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Drodzy Czytelnicy!

Jest nam niezmiernie miło, że możemy oddać do Waszych rąk kolejny, a zarazem jubileuszowy, 
bo pięćdziesiąty numer naszego kwartalnika, jedynego pisma społeczno-kulturalnego, jakim może się 
poszczycić Tarnobrzeg. Poszczycić - to chyba właściwe słowo, choć raczej trudno się spodziewać, by 
było tu nadużywane...

DZIKOVIĘpowołało do życia Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega w roku 1998. Nikt nie wiedział, 
czy ma to sens, czy jest taka potrzeba, jak nowe pismo zostanie przyjęte, czy wystarczy sił, samozaparcia, 
wreszcie pieniędzy do stałego wyda wania kwartalnika. Wiedzieliśmy, że jeśli zdecydujemy się na wyda
wanie periodyku, będziemy zobowiązani do jego regularnego ukazywania się, że DZIKOVIA musi być 
zdecydowanie apolityczna, że nie może imponować szatą graficzną (bo to niestety kosztuje), ale może i 
powinna być ciekawa i mądra w treści, pisana jeśli nie pięknym, to przynajmniej dobrym, klarownym 
językiem, że wreszcie wszystkie zamieszczane materiały powinny być w jakimś sensie uniwersalne, nie 
poddające się działaniu upływającego czasu. Jeśłi nawet opisujemy tu bieżące wydarzenia, to przybiera 
to charakter kronikarski, dokumentalny, by ktoś kiedyś, po łatach, mógł dowiedzieć się o najciekawszych 
faktach, jakie miały miejsce na tym skrawku Polski w końcu XX i XXI wieku.

Tworzenie pisma i jego kolejnych numerów nie jest rzeczą łatwą. Przede wszystkim dlatego, że 
żyjemy w czasach zdecydowanie zanikającej kultury pisania. Nasze życie zdominowała „kultura ob
razkowa”, a codzienne pisanie ograniczyło do wysyłania skrótowych sms-ów, które z natury rzeczy „zmu
szają” do jeszcze większego skracania słów i wyrażeń, co w połączeniu z atakującą wszędzie angielsz

czyzną powoduje eliminowanie pięknego języka ojczystego.
Na przestrzeni tych piętnastu lat odnotowaliśmy przeszło roczną przerwę w wydawaniu 

DZIKO VII. Był to trudny czas dla TPT z uwagi na nieuczciwość jego kontrahenta. Na. szczęście, marny 
to już dawno poza sobą i wierzymy, że już się więcej nie powtórzy.

Pięćdziesiąt numerów DZIKOWI to 1.400 stron druku, to wiele artykułów, wspomnień, relacji, 
opisów, wierszy i... żadnych reklam ! Pod tym względem nasz kwartalnik należy do rzadkości. 
DZIKOWA trafia do wielu czytelników w Tarnobrzegu i poza nim, do większości bibliotek naukowych 
w naszym kraju, trafiła też do Watykanu i Biblioteki Kongresu USA w Waszyngtonie. Na jej temat 
powstało kilka prac łicencjackich i magisterskich; przez prasoznawców z Uniwersytetu M. Kopernika 
w Toruniu została uznana za jedno z najciekawszych tego typu pism w naszym kraju.

Nie stanowi to oczywiście powodu do nadmiernej dumy - zasięg „oddziaływania” (jeśłi można 
tu użyć tego słowa) naszego pisma jest znikomy. Ale zgodnie z maksymą „nie mieć, ale być” wy doje

my ten kwartalnik, by działać zgodnie z literą statutu Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega - na rzecz 
miasta i jego mieszkańców.

W tym nowym pięćdziesiątym, numerze przypominamy o innym jubileuszu - 490-leciu obecno

ści rodu Tarnowskich w Dzikowie, który w roku 1522 wszedł w posiadanie dworu, jaki potem, w 
ciągu następnych stuleci rozbudowywano do obecnego kształtu, znanego nam dzisiaj zamku. Co wspól

nego miał z nim Rafael Santi! Z zamkowych reminiscencji polecamy relację z wieczoru ze znanym 
aktorem Jerzym Zelnikiem, który niezwykle zajmująco czytał fragmenty mickiewiczowskiego „Pana 
Tadeusza”. Przybliżamy też postać hrabiny Zofii z Potockich Tarnowskiej, zachęcamy do obejrzenia 
nowej wystawy „ W czasach Jana Słomki”. Przed nami wakacje - być może ktoś z naszych Czytelni

ków wybierze się do Rumunii, interesującego kraju o ciekawych zabytkach i niebanalnej historii.

Przyjemnej lektury!
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ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

PRAWIE PÓŁ TYSIĄCA LAT...

Tak zwane „okrągłe” rocznice są zazwyczaj wy
godnym pretekstem do przypominania różnych wy
darzeń czy ludzi. Rada Miasta Tarnobrzega uznała 
rok bieżący rokiem Jana Słomki, bowiem przypadają 
w nim aż trzy „okrągłe” rocznice: urodzin i śmierci 
dzikowskiego wójta oraz stulecie pierwszego wyda
nia jego „Pamiętników włościanina”. Z racji Roku 
J. Słomki odbędzie się wiele ciekawych imprez i 
wydarzeń. Dziś warto przypomnieć jeszcze jedną, 
trochę niedostrzeganą w Tarnobrzegu, rocznicę.

490 lat temu, w roku 1522 Tarnowscy z Wie- 
lowsi kupili od Ossolińskich wieś Dzików wraz z 
przynależną do niej fortalicją. Tym samym powięk
szyli klucz swoich tutejszych dóbr, w których posia
danie weszli drogą kohgacji małżeńskich w roku 
1343. Nikt wtedy nie przypuszczał, że to właśnie 
Dzików stanie się po kilkuset latach główną sie
dzibą rodu, że w XIX wieku zasłynie niemal tak, 
jak niegdyś jego kolebka - Tarnów, że w oparciu o 
„Tarnodwór” (jak nazywano wtedy fortalicjum dzi
kowskie) Leliwici poczną budować „Nowy Tarnów” 
czyli Tarnobrzeg...

Pierwszym panem na Dzikowie wywodzącym 
się z Leliwitów był Jan Spytek Tarnowski, człowiek 
rzutki i energiczny. Jako podskarbi koronny wypro
wadził królewski skarb z chronicznych niedoborów, 
przez co zyskał sympatię i uznanie króla Zygmunta

Makieta dworu wieżowego w Dzikowie

Starego. Nie można się zatem dziwić, że w roku 
1537 król przyjął zaproszenie Spytka i wraz z ro
dziną i dworem przebywał u niego w Wielowsi 
„przez szesnaście niedziel”.

Za czasów owego Spytka w Dzikowie od stu lat 
stał dwór wieżowy. Murowany z cegły, podpiwniczo
ny, piętrowy budynek posiadał po dwie komnatki na 
każdej kondygnacji i potężną wieżę zbudowaną na 
planie kwadratu przylegającą do południowej ściany 
dworu. Całość chronił zapewne wał ziemny umocnio
ny może drewnianą palisadą. W dwóch komnatkach 
parteru były umieszczone skarbczyk i zbrojownia, 
komnatki na piętrze stanowiły część mieszkalną. 
Prawdopodobnie za czasów „bogatego wojewody” san
domierskiego, Stanisława (syna Jana Spytka) do 
narożnika północno-wschodniego dzikowskiego dwo
ru dobudowano półkolistą basteję, która wzmacnia
ła jego walory obronne. Następny właściciel Dzikowa 
noszący również imię Stanisław uzyskał w 1593 roku 
od króla Zygmunta III Wazy przywilej lokacyjny. Na 
jego mocy Tarnowscy mogli założyć miasto, które 
ostatecznie przyjęło nazwę Tarnobrzeg.

Na budowę miasta wznoszonego od podstaw, 
czyli jak zapisano w królewskim dokumencie „na 
surowym korzeniu”, potrzeba było dużych pieniędzy, 
a tych Tarnowscy wówczas nie posiadali. Dopiero 
gdy kolejny pan na Dzikowie, Michał Stanisław, oże
nił się z węgierską arystokratką Anną Csobor, oko
ło roku 1640, pomiędzy Dzikowem a Miechocinem 
wykarczowano las, splantowano teren i wytyczono 
rynek i kwartały, w których z czasem miały powstać 
budynki mieszkalne, oraz siatkę ulic. W tym samym 
czasie do średniowiecznego dworu dzikowskiego do
budowano skrzydło północne (korpus główny dzisiej
szego zaniku), zaś we wnętrzu dawnej wieży urzą
dzono zamkową kaplicę. Cały teren zamkowy został 
ufortyfikowany. Najwyraźniej zaczęto przygotowy
wać dzikowskie fortalicjum do rob przyszłej rezy
dencji rodowej. Równolegle rozbudowywano niewiel
ki dotąd kościół miechociński. Zyskał on w tym cza
sie trzy pierwsze przęsła nawy oraz skarbczyk. Ska
la tych przedsięwzięć świadczy o tym, że zamierzę- 
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nia fundatorów miasta były ambitne, wykraczające 
daleko poza czas fundacji Tarnobrzega.

Niestety, wydarzenia roku 1655 przekreśliły 
wszystko. W styczniu tegoż roku zmarł fundator 
miasta, wspomniany już Michał Stanisław Tarnow
ski, pozostawiając żonę i małoletnich synów, a latem 
nastąpił najazd Szwedów, zwany potopem. Nigdy 
wcześniej ani później Polska nie doznała takich 
zniszczeń i strat, jak właśnie wtedy. Mimo, iż Rzecz
pospolita wyzwoliła się spod okupacji szwedzkiej, 
nigdy już nie była w stanie powrócić do poprzednie
go stanu. Skutki tamtego nieszczęścia odczuwamy 
do dziś, a dystans do przodujących krajów Europy i 
świata wciąż musimy nadrabiać...

Michał Stanisław Tarnowski - fundator Tarnobrzega

Prawdopodobnie w roku 1655 Szwedzi znisz
czyli także i Tarnobrzeg. Pośrednio świadczy o tym 
tekst zachowanej elegii napisanej na męczeńską 
śmierć Żydów z kahału „dzikowskiego” i sandomier
skiego, poniesioną przez nich z rąk skandynawskich 
oprawców.

W czasie krótkiego panowania króla Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego w zamkowej kaphcy „ob
jawił” się obraz Matki Boskiej Dzikowskiej. Liczne 
łaski spływające na wiernych za jego sprawą skło
niły biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego do 
uznania obrazu za cudowny, a ówczesnych właści
cieli Dzikowa Zofię i Jana Stanisława Tarnowskich 
do ufundowania klasztoru i sprowadzenia Domini
kanów. Odtąd zakonnicy w białych habitach opie
kują się cudownym obrazem.

Za czasów Józefa Mateusza Tarnowskiego, je- 
sienią 1734 roku w kościele dominikańskim i zam
ku dzikowskim obradowali przedstawiciele szlach
ty z całej Rzeczypospolitej. Związali tu Konfedera
cję Generalną zwaną Dzikowską w obronie króla 
Stanisława Leszczyńskiego i niepodległości Polski.

Pół wieku później Jan Jacek Tarnowski dobu
dował wschodnie skrzydło zamku. Wkrótce wybu
rzono zamkowe fortyfikacje, a w ich miejsce założo
no park dzikowski. W zamkowych murach wspo
mniany Leliwita utworzył coś w rodzaju szkoły 
muzycznej, ucząc miejscową młódź gry na instru
mentach. Kapela stworzona spośród najzdolniej
szych, licząca nawet 17 członków, towarzyszyła róż
nym uroczystościom, nie tylko dworskim...

