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Koniec każdego roku skłania do podsumowań i refleksji. Dla mnie rok 2013 to czas, o którym
najchętniej chciałbym po prostu zapomnieć. Doznałem w nim bowiem ogromnej krzywdy i upo
korzenia, na jakie z pewnością przez całe dotychczasowe życie, zwłaszcza zawodowe, sobie nie
zasłużyłem. Niemal trzydzieści lat temu trafiłem do nieznanego sobie wcześniej Tarnobrzega. Nie
szukałem tu pracy - to Tarnobrzeg zaprosił mnie tutaj, bym podjął obowiązki wojewódzkiego kon
serwatora zabytków. Od początku tej pracy zaangażowałem się bez reszty w to co robię, co zostało
przez ówczesne władze dostrzeżone i docenione. Pracując głównie na terenie ówczesnego wojewódz
twa tarnobrzeskiego zwróciłem uwagę na to, że Tarnobrzeg jako miasto jest traktowany „po maco
szemu”, więc przynajmniej na mojej działce starałem się to zmienić. Już po kilku miesiącach „urzę
dowania” zacząłem tworzyć muzeum. Robiłem to wraz ze śp. Edwardem Antończykiem, wielkim
miłośnikiem Tarnobrzega, który ogromnie wspierał mnie w działaniach organizacyjnych. Wiedziało
o tym zaledwie kilka osób, na których wsparcie, różnego zresztą rodzaju, mogłem liczyć, choć nie
zmieniało to faktu, że najwięcej pracy musiałem wykonać sam. Byłem więc wszystkim, często jed
nocześnie: organizatorem, projektantem, pomysłodawcą, kadrowym, księgowym, zaopatrzeniow
cem, konserwatorem, kierowcą itd. W naszym kraju dla kultury, zwłaszcza tej na lokalnym szcze
blu, zawsze było pod górkę. Brak pieniędzy, materiałów, czy choćby organizacyjnego i moralnego
wsparcia, tacy jak ja nadrabiali zaangażowaniem, twórczą pasją, pracowitością, pomysłowością,
bo to co robili było ważne, bo wiedzieli, że inaczej nie sposób osiągnąć zamierzonego celu.
Należę do stosunkowo wąskiej grupy szczęściarzy, którym Pan Bóg dał szczególne predyspo
zycje do uprawiania takiego, a nie innego zawodu. W zamian, przez ponad trzydzieści lat stara
łem się za to dziękować, „odpłacać” najlepsząpracą na jaką mnie stać. Dosłownie z niczego zorga
nizowałem więc w Tarnobrzegu profesjonalną instytucję muzealną. Nie dysponując praktycznie
żadnymi pieniędzmi na dokonywanie zakupów zgromadziłem kilkanaście tysięcy muzealiów, sam
----- dla „dobrego przykładu” ofiarowując do zbiorów kilkaset obiektów. Dzięki licznym kontaktom i
przyjaźniom z muzealnikami z innych ośrodków zorganizowałem kilkadziesiąt różnorodnych
wystaw. Niektóre były wydarzeniami, nie tylko w lokalnym wymiarze. Kiedy Muzeum rozpoczy
nało działalność nasze miasto nie posiadało właściwie nowoczesnej literatury historycznej. Zaczą
łem więc opracowywać i wydawać różne publikacje w tym zakresie. Ukoronowaniem tej pracy
stało się wydanie dwutomowej monografii Tarnobrzega. Na wydawanie książek pozyskiwałem
potrzebne pieniądze; te z ich sprzedaży zasilały budżet Muzeum.
Od chwili kiedy stałem się mieszkańcem Tarnobrzega, byłem gorącym orędownikiem odno
wienia zamku w Dzikowie i przeznaczenia go na Muzeum. Owych orędowników było oczywiście
więcej, ale mogę chyba powiedzieć, że ja „pragnąłem” tego najbardziej. Kiedy po latach starań i
oczekiwań nastąpiły stosowne decyzje władz miasta, nie stałem z boku, lecz włączyłem się we
wszystkie działania w tym zakresie. Na podstawie moich badań zamku i mojej własnej koncepcji
toczy się remont zabytku. Myślę, że nikomu w Tarnobrzegu nie muszę opowiadać ani udowad
niać, jaki mam w tym udział.
Moją pracę dostrzeżono i w Tarnobrzegu i w Polsce. Trzy lata temu Rada Miasta obda
rzyła mnie tytułem Honorowego Obywatela Miasta, a kilka miesięcy temu Minister Kultury
włączył do elitarnego grona kawalerów medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis. I oto wtedy,
kiedy mogłem cieszyć się z tych niezwykłych wyróżnień, kiedy chciałem dalej pracować z jeszcze
większym zaangażowaniem, zostałem poddany kaprysowi jednego człowieka reprezentującego
miasto, którego jestem Honorowym Obywatelem... Jeśli czasem, Drodzy Czytelnicy, zastanawiacie
się, dlaczego w Polsce, mimo wielu pozytywnych zmian, ciągle mamy pod górkę, to nie dziwcie
się. Mój los jest po części odpowiedzią na to pytanie...

ALEKSANDRA JANAS

ZASŁUŻONY KULTURZE - GLORIA ARTIS
10 listopada 2013 roku na zamku w Dzikowie
dr Adam Wójcik został odznaczony srebrnym meda
lem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”. Wicewoje
woda Podkarpacki Alicja Wosik, wręczając odznacze
nie w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego Bogdana Zdrojewskiego, podkreśliła, że
jest ono bardzo rzadko przyznawane, a nagradza się
nim ludzi wyjątkowo zasłużonych dla kultury. Istot
nie, „Gloria Artis” to medal ogromnie prestiżowy.
Dla sfery kultury jest tym, czym Order Orła Białe
go za dokonania na rzecz Państwa i Narodu Polskie
go, a z racji zasług wojennych Krzyż Virtuti Militari. Warto dodać, że w historii tej kategorii odznacze
nia zostało ono wręczone muzealnikowi dopiero po
raz piąty. Trzeba też zaznaczyć, że Minister pominął
ustawowy wymóg przyznania najpierw medalu brą
zowego i odznaczył A.Wójcika od razu medalem
srebrnym. Dlaczego Kapituła Medalu oraz Minister
Kultury postanowili tak wyróżnić twórcę i dyrekto
ra tarnobrzeskiego Muzeum?

Okręgowego w Tarnowie. Opowiadała mi, jak w la
tach 60-tych ubiegłego wieku jej dyrektorski gabi

net odwiedzał 10-12 letni Adaś Wójcik, który przy
chodził do niej na „rozmowy merytoryczne”. Pytał ją
całkiem fachowo o wiele rzeczy z zakresu historń
sztuki, muzealnictwa i konserwacji zabytków. Może
były to czasem pytania naiwne, ale zadawał je prze
cież mały chłopiec, zaś cała ta sytuacja zdradzała
jego bardzo konkretne już wtedy zainteresowania.
Kiedy opuszczał szkołę podstawową jego wielolet
nia wychowawczyni napisała w karcie informacyj
nej, że uczeń zbiera stare książki i monety, interesu
je się historią i muzealnictwem i w tym kierunku
powinien się kształcić. Fakty te świadczą o bardzo
wcześnie objawionych zainteresowaniach.
W czasie studiów historii sztuki A.Wójcik na
leżał do wybijających się studentów, a jak wspomi
nają jego koleżanki i koledzy, był bardzo kreatyw
ny. Opracowywane przez niego prace seminaryjne
wyróżniały się ambitną tematyką i niebanalnym
ujęciem. Z tych ciekawszych warto wymienić pracę
o tradycjach gotyckich w złotnictwie krakowskim
XVII i XVIII wieku, o wczesnobarokowym nagrob
ku Wojciecha Oczki z kościoła Bernardynek w Lu
blinie czy o architekturze kaplicy Fredrów przy ka
tedrze w Przemyślu. Również praca magisterska
„Monografia architektoniczna rynku w Tarnowie”
była opracowaniem na miarę... rozprawy doktorskiej
(250 stron maszynopisu + tom ilustracji!). Na tego
rodzaju pracę wystarczyłaby nawet analiza jednego
detalu (np. portalu), a nasz laureat opracował układ
urbanistyczny, ratusz i 24 kamienice przyrynkowe!
W czasach studenckich odbywał częste prakty
ki w warszawskim Muzeum Narodowym, gdzie
opracowywał bardzo piękne, choć niełatwe do zana
lizowania medale koronacyjne carów rosyjskich.
Pracownicy Muzeum mający pod opieką ok. 2 min
numizmatów nie bardzo kwapili się do „brania na
tapetę” tych medali, a ten student robił to bez wa
hań. W trakcie tych praktyk miał też okazję wielo
krotnie przysłuchiwać się obradom grona ekspertów,
którzy opracowywali scenariusz rekonstrukcji

Z wicewojewodą Alicją Wosik
Odpowiedź na to pytanie przynosi życiorys i
dokonania laureata. Już od najmłodszych lat inte
resował się zabytkami. Z upodobaniem zwiedzał sta
re kościoły, zamki i muzea, czytał bardzo wiele ksią
żek historycznych. Kilkanaście lat temu miałam
okazję poznać panią Marię Kołodziej, wybitnego hi
storyka sztuki, przez wiele lat dyrektora Muzeum
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Chrzanowskiego. Projekt ten zakładał, że w podzie
miach i w komnatach parterowych zamku powsta
nie Muzeum Kultury Staropolskiej, w obszernych
kazamatach fortyfikacji - wielka przekrojowa wy
stawa polskiej sztuki fortyfikacyjnej (od Biskupina
po Westerplatte), zaś wnętrza I i II piętra przezna
czone dla potrzeb „Petrochemii” będą urządzone
jako sale i komnaty zamkowe. Jak bardzo prof.
Majewski cenił swojego ostatniego ucznia i najbliż
szego współpracownika świadczy dedykacja, jaką
wpisał po latach, do monografii Wawelu: ”Adam
Wójcik okazał się moim wielkim przyjacielem i nie
zwykle kompetentnym współpracownikiem”.
Praca dla wiśnickiego zamku zaowocowała wej
ściem Adama w tamtejsze, dość hermetyczne środo
wisko i kolejną propozycją pracy dla niego - jako
nauczyciela historii sztuki w miejscowym, znanym w
całej Polsce, Liceum Sztuk Plastycznych. Pracując
jednocześnie w Bochni i na Wawelu, nie miał czasu
na pełny etat, stąd przez okres 2 lat prowadził zaję
cia tylko dla klas IV i V, przygotowując młodzież do
matury. Jak wspominają jego uczniowie, był najlep
szym nauczycielem tego przedmiotu, jakiego mieli
okazję poznać. Spośród kilkudziesięciu wychowan
ków A.Wójcika wyrosło kilku cenionych artystów,
m.in. znany dziś nie tylko w Europie znakomity gra
fik, rzeźbiarz i fotografik Wacław Wańtuch.
Gdyby nie likwidacja „Petrochemii” i przerwa
nie prac remontowych Adam zapewne prowadził
by dzisiaj Muzeum na wiśnickim zamku, ale...
Wobec takiego obrotu sprawy, prof. Majewski za
proponował swojemu współpracownikowTpodjęcie
obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków w Tarnobrzegu, na okres 2 — 3 lat. Potem miał
wrócić do Wiśnicza, gdy tylko prace zostaną wzno
wione. Nie wznowiono ich do dziś. Nie miałem
ochoty wyjeżdżać do jakiegoś tam Tarnobrzega i na
dodatek nigdy nie chciałem być urzędnikiem, choć
by i wojewódzkim konserwatorem zabytków - wspo
mina Adam Wójcik. Dopiero po kilku miesiącach
zgodził się, przede wszystkim z szacunku dla swo
jego Mistrza. Mimo wszystko nie mogłem tego zro
bić Profesorowi, więc ostatecznie zgodziłem się wy
jechać do Tarnobrzega, choć później przez kilka
dobrych lat bardzo wierzyłem w to, że wrócę do
Wiśnicza i dokończę odbudowę tego zamku.
Jesienią 1986 roku podjął pracę w Tarnobrze
gu, stał się mieszkańcem tego miasta. Od razu za
brał się do pracy, bo spraw do załatwienia i zaległo
ści w urzędzie konserwatorskim było co niemiara.

wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie. Wśród
nich byk m.in. profesorowie Stanisław Lorentz, Jan
Zachwatowicz, Aleksander Gieysztor, Władysław
Tatarkiewicz, Jerzy Baranowski, Jerzy Lileyko.
Możliwość przysłuchiwania się roboczym naradom
takiego grona dała bardzo wiele przyszłemu odno

wicielowi zamku w Dzikowie...
Po studiach odbył krótką praktykę w Muzeum
Narodowym w Budapeszcie, po czym, w czerwcu
1981 roku podjął pracę w Muzeum w Bochni. Przez
pięć kolejnych lat kierował tutaj Działem Sztuki, a
jednocześnie dość nieoczekiwanie stał się swoistym
„motorem napędowym” tej instytucji. Opracował wte
dy ok.2.500 kart katalogu naukowego zbiorów („nor
ma” roczna to 300 kart), zrealizował 12 wystaw cza
sowych, wydał kilka publikacji. Przemodelował cał
kowicie galerię malarstwa polskiego przełomu XIX i
XX w., urządził zupełnie nową salę portretową. Był
inicjatorem i wykładowcą Czwartkowych Spotkań
Muzealnych, które nieprzerwanie odbywają się w
Bochni od 1983 roku do dzisiaj, a które w roku 2000
otrzymały prestiżowe wyróżnienie w postaci ministe
rialnej Nagrody „Sybilla”. Kiedy w roku 2009 obcho
dzono 50 - lecie bocheńskiego Muzeum podczas jubi
leuszowych uroczystości najczęściej wymienianym
nazwiskiem, obok twórcy placówki prof. Stanisława
Fischera, było nazwisko twórcy tarnobrzeskiego Mu
zeum. A przecież pracował on w Bochni tylko 5 lat...
W tym bocheńskim okresie zdarzyło się jeszcze
coś ważnego. W 1982 roku nasz laureat poznał prof.
Alfreda Majewskiego, dyrektora Kierownictwa Od
nowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. Prof.
Majewski mając za sobą odbudowę wielu czołowych
zamków polskich, realizował wówczas rewaloryza
cję wspaniałego zamku w Wiśniczu. Szybko odkrył
w młodym historyku sztuki ogromny potencjał twór
czy i zawodową pasję, proponując mu stałą współ
pracę. Od razu poprosił Adama o opracowanie kon
cepcji zagospodarowania wnętrz zamku w Wiśniczu.
Wedle zamysłów Majewskiego wiśnicki kolos miał
funkcjonować na podobnych zasadach, jak odrestau
rowany przez niego wcześniej zamek w Baranowie.
Dawna rezydencja Lubomirskich, po odbudowie fi
nansowanej przez Zjednoczenie „Petrochemia”, mia
ła być częściowo udostępniona do zwiedzania, czę
ściowo wykorzystywana jako obiekt recepcyjno-sympozjalny. W krótkim czasie A. Wójcik opracował kon
cepcję jej zagospodarowania, bardzo pozytywnie za
opiniowaną przez grono ekspertów, m.in. profesorów
Aleksandra Gieysztora, Janusza Durkę i Tadeusza
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Z rękopisem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Najważniejsze to... zapoznanie się z terenem
województwa tarnobrzeskiego, którego wcześniej
zupełnie nie znał, z obowiązkami konserwatorskimi
i urzędniczymi, podejmowanie szybkich decyzji bie
żących na budowach i przy robotach konserwator
skich, jakie toczyły się w licznych obiektach Sando
mierza, Opatowa, Zawichostu, Kurozwęk i wielu,
wielu innych. To nie był okres łatwy, ale szybko opa
nował sytuację. Dziś do najważniejszych dokonań
swojego „konserwatorowania” zalicza dokończenie
remontów trwających wiele lat w takich obiektach
jak zamek królewski w Sandomierzu, kościół pofranciszkański w Zawichoście, klasztor Bernardy
nów w Opatowie. Z jego inicjatywy i z pozyskanych
przez niego środków rozpoczęto rewaloryzację zespo
łu pokamedulskiego w Rytwianach, kolegiaty
św. Marcina w Opatowie, kościoła podominikańskiego i synagogi w Klimontowie, kościoła św. Jakuba w
Sandomierzu. Jeśli dziś wszyscy zachwycają się od
remontowanym w znacznej już mierze zamkiem w
Kurozwękach, to należy pamiętać, że to właśnie
A.Wójcik zdobył pieniądze i zrealizował przygotowa
nie kompleksowej dokumentacji remontowo-konser
watorskiej na rewaloryzację całego tego zespołu rezydencjonalnego (który miał pełnić rolę Domu Pra
cy Twórczej Polskiego Towarzystwa Wydawców
Książek). Bez niej państwo Popielowie nie odbudo
waliby tak szybko historycznej rezydencji...
W trakcie swojej konserwatorskiej kadencji,
wspólnie z Prof. Majewskim wznowił odbudowę zam
ku „Krzyżtopór” (przerwaną potem na skutek zmian
politycznych w Polsce po roku 1989). Kończąc wielo
letnią odbudowę sandomierskiego zamku królewskie
go, doprowadził do przejęcia tego obiektu przez Mu
zeum Okręgowe. Dla instytucji tej opracował (szko
da że niezrealizowaną) koncepcję urządzenia wnętrz

