
I

*111
'»'» r. , . ... > ■ ■ • •
■<'r»Ti*r»>łr,J3B-5



ISSN — 1506-5243

PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE 
Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega 
pod redakcją ADAMA WÓJCIKA 
Wydawane ze środków własnych TPT
ADRES REDAKCJI: PI. B. Głowackiego 23, 39-400 Tarnobrzeg



Wakacyjny czas sprzyja podróżom i wędrówkom, bliższym i dalszym....
Dzięki „obowiązkowi” wypoczynku a i naturalnej ciekawości coraz częściej i chętniej 

wyruszamy w Polskę, a nierzadko i w daleki świat, by zobaczyć różne ciekawe miejsca, zna
ne dotąd choćby z kart historii i literatury, a także i te, których nie znaliśmy nawet ze słysze
nia. Często są to podróże naprawdę dalekie, ale też i szczególne, bo jakże powiedzieć o Ziemi 
Świętej, gdzie każda miejscowość, budowla, ba - każdy kamień przypomina o wydarzeniach 
opisywanych w Starym i Nowym Testamencie.

Dla odmiany - jakże może nie cieszyć polskie oczy i serca staropolski dwór przywrócony 
do życia ze zgliszcz historii, który ogromnym wysiłkiem, wieloletnią pracą i ogromem wyrze
czeń garstki pasjonatów nie tylko „powstał z martwych”, ale świadczy teraz swoim wyglą
dem i wyposażeniem o uroku i pięknie dawnego życia polskiego, jakie znamy choćby z kart 
mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”.

Wakacje to także czas festiwali i koncertów. W tym roku miłośnicy polskiej piosenki mogli 
świętować półwiecze festiwalu opolskiego - imprezy, jaka stała się częścią życia nas wszystkich 
i ważnym ogniwem współczesnej kultury narodowej. W wielkim skrócie (bo jakże opisać pół 
wieku ?) przypominamy tu najważniejsze wydarzenia i „trendy” opolskiej imprezy, które uczy
niły ją wielką i legendarną, ale też stały się przyczyną kryzysu i bylejakości w ostatnich latach.

Skoro mowa o koncertach - zawsze ekscytujemy się tymi najważniejszymi, z udziałem 
największych gwiazd muzyki i estrady. Za takie wydarzenie uznać niewątpliwie wypada 
koncert sir Paula McCartney'a, jednego z dwóch liderów legendarnej „czwórki z Lwerpoolu”. 
O jego występ w Polsce zabiegano od wielu, wielu lat, ale dopiero teraz w czerwcu najwybit
niejszy z żyjących kompozytorów i wykonawców muzyki rozrywkowej wystąpił w Warszawie. 
Jego trzygodzinny koncert był wydarzeniem najwyższej rangi i próby, a świadczą o tym ty
siące entuzjastycznych głosów o występie Paula jakie wypełniają internet.

Mówiąc o muzyce - przypominamy tu pewne niezwykłe przedsięwzięcie sprzed lat 40-tu, 
o tyle ważne, że było pierwszą i jakże udaną próbą wprowadzenia muzyki i poezji staropol
skiej na współczesną estradę.

W tym numerze DZIKOVI1 powracamy też do sylwetki „polskiego Edisona” - genialnego wy
nalazcy Jana Szczepanika, bez którego trudno wyobrazić sobie, np. telewizję czy fotografię barwną.

Wracamy też do bieżących wydarzeń, przedstawiając relację z wernisażu wystawy malarstwa 
Teresy Gibczyńskiej. Tamobrzeżanka, absolwentka naszego Liceum, jest jednąz nielicznych kobiet, 
jakiej udziałem stały się poważne badania i osiągnięcia naukowe, „zarezerwowane” dla mężczyzn. 
Na przykładzie Pani Profesor okazuje się, że wybitny naukowiec, umysł ścisły, może z powodze
niem uprawiać sztukę, pełną symboli i ukrytych znaczeń, a przecież jakże bliskich naturze.

Na koniec wakacji - życzymy ciekawej lektury...
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ADAM WÓJCIK

KONCERT STULECIA

Kiedy w marcu ogłoszono, że legendarny ex Be
atles, Paul McCartney przyjedzie do Polski, wiado
mość tę można było odczytać jako plotkę, która nie ma 
szans, by się sprawdzić... A jednak! 22 czerwca 2013 
roku najwybitniejszy z żyjących dziś na świecie twór
ców i wykonawców muzyki rozrywkowej, wystąpił na 
Stadionie Narodowym w Warszawie. Do tej pory 
uczestniczyłem w setkach koncertów, nieraz znakomi
tych, porywających, dostarczających wielu wspania
łych wrażeń i przeżyć. Ale ten zapowiadał się napraw
dę wyjątkowo, więc... musiałem na nim być! Szybko 
„rozpuściłem wici” i wkrótce stałem się szczęśliwym 
posiadaczem biletu, który lokował mnie w 12 rzędzie 
przed sceną, na której miał wystąpić sir Paul.

W dniu koncertu wraz z grupką innych fanów wy
jechaliśmy z Tarnobrzega do Warszawy, by znaleźć się 
w sąsiedztwie Stadionu Narodowego około godz,17-tej. 
Parking przygotowany na 2 tysiące samochodów był za
pełniony w jednej trzeciej swojej objętości i z każdą chwilą 
przyjmował nowe auta z rejestracjami z całej Polski i... 
Europy. O piątej po południu miały otworzyć się bramy 
stadionu, ale próba artysty i jego zespołu przedłużała się 
(słychać było jej odgłosy), więc przed bramami ustawiły 
się długie kolejki szczęśliwców, którzy mień wziąć udział 
w wielkim wydarzeniu. Jeśli ktoś myślał, że znajdzie w 
nich jedynie ludzi - równolatków słynnej czwórki z Li- 
verpoolu, to bardzo się mylił. Dominowali bowiem repre
zentanci znacznie młodszych i najmłodszych pokoleń. W 
końcu, nieco po 18-tej bramy stadionu otwarły się i wielki 
tłum zaczął go powoli wypełniać.

Tej soboty byłem po raz pierwszy na Stadionie 
Narodowym i muszę powiedzieć, że obiekt robi wiel
kie wrażenie. Tym bardziej, że jego słynny dach był 
zasłonięty, co przy braku murawy stwarzało wraże
nie, że miejsce, gdzie się znalazłem nie jest sportową 
areną ale gigantyczną salą koncertową. Potęgował to 
fakt, iż jej wnętrze było klimatyzowane. Patrząc na 
trybuny z poziomu stadionowej płyty można zobaczyć 
biało-czerwoną „plecionkę” - to efekt barwny tysięcy 
krzesełek w narodowych kolorach.

Wzdłuż krótszej prostej stadionu ustawiona zosta
ła gigantyczna scena o rozmiarach mniej więcej 4-pię-

Paul McCartney podczas koncertu w Warszawie

trowego bloku. Po jej bokach dwa potężne telebimy, 
które - jak się okazało - były doskonale przydatne do 
oglądania tego, co działo się na estradzie. Scena jak i 
kolumny głośnikowe, fortepian, nawet perkusja były w 
kolorze czarnym, podobnie jak ubiory muzyków towa
rzyszących gwieździe. W trakcie wypełniania się widow
ni i oczekiwania na koncert z kilkudziesięciu (kilkuset?) 
reflektorów sączyło się ciemnoniebieskie światło.

Kiedy zbliżał się moment rozpoczęcia koncertu, ok. 
godz. 20.30 na ogromnych telebimach flankujących sce
nę zaczął się wyświetlać swoisty film z ąuasi-biografią 
Paula McCartneya. Były to jego fotografie z najmłod
szych lat dzieciństwa, potem młodości, ery Beatlesów i 
czasów późniejszych, aż do obecnych dni. Fotografie te 
w pozornym bezładzie, poprzedzielane były ciekawymi 
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malowidłami - na poły realistycznymi, na poły abstrak
cyjnymi, będącymi osobliwą wizją malarską Paula i po
zostałych Beatlesów. W trakcie przesuwania się tego ory
ginalnego filmu w tle słychać się dało największe prze
boje supergrupy wszech czasów, choć jakby emitowane 
przez tubę starego patefonu. Dawało to razem wrażenie 
odbywania swoistej podróży w czasie, ale niektórym 
mogło nasunąć myśl, że za chwilę spotkamy się z kimś, 
kto jedynie odcina kupony od niegdysiejszej sławy i nie
wiarygodnych sukcesów... Oglądałem ten film, patrząc 
jednocześnie na najbliższe sąsiedztwo. Obok mnie para 
30-latków z maleńkim, mającym może 3, może 4 latka 
chłopczykiem. Przekrój wiekowy widowni wydaje się 
kompletny. Nieco dalej widziałem Grzegorza Turnaua i 
Andrzeja Sikorowskiego, znanych postaci zauważyłem 
zresztą więcej na widowni w tamten sobotni wieczór...

Ale oto kończy się film, scena rzęsiście oświetlo
na, wchodzą muzycy i On - Sir Paul! Ubrany jest w 
niezwykle elegancki surdut (p° wykonaniu pierwszej 
piosenki zdjął go, by pozostać do końca w równie gu
stownej białej koszuli z granatowymi wyłogami). Wszy
scy podrywają się z miejsc i z emocji doprawdy nie 
wiem już, czy najpierw zaśpiewał piosenkę Beatlesów 
Eight days a week, czy przywitał się z widownią po 
polsku słowami „Cześć Wam, Polacy! Dobry wieczór, 
Warszawo!”. Wymowa polskich słów była dla słynne
go Anglika ogromnie trudna, ale Paul podejmował to 
wyzwanie bohatersko kilkakrotnie podczas koncertu, 

wzbudzając tym uznanie i aplauz widowni. W którymś 
momencie stwierdził, że nasz język jest naprawdę 
trudny. Piękne było jednak to, że dwie dedykacje tego 
wieczoru zapowiedział po polsku. Jedna z nich to „Pio
senka dla mojej żony”, a druga to „Piosenka dla Geor- 
ge (Dżordż)”. Ta ostatnia to oczywiście poświęcona pa
mięci nieżyjącego już George’a Harrisona, zresztą jego 
najpiękniejsza kompozycja Something. Był to bodaj je
dyny utwór wykonany w sobotę, nie skomponowany 
przez Paula - wszystkie pozostałe to jego piosenki. 
Dominowały oczywiście przeboje Baetlesów, m.in. Ob- 
la-di, ob-la-da, Get bąck, Let it be, Back in USSR, 
Yesterday. Podczas wykonywania piosenki Hey Jude 
wszyscy na stadionie wznieśli do góry duże kartki z 
wydrukowanym napisem HEY PAUL, co nawiązywa
ło nie tylko do wielkiego przeboju, ale i obchodzonych 
kilka dni wcześniej... 71 urodzin Paula McCartneya. 
Paul nie krył wzruszenia, mówiąc: „pamiętaliście...?!”. 
Choć większość zaśpiewanych piosenek to hity wiel
kiej czwórki, to sporo było też przebojów z okresu 
współpracy Paula z jego grupą Wings, także i później
szych. W programie znalazły się też 3 lub 4 najnow
sze kompozycje, wszystkie bez wyjątku wykonane jed
nak z niezwykłą precyzją i werwą. Doskonała grupa 
towarzysząca (zwłaszcza fantastyczny perkusista!) i 
będący we wręcz życiowej formie Paul McCartney, 
urzekająca, wspaniała muzyka i wreszcie niewiarygod
na wprost życzliwość bohatera wieczoru wobec wielo-

Stadion Narodowy - koncert Paula McCartneya
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tysięcznej publiczności - wszystko to sprawiło, że 
uczestnicy tego historycznego koncertu byli wprost 
zahipnotyzowani. Wielki muzyk o wyglądzie i werwie 
30-latka tylko na kilka sekund opuścił scenę, by na
tychmiast powrócić na nią z... ogromną biało-czerwoną 
flagą w rękach. Przeszedł wzdłuż estrady ku zrozumia
łemu aplauzowi widowni, wysoko unosząc nasze na
rodowe barwy i wymachując nimi w różnych kierun
kach. Bardzo pięknym tłem dla tego momentu było 
trzymanie flagi brytyjskiej przez jednego z gitarzystów.