Od tamtych czasów minęło ponad ćwierć wie
ku, gdy Waleria i Jan Feliks Tarnowscy podjęh de
cyzję o przebudowie zamku i przekształceniu go w 
rezydencję - muzeum, na wzór angielskich siedzib 
arystokratycznych. Odtąd Dzików był sławny za 
sprawą ulokowanej w odnowionym zamku Kolek
cji, zwanej od miejsca jej funkcjonowania „Dzi
kowską”. Następcy wielkich kolekcjonerów Gabrie
la z Małachowskich i Jan Bogdan Tarnowscy oka
zali się nie tylko ludźmi skromnymi, ale nastawio
nymi na dobroczynność i wszelaką pomoc wobec 
mieszkańców państwa dzikowskiego. O ich wielo
stronnej dobroci na kartach swoich „Pamiętników 
włościanina” wiele pięknych, słów napisał Jan Słom
ka. Podał on też informację, że hr Gabriela Tarnow
ska sprowadziła do Dzikowa nauczycielkę, która 
uczyła wiejskie dzieci.

W dobrej pamięci mieszkańców Tarnobrzega, 
Dzikowa i innych okolicznych miejscowości pozostał 
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Jan Dzierżysław Tarnowski, wspaniały gospodarz 
swych dóbr C,Zastał Dzików drewniany, pozostawił 
murowany”) a dla Galicji - marszałek Sejmu Krajo
wego. Jego słynąca z urody i dobroci żona, Zofia z 
Zamoyskich ufundowała pierwszy szpital tarnobrze
ski. Do dziś nasza „Przystań Eskulapa” nosi jej imię...

Bracia wspomnianego marszałka - Stanisław 
i Juliusz to również wybitni przedstawiciele starego 
rodu. Pierwszy z nich - wybitny uczony, historyk li
teratury ojczystej, był przez wiele lat profesorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego a przez dwie kaden
cje —jego rektorem. Natomiast znakomicie się zapo
wiadający, najmłodszy z braci, Juliusz oddał za Oj
czyznę życie w bitwie pod Komorowem, podczas dra
matycznego powstania styczniowego.

Kolejny pan na Dzikowie, hr Zdzisław Tarnow
ski, pasjonował się sportem jeździeckim, w którym 
odnosił wielkie sukcesy na skalę europejską. Z rów
nie wielkim zaangażowaniem hodował konie (stad
nina dzikowska była jedną z najbardziej znanych w 

Polsce), jak i oddawał się myślistwu. Za jego czasów 
Tarnobrzeg wzbogacił się o kilka instytucji i budyn
ków, w czym pan na Dzikowie miał znaczący udział. 
Podczas I wojny światowej pomagał okolicznej lud
ności, a w swojej siedzibie gościł wielu czołowych 
przedstawicieli życia politycznego, którzy dyskuto
wali o przyszłości Polski. Za jego czasów (1927 rok) 
spłonął dzikowski zamek, który odbudował znako
micie, angażując do tej sprawy jednego z najwybit
niejszych architektów tamtej epoki - prof. Wacława 
Krzyżanowskiego.

Ostatnim z Tarnowskich na Dzikowie był hr 
Artur Tarnowski. Jego krótkie „rządy” przerwał 
wybuch II wojny światowej. Wyjeżdżając stąd na 
wojnę nie przypuszczał zapewne, że nigdy już tu nie 
powróci i że to właśnie jemu przyjdzie zakończyć 
historię Leliwitów w Dzikowie. Co prawda historia 
ta dobiegła końca, ale zamek dzikowski, jako mu
zeum, świadczyć będzie o dokonaniach ludzi, którzy 
kierowali się zawołaniem „Tendite in astrea viri!”.

ALEKSANDRA JANAS

RAFAEL SANTI W... DZIKOWIE

Rafael Santi - autoportret

I w Dzikowie są rafaelowskie ślady. Żart? 
Gdzież bym śmiała świadomie wprowadzać w błąd 
PT Czytelników Dzikovii. A że dokonuję swoistej 
paraboli myślowej, to tylko po, aby ten dzikowski 
zamek jeszcze bardziej rozświethć wewnętrznie (boć 
smaczków tu wiele) i pobudzić wyobraźnię...

Obok sypialni hrabiego znajduje się jego gar
deroba, zwana, z racji zaprojektowanych do tego 
wnętrza jasnych szaf, Pokojem Białym. Są to orygi
nalne meble zachowane in situ, mieszczące się tam 
przez cały okres „szkolny” zamku i przez nią uży
wane. Pewnie we wnętrzach przechowywano pomo
ce naukowe, może i inne przybory i materiały szkol
ne. Oczywiście, z racji bliskości ławek i krzeseł, sza
fy były mocno obtłuczone, a w ich górnych partiach, 
które wypełniały kolorowe „rysunki”, brakowało 
niektórych szyb. Podczas ostatniego etapu remontu 
zamku szafy poddano gruntownej renowacji, a ob
razki wyjęto.

I cóż się okazało. We wnętrzach szaf zachowa
ły się fragmenty pożółkłych kart, przyklejone do 
drzwiczek, niestety, częściowo poobrywane, z wyka-
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Odrestaurowane szafy w Pokoju Białym z reprodukcjami malowideł Rafaela

zem pierwotnej ich zawartości, to jest spisem ksią
żek i...datami: 11 i 12 lipca 1841. Deski, będące w 
dobrym stanie zostały odczyszczone, nie pozbawio
no ich jednak ręcznie sporządzonych wykazów, któ
re przecież są cenne. Z zachowanych fragmentów 
papieru wyczytać można łacińskie tytuły ksiąg i 
daty ich powstania - napisania czy drukowania, 
np. 1484, więc pewnie były to inkunabuły, których 
wiele zawierała biblioteka dzikowska, lub rękopi
sy. (Ze wspomnień Marczaka wiemy, że najcenniej
sze dzieła po roku 1917 przechowywano w szafach 
w Sali Wielkiej).

Z zewnątrz szafy zostały pomalowane na ten 
sam kolor (zgaszony biały), ustawione w pierwot
nym porządku, a w górne płyciny powróciły, podda
ne gruntownej konserwacji, kolorowe ryciny. I po
kój stał się piękny, jak za dawnych lat - piękne 
meble, nowe podłogi, czyste ściany... Ale wyjątkową 
ozdobą tego wnętrza stały się owe ryciny, które są 
replikami dzieł... Rafaela. Papier był mocno znisz
czony: pożółkły, przyszarzały, pofalowany, miejsca
mi zalany, poddano go więc profesjonalnej konser
wacji, którą wykonał, współpracujący z Muzeum od 
wielu lat, pan Zygmunt Stańczyk z Krakowa. Spod 

jego ręki wyszły, prawie jak nowe, a do tego okaza
ło się, że są ręcznie kolorowane!!!

Te kwadratowe kartony to schematyczne gra
fiki (miedzioryty), a łukowate ich zakończenie 
świadczy, że ich pierwotnym przeznaczeniem nie 
było to miejsce! Górne rogi są puste, w przeciwień
stwie do dolnych partu, które na wszystkich karto
nach stanowi ciemnoniebieskie półkole z różnorod
nymi kwiatowymi szlakami (na każdym inne), oraz 
szerokokątnym trójkątem i girlandą gwiazd we
wnątrz. Powyżej, w jednorodnym stylistycznie łuku, 
prostokątne, różne sceny rodzajowe, będące kopia
mi tzw. epizodów bibhjnych Rafaela, namalowa
nych na zlecenie papieża Leona X. Dzieła te, obej
mujące 52 sceny ze Starego Testamentu, zamówio
ne zostały u twórcy do ozdoby loggii watykańskich 
w krużgankach drugiego piętra Pałacu Apostolskie
go i powstały w latach 1517-19.

Szafy pochodzą wg naklejonych wewnątrz spi
sów, z I połowy XIX wieku, tak je też datujemy, więc 
skąd by się wzięły wtedy kolorowe ilustracje? Nie 
znano technik kolorowego druku, ani też takowego 
powielania - musiały więc być malowane ręcznie. To 
potwierdził konserwator papieru, a dostrzec to może
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tylko mocno wpatrzone oko. To wprost niewiarygod
ne, jak pędzelkiem pomalowano, uwypuklono, upla
styczniono kwiaty, postaci, architekturę....Cudnie!

Co do treści to rozpoznać możemy np. scenę 
znalezienia Mojżesza w koszyku na Nilu, sąd Salo
mona, budowę arki Noego, Adama i Ewę z synami, 
Pękanie murów Jerycha, Sen Jakuba, Przekazanie 
kamiennych tablic Mojżeszowi na Górze Synaj, Ar
mię Dawida, Abrahama w gronie mężów.

Rafael Santi należy do trójki największych 
mistrzów włoskiego renesansu. I jak pozostali: Le
onardo da Vinci i Michał Anioł, był twórcą o wielo
rakich talentach. Wspaniale malował obrazy (w 
większości olej na płótnie) przedstawiające Madon

ny, portrety osobistości Rzymu, wizerunki świętych; 
monumentalne freski (czyli kompozycje na mokrym 
tynku) z Muzeów Watykańskich (tzw. Stanze) i 
krużganków papieskich; od 1514 roku nadzorował 
budowę Bazyliki św. Piotra, (wcześniej był współ
pracownikiem Bramantego, więc arkana architek
tury znał dobrze), a od 1516, jako konserwator za
bytków antycznego Rzymu, nadzorował prace wy
kopaliskowe.

Przez całe wieki jego prace stanowiły wyznacz
nik piękna i harmonii, do tej poiy zachwycają znaw
ców, jak i przeciętnych odbiorców dzieł sztuki. Na
miastkę jego talentu, w zminiaturyzowanej formie, 
podziwiać można i u nas na zamku. Zapraszamy.

ALEKSANDRA JANAS Mój ulubiony obraz

MADONNA SYKSTYŃSKA

W dzieciństwie nazywałam ten obraz Matką 
Bożą... ze znudzonymi aniołkami... Bo takie trochę 
smutne, lekko znudzone te dwie twarzyczki aniołków 
wsparte na łokciach, u stóp Maryi. Z pozycji dziecka 
one były najbliżej.

Obraz nazywany jest Madonną Sykstyńską. 
Obok Maryi, po naszej lewej stronie, stoi św. Syk
stus, zaś po prawej - święta Barbara. W centralnej 
części Maryja idąca wśród chmur, trzymająca obu
rącz Jezusa, wspartego o prawe ramię. Ubrana jest 
w czerwoną suknię, wystającą spod szarej, z odcie
niami granatu, szaty, która zasłania prawie całą jej 
dolną część; wokół szyi, na sukni, udrapowany be-

Rafaelo Santi, „Szkoła Ateńska” - fresk

żowo kremowy szal, który także okrywa od dołu 
podtrzymywane Dziecię. Na głowie Maryi, coś jak 
by chusta, w ciepłych odcieniach brązu, malowni
czo rozwiana wzdłuż pleców, potęgująca wrażenie 
ruchu. Twarz Matki Bożej jest skupiona, bez cienia 
uśmiechu, a duże, czarne oczy skierowane są lekko 
w bok (co widać w zbliżeniu twarzy), w przeciwień
stwie do Jezusa, który patrzy na nas... To twarz 
pięknej kobiety, bardzo jeszcze młodej, o regular
nych rysach, drobnych, ślicznych ustach i gładko 
zaczesanych na boki, ciemnobrązowych włosach. 
Wśród fałdów sukni i płaszcza zarysowano kształt 
lewej, ugiętej nogi i wystające bose stopy. Dzieciąt
ko, to około roczny chłopiec, w aureoli jasnych wło
sów, o skupionym wyrazie twarzy i mądrym spoj
rzeniu. „Zwyczajowo” jest nagi.

