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Powoli zbliża się wielki jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Sama ta 
rocznica rośnie za sprawą doniosłości tego, co wydarzyło się we listopadzie 1918 roku. Bo chociaż 
całe pokolenia Polaków marzyły o wolnej Polsce, choć wielu ludzi czyniło wielorakie starania na jej 
rzecz, ponosiło ofiary, ginęło na frontach I wojny światowej, to przecież Polska wracająca na mapy 
Europy i świata po 123 latach, to był niewiarygodny cud! I chociaż stulecie od tamtego czasu też nie 
było dla Polaków mlekiem i miodem płynące, możemy cieszyć się z niepodległej Ojczyzny, możemy 
mówić i myśłeć po polsku, być dumni z dokonań Polek i Polaków, radośnie odbierać nuty i słowa 
naszego hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”...

Ta okoliczność skłania nas, by w niejako jubileuszowym, bo już siedemdziesiątym piątym nume
rze DZIKOVII zaprezentować sporo interesujących tekstów. Zaczynamy je od relacji z odsłonięcia 
niezwykłego pomnika Józefa Piłsudskiego w Krakowie, niezwykłego, bo przypominającego naszego 
bohatera narodowego takim, jak wyglądał wtedy, gdy z krakowskich Oleandrów wyprowadzał 
Pierwszą Kompanię Kadrową 6 sierpnia 1914 roku. Nikt wtedy nie wiedział, jak długo potrwa 
rozpoczęta ledwie kilka dni wcześniej wojna, jak potoczą się losy tej garstki polskich żołnierzy... 
Pewnego rodzaju dodatkiem do tej tematyki jest historia ulubionej klaczy marszałka Piłsudskiego, 
słynnej Kasztanki, a także losów tarnobrzeskiego pomnika marszałka, jaki stanął w naszym mieście 
w 60 rocznicę śmierci Naczelnika Państwa.

W tym numerze mamy też nowe wieści o Walerii Tarnowskiej sprzed... 212 lat. Współtwórczyni 
Kolekcji Dzikowskiej, po szczęśliwym urodzeniu syna Jana Bogdana, latem 1806 roku wróciła do 
Dzikowa z Horochowa na Wołyniu i opisuje swoje zwykłe dni. Wydawać by się mogło, że codzien
ność arystokratki to pasmo radości i nieustających przyjemności tego świata a tu.... Nie, nie tego 
zdradzać nie zamierzam, o tym musicie przeczytać sami.

Dla miłośników sztuki mamy tym razem nieprzeciętne sylwetki artystów i z okresu renesansu 
i dwudziestolecia międzywojennego; prezentujemy też kolejną opowieść o cudownym maryjnym wi
zerunku, jakich nie brak na polskiej ziemi. A wraz z nim o Prymasie Wyszyńskim.

Na marginesie listopadowych obchodów warto chyba wspomnieć wydarzenia zwane Republiką 
Tarnobrzeską. Mamy wrażenie, że za sprawą minionej a tak niedawnej przecież epoki, ich znaczenie 
zostało zmitologizowane w nienajlepszym świetle. Czy jednak rzeczywiście tak należy je widzieć? 
Można mieć co do tego poważne wątpliwości...

W tym numerze naszego pisma przypominamy też o znacznie skromniejszych niż stulecie Nie
podległej jubileuszach.

Życzymy zatem naszym PT. Czytelnikom - jak zwykle - frapującej lektury!
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ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

PANIE MARSZAŁKU, DZIĘKUJEMY

Taki napis „Panie Marszałku, dziękujemy” zna
lazł się na cokole pomnika Józefa Piłsudskiego, 
jaki został odsłonięty 8 września b.r. w Krakowie 

— Swoszowicach.
Będące od 1974 roku X dzielnicą dawnej stolicy 

Polski Swoszowice, to miejsce bliskie tarnobrzeża- 
nom z tej racji, że od XV do XIX wieku działały tu 
jedyne w ówczesnej Europie kopalnie siarki. Jesz
cze w 1954 roku, gdy projektowano Tarnobrzeskie 
Zagłębie Siarkowe, brano pod uwagę włączenie doń 
tego ośrodka. Siarki było tu jednak już zbyt mało, by 
mogło sprostać współczesnym wymogom wydobycia 
tego surowca na wielką skalę.

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Swoszowicach

Interesujące jest to, że Swoszowice, pięknie po
łożone na wzgórzach wraz z najwyższą w okolicy 
Górą Siarczaną, zachowały do dzisiaj klimat willo- 
wo-dworkowej miejscowości rodem z przełomu XIX 
i XX wieku, skąpanej we wszechobecnej tutaj zieleni 
drzew i ogrodów. Dla ludzi zajmujących się historią 
górnictwa siarkowego istotne jest to, że choć po 
dawnych kopalniach nie ma już co prawda śladu, ale 
spotyka się tam nazwy ulic nawiązujące do górniczej 
przeszłości (takie jak np. Szybisko, Siarczki, Topiar- 
nia). Po dawnym górnictwie siarkowym pozostał też 
okazały budynek C.k. Zarządu Zakładu Górniczo 
- Hutniczego, kapliczka postawiona w 1875 roku 
dla upamiętnienia górników jacy zginęli w kopal
ni, czy budynek obecnej Szkoły Podstawowej nr 43, 
ufundowanej ze składek braci górniczej wtedy, gdy 
kopalnia zakończyła działalność po blisko pięciu 
wiekach eksploatacji...

W Swoszowicach jest też piękny park zdrojowy, 
a w nim działające nieprzerwanie od II połowy 
XVIII wieku najstarsze polskie sanatorium, leczą
ce swoich kuracjuszy w oparciu o wody siarczkowe. 
Z jego funkcjonowaniem związanych jest sporo 
znanych nazwisk. Fundatorem uzdrowiska był 
prof. Feliks Radwański (ten sam, który uratował 
przed zburzeniem mury obronne, Bramę Floriańską 
i Barbakan oraz wieżę ratuszową w Krakowie). Roz
budował je później wybitny lekarz, profesor i rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a potem także wiel
ki prezydent Krakowa Józef Dietl. Ciekawostką 
jest także i to, że jednymi z pierwszych kuracjuszy 
swoszowickiego zdroju byli Hugo Kołłątaj oraz 
Julian Ursyn Niemcewicz. Ten ostatni pozostawił 
zresztą niezwykle interesujący opis swoszowickiej 
kopalni siarki....

Dla miłośników militariów Swoszowice zacho
wały dwa forty austriackie, współtworzące kiedyś 
twierdzę Kraków. Jeden z nich, o szczególnie im
ponujących rozmiarach, był pomyślany nie tylko 
jako punkt obrony, ale i miejsce schronienia dla 
pięciu tysięcy ludzi. Drugi, to niezwykle interesu
jąca budowla, wyróżniająca się zarówno kształtem,
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Odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego

jak i niezwykłością zastosowanych tu urządzeń, 
umożliwiających skuteczną obronę. W tym wła
śnie oryginalnym forcie działa dziś Muzeum 
Spraw Wojskowych. Zostało ono stworzone przez 

grupę ludzi zafascynowanych okresem I wojny 
światowej. Tworzą oni Fundację „Gloria Fortibus”, 
która postawiła sobie za główny cel gromadzenie 
wszelkiego rodzaju zabytków militarnych z tego 
czasu. Trzeba przyznać, że owi pasjonaci zebrali 
już imponujące zbiory. Obejmują one różne aspekty 
wojskowości i ponoć jest w nich wiele takich ekspo
natów, jakich nie posiada nawet Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie.

Swoszowickie Muzeum Spraw Wojskowych, na
wiązujące swoją nazwą do przedwojennego resortu 
obrony narodowej, postanowiło postawić przy forcie, 
w jakim funkcjonuje, odlany w brązie pomnik Józe
fa Piłsudskiego. Monument zamówiła ćwierć wieku 
temu Polonia amerykańska, ale z niewyjaśnionych 
przyczyn gotowy pomnik nigdy nie opuścił pracowni 
artysty rzeźbiarza Władysława Dudki, z podkra
kowskich Węgrzców. W tej sytuacji Fundacja „Glo
ria Fortibus” z dyrektorem wspomnianego Muzeum, 
Zbigniewem Feliksiewiczem, rozpoczęła starania 
o wykupienie pomnika i ustawienie go na terenie 
muzealnej siedziby. Dzięki finansowemu wsparciu 
znanej firmy deweloperskiej „Instal”, zamiar ten 
zakończył się powodzeniem.

Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega od kilku lat 
utrzymuje żywe kontakty ze swoszowickim środowi
skiem (trawestując znany slogan „łączy nas siarka”). 
W 2015 roku, z okazji 600-lecia lokacji Swoszowic, 
przygotowaliśmy dużą stałą wystawę o tamtejszych

Uroczystość odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego w Swoszowicach
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Tablica pamiątkowa z odsłonięcia pomnika 
Józefa Piłsudskiego w Swoszowicach

kopalniach i hutach siarki, w ubiegłym roku, wspól
nie z tarnobrzeskim oddziałem Stowarzyszenia In
żynierów i Techników Górnictwa, TPT ufundowało 
tablicę pamiątkową z okazji 135-lecia działalności 
wspomnianej Szkoły Podstawowej nr 43. Zapewne 
z tych i wielu innych względów, zostaliśmy zapro
szeni na uroczystość odsłonięcia pomnika. Towa
rzystwo Przyjaciół Tarnobrzega tym razem repre
zentowali Kazimierz Ferenc, b. dyrektor Kopalni

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski 
podczas uroczystości odsłonięcia pomnika

Siarki w Machowie oraz Adam Wójcik, prezes TPT. 
Ponieważ pojechaliśmy do Swoszowic jako przedsta
wiciele współczesnej stolicy polskiej siarki, podczas 
uroczystości wystąpiliśmy, w zawsze niezwykle ma
lowniczych, mundurach górniczych.

Pomnik Józefa Piłsudskiego, w przeciwieństwie 
do wielu innych, przedstawia pierwszego marszałka 
Polski z okresu, gdy pierwsza Kampania Kadrowa 
wyruszała z krakowskich Oleandrów 6 sierpnia 
1914 roku. Komendant Legionów jest tu ujęty jako 
stojący w lekkim kontrapoście żołnierz w mundurze, 
z czapką „maciejówką” na głowie, wspierający się na 
szabli. Pięknie wymodelowana i odlana w brązie 
postać naszego bohatera ma ok. 3,5 wysokości i stoi 
na niewielkim postumencie ceglanym, wysuwającym 
się niczym miniaturowy fort z nasypu ziemnego, po
rośniętego zieloną o tej porze roku trawą. Na wspo
mnianym postumencie umieszczono napis imitujący 
odręczne pismo „Panie Marszałku, dziękujemy”. 
Zarówno bardzo nietypowe ujęcie przedstawionej 
postaci (młody Piłsudski jako prosty żołnierz), jak 
i ów napis, bezpośrednio zwracający się do twórcy 
naszej niepodległości, w dodatku jakby pisany ręką 
przeciętnego obywatela sprawiają, że swoszowicki 
pomnik odbiera się inaczej, cieplej i serdeczniej, niż 
„poważne” z reguły monumenty.

Uroczystość odsłonięcia pomnika przyciągnęła 
wielu mieszkańców Krakowa i turystów, modne dziś 
grupy rekonstrukcyjne, jak i przedstawicieli władz. 
Wszystkich powitał, w tym także i nas — przedsta
wicieli górnictwa siarkowego — wielki społecznik 
i radny m. Krakowa ze strony Swoszowic, Dominik 
Galas. Następnie przemawiali kolejno dyrektor 
Muzeum Spraw Wojskowych Zbigniew Feliksiewicz, 
prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Konsul Ge
neralny Węgier Joladna Balesz oraz Konsul Gene
ralny Francji Federic de Touchet. Ciekawostkę sta
nowiło odtworzone autentyczne nagranie z głosem 
marszałka J. Piłsudskiego, w którym wypowiadał 
się na temat zagadek związanych z mechanicznym 
rejestrowaniem ludzkiego głosu. Ten piękny pomnik, 
zasłonięty początkowo wielką płachtą, odsłoniły 
w sposób tradycyjny swoszowickie dzieci, po czym 
nastąpiła bardziej festynowa część uroczystości. 
Wtedy, kiedy w Swoszowicach miały miejsce opisy
wane wydarzenia, w Tarnobrzegu, przy Spichlerzu, 
demontowano pomnik jaki zbudowałem w 1995 roku 
dla uczczenia 60 rocznicy śmierci Marszałka. Było 
mi z tego powodu bardzo smutno, ale - sic transit 
gloria mundi....
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MONIKA CHWAŁEK

DZIKÓW, LATO I JESIEŃ 1806 ROKU
W PAMIĘTNIKACH HRABINY WALERII TARNOWSKIEJ

Waleria Tarnowska powróciła do Dzikowa latem 
1806 roku. Od czasu narodzin syna, w sierpniu 
1805 roku, aż do tej pory, przebywała w pałacu 
swojego ojca w Horochowie na Ukrainie. Ich podróż 
do Dzikowa trwała 4 dni. 31 maja o 5 rano opuścili 
Horochów i przez Sokal, Poryck, Szczebrzeszyn, Za
klików, Trześń 4 czerwca dotarli, nie bez problemów 
(poniosły konie z powozu Jana Feliksa i ten ledwo 
uszedł z życiem) do Dzikowa. Hrabina wspomina 
także trudne przeprawy przez San — największa 
kareta utknęła w rzece i o mało nie została porwa
na przez nurt. Na szczęście wszyscy pasażerowie 
czekali bezpiecznie na brzegu. W Dzikowie zostali 
przywitani serdecznie przez rodziców Jana Felik
sa, hrabinę Rozalię i hrabiego Jana Jacka. Starsi 
państwo na progu udzielili młodym, a szczególnie 
ich synowi — 10-miesięcznemu Jasiowi — błogosła
wieństwa. Mały Jaś zawitał do nich po raz pierwszy 
w swym życiu, a wiele lat później będzie panem na 
Zamku Dzikowskim i wspaniałym gospodarzem 
tych ziem.

