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Skąd tak odległe kontakty Tar-
nobrzega i Odessy? 

– Zaczęło się w ubiegłym roku 
od wycieczki do Odessy – tłumaczy 
Krystyna Frąszczak, prezes Stowa-
rzyszenia Uniwersytet III Wieku. 

– Dla członków naszego stowarzy-
szenia był to prawdziwy survival. Aby 
było taniej, do granicy Polski poje-
chaliśmy autokarem. Granicę prze-
szliśmy piechotą, a potem na stacji 

kolejowej za hrywny kupiliśmy bilety 
na pociąg sypialny do Odessy. Rano 
obudziliśmy się nad Morzem Czar-
nym. Potrzebowaliśmy przewodnika. 
Trafiliśmy do siedziby Związku Pola-
ków w Odessie. Przyjęto nas bardzo 

serdecznie. Dzięki szefowi tej organi-
zacji, Tadeuszowi Załuckiemu, po-
znaliśmy to piękne miasto. Związek 
Polaków to potężne stowarzyszenie. 
Liczy ok. 2 tys. członków. Ale jedno-

cześnie bardzo biedne. Widać to po 
siedzibie i sprzętach, jakie się tam 
znajdują. Postanowiliśmy im pomóc. 
Pan Tadeusz nie bardzo nam wierzył, 
bo takich grup z Polski, które obiecy-
wały wsparcie, zaliczył już wiele. Tym 
bardziej się zawzięliśmy.

Po powrocie do kraju Uniwer-
sytet III Wieku napisał program 
współpracy z Polakami w Odessie 
adresowany do Senatu, który z 
założenia opiekuje się Polonią 
na świecie. Projekt oceniono po-
zytywnie i przyznano wsparcie w 
wysokości 15 tys. zł. Za te pie-
niądze udało się zaprosić pięcio-
osobową delegację związku do 
Tarnobrzega. Stąd obecność go-
ści z Ukrainy w auli Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej. Nie 
kryli radości ze spotkania z roda-
kami. Wiele też się nauczyli o ak-
tywizacji osób starszych w takich 
stowarzyszeniach jak Uniwersytet 
III Wieku.

A tarnobrzeskie stowarzyszenie, 
choć działa zaledwie od czterech 
lat, ma się czym pochwalić. Na 
zajęcia i wykłady uczęszcza stale 
ponad 200 osób. Co drugi wtorek 
spotykają się w PWSZ na wykła-
dach o bardzo różnorodnej tema-
tyce: religioznawstwo, historia, 
medycyna. W czterech grupach 

językowych uczą się angielskie-
go, hiszpańskiego, francuskiego i 
włoskiego. Są organizowane kursy 
komputerowe, które cieszą się naj-
większym powodzeniem. – Trudno 
przecenić radość naszego „studen-
ta”, gdy niespodziewanie zaimponu-
je wnuczkowi znajomością skype’a 
czy serfowaniem po sieci – śmieje 
się Krystyna Frąszczak. Działają 
też koła zainteresowań. Dorobek 
jednego z nich – plastycznego – 
można było zobaczyć na wystawie 
w kawiarni PWSZ po uroczystości 
zakończenia roku akademickiego. 
Wcześniej arcyciekawy wykład o 
schorzeniach narządu ruchu wy-
głosił dr Dawid Bączkowicz z Uni-
wersytetu Opolskiego.

Środki na działalność stowarzy-
szenie czerpie ze składek człon-
kowskich (5 zł miesięcznie), dota-
cji Urzędu Miasta oraz symbolicz-
nych opłat za kursy językowe czy 
komputerowe (2,5 zł za godzinę).

– Najważniejsze jest jednak to, 
że nasi słuchacze traktują wykłady 
i zajęcia jako miejsce towarzyskich 
spotkań i wspaniałą, kreatywną for-
mę spędzania wolnego czasu. Eme-
ryci mają go przecież w nadmiarze 
– mówi pani prezes. 

Na Uniwersytet III Wieku moż-
na zapisać się w każdym wieku w 
siedzibie stowarzyszenia w PWSZ 
przy ul. Wyszyńskiego 10. 

WACŁAW PINTAL

Tarnobrzeg, Odessa i III wiek
Szczególni goście uczestniczyli w ubiegłym tygodniu w zakończeniu roku akademickiego Uni-

wersytetu III Wieku w Tarnobrzegu. Delegacja Związku Polaków w Odessie (Ukraina) przyjechała 
do Tarnobrzega dzięki pomocy Senatu Rzeczypospolitej.

Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku. W pierwszym 
rzędzie od lewej prezes stowarzyszenia KRYSTYNA FRĄSZCZAK. Dalej 
delegacja Związku Polaków z Odessy.  Fot. W. Pintal

W sandomierskim Ratuszu odbyło się ko-
lejne spotkanie z cyklu „Wybitni sandomie-
rzanie”, tym razem poświęcone twórczości 
poetyckiej prof. Zbigniewa Kabaty. 

 Spotkanie
z „jędrusiem”

Zbigniew Kabata ps. Bobo urodził się 17 mar-
ca 1924 r. w Jeremiczach. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej w 1936 roku, wstąpił do Korpusu 
Kadetów we Lwowie, gdzie uczył się do czerwca 
1939 r. Jednocześnie rozwijał swoje pasje związa-
ne z morzem i żeglarstwem. Tuż przed wybuchem 
wojny zdążył odbyć swój pierwszy rejs do krajów 
skandynawskich na statku szkoleniowym ZHP 
„Zawisza Czarny”. 

Przez cały okres trwania okupacji niemieckiej 
był członkiem słynnej tarnobrzeskiej grupy par-
tyzanckiej „Jędrusie”, działającej również na te-
renie Sandomierza i okolic. W partyzantce ukoń-
czył tzw. małą maturę i kurs szkoły podchorążych, 
awansując w 1944 r. do stopnia porucznika. Po 
wojnie wyjechał do Anglii, gdzie uzyskał stopień 
doktora nauk filozoficznych. 

Do chwili odejścia na emeryturę kierował 
instytutem naukowym w Kanadzie. Przez dwie 
kadencje był prezydentem międzynarodowego 
stowarzyszenia parazytologów. Zyskał sławę 
wybitnego uczonego, szereg tytułów doktora 
honoris causa na wielu polskich i zagranicz-
nych uczelniach. Jest cenionym naukowcem, 
autorem wielu prac, odkrył nieznanego dotąd 
pasożyta, którego od jego nazwiska nazwano 
Kabatia ostorhinchi. Jest także członkiem ko-
mitetu redakcyjnego czasopisma amerykań-
skich parazytologów „The Journal of Parasito-
logy”. W wolnych chwilach układa wiersze oraz 
piosenki o partyzantach i wiernych druhach 
„jędrusiowej doli”.

Przez cały czas pobytu poza granicami Polski 
zachował kontakt ze środowiskiem Żołnierzy Ar-
mii Krajowej.

Na spotkanie poświęcone twórczości poety-
ckiej Zbigniewa Kabaty do sandomierskiego Ra-
tusza przybyli znajomi profesora z lat młodości, 
zaproszeni goście oraz młodzież szkolna, która 
recytowała wiersze poety (na zdjęciu). Część poe-
tycką poprowadził Krzysztof Zieliński, dyrektor 
I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gosto-
mianum w Sandomierzu. Podczas spotkania zo-
stała zaprezentowana książka „Ominąć strumień 
czasu. Szkic o twórczości poetyckiej Zbigniewa 
Kabaty”, autorstwa dr Danuty Paszkowskiej. 

– Opracowanie jest próbą przywrócenia Kabaty 
ojczyźnie, także tej małej – ziemi sandomierskiej, z 
którą związał swoją młodość. Jest próbą opisu wier-
szy, które ujawniają szerokie spektrum tematyczne, 
są świadectwem kultury literackiej autora, jego pasji 
i zachwytów. Inspiracją do powstania publikacji był 
kontakt z uczniem I Liceum Ogólnokształcącego 
Collegium Gostomianum. Tomasz Kowal, rozczy-
tany i rozmiłowany w historii II wojny światowej, 
dotarł do poezji Zbigniewa Kabaty – mówiła dr 
Danuta Paszkowska. 

Tekst szkicu o twórczości Kabaty dopełniają 
grafiki, powstałe z inspiracji wierszami, którym 
towarzyszą. Ich autorką jest uczennica Collegium 
Gostomianum Kamila Doniec. Portret profesora, 
widoczny na wstępie książki, narysowała Aleksan-
dra Skomorochow.  (eu)

Zbudowany w połowie XIX stulecia dwo-
rek funkcjonował dostatnio i bezpiecznie do 
1939 roku. Później zajęli go Niemcy, po nich 
na krótko Rosjanie, a po II wojnie świato-
wej został dekretem PKWN upaństwowiony. 
Mieściły się w nim różne instytucje publiczne: 
szkoła, dom nauczyciela, poczta, przedszkole, 
w końcu trafił we władanie ZHP. Pod tymi 
rządami dotrwał do końca PRL, później kon-

trolę nad nim objęła agencja rolna. Nietrudno 
domyślić się, że żaden z powojennych włodarzy 
nie inwestował ani w sam dworek, ani w oka-
lający go park. Gorzej: przez pewien czas park 
ten spowijał smród bijący z pobliskiej tuczarni, 
jaką prowadziły tu niżańskie zakłady mięsne, 
zanim padły. 

