
PAŁAC W RYCZOWIE
wczoraj i dziś

2021



to jedno z tych miejsc na mapie Polski, które są świadkami historii - a zarazem 
symbolem trwania polskiej tradycji. W ciągu swej ponad stupięćdziesięcioletniej 

historii przechodził różne koleje losu - by w końcu, w czasach III Rzeczypospolitej, powrócić, jako jeden z nielicznych tego typu 
obiektów w kraju, w ręce spadkobierców prawowitych właścicieli. Świadomi obowiązków, jakie nakłada na nich tradycja - a jest 
to kanon wartości oparty na dekalogu i patriotyzmie, honorze, gotowości do poświęceń dla sprawy kraju oraz szacunku dla przod-
ków, ich obyczajów oraz czasów, w których żyli - od trzech dekad dokładają starań, by także i dzisiaj sprostać temu wyzwaniu. Dla-
tego pałac nie został zamieniony na centrum konferencyjne z restauracją, na dom weselny do wynajęcia, ani na hotel spa. Pozostał 
domem rodzinnym, tak jak był nim kiedyś, z tą różnicą, że dziś - oprócz żywych ludzi - mieszka w nim pamięć. Powoli odzyskuje 
swój pierwotny kształt, by służyć podtrzymywaniu związanego z tym miejscem dziedzictwa historii, kultury, wreszcie - sztuki. 
Fundacja Pałac w Ryczowie, powołana przez właścicieli w roku 2010, prócz opieki nad samym pałacem i upamiętniania związa-
nych z nim postaci, z powodzeniem zajmuje się pracą na rzecz lokalnej społeczności. Taką pracę nazywano kiedyś pracą organiczną.

Przewodnik, który oddajemy do rąk Czytelnika, opowiada o przeszłości i o teraźniejszości pałacu. Mówi o tym, jak i dlaczego 
to, co prywatne, splata się z tym, co służy szerszej wspólnocie.

Pałac w Ryczowie



Pałac w Ryczowie został zbudowany w latach 1862-1864,  
w charakterystycznym dla epoki późnego romantyzmu 
stylu historyzującym, który w swobodny sposób łączy 
elementy architektury minionych czasów. Styl ten, przez 
historyków sztuki określany terminem Rundbogenstil 
(okrągłołukowy, arkadowy) stanowi niemiecki wariant 
neoromanizmu. Związany jest przede wszystkim z dzia-
łalnością  architekta Karla Friedricha Schinkla (1781-1841) 
i kontynuatorów, którzy tworzyli tzw. Schinkelschule 
- Szkołę Schinkla. Rundbogenstil opiera się na wzorach 
architektury romańskiej, bizantyjskiej i renesansowej.

Pałac jest budynkiem szerokofrontowym, asymetrycz-
nym, wzniesionym na rzucie prostokąta, z dwoma płytki-
mi ryzalitami w elewacji północnej - od strony podjazdu 
-  i  jednym w zachodniej, od strony parku. Posiada dwie 
kondygnacje i sień przechodnią, prowadzącą z północy 
na południe. W  narożniku północno-zachodnim mieści 
się loggia nakryta nieregularną, sześcioboczną wieżyczką 
zwieńczoną krenelażem. Dachy są dwuspadowe, z ozdo-
bionymi profilowanym gzymsem kominami. W osi wej-
ścia głównego, od północy, znajduje się ganek podtrzymy-
wany przez cztery korynckie kolumny.
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Główny motyw dekoracji architektonicznej pałacu 
stanowią półkoliście zwieńczone arkady, które pojawia-
ją się w obramieniach okien - łączonych w biforia i tri-
foria -  oraz w formie ozdobnego fryzu, który biegnie 
pod okapem dachu wokół całego budynku.

Pałac jest otoczony parkiem o charakterze angielskim, 
wielownętrzowym, z egzotycznymi drzewami - znajdzie-
my tam tulipanowce, cisy błotne, platany czy magnolia 
amerykańska - oraz licznymi pomnikami przyrody. 

Ryczowski zespół pałacowo-parkowy stanowi przykład 
unikalnej architektury XIX-wiecznej o  znacznych walo-
rach historycznych, architektonicznych i krajobrazowych.
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PAŁAC W RYCZOWIE
WCZORAJ



Ricow, Riczow, Ryczow (1329), Ryszczów (1428)  
– pod takimi nazwami wieś Ryczów pojawia się w naj-
starszych źródłach pisanych. Książę opolski Prze-
mysław w roku 1284 darował te ziemie klasztorowi 
cystersów w  Mogile. Opaci pochodzenia niemiec-
kiego – Engelbert, Teodoryk, Krystyn – sprowadzali 

