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I © DZIKOYIA

Dokładnie dziesięć lat temu, z racji zbliżających się wtedy kolejnych wyborów 
samorządowych, Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega ■ przygotowując listę własnych 
kandydatów - postanowiło wydać jednodniówkę nazwaną „DZIKOVIA”, która zapre
zentowałaby ich, a przy tym najważniejsze (zdaniem TPT) problemy do rozwiąza
nia w naszym mieście. Wybory okazały się dla Towarzystwa porażką, spowodowaną 
przede wszystkim ówczesną ordynacją wyborczą, która ewidentnie promowała kandy
datów dwóch najsilniejszych ugrupowań, a że wtedy były nimi AWS i SLD, więc one 
„zgarnęły” całą pulę. Ale z tych wyborów została „DZIKOVIA”, bo - jak się okazało 
- pismo zostało przyjęte przez Tarnobrzeżan z zainteresowaniem, wyrażającym się 
stałym już oczekiwaniem na kolejne numery.

Czytający te słowa mają w rękach już trzydziestą piątą edycję naszego kwartalnika. 
Gdyby nie trudności finansowe, jakie w międzyczasie dopadły także i TPT, zapewne tych 
numerów byłoby więcej, ale żyjemy w czasach gwałtownych zmian, którymi rządzi przede 
wszystkim pieniądz, więc kiedy go nie ma, to... wiemy wszyscy - chyba aż za dobrze.

Na szczęście trudny czas minął i „DZIKOVIA” mogła powrócić. Wydawana odtąd 
bez przeszkód, ukazuje się regularnie co ok.3 miesiące, co powoduje, że „pismo spo
łeczno-kulturalne” (jak brzmi jej podtytuł) jest de facto kwartalnikiem, jedynym jaki 
o takim profilu ukazuje się w Tarnobrzegu.

Od samego początku „DZIKOVIA” jest wydawana wyłącznie z środków wła
snych TPT, co sprawia, że nie jest zaśmiecana wszechobecnymi w mediach reklama
mi czy ogłoszeniami.

Do pewnego stopnia, od strony treściowej, jest też pismem niezależnym, choć tego 
faktu nie wykorzystuje z racji swoich podstawowych założeń programowych. Głoszą one 
chęć wydawania pisma pozytywnego w swoim ogólnym wydźwięku, z dbałością o stronę 
językową i z elegancką, choć skromną szatą graficzną. Zbyt wiele spotykamy w ostatnich 
latach agresji i taniej sensacji, niestety, także i w mediach, więc nasz kwartalnik - jeste
śmy o tym przekonani - nie powinien nawiązywać do tego „ducha” czasu.
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© DZIKOVIA
Zajmujemy się przede wszystkim sprawami Tarnobrzega, dlatego też w kolejnych 

numerach„DZIKOVII”dominują tematy związane z naszym miastem - jego tradycjami, 
historią i współczesnością. W zamieszczanych felietonach usiłujemy opisywać i tłumaczyć 
naszą zawiłą, czasem zbyt pokrętną rzeczywistość. Ale - jeśli nawet jest w tym trochę żółci 
- to raczej ze smutku i niezgody na głupotę, nieodpowiedzialność i niekompetencję tak 
obficie występujących na różnych szczeblach naszego polskiego życia publicznego.

Zajmując się przede wszystkim naszym tarnobrzeskim środowiskiem staramy się 
wyszukiwać to, co może wzbogacić to miasto, lub sprawić, że Tarnobrzeg może być mia
stem interesującym, przyjaznym zarówno dla swoich mieszkańców, jak i wędrowców, któ
rych szlaki zawiodą do tego grodu. Jedną z takich spraw poruszaliśmy od pierwszego 
numeru, bowiem jest ona jedną z największych szans rozwojowych i promocyjnych Tarno
brzega. Chodzi oczywiście o rewaloryzację zamku w Dzikowie, której pierwszy etap mamy 
już poza sobą. Cieszymy się niezmiernie, że - co prawda - do szczęśliwego końca tego pro
cesu jeszcze dcdeka droga, ale pozbawiona już pułapek i dramatycznie niebezpiecznych 
zakrętów, gwarantuje osiągnięcie w ciągu najbliższych 3 - 4 lat wyznaczonego celu.

Ten numer „DZIKOVII” wydawany w dziesiątą rocznicę pojawienia się pierwszego 
n umeru naszego kwartalnika, towarzyszy otwarciu odrestaurowanych i urządzonych piw
nic zam kowych. Ich udostępn ienie szerokiej PT. Publiczności oznacza, że po wielu latach 
zabiegów i starań, w niemałym stopniu także i naszych, zamek w Dzikowie wraca, na 
mapę kultury polskiej!!!

Prace przy budowie muru oporowego
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ALEKSANDRA JANAS

CASTRUM DZIKO YIENSIS REDIYIYUS!

U progu lata minął rok od rozpoczęcia prac 
remontowych zamku w Dzikowie. Moment ten 
poprzedziło wiele lat studiów i badań historii tego 
zabytku, prowadzonych przez dyrektora tarnobrze
skiego Muzeum dr Adama Wójcika, który prak
tycznie każdego dnia doglądał postępujących prac 
remontowych, wnosząc na bieżąco niezbędne ko
rekty i uzupełnienia; a także kilka miesięcy pracy 
nad inwentaryzacją architektoniczną, dokumen
tacją techniczną na remont i adaptację zamku, 
wykonaną przez krakowskie Przedsiębiorstwo 
Architektoniczne PAB Zbigniewa Jasaka, wresz
cie sporządzanie wniosku o środki na sfinansowa
nie naszych zamierzeń z funduszy unijnych. 
Wszystko to zakończyło się szczęśliwym finałem, 
dzięki czemu z początkiem wakacji 2007 roku zna

na tarnobrzeska Firma Budowlana „Skobud” mo
gła przystąpić do remontu.

Całe przedsięwzięcie nie należało do najłat
wiejszych, gdyż każde z zamkowych skrzydeł po
chodzi z innej epoki (stąd odmienne ich posado
wienie), zaś korpus główny został zbudowany bez 
fundamentów. Pierwszym zadaniem było więc 
podbicie (czyli podmurowanie) oryginalnych ław 
fundamentowych, by wyrównać poziom ich posa
dowienia, a w przypadku części północnej - zbu
dowanie fundamentów, których nie posiadała. 
Zwłaszcza ta ostatnia część była szczególnie trud
na do realizacji, gdyż należało ręcznie, z naj
większą precyzją i starannością wybrać całe masy 
ziemi spod zamku i stosując specjalne stalowe 
obudowy, odcinkami wylewać ściany nośne pod-

Prace przy fundamencie skrzydła zachodniego - czerwiec 2007 r.
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trzymujące nadziemną część budowli. Jeszcze na 
etapie projektowania rewaloryzacji zamkowych 
podziemi powstał istotny problem. Myśląc o udo
stępnieniu zwiedzającym piwnic znajdujących się 
pod najstarszym skrzydłem zamku zwrócono uwa
gę na to, że istniejąca stara klatka schodowa jest 
niewygodna i nie spełnia wymogów określonych 
dla obiektów użyteczności publicznej. Początko
wo myślano więc o budowie nowego zejścia do 
wspomnianych piwnic. Miało ono być ulokowane 
na zewnątrz, z poziomu dziedzińca, jednak po do
kładnym rozmierzeniu okazało się to niemożli
we. Taka klatka schodowa zajęłaby bowiem poło
wę dziedzińcowej płaszczyzny, co nie byłoby ani 
praktyczne ani estetyczne. Zwrócono w końcu 
uwagę na to, że do wykonania fundamentów dla 
korpusu głównego zamku trzeba spod budowli wy
dobyć ziemię, która potem musiałaby się tam zna
leźć z powrotem. Zdecydowano więc, że najlepiej 
będzie zasklepić zbudowane mury fundamento
we tworząc tym samym ciąg zupełnie nowych piw
nic, które połączą w całość wszystkie podziemne 
pomieszczenia, a przy tym staną się miejscem
funkcjonowania centrum przyszłego ruchu tury
stycznego z szatnią, toaletami, kasą biletową, 

sklepem z pamiątkami i wydawnictwami muze
alnymi, wreszcie z urokliwą, nastrojową kawia
renką. Zejście do piwnic postanowiono ulokować 
na parterze zamku poprzez budowę nowej, we
wnętrznej klatki schodowej. Powstała ona w miej
scu, gdzie przez poprzednich 60 lat funkcjonowa
ła toaleta męska.

Obok nowej klatki schodowej zbudowano też 
kanał dla zamontowania windy przeznaczonej dla 
osób niepełnosprawnych. Dzięki temu w przyszło
ści, gdy cały odrestaurowany i urządzony zamek 
zostanie udostępniony do zwiedzania, bez prze
szkód będą mogli podziwiać go także ludzie star
si i poszkodowani przez los.

Prace przy podbijaniu starych i budowie no
wych fundamentów trwały kilka miesięcy. Rów
nolegle do nich, od strony północnej przy obydwu 
narożnikach zamku, budowlę umacniano potężną 
konstrukcją żelbetową, zapobiegającą obsuwaniu 
się skarpy. Ze względu bezpieczeństwa było to 
sprawą najpilniejszą, bo skarpa ta już zaczęła 
wykazywać pęknięcia i pierwsze ruchy. Teraz po
tężne mury oporowe, na których oparto nowe, nie-
zwykle efektownie wyglądające schody wachlarzo
we, eliminują niebezpieczeństwa konstrukcyjne.
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Budowa ściany oporowej - lipiec 2007



Budowa ściany oporowej przy narożniku północno-zachodnim - lipiec 2007 r.

Razem z podjętymi robotami budowlanymi 
do zamkowych podziemi wprowadzono komplet 
nowoczesnych instalacji niezbędnych do prawidło
wego funkcjonowania muzeum. Zainstalowano 
zatem nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, cen
tralnego ogrzewania z nowoczesną wymiennikow- 
nią, a także instalacje przeciwpożarową i przeciw- 
włamaniową. Uporządkowano też system odpro
wadzania wód opadowych, budując cały zestaw 
studzienek wspomaganych automatyczną apara
turą kontrolującą. Dzięki takiemu „uzbrojeniu” 
zamek dzikowski będzie spełniał wszystkie wymo
gi techniczne i bezpieczeństwa, określone odpo
wiednimi aktami prawnymi dla obiektów użytku 
publicznego, w tym także muzeów.

Przez kilka ostatnich miesięcy, po zakończe
niu właściwych prac budowlanych i instalacyj
nych, trwały roboty wykończeniowe, również 
skomplikowane i nieraz bardzo trudne z uwagi 
na fakt, iż zamek nie jest budynkiem typowym. 
Każda jego część i każde wnętrze wymagło więc 
indywidualnego podejścia, specyficznych materia
łów, także reagowania na niespodzianki, jakie 
pojawiały się w każdej niemal chwili. Nie inaczej 
było również w Dzikowie.

