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Niedawno zmarły Jan Nowak - Jeziorański, jeden z najbardziej zasłużonych 
Polaków XX wieku uważał, że podstawą postępowania każdego z nas powinna być 
miłość do Ojczyzny i wzgląd na rację stanu naszego kraju. Racja stanu to - pod 
każdą szerokością geograficzną - zespół cech i wartości najkorzystniejszych dla 
danego państwa, ba - wprost elementarnych dla jego bezpiecznego istnienia 
i właściwego rozwoju. Bez odczytania owej racji stanu, a potem konsekwentnego 
wcielania jej w życie nie ma mowy o prawidłowym rozwoju, bezpieczeństwie i pozycji 
na mapie świata. Legendarny "kurier z Warszawy " dowiódł całym swoim życiem, że 
właściwie rozumiał polską rację stanu, choć trzeba zauważyć, że mimo akceptacji 
dla postawy i poglądów b. dyrektora Radia Wolna Europa wielu tzw. polityków nie 
chciało postępować wedle jego wskazówek (np. Nowak-Jeziorański, człowiek bliski 
kręgom związanym z Białym Domem uważał, że powinniśmy poprzeć politycznie 
USA w sprawie Iraku, ale broń Boże nie brać militarnego udziału w "misji 
stabilizacyjnej ").

Dlaczego jednak wspominam tutaj tego niezwykłego Połaka i jego poglądy ? 
Otóż myślę sobie, że jak w przypadku kraju, tak również w odniesieniu do regionu 
czy miasta one również posiadają swoją "rację stanu". Ale czy ktokolwiek w ogóle 
nad tym się zastanawiał ? Mamy co prawda utworzone gdzie się tylko da lokalne 
"Agencje Rozwoju Regionalnego ", ale nie słyszałem, by którakolwiek z nich określiła 
ową "rację stanu" dla obszaru, jakim statutowo się zajmuje. Również lokalne 
samorządy nie grzeszą takimi zachowaniami (chlubnym wyjątkiem są tu Kraków 
i Wrocław oraz kilka niewielkich miasteczek, głównie w Małopolsce).

A jaka jest racja stanu dla Tarnobrzega ? Mimo, że piszę na ten temat nie zdradzę 
jej do końca, bowiem posiadam instynkt samozachowawczy, albo - jeśli kto woli - nie 
mam tzw. "pleców" by ogłosić to wszystko drukiem. Ale myślę, że o jednej sprawie 
warto pisać i mówić do skutku - o sprawie rewaloryzacji Dzikowa!

Nie jest to temat nowy, bowiem pojawia się on w życiu Tarnobrzega regularnie 
od... sześćdziesięciu lat ! Już w listopadzie 1944 roku, na skutek starań niewielkiej 
grupki Tarnobrzeżan, PKWN (delikatnie mówiąc - niechętny przecież z natury rzeczy



dla tego rodzaju spraw !) wydał dekret o utworzeniu w Dzikowie "muzeum północnej 
części woj. rzeszowskiego" na bazie pozostałych jeszcze zbiorów Tarnowskich 
i mianował jego kustoszem dr Michała Marczaka. Z całą pewnością to - być może 
pierwsze muzeum utworzone po II wojnie światowej w Polsce - istniałoby do dzisiaj 
(a tym samym nie byłoby już problemu Dzikowa), gdyby nie niespodziewana śmierć 
Marczaka, jaka nastąpiła w rok później. Potem o Dzików upomniał się jego ostatni 
pan - hr. Artur Tarnowski, gdy z końcem lat pięćdziesiątych na łamach paryskiej 
"Kultury" wspaniałomyślnie zaproponował, by w zamku Lełiwitów zgromadzić 
wszelkie ślady i pamiątki sześćsetletniej działalności swojego rodu na rzecz Polski 
i Polaków. Niestety, władze PRL zignorowały te mądre słowa hr. Artura.

Od 1971 roku głównym orędownikiem sprawy Dzikowa pozostaje Towarzystwo 
Przyjaciół Tarnobrzega, od tego też czasu coraz więcej środowisk miasta rozumie 
konieczność zmian mających na celu realizację zamysłów i woli ostatniego Leliwity 
na Dzikowie...

Wydawać by się mogło, że w niepodległej Polsce, w dobie odrodzonego samorządu 
lokalnego, ten podstawowy element tarnobrzeskiej "racji stanu" będzie załatwiony 
w pierwszej kolejności: chce tego rodzina Tarnowskich, zawiązało się specjalne 
Stowarzyszenie "Dzików" i wszyscy są "za", ale... jak się okazuje w praktyce - nawet 
"przeciw" !

DZ1KOV1A od pierwszego numeru głosiła, że rewaloryzacja zamku Tarnowskich 
i uczynienie zeń jednego z ważniejszych ośrodków muzealnych w Polsce to sprawa 
zasadnicza dla tego miasta i regionu.

Każde przedsięwzięcie zaczyna się zazwyczaj od pomysłu, koncepcji dalszego 
działania. Ponieważ źyjemy w czasach demokracji, gdzie można zabrać głos w każdej, 
ważnej sprawie, najnowszy numer DZIKO VII otwiera „ Koncepcja zagospodarowania 
zamku w Dzikowie ”. Nie wszystkie pomysły w niej zawarte muszą zostać zrealizowane. 
Być może, zapoznając się z tym materiałem, ktoś zaproponuje dodatkowe rozwiązania. 
By jednak ta dyskusja się toczyła, poddaję jej wspomniany materiał.

Pisząc to nie znam jeszcze rezultatu lutowej sesji Rady Miasta poświęconej 
sprawie przyszłości zamku w Dzikowie. Mam jednak nadzieję, że mimo obaw 
i wątpliwości, zbyt licznych potrzeb miasta i pustek w samorządowej kasie zwycięży 
wreszcie właściwie pojmowana racja stanu. Życzę tego radnym, wszystkim 
mieszkańcom Tarnobrzega i całej kulturze narodowej, której Dzików dał tak wiele 
i może dawać w przyszłości jeszcze więcej !



ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 
ZAMKU W DZIKOWIE

Zamek Tarnowskich w Dzikowie jest jednym z naj
starszych i najcenniejszych zabytków Tarnobrzega. Po
przez walory historyczne jak i fakt, że jest jednym 
z pionierskich ośrodków kolekcjonerstwa i muzealnic
twa polskiego jest obiektem i miejscem szczególnie 
wartościowym i z tego powodu jego przyszła, docelo
wa funkcja powinna nawiązywać przede wszystkim do 
tych niebanalnych tradycji. W tej mierze powinien 
pełnić identyczną rolę jak wielkopolskie zamki 
w Gołuchowie i Kórniku. Funkcja zamku jako obiek
tu muzealnego powinna być wzbogacona o ograniczo
ne role usługowe nie kolidujące z działalnością muze
alną (siedziba archiwum, organizacja uroczystości 
miejskich i państwowych, konferencji naukowych, 
koncertów itp.) a także korelować z innymi funkcja
mi, jakie mogą i powinny pełnić w przyszłości inne 
budynki wchodzące w skład historycznego zespołu 
zamkowego w Dzikowie.

PIWNICE
Kondygnacja podziemna zamku składa się z dwóch 

niezależnych od siebie ciągów komór zlokalizowanych 
w XV-XVI w. pod skrzydłem zachodnim zamku oraz 
w narożniku północno-wschodnim i pod skrzydłem 
wschodnim budowli.

Piwnice pod skrzydłem zachodnim to ciąg 6 pomiesz
czeń o łącznej powierzchni użytkowej 160 m kwadratowych, 
o zróżnicowanych rozmiarach w układzie amfiladowym 
sklepionych kolebkowo, o bardzo interesującej architektu
rze, skomunikowanych z parterem skrzydła zachodniego 
klatką schodową. Zarówno charakter tych wnętrz, jak i urok 
ścian o wątku kamienno-ceglanym predestynuje je do urzą
dzenia tu ekspozycji archeologicznej. Rejon Tarnobrzega 
jest obszarem szczególnie zasobnym w stanowiska i zabyt
ki prehistoryczne. Z Tarnobrzegiem wiąże się termin "gru
pa tarnobrzeska kultury łużyckiej" wprowadzony i nadal 
obecny w terminologii naukowej od połowy XIX wieku.

Sala Wielka zamku w Dzikowie - stan z 1917 roku
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Gabinet miniatur - stan z 1917 roku

Koniecznym wydaje się uwzględnienie tej okoliczności 
i urządzenie w piwnicach zamku dzikowskiego stałej eks
pozycji poświęconej tej problematyce.

Piwnice pod skrzydłem wschodnim i częściowo - na
rożnikiem korpusu głównego zamku sąsiadującym z nim 
bezpośrednio to 5 pomieszczeń sklepionych kolebkowo 
w układzie amfiladowym o łącznej powierzchni użytko
wej 75 m kw. Tutaj, podobnie jak dotychczas należy zlo
kalizować węzeł grzewczy nowej generacji oraz urządze
nia klimatyzacyjne dla całego zaniku.

PARTER
Kondygnacja parteru zajmuje cały 

i składa się z 4 pomieszczeń w skrzydle 
wnętrz w korpusie głównym i 5 
w skrzydle wschodnim. Ekspozycja 
muzealna zajmie historyczne wnętrza w 
skrzydle zachodnim i korpusie głów
nym zamku. Są to sale, w których moż
liwe jest odtworzenie autentycznych 
wnętrz z czasów Tarnowskich lub też 
poprzez odpowiednią aranżację nada
nie im klimatu nawiązującego do dzie
jów dzikowskiej rezydencji. Te wnętrza 
to kaplica, biblioteka, gabinet antycz
ny, sypialnia hrabiego, pokój biały, po
czekalnia, pokój żółty, sala wielka, po
kój czerwony. Z uwagi na planowanie, 
zwłaszcza w sali wielkiej, koncertów, 
uroczystości, czy konferencji nauko
wych w dwóch pokojach od strony dzie
dzińca należy urządzić szatnię z punk

tem sprzedaży wydawnictw i pamiątek 
oraz niewielką kawiarenkę. W naroż
niku korpusu głównego i skrzydła 
wschodniego należy pozostawić pion 
sanitarny, zmodyfikowany do potrzeb 
związanych z nowymi funkcjami zam
ku w Dzikowie. Wszystkie wymienio
ne pomieszczenia zajmują powierzch
nię 580 m kw.

Pomieszczenia w skrzydle 
wschodnim proponuje się przeznaczyć 
na funkcjonowanie Archiwum Dzikow
skiego Tarnowskich, organizacyjnie 
może filii Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Krakowie. Do takiej 
roli tych pomieszczeń predestynuje za
równo układ wnętrz umożliwiający za
równo bezpieczne przechowywanie do
kumentów, jak i możliwość urządzenia 
tu czytelni i pracowni naukowej. Nie

zwykle korzystne jest to, że skrzydło wschodnie posiada 
niezależne wejścia i ta okoliczność sprawia, że archiwum 
może funkcjonować niezależnie od działalności muzeal
nej. Przyjmując ewentualnie takie przeznaczenie tej czę
ści wnętrz zamkowych należy jak najszybciej podjąć roz
mowy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych 
w celu rozwiązania bardzo trudnego, ale niezwykle istot
nego problemu przyszłości archiwum Tarnowskich na 
zamku w Dzikowie.

PIĘTRO
W dyspozycji piętra w skrzydle zachodnim i kor

pusie głównym zamku znajduje się 12 wnętrz o łącznej 
powierzchni 432 m kw. Pięć z nich (2 w skrzydle za-

Jadalnia - stan z 1917 roku
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chodnim, 2 sąsiadujące z nimi w korpusie głównym, 
oraz jedno znajdujące się w wieży nad wejściem do 
zamku) to komnaty kwalifikujące się do odtworzenia 
stanu historycznego (apartament hrabiny - toaleta, 
łazienka, sypialnia, salon, oraz zbrojownia). W pozo
stałych proponuje się pokazanie historii Tarnobrzega 
oraz urządzanie wystaw czasowych (3 sale w korpusie 
głównym). W korpusie głównym w trakcie od strony 
dziedzińca w pobliżu skrzydła wschodniego 2 pokoje 
powinny być przeznaczone na sekretariat i gabinet dy
rekcji Muzeum.

W skrzydle wschodnim tej kondygnacji znajduje 
się obecnie 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytko
wej 105 m kw. Z uwagi na oddzielną klatkę schodową 
łączącą tę część piętra z odpowiadającąjej częścią parteru 
proponuje się urządzenie tu dwóch apartamentów gościn
nych o wysokim standardzie, będących w dyspozycji pre
zydenta miasta. Możliwe jest oddzielenie ścianką dzia
łową apartamentów od muzeum, korzystnym jest też fakt, 
że jak wspomniano wyżej - skrzydło wschodnie posiada 
dwa odrębne wejścia.

PODDASZE
W kondygnacji poddasza znajduje się na dwóch po

ziomach 12 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytko
wej 136 m kw. Wszystkie te wnętrza należy przeznaczyć 
na pracownie - naukową, bibliotekę podręczną, dział głów
nego inwentaryzatora i opracowania zbiorów, konserwa
torską, administrację i księgowość, magazyny drobnych 
muzealiów, środków czystości itp.

UWAGI TECHNICZNE
Przedstawiona koncepcja nosi znamiona ogólnych 

wytycznych do projektowania. W momencie przystąpie
nia do tegoż propozycje konkretnych rozwiązań będą uści
ślane. W związku z przedstawioną propozycją zagospo
darowania budowli zamkowej należy przyjąć jednak już 
teraz następujące rozwiązania:
1. Dla całego zamku opracować jednolity projekt sys

temu grzewczego, klimatyzacji, instalacji elektrycz
nej, telewizji przemysłowej, sygnalizacji przeciw
pożarowej i przeciwwłamaniowej wraz ze stosow
nymi monitoringami.

