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Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega ma za sobą ponad czterdzieści lat działalności. To co jest szcze

gólnym jej rysem, to dbałość o zachowanie pamiątek przeszłości, ponieważ zmieniający się świat pędzi 
coraz prędzej, gubiąc i zapominając o tym, co powinno być na trwale obecne w naszej świadomości.

Miło nam się pochwałić, że włączyliśmy się do dzieła odnowienia Izby Pamięci organizacji „ Od

wet” i oddziału partyzanckiego „Jędrusie ” w Sulisławicach. Wielokrotnie staraliśmy się upamiętnić 
niezwykłą postać Władysława Jasińskiego, m.in. fundując obelisk przed domem, w którym mieszkał 
i pomnik „Jędrusiów” na placu Tysiąclecia w Tarnobrzegu. Teraz wsparliśmy grupę bardzo młodych 
ludzi z Sulisławic, którzy podjęli się odnowienia Izby Pamięci „Jędrusiów ”, jaka mieści się w starym 
sulisławickim kościółku.

TPT skutecznie też zabiegało o utworzenie w Tarnobrzegu profesjonalnego muzeum, czego doko

naliśmy. Dziś w ćwierćwiecze od tego momentu Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega jest znaczącą 
instytucją muzealną. Dzięki odnowieniu zamku w Dzikowie, w historyczne mury sukcesywnie wracają 
fragmenty rozproszonej Kolekcji Dzikowskiej. Mimo, że jej odzyskanie w całości nie jest, niestety, 
możliwe, już teraz w tarnobrzeskim Muzeum można oglądać arcydzieła takich mistrzów jak Peronese, 
Guercino, Dosso Dossi, Rembrandt, van Dyck, Jan Yictors, Canaletto, Norblin, Salvatore Rosa, Tin- 
toretto, bracia Carracci, a z polskich Jan Matejko, Henryk Rodakowski, Jacek Malczewski, Juliusz 
i Wojciech Kossakowie i wielu wielu innych. Od niedawna jest też urządzony na nowo Gabinet Mi
niatur, a w nim najwspanialsza kolekcja tych maleńkich arcydzieł, jakie wyszły spodpędzła najwybit

niejszego miniaturzysty Pincentego Lesseura i jego uczennicy Walerii ze Slroynowskich Tarnowskiej.

I tak niepostrzeżenie Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega z odtworzonym Zamkiem Tarnowskich 
w Dzikowie i znajdującym się w XIX - wiecznym spichlerzu, jedynym w Europie (a zapewne i na 
świecie) Muzeum Przemysłu Siarkowego, stało się jedną z najciekawszych instytucji muzealnych na 
Podkarpaciu, a także i w Polsce. Tylko dlaczego Polska o tym nie wie?

Na mapie polskiej martyrologii znajduje się jedno miejsce szczególne, o którym przeciętni Polacy 
niczego nie wiedzą. Podwileńskie Ponary to miejsce szczególnej kaźni, które dopiero teraz odsłania 
wszystkim dramat jaki miał tam miejsce podczas ostatniej wojny. A, że w czerwcu br nasze Towarzy

stwo współnie ze Stowarzyszeniem Rodzina Ponarska doprowadziło do odsłonięcia stosownej tabłicy 
pamiątkowej w Tarnobrzegu, można w tym numerze zapoznać się z tą ponurą historią.

Do zupełnie innej historii wracamy przy okazji świętowania półwiecza zespołu SKALDOWIE. Ten 
znakomity ansambl stworzony i prowadzony przez braci Zielińskich, stał się nie tylko „ dostarczycie

lem ” wielu przebojów, ale i dowodem na to, że wielka muzyka i wielka sztuka mogą przyoblec i takie 
kształty łączące ełementy muzyki klasycznej, góralszczyzny i różnych szlachetnych odmian rocka.

W naszym numerze nie może zabraknąć stałych pozycji, przybliżających sławne i mniej znane 
obrazy maryjne, a także historycznej już relacji o przebiegu rewaloryzacji Dzikowa, którą przez kilka 
lat prowadziłem.

Niepozostaje mi nic innego, jak tyłka zaproszenie do lektury kolejnego numeru naszego kwartalnika...



ALEKSANDRA JANAS

® DZIKOYIA

ODNOWIONA IZBA PAMIĘCI 
W SULISŁAWICACH

Niemal naprzeciw Tarnobrzega, po drugiej stronie 
Wisły, znajduje się stara miejscowość Sulisławice, od 
wielu lat znana jako ośrodek pielgrzymkowy. To tu, 
w kościele, jakim opiekują się Ojcowie Zmartwych
wstańcy, w ołtarzu głównym znajduje się cudami sły
nący obraz Matki Boskiej Sulisławskiej. Obraz ten, to 
niewielkie rozmiarami dzieło, zaliczane do gotyckiego 
malarstwa tablicowego. Co ciekawe, początkowo nie 
funkcjonowało ono jako obraz, a... wieczko od nieza- 
chowanej do dziś skrzyneczki, może będącej jakimś re
likwiarzem. Obraz jest dwustronny — na jednej stronie 
znajduje się wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 
na drugiej zaś Chrystus w studni, motyw określany 
w historii sztuki jako „Misericordia Domini”.

Obok wspomnianego sanktuarium, zbudowanego 
w XIX wieku, znajduje się jeszcze jeden, romański ko
ściółek, pochodzący z XIII stulecia. Znacznie mniejszy, 
zbudowany z kamienia, z barokowym wyposażeniem 
wnętrza, jest jedną z bardzo niewielu zachowanych 
w naszym kraju budowli sakralnych z czasów Polski 
dzielnicowej. Do prezbiterium kościółka w XVIII wie
ku zostały dobudowane dwa niewielkie pomieszczenia, 
w których funkcjonowały kiedyś zakrystia i skarbczyk. 
Pod tą pierwszą istnieje niewielka rozmiarami krypta. 
W tejże krypcie, podczas II wojny światowej, słynny 
nie tylko w naszej okolicy, oddział partyzancki „ Jędru- 
sie” miał drukarnię, w której składano, drukowano 
i powielano gazetkę „Odwet”.

Z tych właśnie powodów dla wielu ludzi Sulisła
wice to nie tylko sanktuarium Matki Bożej Sulisław
skiej, ale i ośrodek pamięci „Jędrusiów”. Kilku z nich, 
z twórcą i pierwszym dowódcą oddziału Władysławem 
Jasińskim „Jędrusiem”, spoczywa na miejscowym 
cmentarzu, przylegającym do terenu przykościelnego.

Ponad trzydzieści lat temu, ówczesny pro
boszcz sulisławickiej parafii, ks. Stanisław Suwa
ła, w skarbczyku i zakrystii romańskiego kościółka 
urządził Izbę Pamięci „Jędrusiów”. Była to inicjaty
wa jednego z nich, a zarazem powojennego kronika
rza oddziału - Eugeniusza Dąbrowskiego (ps. Genek 
lub Pliszka). Dostarczył on proboszczowi wielu odbi
tek zdjęć indywidualnych i zbiorowych. Inne przeka

zań mieszkańcy Sulisławic, żyjący jeszcze wtedy „ Ję- 
drusie”, bądź członkowie ich rodzin. Czasy nie były 
łatwe - brakowało dobrych jakościowo materiałów, 
fachowych wykonawców, nie było także oryginalnych 
fotografii i pamiątek. Te, które udało się pozyskać, 
były nieliczne, a na dodatek niektóre z nich poginęły 
przez lata funkcjonowania Izby. Spełniła ona jednak 
swoją rolę, bo wielu ludzi właśnie tutaj dowiedziało 
się czegoś o „Jędrusiach”, oraz o ich twórcy i dowódcy, 
Władysławie Jasińskim.

Po tylu dziesięcioleciach funkcjonowania Izba wy
magała odnowienia, pokazania na nowo niezwykłej 
historii „Odwetu” i „Jędrusiów”. Zadanie to postano
wili zrealizować bardzo młodzi ludzie - studenci i gim
nazjaliści pochodzący z Sulisławic, którym przewodzi 
Tomasz Kowal. To oni, dziś będący w wieku Jasiń
skiego i jego podwładnych, postanowili uczcić swoich 
wielkich poprzedników, zawiązując Społeczny Komitet 
Odnowienia Izby Pamięci „Jędrusiów”. Mień dużo do
brych chęci i wiele zapału, ale nie bardzo wiedzieli, jak 
to zrobić. Oprócz zarejestrowania wspomnianego Ko
mitetu, pozyskali z kilku źródeł i od wielu sponsorów 
pieniądze na to ambitne przedsięwzięcie. Sami także 
zorganizowali i wykonali piękny program muzyczno 
- poetycki poświęcony „Jędrusiom”, podczas prezenta
cji którego, zbierak pieniądze na odnowienie Izby. Ale 
wciąż nie wiedzieli jak się za to zabrać...

Kiedy zastanawiali się nad dalszymi krokami, 
wnuczka jednego z „Jędrusiów” podpowiedziała im, by 
skontaktowali się w tej sprawie z prezesem Towarzy
stwa Przyjaciół Tarnobrzega, dr Adamem Wójcikiem. 
Wkrótce potem przejął on sprawy związane z odnowie
niem Izby.

Na początek poprosił wojewódzkiego konserwatora 
zabytków o wytyczne konserwatorskie. Okazało się, że 
konserwator uznał za konieczne przywrócenie histo
rycznego wyglądu podłogi w obydwu pomieszczeniach. 
Wkrótce więc młodzi ludzie skuli betonową wylewkę, 
a po usunięciu gruzu w dawnej zakrystii i skarbczyku, 
stolarz ułożył legary i deski - nową podłogę z drewna 
modrzewiowego. Następnie elektryk sprawdził i po
prawił instalację, montując nowe kontakty, wyłącz
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niki i reflektory halogenowe dla oświetlenia przyszłej 
ekspozycji. Adam Wójcik zaproponował, by usunąć 
deskowaną nakrywę wejścia do podziemnej krypty 
i zastąpić ją hartowaną szybą. Niewielkie rozmiary 
dotychczasowych pomieszczeń ekspozycyjnych, jak 
i samej krypty uniemożliwiają wygodne i bezpieczne 
zejścia do niej. Dzięki specjalnej szybie teraz możliwe 
jest zobaczenie jej wnętrza. Jest to o tyle istotne, że pla
nując nowy kształt Izby Pamięci „Jędrusiów”, A.Wójcik 
postanowił rozszerzyć ją właśnie o kryptę i odtworzyć 
w niej drukarnię „Odwetu”, w miejscu gdzie kiedyś 
taka funkcjonowała. Tak więc zamówiono w specjali
stycznej firmie specjalną szybę hartowaną, sklejoną 
z trzech warstw, o łącznej grubości 8 cm i wadze ok. 
100 kg. Ponieważ otwór wejściowy do krypty znajduje 
się w podłodze dawnej zakrystii tuż przy progu, obec
nie zwiedzający są niejako „zmuszeni” do wejścia na 
szklaną taflę, co ...robi wrażenie!

Po wykonaniu instalacji elektrycznej, ułożeniu 
oraz zaolejowaniu podłogi i zamontowaniu wspomnia
nej tafli szklanej, odnowiono drewniany sufit obydwu 
pomieszczeń, pomalowano ich ściany, a z kamiennych, 
połamanych płyt piaskowcowych, pozyskanych z Fir
my Kamieniarskiej Krzysztofa Furmanka z Daleszyc, 
ułożono posadzkę w krypcie. Większość tych prac wy
konywali młodzi sulisławscy chłopcy pod kierunkiem 
A.Wójdka, przeznaczając na to swój wolny czas, najczę
ściej sobotnie popołudnia.

Do tak przygotowanych pomieszczeń należało za
projektować nową ekspozycję. Zasadniczo powtarza 
ona układ tematyczny, jaki był tu dotychczas, jednakże 
cały materiał historyczny został całkowicie przepraco
wany. Przede wszystkim dokładnej obróbce kompute
rowej poddano wszystkie fotografie. Było to konieczne 
z uwagi na ich złą jakość. Fotografie te pochodziły 
zarówno z okresu wojny, jak i lat powojennych. Te wo
jenne były wykonywane w bardzo prymitywnych wa
runkach, stąd w wielu przypadkach już jako „nowe” 
nie odznaczały się dobrą jakością. Na dodatek, były 
później wielokrotnie powielane z wtórnych odbitek, co 
sprawiło, że w większość nich była niezbyt czytelna, 
o „zamazanych” kształtach i konturach. Odnosiło się 
to nie tylko do zdjęć zbiorowych, ale i fotografii poje
dynczych osób, sprzed ponad 70 lat. Z reguły były to 
zdjęcia amatorskie lub powiększone z niewielkich fo
tografii legitymacyjnych, często pogiętych i na różny 
sposób uszkodzonych. Obróbka tych zdjęć, niezwykle 
pracochłonna i czasochłonna, była więc konieczna. 
Wykonał ją nasz kolega od lat składający „Dzikovię”, 
pan Andrzej Kaczorowski z Tarnobrzega, z doskona
łym skutkiem, gdyż dopiero dzięki jego pracy stare, 
zniszczone i niezbyt czytelne fotografie znów przybli
żają postaci „Jędrusiów”.

Wszystkie oczyszczone i zrekonstruowane zdjęcia 
zostały odpowiednio pogrupowane i wydrukowane na 
specjalnych płytach z tworzywa. Każda z plansz ma

Nowa ekspozycja w odnowionej Izbie Pamięci „Jędrusiów”



Msza święta poprzedzająca otwarcie odnowionej 
Izby Pamięci „Jędrusiów”

kolor ciemnozielony z jasną aplą (rodzaj znaku wodne
go) w kształcie tarczy - logo oddziału „ Jędrusie”, każ
dą też oprawiono w gustowne ramki.

W dawnej zakrystii zawieszono plansze z tekstem 
kalendarium organizacji „Odwet” i oddziału par
tyzanckiego „Jędrusie”, z biogramami Władysława 
Jasińskiego i jego następcy, Józefa Wiącka „Sowy”. 
Ponadto zreprodukowano tu kilka numerów pisma 
„Odwet” oraz wiele fotografii utrwalających różne wy
darzenia z wojennej epopei „Jędrusiów”. W tej części 
nowej ekspozycji Izby Pamięci, w zakupionych profe
sjonalnych gablotach umieszczono wiele zachowanych 
pamiątek w postaci medali i odznaczeń, dokumentów, 
rzeczy osobistych niektórych spośród „Jędrusiów”. We 
wnękach pokazano elementy uzbrojenia: zachowane 
hełmy i replikę karabinu, jaki był na wyposażeniu

Uroczystości na cmentarzu przed grobem „Jędrusiów”

oddziału. Jest tu także urna z ziemią z grobu wspo
mnianego Józefa Wiącka „Sowy”, zmarłego i spoczy
wającego na Kujawach.