do  Ryczowa osadników z Mogiły; koloniści osadzani 
byli na prawie niemieckim i cieszyli się immunitetem 
sądowym oraz skarbowym. „Mąż wielkiej nauki i wyż-
szych zdolności” Marcin Matyspasek, opat w latach  
1474-1488, „… we wsi Ryczowie wydźwignął z  funda-
mentów dość ładny kościół”.
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Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 Ryczów znalazł 
się w zaborze austriackim – w Królestwie Galicji i Lodo-
merii z  Księstwami Oswięcimskim i  Zatorskim. Dekre-
tem z roku 1782 cesarz Józef II skonfiskował — na rzecz 
tzw. Funduszu religijnego — galicyjskie majątki Cystersów. 
Klucz ryczowski, w zamian za inne dobra odebrane przez 
władze austriackie, otrzymała rodzina Dzieduszyckich. 
W ich rękach ziemie te pozostawały od roku 1790 do 1855, 
kiedy to Paulina Dzieduszycka sprzedała je Tytusowi Dro-
hojowskiemu. Jego żona, Seweryna z Brandysów, umarła 
w pięć lat potem, osierocając cztery córki: Mariannę, Józe-
fę, Halinę i Wiktorię. Uroczysty pogrzeb w asyście 22 księży 
odbył się w maju 1860, a na ryczowskim cmentarzu stanęła 
neogotycka kaplica — mauzoleum, które Tytus ufundował 
dla przedwcześnie zgasłej żony.

15 maja 1862 Tytus Drohojowski rozpocząl budowę no-
wego pałacu; stary drewniany dwór, zbudowany jeszcze 
przez Cystersów, miał wkrótce paść ofiarą pożaru (1 listo-
pada 1865), który zniszczył go doszczętnie. Fundamenty 
pod nową budowlę założono w  ogrodzie, na  zachodnim 
skraju wsi. Do końca roku 1864 pałac był gotów; poświęcił 

go 4 stycznia 1865 ks. Jan Michalski, proboszcz ze Spytko-
wic. Wokól pałacu założono park krajobrazowy. Wkrótce, 
niedaleko, powstała także stajnia i spichlerz.

Tytus Drohojowski zmarł 8  kwietnia 1882 roku; ma-
jątek odziedziczyła jego córka Józefa i wniosla w posagu 
baronowi Mieczysławowi Błażowskiemu. Uroczysty ślub 
odbył się 26 września 1882 w Krakowie.

Nowy dziedzic Ryczowa okazał się nałogowym hazar-
dzistą; podróżował po kasynach Europy, wierząc w swoją 
szczęśliwą gwiazdę. Niestety, przegrywał coraz większe 
sumy. Wyprzedaż ziemi nie  przyniosla ratunku, majątek 
popadł w długi. Nie mogąc umknąć przed wierzycielami, 
baron sięgnął po pistolet i zastrzelił się w swoim gabinecie. 
Był 29 maja 1884. W chwili śmierci baron miał 41 lat. Po-
zostawił owdowiałą żonę z córeczką. Syn, Mieczysław, uro-
dził się już jako pogrobowiec. Wątłego zdrowia, nie radził 
sobie z prowadzeniem majątku. Zmarł młodo; jego siostra 
Wanda wyszla za mąż i opuściła Ryczów. Jej huczny ślub 
opisano w gazetach, a ryczowianie wspomniali go jeszcze 
długo jako wspaniałą ceremonię.

13



Baron-hazardzista trafił do  Leksykonu Duchów 
Polskich: jest to  zjawa wysokiego jeźdźca na karym ko-
niu: wysoki, postawny mężczyzna w sile wieku ubrany bywa 
w ciemne bryczesy i długi ciemny surdut.. . Katalog Zjawisk 
Paranormalnych. cz. 3 podaje:

Z miejscowością Ryczów wiąże się wiele przekazów doty-
czących ukazywania się zjawy wysokiego jeźdźca na  karym 
koniu. Jeździec ten, wysoki postawny mężczyzna w sile wieku 
ubrany bywa w ciemne bryczesy i długi ciemny surdut jest 
duchem byłego właściciela dóbr Ryczowskich Barona Bła-
żowskiego herbu Korczak. Zgodnie z zachowanymi relacjami 
baron Błażowski pod  koniec XIX wieku stracił niemal całą 
swoją fortunę przy grach hazardowych, gospodarka ryczow-
ska podupadła, nie  pomogła wyprzedaż części ziemi, barona 
nachodzili natarczywi wierzyciele. Dziedzic Ryczowski nie mo-
gąc poradzić sobie z narastającymi problemami coraz częściej 
sięgał po alkohol (według relacji służby, całymi tygodniami pił 
samotnie w swoim pokoju) wreszcie nie mogąc uciec przed wie-
rzycielami strzałem z pistoletu popełnia samobójstwo w swym 

pokoju. Po  jego śmierci pokój był przez wiele lat zamknięty 
(według relacji służby jeszcze ponad dziesięć lat później jesz-
cze można był rozpoznać na ścianach i meblach ślady krwi, 
gdyż nigdy ich nie usunięto), po śmierci barona, żona urodziła 
mu syna, lecz klątwa ciążąca nad tym rodem działała nadal, 
syn wdał się w  ojca. Już w młodym wieku zaczął ujawniać 
skłonności do alkoholu i w młodym wieku zmarł bezpotomnie. 
Po jego śmierci majątek zlicytowano a dwór i przyległe grun-
ty nabył generał Piasecki (późniejszy dowódca armii Kraków). 
Z  tamtego okresu pochodzą pierwsze relacje o pojawiającym 
się widmie barona. Dwór przebudowano w ten sposób, ze pokój 
splamiony krwią zniknął z zabudowy. Widmo przestało poja-
wiać się w dworze, ale za to można zobaczyć je na dawnych te-
renach należących do dworu. W latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych wiele osób pracujących w biurach „samopomocy 
chłopskiej” widziało tą zjawę. Pomimo nastawienia władz, 
które bagatelizowały sprawę pojawiały się, co raz to nowe re-
lacje. Widmo widziano, co najmniej kilkanaście razy w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych a najnowsze relacje po-
chodzą z końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
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PRZED WOJNĄ
1936-1939



