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Jako pismo zajmujące się miejscowa historią i kulturą, ale też i wydarzeniami współczesny
mi staramy się, by każdy numer DZIKOVII był dla naszych Czytelników ciekawy, by był aktual
ny nie tylko teraz, gdy się ukazuje, ale i później. Docierające do nas sygnały świadczą o tym, że tak 
właśnie się dzieje. Po nasz kwartalnik sięgają bowiem nie tylko „stali odbiorcy”, ale też w wielkich 
miastach, korzystający z zasobów np. Biblioteki Jagiellońskiej czy Narodowej.

Aby nie „trzymać Państwa w niepewności”zachęcam do zapoznania się z historią polskiej flo
ty siarkowej. Kiedyś w DZIKOVII była już co prawda o tym mowa, ale teraz mamy zupełnie nowy, 
interesujący materiał w tej mierze. Z naszą Redakcją nawiązał kontakt wykładowca, pisarz i 
publicysta, znawca tej problematyki Waldemar Bałda. Opisuje on nie tylko statki już w DZIKO- 
VII kiedyś już wymienione, ale i te zapomniane, zbyt mało zapisane w pamięci....

W jakimś sensie nawiązuje do niego tekst Jana Rawskiego, wspominający czas powsta
wania i rozkwitu przemysłu siarkowego. Jak się okazuje, już wtedy myślano o zagospodaro
waniu wyrobisk posiarkowych i mimo dużych postępów w tej mierze, nadal problem ten nie 
został do końca załatwiony.

Wspomnieniowych materiałów jest tutaj więcej. Czytelnicy będą mogli zapoznać się z począt
kami rewaloryzacji zamku w Dzikowie, a także obrazem Tarnobrzega sprzed lat blisko trzydzie
stu, obrazem jaki zapamiętał ówczesny przybysz do tego miasta, dziś piszący te słowa.

W cyklu Polskie Piękne Madonny prezentujemy opis Matki Boskiej Rzeszowskiej. Stolica Pod
karpacia przez cały okres powojenny była miastem prężnie się rozwijającym, czemu sprzyjało za
równo ulokowanie tu siedziby władz wojewódzkich, a od kilkunastu lat także skuteczne starania 
władz samorządowych w celu uczynienia z Rzeszowa jednej z kilku polskich metropolii. Tćzeba 
przyznać, że w tym przypadku Rzeszowianie są niezwykle skuteczni. Na bazie przedwojennego 
jeszcze przemysłu lotniczego zbudowali i rozwinęli szereg nowoczesnych zakładów przemysłowych, 
wiele uczelni wyższych z Uniwersytetem i Politechniką na czele, a także wznieśli kilka dużych 
dzielnic. Było to możliwe dzięki „prześcignięciu” Tarnobrzega, który jeszcze do ubiegłego roku pod 
względem zajmowanej powierzchni był największym ośrodkiem miejskim na Podkarpaciu. Przy 
nowoczesnym obliczu Rzeszowa jego najstarsza część jawi się jako prowincjonalna mieścina nie 
mająca wyjątkowych zabytków. To co w tej mierze podnosi jej wartość to klasztor Bernardynów, 
zclaje się - coraz bardziej słynący jako ośrodek kultu maryjnego. Być może, po przeczytaniu tego 
numeru DZIKOVII niektórzy, jadąc do Rzeszowa, np. do doliny lotniczej, na Uniwersytet, do te
atru, w sprawach biznesowych lub na zakupy do jakiejś galerii, zwrócą uwagę na ów niepozorny 
klasztor stojący tuż za pięknym, choć i wzbudzającym sporo kontrowersji pomnikiem - symbolem 
stolicy Podkarpacia...

Polecam też artykuł o archeologii i jej problemach w Polsce, a także o ciekawej angielskiej 
ceramice Wedgwood, niegdyś ozdobie salonów arystokratycznych. Może po zapoznaniu się z tym 
numerem naszego pisma ktoś z Czytelników znajdzie w swojej serwantce przykład tej niebanal
nej porcelany ..J

Jak zawsze tak i teraz życzę interesującej lektury.



® Broni
WALDEMAR BAŁDA

Z SIARKĄ NA MORZACH
część I

Kiedy wydobycie siarki w krajowych kopalniach 
wzrosło na tyle, iż Polska weszła do światowej czołów
ki jej producentów (był czas, że zajmowała nawet dru
gie miejsce w hierarchii!), pojawiła się potrzeba zorga
nizowania taniego eksportu tego surowca. Jako, że poza 
granice trafiało do 70 proc, urobku, koszt wywozu miał 
niebagatelne znaczenie. Aby uniknąć płacenia obcym 
przewoźnikom, największy polski armator, specjalizu
jący się w transporcie ładunków masowych i płynnych, 
czyli Polska Żegluga Morska, zobligowany został do 
stworzenia flotylli frachtowców, przeznaczonych wy
łącznie do przewozu „żółtego złota”.

Na początek szczecińska kompania żeglugowa za
mówiła w Hiszpanii statki do przewozu kruszonej (lub 
granulowanej) siarki. Dla stoczni nie było to zadanie tu- 
zinkowe: ze względu na agresywność minerału, trans
portujące go jednostki musiały mieć szczelniejsze niż 
zwykłe masowce (wożące np. węgiel, rudy metali czy 
nawet substraty do produkcji nawozów sztucznych), 
ładownie oraz kabiny; stykające się zaś z siarką ele
menty konstrukcyjne należało wykonać z materiałów 
nie wchodzących w reakcje z nią.

Oczekiwaniom tym sprostali właśnie Hiszpanie — 
i dlatego Centrala Morska Importowo-Eksportowa 
„Centromor” złożyła zamówienie w tym kraju. 
W 1969 r. przedsiębiorstwo o nazwie Sodedad Espano- 
la de Construcción Naval zawarło z Centromorem 
kontrakt, na mocy którego stocznia Sestao Shipyard w 
Bilbao miała zbudować dwa statki o nośności ponad 
13 tys. ton, natomiast stocznia Astilleros de Cadiz 
w Kadyksie - kolejne dwa.

Cztery masowce przekazywano Polskiej Żegludze 
Morskiej między czerwcem 1971 a majem 1972 r. Ko
lejno do służby wchodziły: „Kopalnia Piaseczno” (22 
czerwca 1971), „Kopalnia Jeziorko” (22 październi
ka 1971), „Kopalnia Machów” (21 lutego 1972) i 
„Kopalnia Grzybów” (12 maja 1972). Wszystkie 
miały specjalne wzmocnienia kadłuba, umożliwiające 
także przewóz rud oraz ciężkich ładunków, ładownie 
wyposażono w automatycznie sterowane pokrywy lu
kowe MacGregor; każdy statek zaopatrzono w trzy 
dźwigi o nośności 5 ton (w trakcie eksploatacji zostały 

jednak zdemontowane, jako że statki nie przewoziły 
frachtów wymagających podnoszenia za pomocą tego 
rodzaju urządzeń przeładunkowych). Napędzały je sil
niki wysokoprężne, zasilane mazutem, Naval-Sulzer 
(w statkach powstałych w Kadyksie — Sulzer), o mocy 
8.000 koni mechanicznych, dzięki którym w pełni ob
ciążone jednostki rozwijały prędkość sięgającą 16 wę
złów. Zasięg ich wynosił 12 tys. mil morskich. Z żół
tym frachtem pływały najczęściej do Holandii, Włoch, 
Grecji, Tunezji, a nawet Indii i Brazylii.

Niewiele później Polskiej Żegludze Morskiej zaczę
ły być pilnie potrzebne zbiornikowce do przewozu no
wej polskiej specjalności eksportowej: płynnej siarki i 
kwasu siarkowego. Związane to było ze zleceniem na 
realizację przewozów, objętych kontraktem, jaki Cen
trala Handlu Zagranicznego „Ciech” zawarła z odbiorcą 
z Wielkiej Brytanii.

Przewóz płynnej siarki nie jest łatwym zadaniem. 
Wymaga nie tylko specjalistycznych statków o zbiorni
kach wykonanych ze szlachetnej stali kwasoodpomej, 
ale również stworzenia lądowej infrastruktury portowej
- przede wszystkim terminalu, wyposażonego w stale 
ogrzewane zbiorniki oraz instalacje przeładunkowe. 
Ten pierwszy warunek oznacza posiadanie jednostek, 
nie nadających się do uniwersalnego wykorzystywania
— zbiornikowce do przewozu płynnej siarki nie mogą 
być używane do transportu innych ładunków: po pro
stu, wożenie np. płynnych paliw takimi frachtowcami 
nie opłaca się, jako że ich pojemność ładunkowa, z uwa
gi na duży ciężar właściwy siarki, jest niewielka.

W gdańskim porcie załadunek siarki — tak syp
kiej jak i płynnej — odbywał się na nabrzeżu Obroń
ców Poczty Polskiej, usytuowanym u stóp pomnika 
ku czci Bohaterów Westerplatte. Ekspedycję prowa
dziła firma Siarkopol Gdańsk, utworzona w 1969 r. 
celem obsługi eksportu polskiej siarki kopalnej drogą 
morską. Nosząca początkowo nazwę Przedsiębior
stwo Przemysłowo-Handlowe „Siarkopol” w Gdańsku 
firma, w latach 1970-1973 była częścią (o statusie za
kładu) tarnobrzeskiego Kombinatu Kopalń i Zakła
dów Przetwórczych Siarki, by w 1973 usamodzielnić 
się jako PPH „Siarkopol” w Gdańsku, a w 1985 stać 
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Przedsiębiorstwem Przeróbki i Spedycji Kopalin Che
micznych „Siarkopol”. W 1990 to ostatnie przekształ
cono w spółkę skarbu państwa o nazwie Siarkopol 
Gdańsk SA.

Pierwszy statek, wywożący płynną siarkę, odpra
wiono z Gdańska w 1971 r. W 1972 rozpoczęto ładowa
nie pod pokłady masowców siarki kruszonej, a następ
nie — kiedy opracowano stosowną technologię - także 
granulowanej. Gdańsk był przez lata jedynym polskim 
portem, z którego ekspediowano siarkę i jej pochodne - 
dopiero w 2012 r. uruchomiono w Szczecinie terminal 
przeładunkowy kwasu siarkowego. Jego roczną wydaj
ność przeładunkową przewidziano na 300 tys. ton.

Jak napisał znawca dziejów PŻM Krzysztof Go
gol w pracy „Polska Żegluga Morska 1951-2001”, (...) 
inny pomysł z tamtych lat okazał się znakomity i spo
wodował, że armator stał się w krótkim czasie świato
wym Ederem na jednym z rynków niszowych. Chodzi 
tu oczywiście o rynek przewozowy płynnej siarki. Bu
dowę floty „siarkowców” umożhwiło podpisanie w 
czerwcu 1970 roku długoletniej umowy z „Siarkopo
lem”. Kontrakt ten dawał gwarancję zatrudnienia gru
pie czterech 10-tysięczników, których budowę zlecono 
szwedzkiej stoczni w Lodóse. Zagwarantowanie kon
traktu miało o tyle duże znaczenie, że tak wyspecjafi- 
zowane jednostki były niezwykle drogie (kosztowały o 
ok. 30 proc, więcej od zwykłego masowca tej samej 
wielkości) i aby ich eksploatacja była opłacalna, musia- 
ly one mieć zapewniony stały ładunek i odbiorców.

Początkowo płynną siarkę przewożono dwoma 
czarterowanymi od obcych armatorów zbiornikowcami 
C,Norvest” i „Silver Eirik”), jednak kiedy rachunek eko
nomiczny wykazał opłacalność posiadania takich stat
ków na własność - PŻM jęła czynić starania o zakup 
siarkowców. Stosowne zamówienie, opiewające na bu
dowę dwóch jednostek, złożono we Włoszech; że reali- 
zacja kontraktu wymagała trzech, szczeciński armator 
przejął - za pośrednictwem Centromoru - w 1972 r. sta
tek, będący w trakcie budowy w Lodóse Varv. Był to 
zbiornikowiec, zamówiony przez szwedzką kompanię 
żeglugową OT Rederierna, która zamierzała wozić nim 
płynny asfalt - po dokonaniu niezbędnych zmian pro
jektowych został przystosowany do transportu płynnej 
siarki względnie kwasu siarkowego.

Niebawem okazało się, że Włosi raczej nie wywiążą 
się z umowy, wskutek czego Centromor zamówił w 
1973 r. w Lodóse bliźniaczy zbiornikowiec, a kiedy 
stoczniowcy z Półwyspu Apenińskiego definitywnie od
stąpili od reafizacji kontraktu, powierzono Szwedom 
budowę jeszcze dwóch jednostek.

Choć projektowane jako asfaltowce, statki znakomi
cie nadawały się do przewozu siarki. Każdy zbiornik 
wyposażono w dwie pompy, na pokładzie zainstalowano 
kabinę kontrolno-pomiarową pomp, ładownie wypełnia
ne były gazem obojętnym. Dzięki temu rozładunek 10 
tys. ton siarki (około 5 tys. metrów sześciennych) zabie
rał tylko 12 godzin. Ładunek stale podgrzewano - w 
czterech centralnych zbiornikach, w których mieściła się 
płynna siarka, panowała temperatura do 135-145 stop
ni Celsjusza, zbiorniki boczne, do przewozu produktów 
naftowych bądź wypełniania balastem, zachowywały 
temperaturę 60 stopni. Statki były w pełni zautomaty
zowane, obsługa głównego silnika napędowego odbywa
ła się w systemie bezwachtowym, sterowano nim bez
pośrednio z mostku kapitańskiego; manewrowanie w 
portach ułatwiało zainstalowanie dziobowego steru stru
mieniowego. Miały najwyższą klasę przeciwpożarową. 
Godne odnotowania były warunki socjalne: marynarze 
dysponowali jednoosobowymi kajutami, wszystkie po
mieszczenia miały systemy klimatyzacji.

Co ciekawe, szwedzkie siarkowce budowano me
todą połówkową: części dziobowe i rufowe ich kadłubów 
były łączone dopiero na wodzie. Gotowe statki malowa
no jednakowo: jako jedyne w Polskiej Marynarce Han
dlowej miały jaskrawożółte kadłuby (zwyczajową 
barwą jednostek PŻM była czerń, zbiornikowce do prze
wozu paliw płynnych wyróżniały się pomarańczowymi 
— czy, jak chcą niektórzy, ceglastymi - burtami, małe 
drewnowce zaś — niebieskimi; natomiast drobnicowce 
Polskich Linii Oceanicznych, kompanii żeglugowej z 
Gdyni, pokrywano farbą koloru kremowego).

Cztery siarkowce („Tarnobrzeg” wszedł do eksplo
atacji 13 hpca 1973 r., „Siarkopol” 10 kwietnia 1974, 
„Profesor K Bohdanowicz” 17 grudnia 1974”, natomiast 
„Zagłębie Siarkowe” 17 sierpnia 1976) dostarczały „żółte 
złoto” z siarkopolowskiego terminalu w Gdańsku naj
pierw do portu Rouen we Francji i Runcom w Wielkiej 
Brytanii (nad rzeką Mersey w hrabstwie Cheshire), po
tem do Rotterdamu i Manchesteru; pływały z tym 
ładunkiem także do Niemiec Zachodnich, a nawet do 
Afiyki Północnej, gdzie importowaną z Polski siarkę wy
korzystywano do produkcji nawozów sztucznych. Zlece
nia te uważano ze bardzo opłacalne. Według cytowane
go już Krzysztofa Gogola, w najlepszych latach PŻM- 
owska flota „siarkowców” przewoziła ok. 800 tys. ton 
siarki płynnej. Był to wynik trudny do powtórzenia przez 
jakikolwiek inny kraj, działający na tym rynku.

