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Drugi kwartał 2010 roku obfitował w naszym kraju w niezwykłe dramatyczne wydarzenia. 
Najpierw, w kwietniu, doszło do katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął Prezydent 
Rzeczypospolitej wraz z kilkudziesięcioma wyróżniającymi się postaciami polskiego życia publiczne
go. Jako przedstawiciele nas wszystkich zamierzali oddać hołd oficerom Wojska Polskiego, pomordo
wanym siedemdziesiąt lat temu na rozkaz Stalina w Katyniu i innych miejscach kaźni... Katastrofa, 
w której zginęło tyle osobistości, w takim zwłaszcza kontekście historycznym, ma swoją szczególną 
wymowę i nic dziwnego, że w świecie odbiła się szerokim echem, wpływając na atmosferę życia wszyst
kich bez wyjątku Połaków. Wyjaśnianie jej przyczyn zajmie zapewne wiele miesięcy, choć-jak zwykle 
w takich przypadkach bywa - o katastrofie zadecydował nieszczęśliwy splot różnych zdarzeń i okolicz
ności, często nie mających ze sobą nic wspólnego. Biorąc pod uwagę stan umysłów i ogromne podziały 
w polskim społeczeństwie, jakie od lat są naszym podstawowym problemem należy wątpić, czy wszystkie 
okoliczności smoleńskiego dramatu będą jednoznacznie wyjaśnione, a zwłaszcza czy - jeśli nawet to 
nastąpi - będzie przyjęte obiektywnie i ze zrozumieniem do powszechnej wiadomości. Już teraz daje 
się zauważyć typową mitologizację tego co się stało w pamiętny sobotni poranek i można powątpie
wać, czy wyjaśnienia ekspertów od wypadków lotniczych zostanąprzez ogół Polaków przyjęte takimi, 
jakimi będą do publicznej wiadomości podane...

W połowie maja nieoczekiwanie znaczną część Polski dotknęła powódź. Co prawda nigdzie, pod 
żadną szerokością geograficzną, takiego kataklizmu uniknąć nie sposób, ale tym razem niewątpliwie 
zawiodły służby meteorologiczne i systemy ostrzegania. Wśród jakże wielu miejscowości dotkniętych 
przez dwie kolejne fale powodziowe znalazło się,niestety, także i nasze miasto. Pęknięty w Koćmierzo- 
wie wał wiślany spowodował zalanie osiedli w północnej części Tarnobrzega. Pod kilkumetrowej wy
sokości wodą znalazło się ponad 1300 domów, kilka szkół i przedszkoli, kościół parafialny i klasztor 
Sióstr Dominikanek, oczyszczalnia ścieków itd. Zniszczeniu uległy chodniki i drogi, pola uprawne, 
gospodarstwa i firmy działające na zalanych terenach. Naprawa szkód pochłonie gigantyczne sumy i 
trwać będzie latami. O tym, jaką skalę przybrała ta katastrofa świadczy fakt, że ostatnia powódź o 
takich rozmiarach miała miejsce w naszych okolicach w roku... 1813! Tyle tylko, że wtedy zalane 
tereny nie były w tak dużym stopniu zasiedlone, ani nie było wtedy jakiejkolwiek infrastruktury, więc 
i szkód było znacznie, znacznie mniej...

Na tle tych dramatycznych wydarzeń toczyła się kampania wyborcza. Wobec śmierci prezyden
ta najwyższy urząd Rzeczypospolitej został „opróżniony”. Wedle postanowień obowiązującej Konsty
tucji w krótkim czasie trzeba było niezwłocznie ogłosić wybory, co się też stało. Spośród dziesięciu 
kandydatów, do ostatniej chwili tylko dwóch z nich zdobywało głosy, by w końcu kolejnym prezyden
tem Rzeczypospolitej został Bronisław Komorowski. Wbrew głoszonej przez każdego z kandydatów 
chęci prowadzenia polityki „pokojowej” i porzucenia raz na zawsze „wojny polsko-polskiej”, okazało 
się to, co najwyżej krótkim i raczej kiepskim zawieszeniem broni. Krótko po wyborach w rękach polity
ków zabłysły znowu szable i pałasze, a niektórzy w zanadrzu mają już broń obuchową. Raz jeszcze 
okazało się, że rację miał nieoceniony Jerzy Waldorff twierdząc, że polska deklinacja ma osiem przy
padków. Ten ostatni to oczywiście niepisany, ale jakże w naszym pięknym kraju żywy i powszechnie, 
zwłaszcza w polityce, stosowany: wygryźnik - kogo, czym?



ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

CO SŁYCHAĆ W DZIKOWIE?

Trzeci etap rewaloryzacji dzikowskiego zam
ku, zapoczątkowany w lutym bieżącego roku, przy
niesie najbardziej spektakularne zmiany w kształ
cie i wyglądzie najcenniejszego zabytku Tarnobrze
ga. Już za kilka miesięcy zobaczymy wreszcie bry
łę zamku w pełnej okazałości, bowiem jeszcze przed 
czekającą nas zimą planowane jest odnowienie 
wszystkich elewacji. W otworach okiennych za
montowana zostanie nowa stolarka w naturalnym 
kolorze drewna, która zostanie ujęta w obramienia 
wykonane ze specjalnej odmiany piaskowca o na
zwie „Brenna”. Charakteryzuje się on małą, niezwy
kle zbitą ziarnistością (dlatego może mylić niektó
rych, sądzących że nie jest to piaskowiec, a nawet... 
kamień!). Kamień o jakim mowa będzie użyty do 
wykonania wspomnianych obramień oraz wszyst
kich portali (za wyjątkiem portalu - bramy w zam
kowej wieży) oraz okładziny cokołu całej budowli. 
Ściany wszystkich elewacji zamkowych zostaną 
otynkowane na gładko i pomalowane w kolorze kre
mowym. Na elewacje nie wróci już winorośl, która 
może wyglądała malowniczo, ale powodowała osła
bianie, zagrzybienie i odparzanie tynku.

Wspomniany portal ujmujący główne wejście 
do zamkowej wieży (dotychczas wykonany w tyn
ku) zostanie odkuty w dolomicie. Będzie to nawią
zanie do typowych dla baroku wazowskiego porta
li, a zarazem przyj mie niezwykle wyrazistą, znacz
nie bardziej plastyczną niż dotąd formę. Z portalu 
w obecnej wersji zostanie przeniesiona historycz
na tablica z pięknym napisem „Dozwól nam Panie 
mieszkać w tern domu ojczystem, a racz opatrzyć 
zdrowiem i sumieniem czystem”. Tablica ta pocho
dząca prawdopodobnie z czasów przebudowy zam
ku z lat 1834-1836 została wykonana w czarnym 
marmurze dębnickim, zaś wyryte na niej litery two
rzące przytoczoną sentencję - pozłocone. Marmur 
jest kamieniem z gatunku wapieni, więc w naszym 
klimacie z dużą ilością wiatrów, deszczu i śniegu, a 
także znacznymi wahaniami temperatur, jest mało 
na nie odporny i narażony na szybkie matowienie i 
postępującą degradację. Niezbędne jest więc prze
niesienie owej tablicy w bardziej „bezpieczne” dla 
niej miejsce.

W belkowaniu nowego portalu głównego zosta
nie zamontowany kartusz z herbem Leliwa, odku-

Kamienne obramienie okienne



t DZIKOYIA

Odtworzona komnata z XVII wieku na piętrze - tu będzie Pokój Włoski z malarstwem z XVIXVIII wieku

ty również w dolomicie na wzór tego, który zdobi 
wielki kominek w Sali Sejmowej. Takie umieszcze
nie kartusza w kluczu portalowym jest zgodne z 
najbardziej klasycznymi kanonami dawnej archi
tektury. Sama zaś, wspomniana wyżej, tablica mar
murowa będzie umieszczona w belkowaniu porta
lu wejściowego w przedsionku pod wieżą. Tym sa
mym będzie ona nadal należycie wyeksponowana, 
ale jednocześnie osłonięta przed niszczącym dzia
łaniem czynników atmosferycznych.

Na elewacjach szczytowych obydwu skrzydeł 
bocznych w piaskowcowych obramieniach pojawią 
się granitowe tablice z inskrypcjami. Ta na skrzy
dle zachodnim, umieszczona w płycinie pod oknem 
kaplicy, przedstawi w skrócie historię cudownego 
obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej, którego kult 
zrodził się właśnie w tym miejscu. W wielkim oknie 
nad nią, w kilku jego kwaterach, zostanie zamon
towany ciekawy witraż, będący barwną kopią naj
starszego graficznego wyobrażenia cudownej Ma
donny Dzikowskiej, jaki wykonał jeszcze w XVII 
wieku Jan Aleksander Gorczyn.

Na elewacji skrzydła wschodniego w analo
gicznym miejscu i kształcie, pod zegarem słonecz
nym, znajdzie się tablica z opisem historii dzikow
skiego zamku. Wspomniany zegar słoneczny zo
stanie poddany konserwacji, która „wydobędzie” 
jego ciekawą kolorystykę i symbolikę.

Skoro mowa o zegarze - zmieni się wygląd tar
czy zegara mechanicznego na zamkowej wieży. Bę
dzie ona podobna do tarczy zegarowej z katedry 
wawelskiej. Tę tarczę zaprojektował dla Wawelu 
jak i Dzikowa (choć w nieco mniejszej wersji) z 
końcem XIX wieku Zygmunt Hendel. Jest to nie
zwykle piękna, efektowna tarcza w kolorze dojrza
łej zieleni ze złoconymi cyframi rzymskimi godzin 
i złoconymi wskazówkami. Z całą pewnością doda 
urody zamkowej wieży, zaś tarcza dotychczasowa, 
pochodząca z 1930 roku zostanie zachowana w 
zbiorach muzealnych (podobnie jak inne detale 
zamkowe, które z różnych powodów nie p owrócą 
na dawne miejsce).

Na narożniki obydwu bocznych skrzydeł zam
ku powrócą pojedyncze kute latarnie, zawieszone 
na pięknych, również kutych ramionach (wspor
nikach) o formie delikatnej wici palmetowej. 
Wsporniki szczęśliwie zachowały się, więc po kon
serwacji powrócą na dawne miejsce, natomiast 
latarnie muszą być zrekonstruowane na podsta
wie starej fotografii. W to samo miejsce, choć tuż 
przy ziemi wrócą też odboje - metalowe „urządze
nie”, które chroniło mur zamkowy przed kołami 
powozów. Zdarzało się, że powożący powozy robili 
to czasem ze zbyt wielką fantazją i animuszem, 
więc o zderzenie z murem lub „zahaczenie” kołem 
karety o narożnik zamku nie było trudno...
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Do tej pory przez kilka miesięcy trwały prace 
rozbiórkowe - usuwano zniszczone podłogi i stolar
kę oraz gruz jaki użyto niegdyś do izolacji podłóg. 
Wyburzono też szereg wtórnych ścian działowych, 
które zatarły pierwotny układ zamkowych wnętrz. 
Teraz poszczególne pomieszczenia wyglądają impo
nująco - bardzo piękna jest zwłaszcza amfilada sal 
i komnat piętra. W tej chwili kończy się budowa 
specjalnego szybu, w którym zostanie zamontowa
na winda umożliwiająca w przyszłości zwiedzanie 
zamku osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu 
ludzie poszkodowani przez los będą mogli zwiedzać 
wszystkie ekspozycje muzealne na wszystkich prze
znaczonych do tego kondygnacjach zamku.

Do „oczyszczonych” wnętrz (z których usunię
to 2 tysiące ton gruzu!) wprowadzono komplet no
wych instalacji technicznych. Zastąpiły one te sta
re, kompletnie wyeksploatowane (instalacje elek
tryczna, wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza). 
Oprócz tego zamontowano klimatyzację, instalację 
sygnalizacyjną antywłamaniową i przeciwpoża
rową. W najbliższym czasie czeka nas jeszcze mon
taż instalacji iluminacyjnej zamkowej bryły.

