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Od wielu miesięcy jesteśmy niemal codziennie bombardowani bulwersujący

mi informacjami. Można byłoby to zwalić na samą istotę mediów, które nie lubią 
podawać wiadomości, że pies pogryzł człowieka (bo to naturalne), ale gdy człowiek 
pokąsa psa to i owszem - jest to "news" na pierwszą stronę każdej gazety. Nasz 
niepokój budzi jednak coś innego: żyjemy w państwie, gdzie co dnia szuka się 
wszelkiej maści agentów (zwłaszcza tam gdzie ich nie ma), zakłada podsłuchy, 
dziwnym zbiegiem okoliczności upublicznia się dokumenty (mimo obowiązującej 
klauzuli tajności), do których ujawnienia nikt się nie przyznaje, obsadza wszyst

kie ważne stanowiska ludźmi z jedynie słusznego klucza partyjnego, bez względu 
na ich rzeczywiste kompetencje i umiejętności, przed kamerami telewizyjnymi 
aresztuje się znanych lekarzy itd. Na dodatek - mamy swoisty "deszcz”pieniędzy z 
Unii Europejskiej, ale coraz więcej Polaków (które to już pokolenie ?) "wyjeżdża 
za chlebem", a blisko 50 % społeczeństwa żyje w biedzie. Mamy przy tym nieod

parte wrażenie, że tzw. klasa polityczna (lepiej chyba byłoby powiedzieć grupa bez 
jakiejkolwiek klasy) zamiast ustanawiać dobre prawo niemal bawi się państwem 
na koszt podatników. Przez całe pokolenia wmawiano nam, że los Polaków to 
zasługa nie tyle ich samych, ile tego, co Norman Daoies nazwał "Bożym igrzy

skiem": fatalnego położenia geopolitycznego, zaborów, dwóch wojen światowych 
i blisko półwiecza komunizmu. Tymczasem opublikowane niedawno ekspertyzy 
Banku Światowego nie pozostawiają w tej mierze najmniejszych złudzeń: niemal 
jedynym warunkiem ekonomicznego powodzenia kraju i dostatku jego obywateli 
jest DOBRE PRAWO. Losy Polski, od chwili odzyskania niepodległości świadczą



DZIKOVIA
aż nadto dobitnie, że zasada ta jest prawdziwa. Niestety, mamy wrażenie, że od 
czasu tzw. sejmu kontraktowego, parlament każdej następnej kadencji jest coraz 
gorszy, a uchwalane całe tomy (i tony) ustaw potęgują prawny chaos. Dziś każda 
niemal sprawa może być rozmaicie interpretowana, choć nie jest to winą różnych 
prawników, ale sprzecznych często przepisów, z licznymi kruczkami prawnymi. 
Tymczasem zamiast prawo naprawiać (lub tworzyć nowe dużo lepsze) dzielni 
posłowie zajmują się wszystkim, co społeczeństwo ocenia jako tematy zastępcze: 
lustracja, aborcja, itd... Nie ma co wspominać głupawych wystąpień, czy wręcz 
"występów" rozmaitych posłów i senatorów.

Paradoksalnie, wzorem dla sejmowych zgrywusów, może być lokalny samo

rząd, który powoli, acz systematycznie zaczyna odrzucać polityczne ansę i uprze

dzenia, odkrywając coraz częściej, że o jakiejś konkretnej sprawie nie mogą decy

dować racje ani tych z prawa ani tych z lewa, ale wyłącznie racje merytoryczne, 
wychodzące naprzeciw społecznym potrzebom i aspiracjom. Zasada ta obowiązuje 
(i daje coraz lepsze rezultaty !) w wielu miejscach w Polsce, np. w Gdyni, Krako

wie, Wrocławiu, czy maleńkich Niepołomicach, do których powoli dołącza (przyj

mując odpowiednie proporcje !) także i nasz Tarnobrzeg. I o to chodzi !!!

Byłoby więc dobrze, gdyby ta pozytywna "choroba" dotknęła większość lokal

nych społeczności, bo może dzięki takiej oddolnej fali znajdzie się ona wreszcie 
także i tam, gdzie być powinna od dawna: na ulicy Wiejskiej w Warszawie.



ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

STRATEGIA ROZWOJU TARNOBRZEGA

W natłoku różnych informacji i wydarzeń, 
o jakich dowiadujemy się niemal każdego dnia, 
mało kto z nas zapamiętał, czy wręcz zauważył, 
że Rada Miasta przyjęła do realizacji niezwykle 
ważny dokument, dzięki któremu w najbliższych 
latach Tarnobrzeg zmieni się nie do poznania. 
Prezydenci miasta odrzucili - i słusznie ! - po
przednią strategię, opracowaną bodaj dziesięć lat 
temu, która była właściwie opisem stanu istnie
jącego i zbiorem banałów, tudzież tzw. pobożnych 
życzeń. Tym razem do opracowania zaangażowa
no nie tylko urzędników, ale naprawdę szerokie, 
reprezentatywne grono wielu instytucji, organi
zacji, firm i osób prywatnych, mających na co 
dzień istotny wpływ na to, jak funkcjonuje nasze 
miasto, czym dysponuje i jak żyjąjego mieszkań
cy. Patronat władz wraz ze wspomnianymi ludź
mi dał w efekcie bardzo dobre opracowanie, któ
re przyniesie oczekiwane zmiany.

Nie odkryję przysłowiowej Ameryki stwier
dzeniem, że po to by można było osiągnąć jakiś 
ważny cel, najpierw należy go sobie wyznaczyć, 
opisać, określić co chce się zyskać, a wreszcie - 
jak podejmowane zamierzenie zrealizować. Opra
cowanie, jakie niedawno powstało, jest takim 
określeniem celów do realizacji. Jego podstawową 
wartością jest to, że pracowali nad nim ludzie, 
którzy doskonale znają się na określonych dzie
dzinach z racji wyuczonego i wykonywanego za
wodu i wieloletnich doświadczeń. Takie walory 
strategii sprawiają, że jest ona zbudowana 
w oparciu o realne podstawy i jednocześnie real
ne potrzeby Tarnobrzega i jego mieszkańców. Po
ważnym atutem jest też i to, że opracowanie i za
twierdzenie strategii zbiegło się w czasie z możli
wością korzystania z funduszy europejskich. Ta 
okoliczność powoduje, że - jak można przypusz
czać - założenia przygotowanych planów nie będą 
zbiorem samych oczekiwań.

Jaki więc będzie Tarnobrzeg za 7 - 10 lat ? 
Jeśli wszystko ułoży się pomyślnie, będzie to 
przede wszystkim miasto o zróżnicowanej struk
turze społeczno-gospodarczej. Dość jednostronna 

struktura (najpierw miasto oparte niemal wy
łącznie o przemysł siarkowy, a w ostatnich la
tach o urzędy, banki i szkoły), zostanie stopnio
wo zastąpiona znacznie bogatszą paletą. Na te
renach poprzemysłowych powstanie park techno
logiczny, gdzie ma szansę rozwinąć się nowocze
sny przemysł, oparty na najnowszych technolo
giach. Istotnym czynnikiem jest tu dobre uzbro
jenie terenu i duży potencjał ludzki (inteligencja 
techniczna). Być może pojawi się tutaj w nieco 
dalszej perspektywie możliwość wykorzystania 
ogromnych doświadczeń potężnego nie tak daw
no przemysłu siarkowego.

Jak się wydaje - elementem, jaki będzie mieć 
coraz większy wpływ na życie naszego miasta 
będzie szeroko rozumiana turystyka, dotychczas 
w Tarnobrzegu traktowana po macoszemu i tak 
samo się mu odpłacająca. Radykalna zmiana 
w tej mierze nastąpi za sprawą zalewu (jeziora) 
machowskiego, powstałego w ostatnich latach 
w miejscu wyrobiska kopalni "Machów". Zagospo
darowanie jego otoczenia, poprzez zbudowanie 
szeregu dróg dojazdowych, ośrodków wypoczyn
kowych i sportowych itp., pozwoli nie tylko na 
atrakcyjny wypoczynek Tarnobrzeżan, ale przy
ciągnie wielu turystów spoza naszego regionu. 
Innym, niezwykle ważnym elementem stanowią
cym o atrakcyjności naszego miasta będzie odre
staurowany zamek w Dzikowie, w którym - po 
wielu latach tułaczki - znajdą się na powrót cen
ne zbiory Tarnowskich. Tego rodzaju obiekty 
cieszą się na całym świecie ogromnym zaintere
sowaniem - nie inaczej będzie też w przypadku 
Dzikowa. Dodatkowo do zespołu zamkowego 
przyciągać będą inne atrakcje, jak np. ośrodek 
odnowy biologicznej, czy tereny rekreacyjno - 
sportowe, jakie powstaną w sąsiedztwie przyzam- 
kowego parku.

Sporym walorem Tarnobrzega są rozległe 
tereny, na których powstaną nowe osiedla, co cie
kawe - nie tylko dla obecnych Tarnobrzeżan, ale 
także dla... obecnych mieszkańców Sandomierza ! 
Jak się okazuje - nasz dostojny sąsiad zza Wisły, 



właściwie nie posiada żadnych terenów nadają
cych się pod budownictwo mieszkaniowe. Tarno
brzeg przeznaczając na taki cel nadwiślańskie 
pola w Wielowsi, niewątpliwie przyciągnie zza 
rzeki tych, którzy chcą mieć nowe domy czy 
mieszkania, tylko nie mają gdzie ich wznosić.

Jeśli wspomniane osiedla zaczną powstawać 
na przeznaczonych w strategii terenach, w nie
dalekiej przyszłości zapełni się przestrzeń pomię
dzy obydwoma miastami, automatycznie zbliża
jąc je do siebie.

W omawianej strategii przewidziano wiele 
innych rozwiązań i propozycji - unowocześnieniu 
ulegnie dotychczasowa infrastruktura miejska. 
To wszystko spowoduje nie tylko podwyższenie 
standardu życia mieszkańców, ale przyciągnie do 
nas zapewne wielu ludzi spoza Tarnobrzega i re
gionu, wpływając tym samym na ożywienie go
spodarcze. Będziemy z uwagą i nadzieją obserwo
wać zachodzące zmiany. Poważny początek - 
w postaci opracowania i przyjęcia wspomnianej 
strategii - został już zrobiony. Pora na następne !
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NOWA AGLOMERACJA ?

Kilka tygodni temu lokalna prasa, ukazują
ca się na terenie województw podkarpackiego 
i świętokrzyskiego, poinformowała swoich czytel
ników o niezwykle ciekawej inicjatywie ordyna
riusza sandomierskiego, Andrzeja Dzięgi. Ksiądz 
biskup - znakomity duszpasterz, a zarazem inte
lektualista, jeden z najciekawszych hierarchów 
polskiego Episkopatu młodego pokolenia, zapro
ponował utworzenie w najbliższych latach nowej, 
aglomeracji, której podstawą byłyby trzy naj
większe miasta naszego regionu - Sandomierz, 
Stalowa Wola i Tarnobrzeg. Prawdę powiedziaw
szy, ta idea nie jest pomysłem całkiem nowym, 
gdyż już za czasów województwa tarnobrzeskie

go pojawił się taki pomysł, choć nie był on do koń
ca sprecyzowany.

Trzeba przypomnieć, że ta część Polski od 
zarania czasów piastowskich, była jednością ad
ministracyjną i co ważniejsze - kulturową. Za
pewne z tego powodu wyodrębniono już w tam
tych odległych czasach odrębne księstwo sando
mierskie, które wraz z ziemią krakowską stano
wiło w okresie rozbicia dzielnicowego Polski 
część senioralną. Potem, gdy Władysław Łokie
tek zjednoczył na nowo Królestwo Polskie, aż do 
likwidacji Rzeczypospolitej szlacheckiej w 1795 
roku, funkcjonowało województwo sandomier
skie wymiennie zwane też "ziemią sando-



mierską". Należy dodać, że było to jedno z naj
bardziej znaczących gospodarczo i politycznie 
województw dawnej Polski. Trwałość owej histo
rycznej ziemi sandomierskiej rozbiły rozbiory. 
Wyznaczona na Wiśle granica okazała się trwal
sza niż same zabory - do dziś poczucie łączności 
mieszkańców miejscowości położonych po obu 
stronach rzeki jest tylko iluzoryczne. "Zółtobrzu- 
chy" i "Parasole", mimo iż są Polakami, mimo iż 
okres rozbiorów minął blisko sto lat temu, od
bierają się wzajemnie niemal jak obce nacje.

Bierze się to oczywiście stąd, że ziemie, ja
kie zajęła carska Rosja, dostały się w zakres od
działywania państwa o filozofii bizantyjskiej, 
wschodniej, podczas gdy Galicja, poprzez przyna
leżność do Austrowęgier, nadal znajdowała się 
w kręgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Dlate
go widoczną do dziś pozostałością po tej sytuacji 
jest choćby wygląd... wiejskich, przydomowych 
ogródków. Gdy po galicyjskiej stronie są one wy
pielęgnowane i cieszą oczy zarówno właścicieli, 
jak i przechodniów oglądających je zza ażurowe
go ogrodzenia, to po przeciwnej stronie Wisły go
spodarstwa otoczone są wysokim, nieprzeniknio
nym dla oczu płotem, a za nim panuje najczęściej 
nieopisany bałagan... Nie jest to, naturalnie, ja
kakolwiek złośliwość, ale stwierdzenie faktu.

Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie 
światowej paradoksalnie utrwaliło zaborcze po
działy, bowiem granice województw wyznaczone 
zarówno po I, jak i po II wojnie światowej, znów 
"oparły się" na Wiśle. Królowa naszych rzek na
dal dzieli więc Polskę nie tylko na połowę, ale - 
nolens wolens - powiela zaborcze podziały. Próbą 
ich przełamania była niewątpliwie reforma admi
nistracyjna wprowadzona w 1975 roku. Dotych
czasowych 17 dużych województw zastąpiło 49 
mniejszych, w tym i tarnobrzeskie, które swoim 
obszarem połączyło "kawałki" rzeszowszczyzny 
(dawna Galicja), lubelszczyzny i kielecczyzny 
(dawna Kongresówka). Trzeba przyznać, że przy 
wszystkich swoich plusach i minusach ta zmiana 
dawała szansę na swoiste przełamanie zabor
czych podziałów i integrację oddalonych mental
nie (bo przecież nie geograficznie) różnych rejo
nów Polski. I jeśli owa zmiana, dokonana za cza
sów Gierka, nie dała tego rodzaju rezultatów, to 
stało się to jedynie za sprawą braku odpowiednio 
dużych środków inwestycyjnych, porównywal
nych (lub może nawet większych) do tych, jakie 
kieruje i będzie kierować do Polski Unia Europej

ska. Próba integracji naszej części Polski, jaką 
było województwo tarnobrzeskie, miała ogromne 
szanse powodzenia. Przy stosunkowo niewielkiej 
liczbie mieszkańców było ono bowiem prawdziwą 
potęgą gospodarczą. Tutaj funkcjonowały zakła
dy wydobywczo - chemiczne tworzące Tarnobrze
skie Zagłębie Siarkowe (Piaseczno, Machów, Je
ziorko, Grzybów), elektrownia w Połańcu, huta 
Stalowa Wola, cementownia Ożarów, huta szkła 
w Sandomierzu, zakłady metalowe w Nisku 
i Nowej Dębie, oraz dziesiątki, dziesiątki innych 
dużych i mniejszych przedsiębiorstw. Niestety, 
ówczesny system gospodarczy nie pozwalał na 
kierowanie gigantycznych zysków na potrzeby 
i inwestycje lokalne, gdyż wypracowane środki 
kierowane być musiały do stolicy, gdzie "łaska
wie" dzielono je wg klucza - większy (np. War
szawa) dostaje najwięcej, a mniejszy (np. Tarno
brzeg) jakiś ułamek, nawet jeśli wypracował 
o wiele, wiele więcej.