Dzięki telebimom umieszczonym za sceną i po jej 
bokach obrotowe kamery nieustannie pokazywały zbli
żenia Paula i (w mniejszym stopniu) jego muzyków. 
Można więc było oglądać ich z bliska i jednocześnie 
stwierdzić, jak wspaniałym aktorem jest Paul, który 
gestami, mimiką twarzy i ruchami ciała przekazywał 
treści śpiewanych piosenek, a zarazem dowodził ogrom
nego poczucia humoru. Można było więc odczuć i zoba
czyć, jak wielką i autentyczną radość sprawia mu kon
takt z widownią. Można też było dojść do wniosku, że 
wielki artysta zachowuje się tak, jakby zdobywał do
piero sympatię publiczności. Nie było w tym odrobiny 
udawania, robienia czegokolwiek na pokaz. Wszyscy na 
stadionie mieli wrażenie, że ex Beatles przyjechał tu 
tylko dla nich i stara się zdobyć ich serca. Ta ogromna 

życzliwość Paula szła w parze z niezwykłym profesjo
nalizmem - nikt nie odniósł wrażenia, że słucha 70- 
latką który przypomina swoje najlepsze lata i najwięk
sze hity, ale kojarzą się one już tylko z przeszłością i 
znanymi melodiami. Nic z tych rzeczy!!! Paul McCart- 
ney jest nadal młody! Werwą osobowością wyglądem, 
umiejętnościami wokalnymi i instrumentalnymi. Pod
czas warszawskiego koncertu grał na kilku rodzajach 
gitar (basowa, akustyczna, solowa, 12-strunowa, kla
syczna, fortepian, organy), śpiewał wprost doskonale i 
pięknie, nie korzystając ani razu choćby z łyka wody!

Fantastyczna muzyka i równie znakomici artyści 
zostali zaprezentowani na tle wspaniałych efektów 
wizualnych i pirotechnicznych. Po końcowym utworze 
The end stadion utonął w biało-czerwonych confetti 
obficie wydobywających się spod dachu.

Koncert trwał blisko 3 godziny! Zakończył się od
śpiewaniem trzech utworów kończących słynną płytę 
Beatlesów Orkiestra klubu samotnych serc sierżanta 
Pieprza. Przed ich wykonaniem Paul jeszcze raz po
wiedział po polsku „Musimy już iść!”.

Oszołomieni, oczarowani Paulem i jego muzyką słu
chacze w sile blisko... 40 tysięcy opuszczali Stadion Naro
dowy. Chyba każdy miał wrażenie, że to jeden (o ile nie 
ten pierwszy i najważniejszy) z koncertów jego życia.
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ALEKSANDRA JANAS

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
część I

Nieśmiało o niej marzyłam.... Bo daleko, bo drogo, 
bo przecież tak niewielu tam jeździ... Ale to ziemia na
szego Pana, to miejsca gdzie się narodził, nauczał, cier
piał, to kraina, gdzie dokonało się dzieło odkupienia...

Zmobilizowałam się, pojechałam. Przeczuwałam, 
że to będzie ważna podróż, niezwykła, jedyna w swo
im rodzaju, inna niż wszystko, co dotąd przeżyłam. 
Uczucie uniesienia, ale i niedowierzania, radości i 
strachu, że coś stanie na przeszkodzie, towarzyszyło 
mi do ostatniej chwili. Klasyczny „reise fieber”, pew
nie tak, ale... do potęgi setnej! Może więc dlatego tak 
bardzo wszystko chłonęłam, tak często się wzrusza
łam, tak mocno czułam Jego bliskość....

Jerozolima jest piękna. Zupełnie inna niż europej
skie miasta, które zwiedzałam czy oglądałam na fil
mach, folderach, obrazkach. Starożytna, choć robiąca 

wrażenie nowej, generalnie dwudziestowieczna w więk
szości zabudowy, a przecież z miejscami sięgającymi 
czasów rzymskich, sprzed - i z czasów Chrystusa. I jak
że chrześcijańska, mimo, iż to kraj zamieszkany przez 
Żydów i Arabów (Palestyńczyków), którzy przez wie
ki panowali na tych ziemiach, budując meczety i na
rzucając wiarę w jedynego Boga-Allaha, dla których 
Jezus był tylko jednym z proroków. Dla nas to Zie
mia Święta i, mimo obecnej w niej dziś dominacji 
innych wyznań, pozostanie korzeniem chrześcijań
stwa i jego najstarszym konarem: katolicyzmem.

Wylądowaliśmy w Tel Awiwie 20 kwietnia w go
dzinach południowych. Zaraz potem rozszalała się 
burza; w strumieniach deszczu wsiadaliśmy do au
tokarów, które przewiozły nas do Jerozolimy. Ude
rzyła nas rozmaitość „krajobrazów” wzdłuż drogi:

Świątynia Pater Noster
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Ogród Oliwny i kościół Narodów (Bazylika Agonii)

gaje drzew oliwnych, pola dojrzałych zbóż i ścierni
ska (w kwietniu!), plantacje palm, ale i puste, ka
mienne przestrzenie pustyni... Inny świat.

Niejako z marszu podjechaliśmy na Górę Oliwną, 
jedno z czterech wzgórz, na których położona jest Jero
zolima, by napawać oczy widokiem miasta. Panorama 
rzeczywiście przepiękna, imponująca ponad dwuty
sięczną historią, z potężną, złotą kopułą meczetu Na 
Skale pośrodku, przypominającą, że przez większość 
minionych wieków Jerozolima należała do muzułma
nów, z wieżami kościołów i minaretów, z potężnymi 
okalającymi stare miasto murami i ogromnymi prze
strzeniami kamienistych cmentarzy w biblijnych doli
nach Cedronu i Gehenny. Zadziwiały surowością bieli i 
ascetyzmem kształtów - tylko kamienne nagrobki i zie
mia, jasna, rudawa; żadnych kwiatów czy zniczy.

Wiał, szarpiąc nasze peleryny, mocny wiatr, padał 
deszcz, który pokrywał łzy płynące z oczu. Więc jednak tu 
jestem - myślę o Tbbie, Jezu, przywołuję słowa Ewangelii 
i pamięć miejsc, które tak silnie wiążą się z T\voją Osobą.

Zeszliśmy nieco niżej, do Kościoła Pater Noster, 
gdzie na 160. tablicach w różnych językach, w tym po 
polsku i po... kaszubsku, znajduje się tekst modlitwy, 
której nauczył nas Jezus Chrystus. W sąsiedztwie (prze
szliśmy pieszo), na szczycie wzgórza miejsce, w którym 
Pan Jezus wzniósł się do nieba. Dziś stoi tu ośmiokąt
na kamienna budowla - maleńki meczet, w którym raz 
do roku w święto Wniebowstąpienia muzułmanie ze
zwalają Franciszkanom z Kustodii Ziemi Świętej spra
wować Mszę świętą. Niedaleko stąd znajduje się kapli
ca w kształcie łzy (Dominus Flevit), w miejscu, gdzie 
Jezus zapłakał nad Jerozolimą, z mozaiką przedstawia
jącą kurę z kurczętami, nawiązującymi do słów Pisma 
św. (Mt 23,37) i grota w ogrodzie Getsemani, a wokół 
drobne drzewka oliwek rozsiane na wzgórzu...

Zeszliśmy do Ogrodu Oliwnego, do drzew, które w tym 
miejscu rosły w czasach Jezusa. I choć te, mimo że o 
bardzo grubych pniach, pewnie Jego obecności nie pa
miętają (wielokrotnie szturmowano w tym miejscu Je
rozolimę) to wierzymy, że tu, wśród ich poprzedników, 
oblany krwawym potem modlił się przed męką nasz 
Zbawiciel. W pamięci pozostał ten skrawek Góry Oliw
nej, z ośmioma potężnymi jak na oliwki drzewami, ogro
dzony niewysokim płotem, zadbany i ukwiecony, z przy
garbionym pośrodku franciszkaninem, którego kaleczą
cym z przejęcia angielskim poprosiłam o „kawałeczek 
drzewa” oliwnego. W pierwszej chwili, zaskoczony nie
stosownością życzenia, machnął ręką, by zaraz potem 
podejść do tego grubego pnia i oderwać od konaru cał
kiem spory odrost. Włożyłam go do butelki po mineral
nej i z odrobiną wody przywiozłam do Polski. Trzyma 
się prosto, wciąż ma zielone listki.... Wiem, że nie wypu
ści korzeni i nie urośnie, ale mam przed oczami tę odro
binę „żywej” Jerozolimy i to z jakiego miejsca!

Tuż obok pięknie wkomponowany we wzgórze ko
ściół Agonii, zwany też Świątynią Narodów, gdyż wy
budowany został ze składek sześciu katolickich kra
jów na początku XX wieku. W owej Świątyni uczest
niczyliśmy w pierwszej na Ziemi Świętej Mszy św.

Pierwsza Msza św. w kościele Agonii

koncelebrowanej przez ośmiu księży, pod przewodnic
twem pielgrzymującego z nami ks. biskupa Krzyszto
fa Nitkiewicza i rektora Wyższego Seminarium Du
chownego w Sandomierzu ks. Jana Biedronia, który, 
z braku organisty, od ołtarza intonował swym pięk
nym barytonem wszystkie pieśni. Zapadły w serce sło
wa ks. Józefa o potrzebie wewnętrznej przemiany i 
fakt, że właśnie w tym miejscu, zaśpiewałam psalm. 
Boże, dla Ciebie, z wdzięcznością, z całego serca.

Po mszy pojechaliśmy na nocleg do Betlejem. Choć 
w przewodnikach piszą o 10 kilometrach odległości, 



praktycznie te miasta łączą się z sobą. Dzieli je wysoki 
na 8 metrów mur i posterunki wojskowe. Za każdym 
razem nasz kierowca był legitymowany, my milkliśmy 
w środku modlitwy czy piosenki, nie wolno też było fo
tografować. Ib już enklawa — Autonomia Palestyńska. 
Żołnierze w kamizelkach kuloodpornych, z karabinami 
i ostrą amunicją. Było to dziwne, może nawet straszne, 
ale jakoś się nie bałam. Przyzwyczailiśmy się do poko
ju... Hotel ogromny, pyszna kolacja i wygodne pokoje. 
Spaliśmy świetnie po całej dobie wrażeń, choć krótko, 
bo o 5.30 pobudka a o 7.00 wyjazd do Jerozolimy.

Drugi dzień pobytu rozpoczęliśmy od zwiedzania 
kościoła z symbolicznym grobem Maryi. Właściwie to 
głęboka grota, pełna prawosławnych ikon i obrazów,

Kościół Zaśnięcia Matki Bożej

lampionów i cieniutkich świec, przesycona kadzidłem 
i wschodnią obrzędowością. Piękna.

Popatrzyliśmy z góry na dolinę Cedronu (wciąż lał, 
momentami bardzo intensywny deszcz, więc nie mo
gliśmy tam zejść) i od świątyni Ecce Homo wyruszyli
śmy śladami naszego Pana na drogę krzyżową. Wą
skie uliczki Jerozolimy, mnogość podążających w obie 
strony ludzi, otwarte po obu stronach sklepiki i nawo
łujący (często całkiem poprawnym polskim językiem) 
sklepikarze i te symboliczne cyfry kolejnych stacji na 
murach - takie skromne, prawie niewidoczne... 
Wszystko to zadziwiało: to tędy szedłeś umęczony 
Jezu, w tym obojętnym tłumie zabieganych ludzi nio
słeś zbawienie światu, a i teraz te miejsca nie wszy
scy należycie szanują? Ludzie wiedzą ale... czy wierzą?

Przejmująca była ta droga - śliskie, mokre, ka
mienie, niemi świadkowie tamtego zdarzenia, na
sze „któryś za nas cierpiał rany” trochę niemrawe 
przez ten deszcz i rozłożone parasole. I myśli: „za 
mało Cię Kocham Jezu, wybacz!”

