posągów. Wysokość kamiennych postaci wynosi 
od 2 do 20 m, a przeciętny moai to 5-7 metrowy 
kolos ważący kilkadziesiąt ton. Największy z 
nich 250 tonowy El Gigante, mierzący 21 me
trów długości w dalszym ciągu spoczywa w 
miejscu jego powstania. Czas wykonania jed
nego posągu przy udziale kilkunastu kamienia
rzy wynosił od 12 do 15 miesięcy. Do naszych 
czasów zachowało się ok. tysiąca mniej lub bar
dziej zniszczonych kamiennych rzeźb. Kilkana
ście z nich można oglądać w muzeach, pozosta
łe stoją szeregiem na platformach lub leżąc 
chaotycznie na zboczach wulkanu Rano Rara
ku pilnie strzegąc tajemnic wyspy.

Największą zagadką jest fakt, iż krótko po 
pojawieniu się na wyspie Europejczyków posągi 
zostały powalone na ziemię, porzucone w nieła
dzie, a nawet niektóre celowo pozbawione głów. 
Taki obraz wyspy ujrzał kapitan James Cook, kie



dy pojawił się na wyspie w 50 lat po Roggeveenie. 
Zgodnie z tradycją ustną nastąpiło to w wyniku 
walk bratobójczych i międzyplemiennych pomię
dzy „długouchymi” a „krótkouchymi”. Ci drudzy 
zmuszeni do coraz cięższej pracy zbuntowali się 
przeciwko swoim królom i kapłanom. Wtedy to 
władza przeszła w ręce okrutnych wojowników i 
nastał „czas przewracania kamiennych figur”.

Około 1600 roku narodził się na Rapa Nui 
kult „Człowieka - Ptaka”. Symbolika ptaka nie 
była przypadkowa. Ptak - symbol wolności i bez
kresów - mógł w przeciwieństwie do mieszkań
ców wyspy w każdej chwili ją opuścić. Centrum 
kultu znajdowało się w świątyni na zboczu wul
kanu Rano Kau. Raz w roku z początkiem wio
sny najodważniejsi mężczyźni rywalizowali ze 
sobą o tytuł „Człowieka - Ptaka”. Ze stromych 
zboczy wyspy rzucali się w fale oceanu, aby na 
trzcinowych tratwach dotrzeć do samotnej ska
ły, gdzie rybitwy znosiły jaja. Ten, kto pierwszy 
zdobył i doniósł w całości ptasie jajo zostawał 
zwycięzcą. Golono mu głowę, ciało malowano 
czerwoną i czarną farbą, po czym Człowiek - 
Ptak pozostawał w odosobnieniu przez rok. Ten 
zwyczaj przetrwał w tradycji wyspy do poł. XIX 
wieku a symbolika z nim związana została 
utrwalona „na kamieniu” w postaci petroglifów 
i malunków naskalnych.

Nierozwiązaną do dziś tajemnicą Wyspy Wiel
kanocnej są i zapewne długo jeszcze będą drewnia
ne tabliczki z pismem rongo-rongo, co w powszech
nym tłumaczeniu oznaczało „mówiące drzewo”. 
Tabliczki te, mające kształt prostokąta o dł. do 50 
cm, o zaokrąglonych rogach pokryte są systemem 
znaków hieroglificznych, naniesionych w rzędach 
po obu stronach. Ostatni wyspiarze, znający tajem
nice zapisów zmarli w poł. XIX wieku. Dzięki rdzen
nemu mieszkańcowi Rapa Nui w 1870 roku udało 
się uchylić rąbka tajemnicy. Potrafił on wyrecyto
wać albo raczej odśpiewać teksty zawarte na ta
bliczkach lecz nie potrafił wyjaśnić znaczenia po
szczególnych znaków i zasad według których je uło
żono. Zgodnie z legendą tabliczki takie pojawiły się 
wraz z pierwszym królem Hotu Matu ’a, który przy
wiózł na wyspę ok. 60 takich obiektów, lecz kształ
tem zbliżonym bardziej do laski. Umiejętność pi
sania i odczytywania znana była tylko kapłanom i 
pieśniarzom. Zapis na tabliczkach jest niezwykle 
ciekawy i podobny do drogi jaką pokonywał oracz 
idący za pługiem. Znaki odczytuje się od dolnego 
rzędu z lewej do prawej strony, następnie tablicz
kę odwraca się do góry nogami i rozpoczyna znów 
od lewej do prawej i tak aż do ostatniego rzędu. 
Pismo rongo-rongo przetrwało tylko na Wyspie 
Wielkanocnej, chociaż jego charakter wskazuje na 
to, iż nie mogło tam powstać, choćby dlatego, iż hie-

Kamienne posągi na zboczu wulkanu Rano Raraku



Posągi stojące na kamiennej platformie ahu

roglificzne znaki wyobrażają rośliny i zwierzęta, 
które nigdy nie występowały na Rapa Nui.

Pojawienie się w 1722 roku na Wyspie Wiel
kanocnej Europejczyków nie wiedzieć czemu nie 
przyniosło szczęścia jej mieszkańcom. Wojny ple
mienne a być może także i katastrofa ekologiczna, 
były początkiem końca tej tajemniczej kultury. Nie
przychylny dla tubylców okazał się również okres 
XX wieku, kiedy to stali się celem piratów i han
dlarzy niewolników. Dzieła zniszczenia tajemniczej 
kultury dokończyli krzewiciele chrześcijaństwa.

W 1995 roku Wyspa Wielkanocna została 
wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury 

UNESCO. Dziś przyciąga swoim niespotykanym 
pięknem i tajemnicami, które na zawsze już zo
stały wpisane w jej historie.