zamkowych. Myślę, że kiedyś zostanie ona „odkryta”
i doceniona... Dla sandomierskich wnętrz zamkowych
pozyskał kilkanaście cennych mebli, które do dziś je
zdobią; doprowadził też do przygotowania dokumen
tacji i zdobył pieniądze na realizację zagospodarowa
nia wzgórza zamkowego w Sandomierzu.
Swoistym odkryciem konserwatorskim A. Wój
cika jest jedyny chyba w Polsce kościół secesyjny
znajdujący się w Woli Rzeczyckiej. Natychmiast po
owym odkryciu wpisał go do rejestru zabytków, kie
rując pierwsze środki na konserwację świątyni.
Niepozorna z zewnątrz budowla kryje cudowne,
jednorodne stylistycznie wnętrze ze złoconym stro
pem kasetonowym (niczym w zamku na Wawelu!),
z kompletem secesyjnych ołtarzy i unikatowymi,
przepięknymi polichromiami. Temu niezwykłemu
zabytkowi groziła zagłada (zwłaszcza polichro
miom), toteż objęcie go opieką konserwatorską oka
zało się prawdziwym dla niego wybawieniem. Sam
konserwator opłacił swoją decyzję dużymi kłopota
mi, bo kościół należał do diecezji przemyskiej, z
którą ówczesne władze państwowe toczyły - mó
wiąc delikatnie — długoletni spór...
Zawodowa przygoda życia Adama miała swój
początek w 1987 roku. Tarnobrzeska Spółdzielnia
Mieszkaniowa przymierzała się wówczas do budo
wy nowego osiedla mieszkaniowego na terenie daw
nego fblwarku Tarnowskich na Wymysłowie. Było
tam jeszcze wtedy trochę starej zabudowy gospodar
czej - stajnie, obory, czworaki. Kompletnie zniszczo
ne nadawały się tylko do wyburzenia. Wśród nich
najstarszy był dawny spichlerz z 1843 roku, które
go TSM nie miała zamiaru remontować. Spółdziel
nia przekazała więc obiekt konserwatorowi. Jak dziś
sam wspomina, wtedy nie znał tego obiektu, ale gdy
wszedł doń po raz pierwszy, oczarowało go wnętrze
budynku, zwłaszcza piękne, ciosane z grubych be
lek stropy. Spichlerz był w tragicznym stanie, a co
gorsza - nie było ani pomysłu, ani pieniędzy by go
ratować. Ale już wkrótce konserwator miał swoją
wizję: będzie tu muzeum. Problem polegał jednak na
tym, że nie było środków na remont, a do tego nie
można było wtedy tworzyć nowych placówek muze
alnych. Wpadł na pomysł, by po renowacji w spichle
rzu ulokować zbiory etnograficzne sandomierskiego
Muzeum Okręgowego, organizując tu oddział tej
instytucji. To się ostatecznie nie udało, ale dzięki
przemyślności Adama i jego dobrym kontaktom z
Ministerstwem Kultury powstał pewien precedens:
resort miał kierować środki na remont budynku i

a potem także muzealną drukarnię. Otwarcie Mu
zeum zaszczycili m.in. przedstawiciele rodu Tarnow
skich, prezydent miasta, wojewoda tarnobrzeski oraz
profesorowie Aleksander Gieysztor i Alfred Majewski.
Potem rozpoczął się okres normalnej pracy, pełnej
zaangażowania i nowatorskich pomysłów. Trudno je
nawet wszystkie wymienić. Najpierw zgromadził kil
kaset pierwszych eksponatów — obrazów, medah,
pamiątek, które naukowo opracował, potem zdobył
dla przyszłej biblioteki naukowej około1.000 książek
historycznych pochodzących z likwidowanej bibliote
ki komitetu wojewódzkiego PZPR.
W początkowych miesiącach działalności Mu
zeum dyrektor wypracował pewien styl, do muzeal
nego kalendarza wprowadził stałe imprezy. Przede
wszystkim do każdego wydarzenia osobiście projek
tował zaproszenia, ulotki i plakaty. Miały one swój
indywidualny charakter i kształt, bo drukowane na
specjalnych papierach, z użyciem różnych rodzajów
i krojów czcionki, kolorów, rycin wyróżniały się zde
cydowanie wśród ówczesnej sztampy.
Od początku Muzeum, oprócz przygotowywa
nia kolejnych wystaw, organizowało w swoich murach wiele koncertów muzyki poważnej oraz recita
li gwiazd estrady. W wymysłowskim spichlerzu kon
certowali m.in. filharmonicy i sofiści z Warszawy,
Krakowa, Kielc, Rzeszowa, a nawet ze Lwowa i ze
słynnego Teatru Balszoj w Moskwie. Wśród tych
najsławniejszych można było wysłuchać np. Wandy
Polańskiej. Spośród gwiazd estrady w tarnobrze
skim Muzeum prezentowali się m.in. Skaldowie,
Wawele, Grupa Pod Budą Gang Marcela, Carrantuohill, Krywań, Zayazd, Wojciech Korda, Marek
Piekarczyk, Waldemar Kocoń. Swoje pierwsze dzie
sięciolecie Muzeum uczciło koncertem legendarnej
Grupy Skifflowej NO TO CO & Piotra Janczerskiego. Mało kto dziś pamięta, że przy ul. Pawłowskie
go miało miejsce pierwsze w Tarnobrzegu wykona
nie koncertu fortepianowego f-moll Fryderyka Cho

późniejsze utrzymanie Muzeum do tarnobrzeskiego
Urzędu Miejskiego, tenże przekazywał je na konto
Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega, a to z kolei
miało zorganizować i prowadzić Muzeum.
Nie wszystko było jednak takie proste i bezpro
blemowe. Mimo pozytywnej decyzji władz, były kło
poty z przejęciem spichlerza, potem — gdy zaczął się
remont - brak było wszystkiego: materiałów, wyko
nawców, w końcu także i pieniędzy, bo galopująca
inflacja zjadała w zastraszającym tempie ministe
rialne dotacje. Dla ogarnięcia remontu i organizacji
Muzeum Adam zrezygnował z pracy w urzędzie kon
serwatorskim. Odtąd przez ponad rok był wszyst
kim: kierownikiem budowy, kadrowcem, zaopatrze
niowcem, kasjerem, księgowym. Pracował dziennie
po kilkanaście godzin, bywało nieraz tak — jak wspo
mina- że po powrocie do domu nie miał nawet siły
by się umyć. Najgorsze były braki na rynku: nie było
niczego, a jeśli już — jakość materiałów była bardzo
kiepska. Zdobycie tych lepszych graniczyło niemal
z cudem. Boh go więc do dziś, że gdy kupił płyty
marmurowe do pokrycia podłóg parteru, „Tygodnik
Nadwiślański” piórem niejakiego Mamonia opubli
kował paszkwil, w którym posądzał organizatora
Muzeum o trwonienie publicznego grosza na „luksusyL Tzw. dziennikarze nie napisali jednak o tym,
że kupił ów nieszczęsny marmur po okazyjnej cenie,
że sam musiał załadować kamień na ciężarówkę
przy 20-stopniowym mrozie, co okupił bardzo pora
nionymi dłońmi i długim zapaleniem płuc. Nikt
oczywiście nie przeprosił „obwinionego” do dziś....
Po wielu miesiącach zabiegów, starań i ogrom
nej pracy Muzeum zaistniało jesienią 1991 roku. Te
raz Adam intensywnie gromadził zbiory, przygotowy
wał pierwsze wystawy i publikacje, organizował kon
certy i wykłady, założył pracownię konserwatorską

pina. Kiedy obchodzono w Polsce 200-lecie urodzin
A.Mickiewicza, dyrektor zorganizował pierwszą w
historii publiczną prezentację rękopisu „Pana Tade
usza”. Nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł, bo
narodowych relikwii nie wystawia się ot, tak. Przez
tamte 4 dni przedCMuzeum ustawiały się długie
kolejki, a mickiewiczowskie arcydzieło zobaczyło tyle
osób, ilu zwiedzających przychodziło wtedy do spi
chlerza niemal przez cały rok...
Z inicjatywy A.Wójcika do programu działal
ności Muzeum od momentu jego powstania weszły

Z Janem Tarnowskim
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Uroczyste Wieczory z okazji Narodowego Święta

Równolegle do gromadzenia zbiorów i organi
zacji wystaw, dyrektor Muzeum nadał duże znacze
nie publikacjom. Dziś mało kto pamięta, że zaled
wie dwadzieścia lat temu do dyspozycji zaintereso
wanych historią naszego Tarnobrzega były jedynie
„Pamiętniki” Słomki, przedwojenne prace Marcza
ka i kilka powojennych broszur propagandowych na
temat republiki tarnobrzeskiej. A.Wójcik napisał
więc pierwsze opracowania i od początku swojego
istnienia Muzeum wydawało po kilka poważnych
publikacji rocznie (nie Ucząc tych drobniejszych),
dzięki czemu półka z wydawnictwami poświęcony
mi Tarnobrzegowi szybko zaczęła się zapełniać. W
1993 roku ukazał się pierwszy album ze swoistej
trylogii: „Tarnobrzeg - ślady IV wieków”, w roku
następnym „Zamek Tarnowskich w Dzikowie” i al
bumowa wersja „Pamiętników włościanina”. Potem
wydawnictw muzealnych było coraz więcej: pamięt
niki, monografie historyczne i konserwatorskie, re
printy wydawnictw staropolskich, katalogi itd.
Większość z nich została opublikowana za pieniądze
„zdobyte” przez dyrektora, on sam jest autorem bądź
co najmniej współautorem większości z nich. Niektó
re to jego swoiste „odkrycia”, jak choćby książeczka
„Wonność Róży Yerychontskiey... ” wydana po raz
pierwszy w 1686 roku, druki konfederacji dzikow
skiej z 1734 roku czy modlitwy króla Stanisława
Leszczyńskiego, wydane zostały przez Muzeum w
formie reprintów. Przygotowanie niektórych publi
kacji zajęło kilka lat pracy, np. wydanie zbiorowe
dzieł Michała Marczaka, czy dwutomowej monografiTTarnobrzega. Ta ostatnia ujrzała światło dzien
ne tylko dzięki uporowi A.Wójcika.
Opracowanie monografii zostało zlecone
prof. F. Kirykowi z Krakowa jeszcze w połowie lat
80-tych ubiegłego wieku. Zebrał on grupę naukow
ców, ale praca szła opornie, bo baza źródłowa, doty
cząca zwłaszcza pierwszych wieków istnienia Tar
nobrzega, jest bardzo uboga. Kiedy większość arty
kułów była opracowana, ciągle brak było tego naj
ważniejszego rozdziału, o początkach miasta. Złożo
ne w urzędzie miejskim maszynopisy poszczegól
nych rozdziałów „zniknęły” na kilka lat w urzędni
czych biurkach. Kiedy je „odnaleziono”, przekazano
do tarnobrzeskiego Muzeum. Jego dyrektor posta
nowił zrobić z nich użytek. Nawiązał kontakt z
prof. F. Kirykiem, by ten doprowadził do ukończenia
brakującego rozdziału, a sam napisał dwa nowe i
zaczął przeglądać pozostałe. Zauważył w nich pew
ne braki wynikające z nowszych ustaleń historyków,

Niepodległości, na które Muzeum zapraszało wy
bitnych uczonych, pisarzy i dziennikarzy, którzy w
formie wykładów czy gawęd przybliżali tarnobrze
skiej publiczności ważne fakty czy postaci związa
ne z dziejami Polski. Spośród tego rodzaju gości
należy wymienić choćby profesorów Mariana Tatarę, Feliksa Kiryka, Pawła Wieczorkiewicza, Zdzi
sława Pietrzyka, Franciszka Ziejkę, Stanisława
Waltosia, Władysława A. Serczyka, Mieczysława
Rokosza, Stanisława Nicieję czy Henryka Samso
nowicza; wśród pisarzy Zbigniewa Święcha, Lesz
ka Mazana czy Mieczysława Czumę. Na zaprosze
nie dyrektora gościli w tarnobrzeskim Muzeum
także wybitni aktorzy tacy jak Tadeusz Malak,
Jerzy Zelnik, Olgierd Łukaszewicz i Joanna
Szczepkowska prezentując tarnobrzeskiej publicz
ności arcydzieła poezji polskiej.
Najważniejszą sprawą było jednak gromadze
nie zbiorów. Do pozyskiwania eksponatów pro
wadzą właściwie tylko dwie drogi: zakupy lub dary.
Zakupy, zwłaszcza rzeczy cennych, wymagają od
powiednich funduszy, a te — w przypadku nie tyl
ko tarnobrzeskiego Muzeum — zawsze były bardzo
skromne. Mimo to udało mu się nabyć wiele cennych, rzadkich i wartościowych eksponatów. Zali
czyć do nich można choćby pokaźnych rozmiarów,
przepięknie zdobione wydanie Biblii z 1642 roku,
dwa mosiężne tłoki pieczętne (pieczęcie) Tarnobrze
ga z XVIII i XIX wieku czy paszport starosty tar
nobrzeskiego hr Zygmunta Lasockiego.
Jeśli idzie o dary — tu dyrektor wykazywał się
dużymi umiejętnościami zachęcania poszczególnych
Tarnobrzeżan, organizacji i instytucji do wzbogaca
nia muzealnych zbiorów. Sam niejako dał w tej mie
rze przykład przekazując przez lata około siedmiu
set muzealiów, wiele książek naukowych i innych
rzeczy, które znacznie wzbogaciły stan posiadania
Muzeum. Różnymi drogami pozyskiwał też różne
nietypowe eksponaty, jak choćby armatę z okresu II
wojny światowej z dawnego pomnika wdzięczności
czy kamień narzutowy pochodzący z zagrody Woj
ciecha Wiącka z Machowa.
Dzięki szybkiemu gromadzeniu zbiorów moż
liwe było udostępnienie w rocznicę otwarcia Mu
zeum, a zarazem w 400 rocznicę nadania Tarnobrze
gowi praw miejskich, pierwszej ekspozycji stałej
„Dzieje Tarnobrzega”. Ta znakomita wystawa poka
zała wszystkim, jak wbrew pozorom niebanalna jest
historia i tradycje tego miasta.
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zwrócił uwagę na — delikatnie rzecz ujmując — nie
najlepszy styl literacki tekstów. Co prawda w lite
raturze naukowej najważniejsze są fakty i podanie
źródeł ich pochodzenia, ale nie każdy z ludzi nauki
będąc nawet autorytetem w swojej dziedzinie, potra
fi swoją wiedzę dobrze przekazać. Z tym dzisiejsi na
ukowcy mają w wielu przypadkach poważny pro
blem. A. Wójcik ( z moim skromnym udziłem) prze