Mimo to, w latach 80-tych rozważano kilka 
projektów, które w jakiś sposób mogły przyczynić 
się do prawdziwej integracji terenów wchodzą
cych w skład województwa tarnobrzeskiego. Wo
bec ówczesnej codziennej dużej migracji ludzi do 
pracy (np. do samego tylko "Siarkopolu" pracow
nicy dojeżdżali ze... 109 miejscowości!) planowa
no budowę mostu drogowego na Wiśle, który miał 
połączyć bezpośrednio Tarnobrzeg i Koprzywnicę 
(a de facto tereny leżące po obu stronach rzeki), 
zakładano też budowę drugiego mostu w Sando
mierzu. Tarnobrzeg i Sandomierz miała połączyć 
linia tramwajowa (czy raczej rodzaj szybkiej ko
lei miejskiej); mówiło się też o jej rozszerzeniu na 
cały "trójkąt Tarnobrzeg - Sandomierz - Stalowa 
Wola. Niezależnie od tego, te trzy miasta miała 
połączyć droga dwupasmowa (podobna do Wisło
strady łączącej Tarnobrzeg z KiZPS "Siarkopol" 
w Machowie). Gdyby te zamiary udało się wów
czas zrealizować, zapewne dzisiejszy obraz tej 
części Polski byłby inny, stwarzając ogromne 
możliwości na przyciągnięcie tutaj poważnych 
inwestorów. Tak się jednak nie stało - po części 
zawiniły ówczesne układy polityczno - ekonomicz
ne, zabrakło też czasu, a zapewne także i deter
minacji i wyobraźni ludzi decydujących o losach 
województwa.

Wspomniana inicjatywa księdza biskupa 
Dzięgi jest zapewne podyktowana względami 
duszpasterskimi (zaledwie kilkanaście lat temu 
papież Jan Paweł II erygował diecezję sando-



Stalowa Wola

mierską), ale należy w niej też upatrywać aspek
tu społecznego. Integracja trzech sąsiadujących 
z sobą miast - jeśli w ogóle jest możliwa - to za
pewne zadanie dla kilku pokoleń na wiele lat. 
Wielu ludziom pomysł ten może dziś wydawać się 
niedorzecznym choćby z uwagi na różnice men
talne dzielące Tarnobrzeżan, Sandomierzan i Sta- 
lowowolan, problemy każdego z trzech miast - są
siadów, wreszcie odmienne tradycje i potrzeby. 
Ale już teraz zaczynają pojawiać się problemy jed
nych, które mogą pomóc rozwiązać ci drudzy (np. 
Sandomierzowi brak terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe, więc już teraz Tarnobrzeg przygo
towuje takowe w Wielowsi). Stalowej Woli - przy 
całym jej rozmachu - brak autentycznego, wyra

zistego centrum organizującego miasto, może 
więc - korzystając choćby z doświadczeń dwóch 
sąsiadów zrewaloryzować piękny, choć strasznie 
zaniedbany Rozwadów itd.

Wielkie, zdawałoby się - nierealne zamierze
nia i plany wymagają odwagi i determinacji. 
"Kropla drąży kamień", więc podobnym rezulta
tem może okazać się jakakolwiek, nawet zupeł
nie fantastyczna idea. Można dyskutować czy 
pomysł ks. biskupa Dzięgi ma sens, czy to wła
śnie jest potrzebne trzem sąsiadom leżącym w wi
dłach Wisły i Sanu. Ale cała historia dowodzi, że 
nawet "nieuczesane" z pozoru myśli odwracały 
nieraz bieg różnych spraw, ofiarując w końcu lu
dziom to, co najważniejsze: dobro.
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DRUGI TOM

Dokładnie dwadzieścia lat temu Edward Antoń- 
czyk, ówczesny prezes Towarzystwa Przyjaciół Tar
nobrzega, wystąpił z inicjatywą stworzenia zespołu 
naukowców, który opracowałby materiały do wyda
nia monografii naszego miasta. Dużymi krokami 
zbliżał się jubileusz 400-lecia wydania aktu lokacyj
nego Tarnobrzega przez króla Zygmunta III Wazę (w 
1993 roku). Z tej okazji TPT wydało piękny medal, 
wybity przez Mennicę Państwową - monografia mia
ła być kolejnym, ważnym elementem obchodów 
wspomnianego jubileuszu. Niebawem Towarzystwo 
zawarło w tej sprawie stosowną umowę z ówczesnym 
prezydentem miasta; stworzenie zespołu badawczo- 
autorskiego powierzono znanemu historykowi, wie
loletniemu rektorowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Krakowie, prof. dr Feliksowi Kirykowi. Spod jego 
ręki (czy raczej zespołów, którym przewodził) wyszło 
ponad 70 monografii polskich miast, zarówno tych 
znaczących, o imponującej nieraz historii i bogatych 
tradycjach, jak i tych mniejszych, o lokalnym tylko 
znaczeniu. Znany ze swej energii i pasji twórczej re
daktor naukowy naszej monografii zabrał się 
z zapałem do powierzonej mu pracy, więc wydawa
ło się, że książka poświęcona dziejom Tarnobrzega 
rzeczywiście trafi do czytelników w roku 1993. Jak 
wiemy, tak się niestety nie stało, bowiem na czas 
nie powstał najważniejszy z rozdziałów poświęcony 
początkom miasta. Okazało się bowiem, że mimo 
usilnych poszukiwań, nie udało się odnaleźć zbyt 
wielu dokumentów z XVI-XVII wieku odnoszących 
się do Tarnobrzega, a te na które natrafiono, były 
lakoniczne i trudne do interpretacji. Na dodatek, 
kiedy wspomniany rozdział był już prawie gotowy, 
jego autor miał sporo różnych kłopotów osobistych 
i nie udało się dopracować artykułu do książki 
w ostatecznej wersji.

W międzyczasie doszło w naszym kraju do 
wielkich przemian politycznych i sprawa wydania 
monografii zeszła na dalszy plan. Złożone w formie 
maszynopisów artykuły trafiły do powstałego w tym 
czasie Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega, 
gdzie korzystało z nich wielu uczniów i studentów, 
a także ci, którzy opracowywali wybrane zagadnie-
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nia z historii miasta. O monografii zrobiło się cicho, 
choć co jakiś czas ktoś przypominał o konieczności 
jej wydania.

Tarnobrzeskie Muzeum, prowadzące od po
czątku swojego istnienia niezwykle aktywną dzia
łalność wydawniczą postanowiło gruntownie przej
rzeć teksty przygotowane przez naukowców z Kra
kowa, Rzeszowa i Lublina. Okazało się to koniecz
ne ze względu na pewne błędy rzeczowe i meryto
ryczne oraz... nienajlepszą polszczyznę w jakiej zo
stały napisane poszczególne rozdziały. Zachowując 
indywidualny styl każdego z autorów poszczegól
nych rozdziałów, należało w miarę możliwości ujed
nolicić językowo wszystkie artykuły, pozbyć się swo
istego, pseudonaukowego "slangu", a tym samym 
zrobić wszystko, by książka była nie tylko popraw
na metodologicznie i merytorycznie, ale by - o czym 
często się zapomina - była też możliwa do przeczy
tania, zarówno przez "zawodowca", jak i tzw. prze
ciętnego czytelnika. Oprócz tego należało wszystkie 
teksty "wklepać" w komputer (ponad 1700 stron 
maszynopisu !), sprawdzić i ujednolicić przypisy, do
brać materiał ilustracyjny, opracować indeksy. Tak
że, na różnych etapach pracy nad przygotowaniem 
monografii do druku, konieczne było dokonanie nie
zliczonych wprost korekt, by uniknąć tak denerwu
jących potem błędów drukarskich, tzw. literówek, 
itd. Ktoś, kto nigdy nie przygotowywał podobnej 
książki do wydania nie ma pojęcia, jak ogromna (i 
niewdzięczna !) praca została wykonana, by wresz
cie monografia Tarnobrzega mogła ujrzeć, przysło
wiowe, światło dzienne.

Niezależnie od opisanych prac, trzeba było 
jeszcze "zorganizować" pieniądze potrzebne do 
wydania książki i poszukać dobrej drukarni, 
która spełniłaby oczekiwania i zachowała stan
dardy wymagane przy wydawaniu tego rodzaju 
publikacji.

Po blisko dwóch latach prac redakcyjnych, 
w końcu lipca 2005 roku książka, obejmująca dzie
je Tarnobrzega od jego początków do końca istnie
nia II Rzeczypospolitej, opuściła wreszcie progi 
słynnej Drukarni Wydawniczej im. W. L. Anczyca 



w Krakowie. Mimo, iż była ponoć oczekiwana (tak 
wydawało się po naprawdę licznych głosach pły
nących z różnych środowisk), mimo, iż została 
opracowana pod każdym względem niezwykle sta
rannie i solidnie, mimo pięknej formy edytorskiej, 
mimo uroczystego spotkania promocyjnego w Miej
skiej Bibliotece Publicznej, jej pojawienie się 
w Tarnobrzegu przeszło właściwie bez echa. 
W każdym mieście (obojętne - małym czy dużym) 
wydanie jego monografii jest wydarzeniem, które
mu poświęca się wiele uwagi w mediach, prowa
dzi dyskusje itp., tylko nie w... Tarnobrzegu ! 
Dziwne to zjawisko, zapewne świadczące o tym, 
jaki jest rzeczywisty stan tarnobrzeskiej inteligen
cji, mediów, tzw. kręgów opiniotwórczych itd....

Podczas wspomnianego spotkania promocyjne
go, pod adresem autorów i wydawców dzieła padło 
kilkakrotnie pytanie o to, kiedy ukaże się tom II 
monografii , obejmujący czasy po roku 1939. Trud
no było wtedy odpowiedzieć na to pytanie, bo mate
riały do kolejnego tomu nie były kompletne, a na 
dodatek należało wykonać podobną pracę, jak 
w przypadku tomu pierwszego. Były też pewne wąt
pliwości czy wobec takiego "przyjęcia" tomu pierw
szego warto opracowywać i wydawać następny. 
Ostatecznie opracowujący wydaną już publikację 
doszli do wniosku, że niezależnie od reakcji środo
wiska czy też jej braku, należy przygotować tom 
drugi, choćby po to, by nie zmarnować powstałych 
wcześniej artykułów. Rozdziały już napisane podda
no więc podobnej "obróbce" jak było to w przypad

ku wcześniejszego tomu, przepracowany został 
przez jednego z autorów (czy raczej napisany od 
nowa) artykuł poświęcony II wojnie światowej 
i okupacji hitlerowskiej, powstały nowe rozdziały 
opisujące życie religijne, kulturalne i sportowe 
w Tarnobrzegu w II połowie XX wieku, a także ka
lendarium wielkiego przełomu 1980-1981 roku. 
Skompletowane w ten sposób materiały pokazują 
obraz Tarnobrzega na przestrzeni 60 lat, mniej wię
cej w okresie 1939-1999 (ta ostatnia data jest nieco 
umowna, gdyż nie wszystkie rozdziały opisują mia
sto do tegoż roku).

Z całą pewnością jednak, mimo odmiennego 
charakteru od poprzedniego tomu, ten drugi będzie 
interesujący zwłaszcza ze względu na swoją specy
fikę związaną z powstaniem i rozwojem przemysłu 
siarkowego, głównego "motoru" napędowego Tarno
brzega w II połowie minionego stulecia. Dla wielu 
czytelników interesujące będą zapewne rozdziały 
poświęcone II wojnie światowej i ruchowi oporu, 
a także politycznym dziejom naszego miasta od 
końca wojny do powstania województwa tarnobrze
skiego. Zapewne wiele osób zainteresuje się tym 
właśnie tomem również i dlatego, że były one świad
kami niektórych opisywanych w nim wydarzeń 
i procesów historycznych. Prace redakcyjne II tomu 
monografii Tarnobrzega weszły już w bardzo za
awansowane stadium, choć nie oznacza to, że książ
ka pojawi się lada dzień. Na ten moment trzeba bę
dzie trochę poczekać, ale z całą pewnością nastąpi 
on jeszcze w tym roku.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

WĘDRUJĄC PO DZIKOWSKIM ZAMKU...
cz. I.

Przygotowywany od dłuższego czasu remont 
zamku w Dzikowie, który rozpocznie się w połowie 
bieżącego roku, ma przede wszystkim - jak pisali
śmy już wielokrotnie na łamach "Dzikovii" - przy
wrócić, tej wielowiekowej budowli, dobry stan tech
niczny oraz wydobyć i wyeksponować wszystkie jej 
walory architektoniczno-historyczne, jednym sło
wem - pozwolić na odzyskanie rezydencji hrabiów 
Tarnowskich blasku, jakim jaśniała przed rokiem 
1927. Zarówno pożar zamku, jaki strawił go przed 
80 laty, rozproszenie po II wojnie światowej zgro

madzonych tu kiedyś zbiorów, a także funkcjonowa
nie przez przeszło 60 lat szkoły rolniczej w zabyt
kowych murach sprawiły, że ten niezwykle cenny 
obiekt wymaga szczególnego postępowania. Solid
nie przeprowadzone badania i ekspertyzy zamko
wych murów, opracowanie optymalnej koncepcji za
gospodarowania poszczególnych wnętrz, poparte za
stosowaniem do prac remontowych najlepszych 
technologii i materiałów, pozwolą na doprowadze
nie zamku do oczekiwanego stanu. Taki właśnie za
mek zostanie urządzony w oparciu o to, jak wyglą-
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dał przed 100 (i więcej) laty, a także wiedzę o pol
skich zamkach, wydarzeniach i ludziach związa
nych choćby przelotnie z Dzikowem, wreszcie o oca
lałe fragmenty dawnej kolekcji dzikowskiej i eks
ponaty, jakie pozyskamy z innych muzeów.

