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W roku bieżącym przypada 70. rocznica wybuchu jednej z najbardziej okrutnych wojen 
w historii ludzkości. II wojna światowa rozpoczęła się w Polsce, gdy nad ranem 1 września 
1939 roku z terenu Niemiec potężne armie hitlerowskie natarły na nasz kraj. Ani nad Wisłą, 
ani w jakimkolwiek innym kraju nikt nie zdawał sobie sprawy, że germański faszyzm, pała
jący nienawiścią zwłaszcza do Słowian i Żydów, podpali kulę ziemską, a wyzwolenie się od 
niego pochłonie ponad pięć długich lat i miliony ofiar... Brak owego rozeznania ujawniają 
wspomnienia Tadeusza Lena, ostatniego przed wybuchem wojny starosty tarnobrzeskiego. 
Ich fragmentem rozpoczynamy nowy numer naszego kwartalnika.

Wydawać by się mogło, że w wakacyjny czas zabraknie interesujących tematów do opi
sania w „DZIKOVII”. Tak oczywiście nie jest, o czym świadczy 39. numer naszego kwartalni
ka. A skoro wakacje - to i wakacyjne wędrówki, podczas których odkrywamy nieznane dotąd 
miejsca i zakątki. Zapewne każdy z nas może opisać coś innego, tak gdzie był i co zobaczył.

Niech nam będzie wolno zaprosić wszystkich do prześlicznego słowackiego Bardejoua, 
miasta o wielowiekowej historii, przepięknej starówce i ciekawych zabytkach, miasta wpisa
nego na ekskluzywną listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W miejscowej katedrze pod 
wezwaniem św. Edigiusza, której początki dali Cystersi z... Koprzywnicy, zachowało się do 
naszych czasów aż 11 ołtarzy gotyckich, co jest unikatem na skalę światową. Ale też Bardejoo 
w XIV - XV wieku był jednym z wiodących ośrodków sztuki cechowej Europy Środkowej.

Skoro wakacje, wyjazdy to i motoryzacja. Zaskakiwani w ostatnich latach ciągłymi 
nowościami proponowanymi przez koncerny samochodowe, powoli zapominamy, że jeszcze 
do niedawna mieliśmy własny polski przemysł motoryzacyjny, który przez blisko pół wieku 
dostarczał Polakom (i nie tylko) własnych, całkiem udanych nieraz (jak na tamte czasy) kon
strukcji i jeszcze lepszych prototypów, które nigdy nie zostały wdrożone do produkcji. I jeśli co 
niektórzy wybrzydzają, wspominając liczne wady polskich samochodów, trudno nie skonsta
tować ze smutkiem, że po 20. latach przemian w kraju nad Wisłą nie ma już naszego przemy
słu motoryzacyjnego, a polskie samochody jakie jeszcze można (coraz rzadziej) spotkać na 
naszych drogach są już niestety... zabytkami. Zaczyna to doceniać najmłodsze pokolenie, stąd 
od tego numeru drukować będziemy historię polskiej motoryzacji opisaną przez tegorocznego 
absolwenta jednego z tarnobrzeskich gimnazjów.

Warto też wrócić do jubileuszu stulecia tarnobrzeskiego Liceum za sprawą opisu 
wystawy „Nasza Szkoła” jaka jest czynna w Muzeum Historycznym do połowy paździer
nika b.r. Wystawy ważnej nie tylko z racji honorowania owego niezwykłego jubileuszu, 
ale też i dlatego, że wspominając losy pierwszej nowoczesnej szkoły średniej w Tarnobrze
gu prezentuje sprzęty i przedmioty używane niegdyś w każdej szkole, a dziś pamiętane 
jedynie przez coraz starsze pokolenia...

W tym numerze wspominamy postać ostatnio uhonorowaną najwyższym odzna
czeniem naszego miasta, zwracamy uwagę na ciekawą, choć nieznaną historię... ga
zownictwa w Tarnobrzegu, kontynuujemy sprawę jednorożca. Tradycyjnie nasz zestaw 
poruszanych tematów uzupełniamy o sprawy dzikowskie, a także felietony poświęcone 
bieżącym wydarzeniom i rocznicom.

Zatem na koniec wakacji - przyjemnej lektury!
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TADEUSZ LEN

POCZĄTEK WOJNY 1939

Sierpień 1939
Wojna z Niemcami wisi w powietrzu - każdy to 

widzi i odczuwa. Naprężenie stosunków politycznych 
między Polską a Niemcami z jednej strony, a Francją 
i Anglią przeciw Niemcom z drugiej strony, przybie
ra na sile. Wyrazem tego liczne konferencje wzajem
ne przedstawicieli świata politycznego, enuncjacje, 
groźby ze strony Hitlera, podejrzane ruchy wojsk 
niemieckich na pograniczu Państwa Polskiego, wy
padki polityczne w Gdańsku oraz ożywienie akcji 
dywersyjnej bojówek i dywersantów niemieckich na 
całej granicy polsko-niemieckiej. Tymczasem Naród 
Polski skrzepł w poczuciu własnej siły i doniosłości 
chwili, oczekując walnej rozprawy z odwiecznym 
wrogiem, czyhającym na naszą zgubę. Opierając się 
na autorytarnych zapewnieniach i enuncjacjach pra
sowych naszych miarodajnych czynników rządo
wych, społeczeństwo jest przekonane, że do wojny 
jesteśmy przygotowani, że godnie odeprzemy wro
gie zakusy niemieckie na nasze zachodnie ziemie, 
chociaż nie obejdzie się przy tym bez ciężkich strat i 
ofiar. Toteż poprzez odpowiednio urabianą propagan
dę prasową i radiową wzrasta wśród naszego społe
czeństwa duch wojennej solidarności i ofiarność na
cechowana miłością Ojczyzny i wiarą w gotowość 
zbrojną naszej armii - naszej dumy narodowej. Dzięki 
temu postawa naszego społeczeństwa jest imponu
jąca, ożywiona wiarą w zwycięstwo słusznej spra
wy, wyczekując w spokoju hasła do walki na śmierć 
i życie, w przekonaniu, że istotnie zgodnie z rozpo
wszechnionym hasłem przez Rząd i Wojsko jesteśmy 
„silni, zwarci i gotowi” do odparcia napaści szwab- 
skiej na nasze Państwo. Wszędzie wzmożony ruch i 
przyspieszone tempo pracy w przemyśle, zwłaszcza 
wojennym i w instytucjach cywilnych, wszędzie pil
ne krzątanie się, jakby na przyjęcie i godne ugosz
czenie nieznanego pana i władcy.

W takich warunkach i nastrojach upływały dni 
sierpniowe, dni pilnej i natężonej pracy w administra
cji powiatowej, na której ciążyła kolosalna odpowie
dzialność za sprawne przygotowanie wszelkich czyn
ności związanych z pogotowiem wojennym Państwa, 

oraz za szybkie wykonanie w terminach określonych 
mobilizacją zarządzeń wojennych. Z uwagi na to pra
ca moja jako starosty i moich urzędników była w ostat
nich tygodniach sierpniowych bardzo wytężona i z 
przerwą kilkugodzinnego odpoczynku trwała, zwłasz
cza w referacie mobilizacji, niemal całe dni i noce. W 
szczególności, najbardziej zaharowany był referent 
mobilizacji major-inwalida Paweł Kowalski, zacny 
„Polonus” i pracowity urzędnik. Gorączkowa praca w 
biurze oraz w terenie, związana z opracowaniem ela
boratu mobilizacyjnego w szerokim tego słowa zna
czeniu, a także z budową mostu na Wiśle i drogi do
jazdowej pod Baranowem, w przeciągu 6 tygodni dla 
celów wojennych (miał 940 m długości na Wiśle i oko
ło 50 m na Babulówce wraz z drogą brukowaną 1,5 
kilometra), a następnie różnego rodzaju zarządzenia 
i czynności administracyjno-gospodarcze w powiecie 
były w ostatnim okresie przedwojennym bardzo wy
czerpujące nerwowo i fizycznie. Jednak każdy praco
wał ponad siły nie tylko z obowiązku urzędowego, ale 
bardziej z pobudek patriotycznych, dla dobra spra
wy. Każdy był przekonany, że wojna wybuchnie, tyl
ko nikt nie znał momentu jej wybuchu. Każdy był też 
przekonany, że do wojny jesteśmy po zęby przygoto
wani i że ją musimy nawet chwilowo przegrać, ale 
godnie i z honorem. Zresztą Anglia i Francja obiecały 
nam pomoc, wobec tego damy sobie radę.

Tymczasem pułki uzupełniają swoje stany 
przeprowadzając mobilizację tzw. alarmową, dla 
wzmocnienia stanu bojowego naszych formacyj 
osłonowych na pograniczu niemieckim, skąd nad
chodziły już groźne informacje i wiadomości o zde
cydowanie wrogich zamiarach Hitlera wobec Pol
ski. Z powiatu odeszło już około 700 ludzi do woj
ska, przeważnie do formacyj specjalnych zmoto
ryzowanych, lotnictwa, artylerii, częściowo piecho
ty itp. Poszedł też mój szofer Stanisław Michno, 
bardzo zacny i porządny człowiek.

Roboty straszliwie dużo, wszystko goni i zała
twia bieżące sprawy administracyjne i wojskowe, 
wszystko spokojne, jednak chodzi podminowane, 
bowiem wojna wisi w powietrzu. Mobilizacja alar-
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mowa została przeprowadzona sprawnie i w naka
zanym terminie; stawiennictwo rezerwistów do woj
ska prawie 100%-we. Komisarz ziemski Jarosz ma 
dużo pracy z elaboratem aprowizacyjno-mobiliza- 
cyjnym, który ustawicznie podlega zmianom na 
skutek nadsyłanych coraz to nowych planów i za
potrzebowań z Urzędu Wojewódzkiego.

Akcja aprowizacyjna bardzo doniosła, ale też 
skomplikowana w swojej realizacji w czasie wojny. 
Dochodzą ustawicznie przez cały dzień różnego ro
dzaju zarządzenia mobilizacyjne, wojskowe, społecz
no-polityczne, stanu wyjątkowego itp. pocztą pole
coną, express, telefonogramami i szyfrem. W tym 
napięciu pracy zawraca nam jeszcze głowę p. Pre
mier przypominając o doprowadzeniu do porządku 
płotów, fasad domów i ściągnięcia drutów kolcza
stych. Zawracanie głowy, jakby w tej chwili od tego 
zależało nasze zwycięstwo! Dostaliśmy awizo, że pan 
Premier około 20 VIII b.r. osobiście będzie po powia
tach sprawdzał stan sanitarny [?]

Musimy mieć mocne i liczne nasze wojsko 
skrzydlate - wszak wyrazem naszej tężyzny i go
towości bojowej jest symboliczne hasło rzucone 
przez najwyższych przedstawicieli Armii, że jeste
śmy obecnie „silni, zwarci i gotowi” a zatem szczęść 
Boże - do boju! na śmierć i życie - aż do zwycię
stwa! Bóg i wiara z nami!

Oto powszechne myśli i głębokie przekona
nia, jakie towarzyszyły naszemu społeczeństwu, 
jak również i naszym kochanym żołnierzykom i 
ślicznej za czasów pokojowych Armii - w chwili 
wybuchu wojny...

31 sierpnia
Wreszcie dnia 31 sierpnia około godz. 12-tej w 

południe otrzymałem telegraficzny rozkaz wykona
nia powszechnej mobilizacji na terenie powiatu i 
jednocześnie wszystkich akcji i czynności pomocni
czych przewidzianych instrukcją i dziennikiem 

czynności mobilizacji powszechnej. Rozpoczęła się 
wytężająca praca, polegająca na ustawicznym wy
syłaniu telefonogramów, przyjmowaniu zarządzeń 
szyfrowych i zwykłych, oraz wydawaniu różnych 
zarządzeń, których rodzaje nie sposób teraz wyli
czyć. Wszystkie zarządzenia i obwieszczenia zostały 
w terminie doręczone i wywieszone; ludność - re
zerwiści pospiesznie zaczęli dążyć do pociągów, 
względnie do najbliższych garnizonów. Ogólnie na
strój dobry, wykonywane stawiennictwo wzorowe.