Rytm życia w Dzikowie
Dni w Dzikowie płyną monotonnie, trzeba pod

dać się ich rytmowi. Hrabina Waleria wstaje o 5 lub 
6 rano. Wychodzi do ogrodu. Tam często się modli. 
Pisze, że najbardziej lubi się modlić, gdy jest otoczo
na naturą. Potem dołączają do niej „Mama” (Teścio
wa Rozalia) i mąż Jan Feliks. Razem jedzą śnia
danie. Następnie schodzą na spacer za zamek, nad 
stawik, by karmić łabędzie przywiezione z Horocho- 
wa. Kolejne dwie godziny Waleria uczy się rysunku 
pod okiem włoskiego malarza Domenico Del Frate, 
następnie idzie się przebrać i wchodzi „na salony”, 
o 12 jedzą wspólny obiad. Potem ona pracuje nad 
kanwami, Mama haftuje, a panna do towarzystwa 
czyta im na głos. O 5 popołudniu wychodzą znów na 
spacer, wieczorem czytają Voltera, Rousseu, Racina 
itp. i około godziny 9 każdy udaje się do siebie. „Dziś 
jak jutro, wczoraj jak dziś, nic nigdy się nie zmienia”. 
Zdaje się, że ten rytm dnia, tak bardzo surowo prze
strzegany w zamku nuży z początku młodą hrabinę. 
W domu ojca miała dużo więcej swobody.

Relacje z teściami w Dzikowie
Teściowa Walerii, hrabina Rozalia, okazuje się 

z początku ostrą i despotyczną starszą panią. Umie 
się prawdziwie obrazić o nic. Jej humory, choć szyb
ko mijają, są dla Walerii bardzo przykre. Dziew
czyna niestety musi też być na każde zawołanie 
teściowej. W lipcu na szczęście młodzi zamieszkali 
w bardzo łubianym przez Walerię dworku w Trześni. 
„Nareszcie wolność! Jak dobrze mieć swój własny 
kąt”- zawoła hrabina w swoim dzienniku.

W dniu 4 września 1806 roku (imieniny Rozalii) 
hrabina Waleria pisała tak. „Ten dzień jest już i tak 
wystarczająco dla mnie smutny (zmarła córeczka 
hrabiny miała na imię Rozalia) a tu jeszcze do tego 
smutków ciąg dalszy. Scipionowie nie przyjadą na 
Mamy imieniny. Mama się obraziła. Znów humory. 
Jest w takim stanie, że nie można z nią rozmawiać 
rozsądnie. Papa się tym trapi. I my też. Dom wy
wrócony do góry nogami. Specjalnie wstrzymaliśmy 
pocztę, żeby nie zabierała listów niemożliwych do 
wysłania! Daliśmy Mamie czas do namysłu. Musi 
przecież zmienić zdanie. Musi wybaczyć”.

15 września. „Dziś po obiedzie Mama znów 
mnie obrażała bez powodu. Milczałam, ale popsu
ło mi to humor. Było mi tak przykro, że odeszłam 
do siebie wcześniej niż zwykle. A Mama do mnie 
zeszła i widząc, że mi niezręcznie, natychmiast 
mnie przepytała, co mi jest. Odpowiedziałam jej 
szczerze, że swoim zachowaniem sprawiła mi przy
krość. Biedna Mama nie spodziewała się tego, za
pomniała już całkowicie tamte nieprzyjemne chwile 
i zezłościła się na mnie jeszcze raz dowodząc, że 
jestem niesprawiedliwa, jeśli wierzę, że ona może 
być na mnie zła. Było mi smutno, że ją zasmuciłam 
i chciałam ją za wszelką cenę ułagodzić. Więc prze
rwałam jej te nasze wyjaśnienia i jak gdyby nigdy 
nic zmieniłam temat, wypowiadając to wielce in
teresujące zdanie: „Proszę spojrzeć Madame jaką 
mamy piękną pełnię księżyca, jutro będzie ładna 
pogoda”. Jestem wdzięczna, że Wincent i Maria po
wstrzymali wybuch śmiechu. Mnie do śmiechu nie 
było, ałe w każdym innym momencie śmiałabym
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Pałac Stroynowskich w Horochowie

się z tego setnie. Boże spraw, żeby Mama złościła 
się nieco rzadziej”.

Starszy pan Tarnowski wydaje się być człowie
kiem opanowanym i łagodnym. Jesienią skończy 78 
lat. Rzadko opuszcza już Dzików. Ostatni raz odbył 
podróż, gdy młodzi byli w Trześni i świętowano tam 
pierwsze urodziny małego Kazia. Teraz również 
po pięciu latach wybrał się tam ponownie. Tym 
razem na urodziny małego Jasia. Niestety podróż 
tą zniósł już dużo gorzej. Wrócił do Dzikowa nad
wątlony. Mama uspokajała młodych, że to nie przez 
ten wyjazd. To wiadomość o podniesieniu podatków

— które podwyższono do kwot trudnych do spłacania, 
a wręcz niemożliwych - tak załamała staruszka. 
Teść bardzo lubi Walerię i lubi z nią rozmawiać. 
Wyznał jej, że marzy, aby pojechać jeszcze do Ho- 
rochowa, do rodziców Walerii, by móc im osobiście 
podziękować, za taką córkę. „Oczywiście oboje wiemy, 
że takiej podróży już nie odbędzie, ale wzruszył mnie 
tym wyznaniem bardzo i rozczulił”.

Mały Jaś po raz pierwszy w Dzikowie.
6 czerwca - Hrabina Waleria zaniosła małego 

Jasia do Kościoła Dominikanów, by jego babcia Ro
zalia mogła go ofiarować „Bogu i Dziewicy”. „Tak 
zrobił mój ojciec - mówi starsza pani Tarnowska

— z moim pierworodnym”. Młoda hrabina, która 
straciła już dwójkę dzieci, była bardzo wdzięczna 
teściowej za ten gest: „Ona zasługuje bardziej niż 
ja, na bycie wysłuchaną przez Boga” - pisała póź
niej Waleria o Teściowej. Byli też w krypcie przy 
grobach dzieci, co przywróciło hrabinie bolesne 
wspomnienia o śmierci Kazia i Rozalii. Wrócił 

strach o tego najmniejszego po
tomka. Jaś zbliża się powoli do 
wieku, w którym zmarli Kazio 
i Rozalka (15 i 17 miesięcy) więc 
młoda hrabina wręcz panicznie 
się lęka. Niezmiennie jednak 
oddaje dziecko Bogu, zawierza, 
prosi o opiekę, niemal codziennie 
bez ustanku na każdej karcie pa
miętnika błaga, by Bóg zachował 
Jasia. Zresztą cała rodzina się 
o to modli. W Dzikowie Jaś miał 
drugi chrzest, a jego rodzice każ
dego 20. dnia miesiąca, w rocz
nicę jego urodzin, spowiadają się 
i przystępują do komunii w jego 
intencji. To dziecko jest tak omo- 
dlone, że nic dziwnego, iż w doro

słości było uważane wręcz za święte.
24 czerwca 1806 - Imieniny Jana. Miłe spotkanie 

rodzinne na zielonej trawie przed zamkiem. Mały 
Jaś dostał od dziadka elegancką uprząż na konia, 
a od ojca złocone strzemiona. „Kiedy ja go zapytałam, 
co chce dostać ode mnie, wspiął się na kolana i zła
pał moją pierś, pokazując, że jest głodny”!

Pobyt z Jasiem w kaplicy zamkowej hrabina wspo
mina tak:. „Klęczałam trzymając go w ramionach 
i ofiarując go Bogu. Byliśmy tuż przy sarkofagu 
moich zmarłych dzieci. Złote litery na czarnym 
marmurze przykuły jego uwagę. Spodobały mu się 
i pokazywał mi je paluszkiem. Chciał się bawić. 
Serce mi pękało. Podniosłam się z przejęciem, ale 
i z ufnością. Boże, który mi dałeś tego syna, w Tobie 
moja nadzieja”.

„20 września. Jaś kończy 13 miesięcy. Nie było 
nigdzie mszy, więc wyszłam na mój malutki balkon 
zamkowy, z którego roztacza się widok na Sando
mierz i łączyłam się z mszą z katedry. Nie ma nic 
bardziej uroczego od mszy odbytej w naturze, w sa
motności. A do tego kiedy modlę się za Jasia to mo
dlę się całym sercem”.

Dobroczynność w Dzikowie
Hrabina Waleria, w późniejszych latach była zna

na z pomagania biednym, zwłaszcza dzieciom. Obo
je z mężem, przez wzgląd na ich zmarłe maleństwa, 
wzięli pod opiekę kilkanaścioro sierot. W począt
kowym okresie przebywania w Dzikowe również 
nie byli obojętni na losy potrzebujących. Hrabina 
wspomina na przykład, że stajenny Jana Feliksa, 
młody i przystojny chłopiec, kochał mocno jedną 
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z wiejskich dziewcząt - Zosię. Nie mogli się jednak 
pobrać, bo ani on ani ona nie mieli z czego żyć. Byli 
za biedni. Wieści o tym doszły do zamku. „Wezwa
liśmy ich jednego ranka - pisze hrabina — i każde 
z nas dało im po 150 ft. z naszych oszczędności. 
Będą mieli za co kupić krowę, świnię, owcę i zacząć 
prowadzić gospodarstwo. - Och jacyż byli szczęśliwi. 
Ojciec panienki płakał z radości, ja również. Jakże 
niewiele tym ludziom potrzeba do szczęścia I tego 

„niewiele” również im często brakuje, a jest zaledwie 
cząstką zbytków, w jakich żyją bogaci. Niech będzie 
przeklęty obrzydły luksus, który sprawia, że robimy 
tak mało dobra”.

Hrabina pisze również, że dowiedziała się o wiel
kiej krzywdzie i wzięła pod swoją opiekę 9-miesięcz
ną dziewczynkę z Kajmowa, nieślubne, porzucone 
dziecko. Bez pomocy hrabiny życie to najpewniej 
prędko by zgasło w biedzie i opuszczeniu. Waleria 
opisuje spotkanie z dziewczynką, jak się z nią ba
wiła i śmiała. Będzie małej wypłacać comiesięczną 
pensję i zatrudniła do niej „dobre piastunki”. Za
interesowała się też w tym czasie niepełnospraw
nym małym chłopcem z Trześni, również sierotą. 
Znalazła i opłaciła lekarza, który go zoperował 
i czuwał nad jego powrotem do zdrowia. „Chłopiec 
zaczął chodzić” - zachwycała się hrabia. Również 
on pozostawał już pod jej opieką. Kończąc wpis 
młoda hrabina przytacza znany wszystkim cytat: 

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych maluczkich, 
mnieście uczynili”.

Romanse w Dzikowie
Domenico Del Frate, malarz i nauczyciel hrabiny 

Walerii, który został zatrudniony przez państwa 
Tarnowskich (malował plafony w Horochowie oraz 
portrety rodziny w Dzikowie) zdecydował ostatecz
nie, że w październiku wraca do Włoch. Hrabina 
pisze, że jest jej bardzo przykro. To oznacza, że nie 
będzie miał jej kto uczyć rysunku. Widząc jej roz
czarowanie, del Frate zwierza się, że zakochał się 
w pannie do towarzystwa hrabiny Rozalii. Dziew
czyna ma na imię Marcia i jej status pozwalałby 
na takie małżeństwo. Wtedy del Frate skorzystał
by z propozycji pana Czackiego, by przyjąć posadę 
nauczyciela rysunku w Krzemieńcu. Ale panna 
zadziera nosa i kręci głową na taki mariaż. „Sama 
nie wie, co traci”— mówi Waleria, a del Frate wy
jeżdża ze złamanym sercem pozostawiając hrabinę 
bez nauczyciela rysunku. „Dziś żałuję del Frate, 
ale przepuszczam, że Marcie będę bardziej współ
czuła, ...w przyszłości”.

Podział majątku w Dzikowie
Jesienią hrabina czeka niecierpliwie na wizytę 

swego ojca. Został on zaproszony do Dzikowa, aby 
pomóc z formalnościami związanymi z podziałem 
majątku. Starsi państwo Tarnowscy zaufali Wa
lerianowi Stroynowskiemu i jego doświadczeniu 
w tych sprawach. „Trześń i Wielowieś pójdą dla 
nas. Dzików dostaje Michał, ale dał słowo, że nam 
go sceduje, a my daliśmy nasze, że oddamy mu 
za to Dębę. On ją bardziej kocha. Ja natomiast 
kocham Dzików, kocham to domostwo, kościół, 
i nie będąc ogrodnikiem, kocham również ten 
park i ogród - ulubione miejsca Mamy. Być może 
Scipionowie, którzy zawsze chcieli, żeby Dzików 
sprzedać, licząc po cichu na zawrotną sumę, będą 
mieli nam to za złe, że wszystko dokonało się bez 
nich. Byłoby mi przykro zwłaszcza dlatego, że to 
mój ojciec został zaangażowany w całą sprawę. 
Nie mamy jednak sobie nic do zarzucenia. Jaś 
[Jan Feliks, mąż hrabiny, jeden ze spadkobier
ców] podchodził do wszystkiego z nadzwyczajną 
obojętnością. Jego ojciec go podziwiał, a ja byłam 
z niego dumna”.

