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Kończy się kolejny rok - 2008. Każdy z nas ocenia go i bilansuje wedle swojego punktu 
widzenia i wydarzeń, które wywarły na nim lub w jego życiu największe skutki, miały 
wpływ na jego lub też jego najbliższych losy. W zależności od tego co się wydarzyło ocenia
jący wspominać będzie miniony rok dobrze lub źle, albo zaliczy go do przeciętnych, god
nych zapomnienia.

Dla naszego miasta nie był to zły czas. Ukończono między innymi remont Wisło
strady, oraz pierwszy etap rewaloryzacji zamku w Dzikowie, co łączy się z udostęp
nieniem piwnic zamkowych zwiedzającym. Powszechny zachwyt nad tym, czego już 
dokonano świadczy o tym, że władze naszego miasta podjęły w tej mierze właściwe 
decyzje, a opracowana przez piszącego te słowa, koncepcja odnowienia i urządzenia 
zamku jest optymalna.

Z końcem roku udało się zakończyć etap następny - wyremontować dach i ukształto
wać na nowo przestrzeń poddasza. Nie było łatwe pozyskanie na ten cel funduszy, a jesz
cze trudniejsze okazało się zrealizowanie tego zadania. A jednak udało się!!! Niespodzie
wanie i nieoczekiwanie, ale jednak: oto po zaledwie osiemnastu miesiącach od momentu 
rozpoczęcia prac odnowieniowych ukończono remont dwóch kondygnacji zamku! To swo
isty rekord! Gdyby udało się pozyskać odpowiednie środki sądzę, że pozostałe części zo
staną oddane do użytku równie szybko.

W ciągu ostatnich lat nasze miasto wyraźnie wypiękniało. Jako Towarzystwo Przy
jaciół Tarnobrzega zawsze miełiśmy do niego pozytywny stosunek, ale ta ocena nie jest 
czymś na wyrost. Nowe, wielobarwne elewacje, zarówno kamieniczek stojących w obrębie 
starówki, jak i bloków we wszystkich osiedlach, nowe nawierzchnie wielu ulic, nowe chod
niki, sporo zieleni, ronda i skrzyżowania z nowoczesną sygnalizacją świetlną, wreszcie 
całkiem sporo inwestycji w zakresie szeroko rozumianej rekreacji (ścieżki rowerowe, bo
iska przyszkolne, skatepark, zbiornik machowski i rodzący się wokół niego ośrodek żeglar
ski) to fakty, które cieszą i cieszyć powinny coraz bardziej. Naturalnie, chciałoby się by 
wszystkie inwestycje (te zamierzone i te wymarzone)powstawały szybciej na miarę oczeki
wań. Trzeba jednak uświadomić sobie, że wciąż za dużo mamy potrzeb w stosunku do
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możliwości finansowych i realizacyjnych. I jeśli nawet na pewien cel znajdą sie pieniądze 
to sam proces przygotowania inwestycji wymaga ogromnej pracy (której zazwyczaj nie 
widać) oraz sporej ilości czasu (przygotowanie projektów, decyzji, przetargu, realizacja 
itp.). To wszystko nie jest więc takie proste, jak się wielu ludziom wydaje. Ważne jest 
jednak to, że nasze miasto z każdym rokiem zyskuje, staje się coraz bardziej atrakcyjne. 
Ijeśli za kilka lat doczekamy się ukończenia rewaloryzacji dzikowskiego zamku wraz z 
jego historycznym otoczeniem, zagospodarowania jeziora machowskiego i powstania am
bitnie planowanego parku technologiczno-przemyslowego Tarnobrzeg stanie się niebyt 
dużym, ale naprawdę interesującym i niebanalnym ośrodkiem, wyróżniającym się w wie
lu dziedzinach w tej części Polski. Kończąc ten rok, życzmy więc sobie zdrowia, dobrze 
wykonywanej pracy, osobistego szczęścia i... cierpliwości!
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f DZKOTIA
ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

NOWY DACH ZAMKU W DZIKOWIE

Po zakończeniu remontu zamkowych piwnic, 
urządzeniu ich i udostępnieniu do zwiedzania pu
bliczności, niemal nazajutrz nastąpił początek 
kolejnego etapu prac rewaloryzacyjnych najcen
niejszego zabytku Tarnobrzega. Było to możliwe 
dzięki pozyskaniu przez nasze Muzeum środków 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go. Pieniądze te, stanowiące połowę wartości pla
nowanych robót (drugą połowę musi wyłożyć, zgod
nie z przyjętymi zasadami, właściciel remontowa
nego zabytku, w tym przypadku - gmina Tarno
brzeg), zostały nam przyznane drogą konkursu (na 
ponad tysiąc wniosków nadesłanych do resortu 
kultury z całego kraju pieniądze otrzymało 277 
obiektów, w tym zamek w Dzikowie).

Z początkiem września, po wcześniejszym 
rozstrzygnięciu stosownego przetargu, na plac 

budowy weszła Firma Janosik spod Limanowej, 
specjalizująca się w remontach dachów. Zadanie 
nie było łatwe przede wszystkim ze względu na 
to, że rezultaty wspomnianego konkursu ogłoszo
no dopiero po połowie czerwca (mimo zapowia
danego wcześniej terminu kwietniowego), a re
mont dachu należało wykonać do końca bieżące
go roku kalendarzowego. Na właściwe prace okre
ślone projektem technicznym zostały więc real
nie tylko cztery miesiące, podczas gdy w normal
nym trybie tego rodzaju roboty pochłaniają co 
najmniej pół roku. Mimo to górale spod Limano
wej zabrali się do pracy i uporali się z remon
tem w wymaganym terminie. A nie było to łatwe 
z uwagi na rozmiar i zakres prac!

Sprawą podstawową było wyremontowanie 
więźby dachowej. Wbrew temu, iż zamek wyda-

Prace przy wymianie dachu
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je się budowlą złożoną z trzech regularnych pro
stopadłościanów wcale tak nie jest. Nasi przod
kowie nie przywiązywali nadmiernej wagi do 
„trzymania” kątów prostych, toteż konstrukto
rzy dachu mieli nie lada „łamigłówkę” by tak 
zmontować poszczególne elementy więźby, aby 
całość wyglądała bardzo regularnie. Wobec pro
cesu stopniowego niszczenia przez okres 80 lat 
konstrukcji dachowej (od momentu jej postawie
nia po pamiętnym pożarze zamku) należało do
konać szczegółowych oględzin, wytypować ele
menty konieczne do wymiany, a potem precy
zyjnie zamontować nowe ich zamienniki. Jak się 
okazało - część oryginalnej konstrukcji dachu, 
zwłaszcza ta nad skrzydłami bocznymi - była w 
niezłym stanie, toteż wystarczyło jej solidne za
konserwowanie. Do wymiany zakwalifikowano 
przede wszystkim mocarne belki tramowe, sta
nowiące rodzaj podstawy całej więźby. Wymie
niono je więc, wcześniej także poddając stosow
nej impregnacji. Każda z takich belek waży około 
400 kg, toteż na pewnym etapie robót na zam
kowym dziedzińcu przez wiele dni znalazł za
stosowanie potężny autodźwig. Przy okazji wy
miany wspomnianych belek usunięto z podda

sza ok.250 ton gruzu, który był rodzajem izola
cji cieplnej stropu nad I piętrem zamku. Ten oso
bliwy „izolator” został zastąpiony grubą warstwą 
wełny mineralnej, nieporównanie lżejszej i le
piej docieplającej wspomniany strop.

Dopiero po naprawie i uzupełnieniach więź
by położono na niej specjalną folię, na której za
częto układać dachówkę „karpiówkę” podwójnie 
w tzw. koronkę (dotychczas dach posiadał tylko 
jedną warstwę dachówki). Niejako przy okazji 
dokonano przebudowy większości kominów (któ
re będą teraz częścią systemu wentylacyjnego 
zamkowych wnętrz), a także właściwych obró
bek z blachy miedzianej (rynny, ofasowania, itd.). 
Jak wielka jest skala tego przedsięwzięcia świad
czy fakt, iż na wszystkie roboty tego rodzaju 
zużyto aż 6 ton blachy miedzianej!

Skoro mowa o tym materiale trudno nie 
wspomnieć o wymianie pokrycia hełmu zamkowej 
wieży. Co prawda stosunkowo niedawno, bo w 
latach 80-tych pokrycie to było wymieniane, ale - 
jak się okazało - zostało to wtedy zrobione wyjąt
kowo niestarannie. Blacha jaką wówczas zastoso
wano była bardzo cienka (tylko 0,3 mm grubości), 
co przy nagrzewaniu się hełmu podczas letnich

Wymiana pokrycia wieży zamkowej
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Remont dachu - widok od strony wschodniej

upałów doprowadzało do zbyt dużych jej odkształ
ceń. Dodatkowo zastosowano wtedy zwykłe gwoź
dzie, co dało efekt tzw. ogniwa, czyli korozji mie
dzi, metalu zasadniczo przecież niekorodującego. 
Teraz, by uniknąć podobnych zjawisk i efektów, 
zastosowano blachę o grubości 0,6 mm i gwoździe 
miedziane. Można mieć pewność, że ta naprawa 
wystarczy na co najmniej dwieście lat.
Podobne zabiegi, jak hełm wieży, musiała przejść 
sygnaturka nad kaplicą zamkową.