Ostatnie stacje odbywamy w podcieniach przed 
Bazyliką Grobu Pańskiego; mijamy się z wielką grupą 
głośnych Francuzów - modlą się, śpiewają. Wielki plac 
i mury świątyni wydają się zupełnie inne niż w telewi
zji. Wchodzimy w ciszy i skupieniu - doświadczamy 
świętości miejsca, ale i zaskoczenia... chaotycznością 
wnętrza, brakiem harmonii typowej dla katolickich 
kościołów. Przy wejściu Kamień Namaszczenia, nad 
nim mozaika Zdjęcie z krzyża, po lewej przejście do 
nawy głównej, z kaplicą mieszczącą Grób Pana Jezu
sa pośrodku. Kaplica ta wzniesiona została w 1808 
roku z kolorowego marmuru, jednak nieustanie palą
ce się tu świece nadały jej jednorodny ciemny kolor; z 
przodu bogato zdobiona, majestatyczna, (wzdłuż boków 
dziwne, żeliwne „szyny” wspierające), zwieńczona 
kopułą w kształcie walca. Nad nią wielka kopuła ba
zyliki z latarnią wpuszczającą nieco światła. Jest do
syć mroczno, bardzo tłoczno i... mimo świętości miej
sca gwarno. Stoimy przed wejściem do dwuczęściowej 
kaplicy Grobu ponad godzinę, starając się modlić na 
różańcu, skupić. Ja przede wszystkich chłonę atmosfe
rę tego miejsca, staram się jak najwięcej zapamiętać, 
uchwycić, także „okienkiem aparatu”, zatrzymać w 
sercu. Wchodzimy po kilka osób. Najpierw tzw. grota 
Anioła z centralnie usytuowanym ołtarzykiem, które
go mensa jest kamieniem, zatoczonym przy wejściu do 
grobu Jezusa, o którym wspominają Ewangelie. Potem 
wejście do właściwej groty grzebalnej, w której znajdu
je się wykuta w skale wnęka z kamienną płytą na któ
rej złożono ciało Zbawiciela po zdjęciu z krzyża. Wzru
szona przyklękam przy kamieniu w tym maleńkim

Bazylika Grobu Pańskiego

wnętrzu, dotykam, całuję, obejmując sercem tamten 
moment. Wznoszę oczy i widzę sylwetkę Tego, Który 
zwyciężył śmierć. „Przecież byłeś tu tylko przez chwi
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lę, Jezu - zmartwychwstałeś!!” Nie ma czasu na dłuższą 
refleksję - popędzają bo za nami tłumy.

Przechodzimy na Golgotę, też w obrębie świątyni, po 
kilkudziesięciu wąskich schodach, do kaplicy na piętrze, 
jakby na antresoli. Znów czekamy w skupieniu, mimo, iż 
bardzo je zakłóca rosyjski przewodnik opowiadający gło
śno swoim podopiecznym prawie całą Ewangelię. Nieste
ty, nie znają Nowego Tbstamentu. Pochylam głowę przy 
skale, przykrytej szklaną taflą w której stał krzyż; nad 
nią piękna kompozycja ołtarzową zwieńczona promieni
stym półkolem z Ukrzyżowanym na pierwszym planie i 
trzema, odzianymi w srebrne sukienki postaciami: Mat
ki, Ucznia, Marii Magdaleny... Dookoła świece, lampiony.

Zwiedzam pozostałą część Bazyliki (żałuję, że nie 
towarzyszą nam prawosławne śpiewy), wiele tu róż
nych kaplic, w tym maleńka kaplica Adama (stanowią
ca dolną część Golgoty) i miejsc upamiętniających, np.

Golgota w Bazylice Grobu Pańskiego

to, w którym stały trzy Marie. Naprzeciwko Grobu, w 
nawie głównej, należąca do mnichów prawosławnych, 
kaplica z ikonostasem i środkiem (tzw. pępkiem) świa
ta. Na ścianach bazyliki wiele obrazów, niektóre bar
dzo zniszczone, obudowanych szkłem fragmentów Gol
goty i... drzwi - dużych, małych, starych i nowszych. 
Za którymiś, obok bazyliki mieszkają Franciszkanie, 
zamykani w swym klasztorze co noc. Status quo okre
śla ich miejsce. Brak tu jednego gospodarza, to widać. 
W podziemiach zwiedzamy kryptę św. Heleny i miej
sce - cysternę - w której odnaleziono krzyż Jezusa. 
Jeszcze parę chwil na dziedzińcu (przestało wreszcie 
padać) by napatrzeć się na Bazylikę, zapamiętać. Choć 
czuje się tu wieki, widać, że walczono o to miejsce, 
przebudowywano, bo nie piękno architektury tu przy
ciąga. Właściwy kształt architektoniczny, rozkład ka
plic i historię bazyliki poznaję z... książek.

Bazylika została wybudowana przez cesarza Kon
stantyna I Wielkiego w IV wieku, jednak była wielo
krotnie niszczona i przebudowywana, stąd jej niejed
norodny charakter. A, że to święte miejsca dla wszyst
kich odłamów chrześcijaństwa, przez całe wieki trwa
ła walka pomiędzy nimi o opiekę nad tymi pamiątka
mi. Dopiero w 1959 roku podpisano między trzema 
wspólnotami religijnymi, umowę na temat niezbędnych 
remontów, choć i dziś dalsze by się przydały.

Przez bramę syjońską wzdłuż murów starego 
miasta, przechodzimy do Wieczernika i na taras wi
dokowy, potem do synagogi, pod którą wedle trady
cji judaistycznej, znajduje się grób Dawida. Na dzie
dzińcu „złoty” pomnik tego króla z harfą. W niedużej 
odległości, niewielki kościół Zaśnięcia Maryi w kształ
cie rotundy, z figurą Matki Bożej leżącej pośrodku. 
Dookoła słynne, cudowne, wizerunki maryjne - m.in. 
z Częstochowy i z Guadalupe.

Ulicami starej Jerozolimy, wzdłuż rzymskiej cargo, 
z wieloma zachowanymi kolumnami i licznymi fragmen
tami starożytnych murów i odkrywek archeologicznych, 
znajdujących się około 3 metrów poniżej obecnego pozio
mu ulicy, dochodzimy pod wzgórze świątynne i słynną 
Ścianę Płaczą jedyny zachowany do dziś fragment naj
większej i najważniejszej dla Żydów świątyni. Dostęp
na część podzielona jest na część męską (większą) i ko
biecą. Wśród wkładających w szczelinki karteczki z proś
bami kobiet, które modlą się całym ciałem - stąd wra
żenie kiwania, wiele umundurowanych „żołnierek” w 
ciemnozielonych marynarkach i tego samego koloru 
krótkich spódniczkach, z przewieszonymi przez ramię 
karabinami, bo dwuletnia zasadnicza służba wojskowa 
w Izraelu obejmuje i poborowe dziewczyny. Po modlitwie 
wszystkie wycofują się tyłem. Dla nas to trochę dziwne 
- taka otwarta przestrzeń, kiwanie i... już!

Kolejnym miejscem, które nawiedziliśmy jest sa
dzawka Betesdy, zwana Owczą. Tu odczytujemy kolej
ny fragment Ewangelii o uzdrowieniu paralityka 
(przez cały okres pielgrzymki w kolejnych miejscach 
przywołujemy słowa Pisma Świętego). To przepiękny, 
ukryty nieco „zaułek”, tchnący minionymi wiekami 
miasta, ze wspaniale zachowanymi fragmentami sta
rożytnych budowli i biblijną cysterną Potem przecho
dzimy na wieczorną koncelebrowaną jak zwykle, mszę 
świętą do pobliskiego kościoła św. Anny i Joachima, 
miejsca narodzin Maryi. Ten surowy, romański kościół, 
zbudowany przez Krzyżowców w XII wieku, właściwie 
zupełnie pozbawiony jest ozdób. Szczególnym miej
scem jest Grota Narodzenia NMP po jednej i figura 
Świętej Anny po drugiej stronie.
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Sadzawka Owcza (Betesdy)

Pełni przeżyć i wzruszeń wróciliśmy do hotelu w Betlejem.
Dzień trzeci rozpoczął się od zakupu pamiątek w 

pobliżu hotelu, w dość drogim, jak się potem okazało, 
sklepie. Nabywamy szczególnie dużo różańców z drze
wa oliwnego, którymi pragniemy obdarować rodzinę i 
przyjaciół oraz przepiękne krzyże jerozolimskie. 
Wszystkie pamiątki położone w Grocie Narodzenia in 
situ, mocą miejsca, zostaną poświęcone.

Przejeżdżamy w stronę kościoła Świętej Katarzyny 
Aleksandryjskiej na Mszę świętą. Zaraz potem przecho
dzimy do przylegającej prawie (wejścia dzieli mały dzie- 
dzińczyk) Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa i ustawia
my się w długiej kolejce wzdłuż nawy głównej do Groty 
Narodzenia. Ponieważ świątynią zawiadują mnisi grec
cy i ormiańscy, ołtarz główny to piękny ikonostas, w 
nawach bocznych ołtarze - właściwie obrazy w złoconych 
i srebrnych sukienkach - z wielką ilością lampionów, 
lampek oliwnych i świec. Bazylika jest wielka, puste 
przestrzenie między kolumnami pokrywa wysłużona 
posadzka, pod którą w części centralnej, około metra 
poniżej, widoczna jest „odkrywka” starożytnej mozaiki 
z czasu budowy pierwszej w tym miejscu świątyni. 
Wzdłuż bazyliki ciemne kolumny, o korynckich kapite
lach, bez śladów malowideł; na ścianach fragmenty za
chowanych bizantyjskich mozaik. Strop drewniany, 
nowy. Kiedy przed paru laty bazylice groziło zawalenie, 
a sprawujący opiekę na tym miejscem ojcowie różnych 
odłamów chrześcijańskich (prawosławni, katolicy i kop- 
towie) nie mogli się dogadać, konserwator Jerozolimy 
nakazał, pod groźbą przejęcia, dokonanie napraw (de 
facto wykonanie nowego stropu) i... udało się.

Do Groty Narodzenia prowadzi pięć schodów w dół 
z prawej nawy bocznej. Tb niewielkie wnętrze z gwiazdą 
cztemastoramienną w miejscu, gdzie miał stać żłóbek. 
Trzeba przyklęknąć, pochylić się, by ucałować „Jezuso

wy ślad”, położyć różańce. Wzruszenie zapiera dech, kie
dy kolejny raz doświadczamy namacalnie obecności 
Człowieka-Boga... Chwila modlitwy, właściwie wes
tchnienia i ponaglający głos mnicha. Parę dni później 
uczestniczymy we mszy św. o godz.6 rano odprawianej 
przy tzw. katolickim ołtarzu z mozaiką przedstawiającą 
Pokłon Trzech Króli, nieco z boku, w takiej niszy i wte
dy mamy czas i możliwość, by dokładnie się rozejrzeć, 
porobić zdjęcia i pomodlić. W bazylice jest niewiele osób, 
ale do Groty Narodzenia juz tak wczesnym rankiem 
ustawia się kolejka. I tak jest przez cały rok...

Jest to jedna z najważniejszych i najstarszych bazy
lik chrześcijańskich. Zbudował ją cesarz Konstantyn 
Wielki, na prośbę matki św. Heleny, w pierwszej połowie 
IV wieku (konsekracja w 331 roku). W VI wieku, po 
zniszczeniach, jakich dokonali powstańcy samarytańscy,

Świątynia zaparcia się Piotra (In Calicantu)

przebudowy dokonał cesarz Justynian Wielki i to jemu 
świątynia zawdzięcza swój obecny kształt architektonicz
ny. Szczęśliwym trafem uniknęła zburzenia podczas na
jazdu perskiego w VII wieku, a także najazdu i panowa
nia sułtana Saladyna w XII wieku.

W godzinach południowych podjeżdżamy do Gro
ty Mlecznej, w której wedle tradycji miała zatrzymać 
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się Święta Rodzina, w drodze do Egiptu, uciekając 
przed siepaczami Heroda. Tb piękne miejsce (auten
tycznie wielokomorowa grota) z wizerunkami Matki 
Bożej karmiącej i kaplicą wieczystej adoracji, gdzie

Grota Mleczna w Betlejem

wymodlane są prośby do Matki Bożej o potomstwo. 
Wiele osób kupuje „cudowny” proszek dla potencjalnych 
matek i wkłada karteczki z ofiarą do puszek.