Sprawa Polska w Dzikowie
Od początku listopada 1806 poruszenie - mówią, 

że Napoleon Bonaparte zbliża się do ziem polskich. 
Całe domostwo tylko tym żyje. Tkwią w niepewno
ści, co dalej. Czekają niecierpliwe na wieści. Jest 
ekscytacja, nadzieja i strach.

„Wydarzenia polityczne, jakie mają miejsce obecnie, 
następują po sobie z nadzwyczajną szybkością i zaj
mują nas tak bardzo, że wręcz odbierają zdolność 
myślenia o czymkolwiek innym i zajmowania się 
czymkolwiek innym. Jakie zamieszanie! I niepew
ność! Znajdujemy się między życiem i śmiercią na
szej ojczyzny. Gdyby przyszła jednak śmierć, będzie 
ona już na wieki, tak sądzę. Oto więc nasze ostatnie 
dni nadziei. Boże natchnij serce Napoleona, niech 
zakończy nasze cierpienia, niech nam zwróci nasze 
życie, naszą przyszłość, naszą ojczyznę. Niech to 
jego żelazne ramię, wspierające się bez wątpienia 
na Twoim wszechmocnym ramieniu przywróci nam 
Polskę! A Polska będzie sławić Twe Święte Imię 
i błogosławić na zawsze”.

15 listopada - „Mówi się, że Francuzi są już ponoć 
w Warszawie! Dnie i noce spędzamy w niecierpliwo
ści, w nadziei, w oczekiwaniu i lęku. Może będzie 
Polska! Jaś jedzie do Lublina, to tam jest teraz 
centrum wszelkich informacji. Któryż Polak nie jest 
w tym czasie posłańcem nowych wieści?”.
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tDZEOYIA I
19 listopada - „Stale jedna i ta sama myśl zajmuje 

nasze głowy i serca. Marzymy o Polsce (...). Oczeki
wane z wielką niecierpliwością Gazety nie przynio
sły żadnych wieści. Jaś powinien być już w Lublinie. 
Z pewnością wie już więcej od nas. Boże mój dodaj 
mu siły, by mógł znieść taką wielką radość, lub nie
porównywalnie jeszcze większą boleść”.

26 listopada. „Wczoraj wieczorem przyszedł eks
pres od Jasia. Mnóstwo poruszających wieści. Głów
ne to powołanie Dąbrowskiego i Wybickiego”. Wale- 
ria przepisuje z oryginału odezwy słowa Napoleona 
do Polaków: Zobaczę, czy zasługujecie na to, żeby 
być Narodem. Udaję się do Poznania i tam powezmę 
pierwsze plany Was dotyczące”.

„Och, Polacy! A zatem musimy zasłużyć! Biegnijmy 
do niego jak dzieci do ojca. Wszystko mu zanieśmy

i dowiedźmy, że nawet krew własną jesteśmy w sta
nie poświęcić, byleby zwrócił nam Polskę!” - pisze 
gorączkowo hrabina w swoim dzienniku. A wpis jest 
tak pełen emocji, że nawet jej charakter pisma aż od 
nich kipi. Dalsze wpisy w pamiętniku są wciąż w ta
kim podniosłym, nieco histerycznym tonie i traktują 
tylko o Napoleonie i Polsce. Wszystko inne schodzi 
na drugi plan.

Aż do 9 grudnia. To dzień urodzin Walerii. Jan 
Feliks specjalnie na ten czas powrócił z Lublina. 
„Jaś nie zawiódł mojego serca. Przyjechał z samego 
rana i pierwszy złożył mi życzenia. Przywiózł też 
najpiękniejszy prezent, jaki mogłam dostać. Motywy 
oparte na nadziei oswobodzenia Polski”.

(cdn)

ALEKSANDRA JANAS

ALBRECHT DURER

Najwybitniejszy niemiecki malarz i grafik, rysow
nik i teoretyk sztuki, Albrecht Durer urodził się 21 
maja 1471 roku w Norymberdze. Jego ojciec, rów
nież Albrecht, pochodzący z węgierskiej wsi Eytas, 
przybył do Norymbergi w 1455 roku i zajął się złot- 
nictwem. Dwanaście lat później ożenił się z córką 
swego mistrza, Barbarą Holper i miał z nią 18 dzie
ci. Albrecht był trzecim z kolei, ale nie jedynym 
obdarzonym talentem; jego brat Hans pracował na 
dworze Zygmunta Starego w Krakowie. Ojciec uczył 
się swego fachu także u mistrzów niderlandzkich, 
co miało wpływ na rozwój artystyczny młodego 
Albrechta i zaznajomienie z techniką rytu, jakże 
doskonałą w jego pracach. W latach 1485—1490 
terminował u norymberskiego malarza, Michaela 
Wolgemuta. Następny okres w życiu Durera to wę
drówka przez Górną Nadrenię, Westfalię, Niderlan
dy, być może tereny Palatynatu, by zatrzymać się 
na dłużej w Colmarze (Alzacja), potem w Bazylei 
i Strasburgu.

W 1494 r. powrócił do Norymbergi, gdzie, przy
muszony przez ojca, poślubił zamożną, lecz niezbyt 
urodziwą, Agnes Frey, córkę bogatego mieszcza
nina. Nie był to szczęśliwy związek, stąd ucieczka 
Albrechta w pracę twórczą i być może przyczyna 
częstych napadów melancholii. W ciągu kolejnych 

5 lat namalował serię małych pejzaży (akwarela), 
inspirowanych krajobrazami Norymbergi, kilka 
portretów i autoportretów, detale ołtarzy w Dreź
nie i odbył długą podróż do Wenecji. Potem zajął 
się miedziorytnictwem; pierwszy datowany sztych 
pochodzi z z 1497 roku, (na pewno były i wcześniej
sze), a rok później powstają słynne Apocalypsis cum 
figuris — cykl 15 drzeworytów oraz miedzioryt Adam 
i Ewa. To właśnie drzeworyty sprawiły, że Durer 
stał się najpopularniejszym, najbardziej łubianym 
i prawdopodobnie najbogatszym artystą północnej 
Europy. Wiele czasu poświęcał grawiurom1 i drze
worytom - rycinom do książek.

Jesienią 1505 Durer udał się w drugą podróż do 
Wenecji, gdzie działali już wówczas najwięksi mi
strzowie szkoły weneckiej: Tycjan, Giorgione, Pal
ma ił Vecchio, a przede wszystkim Giovanni Bellini, 
który miał największy wpływ na Durera. O ile już 
wcześniej jego pierwsze studia, własna praca i talent 
nauczyły go cenić wartość poprawności i wierności 
rysunku rzeczywistości, tutaj olśniła go niesamowi
ta głębia i potencjał kolorystyki.

1 grawiura - rycina odbita z płyty metalowej, wykonana 
techniką druku wklęsłego.
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Albrecht Diirer - „Autoportret”

Wtedy właśnie, w Wenecji, niemieccy kupcy zamó
wili u artysty, dla tamtejszego kościoła św. Bar
tłomieja, duży obraz Matki Boskiej Różańcowej, 
nabyty później za pokaźną kwotę przez cesarza Ru
dolfa II, który przekazał go do Klasztoru Strachow- 
skiego (1506, Galeria Narodowa, Praga). Przed
stawia on ukoronowanie Madonny przez dwóch 
aniołów. Maryja podaje Cesarzowi wieniec z róż, 
Dzieciątko Jezus - Papieżowi, zaś św. Dominik 
i liczni aniołowie — zgromadzonym wokół ludziom. 
(Niestety, obraz ten został poważnie zniszczony po
przez liczne przemalowania).

W Wenecji Diirer zyskał ogromny rozgłos, a rada 
miejska była skłonna zapłacić 200 dukatów za jego 
roczny pobyt w mieście, jednak późną jesienią 
1506 roku opuścił on Włochy i udał się w podróż po
wrotną do domu. Z pierwszych dzieł Diirera po po
wrocie należy wymienić Portret młodzieńca (1507, 
obecnie w zbiorach Kunsthistorisches Museum 
w Wiedniu), dwa obrazy przedstawiające Adama 
i Ewę w Raju (jeden z nich namalowany w 1507 r. 
na zamówienie rajców norymberskich), wzorowane 
na wcześniejszym miedziorycie, przy czym artysta 

— za pomocą języka malarskiego - wypracował ka
non piękna człowieka.

W latach 1507 i 1508 Albrecht zajmował się tak
że obrazem zamówionym przez elektora saskiego 
księcia Fryderyka Mądrego, dla kolegiaty w Wit- 
tenberdze (obecnie w Kunsthistorisches Museum 
w Wiedniu), którego tematem była męka dziesięciu 
tysięcy chrześcijan za króla perskiego Sapora. Po 
jego ukończeniu Diirer rozpoczął pracę nad słyn
nym Wniebowzięciem NMP, które Jakub Heller za
mówił do ołtarza kościoła Dominikanów we Frank
furcie nad Menem. Obraz ten przyniósł zakonnikom, 
którzy pokazywali go za opłatą, niemałe dochody. 
Po tym, gdy cesarz Rudolf bezskutecznie zaofero
wał zań 100 000 guldenów, został on nabyty przez 
elektora saskiego Maksymiliana I za kwotę 1000 
talarów. Niestety, obraz przepadł bezpowrotnie 
w wyniku wielkiego pożaru zamku w Monachium 
w 1673 r. Kopia Paula Juvenela znajduje się w Sa- 
alhof we Frankfurcie nad Menem, nieopodal zacho
wanego ciągle skrzydła zamku (dziś Historisches 
Museum). Obraz przedstawia Maryję przeniesioną 
przez anioła z doczesnego życia w niebiańską glorię. 
Bóg Ojciec i Syn przyjmują ją z miłością i nakładają 
na jej skroń koronę. Apostołowie patrzą zdumieni 
na pusty grób. W tym obrazie Diirer sportretował 
siebie: w drugim planie obrazu opiera się o tablicę, 
z której można odczytać: Albertus D. Alemanus fa- 
ciebat post Virginis partum 1509.

Albrecht Diirer pracował głównie na zlecenie 
cesarza Maksymiliana I. W latach 1511-1513 na
malował reprezentacyjne portrety cesarskie dla No- 
rymbergi, (wyjątkowo niepodpisane). Za ich pomocą 
miasto chciało otwarcie podbudować swoje prawo 
przechowywania insygniów władzy. Karol Wielki 
został przedstawiony w szacie cesarskiej, z mie
czem w prawej ręce i jabłkiem królewskim w lewicy; 
Cesarz Zygmunt zaś - odwrotnie. Obydwa obrazy 
znajdują się obecnie w zbiorach Niemieckiego Mu
zeum Narodowego w Norymberdze (Germanisches 
Nationalmuseum, Nurnberg). Z roku 1511 pochodzi 
słynny obraz na drewnie: Adoracja Trójcy Świętej, 
namalowany pierwotnie dla Briiderhaus w Landau, 
później (około 1600 r.) oddany przez norymberską 
radę miejską do dyspozycji cesarza Rudolfa (obecnie 
w Kunsthistorisches Museum, Wiedeń). W dolnej 
części tego, po mistrzowsku namalowanego i za
komponowanego, obrazu Diirer sportretował siebie 
w postaci antycznej figury trzymającej tablicę z ła
cińską inskrypcją.
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Albrecht Diirer - „Pokłon Trzech Króli”

W tych latach Diirer opublikował, nie licząc 
mniejszych drzeworytów i miedziorytów, trzy więk
sze serie ksylografów2, świadczące o bogatej inwen
cji artysty i należące do najwybitniejszych dzieł 
norymberskiego mistrza: Mała Pasja, Duża Pasja 
oraz Żywot Marii. Eksperymentował też z suchą 
igłą (na miedzi). Tak powstały Św. Weronika (1510), 
Mąż Boleści i Św. Hieronim w pracowni (obydwie 
grafiki z 1512 r.).

Od tego czasu w twórczości Diirera przeważają 
drzeworyty i miedzioryty; rzadziej maluje obrazy. 
Z tych ostatnich znany jest mały obraz pochodzący 
z roku 1512, przedstawiający Maryję z nagim Dzie
ciątkiem trzymającym nadgryzioną gruszkę. W tym 
samym roku powstają w przeważającej mierze małe 
grawiury, a wśród nich - trzecia Pasja. Mniej więcej 
w tym czasie Diirer otrzymał list od swego mecena
sa, cesarza Maksymiliana, w sprawie obrony gra
fik przed imitacjami. Jako wyróżniające się dzieła 
z roku 1512 należy wymienić sztychy: Maryja na 
trawiastym brzegu, Chrystus Cierpiący (obydwie 
grafiki suchą igłą) oraz Święty Hieronim w pracow
ni. Z kolejnych lat pochodzą najsłynniejsze ryciny 
Diirera: Rycerz, śmierć i diabeł (1513), Św. Hieronim 
w pracowni, Melancholia I (obie z 1514), Św. Eusta
chy klęczący przed swym koniem, jak również zamó
wiony pierwotnie dla norymberskiego kościoła pod 
wezwaniem św. Katarzyny, a znajdujący się obecnie 

2 ksylograf - książka, w której zarówno obrazy, jak i tekst 
zostały odbite z jednego klocka drzeworytniczego.

w monachijskiej pinakotece Ołtarz Narodzenia 
Pańskiego. Od 1515 w twórczości Diirera pojawia 
się również akwaforta3.

