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I

„Jak ten czas leci” - tak często mówimy pod wpływem płynącego bezustannie życia, nakła
dającego na każdego z nas rozliczne obowiązki. Ich wypełnianie zajmuje coraz więcej godzin i dni, 
pochłania nasze siły i uwagę, dlatego też i powstaje w każdym poczucie „goniącego” czasu.

Refleksja taka przychodzi zwłaszcza wtedy, gdy kończy się jakiś etap, gdy zauważamy 
ile mamy lat, czego dokonaliśmy, ile jeszcze jest do zrobienia i załatwienia. Słowa te piszę do 
sześćdziesiątego już numeru kwartalnika społeczno-kulturalnego DZIKOVIA. Ten rodzaj 
jubileuszu to powód do pewnych podsumowań, ale i satysfakcji.

Wszystko zaczęło się wczesną jesienią 1998 roku. Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega 
przygotowywało się do ówczesnych wyborów samorządowych. Doszliśmy do wniosku, że 
drukowanie „zwyczajowych”plakatów czy ulotek jest pozbawione sensu. Tego rodzaju dru
ki ulotne stają się szybko makulaturą, którą nawet najwytrwalsi kolekcjonerzy nie zaśmie
cają sobie swych zbiorów, czasopismo zaś w formie jednodniówki, pozostaje, choćby jako 
ciekawostka. Jednak DZIKOVIA nie pozostała jednodniówką, była bowiem przyjęta przez 
Czytelników bardzo ciepło i pozytywnie i nie miełiśmy „wyjścia”: trzeba było kontynuować 
jej wydawanie!

Od początku dbaliśmy o to, by artykuły w niej zamieszczane miały przyzwoity poziom, 
dotyczyły rzeczy ciekawych, by były pisane piękną, poprawną połszczyzną. Chcieliśmy też, 
by po części opisując współczesność, materiały te „nie starzały się”, by w pewnym sensie były 
zawsze aktualne, by w każdym czasie można było po nie sięgnąć i traktować jako dobre źró
dło prawdziwej informacji. W miarę możliwości staraliśmy się o to, by nasze pismo repre
zentowało przyzwoity, klasyczny poziom edytorski. W dobie wszechobecnej prasy kolorowej, 
drukowanej na luksusowym papierze nie stać nas na ściganie się z tym zjawiskiem, ale w 
przypadku DZIKOVII nie o to przecież idzie.

Obok faktu, iż kwartalnik jest czytany i spełnia kryteria, jakie sobie założyliśmy, wielką 
satysfakcję sprawia nam to, że mimo niełatwych czasów, a zwłaszcza różnych trudności i 
zawirowań, wydajemy nasze pismo regularnie i samodzielnie, nie „zaśmiecając” jego kart 
wszechobecnymi reklamami. Warto też dodać, że na temat DZIKOVII powstało już kilka 
prac dypłomowych w różnych uczełniach, że jest ona gromadzona przez najpoważniejsze 
biblioteki naukowe w Polsce.

Naszą „sześćdziesiątkę” rozpoczynamy od opracowania na temat fenomenu polskiego dworu 
szlacheckiego, kształtowanego na przestrzeni kiłku wieków, od dwustu lat stanowiącego rodzaj 
polskiego symbolu narodowego. W nowej DZIKOWI kontynuujemy cykl poświęcony cudownym 
wizerunkom maryjnym, także stanowiącym swoisty fenomen religijno-kulturowy kraju nad 
Wisłą. Czytelnicy mogą zapoznać się ze wspomnieniami na temat rewaloryzacji zamku w Dzi
kowie (który był podstawowym tematem już pierwszego numeru naszego pisma!), a także z nową 
interesującą wystawą stałą w Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. Przypominamy, czy 
raczej prezentujemy, kolejną postać zapomnianej już dziś artystki.

Przed nami nowe wybory samorządowe. Nie spodziewamy się po nich rewelacji, gdyż 
jak dowodzi dwudziestoletnia praktyka, lawina obietnic i świetlanych perspektyw, jaką mamy 
w każdej kampanii wyborczej, w trakcie kadencji jakoś nie może ani ruszyć ani cokolwiek 
zmienić na lepsze. Wspaniali kandydaci obiecują już nie tylko złote góry ale wręcz piramidy, 
z których na koniec zostaje co najwyżej, jak to określił niezwykle literacko prawnuk autora 
„Tćylogii”kupa bezładnie rozrzuconych kamieni. Pozostajemy zatem delikatnie umiarkowa
nymi optymistami, w gruncie rzeczy nie mając większej nadziei na jakiekolwiek pozytywne 
zmiany. Dlaczego! Przeczytajcie uważnie DZIKOVIĘ - tkwi w niej wiele odpowiedzi na róż
ne pytania i wątpliwości....
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ALEKSANDRA JANAS

SIARKA W DAWNEJ POLSCE

We wrześniu ubiegłego roku, z inicjatywy za
łożyciela tarnobrzeskiego Muzeum di- Adama Wój
cika, w wieloletniej siedzibie MHMT otwarto jego 
oddział — Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowe
go. Na całej przestrzeni piętra w dawnym spichle
rzu udostępniono zwiedzającym ekspozycję stałą 
poświęconą kopalniom i zakładom przetwórczym 
siarki, jakie w II połowie XX wieku tworzyły Tar
nobrzeskie Zagłębie Siarkowe. Liczne fotografie ar
chiwalne, okazy siarki, fragmenty maszyn pracują
cych w górnictwie siarkowym, kopalniane telefony, 
urządzenia pomiarowe, ubiory robocze, kaski 
ochronne, wyposażenie służb ratunkowych, modele 
i dioramy, kroniki, sztandary, dyplomy, mundury, 
medale i odznaczenia, a także pamiątki z górniczych 
uroczystości stworzyły możliwość zapoznania się ze 
swoistym fenomenem technicznym, organizacyj
nym, społecznym i kulturowym, jakim był przemysł 
siarkowy, tak niedawno jeszcze będący wręcz syno
nimem Tarnobrzega. Uzupełnieniem tej pierwszej 
ekspozycji stał się niewielki skansen górniczy, jaki 
powstał w najbliższym otoczeniu Muzeum. Zgroma
dzono w nim fragmenty gigantycznych maszyn, ja
kie były na wyposażeniu kopalni odkrywkowej w 
Machowie i otworowej w Jeziorku.

Niejako w rocznicę tego wydarzenia Muzeum 
przygotowało kolejną wystawę stałą zatytułowaną 
„Siarka w dawnej Polsce. Tradycje górnicze”. Jest 
ona istotnym uzupełnieniem tej poprzedniej, gdyż 
uświadamia zwiedzającym, że górnictwo siarkowe w 
naszym kraju, to nie tylko czasy „Siarkopolu”, ale i 
kilka wcześniejszych wieków.

Pierwsza wzmianka o siarce to znana wszystkim 
Polakom legenda o smoku wawelskim. Jako pierwszy 
opisał ją na przełomie XII i XIII wieku mistrz Wincen
ty Kadłubek. Wedle ówczesnego biskupa krakowskie
go, smok został zgładzony zjadłszy barana wypchane
go siarką. Inną relacją świadczącą o trujących właści
wościach siarki jest fragment „Roczników” Jana Dłu
gosza z opisem bitwy pod Legnicą. Najwybitniejszy 
kronikarz polskiego średniowiecza opisał klęskę Pola
ków pod Legnicą zadaną im przez Tatarów w 1241 po 

wypuszczeniu przez nich latawców w kierunku pia
stowskich rycerzy. Latawce te płonąc wyzwalały nie
znośną i trującą woń palonej siarki, co według autora 
relacji spowodowało osłabienie ludzi i koni, nieprzywy
kłych do tego. Znawcy dziejów wojskowości uważają bi
twę legnicką za jeden z pierwszych znanych przypad
ków zastosowania na polu walki broni chemicznej.

Jak świadczą badania archiwalne, eksploata
cję złóż siarkowych rozpoczęto w podkrakowskich 
Swoszowicach, gdzie mnisi z Zakonu Bożogrobców 
zbierak tzw. kwiat siarkowy, stosując go potem do 
wytwarzania leków.

Na przełomie XIV i XV wieku w Swoszowicach 
powstały pierwsze kopalnie siarki. Były to „klasycz
ne” kopalnie szybikowo - chodnikowe. Po wydrąże
niu w ziemi szybu o głębokości ok. 15 metrów, ko
pano chodniki, z których wydobywano rudę siar
kową. Z uwagi na trudności techniczne, po wyeks
ploatowaniu siarki w promieniu kilku — kilkunastu 
metrów, szyb, zwany „dołem”, zasypywano i drążo
no kolejny. Jedna z zachowanych relacji z XVI wie
ku informuje, że w tym czasie w Swoszowicach było 
aż 60 takich „dołów”.

W 1415 roku król Władysław Jagiełło wydał 
przywilej Super ąuorendis mineris sulferis et allo- 
rum metallorum, zezwalający mieszczanom kra
kowskim na eksploatację swoszowickich złóż siar-

Fragment ekzpozycji 
„Siarka w dawnej Polsce”
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ki. Był to pierwszy na świecie akt prawny dotyczą
cy górnictwa siarkowego. Z zachowanych doku
mentów wynika, że zarówno mieszczanie obdarze
ni królewskim przywilejem, jak i ich następcy, czer
pali, jako dzierżawcy część zysków z eksploatacji, 
ale kopalnie siarki były podporządkowane żupie 
solnej w Wieliczce i Bochni i jako takie należały do 
skarbu królewskiego. Na wystawie można obejrzeć 
plan swoszowickich kopalni z 1829 roku, zrekon
struowany szyb i chodnik kopalniany, przodek wy
dobywczy, odtworzone mundury gwarków siarko
wych z przełomu XVIII i XIX wieku, XIX - wiecz
ne kaganki górnicze oraz różne widoki kopalni na 
drzeworytach z XVII wieku.

Specyfika siarki zarówno w czasach nam 
współczesnych, jak i dawnych wymagała jej prze
róbki w pobliżu wydobycia. Nic zatem dziwnego, że 
w miejscowościach sąsiadujących z kopalniami, po
wstawały huty siarkowe. W drewnianych budyn
kach o niezbyt szczelnie zbudowanych ścianach, po 
oczyszczeniu rudy, wytapiano siarkę w dużych na
czyniach o kształtach przypominających czajniki i 
jeszcze gorącą wlewano do specjalnych drewnia
nych rur. Po ostygnięciu i stężeniu siarka była wy
wożona i sprzedawana. Stosowano ją w wojskowo
ści (do szybko rozwijającej się broni palnej), jak i 
do celów leczniczych. Spalaną siarką odkażano 
miejsca, w których przebywali chorzy, z siarki wy
twarzano medykamenty dla ludzi i zwierząt. Jed
na z zachowanych relacji mówi o mydle siarkowym, 
jakiego używała królowa Maria Kazimiera („Mary
sieńka”) Sobieska.

Nowa ekspozycja przypomina też sylwetki 
uczonych, jacy zajmowali się siarką wśród nich 
Michała Sędziwoja, słynnego alchemika i lekarza,

Fragment ekzpozycji 
„Siarka w dawnej Polsce”

autora Traktatu o siarce wydanego w Kolonii w 1616 
roku. Poza odtworzoną pracownią alchemika obej
rzeć można reprodukcję mało znanego obrazu Jana 
Matejki Sędziwój i Zygmunt III Waza. Słynny alche
mik podje królowi grudkę złota, jaką podobno „wy
topił” z siarki podczas doświadczeń prowadzonych 
na zamku wawelskim.

Dzięki nowej wystawie można zapoznać się z 
sylwetkami innych uczonych, jacy interesowali się 
siarką: Jędrzeja Śniadeckiego (autora polskiego 
określenia „siarka”), Stanisława Staszica (który 
opisał możliwe zastosowanie siarki do różnych ga
łęzi przemysłu, uznając ją za jeden z najwarto
ściowszych „kopalów”), Feliksa Radwańskiego i 
Józefa Dietla (ojców polskiej balneologu, twórców 
uzdrowiska w Swoszowicach bazującego na wodach 
siarkowych).

Druga część udostępnionej niedawno ekspozy
cji jest poświęcona tradycjom górniczym i mieści się 
we wnętrzu zaaranżowanym na pomieszczenie daw
nej cechowni kopalnianej. Przywołuje patronkę gór
ników św.Barbarę, opowiada o barwach, symbolach, 
obyczajach górników i o duchach kopalni, w jakie 
wierzyli. Prezentuje też współczesne mundury gór
nicze, laski sztygarskie, tzw. hardy oraz pamiątko
we kufle z karczem piwnych. Zarówno na bardach 
jak i kuflach zobaczyć można scenki z pracy górni
ków oraz liczne symbole zaczerpnięte z dawnej iko
nografii o tematyce górniczej. Spośród kufli zgroma
dzonych przez prof. Zenona Dudę z Krakowa, a po
darowanych tarnobrzeskiemu Muzeum, każdy wy
różnia się odmiennym kształtem i dekoracją. Są 
wśród nich kufle górników wydobywających sól, 
ołów, srebro, kruszywa, węgiel kamienny i rudę 
miedzi, są też kufle z krakowskiej Akademii Górni
czo - Hutniczej. Na szczególną uwagę zasługuje bez 
wątpienia kufel w kształcie smoka zaglądającego do 
beczki. Jest on pamiątką karczmy piwnej, jaka od
była się czterdzieści lat temu z okazji zakończenia 
przez górników prac zabezpieczających słynną 
Smoczą Jamę pod wzgórzem wawelskim.

Autorem scenariusza wystawy jest dr Adam 
Wójcik, który opracował też wszystkie teksty jej to
warzyszące. Oprawa plastyczna jest dziełem Beaty 
Kotasiak — Wójcik, prace techniczne wykonali Wik
tor Mielniczek, Andrzej Kaczorowski, Andrzej Wila
nowski i Jan Miazga. Ekspozycja mogła powstać dzię
ki środkom przekazanym na ten cel przez tarnobrze
ski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa oraz Urząd Miasta Tarnobrzega.
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® DZIKOVIA
MONIKA CHWAŁEK

DWÓR POLSKI
część I

W polski pejzaż zarówno ten naturalny, histo
ryczny, kulturowy, jak i duchowy, wpisany jest od 
stuleci dwór szlachecki. Można go nazwać ostoją, w 
ciągle zmieniającej się historii naszego kraju, na 
przestrzeni ostatnich kilku wieków. Według Ma
rzanny Raińskiej dwór polski był centrum walki o 
przetrwanie narodowe i odrodzenie państwowe w 
okresie zaborów. Muzeum pamiątek narodowych, na 
których wychowały się kolejne pokolenia. Powstawał 
przez pokolenia i dla pokoleń. (...) Powstawał odśrod
kowo, rozwijał się i uzupełniał od wnętrza na ze
wnątrz; nie był nigdy od razu gotów i dlatego ani z 
góry przemyślanej architektury ani zamkniętej arty
kulacji mieć nie mógł. Stawał się powoli, robił się, 
aż stał się i urósł w pełnię. Miał też swoją biografię, 
jak człowiek, a historia jego życia czytała się w jego 
przystawkach, dobudówkach i przybudówkach. Nie 
był prędzej skończenie gotów, zanim nie zmieścił 
wśród swoich ścian trzech pokoleń. Dziad go zaczął, 
wnuk dopiero skończył.

