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1dzikoyia

Przed nami kolejne święta Bożego Narodzenia. Jak zawsze z ich nadejściem 
odżywają w nas wszystkie treści, znaczenia i tradycje, jakie związane są od niepa
miętnych czasów z nadejściem Bożej Dzieciny. Oprócz przypomnienia wydarzeń z 
betlejemskiej stajenki, jakie miały miejsce przed dwoma tysiącami lat, jak co roku, 
znakami świąt może nie najważniejszymi, ale przecież tak kojarzącymi się z Bożym 
Narodzeniem, będą: choinka, opłatek, światełka, śnieg (ostatnio różnie z nim bywał), 
prezenty, i ogólnie świąteczny, miły, rodzinny nastrój i różne jeszcze elementy naszej 
narodowej tradycji, w załeżności od regionu, rodziny, domu...

Dlaczego akurat te święta tak lubimy? Przecież Kościół uczy nas, że te najważ
niejsze — to Wielkanoc, a jednak lubimy bardziej te z ostatnich dni grudnia...

W tej ocenie “wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy” 
kryje się moim zdaniem coś, co nie należy tak całkowicie do znaczeń ściśle teologicz
nej natury. Każde przyjście na świat jest od wieków jednoznacznie odczytywane. 
Oznacza przede wszystkim pojawienie się nowej istoty, nowego życia; z nim przy
chodzą nowe nadzieje, nowe plany. Ale wraz z nowym życiem, jakby podświadomie, 
chcielibyśmy, by zmieniał się świat nas otaczający na lepszy, bezpieczniejszy, pięk
niejszy. Bo jeśli nie udało się go uczynić piękniejszym naszym poprzednikom i nam 
samym — może uda się naszym następcom...?

Jeśli takie nadzieje pokładamy w nowym istnieniu człowieczym, to cóż powie
dzieć, gdy rodzi się Bóg, nawet jeśli tylko jest to wspomnieniem Jego prawdziwego 
przyjścia przed wiekami? Na tych parę dni pamiętnego niezwykłego zdarzenia sprzed 
20 stuleci stajemy się inni — życzliwsi, uczynniejsi, lepsi niż jesteśmy naprawdę. Za
stanawia mnie tylko, dlaczego jedynie wtedy? Czy radując się z kolejnego w naszym 
życiu Bożego Narodzenia nie moglibyśmy zachowywać się wobec siebie świątecznie 
przez pozostałe dni roku?

Na te pytania nie ma odpowiedzi, choć tak naprawdę ona istnieje, choć nie taka, 
niestety, jaką chcielibyśmy usłyszeć. Dlaczego? Trzymając się biblijnej tradycji moż
na byłoby powiedzieć, że wciąż nie zeszliśmy z budowy Wieży Babel, budowy, która 
jak żadna inna na świecie trwa i trwa i końca jej nie widać...

Zatrważające jest, że dzieje się to zwłaszcza tu, nad Wisłą, w kraju który po
strzegany jako arcykatolicki od wieków, a od blisko ćwierćwiecza chlubi się, że dał 
światu wielkiego Papieża. Te wspaniałe skądinąd “znaki szczególne "Polski nie mogą 
jednak przesłonić faktu, że nie przekłada się to żadną miarą na ogół Polaków, na ich 
postawę.



f DZWLł
Wydawać by się mogło, że te zjawiska to sprawa charakterystyczna dla naszych 

czasów. Wszystkie znaki na niebie i ziemi w skazują jednak na to, że są to cechy, które 
mają długi żywot. Nie mogę w tym miejscu powstrzymać się od cytatu z pism Jana 
Śniadeckiego, który w końcu XVIII wieku pisał:

“Nie ma rełigii — w oczach prawdziwego teologa — zdzierca i ciemiężyciel ludu, 
który ze złupionego od biednych familii grosza, rozdaje jałmużny, klasztory uposaża, 
albo buduje kościoły. Nie masz bowiem obrzydliwszego w oczach czystej rełigii świę
tokradztwa, jak pokazywać pobożność powierzchownością, a gwałcić ją postępkami 
przez religię zakazanymi ”. Te słowa odczytywać trzeba symbolicznie, rozciągając 
ich znaczenie na różne dziedziny życia, bo przecież w każdej, bez trudu, znaleźć 
można coś, co w żaden sposób nie licuje z tym, w co wiarę wyznajemy.

Myślę sobie, że każde kolejne Boże Narodzenie to nie tylko wspomnienie przyj
ścia na świat Pana Jezusa. To wspomnienie jest ważne samo w sobie. Ale ważne jest 
i dlatego, by cokolwiek na lepsze zmienić, zwłaszcza tu, nad Wisłą.

Co prawda nie mam żadnych złudzeń, że jeśli nawet “cokolwiek” się pojawi — 
szybko utonie w szarej codzienności. A ponieważ Boże Narodzenie to przede wszyst
kim nadzieja — jestem przekonany, że nie zabraknie jej aż do końca świata...

Wszystkim ludziom dobrej woli

- zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia

i przeniesienia świątecznego nastroju
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ADAM WÓJCIK

WAŻNE WYDARZENIA

Poniedziałek, 15 października 2001 roku przejdzie 
z pewnością do dziejów Tarnobrzega. Tego dnia miała 
miejsce uroczysta inauguracja pierwszego roku 
akademickiego pierwszej wyższej uczelni tarnobrzeskiej 
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. O jej 
utworzenie zabiegano przez kilka lat. W końcu starania 
czynione przez różne środowiska odniosły pozytywny 
skutek. Mogliśmy więc wysłuchać także i u nas prastarej 
pieśni studenckiej “Gaudeamus igitur”.

Kilka dni później rektor tarnobrzeskiej Alma Mater- 
prof. dr Kazimierz Jaremczuk zawitał do Klubu pod 
Leliwą, by dać się poznać członkom TPT. To niezwykle 
interesujące spotkanie dało nam obraz uczelni, która -jak 
wszystko na początku - jest jeszcze nie w pełni 
ukształtowana, w wielu elementach niepodobna do 
starych, renomowanych szkół wyższych. Ale “nie od razu 
Kraków zbudowano”...

Rektor K. Jaremczuk przekazał sporo informacji o 
procesie tworzenia uczelni, jej obecnej struktury i stanu 
posiadania, o bazie przekazanej przez władze miasta. 
Mówił niezwykle ciekawie o różnych aspektach procesów 
dydaktycznych, studentach, wreszcie o relacjach jakie 
powstająna linii uczelnia - władze miasta - społeczność 
lokalna. Wiele z nich to sprawa oczywista, choć z wielką 
radością wypada zauważyć, niezwykłą życzliwość i ciepło 
z jakim władze Uczelni wyrażają się o Tamobrzeżanach. 
To dobrze wróży miejscu przyszłego środowiska w pejzażu 
i życiu Tarnobrzega. Ze swojej strony, nasze Towarzystwo, 
również deklaruje chęć współpracy dla dobra Szkoły, 
Towarzystwa i Tarnobrzega.

Ze wszystkich słów wypowiedzianych przez 
pierwszego rektora pierwszej tarnobrzeskiej uczelni, 
najistotniejsza wydaje się idea działań na rzecz zmiany 
mentalności młodych Polaków. Przez cały okres 
powojenny zakodowano w nas bowiem przekonanie o tym, 
że jesteśmy pracownikami najemnymi, podczas gdy czasy, 
które nadeszły wymagają samodzielności, kreatywności, 
wczuwania się w rolę pracodawcy, a nie - jak to było 
dotychczas - jedynie pracobiorcy. Wydaje się, że ta idea 
jest niezmiernie ważna, gdyż bez jej zakorzenienia, 
zwłaszcza w umysłach ludzi młodych, o dogonieniu 
Europy i całego najbardziej rozwiniętego świata będziemy 
mogli jedynie pomarzyć.

Mówiąc o przyszłości - nie zapominamy przecież 
o przeszłości, zaś obliguje nas do tego choćby 30-lecie 

naszego Towarzystwa, którego jubileusz obchodziliśmy 
5 listopada na zamku w Baranowie, dokładnie w 267 
rocznicę zaprzysiężenia aktu Konfederacji Generalnej, 
która do historii Polski przeszła pod mianem dzikowskiej. 
Obchodziliśmy ważną rocznicę naszego Towarzystwa 
właśnie tam, gdyż chcieliśmy, by tak wyjątkową okazję 
zaakcentować w wyjątkowym miejscu.

Zamek w Baranowie, od wielu już lat chluba naszej 
okolicy, został uratowany dzięki prof. Alfredowi 
Majewskiemu oraz KiZPS “Siarkopol” i może służyć za 
wzór pod każdym względem, zwłaszcza jako przykład 
niebanalnego włączenia, poprzez nowe funkcje, wielkiego 
obiektu zabytkowego do współczesnego życia. W dodatku, 
wspominając o Konfederacji, należy pamiętać, że w 
murach rezydencji Leszczyńskich mieściła się tzw. 
Generalność, czyli coś w rodzaju sztabu “Dzikowian”. W 
umiejscowieniu na zamku w Baranowie uroczystego 
jubileuszowego wieczoru TPT kryje się jednak 
przysłowiowa łyżka dziegciu: spotkaliśmy się właśnie tam, 
bo w zamku w Dzikowie wciąż takich spotkań robić nie 
można...

Kilka dni później, w dniu narodowego Święta 
Niepodległości, tradycyjnie w Muzeum Historycznym m. 
Tarnobrzega miał miejsce uroczysty wieczór. Tym razem 
poświęcono go 10-leciu istnienia i działalności MHMT. 
Jak zwykle w sali koncertowej Muzeum zebrało się 
kilkadziesiąt osób, które wysłuchały trzech znakomitych 
gości - historyka prof. Feliksa Kiryka oraz historyków 
architektury i konserwatorów - prof. Kazimierza 
Kuśnierza i prof. Andrzeja Kadłuczki. Potem Muzeum 
wyróżniło Medalem im. króla Stanisława Leszczyńskiego 
tych, którym wiele zawdzięcza, osoby które w różnym 
czasie i w rozmaity sposób przyczyniły się do powstania 
placówki, nadania jej wysokiej rangi, wreszcie wspierały 
wspierają je merytorycznie, moralnie, technicznie i 
finansowo. Z zainteresowaniem zebrani obejrzeli też film 
TV Polonia o tarnobrzeskim Muzeum “W cieniu 
dzikowskiego pałacu”, który zrealizowano w ramach 
niezwykle ciekawego cyklu “Nie tylko Wawel”. Wieczór 
11 Listopada wieńczył tym razem wernisaż malarstwa 
nieznanego szerzej postimpresjonisty polskiego Marcina 
Samlickiego. Także i ten wieczór (również jubileuszowy) 
można uznać za udany, mimo że M zabrakło kilku osób, 
których przybycia wszyscy oczekiwali...
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ALEKSANDRA JANAS

JUBILEUSZ BEZ FANFAR

Jubileusze skłaniają do refleksji... Wstecz patrzy się 
z nostalgią, w przyszłość z nadzieją. Kiedy wspomnienia 
przeważają nad marzeniami, zaczyna się starość. My 
jednak marzymy, planujemy i mamy wiele pomysłów, choć 
najbliższa przyszłość nie jawi się różowo - zarówno dla 
Muzeum jak i całej polskiej kultury. Ale nasza praca jest 
również i pasją - nie poddamy się łatwo, nie założymy 
rąk na przeczekanie.

Zaczęliśmy na wysokim poziomie i tak trzymać 
będziemy choć czasami jest ciężko i jakoś żal, że 

wojewódzkiej, nie posiadającego takiej placówki. To oni 
uratowali spichlerz, jedyny zabytkowy budynek na terenie 
dawnego folwarku dzikowskiego, dostrzegając jego 
walory architektoniczne. Adam Wójcik, wspólnie z 
architektem Andrzejem Pawlikiem, przygotował plan 
adaptacji spichlerza na potrzeby muzeum i kierował potem 
pracami budowlanymi, jako “kustosz Muzeum w 
budowie”, wożąc społecznie swym samochodem cement, 
deski i inne potrzebne materiały budowlane, zdobywane 
z niemałymi problemami; były to bowiem czasy istnienia

zostaliśmy zepchnięci na margines życia (bo - co tam 
kultura!) i pozostawieni samym sobie. Ciepłe słowa 
przyjaciół, pochwały zwiedzających wystawy są 
przyjemne... do czasu. No właśnie! Strzeliło 10 lat, a 
niestety, nie było nagród, toastów, fety - tylko skromna 
uroczystość podczas Narodowego Święta N iepodległości.

A przecież Muzeum powstało dzięki uporowi i 
samozaparciu dwóch ludzi - ówczesnego prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega, p. Edwarda 
Antończyka oraz obecnego dyrektora Muzeum, p. Adama 
Wójcika, który wtedy sprawował funkcję Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Oni wymarzyli muzeum dla 
Tarnobrzega, wtedy jedynego miasta o randze 

tzw. przydziałów i notorycznego wystawania w kolejkach 
za większością towarów.

Wspierany przez TPT i niewielką grupę autentycznie 
zainteresowanych mieszkańców miasta, obecny dyrektor 
dopiął swego, doprowadzając do zakończenia 
rewaloryzacji budynku i przekazania obiektu miastu, które 
nie mogło nie przyjąć (choć były i głosy sprzeciwu!) 
gotowej placówki. Wcześniej, bo już 1 października 1991 
r. przyjęto pierwszych pracowników a w marcu 1992 r. 
Muzeum stało się placówką samorządową. Wnętrza były 
już pomalowane, najpotrzebniejsze meble zakupione, 
niektóre zabytki przygotowane do ekspozycji. Zamierzenia 
dyrektora były szerokie a plany ambitne. Należało się 



przede wszystkim przygotować do uroczystego 
otwarcia Muzeum, które nastąpić miało 28 maja, a 
więc zaplanować pierwsze wystawy, poddać 
gruntownej konserwacji zabytki (szaty gdańskie, stół 
i zegar), urządzić wnętrza, udostępnionymi dzięki 
wstawiennictwu p. Jana Tarnowskiego, obrazami z 
dawnej kolekcji dzikowskiej, będącymi aktualnie w 
zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Pracy było wiele, cieszyła ona jednak i ciekawiła. 
Sam moment otwarcia zepsuła fatalna pogoda, która 
pokrzyżowała zaplanowany scenariusz imprezy. 
Przybyły władze miasta i województwa, zaproszeni 
goście, w tym przedstawiciele rodu Tarnowskich oraz 
znakomici profesorowie: Alfred Majewski i 
Aleksander Gieysztor, którzy wygłosili stosowne 
mowy, oraz wielu ciekawych nowej placówki 
Tamobrzeżan.

