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Z końcem listopada wybierzemy nowe władze samorządowe. Zwłaszcza te wybory są ważne, bo 
dotyczą spraw miejscowych, tarnobrzeskich, z którym i każdy z nas styka się na co dzień. Mimo faktu, 
iż mieszkamy tu w Tarnobrzegu, każdy z Tarnobrzeżan ma inne potrzeby i oczekiwania, każdy ina
czej wyobraża sobie „ideał” prezydenta czy radnego. Do tego wszystkiego dochodzi (niestety !) nasz 
idiotyczny obyczaj narzekania na wszystko, krytykowania nawet tego, co obiektywnie wcale nie jest 
takie złe.

Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega, którego DZIKOWA jest pismem, jest organizacją całko
wicie apolityczną, więc żaden z Czytelników nie znajdzie tu zbawiennych rad czy wyborczych wska
zań. Chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach w naszym mieście, za sprawą 
przyjętych strategii i umiejętnego korzystania ze środków unijnych, dzieje się wiele pozytywnych rze
czy: miasto pięknieje i nie ma właściwie miesiąca, by nie oddawano do użytku mieszkańców jakichś 
nowych inwestycji czy choćby obiektów zmodernizowanych lub „tylko” wyremontowanych. Malkon
tenci, których nigdy u nas nie brakuje, powiedzą pewnie, że ciągle brak nowych miejsc pracy, że to co 
się dzieje to tylko jakaś namiastka tego, co być powinno, że gdzie indziej (np. w Mielcu czy Stalowej 
Woli) to... No cóż, myślę, że każde miejsce ma swoją , mimo wszystko nieporównywalną do innych, 
specyfikę. A po za tym, gdybyście spytali tych z Mielca czy Stołowej Woli, powiedzą pewnie: u nas to 
nic się nie dzieje, ale w Rzeszowie czy Tarnobrzegu...

Osobiście uważam, że rację miał niezapomniany prezydent Stanów Zjednoczonych John Ken
nedy, który wypowiedział to słynne zdanie: „Nie pytaj co kraj zrobił dla ciebie, ale spytaj siebie co ty 
zrobiłeś dla kraju”. Gdyby wszyscy, a zwłaszcza malkontenci, uczciwie zastosowali to zdanie wobec 
samych siebie, może mniej byłoby „kibiców”, a więcej ludzi autentycznie zaangażowanych - ergo może 
i lepszych radnych, burmistrzów, posłów itd... Więc może - zamiast nieustannie krytykować i biadolić 
- lepiej należycie i obiektywnie ocenić to, czego wspólnie dokonałiśmy i zastanowić się, kto z nas byłby 
w stanie jak najlepiej kontynuować i rozwijać co dotychczas zrobiono „pro publico bono” ?

We wrześniu bieżącego roku odsłonięto pomnik prof. Stanisława Pawłowskiego, wielkiego geo
loga i geofizyka. To właśnie jemu zawdzięczamy odkrycie i naukowe udokumentowanie złóż siarki, 
„polskiego złota”. Kiedy jesienią 1953 roku w Mokrzyszowie profesor dotarł do pierwszych pokładów, 
nikt nie przypuszczał zapewne, że jest to moment zwrotny w historii Tarnobrzega, regionu i całej 
Polski. Tego rodzaj odkryć zmieniających radykalnie życie tak wielu ludzi, zwłaszcza w naszym kraju 
nie odnotowano zbyt wiele. Okazały monument, upamiętniający wielkiego uczonego jest i powinien 
być traktowany nie tylko jako hołd złożony odkrywcy, ale i ludziom „Siarkopolu”, których praca tak 
bardzo korzystnie wpłynęła na losy naszej „małej” i tej „dużej” Ojczyzny...

To wydanie DZIKOWI to czterdziesty czwarty numer naszego kwartalnika. Żaden to jubileusz, 
ale ta cyfra jest jakoś dziwnie obecna w naszej tradycji i literaturze. Z tego właśnie powodu przytacza
my tu laudację napisaną z okazji 44 lat działalności na rzecz kultury polskiej znakom itego pisarza i 
dziennikarza, odkrywcy wielu tajemnic historii Polski i wawelskiego wzgórza, autora wielu bestselle
rów, Zbigniewa Święcha. Ten znakomity gawędziarz i popularyzator naszej kultury narodowej, kilka 
miesięcy temu uległ nagłej i ciężkiej chorobie. Kilka razy gościł w naszym mieście. Jak zawsze i wszę
dzie, także i tu w Tarnobrzegu na spotkanie z nim stawił się nadkomplet słuchaczy i czytelników. 
Teraz, gdy został dotknięty przez okrutny los, potrzebuje i naszego wsparcia. Dlatego też, obok tekstu 
wspomnianej laudacji zamieszczamy Apel do Bibliotek Polskich skierowany przez dyrektora Bibliote
ki Jagiellońskiej, prof. Zdzisława Pietrzyka. W istocie, jest to apel do każdego z nas, każdego dla 
którego kultura polska jest sprawą co najmniej ważną...
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

POMNIK ODKRYWCY SIARKI

W naszej tradycji narodowej przez wiele dzie
siątków lat utrwalił się obyczaj stawiania pomników 
męczennikom i bojownikom o wolność i niepodle
głość, oraz artystom, których dzieła znalazły się w 
kanonach szeroko rozumianej sztuki polskiej. Stało 
się to dlatego, że od bez mała trzech wieków Polacy 
są zmuszani do podejmowania starań - czy to zbroj
nie czy „intelektualnie” - do odzyskiwania niepodle
głości. Chłopsko-szlacheckie korzenie większości pol
skiego społeczeństwa sprawiają że brak nam tra
dycji pracy organicznej, jakie cechują społeczeństwa 
wysoko rozwiniętych państw zachodnich, krajów o 
dominującej tradycji mieszczańskiej i protestanckiej. 
W podręcznikach narodowej historii spotkać można 
imiona naszych władców, czy wodzów, ale tzw. prze
ciętny Polak nie wie kim byk np. Seweryn Boner, 
Prot Potocki, Jacek Małachowski, Leopold Kronnen- 
berg czy - w bliższych nam czasach - Jan Szczepa
nik. Nic zatem dziwnego, że pomniki ludzi nauk tech
nicznych, czy działaczy gospodarczych należą w pol
skim krajobrazie do absolutnej rzadkości. Co praw
da w ostatnich latach i w tej mierze coś się zmieniło 
(np. piękny, monumentalny pomnik Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Salowej Woli), ale na jakiś zu
pełny odwrót od dotychczasowych praktyk w tej mie
rze chyba się nie zanosi.

W sobotę, 11 września 2010 roku, na placyku u 
zbiegu ulic Sienkiewicza i Sikorskiego w Tarnobrze
gu, odsłonięto pomnik odkrywcy polskiej siarki, prof. 
Stanisława Pawłowskiego. Ustawiony na granito
wym cokole piękny monument odlany z brązu przed
stawia symbolicznie przekrój geologiczny ziemi tar
nobrzeskiej z wyróżniającą się warstwą złoża siar- 
konośnego, przy którym stoi postać prof.Pawłowskie- 
go trzymającego w wyciągniętej ręce bryłę siarki. Ten 
niezwykle okazały, ekspresyjny, a przy tym miesz
czący się w najlepszych kanonach sztuki rzeźbiar
skiej pomnik zaprojektował znany i ceniony artysta 
Józef Opala z Korzywnicy.

Z inicjatywą budowy pomnika wystąpiło przed 
kilku laty tarnobrzeskie środowisko lewicy pod prze
wodnictwem Stefana Struzika, który stanął na cze

le Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Prze
wodniczącym Komitetu Honorowego został wicemi
nister Skarbu Państwa, Jan Bury.

Na uroczystość odsłonięcia (którą początkowo 
planowano na 28 maja br, ale udaremniła ją wów
czas powódź) przybyli członkowie obydwu wspo
mnianych Komitetów, wdowa po Profesorze - pani 
prof. Katarzyna Pawłowska, władze miasta z pre
zydentem i przewodniczącym Rady Miejskiej na 
czele, parlamentarzyści, autor monumentu, byli dy
rektorzy i pracownicy „Siarkopolu” oraz mieszkań
cy Tarnobrzega. Pomnik prof. Pawłowskiego usta
wiono w setną rocznicę jego urodzin, który przy
szedł na świat w Łodzi 11 maja 1910 roku (zmarł 
2 czerwca 1992 roku).

Pomnik prof. Si. Pawłowskiego



Stanisław Pawłowski był jednym z najwybit
niejszych polskich geologów i geofizyków.

W latach 1952-1955 kierował pracami badaw
czymi, podczas których odkrył i określił zasobność 
złóż siarki znajdujących się w tzw. zapadlisku pod
karpackim w rejonie Tarnobrzega, Staszowa i Lu
baczowa. 29 września 1953 roku prof. Pawłowski 
odkrył w Mokrzyszowie najbogatsze na kufi ziem
skiej złoże siarki rodzimej. Był to jeden z najwięk
szych sukcesów polskiej geologii, pozwalający na bu
dowę zupełnie nowego i nowatorskiego w naszym 
kraju górnictwa i przemysłu siarkowego. Powoła
ne do życia 1 lipca 1954 roku przedsiębiorstwo pań
stwowe pod nazwą „Kopalnia Siarki Tarnobrzeg — 
w budowie” odmieniło na zawsze tą część Polski, 
dało szanse pracy i godziwego życia tysiącom lu
dzi, a naszemu miastu i państwu przez kilka dzie
siątków lat przysparzało niemałych pieniędzy, po
zwalających na zmniejszanie dystansu cywilizacyj
nego dzielącego nas od najzamożniejszych krajów 
europejskich.

Znane nam doskonale dobrodziejstwa płynące 
z powstania i funkcjonowania przemysłu siarkowe
go było możliwe dzięki odkryciom prof. Stanisława 
Pawłowskiego i jego współpracowników. Dlatego też 
pomnik tego wielkiego geologa i uczonego jest waż

nym elementem pejzażu Tarnobrzega. Od chwili jego 
odsłonięcia będzie przypominał nie tylko o postaci, 
którą wyobraża. Będzie też przypomnieniem niezwy
kłej pracy tysięcy inżynierów, techników i robotni
ków górnictwa i przemysłu siarkowego. Pracy, któ
ra w ciągu życia zaledwie jednego pokolenia zmieni
ła Tarnobrzeg z niewielkiego miasteczka w prężny 
ośrodek miejski, który w roku 1975 awansował do 
rangi miasta wojewódzkiego.

Dziś, wskutek rozwoju technologii proekologicz
nych, siarki już się nie wydobywa (choć nadal pod 
naszym miastem zalegają jej przebogate złoża). Je
śli nawet przemysł siarkowy nie odrodzi się już w 
takim kształcie i potencjale jaki pamiętamy, to po
zostanie dzieło prof. Pawłowskiego. Dzieło będące 
symbolem wielkiej pracy organicznej, mądrze i do
brze zorganizowanej, prowadzonej przez odpowied
nich ludzi o najwyższych kwalifikacjach merytorycz
nych. Takiej pracy Polska potrzebuje najbardziej!

A profesor Pawłowski zostawił nam „w spad
ku” coś jeszcze — wspaniały Zalew Machowski, udo
stępniony tego lata mieszkańcom Tarnobrzega. Już 
w roku odsłonięcia pomnika wielkiego odkrywcy 
polskiej siarki uświadomił wszystkim, że mamy oto 
kolejną szansę rozwojową. Nasze miasto może stać 
się ważnym ośrodkiem wypoczynku i turystyki.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

SKANDAL SPRZED WIEKU

Kiedy ktokolwiek pisze czy mówi o Kolekcji 
Dzikowskiej Tarnowskich, wymieniając jej najcen
niejsze obiekty zawsze wspomina obraz Rembrand- 
ta „Jeździec polski” (zwany „Lisowczykiem”). Bez 
wątpienia był to najcenniejszy obraz w zamku dzi
kowskim i jeden z najcenniejszych, jakie kiedykol
wiek znajdowały się w polskich zbiorach. Obraz ten 
powstał około roku 1655 w Amsterdamie i należąc 
do ostatniej fazy twórczości Rembrandta van Rijn 
jest jednym z dwóch konnych portretów, jakie wy
szły spod pędzla genialnego artysty. Najwybitniej
szy polski historyk sztuki, prof. Tadeusz Chrzanow
ski kilkakrotnie oglądał obraz w Nowym Jorku, 
badał go i stwierdził, że nie tylko jest w pełni auten
tyczny, ale niewątpliwie należy do najwybitniejszych 
dzieł autora „Autoportretu z Saskią”, „Jeździec pol

ski” jest również o tyle ciekawy, że wiąże się tema
tycznie z XVII — wieczną Polską którą na swój spo
sób rozsławili „Lisowczycy”.

