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Dziedziniec arkadowy na Wawelu w 1905 i w 2005 roku



Sierpień 2005 roku to dwie ważne, narodowe rocznice. Sto lat temu przedstawiciele 

zaborczych władz austriackich przekazali Polakom opuszczony przez wojsko, zdewastowany, 

zbezczeszczony Zamek Królewski na Wawelu. Byl to efekt wieloletnich zabiegów mających 

na celu odnowienie symbolu państwowości polskiej, kojarzącego się zjej najlepszymi czasami 

potęgi i chwały Piastów, Jagiellonów i Wazów. Przejęcie Wawelu przez Polaków na 13 lat 

przed odzyskaniem niepodległości, było swoistą zapowiedzią rychłego zmartwychwstania 

Polski. Odnowienie Wawelu, jakie zajęło 100 najbliższych lat pokazało, że Polacy to naród 

zdolny, pracowity, umiejący zmierzać systematycznie do wyznaczonego sobie, szlachetnego 

celu. Trzeba tylko (i aż) mądrych, odważnych decyzji, zatrudnienia odpowiednich ludzi - 

fachowców, wręcz artystów swojej branży, wreszcie spokojnej systematycznej pracy. Po 

upływie wieku Zamek Królewski jest dziś zaliczany do ośmiu najwspanialszych rezydencji 

monarszych na świecie !

Na tym tle jawi się kolejna rocznica sierpniowa - XXV-lecia narodzin "Solidarności". 

Zrodzona z buntu przeciw totalitarnemu państwu, dała milionom Polaków nadzieję na 

odzyskanie narodowej godności, na przebudowę Polski, na powrót do jej najlepszych tradycji 

i wzorców, na dołączenie do najbardziej rozwiniętych państw świata.

Dziś, po upływie ćwierćwiecza od tamtego Sierpnia mamy inną Polskę: niepodległą, 

demokratyczną, należącą do Unii Europejskiej i NATO. Tyle tylko, że te niewątpliwe, korzystne 

zmiany zderzają się, niestety, z ogromną biedą milionów Polaków, zaprzaństwem "klasy 

politycznej", aferami, korupcją itd. Dlaczego tak się stało ? Zabrakło odpowiednich ludzi, 

kompetentnych, mających jasne wizje rozwojowe, zapominających o tym, że działalność 

publiczna jest przede wszystkim służbą, nie zaś okazją do uprawiania prywaty...

Pośrodku lata dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Róży z Zamoyskich 

Tarnowskiej. Ostatnia pani na Dzikowie, żona Artura Tarnowskiego dożyła - mimo różnych



przeciwności losu - blisko stu lat... Kiedy wychodziła za mąż za ostatniego Leliwitę na 

Dzikowie jako córka hetmańskiego rodu Zamoyskich przez kilka lat była panią jednego z 

największych majątków w Polsce. Wrzesień 1939 roku na długie lata rozłączył ją z mężem - 

spotkać się mieli dopiero po wojnie na obczyźnie. Nigdy też nie było im dane powrócić do 

Ojczyzny... Przez okres wojny Pani Róża dzielnie opiekowała się dziećmi i majątkiem, wraz 

z dr Marczakiem ukrywała dzikowskie skarby przed Niemcami, wspierała ruch oporu... Potem, 

zmuszona do emigracji, żyła aż do śmierci w dalekiej Kanadzie, do ostatnich swych dni 

wspominając swe najpiękniejsze lata w Dzikowie. We wrześniu przyjdzie nam pożegnać 

Panią Różę - jej prochy spoczną obok męża w krypcie Leliwitów pod kościołem 

Dominikanów...

Tym oto rocznicom i wydarzeniom, choć nie tylko, poświęcamy ów numer DZIKOVII...

Fragment dziedzińca arkadowego Zamku Królewskiego na Wawelu w 1905 i 2005 roku
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

WIEK PRZYWRACANIA ŚWIETNOŚCI

Wawel - nadwiślańskie wzgórze w Krakowie od 
dwustu lat jest postrzegane jako najświętsze miej
sce dla każdego Polaka, jako miejsce, gdzie bije 
serce Polski, jako najcenniejszy w naszym kraju 
zespół zabytkowy. Zwiedzając królewską katedrę i 
patrząc na wspaniały zamek królewski nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, że sto lat temu, kiedy 7 sierp
nia 1905 roku Polacy przejmowali rezydencję pol
skich monarchów z rąk austriackich, Wawel przed
stawiał się wręcz rozpaczliwie.

Rabunek zamku rozpoczęli Prusacy w 1796 
roku. To właśnie wtedy zrabowali polskie insygnia 
królewskie - korony, berła i jabłka oraz inne kosz
towności i cenne pamiątki narodowe, których nikt 
nigdy już nie zobaczył... W XIX wieku w komna
tach zamkowych urządzono koszary. Austriaccy 
żołnierze nie mieli najmniejszego szacunku dla re
zydencji polskich władców: powoli, acz systema
tycznie niszczono wszystkie świadectwa przeszłości 
Wawelu, burzono i przerabiano ściany, zamurowy- 
wano okna i drzwi, niszczono i wyrzucano dekora
cyjną kamieniarkę, stawiano piece i kominy, skuwa- 
no bądź zamalowywano freski pamiętające jagiel
lońskie czasy, niszczono marmurowe i drewniane 
posadzki oraz piękną stolarkę, likwidowano renesan
sowe stropy kasetonowe, obmurowano krużganki 
najpiękniejszego w Europie dziedzińca arkadowe
go... Ten rozpaczliwy stan Wawelu pogłębiał jesz
cze fakt, że w komnatach gdzie kiedyś mieszkali Ja
giellonowie i Wazowie, przebywali nie tylko zabor
czy żołnierze, ale także hodowano... świnie ! Taki 
obraz zdewastowanego i zbezczeszczonego Wawe
lu był prawdziwym dramatem dla polskich patrio
tów. Dlatego też - korzystając z klimatu autonomii 
galicyjskiej - Sejm Krajowy podjął tyleż kuriozalną 
co bezczelną (z punktu widzenia Habsburgów) 
uchwałę o... darowaniu Wawelu cesarzowi na jego 
przyszłą rezydencję ! Zamek wawelski był mieniem 
państwowym, więc jak określić darowanie go gło
wie tegoż państwa ? Na szczęście Franciszek Józef 
I darowanie Wawelu przyjął za dobrą monetę. Osta
tecznie, za cenę wzniesienia nowych koszar dla 
wojska na koszt samorządu Krakowa i całej Galicji, 
7 sierpnia 1905 roku władze austriackie przekazały 

Polakom wzgórze wawelskie i jego budowde. Cesarz 
poczuwając się do rodzinnych związków z polski
mi władcami (niejeden z Jagiellonów i Wazów, a 
także Michał Korybut Wiśniowiecki ożenili się z 
Habsbużankami) wydał polecenie, aby Urząd Och- 
mistrzowski dworu cesarskiego corocznie kierował 
odpowiednie dotacje na odnowienie Wawelu.

Trzeba przyznać, że aż do 1918 roku, tj. roz
padu c.k. monarchii zadeklarowane pieniądze wpły
wały na konto odnowienia Wawelu. Dotacja cesar
ska pokrywała jedynie trzecią część środków po
trzebnych na prace konserwatorskie, reszta to były 
pieniądze z budżetu Galicji i Krakowa, oraz dary 
społeczeństwa polskiego, zarówno instytucji i sto
warzyszeń, jak i osób prywatnych.

Gromadzenie odpowiednich środków stanowiło 
jedynie część trudności. Zdewastowany przez zabor
ców zamek wymagał nie tylko budowlanego ratun
ku, ale swoistego "rozczytania", aby we właściwy 
sposób zabezpieczyć cenną budowlę, a przy tym 
wydobyć jej wciąż ukryte walory historyczno-arty- 
styczne.

Mimo, iż historia sztuki i nowoczesne konserwa
torstwo jako dyscypliny naukowe w tym czasie do
piero raczkowały, Wawel miał szczęście do wyjąt
kowych, wybitnych architektów - konserwatorów. 
Ich plejadę rozpoczął Sławomir Odrzywolski, któ
ry pod koniec XIX wieku wyrestaurował królewską 
katedrę na Wawelu (wykonywał też projekty dla 
zamków w Dzikowie i Baranowie Sandomierskim). 
Potem znakomitą, wręcz wzorcową inwentaryzację 
zamku królewskiego wykonał w rekordowo krótkim 
czasie Tomasz Pryliński, którego dzieło kontynu
ował potem Zygmunt Hendel (architekt związany 
także z zamkiem w Dzikowie). Ten ostatni został 
pierwszym szefem "Kierownictwa Restauracyi (Od
nowienia) Zamku Królewskiego na Wawelu", pierw
szej na ziemiach polskich instytucji konserwator
skiej, istniejącej w latach 1905-1990). Od 1916 roku 
do zakończenia II wojny światowej kierownikiem 
odnowienia Wawelu był Adolf Szyszko-Bohusz, 
również wybitny architekt-konserwator.