Był to bardzo radosny dzień, a w skali miasta 
niezwykłe wydarzenie: oto rodzi się nowa, 
nobilitująca miasto placówka, jakże ważna w procesie 
edukacji dzieci i młodzieży. Zaraz też potem skupiła 
się wokół Muzeum - oprócz życzliwego i 
interesującego się zawsze dokonaniami i 
działalnością grona członków Towarzystwa 
Przyjaciół Tarnobrzega, grupka serdecznych 
przyjaciół, częstych uczestników wernisaży i 
koncertów, która przyjęła początkowo nazwę 
MUSEION a potem Stowarzyszenie Przyjaciół 
Polaków na Wschodzie, z racji kontaktów i pomocy 
oferowanej Polakom, najpierw na Wileńszczyźnie a Fragment ekspozycji czasowej

Fragment ekspozycji stałej

potem poprzez Prużany po Lwów i 
okolice, zamieszkane przez ludność 
polskiego pochodzenia.

Muzeum działało prężnie, co 
przekłada się na liczby mówiące 
wszystko. W ciągu 10 lat MHMT 
zorganizowało 4 wystawy stałe i 47 
czasowych, opracowało i wydało 30 
publikacji w postaci monografii, 
reprintów, edycji albumowych, 
roczników, katalogów stałych i 
czasowych, druków ulotnych (np. 
Przywilej fundacyjny dla 
Tarnobrzega); urządziło 48 
koncertów muzyki poważnej i recitali 
gwiazd estrady polskiej, 47 
wernisaży wystaw, w których 
uczestniczyło ok. 2500 osób; 
pozyskało drogą zakupów, darów i 
depozytów 3935 muzealiów z 
zakresu historii sztuki, etnografii,



archeologii i dziejów miasta, związanych z historią, 
tradycjami i wybitnymi postaciami Tarnobrzega i okolic, 
oraz zebrało 2306 pozycji z zakresu materiałów 
pomocniczych i 1317 fotografii archiwalnych i 
współczesnych.

Wystawy w Muzeum zwiedziło ponad 32 tys. osób, 
większość stanowiły dzieci i młodzież, które uczestniczyły 
w 220 lekcjach muzealnych.

Pracownicy Muzeum zgromadzili księgozbiór 
naukowy składający się z 1015 woluminów, 
współredagowali monografię Tarnobrzega, 
zorganizowali 4 sesje naukowe i popularnonaukowe. 
Wspólnie z TPT wzniesiony został na muzealnym 
dziedzińcu pomnik marszałka Piłsudskiego oraz 
ustanowiono i wydano Medal im. króla Stanisława 
Leszczyńskiego. Zagospodarowany został teren wokół 
Muzeum jak i przedpole, z wyremontowaną zabytkową 
studnią, armatą z 1939 r. i zrekonstruowanym 
pomnikiem Narodom Sprzymierzonym. Na dziedzińcu 
i przedpolu zasadzono ponad 150 drzew i krzewów. 
Muzeum jest też członkiem-założycielem Związku 
Muzeów Małopolskich, posiada drukarnię offsetową na 
potrzeby własne i zlecenia z zewnątrz, czym dorabia 
do budżetu.

Nowa wystawa w MHMT

ALEKSANDRA JANAS

TWARZE I
Nawet ludziom nie obeznanym w sztuce kilka, 

kilkanaście nazwisk, takich jak np. Jan Matejko, Stanisław 
Wyspiański, Jacek Malczewski, Wojciech Kossak, kojarzy 
się od razu z malarstwem. I nic dziwnego, skoro ich dzieła 
zyskały w swoim czasie pozytywne opinie krytyki, 
zawładnęły wyobraźnią, weszły na trwałe do naszej 
pamięci.

W historii sztuki znajdują się też nazwiska artystów 
nie tak powszechnie znanych, które jednak ludziom 
pasjonującym się malarstwem coś mówią, często kojarzą 
się z konkretnymi dziełami. W szerokim gronie twórców 
są też jednak i tacy artyści, którzy zdają się być zupełnie 
zapomniani i szerzej nieznani. Jest to zjawisko niesłuszne, 
o czym świadczyć mogą dzieła i złożone z nich wystawy, 
takie choćby jak ta ostatnia, otwarta w Muzeum 
Historycznym m. Tarnobrzega pt. “Twarze i pejzaże 
Marcina Samlickiego”

Ten mało znany artysta pochodził z Bochni, gdzie 
urodził się w 1878 r. i gdzie wzrastał w atmosferze

Dorobek dziesięciu lat wytężonej pracy Muzeum ma 
także specyficzny wymiar. W sytuacji gwałtownie 
biedniejącej w ostatnich latach kultury polskiej, Muzeum 
regularnie wypracowuje środki stanowiące 20 - 30% 
budżetu, głównie dzięki sprzedaży wydawanych przez 
siebie publikacji oraz świadczonym usługom 
poligraficznym. Jeśli chodzi o publikacje to ze względu 
na ich ilość i klasę MHMT - biorąc pod uwagę jego 
skromne możliwości - jest ewenementem w skali 
ogólnopolskiej. Średnio wydawało bowiem dotychczas 
4 publikacje rocznie, w tym przynajmniej jedną albumową. 
Taką przeciętną nie są w stanie wykazać się nawet wielkie, 
znane muzea, mające nieporównywalnie większe 
możliwości i to w każdej dziedzinie.

Obchody dziesięciolecia otworzył w sierpniu koncert 
grupy NO TO CO; w listopadowy w ieczór dziękowaliśmy 
wszystkim za zainteresowanie naszą pracą i obecność, a 
niektórym - wręczając medal X-lecia MHMT - za zasługi 
i pomoc w realizacji zadań, jako swoim mecenasom i 
dobroczyńcom.

Czym zakończy się rok jubileuszu jeszcze nie wiemy, 
ale na pewno będzie to ciepłe spotkanie, w maju lub 
czerwcu, na które wiernych przyjaciół MHMT -już dziś 
zapraszamy.

PEJZAŻE
urokliwego starego miasta, o niebanalnych tradycjach 
górniczych. Osiągnąwszy wiek dojrzały studiował w 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, by po jej 
ukończeniu w początkach XX w., znaleźć się w samym 
centrum ówczesnego kulturalnego świata - w Paryżu. 
Przebywając we Francji przez następnych 20 lat, zapoznał 
się z impresjonizmem i wszystkimi innymi kierunkami 
malarskimi, jakie się z niego wywodziły. Niewątpliwie 
też, właśnie pobyt we Francji (a nie studia w Krakowie) 
wykrystalizowały jego malarski styl, który ogólnie 
zaliczyć można do postimpresjonizmu. Patrząc na dzieła 
Samlickiego - owe tytułowe twarze i pejzaże - trudno nie 
oprzeć się wrażeniu, że na ich styl najbardziej chyba 
rzutuje twórczość Paula Cezanne’a, którego Samlicki miał 
okazję poznać.

Podczas pobytu we Francji, Samlicki związał się z 
międzynarodową grupą artystów, której znaczącą część 
stanowili również Polacy. Wśród nich byli artyści tej miary 
co Olga Boznańska, Tadeusz Makowski czy Władysław



Ślewiński, z którymi zresztą Samlicki serdecznie się 
przyjaźnił.

Po powrocie do kraju, w latach 30-tych, Samlicki 
zamieszkał w rodzinnej Bochni, dzieląc czas między 
malowanie i wykłady teorii malarstwa w krakowskiej ASP. 
Mając świadomość wielkich tradycji swojego rodzinnego 
miasta, w 1936 r. opracował statut “Muzeum Ziemi 
Bocheńskiej”, które zamierzał stworzyć wraz z innymi, 
ceniącymi tradycje Bochniakami. Nie dane mu było dożyć 
spełnienia tej idei (zmarł tragicznie w 1945 r.) ale po latach, 
gdy w 1959 r. profesor licealny Stanisław Fischer 
doprowadził do stworzenia Muzeum w Bochni, prawie 

cała twórczość M. Samlickiego (obrazy olejne, rysunki i 
grafiki) trafiła do zbiorów tej placówki. Trafiły tam 
również dzieła jego przyjaciół, m.in. Olgi Boznańskiej 
(portret St. Wyspiańskiego) oraz “Dzieci” i “Zagroda w 
Normandii” T. Makowskiego.

Tarnobrzeska wystawa dzieł M. Samlickiego, która 
czynna będzie do 15 stycznia 2002 r. prezentuje ponad 50 
obrazów artysty, z różnych okresów jego twórczości. 
Warto ją obejrzeć, bo choć Samlicki to artysta nieznany, 
wiele jego obrazów ma coś z kolorystyki i klimatu Paryża 
z pierwszych lat XX wieku.

Zabytki okolic Tarnobrzega

ADAM WÓJCIK

ZAMEK W BARANOWIE

Wśród najciekawszych, najpiękniejszych i 
najcenniejszych zamków polskich wszyscy wymieniają 
ten położony niedaleko, bo ok. 15 km na południe od 
Tarnobrzega zamek w Baranowie Sandomierskim. Zamek 
ten, często nazywany “perłą polskiego renesansu” albo 
“małym Wawelem”, jest szczególnie związany z naszym 
miastem, a ściślej - z “Siarkopolem”, który uratował ten 
cenny zabytek od niechybnej zagłady.

Już w średniowieczu, w miejscu obecnej rezydencji 
stał murowany dwór obronny, którego reszty odnaleziono 
i wyeksponowano jako relikt w podziemnej części zamku. 
Nie udało się ustalić ani zaiysu, ani czasu powstania owego 
dworu. Wiadomo tylko, że przetrwał przez co najmniej 
200 lat, gdy w 1579 r. dobra baranowskie nabył Rafał 
Leszczyński. Pochodził on ze starej, możnej rodziny 
wielkopolskiej pieczętującej się herbem Wieniawa. 
Leszczyńscy to bardzo możny i wpływowy ród magnacki, 
zwłaszcza w XVI i XVII wieku. Piastowali wysokie 
urzędy, przeważnie wojewodów poznańskich a ostatni z 
nich - Stanisław (1677-1766) został królem Polski i 
księciem Lotaryngii i Baru.

W czasach, o których mówimy, Leszczyńscy byli 
wyznawcami i poplecznikami kalwinizmu, który na ziemie 
polskie sprowadził okres reformacji. Nic więc dziwnego, 
że przejmując dobra baronowskie niemal równolegle 
zaczęli budować zamek (na miejscu dawnego dworu), a 
po drugiej stronie rzeczki Babulówki zbór, przy którym 
powstała potem szkoła i drukarnia kalwińska. Ten ostatni 
fakt wpłynął zresztą pozytywnie na nieodległy Miechocin, 
gdzie władze kościelne przekształciły istniejącą tam wtedy 

szkołę parafialną w uczelnię typu średniego, zwaną 
Akademią Miechocińską.

Wracając jednak do zamku - zaczęto go budować na 
planie “idealnego prostokąta” gdyż proporcje jego boków 
mają się tak, jak 2 : 1. Na narożach owego prostokąta 
wyrosły cztery cylindryczne baszty. Wokół prostokątnego 
dziedzińca zamkowego stanęły trzy skrzydła mieszkalne 
o dwóch kondygnacjach, zaś czworobok “zamknęła” 
ściana parawanowa od strony południowej. Na jej osi 
wzniesiono, kwadratową na planie, wieżę bramną. 
Wspomnianą ścianę wieńczył ozdobny grzebień 
wspaniałej attyki renesansowej. Zamek, jak o tym 
świadczą zachowane w nim portale, był budowany w 
dwóch etapach. Parter mógł powstać w ostatniej ćwierci 
XVI w. (portale są tu proste, wykonane z czerwonego 
piaskowca wąchockiego). Piętro wznoszono trochę 
później, zapewne w pierwszych latach XVII wieku. Tu 
portale są znacznie ozdobniejsze, odkute z białego 
piaskowca i zalicza się je stylowo do epoki pośredniej 
między renesansem i barokiem, tj. do manieryzmu. Bez 
wątpienia ozdobą zamku są wspaniałe krużganki arkadowe 
ustawione wzdłuż ściany parawanowej i bocznych 
skrzydeł dziedzińca rezydencji. Ich świetne formy i 
proporcje sprawiają, że mogą być porównywane w Polsce 
jedynie z Wawelem. Zapewne też to właśnie krużganki 
sprawiły, że baranowski zamek już w końcu XIX w. 
zaczęto zwać “małym Wawelem”. Swoistym 
“uzupełnieniem” krużganków są niezwykle rozwiązane 
schody wachlarzowe, wiodące na piętro zamku z poziomu 
dziedzińca. Niezwykłe jest też i to, że brama zamkowa 



nie jest wjazdową (co sugerowałyby jej proporcje i 
tradycja), ale wejściową, z której po kilku stopniach 
wychodzi się na poziom dziedzińca.

Mimo “zamkowego”, a więc obronnego z wyglądu, 
charakteru budowli, była ona raczej pałacem, zaś 
militarnych walorów przydawały jej groźne swoim 
wyglądem narożne baszty. Jak twierdzą zachowane relacje 
zamek baranowski wypełniały wspaniałe dzieła sztuki, a 

Pracujący dla Lubomirskich architekt holenderski 
Tylman van Gameren, dokonał przebudowy zamku, 
komponując wspomniane schody wachlarzowe oraz 
dobudowując tzw. galerię tylmanowską od strony 
zachodniej.