Historia Lisowczyków to czasy tzw. dymitria- 
day kiedy, chcąc wykorzystać okres największego za
mętu politycznego w Rosji, Rzeczpospolita nieoficjal
nie wsparła pretensje do carskiego tronu uzurpato
rów podszywających się, pod nieżyjącego de facto, a 
rzekomo cudem ocalonego, carewicza Dymitra. W 
roku 1609 pułkownik Aleksander Józef Lisowski 
sformował oddział lekkiej jazdy, który miał walczyć 
na terenie wroga, bez taborów i ciężkiego uzbroje
nia, co znakomicie wpływało na zwrotność i szyb
kość przemieszczania się, nawet do 150 km dzien
nie. Ich początkowa nazwa „Straceńcy” została za
stąpiona mianem „Lisowczyków” (od nazwiska
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pierwszego dowódcy). Z założenia „Lisowczycy” nie 
mieli otrzymywać żołdu, co miało stanowić pewnego 
rodzaju „antidotum” na problemy skarbu Rzeczypo
spolitej. W zamian do żołnierzy należeć miały łupy 
wojenne. Te okoliczności sprawiły, że „Lisowczycy” 
słynęli z niezwykłej wprost waleczności, ale i okru
cieństwa. Mień zwyczaj zabijania każdego napotka
nego człowieka, by nie zostawiać jakichkolwiek 
świadków swych grabieżczych poczynań. W pewnym 
sensie byli podobni do sienkiewiczowskiego Kmici
ca i jego dzikiej kompanii. Uczestniczyli w licznych 
wojnach, odnosząc wiele sukcesów (m.in. zadali dru
zgocącą klęskę wojskom kniazia Dymitra Pożarskie- 
go pod Kaługą w roku 1617). Ciesząc się w całej Eu
ropie straszną sławą skutecznego i szybkiego woj
ska, brali udział w licznych potyczkach na znacz
nym obszarze - od Renu po Morze Białe. Walczyk 
m.in. z Rosjanami, Węgrami, Tatarami, Turkami i 
Szwedami, będąc na „usługach” m.in. króla Zygmun
ta III Wazy i cesarza Ferdynanda III. Kiedy po licz
nych wyprawach wojennych powrócili do Polski w 
latach trzydziestych XVII wieku, dopuścili się licz
nych rozbojów i okrucieństw (m.in. całkowicie spali
li Radomsko i wymordowali jego mieszkańców). 
Uchwała sejmowa z roku 1635 ostatecznie rozwią
zała ten pułk okrutników.

Nie wiadomo z jakiego powodu genialny ma
larz holenderski Rembrandt namalował jednego z 
nich. Być może i on zostawał pod wrażeniem nie
zwykłego pułku, którego sława obiegła Europę. Nie 
wiadomo też, co działo się z obrazem przez ponad 
sto lat od chwili jego namalowania.

Od roku 1764 panował w Polsce Stanisław Au
gust Poniatowski, który jako wybitny koneser i mece
nas sztuki, w ramach swojego wielkiego projektu na
prawy i unowocześnienia Rzeczypospolitej, m.in. gro
madził kolekcję malarstwa. Jeden z jego przedstawi
cieli Michał Kazimierz Ogiński kupił w Amsterdamie 
„Lisowczyka”, po czym obraz znalazł się w pałacu 
łazienkowskim. W roku 1814 odkupił go od spadko
bierców króla znany polityk i działacz gospodarczy ksią
żę Franciszek Ksawery Drucki- Lubecki. Potem dzie
ło Rembradta trafiło do biskupa wileńskiego Hieroni
ma Stroynowskiego, zaś po śmierci tegoż hierarchy do 
jego bratanicy Walerii ze Stroynowskich Tarnowskiej. 
Pani Waleria, współtwórczyni kolekcji dzikowskiej, 
początkowo umieściła „Lisowczyka” w pałacu Tarnow
skich przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 
(w tym miejscu od stu lat stoi hotel „Bristol” ufundo
wany przez Ignacego Jana Paderewskiego), potem w 
Horochowie na Wołyniu, aż wreszcie, po roku 1836 
obraz Rembrandta trafił do Dzikowa. Odbudowany 

Kopia obrazu Rembrandta „Lisowczyk” ma zamku w Dzikowie - fot. z 1917 roku
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wtedy po zniszczeniach z wojny polsko - austriackiej 
1809 roku, a zarazem przebudowany w stylu neogoty- 
ku angielskiego zamek Tarnowskich miał być odtąd 
podstawową ich rezydencją a zarazem siedzibą „mu
zeum” ze zbiorami zgromadzonymi przez jej właścicie
li. Zamiarem twórców Kolekcji Dzikowskiej - wspo
mnianej Walerii ze Stroynowskich i jej męża Jana Fe
liksa Tarnowskiego było stworzenie czegoś w rodzaju 
„muzeum narodowego”, na wzór nieziszczonych pla
nów króla Stanisława Augusta i otwartego w roku 1801 
muzeum księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej 
w Puławach. Niestety, czasy między powstaniem listo
padowym i styczniowym, a i następne dziesięciolecia, 
z powodów politycznych nie sprzyjały tego rodzaju 
przedsięwzięciom. Na dodatek - jak się wydaje - na
stępcy twórców kolekcji dzikowskiej nie byli zbytnio 
zainteresowani sztuką czy literaturą- o wiele bardziej 
pochłaniały ich inne pasje, co miało niewątpliwy wpływ 
na zbiory i ich dalsze losy. Dzięki tym i innym okolicz
nościom zbiory dzikowskie były właściwie nieznane 
szerszej publiczności — wiedział o nich i znał je nie
wielki krąg ludzi nauki.

Od roku 1815, tj. od obrad Kongresu Wiedeń
skiego, w odniesieniu do Polski i Polaków toczyła 
się „najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”. Była to 
w istocie polityka nieustannych szykan i represji ze 
strony zaborców, by naród mieszkający po obu stro
nach Wisły wyzbył się myśli o niepodległości i odbu
dowie własnego państwa. W poszczególnych okre
sach obserwowano różne nasilenie owej polityki, 
niemniej była ona przez ponad sto lat podstawową 
„zasadą” działania zwłaszcza Prus i w nieco mniej
szym stopniu - Rosji. Szczególnie trudne dla Pola
ków czasy to okres rządów „żelaznego kanclerza” 
Bismarcka. Związane z nimi takie wydarzenia jak 
strajk dzieci z Wrześni czy zamieszkanie Wojciecha 
Drzymały w cyrkowym wozie, zostały symbolicznie 
ukazane w powieści „Placówka”, poprzez losy chło
pa Ślimaka. Jego dramatyczna obrona ojcowizny 
przed kolonizacją niemiecką była obrazem tego, co 
naprawdę działo się w zaborze pruskim.

W roku 1910 prasę polską obiegła zaskakują
ca wszystkich Polaków wiadomość: Tarnowscy z 
Dzikowa sprzedali obraz Rebrandta „Jeździec pol
ski” do Galerii H.Fricka w Nowym Jorku ! Zasko
czenie opinii publicznej brało się z kilku powodów. 
Po pierwsze - mało kto miał wtedy świadomość, że 
w Dzikowie znajdują się tego rodzaju zbiory. Po wtó
re - nie znano i nie rozumiano powodów, dla któ
rych właściciele obrazu zdobyli się na ten krok. Wie-

Wincenty Szczypel „Jeździec polski” wg J. Brandta

dziano bowiem, że Tarnowscy to rodzina majętna, 
wpływowa, więc - jak sądziła opinia publiczna - chy
ba nie mogło chodzić o pieniądze. Indagowany w tej 
sprawie hr Zdzisław Tarnowski, wiedząc o ówcze
snych nastrojach społecznych twierdził, że decyzję o 
sprzedaży „Lisowczyka” spowodowało rzekome za
grożenie dóbr mokrzyszowskich. Miały one być, we
dle hrabiego, wykupione przez Niemców. Takie tłu
maczenia uspokoiły nieco Polaków, choć nie do koń
ca. Powszechna była bowiem także świadomość, że 
Polska nie posiada zbyt wielu znaczących w świecie 
dóbr kultury, a to co pozostało z czasów świetności 
należy chronić tak, jak ojczystą mowę czy ziemię.

Przez wiele miesięcy 1910 i 1911 roku na 
łamach prasy ukazywały się artykuły krytykujące 
sprzedaż Rembrandta i uznające tę sprawę za wy
darzenie skandaliczne.

Od tamtego czasu minęło już sto lat. W tym 
okresie przewaliły się przez polskie ziemie dwie woj
ny światowe, które przyniosły Polsce kolejne, ogrom
ne straty, zwłaszcza w dziedzictwie kulturowym. 
Zagrabieniu i bezpowrotnemu zniszczeniu uległo 
tysiące zabytków, dodatkowo w latach 40-tych i 50- 
tych, gdy z powodu „rewolucji społecznej” doprowa
dzono do ruiny ocalałe jeszcze dawne siedziby zie
miańskie. W tych okolicznościach wydawać by się 
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mogło, że sprzedaż Rembrandta to drobny, niewiele 
znaczący epizod. Na dodatek - zważywszy nasze 
dramatyczne dzieje w minionym wieku - „Lisowczyk” 
mógłby zostać skradziony, lub zniszczony - choćby 
podczas pożaru zaniku dzikowskiego w grudniu 1927 
roku. A jednak, mimo to, sprawa jego sprzedaży, po
zostawiła na Zdzisławie Tarnowskim niekorzystny 
cień, jako na człowieku, który tak bardzo uszczuplił 
narodowy stan posiadania. Czym można „usprawie
dliwić” niefortunną decy^ę hrabiego Zdzisława i ja
kie były rzeczywiste jej powody?

Przedostatni pan na Dzikowie, mimo wykształ
cenia prawniczego, nie wykazywał zainteresowań 
humanistyką (zwłaszcza sztuką), a prawdziwymi 
jego pasjami było zarządzanie własnym majątkiem, 
hodowla koni, jeździectwo i w - bardzo amatorskim 
wymiarze - polityka (mimo, że był przez wiele lat 
posłem na Sejm). Wszystko wskazuje na to, że praw
dziwym powodem sprzedania płótna Rembrandta 
były kosztowne inwestycje - rozbudowa kościoła Do
minikanów i zamku w Dzikowie. „Usprawiedliwie
nie” kontrowersyjnej decyzji, zwłaszcza tą ostatnią 

okolicznością, mogłoby być odebrane przez szeroką 
opinię publiczną bardzo niekorzystnie, więc praw
dziwą przyczynę „podlano patriotycznym sosem” 
(obrona polskiej ziemi przed Niemcami!). Mimo tego, 
sprzedaż „Lisowczyka” miała bardzo niekorzystny 
odbiór - gdyby stało się to w naszych czasach, me
dia i środowiska opiniotwórcze zapewne nie zosta
wiłyby na Tarnowskim przysłowiowej suchej nitki.

Zachodzi zatem pytanie, jaką wartość przedsta
wia obraz, niegdyś chluba zbiorów króla Stanisława 
Augusta, a potem kolekcji dzikowskiej?

„Jeździec polski” to obraz absolutnie wyjąt
kowy w niezwykłym przecież dorobku arcymistrza 
malarstwa światowego - zarówno z racji formy, 
techniki malarskiej, wreszcie polskiego akcentu, 
tak rzadkiego przecież w sztuce powszechnej naj
wyższej próby. O tym, jak cenny jest „Lisowczyk” 
Rembrandta świadczy choćby to, że od stu lat, tj. 
od momentu wyjazdu z Dzikowa do Nowego Jorku 
nie opuścił on Galrii H.Fricka, nawet z racji wiel
kich wystaw organizowanych w hołdzie wielkiemu 
Flamandowi...

ALEKSANDRA JANAS Mój ulubiony obraz

JEŹDZIEC POLSKI - LISOWCZYK

Jedyny w swoim rodzaju, unikalny pod wzglę
dem tematycznym i malarskim, obraz Lisowczyk 
Rembrandta, (zwanego Wielkim Mistrzem Świa
tła i Cienia, lub nawet największym malarzem 
wszech czasów), był przez pewien czas chlubą ko
lekcji Tarnowskich w Dzikowie. Niestety, zbyt po
śpiesznie, moim zdaniem, sprzedany przez Zdzi
sława Tarnowskiego, trafił do Frick Collection w 
Nowym Jorku i tam zachwyca swym pięknem. Bo 
i jest co podziwiać!