Dzięki takiemu programowi prac umożliwia
jącemu „zamknięcie” bryły zamku przed końcem 
roku, bez względu na pogodę jaka będzie jesienią, 
zimą i wiosną przyszłego roku, w zamkowych wnę
trzach będą mogły być prowadzone roboty wykoń

czeniowe - układanie posadzek i podłóg, prace kon
serwatorskie, montaż stolarki drzwiowej, itd.

Ten etap rewaloryzacji zakończony zostanie za 
rok, dzięki czemu jesienią 2011 roku udostępnimy 
do zwiedzania dziesięć historycznych wnętrz parte
ru. Będą to: Kaplica, Skarbczyk, Biblioteka, Gabi
net Antyczny (hrabiego), Toaleta i Sypialnia hrabie
go, Pokój Biały (garderoba), Pokój Żółty (pokój Mi
chała Marczaka), Poczekalnia i Sala Sejmowa (Wiel
ka). W następnym etapie, kończącym rewaloryza
cję zamku będą urządzone pozostałe wnętrza takie 
jak Kredens (Sień od dziedzińca), Komnata Ama
rantowa (Konfederacka), Zbrojownia (Pokój Myśliw
ski), Izba Herbowa, Gabinet Miniatur, Pokój Wło
ski, Pokój Holenderski, Gotowalnia Hrabiny i Ar
chiwum Rodowe. Wtedy też urządzone zostaną tak
że dwa apartamenty gościnne oraz pomieszczenia 
administracyjne, pracownie i magazyny muzealne.

Równolegle do robót rozbiórkowych i instala
cyjnych pracownie kamieniarskie przygotowują de
tale kamienne przewidziane w projekcie rewalory
zacji. Są to obramienia okienne do 98 okien zamko
wych, 7 portali, obramienia zegarów i płycin in- 
skrypcyjnych. Pracownie stolarskie wykonują sto
larkę okienną (w 16 rodzajach i rozmiarach okien) 
oraz drzwiową (41 typów drzwi). Stolarze konser
wują też część oryginalnych drzwi przewidzianych 
do zachowania i obudowę boazeryjną ścian tzw. Po-

Sala nad sienią od dziedzińca - w przyszłości jedna z trzech sal wystaw czasowych
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Skute tynki elewacji od strony północno-zachodniej

czekalni. W dalszej kolejności konserwacji poddadzą 
też drewnianą obudowę balustrady głównej klatki 
schodowej i balustradę kaplicznego chóru, oraz wy
konają boazerię do Sali Sejmowej i Kaplicy.

Specjaliści od pawimentów wykonują drewnia
ne posadzki taftowe. Ich wzory zostały odczytane 
komputerowo z fotografii archiwalnych i według 
tych odczytów zaprojektowane do rekonstrukcji. W 
salach zamkowych będzie zamontowanych 9 róż
nych typów taftowych podłóg drewnianych, wyko
nanych z różnych rodzajów i gatunków drewna. 
Najbardziej efektowna o kształcie „dywanu” z mo
tywem meandru znajdzie się w Sali Sejmowej (Wiel
kiej) i będzie wykonana z trzech gatunków drewna.

W tej grupie robót przewidziane są też prace 
kowalskie. Specjaliści posługujący się młotem, ko
wadłem i miechem odnowią i odtworzą fantazyjne 
latarnie i wsporniki je podtrzymujące na narożni
kach bocznych skrzydeł zamku, odnowią i uzupeł
nią dekorację herbową z żelaznych XVII-wiecznych 
drzwi prowadzących do biblioteki. Z krat wyjętych 
z okien wykonają kratownicę do bocznej klatki scho
dowej łączącej piwnice z parterem.

Niezależnie od robót remontowych i instala
cyjnych prowadzonych przez firmy specjalistyczne 
wyłonione wcześniej, tarnobrzeskie Muzeum inten
sywnie pracuje nad wyposażeniem zamkowych 
wnętrz. Odnaleziono już znaczną liczbę mebli i in

nych mobiliów, jakie kiedyś były w dzikowskim 
zamku. Po wykonaniu ich konserwacji wszystkie 
wrócą na swoje dawne miejsce. Pozyskano też inne 
meble, które uzupełnią wyposażenie. Starano się o 
takie, które przypominają te dzikowskie, znane z 
zachowanych fotografii. Dzięki temu wszystkie 
wnętrza przewidziane do udostępnienia zwiedza
jącym praktycznie posiadają już umeblowanie.

Prowadzone negocjacje z przedstawicielami 
rodu Tarnowskich w sprawie powrotu w zamkowe 
mury zachowanych fragmentów dawnej I -lekcji 
dzikowskiej, zakończą się w najbliższym czasie za
warciem długoletniej umowy depozytów >j. Owe 
fragmenty to przede wszystkim obrazy i miniatu
ry, a także inne pamiątki, które - wedle scenariu
sza zagospodarowania zamku - zostaną wyekspo
nowane w siedmiu salach piętra. Przygotowano też 
nowy Statut tarnobrzeskiego Muzeum uwzględnia
jący zarówno zachodzące zmiany w strukturze pla
cówki, jak i aktualny stan prawny muzealnictwa 
w Polsce. Po zaopiniowaniu przez Ministra Kultu
ry i Dziedzictwa Narodowego Statut zostanie przed
łożony do zatwierdzenia władzom miasta.

Muzeum opracowuje także szacunkowe kosz
torysy prac konserwatorskich i wyposażenia zam
ku. Będą one pomocne do podjęcia starań o pozy
skanie odpowiednich funduszy z Ministerstwa 
Kultury i innych źródeł.



BEATA KOTASIAK-WÓJCIK

EUROPEJSKA NOC MUZEÓW W DZIKOWIE

Od kilku lat rozpowszechniła się w Europie 
idea nocnego zwiedzania muzeów. W jedną ma
jową noc wszyscy chętni mogą zwiedzać muzea 
w nietypowych, bo nocnych godzinach i do tego 
bez jakichkolwiek opłat. By jeszcze bardziej przy
ciągnąć publiczność muzea starają się na tę noc 
o dodatkowe atrakcje, co powoduje, że „świąty
nie muz”, no co dzień nie narzekające na nad
miar zainteresowania, przysłowiowo „pękają w 
szwach”. Duże miasta, posiadające po kilkana
ście czy kilkadziesiąt muzeów, uruchamiają na 
tę jedną noc nawet specjalne linie autobusowe czy 
tramwajowe, by wszyscy chętni mogli bez trudu 
przemieszczać się z jednego muzeum do innego. 
Naturalnie, podstawowym „wabikiem” przyciąga
jącym publiczność są nietypowe godziny zwiedza
nia i bezpłatny wstęp. Dla muzealników jest to 
cokolwiek dziwne, bo przecież udostępniają swo

je skarby przez okrągły rok, a na dodatek muzea 
są jedynymi placówkami kultury które ustawo
wo mają obowiązek raz w tygodniu udostępniać 
bez opłat swoje wystawy (a swoją drogą— dlacze
go nie mają tego obowiązku inne instytucje kul
tury, np. kina, teatry czy filharmonie?), więc skąd 
takie zainteresowanie „nocą”?

W roku bieżącym po raz pierwszy w organi
zację Europejskiej Nocy Muzeów włączyło się Mu
zeum Historyczne m. Tarnobrzega. Wszyscy chęt
ni mogli obejrzeć wystawy eksponowane w piwni
cach dzikowskiego zamku. Można było zapoznać 
się z obrazem Jana Matejki „Bitwa pod Grunwal
dem”, ze sposobem malowania tego dzieła, z po
staciami historycznymi jakie artysta uwzględnił 
w swojej kompozycji. Przy okazji warto było obej
rzeć kostiumy i rekwizyty które były wykorzysta
ne pół wieku temu podczas kręcenia filmu „Krzy-

Pierwsza Noc Muzeów na zamku w Dzikowie w towarzystwie „duchów”



żacy” w reżyserii Aleksandra Forda, na podstawie 
powieści Henryka Sienkiewicza.

Oprócz tego muzealni przewodnicy prezento
wali publiczności stałe wystawy - archeologiczną, 
ceramiki miechocińskiej oraz historii dzikowskie
go zamku. W zamkowych murach, zwłaszcza w taką 
noc nie mogło zabraknąć... duchów! Niektórzy szczę
ściarze zrobili sobie nawet pamiątkowe fotografie 
w ich towarzystwie!

Tę pierwszą w Dzikowie Europejską Noc Mu
zeów rozpoczął recital Marka Piekarczyka. Ten 
znany wokalista zespołu TSA ma na swoim kon
cie wiele koncertów i płyt uznawanych za milowe 
w dziejach polskiego rocka. Wybitnym osiągnię
ciem artystycznym Piekarczyka była niewątpliwie 
rola Jezusa w polskiej wersji słynnej rock-opery 
„Jesus Christ Superstar”, wystawionej przez Te
atr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, 
w reżyserii Jerzego Gruzy. Ostatnio artysta, zafa
scynowany polskim rockiem lat 60-tych i 70-tych 

nagrał wspaniałą płytę „Źródło”, na której znala
zły się utwory Krzysztofa Klenczona, Klanu, Nie
biesko-Czarnych czy grupy Test.

Z towarzyszeniem kilku muzyków sesyjnych 
utwory z tej właśnie płyty oraz kilka autorskich pio
senek Marek Piekarczyk zaprezentował w zamko
wych piwnicach. Znakomite wykonanie doskonałych 
utworów wzbudziło aplauz licznej publiczności. Po 
zakończeniu recitalu Marek Piekarczyk długo roz
mawiał ze swoimi fanami i słuchaczami, rozdawał 
autografy, podpisywał swoją płytę, fotografował się 
z wszystkimi chętnymi.

Udany recital okazał się znakomitym począt
kiem dzikowskiej „Nocy Muzeów”, podczas której 
można było dokładnie zwiedzać zamkowe wystawy, 
zapoznać się z dziejami zamku i planami jego rewa
loryzacji. Od czasu do czasu w piwnicach zamkowych 
pojawiały się... duchy, a o powodzeniu „Nocy” świad
czyć może to, że trwała ona do godz.1.00 i że uczest
niczyło w niej ok. 500 osób.

ALEKSANDRA JANAS

MATKA BOŻA PIASKOWA - KROLOWA
KRAKOWA

Wszystko zaczęło się w XII wieku, od fiołków. 
Tych cudownych, rosnących za murami miasta 
Krakowa, na niedalekich Garbarach. Władysław 
Herman ciężko zachorował według jednej legendy 
na nos, w którym zalęgły robaki i fetor był strasz
ny (robaki - to pewnie ropne nacieki), a według 
innej na oczy, tak bardzo, że stracił wzrok i z łoża 
nie wstawał. Medycy książęcy szukali lekarstw, 
lud się gorąco modlił o zdrowie dla władcy, a i sam 
książę prosił Boga o uzdrowienie. Wtedy przyśnił 
mu się sen, że na nieurodzajnych piaskach sąsia
dujących z miastem, w osadzie garbarzy, kwitną 
fiołki, które przyłożone do oczu, uzdrowią księcia. 
Rano polecił sługom, by poszli w to miejsce, na
zbierali owych pachnących kwieci i szybko przy
nieśli. Stało sie, jak we śnie. Uszczęśliwiony ksią
żę krakowski, w podzięce ufundował kościół, któ
ry rychło zaczęto wznosić.

A potem była Stopka królowej Jadwigi. Bo choć 
wiek minął od fundacji, przy kościele na Piasku pra
ce budowlane wciąż trwały. A to Tatarzy spalili 

pierwszą, drewnianą świątynię, więc zaczęto sta
wiać murowaną, a to brakło funduszy w królew
skim skarbcu na dalszy etap; więc kiedy nastały 
rządy pierwszych Jagiellonów, prace nabrany tem
pa. Królowa Jadwiga chętnie doglądała budowy, wy
prawiając się z Wawelu za miasto. Kiedyś zobaczy
ła zatroskanego robotnika, który wzruszył ją histo
rią o swej biedzie i chorej żonie, więc dała mu klam
rę od swego bucika. A stopa Jadwigi odbiła się w... 
kamieniu. Zważywszy na świątobliwość życia pięk
nej Andegawenki, przyszłej Świętej, patronki Uni
wersytetu Krakowskiego, wszak to możliwe!