W 1982 r. wszystkie wożące siarkę statki zmieniły 
formalnie właściciela - ich armatorem stała się spółka 
Żegluga Polska. Był to jednak tylko manewr taktycz
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ny, zastosowany w celu uniknięcia zasekwestrowania 
jednostek za długi PRL. Rząd gen. Jaruzelskiego bo
wiem ogłosił moratorium na spłatę pożyczek, zaciąga
nych w latach 70., a jako że Polska Żegluga Morska 
miała status przedsiębiorstwa państwowego, w grę 
wchodziło niebezpieczeństwo, iż państwa — wierzyciele 
mogą wystąpić do lokalnych sądów o obłożenie polskich 
statków aresztem w celu zabezpieczenia nieregulowa- 
nych płatności. Aby nie dopuścić do tego, powołano spół
kę Żegluga Polska — której jedynym właścicielem była 
wciąż PZM; ZP widniała jednak w rejestrach jako spół
ka akcyjna, a zatem nie mogła odpowiadać za długi 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dzięki temu tricko
wi statki PŻM bez obawy zawijały do portów wszyst
kich krajów, nawet tych, których wierzytelności pozo
stawały niespłacone.

Intensywna eksploatacja siarkowców — zarówno 
przewożących surowiec sypki jak i płynny — trwała do 
końca istnienia PRL. Potem pojawiły się coraz większe 
trudności z zapewnieniem im frachtu; doszło nawet do 
tego, że z eksploatacji wycofano dwa zbiornikowce 
(„Siarkopol” i „Tarnobrzeg”; po okresie postoju ten pierw
szy znalazł zatrudnienie przy odbiorze ropy z platformy 
wiertniczej „Petrobaltic”). Wpływ na ten stan miały nie 
tylko kłopoty państwa, przechodzącego zmiany o cha
rakterze ustrojowym, ale przede wszystkim załamanie 
się światowego rynku siarki: kiedy zaczęto uzyskiwać 
jąjako produkt odpadowy w procesie oczyszczania ropy 
naftowej i gazu ziemnego (co wymusiły zaostrzane sta
le normy zawartości w paliwach właśnie tego pierwiast
ka, oznaczanego literą S w układzie okresowym), ceny 
spadły do poziomu, powodującego nieopłacalność pozy
skiwania surowca metodami kopalnianymi.

Lekki przełom nastąpił w 1993 r., w którym PŻM 
zyskała kontrakt japoński, zlecony przez znany w ca
łym świecie koncern Mitsubishi. W jego ramach wy- 
czarterowano do Azji m/t „Zagłębie Siarkowe”; nieste
ty, wożenie płynnej siarki z Japonii do Indonezji, roz
poczęte w 1994, zakończyło się już po roku na skutek 
trzęsienia ziemi, które zniszczyło jedyny terminal prze
ładunkowy w Kobe.

Mimo trudności przewozy siarki miały dla armato
ra duże znaczenie. W trudnej sytuacji, jaką przeżywała 
w nowej rzeczywistości ustrojowo-gospodarczej PŻM, 
siarkowce poprawiały jej wyniki finansowe. W 1993 r. 
przewiozły 390 tys. ton, w 1994 — 440 tys. ton, w 1995 
natomiast 538 tys. ton. Za wykorzystanie statków odpo
wiadała spółka-córka PŻM o nazwie Polsteam Tankers 
— wcześniej pozostawały w gestii mieszczącego się w 
Gdyni Zakładu Eksploatacji Zbiornikowców PŻM.

Budowana przez lata pozycja Polskiej Żeglugi Mor
skiej, zajmującej w światowym transporcie morskim 
pozycję jednego z głównych przewoźników siarki, po
zwoliła jej utrzymać się na rynku. Wymagało to jed
nak odnowienia przestarzałej już floty. W ten sposób 
pod banderę kompanii trafił tankowiec „Penelope”, zbu
dowany w Stoczni Szczecińskiej jako masowiec, a za
adaptowany na zbiornikowiec w Gdańskiej Stoczni 
Remontowej. „Penelope” weszła do służby w 1996 r. 
Niewiele później PZM zamówiła w Stoczni Szczeciń
skiej SA dwa zbiornikowce do transportu siarki płyn
nej o nośności 41.500 ton, a także postanowiła odkupić 
od armatora brytyjskiego 18-tysięcznik „Topaz”, budo
wany w stoczni Surabaya w Indonezji (planowano go 
także zaadaptować do wożenia siarki - i nazwać „An- 
tiope”). Tego ostatniego projektu nie zrealizowano, gdyż 
Indonezyjczycy nie kwapili się z wywiązaniem z umo
wy - i w tej sytuacji PŻM zdecydowała w 1999 r. dosto
sować do swoich potrzeb masowiec „Fjordness”. Spra
wa była pilna o tyle, że na statek czekał gotowy, ko
rzystny, długoterminowy kontrakt przewozowy.

Zmiany na liście „żółtej floty” następowały, gdyż 
dotychczasowe statki ze względu na stopień zużycia 
musialy być wycofywane z żeglugi. W 1996 r. armator 
pozbył się „Tarnobrzega”, rok później „Siarkopolu”, w 
1998 - „Kopalni Machów”, w 1999 — „Kopalni Jezior
ko” i „Kopalni Piaseczno” (przed sprzedażą ten ostat
ni statek został obłożony aresztem za długi armatora), 
w 2000 z kolei - „Profesora K Bohdanowicza” i „Za
głębia Siarkowego”. Ubytki zastąpiono nowościami w 
postaci: „Penelope”, „Kaliope” (to dawny „Fjordness”: 
otrzymał tę nazwę po przebudowie) i „Mitrope” - a 
miał być jeszcze „Temistope”, budowany w Szczecinie, 
ale z powodu kłopotów finansowych armatora odstą
piony innej firmie.

W 1998 r. PŻM wygrał przetarg na eksploatację 
największego na świecie siarkowca, m/t „Aurora”, na
leżącego do kanadyjskiego koncernu Potash Corpora
tion of Saskatchewan Inc. Obsadzony polską załogą 
statek natychmiast zaczął obsługiwać stałe połączenie 
pomiędzy Wenezuelą (Amuay Bay), a USA (Morehead 
City w stanie Północna Karolina), dokąd przewoził — na 
zlecenie PCS Shipping Ltd. z siedzibą na wyspie Bar
bados - płynną siarkę i kwas siarkowy.

Dzięki tym wszystkim nabytkom polska firma 
żeglugowa w 2000 r. stała się światowym Liderem na 
rynku przewozu płynnej siarki: jej statki zapewniały 
transport 70 proc, światowego obrotu tym surowcem w 
relacjach morskich! Ogromne znaczenie dla uzyskania 
takiej pozycji miał właśnie kontakt nawiązany z PCS
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— warto tu odnotować, że pierwsze zlecenie dla tego 
potentata wykonał „Profesor K. Bohdanowicz”, pływa
jący od 1998 do 2000 r. na „moście” wenezuelsko-ame- 
rykańskim.

W 2003 r. dobiegła końca era eksportu płynnej siar
ki z Polski (regularne dostawy przestały napływać do 
gdańskiego terminalu już w 1998) — ostatnie dwie par
tie, w sumie 29 tys. ton, wyekspediowano za pośrednic
twem m/t „Mitrope”. Armator ze Szczecina nie zamie
rzał jednak rezygnować z wypracowanej przez lata po- 
zyq'i i szukał zleceń dla swych zbiornikowców na odle
głych akwenach.

W 2005 r. PZM-owskie siarkowce zmieniły wygląd
— kompania zrezygnowała z żółtego koloru i zaczęła 
pokrywać ich kadłuby barwąjasnoczerwoną widnieją
ce wcześniej długo na burtach napisy POLTANK (Pol- 
steam Tankers) zastąpiono angielskim skrótem nazwy 
przedsiębiorstwa, czyli POLSTEAM.

W XXI wieku statki Polskiej Żeglugi Morskiej nie 
miały większych problemów z zatrudnieniem. „Pene- 
lope” długo obsługiwała kontrakt japoński, zawarty z 
firmą Fuji Marinę Ltd. z Tokio: w latach 1996-2005 
przewoziła płynną siarkę i kwas siarkowy z Japonii 
(przede wszystkim Nagoi i Yokkaichi) do Indonezji 
(Dżakarta), a także Chin, Korei Południowej oraz In
du. Po wygaśnięciu umowy wróciła na wody europej
skie. W 2005 r. PŻM podjęła współpracę z meksykań
skim koncernem Pemex Petroąuimica, na zlecenie 
którego „Kaliope” zaczęła realizować przewozy siarki 
z Coatzacoals w Meksyku do Tampy na Florydzie 
(sporadycznie także do Morehead City). Wielkość 
przewozów określono na 350 tys. ton rocznie. Po 
dwóch latach do obsługi kontraktu skierowano „Pene- 
lope” (którą z kolei zastąpił w późniejszym okresie 
zbiornikowiec „Mitrope”).

„Kaliope” i „Mitrope” wędrowały głównie po wo
dach europejskich. Woziły płynną siarkę z Antwerpii w 
Belgu, Rotterdamu w Holandii, Bayonne we Francji, 
Brake w Niemczech, Porvoo w Finlandii i Runcorn w 
Wielkiej Brytanii do Helsingborga w Szwecji, Gabes w 
Tunezji i Jorf Lasfar w Maroku.

W drugiej dekadzie XXI stulecia kompania żeglu
gowa ze Szczecina weszła w kolejną fazę wycofywania 
wyeksploatowanego tonażu. Jako pierwszy sprzedano 
w kwietniu 2011 r. m/t „Penelope” (kosztował 3,5 min 
dolarów amerykańskich), potem — na złom — m/t „Ka
liope”. Statek ten, z braku zleceń przewozowych, spę
dził aż 398 dni bezczynnie, zacumowany przy Nabrze
żu Albańskim w Gdyni. Uaktywniony w połowie lute
go 2011, wyruszył w rejs do Tampy w Stanach Zjedno

czonych, by ostatecznie przestać istnieć w tureckiej 
stoczni złomowej.

Obecnie, na wiosnę 2014 r., w zarządzie Polskiej 
Żeglugi Morskiej pozostają już tylko dwa siarkowce: 
„Mitrope” oraz „Aurora”. Nie odbywają dalekich i róż
norodnych rejsów, widywane są wyłącznie w trzech 
portach: Coatzacoalcos, Tampa, Morehead City (spo
radycznie dochodzi do tego jeszcze Puerto Jose w We
nezueli). Zatrudnienie gwarantuje im długotermino
wy kontrakt między PŻM a Potash Corporation of Sa- 
skatchewan.

Statki „żółtej floty”. Noruest
„Paradę statków”, transportujących siarkę ze złóż, 

które eksploatowały Kopalnie i Zakłady Przetwórcze 
Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu, rozpocząć należy od 
„Norvest”, pływającego w czarterze Polskiej Żeglugi 
Morskiej w latach 1971-1975.

Był to zbiornikowiec, zbudowany w brytyjskiej 
stoczni Smiths Dock South Bank w Middlesbrough w 
1953 r. (wodowanie nastąpiło 19 grudnia). Ochrzczony 
„Norvert”, przewoził najczęściej surowce i produkty 
naftowe pod banderą norweską (przedsiębiorstwa 
żeglugowego Bergens Kulkompagni) aż do 1966 r., kie
dy przebudowano go na chemikaliowiec. Po tym zabie
gu, obejmującym m.in. wydłużenie kadłuba, miał 
115,25 m długości, 14,51 szerokości, 6,85 zanurzenia. 
Zainstalowany 5 lat później silnik Sulzera o mocy 2.400 
koni mechanicznych nadawał mu prędkość 13 węzłów. 
Nośność statku wynosiła 5.868 ton.

Po wyczarterowaniu przez PŻM „Norvest” pływał 
z Polski do Wielkiej Brytami. 12 lipca 1974 r. podczas 
postoju w Gdańsku na statku wybuchł pożar: ogień 
strawił wszystkie pomieszczenia w nadbudówce na 
rufie, a także część pomieszczeń pod pokładem oraz si
łowni. Po zakończeniu służby na rzecz polskiej kompa
nii żeglugowej przeszedł kolejną przebudowę, dostoso
wującą go do przewozu ropy naftowej, i jako „Sylphi- 
den” (własność norweskiej firmy Fekete & Co.), a nie
bawem „Gertrudę Wiener II” (port macierzysty Ham
burg, armator K. Wiener & Co.) woził takie właśnie 
surowce. W 1980 r. statek kupił armator z Arabii Sau
dyjskiej i przemianował na „Shomar Shaima”. Czteiy 
lata później zbiornikowiec wszedł na mieliznę w pobli
żu Al Khobar w Arabii Saudyjskiej. Z unieruchomione
go wraku odlichtowano ładunek, dzięki czemu udało się 
go ściągnąć na głębsze wody, jednak uszkodzenia ka
dłuba okazały się zbyt poważne, by opłacał się remont. 
22 maja 1985 statek doprowadzono na jedno z najwięk
szych morskich złomowisk świata - pakistańską plażę 
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Gadani. Wprowadzony podczas przypływu na ląd i tam 
unieruchomiony został pocięty na drobne kawałki.

Silver Eirik
Drugi z nie-polskich statków, przewożących siarkę, 

powstał w Holandii - w stoczni Zaanlandsche Scheeps- 
bouwmaatschappij w Zaandam w 1971 r. (wodowanie 
27 listopada). Od początku istnienia był przeznaczony 
do przewozu płynnej siarki. Wyczarterowany przez 
PŻM od norweskiego właściciela A/S Laboremus z Oslo 
(zarządzała nim firma Einar Bakkevig Skipsrederi z 
Oslo), który rozpoczął jego eksploatację 22 czerwca 
1972, wszedł na linię brytyjską. Pływał na niej tylko do 
końca 1972 r., by wrócić do armatora - i być wydzier
żawiony brytyjskiej kompanii Silver Chemical Linę z 
Londynu, która wykupiła go w 1974. Następnie, w 
1977, trafił pod banderę Liberii (jako własność Oswego 
Cleveland Inc. z Nowego Jorku nazywał się odtąd 
„Oswego Star”).

Dalsze jego losy nie są znane; wiadomo tylko, że w 
1987 r. został przemianowany na „Nancy G.” i należał 
do zarejestrowanej w Liberii kompanii G. Prime Corp. 
z Monrovii. Z rejestru firmy ubezpieczeniowej Lloyds

Silver Eirik

został skreślony w 2004 r. Najprawdopodobniej jednak 
zezłomowano go dopiero w 2004 r.

Zbiornikowiec ten miał 96,88 m długości, 16,01 sze
rokości, 7,49 zanurzenia. Napęd zapewniał silnik wy
sokoprężny Stork-Werkspoor Diesel, wyprodukowany 
w Amsterdamie, o mocy 3.600 koni mechanicznych. 
Prędkość maksymalna: 13 węzłów. Nośność: 6.024 tony.

Kopalnia Piaseczno
Pierwszy polski masowiec do przewozu suchej siar

ki luzem zbudowano w Astilleros Espanoles SA - Fac- 
toria de Sestao w Bilbao w Hiszpanii. Stępkę kadłuba 
położono 24 listopada 1970 r., wodowanie nastąpiło 16 
lutego 1971 (matką chrzestną była Hanna Onacik), 
przekazanie armatorowi zaś 22 czerwca 1971.

Statek Kopalnia Piaseczno

Dziewiczy rejs statek odbył do radzieckiego portu 
Murmańsk nad Morzem Barentsa, gdzie załadowano 
nań apatyty przeznaczone do Szczecina. Po raz pierw
szy wyszedł w morze z polską siarką kruszoną 20 lipca 
1971 r.: w podróży do Włoch dowodził nim kpt. ż. w. 
Ryszard Gąsior.

M/s „Kopalnia Piaseczno” miał w historii nietypo
we zdarzenie. W lutym 1985 r., podczas wchodzenia do 
portu Sfax w Tunezji utracił sterowność i choć w trybie 
awaryjnym załoga rzuciła kotwice, nie zdołał się zatrzy
mać, lecz uderzył w panamski holownik „Padfic Spe- 
ar”, który z kolei zerwał się z cum i staranował należą
cy do Egiptu drobnicowiec „Heliopolis Moon” (notabe
ne, pływający wcześniej w barwach Polskich Linii Oce
anicznych jako „Gdynia II”).

