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Zbliżają się wakacje - tradycyjny czas wypoczynku i wyjazdów poza rodzime opłotki. To także 
czas zwiedzania ciekawych miejsc, chlubiących się interesującą przeszłością, piękną przyrodą, nie

banalnym krajobrazem, niezwykłymi zabytkami. Wśród tych ostatnich - jakże nieliczne dziś polskie 
dwory symbol patriotyzmu i polskości, przeszłości chłubnej, a bezpowrotnie już odeszłej. Ten świat 
pojawił się już w naszym kwartalniku, teraz czas na jego kolejną odsłonę.

Zaledwie dwa miesiące temu do zamku w Dzikowie wróciło kilkadziesiąt obrazów, jakie zgro

madziła wytrawna kolekcjonerka — Waleria ze Stroynowskich Tarnowska. W przyszłości poświęcimy im 
znacznie więcej uwagi, a dziś prezentujemy  jeden z nich, autorstwa Bonifacio Yeronese ’a. Inna wersja 
zdobi od kilku lat jedną z komnat królewskiego Wawelu. Być może, przybliżając ten obraz zachęcimy 
któregoś z naszych Czytelników do odwiedzenia Krakowa i porównania: która wersja dzieła włoskiego 
artysty jest ciekawsza - ta ze zbiorów Tarnowskich czy ta ze zbiorów Lanckorońskich?

Kontynuując wędrówkę po czasach dawnych i niedawnych prezentujemy kolejną relację z prac 
remontowych zamku w Dzikowie. W dobie poszukiwania sukcesu na różnych polach, jakoś nikt nie 
zauważył ogromnego sukcesu naszego miasta, jakim było podjęcie rewaloryzacji zamku Tarnowskich, 
a potem urządzenie jego pięknych, odrestaurowanych wnętrz. Upływający czas sprawia, że „przyzwy

czajamy się ” do stanu w jakim jest dziś, a przecież jeszcze nie tak dawno była to zgoła ruina. Warto 
przypomnieć, jak z tego opłakanego stanu, ten najcenniejszy zabytek Tarnobrzega stawał się jego 
wizytówką. Ogrom wiedzy i pracy oraz znaczące pieniądze pozwoliły na uczynienie z zamku prawdzi
wej perły tego miasta, dzięki czemu w salach i komnatach znowu pojawiły się piękne, cenne obrazy, 
oryginalne meble, różne pamiątki i bibeloty. Nie chcę tu nikogo przekonywać, że zamek dzikowski 
dorównuje zamkowi w Łańcucie, bo tamten to rezydencja wielkopańska, niemal monarsza, do tego 
zachowana do dziś bez tak dramatycznej przeszłości jak „ nasz ” zamek. Ale dziś Dzików to druga po 
łańcuckiej rezydencja - muzeum na Podkarpaciu, o czym warto wiedzieć i pamiętać.

Być może wakacyjne szlaki zawiodą kogoś na Dolny Śląsk, np. do pięknej Trzebnicy związanej 
z osobą i kultem św. Jadwigi Śląskiej. Zanim to się stanie warto przeczytać o „ tej ” Jadwidze, która na 
długo przed Andegawenką została zaliczona w poczet świętych, co prawda nie - Polek, ale z Polską 
mocno związanych.

Czytając o tej monarchini związanej z dziedzictwem piastowskim wrócimy znów na... Wawel, 
by przypomnieć m.in. historię muru cegiełkowego. Już kiedyś o tym pisaliśmy, ale takich „przypo

mnień ” nigdy za wiele. Pisze o tym inny autor, a spisana przezeń historia ma związek i z Dzikowem 
i Tarnobrzegiem i z rewaloryzacją, tyle że - Wawelu.

Zapraszamy też do lektury wspomnień kogoś związanego z Miechocinem, Tarnobrzegiem 
i „Siarkopolem ”, a przez rodzinne więzy z tymi, którzy byli pionierami miejscowej regionalistyki. 
Na koniec wreszcie o jubileuszu „polskich Beatlesów ”. Pół wieku grupy muzycznej, która co praw

da „po drodze ” zmieniała swój skład, ale nieodmiennie tworzyła popularne przeboje, jakie śpiewała 
i zna cała Polska. I mimo różnych czasów w jakich przyszło im działać, nadal wydają nowe płyty 
i co ważniejsze - nadal najczęściej koncertują! Są swoistym fenomenem polskiej i nie tylko polskiej 
estrady. Może w czasie wakacji gdzieś ich spotkacie?
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ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

JAK TO Z DZIKOWEM BYŁO?

Pierwsze dwa etapy odnawiania zamku w Dziko
wie, tj. remont piwnic i wymiana dachu zakończyły 
się w 2008 roku. Na rozpoczęcie kolejnego trzeba było 
czekać ponad rok. Spowodowały to pieniądze, a raczej 
ich brak. Miasto liczyło przede wszystkim na nowe 
środki unijne, które miały pojawić się wraz z kolej
nym budżetem Unii Europejskiej; trzeba było do nich 
dołożyć tzw. „wkład własny”. Tym razem przyznana 
kwota była większa, bo wynosiła ponad cztery miliony 
złotych, a wraz z pieniędzmi z miejskiej kasy „uzbiera
ło” się ich około sześciu. Nie była to więc mała suma, 
ale też zakres prac do wykonania był bardzo duży. 
Podstawowymi założeniami tego etapu było wprowa
dzenie do nadziemnych kondygnacji zamkowych kom
pletu projektowanych nowych instalacji, tj. elektrycz
nej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, alarmowej 
(przeciwpożarowej i antywłamaniowej) oraz klimaty
zacji do trzech największych sal. Poza tym wykonanie 
tynków wewnętrznych i zewnętrznych, kamiennych 
obramień okiennych i portali, podłóg i posadzek, sto
larki drzwiowej i okiennej. Do tego jeszcze malowanie 
elewacji i ścian, konserwacja wielkiego kominka w Sali 
Sejmowej i wielu drobniejszych detali, wreszcie obło
żenie płytami kamiennymi cokołu budowli i wybru
kowanie dziedzińca. Kiedy kosztorysanci przeliczyli 
koszty takiego zakresu prac okazało się, że pieniędzy 
wystarczy na instalacje, stolarkę, kamieniarkę, tyn
ki i... wykończenie oraz urządzenie jednej tylko, choć 
największej na zamku - Sali Sejmowej. Z logicznego 
punktu widzenia było to kompletnie pozbawione sen
su, bo wydając niebagatelną kwotę udostępnilibyśmy 
zwiedzającym tylko jedno wnętrze (co prawda bardzo 
okazałe). Odbiór społeczny takiego efektu końcowego 
byłby jednak fatalny.

Trzeba więc było raz jeszcze przemyśleć wszystko 
i podporządkować takiemu założeniu, by po tym etapie 
można było urządzić i udostępnić zwiedzającym przy
najmniej ciąg historycznych wnętrz w najstarszym 
skrzydle zachodnim oraz korpusie głównym. Jak się 
okazało, ostatecznie zabrakło pieniędzy do wykończe
nia trzech wnętrz (na parterze), ale było to i tak tysiąc 
razy lepsze niż to co „wychodziło” z początkowych kal
kulacji. Oczywiście, przy takich możliwościach finan

sowych dokończenie remontu w skrzydle wschodnim 
i na piętrze oraz poddaszu zamku trzeba było odłożyć 
na dalszą, nieokreśloną zresztą przyszłość.

Kiedy z końcem 2009 roku ogłoszono przetarg na 
prace kolejnego etapu rewaloryzacji zamku okazało się, 
że pomiędzy najdroższą ze zgłoszonych ofert a tą osta
tecznie przyjętą było półtora miliona złotych różnicy! 
Biorąc pod uwagę to jak solidnie wszystkie zaplano
wane roboty wykonał wyłoniony w przetargu Zakład 
Kamieniarski „Furmanek” z Daleszyc, do dziś zasta
wiam się, dlaczego różnice cenowe przedstawionych 
ofert były tak ogromne...

Nowy etap rozpoczął się w lutym 2010 roku od de
montażu podłóg i starych instalacji, oraz wyburzania 
niektórych, wtórnych ścian działowych. Większość pod
łóg w pomieszczeniach parteru i piętra stanowiły par-

Demontaż podłóg
i wyburzanie wtórnych ścian działowych
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kiety ułożone w tzw. jodełkę po pożarze zaniku w 1927 
roku. Jedynie w Kaplicy podłoga była ułożona z desek 
i prawdopodobnie pochodziła jeszcze z przełomu XIX 
i XX wieku. Wszystkie były jednak bardzo zniszczone, 
a w niektórych przypadkach mocno zużyte. Zarówno 
okres ich funkcjonowania jak i intensywność użytko
wania (mam tu na myśli okres działalności szkoły rol
niczej) sprawiły, że podłogi te nadawały się jedynie do 
wymiany. Zanim nastąpiły prace rozbiórkowe, jeszcze 
na etapie projektowania i uzgodnień, zwłaszcza z kon
serwatorem, doszło w tej mierze do sporych kontro
wersji. Osobiście uważałem, że na korytarzu parteru, 
w Kaplicy i Sali Sejmowej należy wykonać posadzkę 
z marmuru. Naturalnie, w tych wnętrzach nigdy tako
wej nie było, ale biorąc pod uwagę względy praktyczne 
byłem przekonany, że należy przyjąć takie właśnie roz
wiązanie. Drewno jest niewątpliwie materiałem pięk
nym, szlachetnym i... ciepłym (również w odbiorze), ale 
też — przy intensywnym użytkowaniu, niezwykle „czu
łym” na wnoszone przez ludzi na butach wodę, śnieg, 
błoto itd., a także... damskie szpilki. Biorąc pod uwagę, 
że korytarz przyjmuje „pierwsze uderzenie” ludzi wcho
dzących do zamku, a także hczne imprezy (zwłaszcza 
te niemuzealne) w Sali Sejmowej i msze odbywające 
się w Kaplicy można było być pewnym, że drewniany 
pawiment nigdy nie będzie wyglądał pięknie, a wręcz 
przeciwnie — z każdym wydarzeniem zostaną na nim 
nieusuwalne ślady i okaleczenia. Kamień, w tym wy
padku proponowany przez mnie marmur, jest znacznie 
bardziej wytrzymalszy, a poprzez odpowiednie, łatwe 
zresztą codzienne utrzymanie (mycie, pastowanie, po
lerowanie) zachowuje na długo estetyczny wygląd. Mar
mur jako kamień miałby jeszcze jedną, bardzo istotną 
zaletę. Otóż Kaplica i Sala Sejmowa jako szczególnie 
wysokie, kubaturowo obszerne wnętrza są niezwy
kle trudne do ogrzewania. Ciepło jakie dają kaloryfe
ry „ucieka” w ich górne partie, a w poziomie dolnym 
(czyń tam gdzie przebywają ludzie) nadal jest chłodno. 
Nie ma więc realnie możliwości zapewnienia w tych 
pomieszczeniach tzw. temperatury pokojowej. Gdyby 
pojawiła się tam podłoga kamienna (marmur, granit 
itp.) można byłoby pod nią ułożyć instalację grzewczą. 
W ten sposób wnętrza te ogrzewałaby sama podłoga 
i problem byłby rozwiązany. Taka podłoga nie wyma
gałaby też montażu klimatyzacji - kosztownej w zaku
pie i użytkowaniu, stwarzającej na dodatek problemy 
natury konserwatorskiej, zwłaszcza w odniesieniu do 
obrazów (powodowanie „rozpylania” kurzu, bardzo 
niekorzystnego dla obrazów). Dodajmy też, że posadz
ki marmurowe dodałyby owym wybranym zamko

wym wnętrzom dostojeństwa i blasku, co nie jest bez 
znaczenia zważywszy, że nie zachowało się wiele au
tentycznych elementów wyposażenia rezydencji. Moje 
argumenty nie przekonały niestety ani urzędników, 
ani konserwatora. Dziś, po kilku latach udostępniania 
wnętrz zamkowych zgłaszane wtedy przez mnie obawy 
potwierdziły się w całej rozciągłości: w pomieszczeniach 
o jakich mowa nie można uzyskać zimą odpowiedniej 
temperatury, a drewniana podłoga w Sab Sejmowej, na 
skutek niezwykle intensywnego użytkowania, w ciągu 
ostatnich dwóch lat była już dwukrotnie cyklinowana 
i niebawem będzie wymagać całkowitej wymiany....

Brak ciepła w Kaplicy i Sab Sejmowej to nie tylko 
efekt ich gabarytów. Kiedy przed remontem zamku 
wykonywaliśmy różne ekspertyzy, wynikało z nich, 
że tylko kilkoro drzwi należy zachować (chodziło 
o XIX — wieczną stolarkę drzwiową, której nie znisz
czył pożar w 1927 roku), natomiast pozostałe drzwi 
i cała stolarka okienna kwalifikuje się do wymiany. 
Mimo tego, nie wiem dlaczego i projektant i konserwa
tor postanowili zachować cztery duże okna z Kaphcy 
i Sab Sejmowej, będące typem okien pałacowych. Nie 
zdołałem ich przekonać do wymiany na takie same 
chociaż nowe, a przecież okna te musiały co najwyżej 
być wykonane po pożarze zamku (kształt tych okien 
przed pożarem był zupełnie inny). Muszę zaznaczyć, 
że nigdy nie byłem owładnięty jakąś manią ehmino- 
wania starych i wykonywania nowych elementów wy
posażenia remontowanej budowh, ale oprócz dbałości 
o kwestie historyczno — konserwatorskie, przy takim 
generalnym remoncie obiektu i jego adaptacji do nowej 
funkcji, trzeba zawsze brać także pod uwagę względy 
praktyczne. Jak to bywa nie tylko w dziedzinie konser
wacji zabytków, teoria i praktyka to niejednokrotnie 
zupełnie odrębne światy. Można powiedzieć, że dopiero 
symbioza wszystkich racji i elementów może dać zna
komitą całość.

Wspomniane zaś okna były tak jak i inne — znisz
czone i spaczone, z licznymi ubytkami. Na dodatek, 
wielokrotnie niewłaściwie odnawiane, o dużych prze
cież gabarytach same z siebie powodują ogromną 
utratę ciepła we wnętrzach, które — jak wspomniałem 
- skutecznie ogrzewać jest bardzo trudno. Niestety 
i w tej mierze moje zastrzeżenia nie zostały uwzględ
nione i owe stare okna pozostały na swoim miejscu. 
Bez jakiejkolwiek satysfakcji dodam, że całkiem nie
dawno dowiedziałem się, że wykonał je znany tarno
brzeski stolarz w latach... 60-tych ubiegłego wieku. 
Nie pamiętają więc one nawet czasów Tarnowskich, 
a jedynie okres szkoły rolniczej! Tak więc, wcześniej
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czy później czeka nas... ich wymiana na nowe. Innego 
wyjścia nie ma, tyle tylko, że pomijając niedogodności 
wynikające ze strat ciepła, koszt wymiany tej stolarki 
będzie teraz znacznie wyższy niż ten, gdy wymieniali
śmy inne okna zamkowe.