Adorujące postacie są bardzo różne. Klęczący 
przed Maryją święty Sykstus to starzec z siwiejącym 
zarostem na twarzy i resztkami, wokół tonzury bądź 
łysiny, włosów. Ubrany jest w dostojną złocistą pod
bitą szkarłatem, kapę, okrywającą białe szaty. Jedną 
rękę święty trzyma na sercu, w geście uwielbienia, 
drugą kieruje w naszą stronę, jakby polecając Mat
ce Bożej cały świat. Poniżej, w dolnym lewym rogu, 
papieska tiara leżąca na płaszczyźnie (scenie), po
środku której znajdują się wspomniane wcześniej 
dwa aniołki. Twarzy świętego malarz nadał rysy 
papieża Juliusza II (zm. w 1513 r.).
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Madonna Sykstyńska Rafaela Santi

Po prawej stronie Madonny św. Barbara, 
przedstawiona w przyklęku, jako młoda, śliczna 
dziewczyna, w obszernym szarym i zielonkawym 
płaszczu. Ukazana jest z profilu, z twarzą en face 
skierowaną w stronę aniołków. Bufiaste czerwone, 
z niebieskim fragmentem rękawy, mocno kontra
stują z ciemnym płaszczem, który ociepla kremowy 
szal. Ma misternie utrefioną fryzurę, którą podtrzy
mują poprzeplatane jasne wstążki. Przyklęk i ręka 
na piersi wskazują na adorację, jednak oczy spusz
czone w dół patrzą na aniołki, które również nawią
zały z nią kontakt wzrokowy. Na wysokości szyi 
Barbary widoczny fragment wieży - symbolu jej 
uwięzienia. Ta święta, również patronka umierają
cych, żyjąca w III wieku, wbrew woli ojca została 
chrześcijanką. Najpierw ją zamurowano, gdy i wte
dy nie wyrzekła się Jezusa, została ścięta.

Wszystkie postacie otaczają niebiańskie chmu
ry - u dołu skłębione, malownicze, u góry stanowią
ce mgłę, przez którą przebijają...głowy, właściwie 
twarze, z grubsza naszkicowane, ściśnięte, niektóre 
widoczne tylko we fragmencie, w większości smut

ne, nawet przerażone. To symbol nieba, więc pew
nie to anioły bądź dusze ludzi, które doświadczyły 
już zbawienia wiecznego. Czemu więc smutne? 
Może to być wyraz zatroskania o nas, a może widzą 
coś, co je przeraża..?

Jest jeszcze jedna ciekawostka w tym obrazie 
- ciemnoszare kotary, rozciągnięte na sznurze, wi
doczne w górnych rogach obrazu, po obu stronach 
Maryi, niczym podwieszone zasłony w teatrze. Nie 
są symetryczne, prawa dłuższa, przewiązana; mają 
chyba stanowić symboliczną granicę między niebem 
a ziemią. Również dolna krawędź obrazu nawiązu
je do teatru - to scena, na której przycupnęły anioł
ki - jeden ukazany do pasa, wsparty na zgiętej w 
łokciu ręce (prawa leży płasko), drugiemu widać 
tylko opartą o ręce główkę. Utrzymane w monochro
matycznej barwie sepii, z rudobrązowymi skrzydeł
kami, flankują kompozycję od dołu.

Dzieło to, olej na płótnie, o wymiarach 265 x 
196 cm, namalowane przez Rafaela w latach 1513- 
1514, zostało zamówione, prawdopodobnie, przez 
benedyktynów z klasztoru San Sisto w Piacenzie, 
jako część nastawy ołtarzowej. Liczni znawcy przez 
wieki zastanawiali się nad tajemniczym nastrojem 
tego obrazu, a na temat wyrazu twarzy postaci na
pisano wiele prac. Dlaczego Maryja patrzy na widza 
z takim bólem w oczach, a Dzieciątko wydaje się być 
przestraszone. Czy święty papież pokazuje ręką na 
widza, prosząc o modlitwę za siebie, a może za świa
tem? Najnowsze badania, po uwzględnieniu pier
wotnego otoczenia obrazu, które pomogło objaśnić 
znaczenie dzieła, interpretują w ten sposób, iż był 
to obraz ołtarzowy, a skoro tak, to naprzeciwko nie
go miał wisieć (stać) krucyfiks. Papież wskazuje 
więc ręką na krzyż - stąd wystraszona twarz małe
go Jezusa i pełne bólu oczy Jego matki: zobaczyli 
przecież cierpienie i śmierć.

Są też przesłanki wskazujące, że prawdopodob
nie dzieło to zamówił papież Juliusz II i miało być 
umieszczone koło tumby nagrobnej tego papieża, na 
co może wskazywać treść i forma obrazu, bowiem 
św. Sykstus był patronem rodziny Della Rovere, z 
której pochodził Juliusz II, jego twarz to portret 
papieża, a aniołki u dołu obrazu mogły stanowić 
integralną kompozycję z nagrobkiem.

W latach 3O-tych XVIII wieku obraz ten 
zakupił król Polski August III Sas i od 1758 roku 
podziwiać go można w Dreźnie w Galerii Obrazów 
Starych Mistrzów. Gdzie się znajdował wcześniej, 
nie wiadomo.
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Obraz jest piękny, godny mistrza nad mistrze, 
bo i niebiańskim malarzem nazywano Rafaela, za 
te liczne piękne Madonny (np. ze szczygłem), por
trety, w tym samego siebie i wielu świętych, oraz 
liczne fragmenty Biblii w formie wielkich realizacji 
— choćby słynne Stanze, czy wyobrażenia biblijnych 
scen z papieskich krużganków, o których wspomi

nam w innym artykule tego numeru Dzikovii. Ten 
wielki twórca zmarł w wieku 37 lat, po ataku febry, 
a że słynął ze swej dobroci i bogobojności, już współ
cześni obdarzyh go przydomkiem Santi.

Obraz z aniołkami, znany mi od dzieciństwa, 
uważam za najpiękniejszy, dlatego z prac Rafaela 
lubię go najbardziej.

ALEKSANDRA JANAS

CZYTANIE „PANA TADEUSZA” NA ZAMKU

Zupełnie inny rodzaj rozrywki na tegoroczne 
Dni Tarnobrzega zaproponowało Tarnobrzeżanom 
Muzeum Historyczne, zapraszając do Sak Sejmowej 
zamku w Dzikowie.

Nawiązując do przepięknej karty historii zam
ku, w którym Tarnowscy z szacunkiem, prawie 
wręcz z nabożeństwem, przechowywali rękopis 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, 26 maja do 
zaprezentowania fragmentów tego poematu zapro
szono znanego i łubianego aktora, Jerzego Zelnika. 
Na tle portretu Wieszcza, namalowanego przez An
toniego Kolberga (brata sławnego Oskara, najwięk
szego polskiego etnografa), w pięknym wnętrzu,

przy kominku wysłuchaliśmy kilku dłuższych frag
mentów poematu, o różnym zabarwieniu emocjonal
nym, w bardzo nośnej interpretacji aktora. Przed 
oczami jawiły nam się krajobrazy Litwy z Inwoka
cji i pierwsze spotkanie Tadeusza z Zosią, „widzieli
śmy” wzburzonego Gerwazego w ruinach zamczy
ska, opowiadającego o tragicznych wydarzeniach z 
przeszłości, kiedy to Moskale atakowali zamek Ho- 
reszków, ale śmierć Stolnikowi zadał Jacek Soplica, 
potem wysłuchaliśmy spowiedzi księdza Robaka na 
łożu śmierci, i rozterek młodego Tadeusza, który 
zawile wielce tłumaczył swemu stryjowi konieczność 
zaciągnięcia się do wojska, bo serce mu biło do Zosi

Jerzy Zelnik czyta fragmenty „Pana Tadeusza”
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Wieczór uświetnił występ Marty Trybulec

a uległszy wdziękom Telimeny, zaplątał się w kobie
ce intrygi, i koncertu Jankiela, który Żydem będąc 
Polakiem się czuł i patriotą... Bo akcentów patrio
tycznych w poemacie wiele, a sam poemat to jedna 
wielka tęsknota za Ojczyzną więc te echa i tu mu- 
siały się pojawić.

Drugim „bohaterem” wieczoru była muzyka, a 
konkretnie pieśni w wykonaniu Marty Trybulec. Ta 
znana już muzealnym bywalcom pieśniarka wyko
nała trzy utwory Fryderyka Chopina, w tym znane 
„Marzenie”, utwory Offenbacha i Kurpińskiego. I za- 

brzmiała przepięknie, wywołując burzę oklasków i 
bisy. Jej urok i niebywała skala głosu zachwycały 
barwą i pięknem interpretacji w koloraturze.

Przybyli bardzo licznie na zamek goście nie 
kryli wzruszenia i słów zachwytu. Owacyjnie poże
gnań wykonawców, a następnie wianuszkiem oto
czyli pana Zelnika prosząc o autograf i zdjęcie, choć
by w komórce. Proszono nas by częściej gościła w 
tych murach tak wspaniała poezja i muzyka. We- 
źmiemy tę sugestię do serca i pomyślimy... by po 
wakacjach może z „Beniowskim” się spotkać.....

BOŻENA STASZCZAK

W CZASACH JANA SŁOMKI

Uroczysty wernisaż nowej ekspozycji „W cza
sach Jana Słomki” rozpoczął 19 maja 2012 roku 
Europejską Noc Muzeów w Muzeum Historycznym 
m.Tarnobrzega. Wystawa eksponowana jest w bu
dynku spichlerza i wpisuje się w obchody ogłoszo
nego przez Radę Miasta Roku Jana Słomki. Nie jest 
to wystawa o charakterze biograficznym — jej celem 
jest wprowadzenie współczesnego odbiorcy w czasy, 
w których żył i działał wójt dzikowski.

Na wstępie zaprezentowano portret Jana 
Słomki oraz pierwsze wydanie „Pamiętników wło
ścianina od pańszczyzny do dni dzisiejszych” z 1912 
roku, a także kolejne wydania tego dzieła, w tym 
dwa wznowienia tarnobrzeskiego Muzeum z 1992 
i 2002 roku.
„Pamiętniki włościanina”, które są barwną pano
ramą wsi galicyjskiej z II połowy XIX i I połowy XX 
wieku, z opisami bogatej kultury materialnej i du-
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W7 czasach Jana Słomki - fragment wystawy

chowej jej mieszkańców, posłużyły jako materiał źró
dłowy do konstrukcji merytorycznej wystawy.

Składa się ona z dwóch części, różniących się 
charakterem eksponatów i oprawą plastyczną. 
Pierwszą jej część stanowi aranżacja zagrody chłop
skiej z przełomu XIX i XX wieku. Przekraczając 
ogrodzenie będące fragmentem płotu dranicowego, 
symbolicznie wkraczamy w świat naszych przodków. 
Podstawowym materiałem budowlanym było drew
no. Budynki wznoszono z belek, szczeliny pomiędzy 
nimi wypełniano gliną i mchem a ściany bielono. 
Podłogi wykonywano z ubitej gliny. Powszechnie 
stosowany był w budowie wiejskich chałup schemat 
trójdzielny: sień-izba-komora. W izbie najważniej
szym elementem był piec, składający się z kilku czę
ści: pieca grzewczego, pieca piekarskiego i części 
ogniowej z nalepą ogniową. Nalepa służyła do goto
wania na otwartym ogniu a garnki stawiano na 
żelaznych dynarkach. W późniejszym czasie nalepę 
zastąpiono blachą.

