
PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE • VII - IX 2014 • NR 59



Statki do przewozu siarki - Siarkopol i Mitrope

ISSN — 1506-5243

PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE 
Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega 
pod redakcją ADAMA WÓJCIKA 
Wydawane ze środków własnych TPT
ADRES REDAKCJI: PI. B. Głowackiego 23, 39-400 Tarnobrzeg



Wakacje to czas wypoczynku i podróży. Tą "oczywistą oczywistość"powtarzam tutaj, by zachę
cić naszych Czytelników do nowej wyprawy, najpierw po kolejnych kartach tego numeru DZIKO- 
VII, a potem...

A potem po Francji początkowych lat XIX wieku, w którą wprowadzi nas opowieść o Walerii 
Tarnowskiej. Współtwórczyni Kolekcji Dzikowskiej opisała tę wyprawę w swoich pamiętnikach, 
do dziś pozostających we francuskiej wersji językowej. Mamy nadzieję, że już niebawem autorka 
artykułu będzie zaznajamiać nas z dawno odeszłym światem tej szczególnej pani na. Dzikowie... 
Skoro o takim świecie mowa, zachęcam do zapoznania się też z relacją z uroczystości zaślubin 
Zofii Potockiej i Zdzisława Tarnowskiego, jakie miały miejsce w królewskiej katedrze na Wawelu 
pod koniec "wieku pary i elektryczności"... Znajdziemy się także w stolicy Dolnego Śląska, we 
Wrocławiu, gdzie otaczany jest czcią kolejny z naszego stałego cyklu, niezwykły wizerunek Ma
donny, tym razem z Mariampola.

Jeszcze do niedawna synonimem naszych wojaży były kartki pocztowe, zwane popularnie 
pocztówkami czy widokówkami. W naszym świecie zjawiły się za czasów C.KMonarchii, robiąc 
zgoła zawrotną karierę. Dziś, w dobie maili i sms-ów, powoli odchodzą do przysłowiowego lamu
sa, choć nie sposób postawić na nich przysłowiowego krzyżyka. Historia kartek pocztowych to jed
nak pouczająca wiedza o zmieniającym się na przestrzeni XIX i XX wieku świecie, ludzkich oby
czajach i namiętnościach, wreszcie ważne źródło ikonograficzne, niejako przypadkowo rejestrują
ce zmiany nieustannie zachodzące...

W daleki świat popłyniemy z flotą siarkową, tak znakomicie opisaną przez autora od nie
dawna współpracującego z naszym pismem, a przy tym świetnego znawcy tematu.

Zachęcam też do zapoznania się z kolejną, zapomnianą dziś artystką. Jej świat niby bezpow
rotnie przeminął, a przecież pozostały dokonania - rzeźby, które pozostaną na zawsze dowodem jej 
talentu i umiejętności przekazywania emocji.

W tym wakacyjnym numerze naszego kwartalnika nie może zabraknąć miejsca na podróż w 
czasie - może nie tak już odległym jak świat Waleni Tarnowskiej czy Zofii Kamińskiej, ale nale
żącym do przeszłości. Piszący te słowa, wyznając zasadę, że co na papierze, przetrwa bardziej niż 
to co w kamieniu, nieraz trafił na niezbywalne dowody prawdziwości owego przekonania. Skoro 
tak - niech się stanie - by przypomnieć Tarnobrzeg sprzed lat trzydziestu oraz niespełna... dziesię
ciu ! Taka podróż nie tylko ocali od zapomnienia wiele drobnych z pozoru faktów, ale spisana i 
wydrukowana, ma szansę przetrwać dla naszych przyszłych następców.

Jeśli jesteście Państwo gotowi do takich podróży, zabierzcie proszę DZIKOVIĘ nr 59 na wcza
sy pod gruszą, na wypoczynek do znanych kurortów czy na wyprawy do sławnych miejsc, albo 
najzwyklej - do poduszki...

Życzę przyjemnej lektury !
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MONIKA CHWAŁEK

PODRÓŻ WALERII TARNOWSKIEJ DO FRANCJI

Był rok 1825, kiedy hrabina Waleria Tarnowska 
wyruszyła w podróż do Francji. W tym czasie teryto
rium dawnej Polski od trzydziestu lat było już podzie
lone pomiędzy trzy państwa zaborcze: Austrię, Prusy i 
Rosję. Nominalnie państwowość polska istniała jako 
tzw. Królestwo Kongresowe, jednakże połączona i pod
legła imperium rosyjskiemu funkcjonowała na pra
wach ograniczonej zresztą autonomii. Jedynie dawna 
stolica Polski — Kraków i jego najbliższe okolice, czyli 
tzw. Rzeczpospolita Krakowska istniejąca w latach 
1815-1846, była teoretycznie państwem niepodległym 
na zasadzie republiki, nadzorowanej jednak przez 
przedstawicieli mocarstw rozbiorowych. Likwidacja w 
końcu XVIII wieku Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
i późniejsze losy ziem polskich sprawiły, że majątki 
wielu ziemian znalazły się po rozbiorach na teiytorium 
dwóch sąsiadujących teraz państw, co powodowało wie
le problemów i komplikagi.

Hrabina Waleria Tarnowska znajdowała się w dość 
uprzywilejowanej sytuacji, gdyż w przeciwieństwie do 
przedstawicieli innych znaczących polskich rodów ary
stokratycznych, mieszkając w galicyjskim Dzikowie, 
mogła swobodnie przemieszczać się pomiędzy trzema 
zaborami i regularnie przyjeżdżać do Królestwa Polskie
go - w tym do swoich dóbr wołyńskich i do Warszawy. 
Majątek rodzinny pani Waleni, według zapisów admi
nistracji rosyjskiej z 1848 roku liczył 2.610 poddanych i 
należał do stu największych majątków ziemskich na te
renie trzech prowincji Wołynia, Podola i Kijowa.

Waleria ze Stroynowskich Tarnowska urodziła się 
w Horochowie na Wołyniu w 1782 roku; w 1800 roku 
wyszła za mąż za Jana Feliksa Tarnowskiego. Podczas 
podróży poślubnej do Włoch, od 1803 roku zaczęła pro
wadzić, głównie w języku francuskim, dziennik osobi
sty i dziennik podróży. W tamtych czasach język fran
cuski był językiem elit politycznych i wyższych sfer, a 
do takich niewątpliwie Tarnowska się zaliczała. Nie 
znaczy to, że nie czuła się Polką lub też, że los Polski 
nie obchodził jej. Przeciwnie - zawsze podkreślała swoje 
pochodzenie, stale marzyła o zjednoczeniu ziem pol
skich, oraz przywróceniu „monarchii królewskiej”. Kie
dy pisała o własnym nagrobku i swego męża Jana Fe-

Hr Waleria Tarnowska

liksa Tarnowskiego wyraziła życzenie, by napis na nim 
był w „ich języku”. Gdy zaś przez ponad rok przebywa
ła w Paryżu, pragnąc wyrazić stan swoich uczuć spo
wodowany długą rozłąką z rodziną i ojczyzną opisała 
je po polsku uważając, że nie da się tego wyrazić po 
francusku. Pisała: Och, jak bolesne jest to uczucie, któ
re nie ma swej nazwy w języku francuskim, a które my 
nazywamy tęsknotą. Obejmuje ono mą duszę, nawet 
wbrew mnie. Jaś (syn Jan Bogdan Tarnowski - przyp. 
M.C.) zasypuje mnie czułościami - drogie dziecko: przy
nosi pocieszenie, ale to nie wystarcza...

Najważniejszym przesłaniem wspomnianego pa
miętnika Waleni Tarnowskiej była sfera moralna. Je
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śli pominąć część odnoszącą się do Włoch, od 1804 roku 
autorka traktowała pisanie jak swoisty, codzienny ra
chunek sumienia. Jako osoba wierząca, hrabina wciąż 
podkreślała kwestie religijne. Naturalnie, pisząc pa
miętnik Tarnowska opisywała w nim przede wszyst
kim codzienne zajęcia, a także wspomnienia z jej życia, 
nawet tego najbardziej osobistego. Opisywała wszelkie 
kłopoty zdrowotne (wypadki, choroby, bóle, dolegliwo
ści—jak np. biegunki czy ataki nerwowe, które zdarza
ły jej się regularnie), relacje z bliskimi — w szczególno
ści napięte nieraz stosunki z córką dąsy lub oschłość 
osób, które jej towarzyszyły, rachunki i kalkulacje do
tyczące majątków czy wydatków ponoszonych podczas 
pobytu we Francji. W pamiętnikach znalazły się też 
opisy złych snów i koszmarów. Tb fragmenty sprawiły, 
że dziennik W. Tarnowskiej ma charakter bardzo oso
bisty. Zawiera też opisy licznych podróży odbywanych 
przez autorkę, czy to pomiędzy majątkami, czy częstych 
pobytów w Warszawie czy też po Europie. Po pobycie 
we Włoszech w latach 1803-1804, w 1818 wyjechała do 
Petersburga, w 1822 była w Wiedniu, a przebywając we 
Francji odwiedziła też klika miejsc w Belgii.

Zapiski dokonane przez hr Walerię, zwłaszcza pod
czas pobytu w Paryżu świadczą o tym, że traktowała 
je jako przeznaczone dla niej samej, pisała bowiem: 
Czasem dobrze wrócić do przeszłych zdarzeń. Z drugiej 
strony spisywane pamiętniki miały też trafić do jej naj
bliższych zwłaszcza męża, Jana Feliksa (Mój dziennik, 
tak jak moje życie należą do Ciebie. Tb dla Ciebie będę 
przelewać na papier wszystkie wrażenia dnia i kiedy 
Przeznaczenie nas połączy, będziesz wiedział o wszyst
kim, co widziałam, co zrobiłam lub co czułam).

Jan Feliks Tarnowski domyślał się, że żona traktu
je swoje pamiętniki jako pisane dla siebie samej, z tego 
więc powodu jeszcze przed wjazdem Walerii do Paiyża 
napisał: Chętnie oddałbym moim siostrom i braciom cały 
majątek, jaki wniosłaś do mojej rodziny, za możliwość 
posiadania na własność Tlcojego dziennika.

Celem wyjazdu hrabiny Walerii Tarnowskiej do 
Paryża był zamiar uzupełnienia edukacji jej syna 
Jana Bogdana oraz córki Marii, która do Francji wy
jechała nie tylko z matką i bratem, ale i mężem Onu
frym. Już od pierwszych chwil pobytu na ziemi fran
cuskiej autorka pamiętnika zachwycała się obserwo
wanymi pejzażami. Nasza podróż z Dormans do Cha- 
teau-Thierry była czarująca: wijąca się Marna.przepły
wająca przez wesołe łąki, otoczona rzędami większych 
i mniejszych wzgórz, porośniętych lasami, pokrytych 
polami uprawnymi, ozdobionych winnicami, z liczny
mi miasteczkami i wioskami; najpiękniejsze widoki 

pojawiają się jeden za drugim, potem chowają się i 
znów się pojawiają, czasem jako rozległy horyzont pe
łen przepysznej urody i różnorodny do granic możliwo
ści. Dostojną podróżniczkę pasjonowały zwłaszcza pej
zaże. Najpiękniejszy widok to wspaniała dolina, w któ
rej Rouen rozciąga się niczym amfiteatr górując nad 
rozległymi zachwycającymi szmaragdowymi łąkami, 
usiana drzewami i wijącymi się pomiędzy najświeższy
mi kępami traw strumieniami, obfitująca w liczną 
zwierzynę hodowlaną, nawadniana wodami Sekwany, 
po której żeglują statki kupieckie przewożące z Hawru 
do Paryża bogactwa dwóch światów.

Rzeczą charakterystyczną dla opisów Walerii Tar
nowskiej jest z jednej strony postrzeganie czysto este
tyczne ujmowanych widoków, w którym pejzaż jest 
swego rodzaju obrazem, poetyckim odzwierciedleniem 
oglądanego „spektaklu”, z drugiej zaś autorka dostrze
ga liczne elementy o charakterze ekonomicznym jak 
bogactwa kraju i aktywność ludzka, np. hodowla, han
del, przemysł, które stanowią swoiste dopełnienie ob
serwowanych krajobrazów.

Hrabina Tarnowska wyjeżdżała do Paryża przede 
wszystkim w poszukiwaniu przeżyć i doznań kultu
ralnych, jakich było brak w Galicji czy na Wołyniu. Ale 
odwiedzając liczne muzea, galerie czy teatry w rów
nym stopniu zwiedzała i opisywała fabryki i zakłady 
przemysłowe, których nie było w jej rodzinnym kraju. 
Mimo, iż pobyt Tarnowskiej w Paryżu trwał półtora 
roku, bardzo szczegółowo opisywała wszystkie obser
wacje i doznania, zwłaszcza gdy zwiedzała muzea i 
galerie, np. w Luwrze czy Galerii Luksemburskiej. O 
jednym z obrazów w tej ostatniej pisała: Wielką przy
jemność sprawił mi obraz Corinne na półwyspie Mi- 
seńskim, autorstwa Francisa Gerarda zdaje się. Lord 
Nelutl jest na nim tak chmurny, jak niebo za jego ple
cami; zgaduję, że tego koloru jest również głębia jego 
niespokojnej duszy.

Hrabina komentowała szczegółowo sposób od
zwierciedlenia życia w obrazach, efekt odniesienia do 
rzeczywistości, prostotę i urok niektórych dzieł, jak rów
nież szkic, kolor i światło. O innym obrazie, znajdują
cym się w Lurze pisała: Autorstwa Cochereau„Wnętrze 
pracowni DaoidcT to realność sama w sobie, wspaniała 
gra świateł i doskonałe wykończenie.

Wiele słów, w podobny sposób, poświęciła obrazo
wi Horacego Vemeta Pożegnanie Napoleona ze swoją 
armią; zwiedzając muzeum starożytności szczegółowo 
opisywała oglądane gobeliny i rzeźby.

W prowadzonym dzienniku relacjonowała także 
spektakle teatralne, w jakich uczestniczyła. W Pary-
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żu przypadła jej do gustu szczególnie gra Taimy i 
Madmoiselle Mars w sztukach Moliera, Corneila, 
Racinea i Szekspira.

Opisując napotkane w paryskich salonach osobisto
ści dawała ich charakterystykę, o czy świadczy choćby 
relacja z poznania słynnego Chateaubrianda, którego 
tak widziała: Daje się lubić, jest dobrym rozmówcą, ale 
nie podoba mi się jego spojrzenie. Nie lubię tych jego 
błędnych oczu, które sprawiają wrażenie jakby chciały 
uciekać przed każdym, kto chciałby w nich szukać du
szy. Mimo tej nie do końca pochlebnej opinii o pisarzu, 
Tarnowska zaczytywała się w jego dziele Geniusz chrze
ścijaństwa. Chętnie czytała też książki Delphine Gay, 
Madame Cotin i Madame Genlis. Kiedy osobiście spo
tkała swoją ulubioną pisarkę, nie omieszkała odnoto
wać w swoim dzienniku wielu pochlebnych o niej uwag.