Każdy z Polaków doskonale wie, jak wygląda „ty
powy” dwór polski. Jego obraz ukształtowały liczne 
utwory literackie, malarstwo i grafika, wreszcie filmy, 
których narracja o epizodach narodowej historii z re
guły rozgrywa się na tle lub we wnętrzach dworu.

Dwór polski pojawił się już w średniowieczu, 
choć wtedy jeszcze w niewielkim stopniu przypomi
nał ten późniejszy, z ostatnich lat I Rzeczypospoli
tej i okresu rozbiorów. Ten pierwszy, średniowiecz
ny, miał wiele cech obronnych. Budowany na wzgó
rzu, otoczony murem i fosą, posiadał basztę, a nie
rzadko i most zwodzony, by skutecznie bronić swo
ich mieszkańców przed napadami. Z tego rodzaju 
dworów do dziś przetrwały tylko nieliczne, w kilku 
przypadkach zachowane jedynie częściowo, jak choć
by dwory w Graboszycach, Szymbarku czy Jeżowie.

Rozwój sztuki wojennej w epoce nowożytnej, a 
i swoiste przekształcenie się dawnego rycerstwa w 
ziemiaństwo, spowodowały zmiany w wyglądzie i 
charakterze budownictwa dworskiego. Doprowadzi
ły one do ostatecznego ukształtowania się typowe
go „dworu polskiego” w XVIII wieku. Dwór ten, jako

Dwór w Szymbarku

parterowa budowla wznoszona na rzucie prostoką
ta, nakryta wysokim, nierzadko łamanym dachem 
był budowany zarówno z drewna, jak i murowany z 
cegły. Wspomniane wysokie dachy posiadały m.in. 
dwory w Laskowej i Bogoniowicach. Niektóre z bu
dowanych w XVII i XVIII wieku dworów posiadały 
narożne alkierze, rodzaj narożnych dobudówek ma
jących odrębne zadaszenie. Alkierze były swoistym 
reliktem dawnych baszt narożnych. Dwory alkierzo
we były niegdyś ozdobą Czarnożył i Ożarowa. Jedną 
z niehcznych tego typu budowli zachowanych do 
naszych czasów jest dwór w podsandomierskich 
Skotnikach. Alkierze były wznoszone do XVIII wie
ku, później zniknęły z planu dworów.

Dwór w Jeżowie



■ ©DZIEW

Dwór w Laskowej

Od przełomu XVIII i XIX wieku dwór był bu
dowany na planie wydłużonego prostokąta, z czte
rospadowym dachem, ze znajdującym się na osi bu
dynku gankiem - rodzajem portyku, z kilkoma (za
zwyczaj czterema) kolumnami wspierającymi da
szek z trójkątnym tympanonem. Taki typ dworu, 
utrwalony w narodowej literaturze i sztuce jest 
najbardziej charakterystyczną formą siedziby zie
miańskiej. Tego rodzaju dworów zachowało się spo
ro. Przykładem mogą tu służyć dwory w Krzykaw- 
ce, Branicach czy Smiłowie.

W latach 40-60 — tych XIX wieku pojawiła się 
moda na formy neogotyckie, dlatego też niektóre 
dwory wznoszone w tym stylu, zaczęły przypomi
nać swoją formą małe pałacyki czy wille, jak choć
by te w Osieku, Zagórzanach czy Pszczynie — Po
rębie. Owa moda, jak każda inna, to styl przejścio
wy, dlatego też od połowy XIX wieku aż po okres 
międzywojenny budowano dworki przypominające 
dwory klasycy styczne. Te neoklasycystyczne bu
dowle zyskały nawet miano „stylu dworkowego”, 
chętnie wykorzystywanego do projektowania nie

Dwór alkierzowy w Skotnikach

tylko obiektów mieszkalnych, ale i użyteczności pu
blicznej. Znakomitym przykładem stylu dworkowe
go jest willa „Milusin” w Sulejówku, dom rodziny 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Tego rodzaju for
ma, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 
1918 roku, była wykorzystana nawet do tworzenia 
swoistych „dworkowych osiedli mieszkaniowych”, 
jak świadczy choćby zespół budynków dla dyrekto
rów i inżynierów Państwowej Fabryki Związków 
Azotowych w Mościcach pod Tarnowem.

Forma polskiego dworu przez kilka wieków 
ulegała zmianom, każda epoka dodawała jakieś ele
menty, z innych rezygnowano. Długoletni dyrektor 
Łazienek Królewskich w Warszawie, prof. Marek 
Kwiatkowski pisał: Style architektoniczne w archi
tekturze dworów można odczytać głównie z ich fron-

Dwór w Krzykawce

tów. Renesans wprowadził słupki, ganki, loggie, at- 
tyczki, natomiast w prostokątnej bryle - narożne al
kierze, które trwać będą przez następne stulecia, do 
połowy XVIII wieku. Barok zaznaczył się mansardo
wymi, łamanymi dachami, czasami wysokim, trój
kątnym szczytem. Klasycyzm, który pozostawił sto
sunkowo najwięcej przykładów, przyozdobił dwór 
polski „rzymskim” kolumnowym portykiem, zwień
czonym trójkątnym tympanonem. Takie ozdobne 
wejścia pojawiły się pod koniec XVIII stulecia i to nie 
tylko w nowo budowanych dworach, ale także star
sze dwory i dworki zaczęto wtenczas upiększać, czte
ro - a bywało i sześciokolumnowymi portykami. 
Kolumnowy, klasyczny portyk stał się nieodzownym 
elementem typowego polskiego dworu szlacheckiego. 
Wjazd do dworu z gościńca prowadził zazwyczaj 
długą aleją wysadzaną drzewami.

Zachowane inwentarze owych siedzib szla
checkich dają wyobrażenie o wnętrzach dworów. 
Wiadomo, że istotnym pomieszczeniem była sień,
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Willa Milusin

gdzie zbierali się domownicy, a gdy dla licznych 
gości zabrakło miejsca w pokojach, tu właśnie ukła
dano ich na noc. Sień to miejsce, którego podsta
wowe wyposażenie stanowiły ławy, a na jej ścia
nach wisiała broń myśhwska i liczne trofea z polo
wań. Nierzadko w sieni odczytać można było 
umieszczone tu sentencje i zwołania rodowe, her
by właścicieh, daty, dewizy czy nazwiska.

Początkowo styl aranżacji poszczególnych 
wnętrz dworu był skromny i prosty. Dopiero około 
połowy XIX wieku wnętrze dworu zaczęło nabierać 
swoistej wytworności i bogactwa, gdy pojawiły się 
lustra i obrazy w złoconych ramach oraz liczne, łu
biane i cenne bibeloty.
Dwory były ogrzewane kominkami, zazwyczaj „szafia
stymi”, później zastąpionymi oryginalnie dekorowany
mi piecami ceramicznymi o nierzadko bogato zdobio
nych, kolorowych i czasem malowanych kaflach.

Efekt ocieplenia i artystycznej dekoracji dawa
ły zawieszane na ścianach wełniane, nierzadko 
orientalne kobierce. W dworskich pokojach sporo 
było odniesień religijnych oraz portretów przodków 
właścicieli. Ceniono też pamiątki rodzinne - jak 
pisał znawca i pasjonat tematu Maciej Rydel: ...sza
bla po antenacie, który szedł na Turka, kosa na 
sztorc, listy z Syberii, czarny żałobny naszyjnik babki 
noszony po powstaniu styczniowym. W albumach 
zdjęcia ojców po zwycięstwie nad bolszewikami.

Swoistego uroku wystroju dworskich wnętrz 
nadawały całości znajdujące się w nich sprzęty ta
kie jak: stoły, ławy, zydle, komody, sepety (ozdobne 
skrzynie), biurka i sekretarzyki, kredensy. Były one 
zazwyczaj bogato dekorowane, rzeźbione, intarsjo- 
wane, wysadzane kością słoniową lub malowane 
wzorzystymi ornamentami.

Na podłogach kładziono wyprawione futra upo
lowanych zwierząt. Liczne poroża jeleni, głowy dzi
ków, a czasem nawet niedźwiedzi - trofea będące 
powodem dumy właściciela - zdobiły ściany parad
nych sal: jadalni i bawialni. (...). W sypialni, nad 
łóżkiem gospodarza, obok ryngrafu z Matką Boską 
wisiała często szabla, nawet i dwie, by zawsze, w 
razie niebezpieczeństwa, broń była pod ręką.

Podkreślana często przez badaczy wyjątkowa 
liczebność obywateli stanu szlacheckiego w Polsce 
niewątpliwie wpłynęła, zwłaszcza od XVII wieku, na 
rozwój budownictwa dworskiego. Według szacunków 
badaczy tej problematyki, do roku 1939 zachowało 
się w naszym kraju około 16 tysięcy dworów w nie
złym stanie technicznym, w większości przypadków 
z zachowanym oryginalnym ich wyposażeniem. 
Zmiany ustrojowe i społeczno-gospodarcze, jakie 
zaszły na ziemiach polskich po II wojnie światowej 
sprawiły, że u progu XXI wieku zachowało się zale
dwie około 160 obiektów wykazujących najbardziej 
oryginalne cechy dawnych siedzib szlacheckich.

Jam jest dwór polski, co walczy mężnie i strze
że dzielnie - ta sentencja znajduje się na frontonie 
dworu w Pęcinach koło Warszawy, doskonale ilu
strując rolę dworu polskiego na przestrzeni wieków. 
Dwór polski był bowiem czymś więcej niż tylko 
mieszkaniem szlachetnie urodzonych. W jego mu- 
rach trwała walka o zachowanie polskiej tożsamo
ści narodowej, kształtował się patriotyzm, rodziły się 
idee zrywów niepodległościowych. Znawca proble
matyki, Maciej Rydel twierdzi, że dwór to skarbni
ca wartości, na których wychowali się najwspanial
si Polacy, ci którzy walczyli w powstaniach listopa
dowym, styczniowym, warszawskim. W ciągu XIX 
wieku, gdy Polska była pozbawiona niepodległego 
bytu, dwór polski ze swym klasy cysty cznym kolum-

Dwór w Pęcicach
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nowym gankiem, urósł do rangi narodowego symbo
lu i bastionu patriotyzmu, w którym pielęgnowano 
polskie tradycje i obyczaje, przechowywano narodo
we pamiątki i wychowywano młode pokolenia w 
duchu miłości ojczyzny.

W odczuciu mieszkańców dworu pełniona rola 
swoistego przekaźnika tradycji ojczystych i narodo
wych, wyróżniała ich w społeczeństwie i obligowała 
do obowiązków z tym związanych. Jednocześnie, 
możliwość urodzenia się i śmierci w takowym, ro
dzinnym domu oraz przekazania go dzieciom i wnu
kom, budowała swoistą pamięć, tradycję a nawet 
rodzinną legendę, stanowiąc w oczach szlachty wy- 
jątkowy przywilej.

Tradycją polskiego dworu był szacunek do zie
mi i umiłowanie wolności. Największą obelgą dla 
szlachcica było oskarżenie go o brak honoru, próż
ność, marnotrawstwo czy lenistwo. W większości 
przypadków właściciele dworów wierzyli w demo
krację i dbali o postęp gospodarczy. Zakładali więc 
przy dworach szkółki dla dzieci z folwarków, szkoły 
rolnicze dla mężczyzn, szkoły gospodarstwa wiej
skiego dla dziewcząt, a nawet ochronki dla dzieci, 
w których uczono języka polskiego, zwłaszcza w 
okresie represji popowstaniowych. Taki dwór był, 
zwłaszcza dla emigrantów politycznych i zesłańców, 
ucieleśnieniem polskości, za którą zawsze tęsknili.

Dwory cechowała również tradycja gościnno
ści. Jaki piszą Kiersznowscy: Dwór soplicowski był 
wprawdzie niewielki, ale wystarczający wszakoż, by 
pomieścić prócz domowników także licznych gości, 
przybyłych na graniczne sądy podkomorskie, a 
wraz z nimi całą Polskę ukazaną w jej ostatnim 
rozbłysku. Polonez rozpoczęty przed soplicowskim 
gankiem będzie brzmiął w różnych tonacjach przez 
pokolenia (...) niosąc również ów wątek polskich 
ostatków z pierwszymi strzałami w tle i ze świadec
twem fantazji ułańskiej spotykanej aż do ostatniej 
wojny światowej.

Dwory polskie posiadały prawdziwe zbiory 
cennych historycznie i emocjonalnie pamiątek. Sta
re meble, zastawy stołowe, obrazy, zegary, świecz
niki, kobierce były tam przedmiotami codziennego 
użytku i jako takie stanowiły najbardziej autentycz
ny zestaw pamiątkowy. Gromadzono świadomie i z 
rozmysłem pamiątki rodzinne. Były to zbiory uza
leżnione od stopnia zamożności, zainteresowań i 
wykształcenia właścicieli, jednakże nierzadko sta
nowiły o ogromnej roli ich świadomości historycz
nej, często już w tamtym czasie urastając do roli 

ąuasi-muzealiów. Były również książki rozmaitego 
doboru (...) od bieżących czasopism fachowych i śro
dowiskowych, po literaturę piękną i rozrywkową, 
nierzadko obcojęzyczną.

Ważnym nośnikiem świadomości i tożsamości 
były zawieszane na ścianach wnętrz dworskich por
trety przodków. Dostarczały one wiedzy o rodzinie, 
nadawały jej poczucia odrębności, oraz prestiżu w 
oczach potomków i gości dworu. Ich rozmieszczenie 
na ścianach przypominało pewien porządek hierar
chiczny, jakiego pilnowano zasiadając do stołu. Owo 
utożsamianie portretów z konkretnymi ludźmi w 
dużej mierze skazało, niestety, te drogocenne obiek
ty na zagładę, gdyż w okresie walk o niepodległość 
wrogowie w pierwszej kolejności wyładowywali 
swoją furię strzelając do tychże wizerunków, wyklu
wali bagnetami oczy, palili na stosach, plugawili, 
mniemając niechybnie, że w ten sposób niszczą hi
storię kraju i ludzi, tych widniejących na obrazach i 
tych współczesnych, którzy zdołali ujść z życiem.