Odtworzona na wystawie izba wyposażona jest 
w piec, z którego dym wydostawał się przez komin na 
zewnątrz. Część grzewcza pieca (tzw. zapiecek) słu
żyła do spania i odpoczynku dla najstarszych i naj

młodszych członków rodziny włościańskiej. Pozosta
łe sprzęty to łóżko, w którym spali gospodarze, koły
ska, ława, kredens i stół ze stojącą na nim pasyjką. 
Stół stanowił swoiste sacrum: wokół niego gromadzo
no się na modlitwę codzienną przy nim spożywano 
wieczerzę wigilijną. Na co dzień rodzina jadała posił
ki na ławie, przy czym gospodarze na siedząco a dzie
ci na stojąco. Na ścianach w izbie wisiały obrazy Je
zusa, Matki Boskiej i innych świętych. Niezwykle 
rzadko w izbie chłopskiej wisiał zegar ścienny. Pre
zentowany na wystawie nawiązuje do zegara zaku
pionego przez Jana Słomkę w latach 60-tych XIX 
wieku do domu rodzinnego, który - jako pierwszy w 
Dzikowie tego typu nabytek - wywołał ogromne zdzi
wienie, a nawet oburzenie wśród sąsiadów.

Izba chłopska pełniła szczególną rolę, gdyż była 
dla rodziny miejscem jednoczenia się w chwilach 
radosnych i smutnych. Tu rodziły się dzieci i każdy 
chciał tu umrzeć. Izba była też miejscem spotkań 
(wizyta księdza, wójta, sąsiadów) i pracy (darcie pie
rza, tkanie płótna, wyrób narzędzi).

Na wystawie zaprezentowano gospodarzy izby 
w strojach lasowiackich, uszytych z lnianego białego 
płótna i ozdobionych skromnym czerwonym, czarnym

10



bądź ciemnobrązowym haftem. Strój kobiecy składał 
się z marszczonej suto koszuli, spódnicy i zapaski. Na 
głowie każda zamężna kobieta nosiła chustę czep- 
cową która była najbardziej dekoracyjnym elemen
tem stroju kobiet lasowiackich. Stroje odświętne, któ
re noszono podczas świąt kościelnych i ważnych uro
czystości rodzinnych, były szyte z lnu cieńszego, lep
szego gatunkowo i w przypadku kobiet wzbogacone 
o czerwone korale. Ilość sznurów prawdziwych kora
li świadczyła o statusie majątkowym włościanki.

Izba łączy się z sienią, w której prezentowa
ne są sprzęty niezbędne w każdym gospodarstwie 
chłopskim: żarna rotacyjne do mielenia zboża na 
drobną mąkę, maselnica do robienia masła, dzie
ża do wyrabiania chleba, pociosek i łopata do wy
pieku chleba oraz szufle do zboża. Obok sieni zre
konstruowano komorę z jej wyposażeniem. Dla 
ochrony przed gryzoniami i wilgocią w tym po
mieszczeniu była zawsze drewniana podłoga. W 
komorze stoją kufry posagowe, skrzynia wianna do 
przechowywania odzieży, stępa ręczna do produk
cji kaszy i grubej mąki oraz naczynia zasobowe, 
wykonane z drewna lub słomy.

Część gospodarcza zagrody to wydzielona prze
strzeń, ograniczona banerami, na których widoczne 
są dużych rozmiarów fotografie przedstawiające 

budynki gospodarcze. Na ich tle prezentowane są 
narzędzia, wykorzystywane do uprawy zbóż, roślin 
strączkowych, ziemniaków i buraków. Najstarszym 
jest pochodząca z XIX wieku drewniana grządziel 
sochy, obok pług z drewnianą odkładnicą drewnia
na brona beleczkowa z żelaznymi zębami, kosa z 
grabiami oraz cep do młócenia zboża. Na tle fotogra
fii, ukazującej wiejskie zabudowania, stoi wóz dra
biniasty, wykorzystywany do zwożenia skoszonych 
snopów zboża z pól. Podobny, ale bez drabiniastych 
wsporników, był używany w korowodzie weselnym, 
podczas wyjazdów do rodziny oraz do podwód.

Po przeciwnej stronie pokazane są narzędzia 
służące do obróbki i produkcji przędzy lnianej. Len 
i konopie to rośliny włókniste, które uprawiano aby, 
po obróbce, uzyskany z nich surowiec posłużył do 
szycia ubrań i pościeli, a najgorszy gatunkowo do 
celów pomocniczych w zagrodzie i w polu.

W części gospodarczej zaaranżowano podwórze 
zagrody chłopskiej z drewnianą cembrowiną stu
dzienną oraz kluczką do czerpania wody. W czasach 
Jana Słomki budowano płytkie studnie wykorzystu
jące wody przypowierzchniowe, woda więc była towa
rem deficytowym, gdyż zapotrzebowanie w gospodar
stwie było ciągle większe niż zasoby takich studni. Tę 
część wystawy kończy mini-pasieka, składająca się z
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dwóch uli. Jeden z nich to dziewiętnastowieczny ul 
kłodowy, typowy dla tamtego okresu i drugi później
szy - ul skrzyniowy. Przydomowe pasieki były często 
spotykane na wsiach. Kto posiadał większą pasiekę 
miał miód dla własnych potrzeb, a sprzedawane nad
wyżki stanowiły źródło dodatkowego dochodu. W 
większości pasieki składały się z zaledwie dwóch bar
ci, z których pobierano miód na potrzeby własne. 
Podobnie niewielkie zbiory uzyskiwano z przydomo
wych sadów i ogrodów, ze względu na brak wiedzy w 
tej dziedzinie. Zebrane owoce wykorzystywano pra
wie wyłącznie w postaci suszu, a warzywa takie jak 
marchew czy ogórki traktowano jako smakołyk.

Druga część ekspozycji oparta jest na materiale 
źródłowym zaczerpniętym z „Pamiętników włościani
na” i przybliża postać Jana Słomki - jego życie i pracę 
we własnym gospodarstwie, sprawowanie urzędu wój
ta dzikowskiego oraz jego szeroką działalność spo
łeczną. Głównym elementem oprawy plastycznej w tej 
części wystawy są dużych rozmiarów fotografie, zawie
szone na ścianach w formie banerów i oryginalne ka
pliczki. W gablotach prezentowane są dokumenty, zdję
cia i kartki pocztowe, pochodzące z przełomu XIX i XX 
wieku, ukazujące Tarnobrzeg w tamtych czasach.

Urząd wójtowski w Dzikowie Jan Słomka spra
wował z przerwami od 1873 do listopada 1918 roku. 
Świadczy to dużym zaufaniu społecznym, jakim go 
darzono, jak również o rzetelnym wypełnianiu powie
rzonej mu funkcji. Ten wątek ekspozycji obrazują foto

grafie i dokumenty pochodzące z lat 80-tych XIX wie
ku z podpisem wójta dzikowskiego oraz drewniana la
ska - symbol każdego wójta w tamtym okresie.

Autor „Pamiętników włościanina” ukończył za
ledwie dwie klasy szkoły zimowej i należał wówczas 
do niewielu synów chłopskich, którzy posiedli umie
jętność czytania i pisania. Ten krótki czas pobierania 
nauki zaważył na całym jego życiu. Dzięki wrodzo
nej inteligencji i społecznikowskiej żyłce Jan Słomka 
wpłynął na rozwój rodzinnej wsi a z czasem także na 
podniesienie poziomu świadomości jej mieszkańców. 
Obserwując zmiany jakie zaszły za jego życia, także 
wśród mieszkańców wsi, dostrzegając wszelkie wady 
i bolączki, wynikające z braku wykształcenia, prze
kazał wytyczne dla potomnych zawarte w słowach: 
Więc gwałtem należy szerzyć oświatę, żeby do każde
go domu zajrzała, żeby każdy gospodarz dowiadywał 
się o ulepszeniu w rolnictwie i u siebie je wprowadzał, 
żeby czytał zawsze skoro wolny jest od zajęć gospodar
skich. W każdej wsi powinna być porządna szkoła, a 
budynek szkolny powinien wybijać się ponad wszyst
kie inne, przygłuszając sobą karczmę.

Przełom XIX i XX wieku to okres w historii Tar
nobrzega znany z wielu inicjatyw społecznych i dzia
łalności licznych instytucji, wspomagających rozwój 
gospodarczy ludności mieszczańskiej i włościańskiej. 
Jan Słomka należał do większości tych organizagi i 
angażował się w życie społeczne Dzikowa i Tarno
brzega. Przez trzy kadencje był radnym Rady Powia-
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towej w Tarnobrzegu. W 1894 roku wszedł w skład 
miejscowej Spółkowej Kasy Oszczędności i Pożyczek, 
która udzielała wsparcia finansowego małym gospo
darstwom chłopskim i była mocną konkurencją wo
bec wysoko oprocentowanych kredytów żydowskich. 
W latach 80-tych założył w Dzikowie Kółko Rolnicze, 
przy którym działał sklep spożywczy. Należał do 
współzałożycieli Towarzystwa Oświaty Ludowej, któ
re zakładało czytelnie i wypożyczalnie książek. Był 
też uczestnikiem ważnych uroczystości patriotycz
nych w Krakowie mających miejsce pod koniec XIX 
wieku (sprowadzenie prochów Adama Mickiewicza, 
dwusetna rocznica odsieczy wiedeńskiej).
Być może te doświadczenia pozwoliły mu, jako prze
wodniczącemu komitetu budowy pomnika Bartosza 
Głowackiego, sprawnie zorganizować i przeprowadzić 
największą w dziejach Tarnobrzega uroczystość pa
triotyczną jaką było jego odsłonięcie 9 września 1904 
roku. Szczególną uwagę zwraca prezentowany na 
wystawie gipsowy model tego pomnika, autorstwa 
Michała Korpala, wykonany na zamówienie Komite
tu Organizacyjnego, oraz odręczne zapiski Waleria 
Wryka, przybliżające okoliczności tego wydarzenia.

W swych pamiętnikach Jan Słomka przekazał 
bogactwo informacji dotyczących zarówno przemian 
społeczno-gospodarczych zaistniałych za jego życia 
w Tarnobrzegu i Dzikowie, jak ważnych i doniosłych 

wydarzeń, których był świadkiem. Dużo miejsca 
poświęcił czasom I wojny światowej, przedstawił 
straty wojenne, jak i panujące wówczas nastroje 
społeczne związane z działaniami wojennymi, gra
bieżami wojsk i ogromnym zubożeniem społeczeń
stwa Tarnobrzega i okolicy.

Ostatnim elementem ekspozycji jest fotografia 
„kamienicy Słomkowej”, która jest swoistym łączni
kiem pomiędzy czasami Jana Słomki a współczesno
ścią. Ten zbudowany w latach 80-tych XIX wieku 
przez wójta dzikowskiego murowany dom był wów
czas jedynym tego typu budynkiem mieszkalnym w 
Dzikowie. Obraz „kamienicy” jest zapowiedzią 
zmian, jakie nastąpiły w okresie międzywojennym 
i po II wojnie światowej nie tylko w zabudowie wiej
skiej, ale też i w mentalności i kulturze mieszkań
ców dawnej wsi galicyjskiej. Jan Słomka wprowa
dzając zmiany na wsi chciał jednocześnie utrwalić 
zasady, które są ponadczasowe, a którymi każda 
społeczność w każdym czasie powinna się kierować, 
takie jak pracowitość, uczciwość, gospodarność.