Prace na zamku królewskim rozpoczęto od upo
rządkowania budowli, które miało zarazem wydo-



®DZIKOVIA

Prace remontowe skrzydła południowego Zamku Królewskiego w 1909 roku

być zachowane jeszcze elementy dawnego wypo
sażenia i dekoracji. Po przebadaniu zamkowych 
murów oraz nasypów wokół budowli odnaleziono 
wiele autentycznych kamiennych portali i obramo
wać okiennych, pochodzących najczęściej z XVI 
wieku. W wielu salach natrafiono na zachowane 
fragmenty malowanych fryzów podstropowych, 
które zdobiły niegdyś królewskie komnaty i apar
tamenty. Każdy z odnalezionych reliktów został za
konserwowany i uzupełniony, elementy kamienne 
wmontowano w ich dawne miejsce. Wszystkie 
wnętrza otrzymały nowe stropy ogniotrwałe (przy 
zachowaniu autentycznych stropów belkowych), 
zamek otrzymał nową konstrukcję i pokrycie da
chu, zgodne ze stanem z XVI wieku. Tym, co w 
sposób najbardziej widoczny przywróciło blask ar
chitekturze zamku królewskiego było odsłonięcie 
zamurowanych przez Austriaków renesansowych 
krużganków arkadowych otaczających dziedziniec 
wawelski. Z biegiem lat, z biegiem remontu zam
ku wykańczano poszczególne komnaty skrzydła 
północnego i wschodniego, które stanowią zasad
niczą część budowli.

Konserwatorzy przywracający blask Wawelowi 
dbający o każdy jego szczegół nie bali się przy tym 
wprowadzania detali nowych, w miejsce tych, któ
re niegdyś tu były, choć nie zachowały się. Tak było 
w przypadku stropów drewnianych (tylko część z 
nich pamięta jagiellońskie czasy), malowanych fry
zów czy też plafonów wprowadzonych do komnat 
Zygmunta III Wazy. Można spierać się o szczegóły, 
czy poszczególne wnętrza, ale faktem bezspornym 
jest, że dziś, po kilkudziesięciu latach od ich wpro
wadzenia odbieramy wawelskie wnętrza jako w peł
ni autentyczne.

Wraz z postępami prac remontowych i konserwa
torskich rozpoczęto gromadzenie dzieł sztuki mają
cych w przyszłości wypełnić odnowione komnaty 
zamkowe. Zarówno na prace konserwatorskie zamku, 
jak i nabywanie niektórych dzieł sztuki do zamko
wych komnat wykorzystywano pieniądze gromadzo
ne na tzw. funduszu cegiełkowym. Nazwa tego ostat
niego pochodzi stąd, że każdemu ofiarodawcy prze
znaczano specjalną płytkę kamienną z jego nazwi
skiem (lub nazwą w przypadku instytucji) i umiesz
czano w ceglanym murze oporowym wiodącym 



wzdłuż drogi prowadzącej z ulicy Podzamcze na 
wzgórze wawelskie. Warto dodać, że w murze tym 
umieszczono kilka płytek związanych z Dzikowem i 
Tarnobrzegiem.

Swoistym przełomem w wyposażaniu odnowio
nych sal zamkowych było odzyskanie wielu bezcen
nych pamiątek narodowych z Rosji na mocy trakta
tu ryskiego (pisaliśmy o tym w jednym z poprzed
nich numerów Dzikovii). Wśród nich, po kilkuset 
latach nieobecności wróciły na Wawel jagiellońskie 
arrasy, miecz koronacyjny królów polskich zwany 
Szczerbcem, pamiątki po Janie III Sobieskim i wie
le innych cennych dzieł sztuki.

Kiedy decyzją prezydenta Ignacego Mościckie
go powołano do życia Państwowe Zbiory Sztuki na 
Wawelu, szybko zorganizowano muzeum w komna
tach królewskich. I tak w salach parteru, w których 
niegdyś przechowywano skarbiec koronny powsta
ła ekspozycja temuż poświęcona. Bazując na cen
nych militariach nabytych przez państwo lub ofia
rowanych Wawelowi przez wybitnych kolekcjone
rów dawnej broni i barwy, stworzono też wspaniałą 

ekspozycję zbrojowni. W najważniejszej części zam
ku - komnatach I i II piętra - odtworzono prywatne 
apartamenty królewskie i reprezentacyjne sale pań
stwowe z Poselską i Senatorską na czele. Do wnętrz 
wazowskich kupiono kurdybany pokrywające nie
gdyś zamek Augusta Mocnego w Moritzburgu. Co 
prawda dekoracji kurdybanowej (skóra specjalnie 
wyprawiona, tłoczona i malowana) nigdy na Wawelu 
nie było, ale to co udało się zakupić rozmiarami 
było zbliżone do kształtu i rozmiarów wawelskich 
komnat i jest znakomicie osadzone w klimacie ba
roku.

W zachodnim skrzydle zamku, gdzie kiedyś 
mieszkały polskie królowe ze swoim dworem pla
nowano urządzenie rezydencji Prezydenta RP. Osta
tecznie urządzono jedynie tylko dość skromny apar
tament. a skrzydło zachodnie odnowiono dopiero po 
II wojnie światowej...

Wybuch tejże spowodował konieczność ewaku
owania zgromadzonych przez wiele lat bezcennych 
zbiorów, zwłaszcza arrasów (o ich wrześniowej epo
pei pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów 

Komnata w wieży Duńskiej w 1905 i 2005 roku
urządzona przed II wojną światową jako apartament dla prezydenta Ignacego Mościckiego
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Dzikovii). Skarby te trafiły w końcu aż do Kanady, 
skąd powróciły dopiero w 1961 roku.

Po wojnie prace konserwatorskie na Wawelu 
wznowiono, gdyż zamek został pozostawiony przez 
Niemców w opłakanym stanie. Wtedy też ekipy Kie
rownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wa
welu pod wodzą prof. Alfreda Majewskiego odno
wiły skrzydło zachodnie zamku, urządziły jego dzie
dziniec zewnętrzny oraz zrealizowały fantastyczną 
podziemną trasę turystyczną "Wawel zaginiony", 
oprowadzającą zwiedzających po średniowiecznym, 
piastowskim Wawelu. Oczywiście to tylko te naj
ważniejsze roboty, bo przecież było ich - zarówno 
w zamku jak i katedrze - znacznie, znacznie więcej. 
Warto tylko wspomnieć, że w odnowionych przez 
prof. Majewskiego 15 komnatach wspomnianego 
skrzydła zachodniego urządzono jeszcze jedną, uni
katową wystawę "Wschód w zbiorach wawelskich", 
która prezentuje zwłaszcza kolekcję namiotów turec
kich z XVII wieku zdobytych przez niezwyciężone
go króla Jana III Sobieskiego.

W ostatnich kilkunastu latach, dzięki nowemu 
konserwatorowi wawelskiego wzgórza prof. Janowi 
Ostrowskiemu i jego współpracownikom, Wawel 
niemal z dnia na dzień "pięknieje w oczach". Grun
townie odnowiono zamek i katedrę, do pierwotne

go kształtu przywrócono baszty Sandomierską i Se
natorską, do wawelskich komnat wprowadzono wie
le nowych dzieł sztuki, w tym bezcenną kolekcję eu
ropejskiego malarstwa gotyckiego i renesansowego 
podarowaną przez prof. Karolinę Lanckorońską, wy
brukowano dziedziniec arkadowy, w zamkowe mury 
wprowadzono najnowocześniejsze instalacje c.o., 
wod.-kan., instalacje przeciwwłamaniowe i przeciw
pożarowe, wymieniono dachówkę nad całym zam
kiem, itd. Obecnie rekonstruowane są królewskie 
ogrody, konserwacji poddawane są austriackie for
tyfikacje wzgórza wawelskiego. Już niedługo o 
smutnej przeszłości - zaborczego poniżenia Wawe
lu - przypominać będą tylko publikacje oraz poko- 
szarowy budynek stojący od strony Wisły, ostatni 
relikt pobytu na wzgórzu wojska austriackiego (za
mieniany teraz na centrum turystyczne).

Mijający okres stu ostatnich lat był jednak dla 
Wawelu czasem szczęśliwym, gdyż z pustego, kom
pletnie zdewastowanego zamku kilka ostatnich poko
leń Polaków wspaniałą pracą i ogromnymi nakłada
mi finansowymi doprowadziło do tego, że dziś Wa
wel zaliczany jest do elitarnego grona ośmiu najwspa
nialszych rezydencji monarszych na świecie. Świad
czy więc nie tylko o wielkości państwa Piastów, Ja
giellonów i Wazów, ale też i wielkości polskich serc.

Zamek Królewski na Wawelu przywrócony do świetności



MARIAN ANTOŃCZYK

WSTAWANIE Z KOLAN

Rok 1980. Od ponad roku Duch Święty "wiał 
kędy chciał zmieniając oblicze tej ziemi".

Do Tarnobrzega docierały wieści ze Świdnika, 
Lublina a potem z Wybrzeża o "nieuzasadnionych 
przerwach w pracy". 31 sierpnia telewizja 
transmitowała podpisanie porozumień, w których na
czelnym postulatem była zgoda na utworzenie 
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych 
- "SOLIDARNOŚĆ". Informacja ta stała się bodź
cem do wybuchu strajków, które objęły kopalnie 
"Piaseczno", "Machów" i "Jeziorko" oraz Central
ne Warsztaty Remontowe. Zakończyły się one po kil
ku dniach podpisaniem porozumień z Komisjami 
Rządowymi oraz utworzeniem Komitetów 
Robotniczych. Miały one kontrolować realizacje ro
botniczych postulatów. W tym czasie grupa osób sku
piona wokół Edwarda Antończyka zastanawiała się 
w jaki sposób z Komitetów Robotniczych utworzyć 
NSZZ "Solidarność". Do KiZPS-u został wysłany 
sygnał i na rozmowy, przez Jana Tatko, został we
zwany Marian Antończyk sztygar z Kopalni 
"Machów".