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega 
w okresie kwiecień - czerwiec 2008 roku propo
nuje „podróż na Wyspę Wielkanocną”, którą 
można odbyć bez biletów lotniczych i paszpor
tu. Prezentacja wystawy była możliwa dzięki 
współpracy z Muzeum Etnograficznym w War
szawie, skąd pochodzą eksponaty i przepiękne, 
ogromne, barwne fotografie autorstwa Jacka 
Hermana-Iżyckiego. Zachęcam serdecznie do od
wiedzenia naszego muzeum!

JAN RAWSKI

JÓZEF RAWSKI W OBOZIE JENIECKIM

Całkiem niespodziewanie w dniu dzisiejszym 
(tj. 21.04. 2008 r.), szukając korespondencji ojca z 
obozu jenieckiego, natrafiłem na kopertę z różne
go rodzaju papierkami. Po jej otwarciu znalazłem 
jeden list pisany 14.07.1944 r. z Oflagu II D, na 
oryginalnym druku; dwa listy ojca pisane 3.07 i 
11.11.1945 r. do mamusi z obozu w Delmenhorst 
pod Bremen, po wyzwoleniu obozu; dwa listy od 

siostry zakonnej ze gromadzenia Zmartwychwsta
nia Pańskiego - Róży Borowskiej C.R. z Chicago 
w USA, z dnia z 16.06 i 25.08. 1941 r; Informację 
z Komendy Uzupełnień Nr. 1 do ojca w sprawie 
poszukiwanego znajomego z datą 31.08.1945 r. 
oraz różne, luźne zapiski ojca. Znalazłem też wy
cinki prasowe: dwa z Dziennika Żołnierza - 1 Dy
wizji Pancernej z dnia 17 i 19 maja 1945 r. i wyci-
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nek z Ilustrowanego Kuriera Codziennego nr 86, 
z dnia 28 marca 1939 r. z przepowiednią z roku 
1893, o przyszłych losach Świata pt. „Gdy czarny 
orzeł znak Krzyża splugawi”.

Po przeczytaniu listu od siostry zakonnej z 
Chicago zorientowałem się, że ojciec, aby nas w 
Generalnej Guberni jak najmniej obciążać, wysy
łał poprzez Czerwony Krzyż druki na paczki i do 
USA. W ten sposób nawiązał kontakt ze wspo
mnianą S. Różą. Jak pisze, bez tych specjalnych 
kartek na paczki, również poczta w Stanach Zjed
noczonych nie przyjmowała ich od nadawcy.

Jozef Jan

Gof. 362, Barak 2/5
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Szanowny Panie,

3. Róża, C. R.
7432 Talcott Ave.

Chicago, 111., U.3.A.
Dnia 25-VI11-1941 r.

Otrzymałam Jogo milą kartkę za którą też serdecznie dziękuję, 
Drógi Pan sprawił mi i nam wszystkim prawdziwa rados'ć ta małą kartecz
ką, tymi kilku braterskimi słowami, *

Cieszy mie i nas każda iz zdrowi jesteście Bracia Najdrożsi 1 
żyjecie, oczekując promienniejszych-dni. Bóg to sprawi iz spełnią aię 
Naszych Najdroższych Braci życzenia, miną dni smutne a radosne nastą
pię. Proszą tylko ufać Bogu i Jego Matce Najświętszej. My tu stalą 
modlimy się za Każdego Brata naszego i Jego rodziną całą, by kiedyś, 
gdy Bóg pozwoli, połączyli sią wc wspólnej radości.

Proszą nadsvła-ń kartki na żywność 1 ubrania pod adresem: 
Ppllsh Womąn2s_Ąllianco, 1509 n. Ashland Ave., Chicago, 111.. U.S.A. 
luodo mnie a postaramy sią spełnić Drogich Jeńców życzenia i tak, 
jak v/ poprzednich miesiącach, będziemy wysyłały Wam Drodzy Bracia 
paczki;.żywnośćlowe. i ubraniowe. Bez kartek Gard"
ód ?/as, jakie macie tam otrzymywać 1 nam tu przysyłać, nie możemy nic 
wysyłać. Poczta nie przyjmio, ______________ ______ ~ __

Pragniemy szczerze Najdroższym Naszym Braciom w obozach wysyłać 
paczki co miesiąc, przynosząc Im nieco radości. Również Ich rodzinom 
o ile^można wysyłamy ubrania żywność w małych dozwolonych pączkach. 
Bą&©., razem z mojemi Siostrami, oczekiwała na kartki na .zywnosą. 
Panie Związku Polek również bardzo'chętnie 1 radośnie wysyła Ją"paczki 

■"Jeńcom, ’ Prószą "tez i tom udawać się. Im toż przysyłać kartki. W 
tych dniach, już ogłosiły te Panie-, ze kilkanaście takich ”Request 
Cards", czyli kartek z pozwoleniem, otrzymały od Jońców i będą natych
miast paczki wysyłać.

