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Jedną z najważniejszych przemian, jakie dokonały się w Polsce po roku 1989 było odrodzenie 
lokalnego samorządu, początkowo na poziomie gmin i województw, a po kilku latach, po reformie 
administracyjnej kraju, także powiatów. Było to niewątpliwie długo przez społeczeństwo oczekiwane i 
równie długo obiecywane, choć w końcu rzeczywiste „przekazanie władzy w dół”.

Pojawienie się w roku 1990 wybranych w wolnych i demokratycznych wyborach rad gmin, 
sprawiło szybkie porządkowanie poszczególnych miejscowości, gdzie wójtowie, burmistrzowie i prezy
denci, wsparci radnymi - zarówno ich popierającymi, jaki i tymi pozostającymi w opozycji - poczuli 
się autentycznymi gospodarzami. Jakkolwiek by to nie brzmiało, nawet z pewną dozą zawsze podej
rzanej propagandy, fakt ten wyzwolił w owych przedstawicielach społeczności lokalnych poczucie pewnej 
misji, odpowiedzialności i chęć dokonania czegoś autentycznie potrzebnego, pozytywnego. Natural
nie, owi „świeżo upieczeni” samorządowcy - prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i radni, w 
pierwszych latach uczyli się nowych zasad działania. Czasem nawet nieporadnie, czasem bez brania 
pod uwagę wszystkich aspektów i potrzeb lokalnej społeczności. Niejednokrotnie też obrady ciał sa
morządowych rozmaitych szczebli przypominały kłótnie, sejmik szlachecki, a nawet - kabaret. Pa
miętamy też swoiste wynaturzenie idei samorządności, gdy rady wszystkich szczebli miasta stołeczne
go Warszawy skupiały istną armię rajców, liczącą ponad 850 „szabel”!

Na szczęście, po dwudziestu latach rozmaitych doświadczeń, samorząd terytorialny ma się w 
naszym kraju dobrze, a o jego kondycji świadczą znaczące, nierzadko znakomite, dokonania. Przeko
nującym dowodem jest tu przykład naszego miasta, któremu po wielu latach siarkowej „prosperity” 
nagle zabrakło tysięcy miejsc pracy, nowych inwestycji i perspektyw dla mieszkańców, zwłaszcza tych 
młodych i najmłodszych. Mimo to tarnobrzeski samorząd wyszedł z tej próby nie tylko obronną ręką: 
dość niepostrzeżenie miasto zyskało w znaczącej mierze odnowioną infrastrukturę, przejęło i rozwinęło 
liczne placówki oświaty, kultury, służby zdrowia czy sportu. Dzięki podjęciu decyzji o rewaloryzacji 
zespołu zamkowego w Dzikowie i o budowie ośrodka wodniackiego nad zalewem machowskim, już w 
najbliższych latach Tarnobrzeg może dołączyć do grona ważniejszych centrów rekreacyjno-turystycz
nych. Usilne zabiegi o zlokalizowanie tu specjalnej strefy ekonomicznej i zbudowanie w najbliższych 
latach parku przemysłowego, planowanego jako miejsce najnowocześniejszych technologii na miarę 
XXI wieku, doprowadzi do powolnego, ale sukcesywnego wzrostu liczby miejsc pracy, a co za tym idzie 
- odzyskania przez mieszkańców poczucia stabilizacji, zaś z biegiem czasu — także systematycznego 
wzrostu dobrobytu. Pewnie jest to banał, ale są to procesy, które toczą się i muszą się toczyć latami. 
Jednakże mądra polityka lokalna w powiązaniu z realizacją regionalnych planów rozwojowych, wsparta 
środkami unijnymi przynosi i przynosić będzie coraz lepsze i coraz bardziej widoczne efekty.

Ostatnie dwa dziesiątki lat minęły niezwykle szybko, tak szybko, że nikt z nas nie uświa
damia sobie nawet, jak wiele dokonaliśmy, jak bardzo zmieniło się na korzyść nasze miasto, 
mimo, że trochę z braku orientacji a i z przyzwyczajenia, narzekamy i utyskujemy, że wszystko tu 
po staremu, że jest gorzej niż było, a na pewno tuż za miedzą, u sąsiadów, np. w Stalowej Woli czy 
Mielcu jest o wiele lepiej.

Nie jestem człowiekiem zaślepionym, ale zapewniam, że gdyby ktoś zapytał mieszkańców 
tamtych miast okazałoby się, że oni mówią tak samo, ale i odwrotnie zarazem iż „u nas to zastój 
i nic ciekawego, ale za to w Tarnobrzegu...”. Nie wierzycie 1 Więc dam Wam dobrą radę: zaproście 
do Tarnobrzega kogoś z krewnych czy przyjaciół, którzy nie byli tu co najmniej dziesięć lat. Prze
konacie się wtedy, co powiedzą...
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TARNOBRZEG W OKRESIE
ODRODZONEJ SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ

1989 -2009
Następstwem demokratycznych przemian 

ustrojowych, jakie nastąpiły w Polsce w roku 1989, 
było odrodzenie się samorządu lokalnego. Pierw
sze wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 
roku. Wyłonioną w ich wyniku Radę Miasta Tar
nobrzega tworzyli kandydaci Komitetu Obywatel
skiego „Solidarność” (spoza tegoż Komitetu wywo
dził się tylko jeden radny). Prezydentem miasta 
wybrano Stanisława Zwiruka.

Pierwsza kadencja była okresem swoistego 
porządkowania spraw miasta (powołano m.in. ko
misję inwentaryzacyjną do spraw mienia przejmo
wanego od poprzednich władz Tarnobrzega i ko
misję do opracowania statutu miasta i regulami
nu organizacyjnego). Z czasem Rada Miasta wy
łaniała swoje kolejne stałe komisje (np. technicz- 
no-inwestycyjną, rolną, budżetu i finansów). W 
maju 1991 roku powołano do życia Straż Miejską, 
a także wybrano rady osiedlowe, natomiast w lu
tym 1992 roku od Towarzystwa Przyjaciół Tarno
brzega przejęto Muzeum Historyczne, które tym 
samym stało się pierwszą samorządową instytucją 
kultury. W ramach porządkowania miasta zmie
niono nazewnictwo niektórych ulic.

Odrodzenie samorządu tarnobrzeskiego zbie
gło się w czasie z postępującym kryzysem prze
mysłu siarkowego. Systematyczny spadek cen na 
siarkę na rynkach światowych, którego apogeum 
przypadło na rok 1993, skutkował licznymi zwol
nieniami pracowników z KiZPS „Siarkopol” (tyl
ko we wspomnianym roku pracę straciło 2,5 ty
siąca osób). Niezależnie od tego inne zakłady pra
cy również musiały pozbywać się pracowników (np. 
Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego, Fabryka Obrabiarek „Ponar”), w 
rezultacie czego bezrobocie w Tarnobrzegu w roku 
1993 dotknęło 4.127 osób. Równolegle jednak wy
zwoliła się aktywność gospodarcza mieszkańców 
miasta; lawinowo rosła liczba małych, nierzadko 
rodzinnych przedsiębiorstw handlowych i usługo

wych. Na koniec 1993 roku było w mieście ponad 
4 tysiące zarejestrowanych podmiotów gospodar
czych. Swoistym „signum temporis” było powsta
nie prywatnej stacji radiowej (Radio „Leliwa” na
dające audycje od 16 października 1992 roku), czy 
powołanie do życia w 1990 roku I Społecznego Li
ceum Ogólnokształcącego.

Rada Miasta I kadencji skupiła się głównie na 
naprawianiu zaniedbań z poprzedniego okresu. Sta
rano się zmienić istniejący układ komunikacyjny, 
regulowano system własnościowy. Znaczącą decyzją 
była uchwała Rady Miasta z grudnia 1993 roku o 
przejęciu przez gminę szkolnictwa podstawowego. 
Stało się to w styczniu 1994 roku, dwa lata wcze
śniej niż nakazywały wymogi ustawy sejmowej. 
Mimo hcznych potrzeb i zgłaszanych z różnych stron 
i środowisk inicjatyw, z racji bardzo ograniczonych 
środków finansowych, nie rozpoczęto żadnych poważ
niejszych inwestycji. Ich realizację samorząd tarno
brzeski podjął w następnej kadencji.

Wybory samorządowe w 1994 roku cechowały 
już znaczne podziały polityczne. Odmiennie od po
przednich wyborów kandydatów Komitetu Obywa
telskiego zastąpili kandydaci wystawieni przez po
wstałe w międzyczasie partie polityczne lub repre
zentujący lokalne komitety wyborcze, w niektórych 
przypadkach o wyraźnym zabarwieniu politycz
nym. W rezultacie w nowej Radzie Miasta zasiadło 
dziewięciu przedstawicieli prawicowej Ligi Miej
skiej (z urzędującym prezydentem St. Zwirukiem), 
dziewięciu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycz
nej, czterech z Porozumienia Wyborczego „Centro- 
prawica”, po trzech przedstawicieli Unii Wolności i 
Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega oraz po dwóch 
radnych reprezentujących Polskie Stronnictwo Lu
dowe i Komitet na Rzecz Samorządu. Rada Miasta 
w tym składzie wybrała ponownie na prezydenta 
miasta Stanisława Zwiruka. W Zarządzie Miasta 
znaleźli się radni reprezentujący wszystkie ugru
powania za wyjątkiem SLD.

2



f DZIKOYIA

Plac Bartosza Głowackiego w 1964 i 2010 roku
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DZIKOm
Rada II kadencji podjęła szereg inwestycji ma

jących na celu modernizację infrastruktury miejskiej. 
W celu pozyskania na ten cel odpowiednich środków 
finansowych wyemitowano obligacje miejskie (Tar
nobrzeg stał się tym samym jednym z pierwszych 
ośrodków w Polsce, jakie zdecydowały się na wypusz
czenie obligacji). Pięcioletnie obligacje emitowane w 
latach 1996-1998 opiewały na łączną kwotę 100 min 
złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone na rewa
loryzację rynku (placu Bartosza Głowackiego - 30 
min zł), budowę Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana 
Pawła II w osiedlu Dzików (30 min zł) oraz budowę 
bloku komunalnego (37 min zł). Resztę środków po
chodzących z wypuszczonych obligacji przeznaczo
no na kapitał założycielski Tarnobrzeskiego Towa
rzystwa Budownictwa Społecznego.

Drugim ważnym posunięciem było zaciągnię
cie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15 
min złotych, którą przeznaczono na budowę 
oczyszczalni ścieków.

W 1997 roku Tarnobrzeg stał się współwłaści
cielem majątku utworzonej 9 września tegoż roku 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, któ
rej centrum powstało na terenie dawnego KiZPS 
„Siarkopol” w Machowie. Dało to nadzieję na przy
ciąganie nowych inwestorów i tworzenie - wobec na
rastającego bezrobocia - tak potrzebnych miejsc pra
cy. W ramach inwestycji miejskich rozpoczęto budo
wę szkoły podstawowej w osiedlu Miechocin, a tak
że urządzono nowe targowisko przy ulicy Kwiatkow
skiego. Stopniowo modernizowano też obiekty spół
ki ciepłowniczej miasta — Przedsiębiorstwa Energe
tyki Cieplnej, gdzie m.in. wymieniono kotły węglo
we na ogrzewane gazem.

W czerwcu 1998 roku (w ostatnim roku II 
kadencji) doszło do zmiany w Zarządzie Miasta. 
Na skutek nie udzielenia absolutorium temuż, 
nowym prezydentem miasta został wybrany Jan 
Dziubiński.

