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Nie od dzisiaj poświęcamy, także na łamach DZIKOYII, wiele miejsca, uwagi i czasu problemo

wi rewaloryzacji zamku w Dzikowie - najważniejszej, moim zdaniem, kwestii do załatwienia 

w Tarnobrzegu.

Od blisko dwudziestu lat badam dzieje rezydencji Tarnowskich i staram się je popularyzować, by 

wszyscy w Tarnobrzegu - władze i społeczeństwo, zrozumieli, że sprawa zamku jest wielką szansą dla 

nas wszystkich. Moje dociekania przekazałem w formie kilku książek, wystaw muzealnych, artykułów 

wydrukowanych w prasie lokalnej iw specjalistycznych czasopismach ogólnopolskich, w niezliczonych 

prelekcjach i wykładach. Zanim zapadły jakiekolwiek w tej sprawie decyzje, z własnej woli i bez 

czyjejkolwiek namowy, całkowicie społecznie opracowałem koncepcję zagospodarowania całego ze

społu zamkowego, która przez władze miasta została przyjęta do realizacji. Na podstawie owej kon

cepcji została wykonana pierwsza część dokumentacji architektonicznej, która służyć będzie do ada

ptacji zamkowych wnętrz. Ze swoich pomysłów nie robiłem nigdy żadnych tajemnic chcąc przekonać 

moich interlokutorów i słuchaczy do samej idei zamku jako obiektu, jakim "od zawsze " być powinien, 

tj. wysokiej rangi muzeum.

Jeśli piszę o tym na pierwszej stronie tego numeru DZIKOYII to nie dlatego, że nagle zagubiłem 

poczucie skromności i dystansu jaki naprawdę mam wobec samego siebie. Czynię to dlatego, że od 

pewnego czasu moje koncepcje i pomysły są przedmiotem swoistego zawłaszczania, mówiąc wprost - 

kradzieży intelektualnej. Gdyby ci, którzy to czynią wspomnieli choćby słowem o tym, kto, to o czym 

mówią wymyślił, nie miałbym najmniejszej pretensji. Co więcej - gdyby na temat tychże koncepcji była 

prowadzona jakakolwiek merytoryczna dyskusja - również nie miałbym prawa do napisania powyż

szych słów. Okazji do takich dyskusji na różnych naradach czy spotkaniach jest przecież wiele. Tako

wych jednak nie było, nie mogę więc dawać zgody na posługiwanie się moją własnością intelektualną, 

gdy nikt nie raczy choćby słowem wspomnieć w wystąpieniach publicznych, na łamach prasy, czy 

antenie radiowej lub telewizyjnej, zwłaszcza lokalnej, kto jest autorem koncepcji, o jakiej tak ochoczo 

się wypowiada.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polski gwarantuje osobiste prawo własności. Wzmacniająje do

datkowo prawa autorskie i pokrewne. Jeśli nikt nie zapłacił mi w jakiejkolwiek formie, choćby nie-



wielkiego honorarium za wspomniane koncepcje przyjęte do realizacji, czy za książki, z których ko

rzystają inni, to myślę, że tym bardziej mam moralne prawo do choćby takiego, jakże przecież symbo

licznego zadośćuczynienia. Jeśli natomiast adresaci moich słów nie przejmą się nimi - niech przynaj

mniej mają świadomość, że zasady, które publicznie głoszą, nie mają nic wspólnego z tym, co napraw

dę robią, i że nie mam zamiaru tolerować dłużej takiego traktamentu.

W tym numerze raz jeszcze wracamy do rocznicowych refleksji, które - co tu ukrywać - nie są, 

niestety, wesołe. Oczywiście, nie mamy wpływu na bieg tego rodzaju spraw, ale jeśli tak hucznie 

obchodzi się nieraz różne rocznice należy pamiętać, że także i ten medal ma drugą, niezbyt efek

towną stronę...

Wydawać by się mogło, że dzieje Tarnobrzega i otaczających go miejscowości są nam już 

dobrze znane. Tymczasem (na szczęście !) zdarza się, że natrafiamy na nowe dokumenty i relacje, 

które dostarczają ciekawych nieraz informacji. Tym razem drukujemy artykuł o wspomnieniach 

z okresu I wojny światowej, spisanych przez ks. Dominika Zarytkiewicza, proboszcza parafii 

w Trześni w latach 1915-1929. Ten wyjątkowy kapłan, mimo krótkiego życia, dobrze zapisał się 

w pamięci swoich parafian. Jego interesujące wspomnienia, podane do druku przez Lucynę Łysiak- 

Kosowską, poszerzają naszą wiedzę o okolicach Tarnobrzega w okresie I wojny światowej.

AWŁ

zyczymy 
zdrowych i spokojnych świąt bożego Narodzenia 

oraz pomyślnego Nowego 2006 kżoku
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PAWEŁ NOWACKI

RECHOT HISTORII

Niedawno obejrzałem kilkanaście reportaży - rela
cji z kolejnych pielgrzymek Papieża Jana Pawła II do 
Ojczyzny. Wszyscy mamy w pamięci tę pierwszą, histo
ryczną z 1979 roku, a zwłaszcza moment z warszawskie
go placu Zwycięstwa, kiedy Ojciec Święty wezwał do 
odnowienia oblicza "tej ziemi". Papieska modlitwa, proś
ba, wezwanie do Ducha Świętego ziściła się już w rok 
później, kiedy społeczeństwo doprowadzone do ostatecz
ności powiedziało: dość. Legenda sierpnia 80. i powstania 
Solidarności jaka wtedy zrodziła się, w powszechnej pa
mięci Polaków jawi się dziś jako coś wyjątkowego, coś 
co zmieniło naszą zbiorową świadomość, wprowadziło 
nowe standardy myślenia o Polsce, o godności i podmio
towości człowieka, o jego nigdy niezbywalnych pra
wach. A potem był stan wojenny, zupełnie inaczej wyglą
dający w rzeczywistości, niż obraz jaki rysują teraz nie
które ugrupowania. O jego przyczyny i skutki, o to, czy 
był potrzebny czy też nie, spory wśród moich rodaków 
trwać będą pewnie do końca świata, tak jak o wiele in
nych faktów i postaci z naszej, jakże wyboistej historii 
narodowej. Nieśmiertelne polskie "strzyżono-golono" 
będzie więc w stałym użyciu.

Moją uwagę we wspomnianych relacjach zwróciły 
jednak te, które przypomniały pielgrzymki Jana Pawła II 
w latach 80-tych. To, co się w nich wybijało to nieustanne 
nawoływanie Papieża do poszanowania praw pracowni
ków wielkich zakładów przemysłowych i rolników, lu
dzi, którzy byli w tamtych czasach bodaj najgorzej trak
towani, których godność osobista i godność ich pracy były 
wielokroć w głębokiej pogardzie. Od tamtych trudnych 
czasów (a czy były w Polsce kiedyś łatwe ?) minęło bli
sko ćwierć wieku. Niedawno przyszło nam pożegnać uko
chanego przez cały świat Papieża. Ale przypomnienie, 
w świetle wielkiego jubileuszu Sierpnia 1980 roku, tam
tych papieskich apeli dostarcza jakże smutnych refleksji. 
Nie ma dziś totalitarnego systemu, rozpadło się imperium 
zła, Polska jest demokratyczna, uczestniczy w NATO 
i Unii Europejskiej. A jednak - mimo wszystko - polska 
rzeczywistość początku XXI wieku nie jest z naszych nie
gdysiejszych marzeń. Złośliwie można byłoby powiedzieć 
- nawiązując do papieskich nawoływań - że nie ma pro
blemu, bo nie ma już dziś wielkich zakładów pracy, że 
skoro państwo nie jest totalitarne, a demokratyczne - 
ochrona godności każdego obywatela jest zagwarantowa
na, żyjemy wreszcie we własnym domu, poznajemy siłę 

własnych pieniędzy, mamy transmisje mszy w niedzielę, 
zniesiono cenzurę, a na dodatek każdy z nas może bez 
ograniczeń mieć paszport w domu. Ale czy o to tylko cho
dziło ?

Rozszabrowanie przez tzw. elity (obojętnie - post- 
partyjne czy postsolidarnościowe, polityczne czy gospo
darcze) majątku narodowego, bezrobocie, powszechna 
bieda i brak perspektyw dla ludzi młodych, rozpanosze
nie się tzw. klasy politycznej, zarówno w kręgach central
nych, jak i samorządowych, paraliż znacznej części wy
miaru sprawiedliwości, korupcja - to tylko niektóre z wielu 
polskich grzechów głównych ostatnich lat.

Z przebiegu historii wiadomo, że nigdy jeszcze ni
komu nie udało się stworzyć idealnego systemu politycz
nego, więc i ten który mamy z natury rzeczy jest kulawy. 
Ale żeby aż tak ?

Bardzo dziwię się, że dla wielu - podobno poważ
nych - polityków najważniejsze są przesławne teczki, że 
stale i wciąż wracają do 9 zastrzelonych górników z Ko
palni "Wujek", podczas gdy co roku kilka tysięcy Pola
ków popełnia samobójstwo z powodu biedy i braku ja
kichkolwiek nadziei i perspektyw na lepsze jutro. Kiedyś 
pomstowano, że w wyniku stanu wojennego emigrowa
ły z Polski tysiące młodych, dobrze wykształconych lu
dzi. A jak jest dzisiaj ? Już teraz setki tysięcy absolwen
tów polskich uczelni wyjeżdża na Zachód, by pracować 
w charakterze kelnerów, pomywaczy, opiekunów dzieci. 
Czy tak powinien robić kraj zacofany cywilizacyjnie, czy 
po prostu nas na to stać ?

Na przełomie sierpnia i września odbyło się wiele 
podniosłych uroczystości, podczas których autentyczni 
i wydumani bohaterowie "tamtych dni", napuszonym nie
raz tonem mówili, czego to nie dokonali walcząc z komuną. 
Przypomniała mi się wtedy pyszna anegdota spisana przed 
wojnąprzez Melchiora Wańkowicza. Oto w latach 30-tych 
XX wieku hucznie świętowano kolejne rocznice "czynu 
legionowego". Zjeżdżające wtedy do Krakowa stare "le- 
guny" wspominały "czego to my, panie, nie dokonywali". 
Podczas jednego z takich zjazdów pewien generał zwrócił 
się do innego byłego legionisty, zwykłego szeregowca, któ
remu po wojnie nie wiodło się niestety najlepiej. Generał 
powiedział: "Podpieraliśmy tę naszą Rzeczpospolitą to 
i wynagrodziła!", na co jego rezolutny, choć biedny towa
rzysz broni wypalił: "Pan generał podpierał cycki, to ma 
mliko, ja podpierałem d..., więc mam g...!"



ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

NIECHCIANA ROCZNICA

Niemal każda "okrągła" rocznica jest w Polsce chęt
nie akcentowana artykułami prasowymi, okolicznościo
wymi wystawami, koncertami itd. W bieżącym roku mamy 
pewną rocznicę, o której wstydliwie nikt jakoś nie przy
pomina. Trudno bowiem świętować wydarzenie, które 
było upadkiem państwa polskiego. Chodzi oczywiście 
o 210 rocznicę III rozbioru Polski, który wymazał ją 
z mapy Europy na 123 lata...

Rozbiory i całkowite unicestwienie państwa polsko- 
litewskiego były wydarzeniem bez precedensu w skali 
światowej. Od tego momentu toczyły się dyskusje wśród 
Polaków na temat tego, jak to się stało, jak to było możli
we, kto zawinił... Te dyskusje nie skończą się nigdy, bo 
też kwestia rozbiorów to sprawa niesłychanie skompliko
wana i niejednoznaczna. Można w nieskończoność uty
skiwać na zły los, fatalne położenie geopolityczne Polski, 
wyjątkową pazerność sąsiadów - zwłaszcza Rosji i Prus, 
wreszcie zwalać winę na Bogu ducha winnego króla Sta
nisława Augusta. Ale - tak naprawdę - rozbiory sprowo
kowali sami Polacy, regularnie i z niezwykłym animuszem 
osłabiając własne państwo od chwili, kiedy ostatni z Pia
stów - Kazimierz Wielki - zaniknął oczy na zawsze...