Ekspozycja została przygotowana ze zbiorów 
własnych Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega 
oraz we współpracy z Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej i Muzeum Etnograficznym im. Fran
ciszka Kotufi w Rzeszowie, skąd pochodzi część pre
zentowanych eksponatów.
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JÓZEF CHALCARZ

WSPOMNIENIA O DZIAŁALNOŚCI 
ZDZISŁAWOWEJ TARNOWSKIEJ 

na niwie opieki nad dziećmi w Tarnobrzegu z 1934 roku i jej działalności dobroczynnej 
podczas I wojny światowej

Ze śp. hr Tarnowską zetknąłem się bliżej z 
chwilą, kiedy wybrano ją przewodniczącą Towarzy
stwa im. Stanisława Jachowicza dla opieki nad 
dziećmi w Tarnobrzegu, a miało to miejsce niedługo 
przed wojną światową. Przewodniczyła Towarzy
stwu temu, które prowadzi i utrzymuje ochronkę dla 
dzieci, do samej śmierci. Z czasu tego pozwalam so
bie zarejestrować kilka znamiennych wydarzeń 
wskazujących na wielkie jej serce, rozum i głębokie 
czucie na cudzą dolę.

Po inwazji rosyjskiej, która miała miejsce od 
września, względnie od listopada 1914 roku, do 
czerwca 1915 roku, okazało się, że bez żadnej opie
ki po wsiach błąka się wiele dzieci pozbawionych 
rodziców i opiekunów. Rodzice albo powymierali na 

choroby zaraźliwe, albo poginęli wskutek walk to
czących się w powiecie tarnobrzeskim, albo wresz
cie zapełnili okopy wojenne, a matki obarczone 
liczną rodziną i kłopotami gospodarskimi, nie mo
gły swym dzieciom dać odpowiedniej opieki. Trzeba 
było więc zastąpić im rodziców.

Otóż na zarządzenie śp. hr Tarnowskiej zebra
no te wszystkie dzieci i umieszczono je w w domu 
ochronkowym, w niedalekim budynku, który gmina 
Tarnobrzeg odstąpiła bezpłatnie. Było to w roku 
1916 i stało się zaczątkiem Zakładu Sierocego, któ
ry dziś istnieje w Mokrzyszowie. Prosta rzecz, że 
pomieszczenie Zakładu było z jednej strony ciasne, 
a z drugiej niewygodne, bo dom gminny nie schodził 
się z budynkiem ochronkowym, lecz z jednego domu

Pałac w Mokrzyszowie - Zakład Wychowawczy dla Sierot
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do drugiego trzeba było iść ulicą nie zawsze wolną 
od błota. Wobec takich niewygód śp. Hr Tarnowska 
na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa (bo Towarzy
stwo im. Jachowicza ciągle figurowało jako utrzymu
jące Zakład Sierocy) oświadczyła, że na pomieszcze
nie Zakładu przeznacza dwór w Mokrzyszowie, któ
ry stał pustką po opuszczeniu go przez wojska ro
syjskie. Tak więc, Zakład przeniósł się w 1917 roku 
do Mokrzyszowa, a ochronka w Tarnobrzegu zaczę
ła prowadzić normalne życie, choć nie długo, bo po
moc amerykańska umożliwiła dożywianie dzieci 
właśnie w lokalu ochronkowym, co się działo rów
nież pod przewodnictwem śp. hr Tarnowskiej.

Kiedy skończyła się wojna — tym samym skoń
czyły się zasiłki wojenne, które były podstawą utrzy
mania Zakładu, co spowodowało trudną sytuację fi
nansową. Ponieważ nie było żadnych nadziei na 
otrzymanie dostatecznych dochodów na przyszłość, 
członkowie Towarzystwa, pod którego nazwą Zakład 
dalej istniał, byli zdania by sierociniec zamknąć. 
Wtedy hrabina zapytała: a co z dziećmi będzie? Pa- 
dła odpowiedź by oddać do gmin przynależności. 
Hrabina odrzekła: na poniewierkę i zepsucie? Tak nie 
można. Ja będę dawać, co będzie brakować, a Za
kład trzeba dalej prowadzić. Na tym stanęło i tak 
Zakład przeszedł w całości na utrzymanie Tarnow
skich. Ile włożyła na utrzymanie Zakładu i wybu
dowanie domu, w którym się obecnie mieści, dowie
dzieć się można z rachunków Zarządu dóbr, a moim 
zdaniem wydatki wyniosły grube tysiące.

Zaznaczę jeszcze jeden fakt: nie pamiętam już 
w którym roku przybyłem do Krakowa, gdzie miesz
kała Pani Tarnowska i wstąpiłem do pałacu przy 
Sławkowskiej i w trakcie rozmowy Pani Hrabina 
wyraziła się: to będzie wasze... Rozmawiano wówczas 
o tym wszystkim, co Zakład posiadał z dóbr mokrzy - 
szowskich, a więc o domu względnie dworze, bo Za
kład był jeszcze wówczas we dworze, i o gruncie, z 
którego Zakład czerpał wyżywienie. W konsekwen
cji Tarnowscy podarowali użytkowane do tej pory 
dobra na rzecz Zakładu, które tym samym przeszły 
na własność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP 
ze Starej Wsi, prowadzących ten sierociniec.

Należy jeszcze dodać, że hrabina obdarowywa
ła każde dziecko w okresie Bożego Narodzenia ubra
niami bądź łakociami, a w momentach trudności, 
kiedy przedstawiono tragiczny stan finansów i pod
noszono nawet myśl o zamknięciu Zakładu na pe
wien czas, by zebrać fundusze na pokrycie długów, 
wzięła na siebie ciężar utrzymania sierocińca i po-

Hr. Zofia z Potockich Tarnowska 

stanowiła, że w miejsce dotąd wypłacanego wyna
grodzenia zakonnice dostaną ordynarię i 600 zł rocz
nie, co było wielkim dobrodziejstwem dla ochronki, 
gdyż umożliwiło jej funkcjonowanie bez przerw, dla 
dobra dorastającego pokolenia.

Taka był hrabina Tarnowska - myślała o bliź
nich bardziej niż o sobie i to pewnie skróciło jej życie. 
Zmarła przedwcześnie, bo w sile jeszcze wieku, a 
mogłaby jeszcze wiele dobrego zrobić dla tych, co 
swą opieką otaczała.

* * *
Zofia z Potockich, żona Zdzisława Tarnowskie

go, całe życie pozostawała w cieniu męża. Na zacho
wanych fotografiach widzimy ją rzadko, najczęściej 
ubraną w prosty dwuczęściowy strój, w jednorodnym 
odcieniu. Miała przeciętną zwyczajną twarz; z gład
ko zaczesanymi włosami i przysadzistą figurą nie 
wyróżniała się urodą jak choćby jej teściowa, imien
niczka, Zofia z Zamojskich, której piękność wręcz 
uderzała w oczy. Wiemy to z zachowanych obrazów, 
ale i z fotografii, zrobionych jej już w podeszłym wie
ku, na których ślady urody wciąż są widoczne.

Ale Zofia - synowa też słynęła z dobrego serca 
i pomocy potrzebującym, co przebija z zamieszczo
nej powyżej krótkiej notki naczelnika wydziału, Jó-
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zefa Chalcarza, jak i ze wspomnień Michała Mar
czaka z początków I wojny, który pisał tak: Najwię
cej ucisku i zniszczenia doznało w owym czasie 
(wrzesień 1914 r. - przyp. A.J.) miasto i wioski, w 
których miały miejsce dłuższe postoje wojsk i które 
nadawały się na etapy wojskowe. Osady te zostały 
niemal zupełnie objedzone przez wojska rosyjskie. Na 
zimę zapowiadał się głód, którego nie mogły usunąć 
nawet ewentualnie wykopane kartofle. Wprzewidy
waniu nędzy wśród biednej ludności hr. Tarnowski 
przed swą deportacją do Lublina wydał następują
ce zarządzenie. Tu Marczak przytacza w całości tzw. 
Dyrektywę do Panów (w przypisie: „Paprockiego, 
Marczaka i Myszkowskiego a gdyby wrócił i Got- 
twalda”), w sprawie pomocy poszkodowanej wojną 
ludności, którą należało wspomóc, cytuję za Marcza
kiem, obniżoną cenowo sprzedażą żywności i opału, 
darowiznami tychże dla najbiedniejszych, urządze
niem ogrzewalni i rozdawaniem najuboższym raz na 
dzień gorącego posiłku. Trzy dni później hrabia Zdzi
sław został wywieziony do Lublina, jak się okazało 
na prawie 2 miesiące, więc cały ciężar nadzoru tych
że przedsięwzięć, organizację których zlecono powy
żej wymienionym, przejęła hrabina Zofia.

Jak wspomina Marczak, hrabina w tej sprawie 
odbyła kilkakrotnie narady ze starostą Dembowskim 
i marszałkiem powiatu Horodyńskim, potem nadzo
rowała rozdział mąki dla okolicznych parafii, wg 
ułożonego klucza, część rozdała najuboższym, część 
przeznaczyła do sprzedaży, by z pozyskanych środ
ków nabyć inną żywność, to samo czyniąc z tyto
niem, solą i innymi niezbędnymi do życia towarami. 
Dało to początek sklepikowi, (w co włożyła znaczny 
kapitał), który urządziła i nim kierowała, z czasem 
powiększając to dobroczynne przedsiębiorstwo, uroz
maicając i uzupełniając zapasy sklepowe, często roz
dając biedakom, bądź sprzedając po zaniżonych ce
nach. W wozowni, gdzie urządzony był sklep, mie
rzeniem i ważeniem zajęci byli wszyscy mieszkańcy 
zamku, najwięcej sama właścicielka, a pomagała jej 
stale hr. Adamowa, która w tym czasie do Dzikowa 
przybyła. (...) Akcja sklepowa rozwinęła się przez je
sień na wielką skalę i stała się dla okolicy ogrom
nym dobrodziejstwem. Przyznać trzeba, że była na
leżycie oceniona przez ludność, która na ogół nie ta
iła swego uczucia wdzięczności i uznania dla inicja
torki i wykonawczyni tego dzieła.(...) Druga inwazja 
rosyjska przeszła dość szybko, potęgując nędzę i 
zniszczenie; szosy i drogi zostały ostatecznie zniwe
lowane. I znów rozpoczął się okres wędrówek ludno

ści z bardzo dalekich nawet miejscowości do Dziko
wa, I już nie ściągał jej tu sam sklep i zakupy, lecz 
także ciężka potrzeba i rosnąca nędza,

O pomocy ubogim podczas tej pierwszej wojen
nej zimy dalej Marczak pisze: Codziennie o godz. 12- 
tej w południe służba wynosiła do budynku Zarzą
du dóbr olbrzymi sagan zupy, którą rozlewał ogrod
nik Noszczyk do czarek przynoszonych przez ubogich. 
Ci siedząc w ogrzanej obikacji mieli sposobność po
silić się przynajmniej raz dziennie ciepłą strawą. Na 
Wielkanoc otrzymali od hr. Zdzisławowej sute świę
cone do swych domów, a od czasu do czasu i drobne 
zasiłki pieniężne, czy to w razie zasłabnięcia, czy in
nej koniecznej potrzeby.