12 lutego 1936 dobra ryczowskie nabył Generał Zyg-
munt Piasecki. Majątek był w opłakanym stanie; w pała-
cu mieszkała 87-letnia baronowa Błażowska wraz z damą 
do towarzystwa i tabunem kotów. W kontrakcie zapisa-
no, iż nowy właściciel zapewni jej w pałacu na bezpłatne 
i dożywotnie użytkowanie (…) mieszkanie składające się z czte-
rech pokoji na pierwszem piętrze od strony południowo-wschod-
niej, dalej na parterze jedną kuchnię, spiżarkę i węglarkę, nadto 
jeden pokój gościnny na parterze pierwszy od schodów — w ta-
kim stanie w jakim te ubikacje obecnie się znajdują i jakie wie-
rzycielka już używa. Ponadto, ze względu na wielką ilość 
kotów, Generał zobowiązał się „… bezpłatnie i dożywotnio 
dostarczać sześć litrów mleka dziennie” oraz „1/. sześć cetnarów 

metrycznych żyta rocznie, pięćdziesiąt cetnarów metrycznych 
ziemniaków rocznie, sześć cetnarów metrycznych pszenicy rocz-
nie, dziesięć cetnarów metrycznych słomy rocznie — z czego 
powyższe gatunki zboża w takiej jakości jakie produkuje się 
w majątku ziemskim Ryczów a to w stanie zdatnym do użytku. 
2/. oddać na dożywotnie i bezpłatne użytkowanie oraz zaorać 
i wynawozić każdego roku ćwierć morgi ogrodu pod jarzyny.  
3/ dostarczać rocznie najwyżej do pięćdziesięciu furmanek 
w kierunkach do Spytkowic, Zatora, Wadowic i stacji kolejo-
wej, dowozić i dostarczać corocznie sześć metrów kubicznych 
drzewa opałowego z lasu; dowozić do domu wierzycielki wodę 
dwa razy dziennie”. Zobowiązania te wypełniano skrupu-
latnie; baronowa mieszkała w pałacu aż do śmierci.
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Zofia z Bielińskich,  
ukochana żona Generała, była do-
brym duchem ryczowskiego domu.

Lata 1936-39 to krótki okres 
świetności pałacu. Majątek, pod no-
wym zarządem, prosperował coraz 
lepiej, pod czujnym okiem ogrod-
nika piękniał park krajobrazowy. 
W specjalnych misach, aż z Francji, 
sprowadzono rzadkie krzewy azalii, 
które malowniczo kwitły w maju 
— na imieniny Pani Generałowej. 
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Dzieci wychowywały się 
na  swobodzie, a ulubionymi to-
warzyszami ich zabaw były psy 
i źrebaki, których kilka przycho-
dziło na świat każdego roku. Kie-
dy człowiek ma 6 czy 8 lat, to podo-
ba mu się, że może rano biec do stajni 
i przywitać się z końmi - wspomi-
nała córka Generała. Pamiętam 
do dziś, że jak były żniwa, to praco-
waliśmy wszyscy, także moje kuzyn-
ki, które przyjeżdżały tu na lato.
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Położony niedaleko Krakowa, 
pałac stał się ośrodkiem życia 
towarzyskiego. Częstymi gość-
mi byli oficerowie Krakowskiej 
Brygady Kawalerii, a piwnicz-
ka z  nalewkami, które osobiście 
przygotowywał Generał, cieszyła 
się zasłużoną sławą.
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Latem odbywały się tu tzw. 
przedobozia — trzytygodniowe 
pobyty wypoczynkowo-ćwi-
czebne, przygotowujące żołnie-
rzy do  obozów szkoleniowych. 
Ich  celem była m.in. nauka pły-
wania dla koni i ludzi - Wisła była 
w pobliżu - a dodatkową atrakcję 
stanowiły zawody w  ujeżdże-
niu koni lub  w  szermierce. Puł-
ki kwaterowały po  okolicznych 
wsiach, a  sztab - w zawsze go-
ścinnym pałacu w Ryczowie.
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Pasją Generała  - jak przysta-
ło na kawalerzystę - były konie. 
Ryczów był znany z hodowli 
tzw. remontów - młodych koni, 
które sprzedawano na potrzeby 
wojska. Co roku oceniała je spe-
cjalna komisja, a zakupów doko-
nywała instytucja  bezpośrednio 
podlegająca Ministrowi Spraw 
Wojskowych, zwana Służbą re-
montu. Zakupione konie były 
następnie ujeżdżane i przygo-
towywane do służby w poszcze-
gólnych formacjach: kawalerii, 
artylerii konnej czy  w  taborach 
wojskowych. W Ryczowie ho-
dowano konie rasy małopolskiej, 
z przeznaczeniem dla kawalerii.
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Życie w Ryczowie płynęło po-
woli, w  rytmie prac związanych 
z  gospodarstwem. Wokół domu był 
folwark ze stajniami, stodołami, 
spichlerzem, oborami, rządcówką…
Życie codzienne toczyło się według 
ustalonego obyczaju. Prac polowych 
pilnował rządca, kuchnią zarządzała 
Katarzyna - doskonała gospodyni, 
która przyjechała aż z Turki, rodzin-
nego domu Pani Generałowej. Naj-
chętniej dbała o drób.