Interesując się kulturą i sztuką Francji Tarnowska 
dostrzegała też jej walory ekonomiczne, doceniając 
zwłaszcza bogactwo ekonomiczne i rolnicze tego kraju. 
Przebywając w Marły zaobserwowała wspaniałą 
żyzność pól i liczebność mieszkańców, poznając narzę
dzia używane we Francji zastanawiała się, czy można 
byłoby używać ich także w Polsce. W Konserwatorium 

Sztuk i Zawodów oglądała stosunkowo prostą i uży
teczną maszynę do ścinania i suszenia zboża, zaś w dro
dze powrotnej z Belgii zwróciła uwagę na swego rodza
ju dużą i ciężką bronę, ciągniętą przez czwórkę koni słu
żącą do orki (jej syn miał zamiar zastosować to urzą
dzenie w swoich majątkach). Kiedy spotkała się z dy
rektorem paryskich ogrodów, z zainteresowaniem słu
chała jak w ciekawy sposób na drzewach owocowych 
zaszczepić inne sadzonki tak, aby te zagnieździły się w 
ich korze zaopatrując je w soki, dzięki czemu owocowa
nie może być częste i obfitsze.

Pani Waleria interesowała się też paryską giełdą 
której gmach uznała za bez wątpienia najpiękniejszy 
budynek.

Podróżując po Francji zwiedzała też wiele zakła
dów przemysłowych takich jak fabrykę luster, fabrykę 
ałunu, kopalnię węgla czy rzeźnię na Montmartrze. 
Kiedy oglądała gazownię oświetlającą ulice Paryża, 
była zaskoczona rozmiarami pieców i długością rur roz
prowadzających gaz pod ulicami miasta. Skorzystała 
też z możliwości obejrzenia paryskiej mennicy.

Hrabina Tarnowska interesowała się kwestiami 
związanymi z bogactwem i rozwojem narodu francu

Urządzenia nawadniające pola w Marły



skiego, a także zagadnieniami społecznymi takimi jak 
bezrobocie, zdrowie czy edukacja. Chwaliła Jean-Jacqu- 
es'a Rousseau za upowszechnianie idei karmienia pier
sią i zachęcanie do niej matek. Wizytowała hospicjum 
dla nieuleczalnie chorych kobiet, publiczne hospicjum 
dla rodzin oraz ośrodek mający na celu polepszenie 
warunków życiowych klasy pracującej, tak bardzo zde
moralizowanej we Francji. Spośród innych odwiedza
nych przez nią miejsc warto wymienić ochronkę dla 
porzuconych dzieci i sierot, oraz małych dziewczynek z 
ubogich rodzin.

Tarnowska była znana ze swej tradycyjnej, głębokiej 
religijności. Każdy dzień rozpoczynała od nabożeństwa. 
Nic więc dziwnego, że opisując obserwowane życie co
dzienne nie ukrywała, że chciałaby klasy pracującej 
zdrowej fizycznie i ułożonej intelektualnie i moralnie.

Mając świadomość zmian, jakie wywołała rewo
lucja francuska obawiała się ludności przedmieść, któ
ra pogrążyła Paryż we krwi. Pisała o niej: Są to typy, 
które trzeba zobaczyć, aby mieć o nich pojęcie, i nieste
ty już nigdy ich nie można zapomnieć. Potępiała re
wolucję jako taką nie pochwalała też władzy królew
skiej, zwłaszcza tej jej współczesnej, z okresu Restau
racji. Według Tarnowskiej wszelkie problemy wynika
ły z absolutyzmu. Pisała: Królowie Francji zdobyli 
władzę absolutną, której jedynie parlament ośmielał 
się czasami przeciwstawić; arystokracja stała się tylko 
haniebnymi figurami na dworze królewskim (....) to
lerującymi nikczemne rządy Regenta i Ludwika XVI, 
dlatego podczas Rewolucji zabrakło jej sił i możliwo
ści, aby ratować monarchię. Błędem królów (wg Tar
nowskiej) było osłabienie wielkiej arystokracji, która 
jako jedyna warstwa społeczna mogłaby wesprzeć ich 
władzę i powstrzymać wzburzenie ludności. Hrabina 
zauważyła też, że rozwój proletariatu miejskiego idzie 
w parze ze zmniejszaniem wpływu arystokracji na te 
masy: jedynie ludzie, którzy przywiązani są do ziemi 
łatwo dają się ułożyć i podporządkować.

Z tego rodzaju wypowiedzi wynika, że Waleria 
Tarnowska była nieodrodną córką środowiska, z któ
rego się wywodziła i że niewiele rozumiała zarówno 
ze skutków przemian przemysłowo-ekonomicznych 
zachodzących na zachodzie Europy już od XVII wie
ku, jak i przyczyn rewolucji francuskiej i jej - zwłasz
cza społecznych — następstw. Jej wypowiedzi 
świadczą że niewątpliwie obawiała się znacznego roz
woju manufaktur (przemysłu) i ich roli.

Zwiedzanie rezydencji królewskich, a zwłaszcza 
cesarskich - Napoleona i Józefiny — sprawiały, że Tar
nowska uzmysławiała sobie potęgę i wielkość Francji i 

jej szczególnych związków z dziejami Polski ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Ze wzruszeniem opisywała spotka
nie z żołnierzami Gwardii Napoleona, które podczas jej 
wizyty w zamku Meudon stało się okazją do wspo
mnień o bohaterskiej szarży Polaków w bitwie pod So- 
mosierrą. Wspomnienie sławnych bitew pod Austerlitz 
czy Jeną budziło w hrabinie wiełkie wspomnienia, gdyż 
podczas tej drugiej pobity został najbardziej znienawi
dzony wróg Polski - Prusy. Co ciekawe, w swych roz
ważaniach polityczno - historycznych Tarnowska oce
niała, że Księstwo Warszawskie to dla niej stracone 
nadzieje na odrodzenie polskiej polityki.

Dziennik hrabiny Walerii Tarnowskiej, obok po
etyckich opisów, kwestii społecznych i obserwacji eko
nomicznych, pokazuje jej wszystkie zainteresowania i 
niepokoje. Jest interesującym świadectwem wykształ
cenia arystokratki polskiej I połowy XIX wieku, jej pla
nami modernizacji majątków ziemskich, rozwoju kra
ju ojczystego, wielkiej patriotki, świadomej własnego 
wpływu na niższe warstwy społeczne, związanej bar
dzo mocno z ojczystym językiem i narodem, nazywają
cej samą siebie Sarmatką. Z jednej strony Tarnowska 
jest znawczynią języka, kultury i literatury francuskiej, 
z drugiej nie ma zrozumienia dla coraz bardziej urba- 
nizującej się Francji i dla migrującego społeczeństwa. 
Zdradza to kobietę o poglądach zdecydowanie konser
watywnych, ceniącej dawny porządek społeczny.

W wielu opisach uczynionych ręką Walerii znaleźć 
można imponujące obrazy, jak choćby stolicy Francji 
widzianej z Marły: Wspaniały widok, jaki obejmuje się 
spojrzeniem ze szczytu akweduktu zrekompensował 
nam męczącą wspinaczkę. Cała panorama unosi nad 
bezkresnym, licznie zamieszkanym, obfitym do granic 
horyzontem, przez który przepływa kręta wstęga Sekwa
ny. Przeróżne miasta, miasteczka i wioski towarzyszą 
jej w tej wędrówce. Lasy, kwitnące sady, winnice, falu
jące zboża oraz łąki ustrojone najświeższą zielenią wio
senną pełne pasających się zwierząt są miłym odpo
czynkiem dla oczu zmęczonych widokiem Mantes, Pon- 
toise, Saint - Germain, Marły, Malmaison, Saint - Clo
ud, Montmartru i tego ogromnego Paryża, którego za
dymione powietrze miesza się z chmurami nadając im 
ponury ciemny odcień.

Waleria Tarnowska bywała zmęczona widokiem 
wielkich miast. Gdy patrzyła na wiejskie panoramy, 
przypominały jej nieraz sielski pejzaż Polski. Nic dziw
nego, że pisała To są nasze piękne zboża, nasze proste 
chaty i skromne zagrody. Mimo chęci przebywania w 
stolicy ówczesnego świata, rodzime krajobrazy były jej 
sercu najbliższe.



WALDEMAR BAŁDA

Z SIARKĄ PO MORZACH
część II

Statek Kopalnia Grzybów
Ostatni hiszpański produkt również pochodził z Se

willi. Być może powstałby w rekordowym tempie — od 
położenia stępki (13 stycznia 1971 r.) do wodowania (.Ko
palnię Grzybów” ochrzciła geolożka Katarzyna Pawłow
ska) minęły równo 4 miesiące! - jednak tzw. siła wyższa 
sprawiła, że oddanie armatorowi do użytku przeciągnę
ło się aż do 12 maja 1972 r. Powodem był pożar, który 
wybuchł na statku podczas wyposażania kadłuba.

Pierwszy rejs masowiec odbył ze stoczni w Sewilli 
do Safi w Maroku - załadowane tam fosforyty przy
wiózł 29 maja 1972 r. do Szczecina. Następnie skiero
wano go do szwedzkiej Lulei po rudę żelaza, i dopiero 
potem zaczął transportować wydobywaną w zagłębiu 
tarnobrzeskim siarkę.
Statek miał pecha, który dopadł go już w pierwszym 
roku eksploatacji. Kiedy płynął z fińskiego portu Kot
ka nad Morzem Bałtyckim do Murmańska, 13 grud
nia 1972 r. zepsuł się jego silnik. „Kopalnię Grzybów” 
odholowano do stoczni remontowej, jednak naprawa 
jednostki napędowej trwała prawie 2 lata i wznowie
nie morskiej służby nastąpiło dopiero w październiku 
1974 r. Po 10 latach wędrówek po morzach i oceanach 
statek świętował dwa jubileusze: 200. rejsu oraz prze
wiezienia 3-milionowej tony ładunku. Dowodził nim 
wtedy kpt. ż. w. Romuald Cebula.

23 listopada 1992 r. 20-letni frachtowiec, dla któ
rego armator nie mógł znaleźć zatrudnienia, został za
kupiony przez kompanię Bosstar Shipping. Przekaza
ny nabywcy w Pireusie statek przywdział banderę Cy
pru i zmienił nazwę na „Eurobulker”. We wrześniu 
1997 przechrzczono go na „Eurobulker VHI”, od paź
dziernika 1998 do listopada 2000 nazywał się „Milos 
VIII” (i nosił od tej pory barwy Kambodży), następnie 
został przemianowany na „Med Generał 4”, aby z kolei 
od 26 lutego 2001 nosić na burtach i rufie napis „Med 
Generał IV”. Po skreśleniu z listy polskich statków 
masowiec, należący do Salamis Holding SA, pływał 
najczęściej po basenie Morza Śródziemnego i Czarne
go. Ostatni rejs odbył na początku 2006 r.: jego celem 
była plaża Alang w Indiach, a przeznaczeniem — zło
mowanie. I nic w tym dziwnego, już w 2002 r. „Med

Med Generał IV

Generał IV” trafił bowiem na listę statków, uznanych 
za Komisję Europejską za niebezpieczne...
„Kopalnia Grzybów miała 144,9 m długości, 20,7 sze
rokości, 8,36 zanurzenia. Silnik główny o mocy 8.000 
koni mechanicznych (marki Sestao-Sulzer) nadawał w 
pełni obciążonemu kadłubowi prędkość 16 węzłów. 
Ładowność: 14.036 ton.

Tarnobrzeg
Pierwszym polskim zbiornikowcem do przewozu 

płynnej siarki i kwasu siarkowego był „Tarnobrzeg”, zbu
dowany w szwedzkiej stoczni Lodóse Varv A/B, natomiast 
wyposażony w Oskarhamns Varv w Oskarhamn. Statek 
powstawał na zamówienie OT Rederiena OT jako asfal- 
towiec - przejęty w trakcie konstruowania przez Centro- 
mor z przeznaczeniem dla PŻM (umowę w tej sprawie 
zawarto 17 sierpnia 1972), został przeprojektowany. 
Stępkę położono 15 maja 1972 r., wodowanie odbyło się 
1 marca 1973. Obowiązki matki chrzestnej powierzo
no Irenie Szutkowskiej, związanej nie z górnictwem 
siarkowym, lecz węglowym: była księgową w Zabrzań
skim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. Zakończenie 
wyposażania nastąpiło 13 lipca 1973.

Zaraz po wprowadzeniu do służby statek został 
wyczarterowany na 10 lat firmie Paktank Storage, dla 
której woził płynną siarkę z terminalu w Gdańsku do 
Wielkiej Brytanii i Francji. Kursując na wciąż tym sa
mym szlaku zapisał się zaszczytnie w historii w maju 
1985 r., kiedy jego marynarze pod dowództwem kpt. ż. 
w. Marka Millera uratowali załogę tonącego jachtu „Fil- 
menipper” (bandera holenderska).

6



TPT

W 1991 r. „Tarnobrzeg” dotknął kryzys. Wobec bra
ku frachtów dla zbiornikowca, 30 lipca armator posta
nowił wycofać go z eksploatacji. W gdańskiej Stoczni 
Remontowej „Nauta” zdemontowano część wyposaże
nia, a kadłub przystosowano do użytku w charakterze 
portowego magazynu pływającego. Skreślony z listy 
jednostek morskich „Tarnobrzeg” otrzymał wtedy ozna
czenie „MP-ZP 1” i stacjonował w porcie w Gdańsku. 
Na głębsze wody wyruszył dopiero po roku — i był to 
osobliwy rejs: w lipcu 1991 ciągnięty przez holownik 
magazyn dotarł do platformy wiertniczej „Petrobaltic”, 
należącej do noszącego tę samą nazwę przedsiębior
stwa, poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemne
go pod dnem Bałtyku. Z platformy, prowadzącej wier
cenia 70 mil morskich od Rozewia, odebrał pierwszą 
wydobytą ropę, którą następnie dostarczył do Portu 
Północnego w Gdańsku.

Kiedy sytuacja na rynku przewozów siarki popra
wiła się, armator przywrócił magazynowi standardy, 
wymagane w pełnomorskiej żegludze. Po uzupełnieniu 
wyposażenia i uzyskaniu stosownych certyfikatów sta
tek zarejestrowano jako „Tarnobrzeg II” i od 3 marca 
1994 eksploatowano na trasie Gdańsk — Runcorn — 
Rouen — Rotterdam. Woził to, do czego został stworzo
ny: płynną siarkę. Jego aktywność nie trwała jednak 
długo. 20 maja 1996 „Tarnobrzeg II” został raz jeszcze 
unieruchomiony (w porcie w Gdyni) i po bezskutecz
nych próbach znalezienia dlań zatrudnienia przezna
czony na złom. Pocięto go w stoczni w Lizbonie, do któ
rej wyruszył 5 grudnia 1996 r. Rozbiórkę rozpoczęto w 
kwietniu 1997.
Długość m/t „Tarnobrzeg” wynosiła 146,2 m, szerokość 
16,04, zanurzenie 7,60. Ładowność: 9.814 ton. Dwa sil
niki Ruston Paxman — English Electric o łącznej mocy 
4.670 KM rozpędzały go do prędkości 14 węzłów. Zało
gę tworzyło 21 osób.

