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Jesień mijającego 2011 roku to czas wielu ważnych wydarzeń. We wrześniu obchodzili
śmy dwa jubileusze: czterdziestolecia Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega i dwudziestolecia 
Muzeum Historycznego m.Tarnobrzega. Uroczystości miały miejsce w dwóch najbardziej do
stojnych miejscach naszego miasta - w kościele św. Marii Magdaleny w Miechocinie i dzikow
skim zamku. Piękna msza koncelebrowana, pod przewodnictwem ordynariusza sandomier
skiego, w intencji Jana Długosza z udziałem prezydenta i mieszkańców Tarnobrzega, odsło
nięcie obelisku ku czci najwybitniejszego kronikarza polskiego średniowiecza, wreszcie sesja 
naukowa w Sali Sejmowej zamku w Dzikowie, poprowadzona przez znakomitości nauk hi
storycznych - profesorów: Feliksa Kiryka, Władysława Serczyka i Franciszka Ziejkę. Podczas 
owej sesji prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz złożył obydwu instytucjom podziękowa
nia za ich działalność na rzecz miasta, życzenia i okolicznościowe grawertony, wraz z trady
cyjnym „ad multos annos !”.

W ostatnim kwartale mijającego roku dobiegły końca prace remontowo-konserwator
skie w dzikowskim zamku, zamykające trzeci etap jego rewaloryzacji. Trwały one blisko dwa 
lata - w ich wyniku budowla została odrestaurowana z zewnątrz, a niebawem odnowione 
wnętrza zostaną urządzone i udostępnione zwiedzającym. Od tej pory rozpocznie się nowy 
rozdział w historii jednego z najwartościowszych zabytków tej części Podkarpacia, dołącza
jąc do długiej listy muzeów - rezydencji, poczynając od zamków królewskich na Wawelu i w 
Warszawie, a na zamkach w Kórniku i Gołuchowie kończąc. Do zaprezentowania wszystkich 
sal i walorów dzikowskiego zamku trzeba będzie jeszcze poczekać, ale wnętrza udostępnione 
teraz będąjuż dawały dobry obraz całości. Naturalnie, urządzanie zamku to stały i rzekłbym 
- permanentny proces rozłożony na wiele lat. Bo pomijając fakt, że do całkowitej rewaloryza
cji samej budowli zamkowej trzeba odnowić pomieszczenia piętra i skrzydła wschodniego, 
nadal szukać będziemy elementów wyposażenia sprzed roku 1939, a wobec ich „niekomplet
ności”, należy pozyskiwać nadal meble, obrazy, lampy, zegary, rozmaite bibeloty, które wypeł
niały każdą, więc i dzikowską rezydencję. Taki dzieje się nie tylko w naszym przypadku, ale i 
tych najbardziej znanych zamków i pałaców królewskich czy magnackich. Najważniejszą 
wszakże w tej kwestii sprawą jest to, że dzięki podjęciu stosownych decyzji przez władze sa
morządowe Tarnobrzega zamek dzikowski pięknieje z dnia na dzień, by dołączyć do najpięk
niejszych tego rodzaju obiektów w Polsce.

Wszystkim Czytelnikom DZIKOVII i mieszkańcom Tarnobrzega 
wszelkiej pomyślności, wielu radości i szczęścia w Nowym 2012 Roku

życzy REDAKCJA



FRANCISZEK ZIEJKA

STANISŁAW JACHOWICZ - POETA NIEZNANY
część II

Po upływie kilku stuleci zmienił się nieco 
kształt opowieści o polskiej Arkadii. Poeci rene
sansu stworzyli wizję wsi, w której szczęścia za
żywają pospołu: pan, oracz i żeńca, dziedzic i chłop. 
Harmonia stanów jako nieodłączny element pej
zażu polskiej Arkadii stał się odtąd w tradycji li
terackiej stałym motywem. „Szczęśliwych” chło
pów ochoczo pracujących na polu pana znajduje
my zarówno w twórczości Hieronima Morsztyna i 
Stanisława Słupskiego, jak po latach, w dziełach 
Juliana Ursyna Niemcewicza i Aleksandra Bro
nikowskiego, Kajetana Koźmiana i Konstantego 
Majeranowskiego. Zmieniły się na przestrzeni 
dziejów wzorce osobowe tej idylli, stałą pozosta
wała tylko jedna prawda: iż na wsi polskiej ist
nieje oaza szczęścia, będąca dla Polaków tym, 
czym dla Greków była Arkadia.

Wiek XIX wprowadził w tej naszej rodzinnej 
Arkadii pewną istotną zmianę: zastąpił pracowi
tych oraczy i żeńców „świątecznymi”, bajecznie ko
lorowymi parobkami. Stało się to w okresie kilku
dziesięciu lat dzielących Krakowiaków i Górali 
Wojciecha Bogusławskiego od Wiesława Kazimie
rza Brodzińskiego i teoretycznych rozważań o kul
turze ludowej Zoriana Dołęgi Chodakowskiego. 
Nie miejsce tu na podejmowanie analizy tego pa
sjonującego zagadnienia badawczego. Faktem jest 
pojawienie się w wieku XIX polskiej Arkadii, lśnią
cej wszystkimi barwami weselnych wstążek, pa
wich piór, kolorowych kapot i białych sukman. 
Była to wizja Arkadii nieznana w całej tradycji li
teratury europejskiej, wizja rodzima, polska. Taki 
świat, takich bohaterów odnajdujemy u Kazimie
rza Brodzińskiego i jego przyjaciela, zmarłego 
młodo, świetnie zapowiadającego się poety, Win
centego Reklewskiego, każącego śpiewać swemu 
bohaterowi:

Żaden mi dziarski chłopak nie stanie na drodze, 
Cztery konie na jednym lejcu dzielnie wodzę, 
Żaden mnie wóz, gdy jadę z Krakowa, nie minie; 
W tobie dopiero pierwszej kocham się dziewczynie. 
Powiedzie mi, dziewczyno, czy jestem lubiony?

Wyskoczy po podwórku ze mną konik wrony. 
Podkówki sypną ognia, Krakowiak pohasa 
Ipięćdziesiąt kółeczek zabrzęknie u pasa.

Takich bohaterów wprowadza po latach Anna, 
zwana Krakowianką autorka wierszy o ludzie kra
kowskim, m.in. o Łobzowianach:

Nie masz ci to, nie masz, jako Łobzowianie, 
Chłopy jak panowie, ich żony jak panie. 
Żupan z wypustkami, na uchu czapeczka, 
Chusteczka jedwabna, poznasz, parobeczka. 
Gorset z adamaszku, trzewik z materii, 
Poznasz Łobzowiankę u Panny Maryi.

Bajecznie kolorowych krakowiaków sławi na- 
ówczas wielu autorów. Spośród nich największą po
pularność zyskał bezsprzecznie Edmund Wasilew
ski, niezapomniany autor Krakowiaków, m.in. tego 
zaczynającego się od słów:

Wesoły, szczęśliwy, 
Krakowiaczek ci ja! 
A mój konik siwy 
Raźno się uwija;
Uwijaj się, raźno bież,
Kopytami ognia krzesz.

Miejsce Stanisława Jachowicza w tym chórze 
sławiących uroki polskiej Arkadii poetów jest szcze
gólne. Jeśli bowiem Reklewskich, Brodzińskich i 
Wasilewskich interesuje chłop polski jako bohater 
sielankowy, jako istotny element pejzażu polskiego, 
Jachowicz przystępuje doń najpierw jako etnograf, 
a dopiero później - jako poeta. Przekonany o warto
ści kultury duchowej i materialnej ludu, pragnie w 
swych wierszach zachować pamięć o zanikających 
zwyczajach i obyczajach, o życiu codziennym i dniach 
świątecznych polskiej wsi. Dlatego też obok bajecz
nie kolorowych chłopów spotykamy u tego poety ko
ścielnego dziadka, który

Zawsze w tej kościelnej szacie
Co to ją od dawna znacie:
Płaszcz niebieski z znakiem krzyża,
Szlak czerwony u kołnierza, 
Krzyż mosiężny lub cynowy 
I szkaplerze z Częstochowy.



Z kościelnym dziadem pojawia się „anioł na zie
mi”, pleban, dalej zaś - szanujący chłopską pracę 
dziedzic, wreszcie - karczmarz.

Szczególną uwagę zwracają wiersze Stanisła
wa Jachowicza poświęcone życiu obrzędowemu wsi 
polskiej. Uczestniczymy zatem wraz ze żniwiarza
mi w tzw. „okrężnym”, czyli święcie dożynkowym, w 
czasie którego gromada żniwiarzy w wesołym koro
wodzie idzie do dworu z wieńcem splecionym z żętych 
właśnie kłosów zboża w nadziei otrzymania podar
ków, tudzież zabawy. Wraz z wędrownym lirnikiem 
spieszymy na „wieczernicę”, by przy wtórze kołowro
tów posłuchać wesołych sporów młodzieży i pieśni 
starca (Wieczernica). W dniu św. Idziego odwiedza
my jarmark, ów nieodłączny element życia polskiej 
wsi, jarmark pełen żydowskich kramów, interesów 
i... gorzałki:

0 nieszczęsny jarmarku! zwyczaju odwieczny! 
Jarmarku drogi sercem, do życia koniecznym! 
Jeżelić już panować masz w naszej krainie, 
Niech przynajmniej rozpusta i pijaństwo zginie.

Nie szczędzi nam Jachowicz wiadomości o stro
jach chłopskich, o wyglądzie chałupy wiejskiej, znaj
duje także okazję, by przypomnieć ulubione chłop
skie potrawy: te z dnia pracy (Gospodyni wiejska i 
Wnętrze chatki) i z dnia świątecznego (Święcone). 
Czytamy zatem o kapustniku i flakach, o szperce i 
kiełbasach, o gomółkach z kminem, a także o upie
czonym prosiątku w zębach z chrzanem. Nie zapo
mina Jachowicz oczywiście o odpuście, z którego obo
wiązkowo należy przywieźć gościńca:

Sięgali do kieszeni,
Nuż kupować w kramikach, co się drogo ceni: 
Obrazki i pierścionki, krzyżyki, szkaplerze; 
Ten pobożną książeczkę, ten medalik bierze; 
Ten kupuje dla dziecka pierwsze abecadło, 
Ten ubogie, papierem oprawne zwierciadło, 
Aby przynieść gościńca domowym, czeladzi; 
Bo wszyscy rzecz jaką z odpustu mieć radzi.

Pisze poeta z werwą o wiejskim śmigusie: 
Kropi Bóg kwiatki, gdy przyjdzie wiosna, 
1 wy dzieweczki, kwiatki jesteście. 
Dalej, parobki, konewki nieście, 
Lejcie dziewuchy, kąpcie w sadzawkach 
Sadzajcie wiadra, pławcie po stawkach; 
Niech pamiętają dyngus dzisiejszy; 
Kto się wymyje, będzie piękniejszy.

Prowadzi nas na chrzciny, wesele i chłopski 
pogrzeb. I jeśli wiersze zatytułowane Chrzciny czy 
też Wesele wiejskie można potraktować jako wier

ne zapisy etnograficzne zwyczajów ludowych, ude
rza nas utwór o trzecim, końcowym etapie drogi 
życiowej chłopa, wiersz pt. Śmierć rolnika. Bo oto 
nieoczekiwanie staje przed nami Jachowicz-liryk, 
poeta poszukujący prawdy nie tylko o losie chłopa 
polskiego, ale o losie człowieka w ogóle. Czytamy 
owe proste, a jakże mądrością ludową przesiąk
nięte słowa:

W białej, czystej odzieży, na garsteczce siana 
Spoczywa zacny rolnik, ta podpora pana.
I zaszedł wóz drabiniasty, wołki zaprzężone: 
Złożono martwe ciało i wszystko skończone. 
Garstka kumów, sąsiadów i żona i dziatki 
Otoczyli te drogie dla serca ostatki: 
Idą cicho za wozem, z głowy spuszczonymi, 
I zwłoki ukochane powierzają ziemi.
Stanął kapłan nad grobem, kilka tez uronił, 
Dziadek po raz ostatni kumowi zadzwonił; 
Kapłan pobłogosławił, pacierz odmówili, 
I kroki powolnymi do domu wrócili.
Jeszcze w czasie powrotu wspomniał jaki-taki
I cnoty nieboszczyka i koncepcik jaki:
„Mój Boże ! już go nie ma, niedawno żył z nami; 
Jakby się wszystko śniło. No, przyznajcież sami: 
Nie maraż życie ludzkie? - jak chmurka przeminie, 
A coś posiadł dobrego, to nigdy nie zginie!”

Jednym z ostatnich ogniw Jachowieżowych 
Obrazków wiejskich jest wiersz pt. Język ludu. War
to zatrzymać się na chwilę przy tym utworze, stano
wi on bowiem swego rodzaju wyznanie wiary nasze
go poety. Otwiera wiersz stwierdzenie dosyć odważ
ne, jeśli zważyć czasy, w których się pojawiło. Pisze 
Jachowicz o mowie ludu:

Tb skarbnica, gdzie świętość dziejów przechowana. 
Tam wszystko rzewnym czuciem do serca przemawia.

Gdyby pokusić się o interpretację tego dysty- 
chu, można byłoby zajść bardzo daleko - aż do ro
mantycznych marzeń o prakulturze, do twierdzeń 
Zoriana Dołęgi Chodakowskiego o dwoistości polskiej 
kultury. U progu wieku XIX autor rozprawy O Sło- 
wiańszczyźnie przed chrześcijaństwem dowodził, że 
tylko lud zachował pradawną, słowiańską nie ska
żoną wrogim nalotem cywilizacji chrześcijańskiej 
kulturę. Stanisław Jachowicz zdaje się przyjmować 
ten pogląd. Więcej nawet - on w znacznej mierze roz
wija dalej myśl Chodakowskiego. Wysoko podnosząc 
kulturę duchową chłopów polskich:

Prawda całym bogactwem, ozdobą prostota,
Ubogie, a do szczęścia otwarte im wrota

dowodzi Jachowicz:
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Nasz kmiotek się języka swego nie powstydzi, 
O! Tam żyje myśl wielka, tam włada cud boski.

