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V/ dniu 4 maja 1992 roku odbył się kolejny "wieczór tarnobrzeski", 
tym razem poświęcony życiu i działalności Stanisława Orła, pisarza, pedagoga, 
działacza społecznego. Sylwetkę zmarłego przed kilkunastu laty " Profesora " 
przedstawił prezes Towarzystwa. Na spotkaniu obecna była p. Bronisława Orzełowa, 
oraz p. Maria Orzeł.

Stanisław Orzeł urodził się 19 marca 1911 roku w Chybicach powiat 
iłżecki, jako syn małżeństwa Józefy i Jana Orłów - właścicieli kilkumorgowego 
gospodarstwa rolnego u podnóża Łysicy.
Jan Orzeł był człowiekiem wielkiej energii, aliści z powodu dużej liczby dziecię 
( Stanisław miał dwanaścioro rodzeństwa), bieda była częstym gościem w domu Orłów.

Widok na góry świętokrzyskie z Chybie był przepiękny, pobliska 
puszcza dostarczała wielu wrażeń, stad też umiłowanie rodzinnej ziemi 
oraz przyrody pozostało na trwale w duszy młodego Stanisława. 
Odezwało się ono później w twórczości literackiej pisarza.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w Chybicach, gdzie zdążył S.Orzeł 
poznać co to krzywda i upokorzenia, rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim 
na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Zamieszkał na stancji prywatnej, 
co pozwoliło mu lepiej poznać smak prawdziwego życia robotniczego Ostrowca. 
W domu było ciężko, więc miał okazje ooznaó co to bieda, co to głód. 
Zrodziła sie sympatia dla ludzi biednych i krzywdzonych, ujawnił się bunt 
przeciwko krzywdzie, niesprawiedliwości i poniżaniu godności ludzkiej. Pociechą 
dla "Staska" była zawsze dobra i czuła Matka, która wielokrotnie, pieszo 
wędrowała pomiędzy Chybicami a Ostrowcem, aby swojemu synowi przynosić 
bochenek chleba i coś tam do Chleba. Piękny portret Matki stworzył 
Stanisław Orzeł w swojej pierwszej powieści " Pod Łysica". To właśnie podczas 
pobytu w Ostrowcu zrodził się podziw dla mądrości i pracowitości rodziców, 
a przy okazji czynny stosunek do życia i świata wzorowany szczególnie na 
postawaen życiowych rodziców.

Po ukończeniu w 1931 roku Seminarium Nauczycielskiego Stanisław 
Orzeł był przez rok kierownikiem szkoły dla dzieci żydowskich w Ostrowcu, 
potem przez rok uczył w Żabince, kolejny rok w Chudlinie ( obie w powiecie Kobryń 
na Polesiu), później, na kursach rolniczych dla dorosłych na terenie powiatu 
kobryńskiego. Ze skromnych zarobków pomagał licznemu rodzeństwu.

V/ latach 1936 - 1939 Stanisław Orzeł odbył studia na Wileńskiej 
Szkole Nauk Politycznych. Przeszedł Kolejne etapy zdobywania wielkiej wiedzy, 
zetknął się z radykalnym ruchem studenckim, zaznał kolejnych doświadczeń 
z biedą, poznał wspaniałych profesorów, zakochał się.

Zaraz po ukończeniu studiów, w lipcu 1939 roku Stanisław Orzeł 
zawarł związek małżeńsKi z p. Bronisławą Stalanką z Miechocina, absolwentką 
Instytutu Pedagogiki Specjalnej dr Marii Grzegorzewskiej.

Wybuch wojny światowej zastał pp. Orłów w Brześciu nad Bugiem.
V/ latach okupacji radzieckiej Stanisław Orzeł był nauczycielem w szkołach 
podstawowych Brześcia (1939/1940) oraz Rokitnicy w pow. Kobryń (1940/1941). 
Po wkroczeniu Niemców Stanisław Orzeł pracował w Brześciu początkowo jako 
urzędnik, potem jako robotnik, wreszcie jako kasjer w sklepie mięsnym. 
Równocześnie w latach 1941 - 1944 brał udział w pracy konspiracyjnej.
Był współorganizatorem ZWZ i AK, oraz pierwszym komendantem obwodu ZWZ w Brześciu, 
a później szefem wywiadu Armii Krajowej na terenie Brześcia. W tym też czasie miały 
miejsce pierwsze próby literackie przyszłego pisarza.
W maju 1944 roku udało się Stanisławowi Orzełowi wydostać się z Brześcia 
i przybyć do Tarnobrzega.