To drugi cud.
Ale jest i trzeci, najważniejszy, potwierdzo

ny. To wizerunek na tynku, który nie ludzką ręką 
został namalowany. Według zapisów w kronice 
00. Karmelitów, nad wejściem do świątyni, a był 
to początek XVI wieku i kościół był wtedy inny, 
jeden z braci rozpoczął rysowanie obrazu Madon
ny. Dzwon na pacierze przerwał jego pracę. Ja
kież było jego zdumienie, gdy po powrocie zoba-
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czył dzieło dokończone i jakże piękne. Prześlicz
na Matka Boża z Dzieciątkiem na prawym ręku, 
życzliwym uśmiechem pozdrawia wchodzących. 
Jest to rzeczywiście jeden z piękniejszych wize
runków Matki Bożej, utrzymany w duchu rene
sansu, acz pozbawiony charakterystycznego pej
zażowego tła i atrybutów królewskiej władzy - 
oprócz jabłka w dłoni Maryi, po które sięga kil
kuletni Jezus. Właściwie jest to szkic al secco (na 
suchym tynku), który przez wiele lat narażony był 
na szkodliwy wpływ warunków pogodowych - boć 
początkowo była to zewnętrzna ściana, i wpływy 
kolejnych pacykarzy „poprawiających urodę” Mat
ki Bożej. Dopiero XX wieczni konserwatorzy pro
fesjonalnie uczytelnili ten wizerunek, wzmacnia
jąc nieco kolorystykę i rysy. W głębi wizerunku 
widoczne są wygięte nienaturalnie figurki grają
cych na skrzypcach aniołów w bardzo jasnym za
rysie, stanowiące część większej kompozycji, któ
ra pozostała poza „ramą” ołtarza.

Cudownym wizerunek ten stał się zaraz po po
jawieniu. Uzdrowienia, łaski, nadprzyrodzone zja
wiska i cuda przyciągały mieszkańców Krakowa i 
okolic. Pojawiły się dziękczynne wota, w tym licz
ne wotywne obrazy z wizerunkami uzdrowionych, 
i złote korony, ufundowane przez, często modlącą 

się przed Panią Krakowa, królową Bonę. Niestety, 
nie wiemy, jak wyglądały, bo w 1614 roku, wraz z 
innymi kosztownościami, zostały skradzione. Były 
też sukienki - srebrne, ze złoceniami, niestety pod
czas potopu szwedzkiego, wraz z kościołem spopie- 
lałe. Ale wizerunek ocalał i to kolejny cud, bo ni 
okopcenia ni uszkodzenia od dział szwedzkich nie 
doznał. W dobie saskiej sprawili darczyńcy kolejne 
dwie suknie, a kroniki wspominają, że wotów było 
tak wiele, że nie mieściły się wokół Matki Bożej.

A były to nieraz królewskie dary, prawdziwe 
cuda snycerstwa i wyobraźni fundatorów. Małżon
kowie Anna i Zygmunt Wazowie, za uzdrowienie 
syna Władysława, późniejszego króla Polski, ofiaro
wali Matce Bożej figurę ze złota, wielkości kilkulet
niego chłopca. Szlachcic, Władysław Weselini, w po
dzięce za ocalenie z oblężenia, od utonięcia i uchro
nienia od śmierci na polu bitwy, ufundował trzy ko
rony, które kronikarz karmelitański nazywa: fioł
kową, liliową i wawrzynową. Ten sam karmelita 
wspomina, że niektóre wota były tak ciężkie, że 
musiało je nieść dwóch ludzi. Sam ołtarz rozświe
tlały potężne sześcioramienne srebrne lichtarze, 
wielkości człowieka. Tuż przed zaborami odnotowa
no istnienie dwóch kolejnych sukienek, jedna była 
„freyjalna” (może codzienna, skromniejsza), a dru
ga z czerwonego aksamitu, zdobiona dyjamentami, 
rubinami i szmaragdami, ale te odpruto na potrze
by konwentu (pewnie bieda zajrzała w oczy zakon
nikom), obszyta galonem i haftowana koralami i zło
tymi nićmi. Pod koniec XVIII wieku pojawiły sie też 
srebrne, zamknięte koronny, przestrzenne, ufundo
wane przez podstolego czernichowskiego Jędrzeja 
Rogalę Zawadzkiego. Były też sukienne, haftowane 
zasłony, chroniące wizerunek, sznury korab, pierście
nie i bransolety. Wiek XIX lubował się w srebrnych 
sercach, medalionach i tabliczkach.

Papieskie korony ozdobiły wizerunek Matki 
Bożej Piaskowej dopiero w XIX wieku, choć czynio
no już starania przez cały XVIII wiek. Liczne wojny, 
dziejowe burze, w tym szczególnie konfederacja bar
ska, potem rozbiory i powstania, nie pozwoliły do
kończyć tego dzieła, zwłaszcza, iż korony ufundować 
miał sam klasztor. Wedle zapisów klasztornych wciąż 
brakowało środków, mimo, iż zachowała się tablicz
ka z napisem, że wizerunek koronowany został przez 
papieża Klemensa VIII w 1764 r. Była też inicjaty
wa Aleksandry Fingerówny w 1841 roku, zbiórki 
funduszy na nową sukienkę i korony, ale koronacja 
nastąpiła dopiero w latach 80-tych.
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W październiku 1881 roku z inicjatywy prze
ora O. Romualda Kaczkowskiego i prowincjała O. Ka
rola Milayaka, skierowano do papieża Leona XIII, 
prośbę o ponowną zgodę na koronację. O zaprojekto
wanie koron poproszono Jana Matejkę a wykonał je 
Władysław Glixelli. Koszt wyniósł 3000 złp. Złota 
(złocona?) korona Matki Bożej ma formę zamknięta, 
ozdobioną czterema cherubinkami z niebieską kulą z 
lapis lazuli w zwieńczeniu. Koronę Dzieciątka zdobi 
Oko Opatrzności, Gołębica symbolizująca Ducha 
Świętego i pięć gwiazdek będących znakiem majestatu 
Stwórcy. Jednocześnie kapituła rzymska zwróciła się 
do biskupa Albina Dunajewskiego o przeprowadze
nie uroczystości koronacyjnych.

Planowane na wrzesień 1882 roku uroczysto
ści poprzedziło dziewięciodniowe nabożeństwo u 00. 
Karmeliów oraz rekolekcje, które poprowadzili Księ
ża Jezuici, a termin koronacji zaplanowano w okoli
cach rocznicy Odsieczy wiedeńskiej, nadając uroczy
stościom pełniejszy wyraz, łącząc uroczystości reli
gijne z narodowym wydźwiękiem.

Do Krakowa napłynęły tłumy pielgrzymów z 
różnych zakątków kraju „..lud krakowski, Mazurzy, 
górale Podhala, Rusini znad Sanu i znad Dniestru, 
spod Żółkwi, spod Trembowli i z najdalszych zakąt
ków, nawet z Bukowiny, dalej Szlązacy (...). Tworzą 
oni zbite tłumy przed kościołem. Na korytarzach, 
przy konfesjonałach, w kościele, w kaplicy, cały lud 
polski reprezentowany, a zachowuje się cicho, przy
zwoicie, jak przystało tak uroczystemu nabożeń
stwu”- relacjonował O. Marcin Maciak. Liczbę przy
byłych pielgrzymów oszacowano wtedy na około 150 
tysięcy. A było wśród nich wielu przedstawicieli nie 
tylko katolickich obrządków chrześcijańskich.

Ściany kaplicy na koronację obito adamasz
kiem, u góry zwieńczono polskimi orłami. Kolumny 
ołtarza opleciono festonami z róż, a całość wnętrza 
niezliczoną ilością kwiatów i bukietów, tworzących 
swą zielenią i różnorodnością kolorów żywą oprawę.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9-tej, 
8 września 1883 r., w święto Narodzenia Najświęt
szej Marii Panny. W stallach prezbiterialnych ko
ścioła 00. Karmelitów z wolna zasiadali biskupi 
trzech obrządków, biskupi sąsiednich diecezji, 
przedstawiciele kapituły krakowskiej. Przybył 
główny celebrans uroczystości, biskup krakowski 
Albin Dunajewski, człowiek o niewyczerpanym har
cie ducha i szerokich horyzontach, były spiskowiec, 
światły społecznik - patriota, więzień, wreszcie ka
płan, witany radośnie przez tłumy. Biskup wysłu

chał przysięgi przeora, iż korony strzeżone będą i 
nastąpiło ich poświęcenie. Odczytano stosowne de
krety. Przyszła pora na sumę pontyfikalną, podczas 
której wzruszające słowa padły z ust arcybiskupa 
ormiańskiego Izaaka Isakowicza. Potem biskup Du
najewski przybrany w kapę koronacyjną królów 
polskich, sięgnął po korony maryjne i nałożył na 
głowę Maryi i Jezusa. Akt koronacji stał się fak
tem. W Krakowie rozległy się dźwięki dzwonów ko
ścielnych, rozkołysane na sygnał wystrzału z moź
dzierza. Posłyszano wtedy ważkie słowa biskupa 
koronatora : „O Matko i Królowo nasza! Oto u stóp 
Twoich klęczą biskupi trzech obrządków, pobożno
ścią swoją zaznaczając jedność wyznania świętej 
wiary naszej! O Matko jedności utwierdzaj nas w 
jedności tej, a wygładź rozterki wszelkie i niezgody 
z Ojczyzny naszej”.

Uroczystość, zgodnie z planem, miała być za
kończona procesją po Rynku, ale przeszkodził temu 
ulewny deszcz. W refektarzu klasztornym zgroma
dziło się ponad dwustu zaproszonych gości. Wśród 
zebranych był generał zakonu 0. Anioł Savini, bi
skupi lwowscy: Seweryn Morawski i Sylwester 
Sembratowicz, Izaak Isakowicz, biskupi przemy
scy : Łukasz Ostoja Solecki, Ignacy Łobos, Jan Słup- 
nicki oraz biskupi wygnańcy: Adam St. Krasiński, 
Jan Janiszewski. Zaproszono też wielu świeckich. 
Wieczorem, na zakończenie uroczystości cały Kra
ków zajaśniał rzęsistą iluminacją. Potem prasa pi
sała: „Rynek oświetlony był elektrycznie, a oświe
tlenie to wypadło bardzo dobrze. Płonęło 9 lamp, 
każda o sile 600 świec. Mnóstwo ludzi przechadza
ło się po mieście”. U wylotu ulicy Szewskiej wznie
siona była brama triumfalna, z podświetlonymi 
dwoma przeźroczami Matki Boskiej Piaskowej i 
Jana III Sobieskiego. Tak oto w uroczystościach 
koronacyjnych zgodnie połączono elementy sakral
ne i świeckie, powiązały się wątki religijne, naro
dowe i ekumeniczne.

Matka Boża Piaskowa wciąż jest ukochaną 
Panią Krakowa, choć wiele innych obrazów zasły
nęło cudami i nosi papieskie korony. Jej Wizeru
nek wiernie skopiowany strzeże „wrót” królewskie
go grodu we wnętrzu Bramy Floriańskiej, którą 
wraz z barbakanem pozostawiono, „by silne wia
try zbyt mocno nie targały głów szacownych miesz
czan”. Bo ten to, śmieszny dziś argument, osta
tecznie przemówił do wyobraźni krakowian i ura
tował od splantowania cudowne, zabytkowe frag
menty murów grodu Kraka.
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ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

NIEZWYKŁA DYNASTIA

Każdy dobrze wykształcony Polak wie, że naj
bardziej znaną „dynastią” w dziejach nauki polskiej 
jest, związana z Krakowem i Uniwersytetem Jagiel
lońskim, rodzina Estreicherów. Pierwszy jej przed
stawiciel przybył do Krakowa z Moraw jeszcze w 
XVIII wieku. Był nim Dominik Estreicher, malarz, 
profesor „sztuk wyzwolonych” UJ. Jego synem był 
Alojzy Rafał (1786-1852), wybitny botanik, profesor 
i rektor najstarszej polskiej uczelni wyższej. Trwałą 
zasługą tego naukowca było założenie istniejącego 
do dziś uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego.