Masowiec, którego portem macierzystym był Szcze
cin, służył pod polską banderą do końca 1998 r. Sprze
dany następnie kompanii żeglugowej Florence Shipping, 
8 stycznia 1999 r. trafił pod banderę karaibskich wysp 
St. Vincent i Grenadyny jako „Kopa”. Nabywca od razu 
przeznaczył statek do złomowania: prosto z portu Limas- 
sol na Cyprze, gdzie doszło do przekazania „Kopalni Pia
seczno”, skierował go na plażę Alang w Indiach. Rozbiór
ka, prowadzona w sposób opisany przy okazji m/t „No- 
rvest”, rozpoczęła się 16 lutego 1999.

„Kopalnia Piaseczno” miała 146,7 m długości, 20,05 
szerokości, 8,25 zanurzenia. W pięciu ładowniach, roz
mieszczonych pod jednym pokładem, mieściła 13.716, a 
po remoncie, połączonym z przebudową który przeszła 
w 1994 r., 13.665 ton sypkiego frachtu. Silnik główny hisz
pańskiej produkcji Sestao (na licencji szwajcarskiego Sul- 
zera) miał moc 8.000 koni mechanicznych. Prędkość stat
ku wynosiła 14,7 węzła. Załogę tworzyły 33 osoby.

Kopalnia Jeziorko
Drugi z zamówionych w Hiszpanii masowców po

wstał w tej samej co „Kopalnia Piaseczno” stoczni w
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Kopalnia Jeziorko

Bilbao. Jego stępkę położono 30 listopada 1970, wo
dowanie odbyło się 3 marca 1971 (matką chrzestną 
mianowano żonę dyrektora PZM-owskiej spółki-córki 
Poliberia, Teresę Szpak), przekazanie armatorowi 22 
października 1971. 27 lat później Polska Żegluga 
Morska przeniosła go w formie aportu do swej spółki- 
córki SMS Lib., konsekwencją czego było przerejestro- 
wanie go 23 października 1998 pod banderę pa- 
namską jako m/s „Kopalnia Jeziorko” (bez polskiego 
znaku diakrytycznego w nazwie). Odtąd jego portem 
macierzystym była Panama.

W dziejach frachtowca jest tylko jedno niebezpiecz
ne zdarzenie: 12 grudnia 1971 r., w trakcie postoju w 
pierwszym porcie macierzystym, Szczecinie, na statku 
wybuchł pożar pomieszczeń mieszkalnych, w którym 
zginęło dwóch członków załogi. W 1985 r. „Kopalnię 
Jeziorko” odstawiono do remontu kapitalnego w Gdań
skiej Stoczni Remontowej: zaszła wtedy konieczność 
wymiany wszystkich grodzi, rozdzielających ładownie, 
gdyż okazały się doszczętnie przeżarte pod wpływem 
kontaktu z przewożoną siarką.

„Kopalnia Jeziorko” po raz ostatni wyszła z pol
skiego portu (Gdańska) 9 kwietnia 1998 r. Jako wła
sność SMS Lib. została sprzedana na złom stoczni w 
Lizbonie w Portugalu. Na miejsce unicestwienia do
tarła 21 stycznia 1999 r., rozbieranie kadłuba rozpo
częto 5 maja 1999.

Masowiec był niemal identyczny z „Kopalnią Pia
seczno”. Miał 146,75 m długości, 20,05 szerokości, 8,27 
zanurzenia. Napędzał go taki sam silnik Sestao-Sul- 
zer (8.000 KM), rozwijał jednak większą prędkość 15,5 
węzła. Jego ładowność wynosiła pierwotnie 13.649, a 
od 1994 r. 13.665 ton.

Kopalnia Machów
Trzeci z hiszpańskich masowców zbudowany został 

w Sewilli, w Astilleros Espanoles SA - Sevilla. Położe
nie stępki nastąpiło w grudniu 1970 r., wodowanie (w 

obecności matki chrzestnej Alicji Walter, żony jednego 
z dyrektorów PZM) 15 kwietnia 1971, przekazanie ar
matorowi 21 lutego 1972. Po zakończeniu dziewiczego 
rejsu z miejsca powstania do Polski, zainaugurował 
normalną eksploatację, przewożąc ładunek siarki do 
Ceuty w Afryce Północnej.

W okresie służby w Polsce statek dwukrotnie 
zmieniał formalnych armatorów: 8 czerwca 1982 r. 
stał się, podobnie jak siostrzane masowce, własnością 
Żeglugi Polskiej, 22 grudnia 1997 z kolei przekazano 
go SMS Lib., która zarejestrowała go pod banderą pa- 
namską jako „Miero”.

Przez 26 lat pływania z polską siarką „Kopalnia 
Machów” miała tylko jedną osobliwą przygodę. 11 li
stopada 1988 r. w sztormującym blisko wybrzeży Nor
wegu statku silnik główny uległ awarii. Kiedy prąd 
spychał bezwładny kadłub na skały, a rzucenie kotwic 
nie powstrzymało dryfu, kpt. ż. w. Franciszek Bagrow- 
ski zarządził ewakuagę załogi. 14 marynarzy wziął na 
pokład śmigłowiec straży przybrzeżnej, wezwany z 
nieodległego portu Rorvik — dowódca natomiast wraz 
z ośmioma ochotnikami pozostał na statku i uratował 
go przed rozbiciem.

„Kopalnia Machów” - a raczej, już wtedy, „Miero” 
— przestała być jednostką należącą do polskiego arma
tora 21 stycznia 1998 r. Nabywca, firma żeglugowa z 
Liberii, która przejęła masowiec w porcie Volos w Gre
cji, zarejestrował go w... Kambodży, a następnie prze
niósł pod banderę maltańską. Ostatnim armatorem 
był Riamar - noszący w jego służbie nazwę „Mafra” 
statek skończył żywot w 2009 w stoczni złomowej w 
Mumbaju (wcześniejsza nazwa: Bombaj) w Indiach. 
Rozbiórkę rozpoczęto w czerwcu 2009.

M/s „Kopalnia Machów” miał 144,96 m długości, 
20,70 szerokości, 8,32 zanurzenia. Silnik Sestao-Sulzer 
napędzał go do szybkości 16 węzłów. Jego ładowność to 
14.065 - a od 1999 r. 14.036 - ton.
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ALEKSANDRA JANAS Polskie piękne Madonny

CUDOWNA FIGURKA MATKI BOŻEJ 
PATRONKI RZESZOWA

W stolicy naszego województwa, a przez wieki mia
sta, które dzieli od nas 80 kilometrów, króluje piękny 
posążek Maryi, cudownie objawionej 500 lat temu, o 
którym obecnie mało kto pamięta, niestety...

Wszystko zaczęło się w ciepły dzień 15 sierpnia 
1513 roku, kiedy to spacerującemu po sadzie Jaku
bowi Ado, w sąsiedztwie ulubionej przez niego gru
szy pojawił się snop światła, a następnie matka 
Boża, która, do przestraszonego nieco gospodarza 
przemówiła spokojnym głosem.

To wydarzenie opisane zostało ponad dwa wieki 
później w książce z 1765 roku, która ukazała się w 
Rzeszowie, zatytułowanej Historyce zjawienia się statuy 
Najśw. Maryi Panny, która w 
kościele oo. Bernardynów rze
szowskich cudownemi łaska
mi słynie”. Czytamy tam: „(...) 
Na tern miejscu, na którem 
jest kościół OO. Bernardynów 
mieszkał niejaki Jakub Ado 
z urodzenia ubogi kmiotek, 
z cnoty znamienity człowiek. 
Ten, gdy się po sadzie swoim 
wieczór przechodzi w dzień 
Wniebowzięcia Matki Bo
skiej, z nagła obaczy świa
tłość otaczającą gruszkowe 
drzewo, i uważa szum z liścia 
drzewa owego, bojaźnią zdję
ty, przystąpi bliżej i głos sły
szy: Nie bój się, chcę ja na 
tym miejscu chwałę Syna 
mojego widzieć i pociechy do
dać utrapionym. A że blisko 
drzewa było jego mieszkania, 
słyszeli ten głos i inni, lecz 
gdy Jakub powiedział, co się 
dzieje, wybiegli wszyscy i oba- 
czyli na gruszce obraz, to jest 
statuę z drzewa rżniętą Naj
świętszej Maryi piastującej 
Syna na lewej ręce a w pra

wej berło królewskie trzymającej”. Przez lata figura ta 
doznawała szczególnej czci nie tylko od rodziny Ado, 
ale i okolicy, a w miejscu gruszy zbudowano kaplicz
kę, a później w latach trzydziestych XVI wieku drew
niany kościółek.

Sława cudownej figury zataczała coraz szersze krę
gi, bo wieść o cudach rozchodziła się po okolicy i rzesze 
szukających pociechy garnęły się do Tej, która dawała nie 
tylko nadzieję, ale i zdrowie bądź odmianę życia. Drew
niany kościółek nie mógł więc pomieścić wszystkich wier
nych. Dlatego, ale i z wdzięczności za otrzymane łaski, 
kasztelan sandomierski, Mikołaj Spytek Ligęza i jego 
małżonka, Zofia z Rzeszowskiech, podjęli decyzję o wy

budowaniu nowego, murowa
nego kościoła, który również 
miał stać się ich rodowym 
mauzoleum. (Budynek ten, 
jak i synagoga i nowy zamek 
wpisał się w obręb nowego 
systemu fortyfikacji miejskich 
Rzeszowa). Ligęzowie poszu
kiwali również opiekunów dla 
cudownej figuiy i do ich próśb 
przychylili się ojcowie Bernar
dyni. Budowa kościoła i klasz
toru trwała prawie 20 lat i w 
święto Zwiastowania Pańskie
go 1629 roku, w obecności ka
nonika wiślickiego i rzeszow
skiego proboszcza, odbyło się 
uroczyste wprowadzenie, sły
nących ze szczególnego kultu 
do Maryi, ojców Bernardynów, 
opiekunów cudownej figury.

Mikołaj Spytek Ligęza, 
jako wielki czciciel Matki Naj
świętszej, w dokumencie fun
dacyjnym z 25 marca 1610 
roku napisał: na cześć i chwa
łę Jego świętą i najświętszej 
Błogosławionej Pannie Maryi 
Patronce mojej ofiaruję.
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Początkowo klasztor był niewielki, przeznaczony dla 
5 zakonników, mający kuchnię i spiżarnię, lecz niedługo 
później go rozbudowano, umieszczając obok dom dla go
ści, a cały kompleks otoczono murami. W 1637 roku fun
dator Ligęza zmarł, a jego szczątki doczesne spoczęły w 
krypcie kościelnej. Nowymi protektorami, zarówno ko
ścioła jak i konwentu, zostali córka Konstancja i zięć 
zmarłego, Jerzy Sebastian Lubomirski, oddany szczerze 
Matce Bożej, bowiem wierzył, że to jej Opieka wybawiła 
go od utraty wzroku, gdy został przypadkiem postrzelo
ny śrutem w twarz (dwa śruty tkwiły w źrenicy, a 27 w 
twarzy), zaś jego brata Teodora, od śmierci podczas cięż
kiej choroby w dzieciństwie.

Kościół przez fundatorów został dobrze wyposażo
ny, a posługujący w nim Ojcowie otoczeni opieką. Cały 
zespół klasztorny utrzymany był w harmonijnym 
współgraniu dwóch stylów - renesansu i wczesnego 
baroku. Bogate dekoracje, rokokowe wykonano wiek 
później. Piękne sanktuarium przyciągało z roku na rok 
coraz więcej wiernych, a sława figurki, z ragi otrzyma
nych łask i cudów, niosła się coraz dalej.

Prawie wiek później Ojcowie Bernardyni, wspierani 
przez wnuka fundatora, Jerzego Ignacego Lubomirskie
go, rozpoczęli starania o ukoronowanie cudownej figury, 
a biskup Wacław Sierakowski powołał specjalną komi
sję do zbadania licznych uzdrowień, które dokonywały 
się za wstawiennictwem Pani Rzeszowskiej. Jej orzecze
nie stało się podstawą do wydania przez papieża Bene
dykta XIV zgody na koronację. Staraniom tym patrono
wał książę Lubomirski, który ofiarował ogromną sumę 
pieniędzy i ufundował złote korony dla Matki Bożej, by 
potem, poświęcone przez papieża, ozdobiły figurę.

Niestety, koronacja nie mogła odbyć się od razu z 
powodu śmierci fundatora w 1753 roku. Dopiero dzie
sięć lat później sprawą zajęła się wdowa po Jerzym, 
Anna Lubomirska. Do koronacji doszło dopiero 8 
września 1763 r. w święto Narodzenia Matki Bożej. 
Przewodniczył jej arcybiskup lwowski Wacław Siera
kowski. Kroniki podają że w uroczystościach wzięło 
udział kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów wraz ze 180 
księżmi diecezjalnymi i zakonnymi.

O ogromnym i wciąż rozrastającym się kulcie 
Matki Bożej Rzeszowskiej świadczą uroczystości, ja
kie odbyły się w setną rocznicę koronacji w 1863 r. 
Zgromadziły one ok. 100 tysięcy wiernych przybyłych 
z całej Galicji, ale i Królestwa Kongresowego. Uroczy
stościom przewodniczył arcybiskup lwowski Franci
szek Ksawery Wierzchlejski, a wszelkie koszty pokrył, 
jak zapisano: właściciel podzamcza i syndyk klaszto
ru Klemens Skrzyński.

■

Trzy lata po jubileuszu koronacji, w 1866 roku, 
doszło do kradzieży złotych koron: w tym samym roku 
dokonano rekoronacji, już bez szerokiego rozgłosu. I 
znów dwa lata później korony zostały skradzione, a 
kolejna rekoronacja odbyła się dopiero 30 lat później. 
Tym razem przygotowano srebrne korony, które pokry
to złotem i wysadzono drogimi kamieniami. Uroczy
stość ta zgromadziła ok. 60 tysięcy wiernych, a prze
wodniczył jej arcybiskup wileński Karol Hryniewiecki.

Do późniejszych ważnych uroczystości na cześć Mat
ki Boskiej należał jubileusz objawienia Matki Bożej w 
Rzeszowie w 1913 roku, z udziałem licznych wiernych, 
a także przemyskiego ordynariusza Józefa Sebastiana 
Pelczara, obecnie świętego, a później obchody dwusetnej 
rocznicy koronagi, które miały miejsce w roku 1963.

Cudowna figura umieszczona jest w kaplicy po pra
wej stronie nawy głównej. Wystrój kaplicy pochodzi z I 
połowy XVIII wieku, a fundatorem jej był, wspomina
ny wcześniej, Jerzy Ignacy Lubomirski. Madonna z 
Dzieciątkiem znajduje się w centralnym punkcie baro
kowego ołtarza, w złoconej niszy, bogato zdobionej w 
górnej partii, na złoconym, rzeźbionym cokoliku. Oł
tarz, będący przykładem wyrafinowanej, doskonałej 
snycerki, wykonany jest z drewna i pokryty złocenia
mi. Po bokach, na sześciu obrazach, mających kształt 
medalionów, zostały przedstawione sceny z życia Mat
ki Bożej (zwiastowanie, nawiedzenie św. Elżbiety, na
rodzenie Chrystusa, ofiarowanie w świątyni, oraz wnie
bowzięcie Maryi), a ołtarz został zwieńczony owalnym 
obrazem przedstawiającym Matkę Bożą Niepokalaną. 
Podtrzymują go dwa anioły, a nad nim unosi się Duch 
Święty i Bóg Ojciec. Na ścianach kaplicy umieszczono 
kilkadziesiąt obrazów wotywnych przedstawiających 
cuda i łaski otrzymane za przyczyną Matki Bożej Rze
szowskiej (jest i scena objawienia Jakubowi Ado) oraz 
wiele gablot z cennymi wotami dziękczynnymi; goreją
ce serca, tabliczki, srebrne krzyże, cenne precjoza w 
tym prawdziwe korale i perły.

Wnętrze bazyliki, której częścią jest opisana wy
żej kaplica, zdobią bardzo piękne malowidła freskowe 
z II połowy XVIII wieku, przedstawiające scenę Wnie
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz postaci czte
rech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i 
Jana na sklepieniu, a także bogate ornamenty roślin
ne na ścianach. W partii chóru organowego znajdują 
się postacie św. Franciszka z Asyżu (po prawej) i św. 
Dominika (po lewej), dwóch wielkich założycieli zako
nów żebrzących z XIII wieku.