Najpierw należało odczyścić ściany w ciągu 
najstarszych piwnic, jakie znajdują się pod skrzy
dłem zachodnim. Wbrew pozorom nie było to ta
kie proste. Na sklepieniach pozostawała pierwot
na warstwa zaprawy wapiennej sprzed... 500 lat, 
powstała na skutek przecieku pomiędzy układa
nymi wtedy na drewnianych krężynach cegłami i 
mocno przybrudzona kurzem, jaki nawarstwiał 
się przez kilka wieków. Niezależnie od tego naj
pierw trzeba było skuć „barankowy” tynk, jakim 
bezsensownie i nielegalnie, pokryła piwnice szko
ła rolnicza kilkanaście lat temu. Po skuciu tych 
tynków i zapraw należało oczyścić każdą cegłę, 
uzupełnić spoiny, wreszcie zaimpregnować, 
oczyszczone już ściany, specjalnym środkiem kon
serwującym.

Równolegle do czyszczenia wątków ceglanych 
odsłonięto, częściowo zamurowane i zasypane ka
nały wentylacyjne wraz z wieńczącymi je okien
kami. Od wewnątrz zamontowano w nich dębowe 
okiennice, od zewnątrz piękne obramienia kamien
ne, nawiązujące kształtem do średniowiecznej ka
mień iarki okiennej.

Przy okazji prac przy piwnicznych ścianach 
montowano w nich instalację elektryczną, by od-
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nawianym wnętrzom zapewnić odpowiednie 
oświetlenie. W tym samym okresie ocieplano po
wierzchnie podłogowe, układano na nich instala
cję grzewczą, by „przykryć” ją potem warstwą 
cegły klinkierowej, a w niektórych wnętrzach 
płytkami ceramicznymi.

Podczas opisywanej grupy robót natrafiono 
na kilka interesujących znalezisk. W najstar
szej, a zarazem największej komorze (mieszczą
cej się pod zamkową kaplicą), na obydwu ścia
nach szczytowych odsłonięto wątek kamienny, 
najwyraźniej będący reliktem jakiejś wcześniej
szej budowli. Ze względu na rodzaj budulca nie
możliwe jest, precyzyjne określenie czasu w jakim 
go wykonano, niemniej - można przyjąć, że są 
to fragmenty budynku pochodzącego z co naj
mniej XIV wieku. Być może, zaplanowane na 
rok przyszły badania archeologiczne terenu 
zamkowego pozwolą na zdobycie jakichś nowych 
na ten temat informacji.

W tej samej komorze piwnicznej, po skuciu 
tynków i odczyszczeniu ceglanego muru uwidocz
niły się czarne cegły, tzw. zendrówki, układane 
w okresie średniowiecza dla swoistej ozdoby. Na
tomiast przy zdejmowaniu warstw ziemi, niezbęd

nym do wykonania ogrzewania i ułożenia posadz
ki, przy ścianie kończącej pierwotny dwór wieżo
wy natrafiono na dobrze zachowany fundament 
średniowieczny, co jest, wielką rzadkością.

Jeszcze większego odkrycia dokonano w ko-

łużeniem piwnic średniowiecznego dworu wieżo
wego. Skręcająca w prawo prawa ściana tych ko
mór po odczyszczeniu okazała się doskonale za
chowanym fragmentem bastei, którą - w związku z 
gwałtownym rozwojem artylerii - wzniesiono przy 
północno-zachodnim narożniku średniowiecznego 
dworu w XVI wieku. Gdy sto lat później do istnie
jącego budynku dostawiano obecny korpus głów
ny zamku, część bastei (tę zachowaną i teraz od
słoniętą) wykorzystano jako podbudowę sklepie
nia dwóch kolejnych komór piwnicznych.

Ale - jak się okazało - to nie był jeszcze ko
niec niespodzianek. Pogłębiając niską piwnicę po
chodzącą z XVII wieku (usytuowaną pomiędzy opi
sanym ciągiem piwnicznym, a nowymi piwnica
mi zbudowanymi obecnie) natrafiono na zakopa
ne w ziemi dwti dobrze zachowane nadproża por
talowe. Każde z nich jest inne, choć obydwa od
kute w wapieniu szydłowieckim. Rodzaj dekora

Zamoutowana balustrada na murze oporowym - lipiec 2008 r.



cji wykazuje cechy manierystyczne; można je da
tować na I połowę XVII wieku. Są to więc frag
menty portali pochodzących z czasów rozbudowy 
dzikowskiego fortalicjum, jaka miała miejsce po 
roku 1637. Jeden z odkrytych portali jest szcze
gólnie piękny, a jego dekoracja niezwykle wysu
blimowana i oryginalna. Portal ten mógłby zdo
bić nie tylko wnętrza każdej rezydencji możno- 
władczej, ale także królewskiej. Obydwa odkryte 
portale są starannie odczyszczone i wyekspono
wane w piwnicach na wystawie poświęconej dzie
jom zamku w Dzikowie (w przyszłości chcefny pod
dać je starannej konserwacji).

Bardzo istotną grupą prac były zabezpiecze
nia skarpy od strony północnej. Sam zamek usy
tuowany jest, na brzegu dawnego starorzecza wi
ślanego. Kiedy pod koniec XVIII wieku burzono 
dawne fortyfikacje i plantowano teren otaczający 
rezydencję, by urządzić tutaj park krajobrazowy, 
do elewacji północnej „dostawiono” na osi na kil
ku filarach taras widokowy, na który wchodziło 
się z dwóch środkowych komnat (na ich miejscu 
mamy teraz wnętrze Sali Sejmowej). By taras 
ten zbudować, usypano sztuczną skarpę z „pła
skowyżem” o niewielkich wymiarach. Przebudo
wując zamek w roku 1834 La.nci przerobił wspo
mniany taras na potężny ryzalit, w którym na 
piętrze znalazło się wnętrze Sali Sejmowej prze
niesione” na poziom parteru po pożarze w grud
niu 1927 roku). Owe zmiany nie powiększyły 
skarpy ani jej górnej powierzchni. Kilkanaście 
miesięcy temu skarpa zaczęła się niebezpiecznie 
obsuwać, zagrażając tym samym budowli zam
kowej. W ramach prowadzonych prac należało 
więc skarpę umocnić i „rozbudować”. Wykorzy
stując ziemię wydobytą spod centralnej części 
zamku stworzono więc nowy nasyp o znacznie 
obszerniejszych gabarytach, całość umacniając 
przy tym potężnymi konstrukcjami żelbetowymi. 
Schody i balustrada są zarówno częścią konstruk
cji zabezpieczającej zamek przed niebezpieczeń
stwem osuwania się, jak i umożliwiającym wy
godne zejście na patio widokowe.

Co do wystaw, udostępnionych 24 sierpnia 
podczas uroczystego otwarcia piwnic zamkowych, 
to złożyły się na nie starannie wykonane makie
ty architektoniczne, przedstawiające dzikowską 
rezydencję w różnych okresach jej dziejów. Poja
wił się zatem dwór wieżowy, jaki w XV wieku 
stanął nad brzegiem Wisły, a który - jak się oka
zało - stanowił zalążek obecnego zamku. Dalej 

zwiedzający będą mogli zobaczyć zamek baroko
wy z końca XVIII stulecia, kiedy to do dwóch 
wcześniejszych części budowli pochodzących 
z XV i XVII wieku dobudowano obecne skrzydło 
wschodnie. Następną jest makieta zamku dobrze 
znanego z licznych fotografii wykonanych przed 
pożarem z 1927 roku. Rezydencja Tarnowskich 
przebudowana po powstaniu listopadowym, nie
znacznie zmodyfikowana z początkiem XX wieku 
miała wygląd stylistycznie nawiązujący do neo- 
gotyku angielskiego. Cykl makiet zamku kończy 
model przedstawiający go takim, jakim znamy go 
już wszyscy - zamek odbudowany po wspomnia
nym pożarze przez Wacława Krzyżanowskiego.

Oprócz wymienionych modeli na wystawie 
umieszczono też i inne, wyobrażające zamek, ja
kiego... nie było! Jak się okazuje - w XIX i XX 
wieku architekci projektowali też inne wersje 
dzikowskiej rezydencji, które nigdy nie zostały 
zrealizowane. Z zachowanych przekazów archi
walnych znamy trzy takie wersje i wszystkie 
trzy są zaprezentowane na stałej wystawie. Są 
to projekty zamku sporządzone przez F.M.Lan- 
ciego z lat 30-t.ych XIX wieku, projekt S.Przy- 
bysławskiego z lat 80-tych tegoż stulecia oraz 
wiedeńskiej firmy architektonicznej Fellner 
i Hellmer przygotowany przed I wojną światową. 
Opisane makiety uzupełniają dwie dioramy 
przedstawiające zespół zamkowy z XVIII 
i I połowy XIX wieku. Na pierwszej oglądający 
mogą zobaczyć m.in. fortyfikacje, jakie niegdyś 
otaczały zamek, na drugiej zaś park krajobra
zowy, jaki urządzono wokół rezydencji po jej 
przebudowie w roku 1834. W tej samej komorze 
są też umieszczone dwa odnalezione podczas prac 
remontowych wspomniane nadproża kamiennych 
portali z I połowy XVII wieku.

Kolejna wystawa prezentuje liczne zabytki 
archeologiczne, jakie odnaleziono na terenie Tar
nobrzega i samego zamku dzikowskiego. Wśród 
nich znaczącą część stanowi ceramika miechociń- 
ska, swoisty „znak firmowy” naszego miasta i re
gionu z XVI - XVIII wieku.

W tej części piwnic, która powstała obecnie 
(zanim znajdzie się tu docelowe centrum obsługi 
ruchu turystycznego), Muzeum zamierza prezen
tować wystawy czasowe, tutaj także będą odby
wać się Czwartkowe Wieczory Zamkowe. Naj
bliższa wystawa poświęcona 90-tej rocznicy od
zyskania przez Polskę niepodległości zostanie 
otwarta 11 listopada b.r.
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GRÓB WOJOWNIKA

Podczas prac remontowo-konserwatorskich 
prowadzonych na zamku w Dzikowie odkryto 
grób ciałopalny kultury przeworskiej, z okresu 
wpływów rzymskich (II wiek n.e.). Pochowany 
w nim został wojownik konny. Kości (zachowały 
się niewielkie fragmenty czaszki) złożone były 
w urnie, którą stanowiło gliniane, ręcznie lepio
ne naczynie wazowate o ostrym załomie w górnej 
części brzuśca i czarnych, silnie wyświeconych 
powierzchniach, bardzo starannie wykonane. 
W urnie znajdowało się również wyposażenie gro
bowe spalone na stosie. Były to: obosieczny miecz 
żelazny, dwa groty żelazne broni drzewcowej, frag
menty 2 ostróg krzesełkowatych żelazno-brązo- 
wych, siekierka żelazna, fragmenty umba, brązo
wy dzwoneczek oraz przedmioty tak przepalone 
i skorodowane, ze trudne do identyfikacji. Broń 
była jeszcze rytualnie zgięta. Całość przykryta była 
misą z cienkiej blachy brązowej, import z Italii lub 
prowincji rzymskich.