Ponawiam serdeczne pozdrowienia Najdroższemu Bratu w Bogu. Nigdy 
nie zapomną o Nim razem ze wszystkieml Siostrami. Będziemy pamiętały 
w codziennych modlitwach o Nim i o Kężdym potrzebującym. Niech Bo'g 
i Matka Najświętsza będzie z Wami. Życząc zdrowia i szczęścia,

Kroslimy się z szacunkiem,

Siostry Zmartwychwstania Pańskiego

S. Róża Borowska, C. R.

i

Koperta i list pisany do ojca z obozu

Pobyt w niewoli niemieckiej i ewakuacja obo
zu przed Sowietami

Mjr Józef Rawski, dyrektor Zakładu Oczysz
czania Miasta Gdyni, w końcowych dniach sierp
nia 1939 r. został zmobilizowany i już w randze 
majora objął szefostwo uzbrojenia w sztabie Do
wództwa Lądowej Obrony Wybrzeża. Z chwilą wy
buchu wojny uczestniczył w walkach w obronie 
Gdyni i Płyty Oksywskiej. W dniu 19 września 
1939 r. o godz. 16.00, w Babim Dole na Oksywiu, 
w okolicy szpitala, dostał się do niewoli niemiec
kiej. Wcześniej, przed poddaniem się, miał rozmo
wę z pułkownikiem Dąbkiem, głównym dowodzą
cym, aby nie poddawał się Niemcom, a razem z 
nim popełnił samobójstwo. Kategorycznie sprze
ciwił się tej propozycji uzasadniając, że ma rodzi
nę, żonę i dzieci; nie dokona tego czynu i woli iść 
do niewoli, niezależnie od tego jaka ona będzie.

Po tej rozmowie faktycznie pułkownik od
dalił się w stronę zabudowań szpitala, przyłożył 
pistolet do skroni i zastrzelił się.

Noc z 19/20 września spędził, przewieziony 
wraz z kolegami z Babiego Dołu, autami ciężaro
wymi, na podwórzu więzienia w Wejcherowie. 
Następnego dnia przewieziono ich do stacji kole
jowej Bożpol, gdzie na peronie oczekiwali zała
dowania do pociągu. Kolejną noc spędzili w po
ciągu osobowym jadąc z Bożpola do Stargardu 
koło Szczecina. Tam, od 21 do 23 września, 
umieszczono ich przejściowo w dużych namiotach 
obozu jenieckiego Stalag w Stargardzie. Noc z 23/ 
24 września spędzili w pociągu, jadąc przez Szcze
cin do Prenclau. W Prenclau, na stacji kolejowej, 
w dniu 24 września spotkał się ojciec z gen. Bort- 
nowskim. Od 24 września 1939 r. do 23 lutego 
1941 r. przebywał w obozie jenieckim Oflag II A 
w Prenclau. W wolnym czasie jeńcy rozmyślali o 
losie jaki im zgotowała wojna, o rodzinach- mat
kach, żonach, dzieciach, dziewczynach. Tęskno
ta za domem przygniatała ich, często doprowa
dzając do apatii i depresji, gdyż zajęcia obozowe 
były niewystarczające na zabicie wolnego czasu. 
Zaczęto więc organizować się: miłośnicy przyro
dy zakładali na terenie obozowym grządki, a z 
uzyskanych od Niemców nasion roślin hodowali 
warzywa. Naukowcy zajęli się swoimi interesu
jącymi ich tematami, zaraz też znaleźli swoich 
zwolenników i prowadzili dysputy naukowe. Jako 
wojskowi i politycy prowadzili przede wszystkim 
rozmowy na temat przyczyn przegranej wojny. 
Przekazywali sobie relacje z walk kampanii wrze-
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śniowej i ostatnich chwili wolności. Prowadzili 
też szkolenia i naukę, o różnorakiej tematyce. 
Byli wśród nich przecież profesorowie wyższych 
uczelni, nauczyciele, artyści, ludzie kultury. Po
mału oswajali się i przyzwyczajali do warunków 
obozowych i klimatu jaki tam się wytworzył. Nie
którzy liczyli, że na pomoc walczącej Polce po
spieszą sprzymierzone Anglia i Francja; ale na 
próżno. Żyli mimo to nadzieją, że wojna przecież 
niedługo się skończy. Pilnie nasłuchiwali, komu
nikatów radiowych z frontu niemieckiego. Cięż
ko przeżywali pierwsze Święta Bożego Narodze
nia w 1939 r. z dala od domu i najbliższych. Wła
dze niemieckie, po interwencjach dowództwa obo
zu, zezwoliły na korespondencję z rodzinami do
piero na początku 1940 r. Od kwietnia zezwolo
no im na wysłanie miesięcznie 1 listu oraz 2 kar
tek, na specjalnym druku, oraz dwa blankiety na 
paczkę, początkowo o wadze 0,25 kg, potem do 3 
kg, a następnie od końca maja tego roku, do 5 kg 
w miesiącu. Blankiety te naklejało się na pacz
kę. Każdy z jeńców mógł skorzystać z przydzie
lonej ilości listów oraz kartek pocztowych, które 
podlegały cenzurze i wysłać je do dowolnej osoby 
w Generalnym Gubernatorstwie lub do innego 
kraju. Każdy list czy kartka wysyłane do adre
sata posiadały 2 strony odpowiednio poliniowa
ne. Pisało się drobnym pismem pomiędzy linij
kami. Jedna strona przeznaczona była dla 
nadawcy, a druga jako zwrotna, dla odbiorcy da
nego listu. Inne listy pisane z kraju a nie posia
dające obozowego ostemplowania, były automa
tycznie odrzucane.

Jeńcy, których rodziny zostały przez Sowie
tów wywiezione na Wschód, były aresztowane, 
lub przebywały w obozach, a oni nie mieli nikogo 
ze znajomych w GG, podawali swoje dane kole
gom, których rodziny czy znajomi mieszkali w Ge
neralnym Gubernatorstwie lub przez Czerwony 
Krzyż w innych krajach. Starali się w ten sposób 
organizować pomoc jeńcom, wysyłając paczki na 
otrzymane adresy, względnie podawali je innym. 
Ci, tworząc wspólnoty charytatywne, wspomagali 
paczkami w obozach jeńców (dowodem takiego 
postępowania jest załączony list od siostry za
konnej z USA).