Rysunki i grafiki tego artysty miały przez długie 
wieki ogromną siłę wyrazu. Jako ciekawostkę moż
na podać, że wizerunek nosorożca, wykonany przez 
Diirera nawet nie z natury, ale na podstawie otrzy
manego rysunku, wykorzystywano w niemieckich 
szkołach na lekcjach biologii aż do 1939 roku!

Artysta pozostawił spuściznę w postaci ok. 350 
drzeworytów, ponad 100 miedziorytów, a także 
ponad 1000 rysunków i akwarel. Trzeba podkre
ślić, że choć drzeworyty artysty sięgają do tradycyj
nych tematów i układów ikonograficznych, to jego 
miedzioryty obfitują w niezwykłe, rzadkie tematy 
i skomplikowane alegorie. Treść jego najsłynniej
szych miedziorytów stanowi nadal przedmiot badań 
i licznych interpretacji.

Diirer zrewolucjonizował technikę drzeworytni
czą, wprowadzając subtelniejsze linie oraz bogatą, 
szczegółową fakturę. Łącząc dokładną obserwację 
natury z wybujałą wyobraźnią, zdołał pokazać 
koniec grzesznego świata, z anielskimi trąbami, 
smokami u stóp Maryi i zawirowaniem gwiazd. 
Nastrój scen Diirerowskiej Apokalipsy wpisywał się 
w panującą na przełomie stuleci atmosferę grozy 
i oczekiwania powszechnego kataklizmu. W dodat
ku piętnujące rozpustę rzymskiego Babilonu wizje 
Diirera współbrzmiały z nastrojami społecznego fer
mentu, z którego wkrótce narodziła się reformacja. 
Ryciny „Apokalipsy” były zresztą przeznaczone dla 
szerokiej publiczności: miały zdobić mieszczańskie 
domy oraz izby rzemieślników.

Artysta, który wyrósł z kupieckiej tradycji swojego 
rodzinnego miasta, już w 1497 r. zatrudnił pomoc
ników do dystrybucji rycin. Swoje prace sygnował 
słynnym dużym monogramem nie z pychy, ale aby 
się lepiej sprzedawały. Był sprawnym przedsiębiorcą. 
A choć we wszystkich dziedzinach wiele nauczył się 
od poprzedników, nie umniejsza to chwały artysty, 
którego dzieło zachwyciło nawet Erazma z Rotter
damu. Słynny renesansowy myśliciel napisał o nim: 
umie odmalować to nawet, czego odmalować się nie 
daje: ogień, promienie światła, pioruny, błyskawice, 
chmury namalowane na ścianie, wszystkie wraże
nia i uczucia; wreszcie cały umysł człowieka, tak,

3 akwaforta - (kwasorty, z użyciem kwasu azotowego), 
technika graficzna wklęsła; także odbitka otrzymana tą 
metodą.
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jak uzewnętrznia się on w sposobie bycia - a nawet 
w charakterze.

Najistotniejszą z zasług Diirera jest jego szczegól
ny wkład w rozwój drzeworytnictwa i miedziorytu. 
Nadał drzeworytowi rangę samodzielnego dzieła 
sztuki plastycznej, doprowadzając go do poziomu 
miedziorytu, w którym udało mu się do perfekcji 
opanować operowanie światłem.
Tak samo jak drzeworyt, Diirer zrewolucjonizował 
techniki miedziorytnicze. Sztychy takie jak: Rycerz, 
śmierć i diabeł, czy Melancholia przysporzyły mu 
sławy w całej Europie i zapewniły oddziaływanie, 
którego z pewnością nie uzyskałby żadnym swoim 
obrazem. Diirer - podobnie jak Tycjan czy Michał 
Anioł — dostrzegł znaczenie grafiki również w tym, 
że sprzedawane sztychy mogą nabrać wymiernej 
wartości finansowej. (Swoje grafiki wydawał wła
snym sumptem). Stosowane przez artystę rozwiąza
nia graficzne prędko rozprzestrzeniły się na całym 
kontynencie.

Oprócz działalności artystycznej Diirer zajmo
wał się teorią perspektywy, nauki o miernictwie 

(Pouczenia o mierzeniu cyrklem i linią), interesowa
ła go również obronność miast; na podstawie jego 
szkiców przebudowane zostały u progu XVI wieku 
mury obronne Ulm. Ponadto prowadził Kronikę, 
w której zapisywał ważne jego zdaniem wydarzenia 
i spostrzeżenia.

Albrecht był pierwszym nowożytnym artystą pół
nocnym konsekwentnie tworzącym naukową teorię 
sztuki. Osiągnął status artysty - uczonego huma
nisty. Jego twórczość malarska i graficzna przemoż
nie oddziałała na większość artystów niemieckich 
i niderlandzkich 1-szej połowy XVI w., a ok. 1600, 
na dworze cesarza Rudolfa II w Pradze, zrodziła się 
moda na nawiązywania do Diirera, tzw. Diirerrena- 
issance (w malarstwie np. H. Hoffmann). W XIX w. 
stał się on archetypicznym herosem sztuki germań
skiej, zestawianym z Rafaelem a i często Leonardem 
da Vinci i przeciwstawianym mu.

Oprócz drzeworytów sławę przyniosły mu jego 
liczne autoportrety. Zaczął malować siebie kiedy 
miał trzynaście lat. Na kolejnych autoportretach 
kreował swoją postać, często wyglądał na nich ni
czym potomek królewskiego rodu. Był dobrze zbudo
wanym i przystojnym mężczyzną, toteż często uwy
puklał na autoportretach swoje walory. Odmiennym 
autoportretem był ten, na którym namalował siebie, 
jako Męża boleściwego.

Durer umarł bezpotomnie w 1528 roku w Norym
berdze. Na jego grobie widniał napis zredagowany 
przez jego przyjaciela Willibalda Pirckheimera, mó
wiący, że w grobie malarza jest tylko śmiertelna 
część Durera, co znaczyło, jak wielką pośmiertną 
sławę wróżył malarzowi jego przyjaciel.

Albrecht Diirer - „Chrystus wśród uczonych w Piśmie”



ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

REPUBLIKA TARNOBRZESKA

Gdyby uważnie prześledzić historię Polski i pró
bować znaleźć wydarzenia, jakie do niej przeszły 
związane przy tym z Tarnobrzegiem, to można ich 
znaleźć tylko kilka. Były to Konfederacja Dzikowska 
1734 roku, Zjazd Stronnictwa Konserwatywnego 
w Dzikowie w 1927 roku oraz Republika Tarnobrze
ska w 1918 roku.

To pierwsze wydarzenie traktowane jest jedynie 
jako epizod, który nie miał większego znaczenia 
dla losów Polski. Był jedynie wyrazem nieśmiało 
rodzącej się wtedy idei niepodległości upadającej już 
szlacheckiej Rzeczypospolitej.

To drugie również nie odegrało znaczącej roli, 
gdyż sam marszałek Piłsudski nie należał do wiel
bicieli arystokracji, a ona sama widziała w nim nie
zbyt godnego siebie partnera. Jeżeli kontaktowano 
się z nim to jedynie dlatego, że, zwłaszcza po prze
wrocie majowym, sprawował on realną władzę nad 
naszym krajem.

Trzecie z owych wydarzeń ma wyraźnego „pecha”, 
gdyż zawłaszczone z przyczyn ideologicznych przez 
władze PRL, na długie lata (a może już na zawsze) 

T

Republika Tarnobrzeska

zostało naznaczone podejrzanie wyglądającym pięt
nem. Narzucony Polsce po II wojnie światowej ustrój 
polityczny był tak radykalnie odmienny od tego, co 
było wcześniej, więc nic dziwnego, że ówczesna wła
dza poszukiwała jakichkolwiek postaci i wydarzeń, 
które byłyby podobne do jej ideologii i wyobrażeń. 
Przypisano więc temu co stało się w Tarnobrzegu 
i okolicy na przełomie 1918 i 1919 roku taki cha
rakter, jaki był „po linii i po bazie”. Z tego powodu 
Republika Tarnobrzeska nie doczekała się i pewnie 
długo jeszcze nie doczeka, rzetelnego opracowania 
historycznego. Z jednej strony bowiem nastawienie 
do niej współczesnych historyków do najbardziej 
pozytywnych nie należy, z drugiej na potencjalnych 
badaczy czyhają zarówno zawodowi, jak i amatorzy 
lustratorzy, widzący różne rzeczy nawet tam, gdzie 
ich po prostu nie ma. Problem polega chyba jednak 
na tym, że wydarzenia, jakie miały miejsce w po
wiecie tarnobrzeskim tuż po zakończeniu I wojny 
światowej, mieściły się w nastrojach tamtych czasów, 
zwłaszcza wśród najuboższych odłamów społeczeń
stwa, z drugiej zaś nie były także tym samym, co 

działo się wtedy np. w ogarniętej 
rewolucją Rosji.

Wydarzenia określane mia
nem „Republiki Tarnobrzeskiej” 
zapoczątkował wiec na rynku 
w Tarnobrzegu 6 listopada 1918 
roku. Tego dnia pod pomnikiem 
Bartosza Głowackiego zebrało się 
kilka tysięcy chłopów, robotników 
folwarcznych i drobnych rzemieśl
ników. Ludzie ci domagali się prze
prowadzenia reformy rolnej i spra
wiedliwości społecznej. Głoszone 
przez zgromadzonych hasła miały 
na celu ukrócenie trwającego od 
pokoleń wyzysku i ograniczenie 
nędzy. Oprócz biedy wywołanej 
przez trwającą kilka lat i okrutnie 
wyniszczającą zwłaszcza te oko
lice wojnę światową, na fatalne 
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położenie większości mieszkańców wsi i miasteczek 
powiatu złożyły się anachroniczne stosunki społecz
ne. Ogromna większość pól uprawnych, łąk i lasów 
należała do wielkich majątków ziemskich. Tylko 
ordynacja rozwadowska Lubomirskich dysponowała 
obszarem 9.322 hektarów, zaś Tarnowscy z Dziko
wa posiadali 14.170 ha. Oprócz tych największych 
majątków ziemskich, znaczna część pozostałych 
gruntów była w rękach Kościoła, innych rodzin 
ziemiańskich i Żydów. Chłopi posiadali nieznaczną 
część gruntów, przy czym składały się na nie nie
wielkie poletka, których najlepsza nawet uprawa 
nie dawała wystarczających środków do życia. Zie- 
miaństwo niechętnie zezwalało na wyjazd chłopów 
do pracy sezonowej za granicę. Dzięki temu mogło 
mieć do dyspozycji tanią siłę roboczą, opłacaną nie
wielkimi sumami pieniędzy. Oprócz tego szlachta 
wprowadzała też inne ograniczenia, np. Zdzisław 
Tarnowski wprowadził dla chłopów zakaz polowa
nia w lasach. Na to wszystko nałożyła się ogromna 
bieda i powszechny głód. Podłoże do społecznego 
buntu było więc w tej okolicy szczególnie korzystne, 
co musiało doprowadzić do wydarzeń, jakie osta
tecznie przeszły do historii pod mianem Republiki 
Tarnobrzeskiej.

Tamtego listopadowego dnia do zgromadzonych 
pod pomnikiem B. Głowackiego przemawiali student 
prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Tomasz Dąbal 
oraz niezwykle charyzmatyczny ksiądz Eugeniusz 
Okoń. Zgromadzeni byli szczególnie negatywnie 
nastawieni do najbogatszego w powiecie Zdzisława 
Tarnowskiego, który - będąc reprezentantem Pol
skiej Komisji Likwidacyjnej - faktycznie sprawował 
nieograniczoną władzę w powiecie tarnobrzeskim 
nad instytucjami politycznymi i ekonomicznymi. 
Mimo nowej władzy odradzającego się po zaborach 
państwa polskiego, wpływy Z. Tarnowskiego po
zostały niczym nie ograniczone. Nic zatem dziw
nego, że tłum nie miał zaufania do miejscowych 
organów władzy.

Ukonstytuowane wkrótce władze „Republiki Tar
nobrzeskiej” szybko objęły swoimi wpływami nie 
tylko obszar powiatu tarnobrzeskiego, ale też mie
leckiego, kolbuszowskiego i niżańskiego. Wprowa
dzono w nich rządy chłopskich komitetów gminnych 
i utworzono milicję ludową, której dowódcą został 
Tomasz Dąbal. Ksiądz Eugeniusz Okoń utworzył 
natomiast Komitet Rewolucyjny, który miał czuwać 
nad całym terenem oraz Chłopskie Stronnictwo Ra
dykalne. Wspomniany Komitet zaczął nadawanie 

ziemi chłopom, zboże zgromadzone w spichlerzach 
rozdawano najbardziej potrzebującym, ze stanowisk 
w gminach i powiecie usuwano ludzi podporządko
wanych lub sprzyjających Tarnowskiemu. Władze 
republikańskie na pierwszy plan swoich zamierzeń 
wysuwały kwestie reformy rolnej bez odszkodowania, 
ziemi dla pracujących chłopów, konfiskaty dóbr ko
ścielnych, upaństwowienia lasów i przedsiębiorstw 
przemysłowych, rozbrojenia żandarmerii austriac
kiej, zniesienia zaborczych służb granicznych, 
usunięcia c.k. starostów, inspektorów skarbowych, 
egzekutorów, wójtów i sekretarzy gminnych, wpro
wadzenia milicji ludowej orz powołania w ich miejsce 
komisarzy gminnych wraz z radami przybocznymi.