Okres wpływów rzymskich z którego pocho
dzi znalezisko należy do najbardziej interesują
cych w dziejach ziem polskich. Obejmował pra
wie cztery wieki. Wtedy to na mapie Europy za
szły bardzo znaczące zmiany polityczne. Przyczy
niły się do nich zwycięskie walki i podboje doko
nane za cesarza Oktawiana Augusta. W ich wyni
ku w I wieku północna granica państwa rzymskie
go przebiegała na całej długości środkowego Du
naju i częściowo Renu, stając się granicą dwu stref 
kulturowych - śródziemnomorskiej i Barbaricum. 
Napór Imperium rzymskiego, jak i ludów germań
skich, przyczynił się do załamania potęgi politycz
nej Celtów i ograniczenia ich gospodarki.

W następnym stuleciu, za panowania Mar
ka Aureliusza,w wyniku t.zw. wojen markomań- 
skich, wojska rzymskie opanowały południowo - 
zachodni obszar dzisiejszej Słowacji i południowe 
Morawy. Spowodowało to znaczne zbliżenie gra
nic Imperium do ziem polskich. Wywarło to ogrom
ny i różnorodny wpływ na życie ludów osiadłych 
na północ od nich.

Ekspansja Imperium, tak charakterystycz
na dla całych dziejów cesarstwa, zaczęła się już 
w schyłkowym dziesięcioleciu Republiki Rzym
skiej. Imponująca kultura Cesarstwa i jego bogac
two miało wpływ na wszystkie formy życia: kultu
rę materialną, życie duchowe i społeczne tak ziem 
podbitych jak i sąsiadujących z nimi.

W tym też czasie na terenie ziem polskich, 
które po upadku kultury łużyckiej przeżywały bar
dzo głęboki kryzys, zaczęło stabilizować się osad
nictwo, rozwijać rolnictwo i hodowla. Ale szczegól
ne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, które 
zadecydowało o losach ludów tu zamieszkujących, 
było upowszechnienie pozyskiwania żelaza z rud 
miejscowych, i wykonywania z niego wysokiej ja
kości przedmiotów codziennego użytku a przede 
wszystkim broni. Produkcja żelaza na obszarach 
barbarzyńskich charakteryzowała się tym, że obok 
lokalnych warsztatów istniało kilka potężnych 
centrów produkcyjnych na naszych ziemiach. Były 
to centra w Górach Świętokrzyskich i na zachód-
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nim Mazowszu. To ostatnie było drugim co do wiel
kości w Europie a jego odkrycie stało się sen
sacją w powojennej polskiej archeologii.

Centrum świętokrzyskie bazowało na dosko
nałych rudach hematytowych, natomiast mazo
wieckie wykorzystywało miejscowe rudy darnio
we. Powstanie tych ośrodków było prawdopodob
nie zainicjowane względami politycznymi jako re
akcja na ukształtowanie się wielkich i chłonnych 
rynków zbytu w strefie konfrontacji między ludź
mi wolnymi a Rzymem. Świetna broń, produko
wana m.in. nad Wisłą, pozwoliła powstrzymać 
zapędy Rzymu a później torować sobie drogę w głąb 
imperium. Można powiedzieć, źe barbarzyńskie 
hutnictwo zmieniło losy Europy.

Mówiąc o ówczesnej gospodarce nie można 
pominąć wapiennictwa, którego bazą surowcową 
były lokalne złoża margla łąkowego. Wapno, oprócz 
szerokiego zastosowania, służyło także jako top
nik przy wytapianiu żelaza. Ważnym rzemiosłem 
było również bursztyniarstwo, a wyroby z bursz
tynu były bardzo cenione przez Rzymian. Niekie
dy cena za niewielką wykonaną z niego figurkę 
była wyższa niż za młodego, zdrowego niewolni
ka. Bursztyn był także jedynym surowcem pocho
dzącym z naszych ziem, któremu poświęcono dużo 
uwagi w literaturze antycznej m.in. Pliniusz.

Wracając do wpływu jakie Imperium wywar
ło na nasze ziemie należy zauważyć, że mamy 
w tym wypadku do czynienia z podbojem kulturo
wym, ponieważ nawet w okresie największego roz
kwitu Cesarstwa (1 poł. II w.n.e.) żadna z ziem 
polskich nie została podbita zbrojnie i nigdy nie 

weszła w jego granice. Być może przeszkodziła 
temu śmierć cezara, bo kampania mająca na celu 
przekroczenie Karpat była przygotowana.

Coraz częściej zaczęły tu napływać impor
ty z Italii środkowej, a później także z prowincji 
rzymskich w Panonii, Galii czy Nadrenii. Oprócz 
przedmiotów luksusowych jak srebrne, brązowe, 
szklane czy ceramiczne (terra sigillata) naczy
nia, broń i ozdoby, występowała znaczna ilość 
monet, najczęściej srebrnych, rzadziej miedzia
nych. Ich ilość przekraczała znacznie ramy wy
miany. Świadczy to o tym, że traktowano je nie 
tylko jako kruszec ale jako miernik wartości, Były 
świadectwem rozwijającej się wymiany handlo
wej, na którą miały wpływ zainteresowania rzym
skich sfer gospodarczych atrakcyjnym tańszym 
towarem sprowadzanym z północy. Posiadanie 
cennych przedmiotów nobilitowało i wyróżniało 
ich posiadaczy wśród masy współplemieńców. Co 
prawda, nie wszystkie znalazły się tu za sprawą 
handlu, duża ich część to lupy wojenne. W tym 
też czasie w ówczesnym społeczeństwie coraz bar
dziej znaczącą rolę zaczynają odgrywać wojowni
cy. Stali się warstwą, która wyraźniej dochodziła 
do znaczenia i władzy. Znaczna ilość broni znaj
dowana na cmentarzyskach świadczy o dużym 
znaczeniu wojny w życiu ówczesnych społe
czeństw i jej roli w zdobywaniu bogactwa i zna
czenia. Jednak z analizy znaczenia grobu wyni
ka, że i ta grupa nie tworzyła jednolitej warstwy 
społecznej. Na pierwszy plan wysuwają się wo
jownicy konni; ich groby w pewien sposób wyróż
niają się bogactwem wyposażenia.

Q
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BARTOSZKI PO RAZ CZWARTY ...

Zakończył się kolejny festiwal kina offowego 
w Tarnobrzegu. Przez trzy dni Tarnobrzeski Dom 
Kultury odwiedziło prawie 300 osób. Tegoroczne 
Bartoszki były szczególne, ponieważ po raz pierw
szy nagroda główna została podzielona na pół. 
Wygrały dwie animacje, odbyła się ogólnopolska 
premiera filmu „Jurna”, po raz pierwszy zaprezen
towano offowy horror „Złe mięso” (reż. Don Ba- 
stek z Warszawy) oraz stworzono Tarnobrzeski 
Klub Filmowy (pomysł Kuby Palacza).

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem festi
walu, Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Kulturalne 
zorganizowało serie pokazów specjalnych, odwie
dzając kolejno: Sandomierz (2.08, Plac Poniatow
skiego 3, współorganizator: Fundacja Kultury 
Ziemi Sandomierskiej), Stalowa Wola (6.08, ogró

dek Galerii TŁO, współorganizator: Miejski Dom 
Kultury), Baranów Sandomierski (14.08, miejsce: 
Rynek; Urząd Miasta i Gminy Baranów Sando
mierski), Nowej Dębie (19.08) oraz w Tarnobrze
gu (20.08, Plac Antoniego Surowieckiego).

Dodatkową atrakcją stały się warsztaty fil
mowe prowadzone przez Kubę Palacza, twórcę 
Orange Film Factor Festiwal w Krakowie, w któ
rych uczestniczyła spora grupa młodzieży. Ucząc 
się zachowania przed kamerą, poznając tajniki 
sztuki filmowej, nakręcono krótką etiudę, która 
zaprezentowana została podczas ostatniego dnia 
festiwalu. W ten sposób zainaugurowano działal
ność Tarnobrzeskiego Klubu Filmowego.

Jury w składzie Marta Terlecka (dyrektor 
Festiwalu Młodego Kina SKOFFKA 5 w War-

Tornasz Pawlak nagrodzony za najlepszy film
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Uczestn icy, organizatorzy oraz jury Festiwalu

szawie, koordynator i współtwórca telewizji fe
stiwalowej na festiwalu Era Nowe Horyzonty we 
Wrocławiu w latach 2005-2006), Jarosław Bana
szek (absolwent filmoznawstwa na Uniwersyte
cie Jagiellońskim i reżyserii filmowej na Wydzia
le Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uni
wersytetu Śląskiego w Katowicach, autor scena
riusza i reżyser filmu krótkometrażowego „Tele
wizja miłość”, który otrzymał nagrodę na festi
walu „Młodzi i film” w Koszalinie w 2005 r., 
współautor wraz z Tomaszem Szafrańskim sce
nariuszy: „Bez grawitacji”, „Cudowna melina” na 
podstawie powieści Kazimierza Orłosia, „Staw
ki większej niż życie” oraz „Pożegnania z Bab
cią”) oraz Bogusław Kudłek (absolwent PWST 
w Krakowie, zagrał w wielu filmach, ale najbar
dziej jest znany z roli Andrzeja w „Egzaminie 
z życia” oraz Jonasza w „Fali Zbrodni”, aktor kie
leckiego Teatru im. Stefana Żeromskiego) nagro
dziło następujące produkcje:

Najlepszy film
Drzewo, reż. Michał Mróz

Ostatnia podróż profesora Igreka, 
reż. Tomasz Pawlak

Nagroda Specjalna
Dla Ciebie i ognia, 

reż. Mateusz Jemioł, 
Tomasz Zasada

Najlepsza reżyseria 
Bez wizy, reż. Bartosz Paduch 

Najlepsze zdjęcia
Dla Ciebie i ognia, zdjęcia Tomasz Zasada 

Najlepszy aktor
Krzysztof Czeczot, Za horyzont

Najlepsza aktorka 
Joanna Janiszewska, Za horyzont 

oraz wyróżnienia:
- Czego nikt nie wie, reż. Maciej Prykowski

- Radioakcja, reż. Tomasz Jurkiewicz
- Galeria. Ady, reż. Uładzimir Kolas z Białosi
- Za horyzont, reż. Kuba Czekaj (za zdjęcia) 

Nagrodę publiczności otrzymał film Dla Cie
bie i ognia, w reżyserii Mateusza Jemioła, Toma
sza Zasady. W tym miejscu chciałbym w imieniu 
organizatorów podziękować Prezydentowi Miasta 
za okazane wsparcie, jak i wszystkim sponsorom, 
osobom prywatnym oraz patronom medialnym 
czwartego Bartoszki. Film Festiwal.
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„BARTOSZKI FILM FESTIYAL” - HISTORIA

Pomysł zorganizowania festiwalu filmów nie
zależnych w Tarnobrzegu narodził się w głowach 
młodych jego mieszkańców. Postanowiliśmy sami 
zainicjować pewne trendy w kulturowym życiu 
Tarnobrzega. I właśnie festiwal zjednoczył nas 
w jednej organizacji, czyli Tarnobrzeskim Stowa
rzyszeniu Kulturalnym. Wzięliśmy na siebie głów
ny ciężar organizacji festiwalu filmowego, otacza
jąc się ludźmi, którzy chcą nam pomagać w tym 
przedsięwzięciu. Cztery lata to wbrew pozorom 
długi okres czasu, dlatego też warto jest przyjrzeć 
się całej historii Bartoszków.