W dawnym skarbczyku na przygotowanych i wy
drukowanych planszach znalazły się indywidualne 
zdjęcia wszystkich członków i współpracowników „Ję
drusiów”, zaś w stojącej tu gablocie umieszczono tar
cze i naszywki wszystkich szkół i drużyn harcerskich 
działających w Polsce, a noszących imię Władysława 
Jasińskiego lub jego oddziału. Zaprezentowano także 
kilka publikacji na temat oddziału „Jędrusiów”.

Jak wspomniano nowa ekspozycja w odnowionej 
Izbie Pamięci powiększyła się o kryptę widoczną 
przez szybę w podłodze. Zainscenizowano tam dru
karnię „Odwetu”. Przy niewielkim stole siedzi „piszą- 
cy” na oryginalnej maszynie z epoki tekst kolejne
go numeru, na stole znajduje się także pochodzący 
z okresu wojny powielacz, na którym odbijano gazetę. 
Obok stoi człowiek czekający na nakład. Obydwie po
staci (manekiny) ubrane są w ubrania, jakie nosili 
mężczyźni w okresie wojny.

Prace nad odnowieniem i urządzeniem Izby Pamię
ci organizacji „Odwet” i oddziału partyzanckiego „Ję
drusie” trwały kilka miesięcy. Młodzi ludzie, tworzący 
wspomniany Komitet Społeczny, gromadzili pieniądze 
na ten cel, wykonywań różne prace, pozyskiwali spon
sorów, gromadzili pamiątki. Również Towarzystwo 
Przyjaciół Tarnobrzega przyłączyło się do tej sprawy 
nie tylko poprzez działania prezesa A. Wójcika, ale 
także sfinansowało niektóre z wykonanych prac.

Uroczyste otwarcie odnowionej Izby Pamięci „Ję
drusiów” w Sulisławicach miało miejsce w niedzielę, 
7 czerwca br. Poprzedziła je msza święta, odprawiona 
w intencji Władysława Jasińskiego i jego żołnierzy. 
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli na 
sąsiadujący cmentarz, gdzie odbył się apel poległych, 
a następnie obecne delegacje złożyły wieńce i kwiaty 
na grobie „Jędrusiów”. Otwarcia i poświęcenia Izby 
Pamięci dokonał sędziwy ks. Stanisław Suwała wraz 
z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Ada
mem Jarubasem. Wśród wielu gości była pani Beata 
Oczkowicz wiceminister obrony narodowej, kombatan
ci, grupy rekonstrukcyjne, poczty sztandarowe szkół 
i szczepów harcerskich noszących imię „Jędrusiów”. 
Uroczystość zakończył koncert młodzieży sulisławic- 
kiej, podczas którego złożono podziękowanie wszyst
kim, którzy przyczynili się do odnowienia i stworzenia 
nowej ekspozycji Izby Pamięci organizacji „Odwet” i od
działu partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach.

(Fotografie: Marcin Maj)
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MONIKA CHWAŁEK

NIEWIARYGODNY SUKCES

Żyjemy w czasach, gdy wszyscy gdzieś się śpieszą, 
chcą coś niezwykłego zrobić lub czegoś dokonać, a nade 
wszystko osiągnąć sukces. Dzieje się to w odniesieniu 
do każdego z nas, lokalnej społeczności i całego kra
ju. Jest to zjawisko poniekąd naturalne, po części wy
muszone przez rodzaj cywilizacji, jaką stworzyliśmy 
i w jakiej funkcjonujemy.

Jeszcze niedawno, bo raptem trzydzieści lat temu, 
Tarnobrzeg był synonimem sukcesu. Odkrycie gigan
tycznych złóż siarki i niezwykły szybki rozwój miasta, 
spowodowany powstaniem i znakomitym prosperowa
niem górnictwa i przetwórstwa siarkowego, dały pracę 
i godne wynagrodzenie oraz miejsce zamieszkania ty
siącom ludzi. Samo miasto - dotąd niewielka, osada - 
stało się ośrodkiem wojewódzkim, a jego nazwa znana 
w Polsce i na całym świecie. Gdyby nie nieoczekiwany

Gabinet Miniatur w zamku Tarnowskich 
w Dzikowie w 1917 roku

upadek przemysłu siarkowego, jaki miał miejsce pod 
koniec XX wieku, Tarnobrzeg byłby dziś zapewne bli
sko 200-tysięcznym miastem, w którym byłaby praca 
i perspektywy dla wielu ludzi. Tak się jednak potoczy
ły jego losy, że jedynym powodem do wątpliwego roz
głosu stają się co jakiś czas skandale, prowokowane 
zazwyczaj przez nieodpowiedzialnych ludzi, stojących 
jeszcze do niedawna na publicznym świeczniku.

W tej sytuacji najwyższe zdumienie budzi fakt, że 
nasze miasto nie chwali się wielkim, autentycznym 
sukcesem, jaki osiągnęło na przestrzeni ostatnich lat, 
sukcesem jaki mógłby stać się ważnym elementem pro
mocji Tarnobrzega. Chodzi tu o rewaloryzację zamku 
Tarnowskich i odzyskanie, budzącej największe zain
teresowanie, części historycznej Kolekcji Dzikowskiej 
- kilkudziesięciu obrazów czołowych mistrzów malar
stwa europejskiego z XVI - XVIII wieku.

Jeżeli chodzi o rewaloryzację zamku, to na wysoko
ści zadania nie stanął, niestety, były prezydent miasta 
N. Mastalerz. Mógł bowiem urządzić uroczyste otwar
cie odnowionej siedziby Leliwitów z udziałem ministra 
kultury, generalnego konserwatora zabytków i dyrek
torów najważniejszych muzeów polskich. Niestety, wo
łał pospolite zabawy we własnym gronie i uczty odbija
jące się dziś medialną (i nie tylko) czkawką. Otwarcie 
zamku, do jakiego nie doszło, mogło przekazać całej 
Polsce ważny sygnał o tym, że oto w Tarnobrzegu do
konano czegoś na miarę niegdysiejszej rekonstrukcji 
zamku królewskiego w Warszawie. Do dziś mało kto 
o tym wie....

Nauka najwyraźniej poszła w las, bo kolejna szan
sa na „pokazanie się” na ogólnopolskiej arenie znów 
została wręcz koncertowo zmarnowana. Oto po blisko 
ośmiu dziesięcioleciach powróciły do Tarnobrzega ob
razy z historycznej Kolekcji Dzikowskiej. Nie wszyst
kie, bo kiedyś było ich znacznie więcej, ale jeszcze do 
niedawna nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek 
jeszcze tu wrócą. W obliczu nadciągającej II wojny 
światowej hr Artur Tarnowski zdeponował obrazy 
w krakowskim Muzeum Narodowym. Mimo, iż po 
wojnie uznano ów depozyt i prawo własności, obrazy 
przechowywano w Zbiorach Czartoryskich, od lat 50- 
tych włączonych w struktury MNK.
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Kiedy w 1991 roku powstało Muzeum Historycz
ne m. Tarnobrzega, przedstawiciele rodziny Tarnow
skich, bardzo zadowoleni z tego faktu i remontu spi
chlerza, jaki miał być siedzibą nowej placówki, sami 
zaproponowali, by część obrazów trafiła do naszego 
miasta. Z ich upoważnienia twórca i dyrektor Mu
zeum Adam Wójcik wybrał więc wtedy w Krakowie 
około czterdziestu płócien, które od chwili otwarcia 
MHMT były jego wielką atrakcją. Były to zarówno 
dzieła mistrzów włoskich i flamandzkich z XVI - 
XVIII wieku , jak i portrety Leliwitów z XVI - XIX 
stulecia. Takimi obrazami nie mogło się poszczycić 
żadne muzeum regionalne w Polsce, a nasze Muzeum 
wtedy dopiero rozpoczynało działalność.

Potem, przez wszystkie następne lata Tarnowscy, 
jak i my wszyscy marzyliśmy o muzeum w zamku dzi
kowskim. Oni pewnie myśleli o innej formie, my o in
nej, ale przecież w gruncie rzeczy chodziło o to by do 
zamkowych wnętrz wróciły dzikowskie skarby. Było 
to nierealne, bo nie było gdzie ulokować szkoły rolni
czej, która zresztą przysłowiowymi „rękami i nogami” 
broniła się przed opuszczeniem zamku, a i nie było też 
pieniędzy na jego poważny i konieczny remont konser
watorski. Jednak marzenia czasem spełniają się, bo 
oto z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się 
możliwość znalezienia nowego lokum dla szkoły i zdo
bycia pieniędzy na rewaloryzację zamku.

W międzyczasie Muzeum urządzało wystawy, re
gularnie publikowało różne materiały i opracowania 
na temat zaniku i jego zborów, jak i organizowało z za
kresu tej tematyki wykłady i prelekcje. Wreszcie, kie
dy nastąpił długo oczekiwany remont, Adam Wójcik 
odnalazł wiele mebli i elementów autentycznego wy
posażenia wnętrz zamkowych, przygotował scenariu
sze ich urządzenia. Dzięki temu, w roku 2008 MHMT 
udostępniło zwiedzającym zamkowe piwnice, a w syl
westrową noc 2011 roku komnaty parteru.

Ale oto dwa lata temu państwo Tarnowscy popro
sili dyrektora A. Wójcika o ekspertyzę dla sądu, która 
miała wykazać prawo ich własności do obrazów, mebli, 
sreber i różnych innych obiektów, jakie z Dzikowa tra
fiły po wojnie do Muzeum - Zamku w Łańcucie. Dla 
przeciętnego zjadacza chleba jest to może absurdalne, 
bo chodzi przecież o przedmioty przejęte z Dzikowa, 
ale dla sądu to nie jest takie oczywiste — wszystko 
musi być udokumentowane i udowodnione. Jako bie
gły sądowy z zakresu historii sztuki przygotował on 
tę ekspertyzę. Jak się okazało - została ona w pełni 
zaakceptowana przez strony sporu, wobec czego sędzia 
stwierdził, że w dziejach sądu w Rzeszowie nie było 

jeszcze takiej sytuacji. Zapewne dzięki tej okoliczności, 
Tarnowscy odzyskali prawo własności do obiektów po
chodzących z Dzikowa, a znajdujących się w Łańcucie. 
Teraz, per analogiam, udowodnili to samo w odniesie
niu do tych zabytków, dzieł sztuki i pamiątek, jakie 
znajdowały się dotychczas w innych muzeach i insty
tucjach kultury.

Zapewne dzięki tym i innym okolicznościom, wy
remontowanie czterech kolejnych wnętrz zamkowych 
przewidzianych do udostępnienia, tym razem miesz
czących się na piętrze, zbiegło się z przekazaniem 
przez Tarnowskich blisko siedemdziesięciu obrazów 
oraz ponad osiemdziesięciu miniatur z dawnej Kolek
cji Dzikowskiej. Część przekazanych obrazów tworzy 
obecnie Galerię Malarstwa z XVI - XIX wieku, jaka 
została urządzona w pięknej Sali Pod Stropem, od
tworzonej do wyglądu z XVII wieku. Niektóre z przy
wiezionych obrazów wróciły na swoje dawne miej
sca, w apartamencie hrabiego. Portrety Tarnowskich 
i osób z nimi spokrewnionych uzupełniły ekspozycję 
w Sali Sejmowej; część wróciła na dawne miejsca, 
znane z dawnych inwentarzy czy też fotografii archi
walnych. Do nazwisk malarzy, jakich dzieła zdobiły 
dotąd zamkowe wnętrza (m.in. B. Veronese, A. van 
Dyck, A. Carracci, J.Matejko, J.Malczewski), dołą
czyły kolejne, jakie mogłyby stanowić ozdobę i powód 
do dumy każdej galerii (m.in. Guercino, J. Tintoretto, 
Rembrandt, Canaletto, H.Rodakowski, J. i W. Kossa
kowie) nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Dziś w odrestaurowanym zamku eksponowanych 
jest ponad sto obrazów, a przecież to jeszcze nie koniec! 
W narożnym pokoju piętra, 4 sierpnia został oficjalnie 
otwarty nowy Gabinet Miniatur, a w nim - obok po
nad osiemdziesięciu tego rodzaju dzieł ze zbiorów Wa- 
lerii ze Stroynowskich Tarnowskiej - zawisną zapewne 
kolejne obrazy, tym razem niewielkich rozmiarów, choć 
równie cennych jak te pozostałe. „Patronować” im bę
dzie monumentalny portret wspomnianej współtwór
czyni Kolekcji Dzikowskiej, który znajdzie swe miejsce 
obok Wielkiej Sali Sejmowej - w Pokoju Czerwonym.

Tak oto zbliżające się do ćwierćwiecza istnie
nia Muzeum Historyczne m.Tarnobrzega stało się 
jednym z najbardziej zasobnych w cenne obrazy re
gionalnych placówek muzealnych w Polsce. Tylko 
dlaczego Polska o tym nie wie ??? Kiedy Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie czy Tarnowie nabywa poje
dynczy obraz, „trąbią” o tym wszędzie wszystkie me
dia, roznosząc tę wieść po całym kraju. DLACZEGO 
TEN OLBRZYMI SUKCES TARNOBRZEGA NIE 
JEST POLSCE ZNANY ????
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

NOWY GABINET MINIATUR

Wydarzeniem uświetniającym tegoroczny Zjazd 
Rodu Tarnowskich w Tarnobrzegu było oficjalne 
otwarcie Gabinetu Miniatur na zamku w Dzikowie. 
Od 4 sierpnia zwiedzający odnawianą rezydencję, dziś 
stanowiącą siedzibę Muzeum Historycznego m. Tarno
brzega, mogą obejrzeć ponad osiemdziesiąt niewielkich 
arcydzieł malarskich.

Dzikowski zbiór miniatur zaczął powstawać w po
czątkach XIX wieku. W latach 1800-1803 na zamku 
Tarnowskich przebywał najwybitniejszy polski mi- 
niaturzysta, dawny szambelan króla Stanisława Au
gusta - Wincenty de Lesseur (1745-1813). Od tegoż 
artysty, współtwórczyni Kolekcji Dzikowskiej, Wale- 
ria ze Stroynowskich Tarnowska (1782-1849) nie tylko 
kupiła ponad 80 miniatur jego autorstwa, ale też — 
jak osoba uzdolniona plastycznie — uczyła się niełatwej 
sztuki ich malowania.

Miniatura to niewielkich rozmiarów obraz, za
zwyczaj portret, malowany na rozmaitych rodzajach 
podłoża - pergaminie, kości słoniowej, metalu czy

Nowy Gabinet Miniatur

porcelanie, jaki rozpowszechnił się w Europie od XVI 
wieku. Miniatury stały się bardzo modne zwłaszcza 
w okresie rokoka i klasycyzmu. Wykorzystywano je 
do prezentacji bliskich sobie, a oddalonych osób, także 
ich prezentacji w celach matrymonialnych. W końcu 
XVIII wieku rozpowszechniła się moda na zminia
turyzowane „reprodukcje” dzieł sławnych mistrzów 
oraz portrety wybitnych osobistości. Z tego rodzaju 
miniatur układano swoiste galerie malarstwa euro
pejskiego. Po rozbiorach polskie arystokratki szczegól
nie ceniły miniatury z wizerunkami sławnych ludzi 
dawnej Polski, lub współczesnych sobie bohaterów 
narodowych, takich jak np. Tadeusz Kościuszko czy 
książę Józef Poniatowski.