Kolejne wybory samorządowe jakie odbyły się 
w 1998 roku wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej, 
który wprowadził do nowej Rady Miasta 14 radnych. 
Akcja Wyborcza Solidarność, która zdobyła 12 man
datów, zawarła koalicję z Unią Wolności (3 manda
ty) i Polskim Stronnictwem Ludowym (2 mandaty) 
i dzięki temu przejęła władzę w mieście na nową ka
dencję. Prezydentem miasta wybrano ponownie Jana 
Dziubińskiego, zaś jego zastępcami zostali Andrzej 
Wojtowicz (AWS) i Tadeusz Zych (UW).

Mocą ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
1 stycznia 1999 roku wprowadzono nowy podział 
administracyjny kraju w miejsce gmin i 49 woje
wództw, tworząc gminy, powiaty i 16 województw. 
Dotychczasowe miasta wojewódzkie mogły uzyskać 
status miasta na prawach powiatu; z takiej możli
wości skorzystał również Tarnobrzeg.

W rezultacie tej decyzji nastąpiła „komunali
zacja”, tj. przejęcie przez miasto dotychczasowych 
placówek państwowych, m.in. Wojewódzkiego Domu 
Kultury oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, a 
także budynki szkolne, obiekty kultury, zespół zam
kowy w Dzikowie i Dom Pomocy Społecznej.

W tym samym roku 1999 rozpoczęto stara
nia o utworzenie wyższej uczelni państwowej w 
Tarnobrzegu. Miasto zadeklarowało w tej sprawie 
znaczącą pomoc finansową, przekazanie gruntu i 
budynku przy ul. Sienkiewicza (dawna siedziba 
Komendy Miejskiej Policji). Ostatecznie uczelnia
- jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
prof. Stanisława Tarnowskiego — rozpoczęła dzia
łalność w czerwcu 2001 roku.

W lipcu 1999 roku zawiązano spółkę z udzia
łem miasta — Miejską Telewizję Tarnobrzeg.

Rok 1999 zapisał się w historii miasta także 
szczególnym wydarzeniem. W czerwcu na trasie 
kolejnej pielgrzymki Papieża - Polaka do Ojczy
zny znalazł się Sandomierz. Przybywając tu Jan 
Paweł II wylądował w tarnobrzeskim osiedlu Wie
lowieś, by stąd - po powitaniu przez władze mia
sta i województwa - udać się na miejsce celebry 
po drugiej stronie Wisły.

Ogólnie biorąc III kadencja odrodzonego samo
rządu tarnobrzeskiego zapoczątkowała podjęcie wie
lu inwestycji, realizowanych nie tylko w oparciu o 
środki własne lub subwencje rządowe, ale także fun
dusze Unii Europejskiej. W roku 2000 Tarnobrzeg 
uzyskał 111 tysięcy euro i 230 tysięcy złotych na czę
ściową modernizację ul. Warszawskiej. Pięć lat póź
niej miasto otrzymało kwotę dwudziestokrotnie 
większą z programu PHARE (Spójność Społeczna i 
Gospodarcza) na dokończenie tej inwestycji; koszt 
całości tych prac wyniósł 15 min złotych. W latach 
następnych inwestycji i różnorakich przedsięwzięć 
wzbogacających miasto regularnie przybywało. I tak
- w roku 2001 TTBS rozpoczął budowę pierwszego 
bloku z mieszkaniami pod wynajem; w tym samym 
roku otwarto Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy. 
W tym samym roku oddano młodzieży szkolnej nową 
salę gimnastyczną w Wielowsi, oraz zmodernizo-
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waną szkołę w Sobowie, zaś dla miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Wisła” - po modernizacji jego hali 
sportowej - przejęto od „Siarkopolu” tzw. nową halę 
sportową i przystąpiono do modernizacji basenu. Ten 
ostatni został zmodernizowany dzięki pozyskaniu na 
ten cel trzech milionów złotych z Urzędu Kultury 
Fizycznej i Sportu.

Rok 2001 zapisał się w pamięci wielką powo
dzią, jaka zagroziła także Tarnobrzegowi, kiedy 
w trakcie remontu znajdował się wał wiślany. Pod 
wpływem zagrożenia, zwłaszcza w odniesieniu do 
tarnobrzeskich osiedli rolniczych, w akcję zabez
pieczania mienia publicznego jak i prywatnego 
włączyli się strażacy, harcerze, młodzież ze „Strzel
ca”, a nawet siostry Dominikanki z Wielowsi. W 
tym okresie wał wiślany od Dzikowa po Wielowieś 
został poważnie wzmocniony.

We wrześniu 2002 roku sprywatyzowana zosta
ła miejska spółka - Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej (PEC), której inwestorem strategicznym 
została Elektrociepłownia Kraków S.A. Pozwoliło to 
na długofalową modernizację przedsiębiorstwa oraz 
utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy.

W listopadzie 2002 roku odbyły się następne 
wybory samorządowe - tym razem wedle nowych 
zasad. Główną zmianą był bezpośredni wybór pre
zydenta miasta, ponadto zmniejszono liczbę rad
nych z 32 na 23. Po osiem mandatów zdobyło Tar
nobrzeskie Porozumienie Prawicy i koalicja SLD 
- Unia Pracy, pięć centroprawicowy komitet „Po
rozumienie dla Tarnobrzega”, a dwa Liga Polskich 
Rodzin. Po drugiej turze głosowania prezydentem 
miasta wybrano Jana Dziubińskiego, który uzy
skał 10% głosów więcej niż kandydat lewicowy 
Norbert Mastalerz. Wiceprezydentami zostali An
drzej Wojtowicz i Wiktor Stasiak.

Ważnym wydarzeniem w czerwcu 2004 roku — 
nie tylko dla Tarnobrzega ale i całego kraju - było 
referendum w sprawie akcesu Polski do Unii Euro
pejskiej. Przy dużej frekwencji (61,57 % uprawnio
nych) 20.163 Tarnobrzeżan opowiedziało się za przy
stąpieniem Polski do UE; przeciwnych było zaled
wie 3.574 głosujących.

Czwarta kadencja odrodzonego samorządu 
przypadająca na lata 2002-2006 to przede wszyst
kim nowe, niezwykle ważne dla miasta inwesty
cje. Do najważniejszych należała, realizowana w 
okresie 2004-2009, gruntowna modernizacja ujęć 
wody oraz sieci wodnej i kanalizacyjnej, którą 
przeprowadziła miejska spółka Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej. Wartość całkowita tej 
inwestycji to 15,3 min euro, z czego — z unijnego 
Funduszu Spójności - Tarnobrzeg pozyskał aż 12,4 
min euro. Równolegle zapoczątkowano moderni
zację ulic i dróg, budowę rond, wymianę sygnali
zacji świetlnej na najważniejszych skrzyżowa
niach, budowę chodników i ścieżek rowerowych. 
Z innych znaczniejszych inwestycji warto wymie
nić wzniesioną w latach 2006-2008 kosztem 7 min 
złotych dużą halę sportową przy Zespole Szkół Po- 
nadgimnazjalnych przy ul. Kopernika.

W maju 2006 roku spłonął blok komunal
nych; miasto podjęło jego odbudowę zakończoną 
w lipcu 2007.

Wybory samorządowe w 2006 roku nie przy
niosły zasadniczych zmian we władzach miasta. 
Prezydentem został ponownie wybrany Jan Dziu
biński; nie zmieniło się też kierownictwo Urzędu 
Miejskiego. W Radzie Miasta ugrupowania pra
wicowe i centroprawicowe zdobyły łącznie 18 man
datów; radykalnie zmalały wpływy lewicy, która 
tym razem zdołała wprowadzić do lokalnego par
lamentu zaledwie trzech radnych.

Na przełomie 2007 i 2008 roku sprywatyzowa
ne zostało miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komu
nalnych oraz Miejska Komunikacja Samochodowa. 
Pozwoliło to na wzmocnienie finansowe tych spółek, 
podniesienie jakości ich usług i utrzymanie dotych
czasowych miejsc pracy. Dzięki pozyskaniu inwesto
rów strategicznych dało też szansę na rozwój oby
dwu przedsiębiorstw.

Zasadniczym kierunkiem władz miasta - obok 
bieżącego zarządzania — stało się kontynuowanie 
wielu inwestycji na terenie całego Tarnobrzega. Dzię
ki podjęciu stosownych decyzji i pozyskaniu znaczą
cych środków przede wszystkim z funduszy europej
skich wyremontowano Wisłostradę, zapoczątkowa
no remont miejskiego stadionu sportowego, oraz re
waloryzację zamku w Dzikowie. Rozpoczęto też bu
dowę parku technologicznego i kontynuowano licz
ne inwestycje drogowe.

Niezwykle ważnym wydarzeniem było też 
opracowanie — przy znaczącym współudziale wie
lu instytucji, firm, stowarzyszeń i osób prywatnych 
- i uchwalenie przez Radę Miasta „Strategii Roz
woju Tarnobrzega”. Dokument ten określa głów
ne kierunki rozwoju miasta i wynikający z nich 
jego docelowy kształt. Zrealizowanie ich w ciągu 
pierwszej ćwierci XXI wieku pozwoli na ukształ
towanie Tarnobrzega jako miasta średniej wiel-
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kości o niebanalnych atutach w postaci posiada
nia przemysłu opartego na najnowocześniejszych 
technologiach (park technologiczny), a także waż
nego ośrodka turystyczno - wypoczynkowego (za
lew machowski, zespół zamkowy w Dzikowie, cen
trum hipoterapii), co w kontekście jego położenia 
pomiędzy Sandomierzem i Baranowem Sando
mierskim i - w szerszej perspektywie - pomiędzy 

Górami Świętokrzyskimi a Bieszczadami, może 
dać mu nowe, niezwykłe szanse rozwojowe, tak 
poszukiwane po upadku przemysłu siarkowego.

Mimo wszystkich niedoskonałości i braków bi
lans dwudziestoletniego okresu odrodzonej samo
rządności lokalnej w Tarnobrzegu wypada niezwy
kle korzystnie, bowiem poprzez szereg inwestycji 
udało się tu połączyć tradycję z nowoczesnością.

BOŻENA STASZCZAK

DWUDZIESTOLECIE SAMORZĄDU 
TARNOBRZESKIEGO

Za symboliczną datę narodzin polskiego samo
rządu lokalnego uważa się 27 maja 1990 roku, kie
dy to odbyły się pierwsze w powojennej historii Pol
ski całkowicie wolne wybory do władz lokalnych. Po
wołany na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
samorząd terytorialny na poziomie miast i gmin był 
czymś nowym i miał zastąpić jednostki „peerelow
skiego samorządu”, jakim były ciała przedstawiciel

skie czyli Rady Narodowe, niewiele mające wspól
nego z demokracją. W konstytucji PRL nie było ta
kiego pojęcia jak samorząd terytorialny, a rozdział o 
władzach lokalnych nosił tytuł - „Terenowe organy 
władzy administracji państwowej”.