Oprócz parcelacji wielkich majątków ziemskich 
i rozdania ziemi chłopom, domagano się zatem 
zastąpienia znienawidzonej i skompromitowanej 
władzy zaborczej nową, wyłonioną z ludu, który do
tychczas nie miał nic do powiedzenia.

Kiedy w 1919 roku nastąpiły wybory do pierw
szego w niepodległej Polsce Sejmu Ustawodawczego, 
do grona posłów zostali także wybrani obaj przy
wódcy Republiki Tarnobrzeskiej, Tomasz Dąbal 
i Eugeniusz Okoń. Dali się tam poznać jako nie
zwykle aktywni w omawianych kwestiach społecz
nych. Wciąż występowali na licznych wiecach, bro
niąc zwłaszcza tych, którzy doświadczali licznych 
aktów terroru ze strony wojska tzw. Powiatowego 
Komitetu Samoobrony, założonego przez Z. Tar
nowskiego. Już po pacyfikacji Republiki Tarnobrze
skiej, jaka nastąpiła w styczniu 1919 roku (Polska 
Komisja Likwidacyjna wysłała wtedy w okolice 
Tarnobrzega pięć kompanii wojska), wielu chłopów 
zgłaszało władzom straty i krzywdy, jakich doznali 
ze strony sił pacyfikacyjnych. I tak np. Agniesz
ka Grdeń z Chmielowa domagała się zwrotu za
rekwirowanych wcześniej pieniędzy 1.129 koron, 
natomiast jej sąsiad Andrzej Kosior stracił 2.300 
koron, 76 rubli, 41 kg słoniny, 9 kg mięsa wieprzo
wego, i jałówkę oszacowaną na 2.400 koron, dwa 
koce wełniane o wartości 300 koron każdy, oraz 
inne rzeczy. Trzeba dodać, że w trakcie styczniowej 
pacyfikacji wojsko, idąc od wsi do wsi, karało zbun
towanych chłopów biciem i konfiskatą mienia, zaś 
kilka tysięcy chłopów ukarało chłostą. 
Przytoczone wyżej przykłady pochodzą z zeznań 
kapitana Z. Borowskiego dowodzącego oddzia
łami pacyfikacyjnymi, jak i skarg przysyłanych 
przez poszkodowanych chłopów do Ministerstwa 
Spraw Wojskowych.
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A co stało się z przywódcami Republiki Tarnobrze
skiej? Mimo, że byli posłami na Sejm spotkały ich 
represje. W 1923 roku Tomasz Dąbal w ramach wy
miany więźniów politycznych trafił do ZSRR, gdzie 
założył międzynarodówkę chłopską. W okresie tzw. 
czystek Stalina, w 1937 roku został aresztowany, 
a roku następnym - stracony. Oficjalnie został zre
habilitowany w 1956 roku.
Ks. Eugeniusz Okoń został suspendowany przez 
władze kościelne. Przez następne kadencje nadal 
był posłem na Sejm. Siadał zawsze po lewej stronie 
sali sejmowej i słynął z populistycznych przemó
wień, o bardzo nieraz demagogicznym wydźwięku. 
Podczas okupacji hitlerowskiej był kapelanem Ar
mii Krajowej w oddziałach działających w okolicach 

jego rodzinnego Radomyśla. Pomagał też ratować 
Żydów, za co w 1942 roku musiał się ukrywać. Po 
zakończeniu II wojny światowej, wbrew swoim ra
dykalnym poglądom z jakich przecież słynął, nie 
zaakceptował Polski Ludowej. Mimo, że nazywano 
go „czerwonym księdzem”, na osobistą propozy
cję Bieruta w kwestii budowy struktur ludowego 
państwa, ponoć dopowiedział zdecydowanym „nie”. 
Zmarł w tym samym roku.

Niewątpliwie wydarzenia zwane „Republiką 
Tarnobrzeską” wymagają skrupulatnych badań hi
storycznych, ale pozbawionych ideologicznych zabar
wień. Jak się bowiem wydaje, u ich podłoża była nie
wyobrażalna bieda i nędza, która z reguły prowadzi 
do gwałtownych wystąpień i radykalnych działań.

ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

DWA SKROMNE JUBILUSZE

W powszechnej obyczajowości przyjęło się świę
towanie tzw. okrągłych rocznic, będących wielo
krotnością cyfr 5 i 10. Bywa jednak (z różnych 
zresztą powodów), że nawet i taka okoliczność nie 
wystarcza, by czcić jubileusz. Z tzw. kronikarskie
go obowiązku przypomnę tu o dwóch jubileuszach, 
jakie w sierpniu i wrześniu bieżącego roku wypa
dałoby choćby przypomnieć. A są one ważne - tak 
dla Tarnobrzega, jak i mówiąc górnolotnie - całej 
kultury polskiej.

Dziesięć lat temu, 24 sierpnia 2008 roku nastąpi
ło otwarcie nowej części Muzeum Historycznego m. 
Tarnobrzega, tj. odrestaurowanych piwnic zamku 
w Dzikowie. Ten jakże długo, bo kilkadziesiąt lat 
oczekiwany moment, wprowadził na powrót histo
ryczną rezydencję Tarnowskich na muzealną mapę 
Polski. Była to też dla mnie wielka satysfakcja, 
gdyż po ponad dwudziestu latach zabiegów i starań, 
zamek stawał się realnie siedzibą Muzeum, jakie 
tworzyłem od 1987 roku.

Uroczyste otwarcie odnowionych i urządzonych 
piwnic było niezwykle ważnym wydarzeniem. Po
kazaliśmy w nim nie tylko historyczne odnowione 
komory, jak też i nową, obecnie zbudowaną część 
zamkowych podziemi, ale był to też, w moim naj
głębszym przekonaniu dowód na to, że tak wyczeki
wana rewaloryzacja dawnej siedziby Tarnowskich, 

właśnie nieodwołalnie się rozpoczęła. Trudno było 
wyobrazić sobie sytuację, by pięknie odrestaurować 
i urządzić piwnice, pozostawiając resztę budowli 
w dotychczasowym stanie. A przecież nie było to 
wcale takie oczywiste! Bodaj w roku 2003 rajcy 
miejscy zadecydowali, by dla potrzeb Muzeum 
przeznaczyć jedynie skrzydło zachodnie zamku, 
a w pozostałej części budowli miała nadal funkcjo
nować szkoła rolnicza. Był to, co tu ukrywać - głupi 
pomysł, który na skutek różnych okoliczności, na 
szczęście pozostał tylko na papierze...

Odkąd tylko zacząłem myśleć o rewaloryzacji 
zamku, zawsze zakładałem jego kompleksowy 
remont konserwatorski i odtworzenie większości 
zamkowych wnętrz do stanu historycznego. Wedle 
tego założenia też postępowałem, nie bacząc na 
trudności czy niezdecydowanie tzw. czynników ofi
cjalnych. Ponieważ okazało się, że podłoże zamku 
nie jest stabilne i może to doprowadzić do katastrofy 
budowlanej, prace remontowo-konserwatorskie roz
poczęliśmy od fundamentów. A jako, że skorzysta
liśmy wtedy po raz pierwszy z funduszy unijnych, 
według obowiązujących w tej mierze przepisów, po 
przeprowadzonych pracach należało udostępnić 
publiczności odremontowaną część zamku. W hi
storycznych piwnicach z XV-XVII wieku urządzi
łem wystawę prezentującą za pomocą specjalnie
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$ DZIKOWA
zaprojektowanych i wykonanych makiet i dioram 
dzieje powstania i rozwoju dzikowskiego zespołu 
zamkowego. W Piwnicy Węgierskiej i przyległym do 
niej korytarzu pokazałem wystawę archeologiczną, 
na którą złożyły się zabytki pochodzące z różnych 
znalezisk, badań i odkryć archeologicznych, doko
nanych na obecnym obszarze Tarnobrzega. W tej 
ekspozycji znalazły się bardzo różne obiekty repre
zentujące zarówno epokę neolitu, brązu, wczesne
go i rozwiniętego średniowiecza, jak i związane 
z erą nowożytną.

Udostępnienie do zwiedzania odrestaurowanych 
i urządzonych piwnic zamkowych 24 sierpnia 
2008 roku było wielkim wydarzeniem. Podziemna 
kondygnacja zamku wzbudziła powszechny zachwyt 
zwiedzających. Mimo, iż pozostała część historycz
nej rezydencji oczekiwała na remont, mimo, iż nie 
wiadomo było kiedy to nastąpi i kiedy się zakończy, 
było dla mnie oczywistym, że to tylko kwestia cza
su - oprócz, rzecz jasna - niemałych środków jakie 
potrzeba na to pozyskać, no i olbrzymiej pracy, jaką 
trzeba wykonać. Ważne było to, że pokazałem wte
dy wszystkim, a zwłaszcza decydentom, że zamek 
może i powinien wyglądać diametralnie inaczej 
niż dotychczas i że jest to możliwe. Jak się wkrótce 
okazało, w tydzień po uroczystym otwarciu piwnic 
zamkowych, rozpoczęliśmy przebudowę poddasza 
i zakładanie nowego dachu, a już po trzech kolej
nych miesiącach, w tym samym 2008 roku, zamek 
miał odrestaurowane swoje dwie kondygnacje (na 
początek remontu parteru i piętra oraz elewacji 
przyszło nam poczekać do lutego 2010 roku).

Od tej pory przez kilka lat (aż do otwarcia zam
kowych komnat w 2012 roku) odbywały się tutaj

Wystawa „Dzieje Zamku w Dzikowie” 
w odrestaurowanych piwnicach zamkowych

wernisaże wystaw czasowych, uroczyste wieczory 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listo
pada, wykłady w ramach Czwartkowych Wieczorów 
Zamkowych, spotkania autorskie oraz koncerty 
i recitale gwiazd estrady. Z tych najciekawszych 
należy wymienić choćby wystawę malarstwa „Moja 
Sarmacja”, ekspozycję poświęconą sportowi żużlowe
mu „Współczesna husaria”, interaktywne wystawy 
o dziejach papieru, oraz naukach dawnych i niedaw
nych, wykłady prof. Franciszka Ziejki czy prof. Zdzi
sława Pietrzyka, recitale Marka Piekarczyka czy Ja
nusza Hryniewicza, spotkania autorskie Zbigniewa 
Święcha czy Mieczysława Czumy i Leszka Mazana. 
To tylko niektóre, ale przecież było takich wydarzeń 
bardzo wiele. Zapowiadały one zamek - muzeum 
jako niezwykłe miejsce, którego ranga wykraczać 
będzie poza miejskie, a nawet regionalne opłotki.

Sukcesywne odnawianie i urządzanie zamku 
prowadziło nie tylko do stopniowego przenoszenia 
w jego mury całej instytucji muzealnej, ale też do 
zmiany przeznaczenia dotychczasowej siedziby 
MHMT, tj. dawnego spichlerza na Wymysłowie. Tu
taj urządziłem Muzeum Polskiego Przemysłu Siar
kowego. Jego zapowiedzią była otwarta w grudniu 
2009 roku wystawa „Tarnobrzeskie Zagłębie Siarko
we”. Natomiast 18 września 2013 roku dokonaliśmy 
otwarcia samego MPPS jako oddziału MHMT. Na 
piętrze powstała wtedy wystawa główna poświę
cona współczesnemu górnictwu i przetwórstwu 
siarki, zaś na poddaszu towarzyszyła jej ekspo
zycja etnograficzna Przed siarką. W późniejszym 
okresie tę ostatnią wymieniono na dwie wystawy: 
Siarka w dawnej Polsce oraz Tradycje górnicze. Na
leży dodać, że od początku MPPS w jego otoczeniu 
funkcjonuje niewielki skansen górniczy z fragmen
tami wielkich maszyn i urządzeń, jakie pracowały 
w II połowie XX wieku w odkrywkowych i otworo
wych kopalniach siarki.

Przez cały okres swojego pierwszego pięciolecia 
MPPS nieustannie pozyskiwało nowe obiekty. Są to 
m.in. cenne dokumentacje geologiczne i techniczne 
związane z kopalniami siarki, mundury górnicze 
z XIX i XX w., dawne kaganki i lampy naftowe 
z XIX-wiecznych kopalni siarki w Swoszowi
cach i Posądzy, okazy siarki krystalicznej, barbór
kowe kufle górnicze (prawdopodobnie największa 
kolekcja w Polsce!) i wiele innych ciekawostek. 
Sporym wydarzeniem był remont parteru budynku 
i odnowienie jego elewacji, a także pozyskanie i za
montowanie na ścianach dawnej Sali Koncertowej
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Spichlerz - od września 2013 roku 
siedziba Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego

bardzo ciekawej, pochodzącej z siedziby Klubu 
Ta-Pi-Ma Panoramy Kopalni Siarki w Machowie. 
Ostatnim w tej mierze znaczącym wydarzeniem 
było pozyskanie półtora tysiąca pamiątek po wiel
kim odkrywcy złóż siarki, prof. Stanisławie Paw
łowskim. Jest to nie tylko niezwykle cenna kolekcja, 
ale też największy dar muzealiów, jakie w swojej 
historii pozyskało tarnobrzeskie Muzeum.