W chwili kiedy Łokietkową wnuczkę, królową Ja
dwigę trzeba było dobrze wydać za mąż, nasi pradzia
dowie zwęszyli świetny interes i odtąd, od każdego ko
lejnego monarchy wymuszali - za cenę korony - rozma
ite przywileje i ustępstwa kosztem... własnego państwa. 
Póki państwo było silne, a jego szlacheccy obywatele 
mieli relatywnie mniej przywilejów, wszystko układało 
się względnie dobrze. Ale czas nigdy nie stoi w miej
scu, a sąsiedzi jagiellońskiego mocarstwa - zrazu słabi 
i mający poważne problemy - z biegiem lat zaczęli 
wzmacniać się, podczas gdy my coraz częściej i coraz 
chętniej traktowaliśmy własne państwo jako "postaw 
czerwonego sukna", drwiąc przy tym z prawa i poniżając, 
wybieranego przecież przez siebie, króla. Szybko też 
obywatelska postawa szlachty prezentowana za ostat
nich Jagiellonów przerodziła się w sobiepańską anar
chię, której broniono jak źrenicy oka aż do kresu Rze
czypospolitej... Na marne poszły próby wzmocnienia 
państwa podejmowane przez Władysława IV, Jana Ka
zimierza, Jana III, Augusta II, Stanisława I i Stanisława 
Augusta, z pogardą szlachta odrzuciła światłe rady Fry
cza Modrzewskiego, Skargi, Konarskiego i Leszczyń

skiego... Ważne było tylko to, że "szlachcic na zagro
dzie równy wojewodzie".

Rozbiory tylko utrwaliły niechęć, nawet nienawiść 
do instytucji państwa jako takiego, choć akurat takiej po
stawie, w odniesieniu do mocarstw zaborczych trudno się 
dziwić...

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku zdawało się 
przerwać ten fatalny ciąg historyczny. Polacy z entuzja
zmem rozpoczęli odbudowę państwa, choć już w latach 
dwudziestych polska anarchia, przejawiająca się powsta
waniem przeróżnych partii i partyjek, znowu zaczęła się 
przypominać... Postawy takie jakże dramatycznie odsło
nił los zamordowaniem pierwszego prezydenta odrodzo
nej Polski, Gabriela Narutowicza. Gorszące swary i poli
tyczne waśnie przeciął w końcu marszałek Piłsudski za
machem majowym, określając to, co zmusiło go do tak 
radykalnych kroków dosadnie, ale jakże trafnie mianem 
"prosty tuty"...



Potem spadła na Polskę II wojna światowa, poprze
dzona ukartowanym przez Mołotowa i Ribbentropa tzw. 
IV rozbiorem naszej ojczyzny. Zdrada sojuszników - An
glii i Francji, dokonana zresztą niejeden raz, wepchnęła 
osamotnioną Polskę w łapy Stalina na blisko pół wieku. 
Dobrze przynajmniej, że nasz kraj nie stał się jedną z re
publik owego czerwonego raju... Mimo to Polacy nie po
godzili się nigdy z brakiem niepodległości. Dążenia ca
łego narodu, Papieża i Kościoła doprowadziły wreszcie 
do III Rzeczypospolitej. Wydawać by się mogło, że tak 
ciężko doświadczony naród, jak właśnie Polacy, będzie 
mieć już w pamięci i ku przestrodze grzechy dziadów 
i ojców. Niestety, nic takiego się nie zdarzyło. Tak jak 
dawniej traktujemy, własne już ponoć państwo, jak naj
większego, osobistego wroga, nadal prywata góruje nad 
dobrem publicznym, a człowieka o choćby śladowo od
miennych poglądach należy wdeptać w naszą tak umiło
waną ojczystą ziemię... Tak pojmowana słynna polska 

"tolerancja" aż kipi z programów i haseł większości par
tii politycznych szykujących się do kolejnych wyborów 
parlamentarnych, prezydenckich czy samorządowych. 
Niezapisany, a przecież w praktyce istniejący, ósmy przy
padek deklinacji "wygryźnik" (kogo - czym ?) ma po
wszechne zastosowanie.

Nie ma się jednak czemu dziwić. Ta walka na noże 
daje w perspektywie widoki na lukratywne posady i po
sadki, sowite wynagrodzenia za nic w rozmaitych zarzą
dach, radach nadzorczych itp. A że odbywa się to kosz
tem państwa i coraz bardziej bezradnego społeczeństwa ? 
Nic to ! - jak mawiał pan Wołodyjowski. - Po nas choćby 
potop...

Ale jeśli na co dzień przyglądamy się owym "grom 
i zabawom ludu polskiego" warto pamiętać, że tak rozpa- 
sana demokracja już w Polsce miała miejsce, a skończyła 
się dokładnie 210 lat temu. Obyśmy kiedyś nie doczeka
li w tym względzie swoistej "powtórki z rozrywki"...!

ALEKSANDRA JANAS

OSIEM STULECI SĄSIADA

Gdyby istniał w Tarnobrzegu jakiś punkt widoko
wy, to patrząc na miasto i jego okolicę, tuż za Wisłą, nie
co na południe, można byłoby dostrzec zabudowania nie
dalekiej Koprzywnicy, niewielkiego dziś miasteczka, od 
ośmiu wieków związanego z opactwem Cystersów. Tak 
bliska jej odległość (zaledwie 7 km w linii prostej), skom
plikowana oddzieleniem Koprzywnicy od Tarnobrzega 
wstęgą Wisły, nie spowodowała, niestety, bliższej znajo
mości z tym dawnym ośrodkiem cysterskim. Dawnym, 
gdyż Cystersi przybyli na przełomie XII i XIII wieku i 
byli tutaj do 1819 roku, tj. do chwili dokonania przez 
władze carskie kasaty wszystkich klasztorów katolickich, 
jakie istniały na terenach dawnej Rzeczypospolitej, za
garniętych przez Rosję. Likwidacja konwentu koprzyw- 
nickiego spowodowała powolny upadek romańskiego 
klasztoru, z którego zabudowy przetrwał do naszych cza
sów kościół i jedno z klasztornych skrzydeł. Niezbyt za
sobna parafia funkcjonująca w niegdysiejszym klaszto
rze cysterskim nie była w stanie doprowadzić do remon
tu pozostałych po Cystersach budowli. Ale w ostatnich 
latach zaczyna się to zmieniać, głównie za sprawą obec
nego młodego proboszcza, ks. Jerzego Burego i grupki 
miejscowych zapaleńców, którzy utworzyli Stowarzysze
nie 800-lecia Opactwa Cysterskiego "Ku Przyszłości". Or
ganizacja ta ma wiele ciekawych planów, a najważniej

szym jest rewaloryzacja zachowanego skrzydła klasztor
nego i adaptacja tegoż budynku na siedzibę ośrodka piel
grzymko  wo - muzealnego.

Inauguracją działalności wspomnianego Stowarzy
szenia była sesja popularno-naukowa, która odbyła się 
20 listopada poprzedzona uroczystą mszą świętą odpra
wioną przez sufragana sandomierskiego, biskupa Edwar
da Frankowskiego. Podczas wspomnianej sesji o histo
rii Cystersów oraz architekturze ich klasztoru w Ko
przywnicy mówili Józef Myjak i Leszek Polanowski, zaś 
o przygotowanej przez Muzeum Historyczne m. Tarno
brzega prezentacji wybranych zabytków, stanowiących 
część wyposażenia koprzywnickiego klasztoru, mówił 
dr Adam Wójcik-Łużycki.

Nazwa Koprzywnicy kojarzona jest wyłącznie 
z kościołem i klasztorem pocysterskim przede wszyst
kim z racji jego architektury, wyjątkowej i unikalnej 
w skali ogólnopolskiej. Wśród stosunkowo nielicznych 
obiektów tego rodzaju w Polsce, klasztor koprzywnicki 
jest czołowym zabytkiem sztuki romańskiej. W takim po
strzeganiu nie zmienia niczego fakt, iż zarówno przepięk
ny kościół, jak i zachowany budynek poklasztomy po
siadają wiele elementów późniejszych - gotyckich i ba
rokowych, a mimo to - zespół pocystcrski w Koprzywni
cy jest jednym z arcydzieł sztuki romańskiej w Polsce.



Klasztor w Koprzywnicy w końcu XIX wieku

Mało kto jednak ma świadomość, iż zarówno w sa
mym kościele jak i budynku poklasztomym zachowało 
się bardzo wiele elementów dawnego wyposażenia klasz
toru, gromadzonych tu na przestrzeni ośmiu wieków. Ma 
to kapitalne znaczenie nie tylko dla lepszego poznania 
dziejów konwentu koprzywnickiego, ale też nabiera du
żego znaczenia w kontekście planów urządzenia w za
chowanym skrzydle klasztornym stałej ekspozycji muze
alnej. Naturalnie, zachowane do dziś obiekty, bądź ich 
fragmenty, to tylko część wyposażenia kościoła i klaszto
ru, jakie systematycznie "narastało", ale jednocześnie też 
ulegało zużywaniu się, niszczeniu, oraz grabieżom.

Biorąc pod uwagę historię opactwa cysterskiego 
w Koprzywnicy - jego bliskie związki z dynastią Pia
stów i Jagiellonów oraz czołowymi rodami magnacki
mi i szlacheckimi dawnej Rzeczypospolitej, a także cha
rakter samego zakonu można domniemywać jak różno
rodne i bogate było wyposażenie klasztoru, z którego dziś 
pozostały jedynie stosunkowo skromne fragmenty.

Specyficzną grupą zachowanych w budynku po
klasztomym zabytków są fragmenty kamieniarki, pocho
dzące zapewne, bądź z rozebranych dwóch skrzydeł klasz

tornych, bądź z krużganków otaczających niegdyś cyster
ski wirydarz. Spora grupa spośród nich to elementy kon
strukcyjne sklepień takie jak fragmenty żeber, służek, 
węgarów itp. Są wśród nich zarówno elementy romań
skie jak i gotyckie, a także renesansowe. Te ostatnie to 
przede wszystkim części portali bądź obramień okiennych. 
Do zespołu tych zabytków należy przypisać też kilka go
tyckich kolumn ułożonych na terenie dawnego wirydarza 
obok zachowanego skrzydła klasztornego.

Niezwykle interesującymi detalami kamieniarki są 
także zachowane gotyckie zworniki pochodzące prawdo
podobnie z I połowy XV wieku z herbami Polski (Orzeł), 
Litwy (Pogoń) oraz Jastrzębiec. Z uwagi na znaczną licz
bę zachowanych fragmentów kamieniarki oraz na specy
fikę wnętrz zachowanego skrzydła klasztornego wydaj e 
się, że możliwe jest stworzenie niezwykle interesującej 
ekspozycji w przyszłym muzeum cysterskim, wzorowa
nej choćby na rozwiązaniach zastosowanych w Muzeum 
Architektury we Wrocławiu. Ten typ wystawy detali ar
chitektonicznych jest bardzo atrakcyjny i pouczający, we 
właściwy sposób działa na wyobraźnię widza, jest nowo
czesny, a w dodatku świetnie koresponduje z wnętrzami



tego rodzaju jak pomieszczenia klasztoru pocysterskie- 
go w Koprzywnicy.

Spośród wielu elementów wyposażenia kościoła 
klasztornego wyróżnia się grupa paramentów pochodzą
cych przeważnie z XVII-XIX wieku i w większości wy
konanych ze srebra, w części złoconego. W zespole kie
lichów mszalnych warto wymienić kielich z 1675 roku 
ufundowany przez ks. Mateusza Ruszczyńskiego z figur
kami św. Wojciecha i św. Stanisława, oraz skromny kie
lich szpitalny z II połowy XVII wieku. Dwie zachowa
ne, okazałe monstrancje pochodzą z I połowy XVIII wie
ku. Do tego zespołu zabytkowych kielichów i monstran
cji świetnie nawiązują wykonane współcześnie relikwia
rze Krzyża Świętego, św. Floriana i św. Walentego.

Wśród zachowanych ornatów warto wymienić gru
pę pochodzącą z XIX wieku. Kilka obiektów z tego ze
społu powstało za sprawą wtórnego użycia tkaniny ada
maszkowej pochodzącej zapewne z wcześniejszych, 
a zużytych szat liturgicznych, zaś jeden z ornatów posia
da jako kolumnę szlachecki pas kontuszowy z XVIII stu
lecia. Oprócz ornatów zachowały się też kapy i stuły, 
w większości pochodzące z XIX wieku.

Do zabytkowych tkanin należą też chorągwie ko
ścielne, szyte z różnych materiałów i haftowane, a w kil
ku przypadkach także malowane. Wszystkie pochodzą 
co prawda z przełomu XIX/XX wieku ale - biorąc pod 
uwagę ich ilość i stan zachowania stanowią bardzo cen
ny zespół zabytkowy.