24 lutego 1941 roku przeniesiono cały obóz 
oficerski do baraków w Neubrandenburg obóz 
Oflag II E., w pobliże obozu jeńców radzieckich. 
Warunki mieszkaniowe znacznie pogorszyły się, 
nie tylko z uwagi na zagęszczenie osób, ale także

Mjr Józef Rawski

ze względu na wyżywienie. Wpłynęło też źle na 
psychikę, ze względu na obecność w pobliżu jeń
ców radzieckich, których traktowano znacznie go
rzej niż polskich oficerów. W obozie tym przeby
wali do 23 stycznia 1944 roku, kiedy to przewie
ziono ich do baraków obozu Gros - Born - Rede- 
ritz Oflag II D w Westfalenhof. Tam przebywali 
do 28 stycznia 1945 r. Ratowały ich paczki żyw
nościowe przekazywane od czasu do czasu przez 
Duński Czerwony Krzyż oraz paczki od rodzin z 
kraju. Pamiętam, że jako 7 letni dzieciak nada
wałem je na poczcie w Tarnobrzegu. Z kolei sio
stra Anna przypomina sobie jak przed jakimiś 
świętem (Wielkanocy czy Bożego Narodzenia), 
mamusia przygotowywała paczkę dla tatusia. Za
stanawiały się, co posłać tatusiowi w ramach okre
ślonej wagi paczki, aby było pożywne, przydatne 
i nie codzienne. Postanowiły wysłać w puszce po 
ovomaltinie smalec wieprzowy, zmieszany ze 
skwarkami, a do środka siostra włożyła flaszecz- 
kę ze spirytusem i nakryła ją naparstkiem kra
wieckim. Zawartość zalały sporządzonym tłusz
czem. Po powrocie ojca z niewoli, zapytał kiedyś 
mamusię kto wpadł na pomysł wysłania mu w
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paczce zabroniony spirytus i do tego dodał napar
stek. Spirytus w ich warunkach był miłą, wielką 
niespodzianką. Otrzymanym spirytusem podzie
lił się z kolegami, właśnie pijąc tym naparstkiem. 
Każda paczka jaka przyszła do obozu, przy odbior
cy była otwierana i sprawdzana, a zabronione to
wary odbierane. Tym razem przeoczono. Jedna 
paczka z Czerwonego Krzyża rozprowadzana była 
pomiędzy kilku oficerów. Jakże rozmaicały one 
jednolitość codziennego wyżywienia, składające
go się rano z kawałka ciemnego chleba oraz wrząt
ku lub czarnej kawy zbożowej, w południe niby 
zupy z brukwi czy buraków względnie ziemnia
ków z kapustą lub jakąś kaszą, a na kolację zno
wu wrzątek z kawałkiem ciemnego chleba.

Z nadawanych komunikatów radiowych jeń
cy dowiadywali się o „planowym” wycofywaniu 
się wojsk niemieckich przed radzieckimi oraz po
stępem armii sprzymierzonych od południa. Za
stanawiali się, które wojska prędzej dotrą do Ber
lina i zakończą wojnę. Od wschodu zbliżał się wy
raźnie szybciej front wojsk radzieckich. Władze 
niemieckie postanowiły przenieść obóz w głąb 
Rzeszy. Przemarsz obozu opisał ojciec dzień po 
dniu w dzienniczku, który po wojnie przepisał na 

maszynie a ja przekazałem do Muzeum Histo
rycznego w Tarnobrzegu.

W jednym z ostatnich listów opisuje nastroje 
jakie panowały w obozie 9 lipca 1944 r. Oto jego 
fragment: „Wobec zbliżających się wypadków ze 
wschodu komunikacja z Wami wnet się przerwie. 
Na froncie wschodnim i północnym katastrofa. 
Spodziewamy się, że wkrótce walki obejmą tere
ny na południe od Polesia do Karpat, o ile nie doj
dzie do wcześniejszego porozumienia się z zacho
dem, gdyż w myśl twierdzeń ministra Goebbelsa 
- wojna z zachodem straciła już swój sens i rację 
bytu- bo tylko wychodzi na korzyść bolszewizmo- 
wi. Tak piszą oficjalnie dzienniki w Rzeszy. Jesz
cze możemy się doczekać tego, że zorganizowani 
tutaj w oddziały, (miliony naszych robotników i 
dziesiątki tysięcy oficerów) po dojściu porozumie
nia Rzeszy z aliantami - ruszymy na wschód. Nie 
jest to wykluczone, wobec postawy sowietów wo
bec naszych granic wschodnich i naszej niezawi
słości, niezależnie od ich aspiracji politycznych i 
terytorialnych w Europie środkowej i południowej. 
Nie będzie ładu i pokoju w świecie, dopóki bolsze- 
wizm nie zostanie rozbity. Takie uwagi nasuwa 
chwila bieżąca.”

ALEKSANDRA JANAS

OSTATNI MAZUR
Kilkanaście tygodni temu w księgarniach 

w całej Polsce pojawiła się książka, która zwłasz
cza w Tarnobrzegu, zrobiła prawdziwą furorę. 
Od dawna (czy raczej od zawsze) książki będą
ce pamiętnikami osób z tzw. wielkiego świata 
przyciągały, przyciągają i będą przyciągać uwa
gę czytelników. Ale publikacja o jakiej piszę 
zwróciła tu uwagę dlatego, że opowiada o lo
sach rodziny Tarnowskich w XX wieku. Co praw
da w głównej mierze odnosi się do losów linii z 
Rudnika, ale na kartach książki pojawia się też 
sporo postaci związanych z Dzikowem i Tarno
brzegiem, jak choćby hrabia Zdzisław Tarnow
ski, jego dzieci oraz wnukowie.