Dokładne odtworzenie zamkowych wnętrz 
z czasów, gdy mieszkali w nim Tarnowscy z różnych 
powodów nie jest możliwe. Pożar, jaki strawił rezy
dencję 80 lat temu, zniszczył bardzo wiele mebli, 
dzieł sztuki i innych cennych elementów jej wypo
sażenia (to, co nawet uratowano to tylko część tego, 
co tu było). Po owym tragicznym wydarzeniu zamek 
odbudowano, ale w nieco innym układzie i innym 
architektonicznie stylu. Wnętrza po odbudowie ni
gdy już nie wróciły do dawnego kształtu i w więk
szości nawiązywały do konstruktywizmu i moder
nizmu z lat trzydziestych, znanego nam choćby ze 
scenerii polskich filmów międzywojennych.

Czy jednak te okohczności oznaczają że odno
wiony zamek będzie pozbawiony swojego historycz
nego klimatu ? Ależ skąd, wręcz przeciwnie !!! 
Część zamkowych sal wróci do kształtu i wyglądu, 
jaki znamy z fotografii wykonanych u progu XX 
wieku (na długo przed pamiętnym pożarem). Inna 
grupa będzie bardzo zbliżona do stanu historyczne
go, choć w odnowionym zamku zobaczymy i takie 
komnaty, których nigdy wcześniej tutaj nie było. 
Z uwagi na eksponowane w nich zbiory i ich wy
mowę będą one miały jednak solidne uzasadnie
nie, W niniejszym cyklu chcę je przybliżyć czytają
cym "Dzikovię", by uchylić przysłowiowego rąbka ta
jemnicy, a jednocześnie podziałać trochę na wyobraź
nię. Wybór i kolejność przedstawianych komnat 
będą przypadkowe, a ponieważ niejako wskazówką 
będzie okładka kolejnych numerów naszego pisma, 
więc zaczynam od POKOJU HOLENDERSKIEGO.

Pokój ten znajdzie się w grupie pięciu wnętrz 
zlokalizowanych w narożniku północno-zachod
nim piętra. W XVIII - XX wieku był tu zawsze 
apartament pań Tarnowskich (tuż nad aparta
mentem panów zamku, który mieścił się w tym 
samym miejscu rezydencji, tyle że na parterze). 
Teraz, wobec niemożności zrekonstruowania 
apartamentu damskiego, znajdą się tutaj dzieła 
sztuki, jakie były - obok biblioteki i archiwum - 
istotną częścią kolekcji dzikowskiej. Główna część 
ocalałych do naszych czasów dzieł sztuki, zgroma
dzonych przez Walerię i Jana Feliksa Tarnow
skich, zostanie umieszczona w trzech sąsiadują
cych ze sobą wnętrzach w północnym trakcie pię
tra. Będą to wspomniany już Pokój Holenderski 

(z obrazami mistrzów holenderskich i flamandz
kich z XVII i XVIII wieku), POKÓJ WŁOSKI (tu
taj znajdą się obrazy artystów włoskich z czasów 
renesansu i baroku) a także GABINET MINIA
TUR. Ten ostatni pojawi się w tym samym miej
scu, w którym urządziła go Waleria Tarnowska, 
tuż po przebudowie zamku na rezydencję - mu
zeum, tj. około 1835 roku. Przy ścianie wschod
niej Gabinetu staną specjalne szafy zaprojekto
wane kiedyś dla eksponowania w nich miniatur. 
Ponieważ wspomniane szafy spłonęły w 1927 
roku, teraz będą one odtworzone na podstawie 
dawnych fotografii. Wiadomo, że połowa zbioru 
miniatur przechowywana jest w krakowskim 
Muzeum Narodowym (i te wrócą do Dzikowa), ale 
druga połowa zbioru od wielu lat zdobi Muzeum 
Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii, gdzie trafi
ły z daru hr. Artura Tarnowskiego. By uzupełnić 
wyposażenie odtwarzanego Gabinetu Miniatur 
będzie on uzupełniony o zbiory numizmatyczne - 
monety i medale, jakie zgromadziło tarnobrzeskie 
Muzeum w ciągu XV lat swojej działalności.

Swoistym uzupełnieniem Gabinetu Minia
tur będzie sąsiadujący z nim SALON ROMAN
TYCZNY, swoim klimatem nawiązujący do cza
sów twórców kolekcji dzikowskiej. Znajdą się tu 
pamiątki nie tylko po właścicielach zamku, ale 
i bohaterach narodowych - księciu Józefie Ponia
towskim i pułkowniku Marcinie Tarnowskim, 
uczestniku insurekcji kościuszkowskiej, a także 
powstańcu styczniowym Juliuszu Tarnowskim. 
Tutaj też zostanie wyeksponowany fortepian 
i inne pamiątki po pianiście, kompozytorze i po
ecie Władysławie Tarnowskim, uczniu i przyja
cielu Franciszka Liszta. Opisywane komnaty po
przedzi POKÓJ HERBOWY. Będzie można tu
taj obejrzeć drzewa genealogiczne Tarnowskich 
z XVII i XVIII wieku, różne wersje ich "znaku 
firmowego" - herbu Leliwa, a także ich portre
ty z okresu staropolskiego.

Wszystkie wymienione pomieszczenia otrzy
mają stosowną do charakteru ekspozycji kolorysty
kę ścian, na podłodze pojawi się tzw. parkiet taflo- 
wy z dwóch - trzech gatunków drewna, odtworzony 
na podstawie fotografii wykonanych przed pożarem 
zamku. Oczywiście, w opisywanych pomieszcze
niach (podobnie jak w przypadku innych wnętrz 
parteru i piętra) znajdą się też odpowiednie meble, 
dzięki czemu zwiedzający zamek oglądać będą nie 
tyle typowe muzeum, co historyczną rezydencję jed
nego z najbardziej zasłużonych polskich rodów.
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OSTATNI SARMATA

W ostatnią Wigilię odszedł od nas prof. Ta
deusz Chrzanowski, najwybitniejszy polski histo
ryk sztuki. Urodzony w Krakowie, wychowywał 
się pod Hrubieszowem, w majątku swoich rodzi
ców, zamożnych ziemian. Tam, w typowo polskim 
dworze, poznał smak staropolskiego życia, jaki 
znamy dziś już tylko z kart literatury. Zapewne 
właśnie z okresu dzieciństwa wyniósł głębokie 
przywiązanie do wszystkiego, co było kwinte
sencją polskości w najlepszym wydaniu. Mimo, że 
powojenna Polska nie tolerowała ludzi z jego śro
dowiska rodzinnego, Profesor nie godząc się na 
nowe porządki, umiał jednak wznieść się ponad 
swój bunt i niezgodę na rzeczywistość PRL-u i - 
zająć się najlepszą z możliwych pracą organiczną 
- dokumentowaniem zabytków przeszłości - tych 
najwyższej rangi i tych całkiem pośledniej miary. 
Nie było to jednak zadaniem łatwym i to co naj
mniej z kilku powodów.

Przede wszystkim historia sztuki jest 
młodą dyscypliną nauki i gdy Tadeusz Chrza
nowski wyruszał na "podbój" Polski nie miał 
możliwości zaznajomienia się z wcześniejszymi 
w tej mierze doświadczeniami swoich poprzed
ników, gdyż ich po prostu... nie było. Na doda
tek, po II wojnie światowej, nasza Ojczyzna zna
lazła się w zupełnie nowych granicach: tak zna
komite dla kultury polskiej tereny kresów, 
z Wilnem i Lwowem na czele, zostały włączone 
do ZSRR, a nam przypadły tzw. ziemie odzyska
ne, które w większości, kiedyś były związane 
z Polską ale trudno też zaprzeczyć, że teraz, po 
roku 1945 były cokolwiek obce...

W odniesieniu do tej części Polski inwenta
ryzacja zabytków sztuki była pracą absolutnie 
pionierską. Wreszcie, w powojennej rzeczywisto
ści, takich badaczy jak Chrzanowski, spotykały 
problemy całkiem przyziemnej natury: kiepskie 
drogi, fatalne połączenia kolejowe, spartańskie 
warunki pracy. Do każdej miejscowości - przy 
braku komunikacji publicznej - docierało się cza
sem samochodem czy motocyklem, częściej rowe
rem, czy wręcz piechotą... Trzeba było przy tym

Prof. Tadeusz Chrzanowski

wielkiej systematyczności, ba - samozaparcia, by 
dotrzeć do każdej wsi, w kolejno opracowywa
nym powiecie. W każdej, nawet najmniejszej 
zdawałoby się "dziurze", można było przecież 
spotkać jeśli nie dwór, chałupę, kościółek czy 
karczmę, to przynajmniej kapliczkę, przydrożny 
krzyż czy inny ślad po naszych bliższych i odle
glejszych przodkach. Inwentaryzatorzy - pionie
rzy oglądali, badali, fotografowali i opisywali 
każdy napotkany ślad naszej przeszłości, co zna
lazło potem odzwierciedlenie nie tylko w karto
tekach Instytutu Sztuki PAN, ale też w postaci 
regularnie wydawanego Katalogu Zabytków 
Sztuki w Polsce.

Niewiele krajów na świecie może poszczycić 
się taką serią wydawniczą która dziś liczy chyba 
ponad 200 tomów ! Trudno w to uwierzyć, ale bo



daj 60% tej serii to dzieło Profesora Chrzanow
skiego i jego przyjaciela, także już nieżyjącego 
Mariana Korneckiego.

Do tego niezwykłego dorobku dodać należy 
wiele innych, cennych publikacji, często ujęć mo
nograficznych, jak np. monumentalna "Sztuka' 
Ziemi Krakowskiej" czy "Ołtarz Mariacki Wita 
Stwosza".

Tadeusz Chrzanowski był też cenionym, 
choć mało znanym szerzej literatem, członkiem 
PEN-Clubu i innych stowarzyszeń pisarskich. 
Był też świetnym tłumaczem literatury niemiec
kiej i włoskiej. Przede wszystkim jednak fanta
stycznym gawędziarzem, szczególnym miłośni
kiem staropolszczyzny. Przez wielu był uważa
ny za "wzór" Polaka, nic więc dziwnego, że gdy 
np. Wisława Szymborska odbierała w Sztokhol
mie literacką Nagrodę Nobla, a prezydent Alek
sander Kwaśniewski wybierał się z wizytą do 
Watykanu do papieża Jana Pawła II, to właśnie 
Jego zapraszano do oficjalnego orszaku, nie tyl
ko jako wybitnego uczonego, ale wręcz "modelo
wy okaz" naszej nacji.

Z Profesorem Chrzanowskim zetknąłem 
się podczas studiów. Kiedy w ramach ich pro
gramu odbywałem praktykę w Przemyślu 
i Krasiczynie, Profesor Chrzanowski był opie
kunem naszej grupy. I właśnie wtedy zaprzyjaź
niliśmy się na gruncie sympatii do staropolsz
czyzny. Kiedy od czasu do czasu prowadziliśmy 
między sobą korespondencję, pisaliśmy do sie
bie "po staropolsku", co obydwu nas ogromnie 
bawiło i pewnie sprawiało niejaką satysfakcję, 
bo któż dziś tak pisze listy ?

Potem, gdy zacząłem już własne życie zawo
dowe, od czasu do czasu miałem z Nim kontakt, 
najczęściej zapraszając Go do wzięcia udziału 
w jakiejś organizowanej przez mnie imprezie. 
Wielką satysfakcję sprawiła mi opinia Profesora 
w pełni akceptująca moją koncepcję utworzenia 
Muzeum Kultury Staropolskiej na zamku w Wi
śniczu, a także recenzja mojej pracy doktorskiej.

Kiedy w 1993 roku z okazji 400-lecia Tar
nobrzega organizowaliśmy sesję naukową po
święconą kulturze epoki Wazów, Profesor napi
sał do mnie list, iście w swoim (naszym), sar
mackim stylu:

"Drogi Książę, dzięki za zaproszenie. Wpisa
łem je do kalendarzyka pod datą 3 października. 
Nie wiem jeszcze, jak najlepiej do Waszego zna
komitego grodu przybyć, ale się dowiem, albo 

może Pan mnie poinstruuje. Oczywiście, nic na
ukowego nie powiem, bo już wszystko lub prawie, 
powiedziałem lub napisałem, ale chętnie pobała- 
gulę co nieco o tych naszych Wazonikach i kultu
rze ich epoki". W tych kilku zdaniach jest cały 
"Chrzan": dowcipny, elegancki, elokwentny, 
a przede wszystkim ogromnie życzliwy wobec lu
dzi, którzy chcieli korzystać z Jego niezwykłej, 
przeogromnej wiedzy oraz pięknej polszczyzny, 
którą władał jak niewielu już dzisiaj Polaków.

Ogromny dorobek naukowy Profesora, nie
zrównane znawstwo staropolszczyzny i wszelkich 
odmian sztuki, a zwłaszcza ornamentyki i sym
boliki, w powiązaniu z lekkością, dowcipem, 
i ogromną życzliwością do ludzi, zapadły w pa
mięć wszystkim, którzy mieli okazję Go poznać. 
Dla mnie Profesor Tadeusz Chrzanowski był nie 
tylko najwybitniejszym polskim historykiem 
sztuki, ale i uosobieniem wszystkiego, co najlep
sze w naszej narodowej tradycji. Z wielkim żalem 
wypada skonstatować, że w Wigilię arcypolskich 
świąt Bożego Narodzenia odszedł od nas ostatni 
z Sarmatów...

Jedno z dzieł prof. Chrzanowskiego
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

EUROPEJCZYK - KRÓL DZIKOWIAN

W bieżącym roku przypada 330 rocznica 
urodzin Stanisława Leszczyńskiego, postaci bli
skiej nam z uwagi na fakt, iż właśnie w obronie 
tego monarchy w listopadzie 1734 roku w klasz
torze 00.Dominikanów w Tarnobrzegu została 
zawiązana Konfederacja Generalna zwana Dzi
kowską. 0 tym, najmniej chyba Polakom zna
nym królu Polski, który dwukrotnie zasiadał na 
tronie i dwukrotnie musiał go opuścić, wielo
krotnie pisaliśmy na łamach "Dzikovii" przy róż
nych okazjach.