Spośród wielu zachowanych elementów wyposa
żenia świątyni koprzywnickiej wymienić należy również 
lichtarze odlane w warsztatach gdańskich z cyny w po
łowie XVII wieku. Wyróżniają się one doskonałymi pro
porcjami, wyszukaną formą i bogatą ornamentyką pod
stawy. Kilkanaście innych lichtarzy pochodzi z XVIII 
wieku i choć skromniejsze w formie - razem stanowią 
bardzo ciekawy zespół sprzętów kościelnych. Pewnym 
uzupełnieniem tej grupy zabytków są cynowe i miedzia
ne kropielnice z XIX wieku, małe dzwony i dzwonki uży
wane przez ministrantów oraz odlana z metalu figura 
Chrystusa Ukrzyżowanego.

Wśród zachowanych elementów wyposażenia ru
chomego klasztoru cysterskiego na uwagę zasługują też 
książki pochodzące z dawnej biblioteki klasztornej. Są 
to w większości różne wydania kazań, przeważnie w edy
cjach z XVII i XVIII wieku, a także pochodzące z tego 
okresu brewiarze rzymskie. Kilkadziesiąt zachowanych 
egzemplarzy to zapewne skromna i nie reprezentatywna 
część dawnej biblioteki klasztornej, gromadzonej od sa
mego początku funkcjonowania Cystersów w Koprzyw
nicy.

Uwagę należy też zwrócić na osobliwości wyposa
żenia kościoła, jakimi są bez wątpienia drewniane klęcz- 

niki z XVII wieku w formie fantazyjnej rzeźby lwa. Mimo, 
iż forma klęczników nawiązuje do sylwetki "króla zwie
rząt", jest jednocześnie echem stosowanych, zwłaszcza 
w sztuce romańskiej, form zwierząt fantazyjnych, nierzad
ko nie występujących kiedykolwiek w przyrodzie, bądź 
w specyficzny sposób łączących elementy różnych zwie
rząt, np. Iwa i hipopotama. Pięć zachowanych w Koprzyw
nicy tego rodzaju klęczników, wykonanych w XVII wie
ku zdradza, (poprzez ich formę), iż są one swoistą kopią 
wcześniejszych, a nie zachowanych do naszych czasów 
egzemplarzy, niemal "rówieśników" opactwa.

W zespole poklasztornym zachowały się też zabyt
ki archeologiczne, nie związane z dziejami Cystersów. 
Są to kły mamucie, a także pojedyncze popielnice (urny) 
ciałopalne. Ich rodzaj i wiek, a także proweniencja są 
sprawą do ustalenia.

Prezentacja niektórych zachowanych w Koprzyw
nicy zabytków uświadamia nie tylko ich różnorodność 
i bogactwo, ale też przekonuje, iż zamiar utworzenia mu
zeum, w odrestaurowanym wcześniej skrzydle klasztor
nym, jest w pełni uzasadniony i potrzebny.

Jeden z ołtarzy bocznych w kościele pocysterskim 
w Koprzywnicy

7



ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

POCZĄTEK REWALORYZACJI

Oczekiwana przez wszystkich rewaloryzacja dzi
kowskiego zamku Tarnowskich jest tuż-tuż. Co prawda 
żadne prace remontowe jeszcze się nie rozpoczęły, ale nie 
znaczy to, że nad Dzikowem panuje jedynie głucha cisza. 
Obecnie mamy bowiem, najbardziej niewdzięczny, etap 
przygotowawczy, kiedy z pozoru nie dzieje się nic, choć 
tak naprawdę trwają prace nad dokumentacją techniczną, 
bez której nie sposób nie tylko rozpocząć rewaloryzacji, 
ale nawet pozyskać odpowiednich środków finansowych.

W tym miejscu należy przypomnieć, że zamek dzi
kowski powstał w trzech etapach. Dzisiejsze skrzydło za
chodnie (to w którym od XVII wieku funkcjonowała ka
plica) zostało wzniesione w XV wieku. Skrzydło to za
chowało do dziś pierwotne proporcje i podział wnętrz.

W drugiej ćwierci XVII stulecia, od strony północ
nej dobudowano do pierwotnego dworu wieżowego, ob
szerny dwutraktowy budynek, obecny korpus główny. 
Prawdopodobnie rozbudowa ta była fragmentem większe
go założenia, którego realizację przerwała śmierć funda
tora, kasztelana wojnickiego Michała Stanisława Tarnow
skiego i "potop" szwedzki, jaki nastąpił pół roku później. 
Jak się wydaje - wzniesione skrzydło północne nie było 
wtedy jeszcze ukończone, a jego wnętrza na długie lata 
pozostały w stanie surowym. Ukończeniu budowy nie 
sprzyjały ani czasy licznych wojen i najazdów, ani roz
maitej natury kłopoty rodu Tarnowskich, którzy aż do 
początku XIX wieku za swoją główną siedzibę uważali 
dwór w Wielowsi (stał on w miejscu, gdzie w 1870 roku 
wzniesiono klasztor Sióstr Dominikanek).

W drugiej połowie XVIII stulecia starosta kahorlic- 
ki, Jan Jacek Tarnowski do XVII-wiecznego skrzydła do
budował od wschodu kolejną część zamku. Dzięki temu 
cała budowla uzyskała na planie rzut podkowy. Sądząc, 
po nielicznych zachowanych przekazach ikonograficz
nych, cały zamek otrzymał z zewnątrz szatę nawiązującą 
do typowych dla tej epoki wzorców prowincjonalnego ba
roku. O ile jednak nawet zdołano wtedy wykończyć i wy
posażyć wnętrza zamkowe (co nie jest wcale takie pew
ne) to i tak zostały one zniszczone w 1809 roku przez 
wojsko austriackie.

Z przekazów archiwalnych wiadomo, że po wojnie 
polsko-austriackiej zamek stał zniszczony i niezamiesz
kały przez ponad dwadzieścia lat, a o jego stanie świad
czy najlepiej fakt, że w tym okresie od czasu do czasu 

nakrywano go słomą, gdyż był pozbawiony dachu. Cyto
wane bardzo często pamiętniki Kajetana Koźmiana, któ
rego w Dzikowie i okolicach gościł na przełomie 1814 
i 1815 roku Jan Feliks Tarnowski, opisują nasze okolice, 
zachwycają się ogrodami, jakie otaczały zamek dzikow
ski, ale ani słowem nie wspominają o samej rezydencji 
ani ojej wnętrzach. Jest to zapewne potwierdzeniem tego, 
że zamek nadal nie był w tym czasie użytkowany.

Przełom w historii zamku stanowił rok 1834, kie
dy to Tarnowscy rozpoczęli jego przebudowę. Na ich 
zlecenie Włoch Franceso Maria Lanci przebudował za
mek na rezydencję - muzeum, nadając jej styl nawiązu
jący do neogoryku angielskiego. Tę wersję zamku dzi
kowskiego, jak i jego wyposażenie, znamy już dobrze 
z licznych opisów, relacji, inwentarzy a przede wszyst
kim fotografii wykonanych na początku XX wieku. Za
mek urządzony przez twórców kolekcji dzikowskiej 
i nieco zmodernizowany oraz uzupełniony (jeśli idzie 
o jego wyposażenie) za czasów Zdzisława Tarnowskie
go przetrwał do grudnia 1927 roku.

Patrząc na wspomniane fotografie zwraca uwagę 
fakt, iż wszystkie wnętrza mają charakter XIX-wieczny, 
natomiast brak jakichkolwiek reliktów czy nawet mebli 
wcześniejszych niż z XVIII stulecia. Jest to jeszcze jed
nym dowodem na to, że przed przebudową dokonaną przez 
Lanciego zamek należał, co prawda, do Tarnowskich, ale 
nie był ich główną rezydencją. Jeśli był użytkowany to 
jedynie sporadycznie i zapewne tylko częściowo.

Przebudowa Lanciego wprowadziła dość istotną 
zmianę w korpusie głównym, który od południa otrzy
mał ryzalit w formie pseudobastei, zaś od północy, od 
strony ogrodu następny ryzalit. Poprzez połączenie go 
z korpusem głównym i wyburzenie ścian działowych 
z XVII wieku, Lanci uzyskał wielką kubaturowo prze
strzeń, w której na poziomie piętra i poddasza urządził 
reprezentacyjną Salę Wielką (o wysokości dwóch kon
dygnacji) zwaną też w tamtych czasach Sejmową. W tej 
największej komnacie zamkowej w 1913 roku urządzo
no bibliotekę, projektując i umieszczając ją w specjal
nych piętrowych szafach ustawionych wzdłuż ścian tej 
Sali. Szafy te zaprojektował jeden z najwybitniejszych 
architektów krakowskich tamtego czasu Franciszek Mą- 
czyński. W ściany owej swoistej "boazerii" wmontowa
no portrety niektórych Tarnowskich.
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Przebudowując tę część zamku, przestrzeń parteru 
pod Salą Wielką Lanci podzielił na kilka drobnych po
mieszczeń przeznaczonych dla służby zamkowej.

Pożar zamku, jaki miał miejsce w nocy z 21 na 22 
grudnia 1927 roku niemal doszczętnie zniszczył rezy
dencję Tarnowskich. Ocalało wtedy jedynie najstarsze 
skrzydło zachodnie tylko dzięki temu, że przejście z kor
pusu głównego do jego wnętrz chroniły solidne, kute 
w żelazie drzwi. Mimo, że także nad tym skrzydłem 
spłonął dach, wnętrza ocalały za sprawą murowanych 
z cegieł sklepień. Natomiast ruinie uległy korpus głów
ny i skrzydło wschodnie, ponieważ pod wpływem nie
zwykle wysokiej temperatury, jaka wytworzyła się 
w czasie pożaru zamku, runęły żelbetowe stropy założo
ne nad tą częścią rezydencji kilkanaście lat wcześniej.

Kiedy odbudowę spalonego zamku powierzono 
prof. Wacławowi Krzyżanowskiemu, ten zaproponował 
dość radykalne zmiany. Przestrzeń Sali Wielkiej "prze

niósł" o jedną kondygnację niżej (obecnie zajmuje ona 
poziom parteru i piętra), a nad nią w poddaszu umieścił 
kilka niewielkich pokoi. Zmienił też kształt i usytuowa
nie głównej klatki schodowej. Najbardziej widoczne 
zmiany zaszły jednak w wyglądzie zamkowej bryły. Po
rzucono neogotycki "kostium" Lanciego, ostrołukowe 
okna zastępując prostokątnymi otworami o stylistyce na
wiązującej do wczesnego, surowego baroku. Całość zo
stała zresztą odwzorowana na architekturze z czasów 
dwóch pierwszych Wazów polskich. Na osi zamku pseu- 
dobasteję i smukłą wieżyczkę Lanciego zastąpiła potęż
na graniasta wieża zegarowa.

Te niewątpliwie korzystne dla wyglądu zamku 
zmiany nie znalazły jednak odzwierciedlenia we wnę
trzach rezydencji. Nie wiadomo dlaczego nie zadba
no o to, by zamkowe komnaty, sale i korytarze choć
by w niewielkiej mierze nawiązywały stylistyką i wy
posażeniem do historii budowli. Ograniczono się je-

Rzut programowo-przestrzenny  piwnic: 1. Klatka schodowa, 2. Komunikacja podziemia, 3. Sanitariaty,
4. Szatnia dla zwiedzających, 5. Korytarz, 6. Istniejąca klatka schodowa, 7-10. Ekspozycje archeologiczne, 

11. Część rekreacyjno-kawiarniana, 12. Wentylatornia Sali Sejmowej, 13. Klatka schodowa techniczna, 
14. Wymiennikownia, 15. Pomieszczenie techniczne.
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Rzut programowo-przestrzenny  parteru: 1. Portyk wejściowy do zamku, 2. Poczekalnia - ikonografia zamku,
3. Gabinet antyczny, 4. Biblioteka, 5. Sypialnia hrabiego, 6. Pokój Biały, 7. Pokój Żółty, 8. Sala Sejmowa,

9. Foyer - główna klatka schodowa, 10. Korytarz, 11. Winda, 12. Kaplica zamkowa, 13 -14. Przedsionek kaplicy, 
15. Hol wejściowy, 16. Klatka schodowa do piwnic, 17. Wystawa historii zamku, 18. Pokój czerwony,

19. Hol techniczny, 20. Zaplecze technniczne, 21. Recepcja, 22 - 23. Korytarz,
24 - 25. Archiwum, 26. Czytelnia naukowa.

dynie do zachowania nielicznych reliktów jakie prze
trwały kataklizm niedawnego pożaru. Jeśli więc ze
wnętrzna szata architektoniczna jest wręcz fantastycz
nym połączeniem dawnej architektury z elementami 
modernizmu, dominującego w latach 20-tych i 30-tych 
XX wieku, to wnętrza odbudowanego zamku były 
właściwie bezstylowe - nijakie i schematycznne. 
O przeszłości budowli świadczyły więc jedynie po
mieszczenia skrzydła zachodniego (ocalałe z pożaru) 
i trzy sąsiadujące z nimi wnętrza w korpusie głównym. 
Oczywiście, wrażenie to potęgował brak stylowych 
mebli w odbudowanych wnętrzach, gdyż spłonęły one 
niemal w komplecie. Nieliczne, przypadkowe fotogra
fie wykonane po odbudowie zamku świadczą o tym, 

że był on wtedy urządzony stosunkowo skromnie, prze
ważnie w meble współczesne.