Centralnym, najważniejszym miejscem bazyliki 
jest imponujący ołtarz główny, który jest pozostałością 
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pierwotnego wyposażenia kościoła. Jego przepiękna na
stawa, wzniesiona na wysokim podmurowaniu, utrzy
mana jest w stylu późnego renesansu. W jej zwieńcze
niu znajduje się płaskorzeźba Wniebowzięcia Najświęt
szej Maryi Panny, a nad nią, rzeźby Boga Ojca i Ducha 
Świętego. Centralną kwaterę ołtarza wypełnia duży 
relief, wykonany z alabastru, przedstawiający opłaki
wanie Chrystusa po zdjęciu z krzyża. Wokół tej przej
mującej kompozycji umieszczono sześć drewnianych, 
woskowanych i złoconych płaskorzeźb ze scenami 
Męki Pańskiej. W dolnej kondygnacji pod predellą 
umieszczono trzy alabastrowe płaskorzeźby: na środku 
postać św. Anny Samotrzeć, po lewej stronie Archanio
ła Gabriela, a po prawej Maryję w chwili zwiastowa
nia. Środek górnej kondygnacji przedstawia trzy nie
wiasty u grobu Chrystusa (część środkowa), Zmar
twychwstałego Chrystusa ukazującego się Marii Mag
dalenie (po lewej) i scenę z Emaus (po prawej).

W prezbiterium na uwagę zasługują przypisywa
ne Sebastianowi Sali, pomniki grobowe członków rodu 
Ligęzów, pochodzące sprzed 1637 r., które tworzą mau
zoleum rodowe. Tb, naturalnej wielkości rzeźby przed
stawiają osiem najwybitniejszych postaci rodu w posta
wie orantów. Figury zostały wykonane z alabastru i 
wkomponowane w północną i południową ścianę pre
zbiterium. Każda postać jest zwrócona w kierunku oł
tarza. Siedem z nich ubranych jest w zbroje rycerskie, 
a postać biskupa - w strój pontyfikalny. Jest to najlicz
niejszy w Europie zbiór orantów wykonanych w alaba
strze. Ołtarz powstał dzięki fundacji Mikołaja Spytka 
Ligęzy i początkowo zamykał chór zakonny, co było cha
rakterystyczne dla kościołów bernardyńskich.

Najważniejszym i najcenniejszym zabytkiem rze
szowskiej bazyliki jest oczywiście cudowna figura Ma
donny z Dzieciątkiem. Mimo cudowności jej powsta
nia, uwiecznionych w przekazach historycznych, ba
dacze podjęli się analizy figury. Ta wykonana z lipo
wego drewna, późnogotycka rzeźba pochodzi z końca 
XV lub początku XVI wieku. Dzieło powstało w kręgu 
krakowskiej szkoły Wita Stwosza. Odkryta w 1513 
roku, początkowo znajdowała się w drewnianej kapli
cy (potem kościółku) postawionej na miejscu objawie
nia. Rzeźba nosi w sobie cechy tzw. Pięknych Madonn. 
Maryja, w lekkim kontrapoście i przegięciem bioder 
w prawo, na lewym ręku trzyma Syna, w prawej dło
ni zaś dłoni dzierży berło. Sztywna poza Dzieciątka 
trzymającego w lewej ręce jabłko, a prawą udzielają
cego błogosławieństwa oraz symbole władzy królew
skiej nadają całości ton uroczysty i poważny. Cudow
na figura jest polichromowana: twarz Matki Bożej, 

szyja i ręce oraz cała postać Jezuska mają kolor cieli
sty, karminową suknię Maryi okrywa złoty, mocno 
udrapowany płaszcz, od wewnątrz zielony, „spięty” na 
wysokości berła. W archiwach zachował się następu
jący opis: Ta statua z lipowego drzewa wyrobiona, 
wysokości ma dwa łokci, mierna na niej suknia na 
kształt płaszcza malarskim złotem przyozdobiona, 
spodnia suknia różowego koloru, na głowie z tegoż 
drzewa jednostajnie wyrobiona korona, pod nią welon 
biały i włosy na ramiona spuszczone. W prawej ręce 
berło, a na lewej najmilszego piastuje Syna, który w 
prawą rękę do błogosławieństwa trzyma wzniesioną, 
a w lewej spuszczonej jabłko; twarz w tym obrazie po
ciągła, na prawą stronę trochę obrócona, koloru czar- 
niawo-rumianego, oczy łaskawe i wdzięczne.

Taką figurę znamy jedynie z udostępnionych w 
przewodnikach zdjęć — na co dzień okrywa ją 5 róż
nych sukienek, w które, najczęściej na rozpoczęcie ad
wentu, przebiera się Madonnę. Wszystkie są bardzo 
piękne i bogato haftowane, ozdobione perłami, kora
lami i szlachetnymi kamieniami, utrzymane w kolo
rystyce złotej z bielą błękitem lub czerwienią. Najstar
sza, tzw. maryjna, ma około 200 lat i jest darem ro
dziny Czerniaków, najnowszą podarowała wierna z 
USA. Wykonywały je najczęściej Siostry Klaryski z 
Hajnówki bądź Siostry Bernardynki. Na dwóch, 
oprócz różnych motywów kwiatowych, wyhaftowano 
postaci aniołów, przypominających posłańców Nieba 
ze scen Narodzenia i Zwiastowania.

W sierpniu 2013 roku miały miejsce uroczystości 
Wielkiego Jubileuszu 500-lecia objawienia Matki Bożej 
w Rzeszowie, a wierni, chcący mieć w nich swój udział, 
przekazali ofiary na nowe, złote korony dla Matki Naj
świętszej i Dzieciątka Jezus, które nałożone zostały 12 
września br. Korona Maryjna jest ażurowa, jakby uple
ciona ze złotego drutu, ozdobiona szlachetnymi kamie
niami, zaś Jezusa, tradycyjna ze złotej (bądź złoconej) 
blachy, również przyozdobiona kosztownościami.

Od 1999 roku Matka Boża Bernardyńska nosi 
tytuł Patronki Rzeszowa, co zatwierdzone zostało sto
sowną uchwałą Rady Miasta, a także pismem Świę
tej Kongregacji Kultu Bożego Stolicy Apostolskiej. W 
2008 roku kościół klasztorny otrzymał tytuł bazyliki 
mniejszej, a 22 października 2011 r.- podczas uroczy
stej Mszy świętej miała miejsce intronizacja relikwii 
bł. Jana Pawła II, połączona z poświęceniem obrazu 
Ojca Świętego. Stolica Apostolska przekazała także 
fragment papieskiej sutanny skrwawionej podczas 
zamachu 13 maja 1981 r. oraz wycinek sutanny uży
wanej przez Papieża na co dzień.



ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

JAK TO Z DZIKOWEM BYŁO
część I

Przez prawie cały okres powojenny dawna rezy
dencja Tarnowskich — zamek w Dzikowie była siedzibą 
szkoły rolniczej. Co prawda, tuż po wyzwoleniu zapa
dły decyzje o innym jego przeznaczeniu (muzeum na 
bazie Kolekcji Dzikowskiej), ale nigdy nie zostały zre
alizowane. Nie pomógł w tym również apel hr Artura 
Tarnowskiego skierowany w latach 50-tych do władz 
państwowych. Idea muzeum w zamku, budowli nieja
ko naturalnie predestynowanej do takiej funkcji zosta
ła odłożona, jak się wydawało, na zawsze, a przynaj
mniej na długie dziesięciolecia. Osobiście od początku 
mojego pobytu w Tarnobrzegu na różne sposoby zabie
gałem o to, by doprowadzić do zmiany jego użytkowa
nia na najwłaściwsze z możliwych. Utrwalony przez 
powojenne dziesięciolecia pobyt szkoły w zamkowych 
murach stworzył swoiste lobby na rzecz „nietykalności” 
tej instytucji i przez to los Dzikowa nie dawał wielkiej 
nadziei na radykalne zmiany w tej mierze.

Kiedy założyłem Muzeum Historyczne m.Tamobrze- 
ga postanowiłem, by sprawa zamku była wciąż „obecna” 
w naszych różnych przedsięwzięciach (wystawy, publika
cje, wykłady). Dzięki podejmowaniu problematyki zwią
zanej z historią Tarnowskich, kolekcji i zamku nie tylko 
uświadamialiśmy współczesnych mieszkańców Tarno
brzega, ale też na swój sposób przypominaliśmy, że taki 
problem istnieje i kiedyś trzeba go rozwiązać.

Tworząc Muzeum uważałem, że powinno ono funk
cjonować w dzikowskim zamku. Niestety, nie było to 
wtedy możliwe. Podejrzewam, że nie było zbyt wielu 
takich, którzy wierzyli w takie przeznaczenie rezyden
cji Tarnowskich. Na skutek różnych starań i nacisków, 
oraz pewnego rodzaju presji społecznej w roku 2003 
Rada Miasta podjęła w końcu uchwałę o utworzeniu 
oddziału Muzeum poświęconego Tarnowskim i dawnej 
Kolekcji Dzikowskiej, ale tylko w zachodnim skrzydle 
zamku. Pozostałą jego część nadal miała zajmować 
szkoła rolnicza, która, po wspomnianej uchwale rzeczy
wiście ustąpiła z pomieszczeń znajdujących się w naj
starszej części budowli. Był to pomysł jednego z nauczy
cieli zasiadającego w Radzie Miasta.

Muszę powiedzieć, że byłem bardzo przeciwny ta
kiemu rozwiązaniu i to z kilku powodów. Po pierwsze 

ranga zarówno zamku i jego niebanalnych tradycji oraz 
istota Muzeum i tego co chcieliśmy zrobić wymagała, 
by obiekt w całości pełnił funkcje muzealne. Po drugie 
jego stan techniczny był zły, w niektórych elementach 
wręcz katastrofalny. Robienie remontu w jednym 
skrzydle spowodowałoby niemałe problemy techniczne 
i konserwatorskie. Nie trzeba przy tym udowadniać, że 
zamek, jak każda inna budowla, jest integralną cało
ścią więc np. zastąpienie starych instalacji nowymi 
tylko w jednej jego części, lub wyremontowanie tylko 
jednej części dachu byłoby nie tylko absurdalne ale i 
szkodliwe. Na dodatek zestawienie szkoły i muzeum, 
instytucji bardzo różnych w charakterze, w jednym 
budynku, stwarzałoby niepotrzebne trudności i zadraż
nienia, a nawet konflikty w codziennym funkcjonowa
niu. Nie chdałem więc, wobec takiej uchwały, podejmo
wać tego rodzaju rozwiązań.

Upływały miesiące, byłem coraz bardziej naciska
ny na to, by wykonać nieszczęsną uchwałę. W rozmo
wie z władzami miasta uświadomiłem dlaczego nie 
należy tego tak robić. Usłyszałem więc, bym postępo
wał wedle własnego rozeznania i wiedzy. W tej sytu
acji natychmiast zleciłem przygotowanie inwentaryza
cji architektonicznej całego obiektu i ekspertyz stanu 
zachowania wszystkich instalacji znajdujących się w 
zamku, a także konstrukcyjnej i mykologicznej. Po ich 
wykonaniu okazało się, że stan zamku jest o wiele gor
szy, niż mogło się to dotąd wydawać. Przeciekający dach 
z licznymi brakami i uszkodzeniami, fatalny stan in
stalacji elektrycznej, archaiczne i niebezpieczne dla 
zamku i ludzi w nim przebywających centralne ogrze
wanie, spaczona i zdekapitalizowana stolarka okienna 
i drzwiowa, podłogi nadające się tylko do wymiany, 
wreszcie konieczność pilnej konserwacji zachowanych 
zabytkowych elementów dawnego wyposażenia i wy
stroju — to nie był obraz optymistyczny. Mówił o skali 
niezbędnych do wykonania prac, uzmysławiał, że re
mont jest konieczny i że nie może być — jak twierdzili 
niektórzy - jedynie kosmetyką polegającą na odmalo
waniu ścian i cyklinowaniu parkietów.

W kilka tygodni po wykonaniu tych pierwszych 
dokumentacji miejscowa prasa doniosła o zaobserwo
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wanym obsuwaniu się skarpy przy narożniku północ
no-zachodnim zamku. Widocznym tego efektem było 
popękanie schodów sprowadzających z opaski wokół 
zamku w stronę północnej części parku. Wykonaliśmy 
więc natychmiast badania geologiczno-konstrukcyjne, 
które wykazały, że o ile skrzydła boczne posiadają piw
nice i fundamenty, o tyle korpus główny wzniesiony w 
I połowie XVII wieku w ogóle takowych nie ma. Oka
zało się też, że na skutek nieszczelnej od dawna insta
lacji kanalizacyjnej, nadmiernie obciążonej poprzez 
funkcjonowanie w zamku szkoły, na głębokości do 20 
m pod korpusem budowli powstał duży zbiornik feka
liów, stanowiący poważne zagrożenie dla całego obiek
tu. To już nie były żarty - taki stan zabytku wymagał 
niemal natychmiastowej interwencji.

Wyposażeni w taką bardzo konkretną wiedzę 
mogliśmy rozpocząć przygotowywanie dokumentacji 
technicznej na remont zamku. Być może nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie fakt, że właśnie w tym okresie po
jawiła się możliwość pozyskania pierwszych środków 
z Funduszy Europejskich na prace remontowe. Nie 
było to takie proste z kilku powodów. Po pierwsze — 
zbliżał się koniec roku, więc mieliśmy zaledwie kilka 
tygodni na przygotowanie projektu prac remontowych 
oraz wniosku o pieniądze unijne. Kilka tygodni to bar
dzo niewiele, ale bardzo, bardzo chcieliśmy to zrobić, 
no i trafiliśmy na znakomitych fachowców, którzy chcie- 
li nam w tym pomóc. Kiedy wyłoniono w drodze prze
targu pracownię architektoniczną mającą przygotować 
dokumentację techniczną trafiliśmy też na doskonałą 
i skuteczną jak się okazało firmę konsultingową któ
ra pomogła przygotować wnioski finansowe do Urzę
du Marszałkowskiego. Czasu było bardzo mało, ja i 
moja zastępczyni pracowaliśmy więc na najwyższych 
obrotach wiedząc, że mamy niewiele szans by wszyst
ko się udało, ale wierzyliśmy całym sercem, że może 
się uda. Było to o tyle trudne, że znikąd nie mieliśmy 
jakiegokolwiek wsparcia, pracownikom urzędu miej
skiego brakowało i kompetencji i dobrej woli, nie zby
wało natomiast obojętności.

Po kilku miesiącach od złożenia wniosku w Rze
szowie, dostaliśmy wiadomość, że nasz wniosek został 
oceniony bardzo wysoko, ale wobec realizacji innych 
inwestycji nie „załapaliśmy się” na pieniądze i Zarząd 
Województwa Podkarpackiego ulokował sprawę Dziko
wa na pierwszym miejscu listy „rezerwowej”. Szuka
łem jakiegoś rozwiązania, by jednak pozyskać tak po
trzebne środki i rozpocząć remont zamku. Poprosiłem 
więc sekretarza miasta, Panią Bogusławę Boyen o spo
tkanie z jej bratem, śp. Leszkiem Deptułą podówczas 

marszałkiem województwa (który zginął później w ka
tastrofie smoleńskiej). Pan marszałek odwiedzał cza
sem prywatnie siostrę w Tarnobrzegu, więc miałem 
nadzieję, że może będzie miał dla mnie 5 minut. Nie
stety, w sobotę na którą się umawialiśmy wypadł mu 
nagle wyjazd na Słowację. Po kilku dniach otrzymałem 
wiadomość, że pan Marszałek znajdzie dla mnie kilka 
minut, ale w Rzeszowie. Wziąłem zatem z sobą moją 
książkę o zamku i pojechałem do Urzędu. Marszałek 
był bardzo zmęczony i miałem wrażenie, że to co mu 
mówię o zamku zupełnie do niego nie dociera. Powie
działem więc na koniec, że Dzików nie był i nigdy nie 
będzie Łańcutem, ale po tym co my zamierzamy może 
stać się drugą w naszym województwie historyczną 
rezydencję po sławnym zamku Potockich i Lubomir
skich. Po tych słowach pan L.Deptuła powiedział Te
raz wiem, o co chodzi! Wyjeżdżając z Rzeszowa byłem 
przekonany, że Pan Marszałek nam pomoże i nie za
wiodłem się! Po kilku tygodniach nadeszła oczekiwa
na wiadomość. W wyniku oszczędności po kilku prze
targach, przedkładając doskonale przygotowany wnio
sek otrzymaliśmy blisko 1,5 min złotych. Można było 
zatem rozpocząć prace remontowe.