2. W kilku wnętrzach piętra w korpusie głównym na
leży wyburzyć wtórne ścianki działowe dla odtwo
rzenia pierwotnego kształtu historycznych komnat, 
jak i lepszego wyeksponowania planowanych wy
staw. Wyburzenia obejmą też wnętrza skrzydła 
wschodniego, zwłaszcza na piętrze.

3. Podłogi w salach ekspozycyjnych należy pokryć 
następująco:

a) piwnice: płytki (lub cegły) klinkierowe,

b) parter: taflowe drewniane za wyjątkiem kaplicy 
i sali wielkiej gdzie należy ułożyć posadzki mar
murowe,

c) piętro: taflowe drewniane za wyjątkiem zbrojowni 
gdzie należy ułożyć posadzkę marmurową.

W pozostałych pomieszczeniach (korytarze, pomiesz
czenia dla pracowników, pracownie, apartamenty gościn
ne) należy ułożyć parkiet.

Trzeba przewidzieć na każdej kondygnacji (za wyjąt
kiem piwnic) odpowiednią ilość toalet.

Wymiany wymaga dachówka ceramiczna na całej 
powierzchni dachu. Przy projektowaniu ciągów wen
tylacyjnych należy wykorzystać istniejące przewody 
kominowe. Wymiany, lub co najmniej odświeżenia wy
magają tynki zewnętrzne. Tynki winny być gładkie, 
w rozjaśnionej kolorystyce "piaskowej". Portal do 
zamku w wieży, obecnie pseudoboniowany w tynku 
należy wykonać w blokach dolomitu o zaokrąglonych 
krawędziach.

Prawdopodobnie wymiany wymaga stolarka okien
na. Wymieniane okna należy powtórzyć w formie i mate
riałach zastosowanych w oryginale. Stolarka drzwiowa 
powinna być poddana gruntownej konserwacji. Należy 
zrekonstruować przy tym okucia wzorując je na zacho
wanych wzorach.

REWALORYZACJA BUDYNKÓW 
GOSPODARCZYCH

Obiekty gospodarcze, jakie towarzyszyły zamkowi 
w Dzikowie powstały stosunkowo późno, co wiąże się 
z faktem, iż rezydencja ta stała się główną siedzibą Tar
nowskich dopiero po powstaniu listopadowym. Wobec 
przebudowy i adaptacji zamku w tym czasie, wznoszenie 
budynków gospodarczych następowało dopiero od poło
wy XIX wieku, a główne nasilenie tego procesu wiąże się 
z przełomem XIX i XX wieku. Z racji swojego przezna
czenia budynki te nie były otaczane szczególną opieką, 
zwłaszcza w okresie władania nimi przez Zespół Szkół 
Rolniczych (ZSR) po II wojnie światowej, dlatego też 
w znacznej mierze są one zniszczone i w części nadają się 
tylko do daleko idącej rekonstrukcji. Obok postulatu sa
nacji ich stanu technicznego należy także założyć odtwo
rzenie ich historycznego wyglądu zewnętrznego (z kilko
ma wyjątkami), opierając się w tej mierze zwłaszcza na 
zachowanych projektach i ikonografii. Natomiast rozpla
nowanie wewnętrzne można podporządkować całkowicie 
nowym funkcjom adaptowanych obiektów, wprowadza
jąc odpowiednią infrastrukturę techniczną, nowe ściany 
działowe itp. By tak się stało, koniecznym jest w miarę 
precyzyjne określenie nowych, docelowych funkcji, jakie 



mają pełnić owe budynki w przyszłości, stanowiąc zara
zem integralną część zrewaloryzowanego zespołu rezy- 
dencjonalnego w Dzikowie.

By uniknąć niepotrzebnych kosztów zarówno na 
etapie projektowania, jak i samego procesu remonto- 
wo-adaptacyjnego wszystkie opisywane w tej części 
budynki należy poddać badaniom konstrukcyjno-my- 
kologicznym, które określą jakie elementy oryginalnej 
struktury powinny pozostać, a jakie należy wymienić 
i zastąpić nowymi.

ZESPÓŁ DAWNYCH KUCHNI
W części wschodniej znajduje się zespół dawnych 

kuchni i lodowni. Z tego zespołu najstarszy jest piętro
wy, neogotycki budynek tzw. starego zamku z połowy 
XIX wieku, któremu towarzyszy kilka parterowych bu
dynków zgrupowanych wokół niewielkiego dziedzińczy- 
ka. Mimo, iż nie są one zbyt zaawansowane wiekowo 
(przełom XIX i XX wieku) w większości znajdują się 
w złej kondycji technicznej. Prawdopodobnie tylko część 
z nich nadaje się do remontu i adaptacji, część zaś wy
magać będzie jedynie rekonstrukcji w oryginalnym 
kształcie, ale wszystkie bezwzględnie nadają się do ada
ptacji do nowych funkcji.

Proponowaną nową rolą dla tego zespołu może być 
zlokalizowanie tu części hotelowo-gastronomicznej. 
W Tarnobrzegu brak hotelu o wysokim standardzie, 
a należy zakładać, że zarówno już teraz, jak i w przy
szłości przynajmniej taki jeden byłby przydatny. Za
równo architektura jak i kameralne rozmiary tzw. sta
rego zamku wydają się bardzo korzystnymi dla takiej 
roli tego obiektu. Równie korzystny jest fakt, że do sta
rego zamku przylega zespół parterowych budynków, 
które po adaptacji mogą stać się znakomitym, nastrojo
wym centrum gastronomicznym, z restauracją zlokali
zowaną w budynku stojącym od strony północnej i ka
wiarnią w budynku dawnej lodowni stojącym od stro
ny wschodniej. Należy natomiast zastanowić się nad 
sensem utrzymania budynku dawnej chlewni stojącym 
od strony południowej, gdyż jego stan techniczny, jak 
i kształt architektoniczny pozwalają na możliwość jego 
usunięcia. Możliwa jest też jego rekonstrukcja z innym 
przeznaczeniem odtworzonego budynku (np. garaże, 
magazyn itp.). Przy projektowaniu odtwarzanego bu
dynku dopuszczalne jest odejście od zachowanego 
kształtu na rzecz form bardziej korespondujących z po
zostałymi budynkami dawnych kuchen.

Proponowanym elementem porządkującym tę część 
zespołu zamkowego jest też możliwość likwidacji muru 
ogrodzeniowego dawnych kuchni, ze względu na jego stan 
techniczny jak i wygląd, pozbawiony jakichkolwiek wa
lorów estetycznych czy historycznych.

ZESPÓŁ DAWNYCH UJEŻDŻALNI 
I POWOZOWNI

W południowo-zachodnim narożniku zespołu zamko
wego w Dzikowie znajduje się grupa budynków, służą
cych w przeszłości jako maneż (ujeżdżalnia koni) i po wo
zownia. Ta pierwsza to trzy parterowe budynki tworzące 
na planie kształt otwartego trapezu, druga zaś to przyle
gająca do nich od południa obszerna piętrowa hala wznie
siona na planie prostokąta. Oprócz tego, od północy do
stawiono wtórnie parterowe garaże, pozbawione jakich
kolwiek cech stylistycznych.

Podstawowym postulatem rewaloryzacji tej części 
zespołu zamkowego jest bezwzględnie przywrócenie pier
wotnych form zewnętrznych opisywanych budynków na 
podstawie zachowanej oryginalnej dokumentacji projek
towej z lat 80-tych XIX wieku, jak i ikonografii.

Wydaje się, że najlepszą funkcją przyszłości dla tych 
budynków jest zlokalizowanie w nich centrum odnowy 
biologicznej i rekreacyjnej. Można także założyć, iż re
alizując takie przeznaczenie należy też uwzględnić moż
liwość adaptacji wspomnianej hali jako wnętrza wielo
funkcyjnego (np. z możliwością okresowego przekształ
cania jej w salę widowiskowo-teatralną) wraz ze stosow
nym zapleczem (garderoby, urządzenia techniczne, ma
gazyny itp.). Podobnie jak w przypadku zespołu dawnych 
kuchni, także i tu możliwe jest zlikwidowanie dawnych 
garaży nie posiadających walorów estetycznych i histo
rycznych.

DAWNA ELEKTROWNIA ZAMKOWA
W północno-zachodnim narożniku zespołu zamkowe

go znajduje się secesyjny budynek dawnej elektrowni zam
kowej z 1910 roku. Budynek zachował swój oryginalny 
kształt i układ wnętrz, który - wobec rzadkości tego ro
dzaju obiektów techniczno-gospodarczych - należy utrzy
mać, nawet przeznaczając budynek do nowej funkcji. 
Należałoby zadbać zwłaszcza o wygląd zewnętrzny tego 
interesującego budynku, zeszpecony kilka lat temu bez
myślnym otynkowaniem jego elewacji. Obiekt ten jest 
bowiem przykładem tzw. architektury malowniczej z okre
su przełomu wieków, będącej rzadkością w polskim pej
zażu.

Dawna elektrownia może być wykorzystana np. do 
urządzenia w niej nowoczesnej drukami, która mogłaby 
wykonywać usługi na rzecz muzeum zlokalizowanego 
w zamku dzikowskim, jak też prace poligraficzne zlecone 
z zewnątrz. O ile byłoby to konieczne - możliwe jest ogro
dzenie budynku. W tym celu projektowanie parkanu można 
oprzeć na zachowanym ażurowym ogrodzeniu murowa- 
no-metalowym, jakie zachowało się od strony południo
wej zespołu zanikowego.



REWALORYZACJA PARKU
Niezwykle istotnym elementem zespołu rezydencjo- 

nalnego w Dzikowie jest park otaczający zamek i grupę 
dawnych budynków pomocniczych. Park został zniszczo
ny w trzech etapach: najpierw przez żołnierzy Armii Czer
wonej, potem przez trąbę powietrzną jaka miała miejsce 
w Tarnobrzegu w 1958 roku, a także w latach 70, 80 i 90- 
tych XX wieku, kiedy pozbawiony był fachowej opieki, 
a także nie prowadzono tu jakichkolwiek zabiegów po
rządkowych i pielęgnacyjnych.

Rewaloryzacja parku powinna przede wszystkim 
uczytelnić jego pierwotne rozplanowanie, powtarzają
ce w wielu fragmentach wcześniejsze formy zagospo
darowania otoczenia zamku sprzed końca XVIII wie
ku. Przygotowując stosowną dokumentację należy 
oprzeć się przede wszystkim na zachowanych materia
łach kartograficznych, zwłaszcza na najstarszym zacho
wanym planie katastralnym obszaru zamkowego z 1853 
roku. Ponadto na terenie parku, (przynajmniej w kilku 
miejscach) należy przeprowadzić badania archeologicz
ne. Ich celem byłoby odnalezienie reliktów dawnych 
urządzeń obronnych i, po odpowiednim zabezpiecze
niu, ewentualne wyeksponowanie takowych (np. rejon 
przypuszczalnego bastionu, jaki chronił północno - 
wschodni narożnik założenia zamkowego, czy rejon 
mostku wjazdowego nad fosą, gdzie w XVII-XVIII wie
ku stał okazały zespół bramny z wieżą i piętrowymi 
budynkami dla straży zamkowej, a także mur obronny 
jaki łączył zachodnie skrzydło zamku ze wspomnianym 
zespołem bramnym).

Po uczytelnieniu pierwotnego rozplanowania prze
strzeni parkowej i usunięciu licznych samosiejek (zwłasz
cza z fosy zamkowej!) należy dokonać nasadzeń odpo
wiednich drzew, zwłaszcza w północno-wschodnim i pół
nocno-zachodnim rejonie parku. Należy też na nowo za
planować zagospodarowanie dawnego warzywnika przy 
północnej ścianie tzw. starego zamku. Można w tym miej
scu zorganizować rodzaj małego ogrodu botanicznego, na 
zasadzie romantycznej "świątyni dumania". Bezwzględną 
koniecznością jest tu wyburzenie szeregu garaży wybu
dowanych nielegalnie w okresie powojennym na terenie 
dawnego warzywnika.

Istotnym elementem jest też rewaloryzacja tzw. ma
łej architektury. Chodzi tu o pogłębienie do właściwego 
poziomu fosy zamkowej od strony wschodniej, dokona
nie właściwej konserwacji muru bastionowego, mostków 
nad fosą, fontanny u stóp skarpy zamkowej, kamienne
go kwiatonu, krzyża, oświetlenie parkowych alejek la
tarniami wzorowanymi na zachowanych z mostku wjaz
dowego, iluminację poszczególnych budowli jak i wy
branych fragmentów parku itd. Należy również wyłożyć 

odpowiednią kostką kamienną główne alejki parkowe, 
a płytami kamiennymi dziedziniec, obniżając przy tym 
jego płaszczyznę do dawnego poziomu, wyeksponować 
zachowane odboje.

Należy też dokonać konserwacji ogrodzenia, za
równo podmurówki i murowanych słupów, jak i me
talowych parkanów. Wydaje się też, że możliwym jest 
wyburzenie muru ogrodzeniowego ciągnącego się 
wzdłuż zamkniętego teraz odcinka ulicy Sandomier
skiej. Mur można zastąpić takim samym ogrodzeniem 
murowano-metalowym jakie istnieje od frontu zespo
łu zamkowego.