Jeśli dość obszernie rozpisałem się na temat zmian 
zachodzących w zamku i jego wyposażeniu to po to jedy
nie, by uświadomić Czytelnikom problemy związane 
z koncepcją rewaloryzacji zamku, a zwłaszcza z kształtem 
jego przyszłego wyposażenia.

Biorąc to wszystko pod uwagę, co napisałem wy
żej uważam, że wnętrza zamku w Dzikowie, które 
w przyszłości pełnić będą rolę stricte muzealną, po
winny być urządzone w dwojaki sposób. Niewątpliwie 
bezspornym pozostaje zachowanie wszystkich reliktów 
dawnego wyposażenia obiektu, w większości ocala
łych z pożaru. Są to wszystkie wnętrza skrzydła za-



o c Przestrzeń nad
Sałą Wielką z galeną portretów

Rzut programowo-przestrzenny piętra: 1. Reprezentacyjna klatka schodowa, 2. Hol ekspozycyjny, 3. Zbrojownia, 
4. Pokój miniatur, 5. Pamiątki po Tarnowskich, 6. Pokój holenderski, 7. Pokój włoski, 8. Malarstwo polskie, 

9. Toaleta hrabiny, 10. Dawne archiwum, 11. Sień, 12. Chór kaplicy, 13. WC, 14 - 15. Wystawy czasowe, 
16-17. Ekspozycja historia Tarnobrzega, 18. Klatka schodowa, 19 - 20. Pokoje gościnne.

chodmego i sąsiadujący z nimi apartament Zdzisława 
Tarnowskiego, składający się z czterech pomieszczeń. 
Zachowane tam meble i detale, wraz z dziełami sztu
ki i pamiątkami, jakie można i trzeba odzyskać, a także 
niezbędnymi uzupełnieniami, powinny pomóc w przy
wróceniu stanu historycznego. Natomiast pozostałe 
pomieszczenia parteru zamku w korpusie głównym 
będą urządzone w sposób, który po części nawiąże do 
stanu historycznego, po części zaś do dziejów zamku 
Tarnowskich i historii Polski. Jestem pewien, że taka 
aranżacja zanikowych wnętrz pozwoli na rzecz najważ
niejszą, tj. wprowadzenie w zamkowe mury klimatu, 
jakiego nie ma tu co najmniej od... 75 lat !

Wśród pierwszych wnętrz, jakie zostaną odnowio
ne będą dwa największe pomieszczenia zamkowe tj. ka
plica i Sala Sejmowa.

Kaplica zamkowa powstała co najmniej w XVII 
wieku. Z lat sześćdziesiątych tego stulecia pochodzą 
pierwsze informacje na temat związanego z tym miejscem 
cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej. Kiedy ją 
tutaj zlokalizowano - trudno precyzyjnie określić, nato
miast pewne jest, że powstała ona we wnętrzu średnio
wiecznej wieży obronnej, może - jak uważają niektórzy 
badacze - pochodzącej jeszcze z wieku XIV. Jak wyglą
dała pierwotnie - tego niestety, nie wiemy. Wiemy nato
miast, że w połowie XIX wieku otrzymała piękną mensę 
ołtarzową, wykonaną z czerwonego marmuru węgierskie
go i ustawioną na osi ściany zachodniej. Na niej ustawio
na była rzeźba G.L. Beminiego "Chiystus i św. Jan Chrzci
ciel jako bawiące się dzieci". Nad ołtarzem zawieszono 
dużych rozmiarów obraz Domenica del Frate "Madonna 
w grocie". Nieco później, poniżej tegoż obrazu pojawił



się niewielkich rozmiarów, cudami słynący, obrazek Mat
ki Bożej Poczajowskiej. W narożnikach kaplicy, pod 
ścianą ołtarzową, ustawione były sarkofagi zmarłych 
w niemowlęctwie dzieci Walerii i Jana Feliksa Tarnow
skich. Poza tym były tu sprzęty, w jakie wyposażony jest 
każdy dom modlitwy: ławki, klęczniki, wieczna lampa itd.

Kaplica zamkowa nie miała nigdy posadzki, gdyż 
jako pomieszczenie nie posiadające ogrzewania, nie mo
głaby służyć wiernym (warto pamiętać, że w dawnych 
czasach nieraz dwa razy dziennie uczestniczono we mszy 
świętej i innych nabożeństwach, wiele godzin spędzano 
na modlitwach). Podłogę wyłożono więc szerokimi, gru
bymi, niezbyt równymi deskami, na których położono kilka 
warstw dywanów. Dzięki temu możliwe było wytrwanie 
w zawsze zimnej kaplicy. Kiedy już w XX wieku wpro
wadzono w zamku centralne ogrzewanie, nawet poczwór
ne kaloryfery nie podołały zadaniu...

Planowane odnowienie kaplicy ma wydobyć wszyst
kie walory tego wnętrza, nawiązać do jego religijno-hi- 
storycznej przeszłości, a także przywrócić te elementy jej 
artystycznego wyposażenia, które stąd zniknęły kilkadzie
siąt lat temu.

Najważniejszym w tym zakresie pociągnięciem 
będzie zrekonstruowanie oryginalnego ołtarza marmu
rowego, jaki stał tutaj do 1944 roku (a od tego czasu 
znajduje się w bocznej nawie kościoła OO. Dominika
nów). Podłoga zostanie wyłożona drewnianą taflą 
z kilku rodzajów drewna. Ołtarz "oddzielą" od podło
gi trzy łagodnie wyprofilowane stopnie, wykonane 
z białego marmuru. Tuż nad mensą ołtarzową, na jej 
osi na ścianie, pojawi się wykonany z czerwonego mar
muru "parawan", stanowiący swoiste tło (oprawę) dla 
wspomnianej rzeźby Berniniego, która wróci na swoje 
dawne miejsce. Nad nią zawiśnie obraz Domenica del 
Frate, a jeśli nie uda się go odnaleźć i odzyskać - znaj
dzie się tutaj bardzo ciekawa kopia cudownego obrazu 
Matki Bożej Dzikowskiej z XVIII wieku, która przez 
blisko dwieście lat była zasuwą wizerunku dzikowskiej 
Madonny. Oprócz tego planuje się zaprojektowanie do 
kaplicznego okna witraża, którego kształt zostanie opar
ty na grafice z 1686 roku, a przedstawiającej drzewo 
z dzikowską Madonną w jego koronie. Na jednej ze 
ścian zamierzamy też umieścić specjalną gablotę, 
w której przechowywana będzie chorągiew z 1767 
roku z wyhaftowaną srebrnymi nićmi podobizną dzi
kowskiej Świętej Rodziny. Wszystkie te elementy będą 
przypominały o tym, że właśnie to miejsce - kaplica 
zamkowa - było swoistym początkiem historii cudow
nego obrazu.

Ściany odnowionej kaplicy będą pokryte barwą 
zwaną różem pompejańskim. Kolor ten, niezwykle mod
ny w czasach Walerii i Jana Feliksa Tarnowskich, doda 

wnętrzu ciepła i intymności potrzebnej modlitewnemu 
skupieniu, ponadto będzie znakomicie i korzystnie kon
trastował z jasną barwą drewnianej podłogi taflowej. Na
turalnie, kolumienki w narożnikach kaplicy oraz jej skle
pienie będą białe (choć w ciepłym odcieniu bieli). Grun
townej konserwacji poddane zostaną oryginalne ławki, 
dzięki czemu odzyskają naturalną barwę drewna i stabil
ność konstrukcyjną. Na ścianach kaplicy pojawi się drew
niana boazeria zaprojektowana dla tego wnętrz ponad... 
120 lat temu !

Sala Wielka, dawniej zwana Sejmową, największe 
spośród zamkowych wnętrz, w obecnym miejscu 
i kształcie istnieje od niecałych osiemdziesięciu lat. 
Z racji roli, jaką ma pełnić (na co dzień ekspozycja por
tretów przedstawicieli rodu Tarnowskich, a od czasu do 
czasu miejsce różnych uroczystości, koncertów, spotkań 
itp.) otrzyma drewnianą podłogę taflową wykonaną 
z trzech gatunków drewna, która została zaprojektowa
na według wzorca pawimentu jednej z dzikowskich kom
nat znanych nam z fotografii z 1917 roku. Ściany Sali 
będą utrzymane w kolorze przejrzałej, ciemnej zieleni. 
Zachowana faseta będzie pozłocona, a sufit utrzymany 
w bieli o ciepłym odcieniu. Wnętrze otrzyma oświetle
nie w postaci dwóch okazałych żyrandoli, wykonanych z 
mosiądzu w stylu manieryzmu niderlandzkiego. Na ścia
nach będą rozwieszone kinkiety kształtem i stylem na
wiązujące do wspomnianych żyrandoli. Niezależnie od 
tego pod fasetą zostanie zachowane dotychczasowe pod
świetlenie.

Jak wspomniałem - w Sali Sejmowej na ścianie 
wschodniej, południowej i zachodniej wyeksponowa
ne zostaną portrety członków rodu Tarnowskich żyją- 
cych od XVI do XX wieku. Wszystkie otrzymają po
złocone ramy i będą rozwieszone w porządku chrono
logicznym. Dzięki temu tutaj będzie można zapoznać 
się z historią tego zasłużonego dla Polski rodu. Poni
żej strefy zawieszenia portretów na ścianach zostanie 
zamontowana ozdobna drewniana boazeria kasetono
wa, wzorowana na projektach przygotowanych dla zam
ku w Dzikowie jeszcze pod koniec XIX wieku.

Na środku podłogi ułożony zostanie dużych roz
miarów dywan, na którym będą ustawione fotele 
w zarysie przypominającym kształt podkowy. Pod ścia
nami staną dwie szafy gdańskie z XVIII wieku, 
a w pobliżu zachowanego kominka fortepian koncer
towy.

Z istotnych zmian należy jeszcze wspomnieć, że 
zostanie zamurowane niepotrzebne wyjście z Sali na 
zewnątrz budynku. Gruntownej konserwacji zostanie 
poddana stolarka drzwiowa.

Podobne "rozpisanie" czynności jakie trzeba wy
konać oraz wygląd i charakter pozostałych wnętrz zam-
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kowych określi opracowywana dokumentacja. Przygo
towując ją założono, że układ pomieszczeń w poszcze
gólnych skrzydłach zostanie przywrócony do stanu 
pierwotnego, to znaczy czasu, w jakim zbudowano każ
de z nich. Zmian nie będzie jedynie w skrzydle zachod
nim, bo też dotrwało ono do naszych czasów w kształ
cie, w jakim je wzniesiono w XV wieku. Natomiast 
w korpusie głównym wyburzeniu ulegną wtórne ścia
ny działowe wprowadzone w XX wieku. Dzięki temu 
zarówno komnaty parteru jak i piętra przybiorą z po
wrotem kształt, w jakim oglądał je fundator tej części 
zamku Michał Stanisław Tarnowski, w I połowie XVII 
wieku (za wyjątkiem Sali Wielkiej).

Jeśli chodzi o wyposażenie, jedynie część pomiesz
czeń zamkowych zostanie przywrócona do stanu histo
rycznego. Zrekonstruowane i urządzone zatem zostaną: 
kaplica, biblioteka, gabinet antyczny, pokój biały, dawne 
archiwum, toaleta (buduar), gabinet miniatur, w znacznej 
mierze także Sala Sejmowa. Oprócz tego planuje się urzą
dzenie pokoju Michała Marczaka (w d. pokoju żółtym), 
w dawnym pokoju czerwonym będzie wystawa poświę
cona Konfederacji Dzikowskiej i Konstytucji 3 Maja, 
zaś w dawnej sieni od dziedzińca będzie można poznać 
wielu wybitnych postaci mających związki z zamkiem 
dzikowskim, takich jak choćby Onufry Kopczyński, Hugo 
Kołłątaj, Tadeusz Czacki, Kajetan Koźmian, Stanisław 
Jachowicz, Łukasz Gołębiowski, Francesco Maria Lan- 

ci, Domenico del Frate, Franciszek Maksymilian Sobiesz- 
czański, Sławomir Odrzywolski, Zygmunt Hendel, Fran
ciszek Mączyński, Kazimierz Pochwalski, Wojciech Kos
sak, Wacław Krzyżanowski, Ignacy Mościcki, Walery 
Sławek i inni.