To właśnie owa walka o wolność i niepodle
głość, począwszy od powstań narodowych aż po 
udział ziemian w Armii Krajowej i organizacjach 
konspiracyjnych, w sposób szczególny naznaczyła 
mieszkańców dworów, a pamięć o niej pielęgnowa
no z najwyższym oddaniem i pietyzmem.

Liczne dzieła literackie, powstałe zwłaszcza w 
XIX wieku, jak choćby utwory Orzeszkowej czy 
Żeromskiego, a także obrazy wywodzące się z post- 
romantycznego nurtu np. Artura Grottgera, przywo
ływały wartości zawarte w dewizie „Bóg, Honor, Oj
czyzna”, czyniąc zarazem polski dwór ich symbolem.

Zaborcy i okupanci, likwidując dwory i ich 
mieszkańców, grabiąc i niszcząc pamiątki, jakie po
siadali torowali tym samym drogę do zniewolenia 
narodu. Bojąc się jej (tj. szlachty - przyp.MC) patrio
tycznego wpływu na otoczenie, pozbawiono ją warun
ków materialnych bytu przez odebranie ziemi i uni
cestwienie jej gniazd. Wyrzucono ją też z dworów, 
które uległy rozgrabieniu, zniszczono wtedy część 
dziedzictwa narodowego.

Dziś mówi się o tym świecie w kategoriach 
świata które odszedł, który poszedł z dymem, uległ 
zagładzie. Polski dwór istnieje jedynie w świadomo
ści historycznej Polaków, w literaturze, także tej 
wspomnieniowej, w resztkach licznych niegdyś bu
dowli, w niektórych przypadkach z pietyzmem re
konstruowanych i odtwarzanych oraz w muzealnych 
zbiorach, przypominając, że naszym obowiązkiem 
jest ocalenie tamtego świata od zapomnienia.



ALEKSANDRA JANAS Polskie Piękne Madonny

MATKA BOŻA LEŚNIOWSKA

Według bardzo dawnej tradycji kult Matki Bo
żej Leśniowskiej związany jest ściśle z kultem Mat
ki Bożej Jasnogórskiej, a początki sanktuarium się
gają 1382 roku. Wtedy to wracający z Rusi śląski 
książę, Władysław Opolczyk, w okolicy dzisiejsze
go Leśniowa, bezskutecznie poszukiwał jakiegoś 
źródła wody. Wiózł ze sobą ikonę Matki Bożej - wte
dy zwanej Bełzką która potem stała się ośrodkiem 
kultu religijnego - czyli obraz Matki Boskiej Czę
stochowskiej, oraz drewnianą figurę Maryi z Dzie
ciątkiem. Ponieważ od dawna nękało go pragnie
nie, a w trakcie upalnego lata wyschły wszystkie 
okoliczne źródełka, zwrócił się w pokornej modli-

Figura Matki Boskiej Leśniowskiej

twie do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę - 
nagle wytrysnęło obfite źródło, dające początek ist
niejącemu do dziś potokowi Leśniówka. Tak opi
sują to zdarzenie dawne kroniki: Wtem rzeźba 
Maryi jakby złotą łuną się okryła. Z miejsca wska
zanego ręką Dzieciątka, spod omszałego kamienia, 
wybiła krystaliczna struga wody, mieniąca się w 
słońcu srebrem i błękitem. Woda miała przy tym 
właściwości niezwykłe. Znużeni odzyskiwali siły, 
przemyte wodą rany natychmiast się goiły, chorzy 
odzyskiwali zdrowie. Wdzięczny za łaskę Maryi 
książę Władysław Opolczyk pozostawił świętą figu
rę w drewnianej kapliczce. Ta gotycka figurka 
Maryi z Dzieciątkiem, o wysokości 70 cm, znajduje 
się dzisiaj w głównym ołtarzu Sanktuarium i jest 
przedmiotem żywego kultu.

W roku 1559 kasztelan oświęcimski Jan Ko- 
ryciński, w dowód wdzięczności za liczne łaski, 
umieścił cudowną figurę w specjalnie dla niej wy
budowanym kościele. Na początku XVIII w. nowy 
właściciel Leśniowa — Józef Męciński, przebudował 
istniejący kościół, nadając mu piękny, późnobaro- 
kowy wystrój. W 1706 roku aktem fundacyjnym 
przekazał go paulinom, których posługa w tym 
Sanktuarium trwała do roku 1864, kiedy to na roz
kaz cara Aleksandra II nastąpiła kasata Zakonu. 
Paulini powrócili do Leśniowa dopiero w 1936 
roku, a w 1937 r. z Leśnej Podlaskiej, właśnie do 
Leśniowa, zostaje przeniesiony zakonny nowicjat.

Figura Matki Bożej prawdopodobnie dwa wie
ki stała w kaplicy koło źródełka, dopiero później, 
wraz z rozwojem kultu, przeniesiono ją do muro
wanego kościoła i umieszczono początkowo w bocz
nym ołtarzu św. Józefa. Po przebudowie, a na pew
no przed 1711 rokiem, stanęła w specjalnie dla niej 
zaprojektowanym głównym ołtarzu, ufundowanym, 
jak i cały kościół, przez Wojciecha Męcińskiego. 
Głowy Madonny i Dzieciątka ozdobione były koro
nami, ufundowanymi w 1746 roku. Wykonał je Jan 
Szabelski, złotnik częstochowski, pracujący rów
nież na potrzeby paulinów jasnogórskich, a wysta
rał się o to, jak zapisały kroniki, O. Narcyz Raci



borski. Korony wykonane zostały ze starej, złotej 
biżuterii i upiększone 34 mniejszymi i 5 większy
mi tzw. czeskimi kamieniami. Figura - zgodnie z 
gustami pobożności XVIII wieku - przystrajana 
była sukienkami z cennej materii, a ponad nią 
umieszczony był namiot ze srebra. Takich sukienek 
do 1745 roku Pani Leśniowska miała 5, w tym 
jedną srebrną. Czasem gusty przystrajania łaska
mi słynących figur dochodziły do pewnej przesady. 
Ubierano np. figurę Matki Bożej w sukienki, płasz
cze i welony, podobnie jak się ubierały ówczesne 
szlachcianki, z tą różnicą tylko, że materiały były 
o wiele kosztowniejsze i bardziej cenne.

Figura Matki Bożej Leśniowskiej powszechnie 
była uważana za słynącą łaskami. Najstarsze zacho
wane do naszych czasów określenia to: „Gratiosa”, 
„Gloriosissima”, „Gratiosissima statua B. M B. Le- 
śnioviensis”, „Thaumaturga”.

13 sierpnia 1967 roku odbyła się oficjalna ko
ronacja (tymi samymi starymi koronami) figury 
Matki Bożej, na podstawie dokumentu kapituły 
watykańskiej z tego roku. Dokonał jej Prymas Pol
ski - kard. Stefan Wyszyński, wraz z kard. Karolem 
Wojtyłą, biskupem Stefanem Barełą oraz Genera
łem Zakonu Paulinów - o. Jerzym Tomzińskim. W 
uroczystości tej wzięło udział ok. 30 tys. wiernych. 
Było to wydarzenie niezwykle ważne dla wszystkich 
czcicieli Maryi, którzy od wieków składak tu wota 
za otrzymane łaski.

Od początku obecności figury w Leśniowie roz
wijał się kult Matki Bożej, czczonej szczególnie jako 
Patronki Rodzin. Mają tu miejsce liczne łaski, 
uzdrowienia fizyczne i duchowych. Nie były one, 
niestety, systematycznie rejestrowane, ale katalog 
łask, prowadzony przez 00. Paulinów od 1706 r., 
wymienia ich kilkaset. Sanktuarium stało się regio
nalnym ośrodkiem pielgrzymkowym, szczególnie 
odwiedzanym przez pielgrzymki zmierzające na 
Jasną Górę. Trasa ok. 40 pielgrzymek pieszych do 
Częstochowy prowadzi przez Leśniów.

Stan zachowania cudownej figury jest bardzo 
dobry. W XIX wieku została przemalowana w tech
nice olejnej i wtedy, usunięto pierwotną polichromię. 
Zachowane z tyłu resztki złoceń świadczą, że szaty 
Madonny były złocone. Według historyków sztuki 
figurka Matki Boskiej Leśniowskiej należy ikono
graficznie do tzw. stylu Pięknych Madonn, która 
charakteryzuje się idealizowanym realizmem, a 
przejawia się w doskonałym odwzorowaniu ludzkie
go ciała i eksponowaniu treści emocjonalnych. Ma

ryja odziana jest w różową sukienkę i niebieski 
płaszcz z odcieniem srebra. Na prawym ramieniu 
niesie Syna, zaś w lewej trzyma berło królewskie. 
Mały Jezus, z lekko odchyloną do tyłu główką, 
prawą rączkę unosi w geście błogosławieństwa, w 
lewej zaś trzyma mundus, czyń symboliczną kulę 
ziemską. Madonna zdaje się lekko pochylać pod cię
żarem Jezusa, (przedstawiona w lekkim kontrapo- 
ście). Na Jej obliczu jaśnieje delikatny uśmiech. Pod
czas koronacji figury, 13 sierpnia 1967 r., ks. prymas 
Stefan Wyszyński powiedział, że to najpiękniejszy 
uśmiech Madonny w naszym kraju.

Niestety, 2 grudnia 2010 r. korony Matki Bo
żej zostały skradzione. Wydarzenie to poruszyło 
wszystkich. Metropolita częstochowski — ks. abp 
Stanisław Nowak, który odwiedził Sanktuarium 
tuż po świętokradzkiej kradzieży, zachęcił ojców 
paulinów i wiernych do ekspiacji modlitewnej oraz 
do przygotowania na lipiec następnego roku reko- 
ronacji Figury.

Nowe korony, wykonane z ofiar złożonych przez 
czcicieli Matki Bożej i przybywających do Sanktu
arium pielgrzymów, zostały pobłogosławione przez 
papieża Benedykta XVI 22 czerwca 2011 r., podczas 
audiencji generalnej w Watykanie. W geście tym 
zawarte zostało błogosławieństwo dla wszystkich 
odwiedzających i modlących się w Sanktuarium. 
Hojność pielgrzymów, którzy składak swe obrączki, 
biżuterię oraz ofiary pieniężne była ogromna. Gene
rał Zakonu Paulinów - o. Izydor Matuszewski — 
ofiarował perłowy różaniec Jana Pawła II, który 
włączono w nowe korony Matki Bożej.

Uroczystość rekoronacji Cudownej Figury oby
ła się 2 lipca 2011 r. Dokonał jej metropohta często
chowski ks. abp Stanisław Nowak, w asyście bisku
pów pomocniczych. Dla wszystkich wydarzenie to 
było niezwykłym przeżyciem, a zwłaszcza dla tych, 
którzy po raz drugi uczestniczyli w koronacji Figu
ry Matki Bożej Leśniowskiej. Ksiądz Arcybiskup w 
swej homilii przypomniał wszystkim, że koronacja 
jest uwielbieniem Boga w Trójcy Jedynego.

Zespół klasztorny 00. Pauhnów, położony w 
parku koło źródła Leśniówki, składa się z kościoła 
p.w. Nawiedzenia NMP, ołtarza polowego, kaplicy 
nad źródłem, klasztoru, dzwonnicy, domu pielgrzy
ma. Jednonawowy kościół, z węższym, półkolistym 
prezbiterium był wielokrotnie przebudowywany. 
Najstarsza część, z 1559 r. ma charakter gotycko- 
renesansowy, pozostała późnobarokowy. W 1762 r. 
dobudowano murowaną kruchtę, w 1791 przedłu-



Sanktuarium, Matki Boskiej Leśniowskiej

żono nawę, a w 1798 wybudowano wieżyczkę na 
sygnaturkę

Po północnej stronie Sanktuarium znajduje się 
późnobarokowy klasztor (budowę rozpoczęto w 
1755 r.), bez wyraźnych cech stylowych, składający 
się z czterech skrzydeł z kwadratowym wirydarzem 
w środku. Na poziomie pierwszego piętra chórem 
połączony jest z kościołem. W latach 6O.XX wieku 
przeprowadzono gruntowną modernizację kościoła, 
ostatni zaś remont na 600-lecie Sanktuarium. Wte
dy też wykonano nową polichromię.

W latach 1984 - 1986 ustawiono w parku 15 
kapliczek różańcowych. W 1994 r. wybudowano 
wolnostojącą dzwonnicę. W ramach obchodów 
Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa 
wybudowano ołtarz połowy, kaplicę nad źródłem 
potoku oraz wzdłuż muru przyklasztornego 14 sta
cji Drogi Krzyżowej.

Późnobarokowe ołtarze pochodzą z pierwszej 
połowy XVIII wieku, zaś drewniany, rokokowy por
tal w fasadzie zachodniej, tak jak i późnorokoko- 
we stalle, balustrady oraz konfesjonały z II poło
wy i końca XVIII wieku. Ołtarz główny, z cudowną 
figurką MB Leśniowskiej, był przerobiony w 1856 
roku, odnowiony zaś w 1956 r.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

JAK TO Z DZIKOWEM BYŁO?
część III

Wykonanie konserwacji starych fundamentów 
pod skrzydłami bocznymi zamku i budowa nowych 
pod korpusem głównym, oraz urządzenie piwnic 
zajęło nam blisko szesnaście miesięcy. Oprócz tego, 
ponad rok trwały prace projektowe, starania o środ
ki unijne, sporządzanie wniosków, uzyskiwanie po
zwoleń, opinii rozmaitych służb itp. W trakcie tych 
prac trzeba było jednak myśleć co dalej?, gdyż na
wet tak pomyślne rozpoczęcie długo oczekiwanej 
rewaloryzacji Dzikowa nie napawało optymizmem. 
Brało się to z najbardziej prozaicznego powodu: pie
niędzy, a raczej ich braku. Środki unijne, „zdobyte” 
w ostatniej chwili z takim trudem (i w gruncie rze
czy niewielkie w stosunku do potrzeb), wzmocnione 
dotacją miasta, pozwalały jedynie na remont zam
kowych podziemi, a na tę najciekawszą i najważ
niejszą część obiektu nie było ani przysłowiowego 

grosza. Zamek i ja mieliśmy jednak szczęście, gdy 
zgoła nieoczekiwanie pojawiła się możliwość pozy
skania niemałych pieniędzy z Ministerstwa Kultu
ry. Nie muszę nikogo przekonywać, że wiele wielkich 
rzeczy wydarza się dzięki szczęśliwym zbiegom oko
liczności, z pozoru nie mającym niczego wspólnego 
z daną sprawą. Tak było, jest i będzie, zawsze i 
wszędzie, bo przecież nie wszystko załatwia się wy
łącznie w oparciu o przepisy i procedury. Tak było 
więc tu i teraz. Dzięki przypadkowo, a zarazem 
szczęśliwie odnowionej po blisko trzydziestu latach 
starej przyjaźni, udało mi się zdobyć, niemałe 
zresztą pieniądze na remont dachu i adaptację pod
dasza. Nie ma w tym niczego zdrożnego, gdyż jedy
nym który zyskał na sprawie był... zamek dzikow
ski. Być może za wiele lat napiszę coś więcej o tym, 
ale teraz poprzestańmy na tym, że gdy pojawiła się 
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szansa pozyskania odpowiednich funduszy, szybko 
zdecydowaliśmy, że będziemy starać się o nie na 
remont zamkowego dachu.