Projektując rewaloryzację parku, jak i małej architek
tury w dokumentacji projektowej należy uwzględnić wła
ściwe zagospodarowanie terenu przylegającego do histo
rycznego obszaru zamkowego od strony ul. Sandomier
skiej. Chodzi tu zarówno o część południową, graniczącą 
z bramą wjazdową do zespołu zamkowego, jak i część 
wschodnią pomiędzy ul. Sandomierską a ul. Kardynała 
Wyszyńskiego. Tę pierwszą (obecne pseudoboisko spor
towe) należałoby przeznaczyć na parking dla autokarów 
i innych samochodów związanych z turystyką. Tutaj trze
ba zlikwidować nawierzchnię asfaltową i zastąpić ją ka
miennym brukiem. Teren zaś między ulicami Sando
mierską i Wyszyńskiego można zaprojektować jako ogród 
kwaterowy z zielenią typu włoskiego z alejkami, ławka
mi itp.

Projektując rewaloryzację parku dzikowskiego na
leży także wziąć pod uwagę problem zagospodarowa
nia przestrzeni pomiędzy granicami historycznego za
łożenia rezydencjonalnego, a nowym osiedlem Dzików, 
zlokalizowanym na terenie dawnego folwarku Wymy
słów, który funkcjonował tu co najmniej od XVII wie
ku. Jest to obszerna łąka oraz pole uprawne leżące 
w miejscu dawnego koryta Wisły. Z racji swego poło
żenia (znacznie poniżej szosy, założenia zamkowego 
i wspomnianego osiedla oraz bliskości zarówno rewa
loryzowanego zespołu zamkowego jak i wspomniane
go osiedla) teren ten idealnie nadaje się do szeroko ro
zumianej rekreacji i wypoczynku. Pozostawiając część 
łąki w dotychczasowym "dziewiczym" kształcie, na 
reszcie tego terenu możliwe jest zlokalizowanie np. pola 
golfowego czy kortów tenisowych. Takie zagospoda
rowanie w znaczący sposób podniosłoby atrakcyjność 
tego terenu.

Reasumując - podobnie jak w przypadku zamku dzi
kowskiego - do rewaloryzacji jego otoczenia należy po
dejść z równą starannością, zarówno na etapie projekto
wania, jak i samej realizacji przyjętych założeń. Jest to 
bowiem nie tylko cenny zespół historyczny, ale i najważ
niejszy obszar rekreacyjny dla mieszkańców miasta i tu
rystów, jacy w przyszłości będą je odwiedzali.



BEATA KOTASIAK-WÓJCIK

NIHIL NOVI SUB SOLE

Już starożytni Rzymianie, których spadkobiercą jest 
nasza współczesna cywilizacja zauważyli, że przy pozo
rach nowości dokonań ludzkich, pewne rzeczy powtarzają 
się. Dlatego też swoją obserwację zamknęli w powiedze
niu "Nihil novi sub sole", co dokładnie znaczy "nic nowe
go pod słońcem". W istocie, tak naprawdę na świecie, po
jawia się wiele nowości, a to co z pozoru powtarza się, nie 
jest dokładnym obrazem tego, co już było. Ale nie bądź
my drobiazgowi - chodzi o istotę sprawy, a nie szczegóły.

Refleksje, jakie można wysnuć na bazie rzymskiego 
porzekadła, wynikają z zamiarów rewaloryzacji zespołu 
rezydencjonalnego w Dzikowie, jakiej wielowiekowa sie
dziba Tarnowskich ma być poddana w najbliższych la
tach. Okazuje się bowiem, że podobne plany tworzono 
w Tarnobrzegu dwadzieścia lat temu. I chociaż wtedy nie 
doszło do ich realizacji, warto chyba przypomnieć o tej 
ważnej dla naszego miasta (i nie tylko !) sprawie.

Zamiar uczynienia z Dzikowa ośrodka muzealnego 
mieli już twórcy kolekcji dzikowskiej, Waleria i Jan Fe
liks Tarnowscy, choć wtedy, w czasach romantyzmu, tak 
tego nie określano. Ta idea zgromadzenia zbiorów sztu
ki i pamiątek narodowych oraz oddania ich służbie pu
blicznej (narodowej) nigdy nie została zrealizowana - 
zbiory Tarnowskich, choć chętnie były udostępniane, po
zostały li tylko własnością prywatną. Dopiero ostatni pan 
na Dzikowie, hrabia Artur Tarnowski, już po II wojnie 
światowej sformułował swoją wolę zgromadzenia na 
powrót w rodowej siedzibie zbiorów rozproszonych po 
roku 1945 i urządzenia w rezydencji publicznego mu
zeum. Niestety, te zamiary hr. Artura (do których urze
czywistnienia dążą teraz jego synowie) nie mogły być 
wówczas zrealizowane.

Po przeszło dwudziestu latach od ogłoszenia w pary
skiej "Kulturze" zamiarów ostatniego dziedzica Dzikowa, 
ideę rewaloryzacji rezydencji Leliwitów podjął niestru
dzony Edward Antończyk i kierowane przez niego Towa
rzystwo Przyjaciół Tarnobrzega. W 1985 roku sformuło
wał on i ogłosił drukiem apel następującej treści:

Szanowni Państwo !
Przez kilkaset lat byl pałac w Dzikowie, dzięki pracy 

ludu tarnobrzeskiego oraz zapobiegliwości i mądrości 
jego właścicieli, liczącym się w Polsce centrum kultury 
narodowej.

Odnawiany, ulepszany i upiększany pałac oraz gro
madzone w nim pamiątki narodowe, dzieła sztuki, książki 

i archiwalia stanowiły promieniujący na całą Polskę ośro
dek myśli narodowej i swoiste muzeum narodowe.

Szczególnego znaczenia nabrał Dzików w epoce roz
biorów stanowiąc bastion polskości na pograniczu zabo
ru rosyjskiego i austriackiego.

Uratowane przez mieszkańców Tarnobrzega z pożaru 
w 1927 roku "zbiory dzikowskie"przetrwały do 1939 roku. 
W okresie i po II wojnie światowej zbiory uległy rozpro
szeniu i znajdują się w licznych muzeach oraz domach 
prywatnych w kraju i za granicą.

Dzisiaj pałac wraz z całym otoczeniem jest własno
ścią Państwa Polskiego i wymaga przeprowadzenia re
montu. Powstała myśl, aby przywracając zespołowi pała- 
cowo-parkowemu w Dzikowie jego wartość architekto
niczną uczynić zeń siedzibę Oddziału Muzeum Narodo
wego i zgromadzić w nim wszystkie lub przynajmniej więk
szość zbiorów jakie znajdowały się w pałacu przed 1939 
rokiem. Do odzyskania są piękne meble, militaria, obra
zy, rzeźby, książki oraz pamiątki narodowe. Zbiory można 
uzupełnić dziełami sztuki z innych siedzib rodziny Tarnow
skich (Chorzelów, Rudnik, Końskie, Kraków) a także dzie
łami artystów i pisarzy Ziemi Tarnobrzeskiej.

Zwracamy się z gorącą prośbą o poparcie idei rewa
loryzacji Dzikowa. Prosimy o nadsyłanie swoich uwag 
i propozycji. Oczekujemy na zgłoszenia do udziału w pra
cach mającego powstać Obywatelskiego Komitetu Rewa
loryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego Dzików".

Zacytowany tu tekst apelu został wydrukowany 
w nakładzie 2 tysięcy egzemplarzy i rozesłany do wszyst
kich ważniejszych osób, zakładów pracy i instytucji dzia
łających na terenie Tarnobrzega, a także wielu miejsc 
w Polsce i poza jej granicami. Apel skierowano do kilku 
muzeów narodowych w Krakowie i Warszawie oraz 
w Łańcucie, Rzeszowie i Sandomierzu, jak również do 
kilku wyższych uczelni i instytucji zajmujących się rewa
loryzacją zabytków. Inicjatorzy przyjęli wstępny plan pra
cy, który zakładał rejestrację prawną Komitetu, wykona
nie niezbędnych pieczątek, otwarcie specjalnego konta 
bankowego, wydrukowanie "cegiełek" oraz ulotek infor
macyjnych i blankietów wpłat, a także przeprowadzenie 
kwerendy naukowej. Zakładano też wykonanie niezbęd
nych dokumentacji: archeologicznej, historycznej, kon
serwatorskiej (dla architektury, wnętrz, zbiorów i zieleni 
oraz dla urządzenia zaplecza dla przyszłego muzeum). Za
planowano podjęcie różnorodnych starań, by pozyskiwać 



potrzebne środki finansowe. Na tym etapie zamierzano 
też ustalić ostateczny szczegółowy program muzeum. 
W dalszej kolejności organizatorzy zamierzali podpisać 
stosowne umowy z Pracowniami Konserwacji Zabytków 
na wykonanie robót ziemnych, budowlanych, oraz wy
kończeniowych. Zaplanowano też wykonanie mebli 
i oświetlenia do zamkowych wnętrz, skompletowanie i 
przywiezienie zbiorów. Niezależnie od tego nastąpić mia
ła renowacja parku wraz z wykonaniem dróg i alejek. Koń
cowym etapem prac komitetu miało być powołanie dy
rekcji muzeum i oddanie odnowionego zamku do użytku.

Patrząc na tak zarysowany program działania należy 
stwierdzić, że mimo upływu dwudziestu lat od jego sfor
mułowania i wielu zasadniczych zmian, jakie w tym cza
sie nastąpiły w Polsce, jest on całkiem sensowny i na dobrą 
sprawę również i dziś mógłby być zrealizowany w takiej 
formie i kolejności.

Spotkanie organizacyjne Obywatelskiego Komitetu 
Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dziko
wie odbyło się w Sali Wielkiej zamku Tarnowskich 17 
maja 1986 roku. Obok inicjatorów przedsięwzięcia zja
wili się wtedy liczni przedstawiciele władz wojewódz
twa tarnobrzeskiego i miasta, łącznie 40 osób. Po wpro
wadzeniu do meritum sprawy przez Edwarda Antończy- 
ka rozpoczęła się dyskusja, w której udział wzięli m.in. 
Józef Myjak, Aleksander Gruca, Andrzej Gaczoł, Broni
sława Orzeł, Tomasz Staszewski i Józef Jakubowicz. Do
konano też wyboru prezydium Obywatelskiego Komite
tu Rewaloryzacji, w skład którego weszli Edward An- 
tończyk, Bogusław Jaźwiec, Tadeusz Jarocki, Piotr Fo- 
remniak, Józef Jakubowicz, Anna Kochan, Arnold Ba
rański, Stefan Karaś, Kazimierz Karkut, Wiktor Woźni
ca, Andrzej Stępień, Mieczysław Biernat, Bronisław 
Napieraj, Tadeusz Wojteczko, Franciszek Wiącek, Jan 

Szlęzak i Janusz Jakubek. Honorowymi członkami wy
brano Wiktora Zina, Henryka Samsonowicza, Bronisła
wa Stępnia, Janinę Starzewską, Janusza Bogdanowskie
go i Andrzeja Gaczoła.

W szybkim czasie idea rewaloryzacji Dzikowa zyski
wała sobie zwolenników, gdyż niedługo po inauguracyj
nym zebraniu deklaracje członkowskie do Obywatelskie
go Komitetu Rewaloryzacji podpisało ponad 180 osób, 
nie tylko z Tarnobrzega, ale także z Sandomierza, Krako
wa, Lublina, Warszawy, Kielc, Łańcuta, Stalowej Woli, 
Jarosławia i Bielska-Białej. O tym, że sprawa rewalory
zacji zamku w Dzikowie zyskała od razu spory oddźwięk 
świadczy jeden z listów prof. Wiktora Zina, który wręcz 
entuzjastycznie wyraził swoje poparcie dla niej, deklaru
jąc jednocześnie pomoc kierowanego przez siebie Insty
tutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Poli
techniki Krakowskiej. Jednocześnie prof. Zin wyrażał też 
wątpliwość, czy istnienie i funkcjonowanie szkoły rolni
czej w zespole dzikowskim nie stanie na przeszkodzie re
alizacji ambitnych planów OKR. Niestety, obawy profe
sora okazały się słuszne. Trzeba bowiem dziś, z perspek
tywy blisko dwudziestu lat od tamtego czasu powiedzieć, 
że na przeszkodzie rewaloryzacji Dzikowa stanęły w rów
nej mierze niezdecydowanie ówczesnych władz woje
wódzkich i miejskich, jak i niechęć, a wręcz sabotaż całej 
sprawy ze strony dyrekcji szkoły rolniczej. Szkoła otrzy
mała bowiem odpowiednią lokalizację (teren), środki fi
nansowe, a nawet projekty budowy zespołu nowoczesnych 
gmachów dlajej potrzeb. Nikomu jednak w szkole na tym 
nie zależało (wbrew oficjalnym deklaracjom w tej mie
rze!), co wobec silnych powiązań dyrekcji z ówczesnymi 
władzami politycznymi i nadmiernym forowaniu rolnic
twa w Polsce spowodowało, że kwestia Dzikowa nadal 
czeka na właściwe rozwiązanie.

Nowości wydawnicze

ALEKSANDRA JANAS

MONOGRAFIA TARNOBRZEGA
Po wielu latach zabiegów i starań na półkach księ

garskich pojawi się wreszcie monografia Tarnobrzega. 
"Wreszcie", bo wśród opracowań tego rodzaju rekor
dowo długo czekała na wydrukowanie, a i tak nie uka- 
że się w całości.