W średniowiecznych piwnicach pod skrzydłem za
chodnim urządzona zostanie wystawa archeologiczna, 
opowiadająca o najstarszych dziejach Tarnobrzega i naj
bliższych okolic, natomiast na piętrze - oprócz wspomnia
nych już wnętrz historycznych - będą też pokój włoski 
i pokój holenderski, a także znajdzie się miejsce dla eks
pozycji dotyczącej dziejów Tarnobrzega. Ciekawą nowo
ścią będzie kilka pomieszczeń, jakie zostaną zbudowane 
pod ziemią, pod centralną częścią zamku. Tutaj znajdą 
się szatnie i toalety dla zwiedzających, kasy biletowe, 
kiosk z pamiątkami i wydawnictwami muzealnymi oraz 
nastrojowa kawiarenka. Z tej części zwiedzający będą 
przechodzić do piwnic z wystawą archeologiczną, skąd 
wracać będą do pomieszczeń parteru, a następnie - główną 
klatka schodową na piętro.

Opisane przedsięwzięcia to zaledwie początek 
zmian, jakie zajdą niebawem w najcenniejszym zabyt
ku Tarnobrzega i jego otoczeniu. Mam nadzieję, że ich 
przeprowadzenie przekona niedowiarków, że rewalo
ryzacja zamku Tarnowskich, a w dalszej kolejności 
całego otaczającego go zespołu, jest koniecznością 
i wielką korzyścią dla naszego miasta.



ALEKSANDRA JANAS

CZWARTKOWE WIECZORY ZAMKOWE

Mimo, że często sądzimy, iż posiadamy sporą wie
dzę na jakiś temat, nieraz okazuje się, że tak do końca 
nie jest... Bywa też i tak, że nagle uświadamiamy so
bie, że tak naprawdę niewiele wiemy, a posiadane in
formacje są zgoła żadne...

Dla wielu Tamobrzeżan zamek w Dzikowie jest 
taką właśnie oczywistością: niby wszyscy coś wiedzą 
o nim, a tak naprawdę...? Ponieważ zbliżają się nowe 
czasy dla starego zamku, Muzeum Historyczne m. Tar
nobrzega proponuje nowy cykl spotkań, zatytułowany 
"Czwartkowe Wieczory Zamkowe".

Czwartek to dzień uświęcony tradycją króla Sta
nisława Augusta i jego słynnych "obiadów czwartko
wych", podczas których czołowi intelektualiści i arty
ści, w obecności króla, prezentowali swoje dzieła, dys
kutowali, wymieniali poglądy. Ta intelektualna zabawa 
przynosiła dobre owoce w postaci pomysłów na refor
mę państwa, nowych przedsięwzięć artystycznych itp.

Tak więc Czwartkowe Wieczory Zamkowe będą 
prezentacją historii zamku dzikowskiego, jego archi
tektury, rodziny Tarnowskich i innych ludzi związa
nych z tą rezydencją, wreszcie wydarzeń i ciekawo
stek historycznych. Towarzyszyć im będzie piękna 
muzyka z epoki. Być może z czasem wzbogacą się 
o dodatkowe a ciekawe elementy. Terminy Wieczorów 
są określone: w tym roku odbyły się już 13 październi
ka i 17 listopada, następny będzie 15 grudnia, zawsze 
o godzinie 17.30 w dawnym Gabinecie Antycznym 
bądź w Wielkiej Sali. Gospodarzem Wieczorów będzie 
dyrektor Muzeum dr Adam Wójcik-Łużycki, człowiek, 
który o zamkach polskich wie bardzo dużo (jest ostat
nim uczniem prof. Alfreda Majewskiego, a zatem 
kimś w rodzaju jego następcy), a o dzikowskim - 
wszystko ! Warto więc wybrać się do tajemniczego 
wciąż zamku. Czwartkowe Wieczory Zamkowe odsło
nią niejedną jego tajemnicę...



ALEKSANDRA JANAS

DRUKI Z PODZIEMIA

Niedawno obchodzona rocznica XXV-lecia powsta
nia "Solidarności" skłoniła tarnobrzeskie Muzeum do przy
gotowania wystawy "Druki z podziemia".

Literatura tzw. "drugiego obiegu", zwana też niegdyś 
"bibułą" ma w Polsce stosunkowo długą tradycję, przede 
wszystkim za sprawą okresu zaborów i rodzącego się pod 
koniec XIX wieku ruchu robotniczego. Spełniała też za
wsze - niezależnie od okresu, w którym powstawała i funk
cjonowała - jedną, podstawową funkcję: uświadamiała 
swoich czytelników o treściach, które były zakazane, nie
wygodne, nawet niebezpieczne dla ludzi sprawujących 
władzę.

W czasach nam współczesnych pojawiła się najpierw 
po zaprowadzeniu w Polsce ustroju socjalistycznego. Za
kazane wydawnictwa powstawały wtedy głównie na za
chodzie Europy, w kilku ośrodkach emigracyjnych, głów
nie w Londynie i we Francji. Wiele z nich to poważne 
opracowania, które znalazły trwałe miejsce w dorobku 
polskiej myśli historycznej i politycznej. Zjawiskiem 
szczególnym w tej mierze był Instytut Literacki w Pary
żu, któremu przez wiele lat przewodził Jerzy Giedroyć. 
"Kultura", wydawana pod jego redakcją, stała się przy
słowiowym kamieniem milowym na drodze do odzyska
nia przez Polskę niepodległości.

W kraju wydawnictwa drugiego obiegu pojawiły 
się w drugiej połowie lat 70-tych. Jednak prawdziwy ich

Wernisaż wystawy „Druki z podziemia ” 
z udziałem prof. Janusza Ciska

rozkwit nastąpił od sierpnia 1980 roku i trwał przez całe 
lata 80-te.

Zarówno rodzaj, jak i ilość tych wydawnictw jest 
tak różnorodna i ogromna, że jeszcze przez wiele lat 
(a może nigdy ?) trudno będzie precyzyjnie określić skalę 
tego zjawiska.

Z tego też powodu wspomniana wystawa, ekspono
wana w MHMT we wrześniu i październiku, mogła poka
zać zaledwie niewielką część wydanych niegdyś broszur, 
ulotek, plakatów, znaczków pocztowych itd. zgromadzo
nych przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Nie
podległościowego przy Bibliotece Jagiellońskiej w Kra
kowie, ukazując bogactwo "druków z podziemia". Reali
zowane w prymitywnych warunkach konspiracyjnych, na 
kiepskim papierze, w dobie doskonałej poligrafii, rażą nie
jednokrotnie swojąsiermiężnością, ubogim zestawem ko
lorów, czcionek i znaków graficznych. Ale nie to jest naj
istotniejsze. Ważne sąprzcde wszystkim treści, jakie w da
nym momencie niosły' owe wydawnictwa, uświadamia
jąc Polakom ich prawa obywatelskie, przekazując nieza
fałszowaną historię ich kraju, mówiące o tym, jaka po
winna być Polska.

Podczas wernisażu wystawy o tych zagadnieniach 
mówili dyrektor Muzeum oraz prof. Janusz Cisek z Uni
wersytetu Jagiellońskiego. Wystawa "Druki z podzie
mia" w roku ćwierćwiecza wydarzeń Sierpnia 1980, zwró
ciła uwagę na zjawisko, które oby nigdy już nie musiało 
zaistnieć w naszym kraju.
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LUCYNA ŁYSIAK - KOSOWSKA

Z PAMIĘTNIKA 
KSIĘDZA ZARYTKIEWICZA

Dwie wielkie wojny światowe, jakie przetoczyły się 
przez nasz kraj w XX wieku, były tragedią dla całego na
rodu. Przez kilkadziesiąt ostatnich lat historycy dokład
nie analizowali wydarzenia i wielkie bitwy, opisywali 
oddziały wojskowe i partyzanckie, spisywali biografie ich 
dowódców i żołnierzy. Mniej znane wydarzenia poznaje- 
my dzięki historii regionalnej, która misternie wyciąga na 
światło dzienne wiele zapomnianych faktów.

Do osób, które pozostawiły po sobie ślad w postaci 
kronik spisywanych podczas I wojny światowej należy 
proboszcz parafii w Trześni, ks. Dominik Zarytkiewicz.

Urodził się on 31 maja 1876 roku w Brzozowie. Do 
gimnazjum w Sanoku uczęszczał w latach 1889-1896, po 
czym w latach 1896-1900 odbył studia teologiczne w Prze

myślu. Tam też 22 lipca 1900 roku przyjął święcenia ka
płańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął najpierw jako wi
kariusz parafii w Birczy, gdzie pracował w latach 1900- 
1904, a następnie w Drohobyczu w latach 1904-1905. 
Przez kolejnych osiem lat ks. Zarytkiewicz był katechetą 
szkolnym w Drohobyczu, a także w Jaśle. 1 kwietnia 1913 
został proboszczem parafii w Trześni, a równocześnie ad
ministratorem parafii w Gorzycach. Oprócz wypełniania 
obowiązków kościelnych, nadzorował też szkoły w Wie- 
lowsi, Sobowie, Zakrzowie i Sielcu, a także, do stycznia 
1925 roku, pełnił funkcję dziekana dekanatu miechociń- 
skiego.

Ks. Dominik Zarytkiewicz zapisał się w pamięci po
tomnych jako doskonały duszpasterz dbający o rozwój du
chowy swoich parafian, a w funkcji administratora - jako 
dobry gospodarz, dbający zarówno o budynki sakralne, 

jak i o pozostałe obiekty, należące do Kościoła. W Trze
śni wybudował nową plebanię oraz zaplecze gospodar
cze. Ks. Zarytkiewicz zmarł w 1929 roku i został pocho
wany na tzw. "Starym" cmentarzu w Trześni, gdzie spo
czywa we wspólnej mogile ze swoim przyjacielem, ks. 
Antonim Michalskim (1875-1928), również, tak jak on, 
pochodzącym z Brzozowa.

Wspomnienia, jakie po sobie pozostawił, ukazują sy
tuację mieszkańców plebani oraz parafian trześniowskich 
podczas I wojny światowej. Rękopis wspomnień ks. Za- 
rytkiewicza znajduje się wśród dokumentów administra
cyjnych parafii. Są one niewątpliwie cennym źródłem hi
storycznym, a zarazem interesującą lekturą, zwłaszcza dla 
mieszkańców naszego regionu.

Warto przypomnieć, że parafia Trześń wchodzi 
w skład dekanatu gorzyckiego, który leży w widłach Wi
sły i Sanu, w północno-zachodniej części województwa 
podkarpackiego. Obok samej Trześni należą do niej So
kolniki, Orliska Sokolnickie oraz Furmany. Wszystkie te 
miejscowości, biorąc pod uwagę podział administracyjny 
państwa, należą do gminy Gorzyce. Do parafii należą też 
niektóre ulice Sandomierza, takie jak Trześniowska, Pro
sta, Wałowa i Zaleśna. Parafia liczy 4,5 tysiąca mieszkań
ców, w tym jedną rodzinę baptystów i dwie rodziny świad
ków Jehowy.

Pierwsza wzmianka odnosząca się do terenu obec
nej parafii pochodzi z końca XII wieku i dotyczy Sokol
nik. Dnia 8 września 1191 roku arcybiskup gnieźnieński 
konsekrował kościół Najświętszej Panny Marii w Sando
mierzu. W uroczystości tej uczestniczyli między innymi 
biskupi: krakowski Fulk, mazowiecki Wit, kujawski Ste
fan oraz lubuski Arnold. W wydanym z tej okazji przywi
leju wyznaczone zostały dobra stanowiące uposażenie 
wspomnianego kościoła, a wśród nich właśnie wieś So
kolniki.

Następna wzmianka dotycząca Sokolnik pochodzi 
z 1 kwietnia 1284 roku. Tego dnia książę krakowski, san
domierski i sieradzki Leszek Czarny, potwierdził przywi
leje kolegiaty sandomierskiej. Wśród dóbr stanowiących 
jej uposażenie wymieniono również Sokolniki.