Usuwając gruz z podłóg poddasza znalezio
no, zdemontowaną wiele lat temu i zupełnie przez 
to zapomnianą, ozdobną sterczynę, która wieńczy
ła szczyt dachu skrzydła wschodniego zamku. 
Kiedy ją znaleźliśmy, dwie kule o różnych śred
nicach stanowiące zasadnicze elementy całości 
sterczyny wykonane z blachy miedzianej, były 
przestrzelone kulami z karabinu, prawdopodob
nie podczas II wojny światowej. Ewidentnie bra
kowało chorągiewki, jaka musiała być niegdyś 
powyżej owych miedzianych kul. Wykonaliśmy 
więc z blachy miedzianej ową chorągiewkę, wyci
nając w jej powierzchni sześcioramienną gwiaz
dę i półksiężyc - elementy herbu Leliwa. Chorą
giewka została osadzona na dwóch niewielkich 

łożyskach, dzięki czemu może się obracać pod 
wpływem podmuchów wiatru. Odnowiona sterczy- 
na została naturalnie zamontowana na swoim 
miejscu, tj. szczycie dachu skrzydła wschodniego. 
Dzięki temu błahemu - wydawać by się mogło - 
elementowi cały dach (a przez to zamek) odzyskał 
to, co było charakterystyczne dla rezydencji ba
rokowych (a Dzików stylowo przypomina surowy 
barok Wazów) - elementy akcentujące oś główną 
(wieża z dekoracyjnym zwieńczeniem w postaci 
półksiężyca i sześcioramiennej gwiazdy) i boczne 
(sygnaturka nad kaplicą i sterczyna nad szczy
tem skrzydła wschodniego) całego obiektu.

Równie ważnym jak wymiana pokrycia da
chowego fragmentem tej fazy remontu zamku jest 
zabudowa poddasza. Do tej pory było ono właści
wie zupełnie niewykorzystane. Na poziomie pod
dasza funkcjonowało jedynie kilka pomieszczeń 
położonych za wieżą, będących zarazem najwyższą 

"^kondygnacją ryzalitu północnego. Opracowując 
kilka lat temu program użytkowy zamku założy
łem, że zarówno w pomieszczeniach parteru jak i 
piętra zrekonstruujemy i urządzimy szereg histo
rycznych sal i pokoi, które - udostępnione zwie
dzającym - stworzą ekspozycję typu muzeum
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Zakończone prace przy wymianie pokrycia dochowego zamku

wnętrz. Tymczasem samo Muzeum jako takie jest 
także instytucją, mającą - jak każda zresztą - okre
ślone potrzeby lokalowe niezbędne do urządzenia 
pracowni, magazynów czy pomieszczeń admini
stracyjnych i socjalnych dla pracowników. Ponie
waż poddasze zamku dzikowskiego nie ma cha
rakteru zabytkowego postanowiliśmy tam właśnie 
stworzyć ciąg takich właśnie niezbędnych do funk
cjonowania naszej instytucji pomieszczeń. Dla ich 
urządzenia należało jednak wprowadzić stalową 
konstrukcję, na której można oprzeć nowo projek
towane ściany, ale tak, by nie obciążała ona zam
kowych murów. Swoistym „cokołem” owej kon
strukcji jest nowa, boczna klatka schodowa, jaką 
zbudowano kilka tygodni temu u zbiegu skrzydła 
wschodniego i korpusu głównego zamku. Klatka 
ta będzie służyła zarówno pracownikom Muzeum, 
jak i gościom, jacy będą zatrzymywać się w Dziko
wie w zamkowych pokojach gościnnych, ulokowa
nych na piętrze skrzydła wschodniego zamku.

Wszystkie prace prowadzone przez Firmę Ja
nosik zostały wykonywane niezwykle solidnie (wia
domo - górale!) i w znakomitym tempie, z zastoso
waniem materiałów najwyższej jakości. Można 
powiedzieć, że w swojej 500-letniej historii zamek 
dzikowski nigdy nie miał takiego dachu. Tak więc, 

niespodziewanie dla nas samych, zaledwie w cią
gu 18 miesięcy od momentu rozpoczęcia remontu 
zamku, przeprowadzono podbicie fundamentów 
pod skrzydłami bocznymi, zbudowanie fundamen
tów i sklepień nowych piwnic pod korpusem głów
nym, zabezpieczono skarpę północna przed osu
waniem się (budując tu przy okazji wytworne pa
tio), wprowadzono do zamku komplet nowych in
stalacji, a także wyremontowano konstrukcję da
chową pokrywając ja nowa dachówką, a na doda
tek zabudowano nieużytkowane wcześniej podda
sze. Jednym słowem w ciągu półtora roku odre
montowano dwie kondygnacje zamku!

Teraz w pracach remontowych nastąpi kil
kumiesięczna przerwa, choć nie oznacza to, że 
nic się nie będzie działo. Przygotowywany jest 
już kolejny wniosek o nowe środki unijne, by 
możliwe było dokończenie rewaloryzacji i urzą
dzenie zamku. Najprawdopodobniej prace remon
towe zostaną wznowione w drugiej połowie 2009 
roku. Gdyby nie zdarzyło się nic nieprzewidzia
nego możliwe jest udostępnienie zwiedzającym 
całej budowli pod koniec 2011 roku. Niezależnie 
od tego prowadzimy prace nad przygotowaniem 
rewaloryzacji innych elementów składowych ze
społu zamkowo - parkowego w Dzikowie.
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IRENA CIOSIŃSKA

TARNOBRZEG, MIASTO MOJEJ MŁODOŚCI
fragment

Tarnobrzeg - miasto zieleni - takie wrażenie 
musiał odnieść każdy, kto na przełomie XIX i XX 
wieku zobaczył to miasteczko wkomponowane w 
szeroki pas sosnowego starodrzewu, pachnącego, 
przytulnego, zwanego Wiankiem, otaczającego 
miasteczko z trzech stron, zwieńczonego od stro
ny północno-zachodniej rozległymi ogrodami 00. 
Dominikanów i pięknym parkiem z zamkiem Tar
nowskich pośrodku. Przestrzeń pomiędzy lasem, 
a murowanym centrum miasta wypełniały cztery 
dworki szlacheckie Zaklików, otoczone dużymi 
ogrodami, oraz liczne domki jednorodzinne, prze
ważnie drewniane, z ganeczkami pełnymi kwit
nących pelargonii i fluksji. Od frontu rosły krze
wy bzów i jaśminów, a od tyłu drzewa owocowe; 
tu i ówdzie rozłożysta lipa, akacja lub kasztan.

Przedłużeniem tarnobrzeskiej zieleni aż do 
Sandomierza był bity gościniec obsadzony od 
strony jezdni jabłoniami, a za rowem, od stro

ny uprawnych pól - kasztanami. W maju, gdy 
wszystkie drzewa i krzewy okryły się bogatą 
szatą zieleni i kwiecia, a pod kopułą błękitnego 
nieba rozdzwoniły się skowronki wyśpiewując 
radosną pieśń wiosny, Tarnobrzeg zamieniał się 
w krainę baśni, pełną zapachów i świergotu 
uwijających się ptasząt w bujnej zieleni. Oj, łza 
się kręci w oku na wspomnienie tych bezpow
rotnie zanikłych cudów przyrody...

Przed I wojną światową na środku Rynku stał 
ratusz - parterowa budowla, podobno niezłe dzie
ło architektury, jak oceniali dorośli. Jako dziecko 
nie zdawałam sobie sprawy z artystycznych walo
rów tego obiektu. Urzekał mnie jedynie niezwy
kły jego kształt i mnóstwo sklepików różnej bran
ży. Tu się biegało po kanwę i kolorową włóczkę do 
wyszywania, kordonek, igły, szydełka, druty i inne 
przybory do szycia, haftowania, dziergania. W 
owych czasach przywiązywano ogromną wagę do

ł

Rynek w Tarnobrzegu przed I wojną światową



Rynek w Tarnobrzegu - widok w kierunku ul.Sienkiewicza

robótek ręcznych, gdyż edukacja dziewczynek koń
czyła się zwykle na szóstej klasie szkoły ludowej 
(obecnie podstawowej). Potem wychodziły za mąż, 
prowadziły dom i te umiejętności operowania igłą, 
szydełkiem czy drutami były jak znalazł.

W czasie I wojny światowej ratusz został 
spalony i zrównany z ziemią, ku mojemu wiel
kiemu zmartwieniu. Jedyną ozdobą Rynku po
został pomnik Bartosza Głowackiego, pod któ
rym odbywały się wiece trzeciomajowe pełne go
rącego patriotyzmu, a w latach 1918 - 1919 pło
miennych przemówień Dąbala i ks. Okonia. Nie
wiele rozumiałam z tych demagogicznych poto
ków słów, jedynie budziły we mnie niejasne 
uczucie, że coś zmienia się w naszym życiu.

W latach dwudziestych oszpecono Rynek byle 
jak skleconymi budkami z pasmanterią. Jedynie 
okrągła, murowana budka Engelberga nie raziła 
brzydotą. Zaopatrywała młodzież szkolną w książ
ki, zeszyty i wszelkie inne pomoce do nauki. Bud
ka Engelberga wsławiła się przede wszystkim bry
kami, które sprowadzano ze Lwowa od jakiegoś 
spryciarza, robiącego na tym niezły interes. Dziś 
już chyba nikt nie pamięta tej profanacji naszej 
literatury pięknej. Były to okropne streszczenia 
arcydzieł naszych najsłynniejszych pisarzy. Z bry
ków korzystali uczniowie słabi i leniwi, którym 
nie chciało się czytać grubych tomów Sienkiewi

cza, Prusa, Reymonta czy Żeromskiego. Szanują
cy się uczeń nie hańbił się czerpaniem wiedzy z 
tych wątpliwych „pomocy”.