Pisarz dostrzega w mowie ludu nie tylko pięk
no prostoty, ale nade wszystko myśl wielką. Słowa 
te wyjaśniają nam w dużej mierze działalność Ja
chowicza jako paremiologa. Warto tutaj bowiem przy
pomnieć, że przez długie lata Jachowicz zajmował 
się także i tą dziedziną kultury. W zbiorach bibliote
ki PAN w Krakowie znajduje się też jego ogromny, 
do dziś nie opracowany, choć częściowo uporządko
wany (wg tzw. schematu filozoficznego) zbiór przy
słów polskich, z którego korzystał kiedyś najwybit
niejszy w naszych dziejach paremiolog, Samuel Adal- 
berg. W tym kontekście przypomnianą wyżej Jacho- 
wiczowa apoteozę języka ludowego uznać należy za 
wyraz głębokiej wiary autora, wspartej na przesła
niach racjonalnych, wywodzących się z doświadczeń 
uczonego paremiologa.

Pośród przyjaciół Jachowicza miejsca pierwsze 
zajmowali czołowi ówcześni poeci polscy. Był mię
dzy nimi także Wincenty Pol. Spod jego pióra wyszły 
owe piękne słowa, zdające się bodaj najwłaściwszą 
charakterystyką bohatera naszego artykułu:

Cześć ci, śpiewaku dobrego posiewu! 
Cześć polskich dziatek wierny opiekunie! 
Lutnia Tica cięta jest z Bożego krzewu, 
Stróże Anioły grają po Twej strunie.

I my dzisiaj możemy powtórzyć za Wincentym 
Polem, iż lutnia Jachowicza ciętą była z Bożego krze
wu. Był to bowiem poeta niezwykły. Widział on 
polską wieś jako krainę szczęśliwości, polską Arka
dię. Widział ją taką bo taką chciał widzieć. Dlatego 
próżno szukać u niego pełnej prawdy wsi polskiej z 
połowy XIX wieku. Próżno szukać i przede wszyst
kim prawdy o społecznej krzywdzie ludu, o jego nę
dzy i beznadziejności losu. Czy to znaczy, że rzeczy
wiście ówczesna wieś polska była „szczęśliwa”? 
Przeczą temu dokumenty historyczne, przeczy na
sza wiedza o tamtych czasach. Oto dwa spośród wielu 
dziesiątek świadectw nędzy wsi polskiej z pierwszej 
połowy XIX wieku. W czasach tych we wsiach gali
cyjskich nauczał ojciec wzmiankowanej wyżej poet
ki krakowskiej, Anny Libery, Jan Libera. Pod koniec 
życia, w roku 1840, spisał on swe spostrzeżenia o 
stanie wsi polskiej i przesłał je Michałowi Wiszniew
skiemu, przygotowującemu właśnie do druku swe 
pomnikowe dzieło: Historię literatury polskiej. War
to dzisiaj sięgnąć do kilku zachowanych w zbiorach 
rękopiśmiennych Biblioteki Jagiellońskiej, pożół
kłych kartek. Czytamy tu m.in.

„Lud w mojej młodości”[Jana Libery - przyp. F. 
Z.] jeszcze nie byt skłonny i nałożony do gorzałki; dla
tego trzeba go było sztuką do tego nawodzić! Nasłu
chałem się dosyć tego, jak po wielu wsiach, dla za
chęcenia pijaków [do] przesiadywania w karczmach 
te dni na pijaństwie strawione w pańszczyźnie po
trącano. Po innych zaś wsiach posyłano baryłkami 
gorzałkę do kmieci i zagrodników, nie pytając się, czy 
jąpotrzebują lub nie, byle została zapłaconą (...) Da
wano na borg ludowi gorzałki, ile tylko zażądał, a 
potem zabierano ze skrzyń chusty, odzienie, pościel, 
bydło i konie. Te to gorzałczane egzekucje odarły lud 
z owych świętalnych ubiorów, które od pokolenia do 
pokolenia przechowywał, a gdy raz zabrane zostały, 
lud rozpojony i coraz bardziej zaniedbujący się, już 
więcej do nich przyjść nie mógł.

W roku 1842 ukazała się w Poznaniu mała ksią
żeczka podpisana kryptonimem M.W., pod którym 
ukrył się galicyjski geograf-ziemianin, a zarazem 
konspirator Stowarzyszenia Ludu Polskiego, Michał 
Wiesiołowski. Rozprawka owa nosi tytuł: Rys staty- 
styczno-jeograficzny Galicji austriackiej skreślony w 
r. 1841. Jest zatem próbą opisu stanu kraju, jego 
poszczególnych klas społecznych, w tym ludu wiej
skiego. Spośród wielu celnych spostrzeżeń autora 
warto w tym miejscu przytoczyć jego uwagi o miesz
kańcach wsi, zdają się one bowiem znamiennym 
komentarzem do wierszy Stanisława Jachowicza.

Ogólnie o ludzie galicyjskim można powiedzieć
- pisze Wiesiołowski - że ma wiele w sobie dobrych 
zarodów, ale one okryte grubąpomroką ciemnoty, nie 
mogą wydać plonu; zresztą przyznać należy, że stan 
nędzny, w jakim się znajdują, nie da przystępu oświa
cie (...). Uwierzyć trudno, jaka nędza jest włościan 
udziałem (...); oczernieni dymem, czasem do stworzeń 
ludzkich niepodobni żywieni strawą nikczemną, wy
chudli, jeszcze do pracy nagleni, przedstawiają wi
dok okropny.

Słowa te, będące swoistą repliką głośnych, z 
końca XVIII wieku pochodzących sformułowań Sta
nisława Staszica o niedoli polskiego ludu, nie sta
nowią wyjątku w piśmiennictwie polskim z połowy 
XIX wieku. Podobnych sformułowań znaleźć moż
na wiele w ówczesnej publicystyce, szczególnie zaś
- pośród pamiętników chłopskich. Czyżby tej smut
nej prawdy o losie polskiej wsi nie dostrzegł Stani
sław Jachowicz, autor Pieśni i obrazków wiejskich? 
Widział ją zapewne, znał on przecież dobrze ów
czesną wieś. A jednak nie znajdujemy w jego do
robku poetyckim obrazu tragedii polskich chłopów. 
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Bowiem interesowała pisarza wieś inna, wieś „świą
teczna”, nie wieś ciężkiego codziennego trudu. Za
pragnął on przekazać potomnym obraz chłopskiej 
kultury, jej swoistości i bogactwa. Nie szukał za
tem w opłotkach wiejskich zagród prawdy o nędzy 
i ucisku ludu. Jeśli już dotykał tych spraw, odstę
pował wówczas od programu pisarza - realisty, two
rzył nie tyle obraz wsi istniejącej, ile postulowaną 
wizję wsi przyszłości, wizję wsi bezkonfliktowej. 
Jachowicz-etnograf dał nam obraz wsi z jej bujnym 
życiem obyczaj obrzędowym, z jej bogatą kulturą 
materialną i duchową. Jachowicz-myśliciel wska
zywał na wsi prawdziwe skarby wiedzy ludowej, 
ludowych prawd. Jachowicz-polityk marzył o moż
liwości pogodzenia interesów pana i chłopa, o po
godzeniu wyzyskujących i wyzyskiwanych. I w tym 
ostatnim wypadku mylił się syn rządcy dóbr dzi
kowskich. Błądził. Bo chociaż wizja sielankowo-ar- 

kadyjskiej harmonii społecznej malowaną była przy 
użyciu barw ze szlachetnej palety poezji, miała oka
zać się wizją fałszywą. Trudno jednak dzisiaj osą
dzać poetę za tę pomyłkę. Ukształtowała go okre
ślona epoka, wyrósł w określonych warunkach spo
łeczno-ekonomicznych, musiał zatem spłacić dług 
tej epoce.

Kiedy dzisiaj otwieramy zbiorek poezji wiej
skich poety dzikowskiego, przemawia do nas nade 
wszystko to, co stanowi rzeczywistąjej wartość. Prze
mawia do nas uroda odeszłej w przeszłość wsi „ba
jecznie kolorowej”, uroda dziewcząt i parobków świę
cących okrężne i śmigusa, przemawia do nas ludo
wa kultura okolic tarnobrzeskich. I te walory poezji 
Jachowicza należy przypominać. Zyskuje bowiem w 
ten sposób jeden z najsławniejszych i najbardziej 
ulubionych polskich bajkopisarzy sylwetkę peł
niejszą. A zatem - chyba i prawdziwszą.

ALEKSANDRA JANAS

KU CZCI JANA DŁUGOSZA

Imponujące, na tarnobrzeską skalę, rocznice: 
40 lecia Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega i 20 
lecia Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega, zain
augurowano 22 września br. sesją ku czci Jana Dłu
gosza. Ten wielce zasłużony dla historii i kultury 
polskiej kronikarz, jest bliski Tarnobrzegowi za 
sprawą opisania w jego Kronikach miejscowości Mie- 
chocin, najstarszej dzielnicy naszego miasta. Po ak
cie erekcyjnym parafii św. Magdaleny, którą odna
lazł w dokumentach Michał Marczak, jest to pierw
sza wzmianka o tej wsi. Ale nie tylko to wiąże nas z 
Długoszem - prawdopodobnie on tu przebywał, kie
dy towarzyszył królowi Władysławowi Jagielle, któ
ry w 1420 roku polował w Puszczy Sandomierskiej i 
być może po jego wizycie powstała owa szkoła para
fialna, w XVI stuleciu nazwana, z racji wysokiego 
poziomu nauczania, Akademią Miechocińską. O ta
kim gościu nie można nie pamiętać.

Z tych powodów uroczystości rozpoczęły się w 
kościele w Miechocinie mszą świętą koncelebrowaną 
w intencji Patrona konferencji, członków TPT i pra
cowników MHMT, której przewodniczył J.E. ksiądz 
biskup Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Sandomier
ski. Doniosłość chwili podkreślała obecność władz

miasta, zaproszonych gości, członków zasłużonego 
stowarzyszenia, poczty sztandarowe tarnobrzeskich 
szkół, licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta i 
tutejsi parafianie. W pięknym, zabytkowym wnętrzu 
najstarszej tarnobrzeskiej świątyni, szczególnie do- 
niośle zabrzmiały tony najstarszego hymnu „Gaudę 
Mater Polonia”, odśpiewanego przez chór, przy akom-

Msza św. w intencji Jana Długosza członków TPT 
i pracowników MHmT 

fot. ks. Tomasz Lis



fot. ks. Tbmasz Lis

paniamencie nowych organów, których brzmienie 
eksponował z maestrią Mariusz Ryś, oraz słowa bi
skupa o życiu w prawdzie. Po mszy Prezydent Mia
sta i Ksiądz Biskup odsłonili, usytuowaną w pobliżu 
dawnej szkoły parafialnej, tablicę ku czci Jana Dłu
gosza i Akademii Miechocińskiej.

Część druga, konferencja naukowa pod nazwą 
Jan Długosz - dzieło i dziedzictwo, odbyła się w dzi
kowskim zamku. Choć remont parteru nie został 
jeszcze zakończony, można było podziwiać wybru
kowany dziedziniec, posadzki granitowe w przed
sionku i na korytarzach oraz piękne pawimenty 
drewniane w ciągu komnat skrzydła zachodniego i 
Sak Sejmowej, w której odbywała się sesja. Wcze
śniej, z racji obchodzonych jubileuszy, prezydent 
miasta pan Norbert Mastalerz wręczył na ręce pre
zesa TPT i dyrektora MHMT Adama Wójcika, oko
licznościowe grawertony, dziękując obu placówkom 
za całokształt działalności i dokonania na niwie

Odsłonięcie tablicy ku czci Jana Długosza 
fot. ks. Tbmasz Lis

kultury, pracę na rzecz wspólnego dobra i przybli
żanie historii naszej Małej Ojczyzny.

Pierwszy referat, poświęcony działalności To
warzystwa Przyjaciół Tarnobrzega i powstałego z 
inicjatywy jego członków Muzeum Historycznego m. 
Tarnobrzega, wygłosił dr Adam Wójcik, który kieru
je od wielu lat obydwiema, jakże ważnymi dla tar
nobrzeskiej kultury jednostkami. On sam wniósł też 
ogromny wkład, jako Wojewódzki Konserwator Za
bytków, a potem kierownik rewaloryzacji spichlerza, 
w dzieło utworzenia MHMT, poprzez działania praw
ne, organizacyjne i pozyskanie funduszy w końcu lat 
80-tych na remont zabytku, w której urządzono 
Muzeum, przejęte w 1992 roku przez miasto.

Jako drugi wystąpił profesor Feliks Kiryk, któ
ry ze swadą przedstawił Jana Długosza jako ojca pol
skiej historiografii, przytaczając wiele nieznanych

Rozpoczęcie konferencji w Sali Sejmowej zamku 
dzikowskiego fot. Wacław Pintal

szerzej faktów z życia wielkiego kronikarza. W kolej
nym referacie profesor Władysław Serczyk przybli
żył tematykę relacji Rusi i Rusinów w oczach Długo
sza, w szerokim kontekście historycznym obu naro
dów aż po wiek XVII. Niezwykle barwnie o powtór
nym pochówku Jana Długosza i powstaniu Krypty 
Zasłużonych na Skałce opowiadał profesor Franciszek 
Ziejka, przytaczając wiele, czasem wręcz anegdotycz
nych, zdarzeń z końca XVIII wieku, kiedy to moda 
na „starożytności” i tworzenie, w ślad za Izabelą Czar
toryską gabinetów pamiątek i osobliwości, spowodo
wała wiele problemów faktografom, łącznie z trudo- 
ścią identyfikacji niektórych części ciała zasłużonych 
osób, w tym i bohatera naszej konferencji. Charakte
rystykę osobowości Jana Długosza przybliżyła autor
ka tego artykułu przytaczając znakomity tekst profe
sora Ignacego Chrzanowskiego sprzed 70 lat, który 
na podstawie sposobu przedstawienia historii Polski



Uczestnicy konferencji, m.in. prof. F.Ziejka i F.Kiryk 
fot. Wacław Pintal

od najdawniejszych czasów, opisu poszczególnych zda
rzeń i interpretacji faktów, zbudował - bardzo praw
dopodobną - charakterystykę kronikarza, precyzyjnie 
określając jego poglądy na żywotne problemy człowie
ka przełomu średniowiecza i odrodzenia w Polsce.

O domach Jana Długosza - a miał ich kilka - i 
ich architekturze opowiadał, prezentując fotografie 
zachowanych obiektów, Adam Wójcik, tym samym 
kończąc zaplanowaną konferencję, której przysłuchi
wało się wielu mieszkańców miasta, licznie repre
zentowanych przez młodzież.