W sto lat później zamek należał do Krasickich. 
Przebywał wtedy w Baranowie słynny biskup Ignacy, 
znakomity poeta i bajkopisarz, jeden z najświatlejszych

Zamek w Baranowie - widok od południa

jego obraz zewnętrzny uzupełniały kwaterowe ogrody 
włoskie.

Przed połową XVII wieku zamek został otoczony 
fortyfikacjami typu bastionowego. Chyba też wtedy 
zamkowe wnętrza ozdobił wspaniałymi sztukateriami (dziś 
zachowanymi tylko w basztach) znakomity artysta włoski 
Jan Chrzciciel Falconi.

W marcu 1677 roku (na pół roku przed urodzeniem 
się późniejszego króla Stanisława) Rafał Leszczyński 
sprzedał baranowskie dobra, wraz z zamkiem, księciu 
Dymitrowi Wiśniowieckiemu. Po śmierci tego 
ostatniego, wdowa po nim, Teofila, wyszła za mąż za 
księcia Józefa Lubomirskiego. Tym samym zamek stał 
się rezydencją możnego rodu panów na Wiśniczu. 

umysłów epoki stanisławowskiej. Pamiątki po księciu 
poetów, jak go nazywano, były przechowywane w 
Baranowie ze szczególnym pietyzmem.

Niestety, zamku nie omijały nieszczęścia. Tylko w 
XIX wieku płonął on kilkakrotnie, wiele razy też 
zagrażała rezydencji powódź.

W XIX wieku rezydencję nabyli Dolańscy, którzy - 
świadomi wartości zabytku - dbali o baranowski zamek, 
zatrudniając nawet do prac remontowych znakomitego 
architekta Tadeusza Stryjeńskiego.

Niestety, podczas II wojny światowej rezydencja 
została zniszczona. Ze wspaniałej niegdyś siedziby 
magnackiej pozostały jedynie mury. Zniszczenia dopełniło 
zlokalizowanie w zamku składu zboża. Worki z ziarnem
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rozłożone na piętrze i krużgankach spowodowały spękanie 
stropów, groziły zawaleniem.

W połowie lat 50-tych na stan baranowskiego zamku 
zwrócił uwagę prof. Alfred Majewski, który doprowadził 
do opróżnienia obiektu ze zboża. Wtedy też doszło do 
porozumienia pomiędzy resortami kultury i przemysłu 
chemicznego. Na jego mocy powstający wtedy kombinat 
siarkowy przejął zamek, łożąc przez najbliższe 10 lat 

z kontrahentami z całego świata. W Baranowie 
podejmowano wiec nie tylko szefów wielkich koncernów 
światowych, ale także ministrów i premierów. Kto wie, 
ile dzięki urokowi zamkowych wnętrz, świetnej obsługi i 
wyśmienitych potraw podawanych tu gościom, udało się 
podpisać korzystnych kontraktów na dostawę polskiej 
siarki? Można bezjakiejkolwiek przesady powiedzieć, że 
zamek baranowski będący wtedy częścią “Siarkopolu”

Komnata parteru w trakcie wschodnim - fragment ekspozycji muzealnej

niezbędne środki dla odbudowy i wyposażenia zamku, 
Znaczące środki finansowe mecenasa baranowskiego 
zamku, “Siarkopolu” oraz niezwykłe zaangażowanie i 
wielkie umiejętności konserwatorskie i organizacyjne 
profesora Majewskiego i podległego mu Kierownictwa 
Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, pozwoliły 
na dokonanie wręcz wzorcowej rewaloryzacji niezwykle 
cennego, dużego obiektu zabytkowego.

Zamek w Baranowie został nie tylko uratowany i 
odnowiony, ale zaczął pełnić dwojakie role. Przede 
wszystkim był obiektem reprezentacyjnym i recepcyjnym 
“Siarkopolu”. Tu w zamkowych komnatach reprezentanci 
przemysłu siarkowego prowadzili rozmowy i negocjacje 

podobnie jak sami górnicy “pracował” dla dobra swojego 
mecenasa i całej Polski.

Oczywiście, ta część działalności to także liczne 
konferencje, sympozja, sesje naukowe, również, kulturalne 
- ot, takie choćby jak wielkie światowe sympozjum 
poświęcone twórczości Josepha Conrada 
Korzeniowskiego w 1990 r.

Ale niezależnie od roli sympozjalno-kongresowej 
zamek pełnił też funkcje turystyczne. Oprócz architektury 
i ogrodów zamkowych, licznie przybywający do Baranowa 
turyści, mogli obejrzeć Muzeum Zagłębia Siarkowego, 
jakie urządzono w trzech komnatach parteru oraz w 
podziemiach zamku. We wspomnianych komnatach



zaaranżowano wnętrza w duchu epoki renesansu, tj. czasu, 
w którym wzniesiono baranowską rezydencję. Natomiast 
w podziemiach zamkowych urządzono właściwe Muzeum 
Zagłębia Siarkowego, które znakomicie prezentowało, 
mało w końcu atrakcyjną, problematykę przemysłową. 
Bardzo pomysłowa ekspozycja, umiejętnie połączona z 
częścią archeologiczną, robiła spore wrażenie na 
zwiedzających. Warto dodać, że szczególnie w tamtych 
czasach, w okresie wielkiego zainteresowania polską 
siarką na świecie, wystawa w podziemiach zamkowych 
była szczególnie potrzebna.

Niestety, z początkiem lat 90-tych XX w. przemysł 
siarkowy zaczął przechodzić kryzys, który doprowadził 
do jego praktycznego upadku. W tej sytuacji mecenat 
nad zamkiem ze strony “Siarkopolu” musiał ustać. 
Ostatecznie, po kilku miesiącach niepewności co do losów 
“małego Wawelu” jego nowym mecenasem stała się 
Agencja Rozwoju Przemysłu. Było to zbawienne dla 
dalszych losów zamku, gdyż po przeszło 30 latach 
eksploatacji wymagał on nowego remontu. Obiekt został 
więc wzmocniony konstrukcyjnie, wymieniono wiele 
urządzeń technicznych stosując przy tym najlepsze i 

najnowocześniejsze rozwiązania. Znacznie powiększono 
też bazę gastronomiczną, zmodernizowano zamkowe 
apartamenty. Zrekonstruowano dach nad schodami 
wachlarzowymi przywracając mu kształt z XVII wieku. 
Generalnie unowocześniono hotel zamkowy, który 
reprezentuje obecnie europejski standard.

Niezależnie od przeprowadzonych dotąd prac, nowy 
mecenas zamku planuje następne kroki: przekształcenie 
części muzealnej, rozszerzenie parku, przygotowanie terenu 
pod pole golfowe i jazdę konną. Ten widoczny rozmach i 
zmiana wielu elementów na lepsze, może tylko być niżej 
oceniony z powodu pewnych niekorzystnych zmian 
wprowadzonych do kompleksowego projektu rewaloryzacji 
zamku, opracowanego niegdyś przez prof. A. Majewskiego. 
Ale jest to jednak cena za wszystkie inne prace i z tego 
powodu, jak i z tego, że Baranów ma znów dobrego 
mecenasa, można się tylko cieszyć. Ostatecznie bowiem, 
mimo, że nie mamy w Polsce zbyt wielu obiektów 
najwyższej klasy, takich jak zamek w Baranowie, w 
większości nie mają one jakiegokolwiek mecenasa, i 
skazane są przez to na wegetację. Baranów - widać miał i 
ma nadal szczęście. Oby tak było zawsze!

PIOTR DUMA

KSIĄŻKA O PROF. ST. TARNOWSKIM

14 listopada 1997 r. w Krakowie odbyło się Posiedzenie Naukowe Polskiej 

Akademii Nauk poświęcone profesorowi Stanisławowi Tarnowskiemu. Sesja 

ta była uzupełnieniem wystawy z cyklu “W służbie nauki” zorganizowanej w 

160-lecie urodzin i 80-lecie śmierci uczonego.

Materiały ze spotkania zostały opublikowane nakładem PAU w roku 1999. 

Dlaczego więc dopiero teraz zachęcam do lektury powyższego wydawnictwa? 

Z bardzo prostego powodu. Otóż dopiero niedawno, przez zupełny przypadek 

natknąłem się na tę pozycję w jednej z krakowskich księgami.

Dzięki tej pracy możemy poznać dzisiejsze spojrzenie i pewną ocenę życia, 

twórczości i działalności politycznej rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(wybierany na to stanowisko był dwukrotnie: 1886-1887 i 1899-1900) i 

wieloletniego prezesa Akademii Umiejętności.

Zaprezentowane zostały referaty pokazujące Tarnowskiego jako historyka 

literatury polskiej (Marta Wyka), publicysty (Waldemar Łazuga), polityka w 

Sejmie Krajowym Galicyjskim (Stanisław Grodziski). Ksiądz Maciej Gawlik 

przedstawił kształtowanie się postawy religijnej, a Marta Płatek omówiła listy 
Stanisława Tarnowskiego z podróży do Ziemi Świętej, którą odbył jako 

dwudziestoletni młodzieniec iazem z Ludwikiem Wodzickim, jego serdecznym 

przyjacielem.

Opublikowano również głosy z dyskusji, z których na uwagę zasługuje 

ciepłe wspomnienie prawnuczki Jadwigi z Mycielskich Stachurowej dotyczące 

rzekomego opuszczenia przez Tarnowskiego teatru podczas premiery “Wesela” 

Stanisława Wyspiańskiego, co nie jest prawdą. W rzeczywistości Tarnowski 

miał jeszcze raz lub dwa razy widzieć to przedstawienie, “aby zrozumieć o co 

chodziło Wyspiańskiemu w tej sztuce”.

Całości dopełnia niezwykle ciekawa ikonografia zawierająca fotografie 

niemal zupełnie nieznane i niezwykłe (np. bilet wstępu Tarnowskiego do kasyna 

w Sewilli). Gorąco zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, która znajduje się w 

zbiorach MHMT.

Stanisław Tarnowski
1837-1917

Materiały r PoMadicDut Naukuwe^o f.AI.! 
w dniu M listopada IW r.

Palika Aukaf.
W tlułbie nauki • -Nr J " IW

Nakładem Akadcaoi LaBcH-trawci
KraMw i 999



PIOTR DUMA

TARNOBRZESKIE LEGENDY

Któż z nas nie zna legendy o Piaście Kołodzieju, o 
Wandzie, która nie chciała Niemca lub o smoku 
wawelskim? Ośmielam się twierdzić, że nie ma takiej 
osoby. Ale gdyby zapytać, kto potrafi wyliczyć legendy 
dotyczące naszego regionu, podejrzewam, że byłyby już 
pewne trudności. Można by wymienić podanie o Halinie 
Krępiance, która uratowała Sandomierz, czy o okrutnicy 
z pieskiem z zamku Krzyżtopór. Ale czy w ogóle istnieją 
legendy mówiące o Tarnobrzegu?

Po dość długich poszukiwaniach natrafiłem 
zaledwie na jedną!! (Opowieść o Skalniku). Nie pozostało 

w związku z tym nic innego, jak spróbować je stworzyć. 
Kto mógłby to zrobić najlepiej? Odpowiedź jest prosta: 
młodzież.

We wrześniu 2001 roku w Zespole Szkół Nr 3 w 
Tarnobrzegu przeprowadzony został konkurs. Zadaniem, 
jak nietrudno się domyślić - było stworzenie legendy o 
Tarnobrzegu według podanych wskazówek. Prace oceniało 
jury złożone z nauczycielek języka polskiego: mgr 
Agnieszki Piątkowskiej i mgr Barbary Tatar. Laureatami 
szkolnego konkursu zostali: Lilianna Kulik, Jakub Pawlak 
i Paulina Zielińska.

Poniżej drukujemy nagrodzone prace.

LILIANNA KULIK

LEGENDA O POWSTANIU NAZWY MIASTA TARNOBRZEGA

Wszyscy myślą, że nazwa naszego miasta pochodzi od nazwiska Tarnowskich, którzy kiedyś mieszkali na terenie 
obecnego Tarnobrzega nad brzegiem Wisły. W rzeczywistości prawda jest zupełnie inna...

Kilkaset lat temu, w prastarym Sandomierza, stał wielki królewski zamek. Mieszkał w nim książę Tomasz wraz ze 
swoją małżonką Katarzyną. Było to bardzo młode małżeństwo, które zasiadło na tronie. Poprzedni władca, król Mikołaj, 
ojciec Tomasza, poległ w bitwie przeciwko najeźdźcom, którzy napadli na jego dobra, a z którymi nie mogli sobie 
poradzić doradcy wojskowi. W związku ze śmiercią ojca, niespełna dwudziestoletni wówczas Tomasz musiał objąć 
panowanie. Jednakże król przed swą wojenną wyprawą zastrzegł, iż w razie gdyby mu się coś stało, książę Tomasz, by 
objąć tron, musi się ożenić.

Gdy wiadomość o śmierci ojca dotarła do uszu Tomasza zdecydował on, że wyprawi mu uroczysty pogrzeb. Po 
pochowaniu króla, książę zaprosił do zamku wszystkie panny z okolicy, by wśród nich wybrać sobie żonę. Na zamku 
pojawiła się wówczas piękna księżniczka Katarzyna i to ona właśnie została żoną następcy tronu.