Całą wojnę Tarnowscy wspierali ludność Tarno
brzega i okolic, wielokroć wspomagając potrzebują
cych spoza swoich folwarków. Na stałym etacie akcji 
zapomogowej było nauczycielstwo, urzędnicy i wielu 
mieszkańców miasta. Wobec zanieczyszczenia i zara
żenia przypadkami tyfusu i cholery w miejskim szpi
talu (Austriacy pozostawili w mieście ponad siedem
dziesięciu żołnierzy trawionych różnymi chorobami), 
hr. Zdzisławowa urządziła w samym zamku szpital i 
zaopatrzyła go we wszystkie potrzeby, asystowała i 
wyda wała dyspozycje przy zwożeniu i przewożeniu ze 
stacji do zamku rannych, przewijała własnoręcznie 
rany i osładzała skon swoją obecnością/...) Zwalczać 
nędzę, ocierać łzy cierpiącym, dawać pomoc i opiekę 
sierocie, koić ból i robić co w mocy dla ziomków, pod
porządkować nieraz własne przekonania i względy 
pro bono publico - to wszystko daje niezawodnie uczu
cie najwyższego zadowolenia, jako rzetelne spełnienie 
obowiązku względem Boga, ojczyzny i ludzi.

Jak szkoda, że ta maksyma nie przyświeca rzą
dzącym i tym, którzy mogliby się dzielić z potrzebu
jącymi. Tak wiele dzieci w Polsce nie dojada, nie ma 
na leczenie, rehabilitację, protezy. Tak wielu mogło
by pomóc ufundowane stypendium czy wsparcie ba
dań. Piękna postawa Zofii Tarnowskiej i jej męża 
podczas niedoli spowodowanej wojną przełożyła się 
na wdzięczność i sympatię mieszkańców Tarnobrze
ga, i we wdzięcznej pamięci pozostaje do dziś.

Wszystkie cytaty pochodzą z artykułu ,,Akcja 
zapomogowa, Dzików 1914”. zamieszczonej w zbio
rze prac M. Marczaka „Tarnobrzeg. Z dziejów mia
sta i powiatu” wydanej przez Muzeum Historyczne 
m. Tarnobrzega w 2000 roku. Zainteresowanych 
odsyłam do zapoznania się z pełnym tekstem prac 
dzikowskiego bibliotekarza. Warto!

Aleksandra Janas
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ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

RUMUNIA BLISKA A DALEKA

Wakacyjne szlaki wiodą często tam, gdzie ni
gdy jeszcze nie byliśmy i może już nigdy więcej nie 
będziemy. W ubiegłym roku wybrałem się do Rumu
nii, kraju, z którym przez wieki łączyły Polskę roz
maite kontakty. Tak było choćby w XVI wieku, gdy 
przez pewien czas lennem Polski było hospodarstwo 
mołdawskie. W okresie zaborów nasza „Galicja i 
Lodomeria” była wraz z dzisiejszą Rumunią częścią 
monarchii austro-węgierskiej. Mimo owych histo
rycznych więzów, geograficznej bliskości, rzeczywi
stej przyjaźni w okresie II RP i tej „obowiązkowej” 
za czasów PRL-u, o ojczyźnie Nadii Comaneci wie
my niewiele, a na dodatek owa wiedza jest pełna 
rozmaitych stereotypów i wręcz mitów, nie mających 
wiele wspólnego z rzeczywistością.

Tarcia - fragment miasta

Cluj-Napoka - fragment miasta

Rumunia to kraj górzysty, karpacki, leżący na 
pograniczu Europy Środkowej i Bałkanów. W staro
żytności dotarli tu Rzymianie - po ich „pobycie” po
zostało tu sporo zabytków, a nawet nazw wielu miej
scowości. Sami Rumuni to ponoć zromanizowani 
Słowianie, więc choć ich język nie przypomina na
szej mowy, wiele słów i nazw ma słowiański charak
ter i wymowę. Rumunię zamieszkuje wiele narodów 
— oprócz samych Rumunów w kraju tym żyje sporo 
Węgrów, Słowaków, Niemców i Cyganów (czyli... Ro
mów !). Rzutuje to niewątpliwie nie tylko na życie 
tego kraju, ale też jego tradycję, architekturę, a tak
że strukturę wyznaniową. W każdej miejscowości 
znajduje się bowiem kościół rzymsko-katolicki, cer
kiew prawosławna, a często i zbór luterański. Na-
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Zamek chłopski w Raszniowie

turalnie, wszędzie tam żyją wyznawcy poszczegól
nych odłamów chrześcijaństwa, choć zapewne pro
porcje między nimi są w różnych miejscowościach 
odmienne. W wielkich miastach są też synagogi, ale 
nie wiem, czy nie są jedynie pozostałością po daw
niejszych czasach.

Tego lata zwiedzałem Transylwanię, centralną 
część Rumunii, obejmującą tereny historycznego 
Siedmiogrodu. Na szlaku mojej wędrówki znalazły 
się m.in. takie miasta jak Oradea, Cluj Napoka, 
Turda, Alba Julia, Sibiu, Raszniov i Braszoy no i 
zamek legendarnego Draculi - Bran.

Większość z nich to piękne duże ośrodki miej
skie o urokliwej zabudowie ich najstarszych części. 
Pierwsze dwa posiadają okazałą zabudowę z czasów

austro-węgierskich, stąd też porównywane są nawet 
do cesarskiego Wiednia. Zachowały one do dziś wiele 
zabytków z różnych epok, chociaż w ich budownic
twie dominuje niewątpliwie architektura z czasów 
cesarza Franciszka Józefa. Sibiu, Turda i Braszow 
mają coś z naszych miast historycznych takich jak 
Kraków, czy Zamość. Są to bardzo piękne zespoły 
staromiejskie, niedawno odnowione i zrewaloryzo
wane. Zwarta zabudowa w postaci pięknych rene
sansowych i barokowych kamienic, gotyckie i baro
kowe kościoły, reprezentacyjne place rynkowe i sieć 
urokliwych uliczek i zaułków — tak w wielkim skró
cie można okreśhć ich kształt i charakter. Jest tam 
sporo wybitnych dzieł dawnej architektury — wśród 
nich zwracają uwagę murowane z kamienia gotyc
kie katedry, wyraźny znak żywych przez całe wieki 
związków tych ziem z kulturą francuską. Część z 
owych katedr, pierwotnie rzymsko-katolickich, to 
dziś kościoły luterańskie, co z kolei jest dowodem na 
silne wpływy reformacji i obecność na terenie Ru
munii, także współcześnie, sporej mniejszości nie
mieckiej. Największe wrażenie wywarło na mnie 
miasto Alba Julia, a raczej niezwykły zespół zabyt
kowy położony na wysokim wzgórzu dominującym 
nad całym miastem. Wzgórze to już starożytni Rzy
mianie przekształcili w potężną niedostępną twier
dzę, która stanowiła zarazem świetny punkt obser- 
wacyjno — widokowy na całą okolicę. Co ciekawe — 
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owa twierdza przetrwała w swojej roli przez kilka
naście wieków. Walory wzgórza docenili także Habs
burgowie, gdyż zachowane do dziś jego fortyfikacje 
pochodzą z XVIII wieku. Wzgórze - twierdza ma na 
swoim szczycie ogromną przestrzeń, tworzącą rodzaj 
bardzo przestronnego płaskowyżu. Przypomina to 
nasze wzgórze wawelskie, choć rozmiarami jest ono 
znacznie, znacznie mniejsze od swego rumuńskiego 
odpowiednika.

To co najbardziej zaskakuje to fakt, że na tere
nie twierdzy Alba Julia w średniowieczu i czasach 
nowożytnych zbudowano coś w rodzaju sporych roz
miarów miasta, którego zabudowę tworzą katolicka, 
gotycka, kamienna katedra, znajdujący się vis a vis 
przepiękny barokowy prawosławny monastyr 
(klasztor), a także kilka monumentalnych pałaców, 
przeważnie barokowych. Wszystkie te budowle stoją 
przy starannie wytyczonych niegdyś placach i uli
cach. Różnią się przeznaczeniem, architektoniczną 
bryłą dekoracyjnymi detalami, a także epoką z ja
kich pochodzą. Co ciekawe - każdy z tych zabytków 
wysokiej klasy znajduje się bądź w znakomitym sta

nie (po niedawnej rewaloryzacji), bądź jest właśnie 
remontowany.

Kiedy zwiedzałem Alba Julię trwały przygoto
wania do remontu katedry. Ta wspaniała świątynia 
zbudowana w XTV - XV wieku z kamiennych bloków 
przypomina nieco słynne katedry francuskie, czy 
angielskie, choć nie jest aż tak ozdobna jak tamte. 
Jej wygląd zewnętrzny nie robi wrażenia zniszczo
nego, ale przestronne, jasne wnętrze katedry już 
niestety tak. Brak w nim tradycyjnego wyposażenia 
- ołtarzy, ławek itp., (być może ocalały, lecz zostały 
zabrane do konserwacji). Katedra jest od kilku lat 
nieczynna i zamknięta, nawet dla zwiedzających, ale 
udało mi się do niej wejść. Chciałem tam zobaczyć 
grób polskiej królewny, Izabeli Jagiellonki, córki 
królowej Bony i króla Zygmunta Starego. Izabela 
wyszła za mąż za króla Węgier Jana Zapolyę, któ
remu urodziła syna Jana Zygmunta, również póź
niejszego władcę naszych bratanków. Los polskiej 
królewny nie był łaskawy. Dzisiaj spoczywa w pięk
nym, renesansowym, wolno stojącym sarkofagu, 
wyrzeźbionym z białego marmuru. Podobny sarko-

Zamek Bran związany z legendarnym Draculą
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Monastyr w zespole Alba Julia

fag, kryjący szczątki jej syna stoi tuż obok, w tran- 
sepcie alba juliańskiej katedry. Warto pamiętać, że 
zanim wyjechała z Polski na Węgry, wraz z rodzica
mi, rodzeństwem i całym dworem królewskim przez 
szesnaście niedziel (tj. cztery miesiące) w roku 1536 
przebywała w gościnie u Tarnowskich w Wielowsi.

Po zwiedzeniu kolejnych miast „należało” odwie
dzić zamek Bran, będący niegdyś rezydencją słynnego 
z okrucieństw Draculi. Choć Bran leży na uboczu od 
głównego szlaku biegnącego niemal wzdłuż Transylwa
nii z zachodu na wschód Rumunii, już na „jego” wyso
kości pojawiają się liczne drogowskazy kierujące tury
stów do tego magicznego miejsca. Magicznego za 
sprawą Vlada Draculi, arystokraty wołoskiego, który 
zyskał przydomek „Palownika” od częstego z jego roz
kazu wbijania na pal nieszczęśników, jacy weszli mu 
w drogę. Jego ojciec, również o imieniu Vlad, cieszył się 
także ponurą sławą o czym świadczy przydomek „Dia
beł”, jakim obdarzyli go współcześni. Jak to bywa z le
gendami, część z nich odpowiada zapewne prawdzie hi
storycznej, część została dodana przez ludzi na prze
strzeni wieków. Niektórzy z historyków badających tek
sty źródłowe uważają że Dracula to w istocie swoista 
zbitka losów i dokonań obydwu Vladów — ojca i syna, 
która z biegiem czasu zlała się w jedną postać. Jakkol

wiek było naprawdę, sława Draculi podsycona niezli
czonymi na jego temat publikacjami i filmami, przy
ciąga do zamku Bran tysiące turystów.