Wspomniany Wincenty Lesseur, z pochodzenia 
Francuz, który - spolszczony — uważał się za Polaka 
i używał także nazwiska Lesserowicz, malował wszyst
kie swoje miniatury akwarelą w połączeniu z gwaszem 
na płytkach z kości słoniowej. Artyści stosunkowo rzad
ko używali takiego podłoża z powodu jego wyjątkowej 
łamliwości i podatności na odkształcenia, którego od
powiednie przygotowanie wymagało wielkiego kunsztu 
i niezwykłej precyzji. Płytki te były też trudno dostępne 
i bardzo drogie. Nie może więc dziwić fakt, że niektóre 
miniatury były wyceniane nawet wyżej niż wysokiej 
klasy obrazy sztalugowe, kupowane przez Tarnowskich 
podczas ich pobytu we Włoszech.

Główną cechą warsztatu malarskiego Lesseura, 
obok wspaniałego rysunku, jest znakomite opanowa
nie techniki malarskiej. Pod jego pędzlem powstawa
ły pełne charakteru portrety męskie oraz elegancji 
i wdzięku wizerunki kobiet. Szczególnie piękne są te 
portrety, do których artyście pozowali ludzie współcze
śnie żyjący. Nie mniejszą precyzją i artystyczną kla
są odznaczają się zminiaturyzowane repliki wielkich 
i znanych dzieł malarskich. Przy wierności oryginalnej 
kompozycji i palecie barw, Lesseur dodawał im swo
istej miękkości i łagodności.

Sądząc po miniaturach malowanych przez Walerię 
Tarnowską, cechy te przejęła ona od swego nauczycie
la. Znaczna część dzikowskiego zbioru miniatur (poza 
tymi, jakie wyszły spod ręki królewskiego artysty 
i szambelana), to właśnie prace pani na Dzikowie.
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® DZIKO VIA
W stosunkowo krótkim czasie, bo jeszcze za jej 

życia, zbiór miniatur składał się z ponad dwustu ma
leńkich dzieł. Z uwagi na ich artystyczną wartość, 
ale i... kruchość, miniatury były niezwykle starannie 
przechowywane. Większość z nich oprawiono w ramki 
typu medalionowego, wykonane ze złoconego brązu, 
blachy mosiężnej lub miedzianej a nawet złota. Mi
niatury oprawiano też w ramki drewniane, z najszla
chetniejszych gatunków drewna, takich jak mahoń czy 
heban. Dla ochrony malowanej powierzchni miniatu
ry zaopatrywano w szkło sodowe, wypukłe i starannie 
frezowane. Każdą z miniatur zaopatrzono w specjalne 
otoczki z pergaminu lub pęcherza rybiego. Miały one 
chronić powierzchnię miniatury przed naciskiem ram
ki w przypadku rozszerzenia się podłoża pod wpływem 
wilgoci (takie zabezpieczenie zachowało się do dziś tyl
ko przy kilku egzemplarzach).

Większość spośród przeszło dwustu miniatur zgro
madzonych przez Walerię Tarnowską, jeszcze za jej

Jan Matejko - król Zygmunt Stary 
i hetman Jan Tarnowski

życia znalazła się w Gabinecie Miniatur. Był to pokój 
mieszczący w ciągu wnętrz piętra, znajdujący się po
między Salą Sejmową a Jadalnią. Wypełniały go me
ble w stylu empire, zaś uwagę przykuwały tu specjal
nie zaprojektowane dla eksponowania miniatur szafy 
- gabloty, wykonane z drewna mahoniowego, zdobione 
okuciami z brązu. Szafy były ustawione pod ścianami 
tak, by uniknąć działania światła słonecznego na prze
chowywane w nich cacka. Większość zgromadzonego 
zbioru przechowywano właśnie tutaj. Jedynie miniatu
ry z portretami członków rodziny i o tematyce religijnej 
były ulokowane w pokojach mieszkańców zamku.

W dzikowskim zbiorze, obok prac Wincentego 
Lesseura i Walerii Tarnowskiej znajdowały się także 
dzieła Heinricha Friedricha Fugera, Filippo Giacomo 
Remondiniego i Jeana Jacąuesa Barre. Większość 
miniatur reprezentowała wysoki poziom artystyczny 
i w tej mierze wyróżniała się spośród innych tego ro
dzaju kolekcji zgromadzonych na ziemiach polskich. 
Dominującą tematykę miniatur stanowiły portrety 
ludzi z czasów, w jakich powstały. W tej grupie były to 
zwłaszcza wizerunki członków rodziny Tarnowskich 
oraz przedstawicieh innych rodów arystokratycznych 
z nimi spokrewnionych. Sporo też było konterfektów 
znanych, powszechnie cenionych osobistości tamtych 
czasów, jak np. króla Stanisława Augusta, księcia Jó
zefa Poniatowskiego, Joachima Chreptowicza, Tade
usza Czackiego, Marcello Bacciarellego, księcia Ada
ma Kazimierza Czartoryskiego i jego syna Adama 
Jerzego, czy Tadeusza Kościuszki. Były też portreci
ki sławnych wodzów epoki staropolskiej - hetmanów 
Jana Tarnowskiego, Jana Zamoyskiego, Jana Karola 
Chodkiewicza, Stanisława Żółkiewskiego czy Stefana 
Czarnieckiego. Waleria Tarnowska posiadała także 
miniatury przedstawiające królową Marię Leszczyń
ską czy króla Ludwika XIV, cesarza Napoleona Bona
parte i jego żonę Józefinę. Oddzielną grupę stanowiły 
portrety lub kopie dzieł znanych malarzy europejskich 
takich jak Rembradt van Rijn, Pieter Paul Rubens, 
Annibale Carracci, Joshua Reynolds. Część zgroma
dzonych przez Walerię Tarnowską miniatur to dzieła 
o tematyce religijnej bądź mitologicznej.

Po śmierci Walerii Tarnowskiej miniatury były tro
skliwie przechowywane w Dzikowie. Co jakiś czas uzu
pełniano kolekcję o nowe pozycje, zwłaszcza portrety 
kolejnych przedstawicieh rodu Leliwitów. Sporadycznie 
zbiór był uszczuplany o pojedyncze dzieła, przekazywa
ne jako miłe prezenty.

W 1894 roku siedemdziesiąt miniatur (w tym 59 
autorstwa W. Lesseura i 11 W. Tarnowskiej) zaprę-
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zentowano na wielkiej wystawie sztuki polskiej we 
Lwowie. Wystawa ta była nie tylko wydarzeniem ar
tystycznym, ale miała też wydźwięk patriotyczny i na
rodowy. Po raz drugi dzikowskie miniatury zostały 
pokazane również we Lwowie na wystawie krajowej, 
choć tym razem wystawiono tylko 16 sztuk. W czasie 
I wojny światowej miniatury wraz z innymi skarbami 
kultury z Kolekcji Dzikowskiej zostały starannie ukry
te. Zbiór nie ucierpiał też, ani nie został uszczuplony 
podczas pożaru zamku w grudniu 1927 roku; zniszcze
niu skutecznie zapobiegł dr Michał Marczak.

U progu II wojny światowej hr. Artur Tarnowski 
wywiózł miniatury do Lwowa, gdzie zdeponował je 
w Ossolineum - dwa lata później hr. Róża Tarnowska 
przewiozła je do Dzikowa. Część zbioru, za pośrednic
twem hr. Jana Tarnowskiego z Chorzelowa, przekaza
no w depozyt do Muzeum Narodowego w Krakowie, 
gdzie przechowywano je jeszcze do niedawna. Pozosta
łą jego część (108 miniatur) wywiozła z Polski w 1946 
roku siostrzenica ostatniego pana na Dzikowie, prze
kazując ją hrabiostwu Róży i Arturowi Tarnowskim. 
Mimo wieloletniej emigracyjnej tułaczki, mimo biedy 
i trudnych warunków życia zachowali oni ów zbiór 
w całości, traktując je nie tylko jako niezwykle cenną 
pamiątkę rodzinną, ale i świadectwo kultury narodo
wej. Po osiedleniu się R. i A. Tarnowskich w Kanadzie 
w 1966 roku siedemdziesiąt miniatur najwybitniejsze
go ich twórcy i jego uczennicy pokazano na wystawie 
na jednym z tamtejszych uniwersytetów.

Wcześniej, jeszcze w latach 50-tych Artur Tarnow
ski bezskutecznie występował do ówczesnych władz 
Polski z propozycją połączenia ocalałych pamiątek 
i dzieł sztuki wszystkich gałęzi rodu Tarnowskich 
i utworzenia z nich muzeum, które służyłoby całemu 
narodowi. Nie mogąc doczekać się realizacji tego zamy
słu, ostatni pan na Dzikowie zdecydował się na prze
kazanie 108 miniatur do Muzeum Polskiego w szwaj
carskim Rapperswilu. Palcówka ta, założona niegdyś 
przez emigrantów z Polski, w zakupionym przez nich 
na ten cel zamku, od wielu dziesiątków lat jest świa
dectwem wielkości kultury dawnej Polski. Miniatury 
dzikowskie ofiarowane przez hr. Artura Tarnowskiego 
znalazły się w rapperswilskim zamku w dawnym po
koju Stefana Żeromskiego.

W 1994 roku, w dziesiątą rocznicę śmierci hra
biego Artura, Zamek Królewski w Warszawie zor
ganizował wystawę Miniatury Wincentego Lesseura 
i Walerii Tarnowskiej z dawnej kolekcji Tarnowskich 
z Dzikowa w zbiorach Muzeum Polskiego w Rapper
swilu. Na czas wystawy do miniatur przywiezionych 

ze Szwajcarii dołączono te, które od II wojny świato
wej przechowywało Muzeum Narodowe w Krakowie. 
Tym samym, po raz pierwszy - i jak dotąd ostatni od 
1939 roku - zaprezentowano cały zbiór miniatur z Dzi
kowa. Wystawie towarzyszył starannie opracowany 
i okazale wydany katalog, poświęcony tej najcenniej
szej i stojącej na najwyższym poziomie artystycznym 
kolekcji miniatur w Polsce.

Miniatury, które od sierpnia można oglądać w Mu
zeum Historycznym m. Tarnobrzega, w na nowo urzą
dzonym Gabinecie Miniatur, to ta część historycznego 
zbioru, którą dotychczas przechowywano w Krakowie. 
Mieści się on w nieco innym miejscu (rozkład wnętrz 
zanikowych i ich przeznaczenie uległo zmianom po od
budowie rezydencji po pożarze z 1927 roku), ale tak 
jak dawniej na piętrze, tuż obok odtworzonej XVII - 
wiecznej Sali Pod Stropem, gdzie niedawno urządzono 
Galerię Malarstwa Europejskiego XVI — XVIII w.

Dla pokazania tutaj miniatur zaprojektowano i wy
konano specjalne 4 szafy - gabloty, kształtem i wyglą
dem nawiązujące do tych, w jakich swoje miniatury 
zawieszała Waleria Tarnowska. Mimo tradycyjnego 
kształtu są one niezwykle nowoczesne, posiadają bo
wiem wewnętrzną klimatyzację pozwalającą na bez
pieczne przechowywanie miniaturowych arcydzieł.

Miniatury w nich eksponowane dobrze charakte
ryzują zbiór Walerii Tarnowskiej. W poszczególnych 
gablotach znajdują się zarówno zminiaturyzowane ko
pie dzieł wielkich mistrzów o tematyce biblijnej i mi
tologicznej oraz ich portrety, jak i wizerunki znanych 
i sławnych osobistości polskich, a także przedstawicieli 
rodu Tarnowskich i rodzin z nimi spokrewnionych. Do 
wystawionych miniatur dołączono też klika interesują
cych, niewielkich grafik portretowych. Są to wizerunki 
znanych postaci z XVIII — XIX wieku, jak np. gen. Jan 
Henryk Dąbrowski czy Jan Jacek Tarnowski. Wśród 
nich dużej miary ciekawostką jest sztych z wizerun
kiem Sandora Cszobora, teścia Michała Stanisława 
Tarnowskiego, fundatora i budowniczego Tarnobrzega, 
także korpusu głównego zamku w Dzikowie. Jest tu 
także niewielki obrazek malowany przez Jana Matej
kę przedstawiający króla Zygmunta I Starego z hetma
nem Janem Tarnowskim.

Miniatury oraz obrazy, jakie dzięki ogromnej 
uprzejmości spadkobierców hr. Artura Tarnowskiego 
można oglądać w odrestaurowanym zamku w Dziko
wie sprawiają, że Muzeum Historyczne m. Tarnobrze
ga jest — obok Muzeum Zamku w Łańcucie — najcie
kawszą placówką muzealną na Podkarpaciu i jedną 
z ciekawszych w Polsce.
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ALEKSANDRA JANAS Polskie Piękne Madonny

MATKA BOŻA KRASNOBRODZKA 
PANI ROZTOCZA

Historia kultu Maryjnego w Krasnobrodzie się
ga roku 1640, kiedy to mieszkańcowi niedalekiej wsi 
Szarowola, 24 letniemu Jakubowi Ruszczycowi, obja
wiła się Matka Boża. Miało to miejsce przy leśnym 
źródełku w dniu 5 sierpnia, w święto Matki Bożej 
Śnieżnej. Maryja uleczyła go z opętania, prosząc by 
w tym miejscu ustawił figurę Chrystusa: Postaw tu 
figurę, albowiem tu będzie się chwała Syna mego od
prawiała. A na znak tego wiedz o tym, że jesteś już od 

Obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej

choroby zwolniony (Jacek Majewski - „Pustynia w raj 
zamieniona”, Lublin 1753). Tak też Jakub uczynił. 
Wiadomość o jego cudownym uzdrowieniu rozeszła 
się po całej okolicy i bardzo wiele osób przybywało na 
to miejsce, by po modlitwie i napiciu się wody z cudow
nego źródełka, odzyskać zdrowie. W dowód wdzięczno
ści pątnicy zostawiali różne wota, także dary ze złota 
i srebra, które zawieszano na figurze Jezusa, lub przy
czepiano do pobliskich drzew. Ktoś pozostawił mały 

obrazek przedstawiający Matkę Bożą adorują
cą Dziecię Jezus.