Przy tego rodzaju moich zastrzeżeniach, w odnie
sieniu do pozostałych otworów okiennych i drzwiowych 
było oczywistym, że należy do nich zaprojektować 
i wykonać nową stolarkę. W przypadku okien jest ona 
powtórzeniem tej jaką zdemontowaliśmy, z drobnymi 
modyfikacjami zapewniającymi większą szczelność 
i bezpieczeństwo (szyby przeciwwłamaniowe). Jeśli 
chodzi o drzwi — tu wprowadziliśmy formy stylizowane 
na neobarokowe, nawiązujące do stylistyki architek
tonicznej zamku. Mimo iż nowa stolarka została wy
konana bardzo sohdnie, wizualnie nie jest najlepsza. 
Wynika to z... ustawy o zamówieniach publicznych, 
ograniczonych możliwości finansowych i generalne
go zarzucenia w naszych czasach dawnych technolo
gii. Mam tu na myśli to, że kiedyś stolarkę malowało 
się ręcznie, a dziś robi się to maszynowo. Oczywiście, 
można to robić metodami tradycyjnymi, ale wtedy

Ot wór okienny
z zamontowanym obramieniem kamiennym

dla wykonania potrzeba byłoby znacznie więcej cza
su no i koszt byłby nieporównanie wyższy. Biorąc to 
wszystko pod uwagę, nie byłem specjalnie zdziwiony, 
gdy niektórzy - po zamontowaniu w zamku nowych 
okien - twierdzili, że są one z plastiku, a nie drewna. 
Ich wygląd to właśnie sugerował.

Podobny problem dotyczył klamek. Z dawnych 
drzwi zachowało się ledwie kilka kompletnych klamek 
i szyldzików, które skrzętnie zebrałem mając nadzie
ję, że zamontujemy je w nowych drzwiach, dorobiwszy 
do pozostałych identyczne według tych zachowanych. 
Kiedy nadszedł czas na te sprawy okazało się, że... nie 
ma rzemieślników, którzy kiedyś odlewali z mosiądzu 
czy brązu tego rodzaju elementy. W końcu, po długich 
poszukiwaniach znalazłem kogoś, kto mógłby ewentu
alnie wykonać owe okucia, ale... za sześciokrotnie wyż
szą cenę, tymczasem na klamki, podobnie jak i inne 
detale zaplanowano znacznie mniejsze stawki. A ceny 
wpisane do kosztorysów przygotowywanych pod środki 
unijne są praktycznie „nienaruszalne” (niewielka tole
rancja kosztowa nic tu nie daje).

Jeśh szczegółowo opisuję w pewnym sensie banal
ny dla całości problem to dlatego, bo z jednej strony 
niewielu ludzi wie, jak to wygląda, z drugiej - niektó
rzy zarzucają potem, że nie powinno tak być jak jest. 
Tymczasem nie wynika to ani ze złej woli, ani braku 
kompetencji, ale dużo bardziej prozaicznych przyczyn...

W otworach okiennych i w pięciu wyjątkowo du
żych otworach wejściowych zaprojektowaliśmy ka
mienne obramienia i portale. Były one przewidziane 
już projektem odbudowy zamku po pożarze z 1927 
roku. W otworach okiennych zachowały się nawet sta
lowe podciągi do montażu kamieniarki. Najprawdopo
dobniej, w ostatniej chwili, może z racji finansowych, 
z owej kamieniarki zrezygnował hr Z. Tarnowski. Za
stąpiono ją obramieniami wykonanymi w zaprawie 
tynkarskiej, ale nie było to dobre rozwiązanie, spowo
dowało bowiem pewnego rodzaju „spłaszczenie” wy
bitnego w końcu projektu prof. W. Krzyżanowskiego. 
Dlatego też postanowiliśmy wrócić do przedwojennych 
założeń, mając świadomość, że jest to jedyna okazja 
by projekt ten został wreszcie w pełni zrealizowany. 
Uwagi te dotyczą obramień okiennych i portalu pro
wadzącego pod wieżę oraz wejściowego do zamku. Por
tale te powtórzyliśmy w kamieniu w dotychczasowym 
kształcie i proporcjach z jedną zmianą. Otóż nad wej
ściem pod wieżę umieszczono kiedyś marmurową ta
blicę z XVIII wieku z piękną sentencją („Dozwól nam 
Panie mieszkać w tem gnieździe ojczystem, a racz opa
trzyć zdrowiem i summieniem czystem”). Marmur jako 

4



skała wapienna jest w naszym klimacie niezwykle 
wrażliwy na deszcze, wiatry i mrozy i przez to staje się 
wyblakły, szary, tracąc swoją naturalna barwę i swo
istą głębię. W warunkach polskich jako taki nadaje się 
jedynie do upiększania wnętrz. Dlatego też, planując 
wykonanie portali zaproponowałem przeniesienie owej 
tablicy i zamontowanie jej w belkowaniu portalu pod 
wieżą, zaś w dotychczasowym miejscu umieszczenie 
repliki kartusza z herbem Leliwa z kominka z Sali 
Sejmowej. Dzięki temu portal - brama zamkowa jest 
teraz zgodny z zasadami kompozycji tego rodzaju de
koracji, a tablica — umieszczona w podcieniu wieży bę
dzie odtąd czytelna i nie narażona na działanie nieko
rzystnych czynników atmosferycznych. Warto dodać, 
że w momencie montażu portali udało się nam zdobyć 
autentyczne belkowanie z czarnego marmuru dębnic
kiego, pochodzące najprawdopodobniej z jakiegoś nie
istniejącego portalu XVII - wiecznego. Cały portal jest 
więc niezwykle oryginalny, bo autentyczne fragmenty 
z XVII — XVIII wieku są z marmuru, zaś pozostałe, 
współczesne — z piaskowca. Jeśli chodzi o zrekonstru
owane portale w Sali Sejmowej, nawiązujące do projek
tu prof. Sławomira Odrzywolskiego, zostały one „wzbo
gacone” o herb Leliwa w nieco odmiennym kształcie 
niż te „spotykane” w zamku. Prosta, wczesnobaroko- 
wa forma rekonstruowanych portali wymagała inne
go kartusza, stonowanego w formie. Szukałem właści
wego kształtu, studiując m.in. grobowce Tarnowskich 
w katedrze w moim rodzinnym Tarnowie. Ale najwła
ściwszą znalazłem w Chroberzu w tamtejszym kościele 
na nagrobku Stanisława Tarnowskiego, wojewody san
domierskiego, który wsławił się zajazdem na Tarnów

Wyburzanie 
wtórnych ścianek działowych

w 1570 roku (na bazie tej wersji herbu zaprojektował 
go i odkuł w piaskowcu Włodzimierz Zmuda). Dziś 
nad portalem w którym odwzorowaliśmy herb z jego 
nagrobka wiszą piękne całopostaciowe portrety jego 
synów Gabriela i Michała Stanisława...

Jeśli chodzi o wspomniane wyburzenia — dotyczy
ły one dwóch rejonów: wschodniej części parteru i po
mieszczeń piętra w korpusie głównym zamku. Mimo 
iż rezydencja Tarnowskich była wznoszona w trzech 
etapach - XV, XVII i XVIII wieku i mimo późniejszych 
przeróbek i zmian stylistycznych w XIX i XX wieku, 
zamek zachował w poszczególnych częściach pierwot
ną dyspozycję wnętrz, co jest istotną, wielką warto
ścią historyczną tego obiektu. Wnętrza w skrzydłach 
bocznych posiadają bowiem półtora, a korpus główny 
— dwutraktowy układ pomieszczeń, zgodny zresztą 
z duchem epok w jakich powstawały. Niestety, układ 
ten był nieco zakłócony modyfikacjami wprowadzony
mi we wspomnianych miejscach w XIX i XX wieku. 
Zmiany te były spowodowane unowocześnieniami, ja
kie wprowadzało się wzbogacając zamek o np. wodo
ciąg (którego wcześniej nie było) i poprzez urządzenie 
np. kilku łazienek, które w poprzednich wiekach nie 
były znane (zarówno w okresie zamieszkiwania przez 
Tarnowskich, jak i po wojnie, w trakcie użytkowania 
zaniku przez szkołę).

Pierwotny układ wnętrz zamkowych doskonale 
odzwierciedlały choćby rysunki inwentaryzacyjne. 
Oryginalne mury zamku widoczne na nich w po
szczególnych kondygnacjach są szerokie, podczas gdy 
ściany wtórne są cienkimi Uniami. W rzeczywistości 
oryginalne mury zamku mają grubość od 60 cm do 
ponad metra szerokości, podczas gdy wtórne ściany 
działowe miały najwyżej do 20 cm. Konieczność ich 
usunięcia nie wynikała tylko z racji „historycznych”, 
ale i praktyczno-użytkowych. Planując funkcjonowa
nie Muzeum w zamku trzeba brać pod uwagę kwestie 
dobrego eksponowania zbiorów i ich bezpieczeństwa, 
a także swobodnej komunikacji zwiedzających. Liczne 
łazienki, komórki i nieokreślonego przeznaczenia klit
ki, jakie znajdowały się zwłaszcza w zachodniej części 
piętra w korpusie głównym zamku tworzyły bezuży
teczny labirynt drobnych pomieszczeń i korytarzyków. 
Najważniejsze jest jednak to, że dzięki wyburzeniu 
ścianek działowych tworzących owe drobne pomiesz
czenia pozyskahśmy nie tylko osiem pięknych sal, ale 
też odtworzony został układ wnętrz ukształtowany 
jeszcze w I połowie XVII wieku.

Muszę tu jeszcze wspomnieć o przywróceniu ko
munikacji w skrzydle zachodnim. Zarówno na paterze

5



© DZIKOTIA f

jak i na piętrze od początku, tj. od XV wieku mieściły 
się w nim po dwie komnatki, do których od południa 
przylegała przestrzeń wieży. Komnatki te łączące się 
bezpośrednio przejściem między sobą, od wschodu, 
tj. od strony dzisiejszego dziedzińca miały dodatkową 
komunikację w postaci zachowanego do dziś koryta
rzyka. Na parterze miał on wejście do piwnic - trzech 
amfiladowo połączonych ze sobą sklepionych kolebkowo 
komór, o różnych proporcjach i wielkości. Korytarzyk 
ten był pierwotnie także sklepiony kolebką. Najpraw
dopodobniej w II połowie XIX wieku, może przy okazji 
ówczesnej modernizacji Kaplicy, zamurowano wejście 
z korytarzyka do Biblioteki, zburzono częściowo skle
pienie i dodatkowo podzielono korytarzyk na trzy od
rębne pomieszczenia (tylko w jednym z nich pozostało 
do dziś sklepienie — pozostałe pomieszczenia otrzyma
ły proste stropy). Odtąd piwnice były dostępne jedynie 
z jednego z „nowych” pomieszczeń za pośrednictwem 
wąskiej, niezwykle stromej klatki schodowej. Teraz, 
w związku z urządzeniem zamkowych piwnic klatka 
ta musiała służyć zwiedzającym, tym bardziej, że mój 
projekt rewaloryzacji przewidywał odtworzenie lub 
urządzenie większości zamkowych wnętrz i udostęp
nienie ich zwiedzającym. Poprzez wyburzenia wtór

nych ścian działowych stało się możhwym stworzenie 
bezkolizyjnego ciągu zwiedzania, tj. takiego gdy zwie
dzający zamek rozpoczynają od piwnic by przechodząc 
wspomnianą starą klatką schodową obejrzeć kolejne 
wnętrza parteru i piętra i nie natykając się na innych 
zwiedzających wyjść na zewnątrz Muzeum.

Z wyburzaniem i powstawaniem bezkolizyjnego 
ciągu do zwiedzania wiąże się sprawa metalowych 
krat. Jeszcze w XIX wieku, w czasie przebudowy zam
ku w stylu neogotyckim, w oknach Biblioteki zamon
towano z zewnątrz kute w żelazie kraty, natomiast 
już w XX wieku w kraty wyposażono okna parteru od 
strony dziedzińca. Niektóre z nich zdobił hrabiowski 
herb Leliwa, inne inicjały Zdzisława Tarnowskiego — 
splecione litery ZT. Kraty owe mając pewne walory 
dekoracyjne były zamontowane w oknach wtedy, gdy 
nie było w nich kamieniarki. Ponieważ obecnie, w no
wych oknach zamontowano szyby przeciwwłamanio- 
we, a w dodatku kamienne obramienia, kraty stały 
się niejako bezużyteczne. Poleciałem je wykorzystać 
do innych celów. Z trzech z nich powstały dekoracyj
ne bramki oddzielające nowo wybudowane piwnice od 
tych starych, historycznych. Z pozostałych powstała 
„klatka bezpieczeństwa” przy starej klatce schodowej

Skute tynki skrzydła wschodniego



Neogotycki balkonik przed konserwacją

z piwnic, ponieważ wąski korytarz nie pozwala tam 
na jakiekolwiek inne rozwiązanie (balustrada, ściana 
itp.). Natomiast z krat neogotyckich kowal wykonał 
bramkę zamykającą podcień pod wieżą. Aż do rewalo
ryzacji zamku ogromna arkada wejściowa nie miała 
jakiegokolwiek zamknięcia. Wykorzystywali to różni 
ludzie, chroniąc się podczas deszczu czy w nocy pod 
podcieniem wieży. Zazwyczaj byli to amatorzy rozma
itych napojów wyskokowych. Przy otwartej arkadzie 
pozbycie się ich było praktycznie niemożliwe. Na eta
pie projektowania zastanawiałem się nawet nad tym, 
czy nie zamknąć arkady wielką stylizowaną drew
nianą bramą, ale pod wieloma względami byłoby to 
rozwiązanie zbyt ryzykowne. Bramka zrobiona z neo
gotyckich krat jest idealna: jej ażurowość i delikatność

Prace przy brukowaniu zamkowego dziedzińca

powoduje, że jest niemal niewidoczna. Podchodząc bli
sko można dokładnie zobaczyć wszystko w podcieniu 
wieży, ale - gdy bramka jest zamknięta - wejść pod 
nią nie sposób. Podcień jest więc zabezpieczony i nie
dostępny, choć sama arkada - nadal otwarta.