29 września 1980 roku, po wcześniejszych roz
mowach, w Kopalni "Jeziorko" utworzył się Komi
tet Założycielski Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych "Solidarność" w KiZPS 
"SIARKOPOL" Tarnobrzeg, który wyłonił sześcio
osobowe Prezydium oraz wydał odezwę następującej 
treści:

Do wszystkich pracowników "Siarkopolu"
W dniu 29 września 1980 roku Komitet Założy

cielski Niezależnych Samorządnych Związków 
Zawodowych ukonstytuował się w sposób 
następujący:

Przewodniczący: Mieczysław Nieradka, człon
kowie Prezydium: Józef Kuciel, Jan Tatko, Jan 
Świercz, Zbigniew Satara i Marian Antończyk.

Siedziba Prezydium Komitetu Założycielskiego 
znajduje się w hali warsztatów Kopalni "Machów"

Członkiem NSZZ "Solidarność" może być każ
dy pracownik KiZPS "Siarkopol" emeryt lub ren
cista. Przystąpienie do Związku następuje przez 
podpisanie specjalnej deklaracji.

Statut NSZZ "Solidarność" zostanie w najbliż
szym czasie rozkolportowany wśród załogi.

Wybory do władz zakładowych Związku zostaną 
przeprowadzone w miesiącu listopadzie. Aktualnie 
opracowuje się projekt ordynacji wyborczej, w opar
ciu o postanowienia statutu.

Do władz zakładowych Związku powinni być wy
brani członkowie załogi KiZPS posiadający cał
kowite zaufanie oraz duży autorytet moralny wśród 
współpracowników, ludzie którzy swoimi postawa
mi zagwarantują prawdziwą i rzetelną reprezentację 
wszystkich wyborców.

NIEZALEŻNE SAMORZĄDNE ZWIĄZKI 
ZAWODOWE SĄ WIELKĄ ZDOBYCZĄ 
POLSKIEGO LUDU PRACUJĄCEGO, NASZĄ 
WSPÓLNĄ SPRAWĄ JEST, ABY STAŁY SIĘ ONE 
RZECZYWISTYM OBROŃCĄ INTERESÓW MAS 
PRACUJĄCYCH ORAZ WSPÓŁGOSPODARZEM 
NASZEGO ZAKŁADU, NASZEGO PAŃSTWA.

Komitet Założycielski 
NSZZ " Solidarność" 
w KiZPS "Siarkopol"

30 września Prezydium podpisało porozumie
nie z Dyrektorem Naczelnym o rozpoczęciu dzia
łalności Związku. Tak rozpoczął się festiwal "So
lidarności" w "Siarkopolu" a wkrótce i w mieście 
oraz okolicy.

W krótkim czasie nastąpiła rejestracja Komitetu 
Założycielskiego z "Siarkopolu" i innych Komite
tów rejonu Tarnobrzega w Regionalnym Komitecie 
w Stalowej Woli. Solidarność zaczęła działalność 
w całym województwie tarnobrzeskim mimo 
przeszkód ze strony "nieznanych sprawców". 
W krótkim czasie do prezydium dokooptowani 
zostali przedstawiciele "przeróbki", "chemii" oraz 
OBR-u. 28 października ukazał się po raz pierw
szy Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność pod 
tytułem "Solidarność Tarnobrzeska". Biuletyn nie 
był cenzurowany pomimo nacisków ze strony Dy
rekcji KiZPS i jej służb prawnych. Organizacja 
związkowa "Solidarność" liczyła już ponad 8 ty
sięcy członków i stale rosła.
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Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność" w KiZPS „Siarkopol"

Komitet opracowywał deklarację programową 
oraz strukturę organizacyjną. W opracowaniu tych 
dokumentów, jak również projektu ordynacji wybor
czej dużą pomocą służył Edward Antończyk, mający 
doświadczenie w tym zakresie.

14 grudnia 1980 roku odbyły się pierwsze w 
"Siarkopolu" wolne wybory. Przewodniczącym Ko
misji Zakładowej został Mieczysław Nieradka, wy
brano również 24-osobową Komisję Zakładową. W 
jej skład wchodzili również przewodniczący Komisji 
Zakładowych i Kopalnianych. Podjęto również szereg 
uchwał dotyczących prawidłowego działania Związku 
w Zakładzie.

Komisja w "Siarkopolu" była wiodącą strukturą 
NSZZ "Solidarność" w Tarnobrzegu, biorąc na sie
bie organizowanie Związku oraz działań społeczno- 
politycznych w mieście regionie i kraju.

Wspomniany wcześniej Biuletyn, którego reda
gowaniem zajmowali się głównie Marian Dojka, Ali
cja Zych, Stanisław Żwiruk i Marian Antończyk, 
wspomagany przez "Robotnika", "As" i "Wiadomości 
Regionalne", zapewniał pełną informację o działal
ności Związku oraz wyjaśniał zakłamaną dotąd hi
storię, przyczyniając się do poznania w sposób praw
dziwy rzeczywistych faktów. W styczniu 1981 roku 
walczyliśmy o wolne soboty, a w marcu po kryzy
sie bydgoskim szykowaliśmy się do strajku general
nego. W kwietniu powstaje solidarnościowa struk
tura branżowa, skupiająca Komisje Zakładowe 
wszystkich przedsiębiorstw przemysłu siarkowego w 
Polsce. 25 kwietnia 1981 roku w Stalowej Woli 
odbył się I Regionalny Zjazd Delegatów. W trakcie 
obrad nastąpił rozłam (przy wydatnym wsparciu "nie
znanych sprawców"). Komisje z Tarnobrzega, Po-
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łańca i Staszowa utworzyły niezależną od Regio
nu Ziemia Sandomierska, "Federację Tarnobrzeską". 
Mimo rozłamu byliśmy solidarni i współpracowali
śmy ze sobą. Federacja została uznana przez Kra
jową Komisję Wyborczą, która przyznała jej 3 man
daty na Zjazd Krajowy. Delegatami na Zjazd zostali 
wybrani Edward Antończyk, Jacek Kossak i Józef 
Małobędzki. Ten ostatni został na Zjeździe wybra
ny do Komisji Krajowej. W maju modliliśmy się o 
przeżycie Ojca Świętego po zamachu 13 maja i od
dawaliśmy hołd zmarłemu Prymasowi Tysiąclecia. 7 
czerwca 1981 roku Komisja święciła swój sztandar 
podczas wielkiej uroczystości powrotu zabytkowej 
figury Św. Barbary pod szpital oraz reaktywowania 
kaplicy w szpitalu. Uroczystości te poprzedziła akcja 
zainicjowana przez Solidarność na spotkaniu w 
Domu Kultury z władzami miasta, na którym spra
wy te zostały poruszone przez Dominikanina 
o. Boronia. Do ich załatwiania Komisja wyznaczy
ła Józefa Kuciela, który wywiązał się z zadania zna
komicie. Uroczystość zgromadziła ogromne rzesze 
mieszkańców Tarnobrzega i okolic. Mszy Świętej od

prawionej na dziedzińcu Klasztoru oo. Dominikanów 
przewodniczył ks. Biskup Ignacy Tokarczuk, kapłan 
wielce zasłużony w walce z komunizmem. Poświęcił 
także Sztandar i Figurkę, a po tryumfalnym pocho
dzie również Kaplicę szpitalną. Sztandar Związku, 
ukryty 13 grudnia przez Danutę i Wojtka Antończy- 
ków u oo. Dominikanów w Ołtarzu Św. Dominika 
przetrwał do momentu ingresu do konkatedry w Sta
lowej Woli ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego do 
konkatedry w czasie odradzania się "Solidarności".

W pierwszą rocznicę powstania "Solidarności" 
Komisja zorganizowała połową Mszę Św. na sta
dionie KS "Siarka", w czasie której zbierano datki 
na nowo budujący się kościół na Serbinowie. Uro
czystość zgromadziła ponownie ogromną liczbę 
mieszkańców Tarnobrzega.

Od 20 października do 2 listopada Komisja w 
"Siarkopolu" wraz ze wszystkimi Komisjami uczest
niczyła w największej w Regionie akcji protesta
cyjnej - strajku, który gasił Lech Wałęsa, odwie
dzając KiZPS Tarnobrzeg i Stalową Wolę. Działa
jące w tym czasie studio strajkowe w siarkopolo-
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Lech Wałęsa w „Siarkopolu” - z lewej autor artykułu Marian Antończyk

wym radiowęźle, prowadzone przez Stanisława 
Żwiruka i Mariana Antończyka, swoimi audycjami 
dodawało ducha strajkującym, dokuczając władzy 
w Zakładzie i mieście. Po zakończeniu strajku or
ganizowaliśmy obchody 63. rocznicy odzyskania 
Niepodległości, 9 listopada wystąpił Maciej Zemba
ty, zaś następnego dnia wyświetlono film dokumen
talny Chiczewskiego "Polonia rediviva". 11 listo
pada był uchwałą Komisji Zakładowej dniem wol
nym od pracy, w zamian za wolną sobotę 14.11. 
Uroczystości rozpoczęła Msza Św. u oo. Domini
kanów za pomyślność Ojczyzny.