Siarkopol
Budowa drugiego siarkowca z Lodóse trwała nie

wiele ponad rok: stępkę położono 5 marca 1973, wodo
wanie nastąpiło 7 grudnia (matką chrzestną została 
Lidia Olszewska), przekazanie do eksploatacji 10 
kwietnia 1974. Podobnie jak poprzednik, „Siarkopol” 
obsługiwał kontrakt, obejmujący przewóz płynnej siar
ki z Gdańska do państw Europy Zachodniej. Jego 119. 
rejs, odbyty w lipcu 1979, miał uroczysty charakter: 
dowodzony wtedy przez kpt. ż. w. Włodzimierza Taran- 
kę statek wiózł pod pokładem milionową tonę siarki w 
swej historii; fracht ten wyładował w Rotterdamie. Tro
chę ponad rok później (we wrześniu 1980 r.) stał się 
uczestnikiem wypadku: zmierzając z Runcorn do

Siarkopol

Gdańska zderzył się w pobliżu wyspy Sky z noszącym 
banderę Wielkiej Brytanii statkiem rybackim „Valiant”. 
Kolizja miała opłakane skutki - „Brytyjczyk” zatonął.

Na początku ostatniej dekady XX wieku „Siarkopol” 
również zaznał przymusowej bezczynności. Brak towa
rów do przewożenia spowodował jego postój w porcie w 
Gdyni, trwający od maja 1992 do marca 1993. Przysto
sowany następnie do transportu ropy naftowej, miał 
przez kilka miesięcy zatrudnienie, jednak gdy zlecenie 
wygasło, na prawie dwa lata wrócił do cumowania przy 
kei. Wskrzeszenie nastąpiło w październiku 1996, kie
dy „Siarkopol” zaczął pływać z płynną siarką do Maro
ka; zajęcie to trwało jednak tylko do lipca 1997. Wobec 
braku perspektyw armator zdecydował się sprzedać sta
tek — i tak 18 grudnia 1997 r. jego właścicielem stała się 
firma morska ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Przejęty w Gdyni siarkowiec otrzymał nazwę „Madele- 
ine” i przywdział banderę środkowoamerykańskiego 
państewka Belize. Po roku, jako „Richa”, przeszedł pod 
barwy Indii, by za 5 kolejnych lat wylądować na plaży 
Gadani w Pakistanie w ściśle określonym celu: prze
kształcenia we wsad do pieca hutniczego.

„Siarkopol” miał 146,11 m długości, 16,04 szeroko
ści, 7,62 zanurzenia. Identyczny konstrukcyjnie z „Tar
nobrzegiem”, mógł przewieźć na raz 9.750 (a po prze
budowie, dokonanej w 1993 r., 9.755) ton. Dwa silniki 
Ruston Paxman Diesel o mocy 4.670 koni mechanicz
nych rozpędzały go do 14 węzłów. Obsługę zapewniało 
21 osób.

Profesor K. Bohdanowicz
Trzeci zbiornikowiec specjalnego przeznaczenia 

wszedł do eksploatacji pod koniec 1974 r. Budowa trwa
ła od 11 grudnia 1973 r. (położenie stępki) do 17 grud
nia 1974 (przekazanie armatorowi). „Po drodze” prze
szedł dwie uroczystości: 1 września 1974 odbyło się 
wodowanie, 29 listopada natomiast nadanie imienia — 
obowiązki matki chrzestnej sprawowała krakowska 
lekarka Helena Slizowska.
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Profesor K. Bohdanowicz

Jak wszystkie polskie siarkowce, „Profesor K 
Bohdanowicz” (upamiętniający wybitnego geologa Ka
rola Bohdanowicza, twórcę polskiej geologii gospodar
czej oraz autora podstaw geologicznego poznania Azji 
Centralnej i obszarów nadkaspijskich i kaukaskich, 
absolwenta i profesora Instytutu Górniczego w Peters
burgu, profesora Instytutu Inżynierów Komunikacji w 
Petersburgu i Akademii Górniczej w Krakowie, człon
ka Polskiej Akademii Umiejętności, Akademii Nauk 
Technicznych i Tbwarzystwa Naukowego Warszawskie
go, prezesa Związku Inżynierów Górniczych w Rosji, 
prezesa Polskiego Towarzystwa Geologicznego, preze
sa Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wicepreze
sa Societe Geologiąue de France, honorowego członka 
Holenderskiego Tbwarzystwa Geograficznego, dyrekto
ra rosyjskiego Komitetu Geologicznego i polskiego Pań
stwowego Instytutu Geologicznego) pływał do wyposa
żonych w terminale odbiorcze portów Wielkiej Biyta- 
nii, Francji, Holandii, Szwecji oraz Tunezji.

Dziewiczą podróż odbył do najczęstszego miejsca 
przeznaczenia płynnego ładunku, czyli do Runcorn w 
Anglii. Dowodził nim wtedy kpt. ż. w. Władysław Gó
recki. Podobnie jak „Siarkopol”, statek miał smutny 
rozdział historii: 9 maja 1975 r. zderzył się na Morzu 
Północnym w fregatą Marynarki Wojennej RFN (Bun- 
desmarine) o nazwie .Augsburg”. Niemiecki okręt, ude
rzony dziobnicą doznał poważnych uszkodzeń. Innym 
nieciekawym wydarzeniem był pożar, który wybuchł na 
siarkowcu podczas remontu w 1985 r., wykonywanego 
w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Ogień uszkodził wte
dy jeden ze zbiorników ładunkowych.

22 marca 2000 „Profesor K Bohdanowicz” został 
przekazany do innej spółki zależnej PŻM, SMS Lib. Za
rejestrowano go wtedy (ze względów finansowych: chęci 
ponoszenia niższych opłat z tytułu rejestracji i eksploata
cji) pod banderą panamskąjako „Profesor Bohdanowicz”. 
Transfer ten oznaczał też zmianę portu macierzystego: 
napis Szczecin na rufie zamieniono na Panama.

L

Jako pierwszy z flotylli szwedzkich siarkowców „Pro
fesor K. Bohdanowicz” pływał po odległych wodach: w 
1999 r. skierowano go do obsługi przewozów płynnej 
siarki i kwasu siarkowego z Wenezueli do Stanów 
Zjednoczonych. Kariera ta nie miała jednak długo 
trwać: wkrótce po przeniesieniu do SMS Lib. statek 
został przeznaczony do złomowania i przeprowadzo
ny na redę Mumbaju w Indiach. Rozbiórka rozpoczę
ła się 29 maja 2000 r.
Długość m/t „Profesor K. Bohdanowicz” wynosiła 
146,19 m, szerokość 16,02, zanurzenie 7,6. Ładow
ność: 9.694 tony. Napęd zapewniały dwa silniki MWM 
o mocy 5.400 koni mechanicznych. Prędkość maksy
malna: 14,2 węzła.

Zagłębie Siarkowe
Ostatni statek z serii, wyróżniającej się żółtymi ka

dłubami, rozpoczęto budować w szwedzkim zakładzie 
przemysłu okrętowego 10 października 1975 r. Dziobową 
część kadłuba zwodowano 18 marca 1976, natomiast 
rufową — 5 kwietnia. Uroczyste nadanie nazwy odbyło 
się po złączeniu obydwu, 14 sierpnia 1976 (matką 
chrzestną została lekarka z Gdańska, żona szefa tam
tejszego zakładu Siarkopolu, Wanda Januszewska). Pod
niesienie polskiej bandery nastąpiło 17 sierpnia.

Inaugurujący eksploatację „Zagłębia Siarkowego” 
rejs wiódł z Gdańska do Runcorn; statek wyszedł z por
tu 21 sierpnia pod komendą kpt. ż. w. Zbigniewa Pon- 
tusa. Podobnie jak „Profesor K Bohdanowicz”, zbiorni
kowiec został doświadczony pożarem — ogień wybuchł 
w styczniu 1980, uszkadzając maszynownię. W grud
niu tegoż roku obchodzono jubileusz 100. rejsu (do Run- 
com, zresztą). Honor dowodzenia podczas tej podróży 
przypadł w udziale kpt. ż. w. Stefanowi Krelh.

W styczniu 1998 r., w trakcie rejsu do Wielkiej Bry
tanii, doszło do poprzecznego pęknięcia pokładu główne
go „Zagłębia Siarkowego”. Po odprowadzeniu do stoczni 
w Hull uszkodzenie prowizorycznie usunięto, dzięki cze
mu statek mógł powrócić do Polski - armator nie podjął 
jednak ryzyka dalszego eksploatowania niebezpiecznej 
jednostki i zarządził odstawienie jej do rezerwy. Zacumo
wany w listopadzie 1999 r. przy nabrzeżu Dal moru w 
porcie w Gdyni siarkowiec stał bezczynnie ponad 2 lata. 
25 lutego 2000 zużyty i uznany za nienadający się do 
służby statek wyszedł w ostatnią podróż. Wiodła do 
Mumbaju w Indiach, gdzie na złomowanie oczekiwał już 
bliźniaczy „Profesor Bohdanowicz”.
M/t „Zagłębie Siarkowe” miał 146,09 m długości, 16,04 
szerokości, 7,6 zanurzenia. Jego ładowność wynosiła 
9,783 tony. Dwa silniki główne MWM o mocy 5.400 
koni mechanicznych nadawały mu prędkość 14 węzłów.
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Penelope
Pierwszy po wielu latach nowy pod polską banderą 

siarkowiec powstał w Stoczni Szczecińskiej (już nie no
szącej imienia Adolfa Warskiego...). W przypadku tej 
jednostki trzeba mówić o innych, niż wcześniej, datach 
granicznych poszczególnych faz budowy, co wynikało ze 
zmienionych technologii. Prefabrykację elementów ka
dłuba typowego masowca rozpoczęto otóż 2 stycznia 
1995, stępkę położono 5 maja, wodowanie odbyło się 1 
lipca. Statek, ochrzczony „Penelope”, przeznaczony był do 
wyczarterowania japońskiej firmie Fuji Marinę — z tego 
powodu matką chrzestną została Japonka Yoko Fujiki.

Penelope

31 sierpnia 1995 „Penelope” opuścił - z otwartymi 
zbiornikami - stocznię w Szczecinie i podążył do Gdań
skiej Stoczni Remontowej, gdzie miał być przekształco
ny z masowca w chemikaliowiec. Przebudowę zakoń
czono 20 lutego 1996. Dwa dni później odbyła się uro
czystość podniesienia bandery Wysp Bahama (jako 
właściciel widniała w rejestrach spółka Ina Shopping 
Ltd., portem macierzystym siarkowca stało się Na- 
ssau), po zakończeniu której statek wyruszył w rejs do 
Brake, gdzie po raz pierwszy wziął pod pokład siarkę, 
przeznaczoną dla odbiorcy w Antwerpii. 17 kwietnia 
1996 „Penelope” wyruszył z takim samym ładunkiem 
z Brake do Morehead City w Stanach Zjednoczonych.

Od 25 czerwca 1996 zbiornikowiec wykonywał 
rejsy pomiędzy Dżakartą w Indonezji a Nagojąw Ja
ponii (zawijał też niekiedy do portów Korei Południo
wej), pozostając w czarterze Fuji Marinę. Po 8 latach, 
gdy kontrakt wygasł, eksploatowany był na Unii Co- 
atzacoalcos w Meksyku — Tampa na Florydzie w 
USA. Służbę tę pełnił do 2011 r., kiedy z uwagi na 
stopień zużycia przeznaczono go na złom. Dzieła 
zniszczenia dokonano w Indiach, w Mumbaju; statek 
przybył tam 6 maja 2011.

„Penelope” miała 149,44 m długości, 23,16 szero
kości i 8,5 zanurzenia. Cztery zbiorniki pod jednym 
pokładem mogło wypełnić 15.329, a po przeróbce, wy
konanej w 1997 r., 15.340 ton płynnej siarki. Statek 
napędzał wysokoprężny silnik wyprodukowany w Za
kładach im. Cegielskiego w Poznaniu na licencji duń
skiej firmy Burmeister & Wain o mocy 7.720 koni me
chanicznych. Maksymalna prędkość: 14 węzłów. W 
skład załogi wchodziło 14 osób.

Kaliope
Powstająca podobnie jak „Penelope” jednostka 

miała zbliżony rodowód: też miała być masowcem, też 
budowano ją z myślą o spełnieniu oczekiwań zagra
nicznego kontrahenta (w tym przypadku: norweskie
go). Firma żeglugowa Jebsens Ship Management za
mierzała bowiem wyczarterować od spółki zależnej 
Polskiej Żeglugi Morskiej Drawa Shipping Ltd. ma
sowiec — w tym celu PŻM zamówiła w Stoczni Szcze
cińskiej statek (taki sam jak „Penelope”, tyle że wcze
śniejszy: kolejność w „paradzie statków” ustawiamy 
zgodnie z datami rozpoczęcia służby siarkowców). 
Prefabrykację elementów podjęto 28 kwietnia 1994, 
stępkę położono 19 września, wodowanie miało miej
sce 26 listopada — satysfakcjonującą przyszłego użyt
kownika nazwę „Fjordness” nadała statkowi pracow
nica PZM Krystyna Tomczyk-Mrzygłód. Po zakończe
niu budowy masowiec został zarejestrowany w Nor
wegii (z portem macierzystym Bergen); właściciel, 
Drawa Shipping Ltd., udostępniała go kontrahentowi 
na zasadzie bare-boat, czyli sam statek, bez załogi. 9 
lutego 1995 „Fjordness” przejęli więc Norwegowie - na 
ich życzenie urządzono powtórny chrzest, tym razem 
nadawała mu imię i życzyła szczęśliwych rejsów Re
nata Kurcina. W inaugurującym eksploatację rejsie 
masowcem dowodził kpt. Leif Pedersen.
M/s „Fjordness” pozostawał w czarterze do 1997. Po
szukująca możliwości szybkiego nabycia siarkowca, 
niezbędnego do zreahzowania obiecujących umów 
przewozowych, PŻM podjęła decyzję — wobec fiaska 
planów kupna odpowiedniego frachtowca w Indonezji 
— o skierowaniu właśnie tej jednostki do przebudowy. 
Prace zlecono Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, która 
wywiązała się z umowy, podpisanej 10 lipca 1997 r., 
już 12 grudnia tegoż roku. Jeszcze w trakcie prze
kształcania masowca w siarkowiec „Fjordness” zare
jestrowano na Wyspach Bahama pod nazwą „Kalio
pe” (port macierzysty: Nassau).