Raz na dwa tygodnie odbywało się 
wielkie pieczenie chleba. Przychodziły 
dziewczyny ze wsi i wyrabiały ciasto w du-
żych szaflikach. Gospodyni sprawowała 
nadzór nad całym pieczeniem: zarządza-
ła, próbowała i dosypywała potrzebnych 
składników. Nie wolno było wchodzić 
do  kuchni, otwierać okien, bo wszystko 
mogło zaszkodzić. Po całym domu rozcho-
dził się zapach chleba - pamięta z dzie-
ciństwa Zofia Piasecka-Tarabuła. 

Lato 1939 to ostatnie beztroskie 
chwile w Ryczowie. W  gospodar-
stwie pomagała wtedy siostra gospo-
dyni - Helena, zwana przez dzieci 
Posią. Pozostała z  rodziną Piasec-
kich także po wypędzeniu z Ryczo-
wa, zmarła w Krakowie w 1969 r. 

Kończyły się wakacje - wspomi-
nała Zofia Piasecka-Tarabuła, córka 
Generała. - Z końcem sierpnia przyje-
chał ojciec w otoczeniu swoich oficerów. 
Chciał pożegnać się z mamą. Mówił 
o  mobilizacji, że spodziewa się wybu-
chu wojny w każdej chwili i nie będzie 
mógł nas  odwiedzać. Był przecież do-
wódcą Krakowskiej Brygady Kawale-
rii… Siedmioletnia wówczas Zosia 
nie mogła wiedzieć, że nie  zobaczy 
swojego Ojca już nigdy.
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Zofia z Zarańskich Bielińska,  
matka pani Generałowej z nieodłącznym aparatem  
marki Leica. Uprawiała amatorsko sztukę fotogra- 
fii i to jej zawdzięczamy zdjęcia z tamtego okresu.
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OKUPACJA 
1939-1945



5 września 1939 do Ryczowa weszli Niemcy. Gdy zbli-
żał się front, pani Piasecka, idąc za radą gen. Monda, któ-
ry wraz ze swym sztabem korzystał z noclegu w pałacu, 
spakowała najpotrzebniejsze rzeczy do powozu i  wraz 
z dziećmi wyruszyła na wschód - w nadziei, że tam bę-
dzie bezpieczniej. Wieść o  inwazji sowietów zastała ich 
pod  Kowlem; zawrócono natychmiast, nie  czekając po-
ranka. Po kilku tygodniach tułaczki dotarli do Ryczowa. 
Dom był splądrowany.

Zaczęło się życie w  warunkach wojennych; Ryczów 
znalazł się w  granicach Generalnego Gubernatorstwa. 
Dom był zajęty przez Niemców.  Uzyskaliśmy tylko jeden 
pokój - wspominała pani Zofia - Był bardzo chłodny paź-
dziernik, zbliżała się ostra zima. Woda zamarzała w miedni-
cach i dzbankach. Nie mieliśmy czym palić…

W tym czasie Generał był już w niemieckiej niewoli. 
Wraz z innymi oficerami rozbitej polskiej armii znalazł 
się w obozie jenieckim w Murnau -  oflagu VIIA.

Zgodnie z zapisami konwencji genewskiej z roku 1929, 
jeńcy mieli prawo do pisania listów. Od grudnia 1939, gdy 
uruchomiono tzw. Deutsche Post-Ost, możliwa była ko-
respondencja z bliskimi z Generalnego Gubernatorstwa 
- a więc także z Ryczowem. Jeniec miał prawo do wysłania 
dwóch listów  i dwóch kartek pocztowych na miesiąc, na 
specjalnych formularzach wydawanych przez niemiecką 
pocztę obozową, tzw. Kriegsgefangenenpost: list miał 
24  linijki, kartka - 7. Wolno było pisać tylko ołówkiem. 
Każdy list był kontrolowany przez cenzurę obozową 
i po sprawdzeniu opatrywany pieczątką Geprüft. Treści 
niepożądane zamazywano. Generał wysyłał przepisowe 
kartki i listy, adresując je sprawiedliwie: do Żony, do cór-
ki i do syna. Korespondencję musiał opatrywać swoim 
numerem obozowym: Gefangennennummer 15003.
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O ile na terenach włączonych do  Rzeszy Niemcy 
przejmowali majątki ziemskie a ich właścicieli zmuszali 
do opuszczenia domów, to w  Generalnym Gubernator-
stwie polityka okupanta była inna. Tutejsze duże ma-
jątki ziemskie miały stać się zapleczem aprowizacyjnym 
dla III Rzeszy, a sami ziemianie - kadrą rolniczą. Odtąd 
produkcja rolna musiała odbywać się pod niemieckim 
nadzorem. Pani Generałowa - absolwentka Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego - ani trochę nie znała się 
na rolnictwie. Jednak chcąc pozostać w  Ryczowie, mu-
siała sprostać wymaganiom okupanta. Toteż wkrótce 
w  pałacu zjawili się państwo Adamczykowie - siostra 
Generała z mężem i córką - wypędzeni z majątku Turo-
wy, który po klęsce wrześniowej znalazł się w tzw. Kraju 
Warty. Wuj Franek, który doskonale znał się na rolnic-
twie, przyjął rolę rządcy i opiekuna całego gospodarstwa. 
Nie było to łatwe zadanie; Niemcy stworzyli hierar-
chiczny i dokładny system  kontroli gospodarki rolnej. 
Nakazano prowadzenie bieżącej księgowości, wymaga-
no drobiazgowych raportów dziennych z prac rolnych 
oraz raportów 14-dniowych  z obrotów gotówkowych, 
stanu inwentarza oraz wysokości zapasów. 