Najliczniejszą grupę mieszkańców Tarno
brzega stanowili Żydzi. Kamieniczki w Rynku i 
najbliższych, krótkich uliczkach były przez nich 
zamieszkałe. Tutaj skupiał się cały handel. Je
dynie dwie masarnie - Chruściela i Sawickiego, 
księgarnia Kazimierza Szpilki i sklep kolonial
ny Kubicy były w rękach katolickich.

Głównym motorem handlu była konkuren
cja. Kto umiał lepiej zachwalić swój towar, przy
ciągnąć klientów, dawał lepsze kredyty, ten miał 
większe obroty i zarobki. Właściciele sklepików 
wystawali w drzwiach, zapraszając przechod
niów: Nu, proszę wejść i tylko obejrzeć jakie cuda 
mam i jakie tanie, nigdzie pan (pani) takich nie 
znajdzie! To sam cymes. Płynął potok zachwalań, 
zaklinań: Niech stracę, niech skonam, ja jeszcze 
opuszczę! - tak długo, aż schwytana ofiara zdecy
dowała się na jakiś zakup.

Najelegantszym był sklep galanteryjny pani 
Brandtowej, zwanej powszechnie panią Bran- 
ciową. Dominował nad innymi punktami sprze
daży ładnie urządzonym wnętrzem oraz dużym 
wyborem dobrego gatunkowo towaru. Tutaj ku
powało się wszystkie akcesoria garderoby dam
skiej i męskiej, od kapeluszy począwszy, a na bu



tach, parasolach, laskach i walizkach skończyw
szy. Pani Branciowa była mistrzynią w zachwa
laniu towaru i zachęcaniu do kupowania długo
terminowymi kredytami. Gdy miała do kogoś za
ufanie, mógł połowę sklepu wynieść, nie wpłaca
jąc ani grosza - Branciowa poczeka.

Moi rodzice mieli nieograniczone możliwości 
brania u niej towaru na spłaty, co stało się przy
czyną dość przykrej przygody. By ją opowiedzieć, 
muszę czytelnika wprowadzić w atmosferę mojego 
rodzinnego domu, który przygarniał każdego po
trzebującego pomocy czy chwilowego schronienia.

W czasie I wojny światowej i jeszcze przez 
kilka lat po jej zakończeniu, wiele dziwnych po
staci przewinęło się przez nasze mieszkanie. Ro
dzice nikomu nie odmawiali pożywienia czy kąta 
do przespania. Zaspokoiwszy pierwsze potrzeby, 
przybysze odchodzili, dziękując za gościnę.

Pewnego dnia zjawił się młody, piegowaty 
blondynek, opowiadając rzewną historię, jak do
stał się do rosyjskiej niewoli, uciekł stamtąd i 
przez Chiny, Indie i Turcję pieszo dotarł do Pol
ski. Jeszcze przed nim droga daleka, bo aż w Bia
łostockie, gdzie mieszkają jego rodzice, a on jest 
bardzo wyczerpany. Moi rodzice przygarnęli go, 
zamieszkał w kancelarii ojca i tak mu się u nas 
spodobało, że przez cały miesiąc nie opuszczał 
domu. Potem zaczął próbować swoich sił, wycho
dził na kilka godzin i wracał. Po dwóch, może 

trzech tygodniach „nabierania kondycji” zniknął 
beż śladu, nie podziękowawszy nawet za gości
nę. Upłynęło parę miesięcy...

Któregoś dnia pojechał ojciec do miasta, by 
kupić jakieś drobiazgi u Branciowej. Wybrał co mu 
było trzeba i płaci, a Brandtowa nieśmiało, kry
gując się i gęsto usprawiedliwiając prosi, by dodał 
jeszcze parę złotych na konto długu zaciągniętego 
przez kuzynka. Ona by się nigdy nie upomniała, 
ale teraz przeżywa wielki kryzys finansowy. Zdu
mienie ojca nie miało granic. Jaki dług, jaki kuzy
nek? - Przepraszam panie leśniczy, to taki piego
waty blondynek. Okazało się, że ten piegus nabrał 
moc wszelkiej garderoby z parasolem i walizką 
włącznie za wujek wszystko zapłaci. Nie na tym 
koniec! U krawca Schnala uszył sobie ubranie i 
palto z najlepszej wełny na konto wujka. Długi 
były tak duże, że rodzice spłacali je przez cały rok. 
Procent - jak mówili - od własnej naiwności.

Nas, dzieci najbardziej fascynował sklep pana 
Kubicy z zamorskimi specjałami. Czego tam nie 
było! Rodzynki w trzech gatunkach, migdały słod
kie i gorzkie, orzechy włoskie, tureckie i ziemne, 
cykaty których dziś nie uświadczysz, pachnące 
przyprawy - wanilia, goździki, cynamon, kosze po
marańcz, cytryn i mandarynek, a czasem pojawiał 
się na ladzie ananas, ustawiony na poczesnym 
miejscu. O, wtedy biegało się do tego przybytku 
podniebiennych rozkoszy nie tylko po chleb świę

Rynek w Tarnobrzegu w 1910 r. - widok od strony południowo-zachodniej



tojański, którego gruby strąg można było kupić 
za 2 halerze, ale przede wszystkim, by nacieszyć 
oczy wspaniałą szyszką ananasa. Tego owocu ni
gdy nie mieliśmy okazji skosztować, gdyż był za 
drogi na kieszeń naszych rodziców.

Jeszcze jedną uciechą dla dzieci były pieczo
ne kasztany. W rogach Rynku stały dymiące pie
cyki i za 10 halerzy dostawało się sporą tytkę tego 
gorącego przysmaku. Po I wojnie światowej znik
nęły bezpowrotnie... Pan Kubica też gdzieś wyje
chał, a jego sklep przejął Żyd Grunfeld, który do
kładał wszelkich starań, by utrzymać sklep na tym 
samym poziomie, co jego poprzednik.

Mieszkający przy Rynku Safirowie, Brand
towie, Schnalowie, Lastowie, Wiesenfeldowie, 
Ostowie, Grunfeldowie, Engelbergowie i inni, 
których nazwisk nie pamiętam, byli zamożną 
elitą żydowską. Biedota semicka gnieździła się 
na Rulkach w okropnych ruderach - brudnych, 
cuchnących tak, że trzeba było nos zatykać, je
śli się chciało przejść tamtędy. A Żydzi mnożyli 
się jak króliki! Nieprzebrane mrowie brudnych, 
obdartych, a w lecie nagich, nadmiernie ruchli
wych i wrzeszczących dzieciaków biegało po 
wąskich uliczkach, a za nimi uganiały się roz- 

memłane matki, z przekrzywionymi perukami 
na głowie, krzyczące ile sił w gardłach. Harmi- 
der nie do opisania! Tu nie słyszało się mowy 
polskiej, tu niepodzielnie panował język jidisz. 
Te dzieci dopiero w szkole uczyły się mówić po 
polsku, co było utrapieniem dla nauczycieli.

Z tej to biedoty wywodził się Żyd Kanarek, 
zwany Szalonym. I nie bez racji, gdyż jego meto
dy upłynniania materiałów tekstylnych były 
istotnie szalone. W uliczce łączącej Rynek z Rul- 
kami miał maleńki, ciemny sklepik, do którego 
prawie nikt nie zaglądał. Pomyślał pod adresem 
potencjalnych klientów: nie wy do mnie, to ja do 
was. Pożyczał od pachciarza konia i wóz, łado
wał towar i objeżdżał okoliczne domy. Nie omijał 
i naszej leśniczówki.

Transakcje handlowe z Szalonym miały za
wsze ten sam osobliwy przebieg. Żyd wchodził do 
domu, proponował gospodyni kupno któregoś z 
przywiezionych materiałów. Spotkawszy się z od
mową wpadał w szał. Krzyczał wniebogłosy z 
pianą na ustach, miotał się, zaklinał, wzywał Boga 
na świadka, że on najlepszy towar przywiózł, naj
taniej chce go sprzedać, a tu odmowa! Wrzucał ma
teriały do przedpokoju i uciekał. Po kilku dniach 

Tarnobrzeg - widok od na kościół OO. Dominikanów



zjawiał się i pytał: Szanowna Pani raczyła coś 
wybrać? Dla świętego spokoju i by pozbyć się na
tręta matka coś kupowała i Szalony odjeżdżał cały 
szczęśliwy. Powtarzały się te sceny co parę mie
sięcy - żadne protesty nie pomagały...