Przez długi czas młoda para oczekiwała potomka. Wciąż jednak bezskutecznie. Młody władca był tym faktem 
coraz bardziej przygnębiony i nikomu nie udało się go pocieszyć. W końcu księżniczka zdecydowała, że uda się do 
starej wiedźmy po radę. Wszyscy w okolicy słyszeli o czarownicy Danucie, jednak nikt nie potrafił wskazać Katarzynie 
drogi do jej domku. Po długim poszukiwaniu księżniczka spotkała prostego chłopa, który bez większych problemów 
zaprowadził ją na drogę wiodącą wprost do domku wiedźmy. Gdy księżniczka dotarła do jej chatki było już bardzo 
późno. Katarzyna weszła, a Danuta nie odwracając się spytała, co sprowadza w jej progi młodą żonę następcy tronu. 
Wtedy księżniczka opowiedziała jej całą historię, jak to stary król zginął w bitwie, a ona została żoną księcia Tomasza 
i powierzyła jej swój problem prosząc o radę. Wiedźma patrzyła uważnie kilka minut w piękne oczy Katarzyny, przerzuciła 
kilka stronic w swojej wielkiej, starej, zapewne magicznej księdze i zatopiła się na chwilę w lekturze zaklęć. Po 
dłuższej chwili milczenia znów popatrzyła księżniczce w oczy i czytała. Powtórzyła tę czynność jeszcze kilka razy, a 
potem przemówiła tymi słowami do Katarzyny: “Z cierpkich owoców ciernistego krzewu tarniny nalewkę pić będziesz 
przez trzy dni, a gdy od ostatniego dnia wypicia jej miesiąc minie okaże się, że spodziewasz się dziecka. Ale pamiętaj! 
Nikt inny nie może choćby spróbować tej nalewki. W przeciwnym razie już nigdy nie powijesz niemowlęcia... ”. 
Księżniczka podziękowała Danucie i powędrowała z powrotem do zamku. Po drodze dużo myślała o tym, co przed 
chwilą usłyszała od starej wiedźmy. Z jednej strony cieszyła się, że istnieje szansa na to, by spełniło się marzenie jej



i jej męża, ale z drugiej strony wiedziała również, że warunek zdobycia tarniny będzie trudny do zrealizowania, ponieważ 
nikt nigdy w okolicy jej nie widział.

Gdy księżniczka dotarła na zamek, zaczynało się już przejaśniać i wstawał nowy dzień. Katarzyna nie miała pojęcia, 
że tak długo była u Danuty, ale pomyślała, że jednak, mimo wszystko, warto było. Książę Tomasz, gdy tylko ją zobaczył, 
bardzo szybko podbiegł do niej i mocno ją przytulił. Młody władca bardzo się niepokoił o swoją małżonkę, gdy nie 
wróciła na noc do zamku. Wtedy Katarzyna opowiedziała mu o wizycie u wróżki i jej poradzie. Na początku Tomasz 
zlekceważył wiedźmę i powiedział żonie, by przestała o tym myśleć. Jednak, gdy przez kolejnych kilka miesięcy ich 
starania o potomka spełzły na niczym, księżniczka nieśmiało wspomniała mężowi, że może jednak warto spróbować 
zastosować się do rady starej wiedźmy. Książę długo się upierał, ale jednak ustąpił i wysłał bardzo wielu ludzi na 
poszukiwanie tarniny. Niestety, ich wyprawa nie przyniosła żadnych efektów, bowiem nigdzie nie można jej było 
znaleźć. Dopiero gdy Katarzyna bardzo napierała, Tomasz postanowił, że sam wybierze się na poszukiwania. Nie było 
go przez długi czas i większość ludności zaczęła podejrzewać, że może ich młody władcajuż nie wróci. Zaczęli nawet 
zastanawiać się nad wyborem nowego króla, ponieważ Tomasz nie miał następcy tronu.

***

Miesiąc powoli mija odkąd książę wyjechał na poszukiwania tarniny. Jego młoda małżonka całymi dniami myśli 
gdzie on teraz może być... Nie wie ona, że jej ukochany już niedługo powróci, więc decyduje się na ponowną wizytę u 
wiedźmy Danuty.

*♦*

Katarzyna gotowa do wyjścia stoi zamyślona przed lustrem i nie zauważa kogoś, kto po cichutku wślizgnął się do 
jej komnaty. Po chwili budzi się z zadumania i zmierza do drzwi, ale gdy już chce je otworzyć, ktoś łapie ją za ramię. 
Księżniczka z przerażeniem w oczach powoli odwraca się, a po jej twarzy spływają łzy. Oto nie widziany od kilku 
tygodni, ukochany mężczyzna powraca, a przed sobą trzyma całe naręcze tarniny. Księżniczka pada mu w ramiona, a 
on obejmuje ją bardzo mocno.

Po kilku miesiącach księżniczka Katarzyna powiła bliźniaki. Synowi dali imię po dziadku - Mikołaj, natomiast 
córkę nazwali Danuta - na cześć starej wiedźmy, dzięki której owe dzieci się narodziły. Szczęśliwy książę Tomasz 
postanowił, że w miejscu, gdzie znalazł tarninę wybuduje gród. Pośrodku tego grodu będzie stał mały zamek, w którym 
zamieszka razem z żoną i dziećmi.

Kilkaset lat później, członkowie potężnego rodu Tarnowskich, zamieszkali na ruinach tamtego grodu, a znając 
historię księcia Tomasza i jego rodziny, miasto powstałe na tym terenie nazwali TARNOBRZEG - od tarniny, która 
rosła nad brzegiem Wisły...

JAKUB PAWLAK

LEGENDA O TAJEMNICACH TARNOBRZESKICH LASÓW

W dawnych lasach otaczających posiadłości tarnobrzeskie rodu Tarnowskich, jak twierdzili okoliczni mieszkańcy, 
żyły maleńkie ludki. Mieszkały one między drzewami, w głębokich i ciemnych jamach. Były to pomocne karzełki.

Z nimi można powiązać pewną historię.
Dawno temu w owych lasach żyły liczne gromady wilków. Drapieżniki z nich były nadzwyczaj dzikie i zuchwałe. 

Latem atakowały bydło pasące się na polanach, a zimą łupu szukały we wsi zwanej Dzikowem. Pewnej zimowej nocy 
wilki napadły na chlew i porwały stamtąd dwie maciory. Zrobiły to szybko i cicho, tak że gospodarz dowiedział się o 
tragedii dopiero następnego dnia. Takich wypadków zdarzało się dosyć dużo.

Chłopi bali się czworonożnych drapieżców. Kobiety i dzieci nie miały odwagi chodzić do lasu po zioła, na jagody 
i na grzyby. Nikt też nie chciał być pasterzem gromadzkim, więc bydło stało przegłodzone w oborach. O pomoc 
poproszono hrabiego Tarnowskiego. Hrabia będący dobrym szlachcicem chciał pomóc poddanym, ale nie wiedział co 
zrobić, dlatego przynajmniej starał się przyjąć kogoś na posadę pasterza.

W tym właśnie czasie zjawił się we wsi człowiek szukający posady. Gdy dowiedział się o poszukiwaniu pasterza 
zgłosił się natychmiast. Powiedział, że nazywa się Staszek a uprzednio służył w Grębowie u hrabiego Dolańskiego. 
Podczas ostatnich żniw przewalił się na niego wielki wóz i chorował ponad pół roku. Tej wiosny wyrzucono go z 
mieszkania, dlatego teraz szukał pracy.



Hrabia trochę nie wierzył, że Staszek poradzi sobie, gdy stado zaatakują wilki, ale go zatrudnił.
Następnego dnia nowy pasterz wypędził trzodę na polanę. W drodze przyłączyła się do stada dziwna krowa. Była 

cała biała. Jej rogi błyszczały jak polerowane złoto, a racice były jakby co dopiero umyte. Pasterz pomyślał, że to 
pewnie krowa jakiegoś bogatszego gospodarza i nieco zdziwiony pognał ją razem z resztą bydła na pastwisko. Przez 
cały dzień opiekował się troskliwie bydłem, gotowy w każdej chwili odpędzać hordy wilków.

Jednak minął cały dzień, a czworonożnych rabusiów nie było, nawet nie słychać było ich wycia. Wieczorem Staszek 
poprowadził stado do wioski i zauważył, że dziwna krowa nagle znikła. To samo powtarzało się każdego ranka 
i wieczora przez kilkanaście następnych dni. Staszek nie zapytał jednak przez ten czas o osobliwe zwierzę i z uśmiechem 
przyglądał się lśniącym rogom i białej sierści.

Chłopi byli zadowoleni, że bydło spokojnie wracało do zagród syte i dawało wielkie ilości dobrego, tłustego 
mleka. Kobiety i dzieci nabrały odwagi i wybierały się do lasu, wracając z dzbanami pełnymi jagód i koszami 
wypełnionymi grzybami.

Hrabia Tarnowski uważnie przyglądał się poczynaniom Staszka. Dziwne wydawało się mu to, że odkąd on tu 
pracuje jeszcze nigdy zwierząt i ludzi nie napadły wilki.

Kiedyś wieczorem zaprosił pasterza na pogawędkę:
- No i co Staszku - zaczął - jak idzie robota?
- Dobrze - odpowiedział pasterz - Wilków nie widać. Krowy mogą się spokojnie najeść, ile tylko chcą. A trawa 

taka zielona i soczysta na tych pastwiskach.
- I nic dziwnego nie zauważyłeś?
- Nie - pasterz zawahał się - Tylko każdego ranka przyłącza się do naszego stada krowa, cała biała, która nie 

wraca wieczorem do wioski. Widać zna dobrze drogę do swojej obory i trafia sama. A właściciel tej krowy musi bardzo 
dbać o nią, bo co rano przychodzi czysta jak żadna inna.

Słysząc te słowa hrabia pomyślał chwilę i nagle ożywił się:
- Staszku, to jest na pewno krowa tych karzełków, o których mi donoszono, co mieszkają niby w leśnych jamach!
- Ooo! - zdziwił się pasterz - Nie śniło mi się nawet, że mógłbym opiekować się krową leśnych ludków.
- Tak, to krowa karzełków - ciągnął hrabia - Teraz rozumiem dlaczego wilki nie atakują twojego stada. Nawet 

najbardziej zuchwały i głodny wilk nie ośmieli się napaść na stado, między którym znajduje się krowa karzełków. 
Może dostaniesz od nich jeszcze jaką nagrodę, bo pilnujesz przecież ich krowy tak samo dobrze jak wiejskich...

I tak też się stało. Od następnego dnia dobry pasterz codziennie w południe znajdował pod drzewem, gdzie zwykle 
siedział, srebrny grosz polski.

Staszek wiele razy próbował podejrzeć te cudaczne stworzenia, ale daremnie się wpatrywał. Nigdy nie dojrzał 
żadnego karzełka, a otrzymane pieniądze odkładał na zimę.

Wilki natomiast nigdy już nie nękały tych okolic.

PAULINA ZIELIŃSKA

JAK POWSTAŁA NAZWA TARNOBRZEG

Na odległej od Ziemi planecie Tetronika, w niezbadanej części Układu Słonecznego był - według Kosmicznego 
Kalendarza - rok 2001.

Planetą rządził bardzo dobry, sprawiedliwy i mądry władca - Tetroniusz I wraz ze swą małżonką Księżną 
Tetroniuszyną.

Rządzący Tetroniką władcy mieli jedną, ukochaną córeczkę Tetronikę.
Była to dziewczynka bardzo ładna. Była też inna niż dzieci innych władców. Różniła się tym, że nie lubiła rozkazywać 

służbie, ani też “wylegiwać się” w swym kosmicznym łożu przez cały kosmiczny dzień. Uwielbiała za to kwiaty i 
zwierzęta, których było bardzo dużo na jej rodzinnej planecie. Rodzice zaniepokojeni jej zachowaniem wzywali wielu 
znakomitych, kosmicznych lekarzy. Niestety, nie mogli pomóc, bo dziecku nic nie było. Kiedy dziewczynka ukończyła 
szesnaście lat, uzyskała pozwolenie na poruszanie się pojazdami kosmicznymi i otrzymała Kosmiczne Prawo Jazdy.

MHH
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Pewnego dnia podczas przechadzki po ogrodzie nabrała wielkiej chęci do poznania całej planety. Wsiadła do 
swojego statku i poleciała na wycieczkę. W pewnym momencie straciła panowanie nad pojazdem. Znalazła się na 
orbicie okołoziemskiej. Jedynym jej marzeniem było to, aby szczęśliwie wylądować na widzianej poniżej Niebieskiej 
Planecie. Udało się jej to.

Wylądowała na Ziemi. Dokładnie w Puszczy Sandomierskiej. Była oczarowana pięknością przyrody, która ją otaczała. 
Wtopiła się w otoczenie bez żadnego problemu, ponieważ wyglądała identycznie jak ludzie, którzy mieszkali w tych 
lasach. Tetronika uważała ich za “obcych”. Przecież nigdy wcześniej ich nie widziała!

Kiedy się w końcu otrząsnęła z szoku, który wywołany został tak drastyczną zmianą miejsca pobytu, wyruszyła na 
zwiedzanie okolicy, w której się znalazła. Wzięła ze sobą małą sadzonkę, którą zabrała na statek ze swego kosmicznego 
ogrodu. Była to sadzonka przepięknie kwitnącego na biało krzewu, zwanego na jej planecie - tarniną. Był to krzew 
owocowy o cierpkich, granatowych owocach. Na jej planecie mieszkańcy zajmowali się uprawą tych krzewów, gdyż 
dawało to duże zyski. Tetronika cieszyła się, że ma ze sobą tę małą krzewinkę, która przypominała jej dom na rodzinnej, 
odległej planecie.

Dotarła aż do osady, która nazywała się Dzików. Jak okazało się - a był to na Ziemi rok 1590 - okolice te należały 
w tym czasie do rodu Tarnowskich, którzy w 1522 roku nabyli je od Toporczyków-Ossolińskich.

Dziewczynka nie została jednak w tej miejscowości i poszła dalej.
Nosiła cały czas ze sobą swoją sadzonkę, która - niestety - marniała z dnia na dzień bez gleby i wody. Dziewczynka 

przemieszczała się z wioski do wioski. Pracowała tu i tam, pomagała biednym. Ludzie przyjmowali ją pod swój dach 
do pracy, dawali kąt do spania, jedzenie. Była za to bardzo wdzięczna.