Nad punktualnym dostarczaniem tzw.  kontyngentów 
- obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków, mięsa, mleka 
i innych produktów rolnych czuwał specjalnie mianowany 
Treuhander - przedstawiciel Urzędu Powierniczego dla Ge-
neralnego Gubernatorstwa. Do  prac rolnych stawali wszy-
scy mieszkańcy pałacu, także siostrzenica Pani Generałowej 
i panna Adamczykówna.
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Przez pewien czas - w myśl zasady, że najciemniej jest pod 
latarnią - w pałacu ukrywał się żydowski muzyk nazwiskiem 
Rosen, zatrudniony fikcyjnie jako nauczyciel gry na skrzyp-
cach dla panny Zosi. Zasada ta sprawdziła się, lecz na krót-
ko: ktoś z  mieszkańców Ryczowa napisał donos na gesta-
po - „W pałacu ukrywają Żyda” … Charakterystyczny adres 
zwrócił uwagę osoby zatrudnionej na poczcie: przechwyciła 
list i w tajemnicy podała Pani Generałowej. W ten sposób 
uratowała życie jej i całej rodzinie. Panna Zosia nie nauczyła 
się gry na skrzypcach; muzyk musiał zmienić kryjówkę.

W pałacu przybywało lokatorów: z  Turki przyjecha-
ły matka Pani Generałowej, Zofia z  Zarańskich Bielińska 
i  -  wiosną 1941, gdy Niemcy za  działalność konspiracyjną 
aresztowali jej matkę - 13-letnia siostrzenica Hania Haczyń-
ska. Ze Lwowa - rodzina podpułkownika Nalepy, szefa szta-
bu Krakowskiej Brygady Kawalerii, internowanego w oflagu 
w Murnau razem z generałem Piaseckim, ze stolicy - panie 
Radajewskie i panie Stroynowskie, krewne ze strony rodzi-
ny Bielińskich. Po Powstaniu dom zaludnił się uchodźcami 
z Warszawy; nikomu nie odmawiano schronienia. W szczy-
towym okresie do stołu siadało 40 osób. W menu królowała 
kasza. Na zdjęciu - kolejka po posiłek.
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25 stycznia 1945 do Ryczowa wkro-
czyła Armia Czerwona. W  pałacu 
Rosjanie urządzili szpital polowy: 
na  piętrze operowano bez  znieczu-
lenia, na  parterze kładziono zmar-
łych. Wspomina pani Zofia, wówczas 
13-letnia: ”Mój wuj, który zwykle mdlał 
na widok krwi, asystował przy operacjach, 
bo nie miał kto. Było tylko dwóch lekarzy 
i  pełno rannych. Dostawiali przed opera-
cją szklankę wódki zamiast znieczulenia. 
Po  zabiegu układali jęczących rannych 
na  słomie.” Na  opał poszła większość 
zabytkowych mebli, zima była ostra. 
Ulubioną rozrywką Krasnoarmiej-
ców było strzelanie do lustra - zostały 
po nich łuski pocisków tkwiące do dziś 
w podeście schodów.

Potem szpital się wyprowadził. 
Po  podłodze walały się zakrwawione 
szmaty, brudna słoma, odcięte kończyny.

Dwa miesiące później w pałacu pojawił się przedsta-
wiciel władzy ludowej, pan Nóżka, uzbrojony w kara-
bin. „Od tej chwili nic tu nie jest wasze” - powiedział. 
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PAŁAC W PRLu 
1945-1989



Dekret o ochronie państwa z 30 października 1944 r. wy-
dany przez PKWN, art. 2: Kto udaremnia lub utrudnia wpro-
wadzenie w życie reformy rolnej albo nawołuje do czynów skiero-
wanych przeciw jej wykonywaniu lub publicznie pochwala takie 
czyny, podlega karze więzienia lub karze śmierci.

W marcu 1945 ryczowski proboszcz, ks. Władysław Ka-
nia, notował w kronice parafialnej: Reforma agrarna i  tutaj 
miała miejsce. Majątek pana generała Piaseckiego, będącego całą 
wojnę w niewoli niemieckiej, rozparcelowano. Po wypędzeniu pani 
Zofii Piaseckiej wraz z dziećmi pałac stał się łupem oswobodzicieli. 