W ofercie MPPS znalazły się dwie publikacje mo
jego autorstwa: Informator Muzeum Polskiego Prze
mysłu Siarkowego oraz Bajka prawdziwa o siarce 
czyli żółtym polskim zlocie. Tę ostatnią wydało To
warzystwo Przyjaciół Tarnobrzega. Jako przedsta
wiciel MPPS uczestniczyłem w dwóch konferencjach 

naukowych poświęconych muzeom górniczym, jakie 
od wielu lat organizuje Muzeum Zup Krakowskich 
w Wieliczce. Referaty, jakie na nich wygłosiłem, uka
zały się w tomach zawierających wszystkie przed
stawione podczas tych konferencji teksty. Zapewne 
swoista egzotyka, jaką jest górnictwo siarkowe spo
wodowała, że moje referaty cieszyły się szczególnym 
zainteresowaniem wśród uczestników.

Trzy lata temu zainaugurowałem Spichrzowe 
Gwarków Pogwarki - gawędy i wykłady na tematy 
okołogórnicze. Mają one już swoją grupę stałych słu
chaczy - uczestników. Miejmy nadzieję, że z czasem 
będzie ona coraz większa.

Od kilku lat MPPS jest też siedzibą tarnobrze
skiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Tech
ników Górnictwa. Wspólnie z SITG zorganizowa
liśmy dwa pikniki górnicze oraz Wystawy i Giełdy 
Minerałów. To nowa tradycja, która w wielu mia
stach polskich cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Miejmy nadzieję, że dzięki MPPS stanie się tak i tu 
w Tarnobrzegu.

Do pełnego obrazu, otwartego pięć lat temu 
Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, bra
kuje tylko docelowego urządzenia skansenu gór
niczego. Wspólnie z dr. Józefem Kirejczykiem 
przygotowaliśmy projekt, wymagający częściowej 
przebudowy ogrodzenia terenu Muzeum oraz przy
ległego parkingu. Miejmy nadzieję, że następny ju
bileusz MPPS obchodzić będziemy już w docelowym 
jego kształcie.

ALEKSANDRA JANAS

MATKA BOŻA RYWAŁDZKA - 
POCIESZYCIELKA STRAPIONYCH

W Rywałdzie, między Jabłonowem Pomorskim 
i Radzyniem Chełmińskim, w parafii erygowanej 
na początku XIV wieku, znajduje się cudowna fi
gura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Piękna Madon
na została wyrzeźbiona w drewnie lipowym przez 
nieznanego snycerza, prawdopodobnie z pobliskiego 
zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim. 
W kaplicy zniszczonego zamczyska zachowała się 
nisza, w której niegdyś stała ta niezwykła rzeźba. 
Stamtąd - według tradycji - została przeniesiona 
w niewyjaśniony sposób do Rywałdu, gdzie zbudo
wano dla niej kaplicę, a następnie kościół.

Cudowna figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem 
pochodzi z końca XIV wieku i ma 74,5 cm wyso
kości. Przedstawia Maryję zasiadającą na tronie, 
ubraną w niebieski płaszcz, ozdobiony gwiazdami 
symbolizującymi czystość i doskonałość. Małego 
Jezuska okrywa sukienka koloru czerwonego, który 
zapowiada męczeństwo. Czerwień to również bar
wa władców. Podkreśleniem królewskości obojga są 
złote korony oraz złociste jabłko z wyrytym krzy
żem, w symbolice chrześcijańskiej atrybut władzy 
nad wszechświatem. Matka i Syn otaczają je czu
łymi gestami, co oznacza również miłość do ludzi.



® DZEOHA
Potwierdzają to pogodne oblicza Dzieciątka i Maryi. 
Ta gotycka figurka zaliczana jest do „Pięknych Ma
donn Tronujących”.

Pierwszy wybudowany tam drewniany kościółek, 
p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, spłonął 
podczas wojen krzyżackich. Następny, w kolejnym 
stuleciu zniszczyły wojska szwedzkie. Na jego miej
scu wybudowano w połowie XVII wieku trzeci ko
ściół, także drewniany, który znów spłonął. Z każdej 
tej opresji figurkę szczęśliwie ratowano. Na stałe 
zagościła w Rywałdzie z końcem XVII w. w świą
tyni, wystawionej przez kasztelana Sebastiana 
Czapskiego i opatrzonej wezwaniem jego świętego 
patrona. Obecnie stoi w głównym ołtarzu czwarte
go, murowanego kościoła, który zbudował w latach 
1710-1732 kasztelan Piotr Czapski.

Do cudownej figury Maryi przez wieki zmierza
li pielgrzymi, ufni w Jej wstawiennictwo, prosząc 
w różnych intencjach, a to o uzdrowienie siebie czy 
swoich bliskich, pokonania nałogów czy rozwiązania 
wielu problemów, które tylko Boża moc mogła roz
wikłać. W zachowanej kronice klasztornej, w 1667 r. 
ks. Jan Strzesz opisuje cudowne wskrzeszenie chłop
ca przyniesionego przez zrozpaczonych rodziców.

Figurka Matki Bożej Rywałdzkiej

Świadkiem tego wydarzenia był m.in. proboszcz 
radzyński ks. Łukasz Pilczewski. Od tego czasu 
cześć Maryi wzrastała, pojawiły się też kolejne łaski 
i cuda i coraz liczniejsi pielgrzymi.

W szerzeniu kultu Madonny Rywałdzkiej szcze
gólnie zasłużyli się ojcowie kapucyni, których 
w 1748 r. sprowadził biskup chełmiński Wojciech 
Stanisław Leski. Śladem rozwijającego się Jej kul
tu i wielu otrzymanych łask, były liczne wota, oraz, 
odnotowane w archiwach klasztornych wymowne 
liczby odbytych spowiedzi (w samym 1749 r. - 6000, 
w roku 1780 aż 16640), a także wielotysięczne piel
grzymki, przybywające z różnych zakątków ziemi 
chełmińskiej i michałowskiej, na odpusty Nawiedze
nia i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Podczas zaborów, w 1825 r., rywałdzki klasztor 
uległ kasacie pruskiej, jednak kult Matki Bożej, 
choć mocno ograniczony, zwłaszcza skutkiem kultur- 
kampfu, nie wygasł. To zasługa księży diecezjalnych, 
którzy opiekowali się sanktuarium przez kolejne 
120 lat. Szczególnie byli to ks. Franciszek Sam- 
pławski z Radzynia oraz proboszczowie rywałdzcy 
ks. Otton Diebitsch i ks. Franciszek Wierzbowski. 
Cuda dokonane za przyczyną Rywałdzkiej Pani opi
sał w książce, wydanej w 1880 r., ks. Jakub Fanki- 
dejski. W Polsce niepodległej do rozpowszechnienia 
sławy Maryi przyczynił się szczególnie ks. Cyryl 
Karczyński (późniejszy męczennik Sachsenhausen, 
dziś sługa Boży), dzięki czemu do Rywałdu przyby
wali pielgrzymi z całej diecezji.

W 1939 r. sanktuarium, mimo bombardowania 
(hitlerowcy zrzucili pięć bomb na kościół i klasztor) 
nie ucierpiało, co uznano za wielką łaskę. Podczas 
okupacji zostało zamienione na szpital wojskowy. 
W 1945 r. uciekający Niemcy obrabowali rzeźbę ze 
srebrnych wotów, a żołnierze sowieccy — z pozłaca
nych koron i srebrnych sukienek. Zaraz po wojnie 
pracę nad przywróceniem sanktuarium dawnej 
świetności podjął proboszcz ks. Alfons Tęgowski. 
Jego dzieło kontynuują ojcowie kapucyni, który po
wrócili do Rywałdu w 1947 roku.

Jesienią 1953 r. przy furcie klasztoru rywałdz- 
kiego pojawił się niezwykły gość — Prymas Pol
ski kard. Stefan Wyszyński. Przebywał tu, jako 
więzień Służby Bezpieczeństwa, od 26 września 
do 12 października. Został poddany surowym ry
gorom: obskurnej celi pilnowało 20 (!) funkcjona
riuszy UB, wydano zakaz odprawiania Mszy św. 
w kościele. Spodziewając się męczeństwa, Ksiądz 
Prymas przygotowywał się na nie intensywną



Wnętrze rywałdzkiego sanktuarium

modlitwą. Tak wspominał później w Zapiskach 
więziennych: W celi, do której zostałem wprowadzo
ny, na ścianie nad łóżkiem wisiał obraz z podpisem 
»Matko Boża Rywałdzka, pociesz strapionych". To 
był pierwszy głos przyjazny, który wywołał wielką 
radość. Dalej czytamy: Wzrok mój zatrzymał się 
na biurku. Stoi tam Chrystus Miłosierny z podpi
sem »Jezu, ufam Tobie" - fotografia znanego ob
razu. Uznaję to za drugą łaskę dnia dzisiejszego. 
Oddaję się w opiekę Temu, za którego sprawę tu 
się znalazłem. Pod datą 3 X 1953 r. Ksiądz Pry
mas zanotował: Dziś »erygowałem« sobie Drogę 
Krzyżową, pisząc na ścianie ołówkiem nazwy 
stacji Męki Pańskiej i oznaczając je krzyżykiem. 
Resztę Kościół uzupełni. Możemy ją dziś oglądać 
w celi zamienionej na Salę Pamięci. O. Andrzej 
Makowski kustosz sanktuarium, zapewnia, że 
Droga Krzyżowa wzorowana na Prymasowskiej 
stanie w Rywałdzie i zwraca się do pielgrzymów: 
Serdecznie zapraszam do Matki Bożej Rywałdz- 
kiej Pocieszycielki Strapionych oraz Sługi Bożego 
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dalszej części Zapisków Prymas Tysiąclecia 
wyznaje: Przecież stało się coś, czym tyle razy mi 
grożono. (...) Lękałem się, że już nie będę miał udzia
łu w tym zaszczycie, którego doznali wszyscy moi 
koledzy z ławy seminaryjnej. Wszyscy oni przeszli 
przez obozy koncentracyjne i więzienia (...). Mój brat 
Tadeusz odsiedział obozy i więzienia sowieckie, nie
mieckie i polskie. Większość księży i biskupów, z któ
rymi pracowałem, przeszła przez więzienia. Dzieje 

się więc coś bardzo właściwego. Nie mogę 
mieć żalu do nikogo.

O okresie internowania Księdza Kar
dynała O. Klemens Krzysztofik relacjono
wał później: Każdy nasz krok był kontro
lowany. (...) Byliśmy wszyscy internowani. 
Do chorego parafianina dopiero na drugi 
dzień wolno było się udać. Mimo odmowy 
dostępu do Księdza Prymasa ze strony 
władz bezpieczeństwa kapucyni szuka
li sposobu, by mógł on w jakiś sposób 
uczestniczyć w kulcie. O. Wiesław Sujak 
uzupełnia: W czasie nabożeństw odpra
wianych w kościele otwieraliśmy drzwi 
z chóru kościelnego na korytarz, a brat 
organista głośniej grał, aby dać możność 
Księdzu Prymasowi łączenia się z naszy
mi modlitwami.

Dwadzieścia lat później Prymas napisał 
do gwardiana klasztoru: Jestem Wam wdzięczny, że 
otworzyliście bramy mocarzom ciemności, bym mógł 
pozostawać pod opieką Matki Bożej Rywałdzkiej. 
Z wielką wdzięcznością za tę opiekę koronowałem 
Ją (...). W celi kapucyńskiej zrodziła się myśl odda
nia się Matce Bożej w macierzyńską niewolę Miłości 
zrealizowana w Stoczku Warmińskim.

W klasztorze, oprócz celi, w której był więziony 
kard. Stefan Wyszyński, na parterze urządzono 
Salę Pamięci Prymasa Tysiąclecia. W siedmiu ga
blotach można oglądać książki i listy pasterskie 
autorstwa Księdza Prymasa, a także jego sutannę 
z pasem, piuskę i biret oraz tzw. rokietę i mitrę. 
Na przylegających korytarzach umieszczono liczne 
zdjęcia z posługi prymasowskiej Kościołowi i Na
rodowi. Wpisy do Księgi Pamiątkowej wyrażają 
najgłębsze uczucia wdzięczności Bogu za takiego 
Ojca i Pasterza.

W latach 1971—1972 historycy sztuki z Lublina 
przeprowadzili regotyzację figury Matki Bożej Ry
wałdzkiej. Dokonano również gruntownej renowacji 
świątyni. Potrzebną dokumentację historyczną, 
potwierdzającą wiek figury i przejawy kultu, opra
cował historyk kapucyński o. Florian Duchniewski. 
Wyrazem wdzięczności za otrzymane łaski i czci dla 
Matki Bożej są koronacje; skierowano więc do Sto
licy Apostolskiej pismo, które podpisał ordynariusz 
diecezji chełmińskiej, bp Kazimierz J. Kowalski, 
z prośbą o zgodę na nałożenie kron. Wkrótce do Pel
plina nadeszła papieska bulla koronacyjna, wydana 
w Rzymie 30 maja 1971 r.



Uroczysta koronacja odbyła się 3 września 1972 
roku, a dokonał jej, w asyście biskupa Bernarda 
Czaplińskiego i generała 00. Kapucynów, Pascha
lisa Rywalskiego, Prymas Polski Stefan Wyszyński.