Po jakimś czasie przypomniała sobie słowa ojca: "... chciałbym, żeby tarnina była rozpowszechniona gdzie tylko 
się da, żeby jakaś sadzonka została posadzona przez ciebie w jakimś nieznanym, a pięknym miejscu... ”.

Tetronika uświadomiła sobie gdzie jest tak malowniczo jakby chciał jej ojciec. Przypomniała sobie Dzików i 
niedaleko płynącą rzekę. Nie miała pojęcia dlaczego uznała, że właśnie tam należy posadzić sadzonkę tarniny. 
Pożegnawszy się z ludźmi u których pracowała udała się z powrotem do miejscowości Dzików.

Wędrowała bardzo szczęśliwa myśląc o tym, jak pięknie ten krzew będzie tam wyglądał. Kiedy już dotarła nad 
Wisłę, bo tak się nazywała rzeka, nad której brzegiem chciała posadzić tarninę, zaczęła szukać miejsca na posadzenie 
krzewu. Znalazła wspaniałe miejsca na prawym brzegu rzeki.

Zasadziła tarninę. Przez następne parę tygodni obserwowała jak krzew przyjmuje się do ziemi. Z podziwem patrzyła 
jak wiąże pąki owocowe. Stwierdziła, że zostanie w Dzikowie jakiś czas, aby obserwować swoją “ulubienicę”. 
Zadomowiła się tam jednak na dobre i postanowiła zostać na zawsze.

Tarnina po jakimś czasie rozrosła się tak bardzo, że trzeba była ją rozsadzać! Po kilku latach zajmowała dość duży 
obszar i prezentowała się bardzo “dostojnie”.

Tetronika - nie - teraz już dorosła Tetronia wyszła za mąż, lecz o tarninie nie zapomniała. Pielęgnowała ją i dbała, 
żeby nikt jej nie uszkodził.

Po niedługim czasie, bo w roku 1593 obok Dzikowa powstało nowe miasto.
Nazwano je Tarnobrzeg.
Jego nazwę zawdzięczamy TARNinie rosnącej na wzgórzu opartym O BRZEG Wisły.

JAN RAWSKI

WSPOMNIENIA Z HARCERSTWA

Moje wspomnienia z harcerstwa sięgają roku 1945, 
kiedy to niedługo po rozpoczęciu roku szkolnego w 
tarnobrzeskim gimnazjum, wznowiono po latach 
działalność harcerstwa. Uczęszczałem wówczas do drugiej 
klasy gimnazjalnej. Po latach dowiedziałem się, że to 
dzięki staraniom ks. Guni zaczęto organizować harcerstwo 

na terenie miasta. Zapisałem się niezwłocznie pod 
wpływem nastawienia patriotycznego moich starszych 
sióstr, które przed wojną należały do ZHP. Przypominam 
sobie, że do pierwszych zadań jakie przed nami 
postawiono było zdobycie czapki i mundurka 
harcerskiego. Czapkę postanowiłem sobie sam uszyć, 



przerabiając czapkę wojskową mojego ojca. Mundurek 
uszyła mamusia czy któraś z moich sióstr. Nie wiem, jakim 
sposobem zdobyłem zielony materiał. Początkowo zamiast 
guzików z lilijką były guziki wojskowe z orzełkiem z 
munduru ojca. Na czapce jednak miałem lilijkę. Mając 
czapkę i mundurek mogłem reprezentować zastęp nosząc 
na drążku proporczyk zastępu. Dlatego w czasie 
organizowanych imprez, czy idąc grupowo na mszę świętą

Pamiątki harcerskie z kolekcji MHMT

do kościoła, kroczyłem w pierwszym szeregu na czele 
drużyny. Od samego początku podobały mi się zbiórki 
harcerskie, na których dowiadywaliśmy się o twórcy 
skautingu gen. Robercie Baden Powellu, który zastosował 
do szkolenia młodych żołnierzy angielskich pod koniec 
XIX wieku takie elementy jak: podchody, wywiad, 
tropienie, życie obozowe itp. Stworzył nowy ruch 
młodzieżowy, zwany skautingiem, który szybko 
rozprzestrzenił się w świecie. Na zbiórkach tych, obok 
opowieści o historii skautingu, których słuchaliśmy z 
otwartymi ustami, uczyliśmy się piosenek harcerskich 

takich jak: “Płonie ognisko w lesie”, “Płonie ognisko i 
szumią knieje”, “Gdzie strumyk płynie z wolna” i temu 
podobne. Wtedy też dowiedzieliśmy się o organizacjach 
studenckich i młodzieżowych takich jak “Sokół” czy 
“Zarzewie”, które wykorzystały nowy angielski system 
wychowawczy. W Tarnobrzegu Oddział Towarzystwa 
Gimnastycznego “Sokół” powstał w 1901 roku, natomiast 
informacje o skautingu dotarły do naszego miasta w 1909 

roku, niemal równocześnie z prasy lwowskiej i 
warszawskiej. Już wiosną 1912 roku z inicjatywy 
członka tarnobrzeskiego gniazda Towarzystwa 
Gimnastycznego “Sokół”, profesora Szkoły Realnej 
w Tarnobrzegu, Adama Malskiego, przy wsparciu 
ówczesnego dyrektora szkoły Stanisława 
Sobińskiego, utworzono 1 Drużynę Skautów im. 
Tadeusza Kościuszki. Jej drużynowym został 
profesor Józef Wojnas. Dopiero w roku 1913 
założono zastęp dziewcząt, na czele którego stanęła 
jedna z hospitantek tarnobrzeskiej Szkoły Realnej, 
Janina Weiss.

Podobały nam się te opowieści, szczególnie po 
okresie milczenia i zakazu mówienia o tych 
sprawach w czasie okupacji niemieckiej. 
Opowiadania - szkolenia wygłaszali na zbiórkach 
hufca, hufcowy druh Eugeniusz Dąbrowski lub 
przyboczny druh Andrzej Frejer. Na każdej zbiórce 
zastępu, drużyny, czy hufca odbywała się zazwyczaj 
musztra, gdzie uczyliśmy się postaw, ustawiania się, 
odliczania i kroku marszowego. Wzruszającym 
momentem, gdzieś w jesieni 1945 roku, było 
złożenie harcerskiego przyrzeczenia przez 
wszystkich nowo wstępujących harcerzy z hufca 
tarnobrzeskiego. Uroczyście przeszliśmy nad 
Wisłę, na Wianek, w pobliże miejsca na Skalnej 
Górze, gdzie walczył i zginął bohaterską śmiercią 
w obronie Tarnobrzega por. Józef Sama. Tam pod 
rozłożystym dębem odbył się apel poległych 
żołnierzy broniących Skalnej Góry. Następnie 
powtórzyliśmy za hufcowym Eugeniuszem 
Dąbrowskim uroczyście słowa przyrzeczenia 
harcerskiego. Potem odśpiewaliśmy szereg pieśni 

harcerskich i zakończyli capstrzyk modlitwą harcerską. 
Utkwiły mi na wiele lat słowa przyrzeczenia, szczególnie 
te, że harcerz nie pije alkoholu i nie pali tytoniu oraz to, 
że harcerz powinien każdego dnia spełniać dobre uczynki. 
Dzień spędzony bez dobrego uczynku winien uważać za 
stracony. Tak też starałem się postępować w młodości i 
słowa te zachowałem do dni obecnych.

Wielką atrakcją były wszelkiego rodzaju zajęcia w 
terenie, zdobywanie stopni harcerskich i odznak 
sprawnościowych. Bardzo lubiłem podchody związane z 
poznawaniem przyrody, jak podglądanie ptaków, kiedy



odlatują i przylatują z żeru, zachowanie zajęcy czy saren 
w lesie Zwierzyniec, rozpalanie jedną zapałką 
przygotowanego ogniska na łące czy polu, itp. Zawsze 
były to wiadomości praktyczne, przykładowo: “jak 
zachować się w różnych warunkach tak w terenie czy na 
boisku szkolnym lub w klasie”.

Z wielkim niepokojem, gdzieś od wiosny 1946 roku 
czekaliśmy na zapowiadany od paru miesięcy biwak, pod 
gołym niebem, w Budzie Stalowskiej.

Nikt z nas, a przynajmniej większość, nigdy 
dotychczas nie spała w lesie i to pod gołym niebem, w 
namiocie lub przez siebie zbudowanym szałasie. 
Większość z nas nie posiadała po okresie wojny namiotów, 
najwyżej radzieckie pałatki, spinane po dwie na jedno 
spanie. Trzeba też było zaopatrzyć się w plecak i koc pod 
którym mieliśmy spać, jakieś jedzenie, gdyż sami mieliśmy 
sobie przygotowywać tak kolację jak śniadanie i obiad 
następnego dnia. Dopiero po obiedzie mieliśmy powrócić 
pieszo do domów w Tarnobrzegu.

Nie miałem plecaka ani namiotu. Nie mogłem 
pożyczyć, gdyż ci co mieli, sami potrzebowali. W domu 
nikt nie mógł mi pomóc, więc sam musiałem sobie uszyć 
plecak z worka płóciennego. Zamiast rzemyków i szelek, 
przyszyłem postronki ze sznurka tak, że mogłem worek 
założyć na plecy, a do niego przymocować koc zwinięty 
po wojskowemu, jak nas pouczał drużynowy. Włożyłem 
coś do jedzenia i z takim rynsztunkiem stanąłem na 
zbiórce rano w dniu wymarszu. Było przed południem, 
kiedy doszliśmy do stawów w Budzie Stalowskiej. 
Byliśmy głodni, spoceni i zmęczeni drogą, a tu nikt nie 
czekał na nas z obiadem. Zjedliśmy co mieliśmy ze sobą, 
potem odbyły się jakieś zajęcia terenowe w tym 
zdobywanie sprawności, w czasie których po dwóch, 
trzech lub pojedynczo budowaliśmy zadaszenia, z tego 
co kto miał. Oczywiście, większość stawiała szałasy z 
gałęzi świerków. Jako podściółkę pod spanie kładliśmy 

liście z drzew lub zrywali liście paproci. Pod wieczór, 
przed apelem wieczornym odbyła się kontrola obozowisk 
ze stawianiem punków za przygotowanie miejsca do 
spania. Odbywało się to pod hasłem “jak sobie 
pościeliłeś, tak będziesz spał”. Apel przy ognisku, po 
zachodzie słońca, był czymś niezapomnianym, jak 
zwykle zakończonym modlitwą w kręgu. Noc była 
chłodna, toteż część druhów położyła się przy ognisku, 
a reszta rozeszła się do swoich posłań. Niektórzy 
zmęczeni całodziennymi zajęciami nakryli się czym mieli 
i zasnęli. Część jednak nie mogła zasnąć z chłodu lub 
pełniła wartę i siedziała do rana przy dogasającym 
ognisku. Skoro słonko wzeszło poszliśmy się myć do 
stawu i rozgrzewać, nacierając ciało ręcznikami. Tak też 
i ja uczyniłem, kiedy obudził mnie ruch w obozie. 
Zauważyłem wtedy w stawie pływające zaskrońce oraz 
pijawki przyczepiające się do nóg tych, którzy próbowali 
się wykąpać i weszli do wody. Narobili swoim 
zachowaniem nieco strachu przełożonym. Przy tej okazji, 
pouczeni zostaliśmy aby nie wchodzić do nie znanej 
wody, bo można się utopić lub wąż może ukąsić. Po 
porannej zbiórce zjedliśmy to co kto miał na śniadanie, 
odbyły się jeszcze jakieś zajęcia w terenie, połączone ze 
zdobywaniem sprawności i po posprzątaniu całego 
obozowiska i wygaszeniu ogniska odbyła się zbiórka 
i powrót do domu ze śpiewem. Wróciłem głodny 
i zmęczony, ale pełen niezapomnianych wrażeń. Było to 
moje pierwsze samodzielne przeżycie na obozie 
i zarazem ostatnie, gdyż po zakończeniu roku szkolnego 
wyjechałem z rodzicami do Gdyni, gdzie ojciec otrzymał 
pracę. W Gdyni już nie należałem do harcerstwa, gdyż 
miało ono inne oblicze i widziałem jak kadra, łącznie 
z podwładnymi druhami, pije alkohol i pali papierosy. 
Nie chciałem już w tym uczestniczyć, zachowując 
wspaniałe wspomnienia z harcerstwa w Tarnobrzegu.

JAN RAWSKI

O KURACJI ODCHUDZAJĄCEJ W RADAWIE

Odchudzanie w ostatnich latach stało się tematem 
modnym nie tylko w Polsce ale głównie w krajach 
najbardziej rozwiniętych. Razem z otyłością związane 
są choroby do których należą między innymi nadwaga, 
cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca, zwyrodnienia 
stawów, schorzenia alergiczne, choroby przewodu 
pokarmowego i inne. Jest to wszystko związane z 

niewłaściwym odżywianiem. Tematem sympozjum jakie 
odbyło się w kwietniu bieżącego roku w Radawie k/ 
Jarosławia było “Jak żyć zdrowiej, odżywiając się lepiej 
i mądrzej”. Prelekcje na ten temat wygłosili między 
innymi: dr Ewa Dąbrowska z Gdańska, doc. dr hab. Kinga 
Wiśniewska - Roszkowska z Łodzi oraz inni lekarze z 
Polski jak też Ukrainy, prowadzący we własnych



...

klinikach leczenie w oparciu o dietę sokowo - warzywną 
i makrobiotykę oraz rehabilitację.