Dalszy ciąg uroczystości odbywał się w Woje
wódzkim Domu Kultury. Słowo wstępne pt. "Nie
podległa Rzeczpospolita" wygłosił Marian Antoń
czyk. Zaczynało się ono słowami: Jest w naszej 
mowie słowo święte Ojczyzna - dom rodzinny 
wszystkich Polaków", a kończyło proroczymi słowa
mi. "Wielka mądrość polityczna narodu, która 

uwidoczniła się i w naszym mieście, oraz zapocząt
kowane procesy dochodzenia narodu do władzy 
napawają wielką nadzieją, że marzenia o Niepod
ległej Rzeczypospolitej będą na naszych oczach 
urzeczywistniać. A droga do tego jest jedna - wy
znaczają ją takie drogowskazy: niezależne samo
rządne serca, niezależne samorządne myśli, niepod
legła praca, niezależne i samorządne Rady Naro
dowe, sejm i rząd, niepodległe samorządy pracow
nicze i terytorialne, niezależne i samorządne par
tie polityczne. Jak to załatwimy, Niezależna i Sa
morządna Rzeczpospolita stanie się faktem. Tak nam 
dopomóż Bóg ! (Pełny tekst w: "Solidarność Tar
nobrzeska", nr 42 z 19.11.1981 r.).

W części artystycznej zebrani wysłuchali kon
certu zespołów amatorskich, orkiestry górniczej, a 
na zakończenie Piotra Szczepanika z recitalami 
"Dokumenty i pieśni powstań narodowych" oraz 
"Pieśni Piłsudczyków". Tak obchodzonego Święta 



Niepodległości nie widziano w Tarnobrzegu od 
1938 roku.

2 grudnia na Kopalni "Machów" po uroczy
stej Mszy Świętej w intencji górników odprawio
nej przez ks. Biskupa Błaszkiewicza poświęcono fi
gurę Św. Barbary (jej replikę wykonaną w czarnym 
dębie, pochodzącym z wyrobiska kopalni, przez tar
nobrzeskiego rzeźbiarza Mariana Kosiora zawiózł 
w darze Janowi Pawłowi II, w dniu 1 czerwca 1991 
roku w Rzeszowie przedstawiciel tarnobrzeskiej 
"Solidarności" Marian Antończyk).

13 grudnia 1981 roku wybucha wojna z narodem. 
Internowano 12 członków "Solidarności" z KiZPS 
oraz wielu innych z Tarnobrzega i Regionu. Wianecki 
i Zipser informujący o internowaniach zostali aresz
towani, a pozostali członkowie Związku zastraszeni. 
Nie udało się utworzyć "zapasowej Komisji Zakła
dowej". Ludzie nie wyszli z kwiatami do czołgów jak 
przepowiadał Wałęsa. Kilka miesięcy potem Edward 
Antończyk został przez Sąd Wojskowy w Rzeszowie 
skazany na 4 lata aresztu za napisanie i rozpowszech
nianie poematu o internowaniach pt. "Nędznicy". 
Kilka innych osób dostało wyroki w zawieszeniu. 

Ciekawe, jak dziś czuje się prokurator prowadzący 
tą sprawę i inni wykonawcy wojennych dekretów ? 
Władza po raz kolejny zmusiła ludzi do klękania.

Nie wszyscy chcieli, wielu wyemigrowało, inni 
konspirowali. Władza jak kolos na glinianych no
gach powoli zaczęła się giąć, aż "zrobiła się ob
ręczą" (okrągły stół). W 1989 naród znowu wstał 
z kolan. Dzięki "Solidarności" padały kolejne re
żimy, łącznie z tym co w swoim hymnie kazał lu
dziom śpiewać (Ruś wielka na setki złączyła 
je lat).

I powstała wreszcie Najjaśniejsza III Rzeczpo
spolita, dziś członek NATO i Unii Europejskiej.

Dziś, 25 lat po tamtych wydarzeniach, czasem 
przychodzi mi na myśl zakończenie wiersza Ste
fana Rangera pt. "Pamięć":

Nie pamiętamy, że nazywaliśmy ich 
właścicielami Polski Ludowej.
Nie pamiętamy już naszej partii, 
Prawie niczego już nie pamiętamy. 
Zwłaszcza nie pamiętamy, jak przysięgaliśmy 
Samym sobie, że to wszystko im zapamiętamy.

Redakcja studia strajkowego w siarkopolowym radiowężle



ALEKSANDRA JANAS

OCHOTNICY Z DZIKOWA

Osiemdziesiąt pięć lat temu, gdy odrodzona po 
zaborach Polska miała za sobą zaledwie kilkanaście 
miesięcy niepodległego bytu, zawisło nad nią śmier
telne niebezpieczeństwo. Bolszewicka Rosja w ra
mach "uszczęśliwiania" narodów ruszyła na zachód, 
by płomień rewolucji objął całą Europę. Pierwszym 
geograficznie krajem na tej drodze była właśnie Pol
ska... Z podręczników historii znamy doskonale po
szczególne etapy tych dramatycznych miesięcy 1920 
roku, zakończonych w połowie tamtego sierpnia 
bitwą warszawską, "18 decydującą bitwą o losach 
świata", "cudem nad Wisłą". Ten wielki triumf oręża 
polskiego wziął się nie tylko z genialnego, choć ry
zykownego, planu operacyjnego Józefa Piłsudskie
go i wspaniałej, żarliwie patriotycznej postawy na

szych żołnierzy, ale też z postawy dosłownie całe
go społeczeństwa polskiego, które przysłowiowym 
"murem" stanęło za Naczelnym Wodzem i jego woj
skami... Wyrazem tego jednoznacznego poparcia były 
spontanicznie organizowane zbiórki pieniędzy, żyw
ności, odzieży dla potrzeb wojska, a także samorzut
ne organizowanie i wyposażanie licznych oddziałów 
ochotniczych mających wziąć udział w obronie Oj
czyzny.

Również i Tarnobrzeg miał swój udział w tych 
patriotycznych przedsięwzięciach. Latem 1920 hrabia 
Zdzisław Tarnowski ogłosił nabór ochotników, któ
rych zamierzał odpowiednio wyposażyć na własny 
koszt. Niejako "dla przykładu" pierwszym ochotni
kiem został syn hrabiego, 17-letni wówczas Artur

Ochotnicy dzikowscy przed zamkiem Tarnowskich
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Ochotnicy dzikowscy - pierwszy z lewej Artur Tarnowski

Tarnowski. W ciągu kilkunastu dni lipca do oddziału 
formowanego przez pana na Dzikowie zgłosiło się 
56 młodych ludzi, wywodzących się spośród osób 
związanych z rezydencją Tarnowskich. Byli to sy
nowie służby zamkowej, oficjaliści dworscy, rze
mieślnicy oraz młodzi włościanie z okolicznych wsi. 
Oddział został sformowany i umundurowany zale
dwie w ciągu tygodnia, a następnie przeszkolony 
przez porucznika Gołogórskiego z Krakowa.

25 lipca w klasztorze Dominikanów w Tarnobrze
gu miała miejsce uroczysta msza święta odprawio
na przez przeora o. Stanisława Markiewicza, 
z udziałem ochotników i fundatora oddziału. Patrio
tyczne kazanie wygłosił ks. Tomasz Gunia, a po na
bożeństwie do nowych żołnierzy przemawiali 
hr. Zdzisław Tarnowski i inż. Jan Bochniak. Oddział 
miał wyruszyć z Dzikowa w środę, 28 lipca. Dzień 
wcześniej w kaplicy zamkowej odprawiono nabożeń
stwo w intencji wyruszających na wojnę. Z tego 
właśnie dnia zachowała się ciekawa fotografia uka
zująca oddział ochotników dzikowskich ustawionych 
na dziedzińcu przed zamkiem. Wzdłuż elewacji zam
kowej widoczni są kawalerzyści na koniach. Na ich 
tle, po prawej stronie, ustawiony jest w dwuszere
gu oddział piechoty. Natomiast pośrodku, na tle 

"wystawy" widać kilka osób oficjalnych, w tym 
hr. Zdzisława Tarnowskiego.

Jak wspomniano, oddział piechoty liczący 30 żoł
nierzy wyruszył do Rzeszowa 28 lipca, żegnany na 
tarnobrzeskim rynku przez tłumy mieszkańców 
miasta i powiatu oraz burmistrza Henryka Starego.

1 sierpnia do 8 Pułku Ułanów w Krakowie wy
ruszył oddział konny liczący 25 ochotników.

Z ostatnich dni lipca 1920 roku zachowała się 
jeszcze jedna ciekawa fotografia, która przedstawia 
sześciu ochotników dzikowskich, a wśród nich mło
dego Artura Tarnowskiego.

Obrona Ojczyzny w 1920 roku zakończyła się 
wiekopomnym zwycięstwem Polaków, utrwalonym 
w licznych relacjach, wspomnieniach, a potem także 
opracowaniach naukowych. Upamiętnieniem ochot
ników dzikowskich miała być tablica, której treść 
ułożył dr Michał Marczak, a którą w 1936 roku 
zamierzał ufundować Zdzisław Tarnowski. Zamiar 
ten zniweczyła rychła śmierć hrabiego. W 85 rocz
nicę "cudu nad Wisłą" zamiar ten zrealizowało 
dopiero Stowarzyszenie "Dzików". Oglądając zamek 
Tarnowskich od 15 sierpnia 2005 roku będzie można 
odczytać nazwiska tych, którzy wyruszyli stąd by 
bronić Polski i Europy przed "czerwoną zarazą"...



ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKJ

OSTATNIA PANI NA DZIKOWIE

W lipcu tego roku dotarła do nas wiadomość o 
śmierci Pani Róży z Zamoyskich Tarnowskiej, ostat
niej z pocztu pań na Dzikowie, jaki rozpoczął się w 
roku 1522, a zakończył w 1944...