Wnukiem pierwszego z Estreicherów był Ka
rol (1827-1908) zwany Starszym, bibliograf polski, 
historyk literatury i teatru, pełniący funkcję dyrek
tora Biblioteki Jagiellońskiej.

Synami Karola byli kolejny rektor UJ w tym 
profesorskim rodzie, Stanisław (1869-1939), histo
ryk prawa - zamordowany przez Niemców w Sach
senhausen, oraz Tadeusz (1871-1952), wybitny che
mik, podobnie jak inni przedstawiciele rodziny Es
treicherów - profesor Jagiellońskiej Wszechnicy.

Ostatnim przedstawicielem profesorskiego rodu 
był syn Stanisława - Karol (1906-1984) zwany Młod
szym, historyk sztuki, odnowiciel Collegium Maius 
(wspólnie z prof.Alfredem Majewskim) oraz organi
zator i dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagielloń

skiego. Prof. Karol Estreicher ml. tuż przed II wojną 
światową zorganizował sandomierskie Muzeum Die
cezjalne, które szczęśliwie przetrwało do naszych 
czasów w kształcie, jaki nadał mu ostatni z dynastii 
Estreicherów.

Tą naukową „dynastią” szczyci się słusznie 
Kraków, ale mało kto wie, że i z Tarnobrzegiem zwią
zanych jest kilka wybitnych postaci zasłużonych dla 
kultury i nauki polskiej, powiązanych bliskimi wię
zami rodzinnymi. „Protoplastą” owej „dynastii” był 
ogromnie zasłużony dla naszego miasta i regionu 
dr Michał Marczak (1886-1945), historyk, archiwi
sta, bibliotekarz, krajoznawca, nauczyciel, publicy
sta i kolekcjoner, wieloletni opiekun zbiorów dzikow- 
skich, autor podstawowych opracowań z zakresu 
dziejów Tarnobrzega i jego najbliższych okolic. Jego 
synem był dr hab. Stanisław Marczak- Oborski 
(1921-1987) urodzony w Dzikowie poeta, teatrolog, 
tłumacz i dziennikarz. Uczestnik kampanii wrze
śniowej oraz powstania warszawskiego, był m.in. 
kierownikiem Teatru Telewizji (1959-1964). Napi
sał wiele cennych książek opisujących dzieje teatru 
polskiego, zwłaszcza z okresu XX wieku.

Zięciem Michała Marczaka był wybitny polo
nista, autor wielu podręczników do gramatyki i pi
sowni języka polskiego, profesor Uniwersytetu War-

Prof. Karol Estreicher Dr Michał Marczak
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DZIKOYIA

Prof. Bronisław Wieczorkiewicz

szawskiego Bronisław Wieczorkiewicz (1904-1974). 
Jego bardzo cennymi dziełami są opracowania daw
nej gwary warszawskiej, wobec zniszczenia naszej 
stolicy podczas II wojny światowej, dziś już zani- 
kłej i martwej. Młodszym bratem prof. Bronisława 
Wieczorkiewicza był dr Antoni Wieczorkiewicz

Dr hab. Stanisław Marczak-Oborski

(1908-1942), historyk sztuki, kustosz Muzeum Na
rodowego w Warszawie, a także organizator i ku
stosz Muzeum Dawnej Warszawy (obecnie Muzeum 
Historyczne m.st. Warszawy). Szczególną cieka
wostką jest fakt, iż dr Antoni Wieczorkiewicz pry
watnie był szwagrem prof. Stanisława Lorentza 
(1899-1991), wybitnego historyka sztuki, wojewódz
kiego konserwatora zabytków w Wilnie, a od 1935 
roku dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Prof. Lorentz nie tylko znakomicie rozbudował war
szawskie Muzeum Narodowe, ale podczas wojny

Prof. Paweł Piotr Wieczorkiewicz 

ratował bezcenne zbiory i zabytki Warszaw7 Przez 
cały okres powojenny dążył do odbudowy warszaw
skiego Zamku Królewskiego, co wreszcie przynio
sło skutek w roku 1971.

Wspomniany prof. Bronisław Wieczorkiewicz 
z pierwszego małżeństwa miał syna Bronisława 
juniora, profesora medycyny, jednego z pionierów 
kardiochirurgii dziecięcej w Polsce, zaś z drugie
go małżeństwa z Natalią Marczakówną syna Paw
ła (1945-2009), historyka, profesora Uniwersyte
tu Warszawskiego, specjalizującego się zwłaszcza 
w historii najnowszej, w tym Rosji i byłego ZSRR, 
a także historii wojen morskich.

Dorobek naukowy i twórczy wszystkich po
staci tworzących „dynastię” Marczaków i Wieczor
kiewiczów będzie wyeksponowany w niedalekiej 
przyszłości w dzikowskim zamku w „Pokoju Mi
chała Marczaka”.
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STANISŁAW MARCZAK-OBORSKI

MOJE STRONY RODZINNE

Czy i jak jestem związany z ziemią tarno
brzeską? Tam się urodziłem, mój ojciec był ku
stoszem sławnej Biblioteki Tarnowskich w Dzi
kowie, która przechowywała niemało z najcen
niejszych skarbów naszej kultury, jak na przy
kład mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”.

W Tarnobrzegu chodziłem dwa lata do szko
ły, tam miałem pierwszych kolegów i przyjaciół, 
jak choćby Antka Lewka, obecnie aktora scen 
łódzkich. Tam nauczyłem się czytać i przeczyta
łem - pierwszy i na całe życie - wiersz: opowia
danie Sobolewskiego z III części „Dziadów”.

Wyjechałem z Tarnobrzega mając dziewięć lat, 
potem moją rodzinę i mnie koleje losu prowadziły 
przez różne, dalekie od rodzinnych, strony. W latach 
1934-1944 i od 1947 roku do dziś mieszkam w stoli
cy. Nie uważam się za Warszawiaka, ale z Warszawą 
jestem złączony wieloma bardzo silnymi więzami, 
na przykład udziałem w konspiracji i powstaniu.

Pisać zacząłem jako młody chłopak, bodaj w 
1939 roku. Wtedy to powstał krótki wierszyk, któ
ry dotąd nie był publikowany, więc chciałbym go 
przytoczyć:

TARNOBRZEG

siostrze

Czy pamiętasz nasze dzieciństwo? 
Czy pamiętasz lata szczęśliwe?
Czy widzisz „pałac pod papą” 
Gdy oczy przymkniesz na chwilę?

Miasteczko żydowskie i brudne 
Brzydotą straszyło szarą...
To samo w skwarne południe
To samo w ulewę nawalną...

Pamiętasz spacery nad Wisłą?
A pożar przedmieścia Rulek? 
Dziś widzę, gdy o tym pomyślę, 
Granat nieba przeżarty przez łunę...

Więc daję ci parę obrazów
Ze wspomnień dalekich ciżby,
I zapach bzów tak spleciony 
Z zapachem dzieciństwa ojczyzny.

Pocztówka z okresu międzywojennego z widokiem na Wisłę w Tarnobrzegu



Od długich lat zajmuję się historią teatru i pi
saniem o teatrze. Temat ten niewiele może mieć 
wspólnego z Tarnobrzegiem, choć tam właśnie zo
baczyłem pierwsze w życiu dobre przedstawienie: 
„Wesele na Kurpiach” w wykonaniu objazdowego 
„Teatru Regionalnego” Skarżyńskiego.

Jednak kiedy myślę o ojczyźnie, nie jawi mi się 
żadna z warszawskich ulic, ani kolumna Zygmun
ta. Widzę pola i łąki, krzyż przydrożny i chmury nad 
tarnobrzeską Wisłą.

Tekst ten St. Marczak-Oborski pisał 26 wrze
śnia 1979 roku.

ALEKSANDRA JANAS

DRUGI TOM MONOGRAFII

Pięć lat temu ukazał się pierwszy tom mono
grafii Tarnobrzega, obejmujący dzieje naszego mia
sta od czasów najdawniejszych do końca istnienia II 
wojny światowej. Inicjatorem opracowania i wyda
nia monografii był wieloletni prezes TPT Edward 
Antończyk, który w połowie lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku porozumiał się w tej sprawie z prof. 
Feliksem Kirykiem.

Ten znany krakowski historyk od wielu lat spe
cjalizuje się w historii miast, zwłaszcza z terenu hi
storycznej Małopolski. Tworzył i kierował wieloma 
zespołami naukowców, dzięki czemu ukazało się kil
kadziesiąt opracowań monograficznych różnych 
miast i miasteczek. Zgodził się więc na pokierowa
nie grupą naukowców, których zadaniem było opra
cowanie dziejów Tarnobrzega. Nikt nie spodziewał 
się, że opracowanie i wydanie dzieła zajmie tak wie
le czasu i nastręczy tylu problemów.

Pierwszą przeszkodą okazało się opracowanie 
jednego z podstawowych rozdziałów książki omawia
jącego początki miasta i pierwsze dwa stulecia jego 
istnienia. Brak tego rozdziału zaważył na tym, że 
książka nie mogła ukazać się na jubileusz czterech
setlecia podpisania aktu lokacyjnego Tarnobrzega, 
jaki przypadł w roku 1993. Potem pojawiły się jesz
cze inne problemy różnej natury i w rezultacie pierw
sza część monografii ujrzała światło dzienne w roku 
2005. Podczas jej spotkania promocyjnego czytelni
cy pytali wydawców o to, kiedy ukaże się tom drugi. 
Trudno było wtedy odpowiedzieć precyzyjnie, choć 
sądzono, że to kwestia dwóch najbliższych lat. Osta
tecznie II tom prezentujący dzieje Tarnobrzega od 
1939 roku do końca XX wieku wyszedł spod pras 
drukarskich dopiero teraz.

Pierwsze jego rozdziały omawiają przebieg II 
wojny światowej w naszym mieście i trudny okres 

walki politycznej po jej zakończeniu. W następ
nych częściach przedstawione jest powstanie i roz
wój przemysłu siarkowego, jaki nastąpił po pa
miętnym odkryciu złóż siarki w 1953 roku. Jak 
wiadomo fakt ten zadecydował o szybkim i nie
zwykle dynamicznym rozwoju Tarnobrzega. Mia
sto wzbogaciło się od tego momentu o nowe dziel
nice mieszkaniowe i różnorodną infrastrukturę,
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oraz nowe instytucje służące tysiącom nowych 
mieszkańców. Spowodowało to wielki awans nie
wielkiego wcześniej ośrodka, którego swoistym 
zwieńczeniem był fakt uczynienia z Tarnobrzega 
w 1975 roku jednego z 49 ośrodków wojewódzkich. 
Dzięki siarce nazwa Tarnobrzega stała się znana 
na całym świecie, a dla wszystkich bez wyjątku 
Polaków wręcz synonimem „polskiego złota”. O 
tym niezwykle ważnym okresie w historii Tarno
brzega w dużej mierze traktuje wydana książka. 
Ostatnie jej rozdziały omawiają czasy najnowsze, 

począwszy od przełomu lat 1980/1981, aż po koń
czący się obecnie okres dwudziestolecia odrodzo
nego samorządu lokalnego.

Tom II monografii Tarnobrzega można nabyć 
w Muzeum Historycznym - w spichlerzu przy ul. 
Pawłowskiego 14, oraz w zamku dzikowskim przy 
ul. Sandomierskiej 27. W sprzedaży jest też jesz
cze I tom tego wydawnictwa. Oba wydane w po
dobnej szacie graficznej tworzą całość, również ko
lorystyczną w barwach niebiesko — żółtych a więc 
kolorach naszego miasta.