Niepowodzenia w rodzinnym kraju, król Sta
nisław powetował sobie w dalekiej Lotaryngii, 
gdzie został władcą za sprawą międzynarodowych 
układów oraz wstawiennictwa swojego zięcia, 
króla Francji Ludwika XV. Los, mimo pozorów 
sprzyjania, postawił Leszczyńskiemu zadania 
zdawałoby się, niewykonalne. Oto Lotaryngia, 
kraina leżąca na pograniczu Niemiec i Francji 
niedawno przeszła pod berło Ludwika XV, kosz
tem ogromnych zniszczeń, jakie zadała jej nie
dawna wojna. Lotaryńczycy szczerze nienawidzi
li więc Francuzów, traktując ich jak okupantów 
(bo takimi w istocie byli). Narzucenie im, jako 
władcy, obcego zupełnie Polaka, potraktowali 
jako jedną z wielu szykan francuskich. Sądzili, że 
ten niemłody już człowiek (w chwili obejmowania 
księstwa Lotaryngii i Baru Leszczyński miał już 
blisko 60 lat !), w dodatku tak naprawdę nie po
siadający jako władca zbyt wielu dobrych do
świadczeń, będzie jedynie posłusznym wyko
nawcą poleceń wersalskiej kamaryli. Jak się jed
nak okazało - i Ludwik XV i nowi poddani Stani
sława byli w wielkim błędzie. W ciągu zaledwie 
kilku lat mądrą, rozważną polityką finansową 
i gospodarczą Leszczyński wpłynął nie tylko na 
szybką odbudowę zniszczonego wojną i kontrybu
cjami francuskimi Księstwa, ale skierował je na 
drogę zauważalnego przez wszystkich rozwoju. 
Król Stanisław, któremu dotąd przychodziło jedy
nie walczyć o utrzymanie krótkotrwałych okre
sów panowania, zaznawać goryczy, upokorzeń, 
ucieczek i niedostatków, teraz zaczął wykazywać

swoje rzeczywiste umiejętności i talenty, wynie
sione jeszcze z rodzinnej Wielkopolski. Z biegiem 
lat, zaskarbiając sobie zaufanie, a potem także 
i miłość Lotaryńczyków, sam usilnie pracował 
nad podniesieniem własnego autorytetu. Przebu
dował więc znakomicie dwa najważniejsze ośrod
ki kraju - Nancy i Luneville, wznosząc tam nie 
tylko wspaniałe pałace otoczone pysznymi ogro
dami (które w znacznej mierze współprojekto- 
wał, a które dziś są zaliczane do najwspanial
szych osiągnięć architektonicznych europejskiego 
baroku), ale też powołał do życia szereg ważnych 
instytucji publicznych takich jak szkoły, szpitale, 
sierocińce, wreszcie wyższe uczelnie - Akademię 
Nauk i Akademię Wojskową. Król, niezwykle 
przystępny i miły dla swoich poddanych (co było 
całkowicie obce królom francuskim i nie tylko !), 
stworzył system zapomogowy dla ubogich, fundo
wał stypendia dla zdolnej a biednej młodzieży,



Król Stanisław powołuje kanclerza Lotaryngii

otaczał opieką i mecenatem wielu znakomitych 
uczonych, którzy - na czele z Wolterem - chętnie 
gościli u księcia Lotaryngii i Baru.

Stanisław Leszczyński okazał się nie tylko 
hojnym mecenasem dla nauki i kultury - on sam 
współtworzył wiele projektów. Był też zdolnym 
poetą - w tym względzie dokonał rzeczy niezwy
kłej, bowiem przetłumaczył tekst Pisma Święte
go na język polski i napisał go pięknym wier
szem 13-zgłoskowym ! Król nie zapomniał tez 
nigdy o swojej Ojczyźnie, w której - mimo dwu
krotnego powołania na tron - nie dane mu było 
panować. Na bieżąco śledził wydarzenia nad 
Wisłą, fundował stypendia dla młodych Polaków 
(aż połowa miejsc w Akademii Wojskowej była 
zagwarantowana dla jego rodaków), w miarę 
możliwości wspierał finansowo tych, którym nie 
powiodło się w życiu, pisał rozprawy i traktaty 
polityczne, w których przedstawiał własne my
śli i koncepcje naprawy Rzeczypospolitej. To 
spod jego ręki (lub przynajmniej inspiracji) wy
szedł słynny "Głos wolny wolność ubezpieczają
cy" - swoista "konstytucja" polskiego Oświecenia 

politycznego... Przez trzydzieści lat spędzonych 
w Lotaryngii Stanisław Leszczyński dokonał swo
istego cudu, przekształcając ją w przysłowiową 
"krainę mlekiem i miodem płynącą", zyskał po
dziw innych władców europejskich, miłość 
i szacunek poddanych. Ten ze wszech miar nie
zwykły przybysz znad Wisły (czy raczej Warty !) 
udowodnił na długo przed E.Gierkiem, że "Polak 
potrafi". Ale najważniejszym i najpiękniejszym 
określeniem dobrego króla Stanisława, księcia 
Lotaryngii i Baru, był przydomek jakim ochrzcili 
go Lotaryńczycy - "Filozof dobroczynny". Łatwo 
więc zrozumieć, dlaczego w najmniejszej choćby 
mieścinie w Lotaryngii znajduje się choćby uli
ca, plac lub pomnik króla Stanisława, dlaczego 
w słynnej kuchni francuskiej znawcy wyliczają 
ponad 200 potraw "a la roi Stanislaus"...

Piękna, szlachetna postać króla Stanisława 
Leszczyńskiego, w obronie którego zawiązano 
w Dzikowie Konfederację Generalną, wydaje się 
dziś pewnego rodzaju symbolem dla czasu, jaki 
nadchodzi - miejsca Polski i Polaków w zjedno
czonej Europie.



MICHAŁ MARCZAK

WSPOMNIENIA
(fragmenty)

ZAMKOWE ŻYCIE
Zaproszono mnie po raz pierwszy na obiad 

i odtąd miałem się stale na każdy posiłek w zamku 
zjawiać. Byłem w kłopocie jak się ubrać aż obsługu
jący mnie służący Władysław Międlewicz uspokoił 
mnie, że w południe wszyscy zasiadają w stroju 
dziennym, aż dopiero na wieczór przebierają się 
w smokingi. Dużo nerwów kosztował mnie mój 
pierwszy występ i wdzięczny byłem hrabinie, że od
niosła się do mnie z całą uprzejmością. Młodego nie- 
obytego przybysza posadzono na szarym końcu 
obok dzieci, młodych hrabianek. Obiad był wytwor
ny i bardzo obfity, podawano wódki, wino, piwo. 
Nim potrawę do ust wziąłem obserwowałem jak to 
inni robią by nie zdradzić się swoim nieobyciem.

Pan domu zjawiał się do stołu na co dzień na 
samym końcu, gdy już wszyscy siedzieli i jedli. Tłu
maczono go nawałem prac administracyjnych i kon
ferencjami z oficjalistami. Hrabia przelotnie cało
wał w czoło swe dzieci, innym podawał rękę. Po
wstawał rumor i zamieszanie. Jako człowiek próż
ny, lubiący zwracać na siebie uwagę i odbierać hoł
dy, czynił tak rozmyślnie. Jego rozmowa przy stole 
nie należała do przyjemnych, bo albo milczał, albo 
poruszał tylko sprawy gospodarcze, administracyj
ne, pytaniami tego rodzaju zadręczał przy jedzeniu 
podwładnych. Po ostatniej potrawie lokaj przynosił 
mu do stołu angielską płukankę z barwnego szkła 
i z niej płukał głośno usta, wypluwając do odpo
wiedniej szklanki. Wszyscy inni także otrzymywali 
płukanki ale tylko do obmycia końców palców. Ary
stokratyczny ten zwyczaj, w niewielu tylko wielkich 
domach polskich stosowany, wcale mnie nie za
chwycał, owszem brzydził. Najnieznośniejsze było 
jednak czekanie na hrabiego, gdy przez służącego 
dał znać, że "wraz" się na obiad zjawi. Wtedy na 
pewno zjawiał się po upływie pół godziny i każda 
potrawa, choćby najlepsza, traciła na smaku, gdy 
wystygła. Dotyczyło to przede wszystkim ziemnia
ków, te zaś w porze cieplejszej jadano codziennie 
z kwaśnym mlekiem na kolację jako pierwszą po
trawę, której hrabia był chorobliwym amatorem. Po 
kolacji długo pozostawałem w wielkiej sali, już to

na pogwarce z młodzieżą i nauczycielkami, już to 
na grach. W porze jesiennej i zimowej najpopular
niejszą zabawą było układanie puzzli, na pomiesz
czenie których był przeznaczony dół jednej z szaf 
bibliotecznych. Zabawiano się też w tenis pokojowy, 
posługując się rakietkami i piórkowymi piłkami.

Po obiedzie i kolacji przechodziło się do Wielkiej 
Sali, piętrowej wielkości, w której wzdłuż ścian bie
gły wspaniałe dębowe szafy, kilkumetrowej wysoko
ści, przeznaczone na pomieszczenie zbiorów biblio
tecznych. W ścianie od strony jadalni był piaskowco
wy kominek na wzór wawelskiego, koło niego kana
py ze stolikiem w środku i tu starsi pik czarną kawę i 
likiery, zaś inni siadali przy innych stołach. Pod 
oknami stał piękny wenecki stół z czarnego dębu 
z wielkimi japońskimi wazonami. Przy jednym ze 
stołów, naprzeciw i opodal kominka, zasiadały na
uczycielki, guwernerzy, bona i pomniejsi goście, tu 
również i ja najchętniej siadałem. (...) Pod ścianami, 
względnie pod szafami bibliotecznymi, po obu stro
nach drzwi prowadzących na korytarz, a więc wyj
ściowych, znajdowały się dwa stoły, na jednym z nich 
leżały pisma periodyczne w kilku językach, na dru
gim przybory do gier pokojowych. Przy ścianie prze
ciwległej kominkowi stała wspaniała szafa wenecka, 
oszklona, w której mieściły się pamiątki rodzinne: 
karabela, buława i rząd na konia po hetmanie Tar-
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nowskim, u dołu kilka mniej cennych karabeli, luk, 
parę strzelb skałkowych itp. Wspaniale wyglądała 
owa sala w oświetleniu elektrycznym, bo u góry, 
wśród gzymsu pod sufitem padało z ukrytych żaró
wek światło na sufit i pośrednio oświetlało całą salę. 
Dodać należy, ze posadzkę pokrywał olbrzymi perski 
dywan wielometrowych rozmiarów, nadto od podłogi 
niemal po sufit wyrastała z drewnianego wazonu 
wspaniała palma. Dla mnie, który nigdy dotąd po
dobnych wspaniałości nie widział, wszystko to bu
dziło zachwyt i przez dłuższy czas onieśmielało.

Starsi goście oraz "swoi" przed obiadem i ko
lacją zbierak się zwykle w wielkiej sak albo w salo
nie matki hrabiego, sędziwej matrony, Janowej Tar
nowskiej, wdowie po marszałku sejmu gahcyjskie- 
go, z domu hrabianki Zamoyskiej, otaczanej po
wszechnym szacunkiem. Uroczyście wprowadzano 
ją do wielkiej sak i stąd do jadalni. Przed owym sa
lonem i przed wielką salą ciągnął się pokój bilardo
wy, w którym młodsi przed obiadem zabawiak się 
grą w bilard, do czego wkrótce i mnie wciągnięto. 
Okazałem się jednak słabym bilardzistą gdyż ni
gdy nie udało mi się zrobić więcej nad 10 karambo- 
li. Bałem się rozedrzeć sukno.

W tym pokoju stały dwie szafy z czarnego dębu 
mieszczące starą porcelanę i szkło stołowe z XVII 
i XVIII wieku, z herbami i ciekawymi napisami. 
Przy przyglądaniu się zawartości owych szaf naj
chętniej spędzałem czas oczekiwania na posiłek.

Wspomniany salon hrabiny - marszałkowej, 
zwykle nazywanej "panią hrabiną starszą", był 
wspaniale ozdobiony. Najładniejsze meble robiły go 
wygodnym i przyjemnym, zdobiły go najcenniejsze 
obrazy, dość wymienić Van Dycka. Za tym salonem 
była gustowna sypialnia staruszki z obrazem "Chry
stus dźwigający krzyż" (ponoć Tycjana), dalej pokój 
z garderobą oraz szafami mieszczącymi archiwum 
rodzinne i majątkowe; z garderoby wychodziło okno 
do kaphcy. Do salonu hrabiny Janowej bardzo rzad
ko wchodziłem, nie chciałem "pchać się" i spoufalać, 
chyba że mnie specjalnie zaproszono. (...)

Codziennie po południu całe towarzystwo zam
kowe odbywało spacer końmi w obrębie kilku kilome
trów. Hrabia, będąc świetnym jeźdźcem, ze starszy
mi z młodzieży jechał na czele, obok niego jechała na 
swej klaczy "Tymian" córka Rózia, dalej koniuszy Al
fred Freyer, jeden lub dwóch masztalerzy (zwykle bra
cia Janek i Franek Sudułowie), młodzi Siemieńscy, 
reszta zaś powozami, bryczkami, linijką "vis a vis" 
itp. Żal mi było, że w tych przejażdżkach nie brałem 
udziału, lecz zdawałem sobie sprawę, że nie dla rozry

wek przebywam w Dzikowie. Hrabia dbał o to, by jego 
synowie uprawiali jazdę konną toteż codziennie ćwi
czył ich w tym sporcie wspomniany koniuszy 
w ujeżdżalni krytej lub na małym torze w parku koło 
kuchni lub przed budynkiem Zarządu dóbr. (...)

Wzdłuż wałów wiślanych były urządzone prze
szkody wyścigowe i w czasie owych przejażdżek 
jeźdźcy ćwiczyli się w braniu owych przeszkód.

W SZPONACH DRUGIEGO NAŁOGU
Po przeniesieniu się z hotelu do oficyn i zaczę

ciu pracy bibliotecznej stykać się mogłem z sekre
tarzem hrabiego Despinoix, jedynym człowiekiem 
spoza rodziny właściciela, którego tu znałem. On 
też roztoczył tu nade mną opiekę i zaczął mnie 
wciągać w znajomości z innymi ludźmi. Podówczas 
wydawał mi się życzliwym i sympatycznym czło
wiekiem, nie wiedziałem zaś, że to pijaczyna, czło
wiek słabej woli, niepewny i tchórz. Jego towarzy
stwo kierowało tylko do knajpy. Toteż skoro mi wy
płacono zwrot kosztów podróży i innych wydat
ków, a także pobory za połowę czerwca (dość, że 
zdobyłem upragnioną gotówkę) sekretarz za
ciągnął mnie po kolacji w zamku do restauracji Gi- 
żyńskiego koło klasztoru i przedstawił zbierające
mu się tam codziennie towarzystwu, wśród które
go prym wiódł były sędzia, podówczas adwokat 
w sprawach karnych, Stanisław Bochniewicz, 
chłopisko może dwumetrowe, gruby jak beczka, 
wierzący tylko w szklankę a spijający masowo pil- 
zner. Sam wypijał w wieczór z soboty na niedzielę 
beczułkę 25-litrową tego trunku. Siadał okrakiem 
na beczułce i pompował tylko do swojej szklanecz
ki, a towarzyszom kazał skądinąnd przynosić. 
Miał niesłychany dowcip rubaszny i ze słowem się 
nie liczył. Był popularny w szerokim promieniu 
i jako obrońca miał szczęście w sądzie. "Złodzieje 
to moi dobrodzieje" i utrzymywał, że "Pan Bóg 
łaskaw tylko na gałgany". Do kościoła chodził tyl
ko raz do roku - na rezurekcję, bezbożnikiem jed
nak nie był, lubo z najznaczniejszych księży potra
fił wulgarnie wyszydzać. Z żoną nie żył, bo ta na
zajutrz po ślubie go opuściła, gdy chciał wraz z nią 
zasiąść do stołu z nałożnicą z którą do swego ślubu 
żył. Z legalną żoną zdołał jednak mieć syna jedy
naka, którego u siebie wychowywał. Gdy żona 
wzięła z nim rozbrat, żył odtąd z ową utrzymanką 
co stanowiło publiczne zgorszenie.