Monografia to publikacja ujmująca kompleksowo 
jakiś temat, zwłaszcza od strony historycznej. Najczę
ściej spotyka się monografie miast, które zazwyczaj 
mają ambicje prezentacji całej historii danego ośrodka, 

począwszy od pradziejów miejscowości aż po czasy 
najnowsze. Idea tego rodzaju publikacji zrodziła się 
w II połowie XIX wieku. To właśnie wtedy wielu hi
storyków, a także pasjonatów-amatorów (choć w naj
lepszym znaczeniu tego słowa !) zaczęło opracowywać 
dzieje miast z których się wywodzili. A ponieważ - 
mimo rozbiorów - istniały jeszcze wtedy nie rozpro
szone archiwa (dodatkowo zniszczone potem przez 
obydwie wojny światowe), a ludzie wykształceni na 
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ogół umieli nieźle pisać, nic dziwnego, że monografie 
miast, powstające zwłaszcza na przełomie XIX i XX 
wieku, w wielu przypadkach nie tylko nie zatraciły 
swoich walorów poznawczych, ale mogą stanowić 
wzór (zazwyczaj niedościgły !) dla obecnych autorów.

Wielki postęp nauki sprawił, że do rzadkości 
należą dziś specjaliści, którzy uprawiają wybraną dys
cypliną naukową w sposób "szeroki". Zazwyczaj 
w obrębie danej gałęzi wiedzy koncentrują się na ja
kimś jej wycinku. Dodatkowo piękny język dawno już 
"wyparły" wymogi naukowej poprawności, co sprawia, 
że współcześnie powstające monografie są "niestraw
ne" nawet dla ludzi interesujących się historią. Czasem 
można odnieść wrażenie, że tzw. aparat naukowy jest 
ich głównym "bohaterem", a sama treść - ledwie tole
rowanym dodatkiem.

Monografia Tarnobrzega ma swoją długą historię. 
Zainicjował ją Edward Antończyk, nieżyjący już pre
zes Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega, w połowie lat 
80-tych ubiegłego wieku. Pomysł zaaprobował ówcze
sny prezydent miasta, Wiesław Lichota i już wkrótce 
redaktor naukowy dzieła, prof. dr Feliks Kiryk zaczął 

kompletować zespół autorów związanych z uczelniami 
Krakowa, Kielc, Lublina i Rzeszowa. Do współpracy 
zaproszono też kilka osób pracujących i mieszkających 
w Tarnobrzegu. Przedmiotem opracowania były dzieje 
miasta od chwili jego założenia, tj. od wystawienia do
kumentu lokacyjnego w 1593 do 1975 roku. Uwzględ
niono też rezultaty badań archeologicznych z terenu 
miasta informujące o najstarszych śladach obecności 
i działalności człowieka na tym obszarze.

Monografia, jaka dociera teraz do rąk czytelnika 
jest jednak ograniczona do dziejów Tarnobrzega sięga
jących od powstania miasta do końca II Rzeczypospo
litej. O takim zakresie zadecydowało kilka czynników, 
między innymi to, że czasy współczesne obejmujące 
drugą połowę XX wieku wymagają dodatkowych ba
dań. W ich wyniku można będzie ująć historię miasta 
przynajmniej do końca istnienia województwa tarno
brzeskiego, lub roku 1989 (albo końca XX i początków 
XXI wieku). Należy zauważyć, że szczególnie w przy
padku Tarnobrzega okres II połowy XX wieku wpłynął 
radykalnie na zmianę wielkości i oblicza miasta, któ
re wcześniej było niewielkim ośrodkiem sennie wege-

Centrum Tarnobrzega z lotu ptaka, stan obecny



tującym w cieniu rezydencji Tarnowskich. Dopiero 
wielkie przemiany jakie zaszły w Polsce po II wojnie 
światowej i powstanie przemysłu siarkowego całkowi
cie odmieniły wygląd i losy Tarnobrzega. Wydaje się 
zatem słuszne, by dopracować już przygotowane ma
teriały (niektóre wręcz znakomite !) i może w nieda
lekiej przyszłości wydać tom drugi dzieła.

Mimo tej niedogodności wydany tom I monogra
fii Tarnobrzega i tak będzie interesujący z wielu po
wodów. Po pierwsze imponuje już sama jego objętość 
- ponad 600 stron druku, ponad 100 fotografii czarno
białych (w tym archiwalne), jak i kilkanaście barw
nych, a wszystko w twardej oprawie laminowanej. Po 
wtóre dzieło składa się z artykułów zawierających za
gadnienia pradziejów i początków miasta, jego losów 
w okresie absolutyzmu austriackiego, doby autonomii 
galicyjskiej, wreszcie okresu I wojny światowej 
i II Rzeczypospolitej. Interesujące są też artykuły na te

mat rozwoju przestrzennego Tarnobrzega oraz jego za
bytków i miejscowych tradycji kolekcjonersko-muze- 
alnych. Całość uzupełniają liczne tabele oraz indeksy. 
Tak skomponowany tom powstał pod redakcją na
ukową Feliksa Kiryka, wszystkie materiały merytorycz
nie i językowo opracowali Adam Wójcik i Aleksan
dra Janas, indeksy zestawiła Beata Kotasiak-Wójcik, 
zaś prace komputerowe wykonał Andrzej Kaczorowski. 
Wydawca monografii - Muzeum Historyczne m. Tar
nobrzega - zlecił jej druk Agencji Rozwoju Regional
nego w Mielcu. Warto dodać, że mecenasem monogra
fii jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Karabela". 
Dzięki środkom przekazanym przez tę instytucję oraz 
ogromnej życzliwości jej szefa Józefa Bednarczyka, 
dzieło będzie mogło wreszcie ujrzeć światło dzienne 
(po blisko 20 latach od chwili rozpoczęcia prac badaw
czych !). Monografia Tarnobrzega ukaże się już 
w kwietniu w nakładzie 1.000 egzemplarzy.

ALEKSANDRA JANAS

NARESZCIE !

Jedno z najpiękniejszych i najbardziej legendarnych 
miast polskich - nasz sąsiad zza przysłowiowej miedzy - 
Sandomierz, od wieków zachwyca swoją urodą. Mimo 
ogromnego rozwoju poligrafii w ostatnich latach, mimo 
zdominowania rynku księgarskiego przez wydawnictwa 
typu albumowego, aż do tej pory brak było takiej publika
cji o tym niezwykłym mieście. Ale ostatnio do miłośni
ków zabytków polskich trafił album w całości poświęco
ny Sandomierzowi, wydany przez tamtejsze Wydawnic
two Diecezjalne.

Piękne fotografie najbardziej urokliwych miejsc i za
ułków królewskiego miasta oraz niektórych z jego pamią
tek wykonał znany artysta-fotografik, Tomasz Burzyński, 
zaś tekst jest dziełem Krzysztofa Burka. Zarówno dobór 
obiektów "pozujących" do albumu jak i samych fotogra
mów uznać trzeba za niezwykle trafny i udany. Wydaje się, 
że artysta znakomicie dobrał i sfotografował najważniejsze 
obiekty i miejsca Sandomierza oraz wyeksponował to, co 
trzeba (np. monumentalne ujęcie kościoła św. Jakuba czy 
zamku królewskiego). Dodając różne "detale" (korona san
domierska, zwornik z popiersiem Kazimierza Wielkiego czy 
rękawiczki królowej Jadwigi) świetnie zwrócił uwagę na 
"królewskość" tego miasta, na jego szczególne miejsce 
w historii Polski za czasów jej potęgi i chwały. Wykorzy

stał też wielkie walory naturalnego położenia Sandomierza 
oraz specyfikę mikroklimatyczną, której rezultatem są do
datkowe efekty urody miasta (np. różne "mgiełki"). Robiąc 
rozmaite, nieraz nietypowe ujęcia najpiękniejszych miejsc 
i zabytków nie ustrzegł się, niestety, drobnych błędów, któ
re można było usunąć nawet na etapie komputerowej ob
róbki zdjęć (aż prosi się "wykasowanie" pojedynczych sa
mochodów, różnych tablic informacyjnych, czy wszech
obecnych na dachach kamienic anten satelitarnych). Wiem, 
że czasem wykonanie fotografii bez takich "smaczków" nie 
jest możliwe, ale charakter albumu wymaga takiej cenzor
skiej ingerencji.

Tekst do albumu został przetłumaczony na dwa języ
ki i wydrukowany równolegle do polskiego oryginału. 
W czasach jednoczącej się Europy i zjeżdżających coraz 
tłumniej gości z całego świata jest to zabieg konieczny, 
który będzie zapewne stosowany coraz powszechniej. 
Niestety to, co powinno być walorem książki w takiej 
wersji jaka została zrealizowana jest jej błędem. Chodzi 
o zastosowanie nieeleganckiej, pospolitej czcionki, która 
nie dość że nie licuje z klimatem albumu to jeszcze jest 
trudna w czytaniu. Przy tego rodzaju wydawnictwach sto
suje się czcionki "klasyczne", będące pochodną zawsze 
eleganckiej antykwy. Poza tym rozszerzenie kolumny dru-
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ku tekstu do granic wytrzymałości powoduje brak "odde
chu" na zadrukowanej w ten sposób stronie. Jest to nieste
ty, coraz częściej spotykana praktyka, tłumaczona zazwy
czaj względami oszczędnościowymi. Ale to, co uchodzi 
gazecie lub niezbyt wyszukanym publikacjom popular
nym, by nie rzec prymitywnym, nie uchodzi wydawnic
twom albumowym, w dodatku poświęconym zabytkom.

Również błędem z tego samego "worka" jest tytuło
wy napis "Sandomierz" złożony z rozmaitych, bez ładu 
i składu zebranych krojów pisma. Po co ?! Przecież ten 
bezsensowny skład sąsiaduje z mniejszymi napisami wy
drukowanymi piękną, elegancką kursywą. Nie można było 
zrobić tytułu równie pięknie ?

Dodatkowym zgrzytem omawianej książki są niektó
re fotografie, nie wiedzieć czemu wydrukowane w wer
sji pochylonej, inne zminiaturyzowane obok rozległych 
białych miejsc, no i jeszcze co najmniej dziwne "wcho
dzenie" na siebie napisów pionowych (tytuły główne) na 
teksty informacyjne czy podpisy zdjęć ! Przy dominacji 
klasycznych zasad prezentowania poszczególnych foto
gramów takie nieuzasadnione niczym odstępstwa, wpro
wadzają niepotrzebny niepokój do, pięknej skądinąnd 
książki. Szkoda, bo następny album o Sandomierzu (zwa
żywszy choćby koszty takiego przedsięwzięcia) ukaże 
się pewnie nieprędko.

Wytknięte tu błędy świadczą o tym, że w poligrafii 
pracuje bardzo wielu ludzi ledwie przyuczonych do swo
jej roli, zazwyczaj świetnych informatyków - kompute
rowców, choć nie mających pojęcia o zasadach i estety
ce komponowania książki. Ta przypadłość jest też - jak 
się okazuje - chorobą sandomierskiego Wydawnictwa 
Diecezjalnego, które dysponując nowoczesnym sprzę
tem poligraficznym, nie doczekało się fachowców umie
jących estetycznie komponować książkę typu albumo
wego.

Ale, mimo owych krytycznych uwag, ta potrzebna, 
na dobrą sprawę pierwsza tego rodzaju publikacja o San
domierzu, jest piękna i godna co najmniej uważnego obej
rzenia.

DOROTA SAMBORSKA-KUKUĆ

WSPOMNIENIA JÓZEFA SZCZYTTA

Z Kurozwęk po dwutygodniowym przebywaniu poje
chaliśmy do j.w. hr. Tarnowskich za Wisłą będącego ich 
majątku Dzikowa, który przez przodka naszego Mikołaja 
Niemirowicza-Szczytta na zaciąg piechoty węgierskiej nie
gdyś ich przodkom był zastawiony, a niedawnymi czasy, 
jak dowiedzieliśmy się, i aktorstwo (chodzi o wyprzedaż 
prywatnych akt domowych - przyp.D.S.-K.) przez pleni
potenta Tarnowskiemu za złp. siedm tysięcy (nieodpowied
nie nam sukcesorom) wyprzedane. Bardzo godny i poważny 
ten obywatel hr. Tarnowski pokazał ojcu mojemu oba te 
interesujące akta, które przyrzekł wyjąć ekstraktami i przy

słać, do czego jednak dla zamieszek w kraju będących, 
czyli wydalenia się jego za granicę, nie przyszło. Ten ma
jątek Dzików w najpiękniejszej jest pozycji i dobroci. 
Pałac i wszystkie budowle murowane, w nowym archi
tektury guście. Najpiękniejszy ogród i oranżerie, które, 
jak nam powiadano, stoją na miejscu, gdzie był kiedyś 
dom dawny, zapewne przodków naszych Szczyttów. W nich 
widziałem mnóstwo drzew morwowych, do fabrykijedwa
biu utrzymywanych; a przechadzając się po tym miejscu, 
z którego przodek mój wyszedł w tak odległą stronę, gdzie 
teraz mieszkamy, i już sam, ani jego potomstwo do niego
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nie powróciło. O ! ileż to 
przypomnień tkliwych myśl 
moja przywiodła !

Podróż Józefa Szczytta 
do Galicji rozpoczęła się 
wiosną 1802 r., pobyt w Dzi
kowie miał miejsce zapewne 
wczesnym latem tegoż roku. 
Autor pamiętnika, wówczas 
25 letni - odbył peregrynację 
wraz z ojcem - Justyninanem 
Niemirowiczem Szczyttem 
(1740-1824), starostą mar- 
kowskim, pisarzem skarbo
wym litewskim, byłym kon- 
syliarzem Rady Nieustającej. 
Ów właściciel znacznych 
dóbr, protektor kultury, mają
cy rozległe kontakty politycz
ne i towarzyskie, był po
wszechnie szanowanym i po
ważanym w Warszawie, a po rozbiorach - także w Peters
burgu, jako człowiek o nieposzlakowanej opinii, któremu 
powierzano najważniejsze sprawy do kompromisowego 
załatwienia oraz liczne opieki.