Inni mieszkańcy Rulek, mniej pomysłowi, 
handlowali drobną pasmanterią noszoną w 
skrzynkach, zawieszonych na szelkach u szyi. 
Obchodzili okoliczne wsie i sprzedawali za nędz
ne grosze, które musiały wystarczyć na utrzy
manie całej rodziny obarczonej liczną progeni- 
turą. Sprytniejsi uzyskiwali licencję na ustawia
nie kramików w Rynku w dniu jarmarku, który 
w Tarnobrzegu odbywał się zawsze w środę. 
Sprzedawali straszną tandetę po niskich cenach. 
Np. męska koszula z grubego płótna kosztowała 
2 zł, kalesony męskie z „surówki” 70 gr, baweł
niana chusteczka na głowę od 1 do 1,50 zł, buty 
juchtowe 6 zł. O tych towarach mówiło się z 
drążka, gdyż dla reklamy były one rozwieszone 
na drążku nad kramikiem. Tu też zarobki nie 
były duże. Z czego ta rulkowa biedota żyła, było 
dla mnie zawsze tajemnicą. Wiem tylko, że naj
uboższych, niezdolnych do pracy Żydów utrzy
mywał kahał. Trzeba przyznać, ze pod tym 
względem starozakonni byli bardzo solidarni i 
ofiarni. Żydów - żebraków się nie widywało.

Obraz Rulek nie byłby pełny, gdybym nie 
wspomniała o handlu mięsem. Nad kilkoma w 
jeden szereg ustawionymi jatkami widniał napis 
Wyrąb mięsa. Jatki były w rękach żydowskich. 
Pod każdą jatką stal ogromny pniak, a przy nim 
mizerny, pejsaty Żyd z wielką siekierą w ręce. Z 
drugiej strony paniusie wiecznie wybrzydzające 
na podane przez rzeźnia mięso: Panie Josek! Co 
mi pan za ochłapy dajesz? A Josek podniesionym 
głosem: To ochłapy? Jak Boga kocham, niech 
zdechnę, jak to ochłapy! To sam cymes, złoto nie 
mięso!. Taka i tym podobna wymiana krańcowo 
różnych poglądów na odrąbany kawałek mięsa 
kończyła się obniżką ceny o kilka groszy i obie 
strony były zadowolone.

Na Rulkach prosperował cheder, w którym 
rebe Zamojre uczył języka hebrajskiego i innych 
mądrości żydowskich. Rebe był chudy, kulawy, 
mówił szybko, bardzo głośno i niewyraźnie roz
pryskując ślinę tak obficie, że rozmawiając z nim 
trzeba było się ustawić w odpowiedniej odległo
ści, by nie być oplutym. Mimo tych wad był po
wszechnie szanowany. Prócz nauczania w che- 
derze, w drodze wyjątku, udzielał prywatnie 

lekcji niedorozwiniętemu Jankowi Rozenbaumo- 
wi, synowi dyrektora Kopalniaka (firmy drzew
nej w potworny sposób eksploatującej lasy Tar
nowskiego). Kiedyś, przypadkowo, przez otwar
te okno usłyszałam fragment nauk rebego. Ja
nek! Ty mi tu powiedz, co to jest Świnia? Janek 
milczy. Rebe powtarza: Janek! Ty mi powiedz, 
co to jest Świnia? Janek milczy. Zniecierpliwio
ny nauczyciel poucza: Janek! Ty sobie zapamię
taj! Świnia to jest dzik, który przez obcowanie z 
ludźmi stał się świnią. Boże! Ileż prawdy w tej 
definicji - pomyślałam i zapamiętałam. Od tam
tej chwili upłynęło już ponad siedemdziesiąt lat, 
a ja wciąż powtarzam tę mądrość Zamojrego.

W soboty całe życie handlowe zamierało w 
Tarnobrzegu. Miasto przybierało bliskowschodni 
charakter - jakby stawało się Jerozolimą, Kafar- 
nau, Nazaretem. Latem w pogodne dni Żydzi wy
lęgali na ulice i wtedy dopiero widoczna była ich 
liczebność. W Rynku i na Rulkach kłębiło się mnó
stwo egzotycznych postaci ubranych w czarne, 
lśniące, sięgające kostek chałaty, mających na gło
wach czarne jarmułki (niektóre otoczone lisim fu
trem), o twarzach z czarnymi wąsami i brodami 
oraz kręconymi pejsami. Swoistym „dopełnieniem” 
strojów starozakonnych były religijne „akcesoria” 
w postaci klocków umieszczonych na czole i bia
łych kamizelek z troczkami. Rzeczy te nosiły dziw
ne nazwy - cycełes, tałes. Białe pończochy i czar
ne, spiczaste pantofle uzupełniały ten uroczysty 
strój Żydów. Zabawnie wyglądały podrostki żydow
skie w długich, czarnych chałacikach, z jarmuł- 
kami na głowie i długimi pejsami.

Wystrojone Żydówki w świeżo uczesanych 
perukach rozsiadały się na krzesłach wyniesio
nych na ulice. Może nie wszyscy dzisiaj wiedzą, 
że Żydówkom - mężatkom obcinano włosy do 
gołej skóry i nakładano peruki, które musiały 
nosić do końca życia. Młode Żydówki, również 
paradnie ubrane, z własnymi włosami natural
nie się kręcącymi, spacerowały gromadkami 
urozmaicając sobie czas bardzo żywą i głośną 
rozmową i wybuchami śmiechu. Dorośli też nie 
szczędzili języka i wschodniej gestykulacji. Pa
nował tu niepodzielnie żargon jidisz. Ten zgiełk, 
obca, niezrozumiała mowa, nadmierna ruchli
wość owego zbiorowiska, stwarzały atmosferę 
napięcia, niepokoju, pośpiechu, całkowicie obcą 
temperamentowi słowiańskiemu. Stąd zapewne 
wywodziły się różne animozje pomiędzy obydwie
ma społecznościami.
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ALEKSANDRA JANAS

DZIKOWSKA MADONNA Z MĘCINY

Miniony 2008 rok zaznaczył się w Tarnobrze
gu m.in. ukończeniem wymiany dachu nad zam
kiem dzikowskim, którego dokonała firma Jano
sik, specjalizująca się w remontach pokryć dacho
wych z Męciny. W tej samej miejscowości, tj. Mę
cinie,w miejscowym kościele parafialnym, znajduje 
się jedna z najstarszych kopii cudownego obrazu 
Matki Bożej Dzikowskiej. Jak wiadomo - dzikow
ski obraz został uznany przez biskupa krakowskie
go za cudowny w roku 1675, a ledwie w 40 lat póź
niej bo w 1715 roku, jego kopia trafiła do Męciny. 
Trzeba pamiętać, iż w tamtych czasach życie mia
ło tempo o wiele wolniejsze niż dziś, więc fakt, że 
do wiejskiego kościółka w górach dotarł obraz, ofi
cjalnie uznany przez hierarchię duchowną już po 
kilkudziesięciu latach od owego wyniesienia, na
leży uznać za wyjątkowo szybki.

Męcina to dawna wieś rycerska, o której naj
starsze zachowane informacje pochodzą z roku 
1326. W okresie reformacji była jednym z bardziej 
znanych w Małopolsce ośrodków arianizmu. Kie
dy nastąpił jego kres, w roku 1638 wzniesiono tu, 
zachowany do dzisiaj, drewniany kościół parafial
ny pod wezwaniem św. Antoniego. Na początku 
XVIII wieku proboszczem parafii męcińskiej był 
ksiądz Jan Kazimierz Orzechowski herbu Rogala. 
W zachowanej do naszych czasów księdze wydat
ków parafialnych zapisał: Rok 1715. Dałem obraz 
Najświętszej Panny Dzikowskiej w ramach czar
nych, ale pięknych w ołtarz boczny, bo dawny ob
raz nie bardzo był pięknie restaurowany, do tego 
popsowany dużo szpilkami i gwoździami. W dwa 
lata później obraz umieszczono w innym ołtarzu 
bocznym; tutaj kopia dzikowskiego oryginału wi-
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siała do roku 1867. W tymże roku Matkę Bożą 
Dzikowską przeniesiono do kaplicy Serca Jezuso
wego, w której jest on do dnia dzisiejszego. Na jej 
miejscu zawieszono inny wizerunek - Matki Bożej 
Różańcowej, która trafiła tu za sprawą miejsco
wego Bractwa Różańcowego. Bractwo tenże obraz 
kupiło dla męcińskiej świątyni w Wiedniu.

Tymczasem kopia Dzikowskiej Madonny, od 
początku przez męcińskich wiernych otaczan była 
wielką czcią i uznawana za wyświadczająca licz
ne łaski. Do dzisiaj zachowały się zapisy o tym 
świadczące. Już w roku 1715 parafianie z Męciny 
złożyli srebro i złoto w postaci łańcuszków, płytek, 
pierścionków, z przeznaczeniem na sukienki do ob
razu. Po zebraniu owych kosztowności proboszcz 

zlecił wykonanie tej ozdobnej osłony krakowskie
mu złotnikowi Krzysztofowi Najmanowi.

Kult obrazu był coraz żywszy. Świadczy o tym 
kolejna wiadomość pochodząca z roku 1727: Na 
ołtarzu Matki Boskiej Dzikowskiej tabliczek zło
tych trzy. Na sznurku pereł jedna, obrączek zło
tych dwie. Naturalnie, tak jak w przypadku in
nych tego rodzaju obrazów, kult męcińskiej kopii 
dzikowskiego obrazu to nasilał się, to przygasał, 
ale - jak się wydaje - zawsze był obecny w tej gór
skiej miejscowości. Warto, choćby przy okazji wa
kacyjnych wędrówek, odwiedzić stary kościółek 
w Męcinie, bo jak ktoś zapisał kiedyś na odwro
cie opisywanego obrazu Trzeba na długo wyjechać, 
żeby się zachwycić...