1 września 1939
Pogoda słoneczna - żadnych chmurek na hory

zoncie - prawie lipcowa aura. Wszystko żyje pod wra
żeniem zarządzeń wojennych, ogólnie daje się zauwa
żyć gorączkowy ruch po drogach, jedni odjeżdżają do 
wojska żegnani i odprowadzani przez rodzinę i naj
bliższych do pociągu, drudzy jadą końmi i wozami do 
komisyj przeglądowych, które zaczęły swoje czynno
ści w Rozwadowie i w Dębie w lesie, inni wreszcie 
odwożą oznaczone kontyngenty zbóż i siana do komi
syj skupów, które pracowały w pełnym komplecie w 
kilku miejscach w powiecie, pod bezpośrednim nad
zorem Komisarza ziemskiego mgr Jarosza oraz prze
wodniczących Komisyj. Tymczasem około południa 
radio warszawskie zawiadomiło, że w godzinach po
rannych lotnictwo bombardujące niemieckie obrzu
ciło w kilkunastu miejscowościach w Polsce bomba
mi nasze lotniska; są straty w ludziach i w materiale 
lotniczym. Poza tym, że nieprzyjaciel w hcznych punk
tach przekroczył silnymi oddziałami naszą granicę, 
przystępując do ataku na nasze umocnione stanowi
ska przygraniczne. A zatem zaskoczenie, agresja nie
miecka wyraźna, a zatem wojna się rozpoczęła!!!

Myśli moje - starego żołnierza z wojny świato
wej i polskiej - pobiegły z serdecznymi życzeniami 
tam hen! na linię bojów ciągnących się od Karpat 
zachodnich poprzez Pomorze i wybrzeże morskie, 
poprzez granicę Prus Wschodnich i błota mazurskie 
aż do granicy litewskiej na długości prawie 2000 km, 
gdzie rozpoczął się krwawy chrzest naszych najlep
szych, najdroższych żołnierzyków z wrażą przemocą. 
Jednocześnie zazdrość mnie opanowała, że ja w tej 
chwili nie mogłem być tam z Nimi przy tak wspa
niałej biesiadzie - społem - dzieląc chwilę trudu, gro
zy, a wreszcie tryumfu nad gadem krzyżackim...

Cieszyła mnie jedna myśl, że ja będąc na sta
nowisku starosty również nie próżnuję i mogę swoją 
pracą przyczynić się do ich zwycięstwa. Zresztą woj
na pewnie potrwa dłużej i takich jak ja na pewno 
wymienią wkrótce za starszych, a ja jako kapitan
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< DZIKOYIA
rezerwy mając lat 42 będę mógł jeszcze niejednemu 
Szwabowi głowę utrącić na froncie. Za tym, odtwa
rzając sobie w myślach moich różnego rodzaju epi
zody i fazy walk wzdłuż naszej zachodniej i północ
no - wschodniej granicy z Szwabami, marzyłem o 
tym, jak niebawem przekroczą nasze zwycięskie ar
mie granicę niemiecką jak dzięki naszym powodze
niom na froncie rozniesie się chwała i sława oręża 
polskiego po wszystkich krańcach świata...
Szczęść Wam Boże! Niech serdeczna krew braci 
naszych zostanie sowicie zapłacona!

Robota w biurze wre - ciągle nadchodzą różnego 
rodzaju meldunki telefoniczne i ustne z terenu, a poza 
tym express - pisemne zarządzenia różnej treści z 
lwowskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wobec już doko
nanych nalotów na ważne centra lotnicze w Polsce 
przez szwabów, spodziewam się lada chwila ich od
wiedzin w naszych stronach, chociażby ze względu 
na przereklamowaną Stalową Wolę i w ogóle C.O.P.

Tymczasem do obrony przeciwlotniczej biernej 
zupełnie nie jesteśmy przygotowani - ludność cywilna 
nie posiada ani masek przeciwgazowych ani odpowied
nich schronów, a raczej nie ma w ogóle schronów, oprócz 
prymitywnie urządzonych pomieszczeń uszczelnionych 
przeciwgazowych po prywatnych domach.

Nagle usłyszałem kilkanaście detonacyj w oko
licy dworca kolejowego i Zwierzyńca - wówczas już 
jasnym było, że nad nami są Niemcy. Natychmiast 
kazałem się połączyć z Urzędem Wojewódzkim, z gar
nizonem w Sandomierzu, ażeby ich powiadomić o tym 
fakcie, a zarazem poleciłem służbie obrony przeciw
lotniczej i posterunkowi Policji Państwowej, ażeby mi 
natychmiast złożono telefoniczny meldunek o wyni
kach bombardowania. W międzyczasie sam pojecha
łem w kierunku Mokrzyszowa, gdzie stwierdziłem, 
że kilkanaście bomb zostało rzuconych między doma
mi naprzeciw huty za torem, na pastwisku tarnobrze
skim i w lesie zwierzynieckim, gdzie również budo
wano fabrykę, jednak żadnych szkód bomby nie zro
biły - przypuszczalnie były to 25 kg bomby, co należa
ło wnioskować z wielkości lejów. A zatem mamy przed
smak wojny powietrznej już w pierwszym dniu woj
ny; co dalej będzie - nie wiadomo.

W godzinach popołudniowych radio warszaw
skie dokładnie podało już kilkanaście miejscowości, 
gdzie lotnictwo niemieckie przeprowadziło nagłe 
bombardowanie lotnisk wojskowych, nie podając - 
ma się rozumieć - naszych strat, natomiast podobno 
kilka bombowców zostało zestrzelonych przez na
szych lotników i artylerię przeciwlotniczą. Poza tym 

na całym pograniczu toczą się walki z napierającą 
przemocą teutońską. Widać, że zostaliśmy zaskocze
ni, bo przeciwnik naciera przy pomocy masy wojsk i 
różnej zmotoryzowanej broni oraz lotnictwa, które 
po zajęciu Czechosłowacji już prawie od roku gro
madziło się wzdłuż naszej zachodniej granicy, a my 
tymczasem urządzamy mobilizację. Ale może Pan 
Bóg nam dopomoże te pierwsze ciężkie chwile prze
trwać. Jednocześnie dowiaduję się, że Niemcy za
warli pakt przyjaźni z Sowietami, z tym - według 
długoletniej kampanii Hitlera - wrogiem pierwszej 
klasy, ażeby zapobiec zupełnemu okrążeniu przez 
Francję, Anglię i Polskę. Ważne to rzeczy - nie wia
domo co z tego wyniknie; przecież my zachowujemy 
poprawne stosunki z bolszewikami, a poza tym obo
wiązuje nas pakt o nieagresji.

Słowacja ma rzekomo swój odrębny rząd i 
prezydenta, jako samodzielna republika, zaś Cze
chy i Morawy stanowią „Todesraum” Hitlera pod 
jego protektoratem z fikcyjnym prezydentem - 
zdrajcą narodu czeskiego Hachąi generałem Sy- 
zrowym na czele.

Pierwszy dzień wojny się kończy, a znikąd kon
kretnych wiadomości, gazety nie dochodzą radio 
wygrywa skoczne mazurki, piękne marsze bojowe i 
stale nadaje tajemnicze znaki, widocznie lotnicze 
„ma-ra itd. nadchodzi... uwaga...uwaga... prze
szedł...”, natomiast komunikatów z frontu żadnych. 
Widocznie biją się nasi chłopcy - szczęść Wam Boże!

Do domu nie idę na kolację - mam dużo ro
boty, pracuję nad elaboratem mobilizacyjnym, 
układam dziennik, różnego rodzaju instrukcje, 
zwłaszcza odnośnie stanu wyjątkowego instruk
cji Nr XIV dotyczącej elementów podejrzanych, 
a przeznaczonych do aresztowania itp. Śpię rów
nież w biurze na leżance, bo w nocy mogą nadejść 
ważne meldunki, względnie zarządzenia. Świa
tło na ulicach wygaszone, wszędzie cisza, a poza 
tym okna po domach szczelnie zasłonięte.

Na domiar złego jestem teraz tylko z referen
darzem Oraczem i majorem Kowalskim, ponieważ 
wicestarosta Antoni Kopeć został powołany do służ
by wojskowej z pierwszym dniem mobilizacji, nie 
podlegając reklamacji, ponieważ nie ma jeszcze 30 
lat. Wszystko teraz zwaliło się na moją głowę, a 
Oracz, chociaż jest zdolnym dobrym urzędnikiem, 
to jednak nie może mi wiele pomóc w obecnej chwi
li, ponieważ nie pracował nigdy w referacie społecz
no-politycznym, w mobilizacyjnym ani też wojsko
wym. Toteż ciężkie chwile przechodzę, nie mogąc 
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się rozerwać na 10 części, a do tego major Kowal
ski, jako inwalida, upada dosłownie z nóg wskutek 
przemęczenia i nieprzespania szeregu tygodni. 
Reszta urzędników to przeważnie pracownicy ma
nipulacyjni nadający się raczej do posług i na ku
rierów, aniżeli do konkretnej pracy organizacyjno- 
referatowej, a poza tym urzędnicy z resortów go
spodarczych załatwiają swoje przeważnie jeszcze 
sprawy bieżące w melioracji, w referacie rolnictwa 

i reform rolnych, w weterynaryjnym itp, część zaś 
otrzymała przydział w referacie mobilizacyjnym i 
wojskowym. W samorządzie powiatowym analo
gicznie przedstawiała się sytuacja z tym, że wszel
ka praca pokojowa o charakterze inwestycyjno-go
spodarczym przeszła na drugi plan....

Tekst udostępniła Nina Len, wnuczka Tadeusza 
Lena, urodzona w Anglii, mieszkająca obecnie w miejsco
wości Bracknell, niedaleko Londynu.

ALEKSANDRA JANAS

NASZ BOHATER - KAWALER ORDERU 
SIGILLUM CIVIS YIRTUTI

W tym roku Rada Miasta pośmiertnie uho
norowała swym najwyższym odznaczeniem har
cerza - nauczyciela - partyzanta - bohatera, słyn
nego Władysława Jasińskiego „Jędrusia”, od któ
rego wziął nazwę partyzancki oddział. Ten wspa
niały człowiek: mąż, ojciec, patriota, złożył swe 
życie na ołtarzu Ojczyzny, w imię wolności i spra
wiedliwości; dla Niepodległej.

Urodził sięl8 sierpnia 1909 roku w Sadkowej 
Górze koło Mielca, w rodzinie nauczycielskiej Pio
tra i Marii, z domu Halardzińskiej. Uczył się w 
Mielcu, gdzie po ukończeniu szkoły powszechnej 
kontynuował naukę w Gimnazjum im. S. Konar
skiego. Tam też związał się z harcerstwem, które
go ideały stały się mu bliskie i którym wierny po
został do końca. Maturę zdał w 1929 roku, a po roku 
przerwy rozpoczął studia historyczne na Uniwer
sytecie Warszawskim, które jednak zmuszony był 
przerwać ze względu na trudności materialne ro
dziny. Na krótko podjął pracę nauczyciela w Albi- 
nówce na wileńszczyźnie, by po roku powrócić na 
studia, tym razem na wydziale prawa UW. Znów 
musiał je przerwać z tych samych powodów, ale po 
roku pracy podjął je na nowo, by ostatecznie uwień
czyć je dyplomem magistra prawa.

W trakcie studiów Władysława, jego rodzi
na przeniosła sie do Tarnobrzega, zamieszkał 
więc tutaj odbywając aplikanturę w kancelarii dr 
Leonarda Madeja, podejmując równolegle pracę 
w tarnobrzeskim gimnazjum. Pełnił wtedy funk
cję komendanta miejscowego oddziału Związku 
Młodej Polski; być może w tym okresie Jasiński

Władysław Jasiński „Jędruś”

miał pierwsze kontakty z kontrwywiadem i odbył 
kurs przygotowujący do tworzenia komórek kon
spiracyjnych na wypadek wojny.

Po tragicznym wrześniu 1939 roku, kiedy to 
brał udział w obronie Tarnobrzega, przystąpił do
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DZIKOVIA
działań konspiracyjnych. Wiemy, że od grudnia tego 
roku rozpoczął redagowanie i kolportowanie „Wia
domości radiowych”, od marca 1940 roku ukazują
cych się pod nazwą „Odwet”. Były to powielane biu
letyny, zawierające informacje i wiadomości pocho
dzące z nasłuchiwania niezależnych od hitlerowców 
audycji radiowych, zawierające prawdziwe wydarze
nia z toczącej się wojny. Wydawanie „Wiadomości 
Radiowych” a potem „Odwetu” odbywało się ramach 
Związku Walki Zbrojnej. Ogromne zainteresowanie 
i zapotrzebowanie odbiorców z okupowanego tere
nu, skłoniło Jasińskiego do utworzenia organizacji 
„Związek Odwetu”, w głównej mierze opartej na har
cerzach, młodzieży gimnazjalnej i członkach ZMP. 
Organizacja zajmowała się nie tylko drukiem, po
wielaniem i kolportowaniem „Odwetu”, ale także gro
madzeniem broni, szkoleniem, zdobywaniem infor
macji o Niemcach, organizowaniem pierwszych ak
cji sabotażowych. W krótkim czasie nakład 12 stro
nicowego pisma formatu A4 osiągnął hczbę 1500 eg
zemplarzy i docierał nie tylko do miejscowości po
wiatu tarnobrzeskiego ale i Mielca, Kolbuszowej, 
Tarnowa, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Rzeszowa, 
Przeworska, Jarosławia, Przemyśla, Janowa Lubel
skiego, Kraśnika po Busko, Ostrowiec Świętokrzy
ski i Stopnicę, przenosząc wiadomości, ale i podno
sząc na duchu mieszkańców okupowanej Ojczyzny.