Do końca roku 2010 trwały prace rozbiórkowe 
i montażowe, skuwano tynki, montowano kamieniar- 
kę i stolarkę okienną. W roku następnym rozpoczęto 
tynkowanie zamku, później sukcesywnie montowano 
portale, układano posadzki i podłogi.

Jeśli chodzi o tynki początkowo zakładano, że 
będą one jedynie uzupełnione w miejscach gdzie wy
stępowały odparzenia, spękania i odspojenia. Ale gdy 
zlikwidowano pnącza oplatające przez kilkadziesiąt 
lat zamkowe mury okazało się, że bezpieczniej będzie 
usunąć tynki (nota bene — pochodzące z końca lat 
20-tych XX wieku), aniżeli uzupełnianie zniszczeń 
i ubytków (było to również wskazane i ze względu na 
to, że znaczna część ścian zewnętrznych pokryta była 
tynkarskim „barankiem”). To samo dotyczyło wnętrz 
tynkowanych już po pożarze - tu tynki były w wielu 
miejscach słabe i spęcherzone. Nie skuwaliśmy jedynie 
powierzchni ścian we wnętrzach najstarszego skrzydła 
zachodniego, którego nie dotknęło nieszczęście poża
ru i w którym przetrwały tynki z okresu przebudowy 
zamku przez F.M. Lanciego.

Oprócz opisanych wyżej prac, należało też doko
nać konserwacji zachowanych detali dawnego wy
stroju zamku. Dotyczyło to zwłaszcza neogotyckiego 
kamiennego balkoniku z piaskowca szydłowieckiego 
przy narożniku północno - zachodnim zamku, bardzo 
efektownego, ale i bardzo zniszczonego oraz pięknego, 
monumentalnego kominka z piaskowca podolskiego 
z Sali Sejmowej. Był on pozornie w dobrym stanie, 
ale tak naprawdę miał liczne uszkodzenia i ubytki. 
Zarówno balkonik jak i kominek zostały poddane sta
rannej konserwacji, dzięki czemu odzyskały swój daw
ny blask. Niestety, na konserwację innych elementów 
wyposażenia takich jak kominki i piece nie mieliśmy 
pieniędzy, będą więc musiały jeszcze poczekać na do
prowadzenie do pierwotnego stanu. W ramach tej gru
py robót w kilku wnętrzach odtworzone zostały (lub 
wyreperowane) podsufitowe fasety - prosta ozdoba 
przypominająca kształtem odwrócony gzyms uloko
wana w miejscu łączenia ściany z sufitem, jaka poja
wiała się w rezydencjach arystokratycznych od XVIII 
wieku. Większość sal zamku w Dzikowie posiada owe 
fasety, ale w niektórych pomieszczeniach były one czę
ściowo lub całkowicie zniszczone. Dziś wszystkie są 
już w należytym stanie. (c d n)
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KSIĘŻNA JADWIGA ŚLĄSKA - KOBIETA 
POD KAŻDYM WZGLĘDEM CZCIGODNA

Księżna Śląska i Polski - tak nazwał ją cysterski 
mnich Caesarius z Heisterbac.

Jadwiga pochodziła z jednego z najznaczniej
szych rodów niemieckich spowinowaconych z najmoż
niejszymi dworami Europy. Rodzicami jej byli: Ber- 
told VI i jego druga żona Agnieszka. Jedna z sióstr 
Jadwigi, Agnieszka została królową Francji, a druga 
Gertruda królową Węgier, trzecia przełożoną klasz
toru Benedyktynek w Kitzingen. Bracia również zaj
mowali wysokie stanowiska: pallatyna burgundzkie- 
go, margrabiego Istri oraz patriarchy Akwilei.

Do dzisiaj nie udało się ustalić dokładnej daty 
i miejsca jej urodzenia. Prawdopodobnie urodziła się 
między rokiem 1174-1178 na zamku Andechs. Pod
czas chrztu otrzymała niemieckie imię Hadewigis 
(Hedwig), po swojej babce Hedwig von Dachau, które 
znaczy „Walcząca”. Początkowo wychowanie Jadwigi 
spoczywało w rękach jej rodziców, kapelanów dwor
skich i odpowiednich dam. Czas przebywania pod 
opieką rodziców i rodzeństwa był jednak bardzo krót
ki. Kiedy Jadwiga miała pięć lat oddano ją na wycho
wanie do znanego i bogatego opactwa panien bene
dyktynek w Kitzingen. Program nauki i wychowania 
w szkołach klasztornych zwłaszcza żeńskich, oparty 
był wówczas na wskazówkach pedagogicznych św. 
Hieronima i stosowany później jeszcze przez kilkaset 
lat w szkołach zakonnych, niemal do początku XIX 
wieku. Obejmował wykształcenie umysłowe, religij
ne i praktyczne. Tak więc, oprócz ćwiczeń w nauce 
i pobożności, Jadwiga zdobywała różne umiejętności, 
jak np.: sztukę pisania, połączoną z iluminowaniem 
przepisywanych ręcznie książek, wykonywanie ar
tystycznych haftów. Uczyła się także śpiewu, gry na 
instrumentach oraz kulturalnych form towarzyskich, 
ale również prowadzenia gospodarstwa domowego, 
robót ręcznych i pielęgnowania chorych Zapoznawała 
się z uprawą ziół leczniczych, które służyły do wy
rabiania nalewek, maści i plastrów. Umiejętności te 
przydały się jej w późniejszych latach.

Przez okres pobytu w Kitzingen Jadwiga zetknęła 
się bezpośrednio z pobożnością benedyktynek, poprzez 
wspólne życie, modlitwę, medytację a przede wszyst

kim ogromne wrażenie zrobiła na niej uroczysta litur
gia. Uczennice uczyły się łaciny, by móc uczestniczyć 
we wspólnie odmawianym brewiarzu. Duży wpływ na 
Jadwigę miała młoda zakonnica Petrissa, którą udało 
się Jadwidze po dwudziestu latach uczynić pierwszą 
przełożoną założonego w Trzebnicy klasztoru. Mimo 
że chętnie pozostałaby w klasztorze, którego życie 
bardzo polubiła, rodzice postanowili wydać ja za mąż. 
Tak więc po siedmiu latach życia klasztornego powró
ciła do domu. Kandydatem na małżonka był wybrany 
przez rodziców syn żupana zachodniej Serbń. Jednak 
zawirowania polityczne spowodowały, że do planowa
nego mariażu nie doszło. Ponieważ nie wyszły plany 
małżeńskie z władcą Słowian południowych, rodzi
ce Jadwigi zwrócili uwagę na Słowian zachodnich. 
W rodzinie matki Jadwigi od kilku pokoleń zawierano 
małżeństwa z córkami Piastów, a skierowanie uwagi 
na Piastów polskich miało też jak zwykle w tamtych 
czasach znaczenie polityczne. Nieznana jest dokładna 
data i miejsce zaślubin. Prawdopodobnie odbyły się 
w Andechs pomiędzy 1186 a 1190. Jadwiga wydana 
została za mąż mając zaledwie 12 lat, będąc właści
wie dzieckiem W jej żywotach czytamy że Zawierając 
małżeństwo spełniła bardziej wolę rodziców, aniże
li swoją wolę, jak i to że, została matką mając trzy
naście lat i trzynaście tygodni. Po śmierci Bolesława 
I Wysokiego, Henryk Brodaty stał się jedynym spad
kobiercą w księstwie. Główne rezydencje pary książę
cej znajdowały się we Wrocławiu, Legnicy, Głogowie, 
Brzegu i Krośnie. Zgodnie z ówcześnie panującym 
obyczajem dwór księżnej oddzielony był od dworu pa
nującego księcia. Jadwiga żyła więc w otoczeniu ro
dziny, całkowicie oddana rodzeniu i wychowywaniu 
dzieci, zwłaszcza w pierwszych latach małżeństwa. 
Urodziła ich w ciągu 6 lat siedmioro: Bolesława, Kon
rada, Henryka, Agnieszkę, Zofię, Gertrudę i Włady
sława. Jadwiga która wprawdzie już od najmłodszych 
lat słynęła z pobożności, to przecież przez długi czas 
prowadziła normalne życie dworskie, a zachowane jej 
wizerunki wskazują, że lubiła modne stroje i nie stro
niła od popularnych wówczas rozrywek. Umartwienia 
i modlitwy dopiero z czasem stały się głównym celem
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Święta Jadwiga Śląska

jej życia. Zbiegło to się z tragediami jakie zaczęły spo
tykać jej rodzinę. Jej siostra królowa Węgier, matka 
św. Elżbiety znienawidzona za popieranie Niemców, 
została zamordowana. Druga, królowa Francji, wyda
lona z kraju. Z siedmiorga dzieci Jadwigi tylko dwoje 
dożyło wieku dojrzałego, a przyszły zięć stał się mor
dercą. Jadwiga pragnęła, aby jej rodziny nie kojarzono 
ze skandalami, lecz świętością. Tym bardziej że w jej 
rodzinie była już jedna święta, jej siostrzenica, Elżbie
ta. Być może asceza księżnej była także podziękowa
niem dla Opatrzności za wyleczenie z trądu.

Na podstawie zachowanych zapisów znane są 
nazwiska 17 osób związanych z jej dworem. Byli 
to podkomorzowie, sędziowie, notariusze, pisarze 
i strażnik pieczęci. Do ich głównych zadań należało 
zarządzanie dobrami księżnej. Kapelani tworzyli du
chowieństwo dworskie. Inni jej dworzanie, jak lekarz, 
rycerze i służba zajmowali się sprawami domowymi 
i byli stale do jej dyspozycji. Jadwiga opiekowała się 
również grupą dziewcząt, które potem wychodziły za 
mąż lub częściej wstępowały do klasztoru. Zakonnice 
klasztoru trzebnickiego prawie wszystkie były wcze

śniej na jej dworze. Wśród dworzan na dworze Ja
dwigi i Henryka przeważali Polacy. Świadczą o tym 
ich imiona, imiona ich ojców czy braci, jak: Andrzej, 
Piotr, Stefan, Bogusław, Witosław, czy Chwalisław. 
Obcokrajowców natomiast było najwięcej wśród du
chowieństwa. Jadwiga chcąc być jak najbliżej ze swy
mi poddanymi nauczyła się mówić po polsku.

Po urodzeniu siódmego dziecka stara się u męża 
o zgodę na separację od łoża, którą wraz z nim uro
czyście potwierdza przed biskupem wrocławskim 
Wawrzyńcem. Stali się odtąd „białym małżeństwem”. 
Wtedy też Jadwiga zaczęła chodzić w stroju przypo
minającym habity mniszek, a Henryk wygolił sobie 
tonsurę i zapuścił brodę, stąd jego późniejszy przydo
mek. Teraz Jadwiga stopniowo rozszerza pole swego 
działania i oddaje się jeszcze bardziej pracy chary
tatywnej. Razem z mężem zakłada nowe fundacje 
religijno społeczne, oraz rozbudowuje już wcześniej 
założone. Surowość jej ascezy raziła nawet duchowień
stwo. Dyktowała nawet swojej synowej Annie (z którą 
miała bardzo dobry kontakt pogłębiający się w miarę 
lat) w które dni może iść do małżeńskiego łoża. Ja
dwiga była pierwszą w Polsce kobietą hołdującą nur
towi nowej ascezy i rozkwitającemu kultowi ubóstwa. 
Surowość życia połączona z dobrowolnym ubóstwem 
pozwoliło wypracować jej postawę jednoczącą w spo
sób idealny życie z modlitwą Na dworze zaczęto prze
strzegać coraz więcej postów. Wykorzystując okazję 
(jako że Jadwiga coraz częściej przebywała w klasz
torze w Trzebnicy) małżonek jej lubił zasiąść do suto 
zastawionego stołu. Jako, że życie ze świętą nie było 
łatwe, nic więc dziwnego że potrzebował chwili odprę
żenia. Przekazy źródłowe poświęcają wiele miejsca 
intensywnemu życiu duchowemu Jadwigi. Wiele cza
su poświęcała modlitwie. Czasem zamykała się w ko
ściele na całonocną modlitwę. Kiedyś dwie zakonnice 
klasztoru trzebnickiego chciały zobaczyć jak Jadwiga 
zachowuje się podczas modlitwy, kiedy jej nikt nie wi
dzi. Ukryły się w kościele i obserwowały księżnę, jak 
upokarzała się przed ołtarzem ufundowanym na cześć 
Matki Bożej. Wisiał tam krzyż, a na nim Zbawiciel 
z rozciągniętymi ramionami. Kiedy Jadwiga modliła 
się na klęczkach, jak to było w jej zwyczaju, Ukrzyżo
wany odjął od krzyża prawe ramię, wyciągnął przed 
siebie rękę i pobłogosławił modlącą się. Wtedy dał się 
słyszeć wyraźny głos mówiący: Twoja modlitwa zosta
ła wysłuchana i otrzymasz to, o co prosisz. W kościele 
trzebnickim w miejscu tego wydarzenia znajduję się 
ołtarz z obrazem przedstawiającym tą scenę. A także 
tablica z napisem: W tym miejscu Chrystus pobłogo-
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sławił z krzyża Jadwidze. Jej przewodnik duchowny 
franciszkanin o. Herbord pisał: Jakie miała nabożeń
stwo do Najświętszego Sakramentu Ciała Pańskiego 
i z jak wiarą uczestniczyła Jadwiga we Mszy Świętej, 
tego nie jest w stanie przedsta  wić żaden człowiek.

Pobożna Księżna nie zadawalała się uczestnic
twem w tylko jednej Mszy świętej dziennie. Na nad
miar nabożeństw na dworze Jadwigi narzekała nie 
tylko służba, ale i kapelani. Prawdopodobnie to któ
ryś z duchownych ułożył dwuwiersz, który później 
rozpowszechniła służba: Na Mszy jednej nie dość 
Księżnej, Iłu księży się stawi, tylu ją odprawi. Co 
przeszło do języka potocznego w znaczeniu że „czegoś 
jest za mało”. Jej źródłem natchnienia i inspiracją 
jej czynów były teksty Pisma Świętego, a szczególnie 
Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny. 
Opiekowała się chorymi i wspierała biednych, zgod
nie ze swoją zasadą, że Nikt z potrzebujących ubogich 
nie powinien przymierać głodem w książęcym grodzie 
wrocławskim.