prof. A. Majewskiego, a jaki odczytał swojemu Mi
strzowi w Sah Poselskiej na Wawelu, gdy w zamku
królewskim trwał benefis wielkiego odnowiciela
zamków polskich. Ze znakomitym historykiem sztu
ki, prof. Tadeuszem Chrzanowskim, równie wielkim
miłośnikiem sarmatyzmu, prowadzili koresponden
cję po staropolsku. Kiedy Adam list do profesora
zaczynał od słów Mnie wielce życzliwy, a Jaśnie
Oświecony Mości Profesorze!, otrzymywał w odpo
wiedzi Ust zaczynający się od słów: Drogi Xiążę!.
Gdy uroczyście obchodzono 400-lecie praw miej
skich Tarnobrzega, AWójcik napisał po staropolsku
piękny tekst uroczystej uchwały Rady Miasta, którą z
tej niezwykłej okazji uchwalili i podpisali wszyscy rad
ni (dziś jest on wyeksponowany w Pokoju Czerwonym
na zamku w Dzikowie). W roku 2003, z okazji 410 rocz
nicy podpisania przywileju fundacyjnego Tarnobrzega,
napisał po staropolsku świetny esej histoiyczny Rok
1593, będący kwintesencją dziejów naszego miasta.
Wyrazem zainteresowań Adama staropolsz
czyzną było też włączenie się przez niego do grona
autorów widowiska muzycznego Zielona łączka,
którego premiera miała miejsce na scenie Teatru
Polskiego we Wrocławiu. Widowisko to, oparte na
tekstach i muzyce z XVI, XVII i XVIII wieku opra
cowali Piotr Janczerski i Jerzy Krzemiński oraz
Adam Sławiński, a widowisko wystawiła Grupa
NO TO CO. Nasz laureat opracował kilka tekstów
ballad sowizdrzalskich dla tego przedstawienia.
Dodajmy, że potem, po wielu latach Adam został
szefem medialnym wspomnianego zespołu; organi
zował jubileuszową trasę koncertową i napisał tek
sty do kilkunastu piosenek, które tworzyły pro
gram Fantazja na tematy polskie. Przy okazji war
to wspomnieć, że pasjonuje się polską muzyką roc
kową lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku, przy
jaźni z kilkoma jej gwiazdami, od lat prowadzi
autorską audycję w Radiu „Leliwa”. Ma ogromną
wiedzę o tej muzyce, toteż na licznych portalach i
stronach internetowych przytaczane są jego teksty
o poszczególnych wykonawcach z „tamtych lat”.
Literackie zdolności dostrzegh nie tylko muzy
cy legendarnego zespołu. Kilka lat temu współpracę
zaproponowała A. Wójcikowi redakcja „Wiadomości
Konserwatorskich”, bardzo poważnego fachowego
kwartalnika wydawanego przez Stowarzyszenie Kon
serwatorów Zabytków, afiliowanego przy Minister
stwie Kultury. Adam opublikował tam kilka dyserta

pracował więc wszystkie zgromadzone rozdziały mo
nografii Tarnobrzega i nadał im właściwą formę ję
zykową. Dzięki temu wielu czytelników doceniło ten
styl, mówiąc, że dobrze „się czyta”. To była wielka,
wielomiesięczna praca, dzięki której (oraz wielu in
nym staraniom i zabiegom), mimo wielu przeciwno
ści losu, Tarnobrzeg doczekał się w końcu pięknej,
dwutomowej monografii.
Tu dochodzimy do kolejnego talentu laureata.
Niezależnie od wysokiej klasy walorów zawodowych
jest on człowiekiem niezwykle uzdolnionym literac
ko. Jako jego wieloletni współpracownik wiem, że
potrafi on pięknie pisać, barwnym literackim języ
kiem, ale i staropolszczyzną zarówno prozą jak i
klasycznym wierszem. Dysponując bogatym słow
nictwem, pisze szybko, prawie nigdy nie poprawia
jąc swoich tekstów. Te zdolności ujawnił w młodym
wieku, już w czasach szkolnych. Jak opowiadałwszyscy nauczyciele języka polskiego zachwycali się
jego wypracowamami, pisał też już wtedy wiersze.
Sądzono, że będzie studiował polonistykę, że litera
tura będzie jego powołaniem. Jeśli tak się nie stało,
to i tak jego umiejętności literackie możemy podzi
wiać choćby na łamach „Dzikovii”.
Adam pasjonuje się epoką staropolską toteż od
czasu do czasu pisze staropolszczyzną. Wśród tego
rodzaju tekstów warto wymienić rewelacyjny List do
Pana Hetmana, jaki napisał z okazji 90-tych urodzin

cji, zaś felietony na tematy zabytkoznawcze opatrzył
wspólnym tytułem „Okiem Puzona”. Jest bowiem

Z wicedyrektorem Wawelu Jerzym Petrusem

7

zafascynowany osobowością i pisarstwem Jerzego
Waldorffa, dlatego postanowił wspomniane felietony
tworzyć w stylu słynnego krytyka muzycznego. Tek
sty te, świadczące o dużej erudycji i wiedzy autora, z
ogromną dawką humoru, są mistrzowsko napisane:
naśladując idealnie styl Waldorffa, doskonale trafiają
w sedno opisywanych wydarzeń i problemów. Do tej
pory ukazało się kilkanaście felietonów z tego cyklu
i redakcja pisma nie ma zamiaru z nich zrezygnować
(niektóre były zamieszczone również w Dzikovii).
Skoro mowa o pisaniu - należy przypomnieć, że w
1998 roku to właśnie nasz laureat zaproponował To
warzystwu Przyjaciół Tarnobrzega wydawanie kwar
talnika społeczno - kulturalnego „Dzikovia”, jedyny
tego rodzaju periodyk w naszym mieście. Do tej pory
ukazało się 57 numerów pisma, do którego redaktor
naczelny napisał znaczą część artykułów.
Wielkim, zupełnie odrębnym dziełem laureata
„Glorii Artis”, jest rewaloryzacja zamku w Dzikowie.
Od początku swojego pobytu w Tarnobrzegu A. Wój
cik konsekwentnie zmierzał do podjęcia remontu
zabytku i uczynienia zeń muzeum. Nie było to
łatwe, bo funkcjonująca w zamku od 1945 roku szko
ła rolnicza mocno „wrosła” w ten obiekt, miała wie
lu popleczników, a co gorsza — niewielu widziało w
dawnej rezydencji Tarnowskich choćby zabytek, a
tym bardziej siedzibę muzeum. Już jako konserwa
tor wojewódzki Adam zlecił konserwację kilku ele
mentów dawnego wyposażenia zamku (dzięki temu
ocalił m.in. dwa piękne obrazy XVIII-wieczne z ko
lekcji dzikowskiej), a prywatnie — prowadził własne
badania obiektu. „Po cichutku”, na wiele lat przed
remontem, opracował koncepcję odnowienia i urzą
dzenia budowli. Ta wykonana przez niego społecz
nie praca umożliwiła w wiele lat później pełną re
waloryzację obiektu. Jak stwierdził jej projektant —
koncepcja dyrektora Muzeum była właściwie goto
wym projektem, który na dobrą sprawę wystarczy
ło wpisać w inwentaryzację architektoniczną. Taka
sytuacja, zupełnie wyjątkowa, zaoszczędziła wiele
czasu i pieniędzy, bo to co wykonał wcześniej Adam,
ktoś musiałby zrobić teraz i to za niemałe kwoty.
Jeszcze wtedy, gdy w zamku funkcjonowała
szkoła rolnicza, A.Wójcik rozpoczął cykl wykładów
pod nazwą Czwartkowe Wieczory Zamkowe. W kil
ku z nich wystąpili zaproszeni goście (np. znany pi
sarz Zbigniew Swięch czy dyrektor zamku w Łańcu
cie Wit Karol Wojtowicz), ale większość prowadził
sam inicjator Wieczorów, zaskakując słuchaczy nie
wiarygodną wprost wiedzą na temat polskich królów,

rezydencji monarszych i arystokratycznych. Wieczo
ry te weszły do stałego programu działalności tarno
brzeskiego Muzeum i stały się jego wizytówką.
Kiedy zapadły decyzje o wyprowadzeniu z zam
ku szkoły, dyrektor Muzeum zaangażował się w spra
wy rewaloryzacji bez reszty i to na wielu polach. Pra
cował z architektami, wspólnie z urzędnikami miej
skimi opracowywał wnioski o środki europejskie (bez
jego fachowej wiedzy i własnej wizji funkcjonowania
zamku - muzeum nie byłoby to możliwe!), a kiedy
remont ruszył — każdego dnia dozorował prace na
zamku, korygując wiele spraw, by obiekt wyglądał jak
najlepiej, zgodnie ze swoją historią i nową rolą. Gdy
nadarzyła się okazja, dyrektor zdobył w Minister
stwie Kultury pieniądze, jakie pozwoliły na remont
dachu i adaptację poddasza. W trakcie prac remon
towych przygotowywał scenariusze przyszłego wyglą
du wnętrz i elewacji zamkowych, począwszy od ko
lorystyki ścian, na umeblowaniu i bibelotach kończąc.
„Przy okazji” opracowywał teksty do wydawnictw o
zamku, udzielał wywiadów dla rozgłośni radiowych,
zrealizował cykl kilkudziesięciu audycji telewizyjnych
na temat prowadzonych robót. Dzięki temu wielu
ludzi mogło dowiedzieć się i zobaczyć, na czym pole
ga rewaloryzacja zamku. W przyszłości audycje te
będą bezcennym źródłem historycznym, dokumen
tem przywracania zamku dla kultury narodowej.
Dzięki swoim dobrym kontaktom z wieloma
muzeami i muzealnikami, jeszcze przed ukończe
niem remontu Adam miał „zapewnione” wyposaże
nie zamkowych wnętrz - czy to oryginalnych mobiliów pochodzących z Dzikowa, czy to podobnych do
tych jakie niegdyś tu były.
Na długo przed podjęciem przez władze miasta
decyzji o rewaloryzacji zamku, dyrektor Muzeum na
różne sposoby uświadamiał czym jest ten zabytek
dla Tarnobrzega, a przede wszystkim dla kultury
narodowej. Co pewien czas urządzał różne wystawy
na temat Tarnowskich, ich zamku i zbiorów, pisał
artykuły do różnych czasopism, publikował opraco
wania własne i inne na ten temat, wygłaszał wykła
dy. I choć ideę zamku jako muzeum popierali przed
stawiciele różnych środowisk, niewątpliwie A.Wój
cik był jej największym orędownikiem. Bez jego de
terminacji w tej mierze być może nie doszłoby do tak
gruntownej rewaloryzacji zamku, a w zamkowych
murach nie byłoby dziś Muzeum, instytucji w naj
bardziej naturalny sposób predestynowanej do obec
ności w dawnej siedzibie Leliwitów. Być może nadal

funkcjonowałaby tu szkoła...

Kiedy z końcem ubiegłego stulecia zaczęto li
kwidować przemysł siarkowy, Adam zapoczątkował
gromadzenie eksponatów związanych z „żółtym zło
tem”. W związku z uczynieniem dzikowskiego zam
ku główną siedzibą Muzeum, w spichlerzu urządził
jego oddział - „Muzeum Polskiego Przemysłu Siar
kowego”, zaś w jego otoczeniu mini skansen górni
czy. Jest to jedyna tego rodzaju placówka w Euro
pie, a prawdopodobnie i na świecie.
Od czasów studenckich nasz odznaczony udzie
lał się społecznie. Najpierw był kierownikiem lite
rackim zespołu „Va banąue” (występował w nim
obecny manager i perkusista Budki Suflera Tomasz
Zeliszewski), potem prowadził własną grupę te
atralną. W swoich czasach wiśnickich z kilkoma
kolegami reaktywowali przedwojenne Towarzystwo
Miłośników Wiśnicza, które zorganizowało parę
wystaw i wydał kilka publikacji. Przez jakiś czas był
też aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół
Książki, pomysłodawcą i organizatorem dwóch ogól
nopolskich Pikników Bibliofilskich, jakie odbyły się
w Krzemionkach Opatowskich.
Od początku pobytu w Tarnobrzegu należy do Towa
rzystwa Przyjaciół Tarnobrzega. Jest prezesem tej or
ganizacji od blisko dwudziestu lat.
W okresie obchodów 200-lecia Konstytucji
3 Maja został wybrany przewodniczącym Społeczne
go Komitetu Rewaloryzacji Kościoła w Wiśniowej,
gdzie spoczywa serce Hugona Kołłątaja. Nie tylko
opracował program prac konserwatorskich świąty
ni i nadzorował je, ale i zdobył na nie pieniądze. Za
to dokonanie został odznaczony przez ministraAleksandra Mackiewicza Medalem Konstytucji 3 Maja.
Sam Tarnobrzeg dzięki Adamowi wzbogacił
się o szereg tablic pamiątkowych, które powstały
z jego inicjatywy i które zaprojektował. Są to ta
blice poświęcone pamięci: Adama Mickiewicza,
Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina (kościół
na Serbinowie), Stanisława Tarnowskiego (kościół
na Dzikowie), Edwarda Antończyka (pl. B.Głowac
kiego 23) oraz Akademii Miechocińskiej (szkoła
podstawowa nr 8). Zaprojektował też kształt pla
styczny i treść tablicy poświęconej pamięci tarno
brzeskich Żydów (MBP) oraz tablicy obelisku ku
czcTJana Długosza w Miechocinie. Dla tablicy po
święconej Papieżowi Janowi Pawłowi II w szkole
podstawowej nr 9 napisał czterowiersz inskrypcyjny. Dyrektor MHMT wymyślił medal „Sigilium
Civis Virtuti” i napisał jego statut. Zaprojektował
też dwa medale poświęcone królowi Stanisławowi

Leszczyńskiemu (jeden wydany przez TPT, drugi
przez PTN) oraz medal ku czci Matki Róży Kolumby Białeckiej, wybity w 1999 roku z okazji piel
grzymki papieża Polaka do Sandomierza.
Zupełnie wyjątkową sprawą w licznych
przedsięwzięciach Adama na rzecz szerzenia wie
dzy historycznej i pamięci narodowej jest pomnik
ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, jaki stanął
na dziedzińcu Muzeum w 60-ta rocznicę śmierci
Naczelnika Państwa. Na ten cel udostępnił
własną płytę z brązu z popiersiem J.Piłsudskie
go, zaprojektował pomnik, zorganizował materia
ły do jego budowy. Za to dokonanie minister An
drzej Przewoźnik odznaczył A.Wójcika złotym
medalem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń
stwa. Lista jego nagród i wyróżnień jest zresztą
znacznie dłuższa. Jest m.in. laureatem nagród
rektora Politechniki Krakowskiej, Generalnego
Konserwatora Zabytków i Zarządu Województwa
Podkarpackiego za badania nad zamkami nowo
żytnymi Polski południowej. W roku 2010 Rada
Miasta Tarnobrzega przyznała mu tytuł Honoro
wego Obywatela Tarnobrzega.
Mimo upływu lat laureat „Gloria Artis” jest
nadal człowiekiem niezwykle twórczym, mającym
wiele interesujących planów. Wśród nich na czoło
wysuwają się dwa: dokończenie rewaloryzacji zam
ku w Dzikowie i budowy'skansenu górniczego przy
Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. Realiza
cja tego pierwszego pozwoli na urządzenie zamko
wych komnat, a przy okazji restytucję znacznej czę

ści historycznej kolekcji dzikowskiej i sprawi? że
Muzeum doczeka się w końcu pracowni i magazy
nów z prawdziwego zdarzenia.
Osiągnięcie tego drugiego umożliwi budowę
całościowej ekspozycji, jedynego w Polsce a nawet
w Europie, fenomenu jakim był przemysł siarko
wy, któremu i Polska i sam Tarnobrzeg zawdzię
czają tak wiele. Czy to się uda? Pewnie tak, choć nic
nie przychodzi łatwo. Wiemy bowiem doskonale, że
w polskim (tarnobrzeskim) piekiełku nigdy nie brak
zawistników i ludzi złej woli, którzy są w stanie
zniszczyć każdego i zablokować wszystko (dowiodły
tego choćby ostatnie miesiące).
~Przy tak wielu uzdolnieniach Adam Wójcik
jest przede wszystkim człowiekiem niezmiernie
pracowitym, jak to z pasjonatami bywa - zaanga
żowanym bez reszty w to, co robi. Jeśli więc tylko

będzie miał możliwość działania, lista jego dokonań
będzie kiedyś znacznie dłuższa.