ANNA HANDEREK

SIEKIERKA Z BRĄZU

Zbiory Muzeum Historycznego Miasta Tar
nobrzega wzbogaciły się o nowy eksponat - sie
kierkę z brązu, dar Ryszarda Piątka z Tarno
brzegu. Jest to siekierka z lejkowatą piętką, 
typu czeskiego, datowana na III okres epoki 
brązu. Wykonana została metodą odlewu w for
mie muszlowej. Siekierki tego typu występują 
głównie w Czechach, na Morawach i na Śląsku. 
W Małopolsce rzadziej, gdzie pojawiają się głów
nie jako skarby bądź znaleziska luźne, odkry
wane zazwyczaj przypadkowo. Były wykorzysty

wane zarówno jako narzędzia, jak i broń. Po
chodziły głównie z importu, o czym świadczy 
duża ich jednolitość na rozmaitych terytoriach 
oraz skarby złożone wyłącznie z siekierek tego 
typu. Zdarzały się również prawdopodobnie pro
dukcje miejscowe, jak siekierka znaleziona w 
Trzcianie, pow. Rzeszów, która posiada nieusu- 
nięte szwy odlewnicze.

Napływ brązu odegrał dużą rolę w kształto
waniu się oblicza kulturowego naszych ziem, co 
miało istotne i różnorodne konsekwencje. W tym
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też czasie dominującym, ale nie jedynym kierun
kiem napływu nowości na terytorium polskie był 
kierunek z południa. Na rodzimą produkcję me
talurgiczną oddziaływały zasadniczo trzy regio
ny: południowo zachodni, południowo wschodni i 
północny. Oprócz znaczenia kulturotwórczego brąz 
spełniał również czysto gospodarczą rolę jako su
rowiec do produkcji narzędzi, broni i ozdób, a tak
że jako forma waluty. Wartościowe były nie tylko 
końcowe produkty wykonane z tego metalu, ale 
również złom brązowy. Rozwijają się miejscowe 
ośrodki produkcji metalurgicznej. Podstawowy 
materiał stanowiły brązy cynowe, a tylko w nie
wielkim procencie antymonowe lub ołowiowe. Jed

nak o lepszej kowalności decydował nie tyle stop 
ile technika wyprażania i wielokrotnego przeku
wania materiału. Korzystano w całości z impor
towanego surowca, półwytworów i gotowych pro
duktów. Dość duża ilość skarbów odlewniczych za
wiera znaczną ilość przełamanych i zniszczonych 
wyrobów przeznaczonych do wytopu i przeróbek. 
Metalurgia łużycka odbiega znacznie od kręgu 
tradycyjnego zwanego nordyjskim, tak pod wzglę
dem technologicznym jak i formy. Jedną z cech 
wyróżniających jest skłonność do przekuwania od
lewów i wykonywania drogą kucia bardzo skom
plikowanych, stojących na wysokim poziomie 
technicznym wytworów.

POŻAR ZAMKU W DZIKOWIE

Od redakcji: Pożar zamku w Dzikowie, jaki wydarzył się w grudniu 1927 roku, był jedną z naj
większych tragedii w dziejach Tarnobrzega. O jego przebiegu i akcji ratowniczej wiemy choćby z relacji 
Michała Marczaka. Znany poeta Marian Piechal poświęcił ofiarom pożaru specjalny poemat, który 
przypomnieliśmy w DZIKOVII nr. 33. W Archiwum Edwarda Antończyka zachowała się relacja o tym 
wydarzeniu nieznanej, niestety, autorki. Ponieważ tekst jest interesujący i prezentuje nieco inne spojrze
nie na dzikowski dramat sprzed ponad 80 lat, zamieszczamy go poniżej.

Tarnowscy byli ludźmi dobrymi i szlachet
nymi. Hrabina Zofia Tarnowska otaczała opieką 
szkoły - kupowała pomoce naukowe, biedniej
szym uczennicom udzielała pomocy materialnej. 
Przy ulicy Sławkowskiej w Krakowie Tarnow
scy mieli własną kamienicę. Jeden duży pokój 
ofiarowali na mieszkanie uczennicom tarnobrze
skim, które po zdaniu matury studiowały na UJ 
w Krakowie. Wiele dziewcząt korzystało z tego 
dobrodziejstwa. Nie było wówczas opieki społecz
nej państwa - pomocy biednym hrabina nigdy 
nie odmówiła. Dziś rodzina Tarnowskich „śpi” 
w podziemiach klasztoru 00. Dominikanów - pa
mięć o sobie pozostawiła jak najlepszą.

Wielką klęską dla Tarnowskich był pożar 
zamku w Dzikowie. Był koniec grudnia 1927 
roku. Tarnowskich nie było w domu, byli w tym 
czasie w Krakowie. Zawiadomieni telefonicznie 
o katastrofie przyjechali następnego dnia do Tar
nobrzega. Obraz, jaki przedstawił się ich oczom, 
był wstrząsający. Dogasające zgliszcza pałacu i 

trupy tych, co zginęli przy pożarze, rozpacz osie
roconych rodzin...

Tarnowscy byli bardzo religijni. Pierwszą ich 
reakcją na straszne nieszczęście była modlitwa. 
Poklękali na dymiącej się jeszcze ziemi, zmówili 
pacierz za tych, którzy polegli w płomieniach. Na 
drugi dzień odbyły się pogrzeby. Szeregiem stały 
trumny, w których spoczywały szczątki ofiar - pro
chy nieszczęsnych ludzi. Towarzyszył im płacz ro
dzin i jęk uczestników pochówku.

W 1927 roku byłam w Warszawie. Kończy
łam studia pedagogiczne w Seminarium Nauczy
cielskim z języka polskiego i historii. W pamiętną 
tragiczną noc wracałam nocnym pociągiem z War
szawy do domu. Było to przed świętami Bożego 
Narodzenia. Wśród pasażerów pociągu pospiesz
nego jechał jeden pan z USA. Po osiemnastu la
tach wracał uszczęśliwiony do ojczyzny - wiózł 
ze sobą cały dorobek życia. Cieszył się, że zoba
czy syna, którego maleńkiego zostawił w kołysce, 
a znał go tylko z fotografii przesłanych przez

14



Zamek w Dzikowie zniszczony w wyniku pożaru - grudzień 1927 rok

żonę. Syn w tym roku kończył 18 lat i zdawał 
maturę w Gimnazjum w Tarnobrzegu. Gość był 
dziwnie niespokojny, nie mógł się już doczekać 
momentu spotkania z rodziną. Ciągle spoglądał 
w okno wagonu, czekał chwili, kiedy konduktor 
oznajmi pasażerom stację Tarnobrzeg. W tym 
właśnie momencie silna łuna uderzyła do okien. 
Patrzę z pasażerami z okna wagonu: są oświe
tlone dalekim blaskiem okropnego ognia. Strasz
ny pożar! Lęk ogarnął zebranych. Gdzieś, ktoś z 
obecnych mówił: to zamek Tarnowskich chyba 
płonie... Nikt nie chciał wierzyć. Niestety, spo

strzeżenie okazało się tragiczną prawdą. Nagle 
ten pan z Ameryki zaczął okropnie płakać i wśród 
łez powiedział: Boże mój, takie nieszczęście! Po 
tylu latach tak mię wita ojczyzna... Wszyscy go 
uspokajali, że nie ma powodu do rozpaczy, u nie
go w domu wszyscy na pewno są zdrowi. Kocha
jący ojciec sercem wyczuł katastrofę. W momen
cie, gdy łuna z zamku oświetlała okna wagonu, 
jego jedyny syn wybiegł z bursy, aby gasić ogień 
- ratować skarby kultury narodowej. Za nim 
wybiegła jego sympatia - młoda, śliczna dziew
czyna, która tydzień wcześniej w Sokole tańczy-

Zachodnie skrzydło zamku



© D®VIA

Miejsce po zawalonych stropach pomiędzy parterem i piętrem

ła taniec... Śmierć łabędzia! Pobiegła także rato
wać stare druki i zabytki piśmiennictwa polskie
go. Oboje zginęli na ofiarnym stosie... Szczęściem,

Zniszczona wieżyczka znad,,wystawy”

że Bóg się zlitował nad nieszczęsnym ojcem, któ
ry po latach powrócił do domu, bo wkrótce uro
dził mu się drugi syn. Mówiono potem, że uczęsz
czał do Liceum w Tarnobrzegu.

W czasie pożaru zginął także ceniony sto
larz Gil z Dzikowa. Ofiarą ognia padł syn ko
niuszego Tarnowskich - sławny biegacz, zdobyw
ca wielu medali Freyer. Miasto Tarnobrzeg było 
pogrążone w żałobie. Odwołano zabawę sylwe
strową w Sokole i wszystkie zabawy i bale 
w okresie karnawału.

Tarnowscy z braku rezydencji mieszkali w 
małym dworku w Budzie Stalowskiej. Po dwóch 
latach, kosztem wielkiego wysiłku, spalony zamek 
został odbudowany. Tarnowscy musieli naruszyć 
wszystkie nietykalne dotąd kapitały ulokowane w 
banku angielskim. Byli w bardzo trudnych warun
kach materialnych. Należało wynagrodzić i otoczyć 
opieką rodziny tych, których członkowie stracili 
życie. Uczynili to w miarę możności dosyć hojnie.