Na tle skahstego wzgórza zwieńczonego ruina
mi ni to zamczyska ni antycznej willi stoi oficer lek
kiej jazdy na białym koniu. Właściwie jedzie, bo 
układ końskich nóg wskazuje na powolny stęp. 
Również uchwycone lewą ręką luźne wodze, wspar
ta na biodrze ręka, a przede wszystkim zwrócona 
w naszą stronę twarz lustrującego okolicę jeźdźca, 
mogą wskazywać na chwilowe zwolnienie tempa 
podróży. Ubrany w strój, słynącego w całej Euro
pie, pułku Aleksandra Józefa Lisowskiego, gładko 

ogolony, bądź pozbawiony jeszcze zarostu młodzie
niec, ubrany jest w długi, jasnożółty żupan zapięty 
na wiele, utrzymanych w podobnej tonacji guzicz
ków pod samą szyję, którą okala niewielki kołnierz. 
Na nogach czerwone bryczesy, wysokie skórzane 
buty, włożone w metalowe strzemiona, a na głowie 
czerwona czapka z szerokim, futrzanym obramie
niem. W prawej ręce „dziwny” młotek rycerski, zwa
ny nadziakiem, u prawego boku wschodni, skórza
ny kołczan ze strzałami i łuk, a po obu stronach 
pasa zwisają długie szable (koncerze). Pod siodłem 
jeźdźca skóra pantery, rząd koński wykonany jest 
z czerwonej skóry, zaś z szyi konia, w misternej ple
cionce, powiewa siwy buńczuk - podgardle (ozdob
ny element rzędu końskiego).Twarz oficera spokoj
na, powiedziałabym nawet lekko uśmiechnięta, jed
nak oczy groźne, dzikie.

Obraz, wbrew swoim czasom (powstał w 
1655 roku) jest na wskroś romantyczny. Lekkie 
prześwietlenie, mocno kontrastujące z szarością- 



mi głębi obrazu, przywołuje pejzaże I połowy XIX 
wieku, ukazujące natchnione, zadumane postaci 
na tle gór, skał, wąwozów itp groźnych krajobra
zów. Tutaj jest skaliste, nieprzyjazne wzgórze z 
zamkiem, u podnóża którego majaczy wodospad 
pogrążony w półcieniu; na prawo znajduje się ni 
to jeziorko ni staw z zabudowaniami i ogniskiem 
straży na brzegu. Całość utrzymana w ciepłych 
brązach, łącznie z niebem, które w lewym górnym 
rogu rozjaśnione jest pomarańczową poświatą za
chodzącego słońca, podświetlającą jeźdźca.

Obrazu w oryginale nigdy nie widziałam; 
znam go z reprodukcji, które mogą nieco zafałszo
wywać odcienie, a przede wszystkim umyka au
torska swoboda nakładania farb, ruch pędzla, „głę
bokość” malatury, układ ewentualnych krakelur i 
innych śladów trzech stuleci. Jego piękno musi być 
absolutne, skoro Rembrandt wciąż budzi tyle emo
cji i wciąż zachwyca. Przez znawców nazywany jest 
malarzem dusz w przeciwieństwie do swojego kra
jana, Rubensa, który był mistrzem ukazywania 
ludzkiego ciała. Rzeczywiście, każda twarz, każ
dy portret pokazuje coś więcej niż tylko „wygląd” 
człowieka. Tak jak i u Lisowczyka, którego zacię

Rembrandt van Rijn - „Jeździec polski” („Lisowczyk”)

tość oczu i ust, mimo delikatności rysów, uwidacz
nia charakter regimentu, w którym służył.

Dzieło Rembrandta było kiedyś w zbiorach pol
skiego króla Stanisława Augusta. Katalog galerń 
w łazienkowskim pałacu wymienia je w 1795 roku 
jako Cosaque'r cheval. Tak nazwał obraz hetman 
wielki litewski Michał Kazimierz Ogiński, który 
nabył go w Holandii, a następnie przekazał królo
wi. Po rozbiorach i abdykacji, obraz pozostawał na 
życzenie króla do jego dyspozycji, lecz po śmierci 
monarchy podzielił losy innych dzieł z królewskiej 
kolekcji. Właśnie wtedy, kiedy obrazy królewskie 
wystawione były na sprzedaż na pokrycie długów 
króla Stasia, Warszawę zwiedzała Waleria ze Stroy- 
nowskich Tarnowska, żona Jana Feliksa Tarnow
skiego. To ona pierwsza „rozpoznała” w portrecie 
jeźdźca - lisowczyka, ba, dopatrzyła się nawet swe
go pradziada, Stanisława Stroynowskiego. W kro
nice dzikowskiej odnotowała: Gdyby mieć pienią
dze, gdyby można kupić choć tego jednego Rem- 
brandta, tego Lisowczyka, który może w dodatku 
jest Stroynowskim, tym pułkownikiem co ich na 
wojnę trzydziestoletnią prowadził. Ale darmo, 
trzeba mieć rozsądek i nie pozwalać sobie na fan

tazję. Nabywcą obra
zu był wówczas mini
ster skarbu Ksawery 
Drucki-Lubecki, któ
ry kupił go za 150 du
katów, 30 dukatów 
poniżej szacunku in
wentarza. Wkrótce 
jednak, zapewne pod 
wpływem pani Wale- 
rii, dzieło przeszło w 
posiadanie jej wuja, 
biskupa wileńskiego 
Hieronima Stroynow
skiego. Po śmierci bi
skupa odziedziczył Li
sowczyka jego brat se
nator Walerian Stroy- 
nowski, a gdy i on 
zmarł w roku 1834, 
dzieło Rembrandta 
dostała jego córka 
Waleria. I tym sposo
bem „Jeździec Polski” 
trafił do kolekcji dzi
kowskiej.
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Obraz jest sygnowany Re... po prawej stro
nie, na kamieniu. Z jakiś powodów został obcięty 
wzdłuż prawego brzegu, tak, że pozostała tylko 
część podpisu. Pierwotna, XX-to wieczna interpre
tacja obrazu, pochodząca od Juliusa Held'a (z 1944 
r.) określa obraz nie jak portret konny, lecz kompo
zycję poetycką o znaczeniu alegorycznym, związa
nym z pojęciem żołnierza chrześcijańskiego. Według 
W. R. Valentiner'a (z 1948 r.), obraz jest historycz
nym portretem Gijsberfa van Amsterdam, mitycz
nego założyciela Amsterdamu. Jednakże, Zdzisław 
Żygulski udowodnił, że tytuł obrazu Jeździec pol
ski jest uzasadniony tym, iż ubiór i uzbrojenie jeźdź
ca są prawdziwie polskie. (Lisowczyk Rembrand
ta. Studium ubioru i uzbrojenia, Biuletyn Historii 
Sztuki 1964 r.) Inny, historyk sztuki Jan Białostoc
ki, w wykładzie w Warburg Institute w Nowym Jor
ku w 1967 r.) zasugerował, że pomysł stworzenia 
symbolu (i swego rodzaju idealnego portretu) ja
kiegoś Eques Polonus wyniknął być może z walki o 
wolność sumienia prowadzonej w Holandii przez 
polskiego arianina Jonasza Szlichtynga. Jego Apo- 
logia została opublikowana w Amsterdamie w roku 
1654. Atakowała ona edykt Stanów Generalnych z 
1653 r., który zakazywał rozpowszechniania dok
tryny ariańskiej. Arianie, zwani Braćmi polskimi, 
cieszyli się wśród holenderskich dysydentów znacz
nym poparciem. Ponadto, ścisłe związki z ariana
mi polskimi, mieli Mennonici, zaś Rembrandt miał 
kontakty z Mennonitami poprzez rodzinę Uylen- 
burgh'ow, z których pochodziła jego żona, Saskia.

Obraz Jeździec polski zawędrował z Holan
dii do Polski w końcu XVIII wieku. Rysunek 
„Jeźdźca - Szkieletu” (obecnie w Darmstadt) i ko
nie z drzeworytu Durera Czterech Jeźdźców Apo
kalipsy, są często uważane za pierwowzór konia 
na tym dziele Rembrandta. Zadziorni lisowczycy, 
oprócz niewątpliwego bohaterstwa i wielu spek
takularnych zwycięstw, cieszący się w Europie nie
chlubną sławą, w okresie romantyzmu zostali nie
jako nobilitowani, jako wojownicy z fantazją i prze- 
bojowością. Stąd ich portrety konne pojawiają się 
w twórczości Aleksandra Orłowskiego, Józefa 
Brandta czy, już w postaci wiernej kopii Rem
brandta, u Juliusza Kossaka.

Rembrandt pozostawił po sobie ok.300 obra
zów olejnych, 300 grafik i 1000 do 1200 rysunków. 
Szczególną, wyróżniającąjego twórczość, cechąjest 
zafascynowanie współgraniem światła i cienia, 
efektami oświetlenia wywołanymi ukrytą świecą, 

pochodnią, ogniskiem, blaskiem dnia zza kotary, 
z ukrytego w głębi okna, czy zapadającej nocy lub 
mrocznego wnętrza, w którym umieścił konkretną 
scenę, kompozycję, portret, często własny. Jego styl 
i technika ewoluowały z biegiem lat, jednak za
miłowanie do dramatycznego oświetlenia malowa
nych scen zajmowało centralną pozycję w jego ca
łej twórczości, tak malarskiej jak graficznej. Ob
razy malowane są z olbrzymią swobodą, im póź
niej tym bardziej szerokimi, swobodnymi pocią
gnięciami pędzla.

Przez całe życie tworzył z wielkim zamiłowa
niem autoportrety. Powstało ich niemal 100, w tym 
około 20 grafik, tworząc w ten sposób "pamiętni
karski" zapis zmian, jakie życie i doświadczenia wy
cisnęły na jego twarzy. Serię zapoczątkował w roku 
1627 portretem własnym jako młodego mężczyzny, 
ukrywającego twarz w cieniu. Jednym z ostatnich 
dzieł jest płótno z 1669 roku, z którego spogląda na 
nas stary, poszarzały i pomimo uśmiechu, zmęczo
ny życiem człowiek zapadający się w ciemność. 
Obraz powstał tuż przed śmiercią artysty.

Rembrandt rzadko malował martwe natury 
czy pejzaże. Tworzył przede wszystkim portrety, 
w tym np. przepiękny portret polskiego szlachci
ca z 1637 roku, przedstawiający mężczyznę z su
miastym wąsem, odzianego w futra, z zafrasowaną 
twarzą, zasępionym spojrzeniem, trzymającego w 
prawej ręce laskę marszałkowską, w typowym dla 
artysty uwidocznieniem wnętrza modela. Nieste
ty, nie wiem kim był portretowany i jakie łączyły 
go „interesy” z malarzem. Duża część twórczości 
Rembrandta nawiązuje do bohaterów bądź faktów 
ze Starego i Nowego Testamentu, rzadziej mitolo- 
gi czy współczesności, choć do tych najsłynniej
szych należy Lekcja anatomii doktora Tulpa czy 
Straż nocna (a właściwie Wymarsz strzelców, bo 
pod warstwą zszarzałego przez trzy wieki wernik
su odkryto podczas konserwacji obrazu światło... 
dnia); to ostatnie dzieło uchodzi za szczytowy okres 
dojrzałości malarstwa Rembrandta, przez bada
czy uważany za punkt zwrotny - odejścia od ści
słego realizmu w stronę wizjonerstwa, a nawet 
mistycyzmu.

Portret pięknego jeźdźca oddziałuje na widza, 
ma w sobie jakąś magię i ukrytą tęsknotę za prze
szłością. Przywołuje przecież świetne czasy oręża 
polskiego i potęgi Rzeczpospolitej XVII wieku. No 
i wyszedł spod pędzla wielkiego Rembrandta, z 
którego obrazów ten właśnie lubię najbardziej.
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

WIECZYSTY PORZĄDEK

Wielka tragedia, jaka miała miejsce 10 kwiet
nia bieżącego roku pod Smoleńskiem postawiła przed 
Polakami wiele problemów, z których część pozosta
nie nierozwiązanymi przez długie lata. Jednym z 
nich było miejsce pochówku prezydenta Rzeczypo
spolitej. Decyzja o złożeniu jego szczątków na Wa
welu wyraźnie podzieliła polskie społeczeństwo na 
jej zwolenników i zdecydowanych przeciwników. Sta
ło się tak nie tylko z racji sympatii politycznych, ale 
i z tej przyczyny, że jak się okazało — brak nam w tej 
delikatnej materii konkretnych uregulowań, bo tra
dycje — choć zapomniane — przecież są.

Pierwsi polscy królowie pochowani zostali w 
kryptach katedralnych Gniezna i Poznania. Potem, w 
okresie rozbicia dzielnicowego, poszczególni książęta 
znaleźli miejsca wiecznego snu w różnych świątyniach 
Płocka, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Kalisza, San
domierza, Zawichostu, Opola, czy Gdańska, a nawet 

pomniejszych miejscowości, z którymi z różnych po
wodów byli związani za życia.

Od chwili restytucji Królestwa Polskiego, któ
rej dokonał Władysław Łokietek, miejscem królew
skich koronacji, ale też i pogrzebów, stała się kate
dra wawelska. W rezultacie w jej podziemiach spo
czywają wszyscy kolejni polscy monarchowie z pew
nymi wyjątkami: Władysław Warneńczyk oficjalnie 
zginął pod Warną (nieoficjalnie zmarł na portugal
skiej Maderze, ale nikt nigdy nie znalazł jego ciała), 
a Stanisław August Poniatowski ostatecznie spoczął 
w warszawskiej archikatedrze św. Jana.