Ale i w tym momencie nie było to takie proste. 
Zakres prac miał objąć podbicie i konserwację istnieją
cych fundamentów, budowę nowych pod korpusem 
głównym, budowę murów oporowych od strony północ
nej, nowej klatki schodowej i wyjścia (tunelu) awaryj
nego, wreszcie wprowadzenie kompletu nowych insta
lacji (centralne ogrzewanie, wod.-kan., elektryczna, 
przeciwpożarowa, antywłamaniowa, monitoringi itd.).

Ponieważ, podejmując remont ze środków unij
nych, wymagano zagospodarowania i udostępnienia tej 
części zamku zaplanowałem, by w zachowanym ciągu 
piwnic z XV i XVII wieku urządzić ekspozycję poświę
coną dziejom rezydencji Tarnowskich.

W tym momencie zorientowaliśmy się, że wiedzie 
do niej jedyna klatka schodowa w skrzydle zachodnim 
- wąska, bardzo stroma i niewysoka, kompletnie nie
przydatna do współczesnego ruchu zwiedzających. Ar
chitekci proponowali więc by zbudować zewnętrzną 
klatkę schodową. Znalazłaby się ona na zanikowym 
dziedzińcu. Poważnym felerem tego rozwiązania było 
jednak to, że zajęłaby znaczna jego część, gdyż jako 
nowy element musiałaby spełniać wymogi odpowied
nich rozmiarów, a te nie byłyby małe. Postanowiliśmy 
zatem zasklepić planowane nowe fundamenty, zwięk
szyć powierzchnię użytkową piwnic, lokując w ich no
wej części różne funkcje „usługowe” (szatnie, toalety, 
punkt sprzedaży biletów, wydawnictw i pamiątek itp.).
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BEATA KOTASIAK-WÓJCIK

HISTORIA KARTY POCZTOWEJ
część I

Kartki pocztowe pojawiły się w drugiej połowie 
XIX wieku i od razu zrewolucjonizowały charakter 
kontaktów międzyludzkich. Stały się środkiem maso
wego przekazu i nowym obszarem kulturowym. Speł
niały funkcję jednorazową — przekazywania krótkich 
informacji dla najbliższych, a także stawały się obiek
tami kolekcjonerskimi. Taką funkcje pełnią i dzisiaj, 
jednocześnie ze względu na bogactwo ikonograficzne 
stały się dokumentem źródłowym w badaniu historii, 
kultury, obyczaju itp.

Przekazywanie korespondencji jest zjawiskiem 
znanym od wieków. Od początku swego istnienia wszel
ka korespondencja była utajniona poprzez zapieczęto
wanie odpowiednio złożonej i zaadresowanej karty pa
pieru. Pieczęcie były odciskane w wosku, od XV wieku 
w laku sprowadzanym z Chin, a w 1624 roku pojawiły 
się pieczęcie papierowe. Powszechnie używane zakle
jane koperty pojawiły się w Anglii w 1820 roku. Roze
rwanie pieczęci przez osobę postronną lub pracownika 
poczty było surowo karane. Według przemyskiej ordy
nacji pocztowej ujawnienie treści korespondencji zagro
żone było nawet kara śmierci. Dlatego też próby prze
łamania zasad tajności spotykały się ze sprzeciwem 
organizacji pocztowych.

Pierwsze wzmianki o otwartej korespondencji po
chodzą z XVIII wieku. W Paryżu działała tzw. „mała 
poczta”, która oprócz listów dostarczała też drukowa-

Bilety wizytowe z końca XVH1 w. 
ze zbiorów Zygmunta Glogera

BtfltMumgMrt:.............. ......... ..............

*•< km (Anftlub** ttuttUwiM pkt ta wtbai, buMtai Gmhmk akub bu Ibrrte
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Karta korespondencyjna (Postblatt - pocztowy listek) 
zaproponowana przez Heinricha Stephana

y

ne we własnym zakresie zaproszenia, zawiadomienia 
i tzw. otwarte dla wszystkich karty na koresponden
cję. Niestety, żadna z tych kart nie zachowała się do 
naszych czasów.

Pierwowzorem karty pocztowej odkrytej był bilet 
wizytowy z nazwiskiem. Pojawił się już w średniowie
czu w Wenecji. Był to mały Ust, który na jednej stro
nie nosił nazwisko adresata, wysyłającego i krótkie 
pozdrowienie. W późniejszym czasie na bilecie znaj
dowało się tylko nazwisko wysyłającego, a resztę za
pełniał sztychowany rysunek. W początkach XIX wie
ku z biletów zniknęły rysunki a pozostało jedynie 
nazwisko właściciela. Zwyczaj używania biletów wi
zytowych przeszedł z Włoch do Francji, później do 
Niemiec oraz do Polski. Najstarsze wzmianki o bile
tach wizytowych pochodzą z czasów panowania Sta
nisława Augusta Poniatowskiego, kiedy to licznie i 
tłumnie odbywały się w stolicy zjazdy sejmowe. Po
syłanie takiego biletu ze swoim nazwiskiem należało 
do dobrego tonu. Nie posiadały one adresata, ponie
waż były wręczane osobiście, lecz czasem posiadały 
króciutką korespondencję, życzenia lub informację. 
Ponieważ miały one cechy późniejszej karty pocztowej 
— więc można je nazwać jej pierwowzorem.

W drugiej połowie XIX wieku sprawa „otwartej” 
i jednocześnie taniej korespondencji stała się po-
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Karta korespondencyjna - Correspondenz-Karte 
autorstwa Emanuela Hermanna

trzebą chwili, potrzebą zmieniającej się coraz szyb
ciej rzeczywistości.

30 listopada 1865 roku na V Niemieckiej Konfe
rencji Poczt w Karlsruhe, tajny radca pocztowy, póź
niejszy Generalny Pocztmistrz, dr Heinrich Stephan, 
przedstawił pomysł tzw. „pocztowego listka” - „Post- 
blatt”, przeznaczonego na krótką korespondencję. Kar
tonik o wymiarach 115 x 150 mm z nadrukowanym 
znaczkiem pocztowym o nominale 10 fenigów, na jed
nej stronie posiadał miejsce na wypisanie nazwiska i 
adresu odbiorcy, a na drugiej stronie było miejsce prze
znaczone na korespondencję. Niska cena tej przesyłki 
miała być, według Stephana, zrekompensowana przez 
wyższe dochody ze zwiększonych obrotów masowo 
wysyłanych kart pocztowych. W tamtym czasie coraz 
więcej ludzi potrafiło czytać i pisać, częściej też ludzie 
podróżowali, zmieniali miejsce zamieszkania, więc Ste
phan uznał, że i korespondencję będą prowadzić czę
ściej. Zarząd Konferengi nie przyjął do realizacji po
mysłu Heinricha Stephana, bojąc się o bankructwo 
poczty niemieckiej.

pomysłu firmy „Pardubitz” z Lipska, 1868 r.

W następnych latach do urzędu pocztowego w Ber
linie napływały kolejne projekty tańszych przesyłek. W 
1868 roku niejaki Friedlein, księgarz z Lipska zapro
ponował wydanie uniwersalnej karty korespondencyj
nej. Podobny projekt zgłosił inny księgarz z Lipska 
Wilhelm Pardubitz, właściciel firmy „Pardubitz”. Za
równo Friedlein jak i Pardubitz proponowali, aby na 
kartach korespondencyjnych nie pisać dowolnych, od
ręcznych tekstów, tylko aby karty posiadały nadruko
wane kilkanaście gotowych zdań, które są najczęściej 
używane w korespondencji. Wysyłający mógł dowolnie 
wybrać i zaznaczyć jako własne, np. Przyjechałem szczę
śliwie, List otrzymałem, wkrótce odpiszę, itp.

Za wynalazcę odkrytej formy korespondencji pocz
towej uznaje się dr Emanuela Hermana — profesora 
ekonomii Akademii Wojskowej w Wiener-Neustadt. W 
styczniu 1869 roku opublikował on memoriał pt. O 
nowym sposobie korespondowania pocztą, w którym 
dowodził, że tego typu „odkryta” korespondencja jest 
bardziej ekonomiczna, ponieważ nie ma potrzeby sto
sowania koperty, ani naklejanego znaczka pocztowego, 
a więc unika się wydatków na papier oraz oszczędza 
czas. 1 października 1869 roku dyrekcja Poczty Cesar
stwa Austro-Węgierskiego wypuściła do obiegu pierw
sze na świecie karty pocztowe. Były one wykonane z 
żółtawego kartonu o wymiarach 123 mm x 83 mm, z 
nadrukiem w języku niemieckim „Correspondenz-Kar
te” oraz dopiskiem w języku węgierskim „Levelezesi”, 
a w języku polskim „Karta Korespondencyjna”. Jedna 
strona przeznaczona była na nazwisko adresata, dru
ga strona była czysta i przeznaczona na koresponden
cję, Na stronie adresowej w prawym górnym narożni
ku nadrukowany był znaczek pocztowy o wartości 2 
krajcarów. Herman zakładał, że treść korespondencji 
nie przekroczy 20 słów, włączając nazwisko adresata, 
adres i podpis wysyłającego. Propozycja owych 20 słów 
została odrzucona. Wprowadzono w związku z tym 
poprawkę wykluczającą ograniczenia tekstu.

Karta pocztowa okazała się jak na owe czasy bar
dzo śmiałą, nowatorską i nieomal rewolucyjną formą 
korespondencji, ponieważ naruszała ściśle dotąd zacho
wywaną tajemnicę korespondencji. I w tym też tkwiła 
przyczyna pierwszych niepowodzeń wprowadzania jej 
w życie. Nawet wówczas, gdy po latach stała się już 
powszechnym środkiem korespondencji wzbudzała nie
chęć konserwatywnej części społeczeństwa. Zasady 
savoir-vivre'u głosiły, że: przesyłanie kart pocztowych 
przystoi co najwyżej młodzieży, ale w żadnym wypad
ku ludziom dobrze wychowanym, wytwornym, czy z to
warzystwa. cąn
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t DZIKOVII
ANNA HANDEREK

CERAMIKA WEDGWOODA

Podczas prac remontowo-konserwatorskich na 
Zamku w Dzikowie znaleziono liczne fragmenty zabyt
kowej ceramiki, w tym dwa kawałki miseczki kamion
kowej, pochodzącej z wytwórni Josiaha Wedgwooda.

Wiek XVIII to okres najbujniejszego rozkwitu por
celany traktowanej jako dzieła sztuki. Jednak w prze
ciwieństwie do wszystkich powstałych w tym czasie 
wytwórni porcelany, zakładanych z inicjatywy i przy fi
nansowym poparciu panujących bądź bogatej arysto
kracji, w Anglii pionierami tej wytwórczości byk pry
watni kupcy, zdani wyłącznie na własną przedsiębior
czość. Miało to korzystny wpływ na rozwój wytwórni 
angielskich, które w krótkim czasie dorównały pozio
mem produkcji fabrykom porcelany i fajansów na Kon
tynencie. Ośrodkiem produkcji porcelany stało się 
Straffordshire. Tu w rozwoju ceramiki szlachetnej wy
bitną rolę odegrał Josiah Wedgwood najwybitniejszy 
ceramik angielski, który pochodził z rodziny od wielu 
lat uprawiającej rzemiosło garncarskie.

Urodził się 12 lipca 1730 roku w Bursten i tam 
też zmarł w 1795 roku. Ożenił się z kuzynką Sarą 
Wedgwood, a ich córka Emma poślubiła Karola Dar
wina. Josiah był autorem wielu usprawnień w dzie
dzinie techniki garncarskiej, a także wynalazcą piro

metru, umożliwiającego dokładne pomiary tempera
tury przy wypalaniu ceramiki. Wprowadził wiele in
nowacji w dziedzinie technologii i estetyki. Jednak 
światową sławę zdobył jako twórca nowych nie stoso
wanych dotąd mas ceramicznych. Jego działalności 
patronowała królowa Charlotta. Kiedy opracował 
nowy wyszukany typ kamionki nazwał go w podzię
ce na jej cześć gueen,s ware. Jako pierwszy ceramik 
twórczo zareagował na modę neoklasycystyczną wy
korzystując w swej produkcji wzory antycznych na
czyń. Do mody na antyk przyczynił się opublikowany 
w 1766 roku przez Williama Hamiltona Katalog Sta
rożytności Greków, Rzymian i Etrusków.

Odkryć tych dokonał w prowadzonej przez siebie 
fabryce Etruria k/Newcastle. Nazwa fabryki miała 
podkreślić związek produkcji ze sztuką helleńską. 
Urzeczony pięknem czerwonych kamionek chińskich 
eksperymentował łącząc gliny o rożnych zabarwie
niach. Powstałe masy ceramiczne naśladowały agat, 
marmur czy szylkret. Powstałe z tej mieszanki na
czynia miały naturalne żyłkowanie, a nie jak dotąd 
malowane powierzchnie. W 1768 roku wprowadził do 
produkcji czarną masę bazaltową (basalt ware), któ
ra po dodaniu sproszkowanego bazaltu uzyskiwała 
głęboką czerń. Wedgwood prezentował ją jako czarną 
porcelanę lub jako czarną porcelanę egipską. Używał 
jej do naśladowania rożnych przedmiotów, w tym do 
naśladownictwa greckich wazonów, które dekorowa
no pewnym rodzajem czerwonej emalii, nazwanej
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przez niego encaustic painting. Z masy tej wykony
wano również popiersia i figury.

W 1781 roku udało mu się uzyskać tworzywo ce
ramiczne podobne w strukturze do porcelany, które 
barwił tlenkami metali. Nie była to jednak typowa 
kamionka ani w ścisłym znaczeniu porcelana. Masa ta 
nosi nazwę ceramiki Wedgwooda.

Najbardziej popularne były kamionki o tle błękit
nym, zielonym, żółtym i liliowym, pokryte białymi re
liefami o tematyce antycznej (Jasper ware). Ten nowy 
styl Wedgwood nie tylko szybko wprowadził do produk
cji, ale i spopularyzował, ponieważ nadawała się do 
szybkiego wytwarzania. Ceramika Wedgwooda zalała 
Europę ponieważ dzięki niskiej cenie stała się dostęp
na dla niemal wszystkich warstw społecznych i aż do 

połowy stulecia stanowiła groźną konkurencję dla por
celany. A cieszyła się taką popularnością że zaczęto ją 
imitować w innych fabrykach angielskich, posuwano 
się nawet do podrabiania jej znaku fabrycznego. Przy 
projektowaniu wzorów bardzo ważną rolę w fabryce 
Wedgwooda odgrywali rzeźbiarze: John Flaxman do
starczał rysunków, a Robert Adam projektował klasy- 
cystyczne dekoracje.

Znalezione w Dzikowie fragmenty malej miseczki 
wykonane zostały właśnie z czarnej masy bazaltowej, 
a jej powierzchnia zdobiona jest kanelowaniem.

ANNA HANDEREK

DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE 
ZAGROŻENIE I OCHRONA

Co to jest dziedzictwo archeologiczne? Europejska 
Konwencja O Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego 
z 1992 roku określa je jako Wszelkie pozostałości, obiek
ty i jakiekolwiek inne ślady ludzkości z minionych epok, 
a których zachowanie i analiza pomogą prześledzić hi
storię ludzkości i jej stosunek do środowiska natural
nego, dla których wykopaliska i odkrycia oraz inne 
metody badań nad dziejami ludzkości i jej środowisku 
są podstawowym źródłem informacji.