W październiku 1998 roku odbyły się wybory 
do władz stanowiących wszystkie szczeble samo
rządu terytorialnego. Od 1 stycznia 1999 roku
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Pomnik Bartosza Głowackiego wczoraj i dziś
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zaczął obowiązywać nowy podział administracyj
ny państwa. Zgodnie z nim wprowadzono trzy
stopniową strukturę podziału terytorialnego. 
Oprócz województw i istniejących od 1990 roku 
gmin przywrócono zlikwidowane w 1975 roku po
wiaty. Zmniejszono też liczbę województw z 49 do 
16 a większość miast, które straciły prawa miast 
wojewódzkich stała się powiatami grodzkimi. Peł
ne oblicze samorządu terytorialnego, opartego o 
gminę, powiat i województwo, rozumianego jako 
wspólnota mieszkańców, mających możliwość wy
boru kandydatów z głosem decyzyjnym w życiu 
miasta, wykształciło się w wyniku zmian wynika
jących z obu reform (gminnej i administracyjnej)

Wybory majowe w 1990 roku, w których bra
ło udział 57% mieszkańców Tarnobrzega wyłoniły 
nowe władze miasta. Przewodniczącym Rady Mia
sta został Kazimierz Gąsior a zastępcami Małgo
rzata Bonarek i Stanisław Frąszczak. Na prezy
denta miasta wybrano Stanisława Zwiruka. Za
stępcą został Jacek Mazur. W pierwszym Zarzą
dzie Miasta zasiadali: Edward Antończyk, Stani
sław Cieśla i Mieczysław Lis. W Sejmiku Woje
wódzkim Tarnobrzeg reprezentowali Eugeniusz 
Chwałek i Jurand Lubas. Funkcjonowanie nowych 
władz i granice ich działalności określał uchwalo
ny Statut Miasta Tarnobrzega.

Nowy samorząd nie miał łatwego zadania, bio- 
rąc pod uwagę narastający problem związany z nie
uchronną likwidacją największego zakładu pracy - 
KiZPS „Siarkopol”, wzrastającym bezrobociem i de
gradacją środowiska naturalnego. Pierwsza kaden
cja Rady Miasta to czas intensywnych zmian spo
łeczno-gospodarczych w Tarnobrzegu, wynikających 
z transformacji ustrojowej. Efektem działalności w 
tamtym okresie Rady Miasta było między innymi: 
rozpoczęcie procesu skomunalizowania dróg miej
skich i działek, przejęcie szkolnictwa podstawowe
go w mieście a z działań kulturalnych powołanie mu
zeum jako placówki gromadzącej wszelkie pamiątki 
związane z historią miasta oraz uroczyste obchody 
400-lecia powstania Tarnobrzega.

Kolejne wybory samorządowe w czerwcu 1994 
roku wyłoniły nowy skład Rady Miasta. Prezyden
tem na drugą kadencję został wybrany Stanisław 
Zwiruk. Jego zastępcami zostali Tadeusz Wojtecz- 
ko i Jan Dziubiński. Działania nowych władz poszły 
w kierunku planów zagospodarowania przestrzen
nego miasta. Opracowano projekty przebudowy Pla
cu Bartosza Głowackiego, plany modernizacji ulic i 

osiedli oraz budowy nowych szkół na osiedlu Dzi
ków i Miechocin. Większość inwestycji samorząd 
musiał pokryć z własnych dochodów. Było to możli
we głównie dzięki emisji obligacji komunalnych mia
sta. Najbardziej okazałym budynkiem oddanym do 
użytku w 1995 roku był gmach Sądu Wojewódzkie
go w Tarnobrzegu. W sierpniu 1998 roku roku uka
zało się nowe oblicze „tarnobrzeskiego rynku”, któ
re szybko stało się najbardziej atrakcyjnym i repre
zentacyjnym miejscem miasta.

Rok 1998 był rokiem przełomu. Po wyborach 
przeprowadzonych w październiku, ukonstytuowa
ły się nowe władze miasta z prezydentem Janem 
Dziubińskim oraz zastępcami Andrzejem Wojtowi
czem i Tadeuszem Zychem. Przewodniczącym Rady 
Miasta został Jacek Brycki, sekretarzem Bogusła
wa Boyen a skarbnikiem Witold Kuś. Od 23 listopa
da 1998 roku na mocy przeprowadzonej reformy ad
ministracyjnej Tarnobrzeg przyjął status powiatu 
grodzkiego. Nowe zadania samorządu, wynikające 
z tych zmian zmusiły władze miasta do przyspie
szenia prac związanych z już rozpoczętymi inwesty
cjami a także do rozpoczęcia nowych. W kwietniu 
1999 roku została otwarta nowoczesna oczyszczal
nia ścieków, rozpoczął się remont Tarnobrzeskiego 
Domu Kultury, Hali Targowej, krytej pływalni oraz 
modernizacja kolejnych tarnobrzeskich ulic. W tym 
samym roku władze miasta przejęły cały system 
szkolnictwa w Tarnobrzegu. Zwiększyło to znacznie 
obciążenia budżetu miejskiego. Z inicjatywy miasta 
utworzono Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownic
twa Społecznego, które w 2002 roku oddało do użyt
ku pierwszy blok z mieszkaniami dla osób o śred
nich dochodach. Jednocześnie rozpoczęto też budo
wę Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Koperni
ka i rozbudowę tarnobrzeskiego szpitala.

W 2002 roku odbyły się kolejne wybory samo
rządowe, które pozwoliły wyłonić nowy skład sa
morządu. Prezydentem na drugą kadencję wybra
no Jana Dziubińskiego po raz pierwszy w wybo
rach bezpośrednich. Wiceprezydentami zostali An
drzej Wojtowicz i Wiktor Stasiak. Niezwykle waż
nym wydarzeniem stało się przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej w 2004 roku. Pozwoliło to wła
dzom miasta na staranie się o fundusze europej
skie, które w ogromnej mierze rozszerzyły możli
wość realizacji kolejnych inwestycji miejskich. 
Środki te przeznaczono na modernizację kolejnych 
ulic, rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz pobudze
nie procesów aktywności gospodarczej mieszkań-
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ców Tarnobrzega. Jednocześnie wykupienie ostat
niej transzy obligacji miejskich pozwoliło na sfinan
sowanie budowy Szkoły Podstawowej Nr 9 i nowych 
bloków z mieszkaniami socjalnymi w Tarnobrze
gu. We wrześniu 2004 roku z inicjatywy miasta 
odbyły się uroczyści obchodów setnej rocznicy ko
ronacji obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej i odsło
nięcia pomnika Bartosza Głowackiego, będące 
wielką manifestacją religijno-patriotyczną miesz
kańców miasta. W kwietniu 2005 roku Rada Mia
sta przyjęła program rewitalizacji terenów miej
skich i poprzemysłowych, kontynuowano też roz
poczęte wcześniej inwestycje związane z rozwojem 
infrastruktury miasta. Rozpoczęto przygotowanie 
projektów celem uzyskania środków z programu 
PHARE, przeznaczonych na inwestycje głównie 
związane z gospodarką wodno-ściekową, moderni
zacją szkół, dróg miejskich i ulic. Jednocześnie wy
stąpiono do Ministra Rozwoju Regionalnego i Mar
szałka Województwa o wsparcie w realizacji pro
jektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwo
ju Polski Wschodniej, dotyczących przede wszyst
kim remontu Wisłostrady, modernizacji obiektów 
sportowych i stworzenia w Machowie Tarnobrze
skiego Parku Przemysłowo - Technologicznego.

W listopadzie 2006 roku rozpoczęła się kolejna 
kadencja samorządu w nowym składzie. Mieszkań
cy Tarnobrzega jeszcze raz zdecydowali o wyborze 
Jana Dziubińskiego na prezydenta miasta. Stara
nia władz u marszałka województwa i w Minister
stwie Rozwoju Regionalnego przyniosły pozytywny 
skutek w postaci dofinansowania do dwóch potęż
nych inwestycji tj. remontu Wisłostrady i adaptacji 
zespołu parkowo-pałacowego w Dzikowie. 2008 rok 

to kolejny czas realizacji szeroko zakrojonych inwe
stycji miejskich, podzielonych na etapy i związanych 
z zagospodarowaniem przestrzennym miasta, re
montem stadionu, budową obiektów sportowych w 
ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012”. W 2009 
roku zakończono Program Gospodarki Wodno-Ście
kowej, w większości sfinansowany ze środków unij
nych, dzięki któremu cały obszar miasta został ska
nalizowany. Zakończono też realizację kolejnych eta
pów modernizacji stadionu i remontu zespołu par
kowo-pałacowego w Dzikowie a także przebudowę 
kolejnych ulic z nowymi rozwiązaniami skrzyżowań 
w formie rond. Obecny rok, będący rokiem jubile
uszowym dla samorządu, zapowiada dalszą realiza
cję kolejnych ambitnych planów związanych z kon
tynuacją rozpoczętych już inwestycji oraz moderni
zacją układu komunikacyjnego miasta i z zagospo
darowaniem zbiornika wodnego „Machów” jako kom
pleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. Samorząd tar
nobrzeski za swoją działalność był wielokrotnie wy
różniany i nagradzany. Niezwykle ważne dla władz 
miasta było wręczenie przez Polskie Centrum Ba
dań i Certyfikacji certyfikatu PN-EN ISO 9001:2001. 
Trzykrotnie został też uhonorowany tytułem Gmi
na Fair Play w rankingu „Europejska Gmina, Euro
pejskie Miasto” prowadzonym przez „Gazetę 
Prawną”. Miasto w 2009 roku zostało laureatem w 
Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni 
Środowisku”. Efektem dwudziestoletniej działalno
ści tarnobrzeskiego samorządu jest nowe oblicze mia
sta, które pięknieje z dnia na dzień. Idea samorzą
du daje możliwość nam, jego mieszkańcom decydo
wania o tym, jaki Tarnobrzeg, naszą „małą ojczy
znę”, pozostawimy dla przyszłych pokoleń.

BEATA KOTASIAK-WÓJCIK

GRUNWALD
JAK MALOWAŁ JAN MATEJKO

Historii malarstwa polskiego, jak i samej hi
storii Polski nie sposób wyobrazić sobie bez dzieł 
Jana Matejki (1838-1893). Ten niezwykle utalen
towany artysta, w kilkunastu monumentalnych 
obrazach przedstawił najważniejsze momenty z 
dziejów państwa polskiego, przeważnie te najbar
dziej chwalebne, decydujące o miejscu naszego 
kraju i narodu w Europie. Obrazy Matejki były 

nie tylko wielkimi wizjami artysty, były też nie
zwykle sugestywnymi przedstawieniami o ogrom
nej sile oddziaływania na widza. Ten wielki, nie
zaprzeczalny sukces artysty świadczył nie tylko o 
sile jego talentu, ale był też rezultatem doskonale 
przeniesionej na płótno charakterystyki psycho
logicznej poszczególnych postaci historycznych, po
łączonej z fantastycznym, wręcz fotograficznym
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przenoszeniem na obraz autentycznych przedmio
tów z epoki: broni, tkanin, zabytków kultury pol
skiej i europejskiej zachowanych w polskich, a 
zwłaszcza krakowskich kościołach. Mimo upływu 
dziesiątków lat, od czasu gdy powstawały matej- 
kowskie obrazy-wizje, i oddziaływaniu na widzów 
coraz to nowych, doskonalszych technik audiowi
zualnych, dzieła mistrza Jana Matejki nadal 
budzą zainteresowanie i zachwyt, są przedmiotem 
analizy i refleksji. Największym jednak jego suk
cesem było, jest i zapewne pozostanie to, że kolej
ne pokolenia Polaków widzą najważniejsze wyda
rzenia i postaci z dziejów Polski tak, jak je widział 
i malował on sam.