Wszystkie referaty zostaną opublikowane w 
kolejnym numerze „Dzikovii”, do lektury której, jak 
zawsze, serdecznie zapraszamy.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

DWA JUBILEUSZE
Czterdzieści lat temu, w czerwcu 1971 roku, gru

pa Tamobrzeżan zawiązała Tbwarzystwo Miłośników 
Ziemi Tarnobrzeskiej, które pięć lat później przyjęło 
nazwę Tarnobrzeskie Tbwarzystwo Kulturalne, a od 
1981 roku działa pod obecną nazwą jako Tbwarzystwo 
Przyjaciół Tarnobrzega. Organizacje tego typu skupiają 
ludzi, którzy bezinteresownie chcą zrobić coś dla wła
snej lokalnej społeczności, chcą poznawać i krzewić 
wiedzę na temat historii i tradycji miejscowości czy 
regionu, w którym mieszkają i pracują.

Powstanie naszego Towarzystwa wynikało nie 
tylko z chęci działania jego członków - założycieli. Wpły
nęła na to również specyficzna sytuacja Tarnobrzega 
sprzed blisko półwiecza. Miasto to przez ponad trzy 
wieki było niewielkim, sennym ośrodkiem funkcjonu
jącym, a przez większą część owego czasu właściwie 
wegetującym, w cieniu rezydencji hr Tarnowskich, za
łożycieli - właścicieli. Nie zmieniło tego obrazu pewne 
ożywienie gospodarze w II połowie XIX wieku i awans 
Tarnobrzega do grupy miast powiatowych - do roku 
1939 funkcjonował on w granicach wyznaczonych 
przez lokację. II wojna światowa zniszczyła nie tylko 
znaczącą część infrastruktury miejskiej, ale też całko
wicie zmieniła oblicze struktury demograficznej Tar
nobrzega. W przeszłość odeszli Tarnowscy i tarnobrze
scy Żydzi, „od zawsze” będący w Tarnobrzegu.

Odkrycie złóż siarki w 1953 roku i budowa prze
mysłu siarkowego szybko zmieniły oblicze miasta. 

Otwieranie kolejnych kopalni siarki i zakładów ją 
przetwarzających ściągało do Tarnobrzega tysiące mło
dych ludzi ze wszystkich stron Polski. Przywozili oni 
ze sobą własne tradycje i obyczaje, ale nie wiedzieli 
niczego o nowym miejscu ich życia. Na to zjawisko 
nałożyły się silne działania ideologiczne ówczesnych 
władz, odrzucające dawną „pańską” Polskę, wybra
ne zaś fakty czy postaci nadmiernie lub opacznie były 
eksponowane. Na to wszystko nałożył się brak jakich
kolwiek publikacji o historii Tarnobrzega. Kilka ksią
żek- reportaży, tendencyjna publikacja o republice tar
nobrzeskiej - to cały dorobek wydawniczy z okresu PRL 
na temat Tarnobrzega. Gdyby nie wznowione w roku 
1983 „Pamiętniki włościanina” Jana Słomki, czy 
przedwojenne wydania niektórych prac Michała Mar
czaka (bardzo trudno dostępne), to właściwie trudno 
było o jakąkolwiek dozę rzetelnej informacji na temat 
przeszłości „stolicy zagłębia siarkowego”.

Jeszcze trudniejsze okazało się upowszechnia
nie wiedzy na temat historii i tradycji miasta. Jed
nak udało się to, zwłaszcza gdy prezesem Towarzy
stwa został Edward Antończyk, ekonomista z zawo
du, z zamiłowania historyk - regionalista, człowiek 
kochający Tarnobrzeg i mający ogromną wiedzę na 
temat historii tego miasta. Z wielką pasją i ochotą 
wygłaszał liczne odczyty i pogadanki o założeniu 
miasta, o rodzinie Tarnowskich, ich zamku i zbio
rach dzikowskich, o klasztorze 00.Dominikanów i 

7



tarnobrzeskich instytucjach (szkoły, zakłady przemy
słowe, gimnazjum, szpital, kolej), o ludziach wybit
nych i znaczących (np. Jan Słomka, Wojciech Wią- 
cek, Ferdynand Kuraś, Franciszek Cwynar, Józef 
Sarna, Władysław Jasiński,profesorowie gimnazjal
ni, księża, lekarze). Mimo różnorakich trudności 
doprowadził do napisania i wydania jubileuszowej 
księgi 70-lecia tarnobrzeskiego gimnazjum, zainicjo
wał opracowywanie monografii miasta, której tom 
II ukazał się wreszcie w ubiegłym roku.

Towarzystwo i jego zasłużony prezes uważali, 
że ważnym elementem upowszechnienia wiedzy hi
storycznej jest też upamiętnianie wydarzeń i posta
ci poprzez znaki plastyczne. Niemal regularnie TPT 
fundowało tablice pamiątkowe, obeliski i pomniki, 
które po dziś dzień przypominają ludzi i fakty współ
tworzące substancję miasta na przestrzeni lat. W 
ramach tej części działalności TPT zlecało też Men
nicy Państwowej bicie medali pamiątkowych, które 
projektowań wybitni artyści - medalierzy.

Oddzielną częścią działalności Towarzystwa 
stały się zabiegi na rzecz rewaloryzacji zabytków Tar
nobrzega. W 1985 roku TPT doprowadziło do zawią
zania Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zamku 
w Dzikowie. I chociaż wtedy nie udało się przepro
wadzić tego trudnego zadania nie da się zaprzeczyć, 
że od tamtego czasu idea odnowienia najcenniejsze
go zabytku Tarnobrzega stała się jednym z najważ
niejszych postulatów społecznych do spełnienia. TPT 
zauważyło też problem tarnobrzeskiej Starówki - hi
storycznej części miasta, obudowywanej kolejnymi, 
jak na tamte czasy nowoczesnymi osiedlami miesz
kaniowymi, podczas gdy Stare Miasto funkcjonowało 
nadal na poziomie XIX wieku, lub nawet okresu lo
kacyjnego. Z tego właśnie powodu Towarzystwo do
prowadziło do zawiązania Spółdzielni Mieszkanio
wej „Stare Miasto”, która rozpoczęła proces rewita
lizacji centrum Tarnobrzega. Dziś, gdy rynek i do- 
okolne uliczki otaczają odnowione kamienice, a w 
miejscach ruder i pustek pojawiły się nowe budynki 
stylizowane na staromiejską modłę, niewielu już 
pamięta tych, którzy ów proces zapoczątkowali.

Zwieńczeniem zabiegów na rzecz gromadzenia 
zbiorów do przyszłego Muzeum stało się założenie Mu
zeum Historycznego m.Tarnobrzega. Tu spotkały się 
ze sobą działania historyka sztuki i muzeologa Ada
ma Wójcika (ówcześnie pełniącego funkcję Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków) i samego Towarzystwa. 
Zarówno Konserwator, jak i TPT odrębnymi począt
kowo drogami zmierzali do utworzenia placówki mu

zealnej w Tarnobrzegu, jedynym podówczas mieście 
wojewódzkim w Polsce nie posiadającym takiej insty
tucji (mimo tak niezwykłych tradycji w tym wzglę
dzie!). System instytucji kultury w Polsce, w tym mu
zealnictwa, nie sprzyjał wtedy reahzaęji tego zamie
rzenia. Determinacja w tej mierze, zarówno WKZ jak 
i TPT doprowadziły do przejęcia zabytkowego spichle
rza na Wymysłowie, wykonania dokumentacji tech
nicznej na jego remont i adaptację, wreszcie ich prze
prowadzenia w latach 1989-1991.

Warto dodać, że przyjęte wówczas rozwiązanie 
organizacyjno - finansowe dla funkcjonowania Mu
zeum było w naszym kraju bez precedensu. Stało 
się tak dzięki wypracowaniu odpowiedniej formuły 
prawnej przez Edwarda Antończyka, Adama Wójci
ka oraz Franciszka Midurę, ówczesnego wicedyrek
tora Departamentu Muzeów i Ochrony Zabytków w 
Ministerstwie Kultury.

Na wiele lat przed tym Towarzystwo groma
dziło obrazy, dokumenty, pamiątki, książki, czaso
pisma itd. na poczet przyszłych zbiorów muzeal
nych. W momencie gdy zapadły decyzje o utworze
niu Muzeum i rozpoczął się remont jego przyszłej 
siedziby, wiele osób, instytucji i organizacji przeka
zywało swoje eksponaty lub zbiory. W ten sposób 
pozyskano np. cenne obiekty przekazane przez inż. 
Jana Suflińskiego. Były to interesujące zabytki ar
cheologiczne zgromadzone przez członków tarno
brzeskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Arche
ologicznego i Numizmatycznego. Od pewnego ko
lekcjonera kieleckiego TPT zakupiło kolekcję około 
stu medali; członkowie Towarzystwa wyjeżdżali też 
w różne miejsca województwa tarnobrzeskiego, 
gdzie pozyskiwali zabytki etnograficzne.

Kiedy jesienią 1991 roku ukończono remont 
spichlerza i 1 października tegoż roku formalnie 
powołano do życia Muzeum Historyczne m.Tarno- 
brzega, jego pierwsi pracownicy porządkowań i ka- 
talogowań tworzące się zbiory, konserwowah zabyt
kowe meble i inne eksponaty, przygotowując pierw
sze wystawy i uroczystość otwarcia placówki. Zapla
nowano ją na dzień 28 maja 1992 roku, w 399 rocz
nicę nadania Tarnobrzegowi praw miejskich.

Otwarcie Muzeum przyciągnęło tłumy miesz
kańców, a jego gośćmi byh profesorowie Aleksander 
Gieyszor i Alfred Majewski, przedstawiciele rodziny 
Tarnowskich, wojewoda tarnobrzeski i pre2ydent Tar
nobrzega. Placówkę poświęcił przeor klasztoru Domi
nikanów o. Stanisław Gołąb, otworzył zaś historycz
nym kluczem z 1843 roku Jan Tarnowski. Podczas 



uroczystości wykłady wygłosili wspomniani obaj wiel
cy uczeni, odbył się też koncert muzyki renesansowej 
w wykonaniu zespołu Camerata Cracovia, a przybyli 
na otwarcie Muzeum mogli obejrzeć wzorowo odre
staurowany budynek i pierwsze wystawy: Malarstwo 
z Kolekcji Dzikowskiej, Grupa Tarnobrzeska Kultu
ry Łużyckiej, Jan Słomka - Kitowicz Dzikowa oraz 
Współczesne Malarstwo Polskie.

Kolejne miesiące i lata wypełniła ogromna pra
ca niewielkiego zespołu muzealników, która zaowo
cowała pozyskaniem dużej liczby eksponatów i ma
teriałów pomocniczych oraz sprzętu wystawiennicze
go, utworzeniem specjalistycznej biblioteki nauko
wej, organizacją wielu wystaw czasowych (średnio 
czterech rocznie), koncertów muzyki poważnej i re
citali gwiazd polskiej estrady. Dzięki temu bywalcy 
Muzeum mogli usłyszeć wiele wspaniałych utworów 
z muzycznej klasyki (m.in. koncerty fortepianowe 
F. Chopina) w wykonaniu wielu muzycznych znako
mitości (np. artyści Teatru Balszoj w Moskwie czy 
Wanda Polańska). Wśród popularnych gwiazd pol
skiej estrady, jakie gościły przy ul.Pawłowskiego byli 
m.in. Skaldowie, Andrzej Sikorowski i Grupa Pod 
Budą Wawele, Gang Marcela, Waldemar Kocoń i 
Krywań. Jubileusze XXX-lecia TPT i X- lecia Mu
zeum uczczono wielkim koncertem legendarnej Gru
py Skifflowej NO TO CO i Piotra Janczerskiego, jaki 
odbył się na tarnobrzeskim rynku.

Istotną niezwykle ważną częścią pracy Mu
zeum stała się działalność wydawnicza. W krótkim 
czasie MHmT stało się wyróżniającą się w tym za
kresie placówką w Polsce. Od 1993 roku Muzeum 
wydawało regularnie po kilka poważnych publika
cji rocznie (albumy, pamiętniki, opracowania mo
nograficzne, reprinty, katalogi wystaw itd.). Było 
to ogromnie ważne, gdyż przed powstaniem Mu
zeum, pominąwszy przedwojenne wydania prac 
Michała Marczaka czy Jana Słomki, Tarnobrzeg nie 
posiadał właściwie żadnych opracowań z zakresu 
swojej historii czy tradycji. Dzięki pracy tarnobrze
skich muzealników w krótkim czasie sytuacja ta 
uległa radykalnej zmianie.

Od początku swojej działalności Muzeum za
praszało mieszkańców Tarnobrzega 11 listopada 
każdego roku na uroczyste wieczory z okazji Naro
dowego Święta Niepodległości. Były one okazją do 
wysłuchania koncertów muzyki polskiej, a także 
wykładów wygłaszanych przez wybitnych uczonych. 
Od roku 2006 Muzeum zaprasza co miesiąc na 
Czwartkowe Wieczory Zamkowe, podczas których 

prezentuje zagadnienia związane z zamkiem dzi
kowskim, oraz innymi dawnymi rezydencjami kró
lewskimi czy magnackimi.

W 1993 roku Muzeum przygotowało wielką 
ekspozycję stałą „Dzieje Tarnobrzega”. Była to 
pierwsza próba monograficznej wystawy prezentu
jącej najważniejsze fakty i postaci z bogatej, choć 
mało dotąd znanej, historii miasta. Poruszaną w 
niej problematykę poszerzały wspomniane liczne 
wystawy czasowe, wśród których były przedsięwzię
cia pionierskie, nie mające wcześniej podobnych w 
historii muzealnictwa polskiego. Taką była np. 
wystawa poświęcona cudownemu obrazowi Matki 
Boskiej Dzikowskiej, Kulturze Epoki Konfederacji 
Dzikowskiej czy Organizacji „Odwet” i Oddziałowi 
Partyzanckiemu „ Jędrusie”. Na wernisaż tej ostat
niej przybyło 22 żyjących jeszcze wtedy członków 
słynnego Oddziału legendarnego Władysława Ja
sińskiego (dziś żyje już tylko 3).

Dużym wydarzeniem była też wystawa zorga
nizowana z okazji półwiecza odkrycia złóż siarki i 
powstania górnictwa i przemysłu siarkowego. Swo
istym pokłosiem tamtej ekspozycji stało się groma
dzenie specjahstycznych zbiorów dotyczących „pol
skiego złota”. Niedawno zapadła decyzja, że po urzą
dzeniu wnętrz w odnowionym zamku dzikowskim, 
w dotychczasowej siedzibie Muzeum przy ul.Paw
łowskiego powstanie jego oddział - Muzeum Polskie
go Przemysłu Siarkowego.