Szczyttowie mieli liczne dobra na terenie północnej 
Białorusi, ich dwór w Justynianowie był okazałą, piętrową 
budowlą stojącą na brzegu Dźwiny (ponadto posiadali 
kilka majątków w lepelskiem, m.in. Białe, miejsce po
chówku przodków rodu).

Odwiedziny Szczyttów w posiadłości Tarnowskich w 
początkach XIX w. były fragmentem swoistej podróży 
sentymentalnej do miejsc związanych z historią rodu. La
tem 1802 roku podejmował ich w Dzikowie rówieśnik 
Józefa Szczytta, Jan Feliks Tarnowski (1779-1842), syn 
Jana Jacka, starosty kahorlickiego, od dwóch lat żonaty 
z Waleriąze Stroynowskich. We wspomnieniach Szczytta 
znajdujemy wzmiankę, że podejmujący go gospodarz 
przygotowywał się wtedy do wyjazdu za granicę (istot
nie, młody Tarnowski z żoną i teściem od października 
1803 do maja 1804 roku odbył podróż do Włoch zbiera

jąc rzadkie druki, rękopisy, dzieła sztuki i antyki, które 
stały się zaczątkiem biblioteki i galerii dzikowskiej.

Fragment pamiętnika polskiego szlachcica zamieszka
łego na naddźwińskich kresach dawnej Rzeczypospolitej 
nie zauważony dotąd przez historyków, a zawierający 
wzmiankę o Dzikowie, może nie byłby wart wspomnienia, 
gdyby nie przywołanie domniemanego właściciela tegoż 
Dzikowa z początków XVI wieku - Mikołaja Niemirowi- 
cza-Szczytta. W "Słowniku geograficznym Królestwa Pol
skiego i innych narodów słowiańskich" wydanym w War
szawie w roku 1881 znaleźć można taki oto fragment: do

Zamek w Dzikowie w połowie XIX w.

bra Dzików miał sprzedać hr. Tarnowskim, najpierw zasta
wem, poprzedni ich dziedzic Mikołaj Niemirowicz-Szczytt. 
To pewna, że dopiero Spytek Tarnowski pisze się m. in. dzie
dzicem Dzikowa. Tenże Spytek był prawdopodobnie zało
życielem zamku dzikowskiego, którego pierwsze wspomnie
nie spotyka się dopiero w 1619 r. w działach familijnych 
prawnuków Spytka. Co prawda o zamku Tarnowskich wie
my dziś, że jego początki sięgają wieku XV (z którego po
chodzi obecne skrzydło zachodnie), a może i XIV (kapli
ca?), ale przynależność Dzikowa sprzed wieku XVI pozo- 
staje nadal wielką zagadką.

W archiwum dzikowskim hr. Tarnowskich brak 
wspomnianego przez Józefa Szczytta aktu zastawu, któ
ry potwierdzałby hipotezę o własności Mikołaja Niemi- 
rowicza-Szczytta. Rekonstrukcja dziejów Dzikowa i jego 
właścicieli do pierwszej ćwierci XVI wieku możliwa jest 
zatem na podstawie dostępnych źródeł heraldyczno-hi- 
storycznych i hipotez mających dużą dozę prawdopodo
bieństwa.

Do roku 1522 Dzików znajdował się w rękach An
drzeja Ossolińskiego, żupnika ruskiego, syna Prokopa 
i Doroty z Tęczyńskich. 11 maja tegoż roku Ossoliński 
sprzedał Dzików z fortalicium za 1100 złp wspomniane
mu już Janowi Spytkowi Tarnowskiemu (ur. 1484 r.), mę
żowi Barbary z Szydłowieckich. Wcześniej, w 1508 roku 
w ramach działów rodzinnych Spytek otrzymał klucz wie- 
lowiejski, teraz uzupełniony o sąsiadujący z nim Dzików. 
Właśnie w Wielowsi, stanowiącej wówczas główną sie
dzibę tej gałęzi rodu, Tarnowscy gościli króla Zygmunta 
Starego wraz z rodziną i dworem, chroniącego się w ten 
sposób przed zarazą grasującą podówczas w Krakowie.
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Jan Spytek Tarnowski, dołączywszy jeszcze do klu
cza wielowiejskiego sąsiadujące ze sobą posiadłości Sie- 
lec i Zakrzów, zmarł w 1553 lub 1556 roku. Jego syn - 
Jan Stanisław (1515-1568), możny magnat, był nazywa
ny dziedzicem Dzikowa, Wielowsi i innych dóbr w zie
mi sandomierskiej. Po jego śmierci Dzików przechodził 
w ręce kolejnych następców. I tak w posiadaniu Tarnow
skich pozostał aż do 1944 roku. Kiedy więc Dzików na
leżał do Szczyttów ? Jeśli istotnie późniejsza własność 
Tarnowskich należała do Niemirowiczów, musiało to być 
przed rokiem 1521. W Złotej księdze szlachty polskiej 
T. Żychlińskiego wydanej w 1882 roku można znaleźć 
informację o losach Mikołaja Szczytta, wojskiego wi
tebskiego, syna marszałka litewskiego Jana i Zofii Piet- 
kiewiczównej, który brał udział w wojnach moskiewskich 

i na zapłacenie żołdu wojsku zaległego przez Stany Rze
czypospolitej własne gniazdo rodzinne, miasto Niemirów 
sprzedał, również dobra swoje Dzików, w Sandomirskim 
położone prawem zastawu odstąpił Tarnowskim. Istnie
je oczywista kolizja między tą relacją, a faktem nabycia 
Dzikowa przez Leliwitów od Toporczyków-Ossolińskich 
w 1522 roku, popartym zachowanymi w archiwum dzi
kowskim dokumentami. Być może Szczyttowie byli wła
ścicielami Dzikowa znacznie wcześniej, ale brak potwier
dzenia tego w materiałach źródłowych. W tej sytuacji 
dzieje Dzikowa sprzed XVI wieku pozostają nadal owia
ne tajemnicą.

Skądinąd wiadomo, że jeszcze w 1897 roku Tarnow
scy mieli ze Szczyttami jakieś wspólne interesy, ale to już 
zupełnie inna historia....

ANNA HANDEREK

ARCHEOLOGICZNE ODKRYCIE 
W ROŻNIATACH

Wiosną i latem 2004 roku w gminie Padew Narodo
wa zostały przeprowadzone badania powierzchniowe, któ
rych celem była weryfikacja stanowisk archeologicznych. 
Archeolodzy zwrócili uwagę na piaskownię w miejsco
wości Rożniaty, z której pobierano piasek i próchnicę do 
celów gospodarczych. Na jej powierzchni znaleźli znacz
ne ilości fragmentów ceramiki łużyckiej oraz pojedyncze 
relikty starszej ceramiki z ornamentem sznurowym, po
chodzące z młodszej epoki kamiennej i narzędzia wyko
nane z krzemienia czekoladowego. Znaleziono też frag
menty naczyń z okresu wczesnego średniowiecza. We 
wschodniej części wybierzyska natrafiono na duże, nie
mal kompletne naczynie zasobowe o wyodrębnionej wy
gładzonej szyi, płaskim dnie i silnie rozchylonym brzuś-
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cu, zdobione motywem guzków plastycznych, w dolnej 
części chropowacone.

Z uwagi na pozyskane materiały i bezpośrednie za
grożenie stanowiska, postanowiono przeprowadzić bada
nia ratownicze. Prace terenowe, które trwały od 6 czerw
ca do 19 października 2004 r. finansowane były przez Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu zaś 
inwestorem zastępczym było Muzeum Historyczne 
m. Tarnobrzega. Nadzór archeologiczny, z ramienia 
WUOZ w Tarnobrzegu sprawował Tomasz Biemicki 
a badania prowadziła pisząca ten tekst.

Badane stanowisko położone jest na rozległej wydmie 
piaszczystej. Są to nieużytki porośnięte trawą i samosiej
ki drzew iglastych, przeznaczone w przyszłości pod zale
sienie. W ramach badań wytyczono wykop o wymiarach 
1,45 m na 9 m, którego oś dłuższa leży na linii O - W, 
krótsza na linii N - S. Od strony wschodniej i zachodniej 
wykopu znajdują się głębokie wybierzyska.

W trakcie prac wykopaliskowych odsłonięto zarysy 8 
obiektów archeologicznych. Zarówno ich rozmiary jak 
i zawartość zabytkowa sugerują istnienie tu wielokulturo
wej osady, której ciągłość osadnicza trwała od młodszej 
epoki kamienia po wczesne średniowiecze.

Zdecydowaną większość pozyskanego materiału sta
nowią fragmenty ręcznie lepionej ceramiki grubościen- 
nej, chropowaconej, z dużą domieszką piasku. W jed
nym z obiektów, w miejscu gdzie wypełnisko odznacza
ło się intensywnie szarą barwą, oprócz fragmentów ce



ramiki i zlasowanej polepy, znaleziono kamienie i frag
menty szczęki pochodzenia zwierzęcego. W innym znaj
dował się krąg utworzony z 6 kamieni (być może obsta
wa paleniska), między którymi wystąpiły dwa kamienne 
rozcieracze.

Odkryte podczas tegorocznych badań obiekty zostały 
zabezpieczone, planuje się kontynuowanie prac wykopa
liskowych w przyszłym roku. Mogą one dostarczać cie
kawych materiałów dotyczących najstarszych dziejów 
osadnictwa na tym terenie.

W trakcie badań powierzchniowych stwierdzono licz
ne przypadki dewastacji stanowisk, poprzez użytkowa
nie nielegalnych piaskowni. Stało się to przyczyną nie
kiedy całkowitego ich zniszczenie, jak w przypadku Her- 
manówki w gminie Nowa Dęba czy Krzemienicy gmina 
Gawłuszowice. Z obserwacji wynika, że wręcz praktyką 
się stało "zdejmowanie" warstwy gleby z nieużytków 
a następnie wybieranie z tych miejsc piasku do 1,5 m 
i głębiej. Takie wybierzyska są później wykorzystywane 
przez okolicznych mieszkańców jako wysypiska śmie
ci, bądź są zalesiane.

Przedstawione powyżej zdarzenia stanowią przykład 
z jakimi przypadkami stykają się archeolodzy w swej pra
cy, bo niestety, nie są w stanie sami dopilnować wszyst
kich stanowisk archeologicznych na swym terenie. Dlate
go też niezwykle cenne dla nas są wszystkie informacje 
dotyczące prowadzonych prac ziemnych czy innych, sta-

Pocierak

nowiących potencjalne zagrożenie dla stanowisk arche
ologicznych.

Dzięki poczuciu odpowiedzialności mieszkańców 
Padwi Narodowej i Rożniat udało się ocalić bezcenne pa
miątki naszych pradziejów. Dziękuję Wójtowi Gminy, 
p. K. Popiołkowi, pracownikom UG i mieszkańcom tych 
miejscowości za życzliwe zainteresowanie i pomoc oka
zaną w trakcie prowadzonych badań.

HALINA WERNER

TARNOBRZEG JAKI PAMIĘTAM

Wspomnienia p. Haliny Werner, córki Józefa 
Deszcza, sędziego powiatowego w Tarnobrzegu 
w latach 1927 -1932

Urodziłam się 21 marca 1921 roku w Tarnowie, 
gdzie mój ojciec był aplikantem w Sądzie Okręgowym. 
W rodzinnych zbiorach zachowały się z tego roku 
życzenia imieninowe dla mego ojca, Józefa, który ob
chodził je 19 marca, w tym mądre i głębokie słowa 
dziadka Macieja. Tamowa nie pamiętam, niewiele też 
o tym okresie opowiadała mama, w przeciwieństwie do 
czasów tarnobrzeskich, które rozpoczęliśmy w 1927 
roku, kiedy to ojciec objął posadę w tutejszym sądzie.

We wspomnieniach mamy często pojawiała się za
przyjaźniona z nami rodzina adwokata Malika, jego 
żona pianistka i syn Adaś, państwo Dukietowie (pan 

Dukiet był sekretarzem sądu) czy rodzina Bloków, 
rządcy folwarku Ługi. Mieszkał tu także sędzia Wąs 
z rodziną i inne rodziny sędziowskie, które poznałam 
i trochę pamiętam.

Rodzice utrzymywali liczne kontakty towarzyskie, 
z niektórymi nawet po wyjeździe z Tarnobrzega, przy
jeżdżając tu w gości czy wysyłając mnie przez wiele lat 
na wakacje do Ługów k. Grębowa. Na zachowanych 
zdjęciach zobaczyć można moją rodzinę w gronie przy
jaciół i znajomych. Zachowały się także zaproszenia dla 
mojego ojca od hr. Zdzisława Tarnowskiego na uroczy
ste śniadanie na zamku w Dzikowie z okazji przybycia 
prezydenta Mościckiego, 23 lipca 1929 r. Rok wcześniej 
ojciec był zaproszony na zawody Artylerii X Korpusu 
we wsi Krzątka k. Bojanowa, o czym świadczy zachowa
ny bilet.



W Tarnobrzegu urodziło się moje rodzeństwo, 
siostra Krystyna Maria - w 1929 r. i brat Ludomir 
Maciej - w 1931 r. Czuliśmy się tu wszyscy bardzo 
dobrze i zachowaliśmy wiele miłych wspomnień, 
choć były i trudne chwile, jak choćby podczas po
twornie ciężkiej zimy w 1928 lub w 29 roku, w cza
sach wielkiego kryzysu. Rodzice wynajmowali 
mieszkania, zmieniając je kilkakrotnie, choć były to 
zawsze jakieś duże domy w ogrodach, stare i prze
rażająco chłodne w zimie, bez jakichkolwiek wygód. 
Innych wtedy nie było. Robiono w nich jakieś małe 
remonty, zmiany ale niewiele to pomagało. Pamiętam 
takie dwa domy stojące prawie naprzeciwko siebie 
przy ulicy Kolejowej, koło Sokoła, czy inny bliżej 
zamku, na Sandomierskiej.