Pierwsza edycja Bartoszków miała miejsce 
23-24 września 2005 roku. Odbyła się pod nazwą 
Tarnobrzeski Festiwal Filmów Niezależnych, któ
rego współorganizatorami byli: Prezydent Miasta 
Tarnobrzega oraz Tarnobrzeski Dom Kultury (tak 
jak wszystkich następnych edycji). Dziewiętnaście 
amatorskich filmów oceniało Jury w składzie: Ewa 
Szykulska („gwiazda” festiwalu), dr. Elżbieta Wią- 
cek (wykładowca filmoznawstwa na Uniwersyte
cie Jagiellońskim) oraz filmowiec niezależny, czło
nek Forum Niezależnych Twórców Filmowych - 
Janusz Popławski.

Nagrodzeni: Grand Prix: Rudaki: reż: Grze
gorz Prokopiuk; I Miejsce - Siedem grzechów po- 
pcooltury: reż: Bort.nowski&Nowakowski; II Miej
sce - Marco P. i złodzieje rowerów: reż: Bodo Kox; 
III Miejsce - Stiudent: reż: Hubert Gotkowski.

Wyróżnienia zdobyli: Gomi no sensei.: reż: 
Grzegorz P. Kowalski oraz Czcić ojca swego i mat
kę swoją: reż: Dominika Dlugokęcka.

Nagroda Publiczności przypadła Arturowi 
Pilarczykowi za film Między nami.

Bartoszki Film Festiwal to w prostej linii 
kontynuacja Tarnobrzeskiego Festiwalu Filmów 
Niezależnych. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
Kulturalne, jako główny organizator festiwalu, 
postanowiło rozwinąć ofertę przygotowując boga
ty program imprez towarzyszących: (rockotecka 
Sebastiana Stępniowskiego w Klubie Maxim, 
przez koncert zespołu Dusza, Project Zioń oraz 
Love Sen-c Musie, muzyka klubowa i wizyta nie
mieckich DJ-ów, którzy w tym roku grali na ber
lińskiej Paradzie Miłości: Norbert Honkish, 
Thomson, Colin Midi, Sebastian Wolff, Hampel 
und Ziembla, Ash Poow (Warszawa) i trzech lo
kalnych DJ-ów: Lament (Tarnobrzeg), Mour- 
ner i Nexy (obaj z Rzeszowa).

W trakcie trwania festiwalu w TDK odbywa
ła się wystawa fotograficzna użytkowników por
talu t.arnobrzeg.info. Zdjęcia, z dziesięciu tzw. fo
tograficznych bitew o różnej tematyce (od Symbo
li Tarnobrzega po temat lekki i przyjemny jak 
Chmury).

Dalej przyświeca nam jeden cel: chęć zaszcze
pienia u młodych (i nie tylko) ludzi nowych zain
teresowań z dziedziny kultury. Stąd też projekcje 
pozakonkursowe w auli Wyższej Szkoły Handlo
wej w Tarnobrzegu oraz po raz pierwszy semina
rium filmowe: pt. Tańcząca lalka. Animacja po- 
klatkowa w uideoklipie - poprowadził je członek 
jury Grzegorz Kowalski (twórca videoklipów m.in. 
młodzieżowej kapeli Habakuk). Cały czas chce- 
my i będziemy wspierać młodych twórców filmo
wych, umożliwiając im promocję swoich dzieł 
(jak w roku 2006 pokazy specjalne członków jury - 
Roberta Wrzoska Stacja Mirsk oraz Mat.hiasa 
Mezlera Berlin). Naszym „oczkiem w głowie” 
była i zawsze będzie część filmowa festiwalu.

W 2006 roku przysłano nam 210 filmów, 
w tym 50 z zagranicy (Indie, USA, Kanada, Cze
chy, Szwecja, Hiszpania, Francja, Finlandia, 
Nowa Zelandia). Liczba ta nas wręcz „poraziła”, 
ale Komisja Konkursowa pod przewodnictwem 
Michała Kaniosa spisała się znakomicie, wybie
rając dwadzieścia pięć filmów, które można było
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zobaczyć w siedmiu blokach konkursowych od 24 
do 26 sierpnia.

Również i dobór członków jury nigdy nie jest 
łatwy. Ostatecznie filmy konkursowe oceniali 
w 2006 roku: Robert Wrzosek (wrocławski aktor, 
na co dzień grający w serialu Samo życie, a w roku 
2007 mogliśmy go zobaczyć w superprodukcji TVP: 
Tajemnica Twierdzy Szyfrów, specjalizuje się 
w teatralnych i filmowych rekonstrukcjach histo
rycznych, przewodniczący jury), Grzegorz Kowal
ski - absolwent kulturoznawstwa, twórca teledy
sków, filmów animowanych; Mathias Mezler - po
znaniak, student kulturoznwast.wa, tworzy bardzo 
dobre filmy dotyczące młodych ludzi Uciec stąd, 
Ty nieżyjesz, Berlin. Doceniony zagranicą podczas 
Jugendmedien Festival Berlin 2006 oraz wyróż
niony podczas konkursy Dolina Kreatywna, orga
nizowanego przez telewizyjną „dwójkę”; Domini
ka Długokęcka - pochodząca z Iławy, studentka II 
roku łódzkiej filmówki, ukończyła już dziennikar
stwo i oceanografię. W dorobku filmowym Domi
nika ma między innymi nagrodzony na Bartosz
kach film Czcić ojca swego i matkę swoją.

Wyróżnienia Bartoszki Film Festiwal 2006: Za 
kreacje aktorską: Sylwia Juszczak ża film Beauti- 
full. Za scenografię i zdjęcia dla filmu Kolejny 
Dzień. Za rolę Norberta w filmie Wszystko według 

planu dla Łukasza Mechnickiego. Nagroda Pu
bliczności: Wyścig - DDN (rzeszowska grupa fil
mowa). Nagroda Specjalna przyznana przez Ro
berta Wrzoska (członka jury) dla filmu Janek', III 
miejsce: Ku...Ku...Kułcze jajo • Paweł Popko; II 
miejsce: DVD - Giro Altabas; I miejsce: Broken Wire 
- Juan Carlos Mostaza; Grand Prix drugiej edycji 
Bartoszki Film Festiwal dla filmu: x2 - reżyseria 
Bartosz Paduch.

Trzecia edycja ugruntowała pozycję Bartosz
ków (23 sierpień - 25 sierpień) w filmowym świat
ku, dodatkową nobilitacją był fakt objęcia honoro
wego patronatu nad festiwalem zarówno przez 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Jana Dziubiń
skiego oraz Marszałka Województwa Podkarpac
kiego - Zygmunta Cholewińskiego. Co najważniej
sze - nasza oferta spotkała się z bardzo dużym 
zainteresowaniem ze strony mieszkańców Tarno
brzega i nie tylko. Każdego dnia festiwalu Tarno
brzeski Dom Kultury odwiedzało około stu trzy
dziestu osób. Na trzecie Bartoszki nadesłano 126 
produkcji filmowych z kraju i zagranicy. Najczę
ściej były to obrazy z Hiszpanii, Niemiec, Austrii, 
Czech oraz Francji. Podczas trzech festiwalowych 
dni odbyło się łącznie dziesięć projekcji konkurso
wych, czyli ponad dwanaście godzin kina offowe- 
go. Dodając do tego pokazy specjalne, otrzymali-
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śmy niezłą dawkę naprawdę ambitnych i cieka
wych produkcji filmowych. Muzyczną gwiazdą fe
stiwalu była rockowa kapela Cool Kids of Death 
(nominowani do Paszportu Polityki). Jak nasi go
ście sami przyznali, prawdą jest to, że w Tarno
brzegu publiczność bawi się doskonale. Dawno nie 
było takich tłumów na Placu Bartosza Głowackie
go jak w ten sierpniowy wieczór.

Jury w składzie Artur Pilarczyk (kolejny lau
reat Bartoszków z roku 2005, jeden z najbardziej 
obiecujących twórców offowych), Kamila Chomicz 
(filmy Kamili prezentowane były na licznych 
przeglądach i festiwalach, m.in.: Festiwalu Kino 
Tańca Łódź 2005, Ogólnopolskim Festiwalu 
Tańca Współczesnego PolemiQi, Sopot Film 
Festiwal 2006, Festiwalu Teatru Ruchu 
i Pantomimy Puerto Rico 2007. Była pomysło
dawczynią i organizatorką Przeglądu Filmów 
Niezależnych Tam, gdzie nie ma gwiazd 
w swoich rodzinnych Kolbudach) oraz Hubert 
Gotkowski (niezależny twórca filmowy). Pierw
sze sukcesy odniósł w 2005 roku, autorskim fil
mem STiUDENT, nagradzanym na festiwalach 
kina amatorskiego i niezależnego w całej Pol
sce. Od początku swojej kariery jest, członkiem 
niezależnej grupy filmowej DDN z Rzeszowa) 
nagrodziło następujące produkcje: Grand Prix: 
Miasto ucieczki, reż: Wojciech Kasperski; I miej
sce - Emilka płacze, reż: Rafał Kapeliński; 
II miejsce - Klinika, reż: Tomasz Wolski; III miej
sce - Edina, reż: Nenad Mikovic. Wyróżnienia: 
Gamoń, reż: Krzysztof Ryczek (za kreacje głów
nego bohatera); Bywa za. późno, reż: Filip Gru- 
dziel (za wrażliwość w opowiadaniu); Mistrz 
świata, reż: Łukasz Żal (za zdjęcia). Ostatni 

dzień wypełniony został twórczością członków 
jury oraz premierą nowego filmu Marcina Stan
kiewicza, pod tytułem: Kundle. Najlepszym fil
mem według tarnobrzeskiej publiczności było 
Miasto ucieczki Wojciecha Kasperskiego.