Jesienią 1648 roku miejsce to zostało splą
drowane przez wojska Chmielnickiego, masze
rujące na twierdzę Zamość. Figurę Chrystusa 
zniszczono, wota i inne dary zrabowano, a je
dynym śladem po modlących się był ów obra
zek, który wiosną następnego roku, w reszt
kach śniegu i błocie, odnaleziono w stanie 
prawie nienaruszonym, tak, jakby jakaś siła 
obroniła go przed zniszczeniem. Zostało to 
uznane za znak z niebios — obrazek toczono 
czcią i kultem. Niedługo potem, z fundacji Ka
tarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej wybudowa
no przy źródle drewniany kościół, a obrazek 
umieszczono w centralnym jego miejscu.

W 1654 roku biskup chełmski, Stanisław 
Pstrokoński, powołał komisję, pod przewodnic
twem sufragana Mikołaj Swirskiego, która, po 
przesłuchaniu świadków, uznała prawdziwość 
objawień i zatwierdziła kult cudami słynącego 
obrazka. Dziesięć lat później wojewoda sando
mierski, Jan Sobiepan Zamoyski, do opieki nad 
tym miejscem sprowadził ojców dominikanów, 
którzy byli kustoszami krasnobrodzkiego sank
tuarium do 1864 roku

Biskup chełmski, Stanisław Jacek Świę
cicki, podczas wizytacji kanonicznej w 1671 
roku potwierdził kult obrazu, wobec licznych 
wotów ofiarowanych za doznane łaski, co przy
pieczętowane zostało trzy lata później przez 
Komisję Teologiczną Akademii Zamoyskiej, 
w osobie rektora Bazylego Rudomicza i księ
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dza Czesława Sulickiego, którzy protokolarnie uznali 
prawdziwość objawienia, szerzący się kult obrazka 
oraz liczne cuda.

W 1673 r. drewniany kościółek został spalony przez 
Tatarów i cudowny obrazek ponownie wyciągnięto ze 
zgliszcz w stanie nienaruszonym; przeniesiono go wów
czas na krótko do Zamościa i umieszczono w katolic
kiej świątyni obrządku ormiańskiego.

W 1680 roku w Krasnobrodzie z ciężkiej choroby 
wyleczona została królowa Maria Kazimiera, żona 
Jana III Sobieskiego, która przyniesiona do kościoła 
doznała łaski uzdrowienia, co tak opisano: Najja
śniejsza Maria Kazimiera Królowa Polska, niegdyś 
Najjaśniejszego i niezwyciężonego Jana trzeciego 
Króla Polskiego żona, bliska porodzenia będąc, w ta
kim niebezpieczeństwie znajdowała się, że nie tylko 
od doktorów wcale zdesperowana, ale i opuszczona 
została, a zatem już prawie wpół umarłą, do Ko
ścioła Krasnobrodzkiego przywieziona była, gdzie, 
jak tylko do ust jej, cudowny obrazek Matki Boskiej 
przyłożono, zaraz jakby z głębokiego snu obudzona 
została, i dalej co raz lepiej mieć się poczęła, odwie
ziona po tym z kościoła, wolna się być uczuła, bo 
z oczywistej i bliskiej śmierci wybawienie cudownej 
Krasnobrodzkiej Wybawicielce, i lekarce swojej przy
znała, i dlatego, dla dziękczynienia Najchwalebniej
szej Nieba Królowej przez czternaście tygodni w Mia
steczku Krasnobrodzie rezydowała, podczas którego 
czasu szczodrobliwie dary swoje Królewską oddała 
ręką Pani Nieba i Ziemi cudownej w Krasnobrodzie 
Monarchini i dalej po tym, po spaleniu Kościoła 
pierwszego drewnianego podczas inkursyi Tatarów 
też szczodrobliwość Pańską, miejscu temu oświad
czyła, przez nowego kościoła na miejsce spalonego 
zbudowanie. A lubo tak znaczne oświadczenia szczo
drobliwości Królewskiej nieszczupłym były dowodem 
wdzięczności. Jako wotum wystawiła drewniany 
kościół, a po jego spaleniu, ufundowała murowaną 
świątynię, a później i klasztor. Projektantem, wznie
sionego w latach 1690-1699 zespołu klasztornego był 
Jan Michał Link, słynny architekt i dowódca twier
dzy Zamość.

Cudowny wizerunek został umieszczony w ołtarzu 
głównym nowej świątyni, a o jej wystrój i dekorację 
zadbali dominikanie i liczni wierni przybywający do 
Matki Bożej. Podczas wojny północnej (w 1703 roku) 
obrazek ponownie na krótko przeniesiono do Zamościa 
i podczas oblężenia obnoszono po wałach. Po kasacie 
zakonu i wypędzeniu dominikanów (ukazem cara 
z 1864 roku), opiekę nad sanktuarium w Krasnobro

dzie przejęli księża diecezjalni, starając się godnie opie
kować tym świętym miejscem.

Druga wojna światowa i okupacja niemiecka dla 
tego miejsca były niepomyślne. Gdy w 1943 roku 
Niemcy zamienili kościół na magazyn, mieszkańcy 
wykradli obrazek i zanieśh do rezydencji hr. Kazimie
rza Fudakowskiego.

Cudowny obrazek jest niewielki; ma wymiary 
9 xl4 cm i przedstawia Matkę Bożą w lekkim przy
klęku, w jasnej szacie na tle ogrodu różanego. Mary
ja ma ręce skrzyżowane na piersi w geście modlitwy, 
a oczy zwrócone w dół na Dzieciątko Jezus leżące na 
pieluszkach u Jej stóp. Boże Dziecię unosi dłoń w ge
ście błogosławieństwa. Między tymi postaciami na- z 
malowany jest biały ptak, symbol Ducha Świętego, 
w dość nietypowej, dynamicznej formie — jako gołębi
ca „pikująca” w dół, a nie z rozpostartymi skrzydła
mi. Jest to kompozycja wyjątkowa, bo zazwyczaj Ma
ryja trzyma małego Jezusa na ręce lub na kolanach, 
a tutaj są rozdzieleni. Wyczuwa się jednak głęboką 
więź łączącą Matkę i Syna - obydwoje się uśmiechają 
i mają ciepły wyraz twarzy. U dołu obrazka znajdu
je się łaciński napis o treści: Dziecię piękniejsze od 
słońca, Dziewica jak słońce jaśniejąca. Oglądajcie na 
niebie i na ziemi Boga.

Obrazek wykonany jest metodą metalorytniczą. 
Jest to grafika - kopia obrazu namalowanego przez 
włoskiego malarza Francesco di Marco di Giacomo 
Raibolini (1450 - 1517), będącego obecnie w zbiorach 
Muzeum Pinakoteki w Bolonii.

Obecnie w ołtarzu głównym krasnobrodzkiego 
kościoła znajduje się duży obraz namalowany w 1964 
roku przez T. Korpala, będący współczesną kopią dzie
ła Raiboliniego, czyli powiększoną wersją tego łaska
mi przez wieki słynącego wizerunku. Natomiast ten 
„historyczny” obrazeczek Pani Roztocza, w złoconej 
ramce, odpowiednio zabezpieczony, umieszczony jest 
w prawym, górnym rogu obrazu ołtarzowego.

Potwierdzeniem cudowności i niezwykłości tego 
wizerunku, oczekiwanym przez wiernych czcicieli 
Maryi, był dekret Stolicy Apostolskiej zezwalający 
na koronację obrazu, wraz z powiększona kopią. Uro
czystość ta odbyła się 5 lipca 1965 roku i zgromadziła 
w Krasnobrodzie tysiące wiernych. Korony papieskie 
nałożył biskup Piotr Kałwa, ordynariusz Diecezji Lu
belskiej.

Przez ponad 360 lat Królowa Krasnobrodu ob
darza łaskami pielgrzymów przybywających z całej 
Polski i spoza jej granic. Jest to główne Sanktuarium 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

11



DARIUSZ BOŻEK

PONARY
ZAPOMNIANA ZBRODNIA

Ponary to miejsce dla większości Polaków nieist
niejące w ich świadomości historycznej. Niewielu roda
ków wie, co się tam wydarzyło, trudno się więc dziwić, 
że dla przeciętnego Europejczyka jest to miejsce zupeł
nie nieznane, a przecież powinno być symbolem tra
gedii, okrucieństwa, nienawiści. Po ponad siedemdzie
sięciu latach trzeba przywrócić pamięć o wileńskich 
Ponarach. Jest to to nasz obowiązek wobec przyszłych, 
ale i przeszłych pokoleń.

Wilno i Wileńszczyzna to integralna część dawnej 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wspólna historia 
Polski i Litwy kończy się wraz z trzecim rozbiorem 
Polski, w 1795 r. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 
r. stały się Kresami II Rzeczypospolitej. Wilno było 
przyczyną poważnego konfliktu pomiędzy nowo po
wstałą Republiką Litewską a Rzecząpospolitą Polską, 
co przełożyło się na wzajemną wrogość obu narodów. 
Litwini uważali to miasto za swoje, za miasto, które 
powinno leżeć w granicach Litwy, analogicznie twier
dzili Polacy. 70 procent mieszkańców Wileńszczyzny 
stanowili wtedy Polacy. Drugą pod względem liczeb
ności narodowością była mniejszość litewska (około 18 
proc.), pozostałe grupy to przede wszystkim Białoru
sini i Żydzi. Zamieszkiwały tu także niewielkie grupy 
Rosjan, Karaimów i Tatarów. W Wilnie 64 procent 
mieszkańców stanowili Polacy, ale drugą pod wzglę
dem liczebnym grupę tworzyli nie Litwini (było ich tyl
ko 0,7%) lecz Żydzi (blisko 34%). Tu też mieszkała bli
sko 1/6 mieszkańców województwa, elity intelektualne 
i polityczne, tu mieściły się organa władzy. Polskość 
Wileńszczyzny budziła jednak sprzeciw i niepokój ro
dzącego się państwa litewskiego, a okres 1918-39 to 
czas trudnego współistnienia dwóch państw. Dla Li
twinów to historyczna stolica ich państwa, dla Pola
ków to ziemie rdzennie polskie.

Zaatakowana, we wrześniu 1939 roku przez hi
tlerowską III Rzeszę i Związek Sowiecki, Polska 
znalazła się pod okupacją. Porozumienie sowiecko- 
-niemieckie, oparte na tzw. pakcie Ribbentrop-Moło- 
tow spowodowało podział państwa. W październiku 
1939 r. Związek Sowiecki przekazał Litwie Wilno, 
wraz z częścią Wileńszczyzny, w zamian za bazy 

wojskowe na terytorium tego kraju. Postawieni „pod 
murem” Litwini wyrazili na to zgodę. Wileńszczyznę 
wcielono do Republiki Litewskiej. Dla Polaków skoń
czyła się pierwsza okupacja sowiecka, a rozpoczęła 
druga - litewska, która w początkowej fazie, do listo
pada 1939 roku, przebiegała dosyć łagodnie. Potem 
rozpoczęła się bardzo agresywna polityka likwido
wania wszelkich przejawów polskości i narastania 
wzajemnej wrogości. Władze litewskie postanowiły 
wprowadzić „ustawę o obywatelstwie” - w Wilnie na 
około 270 tys. mieszkańców, 150 tys. stało się nagle 
„obcokrajowcami” we własnym mieście, tracąc prawo 
do obywatelstwa, pracy i wielu podstawowych praw. 
Agresywna polityka Związku Sowieckiego w czerwcu 
1940 r. spowodowała włączenie państw nadbałtyckich 
w obręb ZSRR, a Rosjanie natychmiast rozpoczęli bez
względną politykę wobec Polaków i Litwinów. Liczne 
aresztowania i masowe wywózki zawiesiły, przynaj
mniej na jakiś czas, spór polsko-litewski. Oba narody 
traktowane były przez nowego okupanta w kategoriach 
wroga politycznego i ideologicznego.

Czerwiec 1941 r. dla Litwinów stał się początkiem 
nowej nadziei. Wkraczający do Wilna 24 czerwca nie
mieccy żołnierze przynosili ze sobą wyzwolenie od 
sowieckiego terroru. Litwini li czyń, że nastąpi odbu
dowa ich państwa, że naród odzyska niepodległość. 
Polacy wiedzieli czym grozi wkroczenie wojsk nie
mieckich, Litwini nawet nie podejrzewali, jak szybko 
pogrzebane zostaną ich nadzieje. Niemcy nie pozwolili 
na odbudowę litewskiego państwa - mimo zaangażo
wania Litwinów, walczących nawet zbrojnie z wyco
fującą się Armią Czerwoną. Ustanowiono niemieckie 
wojskowe władze administracyjne. Niemcy pozwolili 
jedynie działać Komitetowi Obywatelskiemu Litwy, 
reprezentującemu interesy litewskie. Okupanci wie
dzieli, że będzie można wykorzystać go do kampanii 
antypolskiej i antyżydowskiej, co też się i stało. Utwo
rzony samorząd obsadzony został przez Litwinów, 
a językiem urzędowym, obok niemieckiego został 
litewski. Represje stosowano wobec Kościoła katolic
kiego i obywateli polskich, szczególnie prześladując 
polską inteligencję.



Niemcy bardzo szybko stworzyli formacje pomoc
niczej Policji Porządkowej, a lokalnym strukturom 
Gestapo podporządkowały się odtworzone porządko
we służby litewskie (Saugumo pohcija - Sauguma). 
Odpowiedzialne były one za pilnowanie ładu okupa
cyjnego. Szczególną rolę w tych formacjach odgrywali 
członkowie przedwojennej organizacji paramilitarnej 
- Związku Strzelców Litewskich (Lietuvos Saulią 
Sajunga), cechującego się silnym nacjonalizmem, an
tysemityzmem i antypolonizmem. Bardzo często na 
określenie okresu 1941-1944 używa się określenia: 
okupacja niemiecko-litewska.

Okupacja na Wileńszczyźnie była równie tragicz
na, jak w innych częściach Polski. Ludność żydowska 
została pozbawiona wszelkich praw i skazana na za
gładę. Do pierwszych mordów doszło natychmiast po 
wkroczeniu Niemców. Ich ofiarami byli przede wszyst
kim przedstawiciele władz komunistycznych oraz Ży
dzi. Tragiczny początek okupacji hitlerowskiej wskazy
wał, że i tutaj Niemcy będą realizowali swoją politykę 
z całym okrucieństwem. Wspierani przez oddziały po
licyjne, złożone z Litwinów pod niemiecką komendą, 
dokonywali masowych mordów na ludności żydowskiej 
m.in. w Nowej Wilejce, Oranach, Jaszunach, Trokach, 
Swięcianach. W miastach utworzono getta. Warunki 
życia w nich były nieludzkie, podobnie jak i na pozo
stałym terytorium okupowanej Polski. W wileńskim 
getcie znalazło się około 70 tys. ludzi.