Poprowadzony w pierwszy w nowym charakterze 
rejs pod komendą kpt. ż. w. Stanisława Kraski siarko
wiec zdążył przejść do historii: w lipcu 1999 r. po raz
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pierwszy w dziejach polskiego przemysłu siarkowego 
zawiózł krajowe „żółte złoto” do Stanów Zjednoczonych. 
W ostatniej fazie istnienia pływał po wodach ameiykań- 
skich (najczęściej na trasie Coatacoalcos - Tampa), aż w 
2014 r. skierowany został do złomowania i 27 stycznia 
wyprowadzono go na brzeg w stoczni Aliaga w Tiircji.

Zanim zaczął obsługiwać swój ostatni amerykań
ski kontrakt, czyli przed styczniem 2011 r., z braku zle
ceń stał przy nabrzeżu Albańskim nieczynnej stoczni w 
Gdyni przez aż 398 dni.

„Kaliope” miała 149,42 m długości, 22,99 szeroko
ści, 8,50 zanurzenia. Dopóki służyła jako masowiec, 
miała na pokładzie 2 dźwigi 25-tonowe; potem je zde
montowano i wyposażono statek w 8 pomp o przepu
stowości 110 ton na minutę. Cztery zbiorniki mogły 
zmieścić 15.340 ton siarki (wcześniej ładowność ma
sowca wynosiła 16.880 ton). Dzięki silnikowi produkcji 
Zakładów Cegielskiego na licencji Burmeister & Wain 
o mocy 7.760 koni mechanicznych siarkowiec rozwijał 
prędkość 15 węzłów. Załogę stanowiło 18 marynarzy.

Mitrope
Z budową m/t „Mitrope” nie było takich „korowo

dów”, jak z jej dwoma poprzednikami: od początku pra
cownicy Stoczni Szczecińskiej mieli świadomość, że ce
lem ich pracy jest stworzenie chemikaliowca do prze
wozu płynnej siarki względnie kwasu siarkowego. Tak
że i on przeszedł do historii: oddano go do użytku jako 
600. jednostkę w historii zakładu produkcji okrętów w 
nadodrzańskim mieście. W 2000 r. zbiornikowiec ten 
otrzymał zaszczytny tytuł „Statek Roku”.

Stępkę pod kadłub zbiornikowca położono 2 wrze
śnia 1998 r., wodowanie odbyło się 31 października 
(otrzymał imię od pracownicy PŻM Wiesławy Oleby), 
do eksploatacji w zarządzie spółki zależnej PŻM Mitro
pe Nvigation Ltd. wszedł 2 marca 1999. Tego dnia z 
flagsztoków opuszczono polską banderę, powiewającą 
podczas prób morskich (w ich trakcie był formalnie 
własnością stoczni), i wciągnięto na nie maltańską jako 
że statek zarejestrowano właśnie na tej śródziemno
morskiej wyspie (z portem macierzystym: Valletta).

Po raz pierwszy zawinął do portu w Gdańsku 3 
marca 1999 r. — załadowaną w tamtejszym terminalu 
siarkę zawiózł do Helsingborga, dokąd popłynął pod 
komendą kpt. ż. w. Józefa Kasicy. 9 marca 1999 roz
począł służbę w czarterze niemieckiej firmy, sprzedają
cej siarkę, ekspediowaną z Brake, do Tunezji. Od 2009 
realizował zlecenia w relacjach wokółeuropejskłch 
(woził frachty z Brake, Hawru, Rotterdamu, Runcom i 
Porvo do Gaves, Helsingborga, Jorf Lastar), by po wy
cofaniu z eksploatacji m/t „Kaliope” przejść na szlak 

amerykański: Coatzacoalcos — Tampa lub Coatzacoal- 
cos — Morehead City.
„Mitrope” ma 149,39 m długości, 23,01 szerokości, 
8,55 zanurzenia. Jej cztery zbiorniki ładunkowe, 
umieszczone pod jednym pokładem, mieszczą 16.866 
ton płynnego surowca (bądź produktu). Silnik napę
dowy pochodzi z Zakładów im. Cegielskiego w Pozna
niu (zbudowano go we współpracy z duńskim produ
centem statków i silników Burmeister & Wain); jego 
6.400 koni mechanicznych rozpędza kadłub do pręd
kości 13,7 węzła. Załogę tworzy 18 osób.

Aurora
Największy spośród zbiornikowców, bądź przewo

żących polską siarkę, bądź będących w eksploatacji 
polskiej kompanii żeglugowej, od powstania jest wła
snością Potash Corporation of Saskatchewan, zarzą
dzaną przez zarejestrowaną na Barbadosie spółkę za
leżną tego koncernu PCS Barbados Shipping Ltd.

Powstał w portugalskiej stoczni Estaleiros Navais 
de Viana do Castelo. Stępkę położono 4 listopada 1998 
r., wodowanie - podczas którego największy podówczas 
na świecie tankowiec do przewozu płynnej siarki otrzy
mał nazwę,Aurora” - miało miejsce 27 września 1999, 
przekazanie armatorowi do eksploatacji 28 lutego 2000. 
Zarejestrowany przez operatora, PCS Phosphate, na 
Wyspach Marshalla (port macierzysty Majuro) statek 
wydzierżawiła od razu — na znanej zasadzie bare-boat 
— Polska Żegluga Morska i obsadziła swoją załogą.

W dziewiczym rejsie prowadził,Aurorę” kpt. ż. w. 
Włodzimierz Sepełowski — trasa rozpoczętej 7 marca 
2000 r. podróży wiodła z Brake do Morehead City. Po
tem zbiornikowiec przewoził siarkę z portów Wenezu
eli, Kolumbii oraz Meksyku do Stanów Zjednoczonych. 
W dotychczasowej historii miał tylko jedną nietypową 
przygodę: 5 czerwca 2009 r., kiedy na skutek awarii 
silnika — i w konsekwencji utraty zdolności manewro
wania - dryfował w swym amerykańskim porcie doce
lowym, Morehead City uderzył w tamtejszy most kole
jowy. Do większych zniszczeń nie doszło dzięki temu, 
że bezwładnego „niszczyciela” wzięły na hol dwa porto
we holowniki i doprowadziły szczęśliwie do nabrzeża. 
Aurora ma 170 m długości, 28 szerokości, 9,52 zanu
rzenia. Pod pokładem skrywa trzy zbiorniki na 
płynną siarkę i trzy na kwas siarkowy; ogółem może 
przewozić 24.668 ton na raz. Napędza go silnik pro
dukcji japońskiej Kawasaki (zbudowany we współ
pracy z duńską firmą Burmeister & Wain) o mocy 
10.686 koni mechanicznych. Jego prędkość wynosi 
15 węzłów. Załogę tworzy 18 osób, miejsc kabinowych 
na statku jest jednak aż 28.
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ALEKSANDRA JANAS Polskie piękne Madonny

SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ 
Z MARIAMPOLA WE WROCŁAWIU NA PIASKU
W 1149 roku, za sprawą palatyna wrocławskiego 

Piotra Wlasta, na Wyspie Piaskowej (obecnie Wrocław) 
pojawili się kanonicy regularni św. Augustyna (augu- 
stianie), sprowadzeni z północnej Francji na górę Ślężę. 
Wtedy to rozpoczęto budowę klasztoru i kościoła NMP 
w kształcie bazyliki romańskiej z dwoma wieżami i 
transeptem. W połowie XIII wieku dobudowano cegla
ne prezbiterium, ale i tak kościół był za mały. W latach 
1334-1390 wzniesiono nowy kościół, największy spo
śród wrocławskich średniowiecznych świątyń, który 
jeszcze w trakcie budowy w 1369 roku został poświęco
ny przez biskupa Przecława z Pogorzeli. W latach 90- 
tych XIV wieku dobudowano dwie północne kaplice: św. 
Iwona, (nazwaną później Świętej Rodziny), oraz Trójcy 
Świętej, która później zmieniła swoją nazwę na św. 
Andrzeja, a jeszcze później św. Krzyża. Dwie następne 
kaplice wybudowano w XV wieku: św. Jana Nepomu
cena i św. Antoniego.

W XVII wieku zmienił się wystrój kościoła i świą
tynię wyposażono w nowe, bogate elementy barokowe, 
(z tych czasów pochodzi zachowana do dziś kaplica św. 
Sebastiana), które niestety, wskutek pożaru w 1730 
roku zostały kompletnie zniszczone, łącznie z wieżą. 
Wtórne, również barokowe wyposażenie spłonęło w 
1945 roku. W latach 1946 -1949 przywrócono kościoło
wi dach i część sklepień, zaś w latach 1958-1964, na 
koszt archidiecezji, odbudowano świątynię, przywraca
jąc jej średniowieczny wygląd; w północnej absydzie 
został jedynie barokowy ołtarz. Zrekonstruowano tak
że częściowo kamienne lektorium, a nowe witraże są 
dziełem Teresy Reklewskiej.

Od bardzo dawna kościół NMP na Piasku był miej
scem pielgrzymkowym; szczególnymi łaskami słynął 
Krucyfiks, ofiarowany przez królewicza Konstantego 
Sobieskiego, który jego ojciec, król Jan III otrzymał od 
papieża Innocentego po wiktorii wiedeńskiej. Składa
no tu dziękczynne wota, cenne elementy wyposażenia, 
oraz ustanawiano tzw. „fundacje”. Szczególnie czczony 
był również cudowny obraz Matki Bożej Częstochow
skiej oraz Matka Boża Bolesna, bardzo cenny wizeru
nek datowany na początek XV wieku, który szczęśliwy
mi kolejami losu się zachował i obecnie znajduje się w

Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Pozostałe ele
menty wystroju zostały bezpowrotnie zniszczone bądź 
zagrabione podczas ofensywy radzieckiej w 1945 roku.

W 1956 roku, w obecności Prymasa i całego episko
patu uroczyście intronizowano do tej świątyni cudow
ny obraz Matki Bożej Hetmańskiej, zwanej też Zwy
cięską z Mariampola, gdzie na południowo wschodnich 
kresach Rzeczpospolitej, przez trzy wieki odbierał cześć. 
Hetman wielki koronny Stanisław Jabłonowski odzie
dziczył go po swoim przodku, a potem woził ze sobą ten 
obraz na wszystkie pola bitewne, mając go także pod
czas odsieczy wiedeńskiej. Ten pobożny rycerz z 
wdzięczności za uratowanie życia przez Jezusa i Ma
ryję założył na Podolu miasto Mariampol, gdzie wybu
dował zamek, w którego kaplicy umieścił cudowny ob
raz. Po śmierci hetmana, jego syn, Kajetan przeniósł 
obraz z Dejejowa do kościoła p.w. Trójcy Przenajświęt
szej w Mariampolu. Udostępniony w świątyni wizeru
nek zyskał rozgłos dzięki łaskom, jakie otrzymywali 
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modlący się przed nim. W 1737 r. specjalnie powołana 
komisja kościelna zaliczyła obraz do cudownych wize
runków maryjnych, o czym świadczyły także liczne 
wota i kosztowności złożone w ofierze.

Wierni czcili Panią Mariampolską jako Uzdrowie
nie Chorych, Wspomożenie Wiernych, Ucieczkę Grzesz
ników i Pocieszycielkę Strapionych. Miasto, któe wraz 
z hetmańskim obrazem, stało się sławne w okolicy, za
częło przyciągać pątników, a żona Kajetana Jabłonow
skiego, Teresa, ozdobiła cudowny wizerunek piękną 
srebrną suknią i złotymi koronami.

Na początku XX wieku ks. Marcin Bosak, proboszcz 
parafii w Manampolu, rozpoczął budowę kościoła-sank- 
tuarium dla Matki Bożej, której uwieńczeniem miała być 
koronacja Jej wizerunku. Plany te pokrzyżował jednak 
wybuch II wojny światowej oraz tragiczna śmierć ks. 
Bosaka. Po zakończeniu wojny ostatni proboszcz Ma
riampola, ks. Mikołaj Witkowski zabrał do Polski, nie 
bez trudności ze strony władz, Cudowny Wizerunek. 
Trzymał go początkowo w swoim pokoju w klasztorze 
franciszkanów w Głubczycach na Opolszczyźnie, ale kie
dy w 1951 r. został powołany na stanowisko wykładow
cy w Seminarium Duchownym we Wrocławiu, przeka
zał obraz wrocławskim Siostrom Nazaretankom.

2 września 1965 r. nastąpiła uroczysta introniza
cja Cudownego Obrazu w nowo odbudowanym koście
le Najświętszej Maryi Panny na Piasku. Intronizacji, 
w obecności Prymasa Polski kardynała Stefana Wy
szyńskiego, dokonał metropolita wrocławski kardynał 
Bolesław Kominek, powierzając Matce Bożej całą archi

Kościół Najświętszej Mani Panny na Piasku we Wrocławiu

diecezję wrocławską. Obraz w procesji niósł arcybiskup 
Karol Wojtyła. Po nabożeństwie został on przeniesiony 
do nawy bocznej i umieszczony tam na stałe. 10 wrze
śnia 1989 r. odbyła się koronacja Matki Bożej Zwycię
skiej papieskimi diademami. Głównymi celebransami 
byli kardynałowie: Józef Glemp, Franciszek Macharski 
i Henryk Gulbinowicz. Mariampol na Litwie otrzymał 
w 2001 roku kopię wizerunku, który umieszczony zo
stał w cerkwi, służąc tym samym wiernym grekokato- 
lickiego jak i prawosławnego wyznania. Matka Boża 
Mariampola jest patronką zwycięstw nie tylko rycerzy 
i hetmanów, ale także naszych codziennych zwycięstw. 
Przyciąga przede wszystkim Kresowian. W drugą nie
dzielę września odbywa się doroczna uroczystość odpu
stowa. Wtedy do Wrocławia przybywają żyjący jeszcze 
Mariampolanie, ich dzieci i wnuki.

Obraz ten namalowany na płótnie o rozmiarach 
78 x 109 cm przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Je
zus na lewej ręce. Twarz Maryi jest niezwykle piękna, 
owalna, o regularnych rysach i spojrzeniu skierowanym 
w dół. Mały Jezus tuli główkę, wspartą na swoich rącz
kach, do ramienia Matki, a wzrok kieruje na patrzących 
na obraz. Oboje mają poważny wyraz twarzy, przejęty - 
smutny, jakby obraz świata, na który patrzą ich zasmu
cał. W oryginale Matka Boża, ma ciemnoróżową suk
nię i zarzucony zielony płaszcz, a głowę Jej okrywa za- 
wój. Dzieciątko jest owinięte w różowo-złocistą chustę. 
Od XVIII wieku cały obraz przykryty jest srebrną su
kienką z trybowanej blachy, miejscami złoconej i to za
równo szaty Maryi i Jezusa, jak i tło, wzbogacone ar

chitektonicznymi elemen
tami i dwoma aniołkami, 
na wysokości korony.