Nowo odbudowany zamek prezentował się 
pięknie, ale stary wspanialszy był i bogatszy. Mimo 
wielkich ofiar w ludziach nie udało się ocalić 
wszystkich zabytków kultury. Zginęły cenne ob
razy, antyczne meble, a z literatury wspaniałe księ
gi, kroniki i apokryfy. Pozostała tylko garstka po
piołu po ludziach i dawnej świetności.



GRZEGORZ LIPIEC

MODULACJA

Dwie osoby, które kochają teatr, przyjecha
ły do Tarnobrzega i postanowiły robić to co robią 
najlepiej, czyli po prostu grać. Założyli teatr, 
który wyszedł z ciekawą ofertą do lokalnej spo
łeczności. I co się stało ... Rozmawiam z Waw
rzyńcem Ciesielskim:

Mimo, że Teatr Modulo jest już „jedną nogą” 
w Stalowej Woli, czy wciąż można liczyć na Wasze 
występy w Starym Browarze?

- Teatr Modulo jest owocem pasji, fascyna
cji teatralnością, z jaką stykamy się na każdym 
kroku w naszym życiu. W Stalowej Woli jestem 
reżyserem Amatorskiego Teatru Dramatycz
nego im. Józefa Żmudy, a Teatr Modulo to 
także Urszula Ciesielska, Mateusz Okonek i 
ci, którzy przyjęli zaproszenie do współpracy, jak 
np. Andrzej Wilgosz, który objął swoją opieką 
spektakl Autoreuerse (premiera 18 września 
2008). Teatr Modulo będzie więc obecny w Sta
rym Browarze tak długo, jak długo pozwolą na to 
jego znakomici właściciele, którzy od początku 
popierali w mieście naszą inicjatywę.

Jak w kilku zdaniach określisz to co prezen
towałeś z Modulo w Tarnobrzegu?

- Modulo nigdy nie wystawiało komedii, choć 
często byliśmy o to proszeni. Już ten fakt wskazu
je na nasze fascynacje w teatrze. Publiczność tar
nobrzeska mogła zobaczyć spektakle współcze
snych dramaturgów tak znakomitych jak L. Amej-

ko, K. Bizio i tak młodych jak M. Okonek. Nie chce- 
my mówić o tym, co można było zobaczyć w minio
nym roku. Trzeba raczej zapytać o to tych, którzy 
przychodzili na spektakle. To widz ma prawo ko
mentować, oceniać, wyciągać wnioski, kochać nas, 
obrażać się na nas, formułować opinię na temat 
tego co przeżył w teatrze. I świadomie mówię tu o 
tym, co przeżył, a nie, co zobaczył!

Minął rok działalności, jak go podsumujesz? 
Wreszcie czy rzeczywiście brakuje tutaj miejsca 
dla „dziesiątej muzy” i jak nią „zarazić” Siarko
wy Gród?

- Teatr jest zjawiskiem i dziedziną sztuki już 
przestarzałą. Wielu współczesnych dramaturgów

podejmuje tę kwestię np. David Hare w drama
cie Zdaniem Amy, ale nie tylko on tak wyraźnie 
to przedstawia. Ludzie którzy przychodzą dziś do 
teatru to elita! To są osoby absolutnie „zjawi
skowe”. Widzimy to po naszej widowni. Tam za
siadają intelektualiści najwyższej klasy. Są to od 
początku ci sami ludzie (gros z nich to środowi
sko edukacyjne: nauczyciele, wykładowcy), nie 
opuszczają żadnej premiery. Wiedzą, że spekta
kle są trudne, że będziemy im wiercić dziurę w 
brzuchu, a jednak przychodzą. I to jest niesamo
wite! Za to ich podziwiamy i darzymy wielkim 
szacunkiem. Dla nas ta stała, 20-30-osobowa, 
grupa widzów wskazuje, że niezwykle trudno bę
dzie przekonać pozostałych mieszkańców Tarno-
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brzega do naszej wizji teatru. Ogromną rolę wi
dzimy tu w środowisku nauczycielskim. Na uzna
nie zasługują dyrektorzy i poloniści takich szkół 
jak Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyń
skiego oraz Gimnazjum nr 1, którzy przyprowa
dzają uczniów nie tylko na spektakle, ale zapra
szają też nas do szkoły, byśmy poprowadzili lek
cje o teatrze, reżyserii, aktorstwie.

PS. Byłem na niemal wszystkich spektaklach 
Modulo. Co mogę napisać? To trzeba zobaczyć i do
piero wtedy ocenić działalność teatru. Na przykład: 
Legendy Świętych Osiedlowych na podstawie po
wieści Lidii Amejko jest odpowiedzią na odwiecz
ne pytania o poprawność stworzonego Świata. 
Każdy z nas ma w sobie świętość, trzeba tylko ją 
odnaleźć i odkryć. Autoreoerse pokazuje problemy 

zwyczajnej rodziny młodego pokolenia. Pęd za pie
niędzmi, niespełnione oczekiwania i odsuwanie mi
łości na boczny tor życia. Tancerz - nauczyciel tań
ca okazuje się głosem sumienia, które główny bo
hater na siłę próbuje odrzucić i stłamsić we wła
snym wygórowanym ego. Czym tak naprawdę jest 
sumienie? Wreszcie Wyłącz mnie - jak dzieciństwo 
może odbić się na dorosłym życiu człowieka. Nic 
nie jest w stanie pomóc...

To moja subiektywna opinia, ale Modulo dbało 
o wartościowość prezentowanych sztuk, nigdy nie 
schodziło poniżej pewnego wyznaczonego poziomu 
i właśnie za to należy się im szacunek. Teraz, gdy 
kultura ma być łatwa i przyjemna, to w Starym 
Browarze można było się spodziewać dobrze przy
gotowanej kulturalnej strawy... dla ducha i ciała.

OKIEM PUZONA

MY SĄ TAPLARSKIE

Gdzieś w sandomierskiej ziemi, pośród roz
ległych pól, hen za Klimontowem, na skraju wsi 
Ujazd, w pierwszej połowie XVII wieku wzniesio
no ogromne zamczysko - dziwo, ponoć do czasu 
powstania Wersalu największą rezydencją nowo
żytnej Europy będące. Zamek ów zwany Krzyżto- 
porem zbudowano dla wojewody sandomierskie
go Krzysztofa Ossolińskiego, rodzonego brata Je
rzego, ówczesnego kanclerza wielkiego koronne
go, który do historii przeszedł był za sprawą swe
go słynnego wjazdu do papieskiego Rzymu. Ten 
wjazd, odbyty w roku 1633, przedstawiciela na
szego króla Władysława IV, przepychem i bogac
twem olśnił nawet Wieczne Miasto, które niejed
no przecie już widziało. Zdumienie Rzymian stąd 
się wzięło, iż przeszło czterystukonny orszak pana 
kanclerza przy wjeździe na plac św. Piotra jął 
gubić szczerozłote podkowy... Imć pan kanclerz na 
długo przed wynalezieniem piaru wiedział zatem, 
co znaczy dobra publicyty.

Ossolińscy to była stara szlachta sandomier
ska, aliści dopiero owi bracia - Jerzy i Krzysztof 
- mogli zaliczyć się do magnaterii najwyższej pró
by. Świetność rodu, jak się gwałtownie pojawi
ła, tak i równie szybko przeminęła. I choć w na
stępnych wiekach nazwisko to gdziesik się poja

wiało, przecie nie stała za nim ni magnacka for
tuna, ni szczególne dokonania potomków sław
nych braci. Jeszcze tylko u początków XIX stu
lecia ostatni przedstawiciel rodu Toporczyków - 
Józef Maksymilian założył we Lwowie słynne 
Ossolineum, ale - choć instytucja owa najszla
chetniej krajowi się zasłużyła - trudno nie stwier
dzić, że jeno owe trzy postaci przeszły na najważ
niejsze karty narodowej księgi.

Jeśli jednak przyjrzeć się uważniej wojewoda 
Krzysztof przeszedł do historii za to jedynie, że 
wznieść kazał zamczysko, które nie ma odpowied
nika w całej architekturze światowej. Na regular
nym pięcioboku fortyfikacji bastionowej stanął 
przedziwny w kształcie pałac, do którego wiodą 
skośnie ustawione boczne pawilony, tworzące opra
wę trapezowatego dziedzińca przedniego. Naprze
ciw bramy, umieszczonej w potężnej wieży zega
rowej, rozciąga się właściwy pałac, tyle tylko, że 
miast paradnej fasady, jaką spotkać można w każ
dej rezydencji, wchodzący tu jest zaskoczony wąską 
uliczką utworzoną przez dwa boczne skrzydła, na 
eliptyczny dziedzińczyk wiodącą. Całość wzmoc
niona ogromem rozmiarów budzi zdumienie naj
wyższe, tym mocniejsze, że cały ten kolos właści
wie z drobnych, a niewielkich łupin kamiennych



Zamek w Ujeździe

został wzniesiony... Niektórzy badacze twierdzą, 
że Krzyżtopór został odwzorowany z włoskiej Ca- 
praroli, ale niech im to dobry Pan Bóg wyba
czy! Jakże porównywać, tragicznego co prawda, 
Titanica do rybackiego kutra?