Sytuacja społeczności polskiej była równie tragicz
na. Oprócz zagrożenia niemieckiego trwał konflikt 
z Litwinami. I tak m.in. w maju 1942 r. w Święcia- 
nach pohcja litewska, pod komendą Jonasa Maciule- 
vićiusa, rozstrzelała 450 Polaków, 20 czerwca 1944 
r. oddział policji litewskiej z 258. batahonu spacyfiko- 
wał majątek Glinciszki, zabijając 39 osób. Działania 
litewskie spotykały się z reakcją Polaków. W odwecie 
polskie jednostki partyzanckie przeprowadziły pacyfi
kację we wsi Dubinki, skąd głównie pochodzili litewscy 
policjanci - zabito 27 osób.

Działania niemieckie nie ograniczyły się jedynie do 
powołania służb policyjnych. Przy boku armii niemiec
kiej powołano do życia litewską jednostkę wojskową 
pod dowództwem gen. Povilasa Plechaviciusa. Nazwa
no ją Litauische Polizeibataillone (LVR). Miała ona 
bronić Litwy przed zbliżającą się Armią Czerwoną, 
ale ich rozmieszczenie na Wileńszczyźnie powodowało 
obawy kierownictwa polskiego podziemia, że zostaną 
wykorzystane do niszczenia ludności polskiej. Polskie 
oddziały partyzanckie rozbiły litewską formację 13 
maja 1944 r. pod Murowaną Oszmianką. Pozostałości 

po litewskich oddziałach zostały przez Niemców roz
wiązane i wcielone do batalionów roboczych, a opor
nych rozstrzelano.

Ponary to obecnie dzielnica Wilna, ale w I połowie 
XX w. była to podwileńska miejscowość. Całe rodziny 
wyjeżdżały do Ponar na letnisko, gdzie wypoczywano, 
śpiewano, bawiono się. Wzgórza pokryte były sosnowy
mi lasami, obok biegły tory kolejowe i szosa do Grodna. 
Sowieci okupujący Wileńszczyznę wybrali to miejsce 
na bazę paliwową dla Armii Czerwonej, gdyż sprzyjały 
temu warunki naturalne. Prace rozpoczęły się tu na 
początku 1941 r. Wykopano siedem dołów o średnicy 
od 27 do 39 m i głębokości ponad 5 m. Cały obszar 
bazy został otoczony 4-metrowej wysokości metalową 
siatką i pilnowany był przez żołnierzy. Prac nie ukoń
czono, a kiedy Wileńszczyzna znalazła się pod okupa
cją niemiecką, uznano, że to miejsce jest odpowiednie 
do przeprowadzania masowych egzekucji. Wykopane 
doły nadawały się na masowe groby. Odległość Ponar 
od większych skupisk ludzkich i zalesienie terenu za
pewniały tzw. bezpieczeństwo — huk strzałów był stłu
miony. Bhskość linii kolejowej i szosy pozwalały na 
sprawny transport ludzi przeznaczonych do zagłady. 
Przedsięwzięcie było olbrzymie, ponieważ zaplanowa
no zgładzenie wszystkich Żydów z getta wileńskiego 
i okolicznych miasteczek.

Dziesięciokilometrowa „droga śmierci” prowadziła 
z Wilna na zachód ulicą Wielka Pohulanka, na końcu 
której znajdowały się dwa murowane białe słupy, zruj
nowane od wielu lat, brama i rogatki miejskie, a da
lej Góry Ponarskie. Po drodze mijało się kapliczkę, 
przejazd kolejowy i droga dochodziła wprost na teren 
„bazy”. Nazwa ta przylgnęła do miejsca kaźni i była 
nawet celowo używana przez Niemców dla zasugero
wania, że to obóz pracy, a nie miejsce zagłady.

4 hpca 1941 r. niemiecki oddział operacyjny — Ein- 
satzkommando 3a — dowodzony początkowo przez SS- 
-Obersturmfuhrera Ericha Wolffa dokonał pierwszych 
egzekucji. Wchodził on w skład grup operacyjnych 
(Einsatzgruppe), formacji utworzonych jeszcze przed 
rozpoczęciem walk, mających „oczyścić zaplecze frontu 
z elementu szkodliwego - komunistów i Żydów”. Przez 
pierwsze dwa tygodnie okupacji w Wilnie Einsatzkom- 
mando zamordowało blisko 5 tys. Żydów, oraz jeńców 
sowieckich, następnie przesunięto go bliżej frontu. 
Utworzono specjalny oddział mający zajmować się ma
sowymi egzekucjami - Sonderkommando der Sipo und 
SD. Jego organizatorem i zwierzchnikiem był funk
cjonariusz SD Martin Weiss. Pierwszych członków 
oddziału zwerbował on wśród Litwinów, głównie z or-
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ganizacji Lietuvos Saulią Sajunga, zwanych potocznie 
szaulisami. Ich dowódcą został Juzoas Sidlauskas, a po 
nim Balys Norvaiśa - byli oficerowie armii litewskiej. 
Pod koniec 1943 r. dowództwo przejął były sierżant 
litewskiej armii Jonas Tumas. Oddział ten rozrastał 
się bardzo szybko - w lipcu 1941 r liczył zaledwie 50 
ochotników, w niedługim czasie już kilkuset żołnie
rzy i oficerów. Komendy wydawano po litewsku, od
dział nazwano Ypatingasis Burys. Z czasem otrzymał 
wśród polskiej ludności pogardliwą nazwę „strzelców 
ponarskich”. Umundurowanie oddziału składało się 
z sortów mundurowych armii litewskiej. Członkowie 
oddziału nosili też insygnia przedwojennej armii litew
skiej - Pogoń. Od 1942 r. wprowadzono zielone sorty 
mundurowe, rude koszule i okrągłe czapki z trupią 
główką. Za służbę żołnierze i oficerowie otrzymywali 
dość niskie wynagrodzenie, co stwarzało możhwości 
wielu nadużyć. Handlowano rzeczami zabranymi oso
bom rozstrzehwanym, jednocześnie przydzielano do
datki funkcyjne w postaci wódki i papierosów. „Strzel
cy ponarscy” uzbrojeni byh w broń sowiecką.

Zadaniem oddziału miała być służba wartowni
cza w getcie wileńskim, w niektórych budynkach po
licyjnych w Wilnie oraz w miejscu kaźni w Ponarach. 
Jednak jego podstawowym celem stało się przeprowa-

Rozstrzeliwanie ofiar nad „dołami śmierci”

dzanie egzekucji. Początkowo skazanych na śmierć 
przywożono w dużych grupach. Ustawiano ich nad 
istniejącymi dołami i rozstrzeliwano z broni maszy
nowej. Strzały okazywały się niecelne, a jednocześnie 
pochłaniały dużą ilość amunicji. Zdarzało się bowiem, 
szczególnie w pierwszym okresie, że po jakimś czasie 
ranne osoby wydostawały się z dołów śmierci. Po kil
ku tygodniach zmodyfikowano sposób mordowania. 
Na miejsce zbrodni przyprowadzano dziesięcioosobowe 
grupy skazańców. Musieli stanąć twarzą do dołu, ple
cami do plutonu egzekucyjnego złożonego z dziesięciu 
strzelców. Większe dzieci stały w szeregu z dorosłymi, 
a małe były trzymane przez matki na rękach. Czasa
mi dla zaoszczędzenia amunicji małe dzieci wrzucano 
żywcem do dołów. Skazańców mordowano pojedynczy
mi strzałami z broni długiej bądź krótkiej. Aby mieć 
pewność co do skuteczności strzałów, szkolono wcze
śniej egzekutorów. Stanisław Chomiczewski, tak opisał 
szkolenie morderców: przed rozstrzelaniem oficer poka
zywał plansze z sylwetką człowieka, na której zazna
czone były miejsca, gdzie są umiejscowione ważne dla 
życia organy, w które mieli celować żołnierze biorący 
udział w egzekucji. Po oddaniu salwy przez pluton eg
zekucyjny oficer podbiegał do ofiary i sprawdzał celność 
strzałów, zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami. Jeśli 
ktoś jeszcze żył, dobijał go ten strzelec, który wcześniej 
do niego celował. Warstwy trupów posypywano war
stwą wapna, fosforu i ziemi.

Doły były bardzo głębokie, dlatego zapełniały się 
bardzo powoh. Niemcy obawiali się wybuchu epidemń, 
dlatego co pewien czas posypywano zapełnione doły 
dodatkowo wapnem i narzucano nową warstwę ziemi. 
Po jakimś czasie zbudowano nad dołami rampy, które 
prowadziły kilkanaście metrów w głąb dołów. Skaza
nych wpychano na rampę, a gdy przeszli w odpowied
nie miejsce, zabijano. W ten sposób ciała wypełniały 
równo środek dołu kaźni, a nie tylko obrzeża. Reszta 
oczekujących na śmierć stała w długiej kolumnie. Do 
utrzymania porządku Litwini używali gumowych 
pałek, którymi przez okres oczekiwania na egzekucję 
bito skazańców. Jednocześnie wprowadzono zasadę 
okradania skazanych z ubrań i kosztowności, który
mi „strzelcy ponarscy” następnie handlowali. Każda 
grupa osób, która miała być rozstrzelana musiała się 
rozebrać. Wyrywano wtedy też złote zęby, zdejmowano 
złote koronki nazębne.

Litwini byh zobowiązani przekazywać Niemcom 
znalezione przy ofiarach pieniądze, złoto i inne drogo
cenne przedmioty. Jednak z obowiązku tego wywią
zywali się niechętnie i niedokładnie. Twierdzili, że za 
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swoją służbę należy im się nagroda w postaci kosztow
ności znalezionych przy ofiarach. Szczytem hipokryzji 
było pisanie w tej sprawie petycji do władz niemiec
kich, w których prosili o zrozumienie ich stanowiska. 
Niektórym z oprawców w ten sposób zdobyte bogactwo 
posłużyło pod koniec wojny do ucieczki do Niemiec lub 
do ukrycia się na terytorium rdzennej Litwy. Z ubrań 
rozstrzeliwanych Polaków nie było „odzysku”, więc za 
pół litra samogonu ludzie z marginesu mogli szabro- 
wać. Pozwalano podchodzić do ubrań i zabierać co lep
sze, a kiedy oprawcy się już nudzili, często strzelali do 
grzebiących w ubraniach.

„Strzelcy ponarscy” często skarżyli się na „trud
ne warunki pracy”. Egzekucje, przeprowadzane bez 
względu na pogodę, traktowane jako ciężka „praca 
fizyczna” oraz „obciążenie psychiczne”, powodowały 
u niektórych chęć rezygnacji ze służby. Często ucie
kano się nawet do różnych form samookaleczenia, 
byle tylko wyrwać się z oddziału. Aby przeciwdziałać 
psychicznym zmianom wśród „strzelców ponarskich”, 
wydawano im alkohol. Wlewano wódkę z butelek do 
kotła, z którego każdy żołnierz mógł pić ile chciał. Po
wodowało to otępienie wrażliwości i większą brutal
ność, a także zdecydowanie w działaniu.

Niestety, tylko niewielka część z dokumentów uka
zujących służbę „strzelców ponarskich” zachowała się 
do dziś. Zdecydowanie więcej informacji mamy dzięki 
relacjom naocznych świadków. Wstrząsającym źródłem 
są zapiski mieszkańca pobliskiego osiedla, dzienni
karza Kazimierza Sakowicza, odnalezione po wojnie 
w butelkach zakopanych w ogrodzie koło werandy jego 
domu. K. Sakowicz prowadził swoje notatki od 11 lipca 
1941 r. do 4 listopada 1943 r. Są one rezultatem jego ob
serwacji z okna na poddaszu domu. Możemy tam m.in. 
przeczytać, jak mordowano przedstawicieli polskiej 
inteligencji: cóż okazuje się, że strzelali [do] polskich

„Dół śmierci”

adwokatów i doktorów! Strzelano po dwóch naraz, ro
zebranych. Trzymali się fajnie, nie płakali, nie prosili, 
tylko żegnali się ze sobą i przeżegnawszy się - szli... - za
notował Sakowicz, który nie doczekał wolności, zginął 
bowiem z rąk funkcjonariusza litewskiej formacji poli
cyjnej na kilka dni przed wyzwoleniem Wilna.

Przypadkowym świadkiem mordu był również pi
sarz i publicysta Józef Mackiewicz. Został świadkiem 
masakry Żydów, która zaczęła się już na torach kole
jowych: Żyd chciał przeskoczyć rampę, ranny w nogę 
padł na kolana i teraz słyszę wyraźnie i kolejno: płacz, 
strzał, rzężenie... Ach, a ten co robi?!!! Ten tam, obok, 
o czterdzieści kroków, nie dalej, w czarnym mundurze! 
Rozkraczył nogi koło słupa, stanął ukosem, zamach
nął się dwiema rękami... Sekunda jeszcze... Co on ma 
w ręku?! Co on ma w tych rękach!?!!! Na rany Jezusa 
Chrystusa! Na rany Boga! Coś wielkiego, coś strasz
nie strasznego!!! Zamachnął się i - bęc głową dziecka 
o słup telegraficzny!... A w niebie... nie w niebie, a na 
tle tylko nieba, zadrgały od uderzenia przewody dru
tów telegraficznych.

Relacja dotyczy jednego z transportów kolejowych, 
którymi przywożono wilnian narodowości żydowskiej 
z likwidowanego getta. Doszło wtedy do próby ucieczki, 
zakończonej rzezią części osób już na dworcu kolejowym 
w Ponarach. Mackiewicz określił Ponary jako „rzeźnię 
ludzką” i ta nazwa przylgnęła do tego miejsca na za
wsze. Nie sposób przytoczyć tu najistotniejsze relacje, 
wszystkie jednak pokazują bezmiar barbarzyństwa.

W Ponarach Niemcy mordowali więźniów władz oku
pacyjnych skazanych na śmierć, czy to na mocy decyzji 
sądu, czy zwykłej decyzji administracyjnej, oraz osoby, 
które miały zostać zabite ze względu na narodowość. 
To miejsce kaźni wielu narodowości. Wśród ofiar najlicz
niejszą grupę stanowią Żydzi. Napis umieszczony przy 
pomniku ponarskim, informuje o liczbie około 70 tys., 
według innych źródeł wynosi 59 tys. Dokładna liczba za
mordowanych nie była znana i zapewne nigdy nie będzie.

W Ponarach ginęli też obywatele innych narodo
wości - Romowie, Tatarzy, Białorusini. Wszyscy oni 
byli obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Zamor
dowano tu również jeńców sowieckich, żony oficerów 
sowieckich, a także działaczy komunistycznych naro
dowości litewskiej współpracujących podczas okupacji 
sowieckiej z Rosjanami. 20 maja 1944 r. Niemcy roz
strzelali tu także, wspomnianych wcześniej, kilkudzie
sięciu oficerów i żołnierzy litewskich.

Ginęh też Polacy, stanowiący po Żydach najliczniej 
eksterminowaną grupę narodowościową w Wilnie. Ich 
liczba także jest nieznana; zastrzelono w Ponarach
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nie mniej niż 2 tys. osób, bliższe prawdy są jednak 
źródła mówiące o 20 tys. Polaków zabijano według 
ustalonych zasad. Byli to najczęściej zakładnicy za
trzymani przez administrację okupacyjną, mający za
pewnić bezwarunkowe wykonywanie różnych decyzji 
władz niemieckich. Z reguły były to ofiary łapanek 
ulicznych, jednak w wielu wypadkach zakładników 
dobierano spośród polskich elit, a selekcji dokonywali 
pracownicy Saugumy.