Sam zamek zbudowany jest z kamienia na 
wysokim, trudnym do podejścia wzgórzu. Swoją ar
chitekturą i położeniem przypomina polski zamek 
w Niedzicy, aczkolwiek tzw. górny zamek niedzicki 
jest zrujnowany, a Bran zachował się do naszych dni 
w całości. Jego komnatki nie są duże. Łączą je ko
rytarzyki, przejścia i schodki tworzące wewnątrz 
prawdziwy labirynt. Mimo wrażenia surowości wy
wołanego niewielkimi rozmiarami pomieszczeń, bia
łymi ścianami, często nieotynkowanymi oraz drew
nianymi, o ciemnej barwie elementami wyposażenia 
(schody, balustrady, meble, stropy itd.) zamkowe 
wnętrza są przytulne. Sprawiają to liczne elemen
ty, jakie zachowały się z ostatniego okresu funkcjo
nowania monarchii w Rumunii, gdy w Bran miesz
kała jej ostatnia królowa Maria. Z zamku Bran, a 
właściwie z drewnianych krużganków jego dziedziń
ców i baszt rozciąga się wspaniały widok na otacza
jące góry, przypominające nieco nasze Pieniny. Na 
podzamczu rozłożyły się hczne kramy, gdzie turyści 
mogą kupić przeróżne pamiątki, w większości na
wiązujące do zamku i jego strasznego właściciela.
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Niedaleko Bran leży miasteczko Rasznioy kli
matem i zabudową przypominające nieco nasz Opa
tów. Nie ma tu co prawda tak wspaniałej kolegiaty, 
ale na wzgórzu, u stóp którego funkcjonuje miastecz
ko, znajduje się nietypowy zamek. Nietypowy, bo
wiem gdy zachodziła konieczność obrony, miejscowi 
feudałowie zbudowali jedynie potężne mury obronne 
na obszernym płaskowyżu wzgórza, okolicznym chło
pom zezwalając na budowę pozostałych obiektów w 
obrębie owych murów. W ten sposób powstał jedyny 
w swoim rodzaju „chłopski zamek”. Co prawda z te
renu Niemiec znane były tego rodzaju obiekty, ale do 
naszych czasów nie przetrwał żaden z nich. Rumuń
ski Raszniov jest wyjątkiem na skalę europejską.

Takich wyjątków jest tam zresztą więcej. W 
Siubiu istnieje muzeum jakie założono w roku 1784 
(drugie muzeum w Europie po Bitish Museum), 

ozdobą Braszowa jest gotycka olbrzymia „czarna 
katedra”, jedna z największych świątyń na naszym 
kontynencie. Dumą Turdy jest ogromny, wieloposta- 
ciowy pomnik władców węgierskich, wśród których 
znalazł się nasz Stefan Batory. Z kolei w Chluj Na- 
poka można obejrzeć gigantyczny sobór prawosław
ny. Interesujących miejsc i zabytków w Rumunii jest 
bardzo wiele. Zupełnie przyzwoitej jakości drogi, 
kultura kierowców i powszechna niemal znajomość 
języka angielskiego to coś co nas zaskakuje. Nigdzie 
nie zauważyłem tak powszechnych niestety w Pol
sce graffiti ani jakichkolwiek przejawów bezmyślne
go niszczenia tzw. własności społecznej. Wygląda 
więc na to, że mimo pewnego poczucia wyższości 
Polaków, muszą się oni uczyć a przynajmniej wzo
rować na mieszkańcach tego pięknego karpackiego 
kraju, kraju, który warto poznać.

ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

W SPRAWIE BARANOWSKIEGO ZAMKU

Wielce Szanowny Pan
MIROSŁAW PLUTA
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Zwracam się do Pana Posła z propozycją doty
czącą przyszłości jednego z najcenniejszych zabyt
ków naszej kultury narodowej - zamku w Barano
wie Sandomierskim. Upoważnia mnie do tego, jak 
sądzę, fakt, że jako historyk sztuki z zawodu, od po
nad trzydziestu lat pracuję na rzecz zachowania 
naszego dziedzictwa narodowego. Niebagatelną 
motywacją do napisania tych słów jest też i to, że 
mam zaszczyt być ostatnim uczniem Profesora Al
freda Majewskiego, któremu zamek baranowski 
zawdzięcza ocalenie i lata świetności od chwili za
kończenia jego rewaloryzacji aż do dziś. Byłem przez 
kilkanaście lat najbliższym współpracownikiem Pro
fesora, więc znam wszystkie Jego prace i koncepcje 
odnoszące się do zamku w Baranowie, jak i innych 
podobnych zabytków, które nazywał On pięknie, 
poetycko i jakże słusznie „dziećmi Wawelu”.

Zamek w Baranowie został zniszczony zarów
no w trakcie działań wojennych, jak i na przestrze
ni powojennej dekady, kiedy z powodów ideologicz

nych takie zabytki skazywano na degradację i zde
wastowanie. Wizyta Profesora Majewskiego w Ba
ranowie Sandomierskim w roku 1955 odmieniła losy 
tego zamku. Dokonał On niemal cudu, bowiem w 
czasach oficjalnej pogardy dla dawnej „pańskiej” 
Polski, ratował jej najwspanialsze pomniki. Dzięki 
wielkiej wyobraźni i umiejętności przekonywania 
innych Profesor doprowadził do porozumienia resor
tów kultury i przemysłu chemicznego w sprawie 
odbudowy zamku w Baranowie i do uczynienia go
spodarzem tego obiektu powstającego wówczas prze
mysłu siarkowego. W czasach, gdy w ruinie pozosta
wały nie tylko pojedyncze zabytki, ale wręcz całe 
historyczne miasta, odbudowa i prowadzenie zam
ku przez ministerstwo kultury było niemożliwe.

Autorskim dziełem Alfreda Majewskiego była 
nie tylko odbudowa i rewaloryzacja zamku, ale też 
jego urządzenie i wyposażenie, model działalności, 
a także sama idea mecenatu wielkiego przemysłu 
nad znakomitym zabytkiem. Funkcjonowanie zam
ku w Baranowie w oparciu o przemysł siarkowy 
sprawdziło się obustronnie, bowiem zamek posiadał 
zasobnego mecenasa, a tenże mecenas miał obiekt, 
który podnosił jego prestiż w świecie przemysłu i 
wielkiego biznesu. Sukces polskiej siarki „wypraco
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wał” też po części i baranowski 
zamek, gdy kontrahenci przy
bywający z całego świata, po 
królewsku goszczeni w zamko
wych komnatach, ulegali ich 
czarowi i zawierali korzystne 
dla naszego kraju umowy na 
dostawy polskiego złota. Nieza
leżnie od tego zamek wypromo
wał miejscowość, w której się 
znajduje, a która dzięki dawnej 
rezydencji Leszczyńskich stała 
się znana nie tylko w Polsce.

Upadek przemysłu siar
kowego, jaki nastąpił w końcu 
XX wieku, spowodował pytanie 
o dalsze losy zamku w Barano
wie. Ponieważ z mocy prawa 
spadkobiercą przemysłu siarko
wego stała się Agencja Rozwo
ju Przemysłu, zamek jako część składowa Siarkopo
lu przeszedł pod jej skrzydła. Idąc z duchem nowych 
czasów, potrzeb i możhwości, po przeprowadzeniu 
niezbędnych remontów i modernizacji, zmodyfiko
wano profil działalności zamku, którą zdominował 
teraz aspekt komercyjny. Nowe okoliczności przynio
sły też i negatywne skutki, ale zasadniczy cel — 
utrzymanie zamku — został osiągnięty. Wydawało 
się, że ten model sprawdził się i pozostanie konty
nuowanym przez długie lata.

W ostatnim czasie nadchodzą jednak niepoko
jące sygnały o zamiarach rezygnacji Agencji Rozwo
ju Przemysłu z dalszego prowadzenia zamku w Ba
ranowie (a także i Krasiczynie) i o projekcie sprze
daży tych obiektów. Niepokojące dlatego, że Polska 
jest krajem, który posiada bardzo niewiele tej klasy 
zabytków co baranowski zamek (można je policzyć 
na palcach jednej ręki). Mimo wielu problemów i 
niedogodności, wciąż ogromnych potrzeb i ograniczo
nych możhwości ich realizacji uważam, że Rzeczpo
spolita Polska powinna otaczać szczególną opieką 
swoje sztandarowe zabytki, a kwestią jej honoru 
powinno być niedopuszczenie, by takie wyjątkowe 
obiekty jak „mały Wawel” w Baranowie Sandomier
skim, przechodziły do rąk prywatnych czy na cele 
komercyjne. Sądzę też, że w ramach właściwie poj
mowanej polityki kulturalnej naszego Państwa tego 
rodzaju zabytki o jakich tu mowa powinny bez
względnie pozostawać pod bezpośrednią pieczą Mi
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nie wiem, jakie byłoby zdanie w tej kwestii 
dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu, ale uwa
żam, że zamek w Baranowie Sandomierskim powi
nien stać się filią tej instytucji. Ranga architektonicz
no i historyczna tego zabytku jest wystarczającym 
uzasadnieniem tej propozycji. Od wielu lat oddziałem 
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu pozostaje 
zamek w Pieskowej Skale. Nie dostrzegam żadnych 
powodów, dla których w podobnej rob nie mógłby 
funkcjonować w przyszłości zamek baranowski.

Naturalnie, dotychczasowe funkcje komercyjne 
zamku mogą i powinny być zachowane. Każde mu
zeum, niezależnie od swego statusu i profilu dzia
łania, ma tego rodzaju funkcje. Najistotniejszą jed
nak sprawą jest kwestia utrzymania obiektu na ta
kim poziomie i w takim charakterze, by nie ucier
piała jego ranga wśród najważniejszych zabytków 
polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Jestem absolutnie przekonany, że Pan Poseł, 
jako człowiek szczególnie związany z Baranowem 
Sandomierskim, podzieli moje zdanie w kwestii 
przyszłości „małego Wawelu” i uczyni wszystko, by 
stał się on filią tego „wielkiego”. Z tego powodu, jako 
uczeń i spadkobierca Prof. Alfreda Majewskiego, 
zajmujący się naukowo dziejami i konserwacją zam
ków polskich, proszę Pana Posła o podjęcie skutecz
nych działań na rzecz właściwego statusu i najlep
szej przyszłości zamku w Baranowie Sandomier
skim. Zgłaszam też gotowość merytorycznej pomo
cy na rzecz tego jakże cennego zabytku.



WOJCIECH RAWSKI

WSPOMNIENIA
część IV

W domu zastałem wszystkich w zdrowiu i gospo
darstwo w całości pomimo, iż przez kilkanaście dni moja 
miejscowość rodzinna była terenem walk Niemców z 
wojskami sowieckimi w roku 1944. Ucierpiała tylko pa
sieka. Z 60. pni w roku 1939 zostało zaledwie 12. W 
domu bieda: brak pościeli, odzieży dla dzieci, które wy
rosły oraz brak środków do żyda i odbudowania pasieki.

Wobec takiego stanu rzeczy przyjąłem pracę w 
Spółdzielni Rolniczo Handlowej „Dostawa” w Tarnobrze
gu, gdzie pracowałem przez półtora miesiąca. W między
czasie otrzymałem list od jednego z przyjaciół z obozu 
wzywający mnie do Warszawy, gdzie zarezerwował dla 
mnie etat w Biurze Planowania Wsi przy Ministerstwie 
Odbudowy. Zanim się zdecydowałem, zwolniłem się z 
dotychczasowej pracy i przybyłem w grudniu 1945 r. do 
Warszawy, etat został zlikwidowany. W zamian tego ko
lega Kuźmicz zaproponował mi opracowanie dla Biura 
Planowania wsi dwóch tematów: Zdrowotność na wsi 
oraz Szkolnictwo na wsi, na co zgodziłem się.