Kondycja każdej, nie tylko zabytkowej budow
li, zależy od stanu jej fundamentów i dachu. Było 
więc oczywistym, że po wyremontowaniu zamko
wych podziemi, teraz przyjdzie czas na najwyższą 
część zabytkowego budynku.

Ogólnie rzecz biorąc — gdy przystępowaliśmy 
do remontu zamku — jego stan był zły. Pomijając 
fatalny stan instalacji wewnętrznych, w najgorszej 
kondycji był właśnie dach. Oparty na solidnej więź- 
bie dachowej zbudowanej po pamiętnym pożarze 
rezydencji w grudniu 1927 roku, był pokryty tylko 
jedną warstwą dachówki ceramicznej. Przez osiem
dziesiąt lat nikt tej dachówki nie wymieniał, a prze
cież niejedna wichura zrzuciła wiele pojedynczych 
dachówek, niejedna zima z solidnym mrozem spo
wodowała ich pękanie, a nasz niezbyt łagodny kli
mat doprowadził do łuszczenia się materiału cera
micznego. Na przestrzeni zwłaszcza okresu powojen
nego nikt nie uzupełniał ubytków, nie remontował 
ofasowania, ani obróbek blacharskich. W rezultacie, 
gdy weszło się na niby ciemne poddasze, widać było 
liczne snopy światła wpadającego przez miejsca po 
ubytkach w przekryciu dachu. Kuriozum, stanowią
cym obraz „dbałości” szkoły rolniczej o zamek, były 
dwa, całkiem sporych rozmiarów drzewa jakie wy
rosły na dachu przy ryzalicie północnym.

Wspomniane ubytki w połaci dachowej skutko
wały zawilgoceniem, a w rezultacie butwieniem 
więźby dachowej, zaś dzieła zniszczenia dopełniały 
ogromne ilości ptasich ekskrementów.

Biorąc to wszystko pod uwagę było oczywistym, 
że dach wymaga kapitalnego remontu, zaś z uwagi 
na znaczą powierzchnię i kubaturę poddasza, nale
ży jego odnowienie przeprowadzić tak, by nie tylko 
stanowiło o bezpieczeństwie całej budowli, ale też 
pełniło w przyszłości ważne dla pracy Muzeum 
funkcje: jako miejsce pracowni, magazynów i po
mieszczeń socjalnych dla pracowników.

Mimo że czasu było bardzo mało, zabraliśmy 
się do przygotowania szczegółowego projektu tech
nicznego oraz dokumentów pozwalających na przy
stąpienie do ministerialnego konkursu o pieniądze 
na remont. Nie było to takie proste, bo trzeba było 
na to poświęcić nawet... święta Bożego Narodzenia, 
by zdążyć na czas, ale udało się! Teraz pozostało 
czekanie na konkursowe rozstrzygnięcie, jak się 
okazało — wyjątkowo długo. Rezultat miał być ogło

szony przez Ministerstwo w kwietniu, ale wszyst
ko przeciągnęło się aż do końca czerwca 2008 roku. 
Opóźnienie wyniknęło z niespodziewanie dużej licz
by wniosków jakie napłynęły z całej Polski - ponad 
tysiąc! Do sterty dokumentów konkursowych dołą
czone były obowiązkowe projekty techniczne. Do 
samego przejrzenia tego materiału potrzebna była 
armia urzędników, podczas gdy nasz resort mógł 
oddelegować do tego zadania ledwie kilkanaście 
osób... Najważniejsze jednak było to, że — jak się 
okazało — nieco ponad dwieście obiektów otrzyma
ło ministerialną dotację, w tym zamek w Dzikowie. 
Co ciekawsze — spośród nich jedynie cztery obiek
ty miały otrzymać powyżej miliona złotych, a nasz 
zamek dostał około półtora miliona PLN! Teraz na
leżało przygotować i ogłosić przetarg. Czasu było... 
mniej niż mało, bo przyznaną dotację trzeba było 
wykorzystać i rozliczyć do końca roku kalendarzo
wego. Na przygotowanie, ogłoszenie i rozstrzygnię
cie przetargu, oraz wykonanie pełnego zakresu ro
bót zostało więc niecałe pół roku. Problem polegał 
na tym, że zakładany rodzaj i zakres robót tego 
typu w normalnych warunkach wymaga co naj
mniej 6-8 miesięcy. Tymczasem wchodziliśmy w 
drugą połowę roku i nikt nie wiedział, czy choćby 
pogoda pozwoli na pracę. A zbliżała się jesień i 
zima, zaś roboty przy dachu wymagają przynaj
mniej braku opadów i jakiej takiej ciepłoty powie
trza. Jak się okazało, mieliśmy szczęście, gdyż 
przetarg na remont zamkowego dachu wygrała 
znakomita firma „Janosik” z Limanowej. Zatrud
nieni w niej górale pracowali bardzo solidnie i z 
wielkim oddaniem, a ponieważ kwaterowali w 
zamku, mogli pracy poświęcić nawet 12 godzin 
dziennie. Korzystna była też aura - jesień tego roku 
okazała się wyjątkowo ciepła i bez opadów. Tylko 
we wrześniu odnotowaliśmy jeden dzień z desz
czem (niezbyt zresztą intensywnym), a na począt
ku grudnia prawie gotowy nowy dach przyprószy
ło śniegiem. Patrząc na taką wyjątkowo korzystną 
pogodę, górale z „Janosika” mówili, że widocznie 
mam wyjątkowo dobre układy z „Górą”...

Prace przy remoncie dachu nie były łatwe. Trzy 
zamkowe skrzydła na planie nie są idealnymi pro
stokątami, więc w praktyce każdy element więźby 
dachowej ma inny wymiar. By uzyskać idealny 
kształt dachu trzeba było niezwykle precyzyjnie 
przygotować belki i krokwie w odpowiednich roz
miarach, a potem złożyć je razem. Najpierw jednak, 
zaczynając od zachodniego, na poszczególnych
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Prace remontowe związane z wymianą dachu 

skrzydłach zdemontowano dachówkę. Potem zaczę
to usuwać gruz zalegający na stropie zamkowego 
piętra. Kiedyś nie było innych metod ocieplania, dziś 
jest np. wełna mineralna, znacznie lżejsza i lepiej 
izolująca wykładane powierzchnie. Należało zatem 
najpierw usunąć gruz z poddasza. Jak się okazało, 
było go naprawdę sporo, bo ok. trzystu ton!

Bliższe oględziny dotychczasowej więźby da
chowej wykazały, że jej stan, zwłaszcza najgrub
szych belek tramowych, jest lepszy niż sądziliśmy 
wcześniej. Nie wszystkie więc zostały wymienione, 
aczkolwiek po zmontowaniu więźby na nowo z no
wymi elementami, jej całość została solidnie zabez
pieczona środkami owadobójczymi i konserwujący
mi. Przed położeniem dachówki konstrukcja zosta
ła obciągnięta specjalną folią która ma zapobiegać 
nasiąkaniu drewna przez wilgoć. Dopiero potem 
ułożono dwie warstwy dachówki - do tej pory była 
tylko jedna. Pracom tym towarzyszyło wykonywa
nie obróbek z blachy miedzianej. Chodziło o to, by 
ofasowania i rynny były wykonane z materiału od
pornego na korozję. Przy okazji wymieniliśmy po
krycie hełmu zamkowej wieży zegarowej. W latach 
80-tych ubiegłego wieku otrzymał on co prawda 
nowy „płaszcz”, ale wykonano go wtedy z blachy o 
grubości 0,2 mm. Taki przekrój jest niewystarcza
jący, bo przy nagrzewaniu się w słońcu, gdy zwłasz
cza latem blacha nagrzewa się do kilkudziesięciu, 
a nawet przeszło stu stopni Celsjusza, materiał 
rozciąga się, a przy nocnych spadkach temperatu
ry dość gwałtownie się kurczy. Powoduje to od
kształcenia i rozrywanie blachy, a co za tym idzie 
— przepuszczanie wody opadowej do wnętrza wie
ży. Zmieniliśmy więc pokrycie hełmu, przeznacza
jąc na to blachę o grubości 0,8 mm. Oprócz tego 

pokrycie nową blachą miedzianą otrzymała też 
sygnaturka nad zamkową kaplicą. Kiedy rozpoczę
ły się owe prace blacharskie zauważyłem, że ele
menty hełmu powoli acz systematycznie, niemal w 
jednostajnym rytmie wykonuje pewien niemłody 
już człowiek. Przez wiele godzin, niemal w jednej 
pozycji ów stary góral prostował, formował i przy
bijał kolejne kawałki blachy miedzianej i przyglą
dając mu się trochę z boku patrzyłem na niego z 
zafascynowaniem. Ten człowiek swoją postawą 
zdawał się potwierdzać porzekadło, że „orze bez 
względu na pogodę”. Któregoś dnia powiedziałem 
mu, że z wielkim podziwem widzę jak pracuje. A 
on, nie przerywając oczywiście pracy i nawet nie 
patrząc w moją stronę odparł w góralskiej gwarze: 
No jakże to tak, panie dyrektoze! Do kościoła cho
dzić i źle robić??? Bardzo podobała mi się ta jego 
swoista „filozofia”.

Robotnicy usuwający gruz z poddasza natrafia
li czasem na drobne fragmenty różnych starych me
bli czy kafli piecowych, bardzo zniszczone i do nicze
go się nie nadające. Ale któregoś dnia znaleźli dawną 
sterczynkę wykonaną z miedzi o ostrosłupowej pod
stawie i długim maszcie, na którym zachowała się

Odnowiona sterczynka skrzydła wschodniego
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Prace remontowe - wymiana dachówki oraz wymiana 
miedzianego poszycia hełmu wieży zamkowej

wykonana z mosiężnej blachy kula. Złożona z dwóch 
półkul, była w kilku miejscach podziurawiona. To 
zapewne wojenna „pamiątka” bo nieregularnie „roz
mieszczone” otwory wskazywały, że były wynikiem 
przestrzelenia nabojami karabinowymi.

Cała ta sterczynka była kiedyś umieszczona w 
zwieńczeniu szczytu skrzydła wschodniego zamku, 
stanowiąc podkreślenie jego osi (dla skrzydła za
chodniego stanowi je wspomniana sygnaturka, zaś 
dla korpusu głównego wieża zegarowa). By ją usta
wić na nowo należało ją wzmocnić konstrukcyjnie i 
wymienić zniszczoną pociskami kulę. Okazało się 
jednak, że mimo naszych naprawdę szerokich po
szukiwań w tej mierze, nikt nie był w stanie wyko
nać repliki owej kuli, gdyż... nie ma już takich rze
mieślników ! Kula została więc solidnie wyrepero- 
wana i wróciła na dawne miejsce. Na wystającym 
wysoko ponad nią maszcie poleciłem umocować cho
rągiewkę wykonaną z blachy miedzianej z wycięty
mi w jej środku elementami herbu Leliwa, tj. sze- 
ścioramienną gwiazdą i półksiężycem. Chorągiew
kę zaopatrzyliśmy w łożysko kulkowe i dzięki temu 
swobodnie obraca się pod wpływem wiatru, świet
nie pokazując kierunek z jakiego wieje.

Istotnym elementem remontu dachu i podda
sza stała się budowa nowej klatki schodowej zloka
lizowanej w narożu łączącym korpus główny zam
ku i skrzydło wschodnie. Wcześniej od czasów od
budowy zamku po pożarze w 1927 roku była tu 
drewniana klatka schodowa, obudowana deskami, 
wąska i zajmująca część XVII — wiecznej „sieni od 
dziedzińca”. Była ona ewidentnie źle zaprojektowa
na, zlokalizowana w niewłaściwym miejscu, a przy 

tym zdekapitalizowana. Rozebraliśmy ją więc, re
konstruując przy okazji strop nad ową wspomnianą 
sienią. Dzięki temu pomieszczenie to odzyskało 
swój właściwy, dawny kształt i tym samym uczy
telniony został, stworzony jeszcze w I połowie XVII 
stulecia, dwutraktowy układ wnętrz w korpusie 
głównym zamku. Nowa klatka schodowa, tym ra
zem żelbetowa, szeroka i wygodna, powstała już w 
skrzydle wschodnim, łącząc dziedziniec (gdyż na 
poziomie parteru znajduje się osobne wejście), po
mieszczenia parteru i piętra tej części rezydencji, 
a przy tym spełniając rolę komunikacyjną z podda
szem i stanowiąc jego swoistą podporę. W pomiesz
czeniach parteru skrzydła wschodniego planowa
łem ulokowanie administracji Muzeum, natomiast 
na piętrze cztery pokoje gościnne. W przestrzeni 
poddasza zaplanowałem urządzenie trzech pracow
ni, magazyny, klimatyzatornię oraz część socjalną 
dla pracowników muzeum (szatnia, pokój śniada
niowy, łazienki). Całość tych robót została ukończo
na 16 grudnia, a zatem w iście rekordowym tem
pie. Tym samym wykorzystaliśmy z takim trudem 
zdobyte środki, bez konieczności ich zwracania do 
Ministerstwa. Było to możliwe dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych 
stron: wykonawców, projektantów, ówczesnego pre
zydenta miasta i mojej skromnej osoby.