W Ponarach rozstrzelano wielu uczniów wileń
skich gimnazjów, harcerzy, przedstawicieli inteligen
cji, w tym nauczycieli, księży, profesorów Uniwer
sytetu Stefana Batorego. Zginęło tam także wielu 
działaczy polskiej konspiracji. Kultura i nauka ponio
sły olbrzymie straty wraz ze śmiercią światowej sła
wy naukowców: prof. Kazimierza Pelczara - pioniera 
polskiej onkologii, prof. Mieczysława Gutkowskiego - 
wybitnego znawcę skarbowości i prawa skarbowego, 
adwokata Mieczysława Engela - posła na Sejm Wi
leński, oraz ks. Romualda Swirkowskiego - prezesa 
wileńskiej Akcji Katolickiej.

Jednym z istotnych elementów pracy konspiracyj
nej podczas okupacji była działalność wywiadowcza 
i informacyjna. Zbierano informacje w celu dokumento
wania wszelkich przejawów terroru ze strony okupan
ta i odpowiedzialności poszczególnych osób. Dotyczyła 
także mordów w Ponarach. Patrole zbierały informa
cje o egzekucjach, przekradały się przez zasieki obok 
wartowników, starając się wykonać dokumentację foto
graficzną popełnianych zbrodni. Niestety, działalność 
konspiracyjna była systematyczne rozpracowywana 
przez okupantów. Rozpoczęto aresztowania. Już pod 
koniec 1941 r. dotknęły one środowisko młodzieży li
cealnej i studenckiej, która wraz z byłym kuratorem 
Wileńskiego Okręgu Szkolnego Stanisławem Feliksem 
Rymińskim utworzyła w 1939 r. Związek Wolnych Po
laków. W wyniku śledztwa aresztowano pod koniec 
1941 r. 90 osób, które zostały osadzone w więzieniu na 
Łukiszkach, a następnie po brutalnych przesłucha
niach rozstrzelane w dniach 5, 12 i 13 maja 1942 r. 
w Ponarach. Kolejne egzekucje miały miejsce we wrze
śniu 1942 r. Większość zamordowanych była niepełno
letnia w chwili śmierci.

W lutym i marcu 1942 r. aresztowano działaczy 
podziemia zaangażowanych w pracę tzw. Komórki le
galizacyjnej. Była to komórka wytwarzająca fałszywe 
dokumenty, umożliwiające uzyskanie nowych tożsa
mości przez konspiratorów i osoby zagrożone areszto
waniem. Wśród aresztowanych, a następnie zamordo
wanych w Ponarach z tej grupy znajdowały się siostry 

Józefa i Maria Rymkiewiczówny, odpowiedzialne za 
łączność w komórce legalizacji, oraz komendantka 
grupy łączniczek AK Maria Tomkiewicz „Grażyna”. 
Kolejne grupy Polaków zaangażowanych w działalność 
konspiracyjną rozstrzeliwano w Ponarach - m.in. 15 
lipca 1942 r. - 26 Polaków przywiezionych z więzienia 
na Łukiszkach, 16 lipca -18 Polaków, 18 lipca w grupie 
80 osób również kilku Polaków.

Wiosną 1943 r. rozpoczęły się aresztowania osób 
związanych z pismem „Niepodległość”, które było orga
nem prasowym Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego. 
Rozstrzelano wówczas w Ponarach Franciszka Tur- 
łę, Zofię Dunin-Borkowską oraz ppor. Zygmunta An
druszkiewicza pseudonim „Nienaski”. Zamordowany 
został również Lucjan Krawiec „Kazimierz” — szef kol
portażu podziemnej prasy, działacz socjalistyczny i je
den ze zwolenników nawiązania rozmów z Litwinami.

Aresztowanych przetrzymywano zwykle w więzie
niu na Łukiszkach w Wilnie. Oprócz osób czekających 
na wyrok przetrzymywano tu także osoby skazane na 
śmierć na mocy decyzji administracyjnych — m.in. nie
których Żydów. Śledztwa prowadzone przez funkcjo
nariuszy niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i Służby 
Bezpieczeństwa w Wilnie zazwyczaj kończyły się wy
rokiem skazującym na śmierć. Dzień przed planowa
ną egzekucją pracownik właściwego referatu Gestapo 
lub Saugumy kierował pismo do administracji więzie
nia na Łukiszkach z prośbą o wypisanie z więzienia 
wymienionych osób i przygotowanie ich do przejęcia 
przez pracownika niemieckiej Policji Bezpieczeństwa. 
Opatrzone klauzulą tajności pisma miały prawie za
wsze zbliżoną treść, np.: osadzonych osoby te należy 
natychmiast zwolnić z policyjnego aresztu i doprowa
dzić do tutejszej placówki celem pouczenia. W ten spo
sób maskowano w dokumentacji planowaną egzekucję. 
Podobnie kamuflowano wykonanie egzekucji. Wyrok 
śmierci zawsze był odnotowywany w księgach więzien
nych i w kartotece niemieckiej Policji Bezpieczeństwa 
następującymi symbolami: bb - befehlsgemass behan- 
delt (potraktowany zgodnie z rozkazem), exekutiert 
(stracony), liąuidiert (zlikwidowany), perduotas ipa- 
tingu burio Vaduz (przekazany do dowódcy oddziału 
specjalnego), perduotas ipatingu burio (przekazany 
do oddziału specjalnego), paleistas iąveźimui paeem 
Vokieciu Saugumas (zwolniony w celu przejęcia przez 
niemiecki urząd bezpieczeństwa), iśduotas saugumui 
(wydany organom bezpieczeństwa).

Największa intensywność egzekucji przypadła na 
drugą połowę 1941 r., kiedy po raz pierwszy na wielką 
skalę mordowano ludność żydowską. Potem liczba roz-

16



t DZIEOTIA
strzeliwań zmalała, bo okazało się, że kończy się pojem
ność dołów śmierci. Następne egzekucje zaczęto więc 
wykonywać nad rowami łączącymi poszczególne doły 
oraz nad nowymi dołami, wykopanymi przez specjalnie 
sprowadzony spychacz. Po ostatecznej likwidacji getta 
wileńskiego we wrześniu 1943 r. egzekucje przeprowa
dzano już z dużo mniejszą intensywnością. Ostatnich 
masowych egzekucji dokonano 3 i 4 lipca 1944 r. Za
mordowano wówczas około 4 tys. osób z więzienia na 
Łukiszkach i aresztu przy ulicy Ofiarnej. Zajęcie Wi- 
leńszczyzny przez Armię Czerwoną przerwało kaźń, 
ale ukaranie jej sprawców okazało się sprawą trudną.

Już jesienią 1943 r. zaczęto zacierać ślady zbrod
ni. Pierwszym krokiem ku temu było wysiedlenie 
mieszkańców okolicznych wsi, ponieważ planowano 
palenie zwłok aby opróżnić doły. Wykopywano nowy 
dół głęboki na 8 metrów, wyposażono go w drabinkę. 
Przygotowano do palenia przez wykopanie rowków, 
które tworzyły siatkę, następnie układano drewniane 
belki na które kładziono chrust i zwłoki. Ciała pole
wano smołą, umieszczano również bomby zapalające. 
Z kilkudziesięciu sowieckich jeńców oraz ocalałych 
Żydów utworzono specjalny oddział mający zająć się 
zacieraniem śladów zbrodni. Zadaniem tego oddziału 
było wydobywanie z dołów ciał, układanie w wielo-

Krzyż ustawiony na miejscu zbrodni w Ponarach

warstwowe stosy i palenie. Między grudniem 1943 r. 
a 15 kwietnia 1944 r. wydobyto i spalono w ten sposób 
blisko 70 tys. ciał. Pozostałe z nich niedopalone kości 
rozcierano między żeliwnymi płytami, a następnie po
piół mieszano z piaskiem, który wsypywano do przy
gotowanych rowów. W połowie kwietnia 1944 r. prace 
te przerwano, gdyż wszyscy członkowie oddziału ucie- 
kli. W późniejszym okresie byli świadkami w procesie 
przeciw zbrodniarzom, niemniej jednak zamaskowa
nie zbrodni odniosło częściowy sukces. Ze względu na 
brak szczątków nie można do dziś ustalić liczby ofiar. 
Opieramy się tylko na przypuszczeniach i częściowo 
zachowanej dokumentacji.

Miejsce kaźni w Ponarach po 1945 r. pozostawało 
zapomniane. Historia przywracania pamięci trwała 
wiele lat. Co prawda, zaraz po wojnie władze sowiec
kie ustanowiły tzw. „Komisję nadzwyczajną” do ba
dania zbrodni hitlerowskich popełnionych na terenie 
Litwy, ale oprócz wyników przeprowadzonych dość 
pobieżnie badań niewiele informacji przedostało się 
do opinii publicznej. Mieszkańcy Wilna sami dopomi
nali się o przywrócenie pamięci. W 1954 r. postawili 
tam symboliczny krzyż, lecz szybko został on zniszczo
ny przez bezpiekę. Dopiero kilka lat później władze 
komunistyczne ustawiły wreszcie w miejscu kaźni 
drewniane tabliczki informujące po rosyjsku i litew
sku o rozstrzelaniu w tym miejscu w latach 1941-1944 
obywateli sowieckich. W 1980 r. postawiono w Pona
rach symboliczne muzeum, które miało upamiętniać 
ofiary masowej zagłady, które jednak w 1981 r. do
szczętnie spłonęło. O przeszłości zaświadczał jedynie 
niewielki obelisk z napisem „Ofiarom faszystowskiego 
terroru 1941—1944”, ku czci zamordowanych Żydów. 
Dopiero cztery lata później teren zbrodni został upo
rządkowany przez komunistyczne władze, które po
wołały Ponarski Zespół Pomnikowy. Zamontowano 
wówczas dwie tablice z napisami w języku litewskim 
i rosyjskim. W 1990 r. pomiędzy istniejącymi tablica
mi odsłonięto nową z napisem w języku hebrajskim: 
„Wśród zabitych w ponarskim lesie - 70 tys. Żydów: 
mężczyzn, kobiet i dzieci”. Także w tym okresie Polacy 
z Wileńszczyzny w pobliżu toru kolejowego ustawili 
dębowy krzyż i tablicę ze słowami: Pamięci wielu ty
sięcy Polaków zamordowanych w Ponarach, w hołdzie 
Rodacy Ziemi Wileńskiej.

22 października 2000 r. w Ponarach odsłonięto 
i poświęcono nowy metalowy krzyż oraz tablicę z na
pisem: Żołnierze Armii Krajowej, Polskiego Państwa 
Podziemnego, polska inteligencja i młodzież, którzy od
dali życie za wolność ojczystej ziemi. Obok znalazły się
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tablice upamiętniające nazwiska zidentyfikowanych do 
tego okresu 329 ofiar spośród naszych rodaków.

Zbrodniarzy nie osądzono nigdy, choć sprawa Po- 
nar z znalazła się w procesie w Norymberdze. Po- 
narami zajmowała się też Główna Komisja Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, jednak poza zebra
niem szczątkowych informacji nie udało się jej osią
gnąć większego przełomu w śledztwie.

Na miejscu kaźni wciąż znajdują się tablice z błęd
nymi napisami. Ofiarami byli głównie obywatele pol

scy różnych narodowości; najwięcej zginęło osób naro
dowości żydowskiej. Miejsce pamięci w Ponarach jest 
powszechnie dostępne, natomiast aby tam trafić trzeba 
korzystać z pomocy Polaków mieszkających w Wilnie.

Ponary nadal są dla Polaków zbrodnią niezna
ną, dla Litwinów tematem wstydliwym, szczególnie 
w czasie odradzania się u naszych sąsiadów tendencji 
nacjonalistycznych i starania o wyrzucenie z historii 
Litwy tego co wspólne, tego co było kiedyś wielkością 
I Rzeczypospolitej.

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI

W sobotę, 6 czerwca 2015 roku w kościele Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy na tarnobrzeskim Serbino- 
wie, miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy ku 
czci pomordowanych w Ponarach. Rozpoczęła się od 
mszy świętej odprawionej przez kapłanów parafii pod 
przewodnictwem proboszcza, ks prałata Michała Józef- 
czyka. W swojej homilii nawiązał on do słów Ojca Świę
tego Jana Pawła II wypowiedzianych 6 czerwca 1979 
roku na terenie hitlerowskie
go obozu śmierci w Auschwitz 
wskazując na to, że brak Boga 
i miłości do człowieka prowadzi 
do zbrodni, czego symbolem są 
podwileńskie Ponary. Po mszy 
jej uczestnicy wyszli na ze
wnątrz kościoła, gdzie nastąpiło 
odsłonięcie tablicy przez preze
sa Stowarzyszenia Rodzina Po- 
narska dr Marię Wieloch oraz 
przewodniczącego Rady Miasta 
Tarnobrzega Kamila Kalinkę 
i wiceprezydenta Józefa Motykę 
a także jej poświęcenie przez go
spodarza serbinowskiej parafii. 
Tablica ufundowana przez Sto
warzyszenie Rodzina Ponarska 
znalazła się obok tablic upa
miętniających pomordowanych 
w Katyniu i ofiary katastrofy 
smoleńskiej. Tablice, takie jak 
ta odsłonięta w czerwcową sobo
tę, wspomniane Stowarzyszenie 
funduje i ofiarowuje tam, gdzie 

PAMIĘCI TYSIĘCY POLAKÓW 
KTÓRZY SŁUŻĄC OJCZYŹNIE 

PONIEŚLI ŚMIERĆ MĘCZEŃSKĄ 
W PONARACH K. WILNA 

e W LATACH 1941 - 1944 e

STOWARZYSZENIE
RODZINA PONARSKA

TARNOBRZEG 2015

wyrażona zostanie intencja upamiętnienia zbrodni, 
stąd mają one identyczny wygląd (Krzyże z wileńskiej 
Góry Trzech Krzyży), różniąc się tylko nazwą miasta 
i datą odsłonięcia.