Zwycięski film oparty jest na autentycz
nych wydarzeniach, które miały miejsce po her
bach Łodzi. Walki między kibicami zwaśnio
nych drużyn przenoszą się na miasteczko stu
denckie, policja strzela z ... ostrej amunicji, 
zabijając najlepszego przyjaciela głównego bo
hatera. Emilka płacze to opowieść o miłości 
młodych ludzi w trudnym okresie historii na
szego kraju (stanie wojennym). Poruszająca 
a momentami zabawna fabuła urzeka, podobnie 
jak niemal wszystkie konkursowe filmy, traktu
jące głównie o współczesnych problemach młode
go pokolenia. Prawdziwą perełką była Edina, 
Nenada Mikovica, polsko - serbsko - bośniacka 
koprodukcja, można śmiało rzec, że jest, to sło
wiańska wersja Romeo i Julii, z akcją rozgrywa
jącą się w Krakowie. Miłość Serba do Bośniacz- 
ki, rzecz niemal nie do pomyślenia w niektórych 
bałkańskich rodzinach, ale dlaczego przekleń
stwo historii tego regionu ma zniszczyć, akurat, 
to uczucie. Tak wyglądały trzecie Bartoszki...

Jak można zauważyć, festiwal ulegał ciągłym 
zmianom. Zmienia się charakter oraz poziom ar
tystyczny (z amatorskiego festiwalu po duży wy
bór filmów z zagranicy), stawiając przed organi
zatorami coraz nowsze zadania, zmuszając nas 
do doskonalenia swojego warsztatu pracy. Dlate
go też IVBartoszki Film FestianZ były jeszcze lep
sze i doskonalsze, a podzieliłem się z Państwem 
moimi wrażeniami w odrębnym artykule.

GRZEGORZ LIPIEC

PARYSKI REPORTAŻ
Tarnobrzeski Dom Kultury gościł między 

7 a 31 lipca „kawałek” Paryża. Wszystko za 
sprawą dwudziestoletniego tarnobrzeżanina, 
Łukasza Dziewica, który w niezwykły sposób za
prezentował kosmopolityczną stolicę Francji. Co 
było na zdjęciach? Przede wszystkim Paryżanie, 
między innymi kloszardzi, artyści, turyści, i wie
lu innych zwykłych ludzi. Każdy człowiek to prze

cież oddzielna historia - i właśnie to jest, najwspa
nialsze w fotografiach Łukasza. Zarówno gołę- 
biarz - kloszard, kontrabasista - globtroter Far- 
ris Smith, irlandzki clown Tonio, irański kloszard 
Dialili, czy hiszpański aktor Ismael... Wszystkich 
łączy jedno: życiowa pasja, której poświęcają się 
bez reszty i miłość do Paryża. Jest, jeszcze jedna 
rzecz, która sprawia, iż ta wystawa nie jest.

14
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zwykłą ekspozycją - nie ma tam pompatyczności, 
zdjęcia urzekają swoją prostotą, choć widać, że 
nie łatwo było uzyskać takie a czy inne ujęcia 
(patrz: zabawa cieniem, Luwr nocą, czy fotogra
fie wykonane ze „skrzynki pocztowej”). Wszystko 
to złożyło się na niepowtarzalny charakter całej 
wystawy. Oby więcej takich przedsięwzięć.

A oto krótka rozmowa z autorem zdjęć, Łuka
szem Dziewicem:

Skąd zamiłowanie do fotografii?
Chyba dostałem je w genach od ojca. Tak 

myślę. Dodatkowo pod jego okiem wszystko się 
zaczęło. Pierwsze wywołane zdjęcia i pierwszy 
aparat to właśnie zasługa taty - fotografa. On 
mnie wszystkiego nauczył, choć pamiętam, że 
początki były ciężkie. Zapach, a raczej wtedy 
smród odczynników w ciemni odpychał mnie. 
Przebywanie tam nie należało początkowo do 
moich ulubionych zajęć... jednak szybko się to 
zmieniło. Niewyobrażalna radość z momentu, gdy 
na papierze ukazuje się coś co sam zrobiłeś, a po
tem możliwość wpływania w różnoraki sposób na 
to jak będzie wyglądać zdjęcie. A dlaczego wła
ściwie wybrałem fotografię: Fotografia nie jest 
związana z patrzeniem lecz z czuciem. Jeżeli nie 
czujesz nic w tym na co patrzysz, nigdy nie uda 
Ci się, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia cokol
wiek odczuwali - mówił Don McCullin. Dzięki 
fotografii mogę się wyrazić. Swój nastrój, humor. 
Ktoś kto popatrzy na zdjęcie i chwilę się zasta
nowi, według mnie powinien stwierdzić, co w da
nym momencie czuł autor, co chciał wyrazić, po
wiedzieć. Doskonale pamiętam jaki miałem hu
mor patrząc na swoje zdjęcia, na każde z osobna. 
Myślę, że to samo może powiedzieć osoba, która 
maluje, pisze, śpiewa. Ważne jest, żeby kochać to 
co się robi - ja kocham.

Za co kochasz Paryż? I czy inne miasta 
są dla Ciebie tak wdzięcznym tematem do 
fotografowania?

Na samym początku, dokładnie mój pierw
szy przyjazd do Paryża, pierwsze zetknięcie z tą 
stolicą mody i ludzi zakochanych, było czymś 
zwykłym - miasto jak każde inne. Wszystko za
częło się zmieniać, gdy wziąłem do ręki aparat 
i wyszedłem na ulicę, wtopiłem się w miasto. Za
cząłem poznawać ludzi, którzy tworzą niepowta
rzalny klimat tego miasta. Szukam wyjątkowych 
twarzy, jak już znajdę nie odchodzę po zrobieniu 
zdjęcia, chcę poznać historię danej osoby. To jest 
właśnie fascynujące! Do każdego zdjęcia mam

Wystawa fotografii 
Łukasz Dziewic 

“Reportaż z Paryża’

zapamiętaną historię, wystarczy, że popatrzę na 
dane zdjęcie i mogę o nim powiedzieć wszystko.

Teraz planuję wyjść z aparatem do ludzi 
z Tarnobrzega - zobaczymy z jakim skutkiem. Na 
razie robienie zdjęć w Paryżu jest dla mnie czymś 
rewelacyjnym. To w końcu mój drugi dom.

Masz jakieś fotograficzne plany na przy
szłość?

Planów jest, dużo, zobaczymy jak będzie z ich 
realizacją. Na pewno nie przestanę robić zdjęć. 
Mam wiele pomysłów i myślę, że niedługo przyj
dzie odpowiedni moment by pokazać na co mnie 
stać. Dać z siebie więcej niż bym mógł... Fotogra
fia dała nam więcej niż przyrzekała. Przyrzekała 
nam tylko prawdę - dała nam piękno - zacytuję 
Roberta de la Sizeranne. Jestem otwarty na 
wszelkie propozycje współpracy i nowe fotogra
ficzne doświadczenia.

Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych 
fotograficznych sukcesów.
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JAN RAWSKI

WSPOMNIENIE O ZAŁOŻYCIELU KIK 
W TARNOBRZEGU

We wrześniu br. minie 27 lat od powstania 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnobrzegu i 
drugi rok od śmierci jego współzałożyciela 
O. Wawrzyńca Wawro.

Wszystko rzpoczęło się od momentu wybo
ru ks. kardynała Karola Wojtyły w 1978 roku 
na papieża. Moment ten sprowokował rozmowy 
i dyskusje wśród tarnobrzeskich wiernych. Za
uważalne też stały się zmiany polityczne i go
spodarcze w naszym kraju. Nastała stopniowa 
swoboda wypowiadania swoich myśli i poglądów. 
Działała „Solidarność” do której należało wielu 
wierzących. Rozmowy i dysputy prowadzone były 
zazwyczaj po niedzielnych Mszach św., a u 00. 
Dominikanów w Tarnobrzegu odbywało się to w 
krużganku klasztornym lub salach katechetycz
nych.

W czerwcu 1981 r. nowym, młodym prze
orem w klasztorze 00. Dominikanów został 
wybrany Ojciec Wawrzyniec Wawro. Przejął on 
zarazem funkcję proboszcza. Wybór O. Waw

rzyńca na przeora wprawił go w inne kłopoty, 
gdyż jako proboszcz musiał po raz pierwszy za
rządzać parafią. Zetknął się z problemami nie 
tylko klasztoru ale i parafian, szybko poznał 
ich potrzeby nie tylko duchowe ale też mate
rialne. W tym czasie wielu wiernych chciało się 
spotykać z interesującymi ludźmi, by móc oma
wiać wydarzenia i zapoznawać się z tematami, 
które dotychczas były utajnione i oficjalnie nie 
mówiło się o nich. Grono najbardziej aktywnie 
społecznych osób, w tym p. Irena Wnękowa, 
Małgorzata Bonarek, Kazimierz Wiszniowski 
zwróciło się do Ojca Wawrzyńca z zapytaniem 
czy wyraziłby zgodę na utworzenie przy para
fii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
jakiegoś klubu czy organizacji, w której moż- 
naby prowadzić rozmowy na tematy dotychczas 
przemilczane. Po aprobacie proboszcza, a nawet 
zachęceniu do powołania czegoś takiego, za 
przykładem wcześniej powstałego w Warszawie 
Klubu Inteligencji Katolickiej postanowiono za-

Tarnobrzeg, czerwiec 1985 r. O. Wawrzyniec z założycielami KIK
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W klasztorze 00. Dominikanów w Gidlach z p. Dan utą

łożyć również w Tarnobrzegu taki Klub. W tym 
celu Kazimierz Wiszniowski nawiązał kontakt 
z KIK w Warszawie i po rozmowach z nimi 
zaproszono ich przedstawiciela clo Tarnobrzega 
na Zebranie Założycielskie, w dniu 3 września 
1981 roku. Wcześniej, na niedzielnych Mszach 
świętych księża w tarnobrzeskich parafiach 
ogłaszali o tym spotkaniu, które odbyło się na 
terenie klasztoru. Zebranych powitał przeor, 
zwracając uwagę na to, że przyszła działalność 
Klubu pozwoli pogłębić przeżycia wiary kato
lickiej wśród jego członków i pomoże mu w 
pracy duszpasterskiej na terenie parafii.