Poznałem więc wówczas owego Bochniewicza, 
a poza nim paru innych towarzyszy pana Despinoix 
jak: Józefa Tychanowicza, z zawodu majstra budęw-
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lanego, będącego dworskim budowniczym, człowieka 
o niskim wykształceniu, samochwałę, a nadto Anto
niego Bielewicza, sekretarza Wydziału Powiatowego 
ze średnim wykształceniem, zdolnego ale intryganta 
i nie cieszącego się opinią czystych rąk.

Ów wieczór kosztował mnie dość sporo, bo mu- 
siałem rachunek "wpisowy" zapłacić. Któregoś dnia 
hrabia z żoną wyjechał do Krakowa, swobodny więc 
jego sekretarz wcześnie zaciągnął mnie do Giżyń- 
skiego, gdzie zwyczajnie przysiedliśmy się do wspo
mnianego kółka. Przy sąsiednim stoliku rozsiadło 
się kilku intehgentów Rusinów, bawiących w ja
kiejś sprawie w Tarnobrzegu i rozmawiających ze 
sobą po rusku w dość dosadny sposób. W miarę 
opróżnianych szklanek moich towarzyszy coraz 
bardziej zaczął razić język ruski i w dość dosadny 
sposób dawali temu wyraz. Zaczęła się zbierać bu
rza i z oczu tamtych poczęły latać błyskawice wście
kłych spojrzeń. Usiłowałem się wymknąć aby nie 
uczestniczyć w przewidywanej awanturze, lecz to
warzysze zatrzymali mnie siłą. Wreszcie rozwście
czeni Rusini rzucili się w kierunku naszego stolika 
ze szklanicami, flaszkami i stołkami i byhby podjęli 
bójkę, gdyby ich mężczyźni od innych stolików nie 
obezwładnili i perswazjami jakoś nie uspokoili. Z tą 
chwilą zaczęło się pojednanie, a zatem liczne kolej
ki wódek, do których mnie zmuszono. Gdy pijatyka 
przybrała anormalne rozmiary, zdołałem się sam je
den szczęśliwie wymknąć, ale po wyjściu na świeże 
powietrze doznałem zawrotu głowy i z przeraże
niem stwierdziłem, iż jestem niezwykle pijany. 
Szczęściem, że noc była ciemna, bo parę razy wy
wracając się po drodze, dowlokłem się jakoś niezau
ważony do swego mieszkania i rzuciłem do łóżka.

Ku zaniepokojeniu "hrabiny starszej" nazywa
nej przez dzieci "Bunią", nie byłem na kolacji i rano 
służący otrzymał polecenie sprawdzenia co się ze 
mną stało i czy jestem w pokoju. Lokaj Międlewicz 
zastał mnie śpiącego w kałuży wymiotów, z podbi
tym okiem i cały pokój w najwyższym nieładzie, 
sam był jednak na tyle lojalny, iż usprawiedliwił 
mnie na własną odpowiedzialność bólem głowy i zę
bów. Gdy się koło południa ocknąłem, byłem istot
nie chory, miałem przykry "katzenjamer". Przera
ziło mnie mocno podbite oko i z tym nie mogłem po
kazać się nikomu. Obwiązałem głowę i odpowiedni 
policzek ręcznikiem, by upozorować spuchnięcie 
twarzy i zakryć siniec pod okiem, i w tym stanie 
przyjąłem poczciwą "Bunię", gdy mnie chorego 
przybyła odwiedzić. Przez dwa dni nie pokazywa
łem się "Buni" i dopiero po powrocie hrabstwa usia

dłem przy stole, gdy już siność pod okiem zniknęła 
dzięki okładom. Poprzysiągłem sobie nie zadawać 
się odtąd z pijackim towarzystwem tarnobrzeskim 
i postanowienia tego istotnie dotrzymałem.

OKOLICE
Po zainstalowaniu się w oficynach, nim jesz

cze do mej pracy bibliotecznej przystąpiłem, (...) sta
rałem się poznać okohce Dzikowa. Najbliższej nie
dzieli zapytałem się przy czarnej kawie poobied
niej o najpiękniejszy punkt w niedalekiej odległo
ści. Zaczęto pod niebo wynosić lasy w Budzie (...). 
Ponieważ na popołudnie nie miałem żadnej rozryw
ki w programie, wypytałem się szczegółowo o kie
runek do owej Budy i sam się tam wybrałem. Odle
głość była dość znaczna (16 km). Wyszedłem o go
dzinie 14-tej i żwawo idąc za dwie godziny dotarłem 
na miejsce. Minąwszy tor kolejowy, koło stacji, 
przyjrzałem się dużej wsi - Mokrzyszowowi. Obej
rzałem też pretensjonalny pałac wśród ładnego par
ku, oraz - po lewej stronie - ogromnemu spichlerzo
wi sprzed stu lat. Mokrzyszów został niedawno na
byty przez hr Tarnowskich z rąk hr Scheffgotscha 
i na ten cel zostały sprzedane poważne dobra hrabi
ny - Mędrzechów w powiecie dąbrowskim oraz ob
raz Rembrandta "Lisowczyk", o co w swoim czasie 
prasa podniosła krzyk oburzenia. Pobudki owej 
sprzedaży były mi nieznane, wykryłem je kilka dni 
później i zgoła się nimi nie zachwyciłem, jednak 
sam fakt wykupienia wielkiej przestrzeni ziemi 
z rąk niemieckich był niewątpliwie chwalebny.

Następną wsią za Mokrzyszowem były Sta
le, jedna z największych w powiecie, licho zabu
dowana. (...) Między Mokrzyszowem a Stalami za 
uregulowaną rzeczką Trześniówką widziałem 
ogromną przestrzeń stanowiącą pastwisko gmin
ne, pokryte lichą trawą. Za Stalami od kapliczki 
polnej dzielił się gościniec biegnąc jedną odnogą 
w stronę Jeziorka, drugą do Budy, do której się 
skierowałem. Wszedłem w obręb olbrzymich la
sów, starych, wysokopiennych, złożonych głów
nie z sosny i dębu. Od tzw. krzyżowych mostów 
biegł równolegle z gościńcem głęboki rów napeł
niony rdzawą wodą i na nim w pewnych odstę
pach widziałem śluzy służące do podnoszenia sta
nu wody celem zalania rozległych łąk śródle
śnych. Od gościńca biegły w różnych kierunkach 
linie wycięte w lasach docierające i stanowiące 
wyborne drogi. Byłem pełen podziwu dla stanu 
gospodarki w dobrach, a moje zdumienie nie mia
ło granic, gdy ujrzałem stada saren pasących się 
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w pobliżu gościńca i nie pierzchających na mój 
widok, ale spokojnie się przyglądających. Wy
obrażałem sobie iż musi to być chyba zwierzy
niec i że ta zwierzyna jest oswojona.

Dotarłem w końcu do pałacyku myśhwskiego, 
opodal willi zamieszkałej przez dyrektora lasów 
Michała Gotwalda, po drugiej stronie znajdował się 
wielki tartak parowy i szereg domów administra
cyjnych oraz czworaków dla robotników i służby. 
Obszedłem budynek wokół, a natknąwszy się na 
jakąś kobietę, zapytałem czy nie zechciałaby mi 
sprzedać garnuszka kwaśnego mleka i kromki chle- 
ba z masłem, przy czym powiedziałem kto jestem 
i skąd się wziąłem. Zgodziła się i niebawem suto się 
posiliłem, gdyż byłem wygłodzony odbytą drogą 
i przeżytymi wrażeniami. Raźno pospieszałem z po
wrotem, by zdążyć na kolację w zamku podawaną 
o godzinie 19-tej. W drodze powrotnej w miejscu sa
ren ujrzałem cały szereg brodzących na łąkach bo
cianów, wśród nich dwa czarne, jakich jeszcze nie 
dotąd nie udało mi się nigdy zobaczyć. Na kolację 
zdążyłem i gdym opowiadał o swej pieszej wędrów
ce nie chciano mi wierzyć, bym w tak krótkim cza
sie mógł ją odbyć i w takiej formie do stołu się sta
wić, musiałem więc podać szereg szczegółów ze 
swej przechadzki. (...)

IMIENINY HRABIEGO
W stosownym miejscu zapomniałem wspo

mnieć o imieninach hrabiego przypadających na 
dzień 24 czerwca, bo hrabia na pierwszym miejscu 
nosił tradycyjne w jego rodzinie imię Jan, używał 
zaś drugiego imienia "Zdzisław" dla odróżnienia się 
od kilku żyjących współcześnie Janów Tarnow
skich. Dzień ten obchodzono w zamku bardzo uro
czyście. We wczesnych godzinach rannych ogrodnik 
Noszczyk dekorował pokój jadalny i wielkąsalę naj
piękniejszymi kwiatami z oranżerii i dla pań 
z rodziny przygotowywał bukiety do wręczenia so
lenizantowi. "Strzelec" obsługujący hrabiego dawał 
znać, że pan się obudził i będzie się ubierał, a wtedy 
członkowie rodziny przychodzili do sypialni dla zło
żenia życzeń.

Oprócz bukietów kwiatów nie było w zwyczaju 
wręczać upominków, bo to było zwyczajem gwiazd
ki wigilijnej.

Od pozostałych osób życzenia składał w połu
dnie pełnomocnik. Ponieważ nie chciałem zaliczać 
się do oficjahstów, do rodziny zaś nie należałem, 
przeto upatrzyłem stosowny moment, gdy hrabia 
ubrany spieszył na mszę świętą do kaplicy, by mu 

od siebie życzenia wyrazić. Bardzo mu się podoba
ło moje krótkie przemówienie zakończone łaciń
skimi cytatami z kronik Janka z Czarnkowa i Dłu
gosza, mieszczącymi pochwały dla średniowiecz
nych Leliwitów.

Mszę świętą odprawił o godzinie 9-tej w kapli
cy zamkowej przeor Dominikanów, o. Franciszek 
Rączkowski, przy czym wszyscy członkowie rodzi
ny przystąpili do Stołu Pańskiego. Po nabożeństwie 
obecni zasiedli do śniadania pod "wystawą", gdzie 
w ciepłych miesiącach roku stale podawano rodzi
nie i współstołownikom śniadania i podwieczorki. 
Zjawiały się wówczas zakonnice z wychowankami 
z kilku ochronek utrzymywanych przez hrabstwo 
dla wyrażenia życzeń w formie deklamacji, niekie
dy nawet ze śpiewami.

W południe, przed obiadem przygotowanym 
w wielkiej sali zebrali się wszyscy oficjaliści i w ich 
imieniu złożył życzenia generalny pełnomocnik dr 
Józef Kaden. Zjawił się również starosta i naczelni
cy powiatowych urzędów państwowych i samorzą
dowych, burmistrz i wójtowie ze wsi wchodzących 
w skład dóbr, proboszczowie, krewni z Chorzelowa 
i Staszowa, niektórzy właściciele sąsiadujących 
majątków, oraz inne osoby wyjątkowo zapraszane. 
Do obiadu nazywanego "śniadaniem" zasiadało 
około 80 - ciu osób. Podawano jak zwykle dzikow
skie trunki, tańsze gatunki wina z przekąskami, 
poczem szły dalsze normalne dania. Przyjęcie koń
czyła czarna kawa, cygara i papierosy. Hrabia wy
korzystywał sposobność zetknięcia się z osobami, 
których nie zawsze można było spotkać, by przy 
czarnej kawie niejedną sprawę omówić.

Przyjęcie dla przeciętnych gości skończyło się 
około 14.30 i ci odchodzili. W dwie godziny później 
podano pod "wystawą" podwieczorek, na który skła
dała się biała kawa, domowe pieczywo z masłem, 
poziomki i truskawki z cukrem i śmietaną po czym 
wyjeżdżano na spacer, na który mnie tym razem za
proszono. Przejażdżka odbywała się w dół Wisły, 
wzdłuż wałów, gdzie rozciągał się dość szeroki pas 
zarośnięty wikliną i stanowiący łąki o bardzo buj
nej trawie. Łąki te były właśnie skoszone na potrze
by folwarków i miły zapach siana silnie drażnił po
wonienie. Z zainteresowaniem śledziłem branie 
przez jeźdźców stale pobudowanych przeszkód kon
kursowych, w czym brah udział nie tylko panowie, 
ale również koniuszy i masztalerze. Cała ta kawal
kada koni wierzchowych i pojazdowych dosięgała 
Sielca - koło tak zwanej "kuchni królewskiej" skie
rowała się na gościniec i wróciła do domu.



Wkrótce po powrocie z przejażdżki odezwała 
się sygnaturka z kaplicy, wzywająca na wieczorne 
modlitwy. Na modlitwy te zbierały się wszystkie 
osoby przebywające w obrębie zabudowań zamko
wych, za wyjątkiem kucharza i jego pomocników. 
Przy zapalonych świecach na ołtarzu odmawiała je 
głośno pani domu, a w razie nieobecności, któraś 
z córek, w ostateczności hrabia. Na modlitwę skła
dała się litania loretańska, kilka modlitw tradycyj
nych w rodzinie Tarnowskich, Anioł Pański, koń
czył zaś ogólny śpiew jednej z pieśni kościelnych 
i wreszcie "Boże coś Polskę". Hrabina bardzo dbała, 
by na owe modlitwy w kaplicy uczęszczało jak naj
więcej osób, często więc dla zachęty rozdawała cu
kierki dzieciom przybywającym spoza obrębu zam
ku, co rzeczywiście dawało dobry wynik. Po wyj
ściu z kaplicy wszyscy skierowali swe kroki do 
apartamentów dla przebrania się w strój wieczoro
wy, który obowiązywał przy kolacji, zwłaszcza 

w razie bytności gości. Tego dnia odbył się galowy 
ze względu na uroczystość obiad, wystawny, wielo- 
daniowy. Clou obiadu stanowił ogromny tort poda
ny z kieliszkiem starego wina. Imieniny każdego 
z członków rodziny nie mogły się obejść bez podob
nego tortu, najczęściej migdałowego. W torcie dla 
młodszych osób kucharz zatykał świeczki w ilości 
odpowiadającej liczbie lat - przy podaniu na stół 
świeczki owe zapalano.