Odnowiona sygnaturka nad Kaplicą Zamkową
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ANNA HANDEREK

IRENA LORENTOWICZ
MALARKA, SCENOGRAF I PEDAGOG

Urodziła się 25 września 1908 roku w Warsza
wie. Miała niebywałych rodziców: Jana Lorentowi- 
cza znanego i cenionego krytyka literackiego i Ewę 
Rościszewską artystkę malarkę. Ojciec opanowany, 
spokojny, tytan pracy swoimi przyjaźniami i działal
nością związany był z epoką Młodej Polski, ale swoją 
osobowością nie pasował ani do niej ani do dwudzie
stolecia międzywojennego. W prądach każdej epoki 
pozostawał sobą. Coś z tej nieprzyswajalności odzie
dziczyła Irena. Natomiast matka, przedstawicielka 
cyganerii artystycznej, wrażliwa na piękno kolorów, 
przyrody, nienawidząca rutyny, lubiła bunty i kapry
sy. Irena, zwana w domu Renią wychowywała się 
więc w kręgu warszawskiej ehty intelektualnej i 
artystycznej To właśnie matce zawdzięczała wrażli
wość na piękno, a entuzjazm Ewy dla kolorów nie
ba i drzew stał się dla Ireny skarbem, majątkiem, 
zapasem optymizmu na całe życie.

Rodzice prowadzili dom otwarty. Odbywały się 
w nim „Czwartki literackie” i „Sylwestry literackie”. 
Bywali u nich m.in.: Tadeusz Miciński, Bolesław 
Leśmian, Miriam Przesmycki, Kazimierz Przerwa 
Tetmajer, Weyssenhoff, Perzyński, Grabiński, Rey
mont, Leopold Staff, Stefan Żeromski, Stanisław 
Przybyszewski, Samuel Orgelbrand, Franc Fiszer, 
czy malarz Karol Tichy.

Ewa, która nauczyła się w Paryżu modnej sztu
ki wytłaczania w skórze, robiła wymyślne okładki 
dla Reymonta, Żeromskiego i Przybyszewskiego. Za
przyjaźniona z Werą Koszutską -Kostrzewą odnala
zła ujście dla swego twórczego i pełnego inicjatywy 
temperamentu w pracy społecznej. Irena wyniosła 
więc ze swego młodopolskiego dzieciństwa poczucie 
stylu, legendy, ale nade wszystko ojcowski szacunek 
do wiedzy i rzetelnej informacji, a także kult poezji. 
Bardzo wcześnie postanowiła malować dla teatru, 
budować scenę, komponować kostiumy. Mając 16 lat 
praktykowała w malarni słynnego scenografa Dra
bika, gdyż był on zdania, że tylko pracując jak ro
botnik można nauczyć się fachu.

W latach 1925-1930 studiowała na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Tadeusza

Irena Lorentowicz

Pruszkowskiego. Pruszkowski, zwany „Grubasem”, 
uwielbiany przez uczniów, był dla nich jednocześnie 
nauczycielem, przyjacielem i towarzyszem. To wła
śnie do jego pracowni należeh najzdolniejsi ucznio
wie. Przywiązywał ogromną wagę do gruntownego 
opanowania technik malarskich. Mawiał że nie ma 
dobrych obrazów źle namalowanych. (...) Najwyżej 
określa sztukę doskonałe rzemiosło.

W epoce malowania pasjonowała ją farba, jej 
zapach, mieszanie, cała zmysłowa strona malar
stwa, ale dopiero plenery w Kazimierzu nad Wisłą 
„rozpętały” tę pasję. Spędzała tam każde lato - „lato 
szczęścia” - kojarzące się z młodością i wolnością.

Po ukończeniu studiów malarstwa na Akade
mii podjęła studia w Państwowym Instytucie Sztu
ki Teatralnej, specjalizując się w scenografii. Debiu
towała u Jaracza w sztuce „Ulica Rice'a”.
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Po niezwykle pochlebnych recenzjach miała już 
drogę otwartą do dalszej kariery. Zainteresowały się 
nią inne teatry i kabarety. Współpracowała z Fryde
rykiem Jarossym i Julianem Tuwimem. Miała oka
zję poznać legendę sceny Gordona Craiga. Oprócz 
scenografii i malarstwa zajmowała się również pro
jektowaniem wnętrz. Zabawną historyjkę z tym 
związaną opisuje Melchior Wańkowicz w „Zielu na 
kraterze”, wspominając budowę swojego słynnego 
Domeczku. Zlecił wówczas zaprojektowanie wnętrz 
różnym artystom, a w tym Irenie Lorentowicz - bi
blioteki i pokoju dziecięcego. I tak wspomina: zeszła 
kiedyś od roboty w tym pokoju na obiad, a Dudów 
(dzieci) nie było i cisza panowała w całym domu. Po
szliśmy na górę, gdzie Renia porzuciła robotę, pędzle 
i farby - i znaleźliśmy Dudy przy ożywionej działal
ności. Pokój mający duże okna, jakby dwie ściany 
szklane, był cały świetłisty i zaprojektowany przez Lo
rentowicz jako ałtana. Po jasnoróżowych ścianach 
biegły na ukos ziełone pasy, jakby pręty altany i ścia
na pokryta była w wielkie romby. W środku każdego 
z nich artystka umieściła inny rysunek uroczo pry
mitywny, mający jako treść tematykę zwierzęcą lub 
ornament roślinny. Mebelki lakowe rysowane przez 
Lorentowicz składały się z trzech kolorów- seledyno
wego, żółtego i różowego, do tego dobrana była cera
mika, makaty. Dywan i nawet obrazy doprojektowa- 
ne do całości. Można było sobie wyobrazić ile pracy, 
starania i zamiłowania wkładała malarka w ten 
pokój. Toteż trudno się dziwić jej przerażeniu kiedy- 
śmy z nagła zaszli Dudy z zapałem malujące w jed
nym rombie jakąś okropnie zieloną kapustę.

Schillerowi zlecono opracowanie projektu sce
nografii do opery Harnasie jako zadanie szkolne. 
Ponieważ projekt Stryjeńskiej został odrzucony, 
Irena odniosła wielki sukces zdobywając I Nagro
dę Konkursu Grand l'Opera za scenografię i przy
znano jej 5 letnie stypendium od Rządu francu
skiego. Przysłany z Paryża telegram odmienił cał
kowicie jej życie. Sama tak pisała o tym: Pewne
go dnia wszedł do klasy Schiller z telegramem o 
wygranym konkursie. Trudno było mi uwierzyć, że 
to właśnie ja (...). Wierzyłam, że dam sobie radę 
ze wszystkimi przeciwnościami, że zdołam pokonać 
strach i nieśmiałość. Gdy jednak nazajutrz rano 
znalazłam się przed wejściem do Wiełkiej Opery 
długo nie mogłam opanować panicznego lęku. 
Miała ogromne szczęście ponieważ we wszystkie 
tajemnice operowej pracy wprowadził ją sam jej 
dyrektor Jacąues Rouche.

Wyjeżdżając w 1935 roku do Paryża oczywiście 
nie przypuszczała że pozostanie poza krajem na wie
le lat. Po premierze Harnasi we wszystkich dzien
nikach i pismach paryskich ukazały się entuzjastycz
ne recenzje. Jeszcze przed przyjazdem do Paryża, za
angażowana do UFY w Berlinie, zrobiła kostiumy do 
kręconego tam filmu z epoki Sasów, gdzie zyskała 
ciekawe doświadczenie przy zdjęciach i plenerach fil
mowych, co przydało się jej podczas współpracy z ki
nematografią amerykańską. Drugą zrealizowaną 
przez nią operą w Paryżu był Król mimo woli Cha- 
briera wystawiony w Operze Komicznej, gdzie rów
nież odniosła sukces. Departament Sztuki zapropo
nował jej zrobienie własnej wystawy na rue St. Ho- 
nore w Galerii d'Elysee, należącej do znanego mar- 
szanda Wildsteina. Prof. Zygmunt Zalewski tak pisał 
w katalogu do jej wystawy (...) utalentowana autor
ka Harnasiów posiada w wysokim stopniu zmysł po
wodzenia. Ledwo stanęła na paryskim gruncie - już 
posiada jedną ze swych prac w Muzeum Jeu de Pau- 
me, obraz zakupiony przez Rząd, Zaszczyt nie lada 
(...) Rysunek staranny, zgrabne rozwiązanie zadań 
kompozycyjnych, rzeczywisty smak kolorystyczny. 
Niektóre zespoły barwne brzmiąjak dobrze zbudowa
ne akordy muzyczne. Natomiast Andre Salmon zna
ny i ceniony krytyk pisał (...) Znajdujemy dziś w jej 
kompozycji malarskiej wartość wielkiego architekta 
dekoracji. Można powiedzieć o sztuce i artystce, że są 
odbiciem duszy polskiej (...) Znalazła artystka drogę 
perfekcji niemal klasycznej, jak to trafnie określił 
Maurice Barres: Być klasycznym, to znaczy ominąć 
przesadę. (...) Pani Lorentowicz proponuje nam dzi
siaj obrazy oleje i tempery które są odbiciem żaru i 
blasku polskiego Parnasu.

W podzięce za tak życzliwe recenzje m.in. Vu- 
illermora, Irena postanowiła urządzić przyjęcie, 
urządziłam ozdobne i bardzo dekoracyjne przyjęcie, 
ale mając raczej skromne warunki i małe doświad
czenie główne potrawy zamówiłam w rosyjskiej re
stauracji; (... )kura w ryżu i cieście. Moi przyjaciełe 
wiedzieli o sekrecie kulinarnym, ale kiedy pani Vu- 
illermore bardzo się tym daniem zachwyciła, złośli
wi koledzy malarze zaproponowali żebym ofiarowa
ła jej przepis. Nie mogłam się potem od pani Vuille- 
more odczepić, obiecując, że go prześlę. Oczywiście, 
nigdy nie mogłam tego zrobić. Kiedyś namalowała 
legowisko zadowolonego z życia kloszarda, leżącego 
pod gołym niebem, na tobołku opartym o rurę od 
piecyka. Za obraz ten zatytułowany Chateau des 
clochards na Salonie Jesiennym otrzymała II nagro
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dę. Zrobiła również scenografię do Baletu Polskiego 
w choreografii B. Niżyńskiej. W Exelsiorze ukazała 
się wspaniała recenzja: Triumf osobisty jako deko- 
ratorka osiągnęła Irena Lorentowicz, której wielki ta
lent był nam już znany z realizacji Harnasiów. Pu
bliczność tak spontanicznie reagowała na objawy jej 
mistrzostwa, że oklaskiwała frenetycznie ukazanie 
się niektórych jej kreacji, tak jak czyni to przy popi
sach wirtuozowskich. (...) Warto by życzyć wielu ma
larzom i dekoratorom aby od Lorentowiczówny na
uczyli się dyskretnego patriotyzmu nie pobrząkują- 
cego szabelką i nie nadużywającego koturnowej pozy. 
W Paryżu, za namową ojca, podejmuje pierwsze pró
by literackie, których inspiracją były listy do niego, 
w których opisywała Paryż i paryżan. Zaczęła dru
kować je w gazetach warszawskich. Były to drobne 
obrazki i impresje paryskie.

Szczęśliwe i pełne sukcesów lata paryskie prze
rwała brutalnie wojna: oto zupełnie nagle staliśmy 
się uchodźcami. I my z Paryża i ci przybyli z falą 
wygnańców. Francuzi, dotąd przyjaźni, zaczęli nie 
znosić cudzoziemców i okazywać im swoją niechęć. 
Irena pełna niepokoju o rodziców, tuż przed 1 wrze
śnia była ostatnią osobą która podjęła tranzytową 
wizę niemiecką ale pociąg do Polski już nie odszedł. 
Przeczuwała, że już więcej nie zobaczy ojca. Do Pa
ryża przybywa z Rumuni nowy rząd. Siedzibą jego 
stał się hotel Danube. Irena Lorentowicz wspomi
na: W dużym, niskim hallu wszyscy się naradzali, 
szeptali, bawili jakby w komórki do wynajęcia, Tam
ci zostaną ministrami, naczelnikami. Jakże wyda
wało mi się to tragiczne. (...) Antoni Bogusławski ad
iutant Sikorskiego zaprowadził w tym rozgardiaszu 
plotek i goryczy porządek, ale rzadko padało słowo 
KRAJ. Byłam młodym malarzem i nigdy polityką 
się nie zajmowałam. Tamten dzień w hotelu Danu
be wspominam z niesmakiem i goryczą.

Zaangażowana przez Strońskiego do pracy w 
Ministerstwie Informacji i Dokumentacji zajmowa
ła się po trochu wszystkim, załatwiała sprawy re
dakcyjne, zbierała dokumenty zniszczeń. Po upad
ku Francji i ewakuacji rządu pociąg ewakuacyjny 
zatrzymał się w Lourdes. Zwiedzając miasteczko 
spóźniła się na pociąg, zrozpaczona wspomina: 
szłam jakąś kamienistą drogą przez miasteczko 
Lourdes (...) w ręku ściskałam napełnioną zbawczą 
wodą ze św. źródła plecioną butelkę. (...) I wtedy 
nagle zjawił się samochód dyrektora PAT-a Kling- 
slanda i Żurawskiego, a w furgonetce dwóch tech
ników z aparatami zwanymi Hela, które mieliśmy 

przewieść przez granicę i dostarczyć do naszej am
basady w Hiszpanii.

I tak zaczęła się jej wygnańcza dola. To właśnie 
w Hiszpanii zobaczyła scenę, która nią wstrząsnęła. 
Przechodziła obok tarasu eleganckiego hotelu, który 
stał w parku. Na większość płynących w omdlewają
cych tangach par składały się mundury niemieckie, 
a z osobnikiem z ogromną swastyką na rękawie tań
czyła żona byłego króla angielskiego Wally Simpson. 
Działo się to wszystko w czasie bitwy o Anglię i naj
większych bombardowań Londynu.