Po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 
1981 roku, w związku z brakami w zaopatrzeniu 
kraju we wszystko, zaczęła nadchodzić pomoc ma
terialna z krajów zachodnich, głównie z RFN, 
Francji, Danii. Ludzie dobrej woli, w tym członko
wie KIK, po powiadomieniu o nadejściu takiego 
transportu żywności czy innych darów np. odzie
ży czy lekarstw, samorzutnie przychodzili do klasz
toru i najpierw pomagali przy rozładunku, a po
tem rozdawali dary potrzebującym. W rozprowa
dzaniu darów zaangażowani byli członkowie Klu
bu, jak też niezrzeszeni, farmaceuci i lekarze. O. 
Wawrzyniec musiał z racji swojego stanowiska 
nadzorować pracami, a kiedy brakowało ludzi, 
najczęściej gdy transporty z darami przychodziły 
w późnych godzinach nocnych w czasie godziny mi
licyjnej, zwracał się z prośbą do swoich współbra

ci w klasztorze, którzy mimo swoich zajęć, rozła
dowywali przywieziony towar wraz z nim.

Przez okres stanu wojennego wszystkie or
ganizacje społeczne, zgodnie z zarządzeniem wo
jewody tarnobrzeskiego, od 15 grudnia 1981 r„ 
zaprzestały swojej działalności statutowej. Prze
rwa w działalności Klubowej KIK-u trwała do 
6 czerwca 1983 r., kiedy to można było wznowić 
spotkania.

O. Wawrzyniec Wawro był duszą wszyst
kich poczynań klubowych. Współpracował z po
wołanym prezesem Klubu Kazimierzem Wisz- 
niowskim i razem nawiązywali kontakty z cie
kawymi ludźmi, którzy później wygłaszali w sali 
tarnobrzeskiego KIKu swoje referaty, dyskuto
wali i odpowiadali na różne nurtujące ludzi te
maty i pytania.

O. Wawrzyniec po utworzeniu KIK, dążył do 
założenia przy parafii biblioteki i czytelni dla po
szerzania wiedzy członków Klubu i ogółu parafian.

Zapotrzebowanie w tym czasie na prasę ka
tolicką i katolickie wydania książkowe było bar
dzo duże. Pisząc w tym czasie doktorat na KUL, 
przeor jeździł do Lublina czy Krakowa i przy 
okazji przywoził całe walizy książek, które z 
kolei przekazywał do nowo założonej przez sie
bie biblioteki parafialnej. Kiedy został przenie
siony w 1985 r. do klasztoru w innym mieście, 
funkcje kapelana tarnobrzeskiego KIK objął na 
pewien okres O. Sławomir Słoma.
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Spotkaliśmy O. Wawrzyńca Wawro w 2001 r. 

w czasie naszej Klubowej pielgrzymki do Często
chowy w Gidlach, gdzie w tym czasie przebywał. 
Zmienił się na twarzy, spoważniał i przytył. Po
wspominaliśmy czasy jego pobytu w Tarnobrzegu. 
Potem wieść o nim ucichła, aż w 2006 r. dowie
dzieliśmy się, że choruje i jest w klasztorze 00. 
Dominikanów w Rzeszowie. Niedługo po tym uzy
skaliśmy informacje, że stan jego zdrowia pogar
sza się; 18 sierpnia 2006 roku zmarł ten niezwy
kły Dominikanin. Na pogrzeb w dniu 25 sierpnia 
w Rzeszowie udała się delegacja tarnobrzeskiego 
KIK z prezesem Kazimierzem Wiszniowskim, któ
ry w kościele 00. Dominikanów przy trumnie po
żegnał zmarłego słowami: Kiedy przywołujemy sło
wa o szybkim odchodzeniu, równocześnie uświa
damiamy sobie prawdę o nieprzemijalności dobra, 
dobra które zanurzone w wierze trwa miłością w 
nieskończonym wymiarze nadziei.

Całe życie Ojca Wawrzyńca to konsekwentna 
droga, poszukiwania Boga w człowieku, niezależ
nie od czasu i okoliczności. Takim Go pamiętamy 
w Tarnobrzegu, kiedy zakładał Klub Inteligencji 
Katolickiej, kiedy pieczołowicie przechowywał 
sztandar „Solidarności”, sztandar, który Go dzi
siaj żegna. Zawsze bliski potrzebującym, czy tym, 
którzy łaknęli mądrości nauki, w procesie ducho
wej formacji, czy tym przychodzącym, po zwyczaj
ny chleb. Zawsze potrafił znaleźć z każdym wła
ściwy język porozumienia. Do końca aktywny, do 
końca uczynny. Gdyby istniał taki, można by go 
nazwać Kawalerem Orderu Siedmiu Darów Du
cha. Świętego. Odszedł, o właściwie przeszedł, do 
Niebieskiej Ojczyzny w ciszy pokornego zawierze
nia. Ojcze założycielu i pierwszy kapelanie nasze
go Klubu, bądź dalej naszym, wzorem, byśmy ha
sło naszego Klubu, potrafili realizować tak jak. ty - 
Aby się Chrystus nami posługiwał.

WIKTORIA JANINA ZIELIŃSKA

O. WAWRZYNIEC WAWRO W MOJEJ PAMIĘCI

Wspominając postać O. Wawrzyńca Wawro 
muszę wrócić do września 1981 roku, kiedy to 
przy parafii 00. Dominikanów powstał Klub In
teligencji Katolickiej, a zaraz potem zaczątek bi
blioteki parafialnej. Nowy przeor i proboszcz O. 
Wawrzyniec, jak magnes przyciągnął do siebie 
różnych ludzi, tworząc wspólnotę, która dobrze 
zdała egzamin w stanie wojennym, wprowadzo
nym niecałe 2 miesiące później. Ten szczupły, 
wrażliwy naukowiec, zagłębiony dotąd w zagad
nieniach teologicznych, stał się iskrą zapalającą 
do działania na rzecz innych, czynienia dobra i 
dokształcania nie tylko w dziedzinie religijnej. 
Pomóc, w realizowaniu tego celu, miała dobra 
prasa i wartościowa książka.

Trzeba tu sobie przypomnieć, jak wyglądała 
społeczna sytuacja w Polsce. Do minimum były 
ograniczone nakłady książki katolickiej, wyno
szące na ogół 5 tys. egzemplarzy, a upragnione 
pozycje prasy zdobywało się po znajomości u kio
skarza. „Rządziła” też cenzura, ingerująca w myśli 
autora, lub wręcz nie dopuszczająca tekstu do 

druku, wyostrzona szczególnie na słowa Bóg, 
honor, ojczyzna, patriotyzm, itp.

W tym okresie O. Wawrzyniec założył bi
bliotekę parafialną, ofiarowując na początek 50 
egzemplarzy wspaniałych książek ze swoich zbio
rów. Potem przywoził do Tarnobrzega książki za
kupione, a raczej zdobyte, w Krakowie, czy Lu
blinie, lub też wyproszone od prywatnych ofiaro
dawców. Czasem, dźwigając walizkę z książkami 
i prasą, w okolicach klasztoru 00. Dominikanów 
w Lublinie, spotykał drobnych cwaniaczków, któ
rzy stwierdziwszy, że to zakonnik, mówili do sie
bie „zostaw go w spokoju - to nasz”. Oprócz ksią
żek do biblioteki O. Wawrzyniec przywoził (tak
że prezes KIKu p. Kazimierz Wiszniowski), książ
ki do rozprowadzania wśród parafian. Nie było 
przecież wtedy w Tarnobrzegu księgarni sprze
dającej wydawnictwa katolickie - najbliższa, nie
wielka była w Sandomierzu. Pod względem na
sycenia wydawnictwami katolickimi Tarnobrzeg 
był pustynią, a jak wielkie było zapotrzebowanie 
świadczyły - za O. Wawrzyńca - kolejki do żaku-
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pu książek; jak po chleb w głodnych czasach. 
Starał się on także o pozyskanie jak najwięcej 
egzemplarzy prasy katolickiej w prenumeracie, 
na którą czekała również kolejka przyszłych czy
telników. Dlatego też przy bibliotece parafialnej 
miała istnieć czytelnia, by umożliwić dostęp do 
prasy jak największej ilości parafian. O. Waw
rzyniec przybliżał nam także światową myśl 
chrześcijańską zapraszając na spotkania znako
mitych pisarzy, publicystów i filozofów świeckich 
jak duchownych z Polski i polonijnych.

Dzięki tym spotkaniom poznaliśmy bliżej 
m.in. ks. prof. Józefa Tischnera, prof. Irenę Sła
wińską i p. Bronisławę Strojnowską, p. Annę Ra
dziwiłł z warszawskiego KIKu, z Krakowa red. 
Józefę Hennelową i red. Stefana Wilkanowicza 
oraz redaktora i pisarza Tadeusza Żychiewicza, 
autora niezapomnianej skrzynki listowej w Tygo
dniku Powszechnym, piszącego pod pseudonimem 
O. Malachiasza. W KIKu i w naszych domach, go
ściliśmy również, w ramach wspólnoty, świeckich 
przedstawicieli ruchów chrześcijańskich oraz pa
stora i siostry zakonne z Niemiec, Holandii, Bel
gii, Francji i Włoch.

Pamiętam do dziś, jak ks. Tischner rozpoczął 
spotkanie - już kilkakrotnie odkładane - słowami 
„częstotliwość zmniejsza tkliwość”, co już pozwo
liło nawiązać serdeczny kontakt ze słuchaczami. 
Także utkwiła mi w pamięci relacja Tadeusza 
Żychiewicza z jego rozmowy z poetą Romanem 

Brandstaetterem, który zachwycony cyklem ksią
żek Żychiewicza, przybliżającego współczesnemu 
czytelnikowi świat Starego Testamentu, na pierw
szym z nim spotkaniu - klepiąc go po ramieniu - 
powiedział: Ale Pan to jest z naszych! Brandsta
etter nie mógł bowiem uwierzyć, by współczesny 
nie-Żyd - bez tradycji rabinackiej - mógł tak wczuć 
się w myślenie i oddać tak wiernie realia sprzed 
kilku tysięcy lat i ducha narodu wybranego.

Książki, prasa, spotkania - to były tylko środ
ki, a celem O.Wawrzyńca było rozbudzenie i oży
wienie ducha świadomej wiary wśród swoich pa
rafian poprzez spotkania modlitewne, studiowa
nie Pisma Świętego, rekolekcje zamknięte, dni 
skupienia w klasztorze, połączone z Eucharystią. 
Zapamiętałam taki dzień, który zakończył się 
pasterką w zamkniętym kościele o godz. 24.00 w 
nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. O godzinie pierw
szej w nocy wracałyśmy przez zaśnieżone i ciche 
ulice do domu, nie wiedząc, że już z niektórych 
mieszkań milicja wywleka ludzi i aresztuje ich, 
nazywając to potem internowaniem.