Jak wspomniałem wyżej - Towarzystwo Przy
jaciół Tarnobrzega było pierwszym orędownikiem 
rewaloryzacji dzikowskiego zamku. Naturalną 
rzeczą było to, iż Muzeum stało się nim również. 
Od początku swojej działalności uświadamiało więc 
miejscową (i nie tylko) społeczność, poprzez odczy
ty, wykłady, publikacje i wystawy o wartości zam
ku i jego znaczeniu dla kultury narodowej, o doko
naniach różnych przedstawicieli rodu Tarnowskich. 
W rezultacie własnych prac badawczych nad zam
kiem w Dzikowie, dyrektor Muzeum nakreślił kon
cepcję zagospodarowania całego zespołu rezyden- 
cjonalnego, a także szczegółowy program aranżacji 
samego zamku. Program ten stał się podstawowym 
materiałem wyjściowym do projektowania remon
tu i adaptacji budowli na Muzeum. Ukończenie re
montu i urządzenie wnętrz zamkowych będzie z 
pewnością znakomitym, choć zarazem symbolicz
nym ukoronowaniem obydwu jubileuszy - 40-lecia 
Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega i 20-lecia 
Muzeum Historycznego m.Tarnobrzega.
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BOGUMIŁA GAJOWIEC

HRABINA, Z DOMU ESTERHAZY

Maria Mycielska ostatnie 17 lat swego życia 
spędziła w Mielcu. Przybyła tu w 1958 roku jako re- 
patriantka z Czechosłowacji. W przydziale z miej
skiego urzędu otrzymała jeden pokój w kamienicy 
przy obecnej ulicy Legionów i zamieszkała tam wraz 
z dwiema młodszymi córkami. Mieszkańcy Starego 
Mielca, następnie Osiedla, głównie bloków przy uli
cach Staffa i Bogusławskiego, sąsiedzi oraz wierni 
bywający w kościele św. Mateusza, potem w starym 
kościółku Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dobrze 
ją pamiętają. Uwagę zwracał jej wysoki wzrost, 
szczupła sylwetka, prosty strój, egzotyczna nieco 
uroda, gorliwa pobożność, a w kontaktach, także 
przypadkowych, uprzejmość, życzliwość i poczucie 
humoru, oraz coś nieuchwytnego, trudnego do na
zwania, o czym można by powiedzieć „klasa”.

Mówiono, że pochodzi z arystokracji, że do nie
dawna posiadała majątek ziemski, mieszkała we 
dworze czy też w pałacu. Przypadkowi znajomi, któ
rzy przeważnie nie znali jej nazwiska, mówili o niej 
„Hrabina”. Więcej na jej temat wiedzieli pracownicy 
mieleckiego sądu i różnych urzędów, gdyż zarabiała 
na utrzymanie jako tłumacz przysięgły z pięciu ję
zyków: francuskiego, angielskiego, niemieckiego, 
węgierskiego i słowackiego. Jej starsze, dorosłe już 
dzieci, mieszkały w Krakowie i Warszawie, młodsze 
córki na długo związały się z Mielcem.

Jedna z córek Marii, Klementyna Mycielska, 
po mężu Ratusińska, przez rodzinę i przyjaciół zwa
na Klimą była pielęgniarką w mieleckim szpitalu, 
a gdy powstała „Solidarność”, była także jednym z 
najaktywniejszych i najbardziej ofiarnych jej dzia
łaczy. Druga - Jadwiga, w Mielcu uczęszczała do 
ostatnich klas szkoły podstawowej, następnie ukoń
czyła Liceum Konarskiego, wreszcie została w tym 
Liceum nauczycielką języka francuskiego.

W latach osiemdziesiątych, z pomocą wikare
go z kościoła MBNP w Mielcu na Osiedlu, księdza 
Tadeusza Kardysia, zorganizowała kilkakrotnie wy
mianę młodzieży mieleckiego Liceum Konarskiego 
i francuskiego katolickiego Liceum Fenelon w Pa
ryżu. Wymiana młodzieży polskiej i francuskiej była

Maria Zofia Esterhazy zu Galantha

w tamtym czasie czymś nowym i niespotykanym. 
Podróżujący tym samym samolotem pasażerowie 
dziwili się, że prowincjonalne liceum stać na wysy
łanie młodzieży do Paryża. Raz zagadnął o to słyn
ny tenor Wiesław Ochman, innym razem Bronisław 
Geremek. Na takie wyprawy Liceum nie było stać. 
Ich kosztów ani młodzieży, ani organizatorce, ani 
opiekunom nauczycielom nie pokrywały delegacje 
służbowe, jak to przeważnie się działo w wypadku 
wyjazdów w innych instytucjach. Nie były to też 
wyprawy nastawione na materialne korzyści lub 
organizowane z przeświadczeniem, że przynajmniej 
„się zwróci”. W Mielcu jednak mało kto wierzył, że 
nauczyciele opłacali tę podróż z własnych oszczęd
ności i że - poza niezapomnianymi wrażeniami - 
niczego nie przywozili.

Organizatorka poświęciła tym akcjom wiele 
swego czasu, trudu i starań, które wtedy spotykały 
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się z takimi oporami, o jakich dzisiejszym Polakom 
poznającym świat nawet się nie śniło. Dobrą atmos
ferę, ze strony francuskiego Liceum Fenelon, wy
prawy te zawdzięczały nie tylko rekomendacjom 
francuskiego księdza Jeana Courtes'a, ale także 
faktowi, że krewnymi Jadwigi Mycielskiej- Stachu- 
rowej byli właściciele Montresor, jednego z zamków 
nad Loarą, bowiem babką Marii Mycielskiej była 
Róża z Branickich Tarnowska. Z jedną grupą mło
dych Francuzów przybył do Mielca Xavier Rey z 
Montresor. Zwiedzał rodzinny kraj i siedzibę swych 
przodków w Przecławiu.

Dwie córki Jadwigi również ukończyły mielec
kie Liceum Konarskiego: Katarzyna Bessier jest 
nauczycielem akademickim na paryskiej Sorbonie 
(jej studenci, różnych narodowości, poznają język, 
literaturę i kulturę polską), zaś Zofia Stachura - 
Wojtkowska mieszka w Warszawie, jest znaną dzien
nikarką, między innymi „Newsweeka”. Hrabina 
Maria Myciełska, poza swą pracą zarobkową pro
wadziła w Mielcu gospodarstwo domowe córki Ja
dwigi, pielęgnowała i wychowywała wnuczki. Oka
zuje się, że po strasznych przeżyciach, szczególnie 
lat 1945 -1958 w Czechosłowacji, pobyt w Mielcu był 
dla niej okresem spokoju i wytchnienia. Pracy ni
gdy się nie bała. Zapraszana do córek w Warszawie 
odpowiadała, że woli być z najmłodszą córką jej 
mężem Tadeuszem Stachurą ukochanymi wnucz
kami. Zmarła w Mielcu w wieku 70 lat, na zawał 
serca. Jej pogrzeb na mieleckim starym cmentarzu, 
oprócz członków bliższej i dalszej rodziny, zgroma
dził też licznych mielczan, przyjaciół córek zmarłej i 
uczniów Jadwigi. Obecnie hrabina Maria spoczywa 
w kaplicy grobowej Mycielskich, obok swego męża 
Franciszka, w Wiśniowej nad Wisłokiem koło Strzy
żowa. Pochowani tam zostali również: Klementyna 
Ratusińska, jej mąż Adam oraz mąż Jadwigi - Tade
usz Stachura, a od 2011 roku także, zmarły w Kra
kowie jedyny syn hrabiostwa Mycielskich, Piotr.

W ubiegłym roku w Bibliotece „Więzi” ukaza
ła się książka: Ułaskawiony na śmierć. Rzecz o Ja- 
nosu Esterhazym, autorstwa Marii z Esterhazych 
Mycielskiej. Wcześniej, w roku 2008, wydano ją w 
języku węgierskim. Nie jest to książka wspomnie
niowa, ani biograficzna. To odnalezione przez dzie
ci Marii zapiski matki, często lakoniczne notatki, 
listy Janosa Esterhazy z więzienia i świadectwa 
jego współwięźniów, opatrzone starannie przypisa
mi. Książka zawiera też kalendarium wydarzeń hi
storycznych, indeks osób, słowo wstępne węgier

skiego i polskiego wydawcy oraz rys biograficzny 
autorki, napisany przez jej córkę Zofię Mycielską - 
Golik. Ma wagę dokumentu. Węgrzy wydali ją jako 
ważne źródło do biografii swego bohatera narodo
wego, ofiary totalitarnego reżimu, Janosa Esterha
zego. W 2007 r. rodacy uhonorowań go najwyższym 
odznaczeniem państwowym i rok ten był na Wę
grzech „Rokiem Janosa Esterhazego”.

Syn Polki i Węgra, polityk, zasłużył się także 
dla Polski. W 2009 r. został przez prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego pośmiertnie odznaczony Krzy
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
za niesienie pomocy polskim uchodźcom w czasie 
ostatniej wojny. Odznaczenie odebrała córka Jano
sa Esterhazy, Alice Esterhazy - Malfatti.

Maria Mycielską, siostra Janosa Esterhazego, 
w latach 1949 -1958, gdy przewieziono brata z ra
dzieckiego gułagu do więzienia w Czechosłowacji i 
miano na nim wykonać wyrok śmierci, walczyła bez 
wytchnienia, uparcie i heroicznie, o uniewinnienie, 
ułaskawienie, o życie brata, ciężko chorego na gruź
licę, a potem, również bezskutecznie, o wydanie jego 
prochów. Choć książka dotyczy głównie tego jedne
go tematu, wyłaniają się z niej także inne informa
cje, bardzo istotne i ciekawe dla Polski i dla nasze
go regionu. 17 stycznia 2011 roku w Międzynaro
dowym Centrum Kultury w Krakowie miała miej
sce kolejna promocja książki; wspaniałą laudację 
wygłosił ks. Adam Boniecki.

Maria Mycielską i jej brat Janos Esterhazy 
są wnukami profesora Stanisława Tarnowskiego, 
rektora UJ i prezesa Akademii Umiejętności, po
staci niezwykle ważnej w literaturze, kulturze i 
polityce polskiej przełomu XIX i XX wieku. (Por
tret Stanisława, pędzla Jana Matejki, można dziś 
oglądać w tarnobrzeskim Muzeum). Córka profe
sora, Elżbieta wyszła za mąż za węgierskiego ofi
cera - arystokratę, dziedzica rozległych dóbr koło 
Nitry na Słowacji, i zamieszkała w pałacu w Ujla- 
ku (dziś zwanym Velke Zalużie). Mieli troje dzie
ci. Syn Janos Esterhazy i jego siostra Luiza pozo
stań z matkąw rodowym majątku ojca, Maria czę
sto bywała w Krakowie w pałacu dziadków Tar
nowskich przy ul. Szlak, gdzie poznała dalekiego 
kuzyna Franciszka Mycielskiego z Wiśniowej k. 
Strzyżowa i w 1931 roku wyszła za niego za mąż. 
Zamieszkah w majątku Węgierka k. Jarosławia. 
Tam Maria urodziła i wychowywała czworo z pię
ciorga swych dzieci, a także założyła w majątku
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Janos Esterhazy zu Galantha Elżbieta Tarnowska

ochronkę dla dzieci pracowników, zorganizowała 
kursy gotowania i szycia dla dziewcząt, dbała bar
dzo o zdrowie pracowników i ich rodzin, sama po
trafiła udzielać pierwszej pomocy, zatrudniła też 
lekarza. Po wybuchu wojny w 1939 roku, korzy
stając ze swojego węgierskiego pochodzenia i z fak
tu, że Janos Esterhazy był jej bratem, zaangażo
wała się w ratowanie Polaków aresztowanych 
przez Niemców. Wielu osobom pomogła w wydo
staniu się z więzienia i obozów koncentracyjnych.

W 1944 roku Mycielscy, w obawie przed nad
ciągającą armią radziecką opuścili swój majątek i 
po dwumiesięcznej tułaczce dotarli do rodzinnego 
domu Marii w Ujlaku. Wkrótce potem i do Ujlaku 
wkroczyła Armia Czerwona. Esterhazym i Myciel- 
skim nakazano opuścić pałac, potem został on splą
drowany przez miejscową ludność i wojsko. Janosa 
Esterhazego, jako posła, przywódcę węgierskiej 
mniejszości w przedwojennej Czechosłowacji i po
sła w parlamencie słowackim w czasie wojny, aresz
towano i wywieziono do Moskwy. Po procesie, wy
roku i odbyciu części kary w ZSRR, już ciężko cho
ry, został przewieziony do Czechosłowacji. Tam jed
nak czekał go wyrok śmierci, którego nikt nie za
mierzał odwołać. Miał możliwość ucieczki na za
chód, ale czuł się niewinny, miał wiarygodnych (tak
że dla nowej władzy) świadków swej niewinności i 
wiele dowodów. Liczył na uczciwy proces, chciał re
habilitacji rodziny Esterhazy. Nie doczekał się.

Przez 10 lat był więziony w różnych miejscach, czę
sto w nieludzkich warunkach.

Represje władz Czechosłowacji wobec mniejszo
ści węgierskiej zmusiły dzieci Janosa Esterhazy, jego 
matkę Elżbietę z Tarnowskich i siostrę Luizę, do nie
legalnego opuszczenia Czechosłowacji. W 1950 roku 
również Franciszek Mycielski, w obawie przed aresz
towaniem, wyjechał na zachód. Maria Mycielska z 
pięciorgiem dzieci pozostała sama w Ujlaku, bez 
dachu nad głową i bez środków do życia. Wspoma
gana z Francji przez siostrę Luizę (przysyłała jej 
streptomycynę dla chorego, uwięzionego brata oraz 
włóczkę, z której ona dziergała na drutach i sprze
dawała swetry), walczyła heroicznie o życie brata i 
byt dla swych dzieci (wyrzucano je ze szkół, przyj
mowano tylko do pracy fizycznej).