Następnie przyjeżdżamy do Karmelu w Betlejem, 
gdzie poznajemy sylwetkę świętej Mariam, Małej 
Arabki, jak jest nazywana, oglądamy o niej wzrusza
jący film i zwiedzamy maleńkie muzeum. Chwilę póź
niej modlimy się na Polu Garncarza, w kaplicy na
wiązującej kształtem do beduińskiego namiotu, zwie
dzamy kamienną cysternę i podziwiamy widok Be
tlejem z tarasu widokowego. Potem zwiedzamy wy
kopaliska z IV wieku na Polu Pasterzy i przejeżdża
my do Jerozolimy, do Kościoła Piotra in Galicantu 
(inaczej Piania Koguta lub Zaparcia się Piotra). To 
kolejna, dwupoziomowa, piękna realizacja Barluzzie- 
go z początku XX wieku, zbudowana na ruinach, w 
których zachowały się schody z I wieku, po których 
mógł chodzić nasz Zbawiciel. Obok starożytna cyster
na na wodę oraz makieta ukazująca Jerozolimę z 
czasów Bizancjum, a po drugiej stronie kościoła spi
żowy pomnik przedstawiający Piotra z trzema osoba
mi wskazującymi go jako ucznia Chrystusa w noc 
pojmania, wobec których trzykrotnie zaparł się Jezu
sa, a potem gorzko zapłakał. I znów przepiękny wi
dok na Jerozolimę z czwartego jej wzgórza. Na noc
leg wracamy do tego samego hotelu w Betlejem.

Czwartego dnia, po wczesnym i jak zwykle pysz
nym śniadaniu, wyruszamy w daleką drogę na wschod
nie krańce Izraela. Zatrzymujemy się w Cezarei Nad
morskiej, podziwiając ruiny starożytnych akweduktów, 

gdzie robimy zdjęcia, moczymy nogi w spienionych fa
lach Morza Śródziemnego (wciąż jest dość chłodno i 
wietrzno) i zbieramy prześliczne muszelki. Pierwszy 
postój w Hajfie to biblijna Góra Karmel, skąd swe po
czątki biorą 00. Karmelici (mający tu swój klasztor), 
wywodzący swe zgromadzenie od proroka Eliasza. Mo
dlimy się w kościele Stella Maris (Gwiazda Morza) z 
wizerunkiem słynnej Matki Bożej Szkaplerznej w ołta
rzu głównym, umiejscowionym nad grotą Eliasza. Tb 
piękne wnętrze wypełniają liczne polichromie ścienne, 
z początków XX wieku, bardzo kolorowe i realistyczne.

Potem, już w pełnym słońcu, podziwiamy tarasy 
ogrodów Bahai (dziwnej, sztucznej „religii” mającej 
połączyć wszystkie wyznania monoteistyczne) i podzi
wiamy przepiękną panoramę Hajfy, miasta nad jezio
rem Genezaret, a następnie przejeżdżamy do Naza
retu, do Bazyliki Zwiastowania. Ta świątynia również 
została zaprojektowana przez Barluzziego, jest impo
nująca, wielka, urzeka strzelistością wież i ciekawy
mi rozwiązaniami architektonicznymi. Wokół kościo
ła kilkadziesiąt wizerunków Matki Bożej, w tym pol
ska - Kozielska. Spotykamy księdza Mirka, który 
opowiada nam o roli Józefa w życiu Jezusa, zachęca
jąc, by przenosić te relacje na każdego ojca i syna, do 
wychowania w miłości i szacunku do pracy. Ogląda
my fragmenty zachowanego domostwa św. Józefa 
oraz pierwsze baptysterium. cdn.

Stella Maris na Górze Karmel



ALEKSANDRA JANAS Wystawa w MHMT

SYMBOLE I NATURA

4 lipca w naszym Muzeum odbył się wernisaż wy
stawy malarstwa Teresy Gibczyńskiej „Symbole i na
tura”. Zaprezentowane obrazy cieszyły oko różnorodno
ścią, pięknem i były ciekawe, szczególnie kolaże, tak jak 
ich autorka, nietuzinkowa artystka o...ogromnym do
robku naukowym i to nie z dziedziny sztuki.

Teresa Gibczyńska urodziła się w Tarnobrze
gu w 1930 roku. Po maturze w tutejszym liceum w 
1950 roku wyjechała na studia do Krakowa. Mimo 
ujawniającego się talentu plastycznego nie dane jej 
było studiować na ASP. Podjęła studia na Wydziale 
Komunikacji AGH a potem na Wydziale Mechanicz
nym Politechniki Krakowskiej, gdzie w latach 1962- 
1986 była pracownikiem naukowym, uzyskując w 
1968 roku stopień doktora, a następnie doktora ha
bilitowanego (1980 r.). Od 1986 r. była wykładowcą 
na Politechnice Rzeszowskiej, ostatnio na stanowi
sku profesora na Wydziale Budownictwa i Inżynie
rii Środowiska. Posiada znaczący dorobek naukowy 
z zakresu optymalizacji konstrukcji cienkościen
nych oraz metod obliczania zespołów maszynowych, 

który ukazał się w 95 publikacjach naukowych kra
jowych i zagranicznych, dwóch monografiach i 
książce na temat łożysk tocznych wielkogabaryto
wych. Ponadto do jej dokonań należy zaliczyć sze
reg opracowań dydaktycznych oraz niepublikowa
nych opracowań przeznaczonych do zastosowania w 
przemyśle. Od 2002 r. na emeryturze.

Rysunkiem i malarstwem Teresa Gibczyńska 
zajmowała się we wczesnej młodości, później inten
sywna praca naukowa i obowiązki rodzinne nie po
zwalały na malowanie, natomiast rysunek towarzy
szył jej zawsze. Do malarstwa wróciła dopiero w 
1998 r. Maluje pastelami, akwarelami, akrylem i 
tworzy kolaże. Obrazy cechuje wielotematyczność, 
wspólną jednak ich cechąjest otaczający świat i życie 
w najogólniejszym znaczeniu. W większości prac 
przedstawia je symbolicznie, w syntetycznej formie 
przetworzonej w jej bogatej wyobraźni. Nie mając 
wykształcenia artystycznego znakomicie operuje 
kreską plamą i kolorem. Tworzy przepiękne obra
zy, a malowanie jest jej wielką pasją. Obrazy Teresy 
Gibczyńskiej pokazane były na 9 wystawach indy
widualnych (ta jest 10, jubileuszowa) i 26 zbioro
wych, przede wszystkim w Krakowie, m.in. w Towa
rzystwie Sztuk Pięknych, Galerii GIL, NCK, a tak
że w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej.

Pisze także wiersze - refleksyjne, satyryczne, 
fraszki - podpatrując zdarzenia, ludzi, przyrodę, w 
których nie brak życzliwości, ciepła, ale i ironii wo
bec naszych słabości i przywar.



ALEKSANDRA JANAS Polskie Piękne Madonny

MATKA BOŻA BERDYCZOWSKA

To słynne niegdyś miejsce kultu maryjnego na 
wschodnich Kresach dawnej Rzeczypospolitej, 
mieszkańcy Ukrainy do dziś nazywają „kriepast”- 
czyli twierdza. Od strony rzeki Gniłopiaty sanktu- 
aryjny kompleks wciąż prezentuje się jak trudna do 
zdobycia forteca dominująca nad miastem. W cza
sach budowy kompleksu klasztornego w swoich za
łożeniach miało pełnić taką podwójna rolę. Przez 
wschodnie tereny Rzeczypospolitej przez całe wie
ki przewalały się obce armie i wybuchały bunty; 
opór na dłuższy okres czasu mógł stawić tylko taki 
ośrodek kultu, który dysponował umocnieniami i 
silną załogą. Ostatni raz opór Moskalom próbowa
li dać w jej murach, niestety bezskutecznie, konfe
deraci barscy w 1768 roku. Od tego czasu twierdze 
i warownie całkowicie utraciły militarne znaczenie, 
przede wszystkim ze względu na nowoczesne tech
niki wojskowe. Miejsce to pozostało jednak nadal 
twierdzą ducha, swoistą twierdzą Maryi. Jej orę
dzie dalej płynie z niej na Środkową i Wschodnią 
Ukrainę przyczyniając się do odrodzenia na tych te
renach Kościoła rzymskokatolickiego.

Głównym fundatorem berdyczowskiego Sank
tuarium był Janusz Tyszkiewicz wojewoda ruski. 
Po bitwie z Tatarami dostał się do niewoli. Pewnej 
nocy, we śnie ujrzał zakonników modlących się o 
jego uwolnienie. Gdy niespodziewanie to się stało, 
postanowił jako wotum ufundować w Berdyczowie 
kościół i klasztor a także sprowadził do miasta kar
melitów. Wybór tego zakonu nie był przypadkowy, 
bowiem, będąc kiedyś na mszy św. w Lublinie, za
uważył ze zdumieniem, że zakonnicy w tym koście
le, mieli takie same habity, jak mnisi, którzy mo
dlili się o jego uwolnienie we śnie. Uznał to za cu
downy znak i poprosił karmelitów, by wzięli pod 
swoją opiekę kościół, który zamierzał ufundować.

Kompleks sanktuaryjny w swoim ogólnym za
rysie był gotowy w 1642 r. a jego fundator ofiaro
wał dla świątyni kopię słynnej Matki Bożej Śnie
żnej przywiezioną z Rzymu, a czczoną od lat w jego 
rodzinie i słynącą od dawna w Toskanii. Sława ob
razu szybko rozeszła się po Ukrainie, na skutek

Matka Boska Berdyczowska

wielu nadzwyczajnych łask i cudów, jakich dozna
wali wierni. Do Berdyczowa zaczęły ściągać z oko
licy piesze pielgrzymki. Niestety, dalszy rozwój kul
tu berdyczowskiej ikony uniemożliwiła rebelia Boh
dana Chmielnickiego i czas zamętu, na terenach 
całej zachodniej Ukrainy. Cudowny obraz, wyjęty z 
ołtarza, przez siedemdziesiąt lat był przechowywa
ny we Lwowie i w Lublinie, a zespół klasztorny i 
cała forteca zrujnowana po wojnach kozackich, po
woli powracała do dawnej świetności. W latach 
1739-1743 przeprowadzono wzmocnienia i uzupeł
nienia fortyfikacji, które uzbrojono w 60 armat.

W tym czasie kult maryjny w Berdyczowie od
rodził się w pełni. Ponownie zaczęły ściągać do nie-
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go pielgrzymki, ludzie doznawali szczególnych łask 
i cudów. Sanktuarium stało się na tyle słynne, że pa
pież Benedykt XIV przychylił się do prośby zakon
ników i mecenasów, i przesłał złote korony papieskie 
by ukoronować berdyczowski wizerunek. Ceremonii 
dokonał biskup kijowski Kajetan Sołtyk 16 lipca 
1756 w obecności rzeszy wiernych. Od tego czasu 
datuje się jeszcze większy napływ pielgrzymów i 
dalszy rozwój sanktuarium. Jego gospodarze, 
00. Karmelici, zaczęli prowadzić szeroką działalność 
społeczną oświatową wydawniczą i dobroczynną. 
Dzięki temu miejsce to stało się znaczącym ośrod
kiem nie tylko religijnym, ale także podtrzymującym 
i pielęgnującym polskość. O patriotycznej atmosfe
rze berdyczowskiego klasztoru świadczy fakt, że w 
jego murach wzrastał karmelita o. Marek Jandoło- 
wicz - duchowy przywódca Konfederacji Barskiej.

Patriotyczną legendę Berdyczowa wzmocnił 
też Kazimierz Pułaski, broniąc się w sanktuarium 
z konfederatami przed wojskami carskimi. Prze
trwał w nim 17 dni oblężenia, trzykrotnie odpiera
jąc szturmy generalne - co odnotowano w kroni
kach klasztornych. Pułaski - kiedy walki ustawa
ły: upadając na twarz przed cudownym obrazem ze 
łzami opieki Matki Bożej upraszał. I znów następ
ne nieszczęście nawiedziło sanktuarium: w 1820 
roku korony z obrazu zostały skradzione; nowe po 
wielu latach i staraniach przesłał papież Pius IX i 
powtórna koronacja odbyła się 6 czerwca 1856 
roku, czyli w sto lat po pierwszej. Dokonał jej bi
skup łucko-żytomierski Kasper Bobrowski.

W ramach represji po Powstaniu Styczniowym 
w 1866 r. władze carskie zlikwidowały klasztor, 
przekazując jego budynki instytucjom rządowym. 
Zakonnikom pozostawiono tylko świątynię, zezwa
lając na prowadzenie duszpasterstwa parafialnego.