Nie zapominała o wdowach i sierotach. Przycho
dziła z pomocą, kierując się miłością serca. Nie czyni
ła tego za pomocą służących, lecz trudziła się sama. 
Stale utrzymywała na swoim dworze trzynaście cho
rych kalek, zebranych podczas objazdu po kraju. Ten 
dworski szpitalik kazała Jadwiga wozić wraz z dwo
rem, a podczas postojów osobiście zajmowała się cho
rymi ku niezadowoleniu służby. Osobiście zajmowała 
się trędowatymi, szczególnie okazując im zrozumienie 
i miłość. Wiele czasu poświęcała schronisku dla trędo
watych kobiet w Środzie. Nietypowym dla ówczesnych 
czasów i nie tylko, była stała jej opieka nad więźniami. 
Dostarczała im żywności i odzieży, a nawet światła, 
by ciemność nie była dla nich przykrą. Wstawiała się 
za uwięzionymi lub skazanymi na śmierć i na ogół 
udawało jej się uzyskać uwolnienie lub zmniejszenie 
kary. Ze swojego domu rodzinnego i z klasztoru w Kit- 
zingen przyniosła na Śląsk szczególną cześć dla Mat
ki Boskiej i Świętych Pańskich. O wstawiennictwo 
u Boga szczególnie prosiła święte: Marię Magdalenę, 
Katarzynę Aleksandryjską, Teklę i Urszulę. Jak po
wiadali świadkowie, to one nawiedziły ją w ostatniej 
chorobie, a Jadwiga rozmawiała z nimi. Mimo, że ob
darzona żywym temperamentem i gorącymi uczucia
mi, umiała kierować swoim życiem postępując w życiu 
codziennym z należytą rozwagą. Zapatrzona w rzeczy 
wieczne nie zaniedbywała doczesności. Dobrze gospo
darowała i zgromadziła spore zapasy żywności, dzięki 
którym wielu ludzi przeżyło klęskę głodu i powodzi 
w latach 1221 i 1222.

Życie nie szczędziło jej ciosów. Przeżyła śmierć 
wszystkich swoich dzieci oprócz Gertrudy. Żadne, 
nawet najbardziej twarde ciosy, nie były w stanie 
złamać jej t wardego usposobienia. Po śmierci swego 
syna Henryka II, który poległ pod Legnicą powie
działa: Dziękuję Tobie, Panie, że byłeś taki dobry dla 
mnie i dałeś mi takiego syna, który jak dobre dziec
ko, za życia zawsze mnie kochał, szanował i nigdy 
w żaden sposób nie zasmucił. Choć bardzo by mnie 
cieszyło, gdyby nadal żył, to jednak mam większą ra
dość z tego i przeżywam ją razem z nim, że on przez 
bohaterską śmierć mógł zjednoczyć się ze swoim Zba
wicielem. Pokornie polecam Ci jego duszę.

Tak jak wielu świętych Jadwiga prowadziła bar
dzo surowe, pokutnicze życie. Była tak surowa wo
bec siebie w zachowywaniu postów, że jej współcze
śni dziwili się, że nie umarła z głodu. Jadła niewiele 
i piła wodę, w której myła nogi zakonnicom, a potem 
twarze wnuków, co wywołało zrozumiałe przerażenie 
na dworze wrocławskim. Chodziła w grubej czarnej 
sukni włożonej na włosiennicę. Aby nie wyróżniać 
się od większości swego ludu oraz w imię pokory 
i skromności chodziła boso, co bardzo irytowało jej 
męża. Wymógł więc na spowiedniku księżnej, by 
nakazał jej noszenie obuwia. Sprytny duchowny 
podarował swej penitentce parę butów z prośbą, by 
zawsze je nosiła. Księżna przyjęła podarek i buty za
wsze nosiła ze sobą... ale na sznurku.

Te dobrowolne przecież umartwienia i wyrze
czenia podejmowała w duchu pokuty za innych, ale 
mimo takiego stylu życia, była zawsze pogodna i go
towa do ofiary z miłości do ludzi, a zwłaszcza swoich 
najbliższych. Z jej pobożnością wiązał się również 
wielki szacunek do kapłanów i osób duchownych. 
Nigdy nie zasiadała pierwsza do stołu, dopóki naj
pierw nie usiadł ksiądz, który celebrował Mszę 
Świętą. Wielki szacunek miała dla każdego bisku
pa, a szczególnie do swojego wrocławskiego. Bardzo 
boleśnie więc przeżywała zatargi męża i syna, nie 
mówiąc już o wnuku, z władzą kościelną. Starała się 
w miarę możności im zapobiec, jednając zwaśnione 
strony, łagodząc i wyciszając spory.

Henryk Brodaty, mimo że był wyjątkowo rehgijny, 
to jednak bladła jego osobista pobożność przy świętej 
żonie. Pomimo dotrzymywania ślubu czystości, fun
dowania klasztorów i kościołów, przestrzegania po
stów i świąt, to jednak zdecydowanie oddzielał spra
wy religijne od polityki. Wielokrotnie sprzeciwiał się 
biskupowi wrocławskiemu w kwestiach finansowych 
i sądowniczych. Nie zamierzał zrezygnować ze swoich 
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uprawnień. Uważał bowiem, że to do niego należy de
cydujące słowo. Nie chciał zwolnić posiadłości bisku
pów ze świadczeń na rzecz państwa oraz sprzeciwił się 
płaceniu dziesięciny przez nowych osadników. Mimo, 
że biskup rzucił na niego klątwę i tak się nie ugiął. 
Był doskonałym administratorem, gospodarzem (jego 
majątek znacznie zwiększał możliwości dobroczynne 
żony) i politykiem, to zwykłego ludzkiego szczęścia 
zaznał niewiele. Jadwiga odznaczała się talentem dy
plomatycznym, kiedy osobiście negocjowała uwolnienie 
z niewoli Konrada Mazowieckiego swojego męża. Kie
dyś Henryka spotkała niemiła i niebezpieczna przy
goda. Podczas polowania wpadł w bagno i o mało nie 
postradał życia. Jadwiga ślubowała, że gdy Bóg wyba
wi go z niebezpieczeństwa wybudują w tym miejscu 
klasztor. Jest to klasztor w Trzebnicy. Zakładała nie 
tylko klasztory, ale również szpitale i hospicja m. in we 
Wrocławiu, Środzie, a także szpital wędrowny, gdzie 
medycy docierali do najbardziej zagubionych w puszczy 
miejscowości, oraz kuchnie połowę dla ubogich.

Niestety, mało jest w źródłach informacji o Ja
dwidze jako matce i wychowawczyni. W bulli kano
nizacyjnej znajdujemy tylko jedno zdanie wychowała 
dzieci swe w bojaźni Bożej. Natomiast autor jej żywo
tów pisze: pobożna matka na ch wałę Bożą wychowa
ła potomstwo.

Syn Henryk zginął pod Legnicą podczas najaz
du tatarskiego, a lud nadał mu przydomek Pobożny. 
Natomiast Gertruda, jeszcze bardzo młoda, została 
obiecana za żonę Ottonowi von Wittelsbach. Do mał
żeństwa jednak nie doszło, ponieważ narzeczony naj
pierw zamordował króla niemieckiego Filipa Szwab- 
skiego, a potem sam zginął. Gertruda nie chciała 
już wyjść za mąż za nikogo innego i w wieku 12 lat 
wstąpiła do klasztoru trzebnickiego. Była jedynym 
dzieckiem, które przeżyło matkę i doczekało jej ka
nonizacji. Natomiast wiele trosk sprawiał Jadwidze 
jej najstarszy wnuk, syn Henryka Pobożnego, Bole
sław II Rogatka, zupełne przeciwieństwo ojca. Jako 
młody człowiek prowadził hulaszcze życie, otaczał 
się osobnikami spod ciemnej gwiazdy, których wy
najmował do walki z braćmi i wojen z sąsiadami. Nie 
stronił od mocnych trunków, uprawiał hazard. „Krę
tacz w czynach i obyczajach” uwielbiał życie rycer
skie i turnieje. Był pierwszym na ziemiach polskich 
organizatorem Turnieju Rycerskiego, który odbył się 
w Legnicy w 1243 roku. Sam zresztą chętnie popi
sywał się zręcznością rycerską wchodząc w szranki 
z konkurentami. Ten pierwszy turniej zorganizował 
zanim minął czas żałoby po tragicznej śmierci ojca 

pod Legnicą, Można sobie wyobrazić, co czuły matka 
i wdowa po bohaterze Największym jednak jego grze
chem Rogatki było sprzedanie polskiej ziemi Lubusza 
arcybiskupowi magdeburskiemu. Nazywany był naj
bardziej bezmyślnym Piastem. Można zadać pytanie, 
co ten łobuz robił w książęcej rodzinie? Jednocześnie 
jego dwói' był oazą średniowiecznej kultury, a turnie
je ściągały wiele barwnych postaci ze świata. Uwiel
biał przejażdżki konne po księstwie w towarzystwie 
swojego ulubionego pieśniarza Suriana.

Jak można się domyślać Jadwiga nie przepada
ła za wnukiem i powtarzała mu biada, biada tobie 
- ile zła przyczynisz ty swojej ziemi. W żywocie Ja
dwigi uwieczniona została scena mycia małego wnu
ka wodą, w której uprzednio myły nogi zakonnice. 
Prawdopodobnie wydarzenia te i nadmierna asceza 
babki mogły obrzydzić mu praktyki religijne i wpły
nąć na jego charakter i późniejsze jego wyczyny.

Jadwiga była kobietą o niezwykłej indywidualno
ści, ogromnej sile woli i wielkiej wierze. Jest patron
ką Śląska i zgody między narodami, oraz symbolem 
tej dzielnicy i rodu Piastów. Kanonizowana w 1267 
roku, pochowana została w kościele klasztornym 
w Trzebnicy. Kaplica św. Jadwigi w bazylice trzeb
nickiej jest dziełem jej wnuka Władysława, arcybi
skupa salzburskiego i księcia wrocławskiego oraz 
córki Gertrudy. Budowano ją w latach 1268-1269 po 
raz pierwszy w Polsce stosując w pełni gotyckie za
sady kształtowania przestrzeni. Natomiast sarkofag 
św. Jadwigi pochodzi z 1679-1680 roku. Wykuty zo
stał w czarnym marmurze dębnickim, a detale w ró
żowym paczółtowickim. Alabastrowa figura świętej 
jest dziełem Franciszka Mangoldta. Wprawdzie sar
kofag jest piękny i okazały, ale zupełnie odległy od 
skromności, ascetyzmu i pokory, cech, którymi prze
pełnione było życie świętej królowej.

Św. Jadwiga Śląska jest również patronką dnia 
wyboru pierwszego Polaka na Stolicę Piotrową. Pisał 
o tym Ojciec święty w liście do arcybiskupa wrocław
skiego Henryka Gulbinowicza w dniu 16 październi
ka 1979 roku: Ja sam jestem głęboko przekonany, że 
w tamtym pamiętnym dniu św. Jadwiga stała się rów
nież patronką wyboru pierwszego w dziejach Polaka na 
stolicę św. Piotra (...) Przy tej sposobności chciałbym po
wierzyć w szczególny sposób tej potężnej i niezawodnej 
Obrończyni chrześcijan cały Lud Boży. (...) Do wszyst
kich też kieruję słowa ojcowskiej zachęty (...) aby każdy 
starał się usilnie naśladować przedziwne i sławne wzo
ry pobożności i męstwa tak wielkiej patronki, a także 
inne cnoty, które zdobią chrześcijanina.
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DWÓR POLSKI
CZĘŚĆ II

Dwór w Byszewach

Dwór polski i jego mieszkańcy, a wraz z nimi 
cały ich świat, odszedł już do przeszłości. Nie od
szedł dobrowolnie. Zanim stanął w płomieniach, 
walczył dzielnie i mężnie. Cały jego splendor i blask 
został zmieciony przez zawieruchy wojenne, jakie 
trawiły Polskę w I połowie XX wieku, ostatecznie 
unicestwiony za sprawą przemian politycznych jakie 
nastąpiły po roku 1944.

Maciej Rydel w swoim „raporcie o dworach pol
skich” wyliczył, że na terenie II RP do roku 1939 
znajdowało się ok.16 tysięcy dworów, z czego 4 ty
siące na Kresach. Ich nielicznym mieszkańcom, któ
rym udało się ujść cało z wojennych pogromów, nie 
dane było wrócić do rodowych siedzib. Na mocy de-

Dwó r w Dziurdziowie

krętu o reformie rolnej z 6 września 1944 roku wy
danego przez PKWN wywłaszczono i usunięto siłą 
właścicieli majątków liczących powyżej 50 hektarów 
ziemi. W praktyce wywłaszczono jednak wszystkich 
właścicieli dworów.

Opuszczone dwory były celowo dewastowane 
i traktowane jako „relikty obszarnictwa i wrogiego 
ustroju”, a od 1948 roku przerabiane na biura, szko
ły, zarządy spółdzielni produkcyjnych itp. Ogromna 
większość, zaniedbana i nie remontowana, po kil
ku latach „użytkowania” obróciła się w ruinę. Część 
z przejmowanych dworów była tak gruntownie prze
budowana, że zupełnie straciła dawny kształt i sty
lowy charakter. Wspomniany już M. Rydel opisał 
dzisiejszą sytuację dworów: „Ponad 2000 znajduje 
się w stanie kompletnej ruiny, radykalnej przebudo
wy lub totalnego ogołocenia. Z dużą dozą dobrej woli 
można uznać, że 160 dworów istniejących w Polsce 
zachowało walory architektoniczno — historyczne, 
nawiązujące do stanu oryginalnego, czyli ok. 1% sta
nu z 1939 r. Nie ma ani jednego założenia dworskie
go z funkcjonującą kompletnie infrastrukturą, które 
przetrwałoby drugą wojnę światową i czasy PRL”.