Konwencja definiuje również bliżej wspomniane 
pozostałości i obiekty jako struktury, konstrukcje, ze
społy budowlane, eksploatowane tereny, przedmioty, 
zabytki innego rodzaju jak też ich otoczenie znajdują

ce się na ziemi i pod wodą. Definicja ta nie zawiera 
kryterium wieku dla tak rozumianych materialnych 
pozostałości działalności ludzkiej, ponieważ współcze
sna archeologia nie zna granic chronologicznych i prze
strzennych dla swych badań. Celem arch eologii jest nie 
tyle poznawanie najdawniejszych dziejów człowieka ile 
odtworzenie i zrozumienie zachowań ludzkich popartą 
analizą ich materialnych pozostałości.

Należy tu przeprowadzić rozróżnienie, jakie pozosta
łe dzieła ludzkie są częścią dziedzictwa, a jakie tylko 
śmieciami i odpadkami. Dziedzictwo archeologiczne sta
nowią wszelkie znajdujące się na ziemi, pod ziemią i pod 
wodą, ruchome lub nieruchome materialne ślady egzys-
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tencji i twórczej lub destrukcyjnej działalności człowieka 
trwale wyłączone z funkcjonowania w istniejącym syste
mie społeczno-kulturalnym jak: grodziska, kręgi kamien
ne, kurhany, bogato wyposażone cmentarzyska, wały, 
budowle o charakterze kultowym, studnie, zespoły ko
palń, dymarki, ale również pozostałości jam odpadko
wych, zasobowych, dołów kloacznych, paleniska czy na
wet pojedyncze ulami ceramiki a także znajdujące się w 
rzekach i jeziorach drewniane konstrukcje osad nawod
nych, mostów, wraki lodzi oraz obiekty znajdujące się na 
dnie morskim. Zabytków nie można dzielić na ważne i 
mniej ważne, Ws2ystkie one są w ścisłym znaczeniu tego 
słowa składnikami wszystkich kategorii materialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości, a ich wartość po
znawcza zależy od procedur stosowanych przy ich ba
daniu, przykładem może być sposób opracowywania ce
ramiki. Do tej pory określano jej wygląd, barwę oraz 
rodzaj gliny i domieszki, ornament, a także sposób wy
konania (lepione ręcznie czy toczone na kole) a czasem 
odtworzyć kształt naczynia, określić datowanie. Obecnie 
dzięki badaniom laboratoryjnym możliwe jest poznanie 
co zawierało naczynie, jak wyglądał jego wypał a zasto
sowanie metody termoluminescencyjnej umożliwia bez
błędne datowanie. Także, jeżeli chodzi o datowanie kon
strukcji podwodnych stosowane obecnie metody pozwa
lają na ich datowanie z dokładnością co do roku.

W wyniku prowadzonej w Polsce od 25 lat syste
matycznej ewidencji i weryfikacji stanowisk archeolo
gicznych zarejestrowano ich ok. 800 000. A ponieważ 
badania te są nadal kontynuowane w przyszłości ich 
ilość się zwiększy. Ponieważ dziedzictwo archeologicz
ne jest nieodwracalne zachodzi konieczność oszczędnej 
i racjonalnej jego eksploatacji, oszacowania jego war
tości poznawczej, społecznej jak również ekonomicznej 
jako elementu mogącego mieć wpływ na m,in rozwój 
regionu w którym znajduje się zabytek archeologiczny.

Następną niezwykle ważną sprawą jest walka z 
zagrożeniami dla dziedzictwa archeologicznego który
mi są: a — niszczenie stanowisk archeologicznych w 
wyniku działania sił przyrody, b- niszczenie stanowisk 
archeologicznych w wyniku działań człowieka.

Zagrożenie w wyniku sił przyrody w naszej strefie 
klimatycznej to głównie erozje brzegów rzecznych i 
morskich, deflacja wydm piaszczystych, erozje po
wierzchni i powodzie. Natomiast znacznie większe jest 
w tym wypadku zagrożenie ze strony działalności czło
wieka jak głęboka orka, intensyfikacja gospodarki le
śnej, osuszanie mokradeł, regulacja rzek, wydobywa
nie surowców metodą odkrywkową czy działalność bu
dowlana, szczególnie budowa dróg i autostrad. Jednak 

najbardziej groźna jest działalność intencjonalna ra
bunkowa i niszczycielska. Rabunek dziedzictwa arche
ologicznego ma bezpośredni związek z działalnością 
osób posługujących się wykrywaczami metali, co stało 
się już wręcz plagą. Rabusie pod pretekstem poszuki
wania skarbów penetrują i niszczą stanowiska arche
ologiczne celem pozyskiwania cennych zabytków do 
swoich kolekcji a jeszcze częściej do ich sprzedaży. W 
Polsce intensywna działalność detektorystów a raczej 
kastratorów zabytków datuje się od lat 90-tych XX 
wieku. O skali tego skandalicznego procederu świad
czy fakt, że w zbiorach prywatnych znajduje się kilka
dziesiąt tysięcy artefaktów wykrytych tą metodą. Po
nieważ detektory umożliwiają na precyzyjne zlokalizo
wanie pod powierzchnią ziemi zabytków metalowych 
jak broń (miecze, umba, ostrogi, groty strzał) czy ozdo
by (fibule, naszyjniki, bransolety, sprzączki) taki poszu
kiwacz jest zdolny w ciągu jednego dnia obrabować 
kilka lub więcej grobów, niszcząc przy tym bezpowrot
nie układ warstw kulturowych, pozbawiając zabytek 
właściwego kontekstu kulturowo chronologicznego. A 
przecież istotną cechą archeologii jest zainteresowanie 
kontekstem zwłaszcza stratygraficznym w jakim od
krywane są zabytki archeologiczne. Możliwe jest to je
dynie w obrębie oryginalnego, nienaruszonego stano
wiska archeologicznego. Jeżeli ktoś zajmuje się tylko 
artefaktem, to uprawia zwykłe kolekcjonerstwo, które 
może mieć miejsce jedynie w pewnych dziedzinach 
sztuki i na rynku dzieł sztuki. Oddzielenie przedmio
tów od kontekstu, tak jak czynią pseudo badacze po
sługujący się wykrywaczami metalu stanowi antytezę 
w stosunku do tego co określa tożsamość archeologu.

Najważniejszą zasadą dziedzictwa archeologiczne
go jest zachowanie jego autentyczności lokalizacji Pod
stawowym celem wszelkich działań jest konserwacja w 
miejscu jego oryginalnej lokalizacji in situ. Zachodzi tak
że konieczność ograniczenia do minimum wszelkiej in
terwencji wobec niego w tym wykopalisk archeologicz
nych czy prac konserwatorskich oraz tworzenia rekon
strukcji na terenie oryginalnych stanowisk.

Szczególną uwagę należy zwrócić na takie szkodliwe 
działania, jak amatorskie badania archeologiczne, poszu
kiwanie skarbów, które jak i handel zabytkami archeolo
gicznymi, powinny być jednoznacznie zakazane przez 
prawo, a odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa powin
na spoczywać tak na władzy administracyjnej jak i poli
tycznej, a także na samym społeczeństwie. To właśnie 
władza powinna zapewnić odpowiednie warunki ochro
ny dziedzictwa, jak i stworzyć mechanizmy finansowe 
sprzyjające konserwacji zabytków archeologicznych.
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I NA ZWAŁOWISKU BĘDĄ ROSNĄĆ DRZEWA...

Przyzwyczailiśmy się do widoku, jaki roztacza się 
wokół nas, gdy dojeżdżamy asfaltową szosą od pobli
skiego Tarnobrzega do Kopalni Siarki w Piasecznie. Po 
jednej stronie rozciągają się pola uprawne, na których 
wśród kępy drzew — najczęściej owocowych — widnieją 
samotne lub zgrupowane budynki wiejskie. Po przeciw
nej stronie teren wznosi się, tworząc wzgórze.

Bliżej bramy Kopalni spostrzegamy las sosnowy, 
który pojedynczymi drzewami wdziera się nawet na 
teren Kopalni, przysłaniając tym samym to, co się na 
nim znajduje. Niedawne to dzieje, kiedy właśnie tutaj, 
w odległości około 300 metrów od obecnej głównej bra
my kopalnianej zaczęto wdzierać się w głąb ziemi, dą
żąc do wydobycia żółtego złota — siarki. W ten sposób 
w lipcu 1956 roku rozpoczęła swoje życie pierwsza w 
Polsce odkrywkowa kopalnia siarki.

Pierwsze ręcznie ładowane koleby z żółtym pia
skiem transportowane były na znajdujące się w pobli
żu mokradła porośnięte krzewami i drzewami. Drze
wa te, jak i las sosnowo — brzozowy wycinane przez 
służbę leśną ustępowały przed stale powiększającymi 
się masami ziemi. Z czasem pracę ręczną zastąpiono 
koparkami, a mało wydajny transport kołowy wypar
ły nowoczesne taśmociągi. Do końca 1968 roku prze
rzucono na zwały około 40 min metrów sześciennych 
piasku, żwiru, gliny ciężkiej i spłaszczonej, iłów i wa
pieni, tworząc z tych mas zwały o ogólnej powierzchni 
145 ha, przy wysokości do 45 metrów. Z ilości tej 74 ha 
stanowią zwały wewnętrzne gromadzone na wyeksplo
atowanej już części odkrywki.

Taką panoramę możemy zobaczyć obecnie, kiedy 
przejeżdżamy na koniec drogi biegnącej przez teren 
zabudowy przemysłowej Kopalni i staniemy nad brze
giem wyrobiska, dziś już zasypywanego. Jest to widok 
nieprzyjemny. Obsuwające się w stronę likwidowane
go wykopu masy ziemi zieją zniszczeniem, pustką i 
nasuwają refleksję na przyszłość: czy tak pozostanie?

Otóż, państwo nasze w trosce o zagospodarowa
nie terenów nieużytkowych, w 1966 roku powzięło 
uchwałę w sprawie rekultywacji i zagospodarowania 
gruntów przekształconych w związku z poszukiwa
niem złóż i eksploatacją kopalń.

W Kopalni Piaseczno rekultywację zwałów poko
palnianych rozpoczęto jesienią 1965 roku. Obecnie pro
wadzone są prace rekultywacyjne w fezie przygotowaw
czej oraz podstawowej. Fazy te obejmują ustalenie kie
runku zagospodarowania i właściwego ukształtowania 
rzeźby przekształconego terenu. Będą one stanowić za
łożenie do kompleksowego projektu rekultywacji. Pro
jekt opracowany będzie w 1969 roku po zakończeniu 
prac badawczo-doświadczalnych, technicznych oraz bio
logicznych. Pracami tymi zajmuje się Instytut Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin w Krakowie pod kierownictwem 
prof. dr Jerzego Krochody oraz Wyższa Szkoła Rolnicza 
w Lublinie - Katedra Melioracji Rolnych pod kierow
nictwem prof. dr Stefana Ziemnickiego.

Doświadczenia prowadzone są na zwale we
wnętrznym na obszarze 2,6 ha oraz na zwale ze
wnętrznym o powierzchni 5,6 ha. Spodki zboczy wa
hają się od 12 do 40 % w zależności o rodzaju i ilości 
zwałowanych materiałów. Zbocza zwału zewnętrzne
go pocięte są żłobinami o głębokości do 1 m oraz wą
wozami głębokości do 2 m.

Prowadzone doświadczenia techniczne na zwale 
zewnętrznym Kopalni przejawiają się w równaniu ca
łego badanego terenu w dwie, lekko nachylone po
wierzchnie o spadku 3% w kierunku rowu odpływowe
go, odprowadzającego wody opadowe z wierzchowiny. 
Dla zabezpieczenia zboczy zwału i odcięcia odpływu 
wód, między wierzchowiną a zboczami zwału wybudo
wano groblę o wysokości ok. 80 cm. Nadmiar wody z 
tego terenu odprowadza rów o 80 cm głębokości, połą
czony z bystrotokiem długości 120 m, wybudowanym 
w wąwozie zbocza zwału i wyłożonym płytkami beto
nowymi. Płytki posiadają progi o wysokości 6 cm, dzia
łające jako szykana, powodując rozproszenie energii 
spływającej wody. Bystrotok u podnóża zwału zakoń
czony jest trzema studzienkami, zbudowanymi z krę
gów betonowych o średnicy 1 m. Studnie te mają za 
zadanie wygaszania i rozproszenia energii spływu 
wody z wierzchowiny i zboczy zwału.

W celach doświadczalnych, dla umocnienia pro
gów erozyjnych na dnie jednego z wąwozów wybudo
wano trzy próbne żelazobetonowe stopnie skrzynko-
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we z nieckami wypadowymi w celu tłumienia energii 
spływającej wody. Bruzdę odpływową wąwozu częścio
wo zabezpieczono płotkami i kiszkami z faszyny, czę
ściowo zadarniono.

W celu zapewnienia stabilności zboczy zwałów, w 
szczególności przed postępem wodnych procesów ero
zyjnych, istniejące koryta wąwozów oraz żłobin zabez
pieczono kiszkami faszynowymi i płotkami z wikliny 
w formie przegród.

Piaszczyste zbocza zwału o stromych nachyleniach 
zabezpieczono dodatkowo (oprócz kiszek faszyny i płot
ków) darniną i deskami. Dla utrwalenia dodatkowych 
zabiegów w ciągu ostatnich dwóch lat na całym zbo
czu objętym doświadczeniem posadzono ponad 50.000 
drzew, krzewów i zrzezów wierzbowych, wysiano ponad 
60 kg nasion roślin motylkowych oraz 8 kg traw.

Przeprowadzone w 1966 roku badania mikrobio
logiczne wykazały, że powierzchniowe warstwy zwa
łowisk są bardzo ubogie w mikroflorę oaz w substan
cje organiczne. Stwierdzono również brak przyswajal
nych soh pokarmowych potrzebnych roślinom. Kwa
sowość wierzchniej warstwy zwałów wahała się w gra
nicach 4,7 do 7,4 pH.

Powyższe wyniki wykazały, że zagospodarowanie 
zwałowisk i nadanie im własności użytecznych będzie 
sprawą niełatwą wymagającą wielu lat pracy.

Biorąc pod uwagę właściwości zwałów ustalono, że 
doświadczenia biologiczne prowadzone będą na zwale 
zewnętrznym pod kątem gospodarki leśnej, natomiast 
na zwale wewnętrznym w kierunku leśno — rolnym.

Próbne wysiewy roślin motylkowych i traw na po
letkach doświadczalnych, a następnie na wyrówna
nym terenie zwałowisk zewnętrznych i wewnętrznych 
wykazały, że najlepsze wyniki uzyskuje się przy peł
nym nawożeniu M.P.K. 120 kg/ha czystego składnika 
M, 80 kg /ha P2O5, 100 kg/ha K2O. W tym przypad
ku dużą przydatność dla rekultywacji wykazują wie
loletnie rośhny motylkowe, takie jak: nostrzyk biały, 
komonica rożkowa, lucerna siewna, a z roślin jedno
rocznych gryka i proso.

W czasie doświadczeń z rekultywacją leśną przy 
pełnym nawożeniu M.P.K najlepsze przyjęcia i naj
większe przyrosty wykazała wierzba ostrolistna, waw- 
rzynkowa i czerwona „Piast”. Ponadto bardzo odpor
ne na susze i dobrze przyjmujące się okazały się drze
wa takie jak robinia, akacja, olsza czarna, topola i 
osika. Drzewa te dają dodatkowo duże ilości ściółki, 
wzbogacając glebę.

Prowadzone badania biologiczne wykazały, że zago
spodarowanie zwałowisk jest możliwe pod warunkiem, 

że będą dobierane odpowiednie gatunki i rodzaje drzew 
i innych roślin, które do czasu wytworzenia własnego 
środowiska glebowego muszą być zasilane nawozami.

To co zostało zapoczątkowane w Kopalni Siarki w 
Piasecznie jest zaledwie zalążkiem rekultywacji, któ
ra musi ogarnąć całą powierzchnię zwałów. Nakłady 
finansowe przeznaczone na ten cel przez Kopalnię są 
też poważne. Koszty rekultywacji obciążają każdą 
tonę wydobytej rudy. Musimy jednak nadrobić zale
głości w zagospodarowaniu nieużytków powstałych 
wskutek prowadzonych robót górniczych. Zwrócenie 
gospodarce narodowej zabranych terenów leśno — rol
nych jest naszym obowiązkiem. Wspólnie z naukow
cami opanujemy i przywrócimy do życia obumarłą 
plenną kiedyś ziemię, która przykrywała przez milio
ny lat nasz skarb — siarkę. Powoli, poprzez tereny 
objęte rekultywaqą podstawową i biologiczną plano
wo wstępuje na zwały nowe życie, początkowo słabe 
i wątłe, ale z każdym rokiem silniejsze.