W sprawie uwolnienia brata wykorzystała 
wszystkie możliwości. Znosiła wielokrotnie trudy pod
róży, huśtawkę nadziei i rozczarowań, chwile trwogi, 
upokorzenia. Pisała niezliczone prośby - o uniewin
nienie, zmianę wyroku, przeniesienie brata do szpi
tala i właściwe leczenie, o możliwość widzenia, wysy
łania paczek - często pozostawały nawet bez odpowie
dzi. Obciążona paczkami dla brata odbyła dziesiątki 
podróży, czasem aż z 7 przesiadkami i długimi mar
szami pieszo. Często zdarzało się, że paczki nie przy
jęto a na wizytę nie zezwolono, mimo wcześniejszych 
zapewnień. Janos Esterhazy zmarł w ciężkim wię
zieniu na Morawach w 1957 roku.



W kościele Ojców Dominikanów w Tarnobrze
gu, ufundowanym kiedyś przez Tarnowskich, w miej
scu spoczynku wielu członków rodziny, umieszczo
no niedawno tablicę pamiątkową w języku węgier
skim i polskim, poświęconą Janosowi Esterhazy.

Gdy Maria Mycielska w 1958 roku wróciła z 
dziećmi do Polski, dom w Węgierce był już zajęty 
przez nowych lokatorów i znajdował się w bardzo 
złym stanie. Próbowała zamieszkać w najbliższym 
mieście, Jarosławiu, ale nie pozwalano „obszarni
kom” osiedlać się w pobliżu dawnego majątku. Jej 
dom rodzinny, pałac w Ujlaku, również zabrano. 
Dzięki pomocy siostry Luizy na początku lat 50. 
wykupiła od rządu czechosłowackiego skonfiskowaną 
własność rodziny, budynek folwarczny, ale i stam
tąd ją przepędzono. Zamieszkała więc w Mielcu. 
Ludzie z Węgierki, gdzie była bardzo łubiana, do
wiedzieli się ojej powrocie do Polski i na każde święta 
przywozili jej owoce swojej pracy.

Tragiczna historia Janosa Esterhazego i jego 
siostry Marii Mycielskiej, przybliża nam XX- 
wieczną historię Węgier, szczególnie skomplikowa
ne losy tego narodu i jego ziemi, zaangażowanie w 
I i II wojnę światową, oraz wpływ zmian, jakie po
tem nastąpiły, na mniejszość węgierską, szczegól
nie na Słowacji, a także na niezbyt odległe czasy 
zrywu wolnościowego w 1956 roku, masakrę i re
presje wobec narodu. Zbyt mało o tym wiemy, w 
większości są to same stereotypy. Ze zdziwieniem 
dowiadujemy się, że także sami Węgrzy, szczegól
nie młodzi, prawie nic o tym nie wiedzą. Starszych 
spacyfikowano, rozproszono po świecie, sparaliżo
wano strachem, młodych kupiono względnym do
brobytem. W następnych dziesięcioleciach postrze
galiśmy Węgry jako kraj bardziej od nas zamożny. 
Polacy jeździli masowo na wypoczynek nad Bala
tonem, do ciepłych źródeł czy do Budapesztu. Przy 
okazji - i bez okazji - handlowali i zazdrościli Wę
grom dobrobytu.

Niedawno w Samorządowym Centrum Kultu
ry w Mielcu miały miejsce „Dni Węgierskie”. Poza 
imprezami, prezentowaniem węgierskiego folkloru, 
mogliśmy usłyszeć wykład profesora uniwersytetu 
w Debreczynie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiel
kiego znawcy literatury węgierskiej i polskiej, a także 
historii i współczesności obu narodów, obejrzeć film 
1956 wolność i miłość. Prof. Laszlo Kalman Nagy 
zaleca czytelnikom polskim powieść Krzysztofa Vargi 
(Węgra piszącego po polsku) pt. Gulasz z turula (,,tu- 
rul” dla Węgrów jest czymś takim jak dla Polaków 

orzeł biały). Z filmu oraz z książki wyłania się zu
pełnie inny obraz Węgier, szczególnie poznać można 
kompleksy i dramaty współczesnych Węgrów. Zadzi
wiająco podobne do spraw i kompleksów polskich.

Postać dziada Marii Mycielskiej i Janosa Es
terhazego, profesora Stanisława Tarnowskiego, też 
obrosła mitami: „konserwatywny polityk galicyj
ski, przywódca Stańczyków, lojalny wobec zabor
ców”, z racji urodzenia i koligacji rodzinnych pro
mujący przede wszystkim twórczość Zygmunta 
Krasińskiego, niechętny Słowackiemu i Wyspiań
skiemu, ostry krytyk niemal całej współczesnej mu 
literatury (moderny).

Z historii Janosa Esterhazego i Marii My
cielskiej wyłania się jednak inna postać prof. Tar
nowskiego. Kto ukształtował heroizm, hart ducha, 
wytrwałość, pokorę, uczciwość, lojalność, poczucie 
sprawiedliwości, także społecznej, odpowiedzial
ność za bliźnich, duch apostolstwa, żarliwą wiarę 
w Boga i pobożność, prawdziwą świętość jego wnu
ków? Postaci Profesora nie ma w książce Marii 
Mycielskiej, ale jest postać jego córki Elżbiety. 
Piękny, zdumiewająco uduchowiony hst Janosa do 
siostry Luizy, pisany w obliczu śmierci, wskazuje 
na świętość ich matki, na jej modlitwę i troskę. 
Ona była wychowywana w podobnym duchu w 
domu ojca, pałacu Tarnowskich w Krakowie przy 
ul. Szlak. Profesor Tarnowski w biografiach okre
ślany jest jako „prostolinijny”. To była w praktyce 
wierność wszystkim przykazaniom. W trosce o 
dobro córki sprzeciwiał się długo (trzy lata) jej 
małżeństwu z węgierskim arystokratą, ponieważ 
Węgrzy mieli opinię niedowiarków. W końcu się 
przekonał. Piękna, zakochana para: Elżbieta Tar
nowska i Janos Esterhazy (senior) byli bardzo 
szczęśliwi, choć, niestety, krótko. Elżbieta urodzi
ła troje dzieci, ale młodo została wdową.

Profesor Tarnowski miał wielu uczniów, wy
bitnych uczonych humanistów. Między innymi 
wspaniałą postać prof. Mariana Zdziechowskiego, 
interpretatora twórczości Zygmunta Krasińskiego, 
przez dziesiątki lat zapomnianą i niewygodną, pro
fesorów Józefa Kallenbacha, Stanisława Estreiche
ra oraz Stanisława Pigonia, którego najznakomit
szy student, Karol Wojtyła Jan Paweł II, nazywał 
świętym. Takimi też byli, tak po ludzku oceniając, 
profesor Stanisław Tarnowski, jego córka Elżbieta 
Esterhazy i wnuki : Maria Mycielska i Janos Es
terhazy, a także skromna mielecka pielęgniarka, 
Klementyna z Mycielskich Ratusińska.

13



ALEKSANDRA JANAS

LISTOPADOWY WIECZÓR W DZIKOWIE

Jubileuszowy, dwudziesty już, Uroczysty Wie
czór w Muzeum z okazji Narodowego Święta Nie
podległości 11 listopada, w tym roku, po raz pierw
szy, odbył się na zamku w Dzikowie. I była to uro
czystość zasługująca odnowionej, pięknej Sali Sej
mowej, a to za sprawą wspaniałych gości, których 
mogliśmy wysłuchać.

Tym razem zaproszenie nasze przyjął profesor 
Stanisław Waltoś, dyrektor Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, znakomity mówca, który w gawędzie 
Paradoksy historii UJ przybliżył nam niektóre, nie 
znane szerzej, wydarzenia z życia mieszczan, żaków 
i profesorskiej kadry najstarszej polskiej uczelni w 
stołecznym Krakowie, od czasów Kazimierza Wiel
kiego i pierwszych Jagiellonów. A było ciekawie, bo 
normy kulturalnych zachowań raczkowały, zasady 
kształtowały się na dworach głównie królewskich, nie 
były więc powszechnie znane, a młódź, jak zawsze, 
nie wszystko akceptowała, a i ze starszych dworo
wać sobie lubiła. Wybuchały więc konflikty, zwłasz
cza na tle obyczajowym, które kończyły się buntami, 
bijatykami, czasem nawet wyjściem żaków z miasta. 
Prowodyrów i zakały z uczelni relegowano, choć była 
to ostateczność stosowana sporadycznie.

Profesor opowiadał też o stopniach nauko
wych tamtych czasów, przedmiotach i zasadach na-

Prof. Stanisław Waltoś

uczania, o obyczajach, kosztach i wielu innych prze
pisach obowiązujących w Akademii Krakowskiej, 
jej rozkwicie i stagnacji, reformach i ograniczeniach, 
zwłaszcza w okresie zaborów. Zainteresowanych od-

Marta Trybulec - śpiew, Elżbieta Konopczak - fortepian
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syłam do książek profesora; jest to skarbnica wie
dzy o dawnych wiekach.

W drugiej części wieczoru wystąpiła Marta 
Trybulec, którą tarnobrzeska publiczność poznała 
w repertuarze staropolskim podczas występów ze
społu Camerata Cracovia, na otwarciu Muzeum w 
1992 roku i później w 1998 roku. Tym razem pani 
Marta zaprezentowała pieśni Fryderyka Chopina i 
Władysława Żeleńskiego przy akompaniamencie 
fortepianu. Te, w większości mało znane utwory, 
wzbudziły niesamowity aplauz za sprawą brawu
rowego wykonania, bowiem śpiewaczka obdarzona 

wspaniałym sopranem zachwyciła zwłaszcza par
tiami koloraturowymi o najwyższej skali trudno
ści. Zaimponowała też talentem scenicznym obja
wiającym się w naturalnej gracji i wdzięku podczas 
występów. Koncert prowadził, przybliżając dzieła i 
ich twórców, Ireneusz Trybulec, a solistce akompa
niowała Elżbieta Konopczak, która wykonała kil
ka utworów m.in. znany polonez Pożegnanie Ojczy
zny M.K.Ogińskiego. We wspólnym świętowaniu 
wziął udział prezydent Tarnobrzega i jak zwykle 
liczne grono przyjaciół i sympatyków Muzeum; już 
dziś zapraszamy na następne.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

DROGA DO DZIKOWA

W listopadzie 1944 roku, kiedy na znacznej 
części Polski toczyły się jeszcze działania wojenne, 
nadeszła do Dzikowa wiadomość, że PKWN wydał 
dekret w sprawie utworzenia, na bazie ocalałej na 
miejscu części zbiorów dzikowskich, „muzeum pół
nocnej części województwa rzeszowskiego”. Na sta
nowisko kustosza nowej placówki powołano wielo
letniego opiekuna tychże zbiorów dr Michała Mar
czaka. Niezwłocznie zaczął on porządkować zam
kowe mobilia, wydobywać z zamurowanych na czas 
wojny skrytek starodruki i archiwalia. Na tyle, na 
ile pozwalały na to ówczesne realia, próbował su
szyć zawilgocone fascykuły i konserwować je. Jako 
człowiek sumienny i skrupulatny przygotowywał 
raporty dla władz na temat stanu zachowania zbio
rów, a także zaopatrzenia zamku w opał i niezbęd
ne zabezpieczenia. Było to konieczne choćby z uwagi 
na pobyt w Tarnobrzegu żołnierzy Armii Czerwo
nej oraz przymiarki do ulokowania w zamku no
wej szkoły. Na tym etapie nic nie było jeszcze osta
tecznie przesądzone, wszyscy czekali na koniec 
wojny i unormowanie sytuacji politycznej. Tak jak 
w Dzikowie podobne wydarzenia miały miejsce rów
nież i w innych dawnych rezydencjach arystokra
tycznych np. Łańcucie, Wilanowie, czy Radziejowi
cach. Każde z tych miejsc miało kogoś takiego jak 
M.Marczak: zaangażowanego bez reszty, umiejące
go bronić ukochanego zamku czy pałacu. Ale Dzi
ków nie miał najwyraźniej szczęścia, gdyż ledwie 
rok po nominacji na kustosza, w wieku zaledwie 

59 lat nagle i nieoczekiwanie Michał Marczak 
zmarł. Jego odejście oznaczało tylko jedno: utratę 
opiekuna zbiorów i obrońcy zamku. Nic więc dziw-

Pokój Biały
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nego, że schyłek roku 1945 okazał się końcem mu
zeum w Dzikowie. Bezcenne archiwum Tarnow
skich trafiło do Wojewódzkiego Archiwum Państwo
wego w Krakowie (dzięki czemu zachowało się do 
naszych czasów w całości). Takiego szczęścia nie 
miał księgozbiór: część starodruków trafiła do od
twarzanej po wojennej katastrofie Biblioteki Naro
dowej w Warszawie, część rozszabrowali nauczy
ciele tworzący nowe uczelnie. Naturalnie, nikt nie 
kontrolował tego procederu, nie sporządzał nota
tek ani potwierdzeń odbioru. Była wtedy przecież 
w Polsce rewolucja... Jedynie ruchomości (meble, 
obrazy, grafiki, broń) jakie przewieziono do muze
ów w Łańcucie i Rzeszowie zostały zinwentaryzo
wane, choć jak się dziś okazuje - nie wszystkie. 
Dzieła ogołocenia zamkowych wnętrz z ich histo
rycznego wyposażenia dopełniło przeniesienie oł
tarza z kaplicy zamkowej do kościoła Dominikanów.

Od końca 1945 roku przez ponad sześć dekad 
zamkiem w Dzikowie niepodzielnie rządziła szkoła 
rolnicza, stopniowo, z biegiem lat pozbawiając to

Gabinet Antyczny

miejsce wielu reliktów jego przeszłości. Co prawda 
w początkowym okresie o zamek i jego otoczenie dbał 
szczególnie wspominany do dzisiaj dyr.M.Wciślik 
(choć nie do końca były to działania właściwe i ko
nieczne), ale nie zmienia to faktu, że degradacja cen
nego zabytku postępowała systematycznie, doprowa
dzając go w końcu niemal do ruiny.

W 1957 roku ostatni pan na Dzikowie, hr Ar
tur Tarnowski na łamach paryskiej „Kultury” opu
blikował artykuł „Prawda o zbiorach dzikowskich”, 
będący w istocie rodzajem testamentu. Wyraził w 
nim wolę zebrania na powrót rozproszonej kolekcji 
dzikowskiej i uczynienia z zamku czegoś w rodzaju 
„muzeum narodowego”. Z takąpropozycjązwrócił się 
też do ówczesnego rządu, lecz jedyną na to odpowie
dzią był jej brak... Tymczasem z dzikowskiego zam
ku niepostrzeżenie znikały kolejne ruchomości: me
ble, ramy po obrazach, wiele detali i pamiątek. W 
latach 70-tych ubiegłego wieku szkoła przekazała kil
kadziesiąt sztuk zabytkowej broni myśliwskiej śro
dowisku łowieckiemu, po której nie ma już dziś choć
by śladu. W tym samym czasie w piwnicach zamko
wych odkopano skrzynię ze srebrną zastawą stołową. 
Przekazano ją do zamku w Łańcucie, dzięki czemu 
ocalała i - być może - powróci kiedyś do Dzikowa.