ADAM WÓCIK-ŁUŻYCKI

WSPOMNIENIE NA PÓŁWIECZE

23 lipca bieżącego roku w Filharmonii Bałtyc
kiej w Gdańsku odbył się niezwykły koncert. Nie
zwykły dlatego, że tego samego dnia, tylko pół wie
ku wcześniej w gdańskim klubie studenckim miał 
miejsce debiut zespołu Czerwono-Czarni. Pięćdzie
siąt lat później, w rocznicę tamtego historycznego 
wydarzenia zebrali się muzycy, którzy w różnych 
okresach czasu występowali w najstarszej polskiej 
formacji rockowej; jedynym jaki wziął udział w oby
dwu koncertach okazał się gitarzysta Wiesław Ber- 
nolak. Obok niego, w pięćdziesiąt lat po debiucie 
dwukolorowego z nazwy zespołu, na estradzie wy
stąpili między innymi Halina Frąckowiak, Ryszard 
Poznakowski, Henryk Zomerski i Jerzy Kossela. 
Ten ostatni został odznaczony przez Ministra Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Gloria 
Artis”. W końcu założył zespoły Niebiesko-Czarni i 
Czerwone Gitary...

Z dzisiejszego punktu widzenia Czerwono- 
Czarni nie byli nadzwyczajnym zjawiskiem muzycz
nym, ba - trudno byłoby ich dziś zaliczyć do zespo
łów stricte rockowych. Była to tak naprawdę grupa 
towarzysząca wielu, znakomitym skądinąnd, wo
kalistom (takim jak np. Karin Stanek, Kasia Sob
czyk, Marek Tarnowski, Michaj Burano, Maciej 
Kossowski, Toni Keczer, Henryk Fabian, Jacek 
Lech), z których każdy miał swój własny, odrębny 
stylistycznie repertuar, swoją publiczność i wielkie, 
niezapomniane do dziś przeboje. Chociaż w drugiej 
połowie lat 60-tych lepsi od Czerwono-Czarnych 
okazali się Niebiesko-Czarni, Czerwone Gitary, 

Skaldowie, Trubadurzy, nie mówiąc już o innych 
formacjach, przez 16 lat swojej działalności byli 
swoistą „wylęgarnią talentów” (w czerwono - czar
nych barwach występowało łącznie ponad 70 mu
zyków!) , organizatorami trzech ogólnopolskich fe
stiwali „Szukamy młodych talentów”, wreszcie jako 
pierwsi w komunistycznej Polsce „odważyli się” wy
konać mszę beatową „Pan przyjacielem moim”. To 
ostatnie dokonanie do dziś uznawane jest za najam
bitniejsze artystycznie dokonanie ansamblu na 
przestrzeni 16 lat jego działalności.

Niewątpliwie w okresie pierwszych pięciu lat 
funkcjonowania dominowali na polskich estradach, 
propagując boogie-woogie, twista i rock and roiła.

Katarzyna Sobczyk
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Choć ówczesne władze nie patrzyły na „długowło
sych” łaskawym okiem, to właśnie owi młodzi wte
dy ludzie zdobyli serca ich rówieśników i jeszcze 
młodszego pokolenia. Jako pionierzy rocka w Pol
sce zasługują więc na pamięć i poważanie, nawet 
jeśli dziś, z perspektywy minionego półwiecza i do
konań ich rywali i następców dokonania Cz-Cz 
wydają się miałkie czy nawet nijakie...

Kiedy uczestnicy jubileuszowego koncertu - 
muzycy i publiczność - przeżywali jeszcze emocje 
rocznicowego wieczoru, w jednym z warszawskich 
hospicjów odeszła od nas na zawsze wielka gwiaz
da Czerwono - Czarnych, Kasia Sobczyk. Napraw
dę miała na imię Kazimiera, choć wszyscy znali ją 
pod zdrobnieniem innego. Należała do tej rzadkiej 
grupy artystów estradowych, których walorami są 
nie tylko dobry głos i wyróżniająca się aparycja, ale 
też to „coś” - swoista charyzma sceniczna sprawia
jąca, że kiedy występują roztaczają swoistą magię, 
czasem wręcz hipnotyzującą słuchaczy. Kasia Sob
czyk, filigranowa, śliczna brunetka o mocnym, 
barwnym głosie była taką właśnie sceniczną oso
bowością. Szybko zdobyła wielką popularność nie
mal w chwili pojawienia się w składzie Czerwono- 
Czarnych, tj. w roku 1963 tym bardziej, że koledzy 
z zespołu dbali o to, by fani nie czekali długo na jej 
kolejne przeboje. Na listach rodzimych szlagierów 
sympatyczna Koszalinianka umieściła więc cały 
szereg piosenek znanych i łubianych po dziś dzień, 

m.in.: „Nie wiem czy to warto”, „Nie bądź taki szybki 
Bill”, „Był taki ktoś”, „Mały książę”, „Trzynastego”, 
„Hipopotam”, „Opowiedz mi swoją historię”, „Zako
chani są sami na świecie”. Tę ostatnią piosenkę za
śpiewała w duecie z mężem, Henrykiem Fabianem 
(którego największym hitem była piosenka „Napi- 
szę do ciebie z dalekiej podróży”).

W 1970 roku, wspólnie z kilkoma przyjaciółmi 
z zespołu, utworzyła zespół Wiatraki, z którym na
grała kilka pięknych piosenek („Polskie wiatraki”, 
„Beskidzkie świątki”, „Zakochamy się któregoś dnia”, 
„Nocą”). Kariera tego zespołu okazała się niezwykle 
krótka; potem słuch o pięknej Kasi zaginął. Wystę
powała ponoć w jakichś czeskich zespołach, wresz
cie wyjechała za ocean. Po wielu latach pojawiła się 
w Polsce w 1986 roku na legendarnym koncercie 
„dinozaurów” naszego rocka, gdzie znów oczarowa
ła i porwała publiczność - wyglądem, głosem, estra
dową charyzmą, i swoimi wielkimi-jak się okazało 
— nieśmiertelnymi przebojami. Potem znowu znik
nęła na kilka lat. Wróciła do kraju z początkiem obec
nego stulecia, nagrała kilka nowych piosenek, kon
certowała, snuła dalsze plany. Kiedy jej kolega z 
Czerwono-Czarnych Jacek Lech zachorował na no
wotwór gardła, wzięła udział w cyklu koncertów na 
rzecz jego leczenia. Ani ona sama, ani nikt inny nie 
przypuszczał wtedy, że niebawem i ją spotka ten sam 
los. Wielka dama polskiego big-beatu jest już tam, 
gdzie świeci wielki wóz...

ALEKSANDRA JANAS Mój ulubiony obraz

MICKIEWICZ NA JUDAHU SKALE
Ulubiony poeta na pięknym obrazie...
Najpierw widziałam w nim twórcę i nieszczę

śliwego, romantycznego kochanka, potem wrażliwe
go człowieka i wieszcza narodowego, żyjącego pro
blemami Ojczyzny i tylko dla Niej. Wtedy jawił się 
pięknym, młodym studentem, marzycielem i na
tchnionym autorem liryków, poematów, dramatów, 
aż po będącej ukoronowaniem jego twórczości epo
pei, „Pan Tadeusz”. Pisano, że przyciągał czarem 
osobistym, swobodą konwersacji, ujmującym sposo
bem bycia. Zachwycał pięknem słowa, nowator
stwem wyrazu, bogactwem skojarzeń... Przecież stał 
się symbolem, pomnikiem, wieszczem, naszym 

sztandarowym bardem romantyzmu. No i ta nie
szczęśliwa miłość do Maryli, jakże pięknie wyraża
na i opisywana i... jakże trwała..? Sama muza doży
ła sędziwych lat i choć trochę sobie z afektów mic
kiewiczowskich w późniejszym wieku pokpiwała, 
myślę, że w głębi serca była dumna z faktu, iż to jej 
osoba zaprzątała uwagę wielkiego poety!

Jakże więc nie ulec fascynacji takim twórcą 
jak nie szukać jego wizerunku, podobizny, obrazu? 
I wtedy, w podręczniku szkolnym natrafia się na 
portret Walentego Wańkowicza ukazujący młode
go, zamyślonego Adasia na Judahu Skale. Obok 
Sonety Krymskie, piękne, przejmujące, nawet dla
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nie wyrobionego czytelnika wnoszące piękno „dla 
ducha”. I to poprzez ten wizerunek „widzieliśmy” 
Mickiewicza w Kownie, na Krymie, w Paryżu i Lo
zannie. I choć bardziej rozpowszechniony jest może 
portret poety według Antoniego Kolberga (ojca słyn
nego etnografa), ukazujący poetę w późniejszym 
wieku, z zarostem i bujną fryzurą mnie w wyobraź
ni Adaś z czasów „Grażyny” i „Konrada Wallenro
da”, będzie się jawił jako zamyślony mężczyzna w 
czarnym płaszczu na tle malowniczego zachodu 
słońca i chmurzastego nieba.

Młody człowiek z profilu, wsparty na ręce, któ
rej łokieć spoczywa na połach długiej peleryny okry

wającej plecy, zapatrzony jest w niebo, choć raczej 
to nie ono jest przedmiotem jego rozmyślań. Myśli 
naszego wieszcza zajmująsprawy wielkie: wolność, 
Ojczyzna, niepodległość Polski... albo są to przebły
ski weny twórczej i poetyckiego natchnienia...? Za
dumane oblicze, czyste, jasne spojrzenie zapatrzo
nych w dal oczu, krótko ścięte włosy, z charaktery
stycznymi dla epoki wydatnymi bokobrodami, po
kazują poetę dandysa, świadomego swej urody mło
dego człowieka. Pamiętajmy, że portrety wtedy nie 
były li tylko fotografiami ciała. Szanujący się ma
larze pragnęli oddać również stan duszy swoich mo
deli, co podkreśla tutaj czerń ubrania, które zlewa 
się z peleryną i tytułową skałą kontrastując z bielą 
koszuli i czerwienią splecionego jakby w warkocz 
fularu, pod szyją. Szarość kamizelki, wraz z jaśniej
szymi odcięciami niektórych elementów garderoby, 
tworzą czarny masyw mocno kontrastujący z kolo
rystyką miejscami szafirowego, miejscami złociste
go nad horyzontem nieba. Choć w większości tło 
stanowią kłęby szarych chmur, efektowne „przebły
ski” szafiru, błękitu i żółci ocieplają obraz, nadając 
mu optymistyczny wyraz. Jasna, szczera wręcz 
przyjazna twarz, urzeka sympatią zapowiadając 
wielkość portretowanego.

Walenty Wańkowicz w swej twórczości, głów
nie portretowej, łączył klasycyzm z romantyzmem. 
Namalował m.in. wizerunki Marii Szymanowskiej, 
Andrzeja Towiańskiego, Aleksandra Puszkina oraz 
wiele portretów zbiorowych zamawianych przez 
współczesnych. Do historii malarstwa przeszedł za 
sprawą omawianego obrazu, który przyniósł mu sła
wę. I on jest moim ulubionym.

OBSERWATOR

KAZIMIERZ WIELKI
A POWSTANIE LISTOPADOWE

W roku bieżącym przypada szereg „okrągłych” 
rocznic, m.in. 700- lecie urodzin króla Kazimierza Wiel
kiego oraz 180 - ta wybuchu powstania listopadowego. 
Czy obydwie cokolwiek łączy? Aby odpowiedzieć na to 
pytanie, trzeba uświadomić sobie dokonania ostatnie
go Piasta na polskim tronie i zestawić z sytuacją jaka 
wytworzyła się tuż przed pamiętnym zrywem oficerów 
dowodzonych przez Piotra Wysockiego.