Był w zamku zwyczaj, że dla każdego nowona
rodzonego dziecka zakupywano butelkę węgrzyna, 
którego po kieliszku podawano w dniu imienin. Wi
nem tym pito toast weselny, po czem córka jako do
datek do wyprawy zabierała resztę wina, która 
jeszcze pozostała. Urodzinowe wino hrabiego było 
już w ciągu pięćdziesięciolecia wyczerpane, użyto 
więc obecnie innego, lecz może nawet starszego, 
nadto do czarnej kawy podano świetną w smaku 
i zapachu starkę dzikowską z roku 1886.

ANNA HANDEREK

CHWASTY NA JĘZYKU

W tym wypadku nie chodzi o tzw. łacinę 
kuchenną czy nie zawsze elegancki język 
uczniowski ale o zwyczajne słowa czy zwroty, 
które niewłaściwie użyte uporczywie, niczym 
perz, zakorzeniły się w naszym języku. Od kilku 
lat plagą wręcz stała dziwna maniera mówienia 
na pieniądze "pieniążki" a na grosze "grosiczki". 
Pieniążkiem można od biedy nazwać monetę 
o nikczemnym nominale, ale nawet o "wdowim 
groszu" nie mówi się grosik. Irytującym jest rów
nież nadużywanie słów "generalnie" i "dokład
nie". Wszystko teraz jest generalne. Generalnie 
się myśli, je, śpi, choruje, zdradza. Bardzo czę
sto bywa też, że osobnik pytany o najbłahsze nie
raz sprawy zawsze kończy je słowem "dokład
nie." Jak się pan/pani nazywa? Nowak, dokład
nie. Skąd państwo przyjechali? Z Wrocławia, do
kładnie. Cóż. Można to skwitować "jesteś pan/ 
pani ofiarą losu... generalnie i dokładnie". Na
gminnie spotykamy się z powiedzeniem "słuchaj 
się mamy, taty itd". Potocznym stało się szcze
gólnie w kręgach sądowo-policyjnych używanie 
słowa "wypity" na określenie pijanego. Przez 

kogo taki osobnik jest wypity ? Wampira ? 
W polskim języku istnieje wiele poprawnych gra
matycznie określeń tego stanu. Można być pija
nym, nietrzeźwym czy w stanie upojenia alkoho
lowego. Podobnie jest ze słowem ubrać. Słyszy 
się "ubierz ubranie, buty, sukienkę". W co je 
ubrać. Ubrać można choinkę, modelkę czy stół 
kwiatami. Ubranie i buty się wkłada. A co się 
dzieje z poczciwym tortem. Zmienił chyba ro
dzaj z męskiego (pardon, obecnie po reformie 
męsko-osobowy) na niemęsko osobowy. Gościnne 
panie domu zapraszają: chodź, upiekłam torta, 
zjadłabym torta. Przypominam, że tort jest ro
dzaju męskiego - ten tort - a więc upiekłam tort, 
zjadłabym kawałek tortu. Również z poczciwą 
pomarańczą wyczyniane są różne łamańce. To 
jest ta pomarańcza a nie ten pomarańcz, kupi
łam kilogram pomarańczy, dzielę się poma
rańczą a nie pomarańczem. Zastanawiające, co 
jest przyczyną takiego niechlujstwa językowego. 
Wydawało by się oczywistym, że uczeń kończący 
szkołę średnią winien zauważać różnice w poro
zumiewaniu się w języku polskim a mówieniem 
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"po polskiemu". To byle jakie posługiwanie się ję
zykiem ojczystym nie jest zresztą sprawą naj
nowszą. Już w latach 70. ubiegłego wieku zwró
cił na to uwagę Kazimierz Rudzki, pełniący wów
czas funkcję dziekana Warszawskiej Szkoły Te
atralnej. Powiedział, że wśród licznej rzeszy 
kandydatów na aktorów, jedynie 8-10 osób mó
wiło po polsku, gdyż reszta, prawdopodobnie 
zresztą w dobrej wierze, posługiwała się mową 
używaną w telewizji. I nic się nie zmieniło do 
tej pory, chyba że na jeszcze gorsze. Dawniej 
przynajmniej radio zachowywało jakiś poziom. 
Żyli jeszcze wówczas dziennikarze z tzw. szko
ły przedwojennej lub uczeni przez przedwojen
nych nauczycieli. Dzisiaj z obu tych środków 

przekazu bije ten sam bełkot. Ale cóż się dziwić. 
Ci sami przecież dziennikarze chałturzą w obu 
tych instytucjach. Nie piszę tu o sprawozdaw
cach sportowych, bo to jedna tragedia. W Wiel
kiej Brytanii spiker w BBC jest wręcz modelem 
poprawności języka. Spełnia rolę owego platyno
wego metra z Sevres pod Paryżem, Jednakże 
wytłumaczenie u nas ludziom z TV i radia, że 
ich instytucje mogłyby sprawować taką rolę kul
turotwórczą jest zadaniem ponad siły. Przecież 
nawet osoby uważające się za elitę intelektu
alną, a przynajmniej do niej aspirujące, beztro
sko kaleczą język ojczysty. Może robiąc wiosen
ne porządki w ogródkach i na działkach powy
rywajmy chwasty także z naszego języka.

OBSERWATOR

DIABLI WIEDZOM !

W ostatnim czasie, po wielu latach wyczeki- 
wań zmian na lepsze, w armię polskich nauczycie
li wstąpiła nadzieja na zdecydowanie, o niebo wy
ższe zarobki. Oto pewien skromny (także z postu
ry !) nauczyciel fizyki z Gorzowa Wielkopolskiego, 
który najpierw przedziwnym zrządzeniem losu zo
stał premierem (rychło zresztą - wobec zdobytej po- 
pularności - zdjęty z tego stanowiska przez 
wszechmocnego "prezesa"), został prawą ręką sze
fa jednego z największych banków. Co najciekaw
sze, jako doradca zarabiający dziesięciokrotnie 
więcej od przeciętnego "pensum" nauczycielskiego, 
uzyskał od swoich politycznych popleczników wy
jątkową premię w postaci solennego zapewnienia, 
że po kilku tygodniach wysiuda swojego obecnego 
szefa i zasiądzie w jego fotelu. Ostatecznie, na sku
tek różnych okoliczności, nasz dzielny nauczyciel 
nie został prezesem banku do jakiego był przymie
rzany, ale...

Wspomniana nadzieja, budowana na tym nie
zwykłym przypadku atrakcyjnego Kazimierza, bie- 
rze się stąd, że od dziś oficjalnie w IV RP każdy, 
ale to każdy (a zwłaszcza nauczyciel !) może zało
żyć, że będzie tym, kim chce - niezależnie od wła
snego wykształcenia i wykonywanego dotązawo
du. Jak się wydaje - obowiązywać będzie s' sada - 
im dalej od wyuczonej profesji tym lepiej ! T . więc 

pani od geografii będzie mogła np. zastąpić ane
stezjologa na sali operacyjnej, pan od wf-u zasią
dzie za sterami samolotu wielozadaniowego F-16, 
a nauczycielka biologii zostanie maszynistą elek
trowozu z prawem przejazdu przez najsłynniejszą 
stację kolejową świata Włoszczowa Centralna. 
Jednym słowem - nieboszczka komuna nadal świę
ci triumfy i śmieje się do rozpuku, ukazując swoje 
mocno przerzedzone uzębienie, bo oto jedna z jej 
podstawowych maksym "nie matura, lecz chęć 
szczera..." nadal obowiązuje w całej rozciągłości. 
Innymi słowy, czeka nas świetlana przyszłość, 
zwłaszcza tych, którzy jako pierwsi - naiwni, 
z mozołem, najpierw studiowali w uczelniach pe
dagogicznych przez lat kilka, a potem za byle gro
sze uprawiali wyuczony zawód. Teraz, gdy tylko na 
horyzoncie pojawi się intratna posada, o której nie 
mamy bladego pojęcia - trzeba po prostu się na nią 
załapać. Prawdopodobnie jednak - dla większej 
pewności - dobrze byłoby osobiście znać prezesa. 
Bo, jak dowodzi praktyka, co prezes - to prezes !

W ostatnich miesiącach brakuje w Polsce wie
lu rąk do pracy w zawodach, które okazały się de
ficytowe na zachodzie Europy. Tymczasem nikt nie 
chce ujawnić jeszcze jednego poważnego braku. 
Najprawdopodobniej brakuje nam, Drodzy Pań
stwo... polonistów! Tak, tak, właśnie polonistów.



Widomym przejawem tego zjawiska jest fatalna 
polszczyzna używana w mediach, także przez kla
sę polityczną. Coraz więcej "uczniów" owej klasy, 
o dziwo, nie zna typowo polskich literek "ą" i "ę". 
Przejawem tej nieznajomości jest nagminne stoso
wanie końcówek wyrazów "om": np. stojom, sie- 
dzom, dyskutujom, uchwalajom. Na liście uczniów, 
prawdziwych prymusów, którzy "stosujom" taką 
polszczyznę mamy wyjątkowo wiele niebanalnych 

nazwisk: bracia Kaczyńscy, L.Wałęsa, R. Giertych, 
P.Gosiewski, J.Kaczmarek, A.Lepper, W.Olejniczak, 
R.Kalisz, G.Napieralski. Ponieważ przedstawiony 
zestaw nazwisk nie obejmuje wszystkich, można by
łoby wysnuć wniosek, że albo tu i ówdzie w Polsce 
brak rzeczywiście dobrych polonistów, albo, jakoś 
nie zauważyliśmy, że Wysoka Izba uchwaliła zmia
ny w zasadach poprawnej polszczyzny. A jak jest na
prawdę ? Diabli wiedzom...

ITD., ITP...

Przed paroma tygodniami Komisja Europej
ska ogłosiła raport o stanie całej Unii, o tym 
w jakiej kondycji znajdują się poszczególne kraje 
członkowskie. Jeśli politykom wszelkiej maści 
i ugrupowań, które rządziły i rządzą Polską za
zwyczaj dopisują dobre humory i nie doskwiera 
samopoczucie, to po lekturze wspomnianego do
kumentu powinni w pokorze pochować głowy 
w przysłowiowy piasek.

Od pamiętnego roku 1989 zaszło nad Wisłą 
wiele pozytywnych zmian, nie tylko politycz
nych i rynkowych. Choć, niekiedy z wielkim mo
zołem i różnymi oporami, nierzadko w sposób nie
doskonały i nie spełniając naszych oczekiwań, 
Polska zmienia się bezsprzecznie na lepsze. Te
raz, od chwili wejścia naszego kraju do Unii Eu
ropejskiej, dzięki jej funduszom, zmiany będą 
jeszcze bardziej widoczne za sprawą inwestycji, 
których dotąd nie mogliśmy zrealizować. Para
doksalnie więc - nawet kiepskie ekipy rządowe 
czy samorządowe - nie mając nic ciekawego do za
proponowania, będą mogły korzystać z unijnych 
dobrodziejstw i wpisać inwestycje za nie zreali
zowane na swoje konto. Przybędzie więc wiele 
nowych dróg i autostrad, miasta i wsie zyskają 
nowoczesną infrastrukturę techniczną, odnowio
ne zostaną bezcenne zabytki przeszłości, urato
wany niejeden zagrożony dotąd rezerwat przyrod
niczy itp. Wszystko to pięknie, ale... No właśnie - 
to jedno małe "ale".

Rozwój Polski, wbrew naszym politykom, 
nie polega li tylko na bezustannych inwestycjach, 
na mnożeniu szkół wszelkich typów (zwłaszcza 
wyższych !), na powstawaniu kolejnych, mało 

istotnych dla przyszłości kraju instytutów i urzę
dów, na ciągłym rozdrapywaniu wielokrotnie roz
szarpanych ran. To wszystko oczywiście może być 
(budżet i papier jakoś to wytrzymają). Zmiany 
i rozwój Polski wymagają jednak - i coraz bardziej 
będą wymagać - rzeczywistego, a nie tylko staty
stycznego podniesienia zamożności Polaków. I nie 
chodzi tu oczywiście o 5% obywateli Rzeczypospo
litej, którzy rozliczają się wedle II i III progu po
datkowego, lecz o owe marne 95% (marne, w sen
sie ich dochodów), bo to właśnie ta przytłaczają
ca większość nie tylko coraz bardziej odstaje od 
wspomnianej mniejszości, a niebawem ma ogrom
ne szanse na dołączenie do takich krezusów unij
nych jak Rumuni czy Bułgarzy. Zarobki większo
ści Polaków utrzymujące się na poziomie 1000 - 
1500 złotych miesięcznie (jeśli w ogóle mają oni 
pracę) to kompromitacja i tragedia, nie tylko dla 
samych zainteresowanych, ale i coraz więcej pro
blemów dla kraju w skali makro. Już dziś braku
je budowlańców, pielęgniarek, hydraulików, któ
rzy wyjechali na zachód, gdzie bez trudu, robiąc 
to samo co dotychczas (choć niejednokrotnie 
w dużo lepszych warunkach), zarabiają "na dzień 
dobry" 5-6 razy więcej niż w swoim kraju. Bez
troscy "politycy" bajdurząo tym, że kiedy zacznie 
brakować różnych fachowców, to otworzy się gra
nice wschodnie i problem będzie załatwiony, 
a przynajmniej złagodzony.

Ten, kto tak mówi jest kompletnym idiotą - 
nie można w ten sposób rozwiązywać narodo
wych i społecznych kłopotów. Chociaż problem 
granic staje się coraz bardziej anachroniczny 
i nikt nie zamierza ich zamykać (po to zresztą
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m.in. powstała kiedyś Unia Europejska), trzeba 
pamiętać, że za Polaków, za ich los i pomyślność, 
odpowiada i odpowiadać będzie przede wszyst
kim ich państwo, tak jak rodzice zawsze odpo
wiadają za swoje, najbardziej nawet krnąbrne 
i niesforne, dzieci.

Kiedy większość narodów europejskich budo
wała swoje imperia, rozwijała przemysł i umac
niała struktury własnych państw, Polacy musieli 
myśleć o kolejnych powstaniach, o odzyskaniu 
niepodległości i odbudowie własnego państwa. 
I nawet wtedy, gdy się to udało spadły na nas nie
szczęścia w postaci wojny, okupacji, a potem pół
wiekowego zniewolenia. To wszystko prawda 
i częściowe wytłumaczenie naszego obecnego sta
nu. Nic nie tłumaczy jednak swoistego rozpasa- 
nia i beztroski kolejnych ekip rządzących w myśl 
starego porzekadła "po nas choćby potop" i nieco 
młodszego, urbanowego "rząd się sam wyżywi".