Ostatecznie kres działalności sanktuarium w 
XX w. położyła rewolucja bolszewicka 1917 roku. 
Po śmierci ostatniego karmelity w 1926 r., którym 
był o. Terezjusz Sztabryn, kościół i reszta komplek
su klasztornego zostały odebrane wiernym. W gór
nej części władze sowieckie urządziły muzeum i 
kino, a w dolnej salę gimnastyczną. Cudowny ob
raz pozostawiono jako artystyczny zabytek. Nieste
ty, w 1941 r. tuż przed wkroczeniem do Berdyczo
wa Niemców, sanktuarium zostało podpalone, a 
wcześniej prawdopodobnie obrabowane przez od
działy sowieckie. Z górnego kościoła pozostały tyl
ko gołe, wypalone mury i trupy pomordowanych 
przez NKWD ludzi, ukryte w jego podziemiach.

Klasztor Karmelitów Bosych w Berdyczowie

Wtedy ten pierwszy, cudowny obraz zaginął. Dol
ny kościół, choć sprofanowany, ocalał.

W latach 1970-1980 władze Berdyczowa odbu
dowały sklepienia i dach kościoła, zabezpieczając 
przed niszczeniem i umieszczając tu szkołę mu
zyczną. W 1991 roku, czyli po pieriestrojce, powró
cili na to miejsce karmelici bosi, dobudowując do 
kościoła niewielki klasztorek. 19 lipca 1997 roku 
biskup kijowsko-żytomierski Jan Purwiński dokonał 
intronizacji nowego obrazu, który wcześniej poświę
cił Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski. 
Trzecia koronacja obrazu odbyła się 16 lipca 1998 
roku, a w październiku 2011 roku sanktuarium 
Matki Bożej Berdyczowskiej zostało ogłoszone ogól- 
noukraińskim sanktuarium narodowym, natomiast 
niecały rok później, 9 czerwca 2012 roku, po 20 la
tach odbudowy, odbyła się ponowna konsekracja 
górnego kościoła sanktuarium, w którym znajduje 
się wizerunek Matki Bożej Berdyczowskiej.

Jest to, jak wspomniałam powyżej, obraz w 
typie Matki Bożej Śnieżnej: Madonna po lewej stro
nie trzyma Dzieciątko błogosławiące światu. W 
większości wizerunków obraz „ubrany” jest w 
srebrne sukienki przesłaniające Święte Osoby, a 
ich spojrzenia skierowane są bądź w stronę patrzą
cego, bądź w bok.

W klasztorze, otoczonym dawnymi murami i 
redutami, mieściła się szkoła, do której uczęszczał 
pisarz Józef Konrad Korzeniowski. Niedawno otwo
rzono w niej Muzeum „Conrada”.

Cudownego Obrazu Matki Bożej Berdyczow
skiej nie udało się, niestety, odnaleźć.
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BEATA KOTASIAK-WÓJCIK

JAN SZCZEPANIK - POLSKI EDISON
część 2

W 1897 r. Szczepanik opatentował w Brytyj
skim Urzędzie Patentowym, aparat do reproduko
wania obrazów na odległość za pośrednictwem elek
tryczności, który nazwał telektroskopem. W roku 
następnym opatentował ten wynalazek w Stanach 
Zjednoczonych. Wraz z obrazem w „naturalnych 
barwach”, opracował także przekazywanie dźwię
ku. W naszym kraju urządzenie to było znane jako 
dalekowidz. Pierwsze próby przekazywania obra
zów na odległość sięgają połowy XIX wieku, kiedy 
to Anglik Bakewell opracował urządzenie pod 
nazwą kreślący telegraf, w 1875 roku Amerykanin 
George Carey ogłosił pomysł naśladowania oka 
ludzkiego, w 1884 r. Paul Nipkow opatentował tzw. 
tarczę Nipkowa, ponadto wielu wynalazców poszu
kiwało rozwiązań tego problemu. Różnica pomiędzy 
wynalazkiem Szczepanika a innych polegała na 
sposobie rozkładania obrazów na punkty elemen
tarne. Pomysł przekazywania obrazu na odległość 
przyniósł Szczepanikowi przydomek „polski Edi
son”. Szwajcarski dziennik „National Zeitung in 
Base” po latach napisał: przez wynalazek Szczepa
nika zrobiono tak wielki krok naprzód, że można 
przez to problem kinematografii kolorowej uważać 
za rozwiązany i spodziewać się, że obraz czarno-bia
ły wkrótce ustąpi miejsca kolorowemu. Barwy - zie
leń drzew, czerwień kwiatów, błękit nieba występują 
subtelniej, pełniej i bardziej różnorodnie niż w ręcz
nie kolorowanych filmach, jakie mamy z przeglądu 
mody i podróży Pathe. Jednym słowem, tanie efek
ty świetlne w guście tych, które oglądamy na licz
nych i bardzo kolorowych pocztówkach, ustępują 
miejsca barwom ściśle odpowiadającym naturze, 
barwom kradzionym przyrodzie.

W 1955 roku amerykański historyk telewizji, 
Albert Abramson, umieścił Szczepanika na trzecim 
miejscu wśród wynalazców telewizji XIX wieku. 
Pierwsza transmisja telewizyjna odbyła się, praw
dopodobnie, w 1928 roku z Londynu do Nowego Jor
ku. Stałe programy telewizyjne miały miejsce już w 
1936 roku w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach 
Zjednoczonych. W Polsce, pierwsza transmisja sy

gnału telewizyjnego miała miejsce w 1931 r. i prze
prowadziła ją rozgłośnia Polskiego Radia w Katowi
cach. W 1936 roku na warszawskim wieżowcu Pru- 
dential zbudowano nadajnik, a w 1937 roku rozpo
częła działalność eksperymentalna stacja telewizyj
na. Pokaz próbnej telewizji odbył się 26 sierpnia 
1939 roku w Warszawie, z udziałem Mieczysława 
Fogga. Pierwszym filmem wyemitowanym przez 
przedwojenną próbną telewizję polską była „Barba
ra Radziwiłłówna”. Po wojnie pierwszy program te
lewizyjny zaczęto nadawać 1 maja 1956 roku.

Nad zagadnieniem fotografii barwnej Szczepa
nik pracował około 20 lat zajmując się nią przy oka
zji pracy nad wynalazkami tkactwa. Fotografia 
barwna była procesem złożonym i trudnym do wy
konania. Wielu naukowców pracowało nad nią 
m.in. Gabriel Lippmann profesor uniwersytetu pa
ryskiego i późniejszy laureat nagrody Nobla praco
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wał nad metodą interferencyjną. Sprawą zasadniczą 
w fotografii trójbarwnej jest teoria stwierdzająca, że 
siatkówka oka zawiera trojakiego rodzaju włókna 
nerwowe, i że promienie świetlne, na nią działąjące 
wywołują w zakończeniach nerwowych bodźce odpo
wiadające trzem barwom zasadniczym: czerwonopo- 
marańczowej, zielonej i niebieskofioletowej. Bodźce 
te przeniesione do mózgu są tam odpowiednio syn
tetyzowane, i połączenie tych trzech barw powodu
je widzenie kolorów, dlatego aby wykonać fotogra
fię trójbarwną należy zrobić trzy identyczne fotogra
fie, każdą w innej barwie, które połączone razem 
stworzą fotografię kolorową. Wykonanie aparatu, 
który robiłby takie identyczne trzy fotografie było 
skomplikowane jednak Szczepanik skonstruował 
taki właśnie aparat. Opatentował go w roku 1898 
w austriackim urzędzie patentowym. W obiektywie 
tego aparatu stożek promieni świetlnych został po
dzielony za pomocą układu soczewek i trzech zwier
ciadeł na trzy części. W ten sposób można było ro
bić trzy jednakowe obrazy na trzech kliszach bar- 
woczułych. Zdjęcia te skopiowane na płytach szkla
nych lub błonach, mogły być wyświetlane w bar
wach na ekranie przy użyciu aparatu do wyświetla
nia zdjęć czarno-białych. Jednak nie umiano wyko
nywać barwnych odbitek. Szczepanik przez lata 
żmudnej pracy ulepszał dotychczasowe osiągnięcia 
dotyczące sposobu kopiowania barwnych diapozyty
wów i papierów do odbitek barwnych. Zgodnie z jego 
recepturą szwajcarska firma J.K. Smith w Zurychu 
produkowała papier pod nazwą „Uttopapier”.

W czasach Szczepanika kino było bardzo po
pularne. Filmy były „nieme”, a podkład dźwięko
wy był wykonywany przez tzw. tapera, czyli pia
nistę, który żywą muzyką budował akcję filmu.

Prezentacja kamizelki kuloodpornej, Jana Szczepanika 
(stoi pierwszy z prawej)

Czasem była to orkiestra lub też emitowano mu
zykę z płyt. Wielu naukowców próbowało zapisać 
dźwięk do filmu na taśmie filmowej w postaci tzw. 
ścieżki dźwiękowej. Prace nad tym problemem 
podjął także Szczepanik. Przede wszystkim zlikwi
dował problem braku synchronizacji pomiędzy ob
razem a dźwiękiem. Skonstruował urządzenie do 
wolnego od bezwładności, fotograficznego zapisywa
nia dźwięku i aparat reprodukcyjny, zgłoszone do 
opatentowania w 1914 roku.

Wynalazca pracował także nad filmem barw
nym. Wcześniejsze prace nad fotografią barwną 
były bardzo pomocne przy nowym wynalazku. 
Skonstruował kamerę do praktycznej produkcji fil
mu barwnego. Zastosował raster, który umieszczo
ny pomiędzy obiektywem aparatu a płytą światło
czułą lub filmem, rozdzielał obraz przedmiotu na 
elementy równe ilościom punktów rastra. Każdy z 
jasnych punktów rastra działa tak jak mały apa
rat fotograficzny. W 1928 roku w Ameryce i Wiel
kiej Brytanii został opatentowany małoobrazkowy 
film barwny według metody Szczepanika. Firma 
Kodak zaczęła sprzedawać film barwny „Kodaco- 
lor” produkowany według metody Szczepanika. Z 
kolei niemiecka firma „Agfa” w 1932 roku ulepszy
ła projekt aparatu Szczepanika i wyprodukowała 
własne aparaty „Agfacolor”. Tak więc każdy apa
rat fotograficzny na taśmie 16 lub 8 milimetrów 
zbudowany jest na podstawie pomysłu opracowa
nego przez „polskiego Edisona”.

Pierwszy, próbny kolorowy film naukowy to 
relacja z operacji chirurgicznej. Krew i widok wnę
trza jamy brzusznej doprowadzał widzów do 
omdleń. Kolejnym kolorowym filmem Szczepanika 
były plenery Alp Szwajcarskich. Celem tego filmu 
było pokazanie seledynowego lodowca podświetla
nego przez słońce. Uważano, że wierne oddanie 
tego odcienia jest bardzo trudne.

Wynalazki filmowe Szczepanika były kosztow
ne w eksploatacji, kina musiały przebudowywać 
sale i zmieniać aparaturę. Dużo tańszy był amery
kański system Technicolor, z którym konkurował 
wynalazca. Ponadto bardziej popularny stawał się 
film dźwiękowy niż film barwny.

Oprócz prac badawczych i doświadczalnych 
nad wyżej wymienionymi wynalazkami Szczepa
nik pracował nad mniejszymi projektami, niejako 
„przy okazji”. Do najważniejszych należy pancerz 
kuloochronny, chroniący przed zamachami, które 
na przełomie XIX i XX wieku stały się formą pro-
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testów różnych organizacji. Znane były kamizelki 
ochronne i pancerze, jednak chodziło o to, aby pan
cerz chroniący był wykonany z miękkiej tkaniny, 
niezbyt grubej, aby można było go założyć pod 
ubranie. Kiedy w 1901 roku zginął z rąk zama
chowca prezydent Stanów Zjednoczonych McKin- 
ley wówczas Szczepanik na poważnie zajął się tym 
problemem. Wynalazca stworzył materiał utkany 
z wielu warstw, bardzo miękki, grubości około 1 
cm, który zatrzymywał kule przeszywające go na
wet z bliskiej odległości. Kule przeszywające go za- 
plątywały się we włókna, stopniowo tracąc impet. 
Nazwisko Szczepanika obiegło świat, po tym jak 
w 1902 roku jego tkanina uchroniła przed śmier
cią króla Hiszpanii Alfonsa XII. Pojazd króla był 
obity kuloodpornym materiałem, dzięki czemu 
jego ściany nie zostały przebite. Szczepanik został 
odznaczony wysokim orderem hiszpańskim Izabeli 
Katolickiej. Materiał ten zamówił także car Rosji 
Mikołaj II, który chciał odznaczyć Szczepanika Or
derem Św. Anny, jednakże Szczepanik nie przyjął 
go z powodów patriotycznych, przyjął tylko złoty 
zegarek. Z tkaniny tej budowano specjalne osłony 
do karet z podkładem z cienkiej blachy. Odbijały 
nawet 8 mm kule karabinowe Mannlichera, które 
to przebijają blachę stalową o grubości 12 mm z 
odległości 100 metrów.