W początkach XIV wieku Polska wciąż jeszcze 
tkwiła w rozbiciu dzielnicowym, państwo tak na
prawdę nie tylko nie funkcjonowało, ale wręcz nie 
istniało. Reaktywowanie Królestwa Polskiego nastą
piło faktycznie za panowania Władysława Łokiet
ka, choć przez długie lata wciąż jeszcze daleko było 
do spójności i normalnego funkcjonowania państwa. 
I pewnie przez jakiś czas nie odzyskałoby ono nor-
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malności, gdyby nie pojawienie się na tronie Łokiet- 
kowego syna, Kazimierza. Jakimś przedziwnym cu
dem ostatni Piast na wawelskim tronie okazał się 
politycznym geniuszem, gdyż na przestrzeni trzy
dziestu lat odbudował Polskę, sprawiając, że stała 
się ona państwem na tamtą epokę na wskroś nowo
czesnym, zasobnym gospodarczo, sprawiedliwym, 
przestrzegającym równości prawa wobec wszystkich 
obywateli. Kazimierz stworzył intelektualną elitę 
zdolną do skutecznego podejmowania wszystkich 
wyzwań jego i przyszłych czasów, doprowadził do 
równowagi wszystkich stanów społecznych i po trzy
dziestoletnich rządach do... największego bogactwa 
kraju nad Wisłą w jego całej, przeszło tysiącletniej 
historii!!! Mądrość rządów jedynego króla Polski, 
który został obdarzony przydomkiem „Wielki” nie po
legała jednak na jakichś jego genialnych posunię
ciach politycznych. Monarcha przede wszystkim BU
DOWAŁ, dosłownie i w przenośni. Jego „budowanie” 
nie polegało jednak tylko na tworzeniu, ale też i na 
umiejętnym wycofywaniu się z własnych zamiarów, 
gdy nie sposób było ich przeprowadzić czy przefor
sować. Zależało mu przede wszystkim na potwier
dzeniu własnych praw, bo ich posiadanie umożliwiało 
w przyszłości — bliższej czy dalszej — na egzekwowa
niu (nawet chwilowo utraconych) . Dotyczyło to za
równo praw i układów społecznych, jak i ziem, za 
czasów poprzedników Kazimierza utraconych. Ostat
ni Piast nie wdawał się przy tym w niekończące się 
utarczki i spory - gromadził dokumenty i dowody by 
ujawnić je np. przed sądem papieskim, ówczesną 
ostateczną jurysdykcją międzynarodową. Tam, gdzie 
było to potrzebne, a i siły polskie wystarczające Ka
zimierz nie wzbraniał się przed interwencją zbrojną. 
Ale gdy zdawał sobie sprawę z niewielkich możliwo
ści militarnych - odwoływał się do paktów i nego
cjacji. W tamtych średniowiecznych czasach był Ka
zimierz Wielki prawdziwym pozytywistą, władcą 
opierającym istotę swojego panowania nie tylko na 
prawach wypływających z dziedziczenia monarchii, 
ale na rozsądnym poszukiwaniu najlepszych rozwią
zań i konsekwentnego wprowadzania ich w życie.

Minęły setki lat. Na polskim tronie zasiadali 
Andegawenowie, Jagiellonowie, Wazowie, Wettyno- 
wie, władcy spoza domów panujących Europy. Z kra
ju, który terytorialnie za panowania Kazimierza 
Wielkiego stanowił zaledwie ok. 2/3 dzisiejszej Pol
ski, państwo zbudowane przez Piastów stało się eu
ropejskim kolosem, niemalże imperium, sięgającym 
od Odry po Wiaźmę i od Bałtyku po Morze Czarne. 

Mimo to (a może właśnie dlatego!) głupota i pazer
ność szlachty doprowadziła stosunkowo szybko do 
zniszczenia Kazimierzowej równowagi społecznej, do 
wbudowania w organizm państwa, niestety na trwa
łe, mechanizmów ciągle je osłabiających. No i w koń
cu XVIII wieku wielka Rzeczpospolita Obojga Na
rodów zniknęła na zawsze z mapy Europy!

Kiedy po powstaniu kościuszkowskim, a po
tem epopei napoleońskiej, w roku 1815 doszło do 
słynnego Kongresu Wiedeńskiego, nawet niena
wistni Polakom zaborcy uznali, że trzeba przywró
cić choćby namiastkę państwa polskiego. I rzeczy
wiście, z niewielkiej części ziem dawnej Rzeczypo
spolitej powstało Królestwo Polskie, powszechnie 
zwane Kongresowym. Było ono związane nie tylko 
unią personalną z cesarstwem rosyjskim (car był 
odtąd jednocześnie królem Polski), bowiem w isto
cie stanowiło protektorat imperium Romanowów. 
Ale — rzecz ciekawa - wbrew późniejszej, do dziś 
pokutującej legendzie, Królestwo Kongresowe mia
ło sporą autonomię: polski Sejm wybierany przez 
Polaków spośród Polaków, polski rząd (złożony 
chyba z najbardziej kompetentnych ludzi jakich 
kiedykolwiek mieliśmy w rządzie), polską armię - 
wcale liczną i jak na owe czasy znakomicie wyszko
loną i uzbrojoną, wreszcie dobrze zorganizowane, 
stojące na wysokim poziomie szkolnictwo wszyst
kich szczebli. Nic dziwnego, że już w pierwszych 
latach istnienia „Kongresówka” imponowała pozio
mem rozwoju gospodarczego na tle ówczesnej Eu
ropy. Czemu to wszystko zawdzięczaliśmy? Niewąt
pliwie szczęśliwemu zbiegowi wielu okoliczności, 
wśród których rzeczą niebanalną było to, iż ówcze
sny car Aleksander I był człowiekiem o, jak na owe 
czasy, zdecydowanie liberalnych pogląda.n. Naj
wyraźniej imperator miał świadomość zacofania 
Rosji, stąd jego przyzwolenie na swoisty „ekspery
ment” polityczny w podległej mu Polsce. Być może 
ewentualny sukces Polski, potem sukces zachęco
nej tym Rosji, dałby nam wymarzoną wolność. 
Trudno powiedzieć „co byłoby, gdyby”, ale ówcze
sne losy Bułgarii, która odzyskała niepodległość, 
gdy my goiliśmy rany po powstaniu styczniowym, 
mogą dać wiele do myślenia...

Zapewne, gdyby wtedy, w roku 1830 Polacy za
chowali więcej zimnej krwi, nasze dzieje potoczyły
by się inaczej. Tymczasem grupa młodych oficerów 
mających serdecznie dosyć wielkiego księcia Kon
stantego (prawda, że dającego żołnierzom solidnie 
w kość!), wierząc w młodzieńcze ideały i własnym 
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siłom, doprowadziła do wybuchu powstania listopa
dowego. Potem było już tylko gorzej: ciężkie walki, 
klęska i kapitulacja, a w rezultacie — likwidacja au
tonomii Królestwa Polskiego. Po trzydziestu latach, 
wbrew rozsądnym ideom m.in.: margrabiego Wielo
polskiego, wybuchło kolejne, jeszcze bardziej tragicz
ne powstanie styczniowe, którego skutki odczuwa
my po dziś dzień.

Zarówno nasz narodowy charakter, jak i wiel
ka literatura (zwłaszcza poezja!) na długie lata 
utrwaliły stereotyp myślenia Polaków o własnej oj
czyźnie, własnym państwie, a w rezultacie — o 
ogromnych trudnościach, z jakimi długo jeszcze 
przyjdzie się zmagać ludziom żyjącym nad Wisłą. 

Zanadto bowiem ufamy romantycznej „zasadzie” 
mierzenia sił na zamiary, zbyt mało jest w polskiej 
polityce działań pozytywistycznych, racjonalnych, 
a za dużo oglądania się wstecz, odwoływania się do 
wzniosłych co prawda wątków historycznych, ale 
tych, które kończyły się niestety klęskami. Jeste
śmy niewątpliwie narodem ambitnym, jednym z 
większych w Europie, mającym poważne aspiracje. 
Ale chcąc je spełnić i zająć należne miejsce w Unii 
Europejskiej musimy postępować niczym Kazi
mierz Wielki, a odrzucić „metodę” Piotra Wysockie
go. I przede wszystkim - pamiętając o swojej wiel
kiej przeszłości — trzeźwo oceniać w niej to, co na
prawdę służyło naszemu państwu i narodowi.

ANNA HANDEREK

JASKINIE - GALERIE CZŁOWIEKA 
EPOKI KAMIENNEJ

Do naszych czasów dotrwały jedynie tylko szcząt
ki najdawniejszej plastyki. Niestety muzyka, taniec 
czy śpiew epoki paleolitu pozostaną dla nas już na 
zawsze nieznane. Najstarsza sztuka plastyczna ro
dziła się w kręgu życiowych potrzeb pierwotnego czło
wieka, będąc wyrazem jego pojmowania świata i my
śli. Powstała jako jeden ze środków przekazu człowie
ka, który zaczął myśleć abstrakcyjnie. Tak więc sztu
ka już od swych narodzin była sztuką abstrakcyjną 
mową powszechnie zrozumiałych symboli. Pierwot
nie zaspakajała raczej potrzeby estetyczne czy psy
chiczne. W późniejszym okresie sztuka naskalna mo
gła służyć zabiegom magicznym ale pierwotnie zaspo
kajała raczej potrzeby estetyczne czy psychiczne. Była 
bezinteresowna, a tworzenie symboli miało pomóc ze
spoleniu jednostki z otoczeniem. Twórcy sztuki na
skalnej przeżywali wszystkie emocje związane z po
lowaniem, które nie było ani łatwe ani bezpieczne. 
Tematyka tej sztuki wskazuje, że narodziła się ona i 
była ściśle związana z chęcią zapewnienia sobie po
wodzenia w łowach. Do najbogatszych w zabytki ma
larstwa naskalnego należy Europa południowo-za
chodnia i właśnie odkrycia po obu stronach Pirene
jów zaważyły na naszym wyobrażeniu o pierwocinach 
sztuki. W znajdujących się tu jaskiniach (Altamira i 
Lascaux, Font-de-Gaume, Niaux) natrafiono na wręcz 
nieprawdopodobne znaleziska. Są to malowidła poli- 

chromiczne, reliefy i ryty naskalne datowane na schy
łek paleolitu (okres solutrejski i magdaleński). Kto 
miał możliwość je podziwiać niewątpliwie zauważył, 
że artyści górnopaleolityczni znajdowali przyjemność 
w przedstawianiu z wielką ekspresją postaci zwierząt 
z jakimi stykali się na co dzień. To barwne, realistycz
ne przedstawienie świata zwierzęcego tworzy niepo
wtarzalne zjawisko w dziejach sztuki. Jaskinia w La- 
scaux to najbogatsza w malowidła i rysunki ścienne 
jaskinia we Francji. Tu, postaci zwierzęce odkryto w 
dużych fryzach w tzw. sali byków oraz na ścianach i 
sklepieniach wysokich korytarzy. Postaci zwierząt 
przeważnie wyobrażone są w ruchu, ujęte w prawi
dłowej perspektywie, plastyczne. Artyści wykorzysty-



wali do modelowania pewnych partii zwierzęcia na
turalne występy, stalagmity czy nacieki. A właściwy 
efekt był widoczny dopiero w migotliwym świetle ka
ganków. Tworzenie na ścianach skalnych często w 
miejscach trudno dostępnych, odległych od wejścia 
dawało spotęgowanie tajemniczości. W związku z tym, 
że te wszystkie malowidła tworzone były w głębi ja
skiń pozostających w zupełnym mroku, nie dochodzi
ło tam światło dzienne, artyści i widzowie rozświetla
li sobie wnętrza łuczywami - lampami drążonymi w 
kamieniu albo kagankami z płyt kamiennych. Do 
lamp wtapiano tłuszcz zwierzęcy a knoty robiono z 
suchych tkanek roślinnych. Te wszystkie sposoby 
oświetlenia dawały mizerne efekty. Toteż przy słabym 
świetle wizerunki zwierząt musiały być namalowane 
wyraziście i w zdecydowanych kolorach aby mogły od
działywać tak, jak żywe na patrzących na nie ludzi. 
Drżące płomyki palących się knotów musiały ożywiać 
malowidła. Meandry czy proste wzory rysowano pal
cami na mulistej powierzchni skały lub farbą bezpo
średnio na skale. Artyści górnego paleolitu stosowali 
rozmaite techniki i mimo posługiwania się prymityw
nymi środkami stworzyli wspaniałe dzida sztuki, któ
re niestety tylko w niewielu miejscach zachowały się 
w stanie zbliżonym do pierwotnego. Ryty rozmaitej 
głębokości wykonywano za pomocą krzemiennych ryl
ców czy innych narzędzi dłutowatych. Płaskorzeźby 
wykonywano w wapieniu, następnie polerowano, a 
czasem jeszcze malowano. Farbę rozprowadzano pal
cami, rodzajem szczotki, poduszeczką z piór lub fu
tra, bądź ustami bezpośrednio przez rurkę. Zachowa
ły się barwniki mineralne: czerwony, brązowy i żółty 
z tlenków żelaza, czarny ze związków manganu, wę
gli drzewnych i sadzy, biały z kredy i wapienia. Barw
niki rozcierano na płytkach kamiennych i kościach 
zwierzęcych. Powstały proszek mieszano z wodą. Taką 
farbę rozprowadzano lub rozpryskiwano na ścianach 
skalnych. Barwniki mieszano również z tłuszczem 