Wiele z tych dworów, które mimo przeciwno
ści polskiego losu ocalały, wymaga natychmiasto
wych remontów. Co prawda około dwustu dworów 
przejęły w ostatnim ćwierćwieczu osoby prywatne, 
ale tylko część z nich podjęła trudy ich rewaloryza
cji. Większość spośród nowych właścicieli nie ma 
nic wspólnego z ziemiaństwem. W kilkudziesięciu 
przypadkach o odzyskanie swych dawnych majęt
ności starają się byli właściciele, lub częściej - ich 
spadkobiercy. Nie zawsze zwrot owych dworów jest 
możliwy z różnych powodów, choć część trudno
ści w przeprowadzeniu reprywatyzacji powodują 
echa propagandy głoszonej w okresie powojennego 
półwiecza. Pasjonaci problematyki dworskiej tacy 
jak np. Marzanna Raińska, dzielą dziś dwory, bio- 
rąc pod uwagę ich stan obecny, na kilka grup. Do 
pierwszej zaliczają dwory puste, niezagospodaro
wane. Ich lista jest niestety wciąż długa. Wielolet
nie zniszczenia, zaniedbanie i nieużytkowanie po-
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Dwór w Gierłachowie

wodują, że części z nich uratować się już niestety 
nie da. Ubytki w oryginalnej strukturze i tkance 
zabytkowej są tak duże, że w grę wchodzić może 
jedynie rekonstrukcja historycznej formy, co z re
guły oznacza, że dany dwór nieodwołalnie odszedł 
już w przeszłość. Spośród dworów jakich zachowa
ne jeszcze do niedawna reszty zostały rozebrane 
wymienić należy choćby dwory w Dalewicach, Sie- 
ciechowicach, a z bliższych nam okolic w Rytwia
nach czy Mielcu. Szczególnie bolesne są przypadki 
dworów, w których dawni właściciele nie tylko za
mieszkiwali od pokoleń, ale też, zwłaszcza w okre
sie zaborów, tworzyli bogate i cenne zbiory. Tak 
było choćby w dworze w Niedźwiedziu, w którym 
jego właściciele Józef i Wacław Mieczkowscy zgro
madzili imponującą kolekcję malarstwa polskiego 
i włoskiego, zbiory porcelany, meble angielskie, 
holenderskie i polskie, a także militaria i liczne 
zabytki sztuki orientalnej. Zbiory te eksponowano 
w dwunastu salach dworu. O klasie i randze zbio
rów Mieczkowskich świadczy choćby fakt, że gdy 
w roku 1917 organizowano w Poznaniu wystawę 
o Tadeuszu Kościuszce w setną rocznicę śmierci

Dwór w Kotowej Woli

Naczelnika w sukmanie, z kolekcji Wacława Miecz
kowskiego wypożyczono na nią trzydzieści pamią
tek. Dwór w Niedźwiedziu rozgrabili podczas ostat
niej wojny najpierw Niemcy, potem Rosjanie, zaś 
dzieła zniszczenia dopełniło powojenne PGR...

Podobnych przykładów było zresztą znacznie 
więcej, co ciekawe - zwłaszcza na terenach daw
nych polskich kresów wschodnich. Uświadamia to 
choćby monumentalna, licząca kilkanaście opasłych 
tomów monografia prof. Romana Aftanazego, przy
pominająca i prezentująca kilka tysięcy zamków, 
pałaców i dworów, z których każdy tworzył samoist
ne, niezwykle zasobne muzeum. Dziś pozostały po 
nich w przytłaczającej większości pożółkłe fotografie 
i z trudem zgromadzona garść informacji...

Drugą grupę dworów stanowią dziś te, w których 
funkcjonują instytucje publiczne — szkoły, przed
szkola, domy dziecka, ośrodki zdrowia. Ze względu 
na zły stan techniczny lub niespełnienia wymogów 
stawianych siedzibom instytucji publicznych, są one 
sukcesywnie opuszczane i wystawiane na sprzedaż. 
Pozbawione większości elementów historycznego wy
posażenia, zniszczone i zdewastowane, pozbawione 
swojego „ducha”, nie mogą raczej liczyć na zaintere
sowanie ze strony potencjalnych, nowych właścicieli. 
Przykładam w tej mierze, choć może jeszcze nie aż 
tak skrajnym jest „klasyczny, polski” dwór w tarno
brzeskim Nagnajowie czy będący dziś w dużo gor
szym stanie i położeniu dwór (a właściwie oficyna 
pałacowa) w Mokrzyszowie.

W kolejnej grupie zapisać można dwory przejęte 
i wyremontowane przez nowych właścicieli, których 
„rewaloryzacja”, wyposażenie, a nierzadko sposób 
użytkowania spowodowały kompletne zatracenie 
ich ducha. Takim skrajnym przykładem w tej mierze 
jest eklektyczny pałacyk w Ostrowcu Świętokrzy
skim, po „odnowieniu” mogący stanowić wzór strasz
liwego kiczu i bezguścia. Tego rodzaju „przypadków” 
jest niestety, więcej...

Do czwartej kategorii zaliczyć można te z daw
nych siedzib ziemiańskich, które znalazły nowych 
właścicieli, zostały przez nich wyremontowane, 
w większości przypadków zgodnie z wytycznymi 
konserwatora i... powróciły do swojej podstawowej 
funkcji, tj. domu mieszkalnego. Czy charakter ich 
wyposażenia nawiązuje do klimatu np. sprzed lat 
stu? O tym trudno powiedzieć, bo jako obiekty miesz
kalne są z reguły niedostępne dla osób postronnych.

Niebanalna architektura, czasem malownicze 
położenie, historia i tradycje oraz... dziarsko rozwi-



Dwór w Nagnajowie

jający się kapitalizm, a niejako przy okazji i turysty
ka sprawiają, że wiele dawnych siedzib ziemiańskich 
staje się dziś pensjonatami, hotelami, ośrodkami 
szkoleniowymi, domami weselnymi, restauracjami. 
Ta sytuacja sprawia, że odnowione dwory „zarabiają” 
na siebie, przynajmniej teoretycznie nie powinny już 
popadać w ruinę. Część z nich rzeczywiście odzysku
je dawny blask, ale też i traci ze swego niepowta
rzalnego klimatu. W stare mury wprowadzane są 
bowiem materiały i technologie XXI wieku, niosące 
co prawda współczesnym użytkownikom pożądany 
przez nich standard i wygodę, ale nie mające zazwy
czaj nic wspólnego z przeszłością. Przyczynia się do 
tego nie tylko „wymóg czasu”, brak środków u inwe
stora lub jego oszczędność, ale i zanik tradycyjnego 
rzemiosła. To zjawisko niesie także tworzenie w ca
łej Polsce swoistych atrap dawnego polskiego dworu, 
z reguły powtarzających pojedyncze jego elementy, 
a najczęściej będące niestety w wielu przypadkach 
synonimem kiczu i bezguścia.

Do najbardziej nielicznej grupy należą dwory, 
które trafiły w ręce pasjonatów, dzięki którym nie

Dwór w Sulerzyżu

tylko z pietyzmem zostały odrestaurowane, ale też 
z wielką klasą wyposażone w oryginalne meble, ob
razy, żyrandole, dywany, gobeliny i wiele, wiele bi
belotów jakimi lubili otaczać się dawni mieszkańcy 
dworów. Takie dwory (i słusznie!) coraz częściej tra
fiają do filmów (np. dwór który „odgrywał” rolę Kor
czyna w ekranizacji powieści E.Orzeszkowej „Nad 
Niemnem”), a czasem są po prostu prywatnymi mu
zeami, które można zwiedzać i podziwiać (np. opisy
wany niedawno w Dzikovii dwór w Smiłowie). Są też 
znakomite, choć jakże nieliczne przykłady właściwej 
rewaloryzacji i dobrego użytkowania dworów przez 
instytucje publiczne spoza sfery kultury, np. rene
sansowy dwór w Łękach Górnych.

Mimo iż tego rodzaju niezwykle pozytywnych 
przykładów znalazłoby się kilka lub kilkanaście, 
nie zmienia to jednak smutnej konstatacji, że „kla
sycznych” staropolskich dworów dobrze utrzymanych 
i nie zniekształconych w polskim pejzaży u progu 
XXI wieku już prawie nie ma...

Wśród ocalonych z pożogi dziejowej polskich 
dworów jest na szczęście grupa takich, w których 
— w różnym czasie - po II wojnie światowej uloko
wano placówki muzealne. Są to przeważnie muzea 
biograficzne, łączące się z wybitną postacią związa
ną z danym obiektem. W większości przypadków są 
to rekonstrukcje wnętrz zrealizowane przez muze
alników na podstawie dawnych opisów i fotografii, 
z zachowanymi pamiątkami i dołączonymi do nich 
przedmiotami z epoki. Spośród tego rodzaju dwo
rów — muzeów warto wymienić Muzeum Hymnu 
Narodowego w Będominie, miejsce urodzin gen. Jó
zefa Wybickiego (autora tekstu Mazurka Legionów 
Polskich), Muzeum gen.Józefa Wybickiego w Ma
nieczkach, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czar- 
nolesie, Muzeum Mikołaja Reja w Nagłowicach, 
Muzeum Wincentego Pola w Lublinie, Muzeum Jó
zefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Mu
zeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, 
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum 
Pamiątek po Janie Matejce w Nowym Wiśniczu, 
Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, 
Muzeum Zygmunta Krasińskiego w Potoku Złotym, 
Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie, Muzeum 
Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, Muzeum 
Włodzimierza Tetmajera w krakowskich Bornowi- 
cach. W tej grupie muzeów - dworów w mniejszym 
lub większym stopniu zachowały się autentyczne 
wnętrza i ich wyposażenie jedynie w kilku przy
padkach (Nowy Wiśnicz, Żarnowiec, Kraków, Ro-
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Dwór w Żarnowcu

manów). Pozostałe są rekonstrukcją bądź muzealną 
kreacją, wykorzystującą jedynie nieliczne pamiątki 
i tradycje miejsca.

Wyjątkowym na tym tle przykładem jest dwór 
w Dołędze, wzniesiony tuż po rabacji galicyjskiej 

i w całości zachowany do dziś. Znakomicie ilustruje 
on wygląd przeciętnej siedziby ziemiańskiej, zaś do
datkowym, wyjątkowym atutem jest to, że podczas 
powstania styczniowego był przez pewien czas kwa
terą gen. Mariana Langiewicza i jego sztabu, zaś 
w okresie późniejszym wielokrotnie gościli w tym 
dworze luminarze kultury i sztuki polskiej z Adamem 
Asnykiem i Stanisławem Wyspiańskim na czele.

Istnieją też przykłady podejmowania przez poje
dyncze osoby remontów zniszczonych dworów i prze
kształcania ich w ośrodki różnych dziedzin kultury. 
Tak uczynił m.in. znany aktor Wojciech Siemion, 
zamieniając nabyty przez siebie dwór w Petrykozach 
w Wiejską Galerię Sztuki, oraz właściciele dworu 
w Przybysławicach. Dwór ten obok roli hotelowo-ga
stronomicznej, pełni rolę ośrodka muzycznego, w któ
rym regularnie koncertują znani i popularni artyści 
reprezentujący różne gatunki muzyki od poezji śpie
wanej po jazz i rock.

WALDEMAR BAŁDA

TARNOBRZESKI ŚLAD NA WAWELU

Zazwyczaj bywa tak, że kto wdrapuje się na wzgó
rze wawelskie głównym traktem, wiodącym od strony 
wypełnionej gotycko-renesansowymi kamienicami uli
cy Kanoniczej ku Bramie Herbowej, nie zwraca uwa
gi na ceglany mur oporowy, powstrzymujący zbocze 
przed osunięciem.

I jest to błąd: z białych, uformowanych z piaskow
ca szydłowieckiego tabliczek, jakimi „inkrustowano” 
przed laty owo zabezpieczenie monarszej rezydencji, 
wyczytać można ciekawą historię - historię pierw
szego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
ogólnonarodowego skrzyknięcia rodaków, akcji rato
wania Wawelu, symbolu naszej państwowości, sym
bolu dalece ważniejszego od warszawskiego Zamku 
Królewskiego.

Historia zaczęła się w 1920 r., kiedy Polska toczyła 
wojnę z Rosją bolszewicką (w nazwie tej nie zawiera 
się żaden pierwiastek pejoratywny: wszak państwo 
o nazwie Związek Socjalistycznych Republik Radziec
kich proklamowano oficjalnie w 1922). Skarb dopiero 
co restytuowanego państwa, zaangażowanego w po
chłaniający ogromne wydatki zbrojny konflikt, nie był

w stanie ponosić kosztów prowadzonych (od 1905 r. 
- początkowo opłacano je z datków Polaków, po 1918 
ciężar finansowania wziął na siebie rząd) prac kon
serwatorskich na Wawelu. Ze względu na problemy 
budżetowe zawieszono więc dotacje, przekazywane 
zawiadującemu robotami Kierownictwu Odnowie-

Mur prowadzący do Bramy Herbowej 
z cegiełkami darczyńców



© DZIKOTIA
nia Wawelu przez Ministerstwo Robót Publicznych. 
Przywracanie zaniedbywanemu i bezczeszczonemu 
przez austriackich zaborców (którzy na królewskim 
wzgórzu osadzili m.in. koszary wojskowe) symbolowi 
polskiej suwerenności zatraconego piękna, stanęło pod 
ogromnym znakiem zapytania — tym większym, że 
w opinii realizujących program odnowy konserwato
rów, zawieszenie działań groziło zaprzepaszczeniem 
już osiągniętych rezultatów.

Wyjście z tej sytuacji znalazł szef Kierownictwa 
Odnowienia Wawelu, Adolf Szyszko-Bohusz (profesor 
Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskie
go i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie): wymyślił 
otóż wystosowanie apelu do społeczeństwa. Istotę akcji 
streścił w jednej z pierwszych odezw, kolportowanych 
nie tylko w kraju, ale i w zagranicznych skupiskach 
Polaków. „Roboty na Wawelu nie należą rzeczywiście 
do konieczności państwowej.”, pisał. „Wobec innych 
pilniejszych prac są one luksusem - nie trzeba jednak 
zapominać, że istnieją takie roboty, których wykona
nia domaga się od nas honor Polski. Prace, które bez 
przerwy trwały pod rządem zaborczym i w najgorszych 
chwilach wojny światowej, w wolnej Polsce przerwane 
być nie mogą, a postarać się o to powinno samo społe
czeństwo”.

Szyszko-Bohusz apelował do rodaków o wykupy
wanie cegiełek, których cena miała pozwohć na opła
cenie dniówki zatrudnianych na Wawelu fachowców. 
Początkowo wynosiła 30 tys. marek polskich, potem, 
w miarę, jak rosła inflacja, koszt cegiełki zwiększył się 
do 100 tysięcy, następnie osiągnął pół miliona i - osta
tecznie - 90 milionów marek polskich; po reformie wa
lutowej wysokość pojedynczej wpłaty określono na 50, 
a następnie 200 złotych. Choć nie były to kwoty małe, 
odzew na wezwanie przeszedł wszelkie oczekiwania: 
w najtrudniejszym dla Kierownictwa Odnowienia Wa
welu roku, 1921, na jego konto wpłynęło 1661 wpłat, 
w 1922 - było ich aż 2498. Ogółem zaś, do ostateczne
go wygaszenia zbiórki w 1936 r., fundatorzy wykupili 
6330 cegiełek.