Do drobniejszych wynalazków Szczepanika 
zaliczyć należy caloridul, czyli urządzenie do samo
czynnego regulowania ciągu kominowego w pale
niskach kotłowych. Został on opatentowany w 1901 
roku w brytyjskim i niemieckim urzędzie patento
wym. Urządzenie to zamykało lub otwierało zasu
wę kominową, uruchamianą otwarciem lub za
mknięciem drzwi paleniska, w efekcie swego dzia
łania przynosiło nawet 20% oszczędności w zuży
ciu węgla w kotłach parowych.

Fotosculptor to urządzenie do rzeźbienia z 
możliwością kontroli optycznej. Szczepanik zasto
sował w nim system luster, który nanosił na sie
bie obraz kopiowanej rzeźby i jej wzoru. Model i 
kopia były tak ustawione, że rzeźbiarz mógł cały 
czas kontrolować obraz i na kopii nanosić odpo
wiednie poprawki. Podobno jeden egzemplarz tego 
urządzenia został podarowany cesarzowi Francisz
kowi Józefowi I, od którego Szczepanik otrzymał w 
darze parę pistoletów.

Szczepanik interesował się także telegrafem 
bez drutu. W 1903 roku opatentował układ elek
tryczny do urządzeń słaboprądowych opartych na 

zasadzie tak zwanego mostka Wheatstone'a. Cho
dziło w nim o pomiar oporu elektrycznego w tele
grafii i telefonii, co miało szczególne znaczenie w 
realizacji telegrafu bez drutu.

Zainteresowania J. Szczepanika obejmowały 
także aeronautykę. W jego notatkach znalazły się 
informacje dotyczące także urządzeń typu lotnicze
go, jednak nie opatetował w tej dziedzinie żadnego 
urządzenia. Pisał natomiast o budowie sterowca, ae
roplanu i samolotu o ruchomych skrzydłach. Jesz
cze przed wynalazkiem Ferdinanda von Zeppehna 
snuł plany budowy wielkich sterowców. Miały one 
mieć około 300 metrów długości, 60 metrów szero
kości i szybkość minimalną 18 metrów na sekundę, 
a moc silnika co najmniej 3800 koni mechanicznych. 
Był także konsultantem powieści Ludwika Szcze
pańskiego pt. Król powietrza wydanej w Krakowie 
w 1909 roku. W powieści tej bohater - Jan Silnicki - 
buduje aeromobil, czyli rodzaj helikoptera, startu
jącego pionowo za pomocą dwu kół, skonstruowa
nych wiatrakowo, poruszających się w linii horyzon
talnej za pomocą śrub powietrznych.

W latach pierwszej wojny światowej, przeby
wając w Berlinie, na pewnym spotkaniu rozmowa 
zeszła na temat kształtu łodzi podwodnej. Szcze
panik poddał pomysł jak osiągnąć najlepszy, opły
wowy kształt takiej łodzi. Zaproponował aby za 
statkiem na sznurze ciągnąć głowę cukru lub soli. 
Wówczas opływająca woda będzie rozpuszczać tę 
głowę w miejscach gdzie znajduje się największe 
tarcie do tego stopnia, aż rozpuszczalność głowy 
będzie jednakowa na całej powierzchni, wówczas 
osiągnie ona pożądany kształt.

W latach dwudziestych Jan Szczepanik cięż
ko zachorował. W marcu 1926 roku przebywał w 
Berlinie. Czując zbliżający się kres za wszelką cenę 
chciał wrócić do Tarnowa, miasta, z którym był 
przez większość swego życia związany. Po powro
cie zmarł następnego dnia - 18 kwietnia 1926 roku. 
Został pochowany w grobowcu rodziny żony - Dzi
kowskich na cmentarzu Starym w Tarnowie. Jego 
prace twórcze kontynuowali synowie Bogdan i Zbi
gniew na Politechnice Lwowskiej, a następnie prze
nieśli się do Warszawy i tam cały dorobek twórczy 
Szczepanika niestety przepadł. W Powstaniu War
szawskim archiwum ojca podpalił syn Zbigniew, na 
rozkaz hitlerowca, pod groźbą rozstrzelania.

Szczepanik dał światowej nauce ogrom myśli 
technicznej, jednak jego imię nie jest tak znane jak 
np. nazwisko Edisona.
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ANDRZEJ BIERNAT

KRZYŻ PRZY DAWNEJ DRODZE
MIECHOCIŃSKIEJ

Kapliczki i krzyże przydrożne od wieków są ele
mentem przestrzeni sakralnej poza kościołem, które 
wpływają na rytm życia codziennego, religijność i sza
cunek do spraw ostatecznych. Stare, zapomniane pa
miątki dziejów ulegające zniszczeniu, zastępowane są 
często nowymi. W przeszłości nie były wznoszone przy
padkowo - często były świadkami ważnych wydarzeń, 
przeżyć, tego co bezpowrotnie minęło. Naszym obowiąz
kiem jest utrwalenie chociażby cząstki tego, co jest za
pisane w przekazie i pamięci przodków.

Historię krzyża przydrożnego na osiedlu Mo- 
krzyszów, przy dawnej drodze miechocińskiej na 
rozwidleniu dróg polnych w obszarze ziemskim 
zwanym Glinkami, najlepiej oddaje Michał Garboś 
z Mokrzyszowa w swoim rękopisie pt. Broszulka Mi
chała Garbosia: W Mokrzyszowie na polach przy po
lnej drodze krzyżowej ustawiony jest od dawnych 
czasów krzyż (wiele już starych krzyż pogniło, w ich 
miejsce ustawiono nowe) otoczony czterema lipami. 
Miejscowość „Glinki” - tą drogą z Mokrzyszowa wy
prowadzali ludzi zmarłych, większość łudzi odpro
wadzała pod ten krzyż, odbywały się tu modlitwy za 

zmarłych i ceremo
nie religijne. Droga 
ta była polna, pro
wadziła do Dziko
wa i Miechocina. 
W parafii miecho
cińskiej, odbywały 
się obrzędy kościel
ne i stąd na wiecz
ny odpoczynek. Do
piero budowa kolei 
w roku 1882 prze
rwała tę drogę, do
piero utworzyli no
wą drogę (obecną 
teraz) przez Tarno
brzeg.

Droga mie- 
chocińska służyła 
też jako drugi dojazd do tartaku parowego, które
go właścicielem w roku 1885 była spółka berlińska 
Franek i synowie”. Następnie ów tartak zakupił hr.
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Tarnowski i około 1910 roku przeniósł go do Budy 
Stalowskiej.

We wspomnianej wyżej broszulce czytamy da
lej: Druga droga wjazdowa dla wywozu tarcicy, znaj
dowała się naprzeciw krzyża stojącego po drugiej 
stronie drogi, krzyż ten ufundowali robotnicy tarta
ku w roku 1901, na pamiątkę ku chwale Bożej. Na 
krzyżu znajduje się cała męka Pana Jezusa.

Krzyż, który już w roku 1878 widniał na ma
pie, został w 1901 roku wymieniony przez pracow
ników tartaku, o czym świadczy pozostała figura 
Chrystusa ukrzyżowanego i dolny fragment belki 
krzyża w kapliczce mokrzyszowskiej z 1752 r. z na
pisem: Panu Bogu na Chwałę postawili robotnicy 
tartaku Mokrzyszowa R.P.1901.

W latach osiemdziesiątych krzyż uległ znisz
czeniu. Zastąpiono go nowym krzyżem metalowym. 
Informuje nas o tym napis na postumencie beto
nowym, gdzie zawarta jest również data dokona
nej zamiany- 12.VI. 1982 r.

W kronice parafialnej Mokrzyszowa ówcze
śnie pisanej przez proboszcza ks. Józefa Dziadosza 
czytamy: 18.07.1982 r. poświęcono nowy krzyż, któ
ry w miejsce starego postawili parafianie na Kozioł
ku przy drodze dawnej miechocińskiej. O krzyż sta
rali się, Jajko Tadeusz i Józef Bieniarz z Białej 
Góry. Uroczystość odbyła się o godzinie 17.00 w ci
chym religijnym i patriotycznym nastroju. Poświe
cenia dokonał O. Tadeusz Chrobak.

Obecnie krzyż stoi między trzema lipami na 
rozwidleniu trzech dróg wśród ugorów i małych la-
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sków. Niech historia tego krzyża pozostanie w pa
mięci następnych pokoleń.

1 czerwca 2013 r. przed krzyżem mieszkańcy 
Mokrzyszowa poświęcili i odsłonili tablicę upamięt
niającą jedynego powstańca styczniowego z Mo
krzyszowa Jacentego Wolaka.

ANNA HANDEREK Zapomniane artystki

OLGA NIEWSKA

Ta niemal zapomniana i niedoceniana obecnie 
rzeźbiarka w okresie międzywojennym cieszyła się 
bardzo dużą popularnością. Była również ozdobą sa
lonów, taką ówczesną celebrytką.

Urodziła się w 1898 roku w Charkowie. Ojciec 
rzeźbiarki Jan Niewski był znanym architektem, bu
downiczym Charkowa. Olga już od dzieciństwa lubi
ła lepić. Początkowo „materiałem rzeźbiarskim” było 
ciasto czy chleb. Rodzinna atmosfera sprzyjała roz
wojowi tego wrodzonego talentu; dziecku a potem 
młodej dziewczynie nikt nie przeszkadzał. Tylko ojciec 

w żartach wzdychał - oby nie została rzeźbiarką. Już 
w Kijowie wróżono jej sławę. Zdolna i bardzo praco
wita, ambitna i samodzielna wyjechała do Krakowa, 
gdzie w latach 1919-1923 studiowała rzeźbę na Aka
demii Sztuk Pięknych u profesora Konstantego 
Laszczki. Wprawdzie w owych czasach nie mogły na 
niej studiować kobiety, ale nie Niewska. Dopięła swe
go jako jedna z pierwszych. W tym też czasie wyszła 
za mąż za niejakiego Zbizę. To przypadkowe i nieuda
ne małżeństwo zawarte zostało w obrządku rzymsko 
- katolickim. Wydawałoby się, że rozwód nie wchodzi 
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w grę. Niewska jednak chce się za wszelką cenę z tego 
małżeństwa wyplątać. Jedzie po jego unieważnienie 
do Rzymu, do Papieża. No i cóż, znów dopięła swego.

Była żywym przykładem powiedzenia, że chcieć 
to móc. Jeszcze nie rozwiedziona przeniosła się z Kra
kowa do Warszawy, z którą związała się już na stałe, 
po sławę i mężów nr 2 i 3. Celem uzupełnienia stu
diów u EmileaAntonieria Bourdelle’a w latach 1926- 
1928 wyjechała do Paryża.