zwierzęcym i “farbą olejną” malowano palcami lub 
pędzlami. Zachowały się “palety” artystów paleolitycz
nych. Są to płytki kamienne lub kościane ze śladami 
farb. Często twórcy, aby dotrzeć do odległych grot, po
konywali wiele przeszkód. Przechodzili przez komi
ny skalne, przepływali podziemne jeziora. W owym 
nagromadzeniu przeszkód ujawnia się dążenie do 
umieszczenia przedstawień figuralnych w miejscu ta
jemniczym, niedostępnym dla obcych. Sama zresztą 
czynność malowania i rycia zawierała jakąś magiczną 
moc. Sztuka naskalna miała charakter monumental
ny. Pokazuje jak wielką role w życiu ówczesnego czło
wieka odgrywało polowanie. Olbrzymia ilość malowi
deł i rytów oraz płaskorzeźb przedstawia zwierzęta 
łowne. Są to przeważnie gatunki roślinożerne od ma
muta do kozicy oraz ptaki, ryby i węże. Rzadziej nie
dźwiedzie i lwy. Na wielu wizerunkach zwierząt 
umieszczano dodatkowe symbole. Najczęściej broni 
miotanej. W jaskini Lascaux na boku jednego z koni i 
bizona widać ślady po strzałach. Szczególnie drama
tyczną scenę przedstawia malowidło przedstawiają
ce bizona z wnętrznościami na wierzchu a w poprzek 
jego grzbietu leży wielka dzida z jednym zadziorem, 
a obok przedmiot, który mógł być miotaczem lub zła
manym grotem drugiej dzidy. Z przodu zwierzęcia leży 
mężczyzna z rozpostartymi ramionami i ptasią głową. 
Postaci ludzkie rzadko prezentowane w sztuce naskal-
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nej także mają związek z myślistwem jak mężczyźni 
tańczący w symbolicznych maskach wyraźnie iden
tyfikujący się ze zwierzętami, na które mająpolować. 
Artyści paleolityczni tworzący z pasją wizerunki na
skalne identyfikowali się z przedstawianymi zwierzę
tami i wierzyli, że mogą posiąść władzę nad nimi, a 
umiejętność wiernego oddawania postaci zwierząt 
opierała się na wielowiekowych obserwacjach zacho
wania się tropionych ofiar. Zastanawiano się również 
nad rozmnażaniem zwierząt i zapewnieniem ciągło
ści gatunku. Troskę o płodność miały wyrażać przed

stawienia byków postępujących tuż za krowami (ja
skinie Levanzo i Teyat) oraz liczne krowy z potom
stwem z Lascaux. Sztuka stworzona przez myśliwych 
paleolitu uważana jest za jedno z największych osią
gnięć człowieka. Ludzie ci fizycznie i psychicznie sta
li na poziomie człowieka współczesnego. Zapoczątko
wali wszystko to, co dało w wyniku różnorodność i 
zawiłość współczesnej cywilizacji.

I można to wszystko oglądać na wystawie „Ga
leria w jaskini” w okresie wrzesień - listopad w na
szym Muzeum.

ANDRZEJ WILGOSZ, PIOTR DUMA

„FRAM” MA 25 LAT

W 2010 roku obchodzi jubileusz 25-lecia pracy 
artystycznej. Studio Tańca i Ruchu „Fram” jest jedy
nym zespołem działającym przy Tarnobrzeskim Domu 
Kultury o tak długim czasie nieprzerwanej pracy.

Historia zespołu sięga 1983 roku. Wtedy to Ja
dwiga Chmielowiec z grupy „Małych Siarkopolan” 
utworzyła pierwszy skład zespołu. Przygotowała 
dwie etiudy taneczne: „Krakowiaczek” i „Kredki na 
płocie”, które przyniosły zespołowi pierwszy sukces. 
W eliminacjach wojewódzkich Przeglądu Dziecięcych 
Zespołów Tanecznych w Nowej Dębie „Fram” został 
wytypowany do udziału w V Ogólnopolskich Kon
frontacjach Dziecięcych Zespołów Konin ’84. Rok 
później Jadzia zrealizowała inscenizację taneczną 
„Cyrk Fram”, wyróżnioną na festiwalu Konin ’85.

Po tym pierwszym sukcesie 40-osobowa grupa 
postanowiła się usamodzielnić. Jadwiga ogłosiła 
wśród podopiecznych konkurs na nazwę zespołu. Po
śród wielu propozycji najczęściej powtarzał się 
FRAM. Było to imię sympatycznego misia cyrkowe
go z serialu emitowanego w „Teleranku”. Imię Fram 
tłumaczone z języka norweskiego oznacza „naprzód”. 
Od początku korepetytorem muzycznym zespołu 
była Anna Pintal, a opiekę artystyczną sprawował 
nad nim Dariusz Chmielowiec.

Kolejny 1986 rok przyniósł „Framowi” wielki 
sukces. Na festiwalu konińskim zaprezentował 
dwie kolejne inscenizacje taneczne autorstwa Ja
dzi: „Krasnale” i „Zdradliwa Wyspa Skarbów”, któ
re zostały uhonorowane Srebrnym Aplauzem i pre
stiżową Nagrodą Jury Dziecięcego. Konsekwencją 

zdobycia tych nagród było zaproszenie „Framu” 1 
czerwca 1986 roku do udziału w telewizyjnym pro
gramie „Studio 1” w Warszawie.

Rok później inscenizację „Domowe porządki” 
nagrodzono w Koninie Srebrnym Aplauzem. 7 lipca 
zespół wyjechał na Międzynarodowy Obóz Pionie
rów , Aleksander Mastrow” nad malownicze jezioro 
Storitzsee w Niemczech Wschodnich. Spędzono tam 
dwa tygodnie, dając cztery koncerty, m.in. w berliń
skim Pałacu Pionierów i Spewerder. Tam tancerze 
zaprezentowali dotychczasowy repertuar wzbogaco
ny o nowe prace choreograficzne Jadzi: „Chaplina- 
da”, „Pantery” i „Taniec disco”. Już w sierpniu „Fram” 
wystąpił w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Laure
atów Przeglądów, Konkursów i Festiwali Artystycz
nych Młodzieży Szkolnej „Gryfiada ‘87” w Szczeci
nie. W ciągu dziesięciu dni koncertował w trzech 
nadmorskich miejscowościach, prezentując „Domo
we porządki”, „Zdradliwą Wyspę Skarbów”, „Krasna
li” i „Chaplinadę”. Tam młodych tancerzy spotkały 
dwie przygody: w czasie jednego z koncertów, z po
wodu awarii prądu, „Fram” tańczył bez playbacku, 
po następnym, w późnych godzinach wieczornych, 
dzieci poszukiwały zagubionych, bardzo ważnych 
rekwizytów z „Domowych porządków”, czyli rur od 
odkurzaczy pozostawionych w lesie. Uhonorowaniem 
wakacyjnej przygody „Framu” był dyplom uznania, 
który Jadwiga Chmielowiec otrzymała w czasie „Gry- 
fiady”, „za trud i wysiłek włożony w osiągnięcie wy
sokiego poziomu artystycznego, za pracę wycho
wawczą która daje wymierne efekty w edukacji es-
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© DZIKOVIA
tetycznej młodego pokolenia”. Dyplom podpisali ów
czesny Minister Kultury i Sztuki prof. Aleksander 
Krawczuk oraz Minister Oświaty i Wychowania Jo
anna Michałowska- Gumowska.

W1988 roku Jadwiga Chmielowiec przygotowa
ła dwie inscenizacje taneczne: „Jeże” i „Tajemniczą 
przesyłkę”. Za tę drugą„Fram” przywiózł z Konina w 
czerwcu Srebrny Aplauz. Jeszcze w tym samym mie
siącu zespół wyjechał na dwutygodniowe warsztaty 
szkoleniowe do Bojanowa. Już 15 lipca zespół wziął 
udział w XI Bydgoskich Impresjach Muzycznych. 
Koncertował w Filharmonii Bydgoskiej, Sewicku, 
Kruszwicy i wrócił do Tarnobrzega z Nagrodą Spe
cjalną Dyrektora Pałacu Młodzieży „za działalność 
artystyczną”. Pojechał również na Eliminacje Woje
wódzkie Ogólnopolskiego Przeglądu „Barwy Przyjaź
ni” do Tomaszowa Lubelskiego. Tam zdobył pierwszą 
nagrodę i otrzymał nominację do udziału w festiwa
lu zielonogórskim. Niestety festiwal nie doszedł do 
skutku, ale w zbiorach pozostała nagroda. W grud
niu na jednej z prób gościł „Teleekspress”.

W lutym 1989 r. „Fram” wyjechał na Festiwal 
Tańca „Poznańskie koziołki”, gdzie w kategorii zespo
łów tanecznych przyznano mu pierwszą nagrodę. Za
raz po powrocie z Poznania, 7 lutego, „Kronika Kra
kowska” zrealizowała reportaż o zespole. Z kieleckie
go festiwalu Kultury i Młodzieży szkolnej „Fram” 
przywiózł Srebrną Jodłę —nagrodę, której Jadzia już 

nie odebrała. Leżała ciężko chora w Klinice Kardiolo
gicznej w Aninie. Zmarła 14 hpca 1989 roku.

Od nowego sezonu 1989/90 kierownictwo arty
styczne przejął w całości Darek Chmielowiec, który 
przygotował dwie inscenizacje taneczne: „Pinokio” i 
„Orkiestra w drodze”. Zostały one zaprezentowane 
w 1990 roku w konkursie XI Dziecięcego Festiwalu 
Piosenki i Tańca w Koninie i przyniosły „Framowi” 
długo oczekiwany Złoty Aplauz. Ponadto Minister
stwo Edukacji Narodowej za osiągnięcia artystycz
ne wytypowało grupę do udziału w festiwalu w Tur
cji. Tam młodzi tancerze, biorąc udział w obchodach 
święta wyzwolenia Izmit i ceremonii otwarcia Tar
gów Przemysłowych, przedstawili „Tajemniczą prze
syłkę” i „Zdradliwą Wyspę Skarbów”.

Rok 1991 przyniósł zespołowi zupełnie nowe do
świadczenia warsztatowe, świadczące o poszukiwa
niach artystycznych. Darek Chmielowiec rozszerzył 
repertuar o miniatury taneczne. Podczas Konkursu 
Wojewódzkiego Dziecięce Figle Taneczne w Tarno
brzegu „Fram” wystąpił już w dwóch kategoriach, pre
zentując inscenizację „Kredki i pędzle” oraz dwie mi
niatury taneczne: „Rondo” i „Gniazdo”. Inscenizacja 
otrzymała wyróżnienie, natomiast obie miniatury 
zaprezentowane zostały na XIII Festiwalu w Koni
nie, gdzie nagrodzono je Srebrnym Aplauzem. Wów
czas zespół został też zaproszony do udziału w VIII 
Ogólnopolskich Spotkaniach Laureatów Przeglądów, 



Konkursów i Festiwali Artystycznych Młodzieży 
Szkolnej „Gryfiada ‘91”. W koncercie galowym zapre
zentował „Orkiestrę w drodze”, a w okolicznych miej
scowościach „Zdradliwą Wyspę Skarbów”, „Tajem
niczą przesyłkę”, „Krasnali” i „Domowe porządki”.