Jednym z największych dzieł Matejki jest Bi
twa pod Grunwaldem. Pierwsze szkice do obrazu za
częły powstawać latem 1872 roku. Matejko robił stu
dia i rysunki ciał ludzkich, koni, zbroi, mieczy, uprzę
ży. Trzy lata później artysta sprowadził do Krakowa 
grube płótno francuskie utkane bez szwów o wyso
kości 426 cm i długości 987 cm, o powierzchni pra
wie 42 metrów kwadratowych. Prace nad obrazem 
zaplanował początkowo na pięć lat, malował z prze
rwami, trzy lata. Początkowo pracował nad obrazem 
w gmachu Instytutu Techniki w Krakowie, potem w 
siedzibie Szkoły Sztuk Pięknych. Na rok przed ukoń
czeniem obrazu wybrał się w podróż na pola grun
waldzkie, by naocznie zbadać ukształtowanie tere

nu i na gotowym już obrazie, dokonać ostatnich ko
rekt topograficznych.

W lutym 1878 roku Matejko sprzedał obraz 
Żydowi Rosenblumowi z Warszawy za kwotę 45.000 
złotych reńskich (płatną w dwóch ratach). Rosen- 
blum liczył na znaczne zyski z planowanych wystaw 
tegoż obrazu. Pierwszą wystawę otwarto 28 wrze
śnia 1878 roku w sali krakowskiego Magistratu. 
Sekretarz Matejki Gorzkowski pisał: Tłumy przycho
dziły niemal codziennie. Niektórzy po dwie godziny i 
więcej nad obrazem siedzieli, studiując jego części. 
Były osoby, które dopiero po kilkudniowym badaniu 
obrazu mogły sobie dokładnie zdać sprawę z całości 
jego. Zarzucano, że straszny nawał jest osób, że ich 
skupienie ze sobąjest tak szczelne, iż niepodobna ro
zeznać szczegółów, ale pomimo tego sama historycz
na chwila dziejowa robiła wrażenie.

Spektakularny sukces obrazu wpłynął bez wąt
pienia na decyzję rady Miasta Krakowa, która 29 
października 1878 roku wśród całodniowych uroczy
stości wyróżniła Matejkę berłem jako symbolem jego 
panowania w sztuce.

W roku 1880 obraz został wystawiony w Pa
ryżu. Krytycy sztuki wyrażali o nim niezbyt po
chlebne opinie, zarzucając m.in., że to nie obraz, 
ale raczej muzeum, że potrzeba kilku dni by prze
analizować poszczególne epizody czy grupy. Do tych 
krytycznych głosów dołączył także Bolesław Prus,

Fragment wystawy „Grunwald. Jak malował Jan Matejko
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który sarkastycznie napisał: ...w tym ścisku można 
by co najwyżej wyciągać portmonetki, a nie walczyć. 
Jedynie Le Golois napisał recenzję niemal entuzja
styczną, dodając, że jeśli któryś malarz zasłużył na 
miano narodowego, to jest nim właśnie twórca 
Grunwaldu.

W 1899 roku Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie wydało jako premię dla człon
ków Towarzystwa heliograwiurową reprodukcję ob
razu. W1910 roku Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięk
nych w Warszawie także wydało reprodukcję tego ob
razu w heliograwiurze barwnej. W 1902 roku Grono 
Fundatorów Muzeum Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie odkupiło obraz od spadkobier
ców Rosenbluma i przekazało w darze do zbiorów To
warzystwa. W latach I wojny światowej obraz został 
ze względów bezpieczeństwa ewakuowany do Mo
skwy. Do Warszawy wrócił w 1922 roku. Z począt
kiem września 1939 roku, na wieść o zbliżających się 
do stolicy wojskach niemieckich i groźbach nalotów 
bombowych, podjęto decyzję o wywiezieniu obrazu. 
Grunwald został zdjęty z blejtramu, zwinięty, zapa
kowany do specjalnej skrzyni, załadowany na plat
formę i w asyście dyrektora administracyjnego gale
rii Stanisława Radeckiego-Mikulicza, wiceprezesa 
Zachęty artysty malarza Stanisława Ejsmonda i in
nego malarza Bolesława Surałło, wywieziony w kie
runku Lublina. 9 września 1939 roku konwój z obra
zem przyjechał do Muzeum Lubelskiego, gdzie prze
kazano go intendentowi muzeum, prof. Władysławo
wi Woydzie. W tych dniach podczas niemieckiego ata
ku lotniczego na Lublin, jedna z bomb uderzyła w 
muzeum, zabijając Ejsmonda i Surałłę. W między
czasie lubelskie Gestapo rozpoczęło intensywne po
szukiwania obrazu. Wyznaczono kilkumilionową na
grodę za informację o miejscu przechowywania ob
razu. W końcu Polskie Radio w Londynie nadało fał
szywą wiadomość o rzekomym przywiezieniu obra
zu do Wielkiej Brytann. Dopiero wówczas Niemcy za
przestań poszukiwań Grunwaldu. Pomimo zmylenia 
nieprzyjaciela prof. Woyda zadecydował o bardziej 
bezpiecznym ukryciu obrazu. Przewieziono go do jed
nej z podlubelskich wsi, gdzie w betonowym sarkofa
gu przebywał do lipca 1944 roku, kiedy to obraz od
kopano i 18 października 1944 roku został oficjalnie 
przejęty przez kierownika resortu kultury i sztuki 
przy PKWN. Po przewiezieniu do Muzeum Narodo
wego w Warszawie został poddany gruntownej kon
serwacji. Pracami tymi kierował prof. Bohdan Mar
coni. Prace konserwatorskie nad usunięciem znisz

czeń powstałych na skutek zawilgocenia obrazu trwa
ły cztery lata. Następnie obraz był prezentowany w 
Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Od 14 kwietnia 1976 roku do 12 paź
dziernika 1982 roku w Muzeum w Malborku.

Historycy i historycy sztuki w XX wieku zwró
cili uwagę na głęboko symboliczną wartość Grun
waldu. Matejko, jako wybitny znawca dawnej kul
tury materialnej, potrafiący doskonale odtwarzać jej 
wytwory w swoich obrazach, świadomie wprowadzał 
do nich przedmioty niekoniecznie pochodzące z da
nej epoki. Poza tym, podobnie jak w innych swych 
dziełach, wprowadzał symbole, aluzje, znaki. Powo
dowało to sporo nieporozumień. Zarzucano Matejce 
m.in. to, że przedstawił moment zbliżającej się śmier
ci Wielkiego Mistrza zakonu, ginącego z rąk pachoł
ków, a nie rycerzy. Już w naszych czasach wyjaśnił 
to Aleksander Gieysztor pisząc: Sprawiedliwość wy
mierza (...)i to włócznią św. Maurycego, polskim in
sygnium monarszym, szeregowe i półnagie wcielenie 
ducha polskiego. Z kolei orientalny kołpak Witolda i 
takiż miecz w dłoni, to symbol wschodnich ambicji 
rodzącej się Unii (polsko-litewskiej).

Obraz Bitwa pod Grunwaldem charakteryzuje 
się niezwykłą dynamiką, agresywnością, brakiem ja
kiejkolwiek wolnej przestrzeni, brakiem oddechu. 
Jego kompozycja sprawia, że stający przed ogrom
nym malowidłem widz od razu zostaje „wciągnięty” 
w wir walki. Otoczony bitewnym tłumem, jest zmu
szony do nieustannego zwracania głowy we wszyst
kie strony, a wreszcie - wobec przerażenia jakie wy
wołuje kłębowisko walczących - wycofuje się, by choć 
trochę ogarnąć całość niezwykłego widowiska. Wi
dowiska rozgrywanego w straszliwym tempie, huku 
i chaosie, przy braku harmonii i perspektywy. To nie
prawdopodobne stłoczenie ludzi, koni i przedmiotów 
powodujące na początku zaskoczenie, po chwili nie
jako zmusza do analizy poszczególnych partii obra
zu, odczytywania zawartych w nim znaków i sym
boli, konfrontacji z własną wiedzą historyczną.

Mimo, iż od wieków bitwa grunwaldzka była 
obecna w sztuce, wyobrażana w obrazach czy grafi
kach, dopiero Matejko dał tak sugestywnąjej wizję, 
że każdy Polak myśląc o wielkiej wiktorii sprzed sze
ściu wieków, widzi ją oczyma tego artysty. Sugestyw- 
ność obrazu wzmacnia jeszcze umieszczenie w nim 
całego szeregu mniej czy bardziej znanych postaci 
historycznych żyjących na przełomie XIV i XV wie
ku. Ich identyfikacja i objaśnienie to cel naszej pre
zentacji - Grunwald - jak malował Jan Matejko.
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JAN RAWSKI

PRASKIE „JEZULATKO”

Na przełomie XI i XII wieku w jednym z 
klasztorów południowej Hiszpanii żył mnich Jó
zef, który bardzo czcił Dzieciątko Jezus i Świętą 
Rodzinę. Pewnego dnia, gdy pracował na podwór
ku, objawiło mu się przepiękne dziecię i wezwało 
go do modlitwy. Brat zaczął odmawiać „Zdrowaś 
Maryjo...”, a kiedy wypowiedział słowa : „I błogo
sławiony owoc żywota Twojego Jezus”, dziecię rze- 
kło: „To Ja jestem” i od razu znikło. Brat Józef sta
rał się wymodelować z wosku Jego podobiznę, ale 
ciągle mu się nie udawało. Po kilku latach obja
wiło mu się znowu owo Dziecię, i rzekło do niego: 
„Przyszedłem pokazać się tobie, abyś mógł skoń
czyć figurkę według mojej podobizny”. I spełniło 
się marzenie mnicha Józefa — ulepił z wosku twarz 
owego Dzieciątka. Tak opowiada o powstaniu fi

gurki stara tradycja, historycy zaś przypuszczają, 
że rzeźba jest dziełem nieznanego, średniowiecz
nego artysty z Hiszpanii.

Kult Dzieciątka Jezus sięga korzeniami śre
dniowiecznego zakonu karmelitańskiego w Hiszpa
nii. Święta Teresa z Avila, zwana Wielką i doktorem 
Kościoła, słynęła z ogromnej pobożności osobistej do 
Dzieciątka Jezus. Reformując klasztory karmelitań- 
skie, wprowadziła do nich tradycję nabożeństwa do 
Dzieciątka Jezus. (Jak bardzo pobożność karmeli- 
tańska związała się z Małym Jezusem niech świad
czy fakt, że kilka wieków później następna karmeli- 
tańska Teresa, tym razem z Francji - św. Teresa z 
Lissieux - zwana „małą” przyjęła imię „Teresy od 
Dzieciątka Jezus”). Zapoczątkowano wtedy w Hisz
panii zwyczaj, że dziewczęta kończące edukację w

Rycerstwo Dzieciątka Jezus
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szkołach karmelitańskich dostawały od sióstr zakon
nych figurkę Dzieciątka Jezus, jako duchowe wiano 
dla przyszłego życia małżeńskiego. W ten sposób jed
na z figurek Jezusa trafiła do Pragi.

W roku 1556 szlachcianka hiszpańska, hra
bina Izabela Manriąue de Lara, wyszła za mąż za 
Wratysława z Pernsztejnu. Jako swe ślubne wia
no od matki, przywiozła figurkę Dzieciątka Jezus 
do Pragi. Kiedy po 31 latach wychodziła za mąż 
jej córka Poliksena, otrzymała ją w prezencie. W 
roku 1628 Poliksena z Lobkowic owdowiała po raz 
drugi i zdecydowała się powrócić do Hiszpanii, a 
nie mając córki, cenną figurkę postanowiła ofia
rować Karmelitom Bosym przy kościele Matki 
Bożej Zwycięskiej w Pradze.