W domu przy Kolejowej przeżyliśmy ową straszną 
zimę. Moja siostra była maleńka. Co to była za trage
dia z kąpielą, praniem, pieluchami, w ogóle z małym 
dzieckiem. A tu jeszcze hodowane przez mamę kury 
i świnka zostały zabrane w kąt mieszkania. Mama wie
le razy wspominała o zamarzaniu wody w kuchni, 
a także o tym, że aby wytrzymać z ręcznym szyciem 
czy robótką siadała w pokoju na stole bo było cieplej 
i widniej od wiszącej lamy naftowej. Mnie także sa
dzała obok siebie i wtedy zaczynały się dla mnie nie
zapomniane chwile prawdziwych bajek. Mówiła pół
głosem, bo w innym kącie pokoju siedział ojciec czy
tający akta sądowe, a czytał stale. Mama opowiadała 
na zamówienie, pytając: o czym chcesz aby ci dziś 
opowiedzieć? O filiżance, lampie, szafie, górach, la
sach, zwierzętach itp. Oglądałyśmy też atlasy geogra
ficzne, albumy o zwierzętach, o Tatrach lub rodzinne 
zbiory widokówek. Gdy nie musiało być cicho mama 
śpiewała mi piosenki, przeważnie żołnierskie i inne, 
jak mówiła - z Dębicy. Pamiętam, że była bardzo za-

Józef i Olga Deszczowie z córką Halinką 
oraz p. Malikowie z synem, 1928 rok

Państwo Malikowie z synem Adasiem, 1928 rok

pracowana, ciągle coś szyła, przerabiała nasze ubran
ka, wyszywała, krzątała się na podwórku przy kurach 
czy śwince, bądź pielęgnowała ogród.

Pamiętam, że z ulicy Kolejowej chodziłam do po
łożonej w pobliżu ochronki prowadzonej przez siostry 
zakonne. Było tam bardzo miło. Uczono nas wielu rze
czy, np. wyszywałyśmy na podziurawionych w różne 
wzory celuloidowych arkuszach (chyba były to zuży
te płyty rentgenowskie). Prowadzenie igły z grubszą 
kolorową nicią było bardzo proste i łatwe, a wykona
na praca dawała dzieciom wiele radości i zadowolenia. 
Wystawiałyśmy też jasełka. Grałam raz rolę Matki Bo
skiej przy żłóbku, co dla dziecka było wielkim prze
życiem, zwłaszcza, że jasełka odgrywane były w du
żej, tajemniczej sali Sokoła.

Jesienią o zmierzchu biegaliśmy po pobliskich 
ogrodach, wykorzystując często dziury w płotach, aby 
zobaczyć straszydła. Były to wydrążone dynie z wy
ciętymi otworami na oczy, nos i zęby, w których świe
ciła się świeczka. Dynie ustawiano w różnych miej
scach ogrodów aby... straszyły. Ponieważ miałam wte
dy okrągłą buzię, nazywano mnie "dynią".

W tym czasie mieszkaliśmy u Słomków koło zam
ku. Na werandzie lub w ogrodzie bawiłam się z inny
mi dziećmi w szkołę. Mama robiła wtedy różne prze
twory, w tym pyszne konfitury, rąbiąc cukier z wiel
kiej stożkowej "głowy".

Częste były w tamtych czasach spotkania w szer
szym gronie przyjaciół lub znajomych, z różnych oka
zji - imienin, świąt itp., przy suto zastawionych sto
łach. Mój ojciec był szczególnie łubiany, bo był dow
cipny i wesoły a jeśli coś wypił to tylko symbolicznie. 
Rodzice zabierali mnie na takie przyjęcia, gdzie wkrót
ce zasypiałam na jakiejś kanapie a wracałam do domu 
w objęciach rodziców lub szłam "na śpiąco". Z tych 
przyjęć zapamiętałam najbardziej wichury i śnieżyce 
na zewnątrz i przytulne ciepło i gwar w domach oraz



Józef Deszcz z kolegą
i napotkanymi cygankami, 1929 rok

pieczonego w całej okazałości indyka z brusznicami na 
stole. Kiedyś, pod wieczór jechaliśmy kilkanaście ki
lometrów saniami, przebijając się przez zaspy w oko
licach Jeziorka, w kierunku Ługów. W pewnej chwi
li, daleko nad lasem niebo "zakwitło" rojem spadają
cych iskier. Wyglądało to tak jak współczesne sztuczne 
ognie. Nigdy nie dowiedziałam się co to było. Może 
rój meteorów?

W Tarnobrzegu rozpoczęłam naukę szkolną. Szko
ła była bardzo mała, podnajmowano więc jeszcze inne 
lokale, np. znajdujący się w pobliżu sklep z dużą wy
stawą, do której prowadziły schodki. Gdy kiedyś by
łam niegrzeczna, za karę zostałam zamknięta na tej 
wystawie. W klasie uczyło się równocześnie kilka 
grup wiekowych dzieci. Pisałyśmy rysikami na ta
bliczkach.

Często chodziliśmy z rodzicami nad Wisłę, nie 
było daleko. Dorośli pływali, także na kajakach, opa
lali się, grali w piłkę, spacerowali. Niestety, przyjem
ności te psuły wszechobecne komary. Właśnie te ko
mary, na ukąszenia których byłam uczulona, doprowa
dziły do tego, że w pewnych okresach chodziłam za
bandażowana od stóp do głów. Pamiętam, że zdarza
ły się tragedie utonięć. Rzeka nie była uregulowana, 
miała na przemian płycizny i głębie oraz podstępne 
wiry. Popołudniami z naszego brzegu można było zo
baczyć ciekawe zjawisko: błyszczący oknami Sando
mierz, odległy o kilkanaście kilometrów. Wyglądało to 
bardzo pięknie.

W tamtym okresie miałam drewniany wózek, taką 
miniaturkę konnego wozu, w którym czasem mnie wo

żono, czasem ja coś sama woziłam. Pewnego razu 
wiozłam ojca tytoń a zapytana co wiozę, rezolutnie 
odpowiedziałam: "tatusiowe siano".

Poniżej zamku dzikowskiego "na dolinie", latem 
odbywały się często festyny i dożynki. Wydaje mi się, 
że bawili się tutaj szczególnie ludzie dworscy. Wciąż 
powtarzali swoją ulubioną piosenkę "Ej, Dzikowianie 
jadą..." lub "Bartoszu, Bartoszu".

Odwiedzaliśmy często gościnny dom państwa Du- 
kietów, położony przy ulicy Sandomierskiej. Właśnie 
naprzeciw ich domu odbywały się te festyny. Za do
mem, który miał tak jak większość dookoła, ganeczek
- niby miniaturowy dworek - stały zabudowania gospo
darskie i rozległy sad z dobrymi jabłkami i dorodnymi 
wiśniami. Zawsze dziwiłam się, jak krowy państwa Du- 
kietów - było ich trzy - nauczyły się chodzić same na 
pastwisko, tj. na błonia pod Zwierzyńcem. Czasem bie
głyśmy za nimi aby na pastwisku poszukać pieczarek 
a potem upiec je nad ogniskiem. Na błoniach pasły się 
krowy z całego miasta, kilkadziesiąt sztuk.

Tarnobrzeg był wtedy bardzo małym miastecz
kiem, skupionym wokół podłużnego nieco rynku, przy 
którym mieściły się niskie, małe, przeważnie żydow
skie sklepiki. Na rynku w tym samym miejscu stał po
mnik Bartosza, po drugiej zaś stronie - tak jak i dziś
- barokowy kościół Dominikanów, z cudownym obra
zem Matki Boskiej Dzikowskiej. W tej świątyni zostali 
ochrzczeni moja siostra i brat, tu przychodziliśmy na 
msze. Na szczęście ten piękny kościół ocalał z wojen
nej zawieruchy.

W dni wolne często organizowane były wypady ze 
znajomymi do lasu, na grzyby, polowania, na ryby czy 
też statkiem wycieczkowym po Wiśle. Imprezy te 
kończyły się ogniskiem, pieczeniem ryb, śpiewami 
i wesołą zabawą. W drodze powrotnej dzieci przeważ
nie zasypiały. Pamiętam, że któregoś roku, chyba la
tem, ludzi ogarnęła panika. Co kilka dni, nocą, płonął 
jakiś dom czy zabudowanie. Całe miasto czuwało. 
Gdy wybuchł pożar moi rodzice zrywali się żeby po
móc przy ratowaniu dobytku, ale przeważnie nie było 
już nic do uratowania. Podpalacza w końcu ujęto pod
czas kolejnej próby podpalenia. Oglądałam z rodzica
mi dom przy ulicy Kolejowej, niedaleko stacji, przy
gotowany do spalenia. Na czterech rogach drewniane
go domu przytwierdzone były w strzępach worka pa
kuły ze smołą i drewnem.

Pobyt w Tarnobrzegu był dla nas bardzo przyjem
ny, choć i ciężki, zwłaszcza podczas zimy, zapewne 
więc dlatego rodzice zdecydowali się przenieść do 
Dębicy. Tam mieszkali jedni i drudzy dziadkowie. 
Z tym miastem wiąże się kolejny etap mojego życia, 
ale to już odrębna historia.
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NIE WSZYSTKO ZŁOTO CO SIĘ ŚWIECI

Współczesny świat zmienia się o wiele szybciej, niż było 
to za poprzednich epok i pokoleń. Bywa, że wraz 
z owymi zmianami tracą na trafności stare porzekadła 
i "mądrości" ludowe. Ale to przytoczone w tytule tego felie
tonu jest chyba nadal trafne. Na dowód tego chciałbym za
jąć się zjawiskiem, które w ciągu ostatnich kilku lat jest 
szeroko reklamowane w prasie regionalnej. Chodzi tu o 
działalność Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Jak wiadomo, Stalowa Wola powstała przed II wojną 
światową. W ramach budowy Centralnego Okręgu Prze
mysłowego założono zupełnie dziewiczy ośrodek miej
ski, który dopiero w latach powojennych przekształcił 
się w ludne i sporych (jak na polskie warunki) rozmia
rów miasto. Nie było tu więc żadnych, szczególniejszych 
tradycji, a jeśli już - to za taką uznać trzeba samą ideę 
COP-u. Co prawda bodaj w latach 8O-tych XX wieku do 
Stalowej Woli włączono dawne miasteczko Rozwadów 
mające za sobą trzy wieki istnienia, ale również nie po
siadające szczególnych tradycji. Trzeba tu uczciwie po
wiedzieć, że w przeciwieństwie do wielu innych ośrod
ków Stalowa Wola jest miastem, gdzie zarówno jej wła
dze (niezależnie od konotacji politycznych) jak i sami 
mieszkańcy in gremio dbają o wizerunek tego miasta, 
zwłaszcza na zewnątrz, jak mało kto i mało gdzie. Za
pewne z tej racji kilka lat temu Rada Miejska Stalowej 
Woli zadecydowała o powołaniu do życia Muzeum Re
gionalnego. Bezpośrednim powodem takiej decyzji był 
wspaniałomyślny dar znanego regionalisty i kolekcjo
nera, księdza Wilhelma Gaja-Piotrowskiego, który na 
rzecz Stalowej Woli przekazał swoje ogromne, legendar
ne już zbiory. Rada Miejska przeznaczyła na rzecz przy
szłej placówki dawny pałac Lubomirskich w Charzewi- 
cach, a także znaczną kwotę na jego remont i adaptację. 
Wkrótce budynek wyremontowano, a ludzie którzy mieli 
pracować w nowym Muzeum mogli zająć się tylko spra
wami czysto merytorycznymi. Stalowowolski samorząd 
nadal jest bardzo hojny, w każdym kolejnym budżecie 
gwarantując swojej placówce dotacje, o jakich inne mu
zea mogą tylko pomarzyć. W tej mierze rajcy Stalowej 
Woli mogą być wzorem dla wielu innych miast, zwłasz
cza w czasach dla kultury niezwykle trudnych.

Wydawać by się mogło, że mając tak komfortową 
sytuację nowe Muzeum Regionalne wypełni istotną lukę 
jaka od dawna istnieje. Będąc bowiem zlokalizowanym 

w centrum regionu lasowiackiego i bazując na zbiorach 
ks. Gaja-Piotrowskiego powinno pokazać główne atrybu
ty regionu, których nie prezentuje (nie wiedzieć zresztą 
dlaczego) ani skansen w Kolbuszowej, ani oddział etno
graficzny Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. A przecież 
to Muzeum R e g i o n a 1 n e... Oprócz tego w charzewic- 
kim pałacu powinno znaleźć się miejsce, jak wspomnia
łem, dla COP-u, a zwłaszcza jego twórców, wśród któ
rych, niczym prawdziwy klejnot, błyszczy postać Euge
niusza Kwiatkowskiego, któremu zresztą Stalowa Wola 
jako pierwsza w kraju postawiła piękny pomnik, zapro
jektowany przez samego prof. Czesława Dźwigają... Ale 
gdzie tam ! W tym regionie tworzyli przecież tacy twórcy 
jak choćby Vincent van Gogh czy Salvadore Dali, a naj
nowsze odkrycie to fakt, iż tu, gdzie stoją hutnicze piece 
mieszkał i malował sam Anthon van Dyck ! Oczywiście, 
dworuję sobie aż nadto, ale taka polityka organizowania 
wystaw świadczy o niezrozumieniu idei muzeum jako ta
kiego, a regionalnego w szczególności. Zgodnie z duchem 
czasu stalowowolskie Muzeum preferuje, jak widać, tyl
ko takie wystawy, które przynoszą rozgłos, byle jak naj
szerszy ! Gdybyż to jednak było prawdziwe ! Okrzyczana 
wystawa malarstwa van Gogha prezentowała prace, które 
tak niewiele mają wspólnego z mistrzem słoneczników 
do tego stopnia, że kilka poważnych muzeów nie było 
zainteresowanych owym "wydarzeniem", by prezentując 
obrazy wątpliwego autorstwa nie psuć sobie reputacji.