Pochodzenie wizerun
ku nie jest w pełni ustalo
ne. Herman Hoffmann, 
historyk śląski, upatruje 
w nim wzór bizantyjski; 
Andrzej Jochelson przypi
suje autorstwo malarzowi 
włoskiemu J.A. Bazziemu 
(1549+). Jeszcze inni 
twierdzą że obraz może 
pochodzić z początku XVI 
w. z kręgu malarstwa Ra
faela Santi, i do tej suge
stii się przychylam, bo 
rzeczywiście bardzo przy
pomina słynne Rafaelow- 
skie Madonny.

12



f 3® .
ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

JAK TO Z DZIKOWEM BYŁO?
część II

Dla wykonania takiego, najbardziej sensownego 
programu ratowania zamku, trzeba było jednak naj
pierw wykopać... gigantyczną „dziurę” wewnątrz 
obiektu, by w ten sposób zbudować sklepienia nad 
nowymi piwnicami. Tym samym konieczne było wy
prowadzenie z zamku szkoły, bo taki zakres prac w 
jej obecności byłby niemożliwy do realizacji. Dość nie
oczekiwanie zatem podstawowy postulat dla utwo
rzenia muzeum w murach zamkowych zamknął po
nad 70-letni rozdział w historii Dzikowa...

Rewaloiyzacja zamku to efekt wielu lat moich nie
ustannych o to starań i zabiegów, ale też i wielokrotnie 
zaobserwowanych uśmiechów losu. Kiedy zapoznałem 
prezydenta Tarnobrzega J.Dziubmskiego z konieczno- 
ściami tego etapu prac, ten był najwyraźniej zdziwio
ny, bowiem sądził, że można bez przeszkód prowadzić 
remont z równoległym funkcjonowaniem szkoły tak jak 
to było do tej pory. W każdej innej sytuacji wyprowa

dzenie placówki szkolnej nie byłoby możliwe (no bo i do
kąd?), ale w tym akurat momencie szkoła zawodowa 
popularnie zwana „Kozyrówką” doczekała się nowej, 
pięknej siedziby przy ul. Kopernika. Dzikowskiego 
"Rolnika" można było w tej sytuacji przeprowadzić z 
zamku do jej dotychczasowego lokum, mieszczącego się 
zresztą w najbliższym sąsiedztwie zespołu zamkowe
go. Mimo oporów ze strony 70-letniego użytkownika 
zamku, ostatecznie w lipcu 2007 roku prace ruszyły z 
przysłowiowego kopyta. Nieco wcześniej, bo w maju 
tegoż roku (gdy szkoła jeszcze w zamku funkcjonowa
ła), firma „Skobud” rozpoczęła okopywanie fundamen
tów bocznych skrzydeł budowli, częściowo je podbijając 
i izolując przed wilgocią. Od strony północnej zbudowa
no potężne mury oporowe zabezpieczające zamek przed 
osunięciem. Na murach tych oparto schody prowadzą
ce wachlarzowo na patio (do tej pory przy elewacji pół
nocnej istniały podobne, ale bardzo wąskie i niezbyt 
bezpieczne). Ta ostatnie stanowiące również element 
zabezpieczająco - oporowy, zostało usypane z ziemi wy
dobytej spod korpusu głównego zamku. Zostało ono 
ukształtowane tak by przypominało półkolistą basteję 
będącą swoistym dopełnieniem ryzalitu północnego, a 
powiązane ze wspomnianymi murami oporowymi i 
schodami znajdującymi się na nich stworzyło razem 
ważny kompozycyjnie fragment pałacowej elewacji 
ogrodowej zamku. W dalszych tygodniach prac schody 
otrzymały spoczniki z płyt granitowych. Musiałem do
konać w tej mierze pewnej korekty, nakazując wyko
nawcom złagodzenie ich bardzo ostrych, niebezpiecz
nych krawędzi na ćwierćwałki. Kostką granitową wy
brukowano górne dziedzińczyki przy schodach oraz 
powierzchnię patio, natomiast ściany murów oporo
wych zyskały okładzinę z żółtego piaskowca. Jeszcze na 
etapie projektowania zastanawialiśmy się, jak ma wy
glądać balustrada, która miałaby powstać przy scho
dach i wzdłuż krawędzi patio. Wspomniane pierwotne 
schody nie miały co prawda żadnego zabezpieczenia, 
ale należało brać pod uwagę to, że pełniąc rolę Mu
zeum, zamek i jego otoczenie muszą być bezpieczne dla 
zwiedzających. Nie chcialem robić banału, np. jakichś 
tralek z poręczą. Początkowo myślałem o powtórzeniu 



kształtu balustrady z zachowanego balkonu z moty
wem neogotyckich maswerków, ale nie leżało to w sty
listyce baroku wazowskiego. Projektant Zbigniew Ja- 
sak zaproponował więc replikę barokowej balustrady 
jaka okala kościół św. Stanisława na krakowskiej Skał
ce. Przystałem na tę propozycję, bo chociaż wspomnia
na balustrada pochodzi z połowy XVIII wieku, ma for
my proste i dosyć surowe takie, jak wczesny barok.

Przypominam sobie pewną zabawną historię zwią
zaną z tą naszą balustradą. Otóż zgodnie z dzisiejszy
mi procedurami, ogłoszono przetarg na jej wykonanie, 
który wygrała pewna firma kamieniarska z Bielska - 
Białej. Sądząc, z prostych kształtów projektowanej osło
ny, właściciel tejże firmy zdecydował się na jej wykona
nie sądząc, że nie będzie z tym żadnego problemu. 
Dawno temu każdy detal kamieniarze wykonywali 
sami własnymi rękoma przy pomocy dłuta i pobijaka. 
Dzisiaj większość wykonują maszyny za sprawą odpo
wiednio zaprogramowanego komputera. Nasz wyko
nawca myślał zapewne, że tak właśnie będzie i w tym 
przypadku, ale okazało się, że owalne, nachodzące na 
siebie opaski są nie do przełknięcia dla nowoczesnego 
urządzenia. Kiedy mnie spotkał, z nieukiywanąwście-

Prace przy fundamentach

kłością w głosie zapytał: Panie, kto panu to projekto
wał? Odpowiedziałem: Będzie go ciężko wskazać, bo 
facet zmarł jakieś 300 lat temu...

Opisywane prace trwały ponad rok. Gdy nastały 
jesienno - zimowe chłody roboty przeniosły się do piw
nic, gdzie wykańczano sklepienia, montowano nowe 
instalacje, budowano nową wewnętrzną klatkę scho
dową a w piwnicach z XV-XVII wieku czyszczono i 
konserwowano oryginalne wątki ceglane. Podczas 
tych wszystkich robót byłem codziennie na placu bu
dowy po kilka godzin, reprezentując nie tylko inwe
stora i przyszłego użytkownika, ale też po części kon
serwatora i projektanta. Ci dwaj ostatni byli bowiem 
daleko - dosłownie i w przenośni - lecz moja wiedza i 
doświadczenie sprawiały, że mogłem także, niejako w 
ich imieniu, sprawować nadzór nad prowadzonymi 
pracami. Było to niezbędne, bo ani budowlańcy ani 
inspektorzy nadzoru, choć fachowcy w swoich profe
sjach, nie mieli ani wiedzy ani niezbędnego doświad
czenia i wyczucia jeśli chodzi o obiekty zabytkowe. W 
wielu też przypadkach musiałem interweniować wi
dząc, że rysunki projektowe nie uwzględniały czasem 
drobnych, a ważnych przecież dla całości detali.

Niezależnie od spraw budowlanych zajmowałem 
się kwestią wyposażenia i przyszłej ekspozycji w re
montowanych pomieszczeniach podziemnej kondy
gnacji zamku. Wedle mojego zamysłu miała się ona 
składać z trzech części: zabytków archeologicznych z 
terenu Tarnobrzega, makiet ilustrujących przekształ
cania się na przestrzeni wieków rezydencji Tarnow
skich w Dzikowie od XV wiecznego dworu wieżowego 
do zamku w obecnym kształcie oraz zbrojowni. Na 
wystawę archeologiczną przeznaczyłem XVII - 
wieczną piwnicę Węgierską położoną w sąsiedztwie 
ciągu nowych piwnic zbudowanych teraz pod korpu
sem głównym. Zabytki rozlokowane w kilku prostych, 
podświetlonych gablotach planowałem ułożyć chrono
logicznie. Najpierw obiekty z epoki paleolitu i neolitu, 
potem epoki brązu i żelaza, wreszcie średniowiecza i 
okresu nowożytnego. Większość pokazanych obiektów 
pochodzi z naszych zbiorów. Są też i uzupełnienia w 
postaci depozytów z muzeów krakowskich i rzeszow
skich, ale to tylko kilkanaście obiektów. Ciekawym 
elementem tej wystawy jest wyposażenie tzw. grobu 
wojownika konnego, datowanego na I lub początek II 
w.ne. Na grób ten natrafiliśmy robiąc wykopy pod 
zamkiem dla zbudowania nowych piwnic (w rejonie 
nowej klatki schodowej i toalety dla niepełnospraw
nych). Gabloty, jakie kupiliśmy do tej ekspozycji za
oferowała nam firma z Siemianowic Śląskich (w ra-
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mach obowiązujących procedur przetargowych). Po
nieważ istotną częścią ekspozycji zabytków nowożyt
nych była ceramika miechocińska (w większości przy
padków zachowana jedynie fragmentarycznie), pole
ciłem wykonanie rysunków kilku mis i talerzy i ich 
zdobień na płytkach porcelanowych, dzięki czemu 
zwiedzający mogą przekonać się jak pięknie wygląda
ły naczynia na których jadali nasi przodkowie w XVII 
i XVIII wieku.

W trzech piwnicach gotyckich z XV wieku miałem 
zamiar pokazać historię zamku na makietach. Przetarg 
na ich wykonanie wygrała firma architektoniczna z 
Poznania, specjalizująca się w tego rodzaju przedsię
wzięciach. Jej właściciel był kilka razy w Dzikowie, 
dzięki czemu mogłem mu dokładnie wytłumaczyć o co 
mi chodzi i jak sobie to wyobrażam. Mimo to, kiedy zło
żyłem po jakimś czasie wizytę w Poznaniu w pracowni 
modelarskiej okazało się, że konieczne jest wprowadze
nie kilku korekt. Dzięki temu makiety są zbliżone do 
tego, jak je sobie wyobrażałem. Jest co prawda kilka 
detali do wymiany, bo niestety nie wszystkie błędy dało 
się wyeliminować. Na szczęście są to absolutne drobia
zgi, które nie dezawuują całości. Jak wspomniałem - 
makiety zamierzałem ustawić w piwnicach średnio
wiecznych, natomiast w dwóch pozostałych (nowożyt
nych) wymarzyłem sobie urządzenie zbrojowni zamko
wej. Mając we własnych zbiorach zaledwie kilka mili
tariów sądziłem, że w odpowiedniej ilości i wyborze wy
pożyczymy je z wielkich muzeów, które posiadają ich 
„nadmiar”. Liczyłem w tym względzie przede wszyst
kim na Muzeum Narodowe w Krakowie oraz warszaw
skie Muzeum Wojska Polskiego. Dyrekcja krakowskie
go Muzeum nie widziała problemu, ale dość ortodok
syjni przedstawiciele jego służb konserwatorskich po
stawili veto, bowiem pomiar wilgotności powietrza w 
wyremontowanych piwnicach wykazał ok. 65 % wilgo
ci, podczas gdy oni dopuszczali zaledwie 40 % Dla nie
zorientowanych podam, że większa wilgotność niż 65 
% występuje w naszych współczesnych mieszkaniach. 
Osiągnięcie owych 40% to moim zdaniem abstrakcja, 
albo jak ktoś woli - pobożne życzenie. Na pokaz milita
riów nie było więc żadnych szans. O ile „Krakusi” swoją 
odmowę uzasadnili „merytorycznie”, o tyle warszawia
cy - poza wcześniejszymi słownie składanymi obietni
cami - nie zrobili choćby gestu w stronę naszego Mu
zeum. Miałem więc nie lada problem, który „rozwiązał 
się sam”. Po przywiezieniu z Poznania makiet oraz spe
cjalnych stołów na których stoją i szklanych pokryw 
okazało się że świetnie wypełniają wnętrza czterech 
spośród pięciu komór piwnicznych. W środkowej piw

nicy „wejściowej” ustawiłem więc gabloty z elementa
mi wyposażenia wnętrz zamkowych, które znaleźliśmy 
jako destrukty podczas prac w piwnicach. Były to np. 
fragmenty naczyń szklanych, glinianych i porcelano
wych, zastawy stołowej ze srebra i cyny przeważnie z 
XIX wieku, oraz XVIII-wiecznej porcelany japońskiej. 
Znaleziono też fragment łupka, jakim był pokryty dach 
zamku po przebudowie Lanciego. Wszystkie te zabyt
ki były mniejszymi lub większymi fragmentami daw
nych przedmiotów, wszystkie poddaliśmy oczyszczeniu 
oraz konserwacji i skleiliśmy elementy porcelanowe. 
Jedyny obiekt z tej grupy, jaki zachował się w całości 
to srebrny imbryczek z XVIII wieku, któremu brako
wało jedynie drewnianego ucha - uchwytu (które doro
biliśmy). W ten sposób powstała całkiem dobra ekspo
zycja tych ocalonych fragmentów wyposażenia zamku.

We wszystkich piwnicach wprowadziliśmy ogrze
wanie podłogowe. W ich ciągu z XV-XVII w. poleciłem 
ułożyć podłogę z cegieł klinkierowych z tym, że w piw
nicach gotyckich są ułożone w odmiennym wzorze niż 
w komorach nowożytnych. Przeciętny zwiedzający nie 
zwraca na to uwagi, ale chodziło mi o to by poprzez 
zróżnicowanie ułożenia podłóg można było choćby przez 
to rozróżnić czas budowy poszczególnych części zamku.

Jak wspomniałem - ostatecznie w gotyckich piw
nicach stanęły makiety ilustrujące rozwój zamku od 
jego początków w XV wieku do odbudowy po pożarze 
w latach 1928-1929. Uzupełnieniem tej części ekspozy
cji są relikty kamieniarki zamkowej z I połowy XVII 
wieku, w postaci węgara i dwóch nadproży portalo
wych. Dla odmiany - w nowożytnych komorach baste- 
jowych ustawiliśmy makiety zamku wykonane na pod
stawie niezrealizowanych projektów jego przebudowy 
z lat 1834-1912. Są to projekty Lanciego, Przybysław- 
skiego oraz Fellnera & Hełmera. Układając to wszyst
ko nie obyło się oczywiście bez przykrych niespodzia
nek i przygód. Kamienne nadproża portali z XVII wie
ku, które wydobyliśmy z Piwnicy Węgierskiej chciałem 
wyeksponować na właściwej wysokości i takie kon
strukcje kowal wykonał. Kiedy owe mocarne podpory 
stanęły w piwnicy pod kaplicą okazało się, że nikt nie 
jest w stanie dźwignąć kamiennych zabytków i ułożyć 
na podporach. Nadproża ważąok.400 kg każde!, a wą
skie przejścia wiodące do piwnic nie pozwoliły na wpro
wadzenia tam jakichś urządzeń dźwigających. Chcąc 
nie chcąc, musieliśmy skrócić przygotowane podpory i 
dopiero na ich nowej wersji, z najwyższym trudem uda
ło się ustawić te cenne, choć jakże ciężkie zabytki.