Pomyślność Polski zależeć będzie nie tylko od 
tysięcy kilometrów zbudowanych w najbliższych 
latach (jakże potrzebnych) autostrad, oczyszczalni 
ścieków itp, ale także - a może przede wszystkim - 
od stopnia zamożności przeciętnego Polaka - szara
ka. Tylko wtedy, gdy będzie on zarabiał tyle, by star
czyło mu na godziwe życie (bez rozpasania, ale i nie
ustannego zaciskania pasa), gdy jego podstawowym 
problemem materialnym będzie np. pytanie gdzie 
i jak spędzić atrakcyjny urlop, prawidłowo rozwijać 
się będzie polska gospodarka, a nasze państwo do
łączy do (przynajmniej) średniozamożnych krajów 
Unii Europejskiej. Drogą do tego celu nie jest z całą 
pewnością obsesyjne szukanie wszelkiej maści 
"agentów" (nawet tam gdzie ich nigdy nie było), za
kładanie "wyciekających" potem podsłuchów, spek
takularne aresztowania chirurgów, tworzenie roz
maitych instytutów nienawiści, ani wertowanie 
szpargałów bezpieki, itd., itp.

WOŁANIE NA PUSZCZY

Wielkim, dramatycznym wydarzeniem po
czątku 2007 roku była sprawa arcybiskupa Sta
nisława Wielgusa. Na temat wybranego, po dłu
gich deliberacjach na metropolię warszawską 
hierarchy, stopniowo, w różnych gazetach zaczę
ły ukazywać się coraz bardziej groźnie brzmią
ce informacje dotyczące jego przeszłości. Wresz
cie, niemal w ostatniej chwili przed planowa
nym ingresem, nastąpił wybuch od dawna tyka
jącej bomby. Nie ma tu sensu opisywać szczegó
łowo tych smutnych chwil, bo większość Pola
ków doskonale je zna z licznych przekazów me
dialnych. Przyznam szczerze, że nie znam doko
nań, ani też win abp Wielgusa, nie wiem czy 
swoją, ujawnioną w ostatnich miesiącach dzia
łalnością kogoś naprawdę skrzywdził czy rzeczy
wiście komuś zaszkodził. Jeśli dwie komisje - 
państwowa (powołana przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich) i kościelna orzekły podobnie, 
należy przyjąć te orzeczenia jako fakt bezsporny, 
na dodatek potwierdzony decyzją papieża. My
ślę jednak, że mimo wszystko sprawa niedoszłe
go (w sumie) metropolity warszawskiego jest 
niezwykle wymowną ilustracją bardzo niepoko

jącego procederu, który - jak się wydaje - może 
przerodzić się w tragiczną w swoich skutkach 
praktykę.

Jak dowiodły tego kolejne przypadki, po
wołany kilka lat temu do życia Instytut Pamię
ci Narodowej (cóż za niefortunna nazwa !) stał 
się składem przestarzałej, choć ciągle groźnej 
amunicji, chronionej przez ludzi nie do końca 
odpowiedzialnych, którzy miast opracowywać 
odpowiednie materiały, co jakiś czas rzucają co 
smakowitsze kąski czyhającym na taki żer 
dziennikarskim hienom. Jest przy tym zastana
wiające, że oficjalnie IPN nie przekazuje niko
mu jakichkolwiek akt, a tu - ni stąd, ni zowąd 
- dysponują nimi niektóre gazety, zwłaszcza te 
żyjące niemal z owej podstępnej lustracji, ele
gancko choć i obłudnie nazywanej "dziennikar
stwem śledczym". Zastanawiające jest też i to, 
że muzea, archiwa i biblioteki to w naszym 
kraju bardzo ubodzy krewni, borykający się na 
co dzień z tysiącami problemów i nie mający za 
co np. konserwować bezcennych dóbr kultury 
polskiej i europejskiej, pozostałych po tysiącu 
lat funkcjonowania państwa polskiego, podczas 
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gdy IPN z największą troskliwością, wręcz czu
łością chroni papiery bezpieki, stworzone na 
przestrzeni niecałych 50 lat II połowy XX wie
ku (w licznych relacjach telewizyjnych pokazują 
nam młodych, zdrowych mężczyzn, którzy 
w maseczkach i w rękawiczkach zdejmują 
z supernowoczesnych regałów teki UB, niczym 
unikatową chińską porcelanę sprzed kilku ty
sięcy lat). Toż to paranoja, nawet w kraju, 
w którym tak wiele rzeczy odbiega od jakich
kolwiek norm uznawanych powszechnie w cy
wilizowanym świecie ! IPN dysponuje gigan
tycznym budżetem, dziesiątkami ogromnych, no
wocześnie wyposażonych budynków, wydaje tony 
publikacji, których wartość merytoryczna jest 
hm... co najmniej dyskusyjna.

Cokolwiek dziwne jest też, że dzielni lustra
torzy (podobnie jak dziennikarze niezwykle 
ochoczo rozprawiający o lustracji) to ludzie ma
jący przeciętnie 30-40 lat, którzy wydarzenia ja
kie "odkrywają" znają co najwyżej z opowieści 
starszych od siebie, lub z oficjalnie im obrzy
dłej, a tak naprawdę podniecającej ich lektury 
ubeckiej bibuły. Świat, jaki wyłania się z ich wy
obraźni ma tylko dwa kolory - biały i czarny, 
podczas, gdy nawet dziecko w wieku przedszkol
nym wie, że barw otaczającego nas świata jest 
o wiele, wiele więcej.

Nie twierdzę, że ci oskarżani o współpra
cę z SB nie robili tego w wielu przypadkach 
z rozmysłem, dla wymiernych korzyści, z chęci 
zemsty nad innymi, czy też z innych niskich po
budek. Ale trzeba pamiętać, że byli i tacy, którzy 
zostali do niecnej działalności przymuszeni 
groźbą szantażem, obawą przed kompromitacją. 
Zapewne w wielu przypadkach nastąpiło tylko 
formalne podpisanie deklaracji o współpracy, za 
którą nie poszły jakiekolwiek inne kroki. Jestem 
przekonany, że każdy przypadek jest indywidu
alny i każdy powinien być wnikliwie zbadany 
i sprawiedliwie osądzony. Tymczasem odnoszę 
wrażenie, że niedoszły metropolita został po pro
stu zaszczuty, bez spokojnego sądu z prokurato
rem, ale i obrońcą a w końcu bez sprawiedliwe
go wyroku. W jednej z Ewangelii można zapo
znać się z publicznym osądem późniejszej świę
tej, Marii Magdaleny. Kiedy oburzony tłum 
chciał wymierzyć jej "sprawiedliwość", Pan Je
zus zachęcił "Kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci kamieniem". Trudno oprzeć się 
wrażeniu, że gdyby taka sytuacja miała miejsce 

tu i teraz, nieszczęsna kobieta - z ręki dzielnych 
lustratorów - nie miałaby żadnych szans na 
przeżycie...

Od pamiętnego przełomu 1989 roku Polska 
jest ponoć demokratycznym państwem prawa, 
na dodatek od wielu już miesięcy rządzonym 
przez partię noszącą nazwę "Prawo i Sprawiedli
wość". W przyjętej powszechnie na całym świe
cie praktyce prawnej nawet ewidentnym prze
stępcom przysługuje prawo do obrony i zgodne
go ze stosownymi procedurami przewodu sądo
wego, ba - także apelacji od wyroku. Nawet 
umęczone II wojną światową narody zorganizo
wały cywilizowany proces w Norymberdze hitle
rowskim szubrawcom - ludziom (?) którzy zasłu
żyli nie na jedno, ale wręcz wielokrotne powie
szenie. W wydarzeniach styczniowych 2007 roku 
zabrakło jednak uczciwego procesu, odbył się na
tomiast dziennikarski samosąd nad nieszczę
snym arcybiskupem. Dlatego po stokroć miał 
rację Prymas Polski, w swojej homilii, wygłoszo
nej w pamiętną niedzielę w archikatedrze św. 
Jana. Tym wystąpieniem kardynał Józef Glemp 
znów przypomniał, że jest wielkim księciem 
Kościoła (wbrew opinii na ten temat wielu hien 
dzie nnikar skich).

Mówiąc o lustracji i przebierając nogami ze 
szczęścia na samą myśl o niej, dzielni dekomu- 
nizatorzy z IPN i wspomniane hieny (pardon - 
"dziennikarze śledczy") zapominają że mówią 
o ludziach, którzy nie zawsze świadomie i dobro
wolnie podjęli się hańbiących. ich czynów. Nato
miast jest rzeczą absolutnie niezrozumiałą dla
czego nie tropią szubrawców z UB i SB, tych 
którzy w imię oszukańczej ideologii łamali na
wet niedoskonałe ówczesne prawo, a co gorsza - 
ludzkie psychiki i charaktery, brutalnie wtrąca
li się w prywatne życie innych, nie mając po 
temu jakiegokolwiek prawa. Jest też niezrozu
miałym i to, dlaczego owi szubrawcy do dziś 
mieszkają luksusowo, prowadzą legalne(?!) 
przedsiębiorstwa, pobierają wysokie emerytury, 
o jakich większość Polaków nawet nie marzy, 
a dzięki radosnej działalności lustratorów śmieją 
się do rozpuku ze swoich niegdysiejszych ofiar 
i - tym bardziej - z nich samych.

Wielokrotnie (także w "Dzikovii") przy okazji 
różnych wydarzeń, apelowano o zdrowy rozsą
dek, o umiar, o przywrócenie naszemu życiu pu
blicznemu właściwych proporcji. Jak widać jednak 
- jest to wciąż przysłowiowe wołanie na puszczy...



® DZIKO VIA ■
PIOTR DUMA TARNOBRZESKIE ŚLADY

BESZOWA

Beszowa to niewielka wieś w województwie 
świętokrzyskim, na trasie Tarnobrzeg-Kraków. 
Przejeżdżając przez tę miejscowość, spoglądając 
na wyłaniający się zza drzew popauliński ko
ściół nawet nie zdajemy sobie sprawy, że tutaj 
rozegrały się jedne z tragiczniejszych chwil dla 
rodziny Tarnowskich w XIX wieku.

Juliusz Tarnowski, syn Jana Bogdana 
i Gabrieli z Małachowskich, urodził się w 1840 
roku. Po ukończeniu Gimnazjum św. Anny 
w Krakowie, kontynuował tam studia na Uni
wersytecie Jagiellońskim na kierunku prawni- 
czo-historycznym. Następnie wyjechał do Wied
nia i Hohenheim. Do powrotu do rodzinnego 
Dzikowa zmusiła go choroba i śmierć matki. 
Z bratem Stanisławem (późniejszym profeso-

Julisz Tarnowski (1840- 1863)

Widok na kościół popauliński w Beszowej

rem UJ i prezesem Akademii Umiejętności) 
wyjechał do Włoch, gdzie zastała ich wiado
mość o wybuchu powstania styczniowego.

Wrócił do rodzinnego Dzikowa, gdzie po 
przygotowaniach, szyciu mundurów, sprowa
dzaniu broni i werbowaniu ochotników sformo
wany został oddział. 20 czerwca 1863 roku, ze 
względu na niski stan wody, przeprawiono się 
w bród przez Wisłę. Przyłączył się do powsta
nia. Zginął tego samego dnia w czasie bitwy 
pod Komorowem, niedaleko Szczucina. Emocjo
nalny opis tych wydarzeń przedstawił ksiądz 
Władysław Chotkowski podczas nabożeństwa 
żałobnego w 50 rocznicę śmierci młodego Tar
nowskiego.

"Zeskoczywszy z konia i odpasawszy pa
łasz, wziął śp. Juliusz karabin do ręki, zako
menderował "naprzód" i pobiegł pierwszy. Za 
nim pospieszyło śmielszych, jakich czterdziestu. 
Lecz gdy dobiegli do płotu, a Moskale dali 
ognia, zostało tylko siedmiu, bo reszta uciekła. 
Z sześcioma więc dobiegł dowódca młody do sto
doły, w której byli Moskale ukryci, lecz w tej 
chwili wyrwał oficer sołdatowi karabin i ugodził 
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młodego dowódcę w samo czoło. Padł od razu 
trupem, razem z towarzyszem, którego zabiła 
ta sama kula. Z pozostałych pięciu, padło jesz
cze czterech, ocalał tylko jeden, Jan Popiel. 
Reszta oddziału naszego cofała się, jak na taką 
zbieraninę, z zadziwiającą zimną krwią przed 
czterema rotami piechoty i konnicą aż straszna 
burza, która się zerwała, powstrzymała ścigają
cych Moskali".

Po bitwie, wg informacji zebranych w roku 
1920 przez wieloletniego wójta Dzikowa, auto
ra słynnych "Pamiętników włościanina" Jana 
Słomkę od ludzi, którzy jeszcze pamiętali tam
te wydarzenia, zebrano 72 poległych i pocho
wano ich we wspólnym grobie w Beszowej. 
Ciała poległych były doszczętnie obrabowane 
z odzieży.

Wiadomości bardzo szybko dotarły za Wi
słę i już następnego dnia, zaniepokojony o los 
brata, Jan Dzierżysław Tarnowski dotarł na 
miejsce bitwy. W Beszowej na cmentarzu, do
kąd zwożono ciała poległych, dowiedział się 
prawdy. "(...) W pierwszym rzędzie znalazłem 
go. Odarty był zupełnie z odzienia, w miejscu 
lewego oka miał duży czarny otwór od kuli, 

zresztą całe ciało czyste i nieokaleczone (...) 
Klęknąłem przy nim chwilę, wziąłem za rękę, 
myśli plątały się w głowie - trudno je było ze
brać, o wzięciu z sobą ciała nie mogło być 
mowy, już i tak ktoś obecny ciągnął mnie za 
suknie (...). Udało się z tamtejszym probosz
czem załatwić, żeby Juliusz został pochowany 
w osobnej trumnie, którą można by było rozpo
znać. Nie było wtedy bowiem żadnej możliwości 
przewiezienia zwłok do rodzinnego gniazda".

Dopiero zimą wieloletni koniuszy dóbr dzi
kowskich, Jerzy Barko przywiózł zwłoki Juliu
sza, które zostały pochowane w dominikańskim 
kościele. Przy wielkim ołtarzu stoi poświęcony 
mu pomnik - epitafium.

Przez wiele lat beszowska mogiła, kryjąca 
poległych powstańców, to zaledwie bezimienny 
kopczyk. Ale mieszkańcy pamiętali o pochowa
nych bezimiennych. Po 1918 postawiono tam 
krzyż, a w 1928 roku Ministerstwo Robót Pu
blicznych nakazało uporządkowanie grobu. Za
lecenie wykonano w roku następnym. Dzisiejszy 
wygląd mogiła zyskała w 1976 roku za sprawą 
ówczesnego proboszcza, ks. Bogusława Piątka 
i parafian.

Powstańcza mogiła na cmentarzu parafialnym w Beszowej
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OKIEM PUZONA

DZIWNA ZMOWA MILCZENIA...