Po opuszczeniu Hiszpanii znalazła się w Por
tugalii, w Lizbonie. Była jedną z niewielu emigran
tek, które zarobkowały. Jeszcze będąc w Paryżu, 
chcąc podreperować budżet, malowała na kupionych 
na Pchlim Targu gratach-antykach, zmieniając sta
re połamańce w barwne cudeńka, często podrabia
jąc osiemnastowieczną kwiecistość laki weneckiej, a 
tace na stare holenderskie z laserowanymi martwy
mi naturami, pokrytymi popękanym lakierem. Te
raz robiła to w Lizbonie. Od razu dostała moc za
mówień na tace, stoły, biureczka, lustra kute w żela
zie i szklane, malowane wg jej pomysłów. Miała jesz
cze inne jakże różne zamówienia artystyczne, cho
ciaż jedno i drugie dotyczyło fresków. Jedno to fresk 
- plafon w klasztorze portugalskim, drugi to freski 
na tarasie nowoczesnej willi, której właściciel ero
toman chciał mieć wymalowaną nagą dziewczynę z 
koszem owoców na głowie, a która wciąż wydawała 
mu się za wąska w biodrach. Dzięki tym pracom 
mogła pomagać matce w kraju, a także znajomym, 
wysyłając paczki. Wtedy w Lizbonie można było 
kupić wszystko, nie było żadnych ograniczeń wojen
nych. W Portugalii większość znajdujących się tam 
Polaków, jak również innych obcokrajowców, czeka
ła na wizy w różnych kierunkach. Liczne kawiarnie 
wypełniał tłum cudzoziemców w tym, ku ogromne
mu zgorszeniu autochtonów, o zgrozo! licznych ko
biet, do czego Lizbona absolutnie nie była przyzwy
czajona. Obyczaje tutejsze były jeszcze surowsze niż 
w Hiszpanii. Przygoda jaka przydarzyła się tam 
pewnemu Polakowi byłaby w Portugalii zupełnie 
niemożliwa. Młody człowiek poznał ładną pannę i 
założył się ze znajomymi, że zaprosi ją do kina. Pan
na o dziwo zgodziła się. Nazajutrz przyszła o umó
wionej godzinie, ale z całą rodziną mamą tatą dwie
ma siostrami i dwoma braćmi. Skromna kasa jaką 
dysponował uchodźca na pewno mocno na tym 
ucierpiała. Policja portugalska, przy tak licznym 
napływie cudzoziemców, zupełnie traciła głowę.
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P DZIKOVIA
Aresztowano kobiety nawet za to, że odpowiadały na 
uśmiech mężczyzny. Polacy jakoś mniej zadzierali z 
prawem na tle obyczajowym, mieli bowiem inne 
problemy na głowie.

Irena kochała zwierzęta. Jej ukochany jamnik 
Maciek przeżył z nią lata paryskie i całą emigracje. 
W czasie wojny na słowo Hitler szczekał z ogromną 
wściekłością wręcz furią.

Irena decyduje się na wyjazd do USA. Tak to 
wspomina: Tego dnia sina mżawka kładzie się na wo
dzie i ogromna pani zielonkawoszara z pochodnią w 
ręku wyłania się z morza witając i wskazując drogę. 
Strudzony i biedny emigrant ma uczucie, że jest ocze
kiwany (...) tak zaczęły się moje długie lata emigracji. 
Dni przechodzą jej na wytężonej pracy i zapoznawa
niem się z innym sposobem na życie. Wszystko tu było 
inne - ulice, domy, dzień powszedni i świąteczny. 
Współpracuje z wędrownym Polskim Teatrem Arty
stów. Teatr ten zrodził się z tęsknoty do prawdziwego 
teatru, składał się z samych zawodowych aktorów. 
Jako pierwsze przedstawienie przygotowali Pastorał
kę Schillera. Irena jest dobrym duchem naszego teatru. 
Jej dorobek możemy z dumą pokazywać krytykom w 
Nowym Jorku jako bilet wizytowy najlepszej teatral
nej produkcji. Teatr ten był subsydiowany przez rząd

Obraz - Kobieta z parasolką

Sikorskiego i niestety, wraz z tym rządem się skończył. 
W Stanach Irena kilkakrotnie projektowała kostiumy 
dla amerykańskich baletów oraz filmów o tematyce 
europejskiej. Ale w związku z tym, że nie należała do 
Unii - Związku Zawodowego Dekoratorów Teatral
nych, do której należeli tylko mężczyźni nie mogła 
przygotowanych prac sygnować swoim nazwiskiem. 
Wszystkie więc prace malarskie wykonywała za spe
cjalnym przyzwoleniem właściciela firmy w nocy, sama 
po kryjomu. Zdarzały się też zabawne historie, jak ta, 
kiedy to zaproszona została przez Hannę Kistner na 
farmę znajdującą się w górach Vermont. Nad rzeką, 
na zboczu spadzistej góry złociły się górskie kwiaty, po
robiłam bukiety i zamiast wazonów pomalowałam w 
polskie ornamenty słoje szklane tzw. galony. Było tego 
tuzinami, bo służyły ongiś farmerom do zbierania żywi
cy klonowej. Potem dzieła moje zostały niezwykle 
„uczczone, ”(...) Farma położona była głęboko w górach 
i w czasie zimowych śnieżyc zupełnie niedostępna. 
Mimo tego dotarł tam przestępca zbiegły z więzienia. 
Mieszkał tam całą zimę a jako sanitariat wykorzystał 
właśnie te malowane przeze mnie galony.

Irena nie tylko malowała i urządzała wystawy, 
ale zdobyła również duże powodzenie na rynku ame
rykańskim jako ilustratorka książek dla dzieci, a tak
że dużym uznaniem cieszyły się jej witraże, freski i 
malarstwo sakralne. W latach 1941-1959 współpra
cowała z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

Na emigracji otaczała ją powszechna sympa
tia i miłość ludzi bo Renia pozostała zawsze dobra, 
uczynna i życzliwa. Nie miała nigdy żadnych wro
gów. Mało wiemy o jej życiu osobistym; jedynie o 
krótkotrwałym małżeństwie z Janem Karwow
skim. O swojej młodzieńczej miłości pisała to dale
kie wzdychanie na ławce w parku. Ale ponoć była 
osobą dosyć romansową.

Do Polski przyjechała pierwszy raz po wojnie 
w 1959 roku z wycieczką prowadzoną przez amery
kańskich Paulinów. W 1960 roku powróciła już na 
stałe. Szybko wrosła w nową Warszawę, choć stwier
dziła: niebo to samo - miasto inne. I ciągle ten mój 
kompleks niższości do tego wszystkiego, co oni prze
żyli, a ja nie. Na przeszkodzie wielkiej radości w 
przywitaniu Polski stoi potworne uczucie niezasłu
żonego wyrzutu sumienia, że nie byłam. Nie mogę 
sobie dać z tym rady. Nie mogę z sobą dać rady.

Pokochała młodzież, z którą zetknęła się w Li
ceum Technik Teatralnych w Warszawie. Tak 
wspomina ją jeden z uczniów Pamiętam jak idzie 
z rozwianym szalem do naszej budy z teczką wy-
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pchaną projektami scenograficznymi. To nasza 
ukochana nauczycielka Irena Lorentowicz (...) za
pamiętałem na zawsze, że kostium ma charaktery
zować postać, odzwierciedlać jej charakter, wskazu
je na upodobania, Uważała że na sukces spektaklu 
(...) składają się wszystkie elementy gdzie aktor, re
żyser, scenograf, kostium, muzyka oraz kreatywna 
współpraca między artystami. Nie miała własnych 
dzieci, stali się nimi jej najwięksi przyjaciele Ja
nusz Skalski, malarz, architekt i Krzysztof Kie
ślowski, filmowiec. Nauczyłam się od nich dużo. 
Rozumieć nową młodość. Oni wiedzą, że mają we 

mnie przyjaciela, przychodzą ze swymi kłopotami. 
Mnie natomiast wydoje się, że mam liczne dzieci. 
Bo cóż daje większe poczucie własnej wartości niż 
to, że się jest komuś choć trochę potrzebnym.

Po powrocie współpracowała z wieloma teatra
mi dramatycznymi i muzycznymi w kraju. Tak pi
sała o niej Maria Kuncewiczowa: Irena Lorentowicz 
nie kłóci się z nikim o taki lub inny ideał piękna, nie 
sądzi ludzi, doktryn i krajów - po prostu kocha to 
wielkie widowisko, które nazywamy światem.

Wspaniały człowiek i artystka, kochająca ludzi 
i patriotka, zmarła w Warszawie 11 hstopada 1985 r.

ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

MOJ TARNOBRZEG - MOJE WSPOMNIENIE
część II

W ówczesnych realiach założenie muzeum było 
niemożhwe, ale... To pytanie dało mi do myślenia i 
kiedy kolejny raz byłem w Warszawie, całą tę sy
tuację przedstawiłem ówczesnemu zastępcy dyrek
tora Departamentu Muzeów i Ochrony Zabytków, 
Franciszkowi Midurze. Pan dr Midura, człowiek 
niezwykle miły i kulturalny, mający duże doświad
czenie jako organizator wielu muzeów regionalnych 
PTTK potwierdził to, o czym dotąd wiedziałem, tj. 
w zasadzie utworzenie Muzeum jest niemożliwe. 
„W zasadzie”, czyli jest jakaś możliwość. Widząc, że 
bardzo mi na tej sprawie zależy, dyrektor Midura 
obiecał, że porozmawia w tej kwestii z prawnikami 
MKiS. I rzeczywiście — prawnicy znaleźli rozwiąza
nie. Przede wszystkim musiało powstać „trójporo- 
zumienie” pomiędzy Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, Towarzystwem Przyjaciół Tarnobrzega i 
Prezydentem m.Tarnobrzega w sprawie utworzenia 
muzeum. Jako WKZ miałem zainicjować i patrono
wać całemu przedsięwzięciu. Dzięki temu Minister
stwo obiecało kierować środki z Funduszu Rozwo
ju Kultury na remont spichlerza (który oczywiście 
miałem prowadzić), miasto miało przekazać Towa
rzystwu spichlerz na ten cel i utworzyć Miejski 
Fundusz Rozwoju Kultury (by pieniądze mogły być 
tam kierowane), zaś TPT zobowiązano do utworze
nia i praktycznego prowadzenia muzeum. Ma się 
rozumieć — szybko zrobiłem co trzeba. Przygotowa
łem projekt umowy (trójporozumienia), statut mu
zeum i jego założenia programowe.

W tym samym mniej więcej czasie Wydział Kul
tury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego otrzymał pole
cenie przygotowania programu rozwoju kultury dla 
województwa tarnobrzeskiego na lata 1990-1995. Do 
„działki” zabytkoznawczej dopisałem utworzenie 
„Muzeum Miasta Tarnobrzega” w „moim” spichlerzu. 
Wkrótce Wojewódzka Rada Narodowa przyjęła ten 
projekt bez żadnych zastrzeżeń. Powstały zatem pod
stawy prawne, by muzeum zaistniało wreszcie w 
Tarnobrzegu. Wreszcie, bo Tarnobrzeg był jedynym 
spośród 49 ośrodków wojewódzkich w Polsce, jaki nie 
posiadał tego rodzaju placówki mimo, iż istnieją tu 
wielkie tradycje kolekcjonersko-muzealne.

Wszystko zdawało się zdążać we właściwym 
kierunku, ale... Dotychczasowy użytkownik spi
chlerza, szkoła rolnicza z Dzikowa, nie chciał nam 
go przekazać, pomimo kilku monitów władz w tej 
sprawie i - co ciekawe - mimo faktu, iż od kilku do
brych lat budynek stał pusty, bez widocznych 
oznak jakiegokolwiek użytkowania. W końcu po 
ostrej interwencji wiceprezydenta miasta, w maju 
1989 roku otrzymałem klucze do budynku; 1 czerw
ca rozpoczął się jego remont.

Najpierw należało wykonać fundamenty, bo 
spichlerz ich nie posiadał, potem zabezpieczyć na
rożnik południowo-wschodni, gdyż jego konstrukcja 
była zagrożona. Nie było to takie proste, ale udało 
się. Metodę zabezpieczenia opracował prof. Jan Te
liga z Politechniki Warszawskiej, jeden z trzech eu
ropejskich uczonych mających tytuł rzeczoznawcy 
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ONZ. Prof. Teliga, uroczy, niezwykle sympatyczny 
człowiek, ratował wcześniej m.in. budowle Inków w 
peruwiańskich Andach. Prywatnie był bratem sław
nego żeglarza, Leonida Teligi.

Koniec roku 1989 zapowiadał niemałe kłopoty. 
Szalejąca inflacja, brak właściwie wszystkich potrzeb
nych na budowie materiałów, a także radykalne 
zmiany zachodzące w kraju po „okrągłym stole” spra
wiły, że prowadzony remont natrafiał na coraz więk
sze przeszkody. By to zilustrować opiszę problem... 
podłogi. Z racji wewnętrznej konstrukcji drewnianej 
spichlerza, na piętrze i poddaszu trzeba było wymie
nić całkowicie zużyte podłogi z desek na nowe, oczy
wiście również z desek. Kupiłem je w kilku różnych 
miejscach; przy ówczesnych niedoborach rynkowych 
był to spory sukces. Zastanawiałem się jednak, co 
zrobić z pomieszczeniami parteru, gdzie do tej pory 
było zwykłe klepisko. Początkowo myślałem o podło
dze z płytek lub cegły klinkierowej, ale klinkier był 
wtedy materiałem deficytowym, a to co się gdzieś 
pojawiło, z reguły było kiepskiej jakości.

20 grudnia dowiedziałem się, że w kamienio
łomach kieleckich można kupić w cenie płytek 
łazienkowych płyty marmurowe. Była to niebywała 
okazja tym bardziej, że od nowego roku cena mar
muru miała wzrosnąć o 200% ! Problem polegał na 
tym, że między świętami Bożego Narodzenia a No
wym Rokiem pracownicy kamieniołomów mieli czas 
odpracowany, więc najpóźniej do 23 grudnia należa
ło odebrać materiał i zapłacić należność. 22 grudnia 
pojechałem więc pod Kielce z proboszczem zawichoj- 
skim ks. Jerzym Siarą i wójtem klimontowskim 
Mariuszem Furmankiem po marmur — dla „moje
go” spichlerza, kościoła pofranciszkańskiego w Za
wichoście i synagogi w Klimontowie. Na miejscu 
okazało się, że możemy tylko wynająć ciężarówkę do
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przewiezienia nabytego materiału, ale ładować mar
murowe płyty musimy sami. Był 20-stopniowy 
mróz. Płyty składowane na wolnym powietrzu były 
nierzadko „sklejone” mrozem, więc podwójnie cięż
kie. Przez kilka godzin w trójkę załadowaliśmy ok. 
1.200 metrów kwadratowych marmuru. Dla ludzi 
nieprzywykłych do dźwigania, w dodatku przy ta
kim mrozie, był to nie lada wyczyn. Mimo, iż mia
łem rękawice, moje dłonie były głęboko poranione, 
a w wyniku wysiłku i zimna wyprawa po marmur 
skończyła się dla mnie ciężką grypą i zapaleniem 
płuc. W nagrodę zostałem opluty przez tarnobrzeską 
prasę za ten nieszczęsny marmur, dla niektórych 
dziennikarzy stanowiący najwyraźniej synonim luk
susu. Z perspektywy dwudziestu lat uważam, że 
nieco przypadkowe zastosowanie tego rodzaju po
krycia podłogi okazało się słuszne, z uwagi na este
tykę i łatwość utrzymania czystości w Muzeum.