W kwietniu 1941 roku Władysław Jasiński na 
bazie członków „Odwetu” tworzy grupę dywersyjno- 
bojową„Jędrusie”, która wciągu dwóch kolejnych lat 

przeprowadziła wiele udanych akcji np. napadów na 
niemieckie magazyny w Ratajach, Mielcu, Klimon
towie, wykonała wyroki śmierci na zdrajcach i kon
fidentach m.in. w Bogorii i Modliborzycach, zdoby
wała środki na działalność organizacyjną napada
jąc na kasy i banki w Staszowie i Mielcu i wiele in
nych. Śmiałe, w większości udane akcje bojowe, har
towały oddział i budowały legendę „Jędrusiów”. Były 
nie tylko działaniem przeciwko okupantowi, ale 
przede wszystkim niosły pomoc udręczonej ludno
ści, prowadziły do uwalniania więźniów, pozyskiwa
nia żywności i wysyłania paczek do obozów.

Oprócz działań bojowych Jasiński prowadził 
owocną pracę wychowawczą i formacyjną w swoim 
oddziale, dzięki czemu członkowie mimo działań 
wojennych, uzupełniali przerwaną szkołę, nierzad
ko kończąc konspiracyjną maturą oraz stopniami 
podoficerskimi. Był otaczanym szacunkiem do
wódcą ale i przyjacielem, a przede wszystkim au
torytetem. Niestety, w wyniku zdrady „zaufanych” 
z okolicy, 9 stycznia 1943 r., wraz z dwoma żołnie
rzami, otoczony przez Niemców w Trzciance, zginął 
od serii z karabinu maszynowego. Pochowany zo
stał na cmentarzu w Sulisławicach, miejscowości, 
która przez długi czas stanowiła ich bazę, a i dziś 
w starym kościele mieści się izba poświęcona ich 
pamięci. Zycie i dzieło Władysława Jasińskiego to 
przykład patriotyzmu, ofiarności, szlachetnej rycer
skości i poświęcenia dla innych, a legenda „Jędru- 
siowej doli” to część historii Polski.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

SZLAKIEM WAKACYJNYCH WĘDRÓWEK
-BARDEJOY

Zdarza się często, że planując wakacyjne wy
jazdy szukamy atrakcyjnych, egzotycznych 
miejsc, nie dostrzegając, że gdzieś blisko istnieje 
inny, nieznany nam świat, który ma do zaofero
wania coś szczególnego, coś niezwykłego.

Takim światem dla mnie jest choćby Słowa
cja, niewielki kraj, z którym nasze województwo 
graniczy od swojej strony południowej. Wydawać 
by się mogło, że skoro tak blisko nam do braci Sło
waków wywodzących się z tej samej co my Polacy 
grupy Słowian zachodnich, poczujemy się na Sło

wacji niczym u siebie w domu. Nic bardziej myl
nego! Przy wielu podobieństwach (zwłaszcza języ
kowych) można odnieść wrażenie, że więcej nas 
różni niż łączy. Tym samym jednak ta piękna kra
ina staje się jeszcze bardziej interesująca.

Podczas wakacyjnych wędrówek wybrałem 
się do Bardejova, miasteczka położonego zaledwie 
220 km na południe od Tarnobrzega. Już podczas 
swoich studiów dowiedziałem się, że w XIV - XV 
wieku był on - wraz z Nowym Sączem i Krako
wem ważnym, niezwykle prężnym ośrodkiem dla
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Widok nawy północnej kościoła

rozwoju w Europie Środkowej sztuki gotyckiej, 
którego silne oddziaływanie wpłynęło w sposób 
bardzo istotny, zwłaszcza na rozwój malarstwa 
tablicowego i rzeźby. Jak się okazuje - dzisiejszy 
Bardejov to jedno z najpiękniejszych miast histo
rycznych na Słowacji, które zachowało swój nie
powtarzalny urok i czar dzięki wielu zachowanym 
zabytkom. Do naszych czasów przetrwała tu 
znaczna część średniowiecznych murów obron
nych z wieloma potężnymi basztami, kilka kościo
łów, klasztorów i cerkwi, średniowieczny układ 
urbanistyczny z niezwykle malowniczym ryn
kiem. Otaczają go gotyckie, renesansowe i baro
kowe kamieniczki, z wielkim pietyzmem odrestau
rowane (podobnie jak inne zabytki tego miasta) 
w ostatnich kilkunastu latach. Dzięki temu, że 
zachowało się tu tak wiele znakomitych pamią
tek przeszłości, a w dodatku są one niemal w ide
alnym stanie, Bardejov - jako jedno z pierwszych 
miast w tej części Europy - został wpisany na li
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Patrząc na 
cały zespół staromiejski, a zwłaszcza jego prze
piękny rynek trudno się temu dziwić. Gdybyśmy 
w Polsce mieli podobne miasto i do tego w takim 
stanie zachowane, też pewnie nie byłoby proble
mu z jego wpisaniem na wspomnianą listę.

Spośród wielu znakomitych zabytków Bar- 
dejova szczególną uwagę zwracają gotycki kościół 
św. Idziego oraz gotycko-renesansowy ratusz. Za
interesowanie wszystkich budzi zwłaszcza wspo
mniana monumentalna świątynia wzniesiona z 
kamienia, usytuowana dłuższym bokiem wzdłuż 
jednej z krótszych pierzei bardejovskiego rynku. 
Ta trójnawowa bazylika zamknięta prezbiterium 
z absydą, posiadająca ogromne strzeliste ostrołu- 
kowe okna, przy ścianie południowej (od strony 
placu rynkowego), ma rozbudowaną kruchtę i wy
soką, monumentalną wieżę wzniesioną na planie 
kwadratu, zakończoną wysokim ostrosłupowym 
hełmem. Dzięki wysokim oknom wnętrze kościo
ła jest bardzo jasne, mimo różnobarwnych witra
ży, jakie ograniczają dostęp światła. Zarówno 
kształt, rozmiary i proporcje, oraz budulec z ja
kiego wzniesiono kościół, jak i owe okna, przy
wodzą na myśl słynne katedry gotyckie znane z 
zachodniej Europy (w Polsce mamy takich zaled
wie kilka, np. katedra w Świdnicy). Najbardziej 
zaskakującym jest jednak to, że w bardejovskim 
kościele przetrwało do naszych czasów aż 11 ołta
rzy gotyckich (tryptyki i pentaptyki), malowanych 
na desce i rzeźbionych, czego w Polsce już nigdzie 
uświadczyć nie można!



Burzliwe dzieje Polski, przez którą przetaczały 
się na przestrzeni wieków rozmaite wojny sprawiły, 
że wnętrza naszych nawet bardzo starych kościołów 
wypełnione są dziełami sztuki z różnych epok. 
Zwłaszcza kościoły romańskie czy gotyckie, poza 
swoją autentyczną architekturą, zawierają liczne 
ołtarze, rzeźby, obrazy i inne elementy wyposażenia, 
które rzadko pochodzą z tego samego czasu co sam 
kościół. Przeważnie są znacznie późniejsze, zazwy
czaj z okresu baroku i to późnego, z czasów saskich. 
Tymczasem w bardejovskim kościele św. Idziego jest 
inaczej - barokowe są tu właściwie tylko ławki 
(zresztą bardzo piękne!), zaś pozostała część wypo
sażenia świątyni to zabytki gotyckie.

Początki bardejovskiej katedry sięgają pierw
szych lat XIII wieku, kiedy to, około roku 1206 
Cystersi z... naszej Koprzywnicy otrzymali przy
wilej króla Andrzeja II, dzięki któremu mogli tu 
założyć swój klasztor pod wezwaniem św. Idziego. 
W sześćdziesiąt lat później, na skutek niekorzyst
nych zmian, jakie zaszły tu w sytuacji politycz
nej, Cystersi opuścili Bardejov, a ich miejsce zaję
li koloniści niemieccy. Kościół klasztorny stał się 
świątynią parafialną. Jak ów kościół wyglądał tego 
nie wiemy, wiadomo tylko, że budowa obecnej ka
tedry rozpoczęła sie w połowie XIV wieku, a ukoń

czono ją w roku 1415. Wiatach 1420-1427 wznie
siono monumentalną wieżę, a po roku 1448 mia
sto finansowało rozbudowę świątyni o zakrystię i 
emporę oraz Oratorium króla Macieja. W latach 
60-tych XV wieku katedra otrzymała szereg ołta
rzy (zachowanych do dzisiaj), wspaniałą chrzciel
nicę odlaną ze spiżu, a nad nawą główną mistrz 
Stefan z Koszyc zbudował sklepienie kościoła. 
Wśród zachowanych do dziś ołtarzy są i takie, któ
re przypisuje się artystom z kręgu Wita Stwosza 
(lub jemu samemu), co świadczy o niezwykle bli
skich i silnych związkach artystycznych średnio
wiecznej Małopolski i Słowacji.

Oprócz początków bardejovskiej świątyni 
oraz związków z Witem Stwoszem ma ona jesz
cze jeden element wiążący z Polską. W Breve Apo
stolskim z 23 listopada 2000 roku papież - Polak 
Jan Paweł II zaliczył ją do grupy „bazylik mniej
szych”, powołując się na wielowiekową tradycję, 
wedle której „Papieże rzymscy mieli zwyczaj wy
różniać kościoły, które odznaczały się starożyt
nością, sztuką i przejawami pobożności”. Słowa
cy przyjęli papieskie Breve z satysfakcją i rado
ścią - o czym świadczy specjalna tablica pamiąt
kowa poświęcona naszemu Ojcu Świętemu 
umieszczona w północnej nawie katedry.

Stare dzwony historyczne przed kościołem - Urban (41) i Jan (2,21)



Warto dodać, że z okazji podniesienia barde- 
jovskiego kościoła p.w. św.Edigiusza (tak Słowa
cy nazywają św.Idziego) do godności bazyliki 
mniejszej w roku 2001 ufundowano nowy dzwon 
„Józef’ o wadze 700 kg, który znalazł się na wie
ży katedry, obok nieco starszych - „Jana” (o wa
dze 2,2 tony) oraz „Urbana” (o wadze 4 ton). Kie
dy w latach 1986-1999 przeprowadzano rewalo
ryzację bardejovskiej świątyni renesansowe dzwo
ny „Jan” i „Urban” pękły i dlatego też - po wyko
naniu ich replik zawieszonych na kościelnej wie
ży - ustawiono je na przykościelnym placyku.

Vis a vis bardejovskiej świątyni, pośrodku 
placu rynkowego, wznosi się gotycko-renesanso- 
wy ratusz wzniesiony w latach 1505-1511. Ta 
piękna piętrowa budowla została zbudowana na 
rzucie prostokąta i nakryta wysokim dwuspado
wym dachem. Jej wysokie trójkątne szczyty 
wieńczą pojedyncze figury świętych - patronów 
miasta. We wnętrzu ratusz zachował pierwotny 
układ pomieszczeń częściowo sklepionych, częścio
wo posiadających oryginalne belkowane stropy 
drewniane. Cały ten obszerny, znakomicie zacho
wany i zakonserwowany obiekt został przeznaczo
ny na siedzibę Muzeum Historii Miasta Bardejo- 
va. Eksponowane są tu liczne dokumenty, pamiąt
ki i wyroby miejscowych cechów rzemieślniczych, 
pochodzące zwłaszcza z okresu świetności „slobod- 
neho kralowskego mesta Bardejova”, tj z XIV - 
XVII wieku. Oprócz ratusza bardejovskie Mu
zeum założone w 1904 roku posiada kilka innych 
oddziałów. Są to Muzeum Ikon mieszczące się w 
barokowej kamienicy w narożniku rynku, Mu
zeum Przyrodnicze ulokowane w barokowym pa
łacyku położonym na obrzeżach miasta i skansen 
- Muzeum Architektury Ludowej. Jak na niewiel
kie miasteczko „Sarisske Muzeum” (bo taka jest 
oficjalna nazwa całej instytucji) to - trzeba przy
znać - imponująca placówka.