Od 1 września 19^4 roku Stanisław Orzeł rozpoczął pracę jako sekretarz 
Inspektoratu Szkolnego w Tarnobrzegu, a w roku szkolnym 1945/1946 uczył 
w Szkole Krawieckiej i w Szkole Rolniczej na terenie Tarnobrzega, jak również 
w Gimnazjum na terenie Baranowa.
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Od roku szkolnego 1946/1947 do roku szkolnego 1951/1952 był Stanisław 
Orzeł nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu, gdzie uczył kilku 
przedmiotów. Pozostawił tam wspomnienie człowieka wielkiej wiedzy, wielkiego 
serca i wspaniałego humoru. W tych trudnych czasach często pełnił funkcję 
obrońcy młodzieży, oraz moderatora napięć w gronie pedagogicznym.

Już w 1949 roku uKazały się pierwsze fragmenty powieści "Pod Łysicą", 
a w 1951 roku wyszło jej pierwsze wydanie. VJ roku następnym ukazało się 
wydanie drugie, a Stanisław Orzeł uzyskał urlop twórczy, który trwał do roku 
1956. W tym czasie wyszła następna powieść " Kamienista Droga" (1954 rok), 
zarazpotem trzecia zatytułowana " Chmurne Lata" (1956 rok). Wszystkie trzy 
powieści przedstawiają w zasadzie wspomnienia Autora z lat dziecinnych, 
oraz wczesnej młodości. Szczególnie książka " Pod Łysicą" została przyjęta 
bardzo przychylnie zarówno przez czytelników jak i przez krytyków. 
Język tej powieści jest urzekający.

W okresie bezpośrednio po "październiku 1956" miały miejsce 
liczne i krytyczne wystąpienia Stanisława Orła na forum Powiatowej Rady 
Narodowej, skierowane przeciwko ówczesnym władzom powiatu tarnobrzeskiego. 
W efekcie znalezionie pracy okazało się bardzo trudne. Po długich staraniach 
Stanisław Orzeł podjął pracę jako ekonomista w dziale wywłaszczeń KiZPS, 
potem w dziale organizacji KiZPS, wreszcie jako sekretarz redakcji czasopisma 
SIARKA. Pięknie pisane artykuły i felietony Stanisława Orła stanowiły 
przez pierwsze dziesięć lat ozdobę zakładowej gazety.

W 1969 roku ukazała się czwarta, najpiękniejsza powieść Stanisława 
Orła - " Zbój Świętokrzyski". Jest to - nie pierwszy - ale jeden 
z najpiękniejszych hołdów literackich złożonych ziemi świętokrzyskiej 
i ludowi puszczańskiemu. Zawarte w tej powieści opisy puszczy świętokrzyskiej, 
motywy patriotyczne, piękno legend, składają się na dzieło o niepwtarzalnej 
wartości ideowej i estetycznej.

Ostatnia książka Stanisława Orła " Ziarna i Ciernie" złożona została 
do druku w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej ( wydawca wszystkich poprzednich 
Książe*) w 1977 toku. Do dnia dzisiejszego książka się nie ukazała, nie ma 
też nadziei na jej druk.

Po ukończeniu 66 lat przeszedł Stanisław Orzeł na emeryturę. 
W niespełna rok później, w wyniku nieszczęśliwego upadku zmarł 14 stycznia 1978r. 
Tarnobrzeg i polska kultura poniosły wielką stratę.Śrgierć nastąpiła w pełni 
sił twórczych.

Trudno jest przedstawić osobowość Stanisława Orła. Był to przede wszystkim 
człowiek dobry, który życzliwość dla ludzi miał wypisaną w sercu i na twarzy. 
Był to też człowiek mądry, o głębokiej wiedzy, a przy tym poza pracą 
zawodową i pisarstwem realizował w życiu wriele pasji - hodował cudowne kwiaty, 
stworzył kolekcję motyli, grał na skrzypcach, zbierał znaczki pocztowe, 
był radnym, ławnikiem sądowym i kuratorem dla nieletnich, grał w brydża, 
oraz był współorganizatorem Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega, a także 
Oddziału Rzeszowskiego Związku Literatów Polskich. Posiadał dar 
krasornówstwa. Był Stanisław Orzeł człowiekiem głębokiej moralności, której 
domagał się od wszystkich i wszędzie, także w życiu publicznym. Był także 
człowiekiem odważnym, za co zapłacił odpowiednią cenę. Na zewnątrz promieniował 
siłą, mądrością, odwagą i radością życia. Trochę tych promieni pozostało.EA.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega informuje uprzejmie, że kolejne 
Walne Zebranie Członków odbędzie się dnia 26 maja 1992 roku w sali Klubu 
Pod Leliwą. Początek zebrania o godzinie 1300.
Przedmiotem spotkania wszystkich członków naszego Towarzystwa będą: 
obchody 400 - lecia miasta Tarnobrzega, sytuacja finansowa Towarzystwa, 

_zarzadu Towarzystwa.

Wydawca : Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega.Plac Bartosza Głowackiego 23