Autorem książki „Ostatni mazur” jest Andrew 
Tarnowski, jeden z wnuków Hieronima Tarnow
skiego, który z kolei był synem najsławniejszego z 

Leliwitów w XIX wieku, Stanisława, wybitnego 
uczonego, historyka literatury polskiej, profesora i 
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Swoją sagę Andrew Tarnowski opowiada tak, 
jakby nie był zaangażowany w sprawy rodziny, 
jakby był zupełnie obcym, obiektywnym, choć w 
gruncie rzeczy życzliwym reporterem. Trzeba 
przyznać, że nie było to łatwe nie tylko z racji wię
zów krwi łączących autora z większością bohate
rów jego książki. Trudność sprawiły mu także cza
sy, jakie opisał. Mamy tu bowiem i niełatwy, choć 
z pozoru wciąż jeszcze pełen blasku z przeszłości 
okres międzywojenny, dramatyczny, nasycony nie
wiarygodnymi wprost zmianami i przeżyciami 
czas II wojny światowej, ale też i niewiele bar
dziej trudne dla przedstawicieli „odwiecznej” ary
stokracji lata powojenne aż do kresu XX wieku.



Najważniejszymi bodaj postaciami książki są 
dzieci Hieronima Tarnowskiego - Stanisław (oj
ciec autora) i Zofia. Ich losy (a „przy okazji” dzieje 
innych krewnych tegoż rodzeństwa) są motywem 
przewodnim książki. Bez względu na rodzinne 
powiązania i sentymenty Andrew Tarnowski opi
suje swoich bliskich takich, jakimi byli - ze wszyst
kimi zaletami (których mieli naprawdę wiele), ale 
też i wadami, nawet tymi o charakterze intym
nym. Takie podejście dla samych Tarnowskich jest 
zapewne mocno ambarasujące, dla czytelników 
jednak stanowi swoisty „wabik”, przydając przy 
tym książce wiele autentyzmu i atrakcyjności.

To co dla mnie (i jak sądzę - dla większości 
czytelników) przebija przez karty książki to nie
zwykła zmienność losów bohaterów książki, 
zwłaszcza w okresie wojny. Pozbawieni swojej oj
czyzny, tułający się po Europie i Bliskim Wscho
dzie, niemal bez przysłowiowego grosza przy du
szy, zawsze znajdują jakieś wsparcie, prawdzi
wy uśmiech losu, który pozwala nie tylko wyjść 
z nieodwracalnej zdawałoby się opresji, ale 
wspiąć się natychmiast niemal na wyżyny świa
towego życia. Takie „huśtawki” i kontrasty cha-

^NDREW TARNOWSKI

OPOWIEŚĆ O WOJNIE NAMIĘTNOŚCI I STRACIE 

rakteryzująnie tylko losy bohaterów ale też i ich 
samych. Oto Staś Tarnowski, człowiek czerpiący 
pełnymi garściami z uroków życia (zwłaszcza in
tymnego), nie ukrywający swoich inklinacji do 
bardzo radosnego trybu egzystencji, jest jedno
cześnie znakomitym, bohaterskim polskim żoł
nierzem, brawurowo i z fantazją walczącym z 
wrogami Ojczyzny. Jego siostra Zofia, w trudnym 
okresie wojny, nie chce tylko własnego szczęścia 
czy zapewnienia sobie i najbliższym przyzwoitych 
warunków życia. Gdzie tylko może stara włączyć 
się jako Polka i kobieta do pracy na rzecz wal
czącej o wolność Polski, co wreszcie przynosi sku
tek, gdy z poruczenia samego generała Włady
sława Sikorskiego organizuje akcje charytatyw
ne pod znakiem Polskiego Czerwonego Krzyża.

Poprzez dramatyczne, chwalebne, a czasem 
i pikantne losy swoich bliskich Andrew Tarnow
ski opowiada w swojej znakomitej książce nie tyl
ko dzieje swojego rodu w XX wieku, ale także hi
storię Polski. Jest to o tyle istotne, że pierwsza 
wersja dzieła powstała w języku angielskim, więc 
dzięki temu czytelnicy z innych krajów mogą wie
le dowiedzieć się o jakże trudnym dla Polaków 
minionym stuleciu. To też jest wielkim walorem 
książki, podobnie jak sama jej konstrukcja i wart
ki, interesujący język wykładu.

Na koniec muszę wytknąć autorowi pewną 
nieścisłość, która - wobec mnogości przytoczonych 
przez niego wydarzeń nie jest szczególnie istotna, 
ale dla czytelników z Tarnobrzega jawi się jako 
zafałszowanie. Otóż Muzeum Historyczne m. Tar
nobrzega założył nie Jan „Głowa” Tarnowski, ale 
jego dyrektor Adam Wójcik, przy organizacyjnym 
wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega. 
Nieprawdziwa jest też informacja, że spichlerz w 
jakim znajduje się Muzeum pochodzi z XVII wie
ku, bo wzniesiono go w roku 1843.

Prawdą jest natomiast, że wspomniany Pan 
Jan Tarnowski, a także Pan Adam Tarnowski (brat 
autora książki) bardzo pomogli w tym, by do tar
nobrzeskiego Muzeum trafiły niektóre obrazy z ko
lekcji dzikowskiej. Dzięki ich życzliwości od 1992 
roku wszyscy mogą oglądać kilkadziesiąt obrazów 
jakie zdobiły niegdyś komnaty zamku w Dzikowie.