Z biegiem czasu trudności w prowadzeniu re
montu było coraz więcej. O ile w roku 1989 remont 
prowadziły firmy budowlane wykonując budowę 
fundamentów i zabezpieczenie konstrukcyjne oraz 
montując niezbędne instalacje, o tyle na początku 
1990 roku okazało się, że nie stać nas na takie pro
wadzenie budowy. Ponieważ moja „misja” konserwa
tora wojewódzkiego wiosną 1990 roku dobiegła koń
ca i zostałem „kustoszem Muzeum w budowie”, od
tąd prowadziłem remont tzw. metodą gospodarczą. 
Codziennie od rana przyjmowałem do pracy potrzeb
nych aktualnie fachowców, przywoziłem niezbędne 
materiały - wapno, cement, deski, gwoździe itp. W 
ten sposób udało się zaoszczędzić sporo pieniędzy, a 
i sama budowa szła sprawnie i szybko. Dzisiaj każ
da budowa postępuje też sprawnie i pewnie jeszcze 
szybciej, ale czasy jakie opisuję były w tym wzglę
dzie zupełnie inne. Brak było dosłownie wszystkie
go - ludzi do pracy i materiałów, które - wobec trud
ności w ich nabywaniu — nawet pożyczaliśmy skąd 
się dało. Z pieniędzmi też nie było najlepiej, głów
nie z powodu galopującej inflacji. Praca w charak
terze „inspicjenta” budowy zajmowała mi średnio 12 
— 16 godzin na dobę. Zdarzyło się kilka razy, że po 
powrocie do domu nie miałem siły by zdjąć buty czy 
zwyczajnie się umyć...

Przy wszystkich problemach, było też nieraz 
sporo momentów trudnych, wręcz dramatycznych. W 
promieniu 100 km od Tarnobrzega szukałem np. 
możliwości kupienia desek do pokrycia podłogi na 
piętrze. W końcu, dzięki dziesiątkom znajomych - 
dowiedziałem się, że za Bałtowem jest tartak, w któ-
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rym można kupić potrzebne deski. Informacja oka
zała się prawdziwa, ale musiałem owe deski załado
wać na ciężarówkę sam z pomocą kierowcy. Tego dnia 
siąpił nieustannie maleńki deszczyk — mżaweczka, 
więc po blisko trzech godzinach załadunku desek 
byłem kompletnie przemoczony. Inną przygodę mia
łem z blachą miedzianą. Zabrakło jej na niezbędne 
obróbki, ale nigdzie nie można było jej kupić. Poży
czyłem więc trochę blachy z kościoła św. Jakuba w 
Sandomierzu, gdzie właśnie trwały roboty przy no
wych rynnach. Kiedy usiłowałem podnieść duży zwój 
blachy ważący ok. 100 kg, ten nieoczekiwanie zsunął 
mi się na stopę. Blacha przecięła mi buta (pierwszy 
raz miałem te buty na sobie, bo kupiłem je... dzień 
wcześniej) i stopę — całe szczęście, że odległość nie 
była duża, bo skutki mogły być poważniejsze. Ból 
przeszedł po kilku dniach, rana też zagoiła się po po
dobnym czasie, buty nadawały się do wyrzucenia...

Bodaj największym problemem była kwestia 
pokrycia dachu. Na początku zakładaliśmy, że ist
niejące pokrycie z blachy ocynkowanej (mocno już 
skorodowanej), zastąpimy blachą miedzianą. Nieste
ty, okazało się to nierealne, bo koszty jej nabycia 
wzrosły gwałtownie o 400 % (na rok 1990 na wszyst
kie prace remontowe mieliśmy 200 min ówczesnych 
złotych, gdy potrzebne 3 tony blachy miedzianej 
miały kosztować 180 min!). Próbowahśmy wymyślić 
coś innego, ale każde rozwiązanie miało jakiś po
ważny feler. Najlepszym w tej sytuacji było położe
nie dachówki, ale... No, właśnie! Problem polegał na 
tym, że w tamtym czasie nie produkowano w Pol
sce dachówki, która mogła przetrwać dłużej niż je
den rok. Jej jakość była wprost tragiczna. Ale od 
czego w sytuacjach trudnych są znajomi i przyjacie
le? Kiedy biedziliśmy się z problemem pokrycia da
chu, jeden z nich stwierdził, że jest w stanie posta-
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rać się o dachówkę austriacką. Jak się okazało — 
koszt jej nabycia i transportu z Wiednia do Tarno
brzega miał wynieść kwotę 54 min złotych, co w 
porównaniu z ceną blachy miedzianej było i tak 
oszczędnością znaczącą (za dachówkę miehśmy za
płacić o blisko 75 % mniej !)). Sprawa była oczywi
sta, ale było jedno poważne „ale”. Polska była jesz
cze wtedy krajem bloku wschodniego, a nasza zło
tówka nie była walutą wymienialną. Tzw. dewiz też 
nie można było pozyskać nawet po oficjalnym kur
sie bankowym. Do dzisiaj nie wiem kto i w jaki spo
sób załatwił tę sprawę, należącą wówczas do gatun
ku tych „nie do załatwienia”.

Wkrótce dachówka znalazła się na dziedzińcu 
spichlerza, pięknie spakowana na paletach i obcią
gnięta folią. Dziś, gdy i u nas jest to powszechnie 
stosowaną normą nie wzbudza to niczyjego zdziwie
nia. Ale wtedy... To był dla nas prawdziwy szok. 
Wkrótce, gdy na dachu położono nasz austriacki 
nabytek, wielu ludzi przychodziło popatrzeć na nowe 
pokrycie spichlerza. Dachówka była po prostu pięk
na: karminowa, równiutka, słowem — niespotykana, 
kontrastująca nie tylko z nieodnowionymi jeszcze 
elewacjami budynku, ale i z powszechną wówczas 
szarością. Kiedy przychodzący pod spichlerz pytali 
mnie „czy to nasza dachówka?”, odpowiadałem „na
sza!” Oczywiście pytającym chodziło pewnie o to czy 
dachówka jest polskim wyrobem, a ja odpowiadałem 
mając na myśli jej właściciela.

Równolegle do prac remontowych zajmowałem 
się gromadzeniem zbiorów. Członkowie Towarzy
stwa (i samo TPT) zebrah sporo obrazów, pamiątek, 
książek, dokumentów, ale zdawałem sobie sprawę, 
że to mimo wszystko niewiele i że gdy przyjdzie 
urządzać wyremontowany spichlerz, okaże się jak 
mało eksponatów udało się pozyskać. Dlatego też nie 
chciałem zaprzepaścić jakiejkolwiek okazji, by po
większyć zbiory o co tylko się dało i co naturalnie 
miało jakąś wartość. Pojedyncze obiekty przynosili 
różni ludzie. Czasem był to rysunek, obraz, czasem 
jakiś mebel lub dawna fotografia. Zdarzało się, że 
okazyjnie kupowałem za niewielkie pieniądze cen
ne muzealia. Np. w salonie „Desy” w Rzeszowie 
kupiłem polską szablę legionową z 1916, karabin 
belgijski z okresu powstania styczniowego, zapal
niczkę żołnierską wykonaną z obudowy pocisku z I 
wojny światowej i kilka butelek z browaru dzikow
skiego. Wspomniany ks. Jerzy Siara z Zawichostu 
podarował mi kilka pięknych mszałów rzymskich z 
XIX wieku, które — mocno zniszczone podczas II 
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wojny światowej — poddałem konserwacji. U pewne
go kolekcjonera w Kielcach kupiłem zbiór ok. 100 
medali. W imieniu tarnobrzeskiego oddziału Pol
skiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizma
tycznego inż. Jan Sufliński podarował kilka cennych 
zabytków archeologicznych, w tym niezwykle 
rzadką buławkę z okresu neolitu. Na otrzymany 
sygnał pojechałem do miejscowości Szklarnia pod 
Janowem Lubelskim, skąd przywiozłem parę cieka
wych zabytków etnograficznych. Z Ministerstwa 
Kultury pozyskałem kilka zabytkowych mebli, w 
tym dwie szafy gdańskie. Tak można wymieniać 
wiele innych obiektów, które różnymi drogami i w 
różnym czasie trafiły do zbiorów naszego Muzeum. 
Sam też podarowałem ich sporo, bo ok.400 obiektów.

Wiedziałem, że Tarnobrzeg właściwie nie posia
da jakiejkolwiek wartościowej ikonografii. Poza kil
koma starymi pocztówkami czy fotografiami dzikow
skiego zamku, brak jakichkolwiek widoków tego 
miasta. Dla zilustrowania dawnej zabudowy miej
skiej można było oczywiście wykonać fotograficzne 
powiększenia starych zdjęć, ale nie zawsze jest to 
idealnym rozwiązaniem.

Los zetknął mnie kiedyś z Tadeuszem Szypow- 
skim, artystą malarzem, który specjalizuje się w abs
trakcji. Ale p.Tadeusz potrafi też znakomicie kopio
wać, więc pomyślałem, że może namalowałby dla nas 
jakieś obrazy. Wybrałem kilka fotografii z końca XIX 
i początku XX wieku i na ich podstawie powstały 
naprawdę udane obrazy: Jarmark na tarnobrzeskim 
rynku, Panorama Tarnobrzega i Uliczny szklarz pod 
ratuszem. Oprócz tego p.Tadeusz namalował też dwie 
kompozycje, nazwijmy je, historyczno-fantazyjne: 
Podpisanie aktu lokacyjnego Tarnobrzega i Zaprzysię
żenie Konfederacji Dzikowskiej.

W trakcie prac remontowych któregoś dnia 
przyjechał do Tarnobrzega Jan Tarnowski. Była to 
jego pierwsza wizyta w Polsce po latach emigracyj
nej tułaczki. Najstarszy syn ostatniego pana na 
Dzikowie z ogromnym zainteresowaniem zapoznał 
się z remontem i naszymi planami. Ku mojemu 
zdziwieniu, ale i radości zaproponował przekaza
nie w depozyt kilkunastu obrazów z Kolekcji Dzi
kowskiej. Wkrótce do Tarnobrzega rzeczywiście 
trafiły 32 cenne płótna z XVI — XVIII wieku oraz 
kilkanaście portretów przedstawicieli historyczne
go rodu; obrazy te wybierałem osobiście z magazy
nów Muzeum Narodowego w Krakowie. Piszę „wy
bierałem”, ponieważ spośród około setki zdepono
wanych tam dzieł z Kolekcji Dzikowskiej znaczna 

część była w nienajlepszym stanie zachowania, a i 
ich poziom artystyczny nie był najwyższy.

Mimo wielu przeciwności, kłód rzucanych przez 
różnych zawistników i nieprzyjaznej prasy, 1 paź
dziernika 1991 roku Muzeum Historyczne m.Tarno- 
brzega rozpoczęło swoją pracę, zaś oficjalną działal
ność zainaugurowało 28 maja 1992 roku w rocznicę 
nadania praw miejskich naszemu miastu. Przygoto
waliśmy na ten dzień wystawy Obrazy z kolekcji dzi
kowskiej z XVI - XIX w., Jan Słomka - Kitowicz Dzi
kowa, Grupa Tarnobrzeska Kultury Łużyckiej oraz 
Polskie Malarstwo Współczesne. Na tę uroczystość 
przybyli m.in. profesorowie Aleksander Gieysztor i 
Alfred Majewski, Adam i Jan Tarnowscy, wojewoda, 
prezydent miasta i wiele innych osób. Po krótkich, ale 
pięknych wykładach obydwu profesorów uczestnicy 
uroczystości mogli posłuchać muzyki renesansowej w 
wykonaniu zespołu Camerata Cracovia.

Potem nastały dni, miesiące i lata wielkiej, 
mozolnej pracy, dzięki której — nie mając wielkich 
pieniędzy - zgromadziliśmy znaczące zbiory, przygo
towaliśmy ponad sto wystaw (stałych i czasowych), 
opracowaliśmy i wydali drukiem przeszło 80 publi
kacji (albumy, monografie, reprinty, katalogi wystaw 
itd.), zorganizowaliśmy wiele koncertów, spotkań, 
wykładów, prelekcji, oprowadziliśmy po muzeum 
dziesiątki tysięcy zwiedzających, wreszcie przygoto
waliśmy merytorycznie rewaloryzację dawnej rezy
dencji Tarnowskich w Dzikowie, po jej remoncie re
konstruując i urządzając zamkowe wnętrza. Opo
wieść o tych latach i pracy to materiał na oddzielną 
wielką księgę, którą może kiedyś napiszę.

Profesja jaką uprawiam z natury rzeczy nie ma 
charakteru wymierzalnego. Kiedy patrzę na tarno
brzeską część mojego życia mogę powiedzieć (choć 
ktoś może odebrać to jako brak skromności), że cha
rakterystycznym i najważniejszym jej elementem 
była ogromna, wykonywana z pasją i wielkim zaan
gażowaniem, praca. Zapewne nie mógłbym wykrze
sać z siebie takich jej pokładów, gdyby nie to, że upra
wiam wymarzony zawód, i że bardzo polubiłem to 
miasto, które kilka lat temu uczyniło mnie jednym 
ze swoich Honorowych Obywateli. Dla uzyskania ta
kiego zaszczytnego tytułu musiałem najpierw coś dać 
Tarnobrzegowi. Rozumiem, że wspomniana nagroda 
jest kolejnym dla mnie zobowiązaniem. Więc — nadal 
chcę pracować dla Tarnobrzega. W końcu — jak napi
sał kiedyś w swojej piosence mój przyjaciel, Piotr 
Janczerski — „Kocham moje miasto”...