Kilka kilometrów od Bardejova znajdują się 
Bardejovske Kupele (Bardejowskie Kąpiele), miej
scowość uzdrowiskowa przypominająca nieco swo
im charakterem naszą Krynicę. Podobieństwo od
nosi się jedynie do jej centralnej części, gdyż w 
Bardejovskich Kupelach znacznie mniejszych od 
polskiej „perły uzdrowisk”, przy głównym depta
ku znajdują się stare sanatoria (najstarsze z po
łowy XVIII wieku), a także nowoczesna pijalnia 
wód, bardzo podobna, choć nieco mniejsza od kry
nickiej. To, co w Kupelach urzeka to cisza i spo

kój, jako że bezpośrednio przed uzdrowiskiem Sło
wacy urządzili duże parkingi, na których muszą 
się zatrzymać przyjeżdżające tu samochody i au
tokary. Do uzdrowiska przechodzi się zatem pie
szo, ale w zamian, przy wspomnianej pijalni usły
szeć można np. muzykę Straussów, wykonywaną 
na żywo przez znakomitą orkiestrę. Nieco dalej 
za pijalnią, w otoczeniu starych sanatoriów i 
drzew stoi piękny pomnik słynącej z urody cesa
rzowej Elżbiety, żony Najjaśniejszego Pana Cesa
rza Franciszka Józefa I. W Bardejovskich Kupe
lach cesarzowa przebywała wiele razy lecząc tu 
swoje schorzenia - zarówno ciała jak i duszy...

Jak w każdej tego typu miejscowości tak i tu 
można kupić osobliwą pamiątkę. Są to „kupelne ob- 
latki”, okrągłe podwójne opłatki wielkości desero
wego talerzyka, wypełnione różnymi masami - cze
koladową, orzechową, waniliową itp. Tradycja 
mówi, że zaczęto je tu produkować jeszcze w poło
wie XVIII wieku, gdy powstały pierwsze sanatoria. 
Dziś są tak samo chętnie kupowane jak u nas kra
kowskie bajgle czy góralskie oscypki.

Warto wybrać się do Bardejova (to naprawdę 
niedaleko!), by przekonać się, że niemal tuż obok ist
nieje tak piękne miasteczko, zupełnie nam niezna
ne, a niezmiernie ciekawe...
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TOMASZ WÓJCIK

FSO - FABRYKA MARZEŃ

Po II wojnie światowej, kiedy Polska stała się 
państwem komunistycznym, którego zwierzchni
kiem był ZSRR, kładziono nacisk na rozwijanie 
przemysłu zbrojeniowego. Wtedy właśnie ważyły 
się losy polskiego przemysłu motoryzacyjnego. 
Według początkowych założeń samochody osobo
we miały być oddawane instytucjom i organom 
państwowym, takim jak np. ministerstwa, MO 
(milicja obywatelska) itp., natomiast osoby pry
watne nie miały prawa rejestracji aut. Tego za
mysłu nie zrealizowano. Polacy mieli produkować 
jedynie pojazdy ciężarowe (FSC, Star), a osobowe 
tylko NRD i Czechosłowacja.

W czasie odbudowy Warszawy zapadła de
cyzja, sprzeczna z założeniami Moskwy, o budo
wie Fabryki Samochodów Osobowych. Po długich 
poszukiwaniach zdecydowano, że najlepszym 
miejscem na budowę takiej fabryki będzie war
szawski Żerań. Jednak wtedy nikomu się nie 
śniło o polskim projekcie. Zaczęto więc rozglądać 
się za niedrogą licencją. Najlepszą okazała się 
propozycja Włochów na produkcję Fiata 1100. Był 
to dobry samochód, jak na nasze warunki, ale 
oprócz tego mieliśmy pewne doświadczenia, gdyż 
w II Rzeczpospolitej powstawały ich auta, a Włosi 
znali nasz rynek. To rozwiązanie wydawało się 
idealne. 31 lipca 1948 roku oficjalnie podpisano 
zarówno umowę licencyjną, jak i umowę na bu
dowę fabryki. Budowa rozpoczęła się praktycz
nie od razu, bo już pod koniec tego samego roku 
były gotowe fundamenty zakładu. Jednak ze 
względu na sytuację polityczną i ochładzające się 
stosunki wschodu z zachodem, Stalin na począt
ku roku 1949 nakazał zerwanie umowy z Fiatem. 
Pociągnęło to za sobą ogromne koszty dla Polski, 
gdyż musieliśmy zapłacić za dokumentację tech
niczną oraz zakup tłoczników - razem ok. 400 min 
złotych. Jednak Stalin na pocieszenie dał nam 
tzw. „gratis”, to jest licencję na samochód marki 
GAZ-M-20 Pobieda. Oficjalną umowę ze Związ
kiem Radzieckim podpisano w 1950 roku. Wtedy 
właśnie ruszyły prace wykończeniowe i przygo

towania do produkcji samochodów w fabryce na 
Żeraniu. Od tego momentu załoga pracowała do
słownie dzień i noc, ponieważ zobowiązano się, 
że pierwszy samochód opuści fabrykę w rocznicę 
rewolucji październikowej (w Polsce na począt
ku listopada ze względu na różnicę w kalenda
rzu). W końcu „nadejszla wiekopomna chwila” - 
6 listopada 1951 roku o godzinie 14.00, w otocze
niu dygnitarzy partyjnych i załogi FSO (1400 
osób), oklaskiwano zjazd z taśmy montażowej 
pierwszego powojennego samochodu osobowego 
wyprodukowanego w Polsce - Warszawy M-20.

Warszawa oprócz tego, że była produkowa
na dla różnych organów władzy, miała być ogól
nodostępna. Tak jednak do końca nie było. Fa
bryka założyła produkcję ok. 25 tysięcy samo
chodów rocznie. Jednymi z pierwszych prywat
nych właścicieli nowej „osobówki” byli m.in. zna
ny poeta Jan Brzechwa i właściciel słynnej cu
kierni - Jerzy Blikle. Oczywiście większość po
jazdów trafiała do milicji oraz do Miejskich 
Przedsiębiorstw Taksówkarskich.

Atrakcyjność sylwetki to tylko jedna cecha 
polskiej „osobówki”; atrakcyjna była również cena 
auta, która wynosiła 37 tysięcy złotych. Niestety, 
nic nie trwa wiecznie. W bardzo krótkim czasie 
cena Warszawy wzrosła niemal dwukrotnie - naj
pierw do 70 tysięcy, a następnie 80 tysięcy złotych. 
Ta cena dla statystycznego Kowalskiego wynosiła 
równowartość 70 średnich pensji. Należy pamię-
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tać jednak o tym, iż mowa o cenach nowych samo
chodów. Dzisiaj każde auto im jest starsze tym 
tańsze. Wtedy za cenę używanej M-20-stki moż
na było zapłacić nawet 160 tysięcy złotych.

Warszawa zmieniała się z roku na rok. 
Pierwsze egzemplarze produkowane były na czę

ściach radzieckich, ale z czasem coraz więcej ele
mentów tj. części karoserii, podwozia i silniki typu 
M-20, były produkowane w Polsce. „Garbuska”, jak 
ją nazywali, coraz bardziej odróżniała się od swo
jego pierwowzoru. Polacy te zmiany wprowadzali

jednak powoli, aby nie narazić się Rosjanom, któ
rzy cały czas patrzyli im na ręce.

FSO się rozbudowywało; jasne było, że War
szawa nie będzie samochodem ogólnodostępnym, 
lecz limuzyną. Na początku drugiej połowy lat 50. 
dostaliśmy rozkaz produkcji maszynek od miele
nia mięsa. Zamiast tego w FSO zaczęto rozmy
ślać nad projektem samochodu małolitrażowego, 
który byłby bardziej dostępny od „Warszawy”. 
Projektem zajął się wybitny polski specjalista Sta
nisław Panczakiewicz. Co prawda pierwszy pro
jekt nowego auta został odrzucony, ale drugi zo
stał już zaakceptowany. Model prototypowy za
prezentowano na XXIV Międzynarodowych Tar
gach Poznańskich w 1957 roku. Samochodem tym 
była „Syrena” oznaczona numerem 100, która wy
wołała ogromne zainteresowanie. A dlaczego 100? 
Ponieważ dla przetestowania koncepcji wybudo
wano 100 prototypów. Ze względów finansowych

iQ50
i

w „Syrenie” wykorzystano większość części z 
wcześniej produkowanej „Warszawy” oraz prze
starzałą już wtedy konstrukcję ramową, co spra
wiło, że ważyła ona ok. 850 kg. Jednak druga po
łowa lat 50. nie była kolorowa nawet dla polskiej 
myśli technicznej. Największym problemem przy 
produkcji seryjnej okazał się brak blach głęboko 
tłocznych, kluczowego jakby nie patrzeć, elemen
tu przy produkcji samochodu. Właśnie z tego po
wodu dach prototypowej „Syreny” był obciągnię
ty dermą, a konstrukcja wykonana z drewna.

Inżynierowie FSO w 1964 roku zmodernizo
wali starą „garbuskę”. W ten sposób powstała 
„Warszawa 203/204”. Model 203 miał nowy gór- 
nozaworowy silnik S-21, a 204 dolnozaworowy 
typu M-20. „Sedan” miał zmieniony grill (kratka 



wlotowa do chłodnicy) oraz tylne lampy, deska roz
dzielcza w porównaniu do „garbusa” była ta sama 
tylko bardziej kanciasta. Przez całe nadwozie cią
gnęła się ozdobna chromowana listwa. Operacja 
„usunięcia garbu” miała wiele innych zalet m.in. 
modne wtedy optyczne wydłużenie nadwozia.

Ważną modernizacją było również zastąpie
nie podwójnej przedniej szyby nową pojedynczą (to 
rozwiązanie próbowano zastosować w „garbusce”, 
jednak cała szyba zniekształcała widok). W bar
dzo krótkim czasie po wypuszczeniu modeli 203/ 
204 należało zmienić nazwę na 223/224. Stało się 
tak na skutek protestu francuskiego koncernu 
Peugeot, któremu FSO naraziło się takim ozna
kowaniem początkowym. Mimo wszystko Warsza
wa sedan była jedną ze słynniejszych taksówek 
ze względu na swoją jakże wielką pojemność ba
gażnika oraz komfortowe wnętrze. Pojawiły się 
również bardzo rzadkie dziś modele 223 kombi, 
które trafiały głównie do służby w pogotowiu ra
tunkowym - zostały tam „zajeżdżone”, stąd nie
wiele się ich uchowało do dziś - oraz pick up „zbu
dowanej” jeszcze na bazie „Warszawy M-20”.

Przez najbliższe lata po wypuszczeniu mo
delu 101, „Syrena” przechodziła delikatne, lecz 
znaczące faceliftingi. Pojawiły się modele 102 (rok 
1962), 103 (rok 1963) oraz najpopularniejsza 104 
(w 1966 roku). „Syreny” 102 i 103 zapisały się w 
historii również dzięki temu, że startowały w raj
dzie Monte Carlo. Wersja 103S na rajdzie zmieni
ła później konstrukcję dzięki wypadkowi jaki miał 
miejsce na trasie. Auto wypadło wtedy z toru jaz
dy i dachowało. Konstrukcja drewniana samocho
du nie wytrzymała tego uderzenia, więc inżynie
rowie z FSO postanowili zamienić starą drewnianą 
konstrukcję na nową metalową. Mimo zmian był 
to jednak dalej ten sam samochód. „Syrena 104” 
była ostatnią „kurołapką” i być może dlatego po
została do dziś najbardziej znanym polskim sa

mochodem. Od swoich poprzedniczek różniła się 
przede wszystkim zmienionym grillem, nowymi 
zderzakami - bez tzw. zębów - oraz rzeczą najważ
niejszą, czyli nową chromowaną listwą.

Produkowane „Warszawy” i „Syreny” mimo 
modernizacji z biegiem czasu stawały się coraz 
bardziej przestarzałe. Władze PRL-u podjęły więc 
decyzję o rozpoczęciu produkcji nowego polskie
go auta. Sięgnięto jeszcze raz do tych samych 
źródeł - w ten sposób w 1965 roku rozpoczęły się 
rozmowy z włoskim Fiatem o podpisaniu umowy 
licencyjnej. Jeszcze w tym samym roku zapadła 
decyzja o produkcji Polskiego Fiata 125p. Przez 
najbliższe lata przystosowywano linię produk
cyjną do produkcji tego samochodu, którego wy
twarzanie rozpoczęto w 1968 roku.