Te drobne w gruncie rzeczy nieścisłości nie 
zmieniają faktu, że „Ostatni mazur” to książka 
interesująca i potrzebna, znakomicie napisana, 
będąca swoistym dokumentem historycznym, a 
zarazem osobliwym uzupełnieniem dziejów Leli- 
witów Tarnowskich.
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DZIWNE „WYDARZENIE”

Większość narodów europejskich, zwłasz
cza tych mających za sobą wspaniałą, wielką 
historię, mimo różnych losów w poszczególnych 
okresach - dobrych czy złych - generalnie po
siada w swoich zasobach bogate zbiory pamią
tek, dzieł sztuki, czy przedmiotów - symboli 
własnej państwowości. Na tym tle Polska i Po
lacy przedstawiają się wyjątkowo mizernie. 
Zabory, powstania narodowe i dwie wojny świa
towe w XX wieku pozbawiły nas tej szczegól
nej tkanki przeszłości, której ranga, znaczenie 
i poziom artystyczny same świadczą o wielko
ści kraju i jego kultury, a jednocześnie dają 
powody do uzasadnionej dumy.

Kiedy po roku 1918 kształtowała się nie
podległa, odrodzona II Rzeczpospolita, jej rząd 
(niezależnie od niezwykle hojnych darów spo
łeczeństwa) - mimo niebywałych problemów, 
także finansowych - łożył niemałe kwoty na 
odnawianie najcenniejszych symboli naszej pań
stwowości z zamkami królewskimi w Krako
wie i Warszawie na czele. Niezależnie od tego 
ówczesne Państwo Polskie - wobec zniszczenia 
w końcu XVIII wieku przez Prusaków naszych 
insygniów królewskich - odkupiło za duże pie
niądze korony wykonane na koronację króla 
Augusta III i Marii Józefy, bo choć owa para 
monarsza zgoła nie zasługuje nawet na wspo
mnienie, przecież regalia owe to jedyne insy
gnia (poza średniowiecznym „Szczerbcem”) ja
kie były świadkami koronacji polskiego kró
la... Te nabytki to nie jedyne precjoza, jakie 
wtedy kupiono i jakimi dziś szczycą się czoło
we muzea polskie. Było ich znacznie, znacznie 
więcej. Oprócz nabywania tych cennych pamią
tek pamiętano wtedy także o zagrabionych 
przez zaborców dobrach kultury, więc gdy np. 
podpisywano z bolszewicką Rosją traktat po
kojowy w Rydze, jednym z ważniejszych jego 
punktów stał się zapis o konieczności zwrotu 
zagrabionych niegdyś polskich dóbr kultury. Na 
długiej ich liście znalazły się zarówno arrasy 
wawelskie, sławne archiwa i biblioteki, zbiory 

malarstwa, jak i... dzwony zabrane z wielu ko
ściołów z terenu dawnej Rzeczypospolitej.

Po kolejnym kataklizmie II wojny świato
wej, mimo nowego ustroju politycznego nie
chcianego przez Polaków, a narzuconego nam 
przez „braci Moskali”, mimo oficjalnej wrogo
ści władz PRL-u wobec dawnej Polski, państwo 
konsekwentnie odbudowywało liczne zabytki, 
jak nigdy dotąd powstawały kolejne muzea, 
usilnie starano się o powrót do kraju pamią
tek wywiezionych zarówno na zachód jak i na 
wschód. Gdy po latach starań i oczekiwań w 
1971 roku rozpoczęto odbudowę zamku królew
skiego w Warszawie, mimo finansowania jej 
wyłącznie ze społecznych datków ustalono, że 
zamiast zwyczajowych podarków, składanych 
polskim władzom przez wysokich rangą przed
stawicieli innych państw przybywających z 
oficjalną wizytą w Polsce, będą oni przywozić 
wskazane przez nas (!) dzieła sztuki i pamiąt
ki, jakie podczas dziejowych burz opuściły 
Polskę - zda się - na zawsze... W ten oryginal
ny a przemyślny sposób do odbudowywanego 
zamku warszawskiego trafiło m.in.: pięć arra
sów jagiellońskich, biurko króla Stanisława 
Leszczyńskiego, meble króla Stanisława Augu
sta, majolika z Delft, wiele portretów królów 
i ważnych osobistości dawnej Polski itp. Po
dobne działania podejmowano też i wcześniej 
np. w odniesieniu do Wawelu, dzięki czemu 
odzyskano m.in.: kolekcję arrasów, a także po
zyskano szereg arcydzieł złotnictwa tworzących 
dziś zasoby skarbca koronnego, chorągwie 
państwowe z czasów Zygmunta Augusta i Wła
dysława IV, kielichy fundowane przez Kazimie
rza Wielkiego, fragmenty zastawy stołowej Jana 
Kazimierza, miecze Zygmunta Starego i Stefa
na Batorego, tunikę i sandały koronacyjne Zyg
munta Augusta. Niezależnie od symboliczno- 
państwowej wymowy tych pamiątek, w więk
szości przypadków pozyskano do narodowych 
zbiorów wybitne dzieła sztuki, znacznie niwe
lując tym samym bolesne dysproporcje jakie w



tej materii zachodzą pomiędzy Polską a inny
mi krajami.

Ten niezwykle pożyteczny krąg działań zo
stał - nie wiedzieć czemu - przerwany od po
czątku istnienia tzw. III Rzeczypospolitej (nie 
wspominając już o - pożal się Boże - IV - tej!). 
Pod wpływem sił, które przejęły władzę w Pol
sce po roku 1989, nastała wszechogarniająca 
moda na rozmaitej maści kombatanctwo. Jak 
grzyby po deszczu - mimo kilkudziesięciu lat 
od zakończenia wojny i wbrew prawom biolo
gii - zaczęli ujawniać się kombatanci rzeczywi
ści i urojeni. Gdyby zajrzeć w metryki tych 
ostatnich nierzadko okazałoby się, że w roku 
1945 mieli po 8-10 lat. A do tej grupy doszlu- 
sowali szybko także „kombatanci” z kolejnych 
przełomów powojennych.