Spodziewamy się, że może już za kilkanaście lat, 
stojąc na tym samym miejscu, będziemy mieli przed 
oczyma, krańcowo inny niż dzisiaj, obraz. Wśród ma
lowniczych jeziorek rozwijać się będzie zieleń lasu, 
a po tafli jeziora pływać będą kajaki i żaglówki. Na 
brzegu jeziora, wśród drzew, u podnóża obecnego zwa
łowiska zewnętrznego, kolonia domków campingo
wych zapraszać będzie do niedzielnego wypoczynku 
pracowników naszego zagłębia.
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

MOJ TARNOBRZEG - MOJE WSPOMNIENIE
część I

„Tu stacja Tarnobrzeg! Tu stacja Tarnobrzeg!”. Taki 
komunikat wygłaszany przez dworcowy megafon baso
wym, nieco chrapliwym męskim głosem usłyszałem po 
raz pierwszy o północy w lipcu 1975 roku, gdy wraca
łem pociągiem z Lublina do rodzinnego Tamowa z eg
zaminów wstępnych na studia. Potem przez pięć lat, 
średnio co dwa tygodnie, słyszałem w środku nocy te 
słowa i ów charakteiystyczny głos. Tej, w takiej formie 
nigdzie indziej nie spotykanej zapowiedzi, towarzyszył 
równie rzadki, tylko dla tej okolicy specyficzny zapach. 
Wiadomo - siarka... Pamiętam, że zaskoczeniem było 
dla mnie to, że maleńka stacja kolejowa, pamiętająca 
czasy c.k. monarchii była jedyną rzeczą, jaką można było 
dostrzec o każdej tamtej północy: za rzęsiście oświetlo
nym jarzeniówkami dworcem rozciągała się jedynie 
ciemna czeluść nocy. Nie widać było jakiegokolwiek mia
sta, czasem tylko gdzieś na horyzoncie widoczne były 
pojedyncze światełka, na kształt trudnych do zobacze
nia gwiazd na bezchmurnym niebie. Strasznie tajemni
czy był więc wtedy ten Tarnobrzeg, choć prawdę powie
dziawszy niewiele mnie to wówczas obchodziło.

O Tarnobrzegu wiedziałem wtedy tylko tyle, co 
każdy przeciętny Polak: że wydobywa się tu siarkę. 
Nigdy w tym mieście nie byłem; studiowałem na tym 
samym roku z kolegą pochodzącym z Tarnobrzega, ale 
to nic nadzwyczajnego, bo na KUL w Lublinie studio
wała cała Polska. Ot, na moim roku historii sztuki li
czącym ledwie ok. 20 osób studiowali ludzie pochodzą
cy od Gdańska po Zakopane i od Wałbrzycha, Wrześni, 
Gniezna i Piły po Lublin i Poniatową.

Po studiach wróciłem do rodzinnego Tarnowa 
i związałem się zawodowo z Bochnią i Krakowem. Już 
wtedy, na samym początku, miałem sprecyzowane pla
ny aż - jak sądziłem wtedy i wszystko na to wskazy
wało — do emerytury. Na zlecenie dyrektora Kierownic
twa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu 
profAlffeda Majewskiego opracowałem projekt zago
spodarowania i urządzenia zamku w Wiśniczu. W re
zultacie dobrych jego recenzji (m.in. profesorów Alek
sandra Gieysztora i Janusza Durki) profMajewski za
proponował mi, bym podjął się realizacji tego projek
tu, a potem zorganizował i kierował muzeum zamko

wym. Trudno było oprzeć się takiej propozycji!!! Nie 
miałem jeszcze skończonych trzydziestu lat, więc tego 
rodzaju zadanie mogło wypełnić moje całe zawodowe 
życie. Wkrótce wraz z Profesorem pojechałem na kil
ka dni do Baranowa Sandomierskiego. Alfred Majew
ski chciał mi pokazać zamek, który przed laty wyre
montował i urządził, bym mógł zobaczyć, jak funkq'o- 
nuje taki obiekt. Zamek wiśnicki miał działać w przy
szłości na podobnych zasadach.

Nasze piękne plany w stosunku do Wiśnicza pew
nie by się ziściły, gdyby nie nieoczekiwane przerwanie 
finansowania prowadzonych prac konserwatorskich. 
Sądziliśmy, że to tylko jakieś chwilowe „zawirowanie” w 
Warszawie, że wkrótce wrócimy do zawieszonych robót. 
Niestety! Czas płynął, a przerwana rewaloryzacja jed
nego z najpiękniejszych zamków na świecie nie została 
wznowiona, z różnych zresztą powodów, do dziś...

Prof. A. Majewski sądził, że to kwestia czasu, naj
wyżej dwóch, trzech lat. Pewnego wiosennego dnia w 
1986 roku zaprosił mnie do siebie na Wawel. Kiedy 
wszedłem do Jego gabinetu oznajmił mi, że właśnie 
wrócił z Baranowa, gdzie spotkał wojewodę tarnobrze
skiego, który poprosił Go o wskazanie kandydata na 
stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Tarnobrzegu. Profesor wskazał mnie, ale — odmó
wiłem. Nie chcialem opuszczać rodzinnych stron i wy
jeżdżać do nieznanego sobie miasta. Poza tym wyda
wało mi się, że nie nadaję się do rob, specyficznego co 
prawda, ale jednak — urzędnika. Tymczasem Profe
sor namawiał i nalegał, aż w końcu zgodziłem się, 
choć z solennym zastrzeżeniem, że po dwóch — trzech 
latach wrócę do Wiśnicza. Muszę wyznać, że długo 
żyłem taką nadzieją nawet przez wiele późniejszych 
tarnobrzeskich lat. Tamten zamek to prawdziwa baj
ka i moja wielka, nieuleczalna miłość...

W drugiej połowie wakacji tegoż samego 1986 roku 
załatwiałem w Tarnobrzegu różne sprawy związane 
z nowym miejscem pracy i zamieszkania. Kilka razy 
musiałem odwiedzić Urząd Wojewódzki, byłem też 
w Ministerstwie Kultury w Warszawie, gdzie „przepy
tywał’ mnie i po tej rozmowie podpisał moją nomina
cję Generalny Konserwator Zabytków, prof. Andrzej



Gruszecki. Niewiele pamiętam z tych pierwszych po
bytów w Tarnobrzegu, bo załatwianie rozmaitych for
malności było dosyć kłopotliwe, więc nie zachowałem 
jakichś szczególnych „obrazków” z owych pierwszych 
kontaktów z tym miastem. Pamiętam tylko, że w ba- 
rze przy uLMickiewicza (naprzeciwko księgami) serwo
wano doskonale przyrządzonego pstrąga. Ani wcze
śniej, ani później nie jadłem tak smacznej ryby.

W końcu, w połowie września 1986 roku zamiesz
kałem na tzw. osiedlu Młodych (albo Centrum) w Tar
nobrzegu przy ówczesnej ulicy Dąbala (dziś Sikorskie
go). Było ono jeszcze w trakcie budowy Zaczęto zasie
dlać drugi, niższy blok (ten w którym zamieszkałem), 
ale i ten pierwszy - wieżowiec od strony ul.Sienkiewi- 
cza - nie był w całości zasiedlony. Następne bloki były 
w trakcie budowy, tych najbliżej dawnej rezydencji 
Tarnowskich nawet nie zaczęto jeszcze budować.

Okna mieszkania jakie otrzymałem wychodziły 
z jednej strony na ulicę i widoczne za nią osiedle Serbi- 
nów, z drugiej na pozostałości dawnej wiejskiej zabudo
wy. Na pustej przestrzeni, po wyburzonych wcześniej za
budowaniach, stały jeszcze dwie stodoły (tam, gdzie dzi
siaj wznoszą się gmachy PWSZ i Szkoły Muzycznej). Nie 
było już tam dawnych mieszkańców. Jedynym żywym 
śladem dopiero co unicestwionych gospodarstw był 
ogromny bezpański pies, wałęsający się po okolicy i sza
leńczo goniący za przejeżdżającymi ulicą Dąbala samo
chodami. Mimo oznak zaniedbania zwierzę było piękne 
i dorodne. Miało posturę i futro bernardyna, ale tempe
rament wilczura. Jego zapadnięte, brudne boki świad
czyły o braku właściciela i notorycznym niedożywieniu. 
Czasem ktoś dał psu jakiś ochłap, ale było to może spo
wodowane nie tyle brakiem serca, ile bojaźnią ludzi, któ
rzy najwyraźniej się go bali. Co ciekawe - ten lubił dzie
ci, zresztą z wzajemnością więc Bari (tak na niego wo
łano) chętnie przychodził przed bloki. Z czasem udało mi 
się go obłaskawić poprzez regularne dokarmianie, a na
wet wykąpać. Po pewnym czasie zabrałem psa do... Wi
śnicza, gdzie pozostał na zawsze. I to nie byle gdzie! Na 
słynnej „Koryznówce”, gdzie do końca swego psiego życia 
przez kilka dobrych lat wiernie służył i doskonale pilno
wał Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. Jego właści
ciele, państwo Domańscy, ogromnie polubili tarnobrze
skiego olbrzyma, z widoczną zresztą wzajemnością.

Być może uzna ktoś, że przesadnie opisałem tego 
bezpańskiego psa. Niech jednak pozostanie jakiś ślad 
po nim, ostatnim mieszkańcu tej części dawnego Dzi
kowa (czy może już Tarnobrzega?), zwierzaku, który 
odżył na ostatnie lata swojego żywota, niejako w służ
bie kultury narodowej...

Od momentu podjęcia nowych obowiązków rzuci
łem się w wir pracy. Było to spowodowane nie tylko 
moją zawodową pasją ale też i koniecznością. Po
przednik na moim urzędzie odszedł z pracy blisko rok 
wcześniej, więc zaległości, jak i bieżących spraw, było 
do załatwienia co niemiara. Ówczesny system ochro
ny zabytków w Polsce dawał konserwatorowi woje
wódzkiemu spore uprawnienia, a co ważniejsze umoż
liwiał nie tylko nadzór na stanem obiektów zabytko
wych, ale dawał też możliwość kreowania „polityki” 
konserwatorskiej. Naturalnie, w ograniczonym zakre
sie, choćby z uwagi na fakt poważnych niedoborów fi
nansowych (zbyt małe dotacje wobec potrzeb). Ogra
niczeniem było też i to, że w tamtej rzeczywistości 
brakowało „mocy przerobowych” tj- wykonawców, do
brych materiałów oraz dostępu do nowoczesnych tech
nologii. Dla mnie istotną sprawą zwłaszcza w pierw
szych miesiącach urzędowania, była kwestia poznania 
terenu województwa tarnobrzeskiego, którego wcze
śniej nie znałem. Musiałem też poznać i oswoić się 
z procedurami konserwatorskimi i urzędowymi — ni
gdy nie byłem przecież urzędnikiem! Piszę o tym dla
tego, że pierwsze tygodnie i miesiące nowej pracy 
upłynęły mi na tego rodzaju kwestiach. Nie miałem 
więc czasu ani głowy poznawać bliżej Tarnobrzega. 
Miasto poznawałem niejako przy okazji, typową me
todą prób i błędów. Chociaż... Na samym początku 
pobytu w Tarnobrzegu zdarzyło się coś, co można 
uznać za zupełny przypadek, albo przeznaczenie 
(w zależności od tego co kto „wyznaje”).

Niezależnie od opisanej wyżej historii, miałem 
własnego psa, którego trzeba było - co oczywiste - wy
prowadzać na spacery. W pierwszym dniu zamieszka
nia w Tarnobrzegu wziąłem mojego ulubieńca i poszli
śmy w kierunku bujnych, dorodnych drzew jakie ro
sły za jakimś tajemniczym wtedy dla mnie ogrodze
niem. Bez specjalnego namysłu poszedłem w tamtym 
kierunku. Idąc wzdłuż ogrodzenia trafiłem na bramę, 
a kilkadziesiąt metrów dalej ujrzałem... najprawdziw
szy zamek!!! Nie miałem pojęcia, że to zamek dzikow
ski. Usytuowanie, otoczenie, styl architektoniczny, 
jego bryła i proporcje omal nie zwaliły mnie z nóg. 
Szybko zorientowałem się, że funkcjonuje tu szkoła. 
I już w tych pierwszych chwilach pomyślałem, że tu 
musi kiedyś być muzeum, że taki obiekt nie powinien 
się „marnować” i że będę robił wszystko, by doprowa
dzić do rewaloryzacji zamku i nadania mu właściwej 
roli. Nie przypuszczałem wówczas, że będzie to kie
dykolwiek możliwe oraz, że owo zamierzenie ziści się 
dopiero za ponad dwadzieścia lat...
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Do pracy wychodziłem codziennie o 7.10. Szedłem 
pieszo przez opisany teren po zlikwidowanych gospo
darstwach, ulicą Dominikańską mijałem klasztor, da
lej idąc ulicami Kościuszki i Szkolną kierowałem się 
w stronę ulicy 1 maja, gdzie w budynku dawnego sta
rostwa mieścił się Wydział Kultury, do którego byłem 
„przypisany”. Każdego dnia, mijając dawny browar 
spotykałem elegancko ubranego, niezwykle sympatycz
nego, uśmiechniętego pana zdążającego w odwrotnym 
niż ja, kierunku. Kiedy wracałem z pracy w tym sa
mym miejscu następowało nasze kolejne spotkanie. Po 
dłuższym czasie okazało się, że owym tajemniczym 
człowiekiem, z którym mijaliśmy się regularnie dwa 
razy dziennie niczym wagoniki kolejki linowej w gó
rach, był pan sędzia Wiesław Czech. Kiedy już się za
poznaliśmy, czasem wymienialiśmy kilka miłych zdań 
na różne tematy. Były to jednak bardzo krótkie spotka
nia — wszak obaj zdążaliśmy do pracy albo wracali po 
ciężkim, zapracowanym dniu.

W nowym miejscu pracy przyjęto mnie bardzo 
chłodno. Może dlatego, że załogę Wydziału stanowi
ły wyłącznie kobiety, a ja byłem tym jedynym, nie
chętnie akceptowanym wyjątkiem. Po kilku latach 
pracy w innych instytucjach, byłem tą sytuacją za
skoczony, bo tam, mimo wszystko, ludzie jakoś sobie 
wzajemnie pomagali, byli życzliwsi. Tu było inaczej. 
Każdy pilnował tylko własnego poletka, nawet jeśli 
było ono niewielkie. Nie odnosiłem też wrażenia, że 
urzędnicy są specjalnie zaangażowani w swoją pracę. 
Owszem, wykonywali obowiązki i nałożone zadania 
(w końcu tego od nich wymagano!), ale bez jakiejś 
specjalnej „namiętności”. W poprzednich „pracach” 
miałem wrażenie, że przez całą dobę jestem np. mu
zealnikiem, czy konserwatorem. Tu, o godz.15, 
z chwilą zamknięcia szuflad w biurkach urzędnicy 
stawah się całkowicie anonimowi. Bardzo mnie to 
dziwiło. Nie mogłem też zrozumieć u niektórych 
z nich organicznej wręcz nieżyczliwości. Jako konser
wator wyjeżdżałem często w teren. Kiedy wracałem 
następnego dnia do urzędu słyszałem wiele cierpkich 
uwag, bo podczas mojej nieobecności koleżanki mu- 
siały np. odbierać telefony do mnie. Był to dla nich 
niesamowity problem i wysiłek, a ja przecież wiedzia
łem, że w tym czasie niewiele robiły...

Od pierwszych dni pracy w Urzędzie Wojewódzkim 
dziwiło mnie, że codziennie ok. godz. 9-tej pokoje pu
stoszeją. Okazało się, że większość urzędników schodzi
ła o tej porze do piwnic na śniadanie, gdzie mieściła się 
pracownicza stołówka. O tym na początku nie wiedzia
łem, ale potem chętnie schodziłem i ja. Szczególnie 

posmakował mi jeden ze specjałów tejże stołówki - ozo
rek w kremie chrzanowym.