Po rozbiorach, choć królów Polski już nie było, 
w królewskiej katedrze na Wawelu składano prochy 
bohaterów narodowych (Tadeusz Kościuszko, ks Jó
zef Poniatowski), a także „królów ducha” - wieszczów 
(Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki). Niejako z racji 
czci dla tradycji niepodległościowej, na Wawelu po

Mokobody - kościół św. Jadwigii, wzniesiony w Ipoł. XIX wieku, 
według projektu Świątyni Opatrzności Bożej Jakuba Kubickiego z końca XVIII w
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chowano też marszałka Józefa Piłsudskiego, choć nie 
obyło się bez kontrowersji i ostrej wymiany zdań 
pomiędzy ówczesnymi władzami państwowymi (na
wet rząd podał się wtedy do dymisji!), a księciem 
metropolitą krakowskim.

Kiedy Polska zmartwychwstała po rozbio
rach, problem pochówku głowy państwa pojawił 
się nieoczekiwanie szybko i wyjątkowo dramatycz
nie. Zastrzelonego, po zaledwie tygodniu sprawo
wania urzędu, pierwszego prezydenta Gabriela 
Narutowicza zdecydowano się złożyć na wieczny 
sen w podziemiach wspomnianej warszawskiej 
katedry św. Jana (mimo, iż pierwszy prezydent był 
bezwyznaniowcem). Fakt ten przesądził o uczynie
niu z niej swoistego mauzoleum prezydentów II 
Rzeczypospolitej, gdyż z biegiem lat pogrzebano 
tu jeszcze następnych - Stanisława Wojciechow
skiego i Ignacego Mościckiego (w katedrze tej spo
czywają też m.in. kilku książąt mazowieckich, pry
masi August Hlond i Stefan Wyszyński, pianista, 
kompozytor i premier Ignacy Jan Paderewski, 
Wódz Naczelny z okresu II wojny światowej gen. 
Kazimierz Sosnkowski, malarz Marcello Baccia- 
relli, pisarz Henryk Sienkiewicz).

Gdy w roku 1988 sprowadzono do kraju pro
chy Stanisława Augusta Poniatowskiego rozgorza
ła dyskusja, gdzie złożyć szczątki ostatniego wład
cy I Rzeczypospolitej. Padały wtedy różne propozy
cje (m. in. Wawel, warszawskie Łazienki), ale spra
wę przesądziła decyzja kardynała Stefana Wyszyń
skiego. Prymas Tysiąclecia postanowił pochować 
nieszczęsnego króla w archikatedrze świętojańskiej. 
Tak więc można powiedzieć, że w dawnej stolicy 
Polski spoczywają niemal wszyscy królowie, wiesz
czowie i bohaterowie narodowi, zaś w obecnej — pre
zydenci II Rzeczypospolitej. Symbolicznie obydwie 
katedry, a zwłaszcza obydwie Rzeczpospolite „wią- 
że”w podziemiach warszawskiego kościoła katedral
nego postać Stanisława Augusta.

Jeszcze w okresie powszechnego uniesienia 
(„Król z Narodem, Naród z Królem!”) tuż po uchwa
leniu Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, Sejm Rze
czypospolitej postanowił, jako votum dziękczynne 
za możliwość dokonania reformy Państwa, wznieść 
Świątynię Opatrzności Bożej. Najlepsi architekci 
tamtych czasów zaczęli przygotowywać stosowne 
projekty, jednak nigdy tych planów zrealizować się 
nie udało. Przekreśliła je przegrana wojna stoczo-

Projekt Świątynii Opatrzności Bożej Jakuba Kubickiego z XVIII wieku
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Świątynia Opatrzności Bożej
według projektu Bohdana Pniewskiego z 1938 roku 

na w obronie Konstytucji, potem rozbiory i upadek 
Państwa. W latach 30-tych XIX wieku jeden z kon
kursowych projektów autorstwa Jakuba Kubickie
go został zrealizowany w miejscowości Mokobody 
w dzisiejszym powiecie siedleckim. Fundatorem ko

ścioła, jednak o czterokrotnie mniejszych rozmia
rach niż zakładały pierwotne plany, był Jan Onu
fry Ossoliński, ówczesny właściciel wsi (obecnie 
świątynia nosi wezwanie św. Jadwigi).

Uchwalając Konstytucję marcową w roku 1921, 
Sejm postanowił podjąć zobowiązanie Sejmu Cztero
letniego i zbudować Świątynię Opatrzności Bożej. 
Miało to być nie tylko wypełnieniem woli posłów i se
natorów sprzed stu trzydziestu lat, ale i nowym vo- 
tum za ocalenie Narodu i odrodzenie się po zaborach 
Państwa Polskiego. Ogłoszono niezwłocznie konkurs 
architektoniczny (wygrany przez Bohdana Pniewskie
go), ale również i tym razem nie udało się wznieść 
nowej świątyni. Stało się to dopiero w III Rzeczypo
spolitej po rozstrzygnięciu kolejnego konkursu archi
tektonicznego. W początkowo niemrawo postępującą 
budowę szczególnie zaangażował się prymas Polski, 
kardynał Józef Glemp. Ciągle wznoszona i wyposa
żana Świątynia Opatrzności Bożej realizowana we
dług projektu Wojciecha i Lecha Szymborskich (któ
ry architektonicznym „duchem” nawiązuje do projek
tów Jakuba Kubickiego sprzed dwóch wieków), bu
dowana w warszawskim Wilanowie, ma w założeniu 
być nie tylko typowym kościołem obrządku rzymsko 
— katolickiego (zbudowanym jednak na planie krzy
ża greckiego), ale pełnić kilka dodatkowych ról: eku
meniczną Centrum Myśli i Muzeum im. Jana Pawła 
II oraz mauzoleum wybitnych Polaków. Pierwszym, 
jaki znalazł tu miejsce wiecznego spoczynku (dodaj
my - wbrew woli samego zmarłego i jego rodziny) był

Realizowany obecnie projekt Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
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# DZIKOYIA
znany i powszechnie ceniony poeta ks. Jan Twardow
ski. Potem w murach Świątyni pochowano kolejno ks. 
Zdzisława Peszkowskiego, kapelana rodzin katyń
skich, prof.Krzysztofa Skubiszewskiego, pierwszego 
ministra spraw zagranicznych III RP, o. Józefa Joń
ca, prezesa Stowarzyszenia „Parafiada”, ks. Andrze
ja Kwaśnika kapelana Federacji Rodzin Katyńskich, 
ks. Zdzisława Króla kapelana warszawskiej Federa
cji Katyńskiej. W projekcie Panteonu Wybitnych Po
laków znalazła się i krypta prezydencka. Pierwszym 
tu pochowanym jest ostatni prezydent RP na uchodźc- 
twie Ryszard Kaczorowski, który zginął w kwietnio
wej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Wielka szkoda, że tak bogaty „program użytko
wy” ogromnej Świątyni Opatrzności Bożej został po
zbawiony sarkofagu prezydenta Lecha Kaczyńskie
go. Oprócz tego, że byłby zachowany pewien histo
ryczny „porządek”, jaki starałem się tu przypomnieć, 

trzeba stwierdzić, że — podobnie jak król Stanisław 
August Poniatowski - niedawno tragicznie zmarły 
prezydent był postacią szczególnie zasłużoną dla 
Warszawy. Pełniąc wcześniej funkcję jej prezydenta, 
zasłużył się dla stolicy przez wiele inicjatyw i inwe
stycji ze sztandarowym, i jakże ważnym dla Warsza
wy Muzeum Powstania Warszawskiego. Poza „epizo
dem gdańskim” przez całe swoje życie był związany 
ze stolicą, a po tak dramatycznej śmierci - „zesłany” 
do Krakowa. Myślę, że Lech Kaczyński, prywatnie - 
człowiek skromny, Warszawiak z krwi i kości, z całą 
pewnością wołałby spocząć w rodzinnym mieście, a i 
historyczny „porządek” byłby zachowany. Gdyby tak 
się stało, zapewne nie byłoby „problemu krzyża” na 
Krakowskim Przedmieściu, gdyż ludzie pragnący 
uczcić pamięć prezydenta i wszystkich ofiar smoleń
skiej katastrofy gromadziliby się wokół jego sarkofa
gu w królewskim przecież Wilanowie...

ALEKSANDRA JANAS Polskie piękne Madonny

MATKA BOŻA KALWARYJSKA

Objawiła się krwawymi łzami 3 Maja 1641 
roku, w Kopytówce koło Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Dziedzic, Stanisław Paszkowski gromadził całą ro
dzinę wraz ze służbą, co rano i wieczór przed obra
zem Matki Bożej na wspólnej modlitwie. Tego dnia 
wszyscy ujrzeli kapiące z obrazu łzy, o czym natych
miast zawiadomiono proboszcza tejże parafii, by i 
on zobaczył to niewyjaśnione zjawisko, oraz gwar
diana pobliskiego, kalwaryjskiego konwentu bernar
dynów, Waleriana Kalińskiego. Biskup krakowski, 
Jakub Zadzik, szybko powiadomiony o cudzie, zde
cydował by obraz ten przeniesiony został do kościo
ła parafialnego w pobliskiej Marcyporębie. Dziedzic 
Paszkowski, przychylił się do prośby biskupa, zapa
kował obraz i już 5 maja wyruszył z nim do kościo
ła. Drogę znał dobrze jednak pobłądził, znalazł się 
na jakichś bezdrożach, a niewidzialna siła pchała go 
w jedną stronę, by w końcu, utrudzonym wielce, sta
nąć przed bernardyńską świątynią w Kalwarii. Zro
zumiał, że taka jest wola Matki Bożej.

Początkowo obraz leżał w schowku, lecz wieść 
o cudzie przyciągała rzesze pielgrzymów i wreszcie, 
w 1658 roku biskup zezwolił na umieszczenie go w 
specjalnie przygotowanym ołtarzyku w zakrystii, a 

zaraz potem, na skutek wielu uzdrowień, powołał 
komisję, która przesłuchawszy naocznych świadków, 
potwierdziła zaistnienie wielu cudownych zdarzeń, 
jednak radziła by z ostateczną decyzją Kościół się 
jeszcze wstrzymał. Ale cuda nadal odnotowywano i 
opiekunom Obrazu zależało, by znalazł się on w god
niejszym miejscu.

Wizytujący Kalwarię 9 września 1662 roku bi
skup Tomasz Oborski wyraził zgodę na przeniesie
nie Cudownego Obrazu do kościoła, gdzie umiesz
czono Go w ołtarzu św. Anny. Niedługo potem, bo 
już w 1667 roku, dzięki kolejnej fundacji Mikołaja 
Zebrzydowskiego, przystąpiono do budowy kaplicy, 
przylegającej do nawy głównej, w której do tej pory 
czczona jest Matka Boża Kalwaryjska.

Wedle tradycji obraz ten jest kopią obrazu Mat
ki Bożej nazywanej Myślenicką, Plączącą bądź 
Łagiewnicką. I tu znów ciekawa historia, bo prowe
niencja myślenickiego obrazu jest dobrze znana.

Powstał on w Rzymie, na zamówienie papie
ża Sykstusa V (ponoć w kręgach Boticciellego; wg 
mnie jest późniejszy, zdecydowanie barokowy, z 
uwagi na ułożenie osób, kontrastowość barw, typo
we “oświetlenie” przodu postaci, odkrycie głowy 
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Madonny itp.). Na łożu śmierci papież przekazał 
obraz swej krewnej, zakonnicy, od której odkupił 
go, „zakochany” w pięknej Madonnie kasztelan kra
kowski, Jerzy Zbaraski. Tym sposobem, w 1596 
roku obraz trafił do domu kasztelana w Krakowie 
przy Rynku Głównym 20.

Parę lat później, podczas zarazy, pusty dom 
splądrowali rabusie, wyrzucając obraz na bruk. Ura
towany przez sługę kasztelana, Marcina Grabysza, 
wizerunek Madonny z Dzieciątkiem trafił do dworu 
Zbaraskich w podkrakowskich Łagiewnikach. Fakt, 
że sługa nie zachorował, przypisano cudownemu 
działaniu Matki Bożej i obraz otaczany był jeszcze 
większym szacunkiem.

A w 1633 roku... zapłakał. Władze kościelne 
poleciły obraz zamknąć w skrzyni i... czekać. Ale kie
dy tylko go wyjęto - płakał i dworzanie kasztelań
scy z uporem twierdzili, że są świadkami cudu. Wy
słano więc owego Marcina, wraz z obrazem do My
ślenic, by „problem” mieć z głowy. Ale z oczu Ma
donny wciąż leciały łzy, a ludzie przed Jej obliczem 
doznawali łask, uzdrowień i nawróceń. Uznano więc 
jego cudowność i uhonorowano złotymi koronami.

Wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej

Obraz Matki Bożej Myślenickiej to wizerunek 
pięknej Madonny trzymającej na prawym ramieniu 
Dzieciątko, mocno przytulone do twarzy Matki, tak 
blisko, że ukazuje właściwie tylko połowę swojego 
oblicza. Matka Boża, ukazana jest w pól postaci, ma 
ciemne włosy, które zlewają się z ciemną plamą tła, 
odkrytą szyję, dookoła której wiją się luźne szaty okry
wające jej plecy i piersi, utrzymane w tonacji bieli, 
beżu i brązu. Jezus jest prawie nagi - spod przezro
czystej tkaniny widać jego ciałko. Ma wygląd około 
rocznego dziecka - okrągłą buzię, masywną szyję i 
pulchną postać. Lewą ręką której widoczny jest tyl
ko fragment, obejmuje szyję Matki, prawą chwyta Jej 
szatę. Oboje patrzą sobie w oczy. W „rozumnym” spoj
rzeniu Jezuska kryje się miłość i mądrość, ma uchy
lone usta, jakby coś szeptał do Mamy. Maryja patrzy 
na Syna z powagą i czułością. Jest śliczna: ma duże 
oczy, prosty nos i piękny zarys ust. Obraz namalo
wany jest na desce, ma wymiary 51 X 68 cm.

Kalwaryjska kopia różni się kilkoma szczegó
łami. Przede wszystkim to inne twarze; kobieta też 
ładna, ale inna. Jezus, jakby starszy, choć to też tyl
ko maluch. Oboje mają na głowach purpurowe czep
ce, w staropolszczyźnie zwane czółkiem, „udrapowa- 
ne” farbą tak, że robią wrażenie misternie ułożonego 
„splotu” kamieni szlachetnych i pereł. Suknie Maryi 
są kontrastowe - ciemnobrązowa pod szyją rdzawo- 
ruda wierzchnia, z jaśniejszą odwijką bez udrapo- 
wań, jak we włoskim oryginale. Układ rąk, nachyle
nie głów bardzo podobne, choć dłoń Madonny wyda- 
je się być szczuplejszą. Spojrzenie Matki skierowane 
w dół, ale nie krzyżuje się z oczyma patrzących. Ob
raz ten jest nieco większy od myślenickiego — ma 
wymiary 74 x 90 cm i namalowany jest na płótnie.

Jednak takiego wizerunku Matki Bożej Kalwa
ryjskiej nie znamy. Wszyscy wpatrujemy się w Ma
donnę „ubraną” w przepiękną błękitną sukienkę, 
którą założyli jej opiekunowie obrazu. Są to szaty 
uszyte na miarę przez siostry zakonne, a sfinanso
wane ze składek pielgrzymów i pątników. Ale szafi- 
rowo-perłowo diamentowa sukienka nie jest jedyną. 
Wiemy o niej najwięcej, bo wykonały ją siostry Ber
nardynki na koronację cudownego obrazu, której 
dokonał kardynał Albin Dunajewski w 1887 roku. 
To przepiękna kompozycja złotego haftu i drogich 
kamieni, układających się w rozchodzące dwie ga
łązki kwiatów wykonanych ze szlachetnych kamie
ni, obrysowanych perłami. Przeważają diamenty 
(kryształy?) i szafiry, swoistym wypełniaczem i zie
lenią jest złoto, zaś w całej kompozycji dominują
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Kościół klasztorny Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

perły, które też tworzą mankiety i kołnierzyki szat 
Matki Bożej i Jezusa. Mało tego - są też dodatkowe 
ozdoby w formie krzyżyków ze złotymi blaszkami i 
rubinem na perłowych kołnierzach i mankietach, 
jakby złotych broszek na sukni. Wszystko zachwy
ca precyzją kunsztem wykonania, rodzajem użytych 
szlachetnych kamieni i pięknem kompozycji.

Druga sukienka jest też szafirowa, pokryta 
splotem kwiatowych ornamentów, z perłowymi koł
nierzykami, szlachetnymi kamieniami i złocenia
mi, z przewagą (łodyżki, wnętrza kwiatów i „szla
czek”) prawdziwych korab. Znaczącym elementem 
wyróżniającym jest spory perłowy krzyżyk na środ
ku Maryjnej części sukni.

Trzecia, zapomniana już sukienka, nazywana 
przedkoronacyjną (nigdzie nie znalazłam o niej więk
szej wzmianki) jest koralowa. Płaszcz „utkany” jest 
z korali, na nim gałązki kwiatów w kolorze zielono- 
niebiesko-białym, więc są to pewnie szmaragdy, sza
firy, perły i inne drogocenne kamienie, będące oczka
mi kwiatów, brosz i innych ozdóbek, np. w perłowych 
kołnierzykach i mankietach.

Jest i czwarta suknia - bursztynowa, ufundo
wana z okazji ostatniej pielgrzymki Papieża w 2002 
roku do Kalwaryjskiej Pani. Na pewno wykonana 
jest z różnych kolorów i odcieni bałtyckiego janta
ru, a znając sukienkę Matki Bożej Częstochowskiej 

możemy domyślać się jej wyglądu. Szkoda, że prze
chowywana w kalwaryjskim skarbcu, nie doczeka
ła się zdjęcia i publikacji.

Obraz zdobią złote, piękne, cesarskie korony, 
wykonane przez krakowskiego jubilera W. Wojcie
chowskiego, ufundowane przez wiernych z diecezji 
krakowskiej (dla Maryi) i Ślązaków Cieszyńskich 
(dla Jezusa), przed wspomnianą koronacją w 1887 
roku. Obie, osadzone na bordowych czepcach, zdo
bią lilie andegaweńskie, orzełki, gwiazdki, serdusz
ka, motylki itp. wykonane ze szlachetnych kamie
ni, wkomponowane pięknie w pięć kabłąków połą
czonych od góry kulą zwieńczoną krzyżykiem. W 
grzebieniu, na zlocie - szlaczki, mniejszy i większy, 
w motyle i markizy z szafirem. W całości dominują 
szafiry i diamenty, z pojedynczymi szmaragdami i 
innymi kamieniami.

Wszyscy pielgrzymujący do Kalwarii Zebrzy
dowskiej podziwiają cudowny wizerunek Matki Bo
żej, Jej przepiękną kaplicę i znakomity w architek
turze i detalu kościół. Ale też, a czasem przede 
wszystkim, przebywają dróżki kalwaryjskie w pąt- 
niczym uniesieniu, z modlitwą i śpiewem na 
ustach. Bo najpierw zaprojektowano na wzór jero
zolimskiej drogę krzyżową wybudowano kościół i 
klasztor, potem dopiero powstała kaplica. Ale o tym 
w następnej „Dzikovii”.



APEL DO BIBLIOTEK POLSKICH

Pan Zbigniew Święch od wielu lat popularyzu
je dzieje Polski w epoce Jagiellonów. Można go na
zwać także ambasadorem dziejów Krakowa i Wawe
lu na całym świecie. Święch znalazł atrakcyjne spo
soby na dotarcie do szerokich rzesz naszych roda
ków (nie zawsze zainteresowanych historią) z losa
mi dynastii jagiellońskiej i Krakowa. Pubhkacje 
książkowe, prasowe, audycje radiowe, filmy i progra
my telewizyjne oraz liczne wykłady i prelekcje to 
metody na dotarcie do milionów ludzi spragnionych 
wiedzy o naszej ojczyźnie, o roli jaką odgrywała w 
historii Europy i świata, a także jaką może nadal 
odgrywać przy odpowiednim jej propagowaniu.

Jego dzieła, dotyczące tzw. klątwy Kazimierza 
Jagiellończyka i dziejów dynastii Jagiellonów ści
śle są związane z Krakowem, Wawelem, Uniwer
sytetem Jagiellońskim i Biblioteką Jagiellońską. 
Pan Zbigniew Święch jako jeden z pierwszych do
cenił wagę rozbudowy naszej książnicy. Był inicja
torem akcji „Cegiełka na rozbudowę Biblioteki Ja
giellońskiej” (i pierwszym jej darczyńcą), która do
prowadziła do przyspieszenia rozbudowy. Jest 
rzecznikiem rozwoju Biblioteki Jagiellońskiej i bi
bliotek jako ośrodków nauki i kultury polskiej. Zo
stał Honorowym Czytelnikiem Bibhoteki Jagielloń
skiej z numerem pierwszym.

Zaangażowanie Zbigniewa Święcha w propa
gowanie historii kultury polskiej i jej wpływu na 
historię Europy wyraża się przede wszystkim w 
jego publikacjach. Tryptyk dotyczący Jagiellonów 
i ich związków z Krakowem i Wilnem powinien 
znaleźć się jako niezbędna lektura we wszystkich 
publicznych, pedagogicznych i szkolnych bibliote
kach, by przede wszystkim młodzież mogła poznać 
dzieje Polski w okresie jej największej potęgi. Pu
blikacje książkowe Święcha dotyczą przeszłości 
Wawelu i Krakowa oraz spraw związanych z ideą 
unii w Europie między państwami. Stanowią do
skonały punkt wyjścia do propagowania wspólnot 
europejskich na zdrowych zasadach.

Książki Zbigniewa Święcha takie jak tryptyk 
Klątwy, mikroby i uczeni, Skarby tysiąca lal, Bu

dzenie wawelskiej Pani królowej Jadwigi, Cza- 
krarn wawelski, Trzy tajne, dokumenty były i są 
bestsellerami na polskim rynku książki. Proszę 
Szanownych Kolegów o sprawdzenie czy są w Pań
stwa bibliotekach publicznych i szkolnych. Dobrze 
się stało, że Fundacja dla Uniwersytetu Jagielloń
skiego pragnąc poszerzać wiedzę o Uniwersytecie, 
Krakowie i Polsce, zajęła się rozpowszechnianiem 
tej niezwykle cennej literatury historycznej.

Gorąco popieram tę inicjatywę Fundacji dla 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, by książki z Wy
dawnictwa im. Warneńczyka (dawniej Wawelskie
go), drukującego książki Zbigniewa Święcha, były 
nabywane przez biblioteki bez pośredników. Za
miast powierzać kolportaż tych książek hurtow
niom i księgarniom naliczającym wysokie koszty 
- Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego za 
„symboliczną złotówkę”, (która będzie przekazy
wana na rzecz rozwoju Biblioteki Jagiellońskiej - 
Matki bibliotek polskich), dostarczy Waszym pla
cówkom zamówione pocztą e-mailową egzempla
rze książek tego autora. Podkreślam: stworzył on 
nowe, własne metody docierania do wyobraźni 
wszystkich pokoleń czytelników.

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej 
prof. dr hab Zbigniew Pietrzyk

Książki Zbigniewa Święcha 
dostępne w sprzedaży

ZBIGNIEW ŚWIĘCH 
KLĄTWY, 

B MIKROBY 
I UCZENI

ZBIGNIEW ŚWIĘCH
KLĄTWY. MIKROBY

I UCZENI
TOM DROOl

WILEŃSKA 
KLĄTWĄ 

JAGIELLOŃCZYKA
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ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

ZBIGNIEW SWIĘCH JUŻ CZTERDZIEŚCI 
I CZTERY LATA SŁUŻY WAWELOWI, 

KRAKOWOWI I DZIEJOM KULTURY POLSKIEJ
Bodaj od czasów Wieszcza Adama jedną z za

klętych, choć do końca nieodgadnionych (jak to z le
gendami bywa!), cyfr narodowych jest liczba 44 (w 
oryginalnym mickiewiczowskim brzmieniu: „czter
dzieści i cztery”). Co by to znaczyć miało — o tym się 
nie wyśniło ni wielkim filozofom, ni najstarsi górale 
nie pamiętają. Nawet mój ukochany, ponoć bitwę pod 
Grunwaldem jeszcze z autopsji pamiętający (jak 
mawia Wojciech hrabia Dzieduszycki, ten od „Dym
ka z papierosa”) Jerzy Waldorff też pewnie tego nie 
wiedział. Nie będę zatem przed ów szlachetny sze
reg wybiegał i przekonywał, żem od nich lepszy, ali
ści wiem to na pewno, że w przypadku przesławne
go Wawelskiego Skryby — tak jak w przypadku 
Wieszcza — cyfra owa nie przypadkiem przy jego 
szlachetnym nazwisku oto się pojawiła.

Któż bowiem lepiej, jak nie Zbigniew Swięch, 
czterdzieści i cztery lata piórem w prostej linii od 
Galia Anonima, mistrza Wincentego Kadłubka, 
Janka z Czarnkowa tudzież kanonika Jana Długo
sza się wywodzący, lepiej by mógł opisać Wawel i 
jego tajemnice?