Nie neguję zasług kogokolwiek w odzy
skaniu przez Polskę niepodległości i wolności, 
ale wspomnianych „bohaterów” wydaje się co
kolwiek za dużo. Ci prawdziwi zachowują się 
najczęściej z pełnej powściągliwości godnością, 
ci „podkolorowani” mają zazwyczaj najwięcej 
do „gadania”, jak to ongiś bywało... W takich 
chwilach przypomina mi się sarkastyczna 
opinia marszałka Piłsudskiego, wypowiedzia
na przez Komendanta podczas jednego z ko
lejnych zjazdów legionistów. Patrząc na coraz 
bardziej rosnące liczbowo szeregi zjazdowiczów 
marszałek powiedział: „Gdybyż było ich tylu 
podczas wojny...!”.

Na fali tego trendu kilka lat temu powsta
ło Muzeum Powstania Warszawskiego, instytu
cja niewątpliwie potrzebna, choćby z racji swo
istej anatemy, jaką władze PRL-u rzuciły na 
bohaterów stolicy z 1944 roku. Decyzja o utwo
rzeniu tej placówki, w dużej mierze mająca 
charakter polityczny i populistyczny, została 
poparta odpowiednio dużymi środkami finanso
wymi, znalazła też sprawnych realizatorów 
umiejących połączyć tradycyjne muzealnictwo z 
najnowszymi trendami, w tym z wykorzysta
niem technik audiowizualnych. Nic dziwnego 
więc, że do MPW „walą tłumy” i będzie tak 
jeszcze przez parę dobrych lat aż do osiągnięcia 
swoistego przesytu (podobnie jak to było do 
niedawna w przypadku Panoramy Racławickiej 
we Wrocławiu). To co jednak mnie ostatnio 
zdumiało to wiadomość nadawana przez wszyst
kie możliwe media o nabyciu przez MPW „ko
lekcji powstańczej poczty” za kwotę blisko 

200.000 euro. Za 123 pojedyncze dokumenty (li
sty, kartki pocztowe i znaczki), zabrane zapew
ne z powstańczej Warszawy przez któregoś z 
hitlerowców, a teraz ujawnione przez jego spad
kobiercę, zapłacono iście astronomiczną sumę, 
rozgłaszając przy tym, iż mieliśmy niebywałe 
szczęście, że nikt nie przystąpił do licytacji (?!). 
Któżby jednak, poza Polakami, miał „chrapkę” 
na takie dziwo? Nie negując pewnej wartości 
kupionych w Niemczech pamiątek chcę powie
dzieć, że ich znaczenie nie pokrywa się z gło
szonymi w tej mierze opiniami. Krótkie infor
macje zawarte w nabytych listach typu „Stasiu, 
jestem zdrowy, odezwij się” nie wnoszą niczego 
do wiedzy o dramacie powstania, w jakikolwiek 
sposób nie zmieniają jego historii ani oceny. 
Wmawianie opinii publicznej, że nabycie tej 
osobliwej „kolekcji” to niebywały sukces, w któ
ry zaangażowały się banki, ministerstwa i służ
ba dyplomatyczna, jest - najdelikatniej mówiąc 
- nadużyciem. Wiadomo skądinąd, że decyzja o 
rozpoczęciu powstania była najbardziej drama
tycznym błędem popełnionym przez dowództwo 
AK, błędem który gen. Władysław Anders na
zwał „zbrodnią”, a który kosztował kilkaset ty
sięcy ofiar (w tym tzw. kwiat polskiej inteligen
cji), całkowite zniszczenie Warszawy i nieosza- 
cowane straty materialne 1000-letniego dorob
ku kulturowego Polaków). Nabywanie takich 
„kolekcji” za tego rodzaju kwoty jest nieporozu
mieniem w sytuacji, gdy nie sposób odzyskać 
naprawdę bezcennych pamiątek polskich jakie 
wciąż jeszcze krążą po świecie, a te które po
siadamy, nie są należycie konserwowane z bra
ku pieniędzy. Opisywana sytuacja dowodzi też 
(po raz nie wiadomo który), iż w dalszym ciągu 
państwo polskie nie ma żadnej sensownej poli
tyki kulturalnej, a na dodatek w zasadniczych 
kwestiach kieruje się wyłącznie racjami poli
tycznymi, nie zaś merytorycznymi. Szumne 
nabycie powstańczej „kolekcji” i towarzyszący 
temu „wydarzeniu” blichtr (policyjny konwój 
przywożący w nocy nabyte papiery w towarzy
stwie kamer telewizyjnych wszystkich stacji 
działających w Polsce) jest także tego dowodem. 
Trudno w tej sytuacji oprzeć się wrażeniu, że 
przed laty staraliśmy się gromadzić pamiątki 
będące dowodem wielkości i niezwykłych doko
nań dawnej Polski, a zarazem stanowiące wy
bitne dzieła sztuki, podczas gdy dziś „fascynu
jemy się”... no, właśnie -CZY M???