Wawel został uratowany. I nie tylko, że nie prze
rwano ani na chwilę prac, to nawet udało się w cało
ści zrealizować zaplanowany w szczegółach program 
rewaloryzacji kamieniarskiej i murarskiej fasady 
wschodniej zamku wraz z Kurzą Stopką, Pawilonem 
Gotyckim i Basztą Senatorską, udostępnić wykopali
ska romańskie, uporządkować północne stoki wzgórza, 
a ponadto rozpocząć restaurację wnętrz.

Chociaż udział w akcji miał z definicji charak
ter honorowy, pomysłodawca zamierzał odwdzięczyć 

się darczyńcom za ofiarność: planował upamiętnić 
każdą wpłatę umieszczeniem w murze oporowym 
(oraz innych ceglanych elementach wawelskich 
umocnień) płytek z piaskowca szydłowieckiego 
z wykutymi inskrypcjami o treści, przepisywanej 
z poszczególnych przekazów. Niestety, zamiaru tego 
nie doprowadzono w pełni do skutku: na przeszko
dzie stanęły względy natury zarówno finansowej 
(koszty surowca i jego obróbki) jak i technicznej 
(brak miejsca). Ostatecznie w murze, nazwanym 
cegiełkowym, znalazło się 735 kamiennych blocz
ków. Nie wszystkie przetrwały do naszych czasów 
w niezmienionym układzie: część płytek, zniszczo
nych wpływem zasiarczonego (zwłaszcza w okresie 
PRL) krakowskiego powietrza wymieniono bowiem 
na egzemplarze, nieumieszczone w murze, ale prze
chowywane w magazynach. Wszystkie natomiast 
donacje zapisane zostały w starannie prowadzonym 
rejestrze, przechowywanym na Wawelu. Dlatego, 
szukając śladów ofiarności mieszkańców Tarnobrze
ga (i okolic), nie trzeba się zanadto trudzić: autory
tatywnie rzec można, iż ich udział w pięknej akcji 
zamknął się liczbą siedmiu dniówek, ufundowanych 
Kierownictwu Odnowienia Wawelu.

W murze cegiełkowym znaleźć można material
ne potwierdzenie jednego datku — złożonego przez 
dr Ryszarda Urbanika. Ten znany w mieście lekarz 
(dyrektor szpitala), aktywny w okresie tworzenia - po 
rozpadzie monarcho habsburskiej - polskiej władzy ad
ministracyjnej w Tarnobrzegu, wziął udział w zbiórce 
w 1921 r., a wpłaconą przezeń kwotę zaksięgowano 
pod numerem 448.

Bezpośrednio tarnobrzeski rodowód ma także da
tek (o numerze 4752) opatrzony adnotacją „Aleksan
drowie Brodkiewiczowie, Tarnobrzeg”. Brodkiewicz - 
był znanym długo przed wybuchem I wojny światowej 
buchalterem, współzałożycielem (w 1899 r.) i działa
czem Towarzystwa Przemysłowo-Handlowego, jednym 
z twórców dużego spółdzielczego sklepu spożywczego 
o nazwie Bazar, członkiem Korporacji Studentów 
Szkół Akademickich w Krakowie Akropolia.

Trzy cegiełki z kolei pochodziły z Dzikowa: pierw
szą, o numerze 62, zakupiła - jak odnotowano w księ
dze darczyńców - „Janowa hr. Tarnowska z Dzikowa”, 
drugą, nr 63, „Zdzisławowie hr. Tarnowscy z Dziko
wa”, trzecią zaś (z odległym numerem 4418), anonuno- 
wi ofiarodawcy dedykowali „Pamięci Marcelego i Zofii 
z Krzyżanowskich Szulców z Dzikowa”. Czy nie chodzi 
w tym przypadku o „długoletniego oficyalistę” dzikow
skiego majątku?
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Do tarnobrzeskich darów zaliczyć ponadto można 
dwie cegiełki, zapisane niemal jednakowo: ta o nr. 
2432 nosić miała inskrypcję „Im. Jana Webera Pra
cownicy Państwowych Zakładów Drzewnych w Kę
pie ad Rozwadów nad Sanem”, a ta o nr. 2434 — „Im. 
Jana Webera Urzędnicy Odbudowy w Krakowie, 
Augustowie i Rozwadowie”. Kim był Jan Weber - 
nie jestem w stanie ustalić. Z pewnością piastował 
niebagatelne stanowisko - cegiełki mu poświęcone 
(dziesięć wpłat) fundowali, poza dwiema powyżej od
notowanymi, także urzędnicy okręgowych dyrekcji 
odbudowy w Tarnopolu, Stanisławowie, Białymsto
ku, Łucku i Brześciu (wspólna wpłata), Wilnie, Lwo
wie i Warszawie (również wspólna wpłata), a oprócz 

tego — składając osobne datki — zarówno urzędnicy 
jak i pracownicy Państwowych Zakładów Obróbki 
Drewna we Lwowie, na Persenkówce.

Okręgowe dyrekcje odbudowy były instytucjami, 
powołanymi w pierwszych latach po odzyskaniu nie
podległości do koordynowania akcji odbudowy znisz
czeń wojennych.

Tarnobrzeski wkład w ratowanie królewskiego 
zamku pozwolił Kierownictwu Odnowienia Wawelu 
nie troskać się o tygodniową zapłatę dla jednego fa
chowca. Czy to dużo, czy mało? Takie pytanie nie ma 
większego sensu. Najważniejsze bowiem, że mieszkań
cy Tarnobrzega, Dzikowa, Kępy i Rozwadowa nie oka
zali się obojętni na patriotyczne wezwanie

WALDEMAR BAŁDA

STAROŚCIŃSKIE CIENIE

Autorzy kanonów sztuki sepulkralnej, uznającej 
inskrypcje za jeden z istotnych elementów pomni
ków nagrobnych, przewidzieli - rzec można — przy
szłość: gdyby bowiem nie epitafia, trudno nieraz 
byłoby ustalić szczegóły życiowych dokonań osób, 
które odeszły do innego wymiaru. Takich jak Sta
nisław Jakubowicz.

Dostojnik ów niegdysiejszy, spoczywający przy 
głównej alei cmentarza Rakowickiego w Krakowie 
- jednej, dodać warto, z najstarszych i najdostojniej
szych nekropolii polskich - pochowany został w mogile, 
oznaczonej stelą z czarnego, starannie oszlifowanego 
marmuru. Choć nagrobek znamionuje i fachowość wy
konawcy, i niemały koszt, poniesiony przez fundatorów, 
to jednak sam w sobie nie jest czymś nadzwyczaj przy
kuwającym wzrok: na Rakowicach bez trudu można 
znaleźć mnóstwo efektowniejszych i budzących podziw 
pomników, grobowców czy zgoła mauzoleów. Bardziej 
intrygująca jest wykuta na nim inskrypcja - głosząca 
„Stanisław Jakubowicz, c. k. starosta, kawaler Orderu 
Franciszka Józefa, honorowy obywatel miast Tarno
brzega, Radomyśla, Rozwadowa etc., zmarł w 81 roku 
życia 19 maja 1908”.

I całe szczęście, że zstępni Jakubowicza nie poża
łowali grosza na wykucie tych treści (płacąc wszak od 
htery: pod tym względem od stu lat nic się w kamie
niarskiej branży nie zmieniło...), bo byłyby problemy 

z ustaleniem społecznego statusu dawnego starosty 
tarnobrzeskiego. Jakubowicz nie zadbał — jak się wy- 
daje — o odpowiednie udokumentowanie swoich osią
gnięć. Nawet Sławomir Stępak, autor pracy „Z dziejów 
władz powiatowych w Tarnobrzegu” (opublikowanej 
w nr. 23 „Tarnobrzeskich Zeszytów Historycznych”), 
mógł napisać o nim w gruncie rzeczy niewiele: (...) do
piero Stanisław Jakubowicz, który został mianowany 
starostą w 1872 roku musiał zapisać się w historii Tar
nobrzega i okolicznych miast czymś wyjątkowym, sko
ro już w roku 1874 otrzymuje Honorowe Obywatelstwo 
miasta Tarnobrzega, a w 1887 tytuł Honorowego Oby
watela przyznały mu miasta Rozwadów i Radomyśl. 
Oprócz tego St. Jakubowicz był Kawalerem Orderu 
Franciszka Józefa. Za jego też czasów w dniu 1 lipca 
1888 roku otwarta została w Tarnobrzegu C. K. Rada 
Szkolna Okręgowa pod przewodnictwem starosty.

Na szczęście starostę - w pełnej krasie cech ludz
kich - unieśmiertelnił dzikowski wójt Jan Słomka 
w swoich Pamiętnikach włościanina od pańszczyzny 
do dni dzisiejszych. Dzięki niemu wiadomo o Jakubo
wiczu o wiele więcej - choć wciąż nie wszystko. Ale czy 
obraz postaci, takiej z krwi i kości, nie jest wartościow
szy od starannie może nawet zestawionego urzędowe
go życiorysu, pełnego dat i stanowisk? Dlatego warto 
do książki zajrzeć - i przeczytać: „Spośród inteligencji 
urzędniczej wyróżniał się za mojej pamięci długoletni 
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starosta tarnobrzeski Stanisław Jakubowicz. Zajmo
wał się on żywo sprawami wchodzącymi z zakres jego 
urzędu, znał wielką łiczbę łudzi w powiecie, także spo
między chłopów i wiedział jak się prowadzą. O każdym 
pilnie się dowiadywał, czy nie jest pijakiem, szkodni
kiem, czy zasługuje na pomoc w razie potrzeby. Pod
czas zwykłych przechadzek codziennych na wszystko 
zwracał baczną uwagę i jeżeli dostrzegł coś niewłaści
wego, np. jakąś psotę chłopaków, nie przepuszczał ni
czego płazem , ale wołał wójta i na miejscu energicznie 
polecał coś zrobić, naprawić itp. Miał wielkie znaczenie 
i wpływy w powiecie jak żaden starosta przed i po nim. 
Kogo polubił i powziął do niego zaufanie, tego popierał 
i za wzór stawiał, a co komu przyrzekł, święcie wyko
nywał. Zachęcał chłopów do posyłania dzieci do szkół. 
Prawie na każdej sesji przedstawiał wójtom korzyści 
z nauki, nawoływał, żeby wójcia każdy w swojej wsi 
wpływali, na ojców, ażeby jak najliczniej posyłali dzieci 
do szkoły, a nie trzymali ich w domu i nie dzielili za
gonami, bo potem dzieci nie mają z czego żyć i stają się 
nędzarzami. To skutkowało, bo niedługo dosyć dzieci 
włościańskich z powiatu kształciło się w szkołach”.

Słomka był pamiętnikarzem sprawiedliwym: 
wystawiwszy taką — a trudno wątpić w jego obiek
tywizm! - laurkę nie omieszkał skreślić kilka słów 
krytyki, świetnie uzupełniających wizerunek Jaku

bowicza. Napisał bowiem i tak: „Chciał, żeby wszyscy 
w powiecie go znali i okazywali mu szacunek. Miał 
przy tym tę wadę, że nie zapominał doznawanych 
uraz i bezwzględnie prześladował tych, którzy mu się 
czymkolwiek narazili. Jeżeli np. ktoś nie zdjął przed 
nim czapki i nie ustąpił mu miejsca, pytał się, co to za 
jeden i za wsze mu to pam iętał”.

Dzikowski wójt wiedział, co pisze, miał wszak wła
sną przygodę ze starostą - przygodę, która dała mu 
asumpt do skreślenia tych cokolwiek zgryźliwych słów. 
Zacytujmy więc raz jeszcze „Pamiętniki włościanina”: 
„Mnie bardzo lubiał i chwalił na sesjach wójtowskich, 
że gminę i akta gminne trzymam w porządku. W końcu 
jednak zraziłem go sobie przez budowę rzeźni gminnej 
w Dzikowie, nie chciał bowiem, żeby ta rzeźnia powsta
ła, a gmina tarnobrzeska miała przez to konkurencję 
i zmniejszone dochody. Mówił, że prędzej mu włosy na 
dłoni urosną, niż Dzików dostanie koncesję na rzeź
nię. Spra wa ta ciągnęła się przez parę lat. Wystawili
śmy w Dzikowie budynek na rzeźnię, ale musieliśmy 
go i parokrotnie przenosić z miejsca na miejsce i prze
stawiać, gdyż starost wo wytaczał za wsze jakiś powód, 
iż rzeźnia nie może stać w danem miejscu i musi być 
usunięta. Dopiero przy pomocy ks. Sobczyńskiego, któ
ry ujął się za nami, wygraliśmy sprawę w Namiestnic
twie, które poleciło wydać natychmiast koncesję”.

ALEKSANDRA JANAS Obrazy z kolekcji dzikowskiej

BONIFACIO YERONESE W DZIKOWIE

Jednym z obrazów, będącym ozdobą kolekcji dzi
kowskiej hrabiów Tarnowskich, obecnie prezentowanym 
w kaplicy zamku w Dzikowie, jest dzieło Bonifacia Vero- 
nese Święta rodzina z Janem Chrzcicielem. Zakupiony 
został, jak większość dzieł zgromadzonych przez przez 
Jana Feliksa i Walerię ze Stroynowskich, podczas ich po
dróży do Włoch, którą odbyli w latach 1803-1804. Wte
dy to do Dzikowa trafiły między innymi dzieła Anibale 
Caracciego Ucieczka do Egiptu, Francesco Trevisaniego 
Matka Boża z Dzieciątkiem, Salvatora Rosy Portret Ga
lileusza, Simona da Pesaro Pokłon pasterzy, Van Dycka 
Portret Marii Villiers, obrazy z kręgu Tycjana i Rafaela 
oraz właśnie wspomniany Yeronese.