Zburzono taras i kolumnowy podjazd; wnętrza zamie-
niono na  magazyny, sklepy i  urzędy gminne. Na  parterze 
można było kupić wiadra, kosy, gwoździe i różne narzędzia 
potrzebne w gospodarstwie; po drugiej stronie działał sklep 
spożywczy oraz mięsny, po  którym do  dziś zostały wbite 
w ściany potężne haki. Na piętrze urzędował wójt Gminy 
Ryczów, kasa Gminnej Samopomocy wypłacała należność 
za  oddawane do  państwowego skupu świnie, kury i gęsi, 
a obok urzędnik Stanu Cywilnego - zgodnie z nową świecką 
tradycją - udzielał ślubów na tle wizerunku orła bez korony, 
w majestacie prawa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
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Po ponad trzech dekadach eksploatacji budynek po-
padł w  ruinę; gdy  przestał już nadawać się do  użytku, 
wyprowadziły się sklepy i urzędy. Zostały po nich walają-
ce się tu i ówdzie nadkruszone szyldy, ozdobiona bomb-
ką choinkową tablica z mięsnego z napisem kredą „dziś 
w  sprzedaży”, wybite szyby w oknach i zawalony strop 
w zachodnim skrzydle. W roku 1987 pałac wraz parkiem, 
okrojonym i podobnie jak sam dom zdewastowanym 
–  na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Bielsku Białej został wpisany do rejestru zabytków. 

Dębowe taflowe parkiety zastąpiło linoleum, 
na  ścianach pojawiły się „niebrudliwe” olejne lampe-
rie w typowym dla PRL kolorze ugier jasny lub zieleń 
groszkowa, dwuskrzydłowe białe drzwi  opatrzono 
charakterystycznym dla urzędów burym pasem, nama-
lowanym w okolicach klamek  -  czyli tam, gdzie najła-
twiej osiada brud. Wysokie, zabytkowe piece rozebrano 
lub przebudowano, a kunsztownie rzeźbione kafle tra-
fiły na wysypisko śmieci, dzieląc los kolumn podtrzy-
mujących niegdyś ganek nad wejściem.
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Wkrótce urzędnicy z Wydziału Kultury i Sztuki Urzę-
du Wojewódzkiego w Bielsku wpadli na pomysł, by pałac 
przebudować -  i przeznaczyć na ośrodek szkoleniowo-wy-
poczynkowy dla Wojewódzkiego Domu Kultury. Inwestor 
- WDK -  zamówił stosowny projekt, a autorami „opraco-
wania koncepcji architektonicznej i technologicznej” zo-
stali mgr  inż.  arch.  Stanisław Cacek i  Marek Pasternak. 
Koncepcja, oprócz zmiany funkcji budynku, przewidywała 
także zmianę zabytkowego założenia architektonicznego: 
od strony południowej planowano dobudować całe skrzy-
dło, długością odpowiadające dotychczasowej bryle pałacu. 
Tak duża ingerencja stanowiłaby zaburzenie oryginalnych 
proporcji budynku.
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Był rok 1989. Projekt nie zdążył wejść w fazę realizacji 
- tak szybko zmieniały się czasy i priorytety. Transformacja 
ustrojowa pukała do drzwi.
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PAŁAC W RYCZOWIE
 DZIŚ



Miałam wrażenie, że ten dom na mnie czeka - Zofia Piasecka-Tarabuła przez całe dorosłe 
życie tęskniła za miejscem, gdzie spędziła dzieciństwo. Wiedziałam, że pałac jest zrujnowa-
ny. Widziałam szyldy sklepowe, zniszczony podjazd. Nic nie było takie, jak kiedyś. (…) Uświado-
miłam sobie też, że nie ma nikogo poza mną, kto mógłby go podźwignąć. Jeśli tego nie zrobię, dom 
się zwyczajnie zawali. Pomyślałam, że szkoda. Ten dom mieści w sobie kawał historii.

W rodzinnych archiwach odnalazł się dokument z 1936 roku - pożółkły akt notarial-
ny, mocą którego baronowa Józefina Błażowska sprzedaje pałac Generałowi Piaseckiemu. 
To był dowód: wystarczający, by córka mogła skorzystać z prawa pierwokupu. Wobec 
braku ustawy reprywatyzacyjnej, chcąc wrócić do własnego domu, musiała go od Skarbu 
Państwa odkupić. Był rok 1990.

Zaczęły się remonty… Gdy z dachu przestało już kapać na głowę, a w kilku pierw-
szych oknach udało się wprawić szyby, do pałacu wróciła 87-letnia Pani Generałowa, 
by - jak za dawnych czasów - znów spędzić wakacje w Ryczowie. To lato, pierwsze po bli-
sko pół wieku wygnania, miało okazać się ostatnim w jej życiu. Umarła w ryczowskim 
pałacu w pierwszych dniach września 1991.



„Kultura chrześcijańska jutro – od wspólnych korzeni 
do nowej jedności Europy” – to tytuł konferencji Kongre-
su Kultury Chrześcijańskiej, który obradował na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie we  wrześniu 1991, wi-
tając z nadzieją polską transformację ustrojową. W dniu 
20 września gościliśmy Kongres w Ryczowie. Dla 160-ciu 
uczestników konferencji wizyta w  zrujnowanym pałacu, 
który właśnie został odkupiony przez dawnych właścicieli, 
stała się żywą lekcją historii. Poszły w ruch kamery i apa-
raty fotograficzne: stopień zdewastowania zabytku – dzie-
dzictwa polskiej kultury materialnej – wywarł na zwiedza-
jących ogromne wrażenie. 