I wtedy w klasztorze Karmelitów na Malej 
Stranie zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe. W 1638 
roku ojciec Cyryl modląc się latami przed figurką, 
doznaje osobistego objawienia Jezusa, a jego go
rące modlitwy przywołują cuda. Kroniki podają, 
że chorym poprawia się zdrowie, podupadły klasz
tor uzyskuje środki na remont oraz przebudowę 
kościoła i wraca do dawnej świetności. Praga wy
chodzi zwycięsko z obrony przed atakiem wojsk 
szwedzkich, a cała Mała Strana pozostaje nie
tknięta w szalejącej wokół epidemii.

Od tej pory figurka Praskiego Dzieciątka Je
zus zaczyna być znana i czczona jako „Łaskami 
słynące Cudowne Jezulatko”. Za otrzymane łaski 
i uzdrowienia otrzymuje liczne wota oraz cenne 
dary od wielkich i bogatych ludzi tego świata. Do 
Dzieciątka przybywa również cesarz, a cesarzo
wa ofiarowuje własnoręcznie wyhaftowane szat
ki w kolorze zielonym, inkrustowane złotem i 
klejnotami.

4 kwietnia 1655 roku odbyła się Msza św. ko
ronacyjna. Biskup praski nałożył Dzieciątku ko
ronę. W ten sposób naród czeski ofiarował się w 
niewolę duchową Najświętszego Dzieciątka Jezus. 
Dla Czechów był to symbol, że Chrystus przyjmu
je w lenno całą czeską ziemię.
Praskie Dzieciątko Jezus w Tarnobrzegu

Początek kultu Dzieciątka Jezus w parafii 
Chrystusa Króla w Tarnobrzegu datuje się od 
grudnia 2006 roku. W pierwszych latach istnie
nia kościoła w jego bocznej nawie znajdowały się 
dwa umieszczone obok siebie, przywiezione z Ho
landii kamienne ołtarze: Matki Bożej i św. Józefa. 
W wolnej przestrzeni między nimi jakby czegoś 
brakowało. W tym czasie małżeństwo Alicja i Jan 

uczestniczyli w rekolekcjach u Księży Misjonarzy 
Św. Rodziny w Bąblinie koło Obornik Wielkopol
skich. Tam zetknęli się z kultem Dzieciątka Je
zus z Pragi. Zauroczeni figurką i pięknym nabo
żeństwem do Dzieciątka Jezus zapragnęli sprowa
dzić do parafii kopię cudownej figurki Najświęt
szego Dzieciątka Jezus czyli praskiego Jezulatka.

W porozumieniu i za zgodą ks. proboszcza 
Adama Marka, zamówiono w Pradze porcelanową 
kopię Dzieciątka. W zakupie pośredniczyli Księ
ża Misjonarze z Bąblina. Jak się okazało sprowa
dzenie jej nastręczyło im wiele kłopotu

W umówionym terminie figurka została do
starczona drogą kurierską do Bąblina, gdzie, po 
rozpakowaniu, zauważono jej uszkodzenie. Zare
klamowano figurkę u wytwórcy, który zobowiązał 
się dostarczyć następną. Kiedy i u tej zauważono 
uszkodzenia, a ponieważ zbliżał się termin reko
lekcji przed jej Intronizacją, którą mieli prowadzić 
księża Misjonarze z Bąblina, postanowili osobiście 
pojechać do Pragi po jej odbiór. W drodze powrot
nej, na wszelki wypadek, jeden z nich trzymał za
pakowaną figurkę na kolanach, na tylnym siedze
niu. Ale i tak nie obyło się bez emocji. W pewnym 
momencie spod kół mijającego ich samochodu „wy
strzelił” kamień, który z wielką siłą uderzył w szy
bę auta Misjonarzy i... rozbił ją.

Ostatecznie dojechali na czas do Tarnobrze
ga, a po rozpakowaniu figurka okazała się niena
ruszona. W czasie nauk rekolekcyjnych, prowadzą
cy je ojciec Stanisław Malinowski opowiadał o 
przygodach jakie mieli z figurką Dzieciątka Jezus, 
jak to szatan starał się nie dopuścić do Introniza
cji Figurki Dzieciątka Jezus w tarnobrzeskiej 
świątyni, gdyż wie ile dobrych rzeczy dzieje się za 
sprawą Jezusa i znaku Jego obecności.

W niedzielę 17 grudnia 2006 roku podczas 
wszystkich mszy dokonany został akt zawierze
nia parafian Najświętszemu Dzieciątku Jezus - 
Jedynemu Królowi całego Wszechświata i nasze
go serca, a intronizacji Dzieciątka Jezus dokonał 
podczas nabożeństwa o godz. 10.30 proboszcz pa
rafii w asyście prowadzącego rekolekcje. Figurka 
została ustawiona w ołtarzu bocznej nawy kościo
ła, na specjalnie wykonanym tronie pomiędzy fi
gurami Matki Bożej i Św. Józefa. Wtedy też zain
augurowano, obchodzone 17 dnia każdego miesią
ca, nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Nabożeń
stwo to rozpoczyna się o godz. 17.30 godzinkami 
do Dzieciątka Jezus, o godz. 18.00 odprawiana jest

15



Dzuom
Msza św. dziękczynno - błagalna, w czasie której 
odczytywane są składane do skrzynki z intencja
mi, prośby i podziękowania wiernych. Po Mszy św. 
odmawiana jest koronka do Dzieciątka Jezus, a 
na zakończenie indywidualne błogosławieństwo 
wiernych, miniaturową figurką Dzieciątka. Przed 
każdą rocznicą intronizacji odmawiana jest No
wenna do Dzieciątka Jezus.

Rozwijający się kult Dzieciątka przyciąga 
wiernych nie tylko z naszej parafii, ale i innych, 
również spoza Tarnobrzega, bowiem Figurka Dzie
ciątka Jezus z Pragi Czeskiej jest jedyną taką w 
naszej diecezji, a Boże Dziecię czeka na nas 
wszystkich, dorosłych, młodzież i dzieci, a szcze
gólnie matki oczekujące potomstwa.

W roku 2009 poddano gruntownej renowacji 
ołtarz Św. Rodziny, a w 2010 Figurka została umiesz
czona w nowym przeszklonym ołtarzu wykonanym 
przez konserwatora sztuki z Kielc. Pod Figurką Dzie
ciątka Jezus przechowywane są relikwie św. Marii 
de Mattias. Całość ołtarza utrzymana jest teraz w 
jednolitym, neogotyckim stylu.

W listopadzie 2009 roku odbyła się Renowa
cja Intronizacji Najświętszego Dzieciątka Jezus, 
którą prowadził ten sam Ksiądz Misjonarz, który 
uczestniczył w Intronizacji Figurki Dzieciątka 

Jezus trzy lata wcześniej. On to w swoim naucza
niu zachęcał dzieci do uczestnictwa w wspólnocie 
dziecięcej pod wezwaniem „Rycerze Dzieciątka 
Jezus”. W ten sposób, z inicjatywy ks. Proboszcza 
powstała grupa „rycerzy”, do której wstąpiło ok. 
20 dzieci. Na zakończenie rekolekcji w niedzielę 
22 listopada 2009 r. podczas Mszy św. o godz. 10.30 
odbyła się ceremonia pasowania przedstawicieli 
wspólnot dziecięcych na „Rycerzy Dzieciątka Je
zus”.Dzieci z tej wspólnoty, pod opieką ks. Grze
gorza Stadnika, spotykają się raz w tygodniu na 
spotkaniach formacyjnych oraz na comiesięcznych 
nabożeństwach do Dzieciątka Jezus. Ostatnio 
dzieci otrzymały „stroje rycerskie” składające się 
z płóciennych szarych okryć z czerwoną tuniką, z 
wymalowanym na biało Jezuskiem na piersiach. 
W rękach trzymają drewniane, czerwone tarcze z 
białym krzyżem maltańskim, a przy boku mają 
przymocowane do pasa drewniane miecze.

Kult naszego Dzieciątka obejmuje coraz 
większą liczbę osób. Można to wywnioskować z od
czytywanych podczas comiesięcznych Mszy św. 
próśb i podziękowań za otrzymane łaski. Figurce 
Jezusa wierni ufundowali, bądź też własnoręcz
nie uszyli 8 szatek w różnych kolorach, na poszcze
gólne okresy roku liturgicznego.

Ołtarz w kościele Chrystusa Króla w Tarnobrzegu



CYRYL GORTZMAN

RUMUNI Z RUMUNII

Bazując na stereotypach, fałszywych opiniach 
oraz niewiedzy staramy się oceniać i tłumaczyć, kim 
lub jacy są ludzie innych narodowości. Większość Po
laków mylnie utożsamia Romów z Rumunami.

Według obiegowych opinii Rumunami są śnia
dzi mężczyźni handlujący różnymi towarami spoty
kani w Polsce na targach, rynkach bądź giełdach. Są 
nimi również podejrzani panowie o ciemnej karnacji 
z czarnymi wąsami i kruczoczarnymi włosami, któ
rzy do niedawna chodzili do naszych mieszkań pro
ponując piękne dywany, ubrania bądź inne, cenne to
wary. Są nimi też kobiety z długimi, kruczoczarnymi 
włosami, czasem z chustkami na głowie z gromadką 
zabiedzonych dzieci, ubrane w różnobarwne stroje. 
Można je spotkać często, choć coraz rzadziej, żebrzą- 
cych przed kościołami, na skwerkach, ulicach miast 
czy też w innych miejscach. Rumunami są dla nas 
także chłopcy lub dziewczęta stojące w bramach lub 
na ulicach z wyciągniętą ręką, podbiegające do prze
chodniów wołając błagalnym głosem „daj !”.

Tak właśnie jawią nam się Rumuni z Rumu
nii. Postrzeganie Rumunów, jako Cyganów związa
ne jest z brakiem podstawowej wiedzy o ich wyglą
dzie, co stawia nas w nieco kompromitującym świe
tle. Opinie tego typu oraz niezbyt pochlebne słowa 
współczesnych Polaków na temat Rumunów i Ru
munii, posłużyły za pretekst do zweryfikowania ra
czej znikomej wiedzy o naszych sąsiadach.

Jaka jest etnogeneza, kultura oraz wygląd Rumu
nów? Co tak naprawdę wiemy o mieszkańcach Tran
sylwanii, Banatu, Olteni, Munteni, Bukowiny, Wołosz
czyzny i Dobrudży? O tym niezwykle interesującym na
rodzie, który na przestrzeni dziejowej Europy od staro
żytności po czasy współczesne zaznaczył wyraziście 
swoją obecność w zróżnicowanym etnicznie tyglu kul
turowym? Oto kilka kluczowych pytań, na które posta
ram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Problem z identyfikacją etniczną Rumunów, 
niewielka wiedza o ich dziejowych losach, pokręt
nej i smutnej historii i specyficznej kulturze, opar
tej w dużej mierze na tradycji, to podstawowe 
aspekty, z którymi do dziś boryka się zdecydowa

na większość nie tylko młodych, ale także doro
słych Polaków. Jednym z naczelnych problemów 
dotyczących Rumunów jest fakt, że w oczach na
szych rodaków Rumuni to Romowie, czyli Cyga
nie, a przecież Cyganie to grupa etniczna o korze
niach indoeuropejskich, wywodząca się najpraw
dopodobniej z północno-zachodnich Indii, gdzie Ro
mowie mieli swoją pierwszą i jedyną ojczyznę.