Polski Fiat 125p na początku był produko
wany w FSO wraz z „Syreną 104”, aż do 1972 roku, 
kiedy to przeniesiono ją do Fabryki Samochodów 
Małolitrażowych (FSM) w Bielsku-Białej. Na tle 
„starych” polskich aut, Fiat miał niezwykle nowo
czesną sylwetkę. Był również dużo szybszy dzięki 
„nowym” silnikom. Były to silniki z lat 30. monto
wane również we włoskim odpowiedniku o pojem
ności 1300 (65 KM) i 1500ccm (75 KM). 125p był 
również pierwszym polskim samochodem z hamul
cami tarczowymi, które sprawiały właścicielom 
wiele problemów, ponieważ przy tych hamulcach 
samochód „stawał w miejscu”. Zdarzało się więc, 
że stare „Warszawy”, czy „Syreny” zatrzymując się 
na światłach... stawały w bagażniku Fiata.

Fiat 125p był symbolem nowoczesności, po
wiewem zachodniej techniki i luksusu. Po raz ko
lejny miał to być samochód dla Kowalskiego, ale i 
tak trafiał przez pierwsze lata produkcji głównie 
do MO, straży pożarnej, pogotowia oraz rządu. Fiat



był królem, który został doceniony. Wygrał rajd 
Monte Carlo w swojej klasie. Był dumą władz 
PRL-u oraz inżynierów, gdy pobił rekord świata 
na dystansie 25 tys. km w jeździe ciągłej, na jedy
nej wtedy w Polsce autostradzie Wrocław-Legni- 
ca, który pokonał w czasie 181 godzin, 3 minuty i 
3 sekundy. W tym przedsięwzięciu wzięło udział 
7 kierowców, którzy zmieniali się co 4 godziny.

W 1977 roku na trasie Rajdu Polskiego 
Andrzej Jaroszewicz (syn premiera Piotra Ja
roszewicza) startując „Lancią Stratos” nie ukoń
czył wyścigu rozbijając się o drzewo. Karoseria 
nie nadawała się już do niczego, ale silnik i 
układ przeniesienia napędu ocalały. Dlatego 
trafiły one do Ośrodka Badawczo Rozwojowego 
FSO. W rok potem ośrodek dostał rozkaz zbu
dowania nowej polskiej rajdówki.

Fiat na rynku polskim i ogólnie socjalistycz
nym miał wiele modeli, ale tylko u nas były to fia
ty. W 1978 roku po raz kolejny zaczerpnęliśmy li
cencję od Włochów. Tym razem został nam zapro
ponowany model, który do produkcji został wdro
żony tylko w Polsce. Zaprojektowane w 1975 roku 
nowe nadwozie dla Lancii Delty nie zostało przy
jęte przez włoski koncern do produkcji. Polacy 
chętnie go przyjęli i w trzy lata później 3 maja 1978 
roku ruszyła produkcja największej legendy - „Po
loneza”. Nadwozie niezwykle nowoczesne jak na 
rynek socjalistyczny i tamte czasy, ale co do tego 
co było pod maską... bez komentarza. Pod maskę 
trafiła jednostka od Fiata 125p. Zamysły były jed
nak całkiem inne, gdyż miały tam być montowa
ne nowe benzynowe silniki o pojemności 1.6, 1.8 i 
2.0 oraz dwulitrowy silnik wysokoprężny (diesel). 
Nie stało się tak z powodu braku pieniędzy na 
nowe jednostki. Nowoczesność „Poloneza” i kom
fort jazdy nim porażała na tle „Warszaw”, „Syren” 
itd. Rodzice z małymi dziećmi podchodzili i podzi

wiali nie widziane wcześniej w żadnym innym sa
mochodzie np. wycieraczki tylnej szyby.

W 1976 roku pojawił się w Telewizji Polskiej 
popularny serial „07 zgłoś się”. Postać główna, 
czyli porucznik Sławomir Borewicz (Bronisław 
Cieślak) jeździł początkowo dużym fiatem, a od 
1978 roku „Polonezem” (stąd przezwisko samo
chodu - „Borewicz”).

Nowoczesność „Borewicza” przejawiała się 
jeszcze jedną cechą, o której dziś mało kto pamię
ta. Na przełomie lat 70. i 80. Polonez zaraz po 
samochodach amerykańskich, był jednym z naj
bezpieczniejszych samochodów na świecie, jak 
również pierwszym polskim samochodem, w któ
rym zastosowano strefę kontrolowanego zgniotu! 
Kryzys na początku lat 80. nie ciągnął za sobą 
dobrego czasu dla „Borewicza”. Zaprzestano roz
wijania prototypowych jednostek 1.5 turbo i 2.0 
turbo o mocy do 200 KM oraz napędu 4x4, a w 
1983 roku ograniczono nawet silnik 1.5 (ten z fia
ta), by spalał mniej paliwa, zdjęto listwy ozdobne 
na karoserii (jak się okazuje były drewniane) oraz 
wycieraczkę tylnej szyby i ograniczono wyposa
żenie. Taką wersję nazwano kryzysową. Jednak 
mimo to wcześniej, bo w 1980 roku zastąpiono 
czterostopniową przekładnię na pięciostopniową. 
Za to produkcja została rozproszona. Od 1983 roku 
„Polonez” produkowany był na warszawskim 
Żeraniu oraz w Kairze, stolicy Egiptu, a w 1986 
r. zamontowano na tylnych słupkach szyby.

W 1989 roku w FSO została przeprowadzo
na modyfikacja „Poloneza”. Oznaczony symbolem 
MR'89 otrzymał nowe zespolone tylne lampy oraz 
klapę bagażnika, poprowadzoną do zderzaka. 
Sprawiło to zniżenie progu załadunku z 95 do 66 
cm. Ten sam model w Holandii, znany tam jako 
FSO Prima, wyposażony został w jednopunkto- 
wy wtrysk paliwa. (c.d.n.)
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ANDRZEJ DZIURA

PÓŁWIECZE GAZOWNICTWA 
W TARNOBRZEGU

Odkrycie złóż siarki przez profesora Pawłow
skiego w 1953 roku, a następnie intensywna rozbu
dowa przemysłu siarkowego, były podstawowymi 
czynnikami wpływającymi na powojenny rozwój 
przestrzenny miasta. Dzisiaj, szczególnie młodemu 
człowiekowi, trudno sobie wyobrazić jak wyglądał 
mały, bo zaledwie czterotysięczny, wówczas Tarno
brzeg. Miasto było nieuzbrojone - nie posiadało no
woczesnych wodociągów, kanalizacji, a tym bardziej 
sieci gazowej. W 1958 roku wybudowano pierwsze, 
nowe osiedle Przywiśle; w miejscu lasu i starej, drew
nianej zabudowy, postawiono czterokondygnacyjne 
bloki mieszkalne, usytuowane wzdłuż ulic 1 Maja i 
Waryńskiego, w kierunku zachodnim i południowym, 
do krawędzi skarpy wiślanej. Wzdłuż ulicy Niepod
ległości oddano do użytku kompleks domków jedno
rodzinnych w szeregowej zabudowie, przeznaczonych 
dla kadry kierowniczej KiZPS „Siarkopol”. Mieszka
nia w tamtych czasach stanowiły bardzo ważny czyn
nik przyciągający do przemysłu siarkowego wysoko 
kwalifikowanych pracowników z dużych miast, 
szczególnie z Krakowa, Warszawy, Śląska, a także 
świeżo upieczonych absolwentów wydziałów tech
nicznych z południowej Polski.

Wielką zasługą ówczesnych szefów „Siarki” dy
rektora inż. Franciszka Machalskiego i jego zastęp
cy Kazimierza Orzechowskiego, było ściągnięcie z 
Tarnowa w 1958 roku grupy wybitnych specjalistów 
w dziedzinie gazownictwa, z dyrektorem Władysła
wem Kołodziejem na czele. Przedstawiła ona kom
pleksowy projekt gazyfikacji Tarnobrzega. Projekt 
ów składał się z dwóch części: pierwsza to stalowy 
gazociąg niskiego ciśnienia w układzie pierścienio
wym, planowany wzdłuż ulicy Mickiewicza i Mo
niuszki, dalej przez 1 Maja (wtedy - podmokła łąka), 
następnie wzdłuż stadionu ulicą Niepodległości, aby 
zamknąć pierścień przy narożniku przyszpitalne
go parku. Drugi pierścień obejmował stalowy ga
zociąg wysokiego ciśnienia wraz ze stacją reduk
cyjno-pomiarową pierwszego i drugiego stopnia, zlo
kalizowaną wówczas w szczerym polu (teraz ulica 
Wyspiańskiego, rejon siedziby Banku BGZ). Gazo

ciąg wysokoprężny, zasilający stację gazową włą
czono do wysokoprężnego gazociągu źródłowego o 
średnicy 300 mm (przedwojenny gazociąg „Central
ny”, wybudowany dla potrzeb COP-u, pod kierow
nictwem Władysława Kołodzieja) w rejonie stacji 
PKP. Bardzo szybko, bo już w lipcu 1958 roku ge
neralny wykonawca zadania „Gazobudowa” z Za
brza, pod kierownictwem Stęplewskiego, przystą
pił równolegle do budowy gazociągów rozdzielczych 
niskiego ciśnienia oraz stacji gazowej wraz z odga
łęzieniem wysokiego ciśnienia. Inspektorem nad
zoru oraz koordynatorem robót, z ramienia inwe
stora tj. „Siarkopolu” był Zygmunt Motuk, jeden z 
pionierów przemysłu siarkowego.

Gazyfikacja prowadzona była niezwykle 
sprawnie, jak to w tamtych czasach, choć zdarzały 
się przeszkody i zdarzenia losowe, które spowal
niały tempo robót. Jak wspomina pan Motuk: „W 
końcu sierpnia 1958 roku nad Tarnobrzegiem prze
szedł niszczycielski huragan, który wyrządził 
ogromne szkody w mieście i okolicy; pozrywane 
zostały dachy domów, wyłamane wiekowe sosny ze 
skarpy wiślanej i potężne drzewa w Dzikowie, a 
nawet młodnik sosnowy pod Machowem. Wichura 
rozniosła też barak hotelowo-magazynowy „Gazo- 
budowy” (obok dworca PKS, w miejscu dzisiejsze
go marketu FRAC) tak, że Ślązacy, pozbierawszy 
resztki dobytku, chcieli uciekać do domów.” Koń
czono jednak inwestycję; brakowało wszystkiego - 
a to armatury zaporowej na wysokie ciśnienie (po
trzebne zasuwy dzięki znajomościom „załatwiono” 
w Gazowni w Warszawie), a to gazomierzy - więc 
pierwsze mieszkaniowe instalacje gazowe były bez 
pomiaru, a mieszkańcy płacili ryczałtem przy co
miesięcznej pensji. Ale najwięcej problemów spra
wiały same budynki z racji źle wykonanych, nie 
zapewniających bezpieczeństwa, przewodów komi
nowych i wentylacyjnych. Dbałość administratora 
o bezpieczeństwo mieszkańców była jednak impo
nująca, czego wyrazem były liczne prelekcje dla lo
katorów, a nawet opracowanie infrormatora pt. 
„Regulamin dla domowych odbiorców gazu” (autor-
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© DZIEOTIA
stwa Motyki). Dzięki temu w pierwszych latach 
użytkowania instalacji gazowych rzeczywiście nie 
było groźniejszych wypadków.

W tym czasie zakład gazowniczy w Sandomie
rzu nosił nazwę „PP Zakłady Gazu Ziemnego w Tar
nowie Wydział Sandomierz”; zakładem kierował dy
rektor Tadeusz Dryś, a jego zastępcą był inż. Mie
czysław Walaszek. Obydwaj tworzyli zgrany duet, 
place budowy też wizytowali najczęściej razem. Bez
pośrednio nadzorującym był Kazimierz Brania (uro
dzony w Mokrzyszowie, 20.08.1913 r.), z gazownic
twem związany jeszcze za czasów przedwojennego 
„Polminu”, a jego wiedza i doświadczenie zawodowe 
okazały się wręcz bezcenne przy tej inwestycji.

Z końcem listopada 1958 roku ekipa sando
mierskich gazowników wykonała ostatni, bardzo 
trudny etap prac - etap włączenia odgałęzienia wy
sokoprężnego do czynnej magistrali tranzytowej. 
Tak to wspomina inż. Motuk: „Gaz, wprawdzie o 
obniżonym, minimalnym ciśnieniu, jednak ciągle 
wypływał wypalonym otworem i spalał się w atmos
ferze malowniczą, ognistą wstęgą, tworząc niespo
tykanie piękne, choć niebezpieczne widowisko, któ
re ściągało z miasta wielu gapiów, tak, że milicja z 
trudem utrzymywała porządek”.