Przedstawiciel austriackiego Domu Cesarskiego – Ar-
cyksiążę Carl Christian von Habsburg-Lothringen – który 
był jednym z gości, złożył nam osobiste życzenia wytrwało-
ści i siły. Na zdjęciu od lewej Arcyksiążę, Marzena Wilka-
nowicz-Dewoud, Zofia Piasecka-Tarabuła, Marta Tarabuła.

KONGRES KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
20 września 1991
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PAŁAC I SZTUKA



Pałac w Ryczowie był zawsze otwarty dla artystów. 
Fundacja, prowadzona przez historyków sztuki, w sposób 
naturalny pełniła rolę mecenasa. Tradycją stało się co-
roczne organizowanie wystaw, które gromadziły licznych 
gości. Pobyty rezydencyjne artystów owocowały pracami, 
które były inspirowane szczególną atmosferą tego miejsca.
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Pałac w Ryczowie, ze swoją romantyczno-dramatycz-
ną historią, ze swoim ukrytym życiem, zakamarkami i se-
kretnymi przejściami, z tajemnicami, które wciąż czekają 
na wyjaśnienie i z duchem barona, który w bezksiężycowe 
noce uprawia konne przejażdżki po parku – okazał się wy-
marzonym miejscem dla artystów. Pierwsze pobyty rezy-
dencjonalne odbyły się tu w połowie lat 90-tych; ta forma 
pracy artystycznej była jeszcze wówczas w Polsce niezna-
na. W przeciwieństwie do „rezydencji” zagranicznych, pa-
łac w Ryczowie oferował artystom warunki spartańskie: 
dach nad głową – i genius loci, który inspirował do pracy. 
Obrazy, które wówczas powstały, przeniosły prywatną hi-
storię pałacu do sfery publicznej – historii polskiej sztuki.

REZYDENCJE ARTYSTÓW
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Jarosław Modzelewski (1955)  
i Marek Sobczyk (1955)

zjawili się w pałacu po raz pierwszy w marcu 1994; 
był  Wielki Tydzień, tuż przed Wielkanocą. Od czasu, 
gdy  malowali wspólne obrazy na ogromnych płachtach 
sklejanego szarego papieru – „papiery niemieckie” po-
wstałe w  Dusseldorfie – mijało właśnie dziesięć lat. Po-
stanowili powrócić do tamtej metody; zaplanowali cykl 
wielkoformatowych obrazów na płótnie, malowanych, jak 
tamte papiery, wspólnie. Cztery obrazy, powstałe w cza-
sie dwóch pobytów w Ryczowie, ukończone w Warszawie 
w roku 1995, znajdują się dziś w kolekcji Centrum Sztuki 
Współczesnej – w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Po-
kazane w Muzeum Xawerego Dunikowskiego w Królikar-
ni na wystawie w roku 1996 i reprodukowane w wydanym 
z tej okazji katalogu „Jarosław Modzelewski, Marek Sob-
czyk, 4 wspólne obrazy (uproszczenie sztuki)”, doczekały 
się wnikliwych interpretacji pióra Maryli Sitkowskiej.

[Maryla Sitkowska, Dwie lub trzy myśli w życiu 
[w:]  Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk, 4 wspólne 
obrazy”, W-wa 1996]

„Stary baron karmi kozę notatkami 
o miłości” czerpie anegdotę znów 
z  Ryczowa: jego poprzedni właści-
ciel popełnił samobójstwo „z miło-
ści”, koza – zwierzę przynależne ar-
tyście – zjada jego szkice i notatki… 
Słowem, jest to przejmujący, pełen 
tęsknoty i myśli o przemijaniu ob-
raz-poemat. (…)
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Andrzej Cisowski (1962-2020)

odbył w Ryczowie pobyt rezydencjonalny w kwietniu 
i maju 1995; przyjechał wprost z Dusseldorfu, gdzie nie-
dawno skończył studia w pracowni sławnego przedsta-
wiciela nurtu Neue Wilde - A.R.Pencka. W Ryczowie 
powstał inspirowany materią zniszczonych pałacowych 
murów cykl obrazów „Nana” i rzeźba pod tym samym ty-
tułem. Pobyt zakończył się wystawą. Namalowany wów-
czas obraz „Ryczowisko” do dziś zdobi ścianę klatki scho-
dowej, a tytułowa rzeźba „Nana” wita gości przy wejściu.