Wspomnienia napisane na konkurs w 2011 roku
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Ostatnimi czasy cała medialna Polska (bo prze
cież nie społeczeństwo!) żyje aferą podsłuchową. 
Każdego dnia dziennikarze, zwłaszcza telewizyjni, 
nieustannie wracają do wydarzeń, jakie należałoby 
szybko rozliczyć, ukarać przykładnie ich uczestni
ków i jak najszybciej zapomnieć. Cóż się jednak sta
ło? Oto wysoko postawieni politycy związani z obec
nym rządem, spotykali się w jednej z warszawskich 
restauracji i „omawiali” różne sprawy związane z 
pohtyką. Nie wnikam w to o czym rozmawiali, bo 
przecież było im wolno gadać na każdy temat, po
dobnie, jak i każdemu obywatelowi naszego kraju. 
Trochę dziwi mnie to, że poszli do zwykłej warszaw
skiej knajpy, bez należytej ochrony, zwłaszcza elek
tronicznej. Dziwi, bo przecież wszystkie budynki 
rządowe mają z pewnością różne zabezpieczenia, 
więc można tam swobodnie rozmawiać w tzw. zaci
szu gabinetów, o czym tylko dusza zapragnie, bez 
zagrożenia, że ktoś to może podsłuchać, a potem 
ujawnić na forum publicznym. W każdym minister
stwie są też i stołówki, których poziom żywienia 
zapewne dorównuje (lub znacznie przewyższa) naj
lepszym restauracjom. Ostatecznie — gdyby jakiś 
minister uznał, że resortowy obiad mimo wszystko 
nie jest lepszy od tego z zewnątrz - to przypuszczam, 
że można byłoby skorzystać z modnego dziś i 
wszechobecnego przecież cateringu.

Nie jestem językowym ortodoksem i zdarza mi 
się, jak pewnie każdemu z nas (a przynajmniej więk
szości) od czasu do czasu siarczyście zakląć. Ale to, 
co usłyszeliśmy w opublikowanych nagraniach pro
minentnych urzędników państwowych budzi natural
ny sprzeciw i najłagodniej rzecz ujmując - oburzenie 
i zażenowanie. W ujawnionych nagraniach słychać 
wyraźnie, że ludzie z naukowymi tytułami i ministe- 
lialnymi tekami, ci którzy mają wytyczać kierunki 
rozwoju państwa polskiego i chronić jego obywateli, 
zachowują się jak najgorsze żule, używając tzw. łaci
ny w takim natężeniu, jakiej kiedyś nie można było 
usłyszeć nawet pod przysłowiową budką z piwem.

Ostatnia „afera podsłuchowa”, czy jak kto woli 
„taśmowa”, nie jest żadną nowością, bo w naszej po

lityce wszystko już chyba było. Jednakże mimo oczy
wistego skandalu mającego charakter polityczny, 
tamte „podsłuchy” dotyczyły głównie politycznych 
targów i układanek, obsady lukratywnych stanowisk 
w rządzie czy agencjach skarbu państwa. Dla tzw. 
szarego obywatela mającego blade pojęcie o kulisach 
polityki, ich ujawnienie było sporym zaskoczeniem. 
Choć naganne, mimo wszystko jednak ukazywało 
„klasę polityczną” w jej codziennej „harówce”. Teraz 
(po raz kolejny zresztą) Polacy przekonań się, że owa 
klasa nie ma jakiejkolwiek klasy i można wątpić czy 
„bohaterowie” ujawnionych nagrań legitymują się 
ukończeniem jakichkolwiek szkół i czy jeśli - przecho
dzili tak po prostu z klasy do klasy.

Gdyby spokojnie zastanowić się - w całej tej afe
rze nic nie powinno dziwić: ani polityczne rozgryw
ki i układanki, ani też spożywanie drogich i egzo
tycznych posiłków za pieniądze podatników (zgod
nie z tym, jak mawiał pewien klasyk: „rząd się sam 
wyżywi”). Nie dziwi też ostatecznie knajacki, ordy
narny język używany przez rządową „elitę”. Ale dzi
wi mnie to i - dziwić nie przestanie — że po ujaw
nieniu afery i odrzuceniu w Sejmie votum nieufno
ści dla rządu, nie spowodowało złożenia dymisji 
przez jej „bohaterów” tak po prostu, od siebie, z czy
stej przyzwoitości. Każdy normalny człowiek, po 
ujawnieniu tego rodzaju sprawek, spaliłby się ze 
wstydu z racji swojego bluzgocącego języka i — co za 
tym idzie — złożył dymisję. Nasi „bohaterowie” prze
ciwnie — nie widzą w tym wszystkim nic zdrożnego, 
a jedynie zastanawiają się, kto też ich podsłuchał?

Skoro jest tak na poziomie rządowym, to jak jest 
na poziomie samorządowym? Tu też niestety, jest 
bardzo źle. Ileż to już razy słyszeliśmy o tym, że pre
zydenci dużych miast byli skazywani za swoje nie
cne sprawki przez sąd i wędrowali za kraty. To mo
gło być jeszcze zrozumiałe, ale przecież mieliśmy 
wcale nierzadkie przypadki, gdy osadzony za krata
mi włodarz, niczym mafioso, rządził zza więzienne
go muru i wszyscy uważali, że wszystko jest w naj
lepszym porządku. Do bogatego niestety katalogu 
przewin dochodzi szereg innych: ustawiane konkur-
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sy i przetargi, dziwna aktywność inwestycyjna nastę
pująca wraz z początkiem kampanii wyborczej, oraz 
wszechobecna buta i zarozumiałość „wybrańców” 
narodu, skrywana sztuczną galanterią i pięknym 
pustosłowiem. Dodać do tego trzeba wygórowane 
apanaże, nijak nie mające się do jakości wykonywa
nych obowiązków i rażąco niesprawiedliwe wobec 
pozostałej części społeczeństwa. Do tych wszystkich 
pospolitych grzechów dochodzą żałosne i jednocześnie 
kabaretowe popisy elokwencji rozmaitych lokalnych 
kacyków, parlamentarzystów i radnych wszelkich 
szczebli, przewroty pałacowe, arogancja, poczucie 
bezkarności i stawianie się ponad prawem.

Wyżej opisywana i wiele innych afer, nie tyl
ko na poziomie rządowym, ale także samorządo
wym rodzi niewesołe wnioski. Ćwierć wieku temu, 
przy powstawaniu demokratycznego państwa pra
wa sądziliśmy, ba — byliśmy wręcz przekonani - że 
teraz oto nadszedł czas dla ludzi wykształconych i 
mądrych, uczciwych, kompetentnych w tym co 
robią działających w zgodzie z najlepiej rozumia
nym interesem państwa, a jednocześnie dla dobra 
jego obywateli. Te założenia, słuszne i oczywiste, 
okazały się czystą mrzonką bo nikt nie zadbał o 
właściwy dobór kadr dla całego kraju, na wszyst
kich poziomach jego władzy.

Tuż przed wakacjami TVP zakończyła emi
sję ostatniej (najnowszej) serii filmu „Ranczo”. 

W komediowym ujęciu ten najpopularniejszy 
obecnie serial, opowiadający losy mieszkańców 
małej gminy wiejskiej położonej na „ścianie 
wschodniej”, gdzieś na biednym Podlasiu, uka
zał w pełnej krasie mechanizmy władzy samo
rządowej, której nie grzeszący uczciwością przed
stawiciel zakłada... Polską Partię Uczciwości (!) 
i co gorsza - zostaje senatorem RP. Jak się do
wiadujemy, powstaje już kolejna część popular
nego serialu, w której największa dotąd szuja i 
kreatura zostanie... wicepremierem!

Tę opowieść o jakichś tam Wilkowyjach trak
tować można jak świetną odprężającą zabawę. 
Ale zza łez sprawionych czasem komediowymi sy
tuacjami, wyziera wcale smutny obraz polskiej 
rzeczywistości. W bardzo wielu przypadkach de
cydujący wpływ na nią wywiera pospolita hołota, 
zaś jej istnienie w życiu publicznym jest spowo
dowany zanikiem mechanizmu doboru kadr na 
wszystkich szczeblach naszego państwa. Jest 
rzeczą aż nadto wymowną że największe dokona
nia tegoż państwa odnotowano wówczas, gdy rzą
dzących otaczała intelektualna elita nie tylko Pol
ski, ale i Europy. Było to jednak bardzo dawno 
temu bo w XVI i i na początku XVII wieku. Gdy 
tylko jej brakowało państwo chyliło się ku upad
kowi, a nawet upadło całkowicie, by przestać ist
nieć na długie, długie lata...

OBSERWATOR

RANCZO

Od kilku dobrych lat w niedzielne wieczory 
miliony Polaków zasiadają przed telewizorami, by 
śledzić losy mieszkańców podlaskiej wioski Wilko- 
wyje. Mimo, że liczne stacje telewizyjne nadają o 
tej porze swoje najlepsze filmy i programy, losy 
Lucy Wilskiej, Amerykanki polskiego pochodzenia, 
przyciągają średnio jedną trzecią telewizyjnej wi
downi, bijąc na głowę pozostałych rywali. Opowieść 
o losach zwykłych mieszkańców niewielkiej wsi i 
codziennym zderzaniu się ich filozofii, sposobu i 
trybu życia z przedstawicielką rozwiniętego Zacho
du, obfituje w szereg nieporozumień i typowych 
sytuacji z cyklu qui pro quo. Wbrew pozorom ta 
„zapadła” w podlaskiej głuszy wieś, to nie tylko 

przeciętni mieszkańcy uwikłani w codzienne pro
blemy takie jak bieda, bezrobocie, społeczne wyklu
czenie. Mamy bowiem w „Ranczu” swoisty przekrój 
polskiego społeczeństwa z pijaczkami wysiadujący
mi notorycznie pod sklepem, z księdzem probosz
czem i jego gderliwą gospodynią środowiskiem 
szkolnym, z lekarzem miejscowego ośrodka zdro
wia, ale i ludźmi „wyrastającymi” ponad przeciętną 
nie tylko polskiej wsi (artysta malarz, zdolny pi
sarz - nauczyciel, pojawiający się od czasu do cza
su biskup, a nawet prokurator i gangster). Mamy 
też przedstawicieli władz samorządowych, także 
parlamentu - słowem ludzi reprezentujących róż
ny poziom, zawody, profesje i zajęcia. Znakomity
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scenariusz, kapitalne dialogi, wartka akcja, świet
ni aktorzy i ewidentnie komediowy charakter se
rialu składają się na jego niezaprzeczalny sukces.

„Ranczo” to jednak nie tylko miła komedia 
wieńcząca każdy niedzielny wieczór spędzany 
przed telewizorem. To również fantastyczny opis 
obyczajów polskich początków XXI wieku, odważę 
się powiedzieć, na miarę arcymistrza gatunku, ks. 
Jędrzeja Kitowicza.

Trudno teraz przypominać wszystkie sytuacje 
i wątki filmu piętnujące nasze narodowe wady, bo 
na dobrą sprawę w każdym odcinku autorzy sce
nariusza (nieraz bezlitośnie) je wyśmiewają. To co 
zapada szczególnie w pamięć to kuriozalna rola 
miejscowego samorządu. Najpierw sprzedajny, 
cwaniak — wójt, z lubością wspominający miniony 
ustrój, wykorzystujący każdą okazję do umocnienia 
swojej pozycji, ale i pomnożenia, jeśli już nie ma
jątku osobistego, to przynajmniej doraźnych korzy
ści. Na jego postawę wpływu nie mają ani nowe 
czasy, ani brat bliźniak, proboszcz miejscowej pa
rafii. W przeciwieństwie do wójta, ksiądz stara się 
trzymać wyznawanych zasad, choć rzeczywistość 
niejednokrotnie okazuje się bardziej skomplikowa
na. Przy gremialnym uczestnictwie w nabożeń
stwach wszystkich mieszkańców wsi, ich postawa 
wobec zasad wiary, przejawiająca się codziennym 
zachowaniem, musi budzić poważne wątpliwości co 
do tego, czy choćby rozumieją to, w co ponoć wierzą. 
Sam proboszcz jest przez to wielokrotnie wystawia
ny na niełatwe próby...

Jego brata - wójta, nie grzeszącego uczciwością 
ani przyzwoitością, kurczowo trzyma się typowa 
polska kanalia, karierowicz bez zasad i skrupułów, 
dowolnie obierający swoje życiowe drogi, byle tylko 
osiągnąć sukces. Pragnie go za wszelką cenę, nie 
mając zaś ani szczególnych zdolności, ani możliwo
ści wybicia się, nieustannie snuje intrygi, nawet w 
odniesieniu do swojego sojusznika i pryncypała. I 
wójt i jego pomagier pokazują, jak na dłoni, istotę 
współczesnej władzy gminnej. Swoiste targi włoda
rza Wilkowyj z wygrywającym „z góry” wszystkie 
przetargi inwestycyjne miejscowym przedsiębiorcą, 
konkursy w których gospodarz gminy wie, kto je 
wygra zanim zostaną choćby ogłoszone, to tylko nie
co przerysowana współczesna Polska samorządowa.

Później, gdy były już wójt gminy, za sprawą 
wyborów uzupełniających zostaje senatorem, okazu
je się, że wraz ze swoim przewrotnym pomagierem 
i grupką miejscowych pijaczków zakładają Polską 

Partię Uczciwości. Już sama nazwa ugrupowania 
jest ewidentnym zaprzeczeniem tego, co w rzeczy
wistości reprezentują jego członkowie. Ich politycz
ne targi z parlamentarnymi rywalami aż nadto do
brze pokazują, jak funkcjonuje od kuks polska „sce
na polityczna”.

Jest w „Ranczu” także i odniesienie do stróżów 
prawa. Miejscowy policjant, nie grzeszący inteli
gencją, ani jakimkolwiek polotem, aresztowanie nie
winnej kobiety przez oddział antyterrorystyczny, 
prokurator aresztujący aktualnego wójta za korup
cję poprzednika, wreszcie uwolnienie obwinionej za 
wstawiennictwem biskupa to zgoła niewesoły obraz 
naszego „państwa prawa”.

Dostało się w serialu i środowisku nauczyciel
skiemu. Oto miejscowy artysta malarz bez trudu 
dowodzi, że szkoła tak naprawdę nie spełnia swojej 
roli, bo wiedza jaką aplikuje uczniom do niczego się 
im nie przydaje, wbrew swojej dziejowej misji wręcz 
wpycha ich w obszar społecznej biedy i wykluczenia. 
Kiedy miejscowi inteligenci usiłują coś z tym fantem 
zrobić, kuratorium za sprawą swojego nadgorliwe
go inspektora doprowadza do dymisji dyrektorki 
szkoły. Od zwolnienia ratuje ją były wójt, a obecny 
senator tylko dlatego, że we własnych politycznych 
targach załatwił dla niej oświatowy order, bynaj
mniej nie w uznaniu zasług pani pedagog, tylko dla 
podniesienia własnych notowań... Takich sytuacji w 
„Ranczu” doskonale podpatrującym współczesną 
polską rzeczywistość jest w naszym serialu znacz
nie, znacznie więcej.

Co jakiś czas, nie zawsze regularnie, politycy 
fundują nam wybory samorządowe i parlamentar
ne. Może warto, przed wrzuceniem kartki do wybor
czej urny, przypomnieć sobie „Ranczo”?
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