W końcówce lat 70-tych miłością do zamku za
pałali działacze PZPR zamierzając uczynić go siedzibą 
Komitetu Wojewódzkiego. Choć wydarzenia pamięt
nego roku 1980 skutecznie wyperswadowały im ten 
pomysł, pozytywną stroną tego zamysłu było to, że 
opracowano wtedy pierwszą dokumentację histo
ryczną oraz inwentaryzację architektoniczną całego 
zespołu zamkowego. W roku 1984 zespół zamkowy w 
Dzikowie został wpisany do rejestru zabytków - do
piero od tej pory był chroniony przepisami prawa, choć 
nie do końca skutecznie... Rok później niestrudzony 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega Edward 
Antończyk przekonał ówczesne władze wojewódzkie 
do utworzenia Społecznego Komitetu Rewaloryzacji 
Zamku w Dzikowie. Odbyły się dwa spotkania tegoż 
Komitetu - w ich wyniku zamierzano powierzyć prze
wodniczenie prof. Wiktorowi Zinowi. Mimo, iż te am
bitne zamierzenia nie miały swojego dalszego ciągu, 
wydaje się, że od tego momentu idea rewaloryzacji 
zamku zaczęła swój odrębny żywot.

Niewątpliwie podstawową przeszkodą na dro
dze do zamku - muzeum była kwestia nowej sie
dziby szkoły rolniczej. Zawsze uważałem, iż musi 
ona otrzymać budynek nadający się dla tego rodzaju 
instytucji, toteż dobrze się stało, że przekazano te



ren przy ul.Sandomierskiej (położony w sąsiedztwie 
zespołu zamkowego) na którym miał stanąć nowy 
gmach wzniesiony specjalnie dla popularnego „Rol
nika”. W 1988 roku jako Wojewódzki Konserwator 
Zabytków otrzymałem projekt tego budynku, któ
ry zaopiniowałem pozytywnie. Wiem też, że szkoła 
miała wtedy przyznane środki na budowę. Można 
więc było liczyć na to, że wkrótce stanie nowa sie
dziba tej instytucji. Niestety, ten ambitny plan spa
lił na panewce, bo najwyraźniej zabrakło chęci naj
bardziej zainteresowanych, a i przełom 1989 roku 
odsunął na dalszą przyszłość wiele różnych spraw 
życia społecznego w Polsce - nie tylko tę i nie tylko 
w Tarnobrzegu. Nie sprzyjał mu także wyraźny opór 
ze strony grona pedagogicznego „Rolnika”, które 
zamysły przeniesienia szkoły do innej siedziby od
czytywało jako początek likwidacji placówki (czego 
absolutnie nikt nigdy nie planował!). Tymczasem 
upływ kolejnych lat i brak jakichkolwiek poważ
niejszych remontów (trudno przecież za takowe 
uznać malowanie co jakiś czas lekcyjnych sal czy
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Sypialnia Hrabiego

lamperii na korytarzach !) sprawiał, że zamek 
zaczął w szybkim tempie tracić swój charakter i w 
miarę dobry wygląd, a coraz częściej widoczne były 
liczne ubytki oraz zwyczajne zużycie zamkowej ma
terii. Spektakularnym tego wyrazem były dwa oka
załe drzewa, jakie wyrosły w... połaci dachowej od 
strony północnej (!). W rezultacie wieloletniego nad
miernego użytkowania budowli oraz postępujących 
procesów destrukcyjnych, w 2006 roku zaczęła ob
suwać się zamkowa skarpa północno-zachodnia i 
pękać schody prowadzące na platformę przed ry
zalitem północnym. Był to poważny sygnał ostrze
gawczy, a zarazem ostatni moment, aby zapobiec 
zbliżającej się nieuchronnie katastrofie budowlanej.

Mimo iż nie wszyscy „dojrzeli” do podjęcia od
ważnych decyzji w kwestii remontu i przyszłości 
zamku, dzięki możliwości pozyskania pierwszych 
środków z funduszy unijnych, szybko przygotowali
śmy dokumentację techniczną i w maju 2007 roku 
rozpoczęliśmy podbijanie i konserwację fundamen
tów pod skrzydłami bocznymi zamku. Jednocześnie 
rozpoczęliśmy budowę fundamentów pod korpusem 
głównym, który - jak się okazało po przeprowadzo
nych badaniach - nigdy takowych nie posiadał. Już 
w trakcie prac budowlanych natknęliśmy się na nie
oczekiwany problem: braku odpowiedniego dojścia 
do piwnic z XV - XVII wieku mających stanowić 
pierwszą część przyszłej ekspozycji muzealnej. Gdy 
więc od strony północnej budowano konstrukcje żel
betowe mające zapobiec osuwaniu się skarpy i za
waleniu zamku, nowe fundamenty „zaopatrzono” w 
sklepienia, łącząc w ten sposób w jedną całość pod
ziemną kondygnację budowli i umożliwiając bezpro
blemową z nią komunikację. Warto dodać, że piwni
ce pochodzące z początku XXI wieku mieszczą szat
nie i toalety dla zwiedzających, a w przyszłości bę
dzie w nich funkcjonowała zamkowa kawiarenka.

Z końcem sierpnia 2008 roku zamkowe piw
nice udostępniono publiczności. Znalazła się tu eks
pozycja archeologiczna z najstarszymi zabytkami 
odkrytymi na terenie Tarnobrzega i ceramiką mie- 
chocińskąz XVII - XVIII wieku, znaleziskami z piw
nic zamkowych oraz wystawą makiet i dioram pre
zentujących historię dzikowskiego zespołu rezyden- 
cjonalnego od XV do XX wieku.

Niemal nazajutrz rozpoczęto remont zamko
wego dachu i poddasza. Było to możliwe dzięki po
zyskaniu pieniędzy na ten cel z Ministerstwa Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego. Roboty dachowe 
zostały ukończone w grudniu 2008 roku.
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Na kolejny etap remontu trzeba było czekać do 
lutego 2010 roku. Było to podyktowane jedynie możli
wościami pozyskania kolejnych środków z funduszy 
UE. Tym razem zakres robót był znacznie większy, 
bowiem obejmował wykonanie i montaż kamieniarki 
i stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzenie wtórnych 
ścian działowych na parterze i piętrze, wprowadzenie 
na kondygnacje nadziemne kompletu instalacji tech
nicznych, wykonanie tynków wewnętrznych i ze
wnętrznych, wykonanie podłóg i posadzek, konserwa
cję zabytkowego wyposażenia wnętrz.

Duży wachlarz robót, przy stosunkowo ograni
czonych środkach finansowych, pozwolił na wykona
nie wymienionego zakresu prac, ale tylko część po
mieszczeń zamkowych zostanie udostępniona zwie
dzającym po zakończeniu tego etapu rewaloryzacji. 
Będzie to ciąg historycznych pomieszczeń parteru ta
kich jak Kaplica, Biblioteka, Gabinet Antyczny (Hra
biego), Toaleta i Sypialnia Hrabiego, Pokój Biały, Po
kój Żółty, Poczekalnia i Sala Sejmowa. Większość z 
wymienionych wnętrz zostanie odtworzona do sta
nu historycznego (na tyle oczywiście, na ile jest to 
możliwe). Sala Sejmowa (przed pożarem mieszcząca 
się na piętrze i będąca galerią malarstwa, a w latach 
1911-1927 mieszcząca zbiory biblioteczne) będzie 

obecnie ekspozycją portretów przedstawicieli rodu 
Tarnowskich od XVI do XIX wieku. Natomiast Pokój 
Żółty mający do pożaru zamku charakter pokoju go
ścinnego, teraz będzie wnętrzem prezentującym po
stać i dzieło Michała Marczaka i jego następców, lu
dzi zasłużonych dla nauki i kultury narodowej.

Równolegle do prac remontowo-konserwator
skich pracownicy Muzeum przygotowywali scenariu
sze wyposażenia poszczególnych pomieszczeń, opra
cowywali kolorystykę ścian oraz projekty detali i róż
nych elementów zdobniczych. Nawiązano przy tym 
współpracę z kilkoma muzeami pozyskując meble, 
obrazy i inne obiekty pochodzące z dawnego wyposa
żenia zamku lub podobnych do tych, jakie niegdyś 
wypełniały i zdobiły dzikowskie komnaty. Wszystko 
to pozwoli na takie urządzenie zamkowych wnętrz, 
by z jednej strony były zbliżone do stanu historyczne
go znanego z dawnych opisów, inwentarzy i fotografii, 
lub też co najmniej przywracały klimat zamku jako 
rezydencji zasłużonego rodu arystokratycznego.

Choć tytułowa „droga do Dzikowa” okazała się 
niezwykle długa, trudna, wyboista i kręta, rewalo
ryzowany zamek stanie się niebawem nie tylko wi
zytówką Tarnobrzega i jedną z jego atrakcji, ale też 
ważnym punktem na kulturalnej mapie Polski.

ALEKSANDARA JANAS Polskie Piękne Madonny

MATKA BOŻA ŚNIEŻNA - BAZYLIKA SANTA 
MARIA MAGGIORE

Tb jeden z najbardziej rozpowszechnionych i naj
starszych wizerunków Matki Bożej. Wiąże się go z ob
jawieniem, jakie miało miejsce w 352 roku, kiedy to 
patrycjuszowi rzymskiemu Janowi objawiła się Matka 
Boża przynosząc wieść, iż niedługo zostanie ojcem dłu
go oczekiwanego potomka, za co ma ufundować kościół. 
Taki obraz Maryi miał zobaczyć również papież Libe- 
riusz, uprzedzony o zadaniu Jana.

Jest to najbardziej znany w ikonografii wize
runek Maryi. Ten przepiękny obraz Matki i Syna 
znajduje się w rzymskiej bazylice Santa Maria Mag- 
giore, jednej z najbardziej znanych na świecie i czte
rech najsłynniejszych w Rzymie, obok bazylik więk
szych: św. Piotra na Watykanie, św. Pawła za Mura
mi i św. Jana na Lateranie.

Skupiona, poważna twarz Maryi skierowana 
jest na patrzącego, oczy Jezusa wpatrzone w niebo, 

a prawa ręka lekko uniesiona w geście błogosławień
stwa. To około dwuletni Malec, podtrzymywany obu
rącz przez Matkę, bardziej pośrodku, niż w większo
ści znanych obrazów, z niewielką książką pod lewą 
ręką. Rysy obojga, jak w pisanych w prawosławiu 
ikon, z typowym laserunkiem, zaznaczającym owal 
twarzy, układ nosa, oczy.

Wzór ten przez wieki powielano, z tego też pnia 
wywodzi się nasza Czarna Madonna na Jasnej Górze. 
Nie znaczy to jednak, że nie dokonywała się przez wie
ki pewna modyfikacja postaci i twarzy, zmiana lysów, 
czy nadawanie jej swoistego wyrazu, a to uśmiechu, 
jak u Pani Pszowskiej, a to odsłoniętego ucha, jak w 
Kalwarii Pacławskiej, czy wyciągniętej ręki z różańcem 
jak u Matki Bożej u 00 Dominikanów w Krakowie. I 
różnie nazywano te obrazy dodając przydomek, a to Ró
żańcowej, Bolesnej, Miłosierdzia itd.
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Matka Boża Śnieżna - Bazylika Santa Maria Miaggiore

W Rzymie to Matka Boża Śnieżna, co przypisu
je się opadom śniegu, jakże rzadkim w tej części Eu
ropy, które pojawiły się po cudownych objawieniach 
Janowi i Liberiuszowi, 5 sierpnia, w miejscu, gdzie 
miała stanąć bazylika. Działo się to na wzgórzu Eskwi- 
lin, w miejscu gdzie stała rzymska świątynia Junony. 
Przy budowie kościoła wykorzystano kolumny tamtej 
budowli, co nadaje jej wyjątkowy, przepiękny charak
ter, jakże różny od większości chrześcijańskich świą
tyń, utrzymanych w stylach od romańskiego, poprzez 
gotyk, barok i klasycyzm, po współczesność.

Początkowo była to mała świątynia, ale już po za
kończeni soboru w Efezie w 431 roku i ogłoszeniu do
gmatu o Bożym Macierzyństwie Maryi, papież Sykstus
III polecił jej przebudowanie. Charakteru typowego 
kościoła budowla ta nabrała po dobudowaniu absydy i 
transeptu, co zlecił w końcu XIII wieku papież Mikołaj
IV Obecna fasada pochodzi z XVIII wieku i zaprojekto
wał ją Ferdynand Fugi, na zamówienie papieża Bene
dykta XIV. Charakteryzuje się portykiem z pięcioma 
wejściami, oddzielonymi ozdobnymi kolumnami i log
gią o trzech lukach, w centralnym miejscu której znaj
duje się medalion z wizerunkiem Chiystusa. Całość 

wyłożona jest piętnastowieczną mozaiką przedstawia
jąca historię objawień Matki Bożej z opadami śniegu. 
Do elewacji, po obu stronach przylegają jednakowe fa
sady pałaców kapituły, zaś z tyłu, po prawej nad bryłą 
bazyliki pnie się w górę, najwyższa w Rzymie, gotycka 
dzwonnica z 1377, o wysokości 75 m.

Wnętrze bazyliki podzielone jest na trzy nawy, 
które wyznaczają podwójne rzędy kolumn jońskich 
z dawnej świątyni Junony i ma długość 86 metrów. 
Powyżej kolumn znajduje się 36 mozaik przedsta
wiających sceny ze Starego Testamentu, datowanych 
na V wiek. Posadzka z porfiru i marmuru pochodzi 
z XII wieku i jest dziełem kamieniarzy Cosmatich. 
Renesansowy kasetonowy sufit, według projektu 
Giuliano da Sangallo, ozdobiony został złotem przy
wiezionym przez Krzysztofa Kolumba.