Nazwa Trześń pojawia się po raz pierwszy w doku
mencie lokacyjnym wsi Węgorzewo, wydanym przez 
Dzierżykraja z Wielowsi w 1302 roku. Wśród świadków 
tego wydarzenia wymieniony jest także Wit, kapelan ko-



ścioła w Trześni. Parafia w Trześni pod wezwaniem św. 
Mikołaja znalazła się w spisie parafii sporządzonym 
w 1326 roku. W tym czasie jej proboszczem był kapłan 
Piotr. Cała parafia zajmowała powierzchnię blisko 48 ki
lometrów kwadratowych, zamieszkałych przez 528 osób.

Jak doszło do erygowania parafii ? Zachowane źró
dła milczą na ten temat. Niektórzy regionaliści (Kubalo- 
wie, Rawski) przypuszczają, iż powstała ona jako wotum 
dziękczynne za ocalenie miejscowej ludności od pogro
mów tatarskich. Fundatorem pierwszej świątyni mógł być 
ówczesny dziedzic Trześni, pochodzący z rodu rycerskie
go, Pełka z Galowa. 26 kwietnia 1379 roku sprzedał on 
wieś kasztelanowi sandomierskiemu Janowi Tarnowskie
mu za 300 grzywien płatnych w groszach praskich, licząc 
46 groszy za grzywnę. Akt sprzedaży został podpisany 
w Wiślicy, w obecności sędziego sandomierskiego Pełki. 
Od tej chwili Trześń stanowiła własność Tarnowskich aż 
do II wojny światowej.

W XV wieku w skład parafii wchodziły Sokolniki, 
Nadbrzezie i Zarzekowice. Do parafii należała też wieś 
Ostrów, jednocześnie będąca własnością opactwa Cyster
sów.

Gospodarstwo parafialne utrzymywało się z dziesię
cin oraz myta pobieranego za przejazd przez most na rze
ce Trześniówce. Ponieważ parafia podlegała pod archi
diakonat sandomierski, dlatego też część darowizn prze
kazywano do Sandomierza.

W pierwszych wiekach parafia dysponowała świą
tynią drewnianą. W XV wieku posługę sprawował pre
zbiter Maciej. Od następnego stulecia przy kościele funk
cjonowała szkółka elementarna, dysponująca niewielką 
biblioteką. Przy parafii istniał też szpitalik - w tamtym 
czasie będący nie tyle placówką medyczną, ile raczej ro
dzajem domu opieki społecznej.

Z początkiem XVII wieku przeprowadzono reorga
nizację administracyjną dóbr kościelnych, dzieląc dotych
czasowy archidiakonat sandomierski na dekanaty. Para
fia w Trześni, podobnie jak sąsiednia parafia gorzycka, 
została podporządkowana dekanatowi w Rudniku.

Okres "potopu" szwedzkiego przyniósł ogromne stra
ty, również dla parafii w Trześni. 30 marca 1656 wojska 
Karola Gustawa rozbiły obóz na terenie obecnej gminy 
Gorzyce między Wisłą i Sanem. Wkrótce Szwedzi sto
czyli krwawą bitwę z oddziałami polskimi. Wskutek dzia
łań wojennych okoliczne wioski uległy zniszczeniu, 
a szczególnie ucierpieli wtedy mieszkańcy Sokolnik.

W XVIII wieku Tarnowscy założyli osadę Furmany, 
która w 1750 roku liczyła 38 mieszkańców (8 rodzin), 
natomiast w 1794 roku liczba ta wzrosła do 92.

W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku 
prawobrzeżna część powiatu sandomierskiego, do które
go należała parafia w Trześni, znalazła się w granicach 

Austrii. Na przejętych przez zaborców terenach nastąpi
ły wtedy gruntowne zmiany w administracji, życiu spo
łecznym i religijnym. W 1773 roku rząd austriacki skon
fiskował majątki duchowieństwa świeckiego, które nale
żały dotychczas do kolegiaty sandomierskiej. Zarekwi
rowano także dobra tych klasztorów, które nie prowadzi
ły działalności edukacyjnej czy charytatywnej.

W 1785 roku parafia w Trześni liczyła 1530 miesz
kańców (Dębina 52, Nadbrzezie 209, Ostrówek 60, So
kolniki 635, Trześń 472, Zarzekowice 102). Zmiany ad
ministracyjne związane z przyłączeniem tych terenów do 
cesarstwa Habsburgów pociągnęły za sobą także zmiany 
w administracji kościelnej. W 1793 roku parafia trześniow- 
ska została podporządkowana dekanatowi miechocińskie- 
mu i diecezji przemyskiej. Takie przyporządkowanie utrzy
mało się przez cały okres zaborów.

W początkach XIX wieku w pamięci parafian do
brze zapisali się dwaj księża kaznodzieje - dobroczyńcy: 
ks. Michał Kaszyński i ks. Erazm Fochman. W latach 
1811 i 1813 tereny te nawiedziła wielka powódź, na sku
tek której woda jaka wystąpiła z brzegów Wisły, Sanu 
i Trześniówki utworzyła wielkie jezioro. Zniszczyła w ten 
sposób uprawy i dobytek ludności. Rok 1814 zaznaczył 
się więc klęską nieurodzaju i głodu. Świadom tej sytuacji 
proboszcz M. Kaszyński wystąpił do urzędów z prośbą 
o zwolnienie chłopów z opłat podatkowych. W tym sa
mym czasie wikary ks. E. Fochman "piechotą odwiedzał 
parafie po drugiej stronie Wisły, prosząc o wsparcie dla 
parafian z Trześni".

W latach 1818-1819 przeprowadzono gruntowny re
mont bardzo starej świątyni trześniowskiej. Było to moż
liwe dzięki finansowemu wsparciu władz i pracy para
fian. Dzięki temu drewniany kościół mógł służyć parafii 
jeszcze przez osiemdziesiąt lat.

W latach 1893-1899 wzniesiony został nowy kościół 
murowany, pod wezwaniem Najświętszej Rodziny, zapro
jektowany w stylu neogotyckim przez Jana Sasa - Zubrzyc
kiego. Na frontonie świątyni umieszczono dedykację: 
"Temu co Niebo i Ziemię zbudował". Kościół posiada pięć 
ołtarzy, z których główny - ołtarz Najświętszej Rodziny - 
wykonany w Tyrolu, ufundował hr. Zdzisław Tarnowski. 
Budowie przewodniczył ówczesny proboszcz ks. Józef 
Witkowski. Konsekracji nowego kościoła parafialnego do
konał biskup Karol Józef Tischer, sufragan przemyski 11 
czerwca 1902 roku.

Wspomniany "wielki budowniczy" ks. Józef Wit
kowski był również inicjatorem budowy kaplicy pod we
zwaniem Królowej Korony Polski w Nadbrzeziu. Kapli
ca ta została ufundowana przez Feliksa Głowackiego i po
święcona w tym samym roku, co nowy kościół parafial
ny w Trześni. Warto dodać, że ks. Witkowski "własnym 
kosztem" wystawił też wikarówkę.



WII połowie XIX wieku parafia trześniowska była 
największą w okolicy, w tej mierze notowaną przed Wrza
wami i Gorzycami. W 1880 roku liczyła 2.873 miesz
kańców.

"Wielki budowniczy" ks. Józef Witkowski zmarł 
5 marca 1913 roku. Kolejnym proboszczem został ks. Do
minik Zarytkiewicz, który swoją pracą duszpasterską do
prowadził parafię do wysokiego poziomu religijnego. 
Z czasem wzniósł nową plebanię i budynki gospodarcze. 
Pierwsze dni swojej posługi duszpasterskiej wspominał 
tak: "Instytuowany 26 marca 1913 roku na probostwo 
w Trześni przybyłem w pierwszych dniach kwietnia. 
Pierwsze dni pobytu w Trześni bardzo przykre: śnieg, 
deszcz, błoto. Naród powitał mnie życzliwie i paradnie, 
zapewne za inicjatywą ks. Rychlickiego, administratora 
pr. Trześni (...). Rozglądam się po gospodarstwie, koście
le i parafii. Gospodarskie budynki i mieszkanie w ruinie. 
Wszystko się wali - plebania zjedzona grzybem. Zajmuję 
mieszkanie w nowym domku po lewej stronie kościoła 
(na północy). (...) Ks. Rychlicki mieszka w starej plebani, 
która wraz z budynkami gospodarskimi stoi przy wale 
Trześniówki. W budynkach gospodarskich 2 konie inwen
tarskie i 4 krowy chude pozostały. Z narzędzi rolniczych: 
jeden pług, stary wóz i jedna brona.

Kościół nowy, wystawiony przez śp. Ks. Witkow
skiego. Dachówka słabo przymocowana, przy silniejszym 
wietrze spada. Aparaty kościelne już podniszczone, wiele 
brakuje. Dnia 1 .V. odjeżdża x. Rychlicki na inną posadę 
do Miękina Nowego. Zostaję sam - trzeba się brać do 
roboty".

Mieszkańcy Trześni wiedli w tym okresie spokoj
ne życie. Jak wspomina jeden z nich, Józef Mądry (wów
czas 12-letni chłopiec), "Poznawałem świat i rosłem zdro
wo (...) uczęszczałem do szkoły oddalonej ok. 2 kilome
try. W jednej klasie uczyło się 40 dzieci. Uczył kierow
nik szkoły i jego żona, nazwiska ich Łukaszcwicze, bar
dzo dobrzy ludzie. Uczyli nie tylko czytać, pisać lecz 

i śpiewu, ogrodnictwa a bardzo dużo patriotyzmu wpa
jali w młode umysły, który pozostał na całe życie. Pod 
zaborem austriackim, w szkołach obowiązywała kara cie
lesna, lecz nasi wychowawcy mało używali trzciny. 
W niedzielę każdą czy święto wszyscy uczniowie zbie
rali się na dziedzińcu szkolnym i parami z nauczyciela
mi szli do kościoła na Mszę świętą. Było bardzo uroczy
ście. Religia odbywała się w każdym tygodniu w sali 
szkolnej. Kościół mieliśmy w naszej wiosce duży, ładny i 
przez parafian uczęszczany".

1 sierpnia 1914 roku rozpoczęła się I wojna świa
towa, która szybko dotarła na teren powiatu tarnobrze
skiego, najdalej na północ położonego obszaru wscho
dzącego w skład Austro-Węgier. Granica między carską 
Rosją a monarchią Habsburgów przebiegała tu wzdłuż 
Wisły. Już w pierwszym okresie wojny toczyły się tutaj 
walki pozycyjne, przede wszystkim o mosty na rzekach, 
które powodowały ogromne zniszczenia. Przez okolicz
ne miejscowości dziesięciokrotnie przesuwały się wal
czące wojska, dokonując zupełnego zniszczenia. Areną 
walk w tym regionie stały się powiaty tarnobrzeski, kol- 
buszowski, niżański i mielecki. Tysiące Polaków wcie
lonych do armii zaborczych zmuszano do bratobójczych 
walk prowadzonych w interesie wrogich nam państw za
borczych. Polscy księża, zarówno ci z Galicji, jak i ci 
z zaboru rosyjskiego byli zmuszeni modlić się o zwycię
stwo "naszych wojsk".

Ksiądz Dominik Zarytkiewicz, spisując swoje 
wspomnienia, odnotowywał zdarzenia, jakie miały miej
sce w jego parafii. Rozpoczynając pracę duszpasterską 
w Trześni zamierzał odremontować kościół, wstawić 
nowe okna ponieważ stare były "za małe do wielkości 
budynku, osadzone na wewnątrz, przez co łatwo woda 
dostaje się do środka i brudne strugi płyną po ścianach". 
Na kilka miesięcy przed wybuchem wojny, 13 paździer
nika 1913 roku rozpoczął budowę nowej plebani, której 
kosztorys opiewał na sumę 340 300 koron. W tym sa
mym czasie, kosztem 1500 koron, "urządza (...) zakry
stię na stronie południowej kościoła, przepoławiając ku 
temu celowi kaplicę śś. Aniołów Stróżów, by zaradzić 
gniciu przyrządów kościelnych". Ponadto proboszcz za
opatrzył kościół w jedną kapę zieloną, nabytą za 230 ko
ron z Towarzystwa Liturgicznego w Krośnie, a 15 maja 
1914 roku w kapę białą.