Osobliwością cudownej figurki są bujne włosy na 
głowach Matki Bożej i małego Jezusa, co ma swo
ją genezę w niedalekiej przeszłości i jest również 
źródłem legendy o cudownym odrastaniu włosów. 
W 1930 r. pewna Cyganka przyniosła do kościoła 
swoje konające dziecko i położyła przed ołtarzem. 
Błagała gorąco Matkę Bożą o ratunek. Kiedy dziec
ko nagle ozdrowiało, matka w odruchu wdzięczności, 
obcięła swój piękny warkocz i złożyła jako wotum 

dziękczynne. Wykonano z niego dwie peruki zdobią
ce do dziś głowę Madonny i Jezusa. Od tego czasu 
sanktuarium zaczęły masowo nawiedzać tabory 
romskie, a Matka Boża Rywałdzka otrzymała mia
no Matki Cyganów.

W 1949 r. przybyła tu pielgrzymka z ich „królem,, 
na czele, by podziękować Matce Bożej za ocalenie 
od śmierci podczas II wojny światowej, podczas któ
rej prześladowano ich tak samo jak Żydów. Potem, 
w 1953 r., podczas kolejnej wielkiej pielgrzymki, 
Cyganie ofiarowali Maryi swoje dzieci i polecili Jej 
orędownictwu. Te okoliczności sprawiły, że Rywałdz
ka Pani bywa nazywana Matką Bożą Cygańską.

ANNA HANDEREK

ALICJA HALICKA - MALARKA, ILUSTRATORKA, 
SCENOGRAFKA, PROJEKTANTKA KOSTIUMÓW, 

KRYTYK SZTUKI, PISARKA

Urodziła się w Krakowie w zamożnej mieszczań
skiej, zasymilowanej rodzinie żydowskiej 20 grud
nia 1889 roku. Jej ojciec był wziętym lekarzem - 
pediatrą. Alicja już od dzieciństwa wykazywała 
się umiejętnościami plastycznymi. Szczególnie in
teresowała się rzeźbą, zachwycała się fontannami,

Alicja Halicka

oraz innymi elementami architektury miejskiej. 
Rodzina bardzo niechętnie patrzyła na jej arty
styczne zapędy. Jedna z ciotek wręcz namawiała 
ojca Alicji, by ten zabronił jej malowania. Dziew
czyna nie poddała się jednak i uczyła w dostępnej 
dla kobiet prywatnej szkole sztuk pięknych Marii 
Niedzielskiej w Krakowie, gdzie jej mistrzami byli 
Józef Pankiewicz, Leon Wyczółkowski i Wojciech 
Weiss. Aby dalej doskonalić swój warsztat ar
tystyczny, wymusiła na ojcu zgodę na wyjazd do 
Monachium, a następnie, w 1912 roku, do Paryża. 
Kontynuowała tam naukę w Academie Ranson 
w pracowniach Maurice’a Denisa i Paula Seru- 
siera. To wtedy Alicja Halicka zaprzyjaźniła się 
z malarzami z kręgu Ecole de Paris — Kisslingiem, 
Żakiem, Pankiewiczem. W 1913 roku młoda artyst
ka wyszła za mąż za grafika, malarza i rysownika 
Louisa Marcoussisa, powiązanego z awangardą 
paryską. Pochodził on również ze zasymilowanej 
rodziny żydowskiej. Poznali się na Montparnasse 
w Musie Hallu „Bobino”.

W tym okresie na Montparnasse tworzył się 
nowy ośrodek malarski skupiony wokół „Caffe Cy- 
ramo” i „Caffe Lhermitage”. Alicja, tzw. panienka 
z dobrego domu miała wtedy dość zachowawcze po
glądy na sztukę, ale dzięki mężowi weszła w krąg 
awangardy, jaka mogła wprawić w osłupienie jej 
rodzinę: Picasso wystylizowany na cyklistę, Braque
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Alicja Halicka - „Barki na Sekwanie”

na robotnika i Max Jacob owinięty czarną pelery
ną, nałogowo wciągający eter, a chemiczna woń 
jaką rozsiewał wokół siebie była tak silna, że nawet 
policjanci omijali go szerokim łukiem. A co najgor
sze, byli oni pionierami sztuki zwanej „murzyńską”, 
trudną do zaakceptowania. Uważano tę sztukę za 
wyklętą i antygrecką. Tak rodził się kubizm.

Alicja właściwie nie pasowała do awangardzistów. 
Po pierwsze, była kobietą - malarką, po drugie - 
osobą bardzo zamożną, podczas gdy artyści jacy ją 
otaczali, klepali biedę.

Choć Marcoussis, zazdrosny o talent żony, izo
lował ją od przyjaciół artystów, to jednak nie za
braniał jej malować, więc szybko zauważono jej 
obrazy, które wystawiała w Salonie Niezależnych. 
Apollinaire pisał, że Halicka posiada dar męsko
ści i realizmu, który pozwala mądrze komponować 
obraz bez deformowania kompozycji. A inny krytyk 
twierdził, że ma temperament męski, a wrażliwość 
pozostaje kobieca.

Czas artystycznej wolności Alicji zbiegł się z wy
buchem I wojny światowej, kiedy jej mąż zaciągnął 
się do Legii Cudzoziemskiej, więc odtąd widywali się 
tylko wtedy kiedy miał przepustkę. Alicja wyjechała 
wówczas do Normandii, gdzie malowała kubistycz- 
ne kompozycje. Podobno kiedy pan małżonek wrócił 
z wojaczki i zobaczył nowe obrazy stwierdził „Jeden 
kubista w rodzinie wystarczy” i nakłonił żonę do 
zniszczenia części płócien. Malarka porzuciła wte
dy kubizm. Na szczęście, część owych prac ocalała 
na normandzkiej farmie, a gdy po latach ją odna
leziono, zwrócono artystce jej dzieła. I tak z jednej 
strony związek Halickiej z Marcuossisem otworzył 

możliwość uczestniczenia w najważniejszych wyda
rzeniach malarskich i literackich tamtego czasu, to 
z drugiej dla tak ambitnej artystki był poważnym jej 
ograniczeniem. Porzucając kubizm, szukała innych 
form realizacji swojego talentu.

Po wojnie, kiedy szalała inflacja i kryzys, mało 
kto chciał inwestować w sztukę, toteż para młodych 
artystów po prostu biedowała. Wkrótce też urodziła 
im się córka i Alicja wydała drukiem swoje pamięt
niki, opisując w nich barwny światek artystycznego 
Paryża. Przyjeżdżała wtedy kilkakrotnie do Polski, 
gdzie Eugeniusz Eibisch zorganizował wystawę jej 
prac. Z ważniejszych wydarzeń z okresu między
wojennego warto odnotować wyprawę Halickiej do 
Indii na pokładzie transatlantyku m/s „Batory”.

Okres II wojny światowej to dla artystki okres 
upokorzeń i tułaczki. Początkowo wraz z najbliż
szymi zamieszkała w Vichy, potem w pobliskim 
miasteczku Cussel. Tam w 1941 roku zmarł mąż 
Alicji. Jego śmierć była dla niej nie tylko dodatko
wym ciosem, ale też początkiem tułaczki wiodącej 
przez Marsylię, Viennę, Chamonix, Sallanches. 
Kiedy w roku 1935 Helena Rubinstein, właścicielka 
kosmetycznego imperium zaprosiła ją do Ameryki, 
zamówiła u Alicji reklamę i namalowanie fresku 
w reprezentacyjnym salonie swojej firmy przy Fifth 
Avenue w Nowym Jorku.

W Ameryce nie wszystko Halickiej się podobało. 
Z nieufnością traktowała lodówkę twierdząc, że 
amerykańskie produkty zawsze przechowywane 
w lodówkach, tracą smak. Przyjęła tam jednak sze
reg zamówień na swoje prace. Jedna z bardzo boga
tych dam zamówiła u niej wytłaczany „ROMANS” 
z podobizną ukochanego pieska. Za wykonanie pracy 
artystka miała otrzymać bardzo wysokie honora
rium, toteż przyjęła zlecenie. Po paru dniach otrzy
mała opis pieska łącznie z informacją o długości jego 
włosów i plik fotografii przedstawiających „modela”. 
List od zleceniodawczyni kończył się słowami „Pro
szę pamiętać, że ma on bardzo inteligentny wyraz 
pyska. A mówi się, że artyści to wariaci”. Nic dziw
nego, że po takim doświadczeniu Alicja zrezygno
wała z indywidualnych zleceń, by odtąd projektować 
kostiumy i dekoracje.

Podróżowała trzykrotnie do Ameryki, pracując 
głównie przy spektaklach operowych i baletowych, 
głównie do modnych i sławnych baletów rosyjskich, 
współpracując m.in. z Igorem Strawińskim. Podjęła 
również współpracę z czołowymi magazynami mody 
„Voque” i „Bazar”.



Alicja Halicka - „Portret dziewczyny”

W 1938 roku Halicka wróciła do Paryża. W Ame
ryce zarobiła dość pieniędzy, by stać się niezależną 
finansowo i zająć się malowaniem obrazów, które 
przedstawiały miejskie zaułki i place. Wybuch 
II wojny światowej oznaczał dla niej i jej rodziny cią
głe ucieczki ze względu na pochodzenie żydowskie. 
Początkowo bezpiecznym miejscem wydawało się Vi- 
chy, ale ostatecznie wybrano małe miasteczko Cus- 
set, gdzie w 1941 roku zmarł Marcoussis. Dla Ali
cji jego śmierć była ogromnym ciosem i zarazem 

początkiem dalszej tułaczki, która zdawała się nie 
mieć końca.

Po wojnie wróciła do Paryża, gdzie skupiła się 
głównie na malowaniu pejzaży. Odbyła też wie
le podróży po Europie, Ameryce i Azji, gdzie wy
stawiała swoje prace w galeriach Paryża, Londynu, 
Warszawy, Nowego Jorku, Wiednia, Hagi, Brukse
li i Zurychu.

W 1956 roku w warszawskiej Zachęcie miała 
miejsce wystawa jej widoków Warszawy, m.in. Ła
zienek, Starego Miasta czy licznych pomników.

Alicja Halicka była artystką wszechstronną: 
uprawiała grafikę (akwaforty i litografie), w la
tach 30-tych wróciła do zaklętej w kamieniu mito
logii, której motywy stały się jednym z najważniej
szych wątków jej malarstwa. Była też krytykiem 
sztuki. Swoje artykuły poświęcone sztuce zamiesz
czała na łamach takich prestiżowych czasopism jak 
Le Figaro czy Die Kunst. Spisała też i wydała dru
kiem swoje pamiętniki, opisujące nie tylko jej pery
petie ale i szczególnie barwny świat artystycznego 
Paryża. Polskie wydanie jej wspomnień zostało 
wzbogacone o relację z podróży artystki do Indii, 
jaką odbyła na pokładzie legendarnego polskiego 
transatlantyku m/s „Batory”.

Paradoksalnie, Alicja Halicka znała wszystkich, 
lecz za wielu, by znać ich dobrze. Kiedy unieru
chomiona chorobą pozostała w domu, wielki ludny 
świat o niej zapomniał. Tylko stara posługaczka 
była z tą niezwykłą artystką do końca. Grudzień 
był miesiącem jej urodzin i śmierci. Alicja Halicka, 
wybitna, choć zapomniana dziś artystka odeszła 
30 grudnia 1974 roku...

ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

BYŁ SOBIE POMNIK...

Dawno, dawno temu na wsi pod Opatowem 
kupiłem od jakiegoś chłopa płytę odlaną z brązu, 
przedstawiającą marszałka Piłsudskiego. Pochodzi
ła ona z przedwojennego pomnika i przedstawiała 
profil popiersia człowieka w mundurze marszałka 
Polski - symbolu Niepodległej. Zapłaciłem za nią 
niemałą kwotę i zabrałem do domu. Minęło kilka 
lat... W tym okresie zakończyłem pracę w poprzed
nim charakterze i zająłem się tworzeniem Muzeum 

w Tarnobrzegu. Najpierw pokonałem wszystkie 
trudności i kwestie formalne, potem odremonto
wałem dawny spichlerz, wreszcie zacząłem groma
dzić zbiory i tworzyć instytucję. Po trzech latach 
jej działania wpadłem na pomysł, by z kupionej 
kiedyś płyty zrobić jakiś użytek. Nieco wcześniej 
dotarli do mnie ludzie z Ostrowca Świętokrzyskie
go i stwierdzili, że wspomniana płyta pochodzi 
z tamtejszego pomnika zbudowanego w okresie



Pomnik Józefa Piłsudskiego na dziedzińcu Muzeum

międzywojennym, a rozebranego przez Niemców 
podczas wojny. Teraz chcieli monument zrekon
struować, jakimś sposobem dowiedzieli się kto ma 
tę płytę, stąd ich wizyta.
Muszę powiedzieć, że podeszli do sprawy bardzo 
honorowo i uczciwie. Zaproponowali, bym płytę im 
oddał, a ponieważ - było nie było - jestem teraz jej 
właścicielem, podjęli się wykonania jej precyzyjnej 
kopii. Wykonali je zresztą dwie, gdyż „mój” oryginał 
oddano do zbiorów ostrowieckiego Muzeum, jedną 
kopię otrzymałem ja, druga zaś zdobi dziś odbudo
wany po jakimś czasie w Ostrowcu pomnik.

W 1995 roku mijała sześćdziesiąta rocznica 
śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, więc pomy
ślałem, by postawić mu pomnik na muzealnym dzie
dzińcu przy naszym spichlerzu. Z niemałym trudem, 
dzięki naszym różnym, bezinteresownym zabiegom 
i ogromnej życzliwości kilku postronnych osób, udało 
się pozyskać dużą, okazałą bryłę z czerwonego pia
skowca, zbudować pod nią fundament, przygotować 
do umocowania na niej płyty. W Krakowie kupiłem 
legionowego orzełka oraz litery i cyfry z mosiądzu, 
które tworzyć miały inskrypcję na monumencie. 