ALEKSANDRA JANAS

Polskie piękne Madonny

MATKA BOŻA TULIGŁOWSKA
Ib bardzo piękny obraz, przedstawiający Matkę
Bożą w całej postaci z Dzieciątkiem na prawym ręku,
spowitą dość szczelnie w ciemnoniebieski płaszcz z
zieloną podbitką wykończoną złotą lamówką i kar
minową suknię, widoczną jedynie na piersiach i pod
szyją. Lewą ręką Maryja wskazuje na maleńkiego
Syna, pochylając lekko głowę w Jego stronę. Ma dłu
gie jasne, kręcone włosy, na które dwaj aniołowie jeden w jasnoniebieskiej, drugi w bladoróżowej suk
ni - nakładają koronę z dwunastoma gwiazdami.
Wokół Matki Bożej odchodzą naprzemiennie promie
nie: proste miecze i falowane języki tworzące kształt
mandorli, pod którą umieszczono w owalu zielone,
zmierzwione liście, przywołujące czytelne skojarzenie
z rajskim drzewem.
To jeden z najstarszych wizerunków
Maryi, datowany na XV bądź początek XVI
wieku, co potwierdzają i charakterystycznakompozycja i „rysunek” twarzy obu postaci.
Nagi Jezus prawą rękę unosi w geście bło
gosławieństwa, w lewej trzyma złote jabłko
(według niektórych kulę ziemską z krzy
żem), zaś Maryja pod stopami ma księżyc,
co symbolizuje panowanie nad złem, a na
płaszczu stylizowane gwiazdy (rozetki). Ich
głowy otaczają złote aureole.
Obraz (tempera na desce lipowej), nie
znanego autorstwa, ma wymiary 91 na 69
cm i znajduje się w ołtarzu głównym Sank
tuarium Matki Bożej Dobrej Nadziei w Tuligłowach, parafii w diecezji przemyskiej, po
łożonej na południe od Jarosławia.

roku) do Tuligłowskiej parafii przybyli Bożogrobcy —
może to oni przywieźli obraz ?
Pierwsze zapisy o obrazie pochodzą z akt powizy
tacyjnych z końca XVII wieku, kiedy to od dawna mo
dlący się tu ludzie doświadczali cudów i nadzwyczaj
nych łask, co uwiecznił w księgach biskup Jerzy Denhoff, pisząc: obraz cieszy się specjalną czcią..są zna
ne liczne łaski i opieka, którą otrzymują pielgrzymi na
tym miejscu w swoich potrzebach. Odnotowano rów
nież, iż w 1744 roku uzdrowienia doznał tu biskup
Wacław Hieronim Sierakowski, który powołał spegalną komisję do przeprowadzenia badania wiarygod
ności cudów i przesłuchania świadków. W samym
XVIII wieku było ich 350, a jednym z nich uzdrowie-

Nazwa miejscowości jest czytelna - wzię
ła się od tulenia głowy, a z przekazów wyni
ka, iż pochodzi z czasów, gdy schronienia
(przytulenia głowy) poszukiwali mieszkańcy
Adresowych Kudrenic, uciekający przed Tata
rami pod koniec XTV wieku. To z nimi miał
przywędrować tu obraz, początkowo zawie
szony na topoli i tak czczony. Potem przenie
siono go do drewnianej kaplicy, później do
murowanego kościoła. Wtedy też (w 1446
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nie z kalectwa osiemnastoletniego Antoniego Szybińskiego, który przybył do Matki Bożej o kulach, a po
wrócił o własnych siłach. Wtedy też podjęto pierwsze
starania o koronację cudownego obrazu. Niestety, ka
sata zakonu Bożogrobców, opiekunów Obrazu, i ogra
bienie sanktuarium przez Austriaków szanse na koro
nację oddaliły o ponad wiek.

1829 roku, a dokonał tego biskup przemyski Jan Po
tocki. Niestety, reformy józefińskie cesarza Austrii, po
legające m.in. na rekwizycji wszelkich kosztowności ze
skarbców, ołtarzy, obrazów, spowodowały, iż brutalnie
zdarto złocone sukienki i wszystkie wota z wizerunku,
niszcząc częściowo jego malaturę i grunt, ogołocono
także ze wszystkich kosztowności skarbiec. Aby zapo
biec dalszej profanacji na obraz naciągnięto bordowy
aksamit, a na postacie nałożono drewniane, pozłacane
sukienki, pozostawiając widoczne tylko twarze Maryi
i Jezusa. W takiej zabezpieczonej przed intruzami for
mie przetrwał do XX wieku, kiedy to w 1966 roku do
czekał się kompleksowej konserwacji. Najnowsza, prze
prowadzona w 2002 roku, odsłoniła pełną krasę Matki
Bożej Dobrej Nadziei z Tuligłowów.
Taki wizerunek Maryi zaliczany jest do „grupy
przedstawień Madonny Apokaliptycznej”, określanej
jako Assunta, czy Madonna w Glorii, czy Mulier amicta sole. Źródłem tych wyobrażeń jest fragment dwuna

Pierwszą obszerną relację na temat cudowności
obrazu przekazał nam ks. Dionizy Jaguściński w
książce z 1769 roku, zatytułowanej: Cuda i łaski Naj
świętszej Maryi Panny w obrazie kościoła Tuligłowickiego, potwierdzając jego przybycie z Kudrenic z Po
dola, zza Kamieńca. Pewne źródła mówią o srebrnych
złoconych sukienkach nałożonych na obraz i wielu
kosztownych wotach, będących wyrazem wdzięczno
ści za doznane łaski, które później zaborca austriacki
zarekwirował, a w staraniach o oficjalną koronację
bardzo przeszkadzał. Doszło do niej dopiero 8 wrze
śnia 1909 roku i dokonał jej biskup przemyski, obec
nie święty, Józef Sebastian Pelczar.
Pierwsze obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Tuligłowickiej ukazały się w 1763 roku i rozpowszechnili
je księża Bożogrobcy, zaś ks. Wacław z Sulgostowa w
swej książce z 1902 roku tak opisuje ów obraz: Matka
Boża z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku, w całej
postaci - stoi na księżycu, ze wszystkich stron promie
nie, Koronę Matee Bożej podtrzymują dwa aniołki. Dzie
ciątko Jezus prawą rączkę trzyma na kuli ziemskiej z
krzyżem. Ramki w górze wygięte i wpośród nich krzyż
Bożogrobców (Miechowitów), a w dole w bocznych ką
tach ramek, na tarczach herb Pilawa i herb Mniszchów
(tu na boku jakiś monogram). Podpis: „Maryja Matka
Jezusowa Miłości pełna, w chorobach, w utrapieniach
doświadczona Pocieszycielka, w kościele Thligłowskim
pod Przemyślem. Łaskami słynąca. Dekretem JW. Im.
X. Sierakowskiego na ten czas Biskupa Przemyskiego
obwieszczona i publikowana, a teraz w żywym Portre
cie z 1 763 roku odrysowana”.
Początkowo w Tuligłowicach była mała drewnia
na kaplica pod wezwaniem św. Mikołaja, wybudowa
na staraniem dziedzica Mikołaja Mzurowskiego, pod
koniec XIV wieku. Wkrótce potem erygowano tu para
fię. Niestety, najazd Tatarów w początkach XVII wie
ku spowodował jej spalenie, co wymusiło na mieszkań
cach konieczność budowy nowej, murowanej świątyni,
ukończonej w 1629 roku, czemu przewodził ksiądz
Adam Noskowicz. Ale i ta była za mała — do cudownej
Madonny ciągnęły tłumy pielgrzymów, a sanktuarium
do końca XVIII wieku przeżywało niebywały rozkwit.
Piękny, późnobarokowy kościół konsekrowany został w

stego rozdziału Apokalipsy św. Jana, z takim opisem:
Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta ob
leczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej gło
wie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna... I
stanął Smok przed mającą porodzić Niewiastą, ażeby
skoro tylko porodzi, pożrećjej Dziecię. Iporodziła syna...
I nastąpiła-wałka na niebie: Michał i jego aniołowie
mieli walczyć ze Smokiem; i wystąpił do walki Smok i
jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dlanich
w niebie nie znalazło; i został strącony wielki Smok, Wąż
starodawny, który się zwie diabeł i szatan...
Stojąca na półksiężycu Dziewica, która porodziła
Syna Bożego, otoczona mandorląjak słońcem, mająca
na głowie koronę z dwunastoma gwiazdami - to częste
przedstawienie Niepokalanie Poczętej, rozpowszechnio
ne w Europie już od XIII wieku. Podobne wyobrażenia
Maryi są również w zbiorach Muzeum Diecezjalnego
w Tarnowie, jak Madonna z Cerekwi, Przydonicy czy
Paczółtowic — wszystkie z połowy XV wieku. Natomiast
Siostry Klaryski w Starym Sączu przechowują niewiel
kich rozmiarów obraz nieco inaczej przedstawiający
Niepokalanie Poczętą: Maryja z Dzieciątkiem ukaza
na jest na złotym tle i stoi na smoku, który w paszczy
trzyma jabłko. Według znawców omawiany obraz mógł
powstać w jakimś warsztacie w Krakowie i stanowi
cenny zabytek małopolskiego malarstwa cechowego
końca XV wieku. Nam kojarzy się jednoznacznie z wi
zerunkiem Matki Bożej z Guadalupe - właśnie całopostaciowością przedstawienia, bogactwem kolorów i
otaczającą mandorlą. Ta przecież też jest Matka Boża
Zwycięska - Niepokalanie Poczęta.
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Mój ulubiony obraz

MADONNA Z DZIECIĄTKIEM W WELONIE,
ŚW. JANEM I ANIOŁEM W DUŻYM PEJZAŻU Z RUINAMI
pione, ale ich ustom towarzyszy lekki, pogodny uśmiech,
któiy zdaje się mówić: Narodził się Zbawiciel i choć cze
ka Go dzieło odkupienia, radujmy się bo jest nadzieja dla
skażonego grzechem pierworodnym świata.
Za omówionymi osobami, typowy dla odrodzenia,
pejzaż, rozświetlony lekko słońcem, utrzymany w tonacji
zieleni, kontrastującej z pierwszym planem. W tle zary
sowane są: sylweta kościoła, bądź zamku z wysoką wieżą
drzewa i bujne krzewy ze zmierzwionym listowiem, dro
ga z dwoma postadami — jadącym na mule i idącym
przed nim, po lewej stronie obrazu. Po prawej, wspomnia
ne w tytule obrazu, ruiny, z nakreślonymi szkicowo wie
loma postaciami w dolnym i górnym planie. W dolnej ar
kadzie widoczne są głowy konia i wołu, jakieś idące po
staci, co nasuwa skojarzenie z betlejemska stajenką sce
nami z Bożego Narodzenia, a osoby to pasterze i mędrcy.
W obrazie, prezentowanym na okładce Dzikovii, znajdu
jemy też wiele innych symboli i znaczeń, jak złoto, przy
należne świętym, czerwień królom, owoce symbol dostat
ku, a winogrono to przecież krew Bożego Baranka.
Autorem tego obrazu jest Pieter Coecke van Aelst,
znakomity artysta niderlandzki z pierwszej połowy XVI
wieku. Nie tylko świetnie malował, ale też rysował i rzeź
bił, a także zajmował się architekturą i rytownictwem.
Projektował także witraże i tapiserie, być może to z jego
pracowni (bądź jego uczniów) wyszły projekty wawel
skich arrasów. Już jako 25 latek został członkiem gildii
św. Łukasza (takiego jakby „wyższego cechu” malarzy)
w Antwerpii. Był nadwornym malarzem króla Karola V
na polecenie którego odbył podróż do Turcji, owocem
czego był cykl rysunków Obyczaje i stroje Ilirków. Zwie
dzał także Włochy, skąd zaczerpnął renesansowe wzor
ce, które wykorzystywał i propagował. Najpierw działał
w Antwerpii, a potem w Brukseli, gdzie miał swój warsz
tat malarski i wielu uczniów. Byli wśród nich Peter Breughel Starszy (który w sławie w Polsce „przebił’ mistrza)
i jego synowie Peter UJMichael i Paul Coeke.
Pieter van Aelst był także tłumaczem klasycznych
dzieł na temat architektury - Sebastiana Serlio (Architettura) i traktatu Witruwiusza. Wiele jego dzieł znaj
duje się w rękach prywatnych kolekcjonerów, stąd tak
niewiele o nim wiemy. Zmarł w wieku 42 lat.