Niestety, niewiele wiemy o życiu tego wielkiego wło
skiego malarza mimo, iż jego dzieła eksponuje więk

szość najbardziej znaczących europejskich muzeów 
i kolekcji. Bonifacio urodził się w 1487 roku w Weronie, 
a zmarł wl533 roku w Wenecji. Być może dlatego na
zywa się go w niekiedy Veneziano, choć właściwe jego 
rodowe nazwisko to de’Pitati. W 1505 roku przeniósł 
się do Wenecji i z tym miastem związał całe swoje ży
cie. Był uczniem Jacopo Palmy ił Veccia, wspaniałego 
mistrza szkoły weneckiej, później jednak jego twórczość 
zdominował wpływ Giorgione i Tycjana, co oczywiście 
nie umniejsza rangi wielkiego mistrza. Jego twórczość 
miała ogromne wzięcie; aby sprostać licznym zamó
wieniom zorganizował wielką pracownię, w której za
trudniał malarzy o mniej wyrobionych nazwiskach. 
Właściwie można uznać, że było to dobrze działające 
przedsiębiorstwo, jednakże o ostatecznym kształcie
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dzieła decydował sam mistrz; stąd podkreśla się nie
zwykły kunszt formy, nadający jego pracom miano 
arcydzieła. Wymieniana w podręcznikach sztuki jest 
zwłaszcza dekoracja Sali Rady Dziesięciu w Palaz- 
zo Camerlenghi w Wenecji. Jego, (równie sławnymi), 
uczniami byli m.in. Jacopo Bassano i Jacopo Tintoretto.

Veronese malował przede wszystkim na zamówie
nie, a wśród jego dzieł dominowały tematy religijne 
i alegoryczne, choć można znaleźć też wiele scen oby
czajowych czy mitologicznych. Wszystkie obrazy są nie
zwykle kolorowe, nasycone, z mocną barwą zwłaszcza 
karminu i zieleni. Urzekają pięknem przedstawionych 
postaci, pełnym znaczenia wyrazem twarzy i typowym 
dla renesansu przesłaniem.

Obraz wiszący w kaplicy zamkowej to Święta Ro
dzina ze św. Janem Chrzcicielem, określany w sztuce 
jako Sacra Conversatione (święta rozmowa). W cen
trum kompozycji siedząca Matka Boża prawą ręką 
podtrzymuje małego Jezusa, który stoi na jej lewej 
dłoni, opartej o kolana. Głowa Marii przekrzywiona 
jest lekko w lewo, oczy skierowane na siedzącego obok 
Józefa, a właściwie na otwartą wielką księgę, która 
trzyma w swych dłoniach. Palcem lewej dłoni Józef 
wskazuje na tekst, który jest przedmiotem jego zain
teresowania, być może zapisem przyszłych wydarzeń 
związanych z życiem i dziełem odkupienia dokonanym 
przez Jezusa. Na ich twarzach widać zainteresowanie, 
ale i wewnętrzny spokój. Maria ubrana jest w ama
rantową suknię, biały welon przykrywający głowę 
i ramiona oraz brązowy płaszcz spływający z pleców 

Święta Rodzina ze św. Janem Chrzcicielem

na lewe kolano. Święty Józef ukazany jest z profilu. 
Ciemne włosy ma gładko zaczesane do tyłu, na twarzy 
niewielki zarost. To raczej młody, trzydziestokilkuletni 
mężczyzna, odziany w ciemnobordową suknię, siedzący 
z wysuniętą lewą nogą. Po przeciwnej stronie Maryi 
siedzi Jan Chrzciciel. Spod przerzuconej przez lewe ra
mię ciemnej szaty wystaje lewa dłoń, w której dzierży 
laskę zakończoną krzyżykiem, symbolem męczeńskiej 
śmierci Jezusa. Obydwie dłonie trzymają szarfę, ukła
dającą się w symbol nieskończoności, będący skrótem 
pamiętnych słów Chrystusa; Ja jestem alfa i omega, 
początek i koniec.

Jan to przystojny młodzieniec z krótko obciętymi 
włosami i niewielkim zarostem, z lekko tajemniczym 
uśmiechem na twarzy. W jego spojrzeniu widać zdecy
dowanie i świadomość podjętej misji. Spogląda lekko 
w bok, w zamyśleniu, uznając się za tego, który nie 
jest godzien rozwiązać rzemyków Zbawicielowi. W tle 
pejzaż z drzewami; w oddali widać jakieś dość niewy
raźne budowle i drogę, oraz zasnute chmurami niebo 
o zmierzchu.

Obraz jest oprawiony w piękną, intarsjowaną ramę 
z epoki. O jej wartości zdawali sobie sprawę sami Tar
nowscy, gdy ekspediowali obrazy do Krakowa i Lwowa 
we wrześniu 1939 roku.. Większość z nich wyjmowana 
była z ram i ściśle pakowana do skrzyń. Ten wyjechał 
z ramą, która, tak jak i obraz, wymaga konserwacji. 
Mimo, iż stan zachowania obrazu jest dobry, brud
ny werniks na pewno zmienia autentyczne kolory. 
Szczególnie uwidoczniło się to w momencie, kiedy zo

baczyliśmy „wawelskiego” Veronese- 
’a (notabene, o podobnej treści) - jeden 
z obrazów z kolekcji Karoliny Lancko- 
rońskiej, która swe zbiory podarowała 
Wawelowi i Zamkowi Królewskiemu 
w Warszawie. Tamten obraz, będący 
świeżo po konserwacji, uderza inten
sywnością barw, podobnie jak inne 
dzieła malarzy tamtej epoki.

Jako Muzeum Historyczne m. 
Tarnobrzega jesteśmy ogromnie 
dumni z możliwości eksponowania 
tego cennego dzieła sztuki. Podnosi 
on rangę naszej instytucji i potwier
dza gust Tarnowskich w kompleto
waniu, rozsławiającej ich imię ko
lekcji dzikowskiej; dzieł sztuki, które 
zakupiali w początkach XIX wieku 
do Dzikowa i Horochowa, rodzinnego 
pałacu pani Walerii na Wołyniu.



ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

PÓŁ WIEKU CZERWONYCH GITAR

Trudno w to uwierzyć, ale popularny zespół przez 
wiele lat uchodzący za „młodzieżowy” skończył w stycz
niu tego roku pół wieku swojego istnienia! Dokładnie 3 
stycznia 1965 roku w jednej z trójmiejskich kawiarni 
spotkało się kilku nastolatków, którzy postanowili za
łożyć nowy zespół. Oczywiście, ani oni sami, ani nikt 
inny, nie mógł przewidzieć jakiejkolwiek przyszłości, 
a tym bardziej niezwykłej kariery i wyjątkowej pozycji 
tego właśnie zespołu w polskiej muzyce młodzieżowej. 
Jerzy Kossela, Henryk Zomerski, Krzysztof Klenczon, 
Jerzy Skrzypczyk i Bernard Dornowski pięćdziesiąt 
lat temu postanowili utworzyć zespół, który śpiewałby 
o młodzieży i dla młodzieży. Sami byh bardzo młodzi, 
choć wszyscy - poza Jerzym Skrzypczykiem - otarli 
się już o świat zawodowej estrady, występując w ze
spole Niebiesko-Czarni. Ale tamta grupa działała na 
odmiennych zasadach. Posiadała kilkoro wokahstów, 
którzy mieli odrębny repertuar i styl, a towarzyszyło 
im instrumentalne combo. Czerwone Gitary zamierza
ły stworzyć coś innego: tu komponować, grać i śpiewać 
mieli wszyscy. To był wzorzec płynący z Wysp Brytyj
skich, bardzo wtedy modny także i nad Wisłą. Proste, 
melodyjne, rytmiczne piosenki, wykonywane w natu

Pierwszy skład zespołu: (od lewej) Krzysztof Klenczon, Jerzy Skrzypczyk, 
Henryk Zomerski, Jerzy Kossela, Bernard Dornowski

ralny, swobodny sposób trafiły do wszystkich. Mówiły 
o codziennych sprawach młodzieży, która słuchając 
Czerwonych Gitar mogła przy okazji także potańczyć.

Sukces w muzyce rozrywkowej jest wypadkową 
bardzo wielu czynników: teksty i melodie piosenek od
powiednio zaaranżowanych i wykonanych, ale także
- rzecz bezcenna - TALENT i osobowość wykonaw
ców, wreszcie odpowiedni moment i co tu dużo mówić
- przysłowiowy łut szczęścia mogą (choć wcale nie mu
szą!) wywindować na sam szczyt popularności i powo
dzenia. Nie ulega wątpliwość, że wszystko to miały 
Czerwone Gitary. Na ich sukces wpłynęła ogromna 
praca, ale też i talenty, przede wszystkim Krzysztofa 
Klenczona i Seweryna Krajewskiego. Ten pierwszy to 
muzyczny amator - samouk, człowiek niepokorny, idą
cy pod prąd, choć jednocześnie niejako w duszy roman
tyk. Ten drugi, który dołączył do zespołu pół roku po 
jego zawiązaniu się, to wielki muzyczny brylant, kom
ponujący proste, choć niezwykle piękne melodie nie
raz chwytające za (nie tylko) niewieście serca, do tego 
dysponujący niezwykle ciepłym, melodyjnym głosem.

Po dwóch latach od założenia Czerwone Gitary sta
ły się kwartetem, a ich niewiarygodna wtedy popular

ność i nagrywane co rusz nowe i nowe 
przeboje sprawiły, że były coraz częściej 
nazywane „polskimi Beatlesami”. Po
dobnie jak słynna czwórka z Liverpoolu 
nasz zespół miał dwóch charyzmatycz
nych liderów, z których Klenczon przy
równywany był do Lennona, a Krajew
ski do McCartneya. Zadziwiające jest 
to, że ich losy były potem podobne do 
losu sławnych Anglików...

Podobnie jak Beatlesi, Czerwone 
Gitary u szczytu popularności „mu- 
siały się” rozejść, choć rozstały się tyl
ko z Klenczonem, by grać dalej pod 
wodzą Krajewskiego. Po kryzysie, po 
roku 1971, dzięki pięknym kompozy
cjom Krajewskiego, wróciły znowu na 
szczyt, najpierw dzięki nagraniom jakie 
tworzyły album Spokój serca (najlepszy 
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moim zdaniem w historii zespołu), oraz piosenkom 
z kolejnej płyty noszącej tytuł Rytm ziemi.

Nic nie trwa jednak wiecznie i w II połowie lat 
7O-tych zespół wyraźnie stanął w miejscu. Pojedyn
cze przeboje (Niebo z moich stron, Remedium, Wschód 
słońca w stadninie koni), nie zmieniały faktu, że stał 
się niemodny, i wraz z całą generacją zespołów z lat 
60-tych odchodził do przysłowiowego lamusa. W 1979 
roku wystąpił po raz ostatni przed polską publiczno
ścią, dając recital na festiwalu w Opolu. Potem grywał 
tylko w NRD, gdzie był ogromnie popularny, do czego 
przyczyniło się także wydanie dwóch płyt nagranych 
po niemiecku.

Na przełomie lat 80 i 90-tych doszła także i do nas 
moda na przypominanie gwiazd, które rozpoczynały 
swoje kariery trzy dekady wcześniej. W Polsce uzmy
słowił ów trend dwudniowy Old Rock Meeting w So
pocie w lipcu 1986 roku. Po tej imprezie reaktywowali 
swoją działalność Skaldowie, choć bez Andrzeja Zie
lińskiego. Czerwone Gitary zrobiły to w roku 1991 
koncertem w Tarnowie. Trójkę wieloletnich muzy
ków uzupełnił wtedy współzałożyciel zespołu, Jerzy 
Kossela. Byłem na tym koncercie — zarówno muzycy 
zespołu, jak i publiczność z niedowierzaniem uczest
niczyli w tym wydarzeniu, jakby nie wierząc w jego 
powodzenie. Ale z minuty na minutę było coraz lepiej 

i dawne przeboje brzmiały coraz pewniej. Po kilku ta
kich koncertach zapotrzebowanie na Czerwone Gitary 
gwałtownie wzrosło, by udowodnić to... 500 (!) impre
zami w ciągu trzech lat w całej Polsce! Ten niezwy
kle udany come beck dodał Gitarom skrzydeł. Kilka 
lat później słyszałem je na koncercie w Mielcu, potem 
też w Tarnobrzegu - to były już owe wielkie Czerwo
ne Gitary z czasów Historii jednej znajomości, Matu
ry, Takich ładnych oczu, Anny Marii, Białego krzyża 
i wielu innych przebojów. Pod wpływem powodzenia 
Seweryn Krajewski zapowiadał z kolegami kolejne 
koncerty i nowe nagrania, stworzenie nowego reper
tuaru grupy. Tak się jednak nie stało. Boom na ciągłe 
koncerty zniechęcił Krajewskiego do występów, czego 
- podejrzewam - chcieli jego koledzy. Doprowadziło to 
w 1997 roku do oświadczenia lidera o ostatecznym za
kończeniu działalności grupy, a jego kolegów — do jej 
wznowienia w klika miesięcy później. Potem był spór 
o nazwę zespołu, zakończony przed sądem porażką Se
weryna, a jeszcze później kolejny debiut grupy, która 
pod starym dobrym szyldem skupia Kosselę , Skrzyp
czyka i kilku młodych muzyków, o dwa pokolenia od 
nich młodszych. Dzięki owym „młodym siłom” starsi 
panowie dalej śpiewają w większości kompozycje Kra
jewskiego i Klenczona, z rzadka przeplatane własnymi, 
nowymi piosenkami. Ale o dziwo - Czerwone Gitary,

Skład zespołu „Czerwone Gitary” w 1970 roku
(od lewej) Bernard Dornowski, Seweryn Krajewski, Dominik Konrad, Jerzy Skrzypczyk



© DZIKOYIA

Obecny skład zespołu: (od lewej) Dariusz Olszewski, 
Jurek Skrzypczyk, Juras Kosela, Arkadiusz Wiśniewski, 

Artur Chyb, Mieczysław Wądołowski

dziś jako sekstet, wciąż grają największą liczbę kon
certów w Polsce. Od Bałtyku po Tatry, między Odrą 
a Bugiem tysiące ludzi kilku pokoleń przychodzi na 
ich koncerty, ale nie tylko w Polsce. To samo dzieje się 

w Niemczech i Rosji, a ostatnio także w USA i Kana
dzie, gdzie grupa odbyła turę koncertową na przeło
mie starego i nowego roku. Niedawno Czerwone Gitary 
wydały nowy album Jeszcze raz, na którym znalazło 
się 14 premierowych piosenek i jedna, nieznana dotąd, 
kompozycja Krzysztofa Klenczona. Warto dodać, że od 
momentu reaktywowania w nowym składzie zespół 
wydał jeszcze cztery inne albumy: Dla naszych fanów, 
Jeszcze gra muzyka, Czerwone Gitary o.k. oraz jeden 
w Niemczech, na którym znalazły się niektóre dawne 
przeboje i kilka nowych utworów - wszystkie wyko
nane w języku niemieckim. Pojawiło się też nagranie 
DVD z koncertem zespołu w Sopocie.