Za własne pieniądze zleciłem też wykonanie płyty 
dokumentującej intencję pomnika. I tak oto 11 listo
pada 1995 roku dokonaliśmy odsłonięcia pomnika 
pierwszego marszałka Polski. Nikomu tego pomnika 
ani jego poszczególnych elementów nigdy nie prze
kazywałem na własność. Ustawieniem go w tym 
miejscu chciałem dowartościować je, tak jak i samo 
Muzeum, w którego tworzenie zaangażowałem się 
bez reszty przez blisko 30 lat.

Już w poprzedniej kadencji samorządu jakiś „ge
niusz” wpadł na pomysł przeniesienia pomnika spod 
Muzeum do centrum miasta. Oczywiście, nie chodzi
ło o lepsze usytuowanie mojego pomnika! Chodziło 
wyłącznie o to, by tanim kosztem podreperować swo
je, mocno liche polityczne konto. Zanim cokolwiek się 
wydarzyło, najpierw o sprawie poinformowano me
dia, dzięki czemu mogłem powiedzieć komu trzeba, 
że pomnik jest właściwie moją własnością, a ja nie 
wyrażam zgody na jego przenoszenie. Na takie dic
tum odstąpiono od przenosin. Sądziłem, że pomnik 
pozostanie już teraz na stałe przy Muzeum, „współ
tworząc” swoją obecnością wyjątkowość tego miejsca 
i że - odchodząc kiedyś na emeryturę - będę mógł 
spokojnie przekazać pomnik na rzecz instytucji, 
której poświęciłem całe serce, kawał życia i ogrom 
pracy. Bardzo się w tym jednak pomyliłem.

Po kilku latach pomysł zabrania monumentu nie
stety powrócił i to w roku stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Również i tym razem nikt 
oficjalnie nie rozmawiał ze mną na temat losu po
mnika, a kiedy sprawa wyszła na jaw - postawiłem 
dwa warunki, które były do spełnienia przez władze 
miasta bez większego trudu. O dziwo, ten z warun
ków, który przewidywałem jako trudniejszy, nie 
wydawał się władzom problematyczny, a ten, który 
w moim przekonaniu był możliwy do spełnienia bez 
problemu, nie mógł - jak się okazało - być wykona
ny. W tej sytuacji postanowiłem, że w razie demon
tażu i przenosin pomnika zabiorę obydwie płyty. Nie 
pytając mnie oficjalnie o zgodę, ostatecznie pomnik 
zdemontowano. Po dwudziestu trzech latach obecno
ści przy Muzeum, została po nim smutna pustka... 
Z tego co wiem, będzie przerobiony i ustawiony na 
skwerku przy ul. Targowej i Piłsudskiego, ale taki 
jak był już nie będzie...

Jest mi niezmiernie przykro i smutno, że pomnik 
jaki zbudowałem niegdyś z potrzeby serca i dla pod
niesienia rangi miejsca, gdzie stworzyłem tarnobrze
skie Muzeum, bezceremonialnie został przeniesiony. 
Ku swemu najwyższemu zdumieniu, nie tak dawno 
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widziałem i słyszałem w miejscowej telewizji wystą
pienia niektórych radnych, którzy z wielką ochotą 
i swadą wypowiadali się o moim pomniku, nie mając 
podstawowej na jego temat wiedzy. Wywody w stylu 
pomnik stoi gdzieś w krzakach (???), a w centrum 
miasta widzieliby go wszyscy świadczą po prostu 
o tym, że autorzy tych słów po prostu nigdy nie byli 
w Muzeum, ani też nie doceniają tej instytucji, nie 
mówiąc już o tym, że nie mają szacunku dla pracy 
i wysiłku tych, którzy wzbogacili to miasto.

Wzbogacanie miasta jako takiego polega, moim 
skromnym zdaniem, nie na przenoszeniu czegoś 
z kąta w kąt, ale dodawaniu nowych elementów 
do już istniejącej substancji. Myślę też, że byłoby 
godnie, gdyby stulecie niepodległości uczcić ufun
dowaniem całkiem nowego pomnika, specjalnie 

na tę okazję zaprojektowanego wraz z jego otocze
niem. Nie mówiąc o innych aspektach tej sprawy, 
przenoszenie i przeróbka tego co było, nie licuje 
z doniosłością takiej wyjątkowej przecież roczni
cy. Naturalnie, dla przeciętnego obywatela cała 
ta „sprawa” nie ma żadnego znaczenia; większość 
tzw. szarych ludzi jest z reguły przeciwna budowa
niu pomników.

W sobotę 8 września br. uczestniczyłem w uroczy
stości odsłonięcia pięknego pomnika Józefa Piłsud
skiego w Krakowie-Swoszowicach. Zaproszono mnie 
tam jako przedstawiciela środowiska siarkowego 
i muzealnego. W tym samym czasie w Tarnobrzegu 
rozbierano mój pomnik. Następnego dnia nie było 
już po nim śladu, zostało tylko puste miejsce. Bar
dzo to smutne i niezrozumiałe...

ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

KASZTANKA - LEGENDARNY KOŃ 
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Postać pierwszego marszałka Polski, Józefa 
Piłsudskiego, to jedna z największych w naszej 
historii, owiana niejedną legendą. Sylwetka nieco 
zgarbionego starszego pana w czapce maciejówce 
na głowie i z sumiastym wąsem to obraz „Dziad
ka”, jak w latach trzydziestych ubiegłego wieku 
Polacy powszechnie nazywali tego, który w 1918 
roku „wysiadł z czerwonego tramwaju na przystan
ku Niepodległość”. Z tym obrazem nierozerwalnie 
łączy się ulubiony koń Piłsudskiego, na którym czę
sto był portretowany (bodaj najsłynniejszym tego 
typu wizerunkiem był obraz namalowany przez 
Wojciecha Kossaka). Była to klacz „Kasztanka”, 
która towarzyszyła marszałkowi jeszcze od czasów 
legionowych, tj. od 1914 roku. Piłsudski otrzymał 
ją wtedy w darze od Eustachego Romera, właści
ciela majątku Czaple w Małopolsce, a jednocześnie 
hodowcy koni. Słynna klacz przyszła na świat ok. 
1909—1910 roku koło Miechowa. Była koniem pół
krwi angielskiej (takiej rasy konie hodowali też 
Tarnowscy w Dzikowie). Ojcem Kasztanki był ogier 
Pikerel, matką klacz Chłopka.

Imię klaczy wymyślił sam Piłsudski. Kasztanka 
przeszła wraz z nim cały szlak bojowy Legionów, 
a swoją wojskową służbę oficjalnie zakończyła 
w 1922 roku. Kasztankę określano jako konia 

lekkiej budowy, o maści jasnokasztanowatej, o trzech 
nogach białych w pęcinach. Na głowie Kasztanka 
miała charakterystyczną dużą białą „łysinę”, a jak 
określiła ją Aleksandra Piłsudska - była to prze
śliczna klacz . Do tego odznaczała się inteligencją, 
wielką łagodnością, miłym i przyjaznym spojrze
niem, choć... nie była dobrym koniem bojowym. Jako 
ogólnie koń słabszego zdrowia nie była w stanie 
odbywać dalekich marszów, była nerwowa i lękliwa,

Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance
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co ujawniało się szczególnie w bitewnym zgiełku; 
bała się wystrzałów karabinowych i huku dział ar
matnich. Mimo to, zapewne z racji tego, że dosiadał 
jej Józef Piłsudski, wraz z nim przeszła do historii 
Polski i dziejów jej oręża.

Czym zaskarbiła sobie sympatię Komendanta? Na 
pewno swoją łagodnością, wiernością i pieszczotli- 
wością. Jak pisała o klaczy Aleksandra Piłsudska 
Trudno było patrzeć bez wzruszenia, kiedy na po
witanie pieściła jego rękę miękkimi wargami i szyją 
ocierała się o jego plecy. Między nimi istniało jakieś 
tajemne porozumienie, tak doskonałe, że oboje na 
siebie wpływali.
Kasztanka pięknie lśniła czerwonawą żółcizną swo
jej maści i białymi, nieco zaróżowionymi pęcinami 
na trzech nogach. Jej niezbyt duża głowa o szlachet
nych proporcjach unosiła się od czasu do czasu do 
góry i delikatnie wracała do poprzedniej pozycji, nie 
szarpiąc przy tym ręki marszałka, spoczywającej na 
łęku siodła.

Wojskowy lekarz weterynarii, pułkownik Konrad 
Marian Milak, tak opisał ulubioną klacz marszałka 
Piłsudskiego: Poważna i dostojna była Pani Kasz
tanka. Choć przednie nogi świadczyły o długich 
przebytych marszach, krzepkie i suche były jeszcze, 
pomimo, iż lat 18 nosiły już swoją panią. Kasztanka 
dobrze poznała ruchy swego Pana w ciągu 13-letniej 
pod nim służby. Skończyła się defilada. Marszałek 
zsiadł z konia, ordynansi odprowadzili pod bramę 
prawego skrzydła pałacu i rozluźnili popręgi. Pod
szedłem do kłączy, pogłaskałem po szyi. Odchyliła 
w bok głowę i chwyciła mnie delikatnie wargami za 
rękaw płaszcza...

To o niej wspomniał pułkownik Wacław Kostka- 
-Biernacki w wierszu napisanym w 1915 roku:

Jedzie, jedzie na Kasztance
Siwy Strzelca strój.
Hej, hej Komendancie,
Miły wodzu mój!
Wspominając długi nocny marsz na przełaj, po 

zaoranej roli przez Władysławów, w kierunku Krako
wa, wraz z ułanami Beliny - Prażmowskiego, Józef 
Piłsudski mówił: Jezus, Maria! Kasztanka na pew
no sobie nogi połamie na tych wertepach. Była ona 
jak wiejska panna: wdzięczna i świeża, wstydliwa 
i lękliwa, a nieraz potrafiąca pokazać swoje humory 
i fochy. Natomiast w swojej książce Moje pierwsze 
boje Komendant wspominał: Przyjemne to było wej
ście do miasta, miałem tylko dużo kłopotu ze swoją 
Kasztanką. Podjeżdżałem do miasta (Nowego Sączą) 

wieczorem. Kasztanka wchodząc już na most na Du
najcu, podziurawiony przez wybuchy, kręciła głową, 
uważając, że nie jest za bardzo bezpieczny dla jej 
szanownego istnienia... Nie lubi tłumu i towarzystwa, 
kiwa wesoło łysym łbem, omija starannie najmniejsze 
kałuże, nie chcąc zabłocić pończoszek i parska.
Jak ustalono, Kasztanki dosiadały tylko trzy oso
by: za jej młodości córka Eugeniusza Romera, Józef 
Piłsudski, oraz... 9-letni chłopiec z Kęt, któremu 
marszałek zezwolił kiedyś na przejażdżkę.

Kiedy Polska odzyskała niepodległość Kasztanka 
„mieszkała” w stajniach belwederskich aż do 1922 
roku. Potem została służbowo przydzielona do 7 puł
ku ułanów lubelskich, stacjonującego w Mińsku Ma
zowieckim. Stąd od czasu do czasu przyprowadzano 
klacz do marszałka. W tym czasie klacz urodziła 
dwa źrebaki, którym nadano imiona Mera i Niemen.

Po raz ostatni Kasztanka niosła na swoim grzbie
cie Piłsudskiego podczas defilady 11 listopada 1927 
roku. W tydzień po tej uroczystości odesłano konia 
do „jego” pułku w Mińsku Mazowieckim. Niestety, 
oficer, który miał się nim opiekować, nie zrobił tego. 
Kasztanka, z natury bojaźliwa i nerwowa, podczas 
podróży, zapewne mocno przerażona, rzucała się po 
całym wagonie. Kiedy go otwarto na stacji w Miń
sku, klacz leżała bez ducha na podłodze. Wezwano 
na ratunek najpierw pułkowego weterynarza, po
rucznika Władysława Koppe, potem także sprowa
dzono z Warszawy wybitnych lekarzy weterynarii 

— podpułkowników Konrada Milaka i Władysława 
Kulczyckiego, ale mimo ich starań, nie udało się 
uratować legendarnego wierzchowca. Klacz padła 
następnego ranka. Sekcja zwłok wykazała złama
nie ostatnich kręgów piersiowych oraz żeber, które 
uszkodziły narządy wewnętrzne.

Kościec i skórę Kasztanki spreparowano i prze
chowuje je do dziś Muzeum Wojska Polskiego. Pozo
stałe szczątki zostały pogrzebane w ogródku przed 
siedzibą dowództwa 7 pułku ułanów w Mińsku 
Mazowieckim (obecnie jest tam Oddział Specjalny 
Żandarmerii Wojskowej).
Marszałek Piłsudski do końca życia wspominał 
swoją ulubioną klacz. Dosiadał też jednego z dwóch 
jej źrebaków - Merę. Stała się ona jego koniem służ
bowym. Prawdopodobnie ten koń był prowadzony 
za trumną Piłsudskiego, podczas uroczystości po
grzebowych pierwszego marszałka Polski w maju 
1935 roku. Wielu obserwatorów sądziło wtedy, że 
za trumną idzie Kasztanka, choć ta nie żyła już od 
prawie ośmiu lat...
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Figura Matki Bożej Rywałdzkiej

Na okładce str. 1 Wojciech Kossak — Józef Piłsudski na Kasztance 
str. 4. Alicja Halicka — Macierzyństwo
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