Nazwa obrazu (mniemam, iż odautorska) jest iście
barokowa, choć obraz, namalowany w 1550 roku, po
chodzi z rozkwitu Renesansu. Takim też jest w ukła
dzie kompozycyjnym, rozświetleniu pejzażu w tle i ko
lorystyce. Nie widziałam go nigdy wcześniej, niewiele
wiedziałam o malarzu do momentu, gdy trafił do mo
ich rąk przepiękny katalog do znakomitej wystawy
Rodzina Brueghlów, zorganizowanej przez Muzeum
Miejskie we Wrocławiu w 2013 roku. I zachwyciłam się
nim, zakochałam w takim ujęciu Matki Bożej i Jezu
sa, jakże innym, szczerym, zwyczajnym jakby, choć jak
że dopracowanym i pięknym.
Na blacie niewielkiego stołu młodziutka Matka
Boża prawą ręką podtrzymuje siedzące niemowlę, któ
re wydaje się być rozbawione, bo obydwoma rączkami
ciągnie za matczyny welon, fikając przy tym nóżkami.
Madonna pochyla się nieco, kierując głowę w prawą stro
nę ku Dzieciątku, patrząc jednak na wprost. Ubrana jest
w bogate szaty - ciemnozieloną suknię z szeroką złotą
taśmą pod szyjąi beżowo złote rękawy, czerwony płaszcz
i biały welon, który, ściągnięty z części głowy Matki,
przez dziecię, okrywa jego ciałko. Kobieta ma kręcone,
ułożone w misterne fale ciemnoblond włosy, spływające
na plecy; podobne jak siedzący obok młodzieniec, które
go malarz nazwał Janem. Pewnie to Jan Chrzciciel, bo
to on najczęściej towarzyszy Jezusowi w większości
przedstawień ikonografii, częściej jednak przedstawia
ny jest jako równolatek - dzieliło ich jedynie pół roku.
Ale i na wielu obrazach Jan jest już dorosłym człowie
kiem, prorokiem, który przepowiadał nadejście Mesja
sza. Tutaj jest to około osiemnastoletni młodzieniec, wła
ściwie równolatek Maryi, spoglądający na Jezusa, z
wyrazem ciepła i miłości w oczach. Ma na sobie spiętą
pod szyją stonowaną złotem, w kolorze spokojnego różu
szatę, oburącz podtrzymując owoce: fioletowe winogro
na, złociste gruszki i czerwone czereśnie, których kilka
sztuk rozsypanych Jest na stole po obu stronach Jezusa.
Nad Marią nadlatujący z nieba anioł niesie w wyciągnię
tych rękach złotą koronę, którą zamierza nałożyć na Jej
głowę. Ma ciemnoróżową przewiązaną złotą szarfą sza
tę, krótkie jasne włosy i niewielkie skrzydła w podobnej
tonacji barw. Wyrazy twarzy wszystkich postad są sku
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NAGROBEK
MICHAŁA MARCZAKA
Wśród wielu nagrobków jakie znajdują się na
cmentarzu tarnobrzeskim, warto zwrócić uwagę na je
den bardzo skromny i prosty. Jest to nagrobek Michała
Marczaka, dzikowskiego bibliotekarza, który wiele lat
swojego życia poświęcił dla biblioteki rodziny Tarnow
skich. Pracował w Dzikowie w latach 1913-1929. Na po
czątku 1930 roku przeniósł się wraz z rodziną do Brze
ścia nad Bugiem, gdzie był kierownikiem Wydziału
Oświaty Pozaszkolnej w Kuratorium Okręgu Brzeskie
go. Następnie przeprowadził się do Warszawy. Tam z
kolei pracował w Ministerstwie Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego, jako kierownik Pracowni
Oświaty dla Dorosłych. Jednak przez wszystkie te lata,
aż do 1944 roku miał umowę ze Zdzisławem Tarnow
skim, a po jego śmierci z Arturem Tarnowskim, że każ
dy swój urlop będzie spędzał w Dzikowie i porządkował
oraz katalogował narosłe przez rok zbiory.
Tak też było w lipcu 1944 roku, kiedy przyjechał—
do Dzikowa. Na początku sierpnia stacjonujący tu
Niemcy uciekali z miasta przed sowieckimi żołnierza
mi. Wyjechali też Tarnowscy oraz ich goście. Dla Mar
czaka zabrakło miejsca w jakimkolwiek pojeździe. Nie
funkcjonował praktycznie żaden transport, którym
Marczak mógłby wydostać się z Tarnobrzega. Chciał
wrócić do rodziny do Warszawy, lecz niestety, nie miał
już ani czym, zważywszy, że 1 sierpnia w Warszawie
wybuchło powstanie. Zmuszony został pozostać w
zamku, gdzie spędził bardzo trudny czas jesieni i zimy
1944/1945 roku. W zamkowej bibliotece urządził sobie
sypialnię i pracownię jednocześnie. Surowe warunki
bytowania niezmiernie nadwyrężyły jego zdrowie. W
tych trudnych czasach pomocą służyli mu Uczni zna
jomi, m.in. Bronisława i Stanisław Orzełowie oraz ro
dzina Golasów. W 1945 roku kilkakrotnie odwiedzała
Marczaka jego żona Maria. Przyjechała też na począt
ku listopada 1945 roku. Namawiała męża, aby wyje
chał z Dzikowa i aby zaczęli nowe życie w Krakowie,
gdzie mieszkała rodzina Marii. Marczakowi trudno się
było zmobilizować do wyjazdu. Ponadto nie chciał on
opuszczać swojego ukochanego Dzikowa i resztek księ
gozbioru. Wycieńczony trudami życia, schorowany,
zmarł nagle w nocy 18 listopada 1945 roku w swojej

sypialni w bibliotece zamkowej. Znaleziony został na
stępnego dnia w godzinach przedpołudniowych. Sek
cja zwłok, która odbyła się w szpitalu tarnobrzeskim
wykazała, że Marczak zmarł z powodu wylewu krwi
do mózgu. Niewiele osób wierzyło w to orzeczenie. Są
dzono, że Marczak został otruty, w każdym razie
„ktoś” mu w tym dopomógł. Doktor Tadeusz Starostka namawiał Marię Marczakową aby zgodziła się na
ekshumacje ciała męża i ponowną sekcję. Jednakże ta
stwierdziła, że te ustalenia i tak nie przywrócą życia
jej mężowi. I z pewnością miała w tym rację. Sam
Marczak w ostatnim liście do żony pisał, że: „Już nie
robię sobie papierosów na noc”. Oznaczało to, że czuł
się już bardzo źle, a papierosy wykonywane z kiepskiej
jakości tytoniu także, w pewnym sensie „dopomogły'’
mu, w skróceniu żyda. Po sekcji, ciało Marczaka, dzię
ki osobistym staraniom Bronisławy Orzeł zostało prze
wiezione do zamku i tam dzikowski bibliotekarz ocze
kiwał na swą ostatnią drogę. Mszę żałobną w koście-

Grób Michała Marczaka
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le 00. Dominikanów poprowadził ksiądz Leon Szado.

W hpcu 1964 roku zwróciła się hstownie do daw

W pogrzebie uczestniczyła żona zmarłego oraz bardzo
tłumnie okobczna ludność. Słowa pożegnania nad gro
bem wygłosił ksiądz Henryk Hausner z Miechocina.
Michał Marczak został pochowany na tarnobrzeskim
cmentarzu. Syn Michała Marczaka - Stanisław, w hście z 1981 roku do Zdzisławy Świder z Sandomierza,

nego znajomego — Józefa Rawskiego z Tarnobrzega z
prośbą o poradę w sprawie nagrobka męża. Pisała:
„Dręczy mnie i niepokoi nieuporządkowany grób śp.
Męża. Póki żyję pragnę, aby przybrał należyty wygląd”.
Pragnęła aby grób wyglądał następująco: „Myślę o
skromnej płycie z ciemnego lastrika, u wezgłowia z pochyłą płytką na której wyraźnie byłoby wypisane to, co
na obecnej tabliczce przybitej na krzyżu”. W swym Eście zasugerowała Rawskiemu, aby sam zajął się
sprawą nagrobka i pozyskania na niego funduszy z
publicznej składki. Sugerowała też, że może ktoś z
dawnych uczniów Michała Marczaka mógłby się tym
zająć, ponieważ największą przeszkodą w realizacji
tego zamysłu była kwestia finansowa. Proponowała
Rawskiemu by może Miejska Rada Narodowa w Tar
nobrzegu mogła dopomóc finansowo w zamian za ar
tykuły Marczaka na temat Tarnobrzega. Józef Rawski
z wrodzoną sobie dokładnością zajął się tą sprawą. Od
pisał w prosty sposób, że w obecnych warunkach poe
tycznych ani on sam, ani któryś z uczniów Marczaka
nie podejmie się zbierania jakichś dobrowolnych skła
dek, czy też wystąpienia do władz o pomoc i postawie
nia takiego pomysłu, ponieważ władze na pewno nie
zezwoliłyby na powstanie komitetu i nie pozwoliłyby
na zbiórkę pieniędzy'. A z kolei nielegalne zbiórki pie
niędzy są surowo karane. Stosunek władz do postaci
Michała Marczaka był w tamtych czasach negatywny.
Spowodowane to było wrogim stosunkiem Marczaka
do tzw. Republiki Tarnobrzeskiej, który opisywał ów
czesne wydarzenia w listach do Zdzisława Tarnowskie
go. Na podstawie zachowanych Estów opublikowany
został w gazecie „Nowiny Rzeszowskie” artykuł pt.
Tarnobrzeg w 1918 roku. Czerwona Republika w świe
tle donosów. Listy te zostały wykorzystane przez wła
dze do celów propagandowych i oszczerczych w stosun
ku do Marczaka. Dlatego też postać Marczaka w tam
tych czasach nie była popularna, a jego zasługi w dzie
dzinie ochrony dóbr kultury i jego pracy naukowej - nie
doceniane. Marczakowa, w kolejnym liście do Rawskie
go, ze smutkiem podsumowała tę sprawę następują
co: W dzisiejszych czasach trudno się spodziewać obiek
tywnej oceny niewątpliwych zasług mojego ś.p. Męża
dla kultury polskiej.

tak pisał o tamtych wydarzeniach: „Matka odwiedzi
ła męża w Dzikowie na Wszystkich Świętych 1945

roku. Następnym razem pojechała już na pogrzeb, któ
ry odbył się 22 lub 23 listopada 1945 roku. Od wyjaz
du z Warszawy w lipcu 1944 do listopada 1945 Ojciec
nie przyjeżdżał da Krakowa, bowiem uważał za swój
obowiązek stałą pieczę nad zbiorami dzikowskimi, za

grożonymi w tym przełomowym czasie’’.
Przez wiele lat grób Michała Marczaka, z drewnia
nym krzyżem u szczytu, był usypany z ziemi. Na prze
cięciu ramion krzyża znajdowała się metalowa owal
na tabhczka pomalowana na biało z wypukłym napi
sem: „Ś + P / Dr Michał Marczak / *20JX.1886
+18.XI.1945 / Ze wszystkich sił służył Bogu, kulturze
polskiej i tutejszemu powiatowi / Cześć Jego pomięci /
Prosi o modlitwę”. Taki grób, usypany z ziemi funkcjo
nował aż do lat 60. XX wieku, kiedy to żona Michała
Marczaka - Maria, postanowiła go uporządkować,
trwale obmurować i położyć płytę z nazwiskiem męża,
a na niej wymienić jego zasługi. Maria mieszkała wraz
z córką Natahą w Falenicy pod Warszawą. W miarę
upływu lat coraz bardziej niedomagała, Eczne choroby
pozbawiały ją możHwości podróżowania, także do Tar
nobrzega. Czasem nie była w stanie przyjechać na grób
męża nawet na 1 listopada lub też w lecie przy sprzy
jającej pogodzie. Posyłała pieniądze znajomym do Tar
nobrzega, aby opiekowah się grobem męża, jednak zda
wała sobie sprawę, że grób usypany z ziemi z drewnia
nym krzyżem, nie jest trwały.

Józef Rawski znalazł odpowiedniego kamieniarza
w Mielcu, który określił koszt pomnika zaproponowa
nego przez Marczakową na około 5.000 złotych. Nato
miast nie mógł on być zrobiony z czarnego lastriko, ze
względu na brak surowca, więc zaproponował nieco
inny kolor płyty, mianowicie biało-czarny.

Nagrobek Michała Ma rczaka
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Na płycie pokrywającej nagrobek miał być umiesz
czony krzyż z granitu, a płytka z napisem u wezgło
wia nagrobka. Koszt krzyża kamieniarz określił na 600
złotych. Na płytce z nazwiskiem i imieniem zmarłego
miał pojawić się jeszcze dodatkowy tekst, obejmujący
60 Eter. Przedsiębiorca liczył za każdą literę 6 zł; koszt
całego napisu wyniósłby 360 złotych. Całość prac osza
cowano na około 6.000 złotych. Była to znaczna kwota,
zważywszy, że Marczakowa nie miała zbyt dużych do
chodów. Żyła z renty i zapomogi z Ministerstwa Kul

moim życzeniom, jest prosty, niewyszukany i powinien
być trwały (...) Podoba mi się też to, że kazał Pan po
większyć krzyż, bo stanowi on całą ozdobę nagrobka

a także wyrażała zaufanie, że napis przepisany z do
tychczasowego krzyża będzie stale czytelny bo wykuty
i trwały. Po zaakceptowaniu projektuMarczakowa oddaje sprawę z pełną ufnością w ręce Pana [Rawskie
go], prosząc jednocześnie o łaskawe kontrolne oko nad
pracąprzedsiębiorcy. Maria Marczak przesłała pienią
dze przekazami pocztowymi na nazwisko Józefa Raw
skiego, w trzech ratach. Pierwszą ratę 5.780 zł prze
słała w dniu 24 września 1964 roku, drugą - 250 zło
tych w dniu 30 września, natomiast trzecią ratę, czy
li 60 złotych przesłała 22 października 1964 roku.
Jednocześnie na odwrocie blankietu pocztowego za
mieściła prośbę do Rawskiego o przesłanie fotografii
gotowego już nagrobka, który został ukończony przez
kamieniarza pod koniec września 1964 roku. Fotogra
fie nagrobka wykonał syn Józefa Rawskiego - Jan.
W kolejnym liście Marczakowa dziękuje Józefowi
Rawskiemu za sfinalizowanie jej prośby, którą speł
nił (...) w najidealniejszy sposób. A korespondencja
Pana w tej sprawie może służyć za wzór, tak jasna,
rzeczowa, wyczerpująca.
Maria Marczakowa zmarła 30 września 1966 roku
w wieku 76 lat. Została pochowana na cmentarzu przy
ulicy Młynarskiej w Warszawie.

tury. Rawski pisał także, że koszt takiego samego na
grobka lecz wykonany z cementu wyniósłby około 2.500
— 2.700 złotych.
W odpowiedzi na tak wyczerpujący i szczery w
kwestiach politycznych list Maria Marczakowa odstą
piła od pomysłu publicznej składki jako zupełnie nie
realnego. Postanowiła sprawę załatwić zupełnie pry
watnie. Prosiła tylko Rawskiego o przeprowadzenie
rozmów z kamieniarzem i doprowadzenie zadania do
szczęśliwego finału, godząc się jednocześnie na zapła
cenie kwoty 6.000 złotych. Poprosiła Rawskiego aby
narysował plan nagrobka, podał termin wykonania
roboty oraz ustalił, ile przedsiębiorca życzy sobie do
stać zaliczki na konto pracy. Ponadto wyrażała zgodę
na wykonanie krzyża z czarnego granitu na środku
płyty. Rawski przesłał jej narysowany przez siebie
plan nagrobka. Marczakowa odpisała: Odpowiada on

ANNA HANDEREK

PIERWSZY
KONGRES ARCHEOLOGII POLSKIEJ
ło się zjednoczyć niemal całe środowisko archeologów
w sprawie przeciwstawienia się destrukcji stanowisk
archeologicznych przez osoby posługujące się wykrywa
czami metalu. Zwrócono się z prośbą do najważniej
szych instytucji naukowych w Polsce o wsparcie nauko
we, a organizatorzy postanowili zadbać o szeroką for
mułę uczestnictwa nie ograniczając się jedynie do człon
ków SNAP. Do Rady Programowej zaproszono dyrek
torów uniwersyteckich instytutów archeologicznych,
najważniejszych muzeów archeologicznych oraz dyrek
tora Instytutu Archeologu i Etnologu PAN.
Jednym z tematów były nowe metody badawcze,
również interdyscyplinarne, jak zagadnienia związane
z zarządzaniem dziedzictwem archeologicznym, popu
laryzacji archeologu i uczestnictwa społeczeństwa w