Pięćdziesiąt lat to sporo, niewiele zespołów na 
świecie „dożywa” tak okazałego jubileuszu. Czerwone 
Gitary (których nigdy nie byłem fanem!) są z pewno
ścią wyjątkiem i fenomenem na rynku estradowym, 
świadczącym po prostu o tym, że wiele ich piosenek — 
czy to się komuś podoba czy nie - stało się już częścią 
naszej kultury narodowej.

JAN RAWSKI

WSPOMNIENIA PO LATACH

W lutym 2014 r. obchodziliśmy 25 lecie Towa
rzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo 
- Wschodnich w Tarnobrzegu. Początkowo, w 1989 
r. było nas zarejestrowanych ponad 80 osób. Będąc 
miastem wojewódzkim, skupiahśmy członków z San
domierza, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, 
Skopania i stanowiliśmy Oddział TMLiKPW z sie
dzibą w Tarnobrzegu.

W pierwszych latach działalność nasza opierała 
się na wygłaszaniu dla młodzieży w szkołach tarno
brzeskich i w Liceum Ogólnokształcącym Nowej Dębie 
pogadanek i prelekcji o Lwowie, Kresach Wschodnich, 
pozostawionych tam miastach i wsiach, w ogóle o utra
conych zabytkach kultury polskiej, szczególnie o zabyt
kowych kościołach, pałacykach i dworkach ziemian. Po
zostawiliśmy tam wszystko, co kochaliśmy, gdzie były 
nasze korzenie, dlatego tęskniliśmy, a nawet śniliśmy 
o ukochanych miejscach. W 1991 r. zorganizowaliśmy 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Tarnobrzegu, wysta
wę pt. Lwów, Lwowiacy i Ziemia Lwowska z własnych 
zbiorów przywiezionych ze sobą ze wschodu.

Gdy tylko pojawiła się możliwość wyjazdu 
w 1990 r., zorganizowaliśmy przez Biuro Podróży 3 
dniową autokarową wycieczkę do Lwowa. W pierw
szym dniu, organizatorzy we Lwowie zakupili bilety na 
jakąś sztukę, abyśmy mogh obejrzeć ją, jak też i sam 
Teatr Wielki. Wprawdzie wyjechaliśmy z Tarnobrzega 
wczesnym rankiem i do granicy w Mościskach dotarli
śmy po około 2,5 godzinie w tym dniu już na spektakl 
nie dotarliśmy.

Polską granicę przekroczyliśmy bez problemu. 
Dopiero na przejściu po stronie ukraińskiej poznali
śmy gdzie jesteśmy! Kazano nam wysiąść z autokaru, 
z tym co kto miał i rozłożyć swoje rzeczy na stojących 
ławkach, i zaczęto, po jakimś czasie stopniowo kontro
lować ich zawartość. Całe jedzenie kazano nam po
wrzucać do stojących obok ławek koszy, można było tyl
ko zjeść kanapki lub podać komuś po stronie polskiej. 
Nastąpiło z tego powodu spore zamieszanie i choć mó
wiliśmy, że mamy tylko tyle, co na drogę, ich to nie ob
chodziło. A my dalej staliśmy z bagażami, czekając na 
wydanie paszportów i zezwolenie na wyjazd autokaru.
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Po ponad godzinnym oczekiwaniu, jakiś starszy rangą 
strażnik zezwolił na przekroczenie granicy.

Te wszystkie „przygody” na granicy sprawiły, że 
do Lwowa dotarliśmy już po spektaklu, który mieli
śmy oglądać. Wprawdzie przewodnik oczekiwał na nas 
w oznaczonym miejscu we Lwowie, ale po telefonicznym 
ustaleniu, że już do teatru nie pójdziemy, rozprowadził 
nas na noclegi w pokojach prywatnych u polskich ro
dzin. Od rana następnego dnia przewodniczka - Polka 
pokazywała nam miasto i zabytki Lwowa. W wielu 
przypadkach były one w bardzo złym stanie. Widząc 
te piękne domy tak zniszczone wielu z nas miało mo
kre oczy widząc do czego doprowadził komunistyczny 
ustrój. Tak upłynął nam czas do noclegu.

Trzeciego dnia w stronę granicy wyruszyliśmy 
koło południa. Parę kilometrów przed przejściem za
uważyliśmy sznur pojazdów (autokarów, samochodów 
ciężarowych i osobowych) czkających na przejazd do 
Polski. Podjechaliśmy pod szlaban myśląc, że skoro nic 
nie wieziemy do oclenia, to powinni nas przepuścić. Nic 
z tego, musieliśmy wracać na koniec stojących pojaz
dów i spokojnie oczekiwać na swoją kolejkę do kontroli 
po stronie ukraińskiej. Staliśmy długo w okropnych 
warunkach, bo autokar był bez klimatyzacji, a słońce 
grzało okropnie. Wyjście z autokaru było ryzykiem, bo 
rowy i całe ich otoczenie było pokryte odchodami. Jak 
dowiedzieliśmy się od innych oczekujących, sytuacja 
taka trwała od szeregu miesięcy, bo służby graniczne 
nie potrafiły usprawnić odprawy. Granicę polską prze
kroczyliśmy szybko, ale do Tarnobrzega dotarliśmy 
dopiero... rano, następnego dnia.

Zonie, o tyle się ta wycieczka udała, że oprócz zwie
dzania samego Lwowa, zobaczyła miejsca gdzie miesz
kała z rodzicami jako dziecko. Spotkała też rodzinę, 
którą niegdyś znała. Okazało się, że była to rodzina 
nauczycielki, która ją uczyła we Lwowie. Od słowa do 
słowa zawiązała się nić przyjaźni. Właścicielka była 
prezesem Klubu Myśli Katolickiej we Lwowie, a człon
kami były przeważnie osoby starsze, schorowane i jak 
wszyscy pozostali we Lwowie Polacy, mający skromne 
emerytury lub renty. Wymagali oni różnorakiej po
mocy, tak duchowej jak też materialnej. Natomiast jej 
mąż miał reumatyzm, a we Lwowie nie miał go kto 
leczyć, więc bardzo cierpiał. Tymczasem moja żona 
w tym czasie prowadziła w tarnobrzeskim szpitalu 
Oddział Reumatologiczny. Zaprosiła chorego do przy
jazdu do Tarnobrzega, że tu go przebada i spróbuje 
podleczyć. Skorzystał z zaproszenia i po wyrobieniu 
paszportu przyjechał. Okazało się, że oprócz reuma
tyzmu, jako długoletni palacz papierosów, dorobił się 

wrzodów żołądka. Miał pozostać miesiąc. Tymczasem 
po operacji wrzodu i leczeniu schorzenia reumatyczne
go musiał przechodzić u nas rekonwalescencję przez 
około rok. W międzyczasie dowiedzieliśmy się od jego 
żony, że dzieci z polskiej szkoły nr 3 we Lwowie bardzo 
chciałyby spędzić wakacje w Polsce, ale nie mają niko
go kto by im to sfinansował.

Po rozeznaniu w naszym środowisku znaleźliśmy 
sponsora, który przyjął w Bojanowie 30 dzieci z opie
kunami oraz przygotowaliśmy kolonie letnie w Polań
czyku Zdroju. Kiedy były już w Polsce, załatwiliśmy 
im wycieczki do Warszawy na grób ks. Jerzego Popie
łuszki oraz do Muzeum Powstania Warszawskiego 
i do Krakowa, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Łagiewnikach.

Z uwagi na trudności zaopatrzeniowe w tym czasie 
we Lwowie, od 2000 roku organizowańśmy dla najbied
niejszych zbiórki żywności i środków czystości i prze
syłaliśmy je różnymi sposobami i różnymi środkami 
transportu: koleją, samochodem ciężarowym, zbiorowo 
z Odziałem TML w Tarnowie, czy jako pomoc „Carita
su”. Kiedy na granicy ukraińskiej celnicy zaczęli żądać 
opłaty celnej, musieliśmy szukać innych środków trans
portu. Postanowiłem spróbować i pojechać swoim samo
chodem osobowym. Na granicy celnikom mówiłem, że 
jadę do rodziny i wiozę dla nich prezenty. Tak to trwało 
do 2007 r., kiedy już nie można było pod żadnym pozo
rem cokolwiek przewieźć bez cła, bowiem sytuacja na 
Ukrainie z każdym rokiem się poprawiała. Powstawały 
tam supermarkety i w sklepach było dużo żywności. 
Nie woziłem także dlatego, że po przeliczeniu, niektóre 
produkty były u nich tańsze. Natomiast zawsze chętnie 
przyjmowań używaną odzież, dla wszystkich.

Potem pojawił się inny sposób transportu. Syn tych 
znajomych ze Lwowa woził tirem do Polski różne to
wary. Ustaliliśmy, że wracając z Polski na Ukrainę, 
będzie wstępował do nas i zabierał zgromadzoną u nas 
odzież. Ostatni raz zabrał ją w 2010 r. Udawało mu 
się tak działać, bo celnicy głównie zwracali uwagę na 
przewożony towar, a nie na szoferkę, gdzie przy kie
rowcy leżały te rzeczy. Kiedy stracił pracę przerwała 
się dostawa odzieży. Warto też wspomnieć, że nasze 
Towarzystwo wspomagało finansowo ucznia z Ukra
iny, który w Polsce studiował na wyższej uczelni, 
a także wspieraliśmy budowę kościołów w Brodach 
i Turce, w miejscowościach, w których mieszkań nie
gdyś członkowie naszego Towarzystwa.

Dla mieszkańców naszego miasta stale organizo
waliśmy różne imprezy jak np. wystawy, pogadanki 
i koncerty. Dwie osoby z naszego Towarzystwa prowa-
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dziły w tarnobrzeskich szkołach prelekcje i pogadanki 
o Lwowie i Kresach wschodnich, o tym co przechodzi
ły rodziny polskie w czasie wywózki Polaków w głąb 
ZSRR, kiedy obszary te znalazły się pod okupacją 
Związku Radzieckiego.

Na dziesięciolecie Towarzystwa w 2001 roku, 
w Miejskiej Bibliotece Pubhcznej można było zwiedzać 
wystawę fotograficzną: Kościoły na Wschodzie. Na 
nasze zaproszenie w 1996 roku przyjechał ze Lwowa 
polski zespół estradowy „Wesoły Lwów”, który koncer
tował nie tylko w Tarnobrzegu, ale też w Nowej Dębie, 
Sandomierzu i w Stalowej Woli. W Tarnobrzegu gościł 
też zespół teatralny z teatru im. Wandy Siemaszkowej 
z Rzeszowa, ze spektaklem pt. Ten drogi Lwów z pio
senkami lwowskimi. Przyjmowaliśmy też dwukrot
nie w naszym mieście Jerzego Michotka, który, przy 
akompaniamencie swojej ulubionej gitary, śpiewał 
lwowskie piosenkami rozweselając tarnobrzeską pu
bliczność. W 1992 roku przyjechał do nas z gościnnym 
występem teatr „Ateneum” z Warszawy, ze spekta
klem wokalno-recytatorskim „Hemar”. Był też Jerzy 
Janicki z pogankami o Kresach .

Kiedy było nas więcej były i pomysły spotkań 
klubowych. Swoimi wspomnieniami z Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie dzieliła się z nami śp. 
Irena Wnęk. O swojej młodości opowiadała Danuta 
Terlecka i inni członkowie, którzy pozostawili we 
Lwowie swoją młodość.

Niemal od początku naszego istnienia zwra
caliśmy się do Rady Miasta, o nadanie jednej 
z tarnobrzeskich ulic nazwę związaną ze Lwowem. 
Ostatecznie w 2000 r. Rada Miasta Tarnobrzega po

stanowiła jednej z ulic w Miechocinie nadać nazwę 
ul. Orląt Lwowskich.

W tym też czasie uzyskaliśmy z Rady Miasta ze
zwolenie na ustawienie na Cmentarzu Wojskowym 
w Tarnobrzegu obelisku upamiętniającego młodych 
tarnobrzeskich obywateli, którzy zginęli w 1918 r. 
w obronie Lwowa. Uroczyste odsłonięcie i poświęce
nie obelisku nastąpiło 11 listopada 2000 r.

Jest nas obecnie już coraz mniej i na 25 lecie na
szej działalności chcieliśmy upamiętnić naszą obec
ność w Tarnobrzegu tablicą ufundowaną z własnych 
środków, poświęconą ofiarom ludobójstwa, dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów z OUN - UPA i SS 
Galizien na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w la
tach 1939 - 1947, oraz ofiary deportacji ludności pol
skiej w głąb ZSRR, a także ofiary zbrodniczych działań 
NKWD w latach 1935 - 1956. Odsłonięcie i poświęcenie 
tabhcy miało miejsce 22 listopada 2014 roku na tere
nie parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Tarno
brzegu. Zgodę na ustawienie tabhcy wyraził proboszcz 
ksiądz Adam Marek, w uzgodnieniu z władzami Die
cezji Sandomierskiej . Została ona umieszczona pod 
Krzyżem Misyjnym w parku przykościelnym.

Uroczystość odsłonięcia tablicy rozpoczęła się 
Mszą świętą w intencji ofiar zbrodni ludobójstwa i de
portacji. Wcześniej odprawione zostało nabożeństwo 
różańcowe za zmarłych członków naszego Towarzy
stwa oraz tych, którzy zginęli w tak okrutny sposób 
na Kresach Wschodnich

Bezpośrednio po Mszy św. udaliśmy się wraz 
z księżmi i licznymi uczestnikami Eucharystii pod 
Krzyż Misyjny, na miejsce lokalizacji tablicy po

święconej pomordowanym. Prezes 
TMLiKPW pani Alicja Rawska podała 
skrótowo dane dotyczące ludobójstwa 
i deportacji, a pan Czesław Poźniak, 
którego cztery osoby z rodziny zo
stały zamordowane, odsłonił tablicę. 
Poświęcenia jej dokonał ks. Jan Dą- 
bal, aktualnie prowadzący rekolekcje 
parafialne. Uroczystość zakończono 
odśpiewaniem pieśni „Z dawna Polski 
tyś Królową Maryjo...”.

Odsłaniając tę tablicę przy Krzyżu 
Misyjnym w kościele Chrystusa Króla, 
chcieliśmy przypomnieć o zamordowa
nych Polakach z Kresów, mieszkańcom 
naszego miasta, w tym i naszym para
fianom, prosząc o pamięć i modlitwę za 
ich dusze.
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Na okładce sir. 1 Bazylika św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy 
str. 4. Nawa główna bazyliki w Trzebnicy

- Sarkofag św. Jadwigi Śląskiej
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