Róża z Zamoyskich Tarnowska przyszła na świat 
w pałacu w Klemensowie na Zamojszczyźnie. 
Pochodziła z historycznego rodu, którego potęga i 
pozycja wśród polskich rodzin magnackich była 
dziełem Jana Zamoyskiego, hetmana i kanclerza 
wielkiego koronnego, najbardziej wpływowego 
magnata przełomu XVI i XVII wieku. Zamoyski, 
doskonały polityk i dowódca, okazał się też wiel
kim talentem ekonomicznym, co zaowocowało 
budową miasta Zamościa i stworzeniem wokół nie
go Ordynacji Zamojskiej (jednej z kilku 
w Polsce !). Hetman został jej pierwszym ordyna
tem; przedostatnim, piętnastym z kolei był ojciec 
Pani Róży, Maurycy Zamoyski, kandydat na prezy
denta odrodzonej Rzeczypospolitej w pierwszych 
wyborach na ten urząd (miał duże szanse na wybór, 
ostatecznie prezydentem został Gabriel Narutowicz).

Matką przyszłej Pani na Dzikowie była Anna 
z Sapiehów. Małżeństwo Anny i Maurycego Zamoy
skich było udane i szczęśliwe - właściciele ordyna
cji doczekali się dziesięciorga dzieci. Przyszła pani 
Tarnowska była jedną z sześciu ich córek. Kiedy po 
ślubie z Arturem Tarnowskim zamieszkała 
w Dzikowie, wzorem swojej teściowej zajęła się 
zamkowymi skarbami i bogatą biblioteką. Jej cice
rone w tej mierze stał się dr Michał Marczak. 
Oprócz tego serdeczną troską otoczyła osierocone, 
biedne dzieci, których dzieciństwo upływało 
w ochronkach... Wypływało to nie tylko z Jej przy
należności do Zakonu Maltańskiego, ale poczucia 
obowiązku oraz potrzeby serca.

Kiedy mąż wyruszył na wojnę w 1939 roku Pani 
Róża pozostała w Dzikowie zajmując się małoletni
mi jeszcze dziećmi i - na ile to było możliwe - do
glądaniem majątku. W warunkach wojny było to 
niezmiernie trudne, gdyż Pani Tarnowska miała na 
dzikowskim zamku "opiekunów" - żołnierzy nie
mieckich śledzących każdy jej krok. Największą 
trudność stanowiło ukrywanie bezcennych zabytków 
narodowych. Wspólnie z M. Marczakiem doglądała 

ich zamurowywania i wydobywania z piwnicznych 
murów. Na szczęście hitlerowcy nigdy nie wpadli na 
ten trop, mimo, iż szukali tego z czego zamek dzi
kowski słynął od dziesięcioleci...

Pani Róża wspierała w rożny sposób ruch opo
ru, a także zwykłych ludzi będących w potrzebie w 
trudnych czasach wojny. Czyniła też starania o po
wrót ze Lwowa cennych pamiątek zdeponowanych 
tam tuż przed wybuchem wojny. Odzyskała jedynie 
część zbioru miniatur...

Artur Tarnowski nigdy nie powrócił do Dziko
wa. Internowany w obozie jenieckim, odzyskał 
wolność dopiero pod koniec wojny. Trafił wtedy do

Od prawej: Róża Tarnowska, Artur Tarnowski 
i Bisia Tyszkiewicz Carroll w Montrealu
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armii polskiej na Zachodzie. Jego żona zaś, późnym 
latem 1944 roku, zabierając dzieci, opuściła swój 
dom, by wyjechać na zachód Europy. Tam, po prze
szło pięciu latach połączyła się z mężem. Początko
wo państwo Tarnowscy zamieszkali w Belgii, by po 
kilku latach przenieść się za ocean, do Kanady.

Właściciele ogromnej niegdyś fortuny, pozba
wieni majątku, ciężką, fizyczną pracą musieli zara
biać na utrzymanie siebie i dzieci. Czynili to z 
wielką godnością, z dumą podkreślając że są Pola
kami, mimo, iż ojczyzna uznała ich za wrogów 
ludu...

W 1985 roku Pani Róża Tarnowska przyjechała 
do Polski, by tu, w klasztorze Dominikanów złożyć 
w rodowej krypcie ciało zmarłego niedawno męża. 
Mieszkańcy Tarnobrzega przyjęli ostatnią Panią na 
Dzikowie z ogromną serdecznością i wzruszeniem. 
Ona sama - jak mówiła - nie spodziewała się takiej 

reakcji. Witali ją bowiem nie tylko ci, którzy dobrze 
pamiętali przedwojenne czasy, ale także nowi i mło
dzi Tarnobrzeżanie, dla których czasy Tarnowskich 
w Dzikowie były już tylko barwną legendą...

W ostatnich latach życia Pani Róża zmagała się 
z ciężką, nieuleczalną chorobą. Ta okoliczność, jak 
i dramatyczne wydarzenia jej życia, odbierały 
chorej siły i świadomość, zostawiając tylko wspo
mnienia najpiękniejszych, szczęśliwych dla Niej lat. 
Dożyła jednak pięknego wieku, o jakim dzisiejsze 
pokolenia mogą tylko pomarzyć - 94 lat.

Żegnając Panią Różę z Zamoyskich Tarnowską, 
której prochy na wieki spoczną w krypcie rodowej 
pod kościołem Dominikanów, żegnamy jednocześnie 
epokę, która minęła bezpowrotnie ponad pół wieku 
temu. Epokę wielkich rodów polskich, których 
nazwiska wymawiamy ze czcią i sentymentem... 
Pokój Jej duszy...!

ALEKSANDRA JANAS

WIELKIEMU RODAKOWI - POCZTA POLSKA

Niespodziewana śmierć Papieża Jana Pawła II a 
także 85 rocznica urodzin Karola Wojtyły, stały się 
powodem zorganizowania przez Dyrekcję Generalną 
Poczty Polskiej specjalnej wystawy filatelistycznej 
zatytułowanej "Wielkiemu Rodakowi - Poczta Polska". 
Wystawa, która będzie pokazana we wszystkich więk
szych miastach Polski, była eksponowana w lipcu w 
Muzeum Historycznym m. Tarnobrzega. Na ekspozy
cję złożyły się wszystkie znaczki i karty pocztowe 
poświęcone Janowi Pawłowi II, jakie w ciągu jego 
długiego pontyfikatu wyemitowała Poczta Polska. O 
tym, jak było ich wiele dowodzi choćby fakt, że w 
tarnobrzeskim Muzeum zostały zaprezentowane na 30 
dużych planszach. Należy dodać, że część zaprezen
towanych walorów pochodzi ze zbiorów tarnobrzeskie
go filatelisty p. Czesława Bolibrzucha.

Wydawane w przeciągu blisko 27 lat znaczki i 
karty pocztowe rejestrowały zazwyczaj ważne wy
darzenia związane z osobą i działalnością apostolską 
Ojca Świętego. Były więc odnotowywane liczne 
pielgrzymki, zwłaszcza odwiedziny Ojczyzny, wy
dane encykliki, papieskie rocznice, Rok Święty 
2000. Wielu zaprezentowanym znaczkom i kartkom 
towarzyszą okolicznościowe datowniki - specjalny 
"smaczek" dla prawdziwych filatelistów.

•p
Wystawa "Wielkiemu Rodakowi - Poczta Polska" 

została otwarta przez dyrektorów: tarnobrzeskiego 
RUP p. Bolesława Procaka i MHMT p. Adama Wój
cika w dniu 28 czerwca, kiedy w dalekim geograficz
nie, a bliskim Polakom Rzymie w bazylice św. Jana 
na Lateranie miała miejsce uroczystość rozpoczęcia



procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Ekspozycji 
towarzyszyła specjalna karta pocztowa i okoliczno
ściowy datownik. Ci, którzy obejrzeli wystawę mogą 
lepiej zrozumieć zdanie, jakie na temat znaczka pocz

towego wypowiedział kiedyś Papież - Polak: Znaczek 
pocztowy może przyczynić się do budowy takiego 
poznania przyjaźni i porozumienia, ku jakim dąży 
wspólne pragnienie zgody i pokoju

KARTKA POCZTOWA s Jan Paweł II
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Wystawa Znaczków Pocztowych 
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ALEKSANDRA JANAS

WYSTAWA O JAKIEJ MARZYMY...

Nie od dzisiaj interesujemy się postacią króla 
Stanisława Leszczyńskiego. To w jego obronie w 
1734 roku stanęła zawiązana w tarnobrzeskim ko
ściele OO. Dominikanów Konfederacja Dzikowska, 
pierwszy ruch niepodległościowy w historii Polski. 
Królowi Stanisławowi i Konfederacji poświęciliśmy 
wystawę i kilka publikacji, a także artykułów jakie 
ukazały się na łamach "Dzikovii".

Jako jeden z najmniej znanych Polakom królów 
Polski, Leszczyński rzadko jest przedmiotem badań 
naukowych czy muzealnych wystaw. Przyczyną tego 
stanu rzeczy jest przede wszystkim fakt, że zasad
niczą część swojego życia, w której dokonał swo
ich największych dzieł, król Stanisław spędził w Lo
taryngii, gdzie do dziś pozostały nie tylko wznie
sione przez niego miasta i pałace, ale pamiątki, 
portrety i dokumenty. W polskich zbiorach jest ich 
niewiele (podobnie jak i po innych naszych wład
cach), toteż zorganizowanie wystawy poświęconej 
ostatniemu, koronowanemu Wieniawicie jest bardzo 
trudne.