Ten obraz nędzy i rozpaczy usiłował odmie-
nić samorząd gminy Modliborzyce, przejmu-
jąc nieruchomość od agencji rolnej. Chciano 
urządzić tu warsztat terapii zajęciowej, jakiś 
ośrodek kultury itp. Wyszło jak zwykle. Zabra-
kło pieniędzy. W końcu znaleziono nabywcę, 
przedsiębiorcę branży budowlanej, zaintereso-
wanego restauracją zabytku. Niestety, zanim 

ten młody człowiek zaczął swe plany realizo-
wać, nagle mu się zmarło. Obiekt z roku na 
rok wyglądał gorzej, a my staraliśmy się stan 
ten rejestrować i apelować jedynie do sumień 
potencjalnych mecenasów...

Karta odmieniła się dopiero w 2006 r. po 
nabyciu obiektu przez kolejnych przedsię-
biorców Elżbietę i Dariusza Nizio z Biłgoraja. 
Przez dwa lata walczyli na papierze o wszystkie 
niezbędne pozwolenia, dokumentacje konser-
watorskie, uzgodnienia i inne papiery, bez któ-
rych nie wolno im było rozpocząć konserwacji 
zabytku. Właściwe prace restauratorskie ru-
szyły dopiero w 2008 roku i pochłonęły... Nie, 

dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, 
a odnowiona posiadłość w Wierzchowiskach 
jest tym, czym zainteresować się winni przede 
wszystkim dżentelmeni...

W podniesionym z ruin i kilka tygodni 
temu „uruchomionym” dworku mieści się dziś 
obiekt, jakiego ten region jeszcze nie miał. 
Poza salą bankietową na 120 osób, restauracją, 
nowocześnie wyposażoną salą konferencyjną 
dla 60 gości, w podziemiach mieści się winiar-
nia i VIP-bar z kameralnym pokojem spotkań. 
Wśród 13 „tematycznych” apartamentów ho-
telowych znajdziemy pokoje: Francuski, De 
Luxe, Kolonialny, Dżokeja, Golfisty, Mary-
narski, Motoryzacyjny, co czyni „Dwór Sanna” 

(taką mu nadano nazwę za sprawą źródeł rzeki 
Sanna wypływających ze wzgórza, na którym 
stoi dworek) pierwszym w tej części Polski 
hotelem tzw. butikowym. Wszystko utrzyma-
ne jest w standardzie hotelu 4-gwiazdkowego. 
Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane, 
mają dostęp do bezprzewodowego Internetu. 
Do dyspozycji gości jest też starannie zagospo-
darowany 32-hektarowy park, mający także 
miejsca zabaw dla dzieci, stawy, alejki i miejsca 
romantycznego odpoczynku, restaurację na 
świeżym powietrzu. 

Projekt zagospodarowania otoczenia dwor-
ku przewiduje również park linowy; tereny 

okalające dworek i park stwarzają świetne wa-
runki do uprawiania paintballa, imprez off-
roadowych. Jeszcze tej jesieni w sąsiedztwie 
dworku pojawią się stadnina i hotel dla koni z 
ośrodkiem hippicznym. W przyszłości plano-
wana jest rozbudowa obiektu o kolejne miejsca 
noclegowe, SPA oraz driving range (strzelnica 
golfowa). Na razie pracę ma tutaj kilkanaście 
osób, ale to jest dopiero początek...

Wierzchowicki dworek, wszystko na to wska-
zuje, doczekał się szczęśliwego dopełnienia 
swego losu, jaki się nawet nie śnił Wiercińskim, 
Kochanowskim i Bogdańskim, Michelisom, 
a później – Świdom, którzy tymi dobrami od 
pradziejów władali.  (r)

Aż trudno uwierzyć!Przez kilkanaście lat staraliśmy się 
informować opinię publiczną o niewe-
sołych dotychczas  losach zabytkowego 
dworku w Wierzchowiskach II w gminie 
Modliborzyce pod Janowem Lubelskim.
Dziś mamy przyjemność postawić krop-
kę nad „i”...

Dopiero zestawienie fotografii wykonanych w dwóch odległych od siebie o kilka lat epokach robi wrażenie, pokazując drogę, jaką trzeba było przebyć, 
aby osiągnąć dzisiejszy efekt.  Fot. J. Reszczyński 

Aż trudno uwierzyć!

Fot. E. Ura
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