Lata 1991-1992 były niezwykle znaczące dla 
dalszej pracy „Framu”. Wtedy zmienił się profil arty
styczny zespołu. Tworzyły go dzieci od grup przed
szkolnych aż po młodzież szkół średnich. Darek re
alizował swoje zainteresowania w poszukiwaniu no
wych form prezentacji ruchu i tańca, opartych głów
nie na emocjach, przeżyciach i bezpośrednim kontak
cie z partnerami na scenie. Dlatego zapewne trzy nowe 
miniatury „Fram”: „Dworzec”, „Spotkanie” i .Amade
usz” wróciły w 1992 r. z Konina bez nagrody. Nie mie
ściły się już w kategorii festiwali dziecięcych, a przez 
jurorów określone zostały jako zbyt dojrzałe. Przykła
dem była miniatura „Dworzec”, która w ciągu dalszej 
pracy i poszukiwań rozrosła się do autonomicznego 
spektaklu-widowiska.

Ten okres bardzo intensywnej pracy, jakże in
nej od dotychczasowych doświadczeń zespołu, peł
nej warsztatowych eksperymentów i dociekań, 
dziewczyny z „Fram” wspominają jako czas, w któ
rym „skończył się świat bajek, a zaczęły nastroje, 
przeżycia, wnętrze i klimaty”. Warto przypomnieć 
jeszcze, że w lutym 1992 Telewizja Edukacyjna zre
alizowała reportaż o pracy „Framu”, który następ
nie wyemitowano w Programie 1 TVP.

W listopadzie w Szczecińskich Spotkaniach Ta
necznych zaprezentowano „Dworzec” i, Amadeusza”.

18 września 1994 roku odbyła się uroczysta 
premiera widowiska „Z pamiętnika „Framu”. Tak 
zespół świętował swoje dziesięciolecie. Widowisko 
prezentowane było kilkakrotnie przy pełnej widow

ni i odniosło prawdziwy sukces. Po tak intensyw
nej pracy tancerze spędzili wakacjel995 roku w 
Wierzcho  wiskach.

W marcu 1996 r. „Fram” zaprezentował w Woje
wódzkim Konkursie „Dziecięce Figle Taneczne” insce
nizację „Ślizg”, za którą otrzymał nominację do udzia
łu w XVII Festiwalu Piosenki Tańca Konin ’96 oraz 
nagrodę Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Tury
styki Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Z ko
nińskiego festiwalu przywiózł Srebrny Aplauz, a wa
kacje tym razem spędził w Bystrem koło Baligrodu.

W następnym roku na kieleckim Festiwalu Ta
necznym „O Złotą Miotłę Baby Jagi” otrzymał drugą 
nagrodę Srebrną Miotłę, za inscenizację „Orkiestra 
w drodze” i „Ślizg”. Po powrocie Darek z całym zespo
łem rozpoczęli pracę przy realizacji Koncertu Galo
wego 2 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Współ
praca „Framu” z tym festiwalem trwa nieprzerwanie 
do dzisiaj i kończy kolejny rok działalności zespołu.

W 1998 r. „Fram” brał udział m.in. w często
chowskim „Tańcowadle ‘98”, prezentując etiudy „Nie
pokój” i „Metamorfoza”. Z II Ogólnopolskiego Festi
walu Zespołów Tanecznych Rydzyna-Bojanowo wró
cił z wyróżnieniem za dwie miniatury: „Spętani” i 
„Niepokój”. Wziął również udział w VIII Festiwalu 
Tańca „Mikołajki ‘98”, gdzie towarzyszył także wy
stępom Majki Jeżowskiej. Jesienią część „Framu” 
brała udział w realizacji teledysku „Ziarno” dla Pro
gramu 2 TVP w rzeszowskim Klubie,Akademia”.

Kolejny sezon pracy to udział w III Ogólnopol
skim Festiwalu Zespołów Tanecznych Rydzuba-Bo- 
janowo z etiudą „Paleta” oraz w IX Festiwalu Tańca 
„Mikołajki ‘99” w Rzeszowie, gdzie zespół odniósł suk
ces — zdobył dwa pierwsze miejsca. Nagrodzona zo
stała inscenizacja „Tamtamy” i miniatura „Spętani”.
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Wakacje członkowie zespołu spędzili na Węgrzech, 
gdzie koncertowali m. in. nad Balatonem.

30 maja 2000 r. premierą widowiska „Przemi
janie” „Fram” obchodził jubileusz 15-lecia działalno
ści. Po kilkunastu koncertach wyjechał w czerwcu 
na Ukrainę, by wziąć udział w Festiwalu „Czarno
morskie Igry”.

Lata 2001-2004 to codzienne zajęcia, doskona
lenie warsztatu, próby i udział w imprezach regio
nalnych oraz ogólnopolskich. „Fram” tworzyło wów
czas 10 grup wiekowych: dzieci i młodzież w wieku 
od 5 do 19 lat, w sumie 200 osób. Zajęcia z dziećmi 
prowadziły Agnieszka Wołosz (obecnie Wojciechow
ska) oraz Kornelia Ciołek, które są „od zawsze”.

Od 1999 roku, korzystając z zaproszenia Dar
ka Chmielowca, swoją współpracę z „Framem” roz
począł Mariusz „Dyszel” Dyszlewski. Na początku 
jako BREAK CREW, które w 2003 roku przekształ
ciło się w „2 w 1”, by ostatecznie stać się „2 w 1 ro
dziną”. Scenicznie debiutowali podczas 4 edycji fe
stiwalu „Wygraj sukces” w 1999 roku.

Rok 2005 to czas jubileuszu 20. rocznicy powsta
nia zespołu. Z tej okazji przygotowane zostały trzy 
przedstawienia. „Krzyk” miał swoją premierę w lu
tym, „Nie porzucaj marzeń” w kwietniu, natomiast 
„Calineczka” po raz pierwszy zaprezentowana zosta
ła w czerwcu. Obchody 20-lecia zespołu przebiegały 
w cieniu śmierci papieża Jana Pawła II, dlatego też 
nie były takie huczne, jak planowano. Spektakl 
„Krzyk” wystawiany był również w Opatowie, San
domierzu i Klimontowie.

Od grudnia 2005 roku „Fram” aktywnie uczest
niczy w zabawach „Bieg do św. Mikołaja” organizo
wanych dla tarnobrzeskich szkół podstawowych 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. W tym samym 
miesiącu grupa wokalna pod kierunkiem Pawła 
Gosposia wzięła udział w nagraniu pierwszego pro
gramu świątecznego Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg. 
Dopóki tarnobrzeskie finały Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy odbywały się w hali widowiskowo- 
sportowej OSiR-u (2006-2008) trudno było sobie 
wyobrazić koncerty bez udziału „Framu”. Scenogra
fie w tych koncertach były dziełem Darka Chmie
lowca. W sierpniu 2006 roku grupy taneczne i wo
kalistki miały okazję zaprezentować swoje umiejęt
ności przed koncertem wielkiej gwiazdy muzyki pop 
- zespołem Ich Troje.

Nie można zapomnieć o przeglądach i konkur
sach tanecznych, w jakich uczestniczyły dziewczęta z 
„Framu”. W 2007 roku podczas Przeglądu Zespołów 

Tanecznych „Fatamorgana” w Leżajsku za układ „Cia- 
ra” otrzymały 3. nagrodę, a „Spętani” bezapelacyjnie 
zwyciężył w tym konkursie. W następnym roku w III 
Ogólnopolskim Wiosennym Turnieju Formacji Ta
necznych w Suchedniowie w kategorii „inne formy 
taneczne” Framowi przypadło drugie miejsce, niepo
konane okazały się dziewczyny w kategorii „powyżej 
16 lat”. Tydzień po tym sukcesie zespół wyjechał na 
Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych w 
Małogoszczy, skąd przywiózł tytuł laureata. W tym 
samym 2008 roku tancerze ponownie wyjechali do 
Leżajska, skąd przywieźli główną nagrodę za układ 
„Mix”. Podczas I Interpretacji Tanecznych „Powiew” 
w Tarnobrzegu „Tam-tamy” zdobyły wyróżnienie, 
natomiast „Mix” zdobył 3. lokatę.

W 2008 roku za pracę z młodzieżą Darek Chmie
lowiec został uhonorowany tytułem „Tarnobrzeżanin 
roku - Przyjaciel Dzieci i Młodzieży”.

W lecie 2009 roku reprezentacja „Framu” gości
ła we Francji w ramach polsko- francuskiej wymiany 
tanecznej. W „dniu polskim” przedstawione zostały 
typowo polskie tańce: oberek, polonez i krakowiak. 
Zwieńczeniem wizyty było przygotowane wspólnie z 
gospodarzami ogromne show w Teatrze „Rotonde” w 
Thaon Les Vosges.

„Fram” to nie tylko praca na deskach Tarnobrze
skiego Domu Kultury, to także wypoczynek. Od kil
ku lat organizowane są wyjazdy w lecie (Łomnica 
Zdrój, Sielpia) i zimowe (Murzasichle, Zakopane). Tam 
rekreacja łączona jest z zajęciami tanecznymi, na któ
re zapraszani są zawodowi instruktorzy. „Framu” nie 
może zabraknąć również podczas licznych koncertów 
charytatywnych; „Podaruj dzieciom wakacje w Kli
montowie, „Choinka życzeń”, „Miasto aniołów to tyl
ko kilka imprez, na których pojawia się zespół.

Obecnie Darkowi Chmielowcowi i Agnieszce 
Wojciechowskiej w pracy z dziećmi i młodzieżą po
magają Katarzyna Serafin, Agata Tyniec i Angelika 
Cywińska. Z grupą wokalną pracował i, po krótkiej 
przerwie pracuje nadal, Paweł Gospoś, zaś współpra
cownikami byli Marian Zych i Marcin Maziarz. Swo
je szczególne miejsce w historii „Framu” znalazła pani 
Adela Wygoda, która z zespołem związana jest od 
początku. Wszystkie prezentowane przez te lata ko
stiumy wyszły „spod igły” pani Adek. I wciąż pozosta- 
je ich „Strażnikiem”.

Jakie będą kolejne lata „Framu”? Tego natural
nie nikt nie wie. Ale jedno jest pewne. Nadal zespół 
będzie bawił, wzruszał, dawał radość tańczącym i oglą
dającym. STO LAT!!!
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

O ROKU OW...

Ten rok jest dziwny w swoim biegu 
Najpierw niezwykła katastrofa 
potem żałoba - ciąg pogrzebów 
i fala która się nie cofa...

Jedni mówili: Niemożliwe!
Inni znak Boży w tym widzieli. 
Patrząc na twarze nieszczęśliwe 
na wszystko czego nie umieli

tak ot, po prostu, wytłumaczyć 
to co się tu nad Wisłą stało 
by pośród bólu i rozpaczy 
dostrzec iskierkę prawdy małą -

Trzeba odrzucić tę nienawiść 
i jad, co niszczy serca bratnie 
kłótliwość, podłość, polską zawiść 
aby odeszły stąd. Na zawsze !

A tym co będą dociekali
Jak to się stało, jak to było 
niechaj powrócą tu z oddali 
bo wszystko już się wyjaśniło:

Bowiem, by poznać prawdę całą, 
by choćby zaraz być u celu
Trzeba wraz z Wisły szarą falą 
Tajemnic sięgnąć wprost Wawelu...
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Amfilada wnętrz parteru 
Amfilada wnętrz piętra 

Na okładce: str. 1. Obramienie kamienne wraz Z oknem 
na str. 4. Skute tynki na wschodniej i zachodniej elewacji zamku
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