Wzdłuż ścian nawy głównej, powyżej kolumn, znaj
dują się mozaiki z V wieku, przedstawiające sceny z 
Starego Ibstamentu. Łuk tęczowy też zdobią pasy mo
zaiki ukazujące sceny z Nowego Ibstamentu: Zwiasto- 
wanie, Ofiarowanie w Świątyni, Pokłon Trzech Mędr
ców, Rzeź Niewiniątek. Pośrodku łuku zasiada na na 
tronie Bóg-Ojciec, mający po bokach świętych Piotra i 
Pawła oraz symbole ewangelistów.

Wizerunek Matki Bożej Szczyrzyckiej



Po stronie prawej, u podstawy łuku mozaika z 
betlejemską szopą, do której zmierzająpasterze; po stro
nie lewej - widok Jerozolimy. W apsydzie znajduje się 
scena Koronacji Matki Bożej, według projektu Jacopo 
Torrittiego. W ołtarzu głównym, osłoniętym baldachi
mem, przechowywane są relikwie żłóbka Jezusa.

Do bocznej nawy, po prawej stronie, przylega bap- 
tysterium z XIX wiecznym wnętrzem. Tędy to można 
przejść do zakrystii, której ściany i sklepienie również 
pokrywają freski, wśród nich znajduje się obraz przed
stawiający... zamek w Malborku.

Na wysokości ołtarza głównego znajdują się dwie 
kaplice. Kaplica po stronie prawej to kaplica Sykstu
sa V, nazywana też Sykstyńską którą zbudowano pod 
koniec XVI wieku według projektu Domenico Fontany, 
na planie krzyża greckiego z kopułą nad centralną czę
ścią. Znajdują się w niej nagrobki Piusa V i Sykstusa V 
ozdobione płaskorzeźbami przedstawiającymi ważniej
sze wydarzenia z czasów jego pontyfikatu. Wśród nich 
scena obrazująca pojednanie pomiędzy naszym królem 
Zygmuntem III Wazą a arcyksięciem Maksymilianem, 
do którego przyczynił się legat papieski, kardynał Hi
polit Aldobrandini, późniejszy Klemens VIII. Osoby bio-

Obraz Matki Bożej Leżajskiej

rące udział w tej scenie nie wykazują podobieństwa do 
postad historycznych za wyjątkiem legata papieskie
go, sama sceneria też jest fantazyjna bowiem rzeźbiarz 
akcję umiejscowił w Rzymie -widoczna jest w tle bazy
lika św. Jana na Lateranie.

Kaplica po lewej stronie, zaprojektował Flami- 
nio Ponzio i ukończona została w 1613 roku. Nazywa
na jest Pawiową od pontyfikatu Pawła V, albo Bor- 
ghese (od rodowego nazwiska papieża) i znajdują się 
w niej nagrobki Pawła V i Klemensa VIII. Polskim 
śladem jest fresk przedstawiający świętą Kingę wśród 
dwóch innych niewiast, namalowany nad nagrobkiem 
Klemensa VIII. W 1614 roku papież Paweł V polecił 
ustawić przed bazyliką wysoką antyczną kolumnę po
chodzącą z bazyliki Maksencjusza i umieścić na niej 
figurę Matki Bożej.

W polskich kościołach spotykamy wiele wizerun
ków Maryi z Dzieciątkiem, będących mniej lub bardziej 
wiernymi naśladownictwami rzymskiego obrazu, któ
re słyną cudami, doczekały się pięknych sukienek, ko
ron i uwielbienia wiernych. O niektórych pisałam w 
cyklu Piękne Polskie Madonny o innych wspomniałam 
powyżej. Dziś pragnę przybliżyć Patronki dwóch sank
tuariów, w typie Matki Bożej Śnieżnej.

Matka Boża Szczyrzycka- jest to obraz olej
ny nieznanego artysty, otaczany czcią w Sanktu
arium Matki Bożej Pokoju i Dobroci, znajdującym 
się w kościele Najświętszej Maryi Panny Wniebo
wziętej i św. Stanisława na terenie opactwa cyster
sów w Szczyrzycu. Kult tego wizerunku zapoczątko
wali Cystersi, znani z tego, że szczególną czcią ota
czali osobę Matki Bożej. Pochodzenie obrazu jest nie
znane. Analizy historyczne i artystyczne pozwalają 
wnioskować, że namalowany zastał w XVI wieku, 
przez malarza, który, co już wiemy, pozostawał pod 
wyraźnym wpływem malarstwa włoskiego. Mimo z
swego niewątpliwego podobieństwa do Śnieżnej Pani 
i pięknych rysów, jest to już inna twarz, delikatniej
sza, bardziej nowożytna. Nałożone sukienki przesła
niają większą część obrazu, trudno więc resztę po
równać, ale prawa ręka Maryi skierowana ku jest 
ku górze, dotyka piersi, na wysokości kolan Synka.

Niestety, większość zapisów z kronik klasztor
nych, w których m.in. umieszczano relacje z cudów, 
dokonanych przez Matkę Bożą Szczyrzycką została 
skradziona w 1795 przez Austriaków i zapisków tych 
nigdy nie odnaleziono. Najstarszy dokument traktu
jący o cudach Madonny Szczyrzyckiej, pochodzi do
piero z 1740 roku. W 1705 roku kościół został ogra
biony przez Szwedów, którzy ukradli wówczas wszyst
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kie sukienki Matki Bożej, oraz bardzo liczne kosztow
ności, ofiarowane jako dary wotywne. Kolejnej gra
bieży dokonali Austriacy w 1795 r. Jednak oba te na
jazdy nie pozbawiły obrazu najstarszych koron, nało
żonych w początkach kultu. Obecne, nowe sukienki 
okrywające obraz ufundował kardynał Adam Stefan 
Sapieha, kiedy był jeszcze arcybiskupem. W 750 rocz
nicę istnienia opactwa cystersów w Szczyrzycu, 19 
sierpnia 1984 roku obraz otrzymał złote papieskie 
korony, ufundowane przez opata Huberta Kostrzań- 
skiego, które, poświęcone w 1983 przez papieża Jana 
Pawła II nałożył prymas Józef Glemp.

Obraz Matki Bożej Leżajskiej nazywanej - Po
cieszenia, powstał przed 1590 rokiem i namalował je 
ksiądz Erazm. Znany dziś jedynie z imienia twórca tego 
dzieła pochodził z Leżajska i przez pewien czas był wój
tem; następnie wstąpił do Zakonu Kanoników Regu
larnych zwanych popularnie Bożogrobcami i został ka
płanem. Był autorem wielu innych obrazów religijnych.

Ibn łaskami słynący Wizerunek, reprezentuje póź- 
nogotyckie malarstwo małopolskie i powtarza -w 
sposób uproszczony typ Hodigitrii obrazu Matki Bożej 
Śnieżnej. Pod względem stylistycznym reprezentuje on 
malarstwo krakowskie przełomu XV i XVI w. Pierwot
nie był umieszczony w drewnianym, wzniesionym na 
miejscu objawień kościele, skąd w XVII w. przeniesio
no go do nowego i zawieszono w ołtarzu specjalnie wy
budowanej dla obrazu kaplicy. W XVII wieku dwukrot
nie go...przemalowywano, rzetelnej konserwacji docze

kał się dopiero w 1959 roku. Jest to znów inna twarz 
Madonny, choć - również piękna. Oczy spoglądają bar
dziej w bok a usta spowija lekki, serdeczny uśmiech, 
(widoczny szczególnie na reprodukcjach), co ociepla ten 
nieco surowy, poważny wizerunek Matki Bożej z rzym
skiej bazyliki.

Leżajski obraz Maryi od początku swego istnie
nia cieszył się wielkim kultem wśród wiernych i jako, 
że zasłynął łaskami, został oficjalnie uznany przez 
władze kościelne za cudowny. W 1752 r., staraniem 
hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego i 
władz zakonnych, został wyróżniony koronami pa
pieża Benedykta XIV. Obecne korony, poświęcone 
przez papieża Jana Pawła II, założone zostały w 1984 
r. przez prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. 
Obraz okrywa sukienka i bogato zdobione ramy z 
1752 r. fundacji Marii z Sanguszków Potockiej. Na 
jego zasłonie przedstawiona została scena widzenia 
Tomasza Michałka, pędzla Stanisława Stroińskiego 
z połowy XVIII w. i metalowa kurtyna dekorowana 
emblematem Maryjnym, herbem papieskim Jana 
Pawła II oraz godłem Polski, wykonana w 1983 roku. 
W ostatnim czasie, z pomocą środków unijnych, 
sanktuarium i cały zespół klasztorny zostały odno
wione a Matka Boża otrzymała nową prześliczną 
suknię. Wnętrze kościoła i kaplicy zachwycają prze
piękną sztukaterią, złoconymi elementami wystro
ju i barwnymi freskami przedstawiającymi sceny z 
Nowego Testamentu.

WOJCIECH RAWSKI

WSPOMNIENIA
część III

W tym samym czasie znalazłem w miesięcz
niku „Pokłosie Salezjańskie” artykuł pt. „Radość 
życia”, w którym opisywano życie pewnego chłopca 
włoskiego nazwiskiem Frassati. Załączona do ar
tykułu fotografia przedstawiała pięknego, 12-to let
niego chłopca. Zaraz też sprowadziłem książkę trak
tującą o jego życiu. Po przeczytaniu jej pokochałem 
Frassatiego, jak kogoś bardzo bliskiego i postano
wiłem jego imieniem nazwać pierwszego syna, jaki 
mi się kiedyś urodzi. Ta wrażliwość na piękno, od
czuwaną od dzieciństwa, zachowałem do końca życia.

Później, w obozie jenieckim w Murnau, często 
symfoniczna orkiestra obozowa dawała koncerty. 

Pewnego razu grano czardasza z „Ducha wojewody”. 
Jest to utwór muzyczny zaczynający się w tempie 
powolnym, przechodzącym stopniowo w co raz szyb
szy, aż do tempa zawrotnego. Słuchając tego utworu 
po raz pierwszy w życiu tak byłem zachwycony i po
rwany muzyką i jej tempem, że o mało nie wysko
czyłem ze skóry. I dzisiaj staram się również nie 
ominąć nadarzającej się okazji, by nie nasycić się 
spotykanym w życiu pięknem,

Ze wszystkich zaś rzeczy pięknych na świecie, 
najpiękniejszym chyba jest uśmiech dziecka, obja
wiający się najbardziej w jego nieskazitelnie czystych 
i promieniejących oczach. W oczach nawet zwierząt
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a tym bardziej ludzkich, odbija się świat wewnętrz
ny, odbija się dusza ludzka. Oczy ludzi dorosłych, 
szczególnie starszych, są najczęściej zmęczone, przy
gaszone, smutne, zwiędłe i pożółkłe. Dziecka zaś są 
czyste, jasne, radosne, świeże i promieniejące. Gdy 
je jeszcze rozjaśni uśmiech - są wspaniałe, zachwy
cające, porywające i urzekające.

Gdy pierwszy raz urządzaliśmy z żoną drzew
ko na Boże Narodzenie swemu najstarszemu, dwu
letniemu wówczas synkowi i ozdobione świecideł
kami, oświetlone świeczkami pokazaliśmy dziec
ku - uklękło urzeczone i zachwycone i wpatrywa
ło się w te cuda. My zaś z żona byliśmy niemniej 
zachwyceni i urzeczeni radością dziecka. Żałowa
liśmy tylko, że nie mogliśmy utrwalić na kliszy 
tej wspaniałej i radosnej chwili.

Piękno, odczuwanie go, odgrywa w życiu ludz
kim ogromną rolę, z której najczęściej nie zdajemy 
sobie sprawy i której nie doceniamy. Dla mnie od
czuwanie piękna jest czymś w rodzaju kąpieli du
chowej zmywającej i oczyszczającej duszę z wszel
kich brudów wewnętrznych, jeżeli tak nazwać moż
na smutek, przygnębienie i zniechęcenie. Człowiek 
wówczas napełnia się jakaś radością wewnętrzną 
czuje się tak, jakby zaświeciło jakieś słonce we
wnętrzne i rozjaśniło wszystko.

Dom już zbudowałem, więc trzeba było ogląd
nąć się za towarzyszką życia. Poszukiwań tych do
tychczas nie prowadziłem, na zabawy nie chodzi
łem, bo nie miałem ani chęci tracić ciężko zapra
cowanych pieniędzy, ani czasu. Zakładałem, że 
trzeba mi ożenić się z wiejską dziewczyną bo po
trzebowałem gospodyni i pomocy w pracy.

Niestety! Tam, gdzie mnie ciągnęło, ojcowie 
dziewczyny nie chcieli. Gdzie mnie chętnie widzia
no - mnie odpychało. Próbowałem szczęścia w kil
ku rodzinach chłopskich, ale zawsze dostawałem 
kosza. Tak mnie to zniechęciło, że - wbrew założe
niu - ożeniłem się ze swoją koleżanką szkolną 
którą przypadkowo spotkałem w tym okresie w 
Tarnobrzegu. Niedawno ukończyła wyższe studia 
nauczycielskie i otrzymała chwilowe zajęcie w 
Szkole Powszechnej w Tarnobrzegu.

Ślub odbył się w dniu 24 czerwca 1933r.,a w 
tydzień później zamieszkaliśmy w glinianym domu, 
którego połowę w międzyczasie wykończyłem. Nie
stety, z powodu wyjścia za mąż, żona straciła od 
wakacji posadę w szkolnictwie, co przeżyła bardzo 
ciężko. Pracę tę otrzymała dopiero po 5-ciu latach, 
od jesieni 1938.r. i to w województwie kieleckim, za 

Wisłą w Sulisławicach odległych od domu o 25 km. 
Zostałem sam w domu z trojgiem dzieci, które się w 
międzyczasie urodziły. Najstarszy syn Jerzy ,córka 
Elżbieta i najmłodszy syn Adam.

Z dochodów z pasieki i szkółki drzewek owoco
wych czerpałem na wydatki domowe, spłatę zadłu
żenia na budowę domu, na dalsze jego wy kończenie 
oraz na budowę stajenki i stodółki. Gospodarstwo 
pasieczne rozbudowałem do 60 pni, z których 20 
umieściłem w pobliskiej wsi Machowie.