Inne przygody mieliśmy z makietami. Przywiezio
ne przez wykonawców stoliki je podpierające były bar
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dzo chybotliwe i przez to niebezpieczne. Po dwóch ty
godniach wymieniliśmy je na bardzo solidne wykona
ne z dobrego, mocnego drewna. Ale i wtedy los nas nie 
rozpieszczał. Kiedy zakładano wielką szklaną nakrywę 
na makietę z projektem austriackim, w ostatnim mo
mencie klejone szyby pękły i pojawiła się na nich kosz
marna rysa. Cóż, złośliwość rzeczy martwych. Można 
sobie wyobrazić, jak drżałem, gdy po dwóch tygodniach 

zakładano nową. Tym razem wszystko poszło zgodnie 
z planem, bez przykrych niespodzianek.

Dzięki tym wszystkim zabiegom, ogromnej pracy, 
robotom z zakresu różnych branż latem 2008 roku mogli
śmy przygotowywać odrestaurowane i urządzone piwni
ce zamkowe do ich uroczystego otwarcia, które nastąpiło 
24 sierpnia. Tym samym zamek w Dzikowie, po wielu 
latach moich starań, zaczął pełnić rolę Muzeum. ,

ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

ACH, CO TO BYŁ ZA ŚLUB...!

5 sierpnia 1897 roku w królewskiej katedrze na 
Wawelu Jan Puzyna, ówczesny biskup diecezjalny 
krakowski, późniejszy kardynał, połączył małżeńskim 
węzłem hrabiankę Zofię Potocką i hrabiego Zdzisława 
Tarnowskiego.

Panna młoda pochodziła z bardzo możnego, przez 
trzy ostatnie stulecia niezwykle wpływowego rodu Po

tockich herbu Pilawa. Z Potockich wywodzili się za
równo hetmani koronni (Mikołaj, Stanisław Rewera, 
Feliks Kazimierz, Andrzej, Józef) jeden z prymasów 
Polski (Teodor), czy luminarze polityki i kultury (Jan, 
bracia Stanisław i Ignacy Kostka), ale wielkie zasługi 
rodu przekreślił i okrył hańbą zdrajca - targowiczanin 
Stanisław Szczęsny. Poczynając od początku XIX wie

Zofia i Zdzisław Tarnowscy wychodzą z Katedry Wawelskiej, 5 sierpnia 1897 roku



ku wielu Pilawitów uczyniło dla Polski bardzo dużo, 
by zmyć występki jednego z głównych autorów i pro
wodyrów jej III rozbioru.

Pan młody to przedstawiciel równie „starożytnego” 
co Potoccy rodu, któiy - w przeciwieństwie do niego - 
wcześnie, bo już za Piastów osiągnął znaczącą pozycję, 
a kiedy zaczął ją tracić, na przysłowiowe „szerokie 
wody'’ historii wypłynęli właśnie Pilawici. Teraz, gdy w 
II połowie XIX wieku Tarnowscy odzyskali wysoką po
zycję w społeczeństwie, młodzi przedstawiciele obydwu 
rodów łączyło się w wawelskiej świątyni... Tak jak bywa 
i dziś, tak i wtedy zapowiedź sakramentalnego „tak” 
niezwykłej pary wywołała zrozumiałe zainteresowanie 
ówczesnej prasy i społeczeństwa, ale do katedry dostali 
się jedynie zaproszeni, niezwykle dostojni goście, w 
większości przedstawiciele arystokracji. Ślub Potockiej 
i Tarnowskiego był traktowany niemal tak jak przed 
wiekami śluby królewskie. Gdy zabrakło polskich wład
ców, niejako „zastępowali” ich przedstawiciele rodów, 
które w przeszłości blisko z nimi współpracowały. Kil
kadziesiąt lat wcześniej głośnym echem odbił się ślub 
pięknej Zofii Zamoyskiej z Janem Dzierżysławem Tar
nowskim, teraz w podobnej sytuacji znalazł się ich syn. 
Po uroczystym nabożeństwie weselny orszak wyruszył 
z Wawelu konnymi powozami w kierunku krakowskie
go dworca kolejowego, gdzie czekał nań specjalny po
ciąg, któiym uczestnicy ceremonii i zaproszeni na we
sele goście udali się do Dzikowa. Wagony pociągu zdo
biły tzw. cyfry (czyli inicjały) i herby państwa młodych.

Z wawelskich zaślubin w zbiorach tarnobrzeskie
go Muzeum zachował się album fotograficzny. Kilka
naście znajdujących się w nim fotografii nie prezentu
je całej ceremonii, gdyż najwidoczniej nie wszystkie 
przetrwały do naszych czasów. Te jednak, które się za
chowały, doskonale oddają klimat tamtego sierpniowe
go dnia, wyjątkowego dla obydwu rodów, a zwłaszcza 
dla pary nowożeńców - Zofii i Zdzisława. Państwo mło
dzi i licznie zgromadzeni goście zaślubin, tak jak za
wsze i wszędzie przy takich okazjach bywa, są od
świętnie, stosownie do wyjątkowej rangi wydarzenia, 
ubrani. Interesująca jest zwłaszcza fotografia z rzędem 
powozów konnych stojących na zewnętrznym dzie
dzińcu wawelskim, na tle królewskiej katedry. Koniec 
XIX wieku to czas, gdy pojawiły się pierwsze samo
chody, ale - zwłaszcza na ziemiach polskich - były jesz
cze wielką rzadkością. Zapewne niejeden z arystokra
tów biorących udział w tamtej uroczystości był już po
siadaczem „automobilu”, ale widać wszyscy traktowa
li go jeszcze jak osobliwość, a me przedmiot powszech
nego użytku. Dlatego też na fotografii widać jedynie

Medal pamiątkowy wybity z okazji ślubu
Zofii Potockiej i Zdzisława Tarnowskiego

pojazdy z „naturalnymi” końmi, a nie tymi mecha
nicznymi. Gdyby dziś odbył się taki ślub, na miejscu 
powozów stałyby lśniące limuzyny. Jak to nieraz 
bywa - czasy się zmieniają ale istota rzeczy - nie...

Z opisywanego wydarzenia zachowała się też 
jeszcze jedna, bardzo osobliwa pamiątka. Jest nią 
medal wybity w srebrze w cesarskiej mennicy w 
Wiedniu, zaprojektowany przez znakomitego archi
tekta i konserwatora prof. Zygmunta Hendla, przez 
kilka lat pełniącego funkcję kierownika Odnowienia 
Zamku Królewskiego na Wawelu, w późniejszych la
tach projektującego także dla zamku Tarnowskich w 
Dzikowie. Na jego awersie znajduje się podobizna 
Matki Boskiej Dzikowskiej, zaś na rewersie splecio
ne kartusze herbowe Leliwa i Pilawa oraz stosowne 
inskrypcje. Z okazji ślubu Potockiej i Tarnowskiego 
wybito tylko ok. 100 sztuk medalu. Dziś znany jest 
tylko egzemplarz znajdujący się w zbiorach Muzeum 
Historycznego m. Tarnobrzega.

Małżeństwo Zofii Potockiej i Zdzisława Tarnow
skiego przetrwało czterdzieści lat, doczekało się kilkor
ga dzieci i było swoistym „babim latem” polskiej ary
stokracji. Los nie szczędził mu wielu dramatycznych 
wydarzeń, z których przypomnieć trzeba choćby trud
ny czas I wojny światowej i republiki tarnobrzeskiej, 
jak i pożar zamku w Dzikowie. Zakończyła je śmierć 
hrabiego w 1937 roku. Kiedy na Wawelu młodzi wy
powiadali sakramentalne „tak” nikt z osób uwiecznio
nych na zachowanych fotografiach nie przypuszczał za
pewne, że za pół wieku nie będzie już tego świata...
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ANNA HANDEREK

ZOFIA TRZCIŃSKA - KAMIŃSKA 
rzeźbiarka i medalierka

Urodziła się 26 grudnia 1890 roku w Wieprzu, w 
rodzinie ziemiańskiej o wielkich patriotycznych trady
cjach. Szczególnie kultywowano legendę o pradziadku 
Henryku Kamińskim, pułkowniku napoleońskim, ge
nerale Wojska Polskiego, poległym w 1831 roku w bi
twie pod Ostrołęką, Matka artystki, również Zofia, po
chodziła ze znanej wielkopolskiej rodziny Unrugów. 
Brat matki, Witold, poślubił córkę Juliusza Kossaka 
Jadwigę. Ich córka, również Jadwiga, została żoną Wit
kacego. Krewnymi Zofii były także Aniela i Karolina 
Zagórskie, z kolei spokrewnione z Conradem. Można 
więc powiedzieć, że rodzina tworzyła pewien melanż 
ziemiańsko - artystyczny. Dzieciństwo i wczesną mło
dość spędziła Zofia wraz z bratem Tadeuszem i siostrą 
Jadwigą w Leścu u dziadków ze strony ojca - Laury i 
Dionizego Trzcińskich. Ten rodzinny dom, pełen dzieł 
sztuki, przesiąknięty był patriotyzmem i tradycją. Cie
kawą postacią była babka Laura, która będąc duszą to
warzystwa brylowała na XIX wiecznych salonach war
szawskich oraz odbywała liczne i długie wojaże, szcze
gólnie do Francji. Tam spotykała się z Norwidem, Mic
kiewiczem, Marią Kalergis. Bywał u niej również Cho
pin. Po śmierci dziadków majątkiem zarządzał ojciec 
artystki Witold Trzciński.

Zofia była dzieckiem utalentowanym i niepokor
nym. Pierwszych lekcji rysunków udzielali jej Konstan
ty Kietliński-Rayski oraz Antoni Kamieński. Zanim 
pojawiła się w Warszawie studiowała rzeźbę w Berli
nie u profesora Levin-Funcke, a malarstwo u Lovisa 
Corintha. Następnie przez rok uczyła się rysunku w 
Paryżu, gdzie nawiązała kontakty z Augustem Rodi- 
nem i Emanuelem Bourdell. Po powrocie do Warsza
wy kontynuowała naukę w pracowni Władysława Sle- 
wińskiego. W tym też czasie na kursie plenerowym w 
Kazimierzu nad Wisłą poznała młodego malarza i gra
fika Zygmunta Kamińskiego. Ten późniejszy profesor 
Politechniki Warszawskiej tak opisuje swoje pierwsze 
wrażenie: Więc przede wszystkiem dobra figura zdra
dzająca świetny stan znakomitego odżywiania od dłu
giego szeregu pokoleń. Proporcjonalna do wzrostu gło
wa zwieńczona imponującą grzywą włosów. Chyba wła
śnie te włosy rozświetlały szarość naszej pracowni, bo Artystka w trakcie pracy
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były bardzo jasne „blondasińskie” o szczerozłotym odcie
niu dojrzałej, pełnej połysków pszenicy. Ale w całej try
skajcie] żywotnością postaci najciekawsze było oblicze 
o krótkim nosku i różowo ciepłej tonacji, a w tej (...) twa
rzy najżywsze były oczy niewiełkie, błękitne. Okolone 
jasnymi rzęsami rozrzutnie ciskały iskry wesołości i nie
zwykłej inteligencji. Wyczuwało się jej pewność siebie, 
odwagę (...) posunięte aż do zadziomości i górujące po
nad wszystkim wewnętrzne zaciekawienie życiem. Od 
razu zorientowałem się, że ta dziewiętnastoletnia indy
widualność wyrosnąć musiała w cieple starego gniaz
da rodzinnego, że wychowana została w atmosferze śro
dowiska starej polskiej kultury.

Młodzi pobrali się 27 listopada 1909 roku w koście
le św. Aleksandra w Warszawie. A w 1910 r. urodziła 
się im córka Kasia. Mimo obowiązków macierzyńskich 
Zofia cały czas doskonaliła swój warsztat. Wyjechała do 
Krakowa gdzie pracowała pod kierunkiem Leona Wy
czółkowskiego. Ale i tego było jeszcze Zofii za mało. W 
latach 1911-1912 wraz z mężem przebywała w Paryżu 
gdzie studiowała malarstwo u Maurycego Denis'e w 
Akademii Ramsau oraz we Włoszech, gdzie zapoznała 
się z rzeźbą antyku i sztuką renesansu.

Wybucha I Wojna światowa. Wychowana w patrio
tycznej rodzinie Zofia, której jedną z istotnych cech była 
odwaga, posuwająca się nieraz do zuchwalstwa, nie 
kontrolowana jeszcze i miarkowana gorącą wiarą i re
ligijnością postanowiła wziąć w niej udział. We wrze
śniu 1915 roku korzystając z okazji, że mąż zajęty był 
w Warszawie pracą dydaktyczną i organizacyjną wy
działu architektury na Politechnice Warszawskiej, nie 
powiadamiając nikogo z rodziny zaciągnęła się w Lu
blinie do II Brygady Legionów Polskich, jako Zygmunt 
Tarło i w pełnym lynsztunku wyruszyła na front.

Przyjmującym jej zgłoszenie był znajomy, porucz
nik Boczarski. Poinformowany został przez rotmistrza 
Ostoję Zagórskiego, że ochotnik może zostać przyjęty 
pod warunkiem, że nie zostanie rozpoznany jako kobie
ta. Pierwsze ofiarą wojny i nożyc padły jej bujne włosy. 
Fiyzjer stanął na wysokości zadania i ostrzygł jej gło
wę, jak każdemu rekrutowi maszynką przy samej skó
rze. Przedsmak obyczaju wojskowego poczuła już w 
Łucku. Po mamie przedrzemanej w wagonie nocy, ob
juczona rynsztunkiem i karabinem w jednej i z ciężką 
zawierającą przybory malarskie walizką w drugiej ręce, 
miała pecha. Krocząc dość nieporadnie po zatłoczonym 
chodniku mocno potrąciła mijającego ją oficera. Okazał 
się nim znany lwowski malarz Kazimierz Sichulski 
znany z ognistego temperamentu. Ten, nie przebiera
jąc w słowach, sklął nieboraka z energią i siłą erupcji 

wulkanu. Zofia przydzielona została do plutonu Kawa
lerii Sztabowej Komendy Legionów. Nie ulega wątpli
wości, że jako panna z ziemiańskiego domu doskonale 
jeździła konno. Dowódcą jej był Józef Mączka. Rozpo
częła swą służbę, brała udział w szkoleniach z ćwicze
nia z bronią w alarmach bojowych. Mogło tylko dziwić 
kolegów, że nie używała koszarowej „łaciny”.