Krzyżtopór najpewniej w ciągu lat kilkuna
stu został wzniesiony, może nie będąc w całości 
ukończonym, co stwierdzić dziś trudno wobec bra
ku jakichkolwiek dokumentów i relacji w tym 
względzie. Elewacje zamkowe mające wytworne, 
a regularne podziały ich płaszczyzn, ozdobione 
zostały zarówno portretami cezarów rzymskich, 
jak i przedstawicieli rodu Ossolińskich, co potwier
dzać miało mit o pochodzeniu polskiej szlachty 
wprost od antycznych Rzymian. By ów efekt 
utwierdzić pod oknami pałacu umieszczono liczne 
sentencje łacińskie. Patrząc na to, co się ze świet
ności zamczyska do dziś ostało, można jeno wy
obrażać sobie, jak niegdyś wyglądać mogło...

W 1655 roku spadł na Rzeczpospolitą potop 
szwedzki, największa katastrofa w dziejach na
szych, która obróciła w perzynę wszystkie zam
ki polskie, więc i Krzyżtopór także. Zubożenie 
ogólne i Ossolińskich dotknąć musiało, bo ani 
ich samych, ani kogokolwiek innego stać już nie 
było, by zamek w Ujeździe odbudować i jeno 
choćby jego kształt architektoniczny odtworzyć. 
W resztach zamczyska jeszcze jakiś czas miesz

kano, ale po konfederacji barskiej olbrzymi za
mek pozostał opuszczony. Przez dwa następne 
wieki nikt się rezydencją nie zajmował, jeno 
wędrowcy, których szlaki tu zawiodły, budowlę 
podziwiali. To wtedy pewnie zrodziły się owe 
legendy o jakoby zamkniętej w murach symboli
ce czasu: o oknach których liczba odpowiadać 
miała ilości dni w roku, o komnatach których 
miało być tyle ile tygodni, o wielkich salach co 
odpowiadać miały 12 miesiącom i czterech basz
tach jako odzwierciedleniu pór roku. Wszystko 
to było tyleż piękne, co i nieprawdziwe, bo cał
kiem zmyślone przecie... Jakoś nikt nie zadał 
sobie trudu, by to po prostu sprawdzić, jako że 
zamek - mimo szwedzkiego zrujnowania - do dziś 
w całości stoi. Pewnie w owym czasie zrodziły 
się i inne banialuki: o suficie - akwarium wy
pełnionym morskimi rybami, o stajniach z mar
murowymi żłobami, o podziemnym korytarzu 
jakoby łączącym zamki braterskie w Ujeździe i 
Ossolinie. Z tych wszystkich rewelacji bezkry
tycznie powtarzanych tak przez bedekery jak i 
poważne,zdawałoby się, opracowania tylko wia
domość o marmurowych żłobach końskich może 
być prawdziwa, aliści nie jako wyraz bogactwa, 
a praktyki: koń jedząc z drewnianego żłobu mógł 
śmiertelnie poranić się jakowąś drzazgą, podczas 
gdy marmur był dla niego bezpiecznym...



® DZEOVIA
Mijały lata i wieki i mimo upływu czasu, 

braku zadaszenia czy jakichkolwiek innych za
bezpieczeń ogromne zamczysko nie uroniło ze swej 
struktury prawie niczego. Sądząc po nielicznie za
chowanych sztychach Krzyżtopór bez mała stoi 
tak, jakim pozostał po zniszczeniu Szwedów. Je
dynie na elewacjach wizerunki Ossolińskich i 
cezarów mocno przyblakły, co zrozumiałe. Na 
szczęście w początkach XX wieku odrysował je 
wiernie, a też i łacińskie sentencje odpisał, prof. 
Tomkiewicz, więc wiemy jak wyglądały.

Z początkiem lat siedemdziesiątych ubie
głego stulecia stanowisko Generalnego Konser
watora Zabytków objął prof.Alfred Majewski, 
dyrektor Kierownictwa Odnowienia Zamku Kró
lewskiego na Wawelu. Miał już wtedy za sobą 
odnowienie kilku zamków kresowych, Wawelu, 
Pieskowej Skały, Niedzicy i Baranowa, a odbu
dowywał równolegle kilka innych - jak pięknie 
sam je nazywał - dzieci Wawelu-, zamki w Wi
śniczu, Krasiczynie, Przecławiu i Suchej Be
skidzkiej. Wielki odnowiciel zamków naszych 
nie byłby sobą, gdyby nie zwrócił uwagi na 
Krzyżtopór. Zlecił więc Politechnice Krakowskiej 
„rozczytanie” zamku, by wiedzieć jak ów na

prawdę wyglądał. Praca ta, przez zespół pod 
kierunkiem prof.E.Dąbskiej wykonana, ujawni
ła wszystkie dane na temat kubatury zamku, 
jego układu przestrzennego, stropów, sklepień, 
dachów, klatek schodowych itd.

Rezultaty owych badań opublikowano w 
Tece Konserwatorskiej, by wszyscy zaintereso
wani mogli poznać prawdę o gigantycznej rezy
dencji. Na dodatek zamieszczono tam i rysunek 
rekonstrukcyjny zamku, który przedstawia go 
takim, jakim zapewne był. Jedyne, co naryso
wane w domyśle to hełmy zamkowych wież, bo 
jeśli brak ikonografii to żadne badania wyjaśnić 
takowej kwestii nie są w stanie.

Działania Majewskiego do dwóch celów zdą
żały: by najpierw zapewnić konstrukcyjne bezpie
czeństwo ścianom zamku, a także - docelowo - jego 
odbudowy. Zabezpieczeniem Profesor zajął się w 
swoim stylu - szybko, toteż ledwie po kilku latach 
boczne skrzydła zamku miały odbudowane skle
pienia, uzupełnione otwory okienne, tudzież gzym
sy koronujące. Sklepienia umożliwiły nie tylko 
wejście na wyższe, niedostępne dotąd kondygna
cje, ale sklamrowały naprzeciwległe ściany, by 
trwać dalej mogły. Uzupełnienie gzymsów zaś po-
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Zamek ,, Krzyżtopór ” z lotu ptaka

zwoliło nie tylko na odzyskanie właściwych pro
porcji ścian, ale i zbudowanie prowizorycznego 
zadaszenia tak samej budowli jak i wież rezyden
cji, co także wpłynęło dodatnio na zamkowe mury.

Majewski zdawał sobie sprawę, że w kraju 
gdzie odbudowano od podstaw starówki, choćby 
w Warszawie, Gdańsku czy Wrocławiu, zrekon
struowano wojną całkowicie zniszczony warszaw
ski zamek królewski, zamiar odbudowy Krzyżto- 
poru będzie zdrowo oprotestowany. A przecie... 
Ten wspaniały zamek, jedyny taki w skali świa
towej można i trzeba odbudować! Cóż to bowiem 
za ruina, jeśli budowla zachowała się po gzyms 
koronujący, jeśli jej autentyczna substancja za
bytkowa zachowała się do naszych czasów w 90 
bez mała procentach, jeśli wiemy i widzimy (!) 
jak z zewnątrz się prezentowała, gdy w XVII wie
ku cieszył oczy swego fundatora???

Profesor Majewski wiedząc o możliwych pro
testach konserwatorskiej braci w kwestii rekon
strukcji Krzyżtoporu zorganizował dwie narady 
w tej sprawie - najpierw w 1978, potem w 1988 

roku. W tej pierwszej udział wzięli m.in.: profe
sorowie Jan Zachwatowicz (autor odbudowy Sta
rego Miasta i katedry św. Jana w Warszawie) oraz 
Stanisław Lorentz (orędownik odbudowy królew
skich Łazienek, Wilanowa, Królikarni, wreszcie 
wspomnianego już zamku warszawskiego), w tej 
drugiej zaś profesorowie Aleksander Gieysztor i 
Adam Miłobędzki. To zacne grono wespół z Alfre
dem Majewskim to bodaj najbardziej zasłużeni 
ludzie dla ochrony zabytków w powojennej Pol
sce, a przy tym naukowe autorytety konserwa
torskie na międzynarodową skalę. Przy wszyst
kich oczywistych zastrzeżeniach wniosek obydwu 
konferencji był jeden: KRZYŻTOPÓR MOŻNA I 
NALEŻY ODBUDOWAĆ!

Przez lat bez mała dwadzieścia miałem 
szczęście zaliczać się do grona najbliższych 
współpracowników Profesora Majewskiego, a 
drugą z przypominanych tu konferencji sam or
ganizowałem. Trudno mi więc obojętnie przejść 
obok ustaleń jakie w kwestii Krzyżtoporu w 
ostatnim czasie zapadły.



t DTOYIA
Oto biedna i szerzej nieznana w Polsce gmi

na Iwaniska (do której zamczysko Ossolińskich 
szczęśliwie przynależy), słusznie odczytuje posia
danie owego szczególnego zabytku jako wielką 
szansę swojego rozwoju. Mając możliwość pozy
skania potrzebnych pieniędzy na zagospodarowa
nie zamku - czy to z Ministerstwa Kultury czy 
to z Unii Europejskiej - poprosiła władze konser
watorskie o wskazówki, co robić może i jak za
gospodarować to niezwykłe dziedzictwo. I oto 
grupa fachowców orzekła, że można tu jeno da
chy powymieniać, wyreperować to i owo, odbu
dować parę pomieszczeń we wjazdowej wieży. 
Dorzucono do tego jeszcze badania archeologicz
ne dziedzińca i mglisty zamiar urządzenia jako- 
wegoś wirtualnego (dosłownie!) muzeum.