Miałem szczęście, że w marcu bieżącego roku wpadł 
mi do rąk 2 nr miesięcznika “Głos Ojca Pio”, w którym 
zapoznałem się z artykułem Małgorzaty Szternak, o 
sympozjum i w ogóle o Ośrodku Wypoczynkowo - 
Rehabilitacyjnym w Radawie k/ Jarosławia. 
Zatelefonowałem pod podany adres i dowiedziałem się, 
że prowadzą tam przez cały rok dwutygodniowe turnusy 
oparte głównie na diecie warzywno-owocowej. Pod 
namową żony zgłosiłem zaraz swój udział w turnusie 
od 5 do 19 maja. Miałem bowiem kłopoty z 
nadciśnieniem, nadwagą, a przy tym zadyszkę przy 
chodzeniu. Poruszałem się więc wolno, ciągnąc za sobą 
nogi. Pojechałem tam pełen obaw czy sprostam 
założeniom tamtejszej kuchni. Powiedziano mi na 
wstępie, żebym się nie przejmował, gdyż w każdej chwili 
mogę przejść na dietę makro, bogatszą w białko. Już w 
pierwszym dniu stwierdziłem, że podawanymi potrawami 
z jarzyn i owoców, uzupełnianymi sokami można się 
najeść do syta, nie czując głodu i potrzeby dożywiania. 
Proponowano jedynie, aby zachować kolejność 
spożywania posiłków. Najpierw należało wypić szklankę 
rozcieńczonego, pół na pół z wodą, soku z marchwi, 
pomidorów lub czarnej porzeczki, potem wypić kubek 
ciepłego kiszonego barszczu buraczanego, następnie 
spożyć dwie odmiany surówek z różnych świeżych jarzyn 
z dodatkiem oleju i przypraw oraz kiełków ziaren. 
Wszystko to podane na półmiskach bardzo ładnie i 
gustownie, przybrane plastrami owoców z grejpfruta, 
pomarańczy, cytryny, jabłka lub winogron. Na deser 
jabłko, pomarańcza, połowa grejpfruta, winogrona. 
Śniadanie kończyło się wypiciem pół godziny po posiłku 
herbaty ziołowej lub owocowej bez cukru. Na obiad 
około godz.13.00 podobnie, sok, surówki, zupa z jarzyn, 
owoc i herbata, jak rano. Na kolację o godz, 17.00 to 
samo, z tym, że dochodziły do tego obok surówek 
różnego rodzaju pasty z czerwonej i białej fasoli, soi, 
makreli wędzonej itp.

Dzień rozpoczynał się półgodzinną gimnastyką 
poranną o godzinie 8.00 na świeżym powietrzu, 
prowadzoną przez pielęgniarkę lub pielęgniarza. 
Śniadanie spożywaliśmy o godzinie 9.00, następnie o 
10.00 wychodziliśmy na 2-3 godzinny spacer licznymi 
ścieżkami zdrowia przez las, łąki i bezdroża pokonując 
początkowo 2,4 a pod koniec do 15 km w czasie spaceru. 
Początkowo wlekliśmy się powoli, zwłaszcza osoby z 
dolegliwościami serca, po zawałach ale z czasem 
przybywało im sił, gdyż ustępowały bóle i szliśmy równo 
wspólnym tempem poznając coraz to nowsze tereny. 
Codziennie rano między godziną6.30-7.45 pielęgniarka 
lub pielęgniarz mierzyli ciśnienie, ważyli, a cukrzykom 

oznaczali poziom cukru we krwi. Przy okazji pytali się, 
jak się czujemy, jak z wypróżnieniem, gdyż z uwagi na 
zmianę odżywiania część kuracjuszy w pierwszych 
dniach pobytu miała biegunkę (związaną z 
oczyszczaniem się jelit i żołądka), a niektórzy znów 
zaparcia. Zalecano wówczas robienie sobie z ziół szałwi 
lub rumianku wlewu przeczyszczającego. 
Zaobserwowaliśmy, że nastroje nasze znacznie poprawiły 
się, szczególnie kiedy zauważyliśmy poprawę naszego 
zdrowia. Zadowoleni byliśmy głównie z ubytku wagi, 
która pod koniec naszego pobytu wynosiła u 
odchudzających się nawet do 5 kg. Natomiast osoby z 
wyniszczającymi chorobami przewodu pokarmowego 
uzyskały poprawę wagi ciała jedząc dietę makro.

Na początku naszego pobytu, w czasie wieczorku 
zapoznawczego, kuracjusze zapytani czego spodziewają 
się przyjeżdżając do Ośrodka Ojca Pio w Radawie, 
zazwyczaj odpowiadali, że przybyli w celu wypoczynku 
i poprawy zdrowia. Podczas zakończenia turnusu, 
zapytani czy zrealizowali swoje zamierzenia w 
większości odpowiedzieli, że tak. Obok uzyskanej 
poprawy na zdrowiu, w dziwny - cudowny sposób Ojciec 
Pio wpłynął na ich osobowość. Atmosfera przyjaźni jaka 
wytworzyła się między nami, oraz możliwość 
uczestnictwa w codziennych mszach świętych i 
nabożeństwach do Miłosierdzia Bożego jak też do Matki 
Bożej w postaci majówek w miejscowej kaplicy, 
pozwoliły na doznanie wyciszenia wewnętrznego, 
spokoju i radości.

Kuracjusze wypowiadali się na przykład, że przez 
wiele lat leczyli się u wielu specjalistów i nie odczuwali 
poprawy zdrowia, a tutaj w Radawie przy stosowanej 
diecie czują się dobrze i do tego schudli. Jeden z 
kuracjuszy posiadający na całym ciele owrzodzenia, 
których nie mógł wyleczyć w różnych klinikach, po 
dwutygodniowym pobycie na diecie warzywno- 
owocowej i sokowej zauważył znaczną poprawę. Osoby 
z cukrzycą zaobserwowały spadek zawartości cukru we 
krwi, zbliżony do normy. Osoba samotna, znerwicowana, 
zamknięta w sobie, po 20 latach przystąpiła do 
sakramentu pokuty. To dowody jakie między innymi 
usłyszeliśmy na zakończenie turnusu. Może to wiązało 
się z tym, że właśnie 13 maja obchodziliśmy pierwszą 
rocznicę otwarcia Ośrodka Wypoczynkowo- 
Rehabilitacyjnego w Radawie. W dniu tym odbyła się 
uroczysta msza święta uzdrawiająca, na której 
celebrujący ksiądz dokonał indywidualnego 
namaszczenia olejami świętymi.

Mieliśmy też do dyspozycji filmy wideo z kasetami 
o Ojcu Pio, jak też z prelekcją dr Ewy Dąbrowskiej o 
zdrowym odżywianiu oraz kasety z sympozjum, które 
odbyło się w Radawie w kwietniu br. Korzystaliśmy z 
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nich w wolnym czasie wieczorem, co pogłębiało w nas 
wiarę w konieczność zmiany stylu odżywiania się i życia. 
Teraz już sama myśl o zastosowaniu postu jarzynowo- 
owocowego czy sokowo-wodnego lub postu o chlebie i 
wodzie nie jest dla nas uczestników kuracji warzywno- 
owocowej straszna. Uświadomiliśmy sobie potrzebę dla 
zdrowia stosowania okresowego postu, głoszonego przez 
Kościół. Zrozumieliśmy, że my sami przez jedzenie 
niewłaściwego białego pieczywa, spożywanie cukru i 
słodyczy oraz potraw mięsnych doprowadzamy się przy 
braku ruchu do chorób, określanych chorobami 
cywilizacyjnymi. Niegdyś, kiedy nasi dziadkowie jedli 

proste potrawy, oparte na ciemnym, gruboziarnistym 
pieczywie, barszczu - żurku, kapuście kiszonej, 
jarzynach i owocach, czuli się znacznie lepiej i dożywali 
długich lat życia w zdrowiu. To cywilizacja sprawiła, że 
odżywiamy się niezdrowo, czemu sprzyja łakomstwo i 
atakująca nas ze wszystkich stron reklama smakołyków 
i nieodpowiedniej żywności.

Osoby, które pragną w sposób naturalny pozbyć się 
swoich chorób, zachęcam do skorzystania z 
dobrodziejstw pobytu w Radawie k/Jarosławia tel. (O- 
16) 622-30-43.

TADEUSZ WOJTECZKO

CZŁOWIEK W GĄSZCZU ŻYCIA

Człowiek winien być przede wszystkim podmiotem, 
działającym i współżyjącym z innymi, a nie widzem, 
komentatorem i rejestratorem faktów dokonanych. Winien 
stale utrzymywać równowagę z otaczającymi go ludźmi, 
winien współżyć i współpracować w ramach różnych grup, 
kręgów i społeczności. Utrzymując równowagę z innymi 
ludźmi zachowuje się wówczas w sposób zarówno 
kreatywny jak i aktywny. Jeśli ocenia siebie, jeśli pragnie 
określonych rzeczy i aspiruje do różnych pozycji, to jego 
układem odniesienia są w zdecydowanej większości 
przypadków otaczający go ludzie. Sam dla siebie nie jest 
ani mądry, ani głupi, życzliwy lub wrogi, zlękniony lub 
odważny. Dopiero w stosunkach z innymi ludźmi i na ich 
tle takim czy innym się staje. Wola i umiejętność 
zwalczania swego egoizmu na rzecz altruizmu jest cnotą 
człowieka wyrosła z głębi jego bogactwa duchowego.

Rzeczywistość najczęściej jawi się jednak bardziej 
prozaicznie.

Masy ludzkie są praktyczne, przyziemne, bezwładne, 
pozbawione polotu myśli i uczucia. Najwyżej cenią sobie 
spokój i sytość. Z natury nienawidzą osób twórczych i 
samodzielnych w myśleniu, kreują się na specjalistów od 
pilnowania własnych praw i cudzych obowiązków. W 
trudnej rzeczywistości wiele osób nawet nie próbuje jej 
zmienić, a jedynie utyskując stara się poszukiwać 
winowajców. Cały proces myślowy koncentruje na 
skutkach, nie próbując dociec źródeł i przyczyn stanu 
rzeczy. Staje się bezradny wobec wyzwań czasów, szukając 
jedynie pomocy lub ratunku w drugim człowieku. Często 
też szukanie tej pomocy nie ogranicza się do ewentualnego 

jej spełnienia w granicach pomocniczości, lecz sprowadza 
się najczęściej do oczekiwania pełnego rozwiązania 
problemu. Niespełnienie takich oczekiwań generuje 
natychmiast lawinę pretensji i żalów, co z kolei rodzi 
niechęć objawiającą się nawet wrogością, i tak oto zamyka 
się koło naszych stosunków interpersonalnych. To 
wszystko widać dzisiaj gołym okiem. Nie wystarczy 
jednak faktów tych tylko konstatować, lecz należy dążyć 
do ich zmiany. Aby to zmienić, trzeba nie tyle je piętnować 
co pokazywać i uzmysławiać, by w konsekwencji zmienić 
samego siebie. Jest to zadanie niezmiernie trudne, bo 
wymagające samokrytycyzmu jak i umiejętności 
logicznego myślenia. Zawsze łatwiej jest krytykować 
innych, a umiejętność logicznego myślenia jest darem 
niewielu.

Często przejaw postawy słusznej, rozumnej jest przez 
większość piętnowany i lekceważony za pośrednictwem 
szkalowania i przypinania rozmaitych etykietek. Życie 
ludzkie przypomina wahadło, które odchylając się raz na 
prawo, raz na lewo tworzy złudzenie ruchu postępującego, 
gdy w rzeczywistości ciągle drepczemy w miejscu. Tak 
więc nasze życie jest składanką blasków i cieni, na które 
składają się między innymi sukcesy i klęski, radości i 
cierpienia. W tym wszystkim pocieszeniem może być 
łacińskie powiedzenie “per aspera ad astra” (przez 
cierpienie do gwiazd).

Z życia najprawdopodobniej nigdy nie stworzymy 
sielanki. Życiu przypisane sącierpienia, problemy, kłopoty, 
trudności, konflikty i tragedie. Rzecz sprowadza się do 
tego, byśmy potrafili je minimalizować.



ALEKSANDRA JANAS

“MILIONERZY” INACZEJ

Nic nie zyskałam - nic nie straciłam. Zwrócono mi 
koszty podróży, córce też. Poczęstowano kawą, kanapką, 
słonymi paluszkami i obiadem. Przemaszerowałam setki 
metrów, kilkanaście korytarzy: tu kafejka, tam straganik 
np. ze srebrem, napisy “Studio”, “Cisza”, wywieszki z 
nazwiskami na drzwiach.

Nie spotkałam sław srebrnego ekranu ani aktorów, 
ale przecież przyjechałam na spotkanie z megagwiazdą 
TVN - Hubertem Urbańskim, choć naiwnie wierzyłam, 
że po jakąś wygraną. Tak, tak - uczestniku gry, ty tu jesteś 
tłem teleturnieju, szybą, przez którą patrzy się na ulicę 
nie dostrzegając jej, światłem, które oświetla litery 
czytanej gazety czy książki. Ale bez szyby nie widać ulic, 
ludzi i zewnętrznego świata, bez światła nie ma treści a 
więc i bohaterów, akcji, emocji: bez tła dużo gorszy byłby 
tzw. pierwszy plan, chociażby na obrazie.

Uczestnik “Milionerów”, wylosowany z tysięcy 
dzwoniących, mający dać poprawną odpowiedź na 
eliminacyjne, czasem dość trudne pytanie, ma prawo 
sądzić, że jest w studiu, w bloku F na Woronicza 17, kimś 
ważnym, że jest to jego życiowe 5 minut: może się uda 
wyjść bogatszym. Niestety!

Najpierw od 8 rano niespokojne oczekiwanie przed 
bramą, strzeżoną przez ochroniarzy, tłumek graczy, ich 
bliscy, koło 20 minut spóźnienia. Przechodzimy na 
“przypisaną” nam salę (rodzaj małej sali widowiskowej 
ze sceną), prowadzeni przez sympatyczną, młodziutką 
panią. Potem pojawia się druga i trzecia. Wszystkie bardzo 
miłe, grzeczne, udzielające szczegółowych informacji. 
Następnie - sprawdzenie obecności, podpisanie listy i 
zapoznanie z regulaminem gry. Potem wchodzi na salę 
ON! Niestety, możliwość obcowania z taką gwiazdą (?) 
posiadają tylko grający, osoby towarzyszące muszą wyjść 
na korytarz! Hubert Urbański jest śliczny jak obrazek, 
serdeczny, miły, ma stosunkowo dużo czasu (choć patrzy 
co chwilę na zegarek) więc “nawija” o wszystkim i o ... 
niczym. Przebija jeden wątek: to jest gra! Firma zrobi 
wszystko aby było ciekawie, padły duże pieniądze, ale 
chodzi przede wszystkim o emocje, bo to przyciąga 
widzów i winduje stację w rankingu. Nie bójcie się ryzyka, 
ono się czasem opłaca! Gracz, który rezygnuje przemija; 
w pamięci pozostaje ten, który strzela, próbuje posiąść 
więcej, podejmuje ryzyko. O nim się pamięta! No, tak - 
choć bez pieniędzy ale w pamięci! Czy o to chodzi?!