W ciągu niecałych trzech miesięcy, to jest do 
20 marca 1946 roku zebrałem materiały i opracowałem 
te zagadnienia obszerniej, niż byłem umową zobowiąza
ny. Zaraz tez otrzymałem dalsze zlecenie na opracowa
nie zagadnienia pt. Pszczelarstwo a planowe zagospoda
rowanie przestrzenne kraju.

W tym samym czasie otrzymałem od prywatne
go wydawnictwa propozycję wydania tych prac. Wy
dawnictwo Ex Libris wydało w latach 1947 do 1948 
następujące moje prace: Zdrowotność na wsi, Szkol
nictwo na wsi Pszczelarstwo a planowe zagospodaro
wanie przestrzenne kraju, Rośliny miododajne upraw
ne, Rośliny miododajne dzikie, Wartośćpożytkowa ro
ślin uprawnych i dzikich. Tę ostatnią pracę wykona
łem w roku 1947 metodą statystyczną w oparciu o 
kartotekę 864 gatunków roślin pożytkowych.

Planowałem jeszcze opracowanie dalszych zagad
nień z pszczelarstwa metodą statystyczną, a mianowi
cie: Wilgotność gleby a pożytek pszczeli, Zawartość wap
na w glebie a pożytek pszczeli, barwa kwiatu a pożytek 
pszczeli, Budowa i urządzenie pasieczyska.

Gdy jednak w roku 1948 wydawnictwo E.x Li
bris zostało zlikwidowane przez przejęcie na rzecz pań
stwa, ustały dochody z wydawania książek i musiałem 

się oglądnąć za jakąś inną pracą. Już w roku 1947 podją
łem się na pół etatu obowiązków instruktora pszczelar
stwa na powiat tarnobrzeski. Gdy ustały dochody z wy
dawnictwa, zrezygnowałem z pracy instruktora a wzią
łem posadę księgowego w Państwowej Centrali Handlo
wej w Tarnobrzegu, gdzie pracowałem od lutego 1948 r. 
do września 1949 r. W tym czasie opracowałem wspólnie 
z trzema znajomymi, na podstawie dostarczonego przez 
owego znajomego materiału i własnych danych, pracę pt: 
Spółdzielczość Rolniczo-handlowa w powiecie tarnobrze
skim. Od wiosny 1949 r. do kwietnia 1950 roku praco
wałem w księgowości Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Tarnobrzegu, a następnie od maja 1950 r. do 
końca marca 1952 roku w księgowości Powszechnej Spół
dzielni Spożywców w Tarnobrzegu na stanowisku głów
nego księgowego. Od kwietnia 1952 roku do 31 grudnia 
1953 roku byłem głównym księgowym w Wytwórni Mat 
Trzcinowych w Mokrzyszowie, a następnie do 31. paź
dziernika 1954 r. na tym samym stanowisku w Rzemieśl
niczej Spółdzielni Pomocniczej w Tarnobrzegu.

Praca w księgowości, chociaż na ogćA lepiej płatna, 
niż inna umysłową była jednak wyczerpująca tym bar
dziej, że wykorzystując urlopy i wolny czas kontynuowa
łem prace pisarskie, oraz opracowałem „Teorię przeciw- 
stawności” z dziedziny filozofii Tboria ta zasadza się na 
powszechnie istniejącym zjawisku przeciwstawności rze
czy, spraw i zjawisk. Wyprowadziłem stąd ogólną zasadę 
przeciwstawności i dopatruję się jej w każdej dostępnej 
nam rzeczywistości (...). Metoda przeciwstawności umoż
liwiła wykrycie mechanizmu psychofizycznego w człowie
ku, przy pomocy którego można będzie nie tylko zrozu
mieć, w jaki sposób działają na psychikę człowieka wpły
wy zewnętrzne ale i przez odpowiednie działanie na zmy
sły człowieka kształtować w odpowiednim kierunku jego 
psychikę. Jest to rozwiązanie zagadnienia, któremu Car- 
rel poświęcił pracę pt. Człowiek istota nieznana.

Tfeorię przeciwstawności opracowałem szkicowo jesz
cze w 1949 r. i dotąd pozostaje w maszynopisie. W wielu 
punktach jak np. w psychologii wymaga rozwinięcia i uzu- 
pełnienią na co nie miałem dotychczas ani czasu ani oka
zji. Najłatwiej, jak sądzę w moich warunkach, udałoby się 
mi ją udoskonalić, gdybym mógł nawiązać kontakt w for
mie listowej wymiany poglądów z kilkoma fachowcami od-
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nośnych dziedzin filozofii i psychologu. Fachowców takich 
poszukuję od kilku lat i jak dotąd bezskutecznie.

W roku 1953 i opracowałem jeszcze jedno zagad
nienie z pszczelarstwa „Budowa i urządzenie pasieczy- 
ska”. Dotychczas leży w maszynopisie, bo coraz trudniej 
znaleźć wydawcę. Poza tymi pracami napisałem po po
wrocie z niewoli kilkadziesiąt artykułów dla miesięczni
ka „Pszczelarstwo”, z których większość wydrukowano.

W roku 1953 - 1957 opracowałem wspólnie ze 
swym o 10 lat starszym bratem Józefem Historię oko
licy, oraz Historię kościoła i parafii miechocińskiej. 
Wspólnie zbieraliśmy materiały i opracowali obie pra
ce, które do dziś leżą w maszynopisie.

Wyczerpująca praca w księgowości oraz nad wyżej 
wymienionymi zagadnieniami nadwyrężyła moje zdro
wie. Zapadałem na bronchit, miałem ataki duszności i bo
leści żołądkowe. Ratowanie zdrowia wymagało zmiany 
trybu żyda i świeżego powietrza. Wobec tego zrezygnowa
łem z pracy umysłowej w księgowośd i od roku 1955 za
brałem się z powrotem do gospodarowania na roli i w pa
siece, którą w międzyczasie zacząłem odbudowywać.

Obok prowadzenia pasieki postanowiłem zająć 
się uprawą warzyw licząc na zbyt w pobliskim Tar
nobrzegu, którego rozbudowę przewidywano w naj
bliższych latach w związku z projektowaną budową 
kopalni i kombinatu siarkowego w Machowie.

Pasiekę powiększyłem do 40 pni, wywożąc ją co 
roku na wrzosowiska w Dębie, co pozwalało dwukrot
nie zwiększyć dochód. Gdy jednak w roku 1957 hura
gan wyłamał drzewa miododajne, gazy siarkowe po
bliskiego kombinatu co raz bardziej poczęły truć i 
niszczyć roślinność i pszczoły, zmniejszyłem liczbę pni 
do 10 co pozwoliło mi na poświęcenie więcej czasu i 
pracy bardziej atrakcyjnemu warzywnictwu.

Uprawę warzyw rozpocząłem w r. 1955 posadze
niem niewielkiej ilośd pomidorów i ogórków. W roku 
1957 wspólnie z Franciszkiem Pyciorem i Stanisławem 
Czechem, zorganizowałem Spółdzielnię Ogrodniczą w 
Tarnobrzegu i w jej imieniu brałem udział w przejmo
waniu części majątku Państwowego Przedsiębiorstwa 
Handlu Owocami i Warzywami w Mielcu. W zarządzie 
tej spółdzielni pracowałem przez półtora roku, a następ
nie zwolniłem się, bo chciałem więcej czasu poświęcić 
warzywnictwu. Widziałem bowiem, jak członkowie 
Spółdzielni, bez szkoły średniej i mniej ode mnie uzdol
nieni, osiągali z tej gałęzi produkcji znaczne dochody. 
Pieniędzy zaś potrzebowałem, żeby odremontować 
dom, budynki gospodarskie i ogrodzenie.

W roku 1958 roku wybudowałem małą mnożar- 
kę, a w 1960 prostą szklarnie ze 120 okien inspekto

wych. W szklarni uprawiałem warzywa przyspieszo
ne, a to sałatę i rzodkiewkę a następnie pomidory lub 
ogórki, których flance przygotowywałem w mnożar- 
ce. W ogrodzie zaś uprawiałem najpierw sałatę i rzod
kiewkę a następnie pomidory i ogórki.

Czego nie mogłem sam wykonać, najmowałem 
dorywczo ludzi. Razem z pasieką dawało mi to dochód 
niewiele większy od wynagrodzenia pobieranego w 
księgowości, ale uwalniało mię od męczącej i odpowie
dzialnej pracy umysłowej i pozwalało na spokojne wy
konywanie pracy głównie fizycznej, bez kontroli i po
ciągania do odpowiedzialności za pracę innych.

W tych warunkach wróciło mi zdrowie, znikły 
ataki żołądkowe i astmy. W zamian tego zaczęły się 
pojawiać choroby starości. W jesieni 1962.r. przez 
półtora miesiąca dokuczały mi bóle reumatyczne w 
lewej nodze, po których pozostało mi lekkie zdrę
twienie stopy. Zapewne przyczyniły się do tego su
tereny w oflagu w Murnau i wilgoć w szklarni.

Poza pracą zawodową pracowałem również spo
łecznie. Byłem przez kilka kadencji radnym Gromadz
kiej Rady Narodowej w Miechocinie, członkiem Spół
dzielni Spożywców w Tarnobrzegu, Gminnej Spółdziel
ni w Tarnobrzegu i Spółdzielni Ogrodniczej, gdzie dłuż
szy czas należałem do Rady spółdzielczej. Interesuje 
mnie nadal wiele zagadnień i przejawów życia współ
czesnego. Od czasu do czasu przesyłałem swe uwagi 
dotyczące tematów omawianych w radiu i prasie lub 
w jakiejś książce, jak to czynię i teraz odpowiadając na 
ankietę zamieszczoną w książce Włodzimierza Szew- 
czuka pt. „Psychologia człowieka dorosłego”.

Jednak zagadnieniem, które mnie najwięcej inte
resuje jest filozofia i teoria przeciwstawnośd oraz wy
nikające z niej możliwości dla szeregu dyscyplin nauko
wych. Chciałbym choć część tej pracy wykonać, bo choć 
przeżyłem 60 lat, to, jak się przekonałem, umysł mój 
pracuje jeszcze dość składnie, choć już nie na tyle, co w 
pierwszych latach po wojnie, kiedy w ciągu niespełna 
trzech miesięcy zebrałem materiały, opracowałem i na
pisałem na maszynie dwie dość poważne prace.

Jak z przedstawionego życiorysu wynika, zmie
niałem często swój i zawód i miejsce pracy. Co 7 -10 lat 
przerzucałem się od pracy fizycznej do umysłowej i na 
odwrót. W najbliższych latach wypadałoby mi przerzu
cenie się do pracy umysłowej, aby być konsekwentnym 
do końca. I mogłoby to nastąpić tym łatwiej, im prę
dzej znalazłbym chętnych fachowców z interesujących 
mnie dziedzin, z którymi mógłbym wymienić poglądy, 
zwłaszcza w okresie jesieni i zimy, kiedy po sezonie wa
rzywniczym nam sporo wolnego czasu.
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Na pierwszej i wewnętrznej stronie okładki Grafiki z XVIII wieku 
z rysunkami Rafaela, w szafach Pokoju Białego, po konserwacji 

str. 4. Fragment ekspozycji „ W czasach Jana Słomki”
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