Pełne zakończenie I etepu gazyfikacji Tar
nobrzega, na który składało się wykonanie 
łącznie 3,6 km sieci gazowej z przyłączami, oraz 

stacji gazowej, nastąpiło w 1959 roku, tak więc 
rok obecny jest czasem na świętowanie złotego 
jubileuszu gazownictwa w Tarnobrzegu.

Potem dla gazownictwa polskiego nastąpił 
ważny rok 1967, kiedy to na mocy uchwały KERM 
nr 200 z grudnia 1966 r., nastąpiło scalenie bran
ży gazowniczej. Tarnowskie Okręgowe Zakłady 
Gazownictwa - Wydział Terenowy Sandomierz, 
przejęły od „Siarkopolu” wybudowane gazociągi i 
instalacje do dalszej ich eksploatacji. Wtedy też z 
Sandomierza do pracy w Tarnobrzegu został od
delegowany Bogdan Stradomski, wcześniej pracu
jący w Gazowni Kieleckiej, który wspólnie z Ja
nem Branią oraz Antonim Śpiewakiem z „Siarko
polu”, tworzyli jednostkę gazowniczą w Tarnobrze
gu. Początki były trudne jak i ówczesna rzeczywi
stość. Nie było samochodów, komórek, kompute
rów, jedynym środkiem transportu był służbowy 
rower, ze specjalnym uchwytem do przewozu ga
zomierzy. Pierwszą siedzibą Gazowni był pokój w 
budynku biurowo-hotelowym przy Mickiewicza 
(kiedyś siedziba KW PZPR, teraz Urząd Miasta).

Następne dekady minionego wieku, zwłasz
cza lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte, to 
okres rozwoju gazownictwa polskiego, szczególnie 
dla Podkarpacia, czego wyrazem jest gazyfikacja 
blisko 600 miejscowości w samym tylko rejonie 
Zakładu Gazowniczego Sandomierz.

Pracownicy biura budowy Gazociągu Centralnego przed siedzibą w Sandomierzu 
(siedzi trzeci z lewej inż. Władysław Kołodziej, czwarty z lewej inż. Tadeusz Dryś)
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DZIIOYU
Gaz ziemny użytkowany był, do celów prze

mysłowych, już przed wojną. Jesienią 1938 roku 
w wytwórni wódek hr Tarnowskiego na Wymy- 
słowie, po raz pierwszy zastosowano gaz do opa
lania kotła parowego, w procesie wytwarzania 
spirytusu. Ponieważ wystąpiły problemy z regu
lacją kotła, na prośbę Zdzisława Tarnowskiego, 
dyrektor Kołodziej z Sandomierza oddelegował 
doświadczonego pracownika, K. Branię, który z 
powodzeniem poradził sobie z awarią. Wdzięcz
ny kierownik wytwórni, pan Burnatowicz, w ra
mach zapłaty poczęstował Branię najprzed
niejszą nalewką. A trunki Tarnowskich słynęły 
w Europie, zwłaszcza nalewki i jarzębiaki...

Dzisiaj „gazowa” rzeczywistość Tarnobrzega 
wygląda zgoła inaczej. W naszym blisko pięćdzie
sięciotysięcznym mieście gaz ziemny praktycznie do
ciera do każdego mieszkańca bloku, domu jednoro
dzinnego, instytucji czy zakładu przemysłowego. Bez 
gazu nie wyobrażamy sobie życia. Dzięki 260 km 
sieci rozdzielczej niskiego i wysokiego ciśnienia, wy
konanej ze stali bądź polietylenu, oraz pięciu sta

cjom gazowym, w sposób ciągły, bezawaryjnie gaz 
dociera do każdego odbiorcy przez całą dobę.

Współczesne gazownictwo wygląda więc ina
czej niż kiedyś. Firma dystrybuująca to specyficz
ne paliwo jest nowoczesna, posiada wykształconą, 
profesjonalną kadrę, dobre warunki pracy, nieza
wodne środki transportu, odpowiedni sprzęt i środki 
łączności. Biuro Obsługi Klienta w Tarnobrzegu 
podlegające Rejonowi Dystrybucji Gazu Zakład 
Sandomierz czuwającemu nad bezawaryjną do
stawą gazu, remontuje, rozwija i modernizuje sieć 
gazową, oraz podłącza nowych odbiorców. Mieści się 
przy ulicy Gazowej, gdzie zapewnia kompleksową 
obsługę handlową. Gazownia oferuje coraz nowsze 
produkty jak np. sprężony gaz do napędu samocho
dów CNG, skojarzone wytwarzanie ciepła i energii 
elektrycznej (kogeneracja), ogrzewanie domów, kli
matyzację wielkich powierzchni handlowych itp.

23 października będziemy świętować nasz 
jubileusz, połączony z trzecią rocznicą nazwania 
ulicy, przy której mieści się wspomniane Biuro. 
Serdecznie zapraszamy na GAZOWĄ!

BEATA KOTASIAK-WÓJCIK

NASZA SZKOŁA. 100 LAT GIMNAZJUM
I LICEUM W TARNOBRZEGU

W 2009 roku mija setna rocznica utworzenia 
w naszym mieście pierwszej szkoły średniej. Była 
to początkowo c.k. Wyższa Szkoła Realna, nieco 
później przekształcona w Państwowe Gimnazjum, 
które z biegiem czasu przyjęło imię Hetmana Jana 
Tarnowskiego. Z tej okazji Muzeum Historyczne 
przygotowało wystawę pt. „Nasza Szkoła. 100 lat 
Gimnazjum i Liceum w Tarnobrzegu”. Wystawa 
ta towarzyszyła uroczystościom rocznicowym 
Szkoły oraz zjazdowi wychowanków.

Szkoła Realna, późniejsze Gimnazjum powsta
ło dzięki staraniom wielu ludzi, m.in. Zdzisława Tar
nowskiego, byłego Namiestnika Galicji Michała Bo- 
brzyńskiego, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. Stanisława Tarnowskiego, i posła do parlamen
tu austriackiego Wojciecha Wiącka. Szkoła ta zmie
niała swą nazwę od „c.k. Wyższej Szkoły Realnej”, 
następnie „Gimnazjum Państwowe” i wreszcie tuż 
przed II wojną światową - Liceum. W szkole praco

wało wielu wybitnych pedagogów, kierowali nią od
dani swej pracy dyrektorzy. W pierwszych latach 
działalności instytucja miała trudności lokalowe, 
młodzież uczyła się w różnych budynkach w mie
ście. Ostatecznie główną siedzibą Szkoły stał się bu
dynek Rady Powiatowej. W trudnych latach wojny 
nie zaprzestano nauczania młodego pokolenia. Ro
biono to na tajnych kompletach. Po zakończeniu 
działań wojennych natychmiast przystąpiono do 
pracy. Przede wszystkim uporządkowano budynek 
szkoły, znoszono niezbędne sprzęty i już po kilku 
dniach odbyły się pierwsze powojenne egzaminy 
wstępne i rozpoczęto naukę. W 1973 r. oddano do 
użytku nowy gmach przy ul. Jachowicza.

Ekspozycja została podzielona na trzy czę
ści. Pierwsza dotyczy okresu 1909-1939 i nosi śród
tytuł: „Czas niewoli. Entuzjazm Polski Odrodzo
nej”. Część druga obejmuje lata 1939-1944 i zaty
tułowana jest „Szkoła przy zasłoniętych oknach”.
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Hasło części trzeciej - „Już po wojnie...” od roku 
1944 do czasów nam współczesnych.

Materiałem źródłowym do pierwszej części wy
stawy były przede wszystkim Sprawozdania Dyrek
cji Szkoły Realnej, później Państwowego Gimna
zjum w Tarnobrzegu, wydawane od 1912 roku, po
czątkowo co kilka lat, później już regularnie co roku. 
Innymi materiałami źródłowymi były fotografie z 
epoki, a także inne materiały archiwalne, druki 
„Statutu Bursy Gimnazjalnej im. Juliusza Słowac
kiego” powstałej w 1909 r., oraz „Kronika Towarzy
stwa Bursy” i „Sprawozdanie Towarzystwa Bursy 
za okres od września 1912 r. do sierpnia 1913 r.”, 
także tzw. „Katalogi klasowe”, czyli dzienniki lek
cyjne z początków działalności Szkoły.

Szkoła posiadała znaczne zbiory pomocy na
ukowych. Wśród gabinetów naukowych przypo
mniano przyrodniczy, „fizykalny”, chemiczny, geo
grafii i historii, geometrii, rysunków. Na podstawie 
Sprawozdań pokazano zbiory niektórych z nich. W 
gabinecie przyrodniczym preparaty biologiczne, der- 
moplasty zwierzęce, gniazda ptasie. Na wyposaże
nie gabinetu geograficznego składają się: mapa geo
graficzną z lat międzywojennych oraz globus. Gabi
net historń tworzyły tablice poglądowe z widokami 
miast starożytnych oraz portrety królów polskich. 
Wiadomo nam ze Sprawozdań, że szkoła posiadała 
dwie biblioteki, jedną dla nauczycieli, drugą dla 

uczniów. Brak jest informacji co do zasobu księgo
zbioru, jednak wymieniano co roku liczbę tych ksią
żek. Na naszej wystawie w szafie bibliotecznej pre
zentujemy przede wszystkim podręczniki szkolne z 
lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Podręczniki 
owe zostały wymienione w Sprawozdaniach za lata 
1928/1929 i 1929/1930. Były to m.in.: B.Geberta i 
G.Gebertowej „Opowiadania z dziejów ojczystych dla 
niższych klas szkół średnich”, „Wypisy historyczne 
z dziejów ojczystych”, A.Semkowicza „Dzieje po
wszechne, opowiadania dla niższych klas szkół gim
nazjalnych”, C.Nankego „Historia nowożytna. Pod
ręcznik dla klas wyższych szkół średnich”, J.Gadom- 
skiego i E.Rybki „Kosmografja”. Podręcznik dla 
szkół średnich”, S.Sobińskiego „Geografja Polski”. 
W.Natansona i K.Zakrzewskiego „Wiadomości z 
nauki fizyki”, E.Romera „Atlas Geograficzny”.

Prezentowany jest także „Słownik ortograficz
ny” autorstwa Bronisława Wieczorkiewicza. Nale
ży tu dodać, że profesor Bronisław Wieczorkiewicz 
był pośrednio związany także z Tarnobrzegiem. Był 
on mianowicie zięciem Michała Marczaka bibliote
karza i archiwisty dzikowskiego. Nigdy nie poznał 
swego teścia, ponieważ ożenił się z Haliną Natalią 
Marczak już po śmierci teścia. Był on językoznawcą, 
polonistą, autorem wielu podręczników gramatyki 
dla szkół średnich i podstawowych, które prezentu
jemy w trzeciej części naszej wystawy.
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Michał Marczak pracował w Gimnazjum w 
latach dwudziestych, jako nauczyciel historii i 
geografii. Jego pasja kolekcjonerska stała się 
przyczynkiem do powstania gabinetu numizma
tycznego w roku szkolnym 1925/1926, on także 
zapoczątkował powstanie zbiorów muzealnych. 
Na wystawie pokazujemy monety, które nie po
chodzą z tego zbioru, bo po prostu zaginęły, lecz 
prawdopodobnie należały do niego, a są wymie
niane w Sprawozdaniach: polonica sprzed 1795 
r., monety gdańskie, (wiadomo, że były trzy mo
nety z czasów starożytnych, dwie z czasów śre
dniowiecza, a także teka z banknotami).

W tymże samym roku szkolnym staraniem 
Michała Marczaka zapoczątkowane zostały zbio
ry muzealne w Gimnazjum. Pokazujemy tu urnę 
z kośćmi, albumy krajoznawcze i fajki gliniane. 
W gabinecie mineralogicznym znajdowało się wie
le okazów różnych minerałów oraz muszli. Prezen
tujemy na wystawie minerały, jakie prawdopodob
nie mogły znajdować się w owym gabinecie. Nie 
można tu nie wspomnieć o krzemieniu pasiastym, 
kwarcytach i innych. W Gimnazjum działały dwa 
kółka krajoznawcze. Jedno z nich założył w lutym 
1927 r. niestrudzony Michał Marczak. Nosiło ono 
nazwę: „Gimnazjalne Kółko Krajoznawcze im. Sta
nisława Staszica w Tarnobrzegu”. Członkowie tego 
kółka urządzali wycieczki piesze, w zimie wygła
szali referaty. Pamiątką tych wycieczek są foto

grafie okolicznych zabytków. Na odwrociu fotogra
fii znajdują się okrągłe pieczęcie z nazwą kółka.