Przecież gracze wiążą wiele nadziei z tym spotkaniem, 
liczą na pieniądze i odmianę swego losu. O tym się nie 
mówi. Hubert - strzela dowcipami, bryluje, sypie 
anegdotki, chwali TVN, zachęca do zadawania pytań, ale 
o czym? Przecież chce się wygrać a możliwość spotkania 
oko w oko przy monitorze są jak 1:10. Mówi jedno: 
sposobu na wygranie nie ma. Liczy się fart - szczęście i 
szybkość!

Potem znów przepastnymi korytarzem i miła pani 
prowadzi nas na próbę do studia nagrań. Wydaje się 
dziwnie małe, mnóstwo kabli i kamer, stanowiska przy 
monitorach, ławki. Rządzi tu pewnie kierownik planu - u 
nas nieciekawy grubasek, nonszalancki goguś, który 
wtajemnicza nas w proces nagrywania odcinka, miota się 
wśród kabli, testuje mikrofony, uczy ustawiania się do 
kamer, obsługi przycisków, które zadecydują, kto z nas 
dostąpi zaszczytu siedzenia vis a vis Huberta, o 20-to 
sekundowym czasie na zakończenie całej operacji itd. 
Często powtarza o możliwości wystąpienia awarii łączy, 
mikrofonu, o problemach technicznych, zacinających się 
komputerach itp. sprawach. Trochę mnie to dziwiło; 
przecież, oglądając teleturniej w telewizji, czuje się 
rozmach, nowoczesność, absolutną precyzję i zgranie!! 
Podzieleni na trzy grupy (jestem w drugiej 10-tce, nr 3) 
ćwiczyliśmy swój refleks i wiedzę na tzw. próbnikach, tj. 
powtarzanych pytaniach o poprawną kolejność. 
Wyświetlało się nam i owszem, natychmiast kto był 
najszybszy i trafił dobrze! Awarii podczas próby nie było, 
zaskoczyły nas jednak pewne elementy, np. bardzo 
“toporne”, polepione taśmą niektóre pulpity, a przyciski, 
które trzeba było mocno dociskać a nie głaskać, wydały 
nam się po klawiszach komputera czy telefonu - zbyt małe 
(takie mini ołówki), nie wygodne dla oczu było 
rozstrzelenie na boki odpowiedzi na monitorze. Po 
wielkich, czytelnych pytaniach - małe odpowiedzi, dużo 
gorzej niż wyświetlają to nasze telewizory. Ale wiecie, 
rozumiecie - nie udało mi się, więc może trochę się 
czepiam, choć to wszystko prawda.

Po próbie, znów czas oczekiwanie, z informacją o 
prawdopodobnej godzinie nagrywania odcinka z pierwszą 
dziesiątką szczęśliwców. Moja, druga grupa, wejdzie do 
studia po 14-tej, jest więc czas na zapowiedziany obiad. 
Dostajemy po jednym bloczku (towarzysze niedoli się 
odchudzają) i wędrujemy kolejnymi korytarzami do



wspaniałej sali. Jedzenie pyszne (jednąporcjąobdzielamy 
się w trójkę), ale i apetytu brak. Potem znów nerwowe 
rozmowy, zawieranie znajomości (my z p. Jackiem i jego 
mamą) przyjacielskie uśmiechy, bądź nieobecne, taksujące 
spojrzenia. Jesteśmy dwie panie w tej grupie - nie 
poznajemy się bliżej, choć uśmiechem dodajemy sobie 
odwagi. Nasi bliscy-żony, mamy, dzieci itd. są tu obecni 
i teraz wiem dlaczego. Organizatorzy nie mają ani czasu 
ani ochoty na rozmowę, sami uczestnicy może by się 
pozabijali (wzrokiem) a tak, są mamy, dzieci, jest do kogo 
zagadać, zająć czas, odprężyć umysł, dodać otuchy np. 
słowami “mamo jesteś śliczna i najmądrzejsza” - słyszę i 
nie mogę nie wybuchnąć śmiechem po takim stwierdzeniu 
mojej Dominiki.

Pierwsza tura w studiu nagrań. Po chwili wraca pani, 
która “padła” na nieznajomości znaczenia słowa 
“samotrzeć”. No cóż, ten archaiczny termin, wyszedł z 
użycia, pozostał w ikonografii czy raczej historii sztuki - 
funkcjonuje, określając 3 osoby na obrazie, stąd np. św. 
Anna Samotrzeć (a więc z Matką Bożą i Jezusem). Koło 
ratunkowe zawiodło - publiczność nie podpowiedziała 
właściwie. Niedługo wchodzi nasza grupa - znów 
korytarzami na przypudrowanie nosa, panowie trochę się 
tego “make up” obawiają, ale chodzi o to aby nie 
błyszcze! i. Wchodzę pierwsza - śliczna blondynka patrzy 
z uśmiechem i stwierdza: świetny makijaż, nic tu nie 
robimy. Wracam “na giełdę” strachu i nadziei, straconych, 
być może za chwilę. Boję się tych przycisków, czy zdążę 
dobrze zaznaczyć? Idziemy do studia - moje dwa śliczne 
“aniołki Stróże” (Dominika i Ania) ze mną. Mam ścisk w 
gardle, ucisk “w dołku”, brak tchu..., staram się wciągnąć 
głęboko powietrze i wstrzymać oddech, odmawiam 
kolejną modlitwę. Ale jakoś nachalnie kołacze w głowie: 
“będzie jak TY zechcesz, Panie”.

Znajome studio. Powoli wchodzą znudzeni statyści, 
jedni chcą szybko skończyć, rezygnując z przysługującego 
im obiadu, inni są przeciwnego zdania. Kierownik planu 
znów “nawija”, ale już jakiś zmęczony, bez polotu. 
Częściowo jego rolę przejmuje “osiemnastowarkoczy- 
kowaty” (a może było ich więcej) czarnoskóry pracownik 
TVN-u o prześmiesznej polszczyźnie. Instruuje, gdzie, kto 
ma siadać, jak i kiedy klaskać. Wchodzi przebrany w inny 
garnitur Hubert, zasiada z nim gracz z poprzedniego 
odcinka, w tej chwili dla redaktorów niezbyt ważny. 
Sytuacja się zmienia gdy zapalają się reflektory, migają 
znane nam światła i wali prosto w mózg drażniąca, 
budująca napięcie muzyka. Każdy marzy o tym żeby wyjść 
z 10-tki, a tu się okazuje, że czasu jeszcze mniej. Niestety, 

pani szybko odpada, wychodzi z 1000 zł. Pada pytanie - 
dla mnie łatwe, o kolejność twardości ołówków, naciskam 
szybko ale w międzyczasie pan z przeciwka zgłasza 
niesprawność sprzętu, jakąś awarię. Zgłaszam i ja, że 
nacisnęłam 4 przyciski a na ekranie wyszły trzy 
odpowiedzi. Kierownik planu sprawdza i stwierdza, że 
teraz jest już dobrze. Pada drugie pytanie, trudne, z historii 
Azji, o chronologiczną kolejność władców Chin. Niestety, 
za mało czasu na przemyślenie, popełniłam błąd, nie 
wchodzę... Szczęśliwiec, był taki jeden, szybko, niestety, 
odpada, pytania ma głupkowate (np. o bohatera kreskówki) 
i trudne, bierze pomoc kół i “pada” na słowie fresco, 
zaznaczając “mokry” zamiast “świeży”. Cóż, było to 
pytanie dla muzeologa a nie mechanika. Znów drażniąca 
muzyka, światła - pytanie o rozmiary koszulek ! Łatwe, 
przyciskam kolejne przyciski - bo wiem i potem O.K. i... 
cóż widzę : na ekraniku znów tylko trzy literki, a więc 
albo za lekko nacisnęłam albo przyciski na tym stanowisku 
są feleme. (Od czasu mego udziału w “Milionerach” 
uważnie obserwuję trzeci pulpit - wszystkich tam 
siedzących odpowiedzi zostają uznane za złe! Czy to tylko 
przypadek, czy wadliwy stolik ?). Wygrywa pan Jacek. 
Pytania ma łatwe i z pomocą publiczności przekracza 
granicę 1000 zł. Potem dostaje pytanie godne miliona a 
nie dwóch tysięcy, o rodzaj kamieni szlachetnych, 
konkretnie wykluczenie jednego z nich - też bym nie 
wiedziała ! Długo się zastanawia, potem strzela, niestety 
źle. Odpadł. W momencie wręczenia czeku zadźwięczał 
klakson. I to był dla mnie i pozostałych 8 graczy koniec. 
Niestety, nie pozwolono nam jeszcze opuszczać studia, 
kręcono kilka powtórek, Hubert wił się i miotał, potem 
podał zdawkowo rękę. Dużo było przerw, wydłużających 
nagranie, nużących wszystkich pogaduszek znających się 
pracowników telewizji, wygłupów samego Huberta...

Poirytowana, zmęczona marzę o szybkim wyjściu. 
Czuję niedosyt i niesmak, rozżalenie, że coś mnie 
ominęło... Tyle nadziei, tyle planów. Teraz dominuje 
zmęczenie i smutek, że tak jakoś “beznamiętnie” 
zachowywali się wobec nas, tak chłodno i obojętnie. Ani 
grama ciepła, a przecież gdyby nie my - gracze - nie 
byłoby teleturnieju, popularności, oglądalności itp. Ale
nie, tu czuje się forsę. Za pieniądze jest publiczność, dla 
pieniędzy są gracze ! Resztajest niepotrzebna... Na próżno 
więc oczekiwałam, że podając mi rękę Urbański powie 
proszę spróbować za pół roku, zawsze jest szansa. A może 
to ja za dużo wymagam ? Spróbujcie sami wygrać coś w 
“Milionerach”, przecież padają wielkie wygrane ! Może 
wam się uda.



dzboyu
MICHAŁ MARCZAK

PAMIĘTNIK
(fragmenty)

Pewnego dnia w czasie mojej pracy bibliotecznej w 
Muzeum Ks.Ks. Czartoryskich podszedł do mnie mój 
bezpośredni przełożony Wł. Baran i zakomunikował, że 
Józef Rydel kierownik kancelarii Akademii Umiejętności, 
zwrócił się do niego z prośbą o wskazanie mu kogoś 
obeznanego z pracąbiblioteczną, któryby się zdecydował 
przyjąć zajęcia w zamku w Dzikowie hr. Tarnowskich, 
dla skatalogowania tamtejszego zbioru. Baran 
zaproponował mi tę posadę i serdecznie namawiał na jej 
przyjęcie. Na moje skrupuły, że tym sposobem nie będę 
mógł skończyć studiów egzaminem, uspokoił że przecież 
znajdę w Dzikowie na tyle dla siebie czasu, że uczyć się 
będę mógł, a wreszcie dodał, że może na tym stanowisku 
pozostanę i wydam jakieś naukowe prace, na podstawie 
materiałów tamtejszych i egzamin nauczycielski i belferka 
okaże się dla mnie niepotrzebna. Ten argument mnie 
przekonał, bo odpadała stała troska gospodarcza, 
poszedłem więc do Rydla dla zasięgnięcia dokładnych 
szczegółów. Zastałem u niego dość sympatycznie 
przedstawiającego się jegomościa p. Apolinarego 
Despinoix, osobistego sekretarza Zdzisława hr. 
Tarnowskiego, pana na Dzikowie, upoważnionego do 
zawarcia umowy służbowej z reflektantem. Obaj panowie 
Rydel i Despinoix w tak różowych przedstawili mi 
barwach posadę, że okazałem się miękki w zgodzie na 
podane warunki i oświadczyłem gotowość objęcia 
stanowiska od połowy czerwca, gdyż musiałem mieć nieco 
czasu na zlikwidowanie wielu spraw oraz na jakieś 
wyekwipowanie się. Warunki, jak na moje ówczesne 
położenie, przedstawiały się nieźle: całkowite utrzymanie 
przy stole hrabskim i 120 koron wynagrodzenia 
miesięcznego z ewentualną podwyżką po pewnym czasie, 
o ile by moja praca właścicieli zadawalała, czyli mniej 
więcej służbowe pobory egzaminowanego nauczyciela 
gimnazjalnego. Zajakiś czas miałem się pójść przedstawić 
Hrabiemu i jego żonie, gdy przybędą do Krakowa, o czym 
miałem zostać zawiadomiony.