Po krótkiej modlitwie uczestnicy uroczystości prze
szli do parafialnej sali teatralnej. Tu, po wystąpie
niu prezesa Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega A. 
Wójcika i prezesa Stowarzyszenia Rodzina Ponarska 

M.Wieloch, zebrani wysłuchali 
niezwykle interesującego wy
kładu znanego historyka tarno
brzeskiego Dariusza Bożka na 
temat zbrodni ponarskiej (jego 
tekst drukujemy powyżej). Po 
wykładzie głos zabrało kilku 
uczestników uroczystości. War
to dodać, że uczestniczyli w niej 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
Rodzina Ponarska, którzy tego 
dnia przybyli do Tarnobrzega 
m.in. z Olsztyna, Warszawy, 
Poznania, Bochni i Katowic. 
Udział wzięło też wielu Tar- 
nobrzeżan i tarnobrzeskich 
stowarzyszeń. Współorganiza
torami uroczystości były Towa
rzystwo Przyjaciół Tarnobrzega 
i tarnobrzeski Klub Gazety 
Polskiej. Z ramienia tego ostat
niego załatwienie wielu kwestii 
organizacyjnych było możliwe 
dzięki zaangażowaniu Tade
usza Wojteczki.
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JAK TO Z DZIKOWEM BYŁO?
cz. V

Latem 2011 roku wybrukowany został zamko
wy dziedziniec. Pokryła go w całości kostka z grani
tu strzegomskiego w formie cegiełek. Kiedy kilka lat 
wcześniej przygotowywałem założenia projektowe po
myślałem, że nawet najpiękniejsza kostka to straszny 
banał i „nuda”, dlatego też chciałem, by dziedziniec 
ozdobił jakiś niebanalny element. Długo nie mogłem 
wymyślić czegoś sensownego. Pewnego rodzaju przypa
dek sprawił, że któregoś lata, jadąc z rodziną na urlop 
na Dolny Śląsk, wstąpiłem do Częstochowy. Idąc na 
Jasną Górę ujrzałem po raz pierwszy piękny pomnik 
kardynała Wyszyńskiego. Nadnaturalnej wielkości 
figura odlana z brązu wyobraża idącego w kierunku 
słynnego sanktuarium, a zarazem już przyklękające
go Prymasa Tysiąclecia. Stoi ona na wybrukowanej 
jasną kostką połaci, na której ciemnobrązowym gra
nitem „wtopiony” jest herb i przesłanie kardynała. 
Wspominam o tym dlatego, że właśnie tam wpadłem 
na pomysł, by na dzikowskim dziedzińcu zamkowym 
odtworzyć - niejako na wzór prymasowskiego herbu

Herb Lelwa na dziedzińcu przed wejściem do Zamku

— pieczęć opracowaną przez Francesco Marię Lancie- 
go za czasów Jana Feliksa Tarnowskiego z herbem 
Leliwa, hrabiowską koroną i rodowym zawołaniem 
(Tendite in astra viri). Uznałem, że będzie to ciekawy 
fragment dziedzińca i nie myliłem się, gdyż niewątpli
wie ożywia szarą połać, zwraca uwagę zwiedzających, 
a dzieci - biorąc pod uwagę jego kolistą formę - lubią 
wokół biegać lub jeździć rowerkami. Jako ciekawostkę 
mogę jeszcze dodać, że pierwotnie elementy wykonane 
ostatecznie z granitu Cashmir Gold (w kolorze złota
wym), miały być wykonane z polerowanego mosiądzu. 
Biorąc pod uwagę „zapotrzebowanie” złodziei na meta
le kolorowe, zamieniliśmy ostatecznie metal na granit.

Przygotowywany w tym etapie rewaloryzacji do 
odnowienia i odtworzenia ciąg historycznych wnętrz 
zamkowych parteru obejmował kolejno: Kaplicę 
z przedsionkiem i korytarzykiem, dwie komnatki two
rzące wnętrze Biblioteki, Poczekalnię z przedsionkiem, 
Gabinet Antyczny, Łazienkę i Sypialnię Hrabiego, Po
kój Biały, Pokój Żółty, Korytarz i Salę Sejmową. Nieco 
później przeprowadzono jeszcze remont Pokoju Czer
wonego, dawnej Sieni od Dziedzińca oraz Pokoju Na
rożnego. W ten sposób odrestaurowane zostały wszyst
kie wnętrza parteru w skrzydle zachodnim i korpusie 
głównym dzikowskiego zamku.

Istotnym elementem wyposażenia wnętrz zamko
wych były posadzki i podłogi. Tylko w trzech przypad
kach postanowiliśmy przyjąć inne rozwiązania, niż 
to było do tej pory, ale były one w pełni uzasadnione. 
Zniszczony, mocno złuszczony kamień przypominają
cy tzw. kopulak, jakim była pokryta posadzka w pod
cieniu wieży, zastąpiliśmy płytami z jasnego granitu 
strzegomskiego, natomiast jodełkowy parkiet w kory
tarzu parteru, również mocno zniszczony przez drew- 
nojady, jak i nadmierne użytkowanie, polerowanymi 
płytami z granitu indyjskiego. Takie rozwiązanie po
dyktowały względy praktyczno — użytkowe, o jakich 
już wspominałem. W korytarzu skrzydła zachodniego 
ułożyliśmy podłogę z sześciokątnych płytek klinkiero
wych. Fragment takiej oryginalnej posadzki zachował 
się w przedsionku Kaplicy, więc według niego doro
biliśmy nowe płytki (piszę: dorobiliśmy, gdyż nowe 
sześciokąty zostały wycięte z kwadratowych płytek)
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i ułożyliśmy w pozostałej części korytarza. Ten ory
ginalny fragment zachowany z czasów Tarnowskich 
ma barwę znacznie ciemniejszą, niż ułożony obecnie, 
dzięki czemu łatwo można odróżnić część dawniejszą 
od współczesnej. W samej Kaplicy, jak już pisałem, uło
żono podłogę z „deszczułek” na wzór tej starej, bardzo 
zniszczonej jak wszystkie inne.

Zupełnie odmienną podłogę ułożono w dwóch kom- 
natkach stanowiących dawną Bibliotekę. Pod pozosta
wionymi przez szkołę kilkoma warstwami wykładziny 
podłogowej znaleźliśmy pospolitą wylewkę betonową, 
mocno popękaną i mającą w kilku miejscach znacz
nych rozmiarów zagłębienia. Jest to dość typowe zja
wisko dla betonu wylewanego nad sklepieniami w XIX 
wieku. Ich ewentualne „uzupełnienie” i wyrównanie 
poziomu całej podłogi nie byłoby właściwe, bo mimo 
to pozostałaby nadal nieestetyczna. Wprowadzenia 
podłogi drewnianej o jakiejkolwiek formie i wzorze nie 
było możliwe z uwagi na fakt, iż zachowane szafy bi
blioteczne są montowane w... ścianach, dlatego też nie 
można ich przestawiać ani tym bardziej stawiać wyżej. 
Nie pozwalają na to niskie sklepienia obu pomieszczeń 
Biblioteki. Zdecydowaliśmy się więc na ułożenie podło
gi z kwadratowych płytek klinkierowych, charakterem 
zbliżonych do okresu średniowiecza, w którym zbudo
wano tę część zamku.

W Gabinecie Antycznym, Poczekalni i Pokoju 
Żółtym przywróciliśmy drewniane podłogi taftowe, 
dokładnie powtarzając ich kształt z dawnych czasów. 
W Sypialni Hrabiego i Pokoju Białym wrócił parkiet 
ułożony w klasyczną „jodełkę”. W Łazience Hrabiego 
zamierzaliśmy zrekonstruować posadzkę z biało - nie
bieskich płytek ceramicznych, charakterystycznych

Gabinet Antyczny z podłogą taftową
i zrekonstruowanym piecem kaflowym z XIX w.

dla tego rodzaju pomieszczeń w XIX wieku. Kwa
dratowe (większe) płytki w kolorze białym o odcieniu 
kremowym w swoich narożach miały wmontowane 
malutkie płytki kwadratowe w tonacji błękitu (o róż
nym natężeniu tej barwy). Niestety, rzeczywistość 
początku XXI wieku okazała się niezbyt prosta dla 
odtworzenia takiej posadzki. Okazało się bowiem, nie 
po raz pierwszy zresztą, że sztywno określone „wi
dełki cenowe” dla poszczególnych materiałów i robót, 
nijak się mają do rynkowej rzeczywistości. Takie „wy
marzone” płytki ceramiczne o pożądanych przez nas 
rozmiarach i kolorystyce można było kupić za cenę 
kilka razy przewyższającą sumę określoną koszto
rysem. Musieliśmy więc szukać innego rozwiązania. 
Po wielu próbach zdecydowaliśmy o ułożeniu płytek 
kamiennych. Te większe - białe o kremowym odcieniu 
— zostały wykonane z gładko wypolerowanej odmia
ny wapienia (marmuru) pińczowskiego, natomiast te 
mniejsze z ciemnogranatowego granitu norweskiego. 
Efekt okazał się znakomity...

W największej Sab Sejmowej najlepszym rozwią
zaniem — jak wspominałem — byłaby posadzka mar
murowa. W tej sprawie poprosiłem dyrektora Zamku 
Królewskiego na Wawelu o fotografie różnych rodza
jów tego typu posadzek znajdujących się w komnatach 
z czasów wazowskich. Otrzymałem je, choć z zastrze
żeniem, by nie powtarzać w Dzikowie dokładnie tych 
samych wzorów. Niestety, opozycja wobec mojej wizji, 
o której pisałem w pierwszym odcinku, sprawiła, że 
można było rozmawiać wyłącznie o podłodze drew
nianej w tej reprezentacyjnej Sab. Przed remontem 
zamku był tu zwykły parkiet ułożony w tradycyjną 
„jodełkę”. Wymyśliłem więc, by zrobić tu podłogę typu 
taftowego, odwzorowując ją na niezwykle pięknej pod
łodze jaka przed pożarem zamku zdobiła salon Zofii 
z Zamoyskich Tarnowskiej (po pożarze ani salon ani 
jego podłoga nie zostały zrekonstruowane). Tafla, wy
konana z trzech gatunków drewna, tworzy rodzaj labi
ryntu (meandru), który w całości przypomina dywan 
rozłożony na całej podłodze. Wzór, o jakim piszę, jest 
bardzo oryginalny, a podłoga ta odtworzona w Sab Sej
mowej dodała jej niewątphwie blasku i splendoru.

Przy okazji opisywania Sab Sejmowej chcę jesz
cze nawiązać do dwóch elementów. Na zachowanych 
fotografiach z 1917 roku widoczne są okazałe szafy bi
blioteczne, jakie były ustawione wzdłuż jej ścian. Po 
pożarze zamku szaf tych nie odtworzono, my również 
nie widziehśmy do tego powodu. Aby jednak zbhżyć się 
do oryginalnego „klimatu” tego wnętrza, zaprojektowa- 
bśmy boazerię drewnianą, której proporcje, podziały
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i motywy zdobnicze nawiązują do szaf zaprojektowa
nych niegdyś przez Franciszka Mączyńskiego. Nowa 
boazeria nawiązuje też do projektów podobnych boaze
rii, jakie powstały z myślą o wnętrzach dzikowskiego 
zamku w latach 80-tych XIX wieku, które zachowały 
się po dziś dzień w dawnym Archiwum Tarnowskich, 
od II wojny światowej przechowywanym na Wawelu.

Na etapie projektowania prac rewaloryzacyjnych 
chcieliśmy ocalić i wyeksponować wszystkie zachowa
ne elementy wystroju zamku, w tym tarcze herbowe 
umieszczone na zewnątrz na ryzalicie od strony pół
nocnej. Sądząc, że są one wykute w kamieniu (tak wła
śnie wyglądały), zamierzaliśmy je poddać konserwacji 
i przenieść do Sak Sejmowej, natomiast w ich miejsce 
wykonać repliki w masie ceramicznej. Okazało się 
jednak, że zachowane tarcze są odlane w zaprawie 
betonowej. Zrobiliśmy więc odwrotnie do pierwotnych

Dwa z dziewięciu kartuszy herbowych w Sali Sejmowej 
■ tu herby Nałęcz i Jelita

zamierzeń z tym, że nowe herby do Sali zaprojektowa
liśmy wzorując się na herbarzu Kacpra Niesieckiego. 
Mają więc one charakter barokowy, stylowo lepiej przy
stosowany do stylistyki architektury i wnętrz zam
kowych. Zarówno herby z lat 20-tych XX wieku, jak 
i te wykonane obecnie, to swoiste „logo” Tarnowskich 
i ośmiu spokrewnionych rodów, z których pochodziły 
panie na Dzikowie, mieszkające w zamku od końca 
XVII do niemal połowy XX wieku.

Kolejne dwa wnętrza historyczne to Pokój Czerwo
ny i dawna Sień od Dziedzińca. W obu tych pomiesz
czeniach zamierzaliśmy przywrócić drewnianą podło
gę taftową, ale z uwagi na zakładane funkcje nie tylko 
muzealne, jakie miały pełnić owe sale, zapadła decy
zja, by wykorzystując wzornictwo przyjęte dla wspo
mnianych podłóg taftowych, zamiast drewna wprowa
dzić tu dwubarwne płyty granitowe. Tak się też stało, 
choć barwy kamienia w obu salach są zróżnicowane.

Pokój Czerwony to jedna z dwóch zachowanych 
w Dzikowie sal, których wielkość i proporcje nie zmie
niły się od momentu budowy korpusu głównego zam
ku, tj. I połowy XVII wieku. Skuwając tynki w po
szczególnych wnętrzach zamkowych zauważyliśmy, 
że w tych dwóch salach (oraz... Kaplicy) zachowały się 
gniazda po belkach stropów drewnianych, jakie nie
gdyś nakrywały owe wnętrza. Z tych właśnie powodów 
w Pokoju Czerwonym i sali znajdującej się nad nim na 
I piętrze postanowiliśmy zrekonstruować drewniany 
strop belkowany. Posunięcie to okazało się niezwykle 
korzystne, gdyż nie tylko daje wyobrażenie o tym, jak 
tego rodzaju stropy wyglądały, ale też sprawia, że dość 
nieoczekiwanie Pokój Czerwony stał się najbardziej 
efektownym, najbardziej „zamkowym” w charakterze 
wnętrzem. Takim też jest wspomniana druga tego 
typu sala, znajdująca się na piętrze. Strop zaprojekto
wany dla niej jest jednak trochę inny (odmienny układ 
belek), choć równie okazały.