Jak niedawno pisałem - losy naszych zabyt
ków to temat ponury. Nie tylko dlatego, że nieła- 
skawa Polakom Pani Historia tak losami naszy
mi kręciła byśmy okruchy jeno świetlanej prze
szłości oglądać mogli, ale także i dlatego, że tam 
nawet gdzie nas oszczędzono - sami dopełniali
śmy dzieła zniszczenia...

Kiedy warszawiacy wracali w styczniu roku 
pamiętnego do swego nie ujarzmionego miasta ich 
oczom ukazało się - zdawałoby się surrealistycz
ne, a prawdziwe przecie - morze ruin... Przedwo
jenną, ósmą co do wielkości metropolię Europy, 
naród Bacha i Beetowena zamienił w kupę gru
zu. Mimo, iż chyba żadna stolica nie została zmie
ciona z powierzchni ziemi tak jak Warszawa, 
mimo przejawianego tu i ówdzie pesymizmu i nie
dowierzania w sens odbudowy, syreni gród zaczę
to z martwych stawiać, kierując się zarówno 
wiedzą i wizją wspaniałych architektów i konser
watorów z prof. Janem Zachwatowiczem na cze
le, jak i cudem z wojennej pożogi ocalałymi we- 
dutami Canaletta... Dziś, po sześciu dziesiątkach 
lat wędrujemy zaułkami Starego i Nowego Mia
sta, patrzymy na Barbakan i katedrę św. Jana, na 
sylwetkę Zamku, której swoistą osią jest nie tyl
ko zegarowa wieża, ale i Zygmuntowa kolumna, 
na której - jak za czasów Słowackiego - wędrowne 
przysiadają żurawie... I nikt nie kwestionuje już 
tamtej, wspaniałej zresztą decyzji o rekonstruk
cji tylu zabytków, NASZYCH zabytków. I rzecz 
dziwna, bo co niektórzy w świecie krytykowali 
kiedyś nasze odbudowywanie, a potem uznali 
warszawską Starówkę, wpisując ja na eksklu
zywną listę światowego dziedzictwa UNESCO !

W tej zniszczonej wojną Warszawie były też 
i takie obiekty, których zniszczyć rasa panów - 
mimo swoich najszczerszych chęci - w całkowitą 
perzynę obrócić nie zdołała. Co najwyżej w amo
ku niszczenia spaliła, ale mury ocalały. Tak było 
w przypadku kilku kościołów, tak było i w przy
padku królewskiego pałacu na wodzie w Łazien
kach. I choć ich odbudowa również pochłonęła 
wiele pieniędzy i moc pracy, przecie ostały się 

przynajmniej oryginalne ściany, co nie bez zna
czenia dla coraz to nowocześniejszych badań. Ale 
wśród zabytków warszawskiego Traktu Królew
skiego jest jeden, którego losy przedziwne są zgo
ła, aż po dni nasze ! Nawet jak na Warszawę prze
kroczyły one wszelkie normy dziwactwa, więc 
zabieram się do ich opisywania, choć łatwe to nie 
będzie zważywszy, jak trudna to materia, choćby 
do zrozumienia jeno.

Kiedy nasz niedoceniony król Zygmunt III 
Waza, nie zwracając uwagi na zasady ppoż. ani 
tym bardziej na przepisy bhp, pospołu z niejakim 
Sędziwojem (alchemikiem) ogień na Wawelu ra
czył był zaprószyć, od którego całe skrzydło zam
ku spłonęło, rezydencję Piastów i Jagiellonów raz 
dwa co prawda odbudował (dzięki czemu może
my dziś podziwiać choćby Salę Pod Ptakami), ali
ści umyślił wtedy, by pod pretekstem powolnych 
(jak zwykle u nas) prac budowlańców do Warsza
wy się przenieść, skąd bliżej ci było do brzegów 
Zygmuntowej ojcowizny. Gdy zaś Związek Zawo
dowy Mularzów Rzpltej gorąco oprotestował ta
kie oczywiste swoich - za przeproszeniem - człon
ków zniesławianie, medyk królewski zaświad
czył, iż Król Jegomość zachorzał, przeto wiejskie
go, zdrowego powietrza mu trzeba. A Warszawa - 
godzi się przypomnieć - na on czas była jeszcze 
całkiem ekologicznym miastem, nie to co stołecz
ny Kraków. Ale, że fortel to był pośledniego kali
bru, król w' istocie nie chorzał, a zamek królew
ski szybko wznosił, więc i równie szybko rozra
stało się miasto Warsa i Sawy. Zygmunt - król 
solidny (panował 45 lat!), ale i milczek, miał dość 
wielkomiejskiego gwaru, toteż wspomniawszy 
fortel z medykiem postanowił w podwarszawskim 
Jazdowie wystawić niewielki, prywatny zame
czek. Była to w istocie piękna wiejska posia
dłość, o architektonicznym kształcie i rozmiarach 
nawiązująca do stanowiska Króla Jegomości i po
zycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ówcze
snym świecie. Zamek Ujazdowski, cacko archi
tektury wczesnego baroku wazowskiego, otoczy
ły piękne włoskie ogrody, a wnętrza wypełniły



liczne i znakomite dzieła sztuki, bo król Polski 
liczył się w tamtej Europie, a osobliwie Zygmunt 
III Waza to nie tylko mecenas co się zowie, ale 
i sam artysta ! Mając to w pamięci i patrząc na 
bryłę zamku ujazdowskiego łacno wyobrazić so
bie można, czego to w tej rezydencji nie było.

Za Jana Kazimierza "potop" nie oszczędził 
całej Rzeczypospolitej i jej stolic, więc i zamek 
ujazdowski ucierpiał na równi z innymi. Gdy dru
gi syn Zygmunta III wrócił do Warszawy, wszyst
kie rezydencje królewskie tak były zniszczone, że 
nie można było w nich do snu ułożyć steranego 
wojną monarchy, więc w jednym z pałaców na 
Krakowskim Przedmieściu króla zanocowano, 
przez co do dziś zwie się Pałacem Kazimierzow
skim (gdzie teraz Uniwersytet). Potem różne były 
losy Zamku Ujazdowskiego: zmieniał właścicieli, 
przeznaczenie, wreszcie architekturę, bo i ją do 
bieżących potrzeb dostosowywano, zwłaszcza gdy 
pojęcie zabytku nie istniało zgoła. Do II wojny 
światowej Zamek zachował jedynie zewnętrzne 
ściany, bo nawet dachy i hełmy wież z zygmun- 
towskich czasów dawno już zniknęły. Wojna obe
szła się z Ujazdowem tak, jak z sąsiednimi 
Łazienkami - nie został zburzony, ale spalony. Bez 
trudu można było więc dawną rezydencję letnią 
Zygmunta III odbudować. Tyle tylko, że nadeszły 
teraz czasy, które nie pochwalały "pańskiej" Pol
ski, jeno ludowość wszelaką, więc i żołnierską. 
Nic zatem dziwnego, że ktoś wpadł na idiotyczny 

pomysł, by wypalony zamek rozebrać a na jego 
miejscu postawić Teatr Wojska Polskiego. Jakby 
w zburzonej Warszawie nie było niczego innego 
do zrobienia, a na dodatek jakby nie było innego 
miejsca ! O, wciórności ! Jak pomyślano (?!) tak 
zrobiono: wkrótce nie było już murów zamku kró
la Zygmunta ! Ale - teatru też nie było, bo wła
śnie nastąpił nowy "trynd" i - "wicie rozumicie" - 
teatru już nam się odechciało... Mijały lata, 
a w Ujazdowie została po zamku jedynie wstydli
wa pustka. Kiedy niestrudzony prof. Stanisław 
Lorentz "wymusił" na Gierku decyzję o odbudowie 
Zamku Królewskiego w Warszawie, z całej Pol
ski i świata popłynęła rzeka pieniędzy i darów 
wszelakich w postaci dokumentów, pamiątek 
i dzieł sztuki, zaświadczając o ciągle gorącym ryt
mie polskich serc, czułych na prawdziwe warto
ści narodowe i własną historię. A gdy okazało się, 
że w lustrze Wisły znów po latach zalśniły zam
kowe mury, nieoceniony prof. Lorentz postanowił, 
by pieniądze przez cały naród na odbudowę Zam
ku Królewskiego - skoro wystarczyły ze sporą 
nawiązką - obrócić na odbudowę tak hańbiąco 
niegdyś rozebranej rezydencji ujazdowskiej. 
Szybko więc i po cichu Zamek zaprojektowano 
i równie szybko odbudowano, doprowadzając jego 
sylwetkę do kształtu z I połowy XVII wieku, gdy 
po raz pierwszy ucieszył Zygmuntowe oczy... Ali
ści w działaniu Profesora nie szło li tylko o wła
ściwe spożytkowanie publicznego grosza, czy re-
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konstrukcję królewskiej willi. Kierowane przez 
Lorentza Muzeum Narodowe w Warszawie - 
mimo wojennych strat - po roku 1945 nie tylko 
odbudowało swoje zbiory ale kilkakroć je powięk
szyło. Tyle tylko, że przy owym wzbogaceniu na
dal pozostaje w budynkach w jakich funkcjono
wało przed wojną i w dodatku ze swoistym "sub
lokatorem", jakim jest również od przedwojnia 
Muzeum Wojska Polskiego. Pośród cymeliów na
rodowej świątyni muz nie ma co prawda Warsza
wa Rafaelów, Tycjanów, tudzież innych Ruben- 
sów, ale piękną galerię polskiego średniowiecza 
i równie piękną, co sensacyjną galerię Faras. Pod 
Lorentzowym okiem stolica dorobiła się też nie
zwykłej w skali światowej kolekcji rzemiosła ar
tystycznego, którą długoletni dyrektor Muzeum 
Narodowego nazwał jakże pięknie, trafnie i po 
polsku (!) galerią sztuki zdobniczej. Licząca bo
daj dwa miliony obiektów (!) odwiecznie skazana 
jest na magazyn, bo gdzież u czarta to pokazy
wać ? Wiecznie i aktywnie młody prof. Lorentz 
umyślił (i słusznie !) - by te bezcenne zbiory umie
ścić właśnie w dopiero co odbudowanym Zamku 
Ujazdowskim. Aliści, zanim to przeszło decyden
tom z gardzieli do miejsca trawienia, wprowadzi
li stan wojenny, który był w Warszawie poprzed
nio za cara Mikołaja, więc nie tylko o profesor
skich zamysłów realizacji mowy być nie mogło, 
ale - by Lorentz więcej steranym rządzącym 
d...(przepraszam - głowy) nie zawracał, na wszel
ki wypadek wysłali go na emeryturę, czyniąc to 
zresztą w sposób tyleż chamski, co i haniebny...

Rozwiązując u progu wojny polsko-polskiej 
(albo jak kto woli polsko-jaruzelskiej) wszystkie 
związki twórcze władza okrutnie naraziła się 
swoim własnym pupilom, tj. artystom, którzy za
wsze umieli cudownie łączyć kontestowanie 
z wyciąganiem ręki do władzy po pieniążki. Prze
cie od wieków pecunia non olet !

Więc by pupilków udobruchać, najniesław- 
niejszej pamięci w historii Polski minister kultu
ry ofiarował bohomaźnikom Zamek Ujazdowski, 
by mogli tam, jak pisał ongi Aleksander, hrabia 
Fredro - "najdziksze wyprawiać swawole", pod 
szyldem Centrum Sztuki Współczesnej. To nic, że 
ludzie rozsądni, życzący najlepiej kulturze ojczy
stej usiłowali odwieść co poniektórych od tego 
szaleństwa ! To nic, że przymusowo wspomniany 
minister miał do owej haniebnej decyzji takie pra
wo, jak pan Zagłoba do Niderlandów ! To nic 
wreszcie, że Zamek Ujazdowski zwyczajnie się na 

centrum nie nadaje i do sztuki (?) współczesnej 
pasuje dokładnie tak, jak wół do karety !

Ja wiem, że czas wojenny to stan nienormal
ny, kiedy zazwyczaj wszystko co normalnie funk
cjonuje w okresie pokoju, wtedy stoi na głowie. 
Ale ta wojenka dawno już minęła, ba - zmienił 
nam się ustrój i chcieliśmy pono wracać do nor
malności, a ostatnio pilno nam do Europy. Nie
stety, całe nasze środowisko tj. i konserwatorzy 
i muzealnicy in gremio nad Ujazdowem rozpo
starło przedziwną zmowę milczenia, co chluby 
nam nie przynosi !!!

Wracanie do normalności, drodzy Moiściewy, 
to także, a może przede wszystkim, zaprowadze
nie elementarnych, zgodnych z tradycją i logiką 
porządków. I nieważne, czy będzie to zamiana 
nazwy ulicy F. Dzierżyńskiego na jakąś Wałową 
czy Zawichojską, a 22 Lipca na E.Wedel. To tak
że konieczność właściwego odczytania znaków 
i symboli, jakie pozostawili nam przodkowie, 
wreszcie ich dobrego zastosowania do naszej rze
czywistości. W przypadku Zamku Ujazdowskie
go - powinien on stać się Muzeum Sztuki Zdobni
czej, któremu pospołu patronować muszą Zyg
munt III Waza i Stanisław Lorentz, obaj mający 
szwedzkie korzenie i obaj mający wielkie zasługi 
dla naszej kultury. Niechże Ujazdów świadczy 
sztuką zdobniczą, jakie było ongi miejsce Rzeczy
pospolitej i jej króla w Europie, i jakie nadal po
przez swoją kulturę dzierżymy ! I niech stanie - 
obok Wawelu, Zamku Królewskiego, Wilanowa 
i Łazienek - wśród wspaniałych, choć jakże przez 
historię doświadczonych, rezydencji monarchów 
naszych, bo tylko pomiędzy nimi jego miejsce.

I jeszcze jedno. Nie znam osobiście dyrekto
ra Ferdynanda Ruszczyca, a z warszawskim Mu
zeum Narodowym łączą mnie jedynie miłe wspo
mnienia praktyk studenckich, jakie niegdyś mia
łem tam przyjemność odbywać (czy ktokolwiek 
jeszcze mnie tam pamięta ?). Ale właśnie dlatego 
mogę z czystym sumieniem wołać o Zamek Ujaz
dowski do tych zwłaszcza, którzy tak niedawno 
w referendum unijnym powiedzieli "tak" dla Eu
ropy. Bo przywrócenie właściwej funkcji Zamko
wi Ujazdowskiemu (a taką jest uczynienie zeń 
siedziby Muzeum Sztuki Zdobniczej) to najlepszy 
dowód naszej europejskości. A artyści - niech się 
na mnie nie obrażają, bo zamek nigdy polskim 
Centre Pompidou nie będzie. Tak samo, jak nie 
było w naszej historii prezydenta Pompidou, 
w przeciwieństwie do Zygmunta III Wazy...
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