W dniach 19-21 września 2013 roku odbył się w
Warszawie Pierwszy Kongres Archeologu Polskiej. Zor
ganizowany został przez Stowarzyszenie Naukowe Ar
cheologów Polskich a dedykowany pamięci Profesor
Zofii Hilczer - Kurnatowskiej, jednej z twórczyń i
pierwszej Prezes Stowarzyszenia, autorki zorganizowa
nia Kongresu, a także członkini jego Komitetu Hono
rowego. Pomysł zorganizowania Kongresu zrodził się
już w 1989 roku. Nie było jednak możliwości zorgani

zowania go w tym terminie. Wybór 2013 roku był osta
teczny, narosło bowiem tak wiele istotnych problemów,
jakie stanęły przed środowiskiem archeologów w Pol
sce, że nie pozwoliły one na dłuższe odwlekanie dys
kusji, którą należało podjąć, aby nasza dyscyplina i
zawód nie zostały zdegradowane. Organizatorom uda
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y
badaniach archeologicznych, oraz wręcz plaga detentorystów. Ideą Kongresu było, by stał się miejscem spo
tkania wszystkich archeologów polskich pracujących na
uniwersytetach, w muzeach, Polskiej Akademii Nauk,
jak i zatrudnionych w ramach archeologii kontrakto
wej w prywatnych firmach archeologicznych. Udział w

nach. Istotną sprawą jest także wzajemna relacja mu
zea a służby konserwatorskie i inne instytucje odpowie
dzialne za zachowanie dziedzictwa archeologicznego.
Gwałtowny wzrost infrastruktury w początkach lat 90
XX wieku zapoczątkował trwający do dziś wzrost ilo
ści wydawanych przez Wojewódzkich Konserwatorów
Zabytków decyzji na prowadzenie badań archeologicz
nych poprzedzających różnego rodzaju inwestyqe. W
związku z powyższym wzrosła ilość pozyskiwanych
ruchomych zabytków archeologicznych, co pociąga nie
stety za sobą problemy z ich magazynowaniem, z czym
nie radzi sobie wiele muzeów. Dlatego istotne są ini
cjatywy instytucji prowadzących duże badania arche
ologiczne do tworzenia składnic czy ośrodków studyjno - magazynowych, oraz rozpoczęcia procesu stworze
nia państwowej centralnej składnicy zbiorów archeolo
gicznych. W ostatnich latach w związku z prowadze
niem wielkich prac wykopaliskowych, poprzedzających
różnego rodzaju inwestycje, jesteśmy świadkami nie
spotykanego w dziejach naszej nauki przyrostu źródeł.
Niestety, obecnie muzea coraz częściej postrzegane są
wyłącznie jako miejsca prowadzenia działalności kul
turalnej, a nie jako instytucje chroniące dziedzictwo
kulturalne. Szczególnie niepokoi rozwijające się zjawi
sko dedektoryzmu — amatorsko i destrukcyjnie rozko-pywanie stanowisk archeologicznych w celu wydoby
cia z nich znalezisk metalowych. Uniemożliwia to mo
nitorowanie procesów rozkładu substancji zabytkowej
na stanowisku. Bez badań nie wiadomo co dzieje się z
warstwami archeologicznymi pod naciskiem współcze
snej zabudowy w warunkach miejskich, czy na meliorowanych gruntach w warunkach wiejskich. Jednym
z najbardziej palących i wymagających zdecydowanej
interwencji ze strony środowiska archeologicznego są
problemy konserwatorsko-archeologiczne. Środowisko

Kongresie wzięło kilkaset osób z wielu ośrodków w
kraju. Zaproszenie przyjęło tak wielu archeologów, że
obrady objęte w 3 grupy, ujęte zostały w 14 sesjach te
matycznych, które odbywały się symultanicznie w 6 sa
lach udostępnionych przez Uniwersytet im, Kardyna
ła Stefana Wyszyńskiego.
I. Grupa — Nowe źródła, teorie i interpretacje w arche
ologii polskiej
1. Stan obecny i perspektywy badań nad epoką ka
mienia,
2. Okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich i
wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły — pro
blemy i perspektywy badawcze.
3. Polskie badania archeologiczne na peryferiach
świata antycznego.
4. Miasta i siedziby, nowe źródła i interpretaqe, pro
blemy i badania konserwatorskie w archeologii śre
dniowiecza i czasów nowożytnych.
5. Archeologia współczesności, archeologia konfliktu,
archeologia martyrologii XX wieku
II. Grupa — Teorie i metody badań archeologicznych,
6. Polska myśl archeologiczna w przeszłości i obecnie.
7. Aplikacja nowych technologii w badaniach wyko
paliskowych i niedestrukcyjnych.
8. Badania interdyscyplinarne w archeologii
9. Archeologia podwodna w Polsce - stan badań i
perspektywy rozwoju
10. Interpretaqe kultury symbolicznej w badaniach
archeologicznych
III. Grupa - Archeologia jako zawód.
11. Ukierunkowanie wykonywania zawodu archeolo
ga w Polsce
12. Muzea w archeologii — archeologia w muzeach.
13. Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym.
14. Komunikacja społeczna w archeologii.
Lata 90-te XX wieku i pierwsza dekada XXI w to czasy głębokich przemian dotyczących koncepcji,
modelu i funkcji muzeów, które z instytucji kolekcjo
nerskich i badawczych stały się swego rodzaju „fabry
kami edukacyjnymi” — nowym typem instytucji kultu
ry i nauki. Istnieją trzy odmienne, równoprawne kon
cepcje organizacji i działania współczesnego muzeum.
Mająone wyraźny wpływ na sposób prezentacji, komu
nikacji z widzem, odbiór i sposób odbierania w regio

konserwatorskie, zepchnięte na margines problematyki
zarówno archeologicznej, jak i ochrony zabytków nie
jest w stanie wydźwignąć się z zapaści w jakiej się znaj
duje. Deregulacja państwowych służb konserwator
skich i przekazywanie odpowiedzialności za dziedzic
two archeologiczne władzom samorządowym, podejmu
jącym decyzje często pozbawione podstaw wiedzy do
tyczących wymogów konserwatorskich, pogłębia jesz
cze to zjawisko.
Wynikiem końcowej debaty są podjęte trzy uchwały:
1. W sprawie tzw. deregulacji zawodu archeologa „Zebrani w dniu 19-21 września 2013 r. na Pierw
szym Kongresie Archeologii Polskiej zwracają się do
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o zacho
wanie w toku procesu deregulacji zawodu wymo
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gu posiadania 12 miesięcy praktyk wykopalisko
wych przez absolwentów studiów wyższych w za
kresie archeologii ubiegających się o pozwolenie kie
rowania badaniami archeologicznymi. Wymóg ten
nie jest ograniczeniem prawa wykonywania zawo
du archeologa, ale zgodną z ratyfikowaną przez

wódzkich Centrów Usług wspólnych oraz zmianę
niektórych ustaw. Wojewódzki Konserwator stoi na
straży dziedzictwa kulturowego stanowiącego nieod
nawialny publiczny zasób. Realizuje konstytucyjny
obowiązek Państwa, w związku z tym powinien
działać wyłącznie na podstawie wiedzy naukowej i

Polskę Europejską konwencją o Ochronie Dziedzic
twa archeologicznego, ochroną narodowego dzie
dzictwa kulturalnego przed niefachowym rozkopy
waniem, niezbędnym zwłaszcza z niepokojącą ten
dencją do zmniejszania wymiaru praktyk przewi
dzianych w programie studiów w zakresie arche
ologii. Przypominamy ponadto, że zawód archeolo
ga w Polsce został już poddany deregulacji w 2011
roku, kiedy to do wymogu praktyki zawodowej nie
zbędnej do uzyskania pozwolenia na kierowanie
archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi
włączono praktyki odbyte w okresie studiów
2. Zebrani w dniach 19-21 września 2013 roku na
Pierwszym Kongresie Archeologii Polski zwracają
się do Rządu. Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Pol
skiej z apelem o wyłączenie Wojewódzkich Konser
watorów Zabytków z Ustawy o utworzeniu Woje

zgodnie z prawem w sposób wolny od uwarunkowań
politycznych czy nacisków ekonomicznych
3. Stwierdza się, że Kongres jako platforma integra
cyjna różnych sektorów środowiska archeologiczne
go: akademickiego, muzealnego, konserwatorskiego
i prywatnych firm wykopaliskowych był potrzebny
i istotny zarówno dla rozwoju wiedzy naukowej jak
i dla ochrony dziedzictwa archeologicznego i dla pro
fesji archeologa. Drugi Kongres Archeologii Polski
powinien odbyć się w 2015 roku w tym samym miej
scu z wykorzystaniem doświadczenia zdobytego przy
organizacji pierwszego”.
Mottem przyświecającym obradom było sformu
łowanie „Popularyzacja archeologu i skuteczna komu
nikacja archeologu jest również istotna, co sama ar
cheologia. Obie muszą istnieć nie obok siebie ale w
symbiozie”.

ALEKSANDRA JANAS

Wystawa w MHMT

Z PODROŻY
MALARSTWO MARTY LIPOWSKIEJ
Otaczający nas świat z pozoru jest szary, ponury,
nieciekawy, ale też często bywa barwny, interesujący,
czasem wręcz radosny. Wywołuje różne emocje, nie
rzadko skrajne, przeciwstawne. To, co dla jednych sta
nowi oczywistą brzydotę, nie posiada harmonii i pro
porcji, dla innych może być pięknem ukrytym, niedo
strzeganym. Na przestrzeni wielu stuleci nikt nie zdo
łał precyzyjnie określić czym jest piękno, choć próby
takie wielokrotnie podejmowali artyści i filozofowie.
To, co dla starożytnych stanowiło przedmiot zachwy
tu, odrzucili ludzie średniowiecza, choć na swój spo
sób kontynuowali dokonania swoich poprzedników.
Podobnie działo się i w epokach następnych — w okre
sie renesansu i baroku, klasycyzmu i romantyzmu.
Największych zmian w patrzeniu na piękno i sztukę

Współcześni artyści, mając świadomość tego, że jak mawiali starożytni Rzymianie nihil noui sub sole usiłują odkrywać świat na nowo, dostrzegać jego bar
wy, pewnie dotąd niedostrzegane. Nie wszystkim się to
udaje, ale MARCIE LIPOWSKIEJ - tak, co możemy
zobaczyć w podziemiach dzikowskiego zamku na wy
stawie Z podróży w okresie styczeń-luty 2014 r.
Ta Tarnobrzeżanka, absolwentka Wydziału Arty
stycznego UMCS w Lublinie (pracownia malarstwa
prof. Jacka Wojciechowskiego) wypracowała własny,
indywidualny styl. Nakładając szerokie, grube war
stwy farby, wprowadza swoisty chaos, dający przez to
wrażenie kompozycji abstrakcyjnej. Tymczasem owa
„abstrakcja” w oku widza okazuje się być światem
każdemu znanym, choć swoiście przetworzonym.
Bez trudu więc widzimy w jej obrazach pejzaże,
staromiejskie zaułki, bawiące się dzieci. Owe zwyczaj
ne tematy, choć niezwyczajnie pokazane, są niezwykle
radosne, optymistyczne za sprawą żywych, czystych

dokonań impresjoniści i ich następcy, aż po abstrak
cjonistów, co wiązało się z rewolucją przemysłową
i obyczajową nieustannie postępującą od II połowy
XIX wieku aż po czasy współczesne.
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barw. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, pełne energii i

rozmachu, oraz stosowana przez Artystkę kolorystyka,
pokazują Jej świat jako wielki ogród pełen ciszy, kame
ralności i spokoju.
W ciągu zaledwie dziesięciu lat od chwili uzyskania
dyplomu MARTA LIPOWSKA przygotowała kilkadzie
siąt wystaw indywidualnych (Tarnowskie Góiy, Erfstadt,
Kraków, Suwałki, Sanok, Krosno, Iwonicz Zdrój, Sando
mierz, Międzyrzec Podlaski, Toruń, Łódź) i zbiorowych
(Bruksela, Sandomierz, Spisska Nova Ves, Rzeszów,
Kielce, Warszawa, Rzym, Ostrowiec Świętokrzyski, Czę
stochowa), co świadczy zarówno o talencie i pracowito
ści Artystki, jak i niezwykle pozytywnym odbiorze Jej
twórczości. Bardzo wiele spośród namalowanych przez

Nią obrazów trafiło do wielu kolekcji prywatnych oraz
instytucji artystycznych, m.in. w Polsce, Niemczech,
Wielkiej Brytanii,USA, Belgii, Norwegii, Czechach, Wło
szech i Szwajcarii. Za swoje dokonania artystyczne zo
stała wyróżniona nagrodą rektora Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach i wieloma nagrodami, w

tym w dorocznych przeglądach „Porównania”, zaś w
roku 2008 w ramach tzw. „Kompasu Młodej Sztuki” zo
stała zaliczona do grona „najbardziej perspektywicznych
artystów do 35 roku życia”. Sukcesy i osiągnięcia Marty
Lipowskiej nie powinny nikogo dziwić, kto tylko zetknie
się z Jej malarstwem. Łączy ono bowiem nowoczesność
sztuki z jej tradycją a nade wszystko nasyca „tytułową
podróż” niezwykłym bogactwem barw.

Wystawa w MHMT

BEATA KOTASIAK-WÓJCIK

NAUKI DAWNE I NIEDAWNE
Na początku października w Muzeum Historycz
nym Miasta Tarnobrzega otwarto wystawę pt. „Na
uki dawne i niedawne”. Została ona przygotowana
przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku
2000 i była pierwszą wystawą interaktywną w Pol
sce. Przez kilka lat eksponowano ją w salach Colle
gium Maius w Krakowie, następnie zaczęła wędro
wać po kraju, wszędzie budząc ogromne zaintereso
wanie zwiedzających. W ubiegłym roku wreszcie uda
ło się sprowadzić ją do Tarnobrzega.
Wystawa przeznaczona jest szczególnie dla dzie
ci i młodzieży, ale i dorośli mogą się na niej „poba
wić”. Składa się z modeli obsługiwanych samodziel
nie przez widza według podanych opisów. Młodsi
uczestnicy poprzez zabawę mogą przyswoić sobie cza
sem trudne prawa i doświadczenia z fizyki, starsi zaś
przypomną sobie to, czego uczyń się w szkole. Na
każdym stanowisku można coś dotknąć, pokręcić,
poprzekładać, można pokrzyczeć i pobawić się pia
skiem, światłem, czy klockami.
Tematyka wystawy obejmuje zagadnienia z fizyki,
matematyki i astronomii i podzielona jest na cztery
tematy. „W świecie fal” to doświadczenia z fizyki, doty
czące różnych aspektów ruchu falowego. Poprzez pro
ste doświadczenia można poznać różnice między falą
głosową a świetlną. Astronomię reprezentują dwa te
maty: „Zmierzyć czas” i „Kąty na niebie i ziemi”. Za
pomocą nieskomplikowanych przyrządów astronomicz

nych poznajemy sposoby wyznaczania położenia geo
graficznego na Ziemi, pozycję ciał niebieskich na nie
bie, obliczamy czas.
Dział matematyczny nosi nazwę „Między bitem a
abakiem”. Posługując się modelami różnych przyrządów
liczących możemy prześledzić ich ewolucję od najprost
szego urządzenia liczącego czyli abaku do komputera.
Należy dodać, że pierwsze próby wprowadzenia mecha
nicznych urządzeń liczących miały miejsce w początkach
XVII wieku. Coraz bardziej doskonalone w tej mierze
urządzenia mechaniczne, w wieku XX zostały zastąpio
ne maszynami elektrycznymi i elektronicznymi. Dla
zwiedzających wystawę szczególnie interesującymi były
te najprostsze, dziś już całkowicie zapomniane. Poczci
we liczydło, jeszcze kilkadziesiąt lat temu wykorzysty
wane np. w księgowości, posiadało wcześniej swojego