Nieco odmiennie, choć w gruncie rzeczy sprowadza
jąc do podobnych konstatacji, ma się rzecz z wystawąprac 
Salvadore Dalego. Ekscentryczny Hiszpan, sztandarowa 
postać surrealizmu, zasłynął jako absolutny mistrz zesta
wiania na swoich obrazach - wizjach (widziadłach ?) real
nych postaci czy przedmiotów w nierealnej, własnej "rze
czywistości". Ale - o czym mało kto wie - wielkość Dale
go polega także i na jego cudownej, brawurowej i perfek
cyjnej technice malarskiej, jaką ostatnio w malarstwie 
europejskim posługiwali się jedynie Rembrandt czy Ru- 
bens. Potem, także wskutek działań impresjonistów i ich 
następców - innych "istów" - prawdziwa technika malar
ska została zarzucona, wręcz zapomniana. Wynika stąd, 
że tak naprawdę jedynymi godnymi uwagi dziełami ge
nialnego Salvadora są jedynie jego obrazy olejne, bo ry
sunki i grafiki mają taką wartość jak herbata zaparzona 
przez mistrza kuchni wobec jego najwspanialszych po
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traw. Używając innego porównania - gdyby np. Matejko 
lepił z gliny dzbanuszki na polne kwiatki zrywane dla jego 
wściekłej Teodory - wystawa takich "dzieł" byłaby eks- 
pozycjąprac Matejki, choć wszyscy wiedzą, że jego wiel
kość to tylko i wyłącznie wspaniałe obrazy historyczne.

Warto też powiedzieć o tym, o czym tzw. szeroka pu
bliczność nie wie, że podstawowym zadaniem każdego 
muzeum jest gromadzenie, przechowywanie i konserwa
cja zbiorów muzealnych, a upowszechnianie, tj. również 
organizowanie wystaw to niestety, ale ostatnia z powin
ności owych szczególnych instytucji (chociaż zapewne 
najbardziej spektakularna). Tak więc wartość każdego 
muzeum to przede wszystkim umiejętność tworzenia zbio
rów korespondujących z przesłaniem danej placówki (trud
no spodziewać się by, np. zamek królewski na Wawelu 
gromadził sztukę Indian czy ludów czarnej Afryki), a po- 

tern kreowania w ich oparciu wystaw prezentujących 
szczególną, wybraną problematykę. Organizacja zaś wy
staw malarstwa jest w gruncie rzeczy pójściem na zawo
dową łatwiznę, bo pokazanie np. obrazów malarzy pol
skich końca XIX wieku jest zabiegiem o jedynie organi
zacyjno-finansowym wymiarze, nie wymagającym tak 
naprawdę szczególnej wiedzy i umiejętności merytorycz
nych. Wiem, że na tzw. prowincji (a taką - co tu gadać - 
jest cały nasz region) istnieje łaknienie tzw. wielkiego 
świata i dlatego wystawy, o jakich mowa są i zawsze będą 
"wydarzeniem". Pokazywanie jednak wystaw, gdzie tłu
my przyciągają sławne nazwiska, gdy tak naprawdę szyb
ko okazuje się, że oczekiwanych arcydzieł tu brak, jest po 
prostu zwykłym nadużyciem. Nagradzanie zaś za takie 
"wydarzenia" ich organizatorów tytułami i statuetkami 
dowodzi nieznajomości rzeczy tych, którzy nagradzają.

PAULINA ZIELIŃSKA

MOJE MIEJSCE
KRÓLEWSKA KUCHNIA

Najprościej byłoby przyznać się do tego, że 
"moim miejscem" jest dom, pokój... No tak, ale to 
wszystko znajduje się nie w centrum Tarnobrzega, 
lecz na jego obrzeżach. Podobnie zresztą jak...

Mam nadzieję, że każdy przemierzał kiedyś tra
sę między Tarnobrzegiem a Sandomierzem. Tam wła
śnie znajduje się osiedle. Nie, ono nie jest "moim 
miejscem", ale właśnie tu mieszkam, tu jest mój 
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dom, pokój, przyjaciele. Jest tu również lasek. Taki 
zwyczajny, niepozorny, liściasty, bardzo przeciętny, 
jednak ważny dla mnie. Dla innych przedstawicieli 
młodszego pokolenia zresztą chyba też.

Bardzo często moi znajomi zarzucają mi, że nie 
mam dla nich czasu, że tylko przesiaduję na odlu
dziu. Ktoś powiedział, że "uciekam do lasu, jak jakiś 
dzik albo inny zwierz leśny przed kłusownikiem". 
Po części miał rację. Chowam się, uciekam od świa
ta, od tego wszystkiego, co mi się nie udaje, próbu
ję o tym zapomnieć...

Skrywam się w "Królewskiej Kuchni" - w moim 
lasku, który dla innych jest zwyczajny, ponury, bez 
wyrazu, a dla mnie jest niezwykły i niepowtarzal
ny. Przyznaję innym rację, że jest on taki jak pozo
stałe. Taki sam jak Jasień, który widzę przez okno 
swojego pokoju, tylko trochę mniejszy, mniej prze
rażający i zaśmiecony. W mojej "Kuchni" mogę się 
schować przed światem, pomyśleć, zrozumieć pro
blemy i przeanalizować je. Takie pobycie w samot
ności bardzo pomaga: wycisza i pozwala spojrzeć 
na świat innymi oczami.

To fakt, że "Kuchnia Królewska" nie jest żad
nym fantastycznym lasem Tolkiena. Nie spotkamy 
tu hobbitów, którzy ...ubierają się kolorowo (naj
chętniej zielono i żółto), nie używają obuwia, po
nieważ stopy ich z przyrodzenia opatrzone są 
twardą podeszwą i porośnięte bujnym, ciemnym, 
brunatnym włosem, podobnie jak głowa; mają dłu
gie, zręczne, smagłe palce i poczciwe twarze 
a śmieją się dużo, basowo i serdecznie (szczegól
nie po obiedzie, który - w miarę możności - jadają 
dwa razy dziennie... Ich tutaj nie spotkamy, a szko
da...Byłoby to bardzo ciekawe przeżycie... Krasno
ludków, elfów, liliputków, stworów i innych "dzi- 
wadeł", w których lubował się Tolkien też nie. Mo
żemy jednak stanąć oko w oko z wielkim czarnym 
...żukiem, który jest oczywiście malutki i zdany tyl
ko i wyłącznie na nas. Bo to od nas zależy, czy 
pozwolimy mu spokojnie przejść przez leśną ścież
kę z jednej strony na drugą. Od nas również zale
ży, czy mieszkanki pobliskiego mrowiska będą nas 
lubić, ptaki na drzewach śpiewać swoje najpiękniej
sze trele, jeże nie rozzłoszczą się na nas i nie po- 
kłują...Wyłącznie od nas samych również zależy, 
czy zobaczymy te zwierzęta. Bo jeśli nie umiemy 
się zachować i będziemy hałasować, to duszki le
śne zbuntują przeciwko nam zwierzęta. A duszki 
te istnieją, są w każdym lesie, w przeciwieństwie 
do hobbitów...

"Królewskiej Kuchni" nie zamieszkują krasno
ludki czy też inne bajkowe stworzenia, jednak bar

dzo ją lubię. I gdybym miała powiedzieć, co jest 
moim miejscem, oczywiście zaraz po rodzinnym 
domu, powiedziałabym, że jest nim ten niepozorny 
lasek. Zmienny jak pory roku, pogoda za oknem, 
nasz nastrój, nastawienie do życia. Kiedy jestem 
zmęczona, smutna, zakłopotana on uspokaja mnie, 
sprawia, że podenerwowanie znika, a kiedy jestem 
szczęśliwa, pewna siebie - podsyca mój entuzjazm 
i chęć do życia.

Wiosną, siedząc na konarze drzewa, słucham jak 
ptaki budzą się z zimowego letargu. Od razu wia
domo, że zaczyna się dla nich nowy okres, który 
kończy się wraz z nastaniem jesieni, kiedy to ptaki 
odlatujące na zimę, opuszczą "Królewską Kuchnię", 
a te, które pozostają, zaczną przygotowywać się do 
nadejścia chłodów.

Między tymi okresami lasek tętni życiem, prze
biera się w różne kolory - od jasnozielonej- wio
sennej, przez soczystą i głęboką do żółtej i czerwo
nej -jesiennej - niby modelka. Daje schronienie nie 
tylko zwierzętom ale i ...ludziom. Jest miejscem 
spotkań młodzieży, spacerów. Organizowane są 
w jego pobliżu ogniska. Jest "stołówką" dla różnych 
przedstawicieli życia na ziemi, np. dla bocianów, 
które szukają pożywienia na rozciągających się 
w pobliżu łąkach, a w czasie odlotów organizują tu 
swoje sejmiki, co jest interesującym samym w so
bie widowiskiem.

"Kuchnia Królewska"? Skąd ta nazwa?
Według legendy przekazywanej przez najstar

szych mieszkańców Sielca, nazwa pochodzi od wy
darzenia, które miało miejsce w czasach Zygmunta 
Starego. Podczas grasującej w Krakowie zarazy, król, 
królowa Bona i cały dwór opuścili stolicę aby szu
kać schronienia na innych, zdrowych terenach. Nie
stety, karoca królewska utknęła w nadwiślańskich 
bagnach. Nadchodziła noc i dalsza podróż przez 
Puszczę Sandomierską wydawała się niemożliwą. 
Zarządzono postój, aby tu przeczekać do rana. Nie
wielki zagajnik z naturalnym zagłębieniem terenu 
okazał się doskonałym miejscem na rozpalenie 
ognisk dla ugotowania strawy dla zmęczonej cało
dzienną podróżą rodziny królewskiej i jej świty. Stąd 
ta nazwa - Królewska Kuchnia.

Zapewniam, nie jest ona takim zwyczajnym la
skiem, w którym nie ma nawet grzybów... Jest ona 
moim miejscem, tuż za moim domem.

Jeśli ktoś nie wierzy w istnienie "Królewskiej 
Kuchni" lub uważa, że to zwyczajny las, jakich wie
le, niech się sam przekona, że wcale nie jest taki 
zwykły... A może jednak spotka hobbita - Bilbo Ba- 
ginsa?! I co wtedy? Na pewno przyzna mi rację...



ALEKSANDRA JANAS

KRAKOWSKI PORTRET MIESZCZAŃSKI 
XVIII - XIX WIEKU

Na łamach "Dzikovii" staramy się odnotowywać 
wszystkie wartościowe wydarzenia kulturalne w Tarno
brzegu. Być może najnowsza wystawa otwarta w Muzeum 
Historycznym nie należy do wydarzeń wielkich, z racji 
choćby liczby prezentowanych dzieł, ale bez wątpienia 
do niebanalnych i z kilku powodów - niepowtarzalnych.

Znaczącą częścią historii sztuki są dzieje malarstwa, 
a w nim - rozwój portretu. Jest to bowiem szczególny ro
dzaj twórczości - dodajmy - niezmiernie trudnej, w której 
za sprawą konturu i barwnej plamy trzeba oddać nie tylko 
anatomiczny, indywidualny wygląd portretowanego mo
dela, ale też, a właściwie przede wszystkim - jego charak
ter i osobowość. Dobry portret jest nie tylko obrazem czło
wieka, może mówić o jego przeżyciach, stanie zdrowia, 
a wreszcie uprawianej profesji, pozycji społecznej i za
wodowej.

Sztuka portretowa przeżyła swój okres świetności 
w dobie odrodzenia w Italii, potem na wyżyny wznieśli ją 
genialni Flamandowie okresu baroku. I chociaż w póź
niejszym okresie aż po czasy nam współczesne pojawiło 
się wiele arcydzieł, trudno nie zauważyć, że portrety Le
onarda, Rafaela, Rubensa czy Rembrandta (by wymienić 
tylko tych kilku najważniejszych twórców!) są po dziś 
dzień niedościgłym wzorem.

Naturalnie, wystawa "Krakowski portret mieszczań
ski XVIII-XIX wieku" nie prezentuje dzieł o takim pozio
mie, ale jest niezwykle interesującą prezentacją z dwóch

co najmniej powodów. Przede wszystkim - mamy tu sze
reg wizerunków, z których pierwsze sięgają klimatem jesz
cze do tradycji portretu sarmackiego (portret W.Gosiew-



skiego czy J.P. Woronicza), kolejne to plejada obrazów na
malowanych w okresie romantyzmu i XIX-wiecznego re
alizmu (dzieła J. Brodowskiego, A. Kokulara, M. Stacho
wicza, J.Ch. Lampiego aż po okres Młodej Polski (O.Bo- 
znańska). Patrząc jednak na ten zestaw obrazów trudno 
doszukać się tutaj klasycznego ciągu rozwojowego ma
larstwa, raczej stanowi on pewną dosyć spójną całość, 
gdzie poszczególne okresy czy epoki w sposób łagodny, 
jakby niepostrzeżenie przenikają dalej. Jeśli dodać do tego 
piękne, w większości złocone, niezwykle ozdobne ramy, 
to trudno nie wejść - mimo woli - w klimat XIX-wiecz
nych salonów.

Drugi powód dla którego tarnobrzeska wystawa ma 
charakter niezwykłości to fakt, iż portrety na niej pre
zentowane nigdy nie wyjeżdżają poza Kraków, ba - poza 
siedzibę Muzeum Historycznego m. Krakowa, słynny pa

łac Krzysztofory i jego najbardziej reprezentacyjną Salę 
Fontanowską.