Była piękną dziewczyną o zdecydowanym cha
rakterze. Umiejętnie zjednywała sobie ludzi uwodzi
cielskim śmiechem, trzepotaniem rzęs, gestem. Posia
dała, oprócz talentu rzeźbiarskiego, drugi bardziej przy
datny w życiu: talent do robienia kariery - potrafiła 
się dobrze sprzedać. Szybko zrobiło się o niej głośno. Już 
w 1920 roku zadebiutowała wystawą w Pałacu Sztu
ki. Krytycy byli zachwyceni i wszędzie jej było pełno. 
Mówiono że ma więcej tupetu niż talentu, że wie kogo 
i kiedy rzeźbić. Szczególnie niechętne były jej kobiety, 
bo mężczyźni łatwo ulegają jej urokowi. Jej nazwisko 
bardzo często pojawiało się na łamach prasy w recen
zjach z wystaw, kronikach artystycznych i towarzyskich 
(te często z posmakiem skandalu) oraz reportażach z 
pracowni. Kogo to nie widziała ta słynna pracownia na 
Zakroczymskiej w Warszawie! Wielu oficerów wysokiej 
rangi pozowało jej do portretu, także prezydent Ignacy 
Mościcki oraz Marszałek Józef Piłsudski. Trudno teraz 
odpowiedzieć na pytanie jak Niewskiej udało się namó
wić Marszałka do pozowania. Krążyły na ten temat 
różne plotki i domysły a nieprzychylni jej zazdrościli. 
Maria Bojarska pisała: przedsiębiorcza rzeźbiarka 
wkrótce Marszałka dopadnie i zmusi go by jej pozował. 
Jak było naprawdę tego nie wiemy. Jednak należy zgo
dzić się z tym, że nigdy nie brakowało jej odwagi i tu
petu. Pisała listy do sekretariatów wysoko postawio
nych urzędników państwowych czy nie zechcieliby po
zować jej do portretu. Sądząc z wykonanych podobizn 
otrzymywała wiele pozytywnych odpowiedzi. Przykła
dem pismo z Gabinetu Wojskowego Prezydenta Rze
czypospolitej Ignacego Mościckiego: na podanie z dnia 
29 lipca 1934 roku zawiadamia, że prezydent Rzeczy
pospolitej wyraził swą zgodę na pozowanie w czasie 
wykonywania swego popiersia. Z Marszałkiem było 
pewnie podobnie. Natomiast wg Konrada Winklera na 
zgodzie zaważyło nastawienie Marszałka do ludzi.. Tak 
pisze o tym Winkler w „Polsce Zbrojnej” z 1935 r. ...nie 
lekceważył artystów choć nie zawsze im ufał. Instynk
townie odgadywał ich natury nadwrażliwe czasami 
nawet przeczulone, ale w olbrzymiej większości szlachet
ne, bezinteresowne, zdolne do poświęceń a mające w

Olga Niewska (1898 -1943)

pogardzie wszelkie kalkulacje, obliczone na zapewnie
nie doraźnych korzyści materialnych słowem życiowo 
niepraktyczne (...), może dlatego w kwietniu pamiętne
go 1926 roku dal się uprosić utalentowanej rzeźbiarce 
pani Oldze Niewskiej i do portretu kilkakrotnie jej po
zował. Posąg ujęty w 3/4 pokazywał Marszałka stoją
cego w zadumie z odkrytą głową opartego obiema rę
kami na szabli, w prostym żołnierskim mundurze bez 
odznak i odznaczeń. Winkler napisał: w jego postaci tak 
jednołitej jak granit, ukazał się ów utęskniony Wielki 
Mąż, który prowadzi naród ku przyszłości. Pomijając tę 
pełną uwielbienia kwiecistą interpretację należy się 
zgodzić, że jej praca jest stworzona z żywego pozujące
go człowieka. Gwarantuje tym samym maksimum po
dobieństwa. W efekcie jej koncepcji powstał wizerunek 
Piłsudskiego jako Wielkiego Wodza Narodu, człowieka 
doświadczonego, zatroskanego o losy ojczyzny.

Burzliwe i z nutą skandalu było jej życie osobi
ste. W tym to czasie Mieczysława Ćwiklińska, bardzo 
popularna i kochana przez publiczność aktorka, poślu
biła jednego z najprzystojniejszych i najelegantszych 
mężczyzn w stolicy Henryka Madera, którego rodzice 
prowadzili Hotel Victoria w Warszawie. Sam piękny 
Henio był niezależny finansowo, bywały w świecie. 
Chodziły plotki, że dorobił się znacznej fortuny w Ame
ryce Południowej. Był bardzo kochliwy, naiwny i lubił 
hulaszcze życie. Małżeństwo z tak wielką gwiazdą jak 
Ćwiklińska (choć starszą od niego) miało dodać mu 
splendoru. Oczywiście ślub ten stał się wydarzeniem 
towarzyskim, podziwianym przez „całą Warszawę” i 
opisywany przez wszystkie gazety. Jako że podobno 
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szczęśliwa miłość odmładza, Ćwiklińska postanowiła 
uwiecznić swoje odmłodzone oblicze. Niefortunny wy
bór padł na Olgę Niewską już wtedy znaną i bardzo 
popularną w tzw. kręgach rzeźbiarkę. Niewska pracu
je nad portretem w domu Ćwiklińskiej z wielkim za
pałem. Rzeźba niby jest już gotowa, jednak rzeźbiarka 
czyni ciągłe poprawki. Prace znacznie się przedłużają. 
Zniecierpliwiona Ćwiklińska czynna i zajęta aktorka 
często zostawia rzeźbiarkę samą w domu. W styczniu 
1925 roku Niewska pokazuje swoją najnowszą rzeźbę, 
uśmiechnięte popiersie pani Mięci, która robi duże 
wrażenie na krytykach i publiczności. Tylko samej por
tretowanej nie jest już do śmiechu. Warszawa aż hu
czy od plotek, wszyscy wiedzą że aktorka wpuściła do 
swego gniazda „węża”, a pięknego Henia i rzeźbiarkę 
łączy ognisty romans. Nie przeszkadzało jej to jednak 
dalej błyszczeć na warszawskich salonach wśród akto
rów i polityków. Ma sławę, głośny i skandaliczny ro
mans, bogatego kochanka. Jest pogodna, uśmiechnię
ta, pełna kokieterii, ale wie jak zachować dystans, by 
nie stracić dobrej opinii, a zyskać co trzeba. Mader uzy
skuje rozwód z Ćwiklińską i już może ożenić się z Nie
wską. Od rodziny Henryka młodzi małżonkowie do- 
stają wielopokojowy apartament w hotelu Victoria, 
Henrykowi świetnie idą interesy: żyć nie umierać! Olga 
bawi się w Adrii i flirtuje ze śmietanką międzywojen
nej Warszawy, Henryk, jako że był bardzo kochliwy, ma 
liczne romanse. Małżeństwo nie trwa długo a prote
stancki ślub został szybko unieważniony. Parę lat póź
niej Mader umiera na serce. Kiedy chowano go na Po
wązkach na pogrzebie pojawiły się obie już nieślubne 
żałobne wdowy lejące łzy nad jego mogiłą.

A Olga cóż, ciągle się w kimś kocha, kogoś ważnego 
rzeźbi. Zawsze w otoczeniu wielbicieli i przyjaciół. Wy
chodzi po raz trzeci za mąż. Jej ofiarą jest przystojny, 
wówczas jeszcze major Władysław Szczekowski. Nieste
ty, zaraz po ślubie, jako wojskowy skierowany zostaje na

Olga Niewska - Przebudzenie

placówkę do Pińska, głębokąprowincję na Kresach. Olga 
pozostaje w Warszawie. Spotykają się coraz rzadziej. 
Potem wybucha wojna. W 1943 roku Niewska zacho
rowała na przypadłości kobiece. Sama bała się lekarzy i 
szpitali jak ognia. Pamiętała bowiem jak niegdyś, jesz
cze w Charkowie, słynny jasnowidz przepowiedział jej: 
„a jak w dorosłym życiu wezmą cię do szpitala już stam
tąd, nie wrócisz, moja miła”. Ta przepowiednia się speł
niła tak, jak i ta, która wywróżyła jej sławę.

Zmarła 25 maja 1943 roku. Pochowano ją na 
cmentarzu ewangelicko-refomowanym w Warszawie, 
niedaleko grobu Stefana Żeromskiego. Tak jak w życiu 
tak i po śmierci potrafiła sobie zapewnić towarzystwo 
znanego i wspaniałego mężczyzny.

Niewska znana była przede wszystkim z rzeźby 
portretowej oraz o tematyce sportowej. Wykonywała 
medale, odznaki i statuetki przeznaczone na nagrody 
sportowe. Zafascynowana była sportem, rozwojem 
techniki oraz pięknem nagiego ciała dobrze umięśnio
nego mężczyzny, co widać w takich jej pracach jak: Bie
gacz, Pływak i Trębacz. W swojej książce Poza kano
nem. Sztuka polskich artystek 1880-1939, Joanna So
snowska tak charakteryzowała jej prace: (...) anato
miczna poprawność, dobre uchwycenie ruchu poddane 
zostały pewnej ogólnej stylizacji, która w przypadku sta
rannego, dobrze wykończonego brązowego odlewu czy
niła z nich rodzaj ozdoby, dziś można powiedzieć ga
dżetu. Z czasem artystka zaprezentowała publiczności 
na wystawie w salonie IPS-u swoje dwie najważniej
sze rzeźby o tematyce sportowej Boksera i Atletę (...), 
w których fascynacja siłą i potężnym ciałem jeszcze 
mocniej została uzewnętrzniona. Marginalnie również 
uprawiała rzeźbę animalistyczną oraz kompozycje o 
tematyce mitologicznej, alegorycznej i religijnej.

Po okresie zupełnego zapomnienia w latach po
wojennych, pierwszą monograficzną wystawę jej rzeźb 
zorganizowało dopiero w 2000 roku Muzeum Chełm
skie w Chełmie, a w 2001 roku zaprezentowano ją w 
Pałacu Sztuki w Krakowie, a następnie w Starej Kor
degardzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. 
Do naszych czasów niestety niewiele jej rzeźb prze
trwało. Na wystawę zgromadzono ich zaledwie 27. 
Niektóre rzeźby opuściły Polskę, jak te przygotowane 
na Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie w 1931 
roku w Krynicy. Hokeista trafił do USA, Trębacz do 
Austrii, a Puchar do Kanady. Wiele zostało rozproszo
nych po świecie, część zniszczona w czasie wojny. Nie
wiele pozostało po artystce będącej również królową 
salonów, niezależną i ambitną kobietą której sam 
Marszałek Piłsudski za manekin robił.
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ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

PONAD CZTERDZIEŚCI LAT TEMU 
WE WROCŁAWIU...

W jednym z poprzednich numerów Dzikovii 
Anna Handerek opublikowała wspomnienie dotyczą
ce amerykańskiego tournee zespołu Niebiesko-Czarni. 
Nawiązując do tej konwencji chciałbym przypomnieć 
również wydarzenie sprzed czterech dekad jakie mia
ło miejsce w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Odbyła 
się tam premiera widowiska muzycznego Zielona 
łączka z udziałem Grupy NO TO CO (Piotr Janczer- 
ski, Jerzy Krzemiński, Bogdan Borkowski, Jan Stefa
nek, Jerzy Rybiński, Aleksander Kawecki) i znanego 
aktora Wojciecha Siemiona. Niezwykłość tego wyda
rzenia polegała na tym, że oto po raz pierwszy i jak 
dotąd jedyny w historii muzyki rozrywkowej zespół, 
bądź co bądź, rockowy postanowił wykorzystać teksy 
i muzykę z okresu staropolskiego, przystosować je do 
współczesnych wymogów estradowych oraz zbudować 
z tego materiału fabułę, która tworzyłaby pewną opo
wieść z czytelnym przesłaniem. Tworzywem po jakie 
sięgnęli twórcy widowiska - kompozytorzy Jerzy Krze
miński i Adam Sławiński oraz poeta Piotr Janczerski 
były dawno zapomniane melodie oraz teksty zalicza
ne do pieśni biesiadnych i literatury sowizdrzalskiej. 
Jeśli chodzi o teksty były to różne opowiastki ludowe 
spisane w XVI, XVII i XVIII wieku w formie ballad, 
nieraz dosadnych, rubasznych i dowcipnych opowie
ści. Gorzej było z muzyką bo tutaj można było wyko
rzystać czasem zachowane tylko fragmenty, wręcz po
jedyncze motywy melodyczne. Ale ludzie twórczy, peł
ni zapału i artystycznej inwencji, są w stanie zrobić 
niejedno. Tak było i w tym przypadku. Wspomniani 
twórcy wsparci kilkoma jeszcze innymi osobami 
(m.in. folklorystami Ewą Bonacką i Ryszardem Sie
lickim) stworzyli kilkanaście znakomitych utworów, 
które zaaranżował instrumentalnie i wokalnie Jerzy 
Krzemiński. Widowisko, którego leitmotivem był 
przepiękny staropolski polonez Zielona łączka opo
wiada o pewnym szlachcicu, Panu Michale, który 
wraca do kraju po kilkuletnich, zagranicznych woja
żach. Jest znudzony dalekim światem, który widział. 
Wstępuje do przydrożnej karczmy, gdzie gra miejsco
wa kapela. Zachwyca się jej muzyką i dochodzi do 
wniosku, że wszędzie dobrze, ale... w domu najlepiej.