W szkole funkcjonowała także założona w 
1911 r. orkiestra szkolna. Po raz pierwszy wy
stąpiła podczas uroczystości uczczenia 100. rocz
nicy urodzin Zygmunta Krasińskiego. Po kilku
letniej przerwie została reaktywowana w 1926 r. 
pod kierownictwem profesora Władysława Vitka. 
Prezentujemy fotografie członków orkiestry wraz 
z dyrektorem Romanem Janickim oraz orkiestry 
z profesorem Władysławem Vitkiem.

Głównym elementem tej części wystawy jest 
próba odtworzenia sali szkolnej na podstawie 
dwóch autentycznych fotografii z roku 1929 i 1935. 
Są tu ławki z pochyłymi blatami z miejscem na 
buteleczkę atramentu, tablica, szafa biblioteczna, 
tablice poglądowe, portret Henryka Sienkiewicza, 
fragment obrazu „Orlęta lwowskie”.

Corocznie uczniowie wykonywali pamiątko
we tableau swojej klasy - prezentujemy ich kilka. 
Niezmiernie ważnym eksponatem jest Świadectwo 
Dojrzałości Państwowej Szkoły Realnej w Tarno
brzegu Adama Brodkiewicza, syna dyrektora Bro
waru. Jest to duplikat wydany w 1920 roku.

Ciekawostką są konspekty nauczyciela gim
nazjum oraz pozwolenie na odwiedzenie kinema
tografu. Uzupełnieniem są zeszyty, oraz różne dro
biazgi w rodzaju: piór wiecznych, obsadek ze sta
lówką, ołówków, kredek, gumek do ścierania.
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Druga część wystawy nosi tytuł „Szkoła przy 
zasłoniętych oknach”, nawiązujący do tytułu książ
ki pod redakcją Andrzej a Meissnera, w której oma
wia on historię szkolnictwa w czasach II wojny 
światowej na terenie dawnego województwa tar
nobrzeskiego. Symbolem tego czasu jest okno z 
czarną zasłoną. Pokazane są dwie fotografie z cza
sów wojny. Jedna z nich to lekcja w Nadbrzeziu w 
domu państwa Rulskich przy stacji PKP, na któ
rej uwieczniono Rajmunda Aschenbrennera, Ni
kodema Nowakowskiego, Adaminę Panek-Gaj i 
Irenę Rulską-Gurgiel. Druga fotografia przedsta
wia trzy uczennice tajnego nauczania wracające 
po lekcjach, są to m.in.: Izabela Mielecka-Aschen- 
brenner i Krystyna Łysakówna-Kołodziej.

Trzecią część wystawy, „Już po wojnie...”, roz
poczyna Kronika Szkolna pisana przez pierwsze
go dyrektora Szkoły Stanisława Walczynę. Mamy 
także dwie fotografie z sierpnia 1944 r. z pierw
szych dni działalności Liceum. Wśród wielu 
uczniów widać m.in. ks. Tomasza Gunię, kilku 
nauczycieli oraz dwóch żołnierzy radzieckich. Jest 
także świadectwo dojrzałości Edwarda Antończy- 
ka z 1953 r. - społecznika i wieloletniego prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega.

Cennym eksponatem jest Dyplom Laureata 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z 1971 r. 
Mariana Stali, ucznia Liceum Ogólnokształcące
go w Tarnobrzegu, wydany przez Komitet Głów
ny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy 
Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. 
Dyplom podpisany jest przez m.in. Bronisława 
Wieczorkiewicza i Marię Janion, Przewodniczą
cym Komitetu Głównego był Kazimierz Wyka, któ
rego podpis także figuruje na Dyplomie.

Mamy także dwie fotografie ze Studniówki 
z 1964 r. a wśród uczniów Pani Profesor Broni
sława Orzeł. Pamiątką po jednej z takich stud
niówek jest zaproszenie z 1979 r. Inna fotografia 
przedstawia egzamin maturalny z 1960 r. Wśród 
członków komisji egzaminacyjnej zasiadają: Wa
cław Zimoląg, Józef Jakubowicz, dyrektor Jan To
karz, Karol Jankiewicz, Bronisława Orzeł i Sta
nisława Czepiel.

Miłym akcentem wystawy jest album z fotogra
fiami abiturientów klasy maturalnej z 1979 r. poda
rowany pani Marii Orzeł-Łysiak. Wychowawczyni 
wielu pokoleń tarnobrzeżan pani Bronisława Orzeł 
została uhonorowana tytułem „Tarnobrzeżanin Roku 
1997” - jest to rysunek z widokiem budynku Liceum.

Prezentujemy także podręczniki szkolne z lat 
sześćdziesiątych XX w. m.in.: P. Dowiata „Historia 
dla klasy I liceum ogólnokształcącego”, „Świat współ
czesny - wybór materiałów”, „Teksty źródłowe do 
nauki historii w szkole średniej” oraz podręcznik do 
gramatyki, którego współautorem był wcześniej 
wspomniany Bronisław Wieczorkiewicz.

Wśród pomocy naukowych wyróżnić należy 
mikroskopy, przyrządy do nauki geometrii na ta
blicy - dużych rozmiarów linijki, ekierki, kąto
mierze, globus oraz jeden z pierwszych kompu
terów Schneider.

Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w. 
uczniowie używali piór i atramentu. Prezentuje
my kilka buteleczek po atramencie do piór wiecz
nych i stalówek. Ponadto mamy piórniki drew
niane z zasuwkami, jeden z tzw. „góralem”. Moż
na porównać te przedmioty sprzed kilkudziesię
ciu lat ze współczesnymi, kolorowymi plastiko
wymi gadżetami szkolnymi.

Liceum Ogólnokształcące organizowało kilka 
zjazdów z okazji rocznic powstania Szkoły. Taki 
zjazd miał miejsce w 1959 r. z okazji 50-lecia szko
ły, następny w 1979 r. z okazji 70-lecia powstania 
szkoły. Pamiątką z tamtego czasu jest wydawnic
two pt. „Szkoła w rysie historycznym i wspomnie
niach” prezentowana na wystawie. W czerwcu 
1989 r. także odbył się Zjazd z okazji 80-lecia Szko
ły - pokazujemy Zaproszenie na ten Zjazd. Na 90- 
lecie Szkoły Tarnobrzeskie Towarzystwo Histo
ryczne wydało specjalny „Zeszyt Historyczny” po
święcony historii Liceum, a na 95-lecie, również 
uroczyście obchodzone, tarnobrzeskie Muzeum wy
dało reprint „Sprawozdań Gimnazjalnych”.

Rocznicowej wystawie towarzyszy publikacja 
wydana przez Muzeum pt. „Tarnobrzeskie wspo
mnienia gimnazjalne”. Jest to zbiór esejów absol
wentek Gimnazjum: Ireny Ciosińskiej, Romany 
Nedbal-Wilkowej, Aleksandry Grzywacz-Maciarz, 
Zofii Wójcik-Gorylewskiej i Ireny Flis. Zostały one 
napisane do książki, która była wydana z okazji 
jubileuszu 70-lecia szkoły, a z jakichś powodów nie 
zostały zamieszczone w tymże wydawnictwie. 
Przez lata przechowywane były w archiwum 
Edwarda Antończyka w Muzeum Historycznym m. 
Tarnobrzega. Ukazują Tarnobrzeg w początkach 
XX wieku, postaci nauczycieli i wydarzenia zwią
zane z historią miasta i szkoły. Ostatnim artyku
łem jest tekst Beaty Kotasiak-Wójcik, kuratora 
wystawy i autorki scenariusza.
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ANNA HANDEREK

JEDNOROŻEC 
(cd)

Jednorożec inspirował i inspiruje twórców od 
starożytności po czasy współczesne. Jego wizerun
ki znajdujemy na głowicach kolumn w Persepolis 
jak i na skałach południowej Afryki. Szczególnie po
pularnym motywem stał się w okresie gotyku i re
nesansu. W sztuce chrześcijańskiej obecny jest od 
VI wieku (relief w kościele św. Saby w Rzymie), 
zdobi też mozaikę w kościele św. Jana Ewangehsty 
w Rawennie. Szczególnie upowszechnił się temat 
Zwiastowania z jednorożcem, jako symbolem Wcie
lenia. Przykładem tego może być wspaniały pen- 
taptyk ufundowany przez wrocławskich patrycju- 
szy dla kościoła św. Elżbiety, gdzie znajduje się rzeź
biarska grupa Zwiastowania z jednorożcem. Jedyną 
realizację tego tematu w malarstwie ściennym znaj
dujemy w bocznej kaplicy kościoła Najświętszej 
Marii Panny i św. Jerzego w Ziębicach i jest to rzecz 
unikatowa. Motyw ten występuje na miniaturach 
iluminujących XIII wieczne dzieła teologiczne. W 
kodeksie z XV w św. Tomasza z Akwinu Quadro 
libri contra gentiles z klasztoru kartuzów w Legni
cy znajduje się, wklejony wtórnie wewnątrz okład
ki, rysunek piórkiem przedstawiający Zwiastowa
nie z jednorożcem, wzbogacone dodatkową symbo
liką Maryjną. Na jednej z kart Mszału kolegiaty 
NMP w Głogowie, na dolnym marginesie występu
je dziewczyna z jednorożcem u kolan wśród zwo

jów floratury. Motyw ten cieszył się popularnością 
także na tkaninach dekoracyjnych flamandzkich i 
francuskich jak przepiękne i sławne tapiserie z Clu
ny czy tzw. „ mille fleur” z licznymi kwiatami w tle.

Ale jednorożec zdobił nie tylko kościoły czy 
siedziby możnowładców. Np. Francesco di Giorgio 
Mortini namalował na skrzyni ślubnej panny mło
dej obraz „Tryumf niewinności”, na którym nie za
brakło tego stworzenia. Rzemiosło artystyczne 
także używało jego wizerunku w swoich wyrobach. 
Jednorożca widzimy na płaskorzeźbach dekorują
cych tzw. skrzynki miłosne i wspaniałe dzieła sny
cerskie, jakim są ławy ozdobione stylizowanymi 
wizerunkami jednorożców o niezwykłych, piłkowa- 
tych rogach, bardzo rzadkich w średniowiecznej 
ikonografii, z pałacu w Poznaniu.

Zwiastowanie z jednorożcem zdobi też dno misy, 
prawdopodobnie roboty warsztatu norymberskiego. 
Jednorożca malowali m.in. tacy malarze jak Rafael, 
Domeniko Zampieri, Domenichino, Salvatore Dali,
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Brzozowski, rysował Antoni Uniechowski i wielu 
innych. Znalazł on również swoje miejsce w heral
dyce: herby rodów d'Este (Italia), w Polsce - Bończa. 
Szczególnie często występuje w herbach rodzin na 
Dolnym Śląsku, np. von Niptsch. Ten ostatni jest na 
tyle ciekawy, że przedstawia jednorożca z łuskowa- 
tym ogonem ryby. Jest to jedyny w swoim rodzaju 
jednorożec wodny. Także na herbie von Zehentner 
występuje wodny jednorożec z dwiema koronami. 
Jednorożec był herbem Prus Królewskich - fryz he
raldyczny na Bramie Wyżnej w Gdańsku. Występu
je w herbie miasta i gminy Lidzbark oraz gminy 

Zgierz,. Gmina Jednorożec w woj. mazowieckim rów
nież w swoim herbie i na fladze posiada to mityczne 
zwierzę. Jednorożec podtrzymuje, razem z lwem, tar
cze herbową Wielkiej Brytami.

Konstelacja jednorożca jest gwiazdozbiorem 
równikowym, przez który przechodzi droga 
mleczna; w Polsce możemy go podziwiać zimą. 
Występuje w powieściach fantastyczno-nauko
wych jak i w poezji np. Marii Pawlikowskiej-Ja- 
snorzewskiej czy Haliny Poświatowskiej, zaist
niał więc zarówno w sztuce, filozofii i astronomii...

A może jednak jest czymś realnym?!

ALEKSANDRA JANAS

POKRĘTNE LOSY KOLEKCJI DZIKOWSKIEJ

Jednym z najważniejszych elementów skła
dających się na tradycję Tarnobrzega jest tzw. Ko
lekcja Dzikowska. Została ona zgromadzona przez 
rodzinę Tarnowskich w ciągu pierwszego ćwierć
wiecza XIX wieku i choć pierwotnie jej twórcy naj
prawdopodobniej nie mieli takich zamiarów, osta
tecznie po roku 1836 ulokowali ją w odrestauro
wanym wtedy, na ten cel zamku dzikowskim. Co 
ciekawe - w przeciwieństwie do innych tego rodza
ju zbiorów gromadzonych przez znane polskie rody 
arystokratyczne i nazywane potem ich imieniem, 
Kolekcja Dzikowska wzięła swoją nazwę od miej
sca, w którym ją ostatecznie umieszczono.