■■
GRZEGORZ LIPIEC

POTRZEBY I OCZEKIWANIA

Chcąc określić potrzeby i oczekiwania Tar
nobrzeskiego Stowarzyszenia Kulturalnego wzglę
dem Władz Miasta w zakresie kultury, należy 
wydać pobieżną opinię o kondycji tej dziedziny 
życia społecznego. Wbrew krążącym opiniom, 
uważamy, iż stan tarnobrzeskiej kultury nie jest 
zły. Na początek minusy: likwidacja Kina Wisła, 
nikłe zainteresowanie cyklicznymi formami tzw. 
wyższej kultury (kiepska frekwencja podczas 
spektakli Teatru Modulo), brak w programach na
uczania przedmiotu, który kształtowałby w mło
dzieży nawyki korzystania z oferty kulturalnej, 
proponowanej przez instytucje kulturalne oraz or
ganizacje pozarządowe (zajęcia z języka polskie
go są w tym zakresie niewystarczające). Plusy: 
bogaty kalendarz miejskich imprez kulturalnych 
(Drama Barbórkowa, Satyrblues, Stylowe Uderze
nie, Bartoszki Film Festival, Jarmark Domini
kański, Dni Tarnobrzega, Wygraj Sukces), uroz
maicony o przedsięwzięcia, organizowane przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną, Bibliotekę Pedago
giczną, Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, 
Środowiskowy Dom Kultury, Tarnobrzeski Dom 
Kultury (zespół FRAM, wernisaże, galerie). Nie
wątpliwie istnieje ogromne zapotrzebowanie na 
różnego rodzaju kulturalne wydarzenia, czego 
dowodzi wysoka frekwencja na Dramie Barbór
kowej, Jarmarku Dominikańskim, Satyrbluesie 
(organizator Stowarzyszenie OKO), Bartoszki 
Film Festival (międzynarodowy festiwal kina 
OFF-owego), koncerty muzyczne, a nawet autor
skie spotkania z pisarzami. Na członkostwie Pol
ski w Unii Europejskiej zyskują również anima
torzy kultury - patrz: remont Zamku Dzikowskie
go, zewnętrzne środki finansowe pozyskiwane 
przez TDK, międzynarodowe wymiany itp.

Jako, że lubimy się porównywać do najbliż
szych sąsiadów, popatrzmy ile wydawanych jest 
na kulturę pieniędzy z miejskiego budżetu w 
Mielcu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Mielec 
(działalność Samorządowego Centrum Kultury) 
- 4,512 min zł, Stalowa Wola (Miejski Dom Kul
tury, Spółdzielczy Dom Kultury, biblioteki, Mu

zeum Regionalne) - 7 min zł, a Tarnobrzeg ... 3,18 
min zł. W Mielcu, Stalowej Woli nierzadko są 
kolejki do kina, a w Tarnobrzegu kino „Wisła” 
przestało działać (częściowo jego rolę przejmuje 
Tarnobrzeski Dom Kultury. Obraz kultury w Tar
nobrzegu wydaje się zafałszowany, gdy widzimy 
go poprzez pryzmat tłumów na Barbórkowej Dra
mie Teatralnej, Wygraj Sukces, rzadkich spekta
klach teatralnych, czy Satyrbluesie.

Najważniejsze potrzeby, oczekiwania oraz 
spostrzeżenia:
- brak sceny oraz barierek zabezpieczających, któ

re należałyby do Urzędu Miasta (przykładowe 
wykorzystanie: kulturalne ożywienie placu Bar
tosza Głowackiego podczas sezonu wakacyjnego);

- słabe wykorzystanie placu Bartosza Głowackie
go, jako centralnego punktu miasta;

- szkolenia dla animatorów kultury oraz pomoc w 
aplikacji o zewnętrzne środki finansowe;

- kształcenie dzieci postawy prokulturalnej (jak 
najwcześniej);

- dalszy rozwój bazy kulturalnej Tarnobrzega (Za
mek w Dzikowie, okolice Zalewu Machowskie
go, lokalne instytucje kulturotwórcze);

- wydatki inwestycyjne (sprzęt filmowy, scenogra
fia, scena);

- szersza współpraca w zakresie kultury z Sando
mierzem oraz Baranowem Sandomierskim.

Konkludując: patrząc realnie na miejski bu
dżet należy postawić na działalność kulturo
twórczą, biorąc pod uwagę choćby względy pro
mocyjne (wiele polskich miast, dzięki przyja
znej polityce kulturalnej, wyrobiło sobie zna
czącą markę oraz wydatnie podniosło jakość 
życia swoich mieszkańców), które w przyszłości 
będą miały ogromne znaczenie dla Tarnobrze
ga. Za pozytywny trend uważamy rozpoczęcie 
dyskusji na temat lokalnej kultury. Warto jest 
rozmawiać o kulturze, a jest to cenniejsze i bar
dziej istotne od programowania działań kultu
rotwórczych, które są bardzo nieprzewidywalne 
a realny efekt jest wynikiem subiektywnego 
odbioru miejskiej społeczności.



ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

MAJÓWKA
Gdy miną śniegi i słoty, 
odejdzie wreszcie szarówka, 
zaświeci promyczek złoty 
na horyzoncie majówka!!!

Więc opuść bracie piernaty, 
pożegnaj szatę zimową.
Na słońcu wygrzejesz gnaty 
i będzie pięknie i zdrowo!

Wdziej lżejsze nieco ubranko, 
zabierz jakowąś wałówkę, 
kocyk na łąki trawkę 
i może jeszcze... żubrówkę?

Albo na przykład wino
i okulary pleksi,
Koniecznie miłą dziewczynę
- ma się rozumieć - sexy!!!

To wszystko będzie jak trzeba, 
lecz tylko fajnym dodatkiem, 
Bo kiedy w duszy brak nieba 
jest tylko kożucha kwiatkiem.

A tak w ogóle, Kochani, 
wiosna będzie cudowna, 
gdy każdy Pan, każda Pani, 
serce z nią swoje zapozna.

Bo jest nieważne czy zima 
czy lato w kwiecia kobiercu. 
Najgorsze gdy wiosny ni ma 
przez cały rok w naszym sercu...!

24



Na okładce: str. I. Fragment rynku - widok z wieży kościoła O O. Dominikanów 
na str. 4. Kamienne posągi na Wyspie Wielkanocnej
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