Pod datą 28 lipca 1914 roku ks. Zarytkiewicz zapi
sał, że budynek plebani był już gotowy - oszklony i otyn
kowany; brakowało jedynie podłóg. Pod tą samą datą da
lej zanotował"... zamordowano następcę tronu austriac
kiego i jego żonę w Sarajewie. Dnia 1. VIII. 1914 r. wybu
cha wielka wojna europejska (...). Zamęt wielki. 
1 .VIII. 1914 ogólna mobilizacja. Płacz, pociągi zwożą żoł
nierzy do miejsc zbiorowym. Żołnierze tłumnie się spo-



wiadają - cały dzień i całą noc. Z 31.VII do l.YIII. na 
razie cisza. Nadchodzą biuletyny o starciach na granicy. 
Od 10.VIII. (odpust we Wrzawach) widać pożary po dru
giej stronie Sanu. Ludzie uciekają przed patrolami kozac
kimi. Od 15.VIII. idą wojska austriackie za San". Poja
wienie się pierwszych oddziałów wojskowych wywarło 
na społeczeństwie ogromne wrażenie i wryło się mocno 
w pamięć.

Józef Mądry, wówczas 12-letni mieszkaniec Trze
śni w swoich wspomnieniach spisanych w 1980 roku na
pisał: "Było to podczas żniw, o ile dobrze pamiętam 14 
sierpnia. Stogi zboża stały na polach, a pod stogami woj
ska austriackie odpoczywały po długich marszach. Szosa 
od Tarnobrzega była zapełniona wojskiem i taborami, ar
matami i różnym sprzętem wojskowym. Szły nieprzerwa
nie dniami i nocami masy wojska w nowych mundurach, 
aż radość brała (...) patrzeć na piękne konie, na ułanów, 
na huzarów w prześlicznych mundurach". Natomiast ks. 
Dominik Zarytkiewicz zapisał w owych dniach:

2O.VIII. Słychać armaty za Sanem. Bitwa cztero
dniowa pod Kraśnikiem - Austriacy w okropny sposób 
pokonani idą pod Lublin. Bitwa pod Lublinem, Dębli
nem, Tarłowem. Odwrót Austriaków (...). Dnia 23. VIII. 
wielka bitwa pod Kraśnikiem zwycięska dla Austrii. 
Prócz tego mnóstwo małych potyczek z rozmaitem szczę
ściem. W bitwach tych z ran otrzymanych zmarli w szpi
talu wojskowym w Nadbrzeziu i na cmentarzu w Trze
śni, na rogu, od strony Sokolnik zostali pochowani na
stępujący żołnierze:
Franciszek Nowak, urodź, w Bodzowie (?) lat 28, infan- 
terzysta, zmarł 27.VIII. 14. z ran w nodze.
Wojciech Kuśmierz, 1.38, landsturmista, zmarł 31.VIII., 
ranny w głowę
Zawadka, moskiewski żołnierz prawosławny, niewiado
mego pochodzenia - ranny w głowę zmarł 31 .VIII.
N.N. prawosławny moskiewski żołnierz niew. poch. ran
ny w głowę, zmarł 31.VIII.

Ferdynand Bartoś, landsturmista ur. w Sutajowita (?) Cze
chy, 1.35, zm. 1 .IX. w szpitalu w Nadbrzeziu, postrzelo
ny w krzyże.
Ferdynand Pretsch 1.40 landsturm. ur. w Morawit przy 
Opawie, zm. z rany w głowę w Nadbrzeziu 2.IX. 1914. 
Józef Pychik landsturm. Miles Regim.16 zmarł z rany. 
Alojzy Susiuda żołn. Landsturm.., Reh.32. 4 Compagnie 
urodzony w Zakorowitz przy M.Brodzie.
Jan Koller żołn. Regim. Nr 91. 8 comp. ur. w Budziejowi- 
cach.
Sprengal, wachmistrz 12. Reg. Drag.
Horsky leutnant, dyrektor kanc. wojsk, w Chrudin (Cze
chy).
Basyli, Kapitan żołn. 5 Reg. Husar. z Rosji.

Od dnia 29 sierpnia wojska austriackie, wśród roz
maitych i ciągłych utarczek, zaczynają się cofać z pod 
Lublina. Wschodnia Galicja z miastem Lwowem, aż po 
Sambor włącznie, dostająsię w ręce rosyjskie, zaś w pierw
szych dniach września słychać o porażkach wojska au
striackiego pod Józefowem i za Sandomierzem.

Od 9-12.IX bitwa pod Sandomierzem. Rosjanie zbli
żają się do Sandomierza od strony północnej, coraz wię
cej naciskając Austriaków.

Ludność Nadbrzezia, Ostrówka i Zarzekowic opusz
cza domy i ucieka do Sokolnik i dalej, gdyż kule moskiew
skich armat padają do rzeczonych wsi. Armaty austriac
kie na wzgórkach Sandomierza i pod Wielowsią osadzo
ne, wstrzymują natarcie Rosjan, ale ci w wielkiej liczbie 
następując, zmuszają wojska austriackie do powolnego 
ustępowania.

Przykrą bardzo, dla mieszkańców trześniowskiej pa
rafii, była sobota 12.IX. gdy wojska austriackie zaczęły 
opuszczać Sandomierz. Nieco otuchy w tym dniu wlały 
w zwątpiałe dusze oddziały rezerwy węgierskiej, które na 
powrót do Sandomierza wkroczyły. Nastały jednak cięż
kie dni i noce.

Niedziela 13.IX. cała z grzmotami armat, w noce 
z pożarami naokoło; wreszcie pamiętny dla Trześni po
niedziałek 14.IX. "Exaltatio Sancte Crucis". W dniu tym 
wojska austriackie opuszczają, po bitwie na bagnety, San
domierz. Następuje panika. Mieszkańcy Nadbrzezia, 
Ostrówka, Zarzekowic i Trześni, zostawiając doby
tek i rucho-mości na łaskę losu, uciekają z wojskiem au
striackim w stronę Sokolnik, Furmanów i Grębowa.

Wieść, że Rosjanie jeszcze tego dnia będą w Trześni, 
przygnębia wszystkich. Księża po parafiach zostali. U mnie, 
tj. u księdza Żarytkiewieża, zostali x. Michalski kateche
ta z Drohobycza i x. Antoni Chodyński prób, z Wilkowa 
gub. Lubelskiej, który będąc w przejeździe z Karlsbadu do 
domu i nie mogąc się dostać, musiał zostać.

Strzelanina ogromna z moskiewskich dział pędziła 
żołnierzy i ludzi. My ze służbą schroniliśmy się do nowej
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plebanji, rachując na to, że strzały z tak zwanych Pieprzo
wych Gór, skierowane na wojska austriackie, zdążające 
w stronę Sokolnik, raczej naprzód kościół w Trześni mogą 
zniszczyć, a następnie dopiero plebanję. Szrapnele przy 
tej strzelaninie padały na 100 metrów od nowej plebanji, 
ale za łaską Bożą ani kościołowi, ani plebanji, ani nawet 
polami uciekającym żołnierzom, szkody nie zrobiły. Je
den tylko żołnierz J. Bielewicz, rażony w krzyże, umarł 
tejże nocy.

Nad wieczorem strzały zaczęły słabnąć i ustały.
Ze ściśnionem sercem poszliśmy spać z myślą, że 

dnia 15.IX. tj. we wtorek, zobaczymy Rosjan. Jakoż 
przewidywania się sprawdziły. Dnia 14.IX. Austriacy 
całkiem ustępują, z nimi idzie x Krysa, przeniesiony 

, do Pantalowic.
Rano 15.IX. zobaczyliśmy uwijających się koło ko

ścioła Kozaków z długimi lancami. Nigdy w życiu nie 
zapomni się tej chwili, gdy się pierwszego Kozaka zoba
czyło. Potem za nimi całe chmary Kozaków: kawalerii, 
piechoty, armaty. Trzeba przyznać, że Rosjanie uspokaja
li ludzi i grzecznie się zachowali. Widać chcą sobie Pola
ków skaptować. Występują bardzo przeciw żydom - roz
bijają sklepy i wyrzucają towary, albo za bezcen sprze
dają. Naród, niestety pomaga w rabunkach.
Trzy tygodnie, bo do dnia 5.X. Rosjanie byli w Trześni.

Trudno opisać, co w międzyczasie użyliśmy wra
żeń. Dzień w dzień kwatera na plebanji, rozmaici gene
rałowie i pułkownicy, co dzień to inni zajmowali pokój. 
Kuchnia musiała być na ich usługi. Po całej wsi mnó
stwo wozów i koni. Płoty rozbierano na ogniska, zwłasz
cza część Trześni od gościńca poza cmentarz uległa 
zniszczeniu. Kto nie był w domu, został zrabowany. 
W trzecim tygodniu zaczął się odwrót Rosjan z Galicji. 
Znać to było po ich zachowaniu się i niszczeniu co pa- 
dło w ręce.

Na plebanji został zniszczony inwentarz żywy i mar
twy. Żywy za bezcen musiał być sprzedany. Co przy tern 
popalono drzewa, zniszczono słomy, siana, owsa trudno 
dokładnie obliczyć.

Wreszcie 5.X. zauważono wśród Rosjan ruch go
rączkowy. Zawracali od Sandomierza na Gorzyce. Tysiąc 
wozów, piechota, konnica, polami, bezdrożami byle prę
dzej. Nad wieczorem dowiedzieliśmy się, że powodem 
tej paniki i ucieczki rosyjskich wojsk była klęska zadana 
Rosjanom pod Opatowem przez Prusaków i Austriaków. 
Nad wieczorem wiele ludzi z okolic Sandomierza i ze San
domierza uciekło schronić się w Galicji, gdyż im powie
dziano, że Sandomierz będzie zbombardowany.

Noc z 5 na 6.X. była b. przykra. Austriacy z Prusa
kami zdobywali Sandomierz. Od godziny 1.30 do 2.30 
w nocy trwała kanonada armatnia bez przerwy, tak jak 
gdyby karabinami maszynowemi. Prócz tego, walka pie

choty karabinami. Rosjanie opuścili Sandomierz, wyco
fując armaty.

6.X. nadchodzą dragoni węgierscy. Sądny dzień ! 
Wyrzucają kołyski z dziećmi z domów na dwór i konie 
wprowadzają. Zboże nie młócone, pod konie ścielą. Każ
dy najmniejszy opór za szpiegostwo uważają. Wielu lu
dzi bez powodu wieszają, strzelają lub pędzą jako podej
rzanych do kryminałów.

Od tego dnia linia bojów posuwa się w kierunku Za
leszan, Rozwadowa bo tam słychać już 6 dni strzały, a no
cami widać pożary.

Od dnia 6.X. wieczór do 11 .X. rano stali dragoni 3 
reg. w Trześni i zupełnie gminę Trześń zniszczyli. Lu
dzie z trwogą patrzą w przyszłość. Dyzenteria się szerzy, 
dzieci dużo choruje i umiera. Pojawiają się wypadki cho
lery między żołnierzami. Na Nadbrzeziu 3 żołnierzy,

w Trześni jeden, słychać też o tyfusie brzusznym między 
ludnością cywilną i wojskową.

Cały miesiąc październik w ogóle smutno się w pa
rafii zaznaczył.

Odpust na Ś.Ś. Aniołów Stróżów przy asystencji Ro
sjan, z wielkim przygnębieniem obchodziliśmy. Z księży 
przybyli tylko piechotą x. Wincenty Osikowski z Wielowsi 
(wyśpiewał sumę) i x. Eugeniusz Żukowski, dr św. teolo- 
gji z Przemyśla (miał kazanie).

Przy końcu miesiąca położenie znowu stało się nie
wyraźne; wprawdzie po 7 tygodniowej nieobecności wró
ciła poczta z Nadbrzezia i miejscowe czynniki i żandar- 
meiji i policji. Wojsko austriackie powoli zaczęło się co
fać ku Tarnobrzegowi. Znać było, że Rosjanie ustępują.

Dnia l.XI. w uroczystość Wszystkich Świętych nie 
palono jak zwykle świec na cmentarzu, natomiast jasna 
łuna oświecała okolice, bo wojska austriackie ustępując, 
zapaliły most zbudowany na Wiśle.

Od dnia l.XI. do 3.XI. słychać było silną kanonadę 
za Sandomierzem. 3.XI. po południu, od godziny 1.30 do 
4.30 po południu, z Pieprzowych Gór, ponad kościół



w Trześni strzelali Rosjanie szrapnelami w stronę Sokol
nik i błonia trześniowskiego. Od strzałów zapaliła się jedna 
chałupa w Sokolnikach. W jednym domu zabił szrapnel 
krowę i skaleczył chłopa. W innym domu zdarł połowę 
dachu i wiele jeszcze innych szkód poczynił.