Zachowany układ wnętrz, znane inwentarze zam
ku z XVIII, XIX i XX wieku, archiwalne fotografie 
rezydencji (zwłaszcza wykonane przez inż. Michała 
Affanasowicza w 1917 roku) a także oryginalne me
ble, obrazy i inne elementy wyposażenia sprawiły, że 
większość wnętrz parteru można było przywrócić do 
stanu historycznego, tj. z czasów Tarnowskich. Mimo 
tego optymistycznego wniosku, oryginalnych elemen
tów wyposażenia nie zachowało się na tyle dużo, by 
w każdym pomieszczeniu odczuwać jego „wypełnienie”. 
A przecież w czasach, jakie „znamy” z zachowanych 
archiwaliów, w poszczególnych pomieszczeniach były 
nie tylko różne meble i obrazy, ale także wiele bibelo-
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tów, trofeów myśliwskich i innych, przeważnie dziś już 
niespotykanych powszechnie, przedmiotów. Być może 
zbliżymy się do takiego stanu posiadania, czy raczej 
wyposażenia, ale wymaga to wielu lat pracy, groma
dzenia, nawet kolekcjonerskiego szczęścia i niemałych 
pieniędzy, ba - pewnie kilku generacji muzealników. 
Proces wyposażania i uzupełniania zamkowych 
wnętrz będzie trwał latami, mając niejako charakter 
permanentny.
Tymczasem, myśląc nie tylko o remoncie, ale i urzą
dzeniu zaniku, koniecznym było znalezienie wszelkich 
możliwych sposobów na taką realizację, by już teraz 
pozwoliła ona na przywrócenie rezydencji stylu i kli
matu. Ponieważ zamek w obecnej formie uzyskał styl 
nawiązujący do wczesnego baroku wazowskiego, do
szedłem do wniosku, że w rezydencjach urządzanych 
w okresie panowania Zygmunta III, Władysława IV 
i Jana Kazimierza, ściany wnętrz malowano mocny
mi, „czystymi” barwami, utrzymując w bieli jedynie 
glify okienne i drzwiowe, co z jednej strony dodawało 
światła, z drugiej eksponowało przestrzenność i „mo- 
carność” zamkowych murów. Biorąc to pod uwagę 
przyjęliśmy, że odnawiane wnętrza będą malowane 
mocnymi, żywymi kolorami. Oprócz wspomnianych 
założeń z epoki, takie rozwiązanie powodowało, że 
kolor ścian optycznie zawężał przestrzeń danej sali, 
zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach, a jednocześnie 
stawał się istotnym elementem jego wyposażenia. 
Naturalnie, tam gdzie zachowały się nazwy wnętrz 
nawiązujące do ich dawnego wystroju (np. Pokój Żół
ty, Pokój Czerwony) przywracaliśmy ścianom takież 
kolory. W przypadku Kaplicy ściany pomalowaliśmy 
w kolorze różu pompejańskiego. Relikty tej barwy, po
chodzące z początku XIX wieku, zostały odnalezione 
podczas badania tynków. Posunięcie to (jeśli chodzi 
o kolorystykę wnętrz) okazało się nadzwyczaj trafne, 
sądząc choćby po reakcjach kilkudziesięciu tysięcy 
zwiedzających, jacy odwiedzili zamek od momentu jego 
udostępnienia.

Kończąc problematykę kolorystyczną wspomnę 
jeszcze o barwie elewacji. Przed remontem zamku 
pokrywał je tynk o strukturze „baranka” o barwie 
ciemnożółtej. Wprowadzenie kamieniarki i nowych 
gładkich tynków charakterystycznych dla architek
tury wazowskiej „nakazywały” pomalowanie elewa
cji w naturalnym kolorze piasku o ciepłym odcieniu 
kremowym. Z kilku wykonanych prób grono osób 
pracujących przy rewaloryzacji zamku (m.in. woje
wódzki konserwator zabytków, projektant, generalny 
wykonawca, inspektorzy nadzoru i ja), niezależnie od 

siebie, wskazało tę samą próbkę (!). Taką więc barwą 
pokryliśmy wszystkie elewacje zamku, co okazało się 
bardzo korzystne. Kamieniarka, z czasem przybiera
jąca zielonkawy nalot i brązowa barwa stolarki dobrze 
współgrają z kolorem elewacji.

W przypadku Sali Sejmowej zaproponowałem 
ciemną, zgaszoną zieleń, która znakomicie współgra 
z zamontowaną tu boazerią, a jednocześnie - z uwagi 
na liczne imprezy odbywające się w tej Sab barwa ta 
daje wytchnienie dla oczu osób w niej przebywających. 
By dodać dostojeństwa i blasku poleciłem tu pozłocić 
fasetę. Ponieważ największa zamkowa komnata jest 
skomponowana jako pewnego rodzaju impresja nawią
zująca do tego co było tu przed pożarem, w ciągu bo
azerii, vis a vis kominka zaprojektowaliśmy dużą ga
blotę, która przypomina o stojącej tu niegdyś ozdobnej 
szafie, w której przechowywano pamiątki po hetmanie 
Tarnowskim i cesarzu Napoleonie. Pamiątki te uległy 
zniszczeniu podczas wojny, teraz w tym miejscu ekspo
nujemy repliki insygniów takich, jak buława hetmań
ska, berło i łańcuch rektora UJ oraz laska marszał
ka Sejmu Krajowego Galicji. Owe repliki zamówiłem 
u metaloplastyka w Nowej Dębie, a sfinansowali je To
warzystwo Przyjaciół Tarnobrzega, firma Piklington 
i indywidualni sponsorzy.

Ważnym elementem wyposażenia wnętrz zamko
wych są oprawy oświetlenia. Do piwnic wymyśliłem 
proste formy wykonane potem przez kowala. Są to koli
ste żyrandole oraz kinkiety w kształcie przypominają
cym zatknięte na przyściennych wspornikach pochod
nie. Natomiast do pozostałych wnętrz parteru i piętra 
zaproponowałem by były to różnej wielkości i liczby 
świec (w zależności od wielkości wnętrza) mosiężne 
żyrandole i kinkiety w stylu niderlandzkiego manie- 
ryzmu. Jest to bardzo prosta, uniwersalna i eleganc
ka forma, przydająca każdemu pomieszczeniu blasku, 
dosłownie i w przenośni. Największe dwa żyrandole 
z 36-ma świecami zostały zawieszone w Sali Sejmowej. 
Kiedyś była ona oświetlana dużymi lampami naftowy
mi jakie stały na wielkich ciężkich stołach oraz... mo
numentalnym kominkiem. Później, gdy zamek uzyskał 
instalację elektryczną, sufit Sali oświetlano żarówka
mi niewidocznie umieszczonymi na wydatnej fasecie. 
Tak pozostało to do remontu zamku, ale nie dawało 
wystarczającego natężenia światła. Zostawiając ory
ginalne podświetlenie fasety wprowadziliśmy więc na 
ściany kinkiety i wspomniane dwa żyrandole. Oprócz 
tego, że dają odpowiednią ilość światła, swoimi wymia
rami znakomicie wypełniają ogromną przestrzeń tej 
wyjątkowej komnaty. C(jn
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ADAM WÓJCIK - ŁUŻYCKI

SKALDOWIE
PÓŁWIECZE WIELKIEJ MUZYKI

Pierwszy dzień tegorocznego Krajowego Festiwalu 
Polskiej Piosenki w Opolu był wielkim benefisem ze
społu SKALDOWIE, który w roku bieżącym świętuje 
pół wieku swojej działalności.

Te niezwykła grupa powstała jesienią 1965 roku 
w Krakowie, a jej założycielami byk ówcześni studenci 
miejscowego konserwatorium — Andrzej i Jacek Zieliń
scy. Ci wówczas młodzi, zdolni ludzie zafascynowani 
byb studiowaną muzyką poważną (zwłaszcza okresu 
renesansu i baroku), rock and roiłem i... folklorem 
podhalańskim. Tę ostatnią fascynację wynieśh z ro
dzinnego domu, jako że matka muzykalnych braci była 
rodowitą góralką. Wydawać by się mogło, że ten nie
zwykły muzyczny melanż nie może dać niczego cieka
wego, a jednak okazało się, że o wszystkim w ostatecz
ności decyduje talent i pracowitość, a tego, zwłaszcza 
starszemu z braci, Andrzejowi, odmówić nie można.

Kiedy SKALDOWIE zaczęh występować, akcep- 
towah ich właściwie tylko wybredni... krytycy, bo ów
czesnej młodzieży hołdującej prostemu, by nie powie
dzieć prymitywnemu big beatowi, grupa Ziehńskich 
podobała się bardzo średnio. Przełom nastąpił w roku 
1967, kiedy SKALDOWIE nagrali piosenkę i album 

noszący tytuł „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś poko
chał”. Od tej pory A. Zieliński coraz częściej kompono
wał i nagrywał z kolegami piosenki, które lądowały 
na listach przebojów (m.in. Uciekaj uciekaj, Na wir- 
sycku, Sady w obłokach, Prześliczna wiolonczelistka, 
Z kopyta kulig rwie, Medytacje wiejskiego listonosza, 
Nie całuj mnie pierwsza, Cała jesteś w skowronkach)■■■ 
I chociaż wiele z nich nucili wszyscy, nie można po
wiedzieć, że były one „lekkie, łatwe i przyjemne”, gdyż 
miały w sobie coś z klasyki, odznaczały się niebanal
ną linią melodyczną, bogatą aranżacją, a na dodatek 
posiadały teksty pisane przez najlepszych poetów np. 
Leszka Aleksandra Moczulskiego, Wojciecha Młynar
skiego czy Agnieszkę Osiecką. W nagraniach SKAL
DÓW niby wszystko było takie jak u innych, popular
nych wówczas wykonawców, a jednak także i coś co 
sprawiało, że dość powszechny był wtedy pogląd, że ich 
piosenki mogą wykonywać tylko... oni sami!

Drugi przełom w historii SKALDÓW to rok 1969, 
kiedy muzycy wrócili ze swego pierwszego tournee po 
USA, przywożąc z sobą organy Hammonda i czyniąc 
z nich instrument wiodący. To wtedy zaczęli wystę
pować jako kwintet (na dobrą sprawę już od tamtej

Grupa Skaldowie w składzie od lewej:
Jacek Zieliński, Konrad Katyński, Jan Budziaszek, Andrzej Zieliński i Jerzy Tarsiński
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pory nie zmienili składu!) i zaskoczyli już pierwszym 
fantastycznym nagraniem (Od wschodu do zacho
du słońca), wreszcie też przepoczwarzyli się z grupy 
bigbitowej w zespół rockowy odważnie zmierzający 
w stronę modnego na początku lat 7O-tch symphony- 
-rocka i rocka progresywnego. Niecałe trzy lata póź
niej pokazali pełnię swoich artystycznych możliwości 
nagrywając fantastyczną suitę Krywaniu, Krywaniu, 
opartą na motywach tęsknej pieśni góralskiej. Ten le- 
itmotiv Andrzej Zieliński i jego koledzy wykorzystań 
jako pretekst do muzycznej improwizacji, w której swo
je umiejętności prezentują wszyscy członkowie zespołu, 
wplatając w ten swoisty jam sesion cytaty z wielkich 
mistrzów muzyki poważnej. Jakby niezwykłości było 
mało, trzeba dodać, że SKALDOWIE nagrań cały ten 
album w Filharmomi Krakowskiej w ciągu zaledwie 
jednej nocy, a brzmi tak on jakby pracowano nad nim 
co najmniej pół roku! Dodajmy, że Krywań jest milową 
pozycją w historii polskiego rocka obok albumu „NIE
MEN ENIGMATIC” Czesława Niemena, z jego (i Cy
priana Kamila Norwida) nieśmiertelnym rapsodem 
pamięci generała Bema...

„Krywań” był wielokrotnie odgrywany na koncer
tach w całej Europie, ciesząc się wszędzie zasłużonym 
powodzeniem; oprócz edycji polskiej, grupa nagrała go 
także w obu krajach niemieckich.

Po czasach rocka progresywnego SKALDOWIE 
wrócili do piosenki poetyckiej. Już wcześniej tworzy
li oprawę telewizyjnych programów Listy śpiewające, 
teraz nagrań piękny album Wszystkim zakochanym, 
na którym nuty i „szopenowski” fortepian Andrzeja

Okładka płyty Skaldowie - Krywań, Krywań

Zielińskiego harmonijnie współgrają z wierszami W. 
Szymborskiej, T, Sbwiaka, E. Lipskiej czy A. Osieckiej. 
Potem do poprzednich „dołożyh” wiele piosenek, która 
stały się znanymi przebojami (płyty Szanujmy wspo
mnienia, Z biegiem lat).

W 1981 roku bracia Zielińscy, występujący 
w USA, zawiesiń działalność grupy na kilka lat. Na 
estradę wrócih pod wodzą Jacka Ziehńskiego w 1987 
roku (Andrzej mieszka teraz w Ameryce i okazjonal
nie pojawia się na koncertach zespołu). Powrót uczcdi 
kolejnymi płytami (m.in. Nie domykajmy drzwi, Moje 
Betlejem, Harmonia świata), ale co ważniejsze nigdy 
nie zeszh poniżej własnego, bardzo wysokiego poziomu 
muzycznego.

SKALDOWIE to fenomen nie tylko muzyczny, 
ale i... personalny. Na dobrą sprawę, obchodząc w tym 
roku złoty jubileusz, występują w tym składzie od 1967 
roku! Na świecie podobni są im chyba tylko The Rol- 
hng Stones, choć w stosunku do krakowian to nie ta 
klasa muzyczna! SKALDÓW pod pewnymi względa
mi równać można jedynie do Beatlesów, Procol Harum 
czy Deep Purple, choć z wyraźnym zastrzeżeniem, że 
nie dosłownie. Wielkie bogactwo ich muzyki można 
poznać dopiero teraz, gdy ich najwięksi fani założyh 
specjalna firmę płytową Kameleon Records, która po
wstała tylko po to, by odnaleźć, „oczyścić” i wydać na 
najwyższym możliwie poziomie wszystkie nagrania ze
społu. Na wznowionych w wersji CD albumach muzy
ka braci Ziehńskich skrzy się nie tylko bogactwem ich 
kompozycji, ale i aranżacji. Poznaniu wielkości tej gru
py służy zestawienie nagrań znanych z płyt z ich wer
sjami alternatywnymi - radiowymi i koncertowymi. 
O klasie SKALDÓW świadczą też wydawane teraz ra
rytasy, jak choćby niemieckie nagrania wydane przez 
Amigę czy jedna z płyt wydanych przez Austriaków 
w serń poświęconej największym osiągnięciom świa
towego rocka. Z tej ostatniej pozycji pochodzi nagranie 
nieznanej w naszym kraju wersji przeboju Gdzie mam 
ciebie szukać, jakiej nie powstydziłyby się największe 
gwiazdy światowego rocka.

W biografii SKALDÓW mamy pewien wątek tar
nobrzeski. Nie chodzi tu o koncerty zespołu, bo tych 
było kilka (sam organizowałem dwa z nich — w 1992 
i 1994 roku). Znany tarnobrzeski nauczyciel Kazimierz 
Wiszniowski napisał tekst Bóg bogaty w miłosierdzie, 
który Skaldowie zaopatrzyh w muzykę Jacka Ziehń
skiego i zaśpiewah w Krakowie podczas pielgrzymki 
papieża Jana Pawła II. Później pan Kazimierz napisał 
teksty do płyty SKALDOWIE dzieciom, do której mu
zykę również skomponował Jacek Ziehński.
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Na okładce str. 1 Waleria ze Stroynowskich Tarnowska
- współtwórczyni Kolekcji Dzikowskiej, (mai. Gaspare Landi, pocz, XIX w.) 

str. 4. Zamek w Dzikowie - Sala Pod Stropem z Galerią Malarstwa Europejskiego z XVI - XIX w.
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