Z uwagi na nomadyczny lub półkoczowniczy 
tryb życia, cechy antropologiczne, język oraz upra
wiane zawody (kowalstwo, handel, muzykowanie i 
taniec, wróżby oraz tresura zwierząt) Cyganie/Ro- 
mowie (w języku angielskim nazywani Gypsies) utoż
samiani są z indyjskimi plemionami Gadulia Lohar 
i Bandżara z Radżastanu.

Wprawdzie nie udało się dotychczas dowieść 
skąd tak naprawdę pochodzą przodkowie Romów. Z 
jakimi plemionami są spokrewnieni? Gdzie mieli, 
jeśli w ogóle mieli swoje pierwsze państwo (króle
stwo)? Dlaczego opuścili Indie i udali się w niekoń
czącą się wędrówkę? Obecnie ciągle trwają badania 
naukowe nad pochodzeniem Romów i być może nie
długo dowiemy się o nich czegoś więcej.

Faktem jest, iż Rumuni i Romowie pod wzglę
dem językowym i kulturowym nie mieli ze sobą nic 
wspólnego. Język Romów oparty jest na sanskrycie 
natomiast język Rumunów z wyjątkiem brzmiącego 
z rosyjska zwrotu da oraz licznych wtrętów słowiań
skich (zwłaszcza w nazwach narzędzi rolniczych), 
węgierskich, germańskich i tureckich występujących 
w nazwach miejscowych i geograficznych ma bez 
wątpienia korzenie łacińskie, co zresztą wyraźnie 
słychać w ich mowie.

Los chciał, że Cyganie podczas swojej długiej 
wędrówki z Indii do Europy przybyli do Rumunii i 
upodobali sobie jej ziemie, bo właśnie tu, oprócz Sło
wacji, Bułgarii i innych krajów, do dnia dzisiejszego 
żyje największa mniejszość pochodzenia romskiego. 
Szacuje się, że na 23 min mieszkańców Rumuni, 
obecnie żyje tu około 3 min Romów.

Romowie w Polsce, są zdecydowanie bardziej 
znani, a przynajmniej określani, jako Cyganie. Okre-
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Rodzina rumuńskich Romów

sienie Cygan odnosi się do wszystkich Romów za
mieszkujących Europę Środkowo-Wschodnią. Pomi
mo, że Romowie sami nazywają się Cyganami, to w 
ich mniemaniu słowo Cygan jest co najmniej obraź- 
liwe i ma wydźwięk pejoratywny o zabarwieniu ra
sistowskim, dlatego może kojarzyć się z kategorią 
ludności gorszej.

Od momentu opuszczenia Indii około X wieku, 
aż do XX wieku Romowie byli ludem koczowniczo- 
wędrownym wyłącznie wśród ludów cywilizowanych. 
Do Europy przybyli przez Bliski Wschód. Dziś znaj
dują się niemalże w każdym zakątku świata, ale 
nadal nie mają własnego państwa. Istotnym jest fakt, 
że Romowie, chociaż dzielą się na wiele lokalnych 
wspólnot, związanych z różnymi krajami i regiona
mi, jak dotąd nie zasymilowali się zachowując wła

sny język oraz obyczaje, lecz adaptują się do lokal
nej kultury i języka.

Zupełnie inaczej było z Rumunami niesłusz
nie utożsamianymi z Romami. Zalążki własnego 
ośrodka państwowego mieli już w czasach starożyt
nych. Historia Rumunów jest bardzo dramatyczna, 
losy smutne. Wielokrotnie byli pod panowaniem ob
cych najeźdźców. Tracili, jeśli nie całe to większą 
część własnego terytorium, a jednak do dziś repre
zentują Rumunię kraj liczący się w Europie, który 
od kilku lat należy do Wspólnoty Europejskiej.

Rumunia ma rodowód romański, swoją nazwę 
wzięła od wyrazu Roma. Pomimo, że jako kraj ist
nieje już długo, nazwa powstała i upowszechniła się 
dopiero w XIX w. W 1859 roku stała się kolejnym, 
uznanym państwem w Europie.

Rumuńska rodzina
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Etnogeneza Rumunów sięga okresu, w którym 
plemiona iliro-trackie oraz geto-dackie zakładały 
osady na ziemiach dzisiejszej Rumuni. Rdzennymi 
mieszkańcami Rumunii byli pasterze, a swoje pierw
sze osady zakładali w Karpatach. Kto był w Rumu
nii ten doskonale wie i rozumie, dlaczego od wieków 
była łakomym kąskiem dla obcych przybyszów nie 
tylko z terenów sąsiednich.

Trwające do VI wieku po Chrystusie wędrówki 
ludów przyciągnęły na ziemie Rumunii plemiona 
Scytów, Persów, Sarmatów, Gotów, Hunów, Awarów 
i Celtów. Wskutek walk plemiennych ziemie Rumu
nii znalazły się pod panowaniem najeźdźców z ze
wnątrz, a w I w n.e. tzw. Dacja została podbita i na
leżała do imperium rzymskiego.

Dziedzictwo dzisiejszych Rumunów to także 
elementy kultury starożytnych Greków i Rzymian. 
Pełen rozkwitu okres panowania helleńskich Gre
ków został przerwany przez kolonistów rzymskich. 
Ludność plemion dackich musiała uciekać z gór i 
zakładać swoje osady w dolinach. Dakowie - karpaccy 
górale, pierwotni pasterze po raz pierwszy nazwali 
się Dakami (słowo Dak oznaczało wieś), kiedy zeszli 
w doliny, osiedlili się i zaczęli uprawiać rolnictwo.

W XI wieku plemiona Gotów zastąpili koloniści 
sascy, sprowadzeni tu przez Madziarów w celu wypę
dzenia Daków. W tym samym celu król węgierski An
drzej II sprowadził w XII wieku do Transylwanii eks
pansywnych krzyżaków zakonu teutońskiego. Wie
lowiekowa obecność ludów germańskich, ugrofińskich 
Madziarów, Szeklerów, Tatarów, greckich Fanarjotów, 
Żydów i Słowian pozostawiła trwały ślad kulturowy 

w zróżnicowanych pod wieloma względami krainach 
dzisiejszej Rumuni. Relikty kulturowe odziedziczone 
po ludności napływowej najbardziej widoczne są w 
sferze kultury materialnej, nazwach miejscowych, 
geograficznych oraz języku rumuńskim.

Rumuni podobnie jak ich kultura, są ciekawym 
tworem etnicznym składającym się z mieszanek wie
lu krwi. Rumun to typ człowieka o krótkiej głowie, 
czarnych włosach i otwartej, ruchliwej fizjonomii. 
Wśród ludności rumuńskiej spotyka się dwa typy - 
jasnych blondynów i brunetów. Z mieszaniny krwi 
słowiańskiej i germańskiej powstała ludność o ja
snej karnacji, natomiast krew Daków z dolin pomie
szana z ludnością rzymską stworzyła piękny, ciem
ny typ południowy, który anatomią oraz rysami przy
pomina starorzymskie rzeźby. Należy podkreślić, że 
element typowo rumuński utrzymuje się w rumuń
skich wsiach. Tutaj można spotkać najwięcej „auten
tycznych” Rumunów, którzy pod względem fizycz
nym jak i psychicznym przypominają swych przod
ków. Lud wiejski cechuje duże przywiązanie do zie
mi i gór zwłaszcza w Transylwanii. Rumuni posia
dają temperament typowy dla mieszkańców Euro
py południowej, są energiczni, mają duże poczucie 
humoru, godność i pewien odcień arystokratyzmu.

Wszystko, co zostało powiedziane wyżej o Ro
mach i Rumunach winno skłaniać nas do głębszej 
refleksji, zanim rozpoczniemy własne komentarze i 
będziemy oceniać ich jednoznacznie. Trzeba rzec, iż 
cokolwiek wiemy o ich języku, religii, historii, kul
turze i obyczajowości, to nadal jawią nam się, jako 
etnosy egzotyczne.

ALEKSANDRA JANAS Mój ulubiony obraz

CHOCHOŁY ALBO PAŁUBY NA PLANTACH
TAŃCZĄCE

Uwielbiam Wyspiańskiego. Podziwiam jego 
geniusz, jako malarza, dramaturga, poetę, wizjo
nera. To człowiek na miarę renesansu a już na 
pewno nasz dwudziestowieczny wieszcz narodowy, 
idealista, niemal prorok, przejęty duchem patrio
tyzmu i wielkich nadziei. Patrząc na dorobek i lata 
twórczości, a było to raptem kilkanaście lat, nie 
sposób uwierzyć, że namalował ok. 130 obrazów, 
zaprojektował polichromie i witraże do kościoła 

franciszkanów (i wiele innych witraży), napisał 
kilkanaście dramatów i poematów, dokonał wielu 
adaptacji scenicznych swoich i innych autorów, w 
tym mickiewiczowskich Dziadów, przełożył Cyda 
Corneilla i fragmenty dramatów Voltera, zapro
jektował i wyrzeźbił wielką rzeźbiarską formę 
Wawel — Akropolis, brał czynny udział w życiu 
Krakowa, jako radny, wyjeżdżał „do wód” dla ra
towania zdrowia, posiadał dzieci itd.
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Obraz Stanisława Wyspiańskiego „Chochoły”

Niestety, nie był typem mieszczucha ani po
kornego domatora, nie dbał o opinię, oceny, poglą
dy innych, nie dbał nawet o siebie. W dobie młodo
polskiego „szaleństwa” artystycznej bohemy, nie- 
tzscheańskiej filozofii negującej dotychczasowe po
glądy i zasady, trudno było pozostać pozytywistą i 
akademikiem. Choć historyzm pozostał domeną w 
jego twórczości literackiej (np. dramaty Wanda, Le
genda, Bolesław Śmiały), w malarstwie stworzył 
odrębny świat skojarzeń, barw i tematów, nowych 
technik plastycznych i artystycznych wizji.

Nie zabrnął w swej odmienności na szczęście 
zbyt daleko; uległ co prawda modnej wówczas „chło
pomanii” i ożenił się z mieszkanką podkrakowskich 
Węgrzców, ale nie był nihilistą i obrazoburcą. Prze
jęty utratą niepodległości, niepogodzony z miesz
czańską filozofią „da się żyć” i „dobrego cesarza Fran
ciszka Józefa”, nie dał się nabrać na pozory swobo
dy narodowej, która odróżniała Galicję od zaboru 
rosyjskiego i pruskiego, gdzie reżim zaborców był 
dużo większy. Austro-Węgry były okupantem, wro
giem. Poetyckie tęsknoty za niepodległą Polską, wi
zje i nastroje przepajały jego codzienność, potrzeba 
tworzenia dominowała nad potrzebą zarabiania. 

Wciąż borykał się z problemami materialnymi, nie 
umiał „się sprzedać”, zareklamować, choć z takim 
talentem i pracowitością powinien opływać w dostat
ki. A on biedował, nie dojadał. Przypłacił to zdro
wiem- nie wyleczona w dzieciństwie gruźlica i inne 
choroby zabrały go z tego świata w wieku 38 lat. Zbyt 
wcześnie, stanowczo za wcześnie!

Pierwsze były obrazy olejne na kartonie i 
płótnie, później wszystkie dzieła - portrety, pejza
że, projekty polichromii i witraży, kostiumów sce
nicznych, scenografii itp. - zdominował pastel. Ale 
jaki?! Co to za kreska, linia, plama, ta poświata i 
głębia!! Cudowność perspektywy i wrażenie trój
wymiarowości, lekkość i ostrość kredki, jak w fo
tografii, z równoczesną przenikliwością i artystycz
nym uduchowieniem. Dobre reprodukcje oddają 
urodę obrazów, dlatego Stasia, Helenkę, Macie
rzyństwo itd. możemy podziwiać mając je na ścia
nach w swoich domach.