Wspomniane "bratnie" Muzeum krakowskie to wiel
ka, zasłużona instytucja, której początki sięgająjeszcze 
końca XIX wieku. Dziś, obok wspomnianych "Krzysz- 
toforów" do instytucji tej należą takie obiekty i oddziały 
jak choćby m.in. barbakan, wieża ratuszowa, kościół 
św.Wojciecha, Muzeum Teatralne czy Judaistyczne 
w Starej Bożnicy i Celestat. To największe w Krakowie 
Muzeum (obok Narodowego) od wielu lat traktuje tar
nobrzeskiego "młodszego" brata niezwykle życzliwie, 
stąd mogliśmy dotąd kilkakrotnie obejrzeć wystawy lub 
choćby eksponaty z jego zbiorów.

Wystawa "Krakowski portret mieszczański XVIII - 
XIX w." czynna będzie w tarnobrzeskim Muzeum do koń
ca marca b.r. Serdecznie zapraszamy.

STANISŁAW SZLĘZAK

AMOR ET YIRTUS

Pomniki to nieodłączna część naszej rzeczywistości, 
ozdoba placów i ulic, wyraz uznania a nierzadko hołdu za 
dokonania, poświęcenie, bohaterskie czyny, to symbol 
epoki czy czasów, które tworzą historię miasta, społecz
ności, kraju... Jak pokazało życie, żywot niektórych jest 
krótki, kiedy to wojny, zrywy niepodległościowie czy re
wolucje burzyły to, co dla poprzednich pokoleń było święte 
i nietykalne.

Tarnobrzeg nigdy nie był wielkim miastem, nie ma 
też wielkiej ilości pomników. Od stu lat w rynku króluje 
pomnik Bartosza, bohaterskiego chłopa spod Racławic, 
wystawiony z potrzeby serca i drobnych składek społe
czeństwa polskiego, w tej chwili jeden z symboli naszego 
miasta. Jest pomnik Jędrusiów na Wianku, obelisk ku czci 
Józefa Samy na wiślanej skarpie, pomniki na przedpolu 
i dziedzińcu Muzeum i kilka jeszcze innych upamiętnia
jących chwalebne bądź tragiczne momenty historii czy 
zasłużone postaci.

W ubiegłym roku miastu przybyły dwa pomniki. Na 
uporządkowanym, odnowionym placyku wokół atrakcyj
nej dla dzieci i urokliwej fontanny (znów to miejsce przy
ciąga urodą) stanęło popiersie Juliusza Tarnowskiego, po
wstańca styczniowego, najmłodszego syna Jana Bogda
na. Kawałek dalej, przy ulicy Sokolej pojawił się Pomnik 
Ochroniarza, wystawiony dzięki Józefowi Bednarczyko
wi, prezesowi P.W. "Karabela". Prezes Józef Bednarczyk



t Dw:
Jest to blisko dwumetrowej wysokości obiekt odla

ny w brązie, usytuowany na kamiennym cokole, którego 
autorem jest Gustaw Hadyna, znany w naszym rejonie 
rzeźbiarz. Na kamiennym cokole wyrył motto: "Amor et 
virtus" co znaczy miłość i męstwo. Na uroczystości od
słonięcia pomnika prezes Bednarczyk powiedział: W ten 
sposób chcemy oddać hołd naszym pracownikom, a jest 
ich już ponad dwa tysiące. Praca ta, chociaż niejest cięż
ka fizycznie, to bardzo niebezpieczna, stresująca, wyma
gająca specjalnych predyspozycji, umiejętności oraz 
sprzętu. Firma nasza ma blisko 14 lat, nasi pracownicy 
wykazują ogromne zaangażowanie i poświęcenie, chro
niąc nie tylko człowieka ale i jego dobra materialne. 
Wprawdzie nikt jeszcze na posterunku nie zginął, ale od
notowaliśmy wiele niecodziennych zdarzeń i mrożących 
krew w żyłach akcji z bronią w ręku. Matka chroniąca 
swoje dzieci, na postumencie - to symbol naszej działal
ności statutowej.

Istotnie, trudno nie zauważyć, że zmieniająca się szyb
ko polska rzeczywistość ostatnich lat, przyniosła wiele no
wych, nieznanych dotąd zjawisk. Wśród nich, niestety, roz
kwit przestępczości, a w ślad za nim - konieczność zorga
nizowanej ochrony ludzi i mienia.

Gustaw Hadyna wykonał trzy różne projekty, ale żaden 
z nich nie przypadł do gustu fundatorowi. Dopiero czwar
ty, wykonany zgodnie z sugestiami Józefa Bednarczyka 
został przyjęty do realizacji.

Pomnik "Amor et virtus" nie tylko zdobi ten fragment 
miasta i oddaje hołd ochroniarskiej profesji, jest także 
dowodem dobrej kondycji "Karabeli" bowiem, ta prężnie 
działająca i rozwijająca się Firma, sprawuje także mece
nat nad wieloma przedsięwzięciami kulturalnymi.

Jak podała niedawno "Gazeta Prawna" przedsiębior
stwo Wielobranżowe "Karabela" plasuje się na 53 miej
scu w Polsce wśród zakładów tworzących nowe miejsca 
pracy. Warto powiedzieć też, że "Karabela" sporo inwe-

Pomnik i jego twórca - Gustaw Hadyna 

stuje: dawny hotel robotniczy oraz internat zespołu szkół 
górniczych zaadaptowała na domy studenckie, przy wy
robisku kopalnianym w Machowie buduje ośrodek szko- 
leniowo-rekreacyjny, nabyła także pensjonat w Rabce, 
który już gościł wypoczywających z całej Polski.

Poza ufundowaniem pomnika "Amor et virtus" (być 
może jedynym poświęconym ochroniarzom w Polsce !) 
firma Józefa Bednarczyka objęła mecenatem wydanie mo
nografii Tarnobrzega. Dzięki "Karabeli" tom pierwszy tego 
podstawowego dla miasta dzieła, może wreszcie ujrzeć 
światło dzienne i to w najbliższym czasie.

Obserwator

TECZKI

Co jakiś czas w naszym życiu publicznym główną 
rolę odgrywają legendą omszałe "teczki". Nie chodzi 
tu bynajmniej o słynne skórzane teczki z paskiem, 
w jakie wszystkich chłoporobotników i panów udają
cych się w podróż służbową zaopatrywał "Radoskór", 
tudzież inne zakłady przemysłu skórzanego, ale o akta

tajnej policji, zwanej w Polsce (zależnie od stopnia 
nasycenia sympatią) UB, lub - jak się wydaje - w wer
sji łagodniejszej - SB. Jak wiadomo - tajna policja 
istnieje w każdym państwie, niezależnie od szeroko
ści geograficznej i ustroju politycznego co najmniej 
od czasów Napoleona. Jak można mniemać - wszę



dzie ma się dobrze i nigdzie nie ma zamiaru odcho
dzić w niebyt.

Polskie służby specjalne za czasów PRL pracowały 
na rzecz "jedności moralno-politycznej" narodu, więc nic 
dziwnego, że wszyscy myślący inaczej czyli - mówiąc 
wprost - nie mający ochoty na owąjedność, byli naraże
ni na rozmaite "dolegliwości". Problem tylko w tym, że 
od dawien dawna "gdzie dwóch Polaków tam trzy różne 
zdania", więc na dobrą sprawę tzw. służby specjalne 
miały w Polsce pełne ręce roboty, bo jak tu mówić 
o jedności w narodzie, w którym każdy z jego przedsta
wicieli ma co najmniej półtora zdania ? Polacy to wyjąt
kowo zdolni ludzie, więc aby nie deklarować owej "jed
ności" siedzieli po prostu cicho, by mając jedno zdanie 
nie zdradzić przy okazji zostającej w rezerwie połówki. 
Na czterdzieści milionów tylko nieliczny ułamek pro
centa zdecydował się na pewną nieostrożność, toteż nic 
dziwnego, że znalazł się w aktach owych niezbyt sym
patycznych urzędów. Znaleźli się też i tacy, którzy z róż
nych powodów (kariera, pieniądze, zazdrość, zemsta, 
szantaż itp.) zaczęli "współpracować", czyli donosić do 
owych urzędów na znajomych, sąsiadów, członków ro
dziny itd. Kiedy w Polsce zaczynało być "gorąco" z ra
cji różnych "wydarzeń" - co zrozumiałe - donosów było 
więcej, może nie tyle z racji ideologicznych, ile z powo
du ludzkich ułomności, małostkowości i innych prymi
tywnych, a niskich pobudek.

Bywało pewnie i tak, że szlachetni ludzie przeciwni 
ustrojowi, poddawani szykanom, załamywali się, pod
pisując - często nie do końca świadomie, tak "dla świę
tego spokoju" - dokument lojalności. Lojalności wymu
szonej sytuacją, bo przecież nikt z reguły nie wyrzeka 
się tego w co wierzy, do czego jest przekonany. Zapew
ne zdecydowana większość takich "lojalistów" ani przez 
moment nie miała ochoty dotrzymywać podpisanego 
cyrografu. Niestety, papier podpisany, jeśli nikt go nie 
zniszczył, pozostał i dziś nikt nie chce ani nie potrafi 
dociec "jak to było naprawdę". Dopóty, dopóki opozy
cja polityczna była zjawiskiem marginalnym (tj. do roku 
1976) "agentów" też było jak na lekarstwo (ponoć nie
całe 20 tysięcy). "Masowość" to lata osiemdziesiąte, 
odkąd zaistniał NSZZ "Solidarność".

Kiedy w roku 1989 zmienił się ustrój polityczny 
w Polsce, wszystko miało się zmienić: demokrację lu
dową miała zastąpić ta bez jakichkolwiek dodatkowych 
przymiotników, gospodarkę planową - społeczna gospo
darka rynkowa. Premier Mazowiecki zapowiedział z sej
mowej trybuny politykę grubej kreski, co - po udowod
nieniu i sprawiedliwym osądzeniu przestępców i niego
dziwców poprzedniej epoki - oznaczać miało podjęcie 
przez wszystkich Polaków odbudowy Ojczyzny wedle 
zasad sprawdzonych i dających dobre efekty we wszyst

kich bez wyjątku krajach Europy Zachodniej. Takie okre
ślenie nowego oblicza państwa polskiego jako demokra
tycznego państwa prawa zapewne odpowiadało większo
ści normalnych ludzi zamieszkałych między Wisłą i Odrą, 
Bałtykiem i Tatrami. Rychło okazało się jednak, że nie 
dla wszystkich tak określony charakter przemian jest 
słuszny i pożądany. Przy okazji zmian ustrojowych tzw. 
klasa polityczna zrobiła bowiem wszystko, by państwo 
polskie wobec szarego obywatela było państwem zło
dziejskim, by w tej pierwszej fazie przemian umożliwić 
zdobycie fortuny cwaniakom i krętaczom działającym 
zarówno w gospodarce, jak i administracji państwowej 
i samorządowej. Najpierw przekonywano, że jedynym 
ratunkiem dla gospodarki narodowej jest prywatyzacja, 
przy okazji wmawiając wszystkim, że to co tylko pań
stwowe jest złe, nieefektywne, wręcz kryminogenne. "Za
pomniano" przy tym, że przed wojną, kiedy ustroju 
II Rzeczypospolitej trudno byłoby zaliczyć do socjali
zmu, właśnie przedsiębiorstwa i instytucje państwowe 
były synonimem dobrej organizacji, kompetencji, efek
tywności etc. Raz po raz wybuchały kolejne afery, któ
rych nigdy nie wyjaśniono, a ich autorzy to dzisiaj kre- 
zusi, którym nie spadł nawet włos z głowy. Rozbuchane 
uprawnienia i uposażenia administracji samorządowej, 
wielomilionowe odprawy dla rozmaitych prezesów "pra
cujących" w okradanych w majestacie prawa firmach po 
kilka tygodni, najwyżej miesięcy, gigantyczne uposaże
nia dla rozmaitych rad nadzorczych, będących w istocie 
politycznymi synekurami dla będących przy żłobie (tj. 
przy władzy) niezliczonych partii, to tylko fragment tego 
przygnębiającego obrazu Polski mającej ambicje odegra
nia czołowej roli w Unii Europejskiej. W tle owej tłusz
czy gangsterów majaczy tłum blisko 95 % (!) społeczeń
stwa, dla którego oparciem nie są już niestety Papież, 
Kościół, związki zawodowe, NIK, ani cokolwiek inne
go... I wtedy, gdy ten bałagan zaczyna doskwierać, kie
dy trudno zwalić winę za to co się w Polsce dzieje na 
Żydów, Rosjan, Niemców, masonów, cyklistów czy ston
kę... wyciąga się teczki. Oto wreszcie macie ludzie win
nego waszej biedy: teczki, ubeków i ich współpracow
ników. I jeśli tylko rozprawimy się z nimi, zlustrujemy 
wszystko i wszystkich to wtedy będzie cacy, będzie już 
ten wymarzony przez pokolenia raj nad Wisłą.

Żeby była jasność: nie twierdzę, że ubecja była orga
nizacją czyniącą dobro! Jeśli jej funkcjonariusze byli prze
stępcami niech zostaną sprawiedliwie osądzeni i przykład
nie ukarani. Ale tworzenie mitu, że wszystko gra, tylko 
uwierają jeszcze te przeklęte teczki i ich "usunięcie" po
kona ostatnią przeszkodę, by Polska była krajem normal
nym, to nic innego tylko - najdelikatniej mówiąc - kłam
stwo, obliczone na wyjątkową naiwność myślących prze
cież cokolwiek, obywateli III RP.
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