Wojska austriackie ustąpiły z naszej wioski. (...) 
Trudno co kupić. Inwentarz żywy i martwy plebański za
bierają za cenę 1363 koron. Stosunki aprowizacyjne się 
poprawiają. Życie dosyć tanie. Naród prowadzi handel 
z żołnierzami rosyjskimi, którzy kradnąze swoich maga
zynów: mąkę, jagły, konserwy itd.

Na drugi dzień, 4.XI. rano ujrzeliśmy już po polach, 
kręcące się patrole kozackie i piechotę rosyjską. Dokąd 
to jeszcze potrwa i jaki będzie koniec ? Korzystając z wol
niejszego czasu, gdy większe masy wojsk rosyjskich ustą
piły, poszedłem odwiedzić najbliżej mieszkających kapła
nów, by im i sobie dodać otuchy. Wszędzie zastałem sto
doły i spichrze próżne, wyrażanie obawy, że niedługo usta
nie Najświętsza Ofiara, bo wino zrabowano, a chleb znisz
czono. Wioski okoliczne poniszczone, płoty popalone, 
wiele domów spalonych, mnóstwo koni zdechłych na po
lach i w rowach przydrożnych, zgniły fetor i zarazę sze
rzy naród przestraszony, bo mu wydzierają resztki zacho
wanego ziarna i kartofli.

Ani co jeść, ani czem palić, a tu zima nadchodzi na
dziei żadnej nie ma, by się to prędko skończyło. Artykuły 
żywności poszły w górę i trudno je dostać. Za 1 kg nafty 
płaci się 45 kopiejek, cukier 1 rubel za kg., mąki trudno 
dostać. Niestety, pod względem materialnym wojna ruinę 
niesie, ale pod względem moralnym okropne stosunki. 
Przede wszystkim gwałty kobiet przez wojska obydwu 
stron, a potem rozwydrzenie i rozluźnienie obyczajów.

To co na własne oczy widziałem podaję:
1/ Grabież, całe tłumy narodu ciągną zaraz po wpadnię

ciu Kozaków i rozbijają sklepy, przede wszystkim 
żydowskie w Tarnobrzegu, Nadbrzeziu i wsiach oko
licznych, a potem wpadają do domów, z których miesz
kańcy uciekli i rozbijają mieszkania, strychy i piwni
ce, zabierając stamtąd co pod rękę wpadło - obrazy, 
meble, pościel, ubrania, naczynia itd.

2/ Nieuczciwość, objawiająca się w tem przede wszyst- 
kiem, że jeden drugiego pokazuje żołnierzom i poucza, 
gdzie on ma skryte artykuły żywności - siano, karto
fle, by w ten sposób się pomścić za dawne urazy, bądź 
też dogodzić swej łajdackiej zazdrości.

3/ Dzikość, brak miłości; koło trupów i pokaleczonych 
chodzi się jakby około jakiej padliny, ludzie też z lada 
jakiego powodu mordują się drągami, motykami, bo 
już u nich nie ma sądu księdza, tylko czas wojenny 
rządzi.

4/ Niesprawiedliwość, każdy prawie dłużnik nie poczu
wa się do obowiązku oddania, natomiast myśli jedy

nie nad tem, jakby jak najwięcej ukraść, schować, przy- 
czem chce udawać sprawiedliwego.

Widać teraz dopiero, jaka ta wiara katolicka nie wsią
kła w duszę ludzka, ale pokostem jest tylko, bo czyż po
ganie coś innego i gorszego czynią ?!

22.III.1915. Przemyśl upadł...
Od 15.IV. 15. daje się zauważyć trwoga między Rosjana
mi. Zbierają się do odejścia. Słychać coraz bliżej armaty.
22. VI. Rosjanie palą mosty na Wiśle, Sanie, Łęgu i Trze- 
śniówce. Świata z dymu nie widać. Palą się lasy naokoło.
23. VI. Zjawiająsię austriaccy ułani - ścigają uchodzących 
Rosjan. Ci ostatni uciekają, zabierając po drodze co tyl
ko w ręce mogło wpaść - bydło, konie i tłumy ludzi. Ryk, 
rżenie, płacz - straszny dzień !
2.VI.1916. przyjeżdża na wik. x.Tadeusza Sebastyański 
1 OWIŁ 16. maluje się plebanię i stawia się stajnię - stajnię 
wykańcza się 10.IX.16.
15.IX.16. początek budowy stodoły. 15.VI. 17. wykończe
nie stodoły i ułożenie w plebanji podłogi parkietowej (...). 
5.XI.16. Ogłoszenie niepodległości Polski przez Prusy 
i Austrię.
8.VI. 17. Umiera x. Władysław Kochowski, Kanonik Ka
pituły przemyskiej, rodak trześniowski.
16.VI.17. Zabierają trzy dzwony na cele wojenne, Jó
zefa, Kacpra i z Trzema Królami. Żal wielki w parafii. 
Dzwony tłuką na wieży młotami na kawałki. Od przy
bycia wojsk austriackich różne rekwizycje nie ustają. 
Zboże, ziemniaki, pasza zarekwirowana jeszcze na 
polu. Ludziom wydziela się po 200 gramów mąki na 
dzień i głowę. Bydłu starszemu 7 kg paszy na dzień, 
młodszemu po 3 kg paszy. Drożyzna okropnie rośnie 
np. 1 kg mydła przed wojną , najlepszego 72 halerze, 
obecnie mydło złe 1 kg - 50 koron. Za cetnar mąki 
pszennej cichaczem musi się płacić do 800 koron. Skóra 
przed wojną 6-8 hal. za deko, obecnie 1,80 kor. za deko. 
Do czego to dojdzie ? Ludzie mrą z głodu setkami, 
dzieci marnieją i giną, a te co żyją, dziczeją. Obyczaje 
cofnęły się do wieków barbarzyńskich. Rozpusta, zło
dziejstwo, bezwstyd, bezkarność, chciwość, zatwar
działość serca na nędzę ludzką, zdzierstwo to grzechy 
dzisiejsze.
W marcu 1917 r. wybuchła w Rosji rewolucja. Car obalo
ny (...). Drożyzna artykułów koniecznych rośnie - 1 metr 
materji lichej na koszule przed wojną 80 halerzy, dzisiaj 
kosztuje 30 razy tyle, tj. 24 korony, buty przed wojną 16 
koron, dzisiaj 250 koron.

Rok 1918. Rewolucjoniści rosyjscy (Żydzi, Trocki 
- Lenin) zaczynają układy pokojowe z Austrią i Niem
cami. W Rosji rozprzężenie stosunków. Wojsko nie chce 
słuchać, opuszcza front. Niemcy korzystają z sytuacji 
w Rosji. Układy w Brześciu Litewskim toczą się na pod
stawie haseł "bez odszkodowań, bez aneksji". W trakcie



układów Niemcy i Austria pokazują całą perfidię. Dzie
wiątego lutego zawierają pokój, po wieczne czasy ha
niebny dla Niemiec i Austrii, gdyż oba te państwa wbrew 
ogłoszeniu niepodległości Polski, wbrew hasłom "bez 
aneksji", wbrew oświadczeniom, że każdy naród ma sta
nowić o sobie samym, odrywają od Polski ziemię chełm
ską i Podlasie i dają nowo przez nich uznanej Ukrainie. 
Naród polski silnie protestuje przez wiece, żałobę naro
dową, protesty u mocarstw itd.

Dla potomnych robi się tu uwagę:
Choćby zdawali się Austriacy i Niemcy najbardziej 
grzeczni i układni, to pamiętaj Polaku, że to są Twoje 
odwieczne wrogi, które mają słodycz na języku, a chy- 
trość w sercu i zatruty nóż w rękawie.

13.11. Znowu przychodzą dwa Batiary i spisują 
piszczałki organowe, bo rządowi austriackiemu trzeba 

cyny do naboi. Dotychczas już zarekwirowali: dzwo
ny, moździerze kuchenne, naczynia niklowe, klamki 
mosiężne, pozdzierali z kościołów dachy miedziane, 
pytają się o lichtarze. Obecnie już drą piszczałki z or
ganów. Prawdziwe "vac vietis" gorsze niż za barbarzyń
skich czasów. Daje się nam we znaki w XX-tym prze- 
cywilizowanym wieku.

Moralność, poczucie honoru, jakaś miłość bliźnie
go, poszanowanie cudzej własności - zaginęły.

Dzięki Niemcom - Żydzi tylko wyszli na panów. Z ich 
bożnic rządy ani jednego świecznika nie biorą. Żaden Żyd 
nie idzie na front bojowy, bo od tego są katolicy.

Dnia 1.XI. 1918 nadchodzą wieści wesołe dla Pol
ski. Oto Austria, Niemcy i Rosja ostatecznie, zupełnie 
rozbite. Wojska ich uciekają z frontu. Powstają gnębione 
narody. Tworzą się nowe państwa. Powstaje Polska".

STANISŁAW SZLĘZAK

DROGA DO "BRACTWA KAWALERÓW 
WAWELSKIEGO DZWONU SPIŻOWEGO"

Mecenas monografii Tarnobrzega, prezes PW "Ka
rabela" w Tarnobrzegu Józef Bednarczyk, trafił na łamy 
arystokratycznego kwartalnika "PRESTIŻ", wydawane
go w Krakowie przez Ośrodek Pracy Twórczej VIP przy 
ul. św. Marka 34.

W wywiadzie przeprowadzonym przez Teresę Gi- 
nalską Józef Bednarczyk powiedział, m.in: "W branży 
ochroniarskiej zdobycie nowych kontrahentów przekłada 
się bezpośrednio na tworzenie nowych miejsc pracy, 
a ponieważ "Karabela" ciągle się rozwija i szuka nowych 
zleceniodawców, może się pochwalić także na tym polu. 
Firma posiada 30 oddziałów na terenie kraju w takich 
miastach jak: Radom, Kielce, Lublin, Rzeszów a także 
Kraków i Warszawa... O ile w 1997 r. zatrudnialiśmy tyl
ko 141 pracowników, to obecnie nasza załoga stanowi 
ponad 2 tys. osób a łącznie z pozostałymi firmami "grupy 
Karabela"- nawet ponad 2,5 tysiące"....

"Karabela" otwarta jest na szeroko pojętą kulturę, 
wspiera np. BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim; działal
ność charytatywną, organizuje kolonie dla ubogich dzie
ci w Domu Wczasowym w Rabce; wspiera regionalizm, 
dba o zdrowie załogi, poprzez Centrum Rehabilitacyjne, 
a nawet ma swój Pomnik Ochroniarza przy ul. Sokolej.

W czasopiśmie "PRESTIŻ" J. Bednarczyk prezen
tuje się obok postaci znanych z polityki jak: Donald Tusk, 
Zbigniew Religa, Włodzimierz Cimoszewicz czy Lon

gin Pastusiak. Już niedługo szef "Karabeli" trafi do Brac
twa Kawalerów Wawelskiego Dzwonu Spiżowego, któ
rego siedzibą jest Pałac w Paszkówce pod Krakowem. 
Gratulujemy!
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ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

KTOKOLWIEK BĘDZIESZ 
NADWIŚLAŃSKICH STRONACH.

W

Jeśli się znajdziesz w nadwiślańskich stronach 
By po wędrówce hen, z krain dalekich 
Zobaczyć drzewa w gościnnych pokłonach, 
Jak zachęcają do snu Twe powieki...

Więc gdy strudzone przymkniesz swoje oczy. 
Które niejedno w świecie już widziały
To ta kraina urok swój roztoczy 
Co jest niewielki, ale i wspaniały...

■■'f? ' 1
Nad Wisłą samą, kędy tu San zmierza, 
Dumny gród Piastów pewnie cię zaprosi: 
We wszystkie mury królów Sandomierza 
Będziesz chcial wchodzić i do serca wnosić.

Opodal dalej, przy krakowskim szjaku 
Odnajdziesz klasztor na dziejów winnicy.

Uf- ; Zobaczysz dumę pradawnych Polalą^yf^
Wieże cysterskiej, słąwnej Koprzywnicy...

’ ' '> z - y Ł . .

A naprzeciwko - tużza Wisły wstęgą 
Zobaczysz zamek, co chlubą Dzikowa, 
Którego znakiem hetmańska potęga, 
Co był ci domem grafów wprost z Tarnowa...

A dalej nieco okalała sława 
Zamek Wawelem małym nazywany, 
Co kiedyś kunsztem wznosiła Wieniawa, 
A który szczęściem do dziś zachowany.

s ‘

dy się zbudzisz, dziś tak utrudzony 
Wiedz, że możemy pokazać ci więcej.
Gość w naszycft progach - niczym Bóg chwalony: 

1 nint cały, a na dłoni - serce...
* s**' . ■
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