Tylko witraże piękniejsze są in situ, czyli 
tam, gdzie miały się znaleźć, gdy światło dnia 
zmaga się z mrokiem świątyni w np, Bóg Ojciec 
- Stań się, nad organami i we wszystkich innych 
witrażach franciszkańskiej świątyni, czy projek
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ty „wykorzystane” na 750 lecie lokacji Krakowa, 
jako witraże w „przybudówce” do gmachu Urzę
du Miasta na Placu Św. Ducha: Kazimierz Wiel
ki, św. Stanisław i Henryk Pobożny. I nie tylko 
postacie są tu ważne, choć witraże powstały „ku 
czci” i „na chwałę”, ale całość kompozycji z se
kwencjami wijących się kwiatów, ostów, pospoli
tych roślin, które są anturażem i tłem. Bo jak tu 
nie wpaść w zachwyt nad kreską i blaskiem iry
sów z panneau filara z cyklu Caritas, czy nastur
cjami, różami, makami itd. z polichromii w ko
ściele franciszkanów! To cudo samo w sobie. 
Chcesz pobyć z Bogiem i... Wyspiańskim, zachę
cam do odwiedzenia bazyliki Braci Mniejszych.

Mój ulubiony obraz to Chochoły, zimowy pej
zaż krakowskich Plant, z majaczącą w tle maje
statyczną bryłą Wawelu. Na pierwszym planie, po 
bokach obrazu, fragmenty ogołoconych z liści 
drzew z pokręconymi konarami, w tle zimowy pej
zaż tej części Plant, a pośrodku ... lodowisko i tań
czące „panny”. To moje skojarzenie i odczucie, ale 
przecież bardzo oczywiste.

W poświacie mglistej, zimowej nocy, roz
świetlonej światłem dwóch gazowych latarni i 
księżyca (choć go nie widać, czuje się jego obec
ność, chociażby poprzez cienie ) okręcone słomą 
sadzonki, zwłaszcza te z drugiego planu, jako żywo 
przypominają wysmukłe panny w tanecznym plą
sie. Sterczące wiechcie to koki, słomiane powró
sła to szyja, talia, odcięcie falbany...Tu wyobraź
nia sama ubiera zebrane „postaci” i podpowiada 
uchwycony w obrazie moment. Nie skrępowane 
obecnością ludzi, pod osłoną nocy, „skamieniałe” 

twory ożywają, jak w książkach dla dzieci, które 
pamiętamy z dzieciństwa, ale i ukazane zostały 
w arcydziełach muzyki, np. balecie Dziadek do 
orzechów Piotra Czajkowskiego.

Ale my, choć dramat powstał później niż 
wspomniany obraz (premiera 1904 r.), chochoła 
kojarzyć będziemy z Weselem - utworem scenicz
nym i znakomitym filmem A. Wajdy. Tam, jako 
osoba dramatu, odegrał bardzo ważną rolę: prze
mówił i „podsumował” polskie społeczeństwo po
czątku XX wieku, stan mieszczański i chłopski, 
„zasługi” dawnej szlachty i obecnej inteligencji. 
Zaśpiewał (głosem Niemena w filmie) i wstrząsnął 
sumieniami. W opisywanym obrazie chochoły są 
beztroskie, pląsają, w tanecznych wygibasach, 
korzystają z ciemności i samotności.

Obraz, mimo dominacji czerni, błękitu i sza
rości, jest ciepły. Może to zasługa złocistych tonów 
słomianych chochołów, szarości, przesyconej bielą 
zamarzniętej kałuży, która odbija tanecznice, ale i 
subtelnej żółci światła, otulonego błękitną mgiełką 
płonących latarni, i mimo nocy, jasnego nieba...No i 
samego tańca, który kojarzy się z weselem, przez 
który wyrażamy radość i dobry humor. To piękny /
obraz - tajemniczy, nastrojowy. Świat w nim jest 
uporządkowany, wszystko choć szare i mgliste, tchnie 
spokojem, głębia skupiska drzew i pusta alejka nie 
przerażają. Bo to nasz Kraków i nasz Wyspiański, z 
doskonałością kreski, która wyraża się nawet w na
gich gałęziach drzew, tworzących jakby secesyjny 
zawój, czy, tuż przy pniu, zarysie suchych chwastów. 
Patrzysz i czujesz, przeżywasz i przenosisz się w inny 
świat — świat fantazji i baśni.

ANDRZEJ BIERNAT

KSIĄDZ TADEUSZ CHROBAK (1898 - 1989) 
OJCIEC WIARY, MIŁOŚCI I NADZIEI

„Staruszek” - tak określali swego kapłana star
si mieszkańcy Mokrzyszowa. Dla wychowanków, 
sióstr zakonnych i parafian pozostał „ojcem”.

Ksiądz Tadeusz Michał Chrobak, urodził się 11 
września 1898 roku w Skale Podlaskiej nad Zbru- 
czem. Jego rodzicami byli Maria z domu Majdaniak 
lub Majdaniuk oraz Józef Chrobak - drobny rolnik. 
To kresowe miasteczko liczyło wówczas ok. 5-8 ty
sięcy mieszkańców, znajdowało się w województwie 

tarnopolskim, w zaborze austriackim. Od wieków 
mieszały się tu różne kultury, religie i narodowości.

Pierwsza informacja o młodości księdza do
tyczy matury, którą zdał w 1915 roku w 
Kremsmunster w Górnej Austrii. W latach 1915- 
1916 odbył nowicjat w Linzu, w północno-wschod
niej Austrii. Następnie rozpoczął studia teologicz
ne w Seminarium Duchownym w Wiedniu, które 
kontynuował w Seminarium Ojców Oblatów św.
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Franciszka Salezego w miejscowości Albano La- 
ciale we Włoszech. Święcenia kapłańskie przyjął 
21 maja 1921 roku w Rzymie, jako oblat św. Fran
ciszka Salezego. Mszę prymicyjną odprawił w ro
dzinnej miejscowości w dniu 10 lipca 1921 roku. 
Po kilku dniach udał się do Górnej Austrii do 
Kremsmunster, gdzie objął obowiązki prefekta 
młodzieży, a po roku został skierowany do Over- 
bach i Erkelens, do uczenia młodzieży gimnazjal
nej. Został mianowany ojcem duchowym w Semi
narium Duchownym w Paderborn, gdzie dodatko
wo był wykładowcą języka polskiego. W Niemczech 
należał do prowincji Nadreńsko-Westfalskiej. Był 
to trudny okres w jego życiu, ponieważ władze nie
mieckie cały czas prowadziły wzmożoną akcję ger- 
manizacyjną, tłumiły wszelkie przejawy zorgani
zowanego życia religijnego Polaków, więc cały 
wysiłek Polonii skierowany był na utrzymanie 
polskości, poprzez wierność religii katolickiej i ję
zykowi ojczystemu. Powierzone funkcje ksiądz 
Chrobak sprawował do wyjazdu z Niemiec, tj. do 
30 sierpnia 1939 roku.

W pierwszych dniach wojny udał się na Kresy, 
do swojej rodzinnej miejscowości. Ze względu na bli
skość granicy ze Związkiem Radzieckim, już 17 wrze
śnia 1939 r. Skała została zaatakowana przez Ar

mię Czerwoną. Miejscowa kompania KOP stawiała 
opór i została rozbita. Miasteczko zajęli komuniści. 
Nowa władza już od wkroczenia zaczęła organizo
wać nowe życie. Nastąpiły aresztowania i wywózki 
ludności — wojskowych, urzędników państwowych, 
nauczycieli i duchownych. Ksiądz Chrobak pod 
groźbą prawdopodobnego aresztowania i zsyłki wy
jechał do Lwowa. Tamtejszy biskup skierował go do 
miejscowości Netreba pod Zbarażem na Ukrainie.

Netreba (po ukraińskiu - „nie trzeba”) począt
kowo nie posiadała własnej parafii, należała do 
Opryłowców, w powiecie zbaraskim. Właścicielem 
Netreby był Zygmunt Aschkenazy. Mieszkało tu 
ok. 3.000 Polaków - katolików, więc w 1938 roku 
zmienili nazwę wioski na Chrobów. Takich pol
skich wiosek było w okolicy niewiele. Po I wojnie 
światowej zbudowano tu murowany kościół i szko
łę. Część budynku szkolnego zajmowały siostry 
zakonne. Po roku 1945 wsżystkich Polaków z Ne
treby i okolic przesiedlono na ziemie odzyskane, 
m.in. do Korfantowa koło Nysy. Kościół w Netre- 
bie rozebrano, cmentarz zrównano z ziemią. Po wsi 
Netreba-Chrobów nie pozostał żaden ślad.

Wycofująca się Armia Czerwona mordowała 
Polaków w okrutny sposób. Zakłuto bagnetami 
m.in. księdza Stanisława Władykę, proboszcza 
parafii w Opryłowcach oraz miejscowych dziedzi
ców Stanisława i Jana oraz Stanisława Hrycaja, 
którzy stanęli w obronie księdza. 2 Lipca 1941 r. 
do Netreby wkroczyli Niemcy.

Kolejnym tragicznym dniem dla Netreby był 
8 października 1943 roku. Wiedząc, że Niemcy 
opuścili wieś, ukraińska policja pod osłoną nocy, 
w zmowie z banderowcami dokonała napadu na 
mieszkańców. Spalono całą wieś, zamordowano 32 
osoby a wypędzono 231, Up-owcom zależało na zli
kwidowaniu czysto polskiej wsi, gdyż uważano ją 
za stanicę polskości w pobliżu Zbaraża. To tu roz
począł się proces ludobójstwa ludności polskiej ze 
strony nacjonalistów ukraińskich, jak i armii so
wieckiej. Notatki w zeszytach ks. Chrobaka, któ
re zawierają spisy pomordowanych i pobitych, opi
sują także i te zbrodnie.

Ksiądz Chrobak przez cały czas, pomimo ter
roru hitlerowców i band UPA, reprezentował po
stawę wierności powołaniu i tożsamości narodowej. 
Stał zawsze przy wiernych, wspomagał ich ducho
wo, chował zmarłych i pomordowanych. Ostatnią 
Mszę św. odprawił 10 października 1943 roku. W 
wyniku tragicznych wydarzeń w Netrebie - mor
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dów, podpaleń i ucieczki ludności, także i on opu
ścił wieś. Chciał wyjechać do Krakowa, przez Tar
nopol, Żurawicę, Sanok, Starą Wieś i Orzechówkę. 
Jednakże długa droga i trudności w komunikacji 
sprawiły, że zatrzymał się w Starej Wsi. Tu spotkał 
się z ordynariuszem diecezji przemyskiej księdzem 
biskupem Franciszkiem Bardą, który polecił mu 
zająć się Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek w Mo- 
krzyszowie, dokąd przybył 28 października 1943 
roku. Dzień później o godzinie 7. rano odprawił tu
taj swoją pierwszą mszę św. Zajął miejsce ojca Lu
dwika Groszka - oblata Niepokalanej, zmarłego na 
czerwonkę 23 października 1942 r. Ojciec Groszek 
przybył do Mokrzyszowa w roku 1940 z Wielkopol
ski, skąd wysiedlili go Niemcy.