Na zbiory Tarnowskich złożyły się: Archiwum 
Rodowe liczące ponad 500 tysięcy dokumentów po
wstałych od XIV do XX wieku, Biblioteka licząca 
około 30 tysięcy woluminów (w tym wiele bezcen
nych starodruków, pierwodruków i rękopisów) oraz 
Galeria Malarstwa Europejskiego, którą tworzyło 
około 250 obrazów szkół włoskich i niderlandzkich 
z XVI-XVIII wieku oraz 200 miniatur, powstałych 
na przełomie XVIII i XIX wieku. Oprócz tego w 
Dzikowie zgromadzono wiele tek z grafikami szkół 
europejskich, sporo pamiątek narodowych (m.in. 
po hetmanie Janie Tarnowskim i Napoleonie), kil
ka dzieł rzeźbiarskich, wreszcie liczne bibeloty i 
przedmioty będące przykładem tzw. sztuki zdob
niczej (lub - jak kto woli - rzemiosła artystyczne
go). Na tle podobnych kolekcji europejskich czy 

nawet polskich, zbiory zgromadzone przez Wale- 
rię i Jana Feliksa Tarnowskich nie należały do naj
większych, ale niewątpliwie wyróżniały się dosko
nałym doborem i swoistym „smakiem”.

Niestety, ich los nie był najszczęśliwszy. Naj
pierw trzeba było ukrywać je przed grabieżą gro
żącą ze strony wojsk rosyjskich podczas I wojny 
światowej. Potem część z nich uległa zniszczeniu 
podczas pożaru zamku w grudniu 1927. Jeszcze 
później, przed i w czasie II wojny światowej część z 
nich wywieziono do Krakowa i Lwowa, część za
murowano w piwnicach zamkowych. Jak się oka
zało - niemal wszystkie obiekty złożone we Lwowie 
uległy zniszczeniu; spośród nich ocalał jedynie rę
kopis „Pana Tadeusza”, który ostatecznie przed kil
ku laty stał się własnością Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu. Starodruki zamu
rowane w dzikowskich piwnicach zamkowych w 
znacznej mierze uległy zniszczeniu, podobnie jak 
część księgozbioru, którą na przełomie 1944 i 1945 
roku spalili żołnierze Armii Czerwonej. Kradzieże 
i bezmyślne (a może „umyślne”) kierowanie poszcze
gólnych partii księgozbioru do różnych bibliotek „do
pełniły” losu dzikowskich cymeliów bibliofilskich. 
Szacuje się, że do naszych czasów przetrwała led
wie jedna piąta pierwotnego księgozbioru, aczkol
wiek i ta wielkość wydaje się mocno zawyżona. Pew
ne jest tylko to, że najcenniejsze starodruki, jakie 
przetrwały do naszych czasów znajdują się w Bi-
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bliotece Narodowej w Warszawie. Czy trafią one z 
powrotem do Dzikowa? Bardzo to niestety wątpli
we, gdyż ocalałe z tylu pogromów starodruki należą 
do najcenniejszych zabytków piśmiennictwa w pol
skich zbiorach, więc już teraz Biblioteka Narodo
wa zapowiedziała, że ich nie odda. Jedynie co może 
nam zaoferować to wykonanie na jej własny koszt 
replik (tzw. facsymille) najcenniejszych z nich.

Zbiory malarstwa, zawsze budzące najwięk
sze zainteresowanie, zwłaszcza gdy są w nich ar
cydzieła największych mistrzów sztuki, także nie 
dotrwały do naszych czasów w całości. Z pierwot
nego ich stanu ocalała połowa, w większości przy
padków w nie najlepszym stanie zachowania. Od
dzielnym problemem są ramy do owych obrazów, 
a raczej ich brak, gdyż były one zdejmowane w 
przeddzień wojny, kiedy obrazy te pakowano i wy
wożono do bezpiecznych - jak się wydawało - miejsc 
przechowania. Tym samym wspomniane ramy zo
stały „skazane” na zniszczenie, gdyż obrazy nigdy 
już nie wróciły na dawne miejsce. Ocalały nielicz
ne, niektóre z nich dodatkowo okaleczone poprzez 
np. przycięcie do szkolnych tableau, gdy w zamku 
funkcjonowała szkoła rolnicza...

Cenna, a zaliczana do zbiorów malarstwa ko
lekcja miniatur została nieszczęśliwie podzielona. 
Połowa z niej została zdeponowana w krakowskim 
Muzeum Narodowym, ale druga część została poda
rowana do zbiorów Muzeum Polskiego w szwajcar
skim Rapperswilu w 1978 roku. Hrabia Artur Tar
nowski straciwszy wszelkie nadzieje, że do Dzikowa 
kiedykolwiek wrócą przekazał posiadane miniatu
ry do wspomnianej instytucji, której zbiory powsta
ły w oparciu o dary emigrantów z Polski. Tym sa

mym - jak się wydaje - los połowy kolekcji miniatur 
został przesądzony. Odtąd ich część stale będzie już 
w Rapperswilu, a jedynie ta część będąca jeszcze w 
Krakowie - może trafić do Dzikowa...

Jedynym, nienaruszonym zbiorem z Dzikowa 
jest Archiwum Rodowe Tarnowskich, które po woj
nie znalazło się w całości w Wojewódzkim Archi
wum Państwowym w Krakowie, w jego wawelskim 
oddziale. Wkrótce po przejęciu zinwentaryzowano 
dokładnie, wykonano solidny katalog jego zasobów. 
Niestety, w świetle obowiązującego prawa (a nic 
nie wskazuje na jego zmianę) niemożliwe jest prze
jęcie dla dzikowskiego zamku Archiwum Tarnow
skich. Próbowaliśmy skłonić Naczelną Dyrekcję 
Archiwów Państwowych do utworzenia filii wawel
skiego Oddziału WAP w Dzikowie, ale duża odle
głość Tarnobrzega od Krakowa i inne jeszcze wzglę
dy wykluczają niestety takie rozwiązanie. Pew
nym pocieszeniem jest deklaracja wykonania dla 
nowych zbiorów zamkowych wersji elektronicznej 
Archiwum z Dzikowa, jak i możliwość wypożycza
nia wybranych materiałów np. do wystaw czaso
wych. Nie zmienia to jednak faktu, że odzyskanie 
dla odnowionego zamku dzikowskiego Archiwum 
Tarnowskich nie jest możliwe.

Nie chciałabym, by to co napiszę teraz było od
czytane jako rezygnacja z odzyskiwania dawnych 
dzikowskich zbiorów archiwalnych czy bibliotecz
nych, bo tak nie jest! Będziemy na pewno, bez ustan
ku starać się o odzyskanie dla odrestaurowanego 
zamku wszystkiego, co zgromadzili w nim niegdyś 
Waleria i Jan Feliks Tarnowscy oraz ich następcy. 
Jednak dla obecnego podstawowego problemu zwią
zanego z urządzaniem zamkowych wnętrz odzyski-

Gabinet miniatur - stan z 1917 roku
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Fragment kolekcji umieszczonej w korytarzu Ipiętra na zamku w Dzikowie

wanie archiwaliów czy książek nie ma aż tak wiel
kiego znaczenia, gdyż są to zabytki, jakie na co dzień 
- ze względów konserwatorskich są... schowane w 
sejfach czy innych pomieszczeniach zamkniętych. Są 
więc niedostępne dla zwiedzających.

Zachodzi pytanie, czy w świetle opisanej rze
czywistości można planować restytucję Kolekcji Dzi
kowskiej w murach odnawianego zamku? Ależ tak! 
Opracowany przez dr Adama Wójcika program za
gospodarowania odrestaurowanego zamku w Dzi
kowie zakłada odtworzenie szeregu historycznych 
wnętrz, takich jak choćby Kaphca, Bibhoteka, Ga
binet Antyczny, Toaleta i Sypialnia Hrabiego, Pokój 
Biały, Pokój Żółty, Poczekalnia, Sala Sejmowa (Wiel
ka), Pokój Czerwony, Zbrojownia, Gabinet Minia
tur, Archiwum, Gotowalnia Hrabiny. Wymienione 
pomieszczenia, dzięki zachowanym lub pozyskanym 
meblom, bibelotom i pamiątkom, będą przywróco
ne niemal w całości do stanu pierwotnego. Druga 
grupa pomieszczeń to tzw. wnętrza kreowane, któ
re tylko po części będą przypominały zamek znany 
z dawnych opisów czy fotografii. Dokładnie tych 
wnętrz odtworzyć nie można, gdyż zmieniły one 
kształt i charakter po pożarze zamku, a w dodatku 
brak jakichkolwiek autentycznych elementów ich 
wyposażenia. W zamian, w tych właśnie pomiesz
czeniach, (zlokalizowanych głównie na piętrze w jego 
części wschodniej) urządzimy Pokój Włoski (z ma
larstwem powstałym w Italii), Pokój Holenderski 
(gdzie znajdą się obrazy artystów niderlandzkich), 
Salon Romantyczny, Gabinet Miniatur, Pokój Por
celanowy i Komnatę Herbową. Urządzenie takich 

właśnie komnat (których styhstyka nawiąże zarów
no do charakteru architektury zamku, jak i klima
tu sal zrekonstruowanych ściśle do stanu historycz
nego) pozwoli na odpowiednie wyeksponowanie oca
lałych fragmentów Kolekcji Dzikowskiej, portretów 
i pamiątek związanych z poszczególnymi osobami z 
rodu Tarnowskich. Klimat wnętrz przywrócą przede 
wszystkim meble - zarówno te uratowane z pierwot
nego wyposażenia zamku dzikowskiego, jak i pozy
skane z magazynów zamku w Łańcucie. Te ostat
nie zostały wybrane tak, by nawiązywały do wypo
sażenia dzikowskiej rezydencji, znanego z fotogra
fii wykonanych przed pożarem z 1927 roku.

Oprócz wnętrz już opisanych, w ofercie dla 
zwiedzających zamek znajdzie się też Sala Kon
federacji Dzikowskiej, Pokój Michała Marczaka, 
oraz dwie sale poświęcone historii Tarnobrzega. 
Naturalnie, będą też sale wystaw czasowych oraz 
specjalne wnętrze do działań multimedialnych. 
Tutaj głównie będą się odbywać lekcje muzealne 
dla młodzieży szkolnej.

Oprócz działalności muzealnej w odnowionym 
i urządzonym zamku dzikowskim odbywać się będą 
sympozja, spotkania biznesowe, konferencje, uroczy
ste posiedzenia Rady Miasta, różne uroczystości pań
stwowe, narodowe czy miejskie, koncerty itp. Część 
z nich będzie funkcjonować na zasadach komercyj
nych, by skutecznie wspierać finansowo funkcjono
wanie zamku. Działalność ta z pewnością nie będzie 
kolidować z wypełnianiem zasadniczej roli dawnej 
rezydencji Tarnowskich, jaką jest wypełnianie funk
cji ważnego ośrodka naszej kultury narodowej.
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

UROKI LATA

Szkoda nam lata gdy odchodzi, 
w złoto jesieni się zamienia.
Bo choć czujemy się nim młodzi, 
letnie zostają wciąż wspomnienia....

O słońcu które dogrzewało, 
o górach co sięgają nieba, 
o morzu które nagłą falą 
wznosi się niby wielkie drzewa...

I o wędrówkach, hen - dalekich 
gdzieś aż po krańce świata, 
które wracają, gdy powieki 
sen dobry w jedną całość splata.

Wracając na te letnie szlaki 
w sercu je szczelnie zamykamy.
Będziemy do nich powracali 
aż wiosną zjawią się bociany.

A na czas zimy, może srogiej 
zostaną letnie opowieści.
O wypoczynku, labie błogiej,
i o doznaniach miłej treści.

Byliśmy może gdzieś daleko, 
a inni - do nas zawitali.
Przeszli niejedną górę, rzekę... 
Co z naszych stron zapamiętali?

Może Bartosza pośród rynku, 
A może Dzików lub Miechocin?
Dominikanów biel ordynku, 
albo pierogi swojej cioci?

Myśląc o tych urokach lata 
miejsc naszych wciąż nie doceniamy. 
Tymczasem na tle tego świata 
tu parę skarbów także mamy...
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Elementy wyposażenia bardejovskiego kościoła
(na str. 4 okładki: ratusz i kościół w Bardejovie oraz fragment jego wnętrza)

Zdjęcia: archiwum MHMT.
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