Zamek Królewski w Warszawie, instytucja któ
ra od początku swojej działalności - obok prezenta
cji odtworzonych z pietyzmem komnat "Zamku 
Króla Jegomości i Rzeczypospolitej" - organizuje 
też znaczące wystawy czasowe poświęcone kulturze 
dawnej Polski i jej związkom z Europą. Ostatnio w 
zamkowych komnatach pokazano wielką wystawę 
"Stanisław Leszczyński, król Polski - książę Lota
ryngii", która - w przeciwieństwie do wielu innych, 
o mniejszej dla nas randze, nie miała o dziwo jakiej
kolwiek reklamy. Tymczasem była to wielka pano
rama czasów i dokonań niezwykłego króla, któremu 
nie dane było spokojnie panować we własnej oj
czyźnie. W oparciu o zbiory rezydencji króla w
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Na wystawie w Warszawie pokazano wiele portretów 
króla Stanisława...

Nancy i Lunweille oraz kilku muzeów polskich 
(m.in. z Krakowa, Warszawy, Poznania, Leszna i 
Krośniewic) w warszawskim Zamku Królewskim 
pokazano kilkadziesiąt portretów króla, jego żony i 
córki, oraz osobistości polskich i europejskich 
XVIII wieku. Obok portretów widoki i panoramy 
miast związanych z działalnością Stanisława, 
zwłaszcza z terenu Francji. Bardzo wiele było też 
osobistych pamiątek należących niegdyś do króla, 
m.in. jego siodło, szabla, tabakierka, ogromnych 
rozmiarów zegarek kieszonkowy, mikroskop, książki 
z superekslibrisami z herbem królewskim, wreszcie 
odręczne listy i dokumenty z autografem Leszczyń
skiego oraz jego córki, królowej Francji.

Byłam pod wielkim wrażeniem tej wspaniałej 
wystawy, dlatego też nie mogłam odmówić sobie ca
łostronicowego, entuzjastycznego wpisu do księgi 
pamiątkowej.

Ta niezwykła wystawa poświęcona niezwykłej 
postaci z historii Polski, Francji i Europy nie była - 
jak wspomniałam - nigdzie reklamowana. Jest to dziw
ne jeśli zważyć, że wiele ekspozycji o znacznie mniej
szej randze i poziomie (np. wystawy grafik Dalego czy 
Goyi, albo twórczości Chagalla) są nagłaśniane w 
mediach wprost proporcjonalnie do ich rzeczywistej 
wartości. Tutaj mieliśmy natomiast wystawę ważną, bo 
chodziło przecież o polskiego króla, który jak żaden 

inny zasłużył się w Europie, będąc bodaj pierwszym 
przykładem tego, że "Polak potrafi".

O takiej wystawie myślimy także i my. Od kil
ku dobrych lat planujemy jej zorganizowanie, choć
by tylko w oparciu o zasoby polskich muzeów, bi
bliotek i archiwów. Niestety, wciąż brak na to cza
su i przede wszystkim - pieniędzy. Ale wystawa w 
Zamku Królewskim uświadomiła nam też i to, że 
tego rodzaju ekspozycja wymaga odpowiedniej 
przestrzeni, innych architektonicznie wnętrz, niż te 
którymi dotychczas dysponujemy. Na króla Stanisła
wa przyjdzie nam więc jeszcze poczekać, pewnie do 
czasu przejęcia zamku w Dzikowie. Z całą pewno
ścią jego mury, które w 1734 roku gościły 
delegatów wszystkich 39 ziem i województw daw
nej Rzeczypospolitej są najwłaściwszym miejscem 
do zaprezentowania postaci króla - filozofa dobro
czynnego.

Kościół OO. Dominikanów w Tarnobrzegu, 
w którym 5 listopada 1734 roku zawiązano 
Konfederację Generalną zwaną Dzikowską, 
w obronie króla Stanisława Leszczyńskiego 

i niepodległości Rzeczypospolitej



STANISŁAW SZLĘZAK

TU JEST KAJMÓW

Tuż za Miechocinem, przed machowskim wyro
biskiem, stoi drewniany wysoki krzyż, w gąszczu 
kłujących, dzikich akacji. Poniżej wyciętego z bla
chy wizerunku Chrystusa zamocowano tablicę, któ
ra głosi: "Tu jesat Kajmów". Niżej w wazonie stoją 
kwiaty, brudne, smutne, bo sztuczne... Kajmów jest, 
ale już tylko w sercach i pamięci jego mieszkańców, 
rozproszonych po okolicznych miejscowościach, któ
rych z roku na rok coraz mniej, a młodsi, wciągnięci 
w nowy rytm życia mają coraz mniej czasu na oglą

danie się wstecz, na nostalgię za rodzinną wsią... 
Może dlatego nie ma kto zerwać z pól świeżych 
kwiatów i włożyć je w wazon, by zdobiły jedyny 
relikt przeszłości, który ocalał po Kajmowie, ów 
drewniany krzyż.

A może już nie ma wokół niego urodzajnych pól, 
na których kiedyś kwitły czerwone maki i niebieskie 
chabry?...

Jeszcze 20 lat temu Kajmów tętnił radością życia 
mieszkańców, chociaż wyrok, że zostaną wysiedleni 
został już wcześniej wydany. Odkrywkowa kopalnia 
siarki "podążała" w szybkim tempie w tym kierun
ku. Siarkowe "przeznaczenie" uniemożliwiało miesz
kańcom wsi remont i modernizację domów i budyn
ków gospodarczych. Zabudowania niszczały, areał 
uprawianych pól się zmniejszał... Niemal z każdego 
domu jedna czy więcej osób pracowało w "siarce", 
część dojeżdżała do Tarnobrzega.

Kiedy nastała pora wysiedleń, ludzie nie spieszyli 
się, z uporem pozostawali na miejscu pilnując dobyt
ku, regulowali sprawy własnościowe, targowali się o 
każdą złotówkę z "Siarkopolem", by na "obczyźnie" 
zacząć życie w dostatku

Wieś ta, w parafii miechocińskiej, powstała w 
połowie XII wieku, o czym pisze Kajmowianin Ta
deusz Zych. Stanowiła własność małopolskiego rodu 
Bogoriów a nazwę swą wzięła prawdopodobnie od 
imienia pierwszego osadnika, Kaima. Kolejnymi wła
ścicielami były rody Tarłów, Słupskich a od XVII 
wieku Tarnowskich. Wedle metryk parafialnych żyło 
tu 14 kmieci, 2 zagrodników i tyle samo chałupni
ków bez ziemi. "Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego" podaje jako właściciela Władysława Cet- 
narskiego a liczbę mieszkańców szacuje na 200 osób.

Podczas pierwszej wojny mieszkańców ewaku
owano do Baranowa Sandomierskiego, przechodzą
cy front spowodował liczne straty, zburzenia domów 
i pożary. Po wojnie powstają tu pierwsze domy z 
cegły i wiele nowych drewnianych. Druga wojna to 
kolejne zniszczenia, represje i prześladowania. Do 
obozów koncentracyjnych trafiają Stanisław Reczek, 
Eugeniusz Zioło i Franciszek Skowron. Wielu podej
muje walkę w szeregach AK i BCh. Kazimierz Re
czek zostaje dowódcą AK a wśród zasłużonych
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żołnierzy tej formacji wymienić należy Józefa Gor
czycę, Jana Jabłońskiego i Stanisława Tracza. W Ba
talionach Chłopskich walczył m.in. Tomasz Pyże- 
wicz, kwatermistrz grupy i Stanisław Szlęzak, do
wódca drużyny. Po wojnie Kajmów zaczął się rozwi
jać; przełomem było odkrycie wielkich złóż siarko
wych.

Na początku lat 50-tych liczną grupą przyjechali 
tu geolodzy i wiertacze, prowadzący prace badawcze 
i odwiertowe, ci ostatni zakwaterowani we wsi na 
dłużej. Dość dobrze zarabiali, a że nie mieli tu ro
dzin prowadzili życie "rozrywkowe", mocno "zakra
piane". Samotni przymilali się do miejscowych pa
nien, proponując im ożenek.

Oficjalne otwarcie kombinatu siarkowego "Ma
chów" miało miejsce jesienią 1960 roku, a droga do 
niego prowadziła przez Kajmów. Dopiero po zbu
dowaniu tzw. Wisłostrady droga przez wieś została 
zamknięta i autobus zakładowy, zabierający Kajmo- 
wian do pracy w Machowie z przystanku w centrum 
wsi, obok figury Matki Boskiej, jechał okrężną 
drogą.

Moja młodość związana była z Kajmowem. Mie- 
chociński rodzinny dom stał przy granicy z Kajmo
wem i sąsiadował z rodziną Zygmuntów. Ja i mój brat 
Jan kolegowaliśmy ze Staszkiem Zygmuntem, Miet
kiem Gorczycą, Staszkiem Świerkiem i Leszkiem 
Matejką. Podobały nam się kajmowskie koleżanki: 
Józefa i Maria Gorczycówny, Elżbieta Kościelna czy 
Ala Zych.

Ważne miejsce w naszym życiu towarzyskim zaj
mowała piłka nożna. Graliśmy najczęściej na pastwi
sku "pod Zachwiejem" ale wybór boiska należał do 
tego, który miał skórzaną footbolówkę. Taką piłkę 
jako jedyny we wsi posiadał właśnie Jurek Zachwiej. 
Poza piłką sporą atrakcją dla młodych było świątecz
ne kolędowanie.