Po karnawale Solidarności był to szok i 
strach: co dalej, a perspektywa wyjazdu na bia
łe niedźwiedzie stanęła przed oczami. I wtedy 
właśnie, w tym trudnym czasie, cała parafia po
znała kim jest nowy przeor i proboszcz. Stał się 
prawdziwym Ojcem dla wszystkich rodzin osób 
aresztowanych, potrzebujących, strapionych i za
lęknionych. O każdej porze dnia i nocy telefony

KUL - O. Wawrzyniec odbiera dyplom



© DZIKOVIA
dzwoniły do Niego a on od świtu wszystkim po
magał. Służył dobrą radą, pomocą, materialną i 
pociechą duchową, a gdy to nie wystarczało, to 
klękał do wspólnej modlitwy. Jego głębokie za
wierzenie Bogu i Matce Najświętszej udzielało 
się wszystkim.

Trudnym egzaminem było także rozdawanie 
pomocy z darów, przywożonych z zagranicy już 
od stycznia 1982 roku. Opatrznościowe okazało 
się założenie KIKu przed kilku miesiącami, bo 
już istniała grupa ludzi dobrej woli i do ich po
mocy mógł się Ojciec odwołać. Często ciężarówki 
z darami przyjeżdżały wieczorem, już po godzi
nie milicyjnej, kiedy bez specjalnych przepustek 
nie można było poruszać się po ulicy - i wtedy 
rozładowywanie ich spadało na barki zakonników. 
Bardzo bolał nad tym Ojciec, bo uważał, że jako 
przeor powinien zapewnić konfrat.rom spokój i 
odpowiednie warunki do pracy i modlitwy. Natu
ralnie do siebie nie stosował tych zasad, praco
wał ponad siły fizyczne i psychiczne mimo, że 
serce Mu dokuczało. Był wszystkim dla wszyst
kich. Z otrzymanych darów kompletował paczki 
dla internowanych i zawoził do więzień. Wiem o 
takich wyjazdach, m.in. do więzienia w Załężu.

Pomoc żywnościową, a później także odzież, 
dla mieszkańców Tarnobrzega w czasie stanu wo
jennego przywozili członkowie różnych organiza
cji charytatywnych, nie tylko chrześcijańskich, 
przede wszystkim z RFN, Holandii i Francji. Opo
wiadano mi, że ci ludzie od lat cały wolny czas i 
urlopy przeznaczają na pomoc bliźnim dotkniętym 
katastrofami, wojną, trzęsieniem ziemi i różnymi 
nieszczęściami. Najczęściej ciężarówki wyjeżdża
ły np. z Westfalii, w piątek po pracy, by w sobotę 
wieczór dojechać do celu na'przykład do Tarno
brzega a po rozładowaniu móc wrócić do kraju, by 
zdążyć do pracy na poniedziałek rano. Żadnych 
zwolnień z pracy, czy też materialnych korzyści 
uczestnicy nie mieli - działali z pobudek alt.ru- 
istycznych. Byli to ludzie młodsi i starsi, rzadko 
kobiety - przeważnie robotnicy, rzemieślnicy i stu
denci. Raz przyjechała nawet rada miasteczka z 
panią burmistrz - byli przemarznięci i zmęczeni, 
bo najgorzej potraktowano ich na granicy z NRD, 
gdzie bracia-Niemcy przetrzymali ich na mrozie 
całą noc - a był to luty - przepuszczając w między
czasie inne pojazdy. Mało tego - tak dokładnie kon
trolowali paczki, że olej z poprzebijanych butelek 
zalał mąkę, kaszę i cukier, bo były to podstawowe 
produkty tam się znajdowały. Pomoc z zagranicy 

kierowano u nas do PCK, szpitala i kościołów, ale 
zdarzały się też dary przesyłane np. od lekarzy 
niemieckich dla lekarzy polskich, lub przeznaczo
ne specjalnie dla małych dzieci. Wtedy brakowało 
w Polsce wszystkiego - żywności, leków, odżywek 
dla dzieci i środków czystości.

Klasztor 00. Dominikanów w Tarnobrzegu 
stał się wtedy miejscem obleganym przez ludzi 
poszukujących żywności i lekarstw, a na celowni
ku był przeor O. Wawrzyniec. Starał się pomóc 
każdemu potrzebującemu, a cierpiał bardzo, gdy 
czasem spotkał się z ludzką zawiścią i brakiem 
miłości bliźniego, zwłaszcza w rodzinie. Sądzę, że 
był to chyba najcięższy okres w życiu O. Waw
rzyńca, a także wszystkich Ojców w klasztorze.

Po zniesieniu stanu wojennego i powrocie do 
tzw. normalności, O. Wawrzyniec chciał zwalczać 
marazm i ożywiać ducha narodu, tchnąć wiarę i 
ufność, że kiedyś zaświeci nam jutrzenka wolno
ści i demokracji. Także pasterz naszej diecezji, 
ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk podczas każde
go pobytu w Tarnobrzegu na świątecznym opłat
ku w KIKu, podkreślał z mocą, że niedługo ko
munizm upadnie, a my doczekamy wolnej Pol
ski. Poza działaniem duszpasterskim Ojciec Waw
rzyniec starał się ożywić ruch pielgrzymkowy, a 
także zorganizować pielgrzymkę do Rzymu, do 
Ojca Św. Jana Pawła II. Mimo trudności pasz
portowych, nie mówiąc o sporych kosztach, w 
sierpniu 1984 r. odbyła się pierwsza pielgrzymka 
z Tarnobrzega do Rzymu. Sam Inicjator nie poje
chał - uczestniczyli w niej natomiast trzej Ojco
wie: O. Grzegorz, O. Filip i O. Jakub. Odtąd już 
systematycznie tarnobrzeskie pielgrzymki wę
drują przetartym przez O. Wawrzyńca szlakiem.

Wydobywam z pamięci jeszcze jedno dzieło 
O. Wawrzyńca: postanowił mianowicie, że w każ
dym katolickim domu w parafii znajdzie się Pi
smo Św. Chciał, by Słowo Boże z Pisma Św. stało 
się chlebem powszednim, jak to jest u zachod
nich chrześcijan, i włożył wiele wysiłku w reali
zację tego zamiaru. W każde działanie wkładał 
rozum i serce, promieniując na otoczenie dobro
cią i ludzkim ciepłem. Całym życiem służył Bogu 
i ludziom. Zmarł w Rzeszowie 18 sierpnia 2006 r.

Dobry Jezu, a nasz Panie daj Mu wieczne 
spoczywanie!

Wiktoria Janina Zielińska 
bibliotekarka Biblioteki Parafialnej 

przy parafii OO.Dominikanów w Tarnobrzegu 
w latach 1981 - 2005
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Od kilku lat niezwykle uroczyście obchodzi 
się w naszym kraju rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego. Jest to poniekąd zrozumiałe zwa
żywszy, że przez wiele powojennych dziesięcioleci 
było ono zazwyczaj wstydliwie pomijane w oficjal
nej przestrzeni publicznej, a jego uczestnicy, 
zwłaszcza w latach 50-tych i 60-t.ych na różne spo
soby szykanowani. Nie było też możliwości by zba
dać różne dokumenty rozsiane po archiwach całe
go świata. Pokolenie, które dobrze pamięta woj
nę, na wydarzenia z jej czasu patrzy oczyma ludzi 
wówczas młodych, więc nic dziwnego, że wiele z 
tamtych faktów idealizuje, często zapewne wyol
brzymiając swoją rolę. Jedno chyba przebija przez 
wszystkie wątki wojennych wspomnień: Polacy bili 
się o wolność, o sprawiedliwą, demokratyczną Pol
skę, by spełniła ona większość oczekiwań i ma
rzeń jej obywateli. Co ciekawe - w tych wspomnie
niach nie ma zazwyczaj jakiejkolwiek ideologii - 
oni po prostu chcieli bić się z Niemcami w imię 
tych podstawowych ideałów. W oczach przeciętne
go Polaka z okresu II wojny światowej jedynym 
śmiertelnym jego wrogiem był bowiem Niemiec.

Po pierwszych dwóch latach wojny, gdy Niem
cy szli jak przysłowiowa burza i gdy wydawało się, 
że nie majągodnego siebie przeciwnika, tamą któ
ra położyła kres łatwym podbojom Hitlera okazał 
się Związek Sowiecki. Najpierw jego niezmierzo
ne przestrzenie, potem sroga zima, a wreszcie bez
przykładne bohaterstwo żołnierzy Armii Czerwo
nej i szarych obywateli ZSRR.

Tymczasem, mimo terroru, szykan i represji 
ze strony okupanta Warszawa, choć w ograniczo
nym zakresie, nadal żyła pełnią. Funkcjonowały 
teatry i kina, lokale rozrywkowe i gastronomicz
ne, z których warszawiacy korzystali w ramach 
norm ustalonych przez Niemców. Nie było to oczy
wiście życie metropolii, jakim żyła ona do wybu
chu wojny, ale - poza ulicznymi łapankami czy eg
zekucjami - nie było też w okupacyjnej Warszawie 
jakiegoś szczególnego cierpiętnictwa.

Tymczasem w polskich kręgach politycznych, 
jakie po klęsce wrześniowej znalazły się na emi

gracji, przede wszystkim w Londynie, toczono za
cięte spory najpierw w kwestii odpowiedzialności 
za przegraną wojnę, potem o kształt państwa pol
skiego po zakończeniu wojny. Co ciekawe - żaden 
z polskich polityków nie miał pojęcia, o czym na
prawdę rozmawiali przywódcy mocarstw sprzy
mierzonych w Teheranie, Jałcie i Poczdamie i jak 
„urządzali” powojenny ład. Polacy, jak zawsze, 
mniemali, że są znaczącym podmiotem politycz
nym. Mieliśmy przecież tyle argumentów: pierw
si napadnięci przez Hitlera, stworzyliśmy podziem
ne państwo i mieliśmy jedną z najliczniejszych 
konspiracyjnych armii świata! Jak okazało się 
później tego rodzaju argumenty nie miały w oczach 
możnych tego świata większego znaczenia. Za cenę 
decydującego o losach wojny udziału w niej ZSRR 
nasi zachodni sojusznicy zwyczajnie nas zdradzi
li, oddając przyszłą Polskę w orbitę wpływów Sta
lina. Oczywiście, nikt nie miał odwagi o tym poin
formować najbardziej zainteresowanych. Dowo
dem na takie potraktowanie Polski może być ta
jemnicza śmierć premiera i naczelnego wodza w 
jednej osobie gen.W. Sikorskiego. Wiele wskazuje 
na to, że nie był to wypadek, ale mord polityczny. 
Ot, Sikorski reprezentujący wszystkie najlepsze 
ideały Polaków, tak jak i jego ojczyzna, przestał 
być potrzebny aliantom...