Czcigodni gospodarze gminy właściwie uczyni
li zdając się na opinie fachowców. Ale owe opinie 
pachną mi zwykłym kunktatorstwem - wykonywa
nia oczywistych, choć w gruncie rzeczy drobnych 
kroczków, które tak naprawdę nie załatwią niczego. 
Decyzje odnośnie tak wielkiego zabytku win
ny być, Moiściewy takie jak jego skala: donio
słe, wręcz monumentalne, by po pracach re
montowo-konserwatorskich mógł on zajaśnieć

pełnym blaskiem, zaświadczyć o wielkości 
kultury niegdyś tworzonej wedle polskiego 
nieba i obyczaju. Nie namawiam na odtwarza
nie zamkowych wnętrz, bo te - po odbudowie - 
mogłyby być na wskroś nowoczesne, przysto
sowane do wymogów obecnych pokoleń i za
miarów. Ale bryła zamczyska - zrekonstruowa
na wedle stanu jego zachowania i przeprowa
dzonych badań - powinna cieszyć nasze oczy i 
wzmacniać narodową dumę, by wżdy narodo- 
wiepostronni znali, że my w Europie nie jeste
śmy od roku 2004, a w I połowie XVII wieku 
sami prezydencję starego kontynentu stano
wiliśmy. Przypomnieć się tu godzi, że w okoli
cy Ujazdu znakomicie funkcjonuje odbudowa
ny lat temu ledwie czterdzieści zamek w Bara
nowie Sandomierskim, że jego śladami podą
ża podobny obiekt w Kurozwękach, że nieba
wem dołączy do nich zamek w Dzikowie, więc 
w sposób naturalny powstać by mógł polski 
szlak nad Loarą. Tymczasem nasi fachowcy za
chowań się jak Taplarscy ze słynnej Konopielki-. po
wtarzając legendę o zakopanym w kopcu złotym ko
niu nie odważyli się - mimo biedy - nigdy konia tego 
odkopać... PTT 70 NT
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ZAWRACANIE KIJEM WISŁY

Gdy ktoś za kilkadziesiąt lub więcej lat we
źmie do ręki polskie gazety pochodzące z kończą
cego się 2008 roku może dojść do wniosku, że 
głównym i niemal jedynym problemem jaki nur
tował Polaków w trakcie mijających 365 dni była 
sprawa współpracy Lecha Wałęsy (lub też jej bra
ku) z osławioną SB. Z dotychczasowego przebie
gu wypadków w tej sprawie wynika, że spór ten 
będzie, jak wiele innych w naszym kraju, typową 
przekomarzankątypu strzyżono - golono. Zwolen
nicy byłego prezydenta będą sprawę bagatelizo
wać, przeciwstawiając błędom młodości jego nie
kwestionowane przez nikogo zasługi, przeciwni
cy - udawać, że zapominają o wszystkim co było 
dobre i wzniosłe. Z tego sporu, którego zapewne 
do końca świata nikt nie rozstrzygnie wynika, że 
broniący Wałęsy umieją patrzeć syntetycznie, na 

szali historii dobrze ważąc zasługi i drobne wo
bec nich ewentualne przewiny. Atakujący do
wodzą przede wszystkim osobliwego zacietrzewie
nia, spod którego wyziera zwykła - chciałoby się 
rzec - odwieczna polska zawiść budowana na jed
nej tylko podstawie: oto ten, który był kiedyś jed
nym z nas, którego wszyscy przez całe lata po
pieraliśmy, wybił się wyżej, wszedł do podręczni
ków historii, wciąż czerpie zaszczyty i laury z 
przeszłości, która jest przecież nasza, podczas gdy 
my sami jesteśmy nadal szarakami...

Takie postawy są - co tu ukrywać - głęboko 
ludzkie i jeśli nawet niektóre z nich mogą zawsty
dzać czy wręcz kompromitować, są w gruncie rze
czy istotą każdego z nas.

Przypadek Lecha Wałęsy nie jest w naszych 
dziejach odosobniony. W natłoku hołdów i wręcz 
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bałwochwalczego zauroczenia osobą Józefa Piłsud
skiego, marszałek był kiedyś krytykowany za 
swoją socjalistyczną przeszłość, przewrót majowy 
(ponad 300 ofiar śmiertelnych!), Berezę Kartuską 
czy delikatnie rzecz ujmując - nieprzesadnie ele
gancki stosunek do zasad demokracji.

Z dawniejszych przypadków i z innych niż 
polityka dziedzin przypomnieć można spór wokół 
Adama Mickiewicza. Genialny poeta żył w cza
sach, w których - obok niego - tworzyło też wielu 
innych znakomitych polskich artystów - Chopin, 
Moniuszko, Słowacki, Krasiński, Norwid. Choć 
każdy z nich stworzył dzieła, które weszły na stałe 
do skarbnicy narodowej (i nie tylko!) kultury, 
przecież - zwłaszcza poeci - mieli świadomość, że 
autor Pana Tadeusza i tak talentem i dokonania
mi oraz osobowością przewyższa wszystkich po
zostałych razem wziętych. Pojawiły się zatem gło
sy o agenturalnej przeszłości Mickiewicza, o jego 
podejrzanym etapie życia w Rosji, a Norwid na
pisał nawet słowa, które mrożą i dziś krew w 
żyłach: Gdybyście wiedzieli kim naprawdę jest 
Mickiewicz... Ostatnio jeden ze znanych history
ków w programie telewizyjnym przypomniał po
stać polskiego bohatera narodowego wszechcza
sów Tadeusza Kościuszki twierdząc, zapewne 

prawdziwie, że gdyby wedle obecnej modły prze
prowadzić lustrację zwycięskiego wodza spod 
Racławic - nie byłaby ona dlań pozytywna.

Podobnych przykładów można podać wię
cej, lecz wypływa z nich kilka jednakowych w 
gruncie rzeczy wniosków. Po pierwsze już od cza
sów co najmniej ewangelicznych nie ma wśród 
nas, także i wielkich tego świata, nikogo bez 
grzechu. Owi wielcy, ludzie o niezwykłej osobo
wości i takichże dokonaniach, osiągnęli wiele 
dzięki swoim cechom charakteru, talentom, cza
sem także szczęśliwym dla nich zbiegom okolicz
ności, sporadycznie wykorzystując swoistą „oka
zję”, czy wręcz omijając prawo.

Z przytoczonych przykładów Lech Wałęsa 
okazał się niezwykłym robotnikiem, Piłsudski 
szczęściarzem historii, Mickiewicz arcymistrzem 
polskiego słowa, Kościuszko charyzmatyczną oso
bowością. Każdy z nich wykorzystał własne 5 mi
nut, a wobec zasług wtedy wypracowanych - jak 
mówił pan Zagłoba do Kmicica w Potopie - za nic 
dawne grzechy!. Tak to już jest, że liczą się tylko 
te właśnie minuty, zaś swoiste obalanie ich po la
tach ilustruje typowe zawracanie kijem Wisły, któ
re nie tylko nikomu jeszcze się nie udało, ale z 
pewnością także nigdy nikomu się nie uda...

MARTWA NATURA Z ŻYWĄ NATURĄ 
CZYLI SATYRA NA PEWNĄ WYSTAWĘ

Martwa natura z żywą naturą: 
modelka dołem a talerze górą,
Modelka drapie swe bezwstydne łono, 
na talerzach mięso, obok - świece płoną

Modelka z nudów już okropnie ziewa,
Z mięsem nie ma cudów: ono wszak nie śpiewa! 
Modelka swym łapskiem w nosie dłubie chętnie. 
Schab w chrzanowym sosie leży obojętnie.

A tuż pod modelką kanapisko stoi 
zawalone kupą zdjętych z ciała stroi. 
Malarz, co modelkę jak chce - wykorzysta, 
marzy o milionie wernisaży, wystaw...



Więc napacykuje ciecia, listonosza, 
kiedy indziej spaprze starego kalosza. 
Gdy go kiedy weny wietrzysko owionie, 
prędziutko nabazgrze panny w Awinionie.

Innym razem znowu do flakona wrazi 
skradziony z ogrodu pęk marnych habazi, 
Albo kilka lichych jak on słoneczników 
jakoś poupycha w swoim obrazichu...

Z braku powodzenia a także talentu, 
niemal od niechcenia umiera do szczętu. 
A potem po latach całych zapomnienia, 
znikąd ci powraca na szczyt powodzenia.

Od jego epoki przemijają lata.
A różne cudoki robią z nas wariata, 
Że niby do sztuki pięknej uprawiania
Nie trzeba nauki czy utalentania...

Wystarczy być bidnym jak myszy kościelne, 
malować świat dziwnym i modelki dzielne... 
Potem gadać sobie przeróżne głupoty, 
aby bronić słowem najdziksze szpetoty.

Lecz dla nas kochani, niech będzie nauką 
słowo, co nie mami i wmawia, że sztuką 
są zwykłe wygłupy lub jakieś bazgroły, 
nawet jeśli pupy, odsłaniają goły 
stan tak u nas zwanej nowoczesnej sztuki.

Zakrzyknijmy: Panie!!! talentu, nauki...!!! 
Ci co oglądają malarskie miernoty 
przecie rację mają, kiedy mówią „knoty!”

A czy morał jakiś z satyry tej płynie? 
Talent byle jaki niech co prędzej zginie!!!
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Zrekonstruowana sterczyna nad skrzydłem wschodnim zamku w Dzikowie
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na str. 4. Bryła zamku w Dzikowie z nowym dachem
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