Nowy kapelan zamieszkał w maleńkim po
koiku nad kaplicą ochronki prowadzonej przez sio
stry zakonne. Był to stary budynek wyremonto
wany na potrzeby sierot. Podczas wojny przeby
wali tu nie tylko wychowankowie zakładu, ale tak
że dzieci z rodzin wysiedlonych i opuszczone. 
Niemcy zajęli część domu na swoje kwatery. Za
kład przeniesiono do piwnic. Świetlica i jadalnia 
służyły za sale szkolne, gdzie siostry oraz osoby 
świeckie uczyły dzieci z Zakładu i wsi.

Ksiądz Chrobak pełnił posługę duszpasterską 
wśród mieszkańców Mokrzyszowa, obsługując ka
plicę, mieszczącą się w Ochronce, gdzie przycho
dzili wszyscy mieszkańcy aby uczestniczyć we 
Mszy św. i innych nabożeństwach. Uczył języka 
polskiego, francuskiego, katechizował, spowiadał 
i przygotowywał do sakramentów świętych. Tłu
maczył korespondencję z języka francuskiego i 
niemieckiego, odpisywał w imieniu osób, które go 
o to prosiły. Znany był z ogromnej gorliwości ka
płańskiej. Nazywany był przez wiernych mężem 
modlitwy i męczennikiem konfesjonału.

W czasie wojny współpracował z Armią Krajową 
oraz sprawował funkcje kapelana Stowarzyszenia 
Wolność i Niezawisłość. W schemacie organizacyj
nym WiN Rady (obwodu) Tarnobrzeg, w skład któ
rego wchodziła również gromada Mokrzyszów wspo
mniany został ksiądz Chrobak, obok kierownika 
Rady Franciszka Dąbka, członków: prof. Michała 
Pazia, braci Żaków, Jana Sołtysa, Władysława Sta- 
chowskiego, Zdzisława Lachowskiego, Jana Buczka 
i lekarza dr Olgi Lilien. Kierownikiem komendy 
gminy Tarnobrzeg był Marian Kosior „Mak”.

Oto fragment relacji Mariana Kosiora na te
mat ks. Chrobaka: W strukturach mojej organiza

cji znalazł się ks. Tadeusz Chrobak. Został wybra
ny spośród okolicznych księży, bo był człowiekiem 
pewnym, patriotą, kresowianinem. W żadnej dzia
łalności konspiracyjnej ksiądz nie uczestniczył. 
Sprawował posługę kapelana. Ksiądz był osobą 
skromną - typ ascety. Kapelan, jak i wszyscy ka
pelani dawali żołnierzom AK wsparcie duchowe, 
wzrastało morale, co było ważniejsze niż karna 
dyscyplina. (...)Ks. Chrobak był patriotą oddanym 
ze wszystkim, przysięgał cnotę i posłuszeństwo. 
Wzór kapelana. Dla drugiego człowieka oddałby 
wszystko. (...) Nigdy potrzebującego nie odrzucał. 
Można powiedzieć, że był świętym.

Żołnierze opowiadali taką historię o ks. Chro
baku. Podczas kolędy, jeden ojciec, na pytanie dla
czego nie przychodzi do kościoła, powiedział, że nie 
ma koszuli. Ksiądz podarował mu swoją. Jednak, 
gdy siostry zakonne upomniały się o koszule do pra
nia, ksiądz zwlekał. Po tygodniu kazano spraw
dzić, gdzie ta koszula jest. Stwierdzono, że ksiądz 
nie ma koszuli i chodzi tylko w podkoszulku. Dla
tego powstało powiedzenie o księdzu, że by oddał 
ostatnią koszulę biedniejszemu.

W dniach 29 lipca — 6 lipca 1944 roku Mo
krzyszów znalazł się na linii frontu. W zakładzie 
sióstr schronili się wszyscy jego mieszkańcy i około 
200 osób ludności wiejskiej. Msza św. odprawiana 
była w piwnicy Zakładu.

Rok szkolny 1945/46 rozpoczął się uroczystym 
nabożeństwem odprawionym 21 lutego przez ks. 
Chrobaka w kaplicy sierocińca. W maju 1948 roku 
uroczyście przywitano ks. biskupa Franciszka Bar- 
dę, który odbywał pierwszą powojenną wizytację.

Ksiądz Chrobak sporządził zestawienie reli
gijno-moralne dotyczące ludności Mokrzyszowa, 
gdzie opisywał m.in. swoją pracę duszpasterską i 
pedagogiczną. Np. w 1951 r. do szkoły mokrzy- 
szowskiej uczęszczało 215 dzieci. Ksiądz miał 10 
godzin religii w ciągu tygodnia. Mszę św. odpra
wiał codziennie o 7. rano, wraz z krótkim kaza
niem, w niedziele były oprócz tego: Msza św. o 9 
śpiewana z kazaniem, a o 16 w lecie i o 15 w zimie 
nieszporny lub różaniec.

W 1952 r. kaplice powiększono o przyległą salę 
zakładu, która służyła także jako salka katechetycz
na, bowiem od roku 1955/56 religia nie widniała już 
na świadectwie szkolnym, traktowana była jako 
przedmiot nadobowiązkowy, a od roku 1961, kiedy 
sejm zdecydował o usunięciu tego przedmiotu, na
uka religii odbywała się już w kaplicy zakładu.
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© DZIKOHA
1 sierpnia 1956 r. władze państwowe zabrały 

spod opieki sióstr ok. 40 dziewcząt, a na ich miejsce 
przywiozły 50 głęboko upośledzonych chłopców.

Dobroć i pomoc księdza Chrobaka dla ludno
ści mokrzyszowskiej była przeogromna. Nigdy nie 
szczędził pomocy potrzebującym, chorym czy umie
rającym. Nie żałował słodyczy dzieciom czy mini
strantom, za dobrze przesłużony tydzień. Na ob
razkach wręczanych z okazji zaliczenia katechi
zmu, roku szkolnego, pacierza, błogosławieństwa 
kapłańskiego w dzień ślubu, czy I Komunii św. 
czytamy takie oto dedykacje: W dzień pożegnania 
z VII klasą 19.VI.1957 r. Moje zasady życiowe: 1. 
Zadem dzień bez modlitwy, 2. Żadna niedziela bez 
Mszy św., 3. Zawsze bez grzechu ciężkiego, 4. Za
wsze odważnie przyznam się do wiary św.

W małej kaplicy zakładu, dzięki zaangażowa
niu księdza i sióstr zakonnych była prowadzona re- 
ligia dla dzieci przedszkolnych. Przygotowywano i 
angażowano dzieci do udziału w uroczystościach 
religijnych, barwne i piękne były jasełka.

Ksiądz Chrobak wychował także kilku księży. 
Jednym z nich był ojciec Eugeniusz Mateusz Kor
czak, który przyjął święcenia kapłańskie 14 lipca 
1957 r., z rąk biskupa Stanisława Rosponda. Ojciec 
Tadeusz uczył go w VI i VII klasie religii i języka 
francuskiego. Utrzymywali ze sobą kontakt w la
tach następnych. Dwa lata później odbyły się świę
cenia kapłańskie ks. Stanisława Wyparło. Jego pla
ny życiowe i powołanie zrodziły się dzięki ks. Chro
bakowi. W 1965 r. ks. Wyparło udał się na misje do 
Indonezji na wyspę Flores, gdzie wybudował 16 ko
ściołów i przebywa tam do dnia dzisiejszego. 20 
czerwca 1970 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
arcybiskupa Adama Kozłowieckiego były ministrant 
mokrzyszowski ks. Jan Korczak, który wyjechał na 
misje do Brazylii. Kolejnym wychowankiem ks. 
Chrobaka był ks. Jan Kalinka, który przyjął świę
cenia kapłańskie z rąk biskupa Ignacego Tokarczu
ka 6 czerwca 1970 r. W 1991 r ukazał się tomik jego 
wierszy pt. Widok pielgrzymkowy. Wśród jego wier
szy nie zabrakło akcentu poświęconego ks. Chroba
kowi. Ks. Chrobak przez 13 lat wyjeżdżał raz w mie
siącu do Jasła, aby wygłaszać konferencje duchow
ne siostrom wizytkom i służyć im spowiedzią.

4 lipca 1967 r. biskup ordynariusz Ignacy To
karczuk podczas wizytacji zapowiedział, że wyzna
cza dla Mokrzyszowa nowego katechetę i zarządza 
odprawianie czterech Mszy św. 30 sierpnia 1967 r. 
do Mokrzyszowa przybył ksiądz Marian Banaś, ser- 

canin z Krakowa, miał on być katechetą i służyć 
pomocą w duszpasterstwie księdzu Chrobakowi. 
Rok później został przeniesiony do parafii w Grę
bowie, a jego miejsce zajął ksiądz Tadeusz Poso- 
biec rodem z Leżajska, który w Mokrzyszowie pra
cował do lipca 1972 r. kiedy to został przeniesiony 
do Borku Starego. Jego miejsce zajął ks Edward 
Śnieżek, który z dniem 1 października 1972 roku 
został pierwszym proboszczem nowo utworzonej 
wtedy parafii Mokrzyszów. Pięć lat później w para
fii obchodzono jej pierwszy jubileusz, który zaszczy
cił swoją obecnością biskup przemyski, a w uroczy
stościach uczestniczył zarówno ks Tadeusz Chro
bak a także jego uczniowie - księża Jan Kalinka, 
Ryszard Stępień i Stanisław Wódz.

Mimo zaawansowanego wieku, ks Chrobak 
nadal brał aktywny udział w życiu parafii. Kiedy 
ukończył 81 lat, po raz ostatni odbyła się I Komu
nia jego wychowanków. W dwa lata potem, 24 maja 
1981 roku odbyły się w Mokrzyszowie uroczysto
ści diamentowego jubileuszu 60-lecia kapłaństwa 
ks. Chrobaka, z udziałem biskupa Tadeusza Błasz
kiewicza oraz prowincjałów zakonu ks Chrobaka 
z Nadrenii-Westfalii i Austrii.

Trudne lata osiemdziesiąte zaowocowały po
czątkiem budowy nowej świątyni parafialnej. W 
kwietniu 1985 roku dokonano poświęcenia placu 
i wykonano pierwsze roboty budowlane. Poświę
cenie kamienia węgielnego i wmurowanie aktu 
erekcyjnego, czego dokonał biskup Stefan Moskwa, 
miało miejsce 13 października.

8 grudnia 1989 roku ks Tadeusz Chrobak po 
raz ostatni odprawił Mszę świętą. W cztery dni póź
niej niezwykle zasłużony i kochany przez wszyst
kich kapłan odszedł do Boga. Ówczesny proboszcz 
mokrzyszowski ks Antoni Sanecki w kronice para
fialnej zapisał: Zmarl O.Tadeusz Chrobak. Długo
letni kapelan i duszpasterz wspólnoty Sióstr Słu
żebniczek przy domu Pomocy Społecznej „Caritas”. 
Przeżył 92 lata, w Mokrzyszowie od czasu wojny 
1943 roku. Człowiek wielkiej świętości, wykształco
ny i rozmodlony. Budował parafię przez swoją mo
dlitwę, był tam gdzie było potrzeba. Dwa dni był w 
szpitalu ze względu na cierpienia. Zmarł 12.12 o 
godz.20.45 w obecności siostry Malwiny.

Trzy dni potem odbył się pogrzeb pogrzeb o.Ta- 
deusza. W kronice parafialnej zapisano, że żegnano 
Ojca ze łzami w oczach, w wielkim żalu, ze skupie
niem, w modlitwie. Symbolicznie, po raz pierwszy, 
rozdzwoniły się dzwony nowego kościoła....
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