Kiedy szlachetny i pełen wiedzy, choć także 
naukowo skrupulatny, profesor Jerzy Szabłowski 
przez lata całe naród uświadamiał, jakie to skarby 
na Wawelu posiada, trafiało to jeno do garstki ty
powych moli książkowych, którzy w każdej wolnej 
chwili przez wertowanie książek, choćby i najnud
niej napisa-nych, wiedzę co prawda poszerzają, ale 
przecie dalej fantazji i eksperiencji nijakiej nie 
mają. Na nic więc się zdały starania tegoż i innych 
profesorów, jako że naród — posiadacz Wawelu — 

nadal za wiele o nim (najdelikatniej rzecz ujmując) 
nie wiedział.

Nie chodziło wszakże o zwykłe Wawelu opisa
nie! Jako, że władza ludowa, niemiłościwie przez 
lat 45 nam panująca (całe szczęście że nie czter
dzieści i cztery, choć... jakby policzyć...) nauczyła 
naród czytać i pisać, teoretycznie chwycić za pióro 
mógł i spisać to i owo każdy (co już się zresztą się i 
działo, jak zauważył tow. Wiesław — „pisarzy się 
nam namnożyło”).

Rzecz jednak nie w pisaniu!!! Nikt jeszcze w 
tamtych czasach nie wiedział zgoła, że człowiek prze
łomu wieków XX i XXI oczekuje czegoś innego, cze- /
goś co powstało w... Swięchowej głowie!

Kiedy metropolita krakowski, Karol kardynał 
Wojtyła, gospodarz królewskiej katedry wawelskiej, 
zezwolił na zbadanie grobów w kaplicy świętokrzy
skiej okazało się, że spoczywający pod cudownym bal
dachimem, dłuta samego Wita Stwosza, król Kazi
mierz IV Jagiellończyk i jego małżonka Elżbieta Ra- 
kuszanka, od chwili swego pochówku aż do naszych 
czasów przez kogokolwiek niepokojeni nie byli. Od
krycie królewskiego grobu, małodusznie przez ówcze
sne władze skrywane, dostarczyć mogło w istocie wielu 
bezcennych informacji, nie tylko historycznych zgo
ła. Badanie zawartości królewskiego grobu, a potem 
powtórny, uroczysty pochówek królewskiej pary, z 
udziałem najbardziej historycznych ludzi polskiego 
Kościoła - Prymasa Tysiąclecia i ledwie pięć lat póź
niejszego papieża Polaka, to nic jeszcze, w porówna
niu z tym, co stać miało się potem. Oto w krótkim 
czasie zaczęli nagle schodzić z tego świata ludzie (naj
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częściej dotąd zdrowi i w kwiecie wieku) pracujący 
przy odkrywaniu tajemnic królewskiego grobowca. 
Siedząc uważnie wyniki badań (a było ich z różnych 
dziedzin - jak wspomniałem — bez liku) krok, po kro
ku, niczym najlepszy detektyw, Zbigniew Święch 
zaczął kojarzyć fakty, łączyć wydarzenia historyczne 
z tym, co sam zaobserwował i czego był świadkiem, 
sięgnął wreszcie po niewyjaśnioną a wciąż świat fra
pującą tajemnicę grobowca faraona Tutenchamona.

I oto okazało się, że nasz nieoceniony wawelski 
skryba odkrył to, czego setki innych przed nim ba
daczy, detektywów, pisarzy odkryć nie zdołało: że 
przyczyną zgonów tak nagłych a niespodziewanych 
mógł być niejaki kropidlak żółty, napotkany przez 
mikrobiologów zarówno w grobowcu Tutenchamona 
jak i naszego Kazimierza IV Jagiellończyka. By zaś 
dojść do owych sensacyjnych konstatacji Święch 
przypomniał dawno zapomniane już relacje z po
przednich eksploracji wawelskich, choćby Kazimie
rza Wielkiego czy królowej Jadwigi. W przypadku 
tej ostatniej niejako „wywieszczył” kanonizację nie
zwykłej monarchini, kochanej przez wszystkich 
mieszkańców tej krainy, odkąd tylko wyjechała z 
rodzinnych, a zbratanych z nami Węgier.

Snując swoje wawelskie opowieści rodem sprzed 
przeszło lat stu i trzydziestu, Święch przemycił wie
le wiadomości, jakich w najlepszych choćby pod-ręcz- 
nikach narodowej historń nikt nie uświadczy. Ot, 
choćby to, że to właśnie Kazimierz IV Jagiellończyk, 
jeden z najmniej znanych Polakom monarchów stwo
rzył Polskę mocarstwową. Wszystkim bowiem wia
domo, że jego ojciec, Władysław Jagiełło złamał raz 
na zawsze krzyżacką potęgę, ale, żeby jego syn...? 
Nigdzie też, Czytelniku — miłośniku historii naszej 
nie znajdziesz informacji, że żona owego Kazimie
rza — Elżbieta Rakuszanka, była nie tylko „matką 
Jagiellonów”, ale też — niczym dla rodu ludzkiego 
rajska Ewa —jest prababką wszystkich głów panu
jących w obecnej Europie! Takich sensacji niesamo
witych, zaskakują-cych wiadomości jest w „wawel
skim wieloksięgu” znacznie więcej.

Jakby niesyt sławy, która spłynęła na naszego 
skrybę po opublikowaniu tomu „Klątwy, mikroby i ucze
ni”, Zbigniew Święch wybrał się na Litwę, gdzie - idąc 
nadal szlakami umiłowanego przez siebie Kazimierza 
IV Jagiellończyka - odkrył... całą masę przedziwnych 
wydarzeń związanych z... wileńską klątwą tego same
go króla. Jeśli ktokolwiek mógłby jeszcze powątpiewać 
w różnorodne związki Polski i Litwy, a osobliwie Kra
kowa i Wilna, to choćby dzięki tej części Swięchowej 

opowieści zrozumie niechybnie, jak silne i nierozerwal
ne były to więzi (szkoda, że dzisiejsi Litwini - uparci 
jak Żmudzini - ogarnięci są tak historyczną ślepotą!).

Nie przebrzmiały jeszcze echa Wileńskiej klą
twy Jagiellończyka, gdy pojawił się kolejny tom z 
niesamowitego cyklu, tym razem poświęcony tajem
niczym losom króla Władysława Warneńczyka, któ
ry - podobnie jak jego młodszy brat - nie należał 
dotąd do znanych Polakom monarchów. Ot, młodzian 
ów, u progu swojego samodzielnego panowania, z 
poduszczenia innych potęg wyprawił się na Turków, 
by zginąć pod Warną (pewnie i tego nie wiedzie-hby 
rodacy, gdyby nie wczasy w Bułgarii, często za po
przedniego reżimu tamże zażywane). Tymczasem 
Święch odnalazł liczne relacje świadczące o tym, że 
król Władysław nie zginął zgoła, lecz z różnych po
wodów nie powrócił, by znaleźć się po drugiej stro
nie Europy i tam, po wielu latach, dokonać swego 
niezwykłego żywota... pod kamienną lawiną na por
tugalskiej wyspie Maderze.

Opowiadając o losach Warneńczyka, „polski 
Ceram” nie zapomniał o jego symbolicznym, choć... i 
niezwykłym sarkofagu w katedrze wawelskiej dłu-ta 
Antoniego Madeyskiego, tego samego, który tak pięk
nie oddał w białej Carrarze postać świętej polskiej 
królowej Jadwigi...

Ale i to — jeszcze nie wszystko!
Wawelski skryba zebrał odkrycia z... tysiąca 

lat(!), by logicznie je poukładać i niezwykle barw
nym językiem oddać czytelnikowi w jednym zaled
wie tomie! Ta milenijna panorama nauczy każdego 
więcej niż opasłe, a uczone tomy narodowych dzie
jów jako, że nikt normalny i przy zdrowych zmysłach 
nie jest w stanie zapamiętać dat, bitew i postaci, a 
za Święcha sprawą - i owszem: choćby przez pry
zmat średniowiecznych płacideł, napoleońskiego 
portfela, czy losów króla Leszczyńskiego.

Kiedy naród opowiadał się za przystąpieniem 
do Unii Europejskiej, nie wiadomo skąd Zbigniew 
Święch wynalazł dokument świadczący o tym, że 
podczas zaborczej nocy Polacy z Korony, Litwy i 
Ukrainy zebrali się, by proklamować coś, co jako 
żywo przypomina dzisiejsze zjednoczenie kontynen
tu. A oparli ów nieznany dotąd dokument na najlep
szych wzorcach, jakie stanowiła Unia Lubelska — 
ewenement w skali historycznej i światowej, do dziś 
nie znajdujący odpowiednika, choćby i w dzisiejszej 
Unii Europejskiej...

Ostatnimi wreszcie czasy odkrywca tajemnic 
Wawelu zajął się największą tajemnicą królewskie
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go, dla Polaków świętego wzgórza — czakramem — 
jednym z siedmiu pono kamieni dających szczęście 
miejscom, w których się znajdują. I choć na samym 
Wawelu tę czakramową antologię różnie przyjęto — 
zwykły śmiertelnik poznać może smak nie tylko ko
lejnej legendy, ale i dowiedzieć się o istnieniu świa
ta, o którym dotąd nie miał zielonego pojęcia.

Niewiele wiem, czego jeszcze przez lat „czter
dzieści i cztery” Zbigniew Święch dokonał, bom przy 
tym nie był, więc i świadczyć mi o tym nie wypada. 
Jednakże choćby i przez to, o czym napisałem jawi 
się wawelski skryba jako człek nadzwyczajnie uta
lentowany: poszukując nieznanych tajemnic histo
rii potrafi mistrzowsko dedukować, kojarzyć fakty 
i wydarzenia, wpisywać w służbę dokumentalisty 
osiągnięcia różnych dziedzin współczesnej nauki. 
Absolutnie niezwykły talent — umiejętność włada

nia najpiękniejszą polszczyzną w mowie (co za nie
zrównany gawędziarz!) i piśmie sprawia, że naj
trudniejsze problemy nauki Święch opowiada tak, 
jak czyta się najlepsze kryminały. Jest do tego go
rącym wyznawcą tzw. szkoły francuskiej, nie zno
szącej idiotycznych przypisów i gloss, których do
magają się zazwyczaj niezbyt rozgarnięci, uznają
cy się za wielce uczonych. Mrugając porozumiewaw
czo okiem do czytelnika, wawelski skryba wmawia 
mu, że jest on inteligentniejszy niż otaczający go 
tłum, choć robi to z szacunku dla odbiorcy swoich 
książek, a nie z racji rzeczywistego stanu rzeczy. 
Ale ten właśnie szacunek Swięcha jest najlepszą 
rekomendacją jego SZTUKI: pisania, gawędy, de
dukcji, interdyscyplinarnego poruszania się po oce
anie współczesnych nauk, w których króluje niepo
dzielnie Pani Historia.

ALEKSANDRA JANAS

PIERWSZA KONSTYTUCJA
ŚREDNIOWIECZNEJ POLSKI

Wielkim, na skalę europejską, wydarzeniem 
legislacyjnym było w XIV wieku prawodawstwo Ka
zimierza Wielkiego, który dążąc do unifikacji kra
ju wprowadzał nowe i ujednolicał dotychczasowe 
prawo. Z powodu oporu ludności i poważnych róż
nic w poszczególnych dzielnicach, nie udało się jed
nak wprowadzić jednolitego prawa na całym tery
torium Polski. Król poprzestał więc na osobnej re
gulacji prawa w dwóch dzielnicach: Wielkopolsce i 
Małopolsce. Dla Małopolski opracowano statut wi
ślicki, nadany w Wiślicy, zaś dla Wielkopolski sta
tut piotrkowski, wydany w Piotrkowie Trybunalski 
(stąd takie ich nazwy).

Ta pierwsza w dziejach polskich konstytucja, 
spisana została po łacinie, bez zachowania wyraź
nego podziału merytorycznego, lecz normy prawne, 
choć w większości oparte na polskim prawie zwy
czajowym, zostały uporządkowane i skodyfikowane. 
Tekst statutów piotrkowskich uznaje się za bardziej 
pierwotny i tradycyjny, a tekst statutów wiślickich 
za bardziej nowoczesny i postępowy. Dopiero w XV 
wieku obydwa statuty scalono i ogłoszono drukiem 
jako tzw. Dygesta, tj. prawo ziemskie, stosowane w 
odniesieniu do stanu szlacheckiego. Uważa się, że 

statut wiślicki to najstarszy polski dokument chro
niący przyrodę, gdyż wprowadzał kary za wyrąb dę
bów i innych drzew w lasach.

Statut wielkopolski został wydany w obecności 
arcybiskupa gnieźnieńskiego, prałatów, możnowład- 
ców i szlachty na wiecu ustawodawczym w Piotrko
wie w latach 1356 - 1362. Liczył 34 artykuły. Opierał 
się głównie na dotychczasowym wielkopolskim pra
wie zwyczajowym. Późniejszy statut małopolski zo
stał wydany na wiecu ustawodawczym w Wiślicy, 
prawdopodobnie w 1362 roku. Liczył około 59 arty
kułów i wprowadzał wiele zmian w prawie zwycza
jowym. Pierwotna wersja statutów zaginęła i nie
stety, żadna z zachowanych nie posiada waloru obo
wiązującego kodeksu prawa.