Już na samym początku służby trafiła na bar
dzo ciężki okres przemarszu i posuwania się ofensy
wy naprzód, a następnie oderwanie sztabu i oddzia
łu od zaopatrzenia. Pociągnęło to za sobą dłuższy 
okres postu. Cierpiała głód oraz pragnienie, ponie
waż studnie były zatrute; brała udział w bitwie z 
Kozakami, przeżyła ostrzał artyleryjski pozycji legio
nowych przez Rosjan, brała udział w forsownych 
marszach i samotnych patrolach.

Mąż zaniepokojony brakiem wiadomości od żony 
pewien, że przebywa ona na łonie rodziny przyjechał 
do Lesiec i przeżył szok, dowiadując się od teściów, że 
ta zafundowała sobie mundur kawalerzysty, buty i sio
dło i pojechała na wojnę. W tym czasie walczyła już na 
Wołyniu. Przerażony, dowiedziawszy się o tej historii, 
natychmiast złożył, w Komendzie Legionów w Lubli
nie, podanie o natychmiastowe wycofanie legionisty 
Zygmunta Tarło z szeregów. Kiedy po dotarciu oficjal
nego pisma w jej sprawie, Zofia została zwolniona i 
szybko zjawiła się w Warszawie, sam mąż z trudem ją 
rozpoznał. Tak wychudła, że z dużej i mocnej kobiety 
pozostał niemal szkielet. Nie trzeba dodawać, że czyn 
jej wywołał w rodzinie skandal.

Po tych przeżyciach Zofia zapragnęła uczcić pa
mięć poległych legionistów. Ponieważ nie umiała jesz
cze dobrze rzeźbić zapisała się do Warszawskiej Szko
ły Sztuk Pięknych na kurs rzeźby do profesora Edwar
da Wittiga. Już rok później powstała monumentalna 
postać Beliniaka, stojącego w zadumie nad płytą gro
bową. Pomnik odlany w brązie zaprezentowany został 
w Lublinie na wystawie sztuki legionowej. Artystka 
zaangażowała się przy organizacji tej wystawy, która 
prezentowana była w sali balowej przy Teatrze Lubel
skim. Pieniądze z zakupionych prac postanowiono 
przeznaczyć na fundusz pomocy dla wdów i sierot po 
poległych legionistach, a pomnik Beliniaka stal się 
„początkiem narodzin” rzeźbiarki i tej twórczości po
została wierna do końca życia.

Aby doskonalić swoje umiejętności wyjechała do 
Wiednia, gdzie pod kierunkiem profesora Hanocka w 
Kungstgewerbe Schule, rozpoczęła studia rzeźby w 
marmurze, a także zapoznła się z techniką kucia w 
metalu. W 1919 roku otworzyła własną pracownię na
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Popiersie króla Władysława Łokietka

Rynku Starego Miasta w Warszawie. Tu powstała słyn
na „poganka” prezentowana w Łazienkach.

Pierwszą swoją indywidualną wystawę zaprezen
towała 1922 roku. Należała do do grup Nowa Polska 
i Rytm. Była autorką wielu rzeźb historycznych m.in. 
popiersia Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego, jak 
i portretów: Haliny Konopackiej, Zofii Kossak czy Ste
fana Żeromskiego. Tak wspominała o tym Monika 
Żeromska: Przychodzili do nas malarze i rzeźbiarze, 
ojca malowała Mela Muter, rzeźbiła go rozstawiwszy 
w jego pokoju stelaż i kubły z wodą i gliną Pani Zofia 
TYzcińska-Kamińska. To pozowanie trwało bardzo dłu
go. Wstyd powiedzieć, ale czasem odkręcaliśmy wszy
scy troje mokre szmaty i troszeńkę poprawiali. Ja nie, 
oczywiście, ja lepiłam tylko z tej gliny ludzików, który
mi obstawiałam głowę rzeźby. A rodzice potem je stam
tąd zabierali.

W czasie II wojny światowej podczas obrony War
szawy w 1939 i Powstania Warszawskiego Zofia stra
ciła większość swoich rzeźb. Po zajęciu Warszawy przez 
Niemców została usunięta z pracowni i mieszkania. 
Tułała się po przygodnych pomieszczeniach. Najcie
kawszą jej pracą z tego okresu jest grupa ołtarzowa 
Ukrzyżowanie, dla kościoła w Grzegorzewicach. Wycho
wanie jakie wyniosła z domu, temperament i patrio
tyzm nie pozwoliły jej być obojętną na to, co się działo 
w ojczyźnie. Włączyła się z całym zaangażowaniem w 
życie konspiracyjne. To w jej mieszkaniu powielano 
pierwszy numer konspiracyjnego pisma Znak. Działa
ła także w Społecznej Organizacji Samoobrony. Aby 

zdobyć fundusze dla najbardziej potrzebujących nary
sowała Matkę Boską Ostrobramską której reproduk
cję następnie sprzedawała. Po wojnie odbudowała pra
cownię na ul. Myśliwieckiej i poświęciła się rzeźbie sa
kralnej. Pierwszą wówczas wykonaną pracą był posąg 
Matki Boskiej wykuty w białym marmurze dla kościo
ła Zbawiciela w Warszawie. Matka Boska stała się te
matem, jaki najczęściej pojawiał się w jej twórczości. Jej 
dziełem jest także Godło Polski umieszczone w sali ob
rad plenarnych Sejmu. Inne jej prace znajdujemy w 50 
kościołach w Warszawie. Krakowie, Tyńcu, Katowi
cach, Toruniu .Płocku, Szczecinie, Lublinie oraz w se
minariach i kaplicach klasztornych, a także w Muzeum 
Narodowym i Wojska Polskiego w Warszawie, w zbio
rach watykańskich oraz we wszystkich muzeach euro
pejskich, a także zbiorach prywatnych we Francji i 
Anglii. Była też autorką kilku publikacji m.in. „Rola 
artysty w życiu społecznym”, „Przyczyny upadku sztu
ki religijnej”, „Piękno i kobieta”.

Zaangażowała się w obronie i godności dzieci po
czętych i umacnianiu godności macierzyństwa. W 
1948 roku nakładem Kurii Diecezjalnej w Katowicach 
ukazała się broszura jej autorstwa. Ksiądz Boniecki 
pisał: życie nie szczędziło jej krzyży, wśród których, 
może jednym z najboleśniejszych była tragiczna, śmierć 
wnuka, Bartka Morawskiego, który przejawiał odzie
dziczony po niej talent, a przecież modlitwę za niego 
wmurowała pod stopę Matki Bożej, tej którą opłaciła 
po wojnie pobyt wnuka w internacie. Jeszcze podczas 
okupacji wstąpiła do III Zakonu Dominikanek, przy
brawszy zakonne imię Gertruda. Zgodnie z jej wolą 
pochowana została w habicie Dominikanki. Pracowa
ła do końca swojego długiego życia. Zmarła 27 paź
dziernika 1977 roku, w Warszawie.

Jeszcze przed wojną w gmachu Województwa Ślą
skiego w 1939 roku otwarta została wystawa jej rzeźb, 
pod protektoratem Marszałka Edwarda Rydza-Śmia- 
łego. Zaprezentowano wówczas 80 prac w brązie, mar
murze i drewnie. Zofia Kossak we wstępie do katalo
gu wystawy napisała: autorka (...) nie błądzi, nie bun
tuje się lecz służy Bogu i Narodowi, a czyni to wznio- 
śle i pięknie. A sama artystka mówiła (...) dziś prze
stoje być ważnym, jaką szkołą się maluje czy rzeźbi. 
Lecz to z czego się dzieło artysty rodzi, z jakiego ducha 
powstało, w co się wierzy, co się wyraża, jasne i zrozu
miale wypowiedzenie swego kredo (...).

W dobie nieutalentowanych, a prowokujących 
pseudoartystów, warto pamiętać o Zofii, która orężem, 
a potem dłutem i moralną postawą walczyła o dobro i 
piękno człowieka w tak trudnych, bolesnych czasach.
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BEATA KOTASIAK-WÓJCIK

HISTORIA KARTY POCZTOWEJ
część II

Pierwsze karty pocztowe nie posiadały żadnych ilu
stracji. Dzisiaj trudno jest ustalić, kiedy powstała 
pierwsza ilustrowana karta i kto był jej twórcą.

Jedna z najpopularniejszych wersji głosi, iż wyna
lazcą ilustrowanej karty pocztowej był francuski księ
garz Leon Besnardeau. Wynalazek ten związany jest z 
wybuchem wojny francusko-pruskiej w 1870 roku. W 
miejscowości Sille de Guillaume stacjonował obóz woj
skowy, w którym przebywało ok. 40 tysięcy żołnierzy 
francuskich przeznaczonych do sformowania armii bre- 
tońskiej. Ludzie ci, oczekując na swój przydział i mając 
dużo wolnego czasu, pisali listy7 do swych bliskich. Po 
pewnym czasie w miejscowej księgami zabrakło i pa
pieru listowego i kopert. Właściciel tejże księgami, czyli 
Leon Besnardeau, posiadał jeszcze w magazynie kar
ton. Wpadł on na pomysł, aby tenże karton pociąć na 
prostokąty o wymiarach 66 x 98 milimetrów, które za 
grosze sprzedawał żołnierzom. Ci byli niezwykle zado
woleni, ponieważ nie byli skłonni do pisania zbyt dłu
gich listów, za to dawali swym rodzinom tzw. „znaki 
życia”, krótkie wiadomości. Na małym kartoniku nie
wiele trzeba było pisać. Ta forma korespondencji bar
dzo im odpowiadała. W pewnym momencie Besnarde
au zauważył, że żołnierze rysują na tych kartkach róż
ne rysunki i w ten sposób wpadł na pomysł, aby obok 
tekstu umieszczać właśnie jakąś rycinę. Zlecił druka
rzowi wykonanie kart własnego pomysłu, zdobionych 
winietkami o treści patriotycznej, przenoszonych na 
papier metodą litograficzną.

Francuzi uważają Leona Besnardeau za twórcę ilu
strowanej karty pocztowej we Francji, natomiast bada
cze dziejów karty pocztowej, za takiego go nie uważają.

Według oficjalnych informacji ojcem ilustrowanej 
karty pocztowej jest Serb Petara Manojlović — redaktor 
pisma Zmaj (po serbsku - smok), ukazującego się w 
Wiedniu. Zaprezentował on w swej redakcji rysunek 
przedstawiający smoka dyszącego ogniem ze wstęgą w 
szponach. Niżej zamieścił pejzaż krajów południowosło- 
wiańskich. Całość miała symbolizować wspólnotę naro
dów Słowiańskich. Rysunek został wygrawerowany w 
miedzi i 19 maja 1871 roku Petar Manojlović wysłał go 
w postaci karty pocztowej do swego kuzyna — Demetara

tka pocztowa zaprojektou, 
przez Leona Besnardeau

Manojlovića do miejscowości Sambor w południowych 
Węgrzech. Ten odmówił jej przyjęcia, uważając ją za zbyt 
odważną politycznie i odesłał do nadawcy.

Inna z koncepcji głosi, że „prawdziwym” twórcą ilu
strowanej karty pocztowej jest księgarz z Oldenburga 
—August Schwartz, który podobno 16 lipca 1870 roku, 
a więc w dniu mobilizacji armii pruskiej, wysłał pocz
towy formularz Correspondenz Kartę z winietą na stro
nie adresowej, przedstawiającą artylerzystę przy arma
cie, z odręcznym dopiskiem „Mobile” (mobilizacja). Nie 
wszyscy jednak uznają tę informację za prawdziwą. 
Wkrótce August Schwartz znalazł naśladowców, którzy 
wykorzystywali motywy wojenne oraz widoki miast do 
ozdabiania kart pocztowych. Do pierwszych kart wedu- 
towych należy litografowany widok Berlina z lat 70- 
tych XIX wieku.

W Anglii natomiast za pioniera ilustrowanej karty 
pocztowej uważa się niejakiego sir Adolfa Tucka, który 
zapoczątkował pierwszą na świecie serię oryginalnych 
ilustrowanych kart wysyłanych z powinszowaniem na 
Boże Narodzenie. Aczkolwiek badacze twierdzą że to 
nie Tuck, tylko sir Henry Cole był owym protoplastą w 
Anglii. Był on pierwszym dyrektorem Muzeum Wikto
rii i Alberta w Londynie. Miał wielu znajomych, do któ
rych na święta wysyłał listy ze świątecznymi życzenia
mi, co zajmowało mu bardzo dużo czasu. Pewnego roku 
postanowił zamówić rysunek z życzeniami i następnie
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Kartka pocztowa z ryciną Petara Manojlouića

powielić go w drukami. Było to w roku 1843, kiedy jesz
cze kart pocztowych nie było w użyciu.

Za jedną z pierwszych kart ilustrowanych na re
wersie, czyli na stronie przeznaczonej na napisanie 
tekstu, a nie na awersie, czyli na stronie, gdzie znaj
dował się tylko adres, uważa się kartkę wydaną w 
1872 roku przez niemieckiego miedziorytnika Franza 
Roricha, który przedstawił fragment średniowiecz
nych murów miasta Norymbergi. Nieco później wyda
no kartę z widokiem góry Śnieżki w Karkonoszach, 
według sztychu niemieckiego grafika Rorichschena. 
Podobną wydał w 1873 roku Fryderyk Sommer, 
przedstawiającą schronisko na Śnieżce.

Dzisiaj trudno jest jednoznacznie stwierdzić, kto tak 
naprawdę jest tym pierwszym wynalazcą ilustrowanej 
karty pocztowej. Najważniejsze jest to, że pomysł zrodził 
się w roku 1870 w okresie wojny francusko-pruskiej.

Początkowo ozdobne winiety, rysunki, były pomy
ślane jako element dekoracyjny awersu, czyli strony 
adresowej kartki. Po pewnym czasie, niejako samoist
nie ilustracja przeszła na stronę rewersu. Początkowo 
zajmowała tylko część, a później całą powierzchnię re
wersu. Nie było wprost miejsca, aby napisać jakąkol
wiek korespondencję. Pisano więc na ilustracji, lub też 
pisano bardzo niewiele. Jakakolwiek treść napisana na 
stronie adresowej kartki powodowała, że urzędnicy 
pocztowi bez skrupułów niszczyli taką kartkę.

Na karcie musiały zmieścić się trzy elementy: ad
resat, korespondencja oraz ilustracja. Pogodzono je sobą 
wprowadzając nowy rodzaj karty pocztowej. Na rewer
sie znalazła się ilustracja zajmująca całą powierzchnię 
karty. Awers natomiast podzielono na dwa pola pio
nową kreską pośrodku. Prawa strona przeznaczona 
została na adresata, natomiast strona lewa przeznaczo
na była na korespondencję. Zmiany te wprowadził 
Światowy Związek Pocztowy zarządzeniem z dnia 23 

października 1904 roku. Jest to jednocześnie wskazów
ka dla określenia daty powstania karty pocztowej.