wodą. W 1621 roku Wilłibord Snęli odkrył prawo
załamania światła, które pozwoliło na zrozumienie
zasady działania soczewki cylindrycznej. Tfi właśnie
soczewkę wykorzystano już na początku XVII wieku
do skonstruowania mikroskopu i teleskopu. Pierwszy
teleskop zbudował w 1669 roku Izaak Newton. Wy
korzystał on fakt skupiania promieni świetlnych w
ognisku zwierciadła wklęsłego. Odpowiednie ustawie
nie dwóch wklęsłych zwierciadeł może dać przedziw
ny efekt; na wystawie pokazywało to doświadczenie
ze świnką. Malutka figurka tego zwierzątka ustawio
na pomiędzy dwoma wklęsłymi zwierciadłami ukazy
wała się „wirtualnie” ponad lustrami, tworząc wraże
nie trójwymiarowego przedmiotu widocznego „gołym
okiem” bez jakichkolwiek „pośredników”. To doświad
czenie najbardziej podobało się dzieciom.
Aby zrozumieć prawo odbicia światła stanowiące
go, że kąt odbicia jest równy kątowi padania, należało
przeprowadzić bardzo proste doświadczenie na kole
katoptrycznym. O tym zjawisku pisał już w 125 roku
p.n.e. Heron z Aleksandrii w swym dziele pt. „Katoptryka, czyli nauka o odbiciu światła”.
Każdy z nas widział niejednokrotnie w życiu tęczę.
Pojawia się ona na niebie zwykle po deszczu lub burzy.
Jest to przykład widma optycznego powstającego wsku
tek rozszczepienia i załamania światła białego w kro
plach deszczu. Pierwsze udane eksperymenty nad roz
szczepieniem światła przeprowadził wspomniany wcze
śniej Izaak Newton, używając w tym celu pryzmatu.
Kolejne, bardzo łubiane przez zwiedzających do
świadczenie to tzw. spóźniony dźwięk. Fala dźwięko
wa porusza się w powietrzu z prędkością około 340
metrów na sekundę. Pierwsze pomiary prędkości
dźwięku wykonano we Florencji w XVII wieku, mie
rząc czas pomiędzy błyskiem a hukiem działa armat
niego. Podczas burzy możemy sami zbadać jak dale
ko od nas znajduje się jej epicentrum. Liczymy czas
od momentu błysku do grzmotu. Jeśli policzymy do
trzech, tzn., że grzmot miał miejsce 1 kilometr od
nas, jeśli sześć razy to 2 kilometry. W modelu poka
zanym na wystawie znajdowała się plastikowa rura
o długości 100 metrów. Gdy krzyknęliśmy do jedne
go jej końca, drugi koniec przytknięty do naszego
ucha „dostarczał’ nam nasz krzyk po upływie 0,3 se
kundy później. Tb zjawisko można zaobserwować tak
że w lesie jako „echo”.
„Zmierzyć czas” i „Kąty na niebie i Ziemi” to tytuły
dwóch kolejnych działów wystawy. Od początków cywi
lizacji ludzkiej aż po wiek XX człowiek mierzył czas w
oparciu o tę samą niezmienną zasadę: przedział mijają-

poprzednika w postaci tzw. abaku, tj. układu pionowe
go linii, na któiych układano kamyczki - cyfry, prowa
dząc w ten sposób potrzebne obliczenia.
„W świecie fal”. Fala jest jedną z najczęściej spo
tykanych form ruchu w otaczającym nas świecie, są
fale podłużne i fale poprzeczne. Falę stanowią: świa
tło, dźwięk, bałwany na morzu, trzęsienia ziemi, sy
gnały telewizyjne i telefoniczne, ciepło. Choć różnią się
częstotliwością drgań i sposobem ich przenoszenia, to
jedna cecha pozostaje wspólna: fakt rozchodzenia się
ich w przestrzeni. Na wystawie na stanowiskach do
świadczalnych można było zaobserwować różne
aspekty rozchodzenia się fal.
Dużą popularnością cieszyło się stanowisko,
gdzie można było zaobserwować zjawisko polaryza
cji, które za pomocą tzw. „polaryzatora” („specjalnej
szybki”) zamieniało fale poprzeczne w fale podłużne.
Widać to było na białej szybie, na której naklejone
były pod różnym kątem paski przezroczystej taśmy
klejącej. Dopiero patrzenie przez polaryzator zmie
niało te prawie niewidoczne paski w kolorową mie
niącą się barwami mozaikę. Polaryzację światła
mogą widzieć np. pszczoły, a ludzkie oko nie odróż
nią światła białego od spolaryzowanego.
W innym doświadczeniu można było zaobserwo
wać zjawisko tzw. dwójłomności kalcytu. Kalcyt jest
tym kryształem, który posiada zdolność rozdzielania
promienia świetlnego na dwa promienie różniące się
polaryzacją. Jeśli patrzymy przez kalcyt na tekst lub
jakąś figurę to widzimy jakby podwójny ich obraz. Ta
własność została odkryta przez duńskiego filozofa Era
zma Bartholinusa w XVII wieku. W późniejszych czasachkryształy dwójłomne zostały wykorzystane do
budowy tzw. polaryzatorów.
Od czasów starożytnych znano i wykorzystywa
no własności powiększania obrazów przez różne sub
stancje. Cesarz Neron używał do tego celu szmarag
du, zaś Seneka opisywał własności kufi wypełnionej
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© DZIKOTIA
cego czasu odnoszącego się do jakiejś formy ruchu. Z wie
kami zmieniał się tylko rodzaj ruchu. Jako pierwsza do
zmierzenia czasu pomocną okazała się astronomia. Ba
dano ruch Ziemi wokół jej własnej osi, czyli określano czas
doby oraz ruch Ziemi wokół Słońca, określając tym sa
mym długość roku. Do odmierzania czasu szukano też
ruchów w otaczającym nas świecie, takich jak np. spły
wająca woda, przesypujący się piasek, czy spalana w lam
pie oliwnej określona ilość oliwy. Z czasem pojawił się
ruch napiętej sprężyny i wahadła, gdzie energia dostar
czana była przez człowieka okresowo i pozwalała na kon
strukcję mechanizmów o coraz większej dokładności.
Jako pierwsze doświadczenie z tego tematu na
wystawie pokazany został zegar piaskowy, czyli klep
sydra. Stanowił on podstawowe wyposażenie nawiga
cyjne od czasów wielkich wypraw geograficznych. Klepsydiy, zwykle były półgodzinne, używane do odliczania
czasu czterogodzinnych wacht na statkach, natomiast
klepsydry minutowe lub półminutowe do wyznaczania
prędkości poruszania się statków na morzu.
Najprostszym przyrządem do pomiaru czasu, czy
tanego z ruchu cienia słonecznego był gnomon, czyli np.
pręt, kolumna lub kijek wbity w ziemię, którego cień

wskazywał położenie Słońca. To zarazem jeden z naj
starszych i najprostszych przyrządów astronomicznych.
Innym instrumentem do wyznaczania czasu były
umieszczane na południowych ścianach budynków ze
gary słoneczne. Słońce mogło je oświetlać niemal przez
cały dzień. Najczęściej umieszczano je na kościołach,
aby mogły wyznaczać pory modlitw. Na naszej wysta
wie pokazany został model zegara słonecznego umiesz
czonego na Kościele Mariackim w Krakowie, który za
projektował i skonstruował w 1929 roku Tadeusz Przy
pkowski z Jędrzejowa. Ten kolekcjoner, bibliofil i gnomonik zaprojektował także zegar słoneczny dla zam
ku w Dzikowie w 1930 roku.
Wystawa „Nauki dawne i niedawne” pozwoliła na
przypomnienie sobie lub zapoznanie się z prawami fi
zyki i astronomii, obliczeniami matematycznymi i róż
nymi zjawiskami związanymi z czasem i przestrzenią.
Niebanalne tematy przez nią poruszane, jak i przed
mioty o nietypowych kształtach sprawiły, że także i w
Tarnobrzegu cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Potwierdziła w całej pełni to, że nawet najtrudniejsze
tematy ciekawie zaprezentowane, mogą być atrakcyj
ne dla bywalców Muzeum.

JÓZEF DĄBROWSKI

HISTORIA ŻOŁNIERSKIEGO KOŁA
Koło nr 13Jm. Por. Józefa Sarny Związku Żołnie
rzy Wojska Polskiego w Tarnobrzegu powstało w dniu
17 marca 1981 r. na bazie istniejących wówczas Woje
wódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Wojewódzkiego In
spektoratu Obrony Cywilnej w Tarnobrzegu. Stowarzy
szenie to nosiło kolejno nazwy takie jak: Związek By
łych Żołnierzy Zawodowych, a następnie Związek By
łych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.
Ostatecznie przyjęto nazwę Związek Żołnierzy Wojska

Polskiego, a w strukturach wojewódzkich tarnobrzeskie
koło otrzymało nr 13. Jako organizacja pozarządowa
Związek jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Są
dowym oraz jest członkiem europejskiej organizacji
„EUROMIL”, a także Federacji Służb Mundurowych.
Prezesem Zarządu Głównego Związku jest gene
rał dywizji w stanie spoczynku dr Franciszek Pucha
ła, natomiast tarnobrzeskim Kołem Związku kieruje
ppłk Józef Dąbrowski również w stanie spoczynku.
Obecnie koło liczy 30 członków: od szeregowego do puł
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kownika. Są to żołnierze, którzy zawodowo służyli w
wojsku lub odbyli zasadniczą służbę wojskową a tak
że żołnierze, którzy stopnie oficerskie uzyskali po ukoń
czeniu wyższych uczelni.
Tarnobrzeg jest miastem, w którym nigdy nie sta
cjonowała żadna liniowa jednostka wojskowa, stąd też
są trudności w werbowaniu rezerwistów do naszego
związku. Jednak ci, którzy wstępują są zadowoleni i
czująsię dobrze w środowisku żołnierskim. Spotkania
i zebrania są przepełnione wspomnieniami z okresu
służby. Żołnierze wojsk lądowych wspominają długie
marsze i ćwiczenia na poligonach letnich czy zimowych.
Marynarze Marynarki Wojennej, a jest ich dwóch - mo
torzysta i artylerzysta, dzielą się wiadomościami ze
służby na morzu. Natomiast lotnik ppłk Józef Woźniak
jest wspaniałym gawędziarzem i jego ulubionym tema
tem jest służba w lotnictwie. W wewnętrznej działal
ności staramy się wzajemnie wspierać i pomagać. Ko
leżeństwo i przyjaźń cenione są bardzo wysoko, stop-

nie wojskowe nie mają tu znaczenia. Podczas spotkań
rozważane są tematy historyczne dotyczące świata ,
Polski oraz naszego regionu, często nawiązujące rów
nież do Wojska Polskiego.
Wojsko Polskie ze wschodu, Polskie Siły Zbrojne z
zachodu, Armia Krajowa i inne ugrupowania party
zanckie i jak to wszystko pogodzić? Po dwóch wojnach
światowych na terenie Polski pozostały pola bitew god
ne upamiętnienia, cmentarze wojenne, mogiły żołnier
skie, ufundowano pomniki i tablice pamiątkowe. Dzi
siaj stanowią zabytki historyczne, o których należy pa
miętać i o nie dbać. Jednym z nich jest cmentarz z
1915 r. w Chmielowie-Ocicach. Aktywiści tarnobrze
skiego koła ZZWP przyj rzek się niektórym nagrobkom
i uznali, że należy je odnowić. I tak, dzięki dobrej współ
pracy z burmistrzem Nowej Dęby Wiesławem Ordo
nem, uratowano od zapomnienia cmentarz na górce w
Chmielowie-Ocicach, na którym pochowanych zostało
90 żołnierzy austriacko - węgierskich. Zyskał nowe
ogrodzenie z kamienia i betonowe nagrobki. Obecnie
cmentarz ten jest odwiedzany przez młodzież szkolną
i dorosłych. Z inicjatywy i we współpracy z samorzą
dem i burmistrzem Nowej Dęby, kpt. Zygmunta Ma
zura, powstał w tym mieście plac im. Mjr Jana Gryczmana, który jako chorąży walczył w obronie Wester
platte w 1939 r. Bohater ten-urodził się w Przeworsku
i to jego imieniem nazwano most na rzece Białej w tym
mieście. Inicjatorem tego byli członkowie naszego
związku- prezes Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie
kol. płk. Józef Mroczka oraz członek naszego koła kpt.
Zygmunt Mazur. Prezes koła nawiązał współpracę ze
Stowarzyszeniem kibiców „Złota Siarka” i na cmenta
rzu w Miechocinie —Piaski uporządkowano dwie bar
dzo zaniedbane mogiły wojenne: mjr Józefa Wilka,
uczestnika walk pod Tobrukiem, odznaczonego Krzy
żem Walecznych, i por. Józefa Dekutowskiego oficera
gospodarczego w Baranowiczach.
Na terenie gminy Grębów w miejscowości Wydrza
uprzątnięto cmentarz z I wojny światowej, uczyniono
to współpracując z wójtem gminy Kazimierzem Skórą
i z pomocą działaczy „Forum Młodych” PiS w Tarno
brzegu, któr2y też angażują się w prace porządkowe na
cmentarzu w Chmielowie-Ocicach. W kwestii odnawia
nia i porządkowania cmentarzy wojennych wspomaga
ła nas bardzo śp. poseł ugrupowania PiS na sejm RP
pani Grażyna Gęsicka.
W listopadzie 2013 r. odwiedziliśmy dwa cmenta
rze z II wojny światowej, znajdujące się w Majdanie
Królewskim. Pochowani są tam jeńcy wojenni Armii
Radzieckiej, bestialsko zamordowani i wyniszczeni przez

hitlerowców, poprzez ciężką pracę i głód w latach 194243. Na terenie dwóch cmentarzy pochowano około 10 ty
sięcy jeńców. Władze gminy zadbały o należyty wygląd
mogił. Odwiedziliśmy także cmentarz wojenny żołnierzy
radzieckich w Sandomierzu. Pochowani bohaterowie
polegli podczas walk min. o przyczółek sandomierskobaranowski w 1944 i 1945 r. Cmentarz wymaga upo
rządkowania, widoczny jest tu brak opiekuna.
W naszym mieście nie zapominamy o bohaterze,
por. Józefie Samie, który we wrześniu 1939 r. bronił
Tarnobrzega. Obecnie jest to patron naszego koła oraz
Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu. Naszym pragnieniem
jest, ażeby por. Józef Sama został pośmiertnie awan
sowany do stopnia majora, w tym celu został już prze
słany wniosek do Ministra Obrony Narodowej.
Chcę jeszcze wspomnieć o jednej mogile wojennej,
która dzięki autorowi tego artykułu została uratowa
na od zapomnienia. Znajduje się ona na cmentarzu
komunalnym „Srebrzysko” w Gdańsku-Wrzeszczu.
Jest to mogiła kpt. Jana Kochanowskiego uczestnika
walk pod Tobrukiem i Monte Casino, odznaczonego
Krzyżem Walecznych, z nieczytelną tabliczką porośnię
ta trawą. Na moją interwencję u prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza mogiła została odnowiona.
W naszej działalności patriotyczno-wychowawczej
jest też miejsce na sport obronny jakim jest strzelectwo.
Na strzelnicy LOK organizujemy treningi z broni krót
kiej, natomiast na poligonie w Nowej Dębie dwa razy w
roku uczestniczymy w wojewódzkich zawodach strzelec
kich. Tutaj posiadający predyspozycje startują w trójbo
ju strzeleckim: tj. strzelanie z broni krótkiej, długiej-kałasznikow i rzut granatem. Zawodnicy osiągają bardzo
dobre wyniki strzeleckie. Nasi koledzy marynarze: mar
Marian Krzyżanowski oraz st. mar. Andrzej Biernat i
kpt. Zygmunt Mazur z zawodów wracają z dyplomami,
co świadczy o ich dobrej kondycji strzeleckiej.
Często spotykamy się z młodzieżą szkolną i przed
szkolakami. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego nie

jest organizacją kombatancką ale otwartą i te „luki”
staramy się wypełniać. Istniejemy 32 lata i dostrzega
my to, o czym współcześnie się zapomina. Wszystko to
czym się zajmujemy opisane jest w kronice koła, która
prowadzona jest od 1981 r. i obejmuje siedem części.
Ratujemy od zapomnienia zabytki naszej historii we
dług maksymy marszałka Józefa Piłsudskiego: Naród,
który nie szanuje przeszłości, nie zasługuje na szacunek
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości, a nowe
czasy nie niosą nic lepszego w tej dziedzinie, więc ci
śnie się na usta powiedzenie: taka Rzeczpospolita ja
kie młodzieży chowanie.
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ANNA HANDEREK