Moja zgoda na objęcie stanowiska bibliotekarza, dość 
pochopnie wyrażona, wstawiła mnie w kłopotliwe 
położenie. Miałem jechać do siedziby jednego z 
najarystokratyczniejszych rodów w Polsce i stykać się z 
jego członkami, należało więc występować jako tako, ja 
zaś ani ubrania porządnego, ni stosownej bielizny nie 
posiadałem, zresztą w ilości mniej niż skromnej. Na 

wyekwipowanie nie miałem gotówki. W tym pomogła mi 
najdroższa Mamusia, nie pamiętam jednak skąd to wzięła. 
Zdaje się, że sprzedała swój posażny w Krośnicy ogród, 
dość, że mi w ciągu 10 dni nadesłała znaczniejszą kwotę. 
Natychmiast zamówiłem u krawca żyda przy ul. Grodzkiej 
ubranie marynarkowe, żakietowe i smoking, nadto palto 
letnie oraz zakupiłem pewną liczbę bielizny, nabyłem 
kapelusz i buciki. Zostało mi mało gotówki, kilka zaledwie 
koron na przeżycie w Krakowie do chwili wyjazdu oraz 
na bilet kolejowy. Rzeczywiście po pewnym czasie zjawił 
się u mnie lokaj hr. Potockich z pałacu “pod Baranami” z 
biletem hr. Tarnowskiego, że mnie w oznaczonym czasie 
oczekuje. Niezwłocznie wybrałem się w wypożyczonym 
anglezie, bo mi tak znajomi poradzili. Hrabia wraz ze 
swojążonąprzyjął mnie w bibliotece pałacowej. Rozmowa 
nie trwała długo, ustaliliśmy termin przyjazdu mego do 
Dzikowa na 15 czerwca. Hrabina nieco dłużej ze mną 
pozostała, wypytywała się o moją dotychczasową pracę 
naukową i biblioteczną. Robiła wrażenie bardzo 
sympatycznej, zgoła nie dumnej damy, przy tym 
orientującej się w pracy bibliotecznej. Natomiast jej mąż 
zdawał się niemal nic nie interesować sprawą, którą sam 
przecież wszczął, nawiasem dodał, że aprobuje w 
zupełności moją umowę zawartą przez sekretarza 
Despinoix. Jak dalece był ignorantem w tej całej kwestii 
świadczy jego pytanie “Jak Pan myśli, jak prędko może 
Pan całą robotę skończyć?”. Ze zdumieniem spojrzałem 
na niego i nie zdążyłem dać należytej odpowiedzi, bo mi 
hrabina przyszła z pomocą: “Ależ Zdzisiu, przecież Pan 
ani Dzikowa ani też dzikowskiej biblioteki na oczy nie 
widział, więc skąd ci przyszło do głowy takie pytanie”. 
Przy rozstaniu hrabina wyraziła życzenie, bym w 
przeddzień wyjazdu do Dzikowa uprzedził go 
telegraficznie o godzinie przybycia do Tarnobrzega, by 
mógł po mnie wysłać ekwipaż.

Po rozmowie z Tarnowskimi pozostałem w Krakowie 
przez dwa tygodnie. Dopilnowałem robót krawieckich i 
złożyłem wizyty pożegnalne u Ks. Kuliga, doktorstwa 
Magierów, zajrzałem do Książlów i złożyłem w Czytelni 
Akademickiej godność bibliotekarza. Tu dodam, że 
ówczesnym prezesem tego koła akademickiego był dr 
Gutek i on to, by Czytelni przywieść dawny urok i 
wskrzesić tradycję dbałości o sprawy naukowe, wymógł 
na wydziale uchwałę co do wydawania pisma



periodycznego pt.: “Strażnica Polski Ludowej”. Wyszedł 
do chwili mojego wyjazdu do Dzikowa i w ogóle tylko 
pierwszy numer, w którym pomieszczona została 
tendencyjna, propagandowa moja praca: “Chłopi w walce 
za Ojczyznę. Krótki rzut oka na minione wieki. Napisał 
Góral z Grywałdu”. Znajomi żegnali mnie składając 
gratulacje z powodu kariery, która w przyszłości miała 
mnie czekać przy poparciu wpływowych w kraju na 
każdym polu hr. Tarnowskich, z których pan na Dzikowie 

Despinoix zaliczkę na pobory. W Dębicy miałem przykrą 
przygodę. Z przedziału wyrzuciłem przez okno niedopałek 
papierosa. Za chwilę wszedł do przedziału poważny pan i 
zapytał kto wyrzucił przez okno niezgaszonego papierosa. 
Zgłosiłem się i wówczas pan zdjął z głowy kapelusz 
słomkowy “Panama” i podał mi go ze słowami “oddaję 
panu do stosownej dyspozycji”. Wierzch kapelusza był 
wypalony. Nie było rady - wypadło albo zapłacić wartość 
“Panamy”, a jak wspomniałem dysponowałem śmiesznie

był posłem do Sejmu, członkiem austriackiej Izby Panów, 
zaś jego stryj hr. Stanisław miał głośne nazwisko w nauce, 
polskiej jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor 
cenionej “Literatury polskiej” i prezes Akademii 
Umiejętności, a z tego tytułu był również (....) członkiem 
Sejmu Krajowego. K. Kulig jako snob zdradzał pewną 
zazdrość, iż będę bywał w wysokich sferach i obracał się 
w eleganckim świecie. Najwięcej cieszyła się z mej posady 
Mamusia i w liście wyraziła nadzieję, że przecież o niej 
pomyślę i niebawem zabiorę ja do siebie, co również było 
moim gorącym pragnieniem.

Stosownie do umowy wysłałem 14 czerwca depeszę 
do Dzikowa i nazajutrz rano wyjechałem pociągiem do 
Dębicy, gdzie się przesiadłem do pociągu lokalnego, 
idącego na Rozwadów. Po wykupieniu biletu posiadałem 
całej gotówki 2 K., pocieszałem się jednak nadzieją, że 
po przyjeździe uzyskam za pośrednictwem sekretarza 

niskągotówką, albo zdjąć swój identyczny co do wielkości 
lecz lepszy, bo świeżo kupiony. Tak też zrobiłem i 
zgryziony jechałem dalej do miejsca przeznaczenia. Pociąg 
wlókł się niesłychanie powoli, na każdej mniejszej stacyjce 
zatrzymując się o kilka minut. Przejeżdżałem okolicą 
dotychczas nieznaną, lecz mało zwracałem uwagi 
przetrawiając żal za kapeluszem, gdyż trudno się mi było 
pokazywać w dziurawym nakryciu głowy. Na dworcu w 
Tarnobrzegu oczekiwał mnie powóz dworski z lokajem 
na koźle. Przy wsiadaniu wyraził służący imieniem swego 
pana żal, iż mnie nie zdołał uprzedzić, iż jego życzeniem 
było odroczyć mój przyjazd na koniec czerwca, bo właśnie 
z powodu dużej uroczystości rodzinnej cały zamek będzie 
przepełniony gośćmi, więc ja będę musiał przez pewien 
czas zamieszkać w mieście. Zawieziono mnie do domu 
dworskiego, stanowiącego wówczas restaurację i hotel, 
dzierżawione przez Lassotę-Lasockiego i dano mi pokoik



naprzeciw bramy kościelnej. Z żalem wręczyłem 
stangretowi 1 K. jako napiwek, sam pozostałem tylko z 1 
K. Z restauracji dostarczono mi przyzwoity wikt przez 
czas pobytu w hotelu. Daremnie usiłowałem się w ciągu 
następnych 2 dni zetknąć z p. Despinoix, który jako 
osobisty sekretarz Hrabiego był wobec licznego zjazdu 
gości stale, przez cały dzień, zajęty i do domu wracał 
bardzo późno na noc. Wkrótce pozostałem bez grosza i 
byłem w rozpaczliwym położeniu nie mając za co nabyć 
papierosa i zapałek. W czwartym dniu pobytu ukradkiem 
czatowałem na większe niedopałki papierosów, 
zostawionych przez gości hotelowych w popielniczkach, 
obrywałem ustniki i dopalałem.

Miałem czas obejrzeć całe miasteczko, siedzibę 
starostwa i urzędów powiatowych oraz szkoły realnej w 
wynajętym domku. W środku wielkiego, prostokątnego 
rynku wznosił się parterowy dom murowany, nazywany 
ratuszem, a będący tylko bazarem z lokalami sklepowymi 
wynajmowanymi przez dwór żydom. Naprzeciw wznosił 
się kamienny pomnik Bartosza Głowackiego . Cała 
miejscowość była w 70% żydowska z jednym czy dwoma 
sklepami chrześcijańskimi, toteż wywarła na mnie 
niekorzystne wrażenie. Przechodząc uliczkami, nawet 
rynkiem, wypadało zatykać nos z powodu fetorów 
zionących z domów i podwórek. Kiedy przed 
restauratorem Lassockim wyraziłem swoje zdziwienie w 
wyniku poczynionych obserwacji, tenże przypisał całą 
winę hr. Tarnowskim, którzy z dawien dawna opierali się 
na żydach, całą produkcję rolniczą i przemysłową oddali 
w ich ręce. Dostawcami dworu są niemal wyłącznie żydzi, 
nadwornym krawcem jest Izaak Fansterstock - męski, 
Lajbuś damski, szewc nadworny jest Żydem, jedynie 
porządniejsze roboty stolarskie wykonuje Markiewicz i 
rymarzem jest Galizak. Smarów, nafty itp. dostarcza żyd 
Kopel, towary żelazne Schliissel. Jeżeli braknie w zamku 
masła, to dostarcza je do kuchni żydówka Cytrynka, toż 
jaja. Zboże z folwarków nabywają wagonowo firmy i 
spółki żydowskie, z miejscowych zaś na mniejszą skalę 
Zimmermann Lejzor. Lasy eksploatują firmy niemieckie 
i żydowskie, w czym także partycypują potentaci 
miejscowi dwaj bracia, Safiary i Chaim. Odbiorcami 
browaru i rafinerii wódek są wyłącznie Żydzi. Główną w 
tym winę ponosi jednak administracja z pełnomocnikiem 
Kadenem na czele oraz dyrektorami lasów, Gottwaldem, 
browaru i rafinerii, Brodkiewiczem i inspektorem 
folwarków Sokołowskim, który niedawno ustąpił. Cały 
ten ponury obraz, acz uważałem go w pierwszej chwili za 
mocno przejaskrawiony, niekorzystnie usposobił mnie do 
Tarnowskich i zacząłem żałować żem się z nimi związał.

Nadszedł wreszcie dzień 20 czerwca, w którym odbyło 
się w kościele uroczyste nabożeństwo żałobne z racji 50- 
lecia bitwy pod Komorowem, gdzie padł w bitwie stryj 
hr. Zdzisława, hr. Juliusz i z nim wielu uczestników z 
Dzikowa i okolicznych miejscowości.

W zamku był z tego powodu imponujący zjazd 
wszystkich członków rodziny, krewnych i przyjaciół, z 
pośród arystokracji, ziemiaństwa itp. Wszyscy ci zjawili 
się na nabożeństwie, niektórzy wystąpili w strojach 
polskich. Nie znałem nikogo z nich, jako że w 
dotychczasowym życiu nie miałem sposobności stykać się 
z tą dumną nieprzystępną sferą. Piękne kazanie wygłosił 
ksiądz Władysław Chotkowski, prof. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, uczestnik owej bitwy, z której szczęśliwie 
ocalał. W kościele przyjrzałem się wówczas dokładniej 
pięknemu pomnikowi marmurowemu owego 
bohaterskiego Juliusza. Wychodzącym z kościoła 
rozdawano dwukartkowy druk z wierszem panegirycznym 
o tymże Juliuszu, pióra miejscowego poety ludowego 
Kurasia, którego mi zarazem wskazano. Że zaś z powodu 
owego zjazdu byłem zmuszony mieszkać w hotelu zamiast 
w zamku, przeto miałem nadzieję, że lada chwila porzucę 
hotel.

Następnego dnia przysłano po mnie powóz z zamku, 
służący zabrał moje rzeczy i przewieziono mnie do pokoju 
w oficynie przed garażem w pobliżu stajen i ujeżdżalni, z 
czego byłem bardzo zadowolony, bo tu miałem więcej 
swobody, niż gdybym się musiał w zamku co chwila stykać 
z rodziną właściciela i arogancką służbą, ceniącą 
człowieka według jego powierzchowności, tytułu lub 
stopnia zamożności. Zaproszono mnie po raz pierwszy na 
obiad i odtąd miałem się stale na każdy posiłek w zamku 
zjawiać. Byłem w kłopocie, jak się do stołu ubrać aż 
obsługujący mnie służący Władysław Międlewicz 
uspokoił mnie, że w południe wszyscy zasiadają w stroju 
dziennym i aż dopiero na wieczór przebierają się w 
smokingi. Dużo nerwów kosztował mnie mój pierwszy 
występ i wdzięczny byłem Hrabinie, że odniosła się do 
mnie z całą uprzejmością i ona mnie przedstawiła gościom, 
którzy się jeszcze nie wszyscy po wczorajszym 
nabożeństwie rozjechali. Młodego nieobytego przybysza 
posadzono na szarym końcu obok dzieci, młodych 
hrabianek. Obiad był wytworny i bardzo obfity, podawano 
wódki, wino, piwo. Nim potrawę do ust wziąłem 
obserwowałem, jak to inni robią, by nie zdradzić się swoim 
nieobyciem.

cdn
(Powyższy tekst jest fragmentem nieznanych dotąd 

pamiętników M.Marczaka, dotyczących początków pracy 
w Dzikowie przed I wojną światową).



ADAM WÓJCIK

ŻYCZENIE

Spadł już nam dawno pierwszy śnieg, 
prezenty wszystkim dał Mikołaj, 
A ja mam w sercu taki świat, 
który o pomstę nie chce wołać.

Świat ów nie tyłko we mnie mieszka: 
jest w każdym z nas - we mnie i w Tobie. 
Na swe odkrycie ciągle czeka 
w Bożego Narodzenia Słowie.

Słowie, które się Ciałem kiedyś stało 
przed dwoma tysiącami lat, 
które człowieka zmienić chciało 
a wraz z nim - jego Boży świat

1 zdawać by się mogło może, 
że świat zmieniło na ciut ■■ lepszy, 
że już niebawem zamiast prozy 
będziemy używali wierszy...

Tak będzie pięknie i radośnie 
i tak szczęśliwie zgoła wszędy, 
jakby się ziścił sen o wiośnie 
z nutą najmilszej nam kolędy...

Czy będzie biało czy bez śniegu,
- Niech Boże Narodzenie zmienia 
nam, choćby tutaj w Tarnobrzegu - 
nasze przywary, przywyknienia...
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Zamek w Baranowie - jadalnia na piętrze

Zamek w Baranowie - pokój malinowy
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