Karty pocztowe były produkowane różnymi meto
dami, które postępowały wraz z rozwojem nowych tech
nik drukarskich. Ze względu na sposób wykonywania 
kart można je podzielić na cztery grupy: graficzne, czy
li oryginalne ryciny, reprodukcyjne, fotograficzne i ar
tystyczne, czyli wykonywane ręcznie.

Wśród metod powielania ilustracji na karcie sto
sowano przede wszystkim litografię oraz chromolito- 
grafię, czasami drzeworyt, staloryt i miedzioryt. Lito
grafia została wynaleziona w roku 1798 przez Aloisa 
Senefeldera. Technika ta pozwala na uzyskanie wiel
kiej liczby doskonałych, nie zniekształcających orygi
nału odbitek. Odmianą litografii jest chromolitografia, 
umożliwiająca druk barwny.

Kiedy fotografia stała się bardziej dostępna, pod 
koniec XIX wieku pojawiły się pocztówki fotograficz
ne, tzw. fotokarty. Pierwsze fotograficzne karty kore
spondencyjne były po prostu zdjęciami naklejonymi 
na karton pocztówkowy.

Prawdziwa rewolucja w technice wykonywania 
kart pocztowych nastąpiła na przełomie XIX i XX wie
ku, dzięki zastosowaniu fototypii, czyli światłodruku 
oraz autotypii. Pierwsze karty światłodrukowe ukaza
ły się już w 1879 roku i drukowano je w kolorach czar
nym, sepii lub zielonkawym. Światłodruk, czyli fototy- 
pia była podstawową formą ilustrowanej karty poczto
wej, szczególnie o tematyce geograficznej, czy z wido
kami miast. W technice autotypii drukowano przedwe 
wszystkim reprodukcje malarstwa.

W celu uatrakcyjnienia pocztówek twórcy ich prze
ścigali się w pomysłach. Stosowano np. karton w kolo
rze niebieskim, aby sugerować zdjęcie wykonane w nocy, 
ponieważ nie znano jeszcze techniki robienia zdjęć noc
nych. Na takiej karcie dorysowywano księżyc i gwiazdy 
malowane farbą odblaskową. Były to tzw. karty księży
cowe. Popularne były karty z tłoczoną powierzchnią 
wklęsłą i wypukłą co sugerowało trójwymiarowość wi
doku przedstawionego na karcie. Produkowano karty z 
„niespodzianką”, przeznaczone do oglądania pod światło, 
a składające się z trzech warstw, gdzie pewne części były 
wycięte i zastąpione innym papierem, takie kartki oglą
dało się pod światło. Na kartach występowały też ukry
te harmonijki z widokami miast, umieszczone w torbie 
listonosza lub w skrzynce na listy, które po wysunięciu 
speqalnego haczyka otwierały się i wysuwały. Taki ro
dzaj kartek zwany był Leporello Karten. Przy produkcji 
kart artystycznych stosowano dodatkowe elementy 
ozdobne, np.: piórka, pokruszone szkło, perełki, materiał,
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włosy, zasuszone rośliny, bazie itp. Pocztówki wykonywa
no także z korka, skóry, kory, drewna, blachy. Były też 
pocztówki w postaci płyty analogowej.

Ilustrowane pocztówki mogli wydawać wszyscy. 
Monopol w tym zakresie obowiązywał tylko w Grecji. 
Karty wydawały różne wydawnictwa, zakłady litogra
ficzne i fotograficzne, kupcy, księgarze.

W Tarnobrzegu także było kilku wydawców kart 
pocztowych. Byli to właściciele drukarń - Kazimierz 
Szpilka, który działał w latach 20-tych XX wieku i 
Hersch Engelberg. Ponadto instytucje działające w 
mieście także wydawały karty pocztowe. Były to: To
warzystwo Handlowo-Przemysłowe Bazar, Towarzy
stwo im. Stanisława Jachowicza oraz Zakład Fotogra
ficzny J. Kołeckiego. Wszyscy oni wydawali karty o 
tematyce tarnobrzeskiej.

Wydawcy prześcigali się nie tylko w bogactwie tech
nik produkcji kart pocztowych, lecz także we wprowa
dzaniu rozmaitych wzorów i profili tematycznych. Za
częto wydawać serie poświęcone różnorodnym zdarze
niom, polityce, historii, etnografii, zabytkom, sztuce. Nie 
było takiej dziedziny życia, która by nie znalazła odbi
cia na karcie pocztowej. Najbardziej rozpowszechniły się 
karty pocztowe krajobrazowe, dla których najbardziej 
odpowiedni termin to - widokówka. Pełniły rolę krajo
znawczą i stanowiły atrakcyjna pamiątkę dla turystów. 
Do najcenniejszych należą tzw. „Vorlaufer”. Są to wielo- 
obrazkowe, litografowane karty z napisem w języku nie
mieckim: Gruss aus... (pozdrowienia z...). Polskie Towa
rzystwo Krajoznawcze popularyzowało historię polską 
przedstawiając na kartkach: zamki, pałace, często ru
iny, portrety bohaterów narodowych, królów, itp. Pocz
tówki pełniły także rolę propagandową przedstawiano 
na nich motywy patriotyczne lub też karykatury poli
tyczne, agitację polityczną która mobilizowała aktyw
ność społeczną dla celów narodowych. Kartki były też 

kroniką swoich czasów, np. kartki wydawane przez 
Naczelny Komitet Narodowy, które przedstawiały sce
ny z czasów I wojny światowej, itp.

Wobec mnogości kart pocztowych i rozmaitych zagad
nień związanych z tą tematyką zaczęto wydawać specja
listyczne czasopisma, powstawały kluby zbieraczy kart 
pocztowych, organizowano spotkania i wystawy Pierwsza 
wystawa poświęcona kartom pocztowym miała miejsce w 
Nicei w roku 1899, natomiast, w roku 1900, w Paryżu 
odbyła się już wystawa światowa poświęcona tej tematy
ce. Na ziemiach polskich karty pocztowe były równie po
pularne, co na zachodzie Europy. Przy krakowskim Związ
ku Polskich Zbieraczy Znaczków Pocztowych istniało nie
oficjalne Stowarzyszenie Filokartystów, które działało w 
Galicji już od 1893 roku. Warszawskie czasopismo „Sport” 
było propagatorem kartofilii, czyli jak obecnie ten rodzaj 
hobby się nazywa — filokartystykL W 1899 roku zorgani
zowano w Krakowie I Słowiańską Wystawę Kart Ilustro
wanych, w której wzięło udział 182 kolekcjonerów, przed
stawiając 30 tysięcy kart pocztowych. W Warszawie tak
że zorganizowana tego typu wystawę, na której pokaza
no ok. 60 tysięcy kart pocztowych. Wystawie tej towarzy
szył konkurs na najtrafniejszą jednowyrazową nazwę 
karty pocztowej. Nadesłano ponad 100 propozycji nazw, a 
wśród nich: bezkopertka, czytanka, jawka, kartolist, kil- 
kusłówka, latawiec, listką nibylist, listowstręt, nagopis, 
niezalepka, otwartka, pisanka, pisemko, półlistek, po- 
śpieszka, śmieciuszka, wiadomostką zawidek, zwiastun- 
ka. Zwyciężyła nazwa wymyślona przez Henryka Sien
kiewicza, a mianowicie „pocztówka”.

Na przełomie wieków XIX i XX kolekcjonerstwo 
kart pocztowych przybrało niebotyczne rozmiary. 
Pocztówkowe szaleństwo przybrało miano sportu kart
kowego. Redakcja czasopisma Listek pouczała, że 
każdą pocztówkę należy zakończyć sportowym pozdro
wieniem Ukłony sportowe.

OBSERWATOR

MARZENIE...?
4 czerwca 1989 roku odbyły się pamiętne wybory 

do Sejmu. Pamiętne, gdyż po raz pierwszy od dziesię
cioleci zostały częściowo przeprowadzone w oparciu o 
reguły demokratyczne. Częściowo, gdyż dla ówczesnej 
opozycji politycznej zgromadzonej pod szyldem „Soli
darności” przeznaczono 35% wszystkich mandatów 
poselskich, a pozostałe przypadły „sile przewodniej”. 

Demokratycznie zaś i — po raz pierwszy — wyłoniono 
Senat. Mimo takich osobliwych ustaleń, wybrany wów
czas Sejm zwany potem kontraktowym był chyba naj
lepszym, jaki funkcjonował w minionym ćwierćwieczu. 
Ta, czego początkowo obawiano się, tj. ewentualne blo
kowanie przez 65% posłów posunięć reformatorskich, 
w gruncie rzeczy nie nastąpiło. Parlament ten bowiem 
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powołał nowy rząd z Tadeuszem Mazowieckim na cze
le, oraz przeprowadził szereg reform kierujących Pol
skę w stronę krajów demokratycznych z gospodarką 
rynkową. Można tamten czas oceniać różnie, ale odno
siłem i wtedy i dzisiaj wrażenie, że większość ówcze
snych posłów kierowała się dobrze pojętym patrioty
zmem i pragmatyzmem, dobrem wspólnym całego spo
łeczeństwa. Mimo, że były to niełatwe czasy z szalejącą 
inflagą i brakiem na rynku wszystkiego, to te właśnie 
pierwsze miesiące po czerwcowych wyborach zdziałały 
dla naszego kraju wiele dobrego, położyły podwaliny 
pod dzisiejszą Polskę. I choć po dwudziestu pięciu la
tach jest ona o wiele normalniejsza, bardziej zamożna, 
zadbana i kolorowa, choć z pewnością możemy uznać 
minione ćwierćwiecze za okres obfitujący w wiele nie
kwestionowanych sukcesów, to mimo wszystko mamy 
uczucie niedosytu, ba - w niektórych obszarach smut
nych porażek, a nawet klęski.

Po sejmie kontraktowym nastąpiło kilka innych 
parlamentów kolejnych kadencji, mam wrażenie, że 
coraz słabszych merytorycznie, coraz mniej przystają
cych do nowych czasów i wyzwań, coraz bardziej za
plątanych w wyniszczającą wojnę polsko — polską. 
Niektóre z nich, a zwłaszcza niektórzy posłowie mo
gliby przejść do historii nie tylko parlamentaryzmu, 
ale i kabaretu. Ich wyczyny zarówno w Wysokiej Izbie, 
jak i ekscesy poza nią były tyleż śmieszne, co żenują
ce, nie przystając do rangi miejsca i czasu, w jakich 
się wydarzyły. Najbardziej przykre jest jednak to, że 
takie podejście do obowiązków wybrańców Narodu 
przyczyniło się niewątpliwie do zasmucających proble
mów i porażek Polaków. Mam tu na myśli np. bezsen
sowne reformy oświaty (gimnazja!), administracji pu
blicznej (powiaty!), służby zdrowia czy systemu eme
rytalnego (fundusze które zamiast zabezpieczyć spo
kojną starość, w rzeczywistości okradły miliony ludzi). 
Do sukcesów nie należy też wyprzedaż fabryk i innych 
części narodowego majątku za — jeśli nie bezcen — to 
za zdecydowanie zaniżone wartości i w rezultacie li
kwidacja przemysłu, rozbicie kolei (niezliczone spółki 
i związki zawodowe kolejarzy), pozbycie się przez Pań
stwo PGR-ów (któiych majątkiem można było zała
twić w niemałym stopniu problem reprywatyzacji), 
likwidacja szkół zawodowych przy zgoła nieprzytom
nym i nikomu niepotrzebnym rozroście liczby szkół 
mających status wyższych itd. itp. Każdy doskonale 
wie, że niektóre reformy mające służyć sensownemu 
ułożeniu zasad gospodarczych i społecznych, stały się 
od razu swoją karykaturą (np. ustawa o zamówie
niach publicznych w swoim obowiązującym dotąd 

brzmieniu). Niby każdy jako tako pojętny o tych bo
lączkach wie, ale nic z tego nie wynika. Posłowie i 
partie polityczne nawet nie próbują w tej mierze ja
kichkolwiek zmian, bo albo mają w tym cel, albo 
wiedzą że i tak konkurencja nie dopuści do weryfika
cji bzdurnych przepisów i decyzji...

Najbardziej jednak obciążającym minione XXV-le- 
cie faktem jest rozwarstwienie majątkowe Polaków. 
Wyrosło nam sporo fortun, z których część niewątpli
wie nie jest pochodną pomysłowości i pracowitości ich 
właścicieli. W końcu nie każdy z nowych bogaczy jest 
np. Krzysztofem Pendereckim...

Na drugim ich biegunie mamy kilka milionów lu
dzi bezrobotnych, emigrantów oraz większość, która le
dwo wiąże przysłowiowy koniec z końcem. Z tej sytu
acji wyrasta hańbiące zjawisko głodu wśród znacznej 
części polskich dzieci i niepokojąca zapaść demograficz
na. Ta sytuacja i brak perspektyw doprowadziła do 
masowej emigracji „za chlebem”. Znowu Polska pozby
ła się kliku milionów młodych, dobrze wykształconych 
ludzi. Tej straty nie powetuje już nic, większość z nich 
nigdy nie wróci nad Wisłę na stałe.

Chętnie występujący przed kamerami politycy lubią 
chełpić się swoimi i zwłaszcza nieswoimi sukcesami i 
dumni są z przeprowadzonych reform. Ta ostatnie sło
wo (reforma) zrobiło zawrotną wręcz oszałamiającą ka
rierę w minionym ćwierćwieczu. Stało się swoistym „wy
trychem”, bo często oznacza po prostu zmiany dla zmian, 
nie prowadząc niestety do lepszych rozwiązań. Wielkim 
grzechem minionego okresu jest też negatywna selekcja 
kadrowa. Odnosimy często, chyba zbyt często, wrażenie, 
że brak jest na odpowiednich stanowiskach ludzi kom
petentnych, utalentowanych, odpowiedzialnych za to co 
robią za podległych im ludzi i powierzony majątek, że 
stanowiska obsadzane są w większości przypadków przy 
użyciu „klucza partyjnego”. Konkursy są niejednokrot
nie fikcją podobnie jak powszechnie przeprowadzane 
przetargi. Przykłady można mnożyć, każdy mógłby ich 
przytoczyć wiele. Jako człowiek parający się pisaniem 
podam tylko jeden: niejednokrotnie spotykam w gaze
tach czy internecie „dzieła” dziennikarzy, którzy nie 
znają zasad poprawnej polszczyzny, mają poważne pro
blemy z doborem i zrozumieniem słów, jakich używają 
ortografią a nawet elementarną odmianą zgodną z za
sadami ojczystej gramatyki.

Co z tym fantem zrobić ? Pewnie jestem naiwny, 
ale na tym etapie polityki polskiej przydałby się nowy 
okrągły stół, by biorące się za łby ugrupowania głębo
ko schowały topory wojenne i zechciały pomyśleć o do
bru wspólnym. Marzenie...?
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Statki do przewozu siarki - Penelope i Kaliope

Na okładce str. 1 i str. 4, pocztówki z XIX/XX w.
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