TERRA SIGILLATA
Terra sigillata zwana porcelaną antyku cerami
ka ta była wytwarzana przez ponad pół tysiąclecia w
Imperium Rzymskim, w licznych pracowniach, tak w
Italii jak i na prowincji. Charakteryzowała się po

wierzchnią o czerwonym połysku, bardzo cienkimi
ściankami oraz piękną wypukłą dekoracją plastyczną
przedstawiającą ludzi, zwierzęta i rośliny i motywy
geometryczne. To właśnie od tego plastycznego ele
mentu, jaki powstał przez odciśnięcie świeżo toczone
go naczynia w odpowiedniej formie pochodzi nazwa
tej ceramiki — terra sigillata czyli ziemia (glina) stem
plowana. Mimo że produkowana była masowo, to od
znaczała się wysoką jakością i trwałością dzięki wy
palaniu w bardzo wysokiej temperaturze. Gatunek i
walory estetyczne sprawiały, że cieszyła się dużym
wzięciem. Była bowiem popularnym wydaniem wy
robów luksusowych, naśladownictwem trybowanych
naczyń z metali szlachetnych, które nawet w czasach
rzymskich, mimo znacznego wzrostu produkcji meta
lurgicznej, dostępne były jedynie najbogatszym. Żaden
inny gatunek ceramiki starożytnej nie rozprzestrze
nił się tak szeroko jak terra sigillata i żadnym in
nym wypadku nie da się tak dokładnie prześledzić
sposobów produkcji i dróg jej zbytu, a dzięki stem
plom i inskrypcjom wielu garncarzy znanych jest z
imienia. Umożliwia to współczesnym archeologom da
towanie stanowisk, na których jest spotykana, ponie-
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waż jako wytwory rzemiosła artystycznego zmieniały
formy i metody zdobienia zależnie od aktualnej mody.
Fragmenty naczyń znajdowano prawie w każdym
miejscu zamieszkałym w czasach rzymskich, jednak
stan ich zachowania różni się od rodzaju stanowiska
archeologicznego, w jakim zostały znalezione. Na te
renie osad spotykamy głównie destrukty. Wyjątkiem
są przypadki kiedy osada została nagle zniszczona^
wówczas mogły przetrwać całe egzemplarze. Nato
miast w grobowcach znajdowane są całe lub nadają
ce się do sklejenia naczynia.
Wiele interesujących znalezisk i wiadomości o
terra sigillata można wywnioskować z badań skła
dów handlowych ceramiki. Znajdowały się one zazwy
czaj w drewnianych szopach, które szczególnie podat
ne były na pożary i rzeczywiście od czasu do czasu
padały pastwą płomieni. W trakcie badań archeolo
gicznych odkopano wiele składów z towarem handlo
wym. Jednym z najsłynniejszych jest znalezisko w
Pompei zawierające południowo-galijską reliefową
ceramikę terra sigillata, a które zostało zasypane
przez popioły Wezuwiusza 24 sierpnia 79 roku. Wie
dza o czasie zasypania obiektu stanowi punkt wyj
ściowy do datowania stanowiska.
Ceramika terra sigillata przeznaczona była przede
wszystkim na zastawę stołową. To właśnie dzięki od
kryciom w grobowcach wiadomo ile naczyń i jakie ro
dzaje składały się na nakrycie dla jednej osoby, w I
wieku n.e. w zależności od pozycji i zamożności osoby.
W skład nakrycia wchodziły: 4 talerze, 4 duże czarki,
4 małe czarki (minimum 2), w sumie ok 12 pozycji. Nie
wiele zachowało się naczyń do przygotowywania i po

dawania potraw. Rzadkie były również takie formy jak
dzbany, kufle czy kałamarze, wykonywane w krótkich
seriach na zamówienie.
Z zachowanych graffiti znamy wiele nazw poszcze
gólnych naczyń. A więc: waza reliefowa - panna, mała
miseczka - acetabulum, duża miseczka - paropsis, ta
lerz - catinus lub catillus, patera - lanx, kałamarz - atramentarium. Jak bardzo cenna była ta ceramika dla jej

używano jako urny. Najstarsze egzemplarze znajdowa
ne na ziemiach Polski datowane są na 2 poł. I wieku,
a wyprodukowane w pracowniach garncarskich w po
łudniowej Galii. W 1 poł. II stulecia ustąpiły miejsca
produktom z Lezoux w środkowej Galii. Na stanowi
sku w Wymysłowie gm. Gostyń znaleziono naczynie na
którym widnieją dwa stemple garncarzy z tego ośrod
ka Albuciusa i Osbimanusa, zdobią je postacie satyrów
i amorków tańczących lub niosących pochodnie. W 2
poł. II w. do najczęściej spotykanych należały wyroby z
dużej wytwórni wschodnio-galijskiej w Rheinzabem.
Najwięcej naczyń można przypisać warsztatowi Cervalisow którzy najczęściej dekorowali swoje wyroby orna
mentem roślinnym. Od 180 roku przez ok. 60 lat na
czele eksporterów utrzymywały się warsztaty ze
wschodniej Recii (obecnie Bawaria). Największą kon
centrację tych znalezisk obserwujemy na terenie środ
kowej Polski między Prosną Wizną i Pilicą.
Ceramika terra sigillata wywarła szczególnie duży
wpływ na formy i ornamentykę ceramiki miejscowej.
Początkowo przejawiało się to w kształtach mis i pu
charów z pustymi lub pełnymi nóżkami i dodawaniu
podobnych nóżek przy wazach oraz technik zdobni
czych. Jako skamielina przewodnia archeologii prowin
cji rzymskich od I do IV w ma wielkie znaczenie dla
ustalenia chronologii kultur ludów sąsiednich. Pod
stawą datowania jest ustalenie chronologii względnej
wyrobów ceramicznych rożnych warsztatów garncar
skich przy użyciu typologii. Statystyki, stratygrafii,
porównania punc. Następnie za pomocą zespołów da
towanych w inny sposób np. informacja ze źródeł pisa
nych czy metodą radiowęglową ustala się chronologię
absolutną. Badania nad terra sigillata prowadzone są
w sposób naukowy od przeszło 100 lat i stanowią żywą
dziedziną archeologii prowincji rzymskich.

użytkowników świadczą liczne ślady napraw i sklejeń
rozbitych naczyń zachowanych od czasów antycznych.
Jeżeli oryginały były zbyt kosztowne można było na
być skromniejsze ich imitacje po odpowiednio niższych
cenach, jakie oferowały miejscowe gamcarnie. Niewie
le mamy informacji na temat cen, jedynie na nóżce jed
nej z reliefowych waz garncarza Cinnamusa odnalezio
nej w Flavia Solva w Styrii wyryta jest cena — PANNA
VIIRIICUNDAIIS EMTA VIGIIS co znaczy „waza ob
razkowa verecunda nabyta za 20 asów”.
Ceramikę terra sigillata można podzielić na dwie
grupy: zdobioną reliefem odciskanym z matryc a
następnie toczoną na kole, oraz formowaną na kole
nie zdobioną lub wzbogaconą dekoracją żłobioną (imi
tacja szlifu na szkle), aplikowaną czy barbotine (nakrapianie ciekłą masą glinianą). Znak warsztatu, imię
garncarza w przypadku naczyń zdobionych wyciska
no wewnątrz na dnie lub po stronie zewnętrznej w
polu dekoracji. Na naczyniach gładkich zawsze we
wnątrz z reguły pośrodku dna. Systematyka naczyń
terra sigillata jest bardzo rozbudowana i liczy 55 ty
pów podstawowych, oraz ponad 1000 znanych nazw
warsztatów i imion garncarzy.
Garncarze podobnie jak wszyscy starożytni rze
mieślnicy zrzeszeni byli w kolegiach (colegium figulorum). Natomiast rozprowadzaniem gotowego towaru
zajmowali się wyspecjalizowani handlarze ceramiką
Negotiatores artis cretariae. Produkcja ceramiki opie
rała się prawdopodobnie na podziale pracy podobnym
do tego, jak w nowoczesnych garncamiach. O wyborze
miejsca na budowę warsztatu decydowały: bliskość za
sobów gliny i wody oraz materiału używanego na pali
wo do pieców oraz możliwość dostarczania surowca i
wywożenia gotowych wyrobów (położenie nad rzeką lub
w pobliżu szerokich bitych dróg). Glinę wydobywano
metodą odkrywkową. Ceramika terra sigillata produ
kowana i sprzedawana była nie tylko na obszarze Im
perium Rzymskiego, lecz trafiały drogą handlową czy
jako lupy wojenne na tereny tzw. Barbaricum a więc
m.in. na ziemie dzisiejszej Polski.
Polska należy do krajów obfitujących w znaleziska
terra sigillata głównie w grobach gdzie często misy
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MODA
Zjawisko, które najczęściej wiążemy z najbardziej
podobającymi się w danym okresie ubiorami, nie do ty
czy tylko tej sfery życia. To także łubiane kolory, zapa
chy, wyrażenia, meble, fryzury, rasy psów czy kotów, ja
kie są hodowane w naszych domach, nawet samocho
dy czy... nagrobki stawiane tym co na wieczność ode
szli.... Można przytaczać wiele różnorakich przykładów
„mód” z najróżniejszych zakątków naszego codzienne
go i odświętnego żywota. Ja chciałbym zwrócić tu uwa
gę na modę na... ławeczki.
Od wieluset lat, ba, od tysiącleci ludzie utrwalali
pamięć o wybitnych przedstawicielach swoich społecz
ności. Najczęściej byli to władcy, wielcy, zwycięzcy wo
dzowie, święci, jeszcze później ludzie zasłużeni na róż
nych polach rozwoju cywilizacji (pisarze, artyści, wyna
lazcy). W czasach nam bliższych pojawiły się pomniki
ludzi, którzy niczym szczególnym wyróżnić się nie mo
gli, lecz ginąc nas wojnach czy to jako żołnierze, czy jako
bestialsko zamordowani, doczekali pomnikowego upa
miętnienia, ku przestrodze dla kolejnych pokoleń.
Większość z owych pomników to lepsze czy gorsze for
my figuratywne, choć zdarzają się też często abstrak
cyjne, przyjmujące kształt nieokreślony, lub zaczerpnię
ty z licznej gamy brył geometrycznych.
Ale oto w II połowie XX wieku pojawił się pomnik
w formie... ławeczki—takiej zwykłej, parkowej czy ulicz
nej. Na owej ławeczce ulokowano rzeźbę czczonej po
staci. Kto pierwszy i gdzie to wymyślił—nie wiem, choć
podejrzewam, że miało to miejsce w Paryżu.
Pomniki poświęcone pojedynczym postaciom miały
charakter całopostaciowej figury czy popiersia „zaopa
trzonych” w wysokie, masywne nieraz postumenty. Owe
postumenty samą wysokością i formą świadczyły o do
konaniach człowieka uczczonego pomnikiem, były nie
jako miarą wielkich i znaczących jego zasług. Nierzad
ko postaci te ukazywano na koniu (jeśli był to np. wódz
czy król), zaś artystom (pisarzom, malarzom, Iraukowcom) przydawano atrybuty ich talentu i pracy. Statuy
odkuwano w kamieniu, choć częściej odlewano je w brą
zie, znacznie odporniejszym na atmosferyczne zmiany.
Pomniki stojące na postumentach i odlane z brą
zu stawały się z natury rzeczy symbolem wielkości i...
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dystansu jaki dzielił uwiecznionych od tzw. szarych
ludzi. Do powszechnych określeń weszło słowo „odbrązawianie”, co znaczyło odkrywanie wad i niegodziwości postaci z pomników, sugerowanie, że owi wielcy
wcale nie byli lepsi od przeciętnego zjadacza chleba...
Być może owo „odbrązawianie” i ogólny trend total
nej „demokratyzacji” wszelkich dziedzin życia, jaki ob
serwujemy od kilku ostatnich dziesięcioleci sprawił, że
doszło do ustawienia pierwszej ławeczki. Odlana z brą
zu, lecz pozbawiona cokołu, sprawiła swoim kształtem,
że zwykły przechodzień mógł przysiąść się do kogoś zna
nego, w ten prosty sposób przydając sobie wielkości, zro
bić zdjęcie, na którym jest on i ten wielki.
Bodaj dwadzieścia kilka lat temuławeczki poja
wiły się i w Polsce. Pierwszą z nich była chyba łódz
ka ławeczka Tuwima, potem nastąpił swoisty ich
wysyp. Tego rodzaju ławeczka nie stoi w każdym pol
skim mieście, ale miejscowości, gdzie już one są do
rzadkich nie należą.
Ławeczkowa „moda” nie ominęła i Tarnobrzega.
Najpierw ławeczki doczekał się wójt Słomka, a pre
tekstem do sprawienia mu tego honoru był rok sław
nego włościańskiego pamiętnikarza. Niedawno za
szczyt ten spotkał odkrywcę złózsiarki prof. Stanisła
wa Pawłowskiego.
Choćby z racji wykonywanej profesji nie mam nic
przeciw czczeniu pamięci wybitnych postaci, w tym
również i w taki sposób. To co pojawiło się jednak w
centrum Tarnobrzega, wywołuje uzasadnione zdziwie
nie i krytykę. Po pierwsze - materiały, jakie zastoso
wano do „stworzenia” ławeczek są niewłaściwe. Drew
no i kamień zwyczajnie do tego celu się nie nadają gdyż
- „sorry, taki mamy w Polsce klimat”. Mądrzejsi od nas
wymyślili do tego celu brąz, nie ma więc sensu zmie
niać go na coś innego, gdyż to nie ma prawa się udać.
Po drugie — artysta, który wykonał owe dzieła ma - jak
mawia jeden z moich przyjaciół — wyjątkowo głęboko
ukryty talent. Odrębną kwestią pozostaje czy prof.
Pawłowski uhonorowany przez Tarnobrzeg znakomi
tym pomnikiem proj. Józefa Opali oraz nazwąjednej z

ulic „wymaga” jeszcze ławeczki. Więc... resztę dopo
wiedzmy sami.

Obrazy Marty Lipowskiej
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