Kajmów długo nie był zelektryfikowany, dlate
go wielką atrakcją było kino objazdowe. Mechanicz
ny agregat napędzał adapter, który odtwarzał mod
ne przeboje. Dźwięki muzyki były tak głośne, że 
słyszał je każdy mieszkaniec wsi i to była reklama 
filmu. Sala Domu Ludowego zapełniała się do 
ostatniego miejsca. Niektórzy, starsi ludzie, nie by
wający w miastach, widzieli takie cudo pierwszy raz 
w życiu.

W latach siedemdziesiątych zawiązano tu Koło 
ZMW "Wici". W Domu Ludowym powstała kluboka
wiarnia, którą kierowała Zofia Zygmunt. Aktywną 
działalność prowadziła Ochotnicza Straż Pożarna. 
Ogromną atrakcję stanowił pierwszy telewizor, zaku
piony do klubokawiarni. Kiedy odbywała się olim

piada w Meksyku, jeden z Mieszkańców Michał wra
cał z pracy z drugiej zmiany do domu. Widząc ludzi 
oglądających igrzyska tak się zafascynował, że zapo
mniał o kolacji, darował sobie odpoczynek. Przesie
dział przed telewizorem całą noc, a o szóstej rano po
nownie pojechał do kombinatu.

Dużo rozrywki dostarczały ludziom festyny i za
bawy ludowe na wolnym powietrzu. W niedziele 
grupki młodzieży chodziły do lasu, a latem kąpano 
się w Wiśle. Wesołym zajęciem dla młodych był je
sienny wypas krów na łąkach wokół jeziora. Ileż tam 
było atrakcji: organizowano gry, zabawy, palono tzw. 
jarzydła i ogniska, a w październiku koniec wypasu 
oznaczał uczestnictwo w nieszporach w miechociń- 
skim kościele.

Ogromny wstrząs przeżyli mieszkańcy w 1958 
roku, gdy przez te okolice przeszła trąba powietrz
na. Huragan połamał wtedy wiele drzew, zniszczył 
liczne budynki, z dachu kościoła zwalił sygnaturkę. 
Kajmów miał dwie kapliczki: pośrodku wsi stała fi
gura Matki Boskiej, a od strony Miechocina krzyż z 
wizerunkiem Chrystusa.

W Kajmowie żyło wielu znaczących ludzi. Naj
bardziej zamożnymi gospodarzami były tu rodziny 
Gorczyców i Zychów.

Pamiętam Adama Gorczycę, który w kościele 
przed nabożeństwem i po jego zakończeniu intono
wał pieśni i recytował różne modlitewne strofy, 
nierzadko swojego autorstwa. Dla nas, młodych lu
dzi, honorem było pozdrowienie idącego drogą pana 
Adama słowami: "Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus !". W odpowiedzi można było usłyszeć sło
wa: " Na wieki wieków, amen. Urośnij chłopcze na 
zdrowego i mądrego człowieka - niech cię Bóg bło
gosławi !"

Gorczycowie pierwsi we wsi zaczęli sadzić drze
wa owocowe i uprawiać warzywa, którymi jeden z 
nich handlował na okolicznych bazarach. Z klanu 
tego wyszedł kapucyn ojciec Tytus, jego brat Stani
sław, zwany "Styszkiem", oraz żołnierz AK Józef, ps. 
"Jaskółka".

Z rodziny Zychów najbardziej znany był długo
letni wójt Kajmowa, Franciszek, sołtys wsi. Jego syn 
Józef do końca prowadził jedno z największych go
spodarstw. Inny z Zychów, Stanisław, który mieszkał 
niczym pustelnik na końcu wsi przy Landałówce, był 
żołnierzem września 1939 roku. Zychowie jako jed
ni z ostatnich, w 1998 roku opuścili rodzinną wieś. 
Wcześniej wysiedleni zostali Gorczycowie i Sadra- 
kułowie, zaś jako ostatnia Kajmów pożegnała rodzi
na Zygmuntów.



Ostatnie wesele w Kajmowie - Hanny Rybki i Jana Matejki

Najliczniejszą rodziną byli Reczkowie: Paweł, 
Józef, Michał i Wojciech. Stanisław Reczek był jed
nym z ostatnich gospodarzy Kajmowa, pełniący funk
cję sołtysa. Znaną rodziną byli też Ślęzakowie: Sta
nisław, Józef, Wincenty oraz ich siostra Helena Ma
tejko. Pierwszy z nich był majstrem budowlanym, 
wznosił między innymi Dom Rzemiosła, drugi był 
znanym w okolicy zdunem, zaś ostatni zajmował się 
stolarką. Spośród wyróżniających się Kajmowian 
warto wspomnieć Józefa Rokosza, kajmowskiego 
mędrca, a także Jana Tracza, legionistę, uczestnika 
wojny polsko-bolszewickiej, oficera Wojska Polskie
go. Na przypomnienie zasługuje też policjant Józef 
Kontach, który przed wojną służył w Warszawie, do
stał się do niewoli radzieckiej i zginął w Katyniu. 
Interesującą postacią był również Wojciech Jabłoń
ski, uczestnik I wojny światowej w szeregach armii 
austriackiej, który walczył na frontach włoskim i 
francuskim, później również w wojnie polsko-bolsze
wickiej.

Jabłoński był utalentowanym rzeźbiarzem. Jego 
"pracownia" oświetlana lampą naftową mieściła się 

w dużej kuchni. Tutaj wystrugiwał swoje ptaszki - 
sikorki, gile, nawet orły. Gdy rzeźbił - opowiadał o 
latach wojny, wspominał swoją pracę dróżnika, snuł 
legendy o złych wilkach. U pana Wojciecha termi
nował mój brat Jan, ucząc się rzeźbienia w drewnie.

Niedawno pożegnaliśmy Alberta Kościelnego, ce
nionego Kajmowianina, który ostatnie lata życia spę
dził w Hucie Komorowskiej. Znany z uczciwości i 
wielkiej pobożności, przez długi czas przewodniczył 
Radzie Parafialnej.

Najtrudniejszym problemem dla Kajmowian były 
wywłaszczenia, jakie nastąpiły po decyzji o likwida
cji wsi. Helena Matejko dość długo opierała się wy
właszczeniu, gdyż chciała wyegzekwować wyższą re
kompensatę. Dziś mieszkając w bloku przy ulicy Ko
pernika, z nostalgią wspomina tamte lata i machow
ski las, który rozpoczynał się tuż za jej zabudowa
niami... Kilka lat przed wysiedleniem jej syn, Jan 
ożenił się z Hanną Rybką. Wesele odbyło na podwór
ku w Kajmowie. Grała orkiestra, stoły uginały się od 
dostatku jadła i znakomitych trunków, a z pobliskich 
olszyn słychać było świerszcze, z lasu śpiew słowi-



ków i rechot żab z mokradeł... To chyba było ostat
nie weselisko na kajmowskiej ziemi...

Stanisław Reczek wspomina spotkania z kolega
mi pod sklepem, grę w piłkę i kąpiel w stawie pod 
Jajtoniem. Zbigniew Trzaska urządził sobie przy wy
robisku kopalni małe "rancho", które często odwie
dza i pielęgnuje, bo jest ono tutaj, w sąsiedztwie po
wstającego jeziora, więc - niejako z dnia na dzień - 
staje się coraz cenniejsze... Zofia Stała z pieśnią na 
ustach przemierzała kiedyś kajmowskie drogi, wąwo
zy i miedze. Teraz, mieszkając w Tarnobrzegu, nadal 
pielęgnuje muzyczne pasje w zespołach folklory
stycznych, pisząc nostalgiczne wiersze o swojej wsi, 
o uroku lat dziecinnych, o kwiatach... Wszyscy wy
siedleni, od lat mieszkający tuż obok, choć już nie u 
siebie, patrzą na resztki kajmowskich pól, sfatygowa
ne wierzby przy drodze od strony Ocic, na miejsca, 
gdzie stały kiedyś ich domy rodzinne...

Rokrocznie, w ostatnią niedzielę maja, pod figurką 
Matki Bożej, przeniesioną z Kajmowa do Tarnobrzega na 
posesję Bąków, przy ulicy Królowej Jadwigi, odbywa się 
nabożeństwo majowe. Tym razem, 20 maja 2005 roku 
poprowadził je ks. Michał Józefczyk, proboszcz parafii 
serbinowskiej, który przypomniał, że kajmowska figura 
przybyła tu już w 1979 roku. W majówce licznie uczest
niczyli Kajmowianie, w tym rodziny Bąków, Stalów, 
Tworków, Dybusów, Matejków. Po zaintonowaniu pie
śni "Chwalcie łąki umajone" i "Po górach, dolinach" star
si wspominali dawne lata i ówczesne majówki...

Co dziś, po latach, pozostało po Kajmowie ? Jest 
wspomniana część zawalonego mostu... Jest pamiąt
kowa tablica poświęcona mieszkańcom Kajmowa, 
wmurowana na ścianie miechocińskiego kościoła 
w 1993 roku. Niewiele to pamiątek po wiosce, którą 
w sercu noszą ludzie z niej się wywodzący. Dopóki 
żyją...



ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

NA MARGINESIE PEWNEGO JUBILEUSZU

Z początkiem czerwca tego roku odbyły się uro
czystości 60-lecia "Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu" jak za
wile i strasznie urzędniczo nazywa się obecnie szkoła 
rolnicza, od początku swojej działalności mieszcząca 
się w zamku w Dzikowie. Jako instytucja oświatowa 
szkoła ta cieszy się dobrą opinią: zawsze dobrze przy
gotowywała do uczonych zawodów, a ponadto jest 
niezwykle przyjazną wobec swoich wychowanków. Ta 
ostatnia cecha jest szczególnie pożądana, gdyż dzisiej
sza przewrażliwiona młodzież ceni sobie szkołę "bez
stresową", a taką - wedle powszechnej opinii - jest 
właśnie popularny "Rolnik".

Przez kilkadziesiąt lat uzbierało się też sporo in
nych powodów do satysfakcji i dumy. Osiągnięcia 
oświatowe i sportowe uczniów oraz znakomity zespół 
pieśni i tańca "Dzikowianie" czasem, może przesad
nie, nazywany "Małym Mazowszem" to swoiste wizy
tówki Szkoły. Jeśli dodać do tego dyrektora Wciślika 
- swoistą legendę i wzór szefa dbającego nie tylko o 
nauczycieli i uczniów, ale też o zamek i jego otocze
nie, to istotnie - jubileusz takiej szkoły godzien jest 
co najmniej uwagi.

Jak to zwykle bywa - z racji "okrągłej" rocznicy 
odbywa się nie tylko zjazd absolwentów Szkoły, ale 
ukazują się także okolicznościowe wydawnictwa. 
Także i w tym roku uczczono jubileusz broszurą pod 
tytułem "60 lat Szkoły Rolniczej w Dzikowie - Tar
nobrzegu". Dzieło to ukazało się dzięki wydawnic
twu o tyleż intrygującej, co i pięknej nazwie "PAIR 
Myjakpress". Na książeczkę pod wspomnianym tytu
łem składają się w głównej mierze statystyki szkol
ne (w tym spis absolwentów z lat 1947-2005) oraz 
wspomnienia trzynastu wychowanków Zakładu. Je
den z nich, p. Józef Myjak porusza sprawę, która od 
co najmniej dwudziestu lat dojrzewa do rozwiązania. 
Chodzi oczywiście o przyszłość zamku w Dzikowie, 
który - przy całym, autentycznym szacunku dla Szko
ły Rolniczej - nigdy nie powinien był być jej sie
dzibą. Dla nauczycieli którzy pracowali i pracują w 
Szkole oraz setek jej wychowanków zamek dzikow
ski nie jest zabytkiem. Jest miejscem pracy, nauki, 
najpiękniejszych lat młodości, pierwszych miłości, 
matury i niezapomnianych studniówek. Ale dla zabyt

ku jako takiego szkoła z natury rzeczy jest powolną 
deprecjacją wszystkich jego wartości i walorów. 
Wiem, że w tym momencie na moje słowa wszyscy 
związani ze Szkołą będą protestować, powoływać się
- tak jak p. Myjak - na czasy dyrektora Wciślika i 
osobisty trud włożony np. w należyte utrzymanie 
parku. Nie negując ich niegdysiejszej pracy i zaan
gażowania chcę powiedzieć, że dyr. Wciślik - czło
wiek traktujący Dzików lepiej może niż własny dom
- był niestety, tylko jeden. Inna też była "filozofia" 
wychowania młodzieży, inna ona sama i jej zaanga
żowanie (już widzę, jak dzisiejsi uczniowie rwą się 
np. do porządkowania parku !). Czterdzieści - trzy
dzieści lat temu zamek i jego otoczenie były w o 
niebo lepszej kondycji. Dzisiaj, gdy mija 75 lat od 
odbudowy rezydencji Tarnowskich po pożarze, w 
sytuacji gdy od tamtego czasu nigdy nie była ona re
montowana jej stan trudno uznać - najdelikatniej 
rzecz ujmując - za kwitnący. Nie jest to winą Szko
ły: raczej winą jej istoty i notorycznego niedofinan- 
sowania oświaty w Polsce. Trudno natomiast zgodzić 
się z argumentem, że dzięki Szkole zamek w Dziko
wie ocalał, bo gdyby nie to - byłby dzisiaj malow
niczą ruiną. Chcę przypomnieć, że decyzją PKWN z 
18 listopada 1944 roku zamek w Dzikowie i pozo
stałe w nim jeszcze wówczas zbiory miały stać się 
zalążkiem "Muzeum północnej części woj. rzeszow
skiego". Tą samą decyzją na stanowisko kustosza 
tworzonej instytucji powołano wieloletniego opieku
na zamku i jego zbiorów dr Michała Marczaka, któ
ry do końca swojego pracowitego żywota bronił re
zydencji, a nawet parku przed żołnierzami Armii 
Czerwonej, szabrownikami oraz rozmaitymi... orga
nizatorami oświaty (tak, tak !). I pewnie dziś nie 
byłoby problemu Dzikowa, gdyby nie nagła, niespo
dziewana śmierć Marczaka po roku od mianowania 
go kustoszem. Po dr Marczaku nie było już w Tar
nobrzegu i okolicach literalnie nikogo, kto broniłby 
zamku i jego skarbów. Wszyscy, którzy mieli na to 
ochotę (w tym również nauczyciele), rzucili się na 
Dzików niczym sępy, dzięki czemu zbiory Tarnow
skich, owoc pracy wielu pokoleń tysięcy bezimien
nych mieszkańców Tarnobrzega i okolic zostały bez
myślnie rozproszone, w znacznej mierze na zawsze...
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Chcę powiedzieć p. Myjakowi i 
wszystkim, których to obchodzi, iż daję 
głowę (którą mimo wszystko cenię sobie 
najbardziej !), że mimo powojennej mize
rii muzealnictwa - gdyby od wspomnianej 
chwili powołania na kustosza Michała 
Marczaka w zamku pozostało muzeum - 
Dzików byłby dziś w stanie idealnym i 
stał - jeśli chodzi o rangę i znaczenie - w 
jednym rzędzie z Wilanowem, Kórnikiem, 
Gołuchowem czy Kozłówką. I proszę nie 
straszyć katastrofą, ani też zamartwiać się 
o to, kto Dzików utrzyma. W końcu Szko
ła nie zarabia na swoje utrzymanie (jak 
prywatne uczelnie), a jest dotowana, po
dobnie jak instytucje kultury, przez bu
dżet.

Moim skromnym zdaniem czas funkcjo
nowania Szkoły na zamku w Dzikowie już 
się skończył co najmniej dwadzieścia lat 
temu. Jeśli ta 60-letnia instytucja chce świę
tować kolejne "lecia" musi mieć ambicje 
placówki nowoczesnej, idącej z duchem 
czasu. Takiej szkole zamek jest niepotrzeb
ny, niezbędne są natomiast nowoczesne bu
dynki, na miarę obecnych i przyszłych po
trzeb i metod kształcenia. I jeśli trudno ko
mukolwiek do tego się przyznać, to chyba 
tylko poprzez sentyment do starej "budy", 
dawnych, zawsze przecież dobrych czasów, 
nie mówiąc już o obawach, że potencjalna 
przeprowadzka, miast polepszenia warun
ków pracy i nauki, może zakończyć się np.
redukcją kadry nauczycielskiej, albo co gorsza - likwi
dacją Szkoły.

W ostatnich latach szybko i radykalnie zmienia 
się Polska, Europa i świat. To, co jeszcze nie tak 
dawno decydowało o pozycji na gospodarczej ma
pie świata jest dziś tylko wspomnieniem. Dziś nikt 
nie podnieca się ilością wydobytych ton węgla czy 
wyprodukowanej stali, albo nawozów sztucznych. W 
czasach, jakie są i jakie nadchodzą, jednym z głów
nych źródeł dochodu stanie się turystyka, która już 
dziś stanowi 60-65 % PKB najzamożniejszych kra
jów zachodnich. Tarnobrzeg, jeszcze do niedawna 
światowe centrum produkcji siarki, rozpaczliwie 
szuka dziś czegoś, co dałoby mu nowe szanse roz
woju. Na razie wielkich możliwości nie widać, co 
grozi powolnym wyludnianiem miasta i przekształ
canie go - czy się to komuś podoba czy też nie - w 
gród emerytów (z całym szacunkiem dla nich !). Ale 
pewna iskierka nadziei już jest ! To nowa rola Tar

60 Cat Szkoły Rolniczej 
w Dzikowie - Z ar no brzegu

nobrzega - ośrodka turystycznego. Mamy już zalew 
w Machowie, do tego należy dołączyć Dzików jako 
potencjalne centrum muzealno - turystyczne. A je
śli spojrzeć szerzej - to wraz z pobliskim Sandomie
rzem i Baranowem - możemy stać się środkowym 
punktem swoistego zagłębia turystycznego od Gór 
Świętokrzyskich po Bieszczady. Wbrew pozorom 
jest to całkiem realne, zważywszy wielkie walory tej 
części Polski, oraz duże pieniądze, jakie mają na
dejść (szczególnie dla celów o jakich mówimy) z 
Unii Europejskiej w najbliższych latach.

Zamiast biadolić i pokazywać, w jakim to cudow
nym stanie jest Dzików (nawet mój bardzo słaby 
wzrok odnotowuje coś wręcz przeciwnego), lepiej w 
spokoju zastanowić się co dalej, by zamek po odno
wieniu stał się najciekawszym - obok Łańcuta - mu
zeum w tej części Polski, a Szkoła pracowała w no
wych budynkach jako nowoczesna instytucja oświato
wa na miarę wyzwań XXI, bieżącego już wieku.
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