Statuty wiślicko - piotrkowskie nie były kodyfi
kacją uniwersalną nie regulowały wszystkich zagad
nień. Najwięcej przepisów dotyczyło prawa karnego 
(ok. 2/3 zawartości statutów), w dziedzinie prawa 
cywilnego tylko wybranych kwestii. W obu statutach 
znajdowały się również artykuły odnoszące się do 
ustroju państwa i społeczeństwa - regulowały ustrój 
stanowy, oraz prawa sądowego. W redakcji poszcze
gólnych artykułów Kazimierz Wielki zastosował: 
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argumenta a reguła (odwołanie się do normy po
wszechnie akceptowanej jako obowiązująca), argu
menta a loci communis (twierdzenia uznawane po
wszechnie za prawdziwe), argumentum a causis 
(przedstawienie celu danej regulacji), argumentum 
et antecendentibus (przywołanie doświadczenia).

I tak np. statut małopolski przyznawał podda
nym prawo wychodu ze wsi, bez zgody pana, jedynie 
dwóm, trzem chłopom rocznie. Istniały od tego trzy 
wyjątki: pan był winien gwałtu na żonie lub córce chło
pa (regulacja związana prawem karnym), w wypad
ku wyklęcia pana przez Kościół, gdy chłopi mieli po
zostawać bez posług religijnych (regulacja związana 
z prawem kościelnym), gdy na dobrach chłopów do
konywano egzekucji za długi pana (regulacja związa
na z ogólną polityką Kazimierza Wielkiego, dążącego 
do umacniania gospodarstw chłopskich).

W prawie karnym pojawiła się np. zasada lex 
retro non agit tj. prawo nie działa wstecz; znosiło ono 
odpowiedzialność ojca za czyny syna, ale pozosta
wiało odpowiedzialność pana za czyny sługi, czy np. 
ustalało zabójstwo kobiety nierządnej jako wolne od 
odpowiedzialności^.). W prawie procesowym przepi
sy np. zezwalały każdej osobie na zastępstwo proce
sowe, a także przewidywały egzekucje osobistą.

Przypominając tę kodyfikację prawa dokonaną 
przez naszego wielkiego władcę, warto przytoczyć 
uwspółcześnioną inwokację Konstytucji Kazimie
rzowskiej:

My, Kazimierz, z Bożej łaski król polski itd. 
wraz z prałatami, baronami, resztą szlachty i pod
danymi Naszymi, spostrzegłszy i zważywszy, że w 
ziemiach i państwie, podległym Naszej władzy, spra
wy są w sądach częstokroć nie jednakowo, lecz po
dług rozmaitych zapatrywań, w różny sposób roz
trząsane, decydowano i określane, a skutkiem tej 
rozmaitości sprawy sądowe niekiedy po wielokrot
nych mitręgach, kłótniach i sporach pozostają nie
rozstrzygnięte i ciągną się jakby w nieskończoność, 
przeto na chwałę Boga wszechmogącego, Najświęt
szej Marii Panny i całego Niebieskiego Dworu i ku 
doskonałemu pożytkowi i korzyści poddanych Na
szych postanowiliśmy rozmaitość wyroków sądowych 
(szczególnie w tych sprawach, które często się przy
trafiają) zupełnie usunąć. Wyrażamy więc Naszą 
wolę i postana wiamy, żeby w przyszłości po wsze cza
sy jedne i te same usta wy i postanowienia były uzna
wane, wykonywane i przestrzegane przez wszystkich 
poszczególnych sędziów, urzędników i ich podwład
nych, oraz przez resztę Naszych poddanych i ziem 
Naszych mieszkańców. I aby nikt nie ważył się w 
jakikolwiek sposób samowolnie im się przeciwić, a 
to pod ciężką gniewu Naszego grozą.

Te i inne prawa oraz decyzje Kazimierza Wiel
kiego doprowadziły do rozkwitu i awansu cywiliza
cyjnego państwo, którym władał. Dobrze byłoby, by 
i w naszych czasach, w polskiej pohtyce pojawił się 
ktoś na jego miarę....

Nadanie statutu wiślickiego przez Kazimierza Wielkiego



£ DZSOYIA
ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

HISTORYCZNE WYDARZENIE SPORTOWE

W sobotę, 25 września 2010 roku we włoskim 
miasteczku Terenzano, miało miejsce wydarzenie 
o historycznym znaczeniu dla polskiego sportu. 
Oto po wielu latach oczekiwania Tomasz Gollob 
został Indywidualnym Mistrzem Świata na Żużlu 
(skrót: IMŚ). Najlepszy polski zawodnik wszech
czasów sięgnął wreszcie po złoty medal w tej naj
popularniejszej w Polsce dyscyplinie sportu. Czy
tając te słowa niejeden czytelnik, będąc przeko
nanym, że to piłka nożna, może zgodzić się, że 
okresowo jakaś inna dyscyplina sportu (zwłasz
cza gdy sukcesy odnoszą „nasi” - np. w skokach 
narciarskich) jest popularniejsza. Otóż nie! Od co 
najmniej kilkudziesięciu lat stadiony żużlowe pę
kają w Polsce w szwach - np. średnia widownia 
jednego meczu ligowego w Lesznie sięga 20.000 
kibiców (Leszno ma 66 tysięcy mieszkańców - to 
tak, jakby w Tarnobrzegu na każdy mecz przycho
dziło ponad 16 tysięcy jego mieszkańców)! Propor
cjonalnie na jeden mecz ligi żużlowej przychodzi 
więcej kibiców, niż na jakikolwiek mecz piłkarski. 
Zupełnie inną kwestią jest to, że klubów żużlowych 
w naszym kraju nie jest zbyt wiele — ich liczba 
oscyluje w granicach 20-24.

Żużel jako dyscyplina sportu wywodzi się z... 
Australii. To właśnie tam w Melbourne w roku 1923 
odbywały się targi płodów rolnych. Pośrodku obszer
nych terenów wystawowych był duży klomb, wokół 
którego pewnego dnia zaczęło się ścigać (dla zabawy 
i „zabicia czasu”) na motocyklach kilku chłopaków. 
Przyciągnęło to tak bardzo uwagę zwiedzających, że 
postanowiono urządzić tego rodzaju zawody na bież
ni stadionu lekkoatletycznego. Ponieważ wyścigi, któ
re nazwano „dirt truck” przyciągały nieodmiennie tłu
my widzów, przypadkowa zabawa rychło zamieniła 
się w nową dyscyplinę sportu. Już w połowie lat 20- 
tych na Wyspach Brytyjskich ruszyła liga żużlowa, a 
w 1928 roku rozegrano pierwsze Indywidualne Mi- z •*
strzostwa Świata. Pierwszym, historycznym IMS zo
stał Amerykanin, Jack Milne. Pierwszym ośrodkiem 
żużlowym w Polsce były Mysłowice, gdzie w roku 1930 
założono klub i zbudowano tor żużlowy. Prawdziwy 

renesans żużel zaczął przeżywać jednak dopiero po 
II wojnie światowej. Wtedy, także i w Polsce zaczęły 
powstawać liczne kluby żużlowe, z których większość 
funkcjonuje po dziś dzień.

Żużel, zwany niekiedy czarnym sportem (jest 
to swoista pamiątka po czasach, gdy nawierzchnię 
torów tworzyła warstwa czarnego żużla, a zwodnicy 
po każdym wyścigu byli podobni do... górników wę
glowych po pracy) to wyścigi składające się z czte
rech okrążeń toru okolonego stałą bandą, o długości 
od 280 do 400 metrów, z tzw. startu zatrzymanego. 
Motocykl żużlowy nie ma odpowiednika wśród ja
kichkolwiek innych pojazdów mechanicznych. Jego 
silnik o pojemności 500 cm sześciennych jest napę
dzany metanolem (smarowany olejem Castrol) i osią
ga moc 65 KM (moc silnika przeciętnego samocho
du osobowego). Kompletny motocykl waży ok. 90 kg, 
nie posiada świateł ani hamulców, a regulacji jego 
jazdy zawodnik dokonuje dźwignią sprzęgła i ma
netką gazu. Do zbiornika tegoż motocykla można 
nalać do 2 litrów paliwa — wystarcza ono na 5-6 okrą
żeń toru (ok.2 km). Koła motocykla żużlowego są 
zróżnicowane zarówno średnicą jak i ogumieniem. 
Przednie koło ma nieco większą średnicę, opona jest 
zaś nieco „lżejsza”. Opona zakładana na tylne koło 
posiada klocki bieżnikowe o kształcie sześcianu o 
boku ok.2 cm i wykonana jest z twardej gumy. Nie 
zmienia to faktu, że wskutek ogromnego tarcia na 
wirażach bieżnik ten ulega wytarciu po 2 - 3 wyści
gach; do kolejnych trzeba założyć nową oponę. Mo
tocykl żużlowy osiąga na prostych odcinkach toru 
prędkość ok. 120 km/godz, zaś na wirażach ok.100. 
Jego konstrukcja powoduje, że punkt ciężkości znaj
duje się w jego tylnej części, więc w czasie wyścigu 
zawodnik musi siłą rąk dociążać kierownicę. Nie
wielka nawet dekoncentracja powoduje tzw. „świe
cę”: motocykl „staje dęba”, a zawodnik „ląduje” na 
torze... Każdy żużlowiec musi więc wytrenować 
ogromną siłę w rękach, by utrzymać motor na wo
dzy. To co dziwi obserwujących żużel po raz pierw
szy to sposób pokonywania wiraży. Wyjeżdżając z 
prostej części toru zawodnik skręca w lewo, choć koło
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przednie „wyłamanego” motocykla zwrócone jest w... 
prawo! Jest to konieczne by pokonać wiraż na peł
nej prędkości - w przeciwnym razie potworna siła 
odśrodkowa wyrzuciłaby żużlowca poza obręb toru!

W pierwszych dwudziestu latach motocykle 
produkowała angielska firma „Rotrax”, potem „Jap”, 
a w latach pięćdziesiątych czechosłowacka „Java”. Z 
początkiem lat 60-tych w Rzeszowie tamtejsza WSK 
skonstruowała i produkowała przez kilka lat jedy
ny polski motocykl o nazwie „Fis”, który znakomicie 
„radził” sobie z zachodnimi konkurentami. Od poło
wy lat 7O-tych na żużlowych torach dominują silni
ki czterozaworowe takich firm jak angielskie „We- 
slake” czy „Godden”, a w ostatnich kilkunastu la
tach - czeska „Java” i włoski „GM”.

Ogromna widowiskowość tego sportu polega nie 
tylko bliskim kontakcie kibiców z zawodnikami na 
torze, ryku silników, wrażeniu, że jadący nieraz tuż 
tuż obok siebie żużlowcy lada moment upadną, a do 
tego niezwykłemu, miłemu dla nozdrzy zapachowi 
spalonego metanolu i oleju. Proste zasady i punkta
cja — to wszystko powoduje, że nikt kto po raz pierw

szy jest na zawodach żużlowych nie pozostaje obo
jętny - albo lubi ten sport „od pierwszego wejrze
nia” (zdecydowana większość ludzi), albo nigdy już 
do niego nie wraca. Trzeba tu dodać, że z racji tak 
wielu elementów składowych, żużel jest mało „tele
wizyjny” - nieporównanie lepiej wygląda w rzeczy
wistości, „na żywo”.

W Polsce żużel jest nie tylko fenomenem spor
towym, ale także i socjologicznym. Jak wspomnia
łem - na stadiony żużlowe nad Wisłą jak w żadnym 
innym kraju, od lat „walą tłumy”.

laczego? Myślę, że wytłumaczeniem tego zjawi
ska są nasze narodowe tradycje husarskie, kawale
ryjskie, ułańskie. Jazda (w każdej wersji - i lekkiej i 
ciężkiej) przez wieki była domeną w polskich silach 
zbrojnych. W sporcie żużlowym rumaki zostały za
stąpione przez motocykle, a ułańską fantazję przeja
wiają na torach Tomasz Gollob i inni spośród około 
dwustu zawodników uprawiających żużel w Polsce.