Oprócz pracy na własnym gospodarstwie zajmo
wałem się również w tym okresie pracą społeczną a 
to w powiatowej organizacji pszczelarskiej, w Powia
towym Towarzystwie Rolniczym i w Kółku Rolniczym 
w Miechocinie, gdzie zorganizowałem sklep kółko
wy i byłem do wybuchu wojny jego kierownikiem. 
Prócz tego pisywałem artykuły do „Bartnika Postę
powego” na tematy pszczelarskie oraz corocznie bra
łem udział w walnych zebraniach organizacji pszcze
larskich we Lwowie, jako przedstawiciel powiatowej 
organizacji pszczelarskiej w Tarnobrzegu.

W 1937 roku, pod presją żony, podjąłem się 
pracy na stanowisku powiatowego instruktora stra
ży pożarnych w Tarnobrzegu, odbywszy tygodnio
wy kurs strażacki we Lwowie. Na tym stanowisku 
pracowałem do listopada 1937 roku. Do rezygnacji 
z tej pracy zmusiły mnie stosunki panujące w tym 
czasie w organizacjach strażackich w powiecie, a 
przede wszystkim bałagan, nadużycia, pijaństwo i 
zupełny brak bezinteresowności u członków tych or
ganizacji. Skorzystałem z okazji i kiedy wytypowa
no mnie na kilkumiesięczny kurs instruktorski w 
Łodzi, odmówiłem ówczesnemu staroście powiato
wemu Lenowi tego wyjazdu, z równoczesnym wy
powiedzeniem pracy. Starosta był na mnie wście
kły, ale też natychmiast mnie zwolnił.

Gdy dzisiaj oceniam ten okres swego życia, 
to muszę stwierdzić, że był to okres pewnego za
hamowania w rozwoju intelektualnym. W tym cza
sie nabrałem wprawdzie dużej praktyki w pracy 
zawodowej. Straciłem jednak wiele z tego, co wy
niosłem ze szkół na skutek zapomnienia, a nie 
nabyłem dalszej wiedzy teoretycznej, bo i książek 
w tym czasie niewiele czytałem - poza prasą co
dzienną i zawodową. Jednym słowem - schłopia- 
łem. I nie wiem, jak potoczyłyby się dalsze moje 
losy, gdyby nie wojna i niewola niemiecka.

Rok 1939 był dla mnie od samego początku nie
zwykle ciężki. Już w kwietniu zostałem powołany 
na kilku tygodniowe ćwiczenia wojskowe. Dzieci i 
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całe gospodarstwo pozostało na łasce Boskiej i go
sposi - starszej kobiety, bo żona pracowała za Wisłą 
i mogła tylko w niedzielę wpaść do domu. Po raz dru
gi w tym roku powołano mnie w ramach mobilizacji 
na ćwiczenia przez cały lipiec do połowy sierpnia, a 
31, z powodu mobilizacji znowu stawiłem się w ba
talionie na Montelupich w Krakowie.

Byłem świadkiem bombardowania Krakowa 
1 września i następnych. 3 września wyjechałem 
w grupie kilkunastu ludzi, stanowiących dowódz
two 53 grupy wojsk kolejowych do sztabu armii 
północnej gen. Przędzymirskiego.

Już w drodze do miejsca postoju sztabu ar
mii spotkałem się z pierwszymi okropnościami 
wojny. Pociąg nasz był kilkakrotnie bombardowa
ny i ostrzeliwany przez lotnictwo niemieckie. W 
Zagnańsku zobaczyłem na stacji 28 trupów męż
czyzn, kobiet i dzieci ze zbombardowanego przez 
Niemców pociągu, który wiózł cywilną ludność 
ewakuowaną z Rybnika.

6 września dotarliśmy nareszcie do sztabu ar
mii w Jabłonnej za Warszawą. Po kilku dniach, ra
zem ze sztabem armii, ewakuowaliśmy się nocą przez 
zaciemnioną wyludnioną i palącą się Warszawę do 
Rembertowa. Wstrząsający i przygnębiający był to 
widok. W dzień widać było z Rembertowa czarne 
dymy, w nocy łuny pożarów. Po kilku dniach sztab 
armii wycofał się grupami w kierunku południowo - 
wschodnim na miasteczko Stoczek. Ewakuaga odby
wała się tylko nocą bo w dzień trzeba było się kryć po 
lasach i zaroślach przed bombardowaniem z powie
trza. Z tego powodu, na głównych szlakach ewaku
acji panował taki ruch i tłok, że trudno opisać, jakie 
zdarzały się dantejskie sceny na wiejskich odcinkach 
drogi. Spowodowało to pogubienie się nawet tak ma
łego oddziału, jaki stanowiła grupa wojsk kolejowych 
przy sztabie armii, tym bardziej, że ewakuowaliśmy 
się trzema pojazdami: furmanką jednokonną samo
chodem ciężarowym i osobowym.

W rezultacie codziennych zmian miejsca po
stoju, oraz wysłania mnie przez przełożonego z roz
kazem nawiązania łączności z szefem kolejnictwa 
przy sztabie armii, odłączyłem się od reszty gru
py i przez kilka dni pozostawałem przy szefie ko
lejnictwa, nie chcąc się zgubić w terenie.

W taki to sposób, gdzieś około 16 września zna
lazłem się razem z częścią sztabu armii za Bugiem 
w Lubomlu. Ponieważ szef kolejnictwa niechętnie 
mnie widział przy sobie i polecił mi szukać swego 
oddziału - poszedłem na wschód przez Kowel. W 

dniu 18 września, w odległości kilkudziesięciu ki
lometrów za Kowlem, dowiedziałem się o wkrocze
niu wojsk sowieckich na nasze terytorium i o cał
kowitej naszej przegranej. Wobec tego zawróciłem 
i pieszo wróciłem do Lubomia. Tu, pod wieczór, do
stałem się do niewoli niemieckiej. Ponieważ wcze
śniej zdjąłem gwiazdki podporucznika, przydzielo
ny zostałem do żołnierzy. Oficerów Niemcy brali 
osobno i zaraz autami wywozili. Żołnierzy puścili 
wolno i kazali iść do domu, bo wojna się skończyła. 
Wracałem pieszo najkrótszą drogą. Przed Krasnym- 
stawem dostałem się po raz drugi do niewoli. Pod 
wieczór, z całą grupą jeńców pod konwojem, dosze
dłem do Turobina, gdzie na tamtejszym folwarku 
był urządzony przejściowy obóz jeńców. Przez całą 
noc nie zmrużyłem oka, tylko myślałem, jak się stąd 
wydostać, ponieważ przesłałem żonie wiadomość 
spod Kowla, przez znajomego listonosza, że najbliż
szej niedzieli będę w domu.

Rano zobaczyłem, jak Niemcy wywoływali 
wszystkich pocztowców i dawszy przepustkę — zwol
nili. Tb samo uczynili z kolejarzami. Gdy przyszła kolej 
na policje państwową i gdy zobaczyłem, że wychodzą 
nie tylko granatowi, ale i żołnierze w mundurach 
wojskowych, przyszła mi szczęśliwa myśl — idź! Wy
szedłem i przyłączyłem się do tej grupy. W ten sposób 
wydostałem się po raz drugi z niewoli i rzeczywiście 
w niedziele wieczorem dotarłem do swoich.

Do domu podchodziłem okrężnymi drogami i 
polami, jak złodziej. Gdy wszedłem do mieszkania i 
przywitałem się z dziećmi, zobaczyłem przez okno 
przejeżdżających drogą Niemców, wówczas ogarnął 
mnie tak wielki żal i ból, że rozpłakałem się, jak 
dziecko. W domu przebyłem 6 tygodni, odżywiłem 
się trochę, bo na wojnie straciłem 9 kg i zaopatrzy
łem na zimę pszczoły. Niestety, 11 listopada przyje
chało gestapo i wywiozło mnie do Rzeszowa z kilku
nastoma innymi oficerami i podchorążymi. Po dwóch 
dniach przewieziono nas do Krakowa, a po tygodniu 
do oflagu VII A w Mrnau, w południowej Bawarii, 
gdzie przebywałem prawie przez 6 lat.

W obozie zastałem już kilka tysięcy polskich ofi
cerów z Armii zachodniej i północnej. Obóz składał się 
z trzech budynków głównych, piętrowych, 100 metro
wych długich i 6 garaży. Wszystkie były już zajęte, 
nawet sutereny i strychy w budynkach głównych.

W obozie panował głód, przemoc i ciasnota. 
Dzień schodził jeszcze jakoś. Najgorsze z początku były 
długie jesienne i zimowe wieczory. Żeby nie ulec chan
drze, śpiewaliśmy przez cały wieczór i opowiadali róż-
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ne historyjki z życia przez cały wieczór aż do godziny 
10-tej kiedy kładliśmy się spać i gasiło się światło. Po 
kilku miesiącach chandra, to jest tęsknota za bliski
mi i wolnością chwytała zwykle raz na tydzień. Po 
dwóch lata - raz na miesiąc a pod koniec niewoli - 
zwykle na Święta Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy.

Najgorsze było to, że nie wiedzieliśmy, jak dłu
go przyjdzie nam czekać końca niewoli i jaki będzie 
ten koniec. Pierwsze lata niewoli przynosiły nam 
stale zawody, gdyż Niemcy, zamiast ponosić klęski - 
zwyciężali i podbijali państwa jedno po drugim. Nie
mniej jednak pokonanie Francji w roku 1940 wcią
gu 2-ch tygodni zrehabilitowało nas we własnych 
oczach, gdyż myśmy nawet nie zdążyli się zmobili
zować, gdy Francja miała ponad pół roku na to, a 
prócz tego pomoc ze strony Anglii.

Początkowo życie w obozie nie było zorganizo
wane. Ludzie leżeli po całych dniach w łóżku wycień
czeni głodem. Dopiero z wiosnąl940 roku, gdy poczę
ły przychodzić paczki żywnościowe, ustąpiła apatia i 
zaczęło się na dobre organizować życie w obozie.

Najwcześniej bo jeszcze jesienią 1939.r. zorga
nizowali się nauczyciele rozpoczynając prace kursa
mi dokształcającymi. Gdy przybyłem do obozu w dniu 
24 listopada, istniał już chór obozowy pod batutą ka
pitana Kanasia, do którego zaraz się zapisałem i na
leżałem aż do końca niewoli. Również już zimą 1939/ 
40 roku były prowadzone przez fachowców wykłady - 
więcej dla zabicia czasu i rozrywki, jak nauki.

W ciągu 6 lat niewoli uczęszczałem na wszela
kie kursy, jakie były prowadzone, a mianowicie: z 
astronomii, fizyki jądrowej i teorii względności Ein
steina przez dr Włodzimierza Zona, kursy ekono
miczne, obejmujące całość wykładów na akademii 
handlowej, kursy buchalterii, budownictwa, zielar
stwa, pszczelarstwa, ogrodnictwa, statystyki i socjo
logii w ramach Koła Socjologii Wsi, psychologii, filo
zofii i wiele innych, wysłuchanych, ciekawych i ak
tualnych wykładów, referatów lub odczytów.

Nabyłem tam obszernej wiedzy, zdobyłem 
przyjaciół i przemyślałem wiele zagadnień oraz 
wyrobiłem sobie wiele własnych poglądów na, roż
ne sprawy i zagadnienia. A co najważniejsze - za
cząłem samodzielnie myśleć i pracować naukowo.z
Zaczęło się to w drugi dzień Świąt Bożego Naro
dzenia 1939 kiedy rozpocząłem planowanie dużej 
pasieki. Postanowiłem studiować pszczelarstwo. 
A że o powodzeniu pszczelarstwa decyduje poży
tek pszczeli, wiec temu zagadnieniu poświęciłem 
najwięcej czasu. Przez trzy lata gromadziłem sys

tematycznie wiadomości o roślinach użytkowych 
z literatury polskiej i niemieckiej. Na podstawie 
zebranego materiału, usystematyzowanego w kar
totekach, opracowałem w niewoli: Rośliny miodo- 
dajne uprawne i Rośliny miododajne dzikie, które 
to prace, po powrocie do kraju, zostały wydane w 
skrypcie przez wydawnictwo EX Libris.

W kole Socjologii Wsi też brałem czynny 
udział; byłem przez jedną kadencję sekretarzem w 
zarządzie koła, brałem udział w dyskusjach, opra
cowałem i wygłosiłem na zebraniu referat pt: Par
celacja a dochód społeczny, który po powrocie do 
kraju również opublikowałem. Uczestniczyłem też 
czynnie w życiu religijnym obozu, co pozwoliło mi 
przetrwać okres niewoli we względnie dobrym sa
mopoczuciu, a nawet - czego nie mogłem się spo
dziewać — przeżyć tam chwile tak szczęśliwe, że 
normalne życie i szczęście ludzkie jest niczym w 
porównaniu z tym przeżyciem.

Na jakiś czas przed tym stanem psychicznym 
przeżyłem olśnienie w związku ze studiowaniem 
psychologii. Było to niezwykle jasne zrozumienie 
prawdy, że wszystko, co wiemy o świecie zewnętrz
nym, dochodzi do naszej świadomości przez zmy
sły, za pomocą których kontaktujemy się z tym świa
tem. Zatem, przez odpowiednie wpływanie z ze
wnątrz na nasze zmysły, można tak lub inaczej 
kształtować psychikę człowieka. Olśnienie to było 
początkiem skrystalizowania się moich poglądów 
filozoficznych i psychologicznych, które po powro
cie do kraju opracowałem w tytułach: Teoria prze- 
ciwstawności oraz Mechanizm psychiki człowieka.

W obozie przeczytałem wiele książek beletry
stycznych i naukowych. Jedną z tych, które mi naj
więcej przyniosły korzyści, była praca Rudniańskie- 
go pt. Technologia pracy umysłowej. Przeczytałem 
ją jednym tchem z ogromnym zainteresowaniem, 
robiąc przy tym obszerne streszczenie. Wiadomo
ści, zaczerpnięte z tej książki przydały mi się bar
dzo przy gromadzeniu i systematyzowaniu mate
riału do prac pisarskich podejmowanych po powro
cie do kraju. Silne wrażenie wywarła na mnie rów
nież książka Człowiek istota nieznana Carrela.

Tak wiec nie zmarnowałem tych prawie 6-ciu 
lat pobytu w niewoli. Z chłopskiego inteligenta 
wiejskiego stałem się intelektualistą, z zasobem 
dużej wiedzy oraz wielkim ładunkiem energii, do
brej woli i chęci do pracy nad odbudową zniszczo
nego wojną i okupacją kraju. Do domu wróciłem 
1 września 1945 roku.
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Pokój Biały
Poczekalnia

Na okładce str. 1. Wieża zamku w Dzikowie 
str. 4. Sala Wielka, korytarz parteru
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