Z biegiem czasu coraz lepiej poznawałem ludzi 
z Tarnobrzega i tzw. terenu, choć nigdy nie chciałem 
wchodzić w jakiekolwiek „układy”. Zawsze sądziłem, 
choć może nadal jestem w tej mierze naiwny, że o czło
wieku świadczy najlepiej jego praca - fachowość, kom
petencje, zaangażowanie. Może nieskromnie myślę 
o sobie, ale tam gdzie dotychczas pracowałem, nikt nie 
mógłby mi odmówić takich właśnie cech. W pracę WKZ 
także zaangażowałem się bez reszty. Po kilku latach 
doczekałem się symbolicznej, choć szczególnie satysfak
cjonującej mnie nagrody. Kiedy ukończyłem studium 
administracji państwowej i zostałem urzędnikiem mia
nowanym, wojewoda podszedł do mnie i powiedział: 
„Kiedy zaczął pan pracować, bacznie obserwowaliśmy 
co i jak pan robi. Wydawało nam się, że jest pan „dziw
ny”, bo o nic pan nie pytał, niczego się nie domagał, nie 
wchodził w żadne układy, tylko zabrał się do roboty. 
Teraz wiem, że z pana jest kawał fachowca”. Takie zda
nie mojego przełożonego zawsze było dla mnie więcej 
warte, niż jakakolwiek nagroda.

Praca w Urzędzie była głównie nastawiona „na 
województwo”, a nie „na Tarnobrzeg”. Można było od
nieść takie właśnie wrażenie, bo znacząca część kierow
nictwa (wojewodowie i dyrektorzy wydziałów) wywodzi
ła się z różnych miast i miejscowości. Codziennie duża 
ich grupa dojeżdżała do pracy (do pracy dojeżdżały 
w tamtych czasach tysiące ludzi, zwłaszcza w woje
wództwie tarnobrzeskim). Nie byli więc specjalnie za
angażowani w Tarnobrzeg tym bardziej, że głoszono 
pewną „teoryjkę” na temat roli poszczególnych miast. 
Sandomierz miał być wojewódzką „stolicą” kultury, 
Stalowa Wola - gospodarczą zaś administracyjną - 
Tarnobrzeg. Gros środków finansowych kierowano więc 
do ościennych miast i gmin. Nawet ówczesne placówki 
kultury stopnia wojewódzkiego (biblioteka, dom kultu
ry) działające w Tarnobrzegu pełniły nadzór meryto
ryczny nad „terenem”. Tarnobrzeg pełnił zatem de fac
to rolę drugorzędną choć formalnie był najważniej
szym, bo stołecznym miastem województwa.

Choć myślałem i marzyłem wciąż o Wiśniczu, za
uważyłem po pewnym czasie, że coraz bardziej „wcią
ga” mnie Tarnobrzeg. Był to powolny proces, począt
kowo nawet nieuświadomiony. Zaczęło docierać do 
mnie to, że jest mi tu — mimo wszystko — dobrze, cze
go nie zawsze doświadczałem gdzie indziej. Przede 
wszystkim miałem wrażenie, że jest tu wciąż coś do 
zrobienia, że można tu być swoistym „pionierem”, coś 
odkryć, dokonać czegoś nowego.
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Było też w tym mieście coś zagadkowego - jego hi
storia, zwłaszcza ta dawniejsza, sprzed II wojny świa
towej. Można było odnieść wrażenie, że jest ona scho
wana za jakąś niewidoczną kurtyną że ma ona w so
bie coś z Indian czy Aborygenów. Wiadomo, że są żyją 
że to odwieczni mieszkańcy tego terenu, ale dziś 
o wszystkim decydują tu tylko przybysze. W przypad
ku Tarnobrzega absolutną dominantę stanowił wtedy 
przemysł siarkowy (trudno się temu dziwić!), więc on 
dyktował i narzucał wszystko. A że dla jego budowy 
i funkcjonowania ściągali tu ludzie z całej Polski i świa
ta, więc jasnym było to, że nie mieli pojęcia o miejsco
wej historii i tradycjach. Tym bardziej, że czasy o ja
kich piszę, dosyć wybiórczo traktowały przeszłość.

W jednym z pierwszych dni pracy w Tarnobrze
gu zapytałem, czy jest tu jakiś społecznik lub organi
zacja, która z natury rzeczy interesuje się przeszłością 
tego miasta. Usłyszałem wtedy po raz pierwszy 
o Edwardzie Antończyku i Towarzystwie Przyjaciół 
Tarnobrzega. Zaraz potem zatelefonowałem do niego 
i bodaj jeszcze tego samego dnia spotkaliśmy się, 
„oczywiście” przed zamkiem w Dzikowie. Bardzo ujął 
mnie pierwszymi słowami: „Czekaliśmy na pana, pa
nie konserwatorze...!”. Pewnie było w tych słowach 
sporo grzeczności i kurtuazji, ja jednak odebrałem je 
jako zachętę do współpracy. Istotnie, najpierw zosta
łem zaproszony na zebranie Towarzystwa Przyjaciół 
Tarnobrzega, a po krótkim czasie prezes Antończyk 
zaproponował mi członkostwo TPT.

Organizacja ta działała pod przemożnym wpły
wem swojego prezesa, człowieka który o Tarnobrze
gu wiedział niemal wszystko, zwłaszcza o Tarnobrze
gu dawnym, tym który odszedł wraz z II wojną świa
tową i powstaniem przemysłu siarkowego. W rela
cjach Edwarda Antończyka i innych ludzi skupionych 
w TPT ten dawny Tarnobrzeg jawił się jako miasto 
niemal doskonałe, gdzie wszystko było należycie po
układane, a mieszkańcy, choć skromnie, żyli w ideal
nej symbiozie wynikającej z ustalonej przez wieki hie
rarchii, w której najważniejsze role spełniała rodzina 
Tarnowskich, Dominikanie i środowisko skupione 
wokół tarnobrzeskiego Gimnazjum. Jeśli nawet w tej 
ocenie nie było nadmiernego obiektywizmu, bo złe 
rzeczy i wspomnienia eliminuje z pamięci ludzkiej 
upływający czas, dzięki takiej wizji miasta przedsta
wianej przez prezesa i innych członków TPT (m.in. 
panie Bronisławę Orzeł, Olgę Lilien, Janinę Lichonie- 
wicz, Zofię Mleczko, Wiktorię Ordyk, Irenę Flis czy 
mecenasa Waleriana Słomkę) można było oczyma 
wyobraźni zobaczyć tamten dawny Tarnobrzeg...

Dni i tygodnie mojego konserwatorskiego urzędo
wania biegły coraz szybciej. Nadzorowałem odbudowę 
zamków w Sandomierzu i Kurozwękach, przygotowy
wałem odbudowę zamku „Krzyztopór”, prace konser
watorskie różnego rodzaju w kilkunastu kościołach na 
terenie całego województwa, prowadziłem różne dzia
łania by znaleźć użytkowników zaniedbanych, od lat 
nieużytkowanych obiektów zabytkowych.

Któregoś dnia z Tarnobrzeskiej Spółdzielni Miesz
kaniowej nadeszła informacja, że zamierza ona zbudo
wać nowe osiedle mieszkaniowe na terenie dawnego fol
warku Tarnowskich na tzw. Wymysłowie. Były tam resz
ty zabudowy folwarcznej, z której do rejestru zabytków 
wpisany był tylko jeden obiekt - niegdysiejszy spichlerz. 
Zarząd TSM stwierdził, że ten budynek nie leży w ge
stii jego zainteresowań i dlatego zwrócił się do mnie bym 
sam zadecydował o przyszłości tegoż zabytku.

Osiedle jakie zamierzano wybudować na dawnym 
folwarku w założeniach projektowych zapowiadało się 
niezwykle interesująco. Zaprojektował go młody pod
ówczas architekt pochodzący z Sandomierza, Jan Fu
dala. Podszedł on do problemu z ogromnym szacun
kiem dla przeszłości tego terenu i co ważniejsze — jego 
naturalnego ukształtowania. Wzdłuż krawędzi skar
py (vis a vis dzikowskiego parku) miały zostać zbu
dowane niskie domy - szeregówki, co jakiś czas po
przedzielane niezabudowaną przestrzenią dającą 
swoisty „oddech” i szanujące przez to naturalne wa
lory terenu. Za nimi, patrząc w kierunku Sandomie
rza, zabudowa miała „rosnąć” - kolejne jej rzędy mia
ły być coraz wyższe, by w punkcie kulminacyjnym 
osiągnąć poziom czterech kondygnacji. Dachy projek
towanych domów miały być dwuspadowe, a całość 
przedstawiała się imponująco. Swoistą perełką tego 
znakomicie zaprojektowanego osiedla miała być odno
wiona sylwetka dawnego spichlerza. Gdyby ten pro
jekt został w pełni zrealizowany, osiedle na dawnym 
Wymysłowie mogło być jednym z najpiękniejszych 
w Polsce i swoistą wizytówką Tarnobrzega.

Co z tego wyszło? Właściwie... nic, bo z całego rzę
du zbudowanych szeregówek w zgodzie z projektem 
autorskim zrealizowano zaledwie jeden dom. W trak
cie budowy osiedla ciągle zmieniano plany, dostawia
jąc coraz to nowe i nowe budynki, a przy okazji zmie
niano proporcje wszystkich. W rezultacie powstał bu
dowlany banał, choć w porównaniu do osiedli z dwóch 
poprzednich dekad, to może uchodzić za znacznie od 
nich lepsze.

Moim zadaniem było, jak wspomniałem, znalezie
nie przyszłości dla starego spichlerza. Któregoś dnia
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obejrzałem istniejące reszty dawnej zabudowy. Czwo
raki, stodoły i stajnie były w katastrofalnym stanie. 
Nieremontowane przez lata, zawilgocone i zagrzybio
ne nadawały się tylko do rozbiórki. Spośród nich daw
ne stajnie miały naprawdę ciekawą formę architek
toniczną. Wielka szkoda, że ich stan nie pozwalał 
nawet myśleć o remoncie. Na szczęście ze spichlerzem 
było inaczej. Z zewnątrz jego stan nie wydawał się naj
gorszy. Grube mury sprawiały wrażenie solidnego bu
dynku. Na elewacjach zachowane były tynki i elemen
ty dekoracyjne w postaci nadokiennych półwałków 
oraz wydatne gzymsy i bonie na narożach. Fasada bu
dynku od strony południowej nie była w najgorszym 
stanie. Od podwórka w ścianie północnej na poziomie 
parteru był trójarkadowy podcień. Prawa (skrajna) ar
kada była jednak zniszczona w nieokreślonym czasie 
już po II wojnie światowej. Gdy spichlerz użytkowała 
szkoła rolnicza, zlikwidowano arkadę, wykuwając jej 
łuk do rozmiarów ogromnego prostokąta. Do wnętrza 
budynku trzeba było wstawić ogromną maszynę do 
suszenia zboża, a że jej gabaryty były duże...

To co mnie urzekło, ba — zachwyciło - po pierwszym 
wejściu do wnętrza to fantastyczne wprost stropy drew
niane oparte na dwóch mocarnych, przeszło dwudzie
stometrowej długości belkach. Owe belki i stropy to 
piękny, rzadko dziś spotykany przykład dawnej polskiej 
ciesiołki. Mimo wyraźnych oznak jego zaniedbania 
i zniszczeń, byłem spichlerzem oczarowany i powiedzia
łem sobie, że muszę zrobić wszystko, by go uratować, 
wyremontować i zapewnić mu właściwe przeznaczenie, 
a tym samym dobrą przyszłość. Dowiedziałem się, że 
kilka lat wcześniej przymierzano ten budynek do roli 
domu wycieczkowego PTTK. Były to co prawda bardzo 
luźne przymiarki, ale gdyby nawet przyjąć je na poważ
nie, nie mogło być mowy o ich realizacji. Przeszkodą 
byłyby owe drewniane stropy budynku, które — przy 
wspomnianym przeznaczeniu — należałoby najpierw 
zlikwidować. A przecież to one stanowiły znaczną część 
wartości tego zabytku!

Po wielu miesiącach rozmaitych zabiegów udało 
mi się pozyskać ów cenny, niezwykły, choć także 
i zniszczony budynek z przeznaczeniem go na przyszłą 
siedzibę Muzeum Historycznego m.Tarnobrzega. 
Opracowałem Statut i inne dokumenty niezbędne do 
utworzenia nowej instytucji kultury; pozyskałem też 
pieniądze na remont i adaptację spichlerza. Wszyst
ko to zbiegło się w czasie z wielkimi zmianami poli
tycznymi w Polsce, jak i czasem kryzysu, jaki wręcz 
uniemożliwiał normalne prowadzenie remontu. Uda
ło mi się jednak go przeprowadzić, założyć, urządzić 

i otworzyć Muzeum. Tym samym zaczął się kolejny 
etap tarnobrzeskiej części mojego życia.

W tym samym czasie byłem mocno zaangażowany 
w dokończenie wlokącej się wiele lat odbudowy zam
ku królewskiego w Sandomierzu. Byliśmy wtedy na 
etapie wykańczania i urządzania jego wnętrz, z który
mi nijak nie korespondowały bogate zbiory etnograficz
ne sandomierskiego Muzeum, a które miały być usu
nięte z uwagi na planowane wyprowadzenie tejże in
stytucji z kamienicy Oleśnickich (jej dotychczasowej 
głównej siedziby). Pomyślałem więc, że pod pretekstem 
urządzenia oddziału etnograficznego istniejącej już pla
cówki, dałoby się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: 
wyremontować spichlerz i stworzyć w nim oddział mu
zeum, który w przyszłości można byłoby przekształcić 
w samodzielną placówkę. Muszę tu zaznaczyć, że w cza
sie jaki opisuję, niemożliwe było wprowadzanie do pla
nów finansowych nowych obiektów do remontu, jak 
również nie można było tworzyć nowych instytucji mu
zealnych. Po odpowiednich zabiegach w Ministerstwie 
Kultury uzyskałem zgodę resortu na wprowadzenie 
spichlerza do planów budżetowych, tylko dlatego, że 
„modna” była wtedy idea „rewaloryzacji miast”, a Tar
nobrzeg na liście takowych dotąd nie figurował. Przy 
zakazie tworzenia nowych instytucji nie było przeciw
wskazań do tworzenia oddziałów tych już istniejących. 
Kiedy więc szybko dogadałem się w tej sprawie z dy
rektorem Muzeum Okręgowego, natychmiast zleciłem 
przygotowanie dokumentacji na remont i adaptację 
spichlerza. Nie było to łatwe, bo zlecić można było tyl
ko do specjalistycznych pracowni działających w ramach 
PKZ, a te... z reguły odmawiały, bo były „zawalone” zle
ceniami. Udało mi się jednak, a przygotowania projek
tu podjęła się Pracownia PKZ „Zamek” w Warszawie, 
która niegdyś była powołana dla odbudowy Zamku 
Królewskiego. Na podstawie mojej szczegółowej koncep
cji projekt remontu i adaptacji spichlerza na muzeum 
przygotował znakomity architekt z tejże pracowni, San- 
domierzanin z pochodzenia, Andrzej Pawlik.

Ten mój sukces rychło zamienił się w dramat, bo 
oto po paru tygodniach z tworzenia planowanego od
działu w spichlerzu zrezygnował dyrektor sandomier
skiego Muzeum. Mętnie tłumaczył, że jego pracowni
cy nie będą mieli ochoty dojeżdżać do pracy do Tarno
brzegu. Byłem - co tu kryć - po prostu wściekły, bo 
tygodnie zabiegów i różnych działań, mimo zgody po
tencjalnych zainteresowanych i niejako za ich przy
czyną, wzięły w łeb. Kiedy rozmawiałem o tym 
z Edwardem Antończykiem, ten zapytał: a czy my 
sami nie moglibyśmy utworzyć muzeum?

24



Statki do przewozu siarki - Kopalnia Jeziorko i Kopalnia Machów

Na okładce str. 1. Aurora i Kaliope,
str. 4. Mitrope i Zagłębie Siarkowe - zbiornikowce do przewozu płynnej siarki
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