Tymczasem, po przesławnym laniu doboro
wych armii hitlerowskich pod Stalingradem, ze 
wschodu Europy przeciekały przez polskie ziemie 
rzesze niemieckich żołnierzy - wynędzniałych, kon
tuzjowanych, poważnie rannych. Taki widok nie
dawnych jeszcze przedstawicieli butnej „rasy pa
nów” dawał warszawiakom jeszcze jeden argument 
za powstaniem: skoro Niemcy są już tak słabi, to 
przecież nietrudno ich pokonać!

Latem 1944 roku mieszkańcy Warszawy do
stali jeszcze jeden sygnał zachęcający do schwyta
nia za broń. Do praskiego brzegu Wisły dotarły 
już oddziały Armii Czerwonej, a wraz z nią I Ar
mia Polska pod dowództwem gen. Z. Berlinga. Na
iwnie sądzono, że jest, sprawą „oczywistą”, że w 
chwili wybuchu powstania siły te wesprą je zza
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rzeki, co tym łatwiej pozwoli pokonać znienawi
dzonych Niemców.

Była to jakże błędna ocena sytuacji!!!
Stalin, mając za sobą udane pertraktacje z za

chodnimi aliantami w sprawie powojennego kształ
tu Europy, mógł teraz spokojnie pozwolić na to, by w 
Warszawie w starciu z hitlerowcami zginął, tak po
tem rozpaczliwie wspominany, kwiat młodzieży pol
skiej i inteligencji. Ci ludzie mogli w przyszłości 
przysporzyć niejednego problemu czerwonemu sa
trapie, a tak... Niemcy załatwili to za niego.

Rozkaz o wybuchu powstania był dziełem 
dowódców AK, równie naiwnych jak ludzie, któ
rzy ten rozkaz wykonali. Tyle tylko, że od dowódz
twa można i należy spodziewać się decyzji wyni
kających z głębokiej wiedzy, właściwej analizy i 
trafnie obranej strategii. Trudno nie zauważyć, że 
w sierpniu 1944 roku właśnie tych podstawowych 
elementów niestety zabrakło... Zatrzymana na li
nii Wisły Armia Czerwona, z drugiej strony za
mknięta milionowa metropolia przez uzbrojone po 
zęby jednostki Wehrmachtu i SS, niemożność do
starczenia walczącym poważniejszej ilości broni, 
amunicji, żywności czy leków skazywały powsta
nie warszawskie od razu na pewną klęskę. O tym 
dowódcy AK powinni byli wiedzieć. Kiedy dziś czy
ta się beznamiętne dane odnoszące się do wyposa
żenia powstańców, ogarnia najwyższe zdumienie: 
zaledwie co dziesiąty z nich posiadał jakikolwiek 
element uzbrojenia! Pozostali liczyli chyba tylko 
na to, że ci uzbrojeni zdobędą na wrogu jakiś ka
rabin, pistolet czy granat. Trzeba przyznać - tak
tyka osobliwa...

Nic dziwnego, że gen. Władysław Anders, do
wiedziawszy się o wybuchu powstania wpadł w 
furię i nazwał decyzję dowódców AK po prostu 
„zbrodnią”. Dobrze wiedział, co mówi...

Zaskoczeni powstaniem Niemcy nie mieli 
wobec walczących z nimi jakichkolwiek skrupu
łów. Wydali powstańcom wojnę totalną, podczas 
której nie obowiązują jakiekolwiek normy i ogra
niczenia... Ten typ walk oznaczał nie tylko swo
iste polowanie na wszystko co żyje, ale także sys
tematyczne niszczenie 700-letniego miasta z 
jego zabudową pełną wspaniałych zabytków na
rodowej historii, z bibliotekami, muzeami, placów
kami naukowymi itp. To, co nie uległo zniszczeniu 
podczas powstańczych walk, zniszczyli hitlerow
cy, z iście niemiecką precyzją burząc to, co jeszcze 
ostało się po stolicy Polski... Składając to na karb 
przewin niemieckich, trudno nie zaliczyć tego po 
części także i dowództwu AK wydającemu rozkaz 
do powstania. Setki tysięcy ofiar i niezmierzone 
straty materialne to bilans powstania, które nie 
miało jakichkolwiek szans powodzenia. Przedziw
ne jest tylko to, że jakoś nikt nie wysuwa zarzu
tów pod adresem dowódców, którzy wiedząc o nie
chybnej klęsce - rozkaz do powstania wydali. Sław
ny z różnych, kontrowersyjnych przedsięwzięć 
IPN, powinien wszcząć śledztwo przeciw nieodpo
wiedzialnym generałom, których decyzja z końca 
lipca 1944 roku zmiotła z powierzchni ziemi War
szawę, a zapełniła Powązki. Sądząc po dotychcza
sowych dokonaniach, jak nazywają niektórzy In
stytutu Paranoi Narodowej trudno jednak oczeki
wać takiego posunięcia...

HENRYK GALEK

45 - LECIE SITG
W tym roku tarnobrzeski Oddział Stowarzy

szenia Inżynierów i Techników Górnictwa obcho
dzi 45-lecie swojego powstania. Z tej okazji 12 wrze
śnia w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste spotka
nie upamiętniające tą rocznicę. Spotkanie zaszczy
cili swoją obecnością znakomici goście. Przybył 
Prezydent Miasta Jan Dziubiński, V-ce Starosta 
powiatu tarnobrzeskiego Jacek Hynowski, Prze
wodniczący Rady Miasta Jurand Lubas. Zarząd 
Główny SITG reprezentowali: V-ce Prezes Witold 
Parysiewicz, Sekretarz Generalny Eugeniusz Ra

gus, Dyrektor Biura Kazimierz Halama oraz Głów
ny Księgowy Mariusz Ludwig. Nie zabrakło gości 
z zaprzyjaźnionych Oddziałów SITG - Bytomia, 
Bełchatowa, Kielc i Lublina. Z Rady Regionalnej 
NOT przybył Prezes Marek Modzelewski a Pożar- 
ników Polskich Zbigniew Laskowski. W spotka
niu tym uczestniczyli również Dyrektor Muzeum 
Historycznego Miasta Tarnobrzega (być może przy
szłej siedziby Oddziału SITG) - dr Adam Wójcik, 
jak i Dyrektorzy macierzystych zakładów górni
czych ściśle współpracujących z SITG oraz ich po-
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przednicy, którzy w znacznym stopniu zawsze 
wspomagali działalność Stowarzyszenia uznając 
potrzebę jego istnienia dla integracji środowiska 
górniczego przemysł siarkowego. Zarząd Oddzia
łu obecny był w całym składzie. Nie zabrakło wspa
niałych stałych sponsorów głównie z firm „Kara
bela” i „And Bud”. Obecna była miejscowa prasa i 
telewizja regionalna. Pierwsza część obchodów (dla 
szerokiego grona członków i sympatyków) odbyła 
się pod koniec maja nad przyszłym zalewem w 
Ośrodku Rekreacyjnym „Kama” - Kopalni Siarki 
„Machów”. Obecne spotkanie rozpoczęło się wpro
wadzeniem sztandaru Stowarzyszenia i odśpiewa
niem hymnu górniczego. Po przywitaniu gości hi
storię tarnobrzeskiego Oddziału SITO przedsta
wił Prezes Zarządu kol. Kazimierz Ferenc. W swo
im wystąpieniu nawiązał do genezy powstania, 
kiedy to przemysł siarkowy nabierał swojego tem
pa produkcyjno-wydobywczego.

W największym rozkwicie Stowarzyszenie 
skupiało w swoich szeregach około 1300 członków 
i trwało to prawie do 1993 roku, kiedy to rozpo
częły się coraz trudniejsze czasy dla polskiej siar

ki. Odbiło się to również na kondycji Stowarzy
szenia. Scharakteryzował działalność Stowarzy
szenia w minionym okresie i aktualne formy inte
gracji środowiska siarkowego. Kol. Ferenc nadmie
nił, iż istotną sprawą dla istnienia Stowarzysze
nia są jego członkowie (a tych jest, coraz mniej) 
oraz jego siedziba. Następnie wystąpili goście prze
kazując życzenia i pozdrowienia na ręce Prezesa i 
całego Oddziału.

Atrakcją spotkania była prezentacja prac 
artystycznych naszych wspaniałych, zasłużo
nych członków Stowarzyszenia. Jan Justkow- 
ski (wykonawca statuetki „Osobowość Stowa
rzyszenia”) zaprezentował swoje rzeźby z drew
na, Ryszard Bukowski i Anna Kicak obrazy i 
malowidła a Tadeusz Czaderski metaloplasty
kę i monety. Pokazano również całą kolekcję 
kufli górniczych z Karczm Piwnych, które Za
rząd organizował już 36 razy.

W części wspomnień zaprezentowano przegląd 
filmowy z tradycji górniczych i przeboje górnicze 
autorstwa naszych członków. Całość spotkania 
upłynęła w serdecznej i koleżeńskiej atmosferze.

Zarząd Stowarzyszenia SITG
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI
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JUŻ JESIEŃ...

Już dni skrócone nieba horyzontem, 
już odleciały za morza bociany, 
już znacznie później co dnia wstaje słońce, 
już częściej pejzaż mgłą pozasnuwany...

Już zgasło lato i nadeszły chłody 
już na polach pustki, lasy przerzedzone 
już czujesz powolność, chociaż jesteś młody 
już nie patrzysz w raźną życia swego stronę...

Już mgła się podnosi ponad moim miastem 
już co ranka puchem swoim go owionie.
Już wcześniej błyskają w oknach pierwsze światła, 
Już świat się ukrywa w granatu zasłonie...

Już liście szeleszczą bardziej pod nogami, 
Już na opuszczone wyglądają drzewa.
Już barw rozmazanych więcej ponad nami,
Już ptak coraz rzadziej i ciszej zaśpiewa...

Już owa jesień - Pani kolorowa 
przyszła jak co roku... Ale gdy przychodzi 
wiemy, że po niej biała i surowa 
zima, no a potem wiosna!

...i my - znowu młodzi!!!
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Budowa sklepienia nowych piwnic pod Salą Sejmową

Na okładce: str. I. Kamienna balustrada schodów 
przy narożniku północno-zachodnim zamku w Dzikowie 

na str. 4. Jedna z odnowionych piwnic zamkowych z XVII wieku

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