Angielski „speedway”, czeska „ploha draha”, 
rosyjskie „motogonki na gariewoj darożkie” czy pol
ski „żużel” uprawiany jest w niewielu krajach, głów-

Final Indywidualnych Mistrzostw Świata na Żużlu w Chorzowie w 1979 roku
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Tomasz Gollob zdobywa tytuł Indywidualnego Mistrza Świata na Żużlu podczas Turnieju Grand Prix Włoch

nie europejskich (Wielka Brytania, Dania, Norwegia, 
Szwecja, Finlandia, Niemcy, Czechy, Słowacja, Sło
wenia, Chorwacja, Polska, Rosja i Ukraina) i kilku 
spoza Starego Kontynentu (USA, Australia, Nowa 
Zelandia, Argentyna). Tak naprawdę są tylko trzy li
czące się ligi żużlowe — szwedzka, brytyjska i ta naj
lepsza i najsilniejsza — polska. Na naszych torach w 
ekstralidze, pierwszej i drugiej lidze startują Polacy i 
przedstawiciele wszystkich innych nacji, którzy tyl
ko dobrze potrafią jeździć na żużlu. Co niedzielę w 

dwunastu polskich miastach o figowe punktu walczą 
najlepsi zawodnicy świata, którzy w innych dniach 
tygodnia startują w ligach brytyjskiej, szwedzkiej czy 
duńskiej (to też specyfika żużla, gdzie zawodnik może 
startować jednocześnie w kilku ligach). W sytuacji, 
gdy od wielu lat „polska husaria” seryjnie zdobywa 
Drużynowe Mistrzostwo Świata na Żużlu, gdy w in
nych kategoriach juniorów i seniorów Polacy są naj-/ 
lepsi, brak było jedynie Indywidualnego Mistrza Świa
ta. I oto wreszcie jest - Tomasz Gollob!!!

JAN RAWSKI Wspomnienie o nestorze weterynarii w Tarnobrzegu

LEK. WETERYNARII ADAM TURKOWSKI

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy w dniu 16 
sierpnia 2010 r. naszego kolegę, lek. weterynarii, 
Adama Turkowskiego.

Od początku założenia Towarzystwa Miłośni
ków Lwowa w Tarnobrzegu w 1981 r. byli, wraz z 
żoną Karoliną, jego członkami. Regularnie uczęsz
czali na spotkania Towarzystwa, podczas których 
wspominali z rozrzewnieniem Lwów i wydarzenia z 
okresu pobytu w tym mieście. Jako dziecko, zacho
wał w pamięci walki w obronie Lwowa w 1918 r., w 

których brał udział jego ojciec. Po śmierci żony oraz 
częściowej utracie wzroku zaczął przychodzić rzadziej 
na spotkania Towarzystwa, a kiedy stan jego zdro
wia pogorszył się spotykaliśmy się z Nim jedynie z 
okazji Opłatka i Jajeczka Wielkanocnego. W 
ostatnich kilku latach rzadko wychodził z domu ze 
względu na znaczny zanik wzroku. Utrzymywali
śmy kontakt telefoniczny, a jedynie osoby bliżej za
przyjaźnione spotykały się z Nim osobiście częściej, 
gdyż cały czas zainteresował się Towarzystwem, jak
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i wydarzeniami w mieście. Zmarł w czasie snu w 
nocy z 10 na 11 sierpnia, przeżywszy 97 lat.

Adam Turkowski urodził się 8 września 1913 r. 
we Lwowie, gdzie w 1939 roku ukończył średnią 
szkołę weterynaryjną. Na początku swojej pracy za
wodowej w latach 1939-1941 był kierownikiem po
wiatowej lecznicy weterynaryjnej w Kamionce Stru- 
miłowej, a w latach 1941- 1943 został obwodowym 
lekarzem weterynarii w Milatynie. W okresie 1944
- 1945, do czasu repatriacji ze Lwowa, prowadził pry
watną praktykę weterynaryjną. Studia weteryna
ryjne ukończył we Wrocławiu, uzyskując dyplome le
karza tej specjalności, w styczniu 1948 r. Po studiach 
rozpoczął pracę w charakterze referenta weteryna
ryjnego w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w Tar
nobrzegu, a następnie został kierownikiem Powia
towego Zakładu Lecznictwa Zwierząt. W latach 1980
- 1990 pracował na pół etatu w Wojewódzkim Za
kładzie Weterynarii w Tarnobrzegu, jako specjali
sta do spraw zwalczania niepłodności bydła.

Kochał zwierzęta, a swój zawód traktował jako 
dozgonne powołanie. Był wychowawcą i nauczycie
lem zawodu przynajmniej dwóch pokoleń lekarzy we
terynarii. Jako jeden z nielicznych weterynarzy, 
niósł pomoc rolnikom i ich zwierzętom, o każdej po

rze dnia i nocy, 
wszelkimi środ
kami lokomocji - 
od bryczki i sań 
począwszy, po
przez rower, mo
tocykl i swój 
pierwszy samo
chód - Warszawę. 
W tamtych cza
sach był jednym z 
nielicznych pre
kursorów nowo
czesnej chirurgu 
zwierząt.
Adam Turowski 

był człowiekiem niezwykle solidnym, koleżeńskim, 
prawym i uczciwym, co wypływało także z Jego głę
bokiej religijności. Pogrzeb naszego przyjaciela 
odbył się 16 sierpnia br.; egzekwie i modlitwy w 
kamerze przyszpitalnej, msza św. w kościele 00 
Dominikanów, trumna zaś przewieziona została do 
Zabrza (tam mieszka Jego rodzina), gdzie pocho
wano go na tamtejszym cmentarzu obok zmarłej 
wcześniej żony.

OBSERWATOR

SOLIDARNOŚĆ BEZ SOLIDARNOŚCI

Nie wiem, czy inne narody lubią świętować i 
obchodzić rozmaite jubileusze. Sądząc po naszych 
polskich obyczajach i nawykach można dojść do wnio
sku, że gdzie jak gdzie, ale w kraju rozciągającym 
się pomiędzy Odrą a Bugiem, Bałtykiem a Tatrami, 
są one nad wyraz hołubione. Nie jest to zresztą nic 
zdrożnego, bo obyczaj ten przynajmniej przypomina 
ważne postaci czy wydarzenia, o których wielu z nas 
mogłoby zapomnieć.

Na przełomie sierpnia i września przypadło w 
roku bieżącym trzydziestolecie słynnych porozumień 
podpisanych w pamiętnym roku 1980, zawartych po
między ówczesnym rządem a strajkującymi robot
nikami. Było to (i chyba na długo pozostanie) wyda
rzenie bez precedensu: sprawujący od kilku dziesiąt
ków lat reżim totalitarny ugiął się pod presją społe
czeństwa, z którym dotąd niespecjalnie się liczył. W 

pamięci Polaków te dni sierpniowe były niezapo
mnianym przeżyciem. Z jednej strony niedostatki i 
ogromnye trudności w zaopatrzeniu, gorące dysku
sje toczone nie tylko w przestrzeni publicznej, ale i 
na gruncie prywatnym i rodzinnym. Ale z drugiej 
strony były też wielką nadzieją że może tym razem
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uda się coś zmienić w Polsce na lepsze, skierować 
ojczysty kraj na drogę prawdziwego rozwoju, zatrzy
mać cywilizacyjny regres. Mimo początkowego upo
ru i oporu ze strony władz, czas i ludzie robili swoje: 
podjęte w końcu rozmowy ze strajkującymi pokaza
ły, że Polacy — wtedy siedzący po obydwu stronach 
politycznej barykady - wreszcie zaczęli rozmawiać 
wspólnym językiem, który zastąpił butę i nowomo
wę czy też zwykłe pustosłowie, które dotąd zalewało 
cały obszar życia publicznego. W tych sierpniowych 
dniach Polacy ze wszystkich środowisk społecznych 
i zawodowych, o rozmaitych korzeniach i przekona
niach politycznych, a nawet religijnych dostrzegli, 
że tak naprawdę różnice pomiędzy nimi nie są waż
ne. Zobaczyli, że najważniejsze są takie pojęcia jak 
Polska, ojczyzna, godność, obywatel, tradycja, tożsa
mość narodowa. Zrozumieli też, że najważniejsze jest 
wszystko to, co łączy, a nie to co dzieli.

Do takich przekonań w tamtym pamiętnym 
czasie polskie społeczeństwo stopniowo dorastało, z 
każdym dniem zmieniała się świadomość Polaków, 
sposób myślenia o polskich sprawach i sposób pa
trzenia na świat. Wszyscy, którzy wtedy byli ludźmi 
dorosłymi, mają po dziś dzień przekonanie, jak nie
zwykłe były to dni, jak rodziły się wartości, o któ
rych wcześniej w powojennej Polsce trudno było na
wet marzyć. Ot, choćby codzienna prasa - wcześniej 
pełna przekłamań, frazesów i tragikomicznej nowo
mowy (,,zastępca członka Biura Politycznego”), w 
tamtych sierpniowych dniach stała się swoistym 
odkryciem, że można pisać pięknie i zrozumiale, w 
dodatku dobrą polszczyzną. Dowodem na to był fakt, 
że ukazująca się w Krakowie „Gazeta Krakowska”, 
nominalnie sprzedawana po złotówce, w sierpniu roz
chodziła się spod lady niczym przysłowiowe ciepłe 
bułeczki po... 100 złotych za egzemplarz, a zwłasz
cza w Warszawie uchodziła za rarytas!

Te zmiany w świadomości doprowadziły do 
trudnych rozmów o Polsce, Polakach i sprawach do
tyczących całego społeczeństwa - bolesnych, niezro
zumiałych, czasem i dramatycznych. W rezultacie u 
schyłku owego pamiętnego sierpnia strona rządowa 
i społeczna zawarły porozumienia, podpisane w Ja
strzębiu Zdroju, Gdańsku i Szczecinie. Obok innych 
zapisów w owych dokumentach znalazło się i to, że 
rząd wyraża zgodę na powstanie samorządnych, nie
zależnych od władz państwowych, związków zawo
dowych. Wszystko co wydarzyło się do tej pory i 
wszystkie uzgodnienia nie były tak istotne, jak to 
ostatnie: możliwość organizowania się ludzi w struk

turach całkowicie niezależnych od władzy publicz
nej. I oto — mimo oporu i nieukrywanej niechęci ze 
strony rządowej Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” od momentu swoich pier
wocin zgromadził pod swymi skrzydłami ponad 9 
milionów Polaków! Naturalnie, mimo nazwy nie był 
to związek zawodowy, a raczej ruch społeczny, w któ
rym z konieczności skupiły się wszystkie odłamy 
społeczeństwa polskiego od ludzi o poglądach skraj
nie prawicowych po... członków rządzącej wtedy 
PZPR. Mimo dzielących ich różnic, wszystkich łączył 
gorący patriotyzm i przekonanie, że Polska może i 
powinna być demokratycznym państwem prawa i 
szacunku dla wszystkich jej obywateli.

Patrząc dziś, z perspektywy trzydziestu lat, ja
kie upłynęły od tamtego sierpnia i września można 
sparafrazować znane słowa Mickiewicza: mieliśmy 
jedno takie lato w życiu. Tamten czas, tamte wyda
rzenia, napięcia ale i ogromne nadzieje, tamte prze
życia zostaną na zawsze w pamięci świadomych 
wówczas pokoleń Polaków. Mimo ówczesnych trud
ności i niedostatków, po 31 sierpnia wszyscy mieli 
przekonanie, że może wreszcie w naszym kraju bę
dzie inaczej - lepiej. Potem wydarzenia biegły wart
ko. W ogólnej euforii Polacy jakby zapomnieli, że tuż 
za wschodnią granicą jest „Wielki Brat”, a za pozo
stałymi - jego satelici widzący dla siebie zagrożenie 
i zło, jakie rozwija się nad Wisłą. A potem był stan 
wojenny i trudne lata 80-te. I kiedy w końcu system 
zafundowany nam przez Wielką Koalicję jeszcze pod
czas II wojny światowej zużył się ideowo i zbankru
tował gospodarczo, od roku 1989 mogliśmy wreszcie 
być we własnym domu. Mieliśmy wrażenie, że po tylu 
przykrych, bolesnych doświadczeniach minionego 
półwiecza, Polacy zjednoczą się wokół wszystkich bez 
mała, narodowych spraw, że jeśli będą się różnić — 
to będą się różnić pięknie.

Od pamiętnego sierpnia minęło trzydzieści lat, 
od czerwcowych wyborów — ponad dwadzieścia. Dziś 
trudno wyliczyć jak wiele się w tym czasie wydarzy
ło, jak zmieniła się Polska, Europa i świat, jak zmie
niliśmy się my sami. Tych zmian o niezwykle pozy
tywnym wydźwięku, we wszystkich dziedzinach 
życia publicznego nie sposób wprost ogarnąć. To do
brze, że tak jest - trzy dekady temu chyba o tym 
nawet nie marzyliśmy. Tylko, że czerpiąc uzasad
nioną satysfakcję z dokonań, sukcesów i przemian 
ogarnia, chyba nie tylko mnie, jakiś smutek i żal. 
Żal, że w magicznym dla milionów moich rodaków 
słowie „Solidarność”, tak naprawdę dziś już jej brak...
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„Lis owczy cy nad Renem ” - Julisz Kossak 
„Lisowczycy” - Juliusz Kossak

Na okładce: sir. 1. „Jeździec polski” (wg Rembrandta) - Juliusz Kossak 
na str. 4. „Lisowczyk” - Rembrandt van Rijn, „Lisowczyk strzelający z luku” - Józef Brandt
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