Dowcipne, rubaszne nieraz teksty poszczegól
nych piosenek i dialogów, piękna, wcześniej niezna
na, momentami porywająca wręcz muzyka, nowo
cześnie ale i pięknie odgrywana na współczesnych 
instrumentach stosowanych przez NO TO CO 
(akustyczne gitary 12-strunowe, gitary elektrycz
ne, gitara basowa, organy Hammonda, skrzypce, 
saksofon altowy i perkusja) oraz znakomita, per
fekcyjna wokaliza każdego z muzyków oraz polifo
nia wspólnego śpiewu a także ciekawe kostiumy 
estradowe nawiązujące do strojów staropolskich 
sprawiły, że widowisko zaprezentowano na scenach 
całej Polski doczekało się ponad 160 wystawień. 
Zapewne byłoby ich więcej, ale poszczególni człon
kowie NO TO CO mieli już wtedy oddzielne plany 
artystyczne. W przygotowaniu widowiska miałem 
pewien niewielki udział opracowując kilka tekstów.

Dopiero w dwa lata po premierze Zielonej 
łączki wydano wersję płytową przedstawienia zwie
rającą jednak tylko 12 piosenek z niego pochodzą
cych. Ozdobą płyty była niewątpliwie jej koperta 
zaprojektowana przez znanego grafika Waldema
ra Świerzego. Biorąc pod uwagę niezwykłość tego 
widowiska planowano też nakręcenie przedstawie
nia na taśmę filmową. W tamtych czasach nikt 
jeszcze nawet nie słyszał o technologii DVD, ale 
gdyby doszło do realizacji filmu, dziś można było
by usłyszeć i obejrzeć ten wyjątkowy spektakl mu
zyczny. Niestety... Warto zaznaczyć, że niektóre z 
piosenek z Ziełonej łączki ukazały się jeszcze na 
płytach nagranych przez NO TO CO w Bułgarii, 
NRD (także w języku niemieckim!) i ZSRR.

Grupa NO TO CO
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DWÓR W ŚMIŁOWIE

Szukając ciekawych miejsc jako celu wakacyj
nych wędrówek, nie zwracamy uwagi na coś co jest 
tuż, tuż. W powszechnej opinii coś, co jest ciekawe, 
egzotyczne, nietypowe „musi” być gdzieś daleko. 
Tymczasem...

Zaledwie około 30 km na północ od Tarnobrze
ga, niedaleko od głównej szosy wiodącej z Sando
mierza do Ożarowa, leży niewielka miejscowość 
Śmiłów. Do połowy XVIII wieku stanowiła wła
sność Czyżowskich, których główną rezydencją był 
istniejący do dziś pałac w Czyżowie Szlacheckim.

W II połowie tegoż stulecia powstał obecny 
dwór, wzniesiony przez Józefa Wiercińskiego, prze
budowywany w latach 20-tych XIX wieku, a potem 
w II połowie tegoż stulecia.

Dwór śmiłowski jest rzadkim dziś przykładem 
staropolskiej siedziby szlacheckiej, niemal wzorcowej 
dla domostw ziemiańskich. Zbudowany na planie 
idealnego prostokąta, nakryty czterospadowym pol
skim dachem łamanym pokrytym gontem, zaprasza 
do swoich wnętrz gankiem wspartym na czterech 
kolumnach, który poprzedza podjazd z misterną kom
pozycją kwiatową. Pobielone ściany dworu toną w ty
siącach kwiatów - róż, malw i cynii, a wszystko ota
czają stare, wysokie drzewa dające cień i upragnio
ny chłód w czasie upału...

Dwór w Smiłowie przez 
dwa wieki zmieniał właści
cieli, otoczenie, odnotowywał 
piękne i dramatyczne chwile, 
jakich nie szczędziły nikomu 
trudne polskie losy. Zwłasz
cza okres powojenny nie był 
dla niego łaskawy. Skazany 
na zagładę poprzez przeka
zanie go we władanie miej
scowemu PGRowi, został do
prowadzony do ruiny. I kiedy 
wydawało się, że jego los jest 
przesądzony pojawili się pa
sjonaci - państwo Janina i 
Bogdan Szczerbowscy. Wraz 

ze swoimi synami rozpoczęli trudny proces rewa
loryzacji dworu. Nie chcieli tylko odnowienia zabyt
ku, ale urządzenia jego wnętrz i otoczenia dworu 
tak, by w XXI wieku był naszym nadwiślańskim 
Soplicowem. Kilka dziesiątków lat pracy, ogrom sił, 
pieniędzy i serca przyniosło efekt nadzwyczajny. 
Dziś zachwycać się można nie tylko urzekającą syl
wetką dworu i jego otoczeniem, ale też przepięk
nymi wnętrzami, misternie przywracającymi kli
mat staropolskiej siedziby ziemiańskiej, pełnej uni
katowych mebli, obrazów, sztychów, żyrandoli, 
lamp naftowych, pieców, kominków, każdemu mi
łych, a zawsze ciekawych bibelotów, które wypeł
niają wnętrza salonów, gabinetu, sypialni, jadalni, 
a nawet domowej kaplicy. Wszystko to urządzone 
stylowo, z wielkim smakiem, zaskakującą mnogo
ścią przedmiotów tyleż dla dworu „oczywistych”, co 
i nieznanych dzisiejszym mieszkańcom bloków i 
apartamentowców.

Śmiłów to przeniesienie się w czasy Mickiewicza 
i Fredry, powstańców listopadowych i styczniowych, w 
życie „Pana Tadeusza” i bohaterów żyjących „Nad Nie
mnem”. I choć pozornie dzielą nas od tamtych spraw 
blisko dwa wieki, to wystarczy ledwie pół godziny pod
róży, by tam się znaleźć... Na pewno warto!!!

n - . 7 Łl zf
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PÓŁ WIEKU OPOLA

Tradycyjnie w czerwcu pod wieżą piastowskie
go zamku książąt opolskich wybrzmią! sygnał mu
zyczny rozpoczynający Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki. W tym roku wyjątkowo, bo już po raz 50- 
ty! Ponad pól wieku temu wielki opolski patriota - 
Karol Musioł, muzy kolog i kompozytor Mateusz 
Święcicki oraz Jerzy Grygolunas wpadli na pomysł, 
by zorganizować coroczną imprezę, która prezento
wałaby polskie piosenki - tworzone i wykonywane 
przez polskich artystów w prastarym polskim Opo
lu. Początek lat 60-tych to czasy bardzo trudne dla 
naszego kraju, czasy „zimnej wojny” i nieustannych 
przepychanek polityczno-ideowych, w które ówcze
sna władza wciągała całe społeczeństwo. Z całą pew
nością lepiej było słuchać polskich piosenek niż pro
pagandowego bełkotu Gomułki i towarzyszy o rewi
zjonistach i reakcjonistach, czyhających zwłaszcza 
na piastowskie ziemie odzyskane. Ulokowanie tu fe-

Burano i Niebiesko Czarni - Opole 1963

Alibabki - Opole 1968

stiwalu zostało dobrze przyjęte przez partyjnych 
bonzów, a i samo Opole - dotąd mało znane - stało 
się niemal od razu „stolicą polskiej piosenki”. Trze
ba przyznać, że ten festiwal miał wyjątkowe szczę
ście, bo moment, kiedy go organizowano, zbiegł się 
z początkiem najlepszych czasów polskiej piosenki 
(i szerzej - piosenki światowej). Przełom lat 50-tych 
i 60-tych to czas swoistego „zamierania” piosenki 
tradycyjnej, a jednocześnie narodzin i niebywałego 
rozwoju rock and roiła. Nowy nurt w światowej i pol
skiej muzyce rozrywkowej zbiegł się czasowo z roz
kwitem kultury studenckiej, której przejawem były 
liczne teatrzyki, kabarety i kluby, z których wyszła 
plejada znakomitych autorów, kompozytorów i wy
konawców. To oni „dostarczali” przez kilka następ
nych dziesięcioleci świeżych, nieraz wręcz odkryw
czych piosenek i charyzmatycznych wykonawców. 
Takie kluby, teatry czy kabarety jak np. gdański 
Bim Bom i To Tu, warszawska Stodoła, Hybrydy czy 
krakowska Piwnica pod Baranami, wrocławski 
Rudy Kot i Kalambur, poznański Tey, czy łódzki 
Kanon - Rytm były swoistą „wylęgarnią” talentów i 
gwiazd. Wszystko to połączone z „wybuchem” big- 
beatu stworzyło w Opolu festiwal, jakiego ani wcze
śniej, ani później w Polsce nie było. Jego poziom, rolę 
i oddziaływanie na polską publiczność można porów
nać jedynie do włoskiego San Remo, czy francuskie-



go Cannes. Nawet festiwal w Sopocie, przez lata 
reklamowany jako nasze „okno na świat” nie miał, 
bo nie mógł mieć tej renomy i znaczenia co Opole.

Pierwsze dziesięciolecie festiwalu opolskiego 
(1963-1972) to jego najlepszy okres, a zarazem złote 
czasy polskiej piosenki. Zwłaszcza końcówka lat 60- 
tych to najwspanialsze edycje Opola, kiedy z festiwa
lowej estrady płynęły najlepsze i najwartościowsze 
polskie przeboje, a niemal każdy z wykonawców 
dawał taki popis talentu i kultury muzycznej, że fe
stiwalowe jury miało problem jak z takiej skarbnicy 
wybrać to co najlepsze. Na estradzie pod piastowską 
wieżą „konkurowali” więc przedstawiciele tradycji 
(np. Przybylska, Santor, Połomski, potem Sośnicka, 
Sipińska) z awangardą (Niemen, Niebiesko-Czarni, 
Breakout, Grechuta), a przebojami zasypywali ich 
popularni wykonawcy zaliczani wtedy do muzyki 
młodzieżowej (np. Czerwone Gitary, Skaldowie, Tru
badurzy, No Tb Co, Dwa plus Jeden). Do tego należy 
dodać, że wydarzeniem każdego ówczesnego Opola 
był Kabareton, zwykle grupujący najlepszych satyry
ków (np. Kofta, Pietrzak, Kaczmarek, Pod Egidą, 
Elita, Tey), którego poziom był odległy o lata świetl
ne od dzisiejszych Ani Mru Mru, prezentujących pół- 
amatorskie produkcje, jako żywo przypominające 
marne sitcomy na tle fantastycznych komedii.

W tamtych złotych latach Opola każda edycja 
festiwalu była nie tyle artystycznym, co wręcz na
rodowym wydarzeniem, o którym długo dyskuto
wało się zarówno w trakcie jego trwania, jak i dłu
go po jego zakończeniu. Nie bacząc na bisy (np. w 
1968 roku zespół No To Co bisował 7 razy Te opol
skie dziouchy!) radio i telewizja wytrwale transmi
towały festiwal na żywo od pierwszego aż po ostat
ni wygrany w amfiteatrze dźwięk.

Skaldowie - Opole 1968

Rena Rolska - Opole 1969

Z biegiem lat festiwal marniał tak, jak polska 
piosenka. Zdarzały się oczywiście pojedyncze perły 
i perełki, ale ani coraz bardziej bezmelodyjna mu
zyka i coraz bardziej prymitywne teksty, ani wyko
nawcy - gwiazdy czy raczej gwiazdki jednego prze
boju - nie były w stanie nawiązać do „tamtych” fe
stiwali. Stało się więc „normą” przypominanie co 
roku przebojów opolskich sprzed lat, co nieraz rato
wało Opole przed klapą i wymazaniem z pamięci 
słuchaczy. Dzisiejsi organizatorzy festiwalu nie 
mogą jakoś zrozumieć, że o jego poziomie nie decy
duje dodawanie liczebników („jedynka”) czy przed
rostka „super” (superjedynka, supoerprzebój, super- 
wykonawca). Dlatego też z ogromną przyjemnością 
obejrzeliśmy w tym roku galę 50-lecia. Szkoda tyl
ko, że organizatorzy włożyli tak mało wysiłku w to, 
by w Opolu pojawili się wszyscy jego, żyjący jeszcze 
bohaterowie. Taka okazja już się nie powtórzy, a za 
kolejne pół wieku już ich na pewno nie będzie.

Być może kiedyś znowu Opole zajaśnieje ta
kim blaskiem jak w pierwszym okresie. By tak się 
stało, w muzyce rozrywkowej musi nastąpić prze
łom na miarę niegdysiejszego pojawienia się rock 
and roiła. Ale czy to nastąpi?
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Pustynia Judzka i Ogrody Bahai w Hajfie

Na okładce str. 1. Paul McCartney na koncercie w Warszawie 
str. 4. Grota Narodzenia w Betlejem
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