Pracę artysty udokumentowała wydana przez Galerię  
Zderzak okolicznościowa gazeta „Ilustrator”.
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Późną wiosną, gdy w pałacowym parku kwitły jesz-
cze azalie, a tulipanowce zrzucały właśnie swoje orygi-
nalne, zielono-żółte kwiaty, pałac w Ryczowie zapraszał 
znawców i miłośników sztuki współczesnej. Wczesnym 
popołudniem – zawsze w soboty – w dolnych salach po-
łudniowego skrzydła otwierano wystawę, złożoną z prac 
należących do prywatnej, niepokazywanej na co dzień 
kolekcji Marty Tarabuły i Jana Michalskiego. Co  roku 
inny artysta był bohaterem pokazu, pomyślanego jako 
dopełnienie wystawy indywidualnej, która w tym sa-
mym czasie trwała w Galerii Zderzak w Krakowie. 
Na  dźwięk myśliwskiego rogu goście przerywali prze-
chadzki po parku i zbierali się w sali wystawowej, gdzie 
– w obecności autora – rozpoczynał się wernisaż. Kru-
szon pomarańczowy, serwowany z kryształowej wazy, 
nieodmiennie cieszył się wielkim powodzeniem… Po-
częstunku dopełniały ciasta w najróżniejszych smakach, 
specjalnie na tę okazję zamówione w ryczowskiej pie-
karni. Wystawa była dostępna dla zwiedzających przez 
całe lato; dla młodzieży z ryczowskiej szkoły organizo-
wano specjalne oprowadzania kuratorskie.

WYSTAWY INDYWIDUALNE
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Wystawa 2003: 
Grzegorz Sztwiertnia (1968)

W latach 1987-1992 studiował malarstwo w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom 
w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. Obecnie pro-
wadzi pracownię interdyscyplinarną na macierzystej 
uczelni. Malarz, twórca instalacji, obiektów, wideo, akcji 
artystycznych. Kurator i teoretyk sztuki, pisze i publi-
kuje teksty. Od początku twórczości interesuje go ciało 
i zagadnienia z nim związane: teoria widzenia, funkcjo-
nowanie zmysłów, ale też dysfunkcje – choroby, zaburze-
nia i deformacje ciała. Wykorzystuje podręczniki i teksty 
medyczne. Jego twórczość jest wielowątkowa, erudycyj-
na, można w niej odnaleźć wątki autobiograficzne.
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Wystawa 2004:  
Jarosław Modzelewski (1955)

W latach 1975 – 1980 studiował w warszawskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych, dyplom uzyskał w pracowni Stefana 
Gierowskiego. Zasłynął jako współtwórca legendarnej dziś 
Gruppy, która w latach 80. wywarła wielki wpływ na odro-
dzenie się polskiego malarstwa. Mieszka w Warszawie gdzie 
w latach 1982 - 2020 prowadził na ASP pracownię malar-
stwa. Nazywany „malarzem ikon codzienności”, jest jednym 
z najważniejszych polskich artystów.

Sale na parterze we dworze stanowiły idealne warunki do ekspo-
nowania pokaźnych płócien Modzelewskiego, były także rzadką 
okazją dla ryczowian do obcowania z malarstwem współcze-
snym. (…)Pod koniec czerwca razem z koleżankami widziałam 
obrazy Jarosława Modzelewskiego. Prace tego autora oglądałam 
po raz pierwszy – mówi Ola Gierek, tegoroczna absolwent-
ka gimnazjum w Ryczowie.
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Wystawa 2005:  
Janusz Tarabuła (1931)

Studiował w latach 1950 – 56 na Wydziale Malarstwa 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach 
profesorów Zbigniewa Pronaszki i Czesława Rzepińskie-
go (dyplom). Jest jednym z prekursorów malarstwa ma-
terii w Polsce i współzałożycielem Grupy Nowohuckiej, 
która od 1961 roku stała się częścią Grupy Krakowskiej. 
Uprawia malarstwo sztalugowe i monumentalne (fre-
ski, mozaiki, polichromie w przestrzeniach sakralnych, 
m.in. w kościele w Niemysłowicach na Opolszczyźnie), 
rysunek i grafikę. Jest też autorem (wraz z architektem 
B. Zagajewskim) Pomnika Pomordowanej Ludności Ży-
dowskiej w Lublinie. Jego prace znajdują się we wszyst-
kich  muzealnych kolekcjach narodowych w  Polsce, 
a także zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
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Wystawa 2006 :  
Zbigniew Makowski (1930-2019)

Jeden z najbardziej znanych na świecie polskich ar-
tystów. W latach 1950 – 56 studiował w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Kazimie-
rza Tomorowicza. Zajmował się malarstwem opartym 
na motywach surrealizmu, rysunkiem i poezją. Two-
rzył unikatowe książki artystyczne, które od początku 
do końca wykonywał sam (malował, wycinał, zszywał, 
wyklejał i wypełniał cytatami z klasyków kultury). 
W swoich kompozycjach malarz łączył skomplikowane 
formy geometryczne, cyfry, litery, akcenty figuratywne 
(m.in. postacie zwierząt, wizerunki kobiet), które two-
rzą tajemniczą, erudycyjną całość.
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WYSTAWY KURATORSKIE

Z okazji szczególnych wydarzeń kulturalnych - jak wi-
zyty studyjne specjalistów z zagranicy albo działania 
związane z polityką kulturalną Małopolski, adresowane 
do szerokiej publiczności, w pałacu można było zobaczyć 
zbiorowe wystawy sztuki zorganizowane wokół pewnej 
idei – czyli tak zwane wystawy kuratorskie. Każdą z nich 
mogła zwiedzać także lokalna publiczność. Dla młodzie-
ży szkolnej organizowaliśmy oprowadzania kuratorskie, 
a dzieci z młodszych klas brały udział w warsztatach pla-
stycznych, które towarzyszyły wystawom.
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HERBATNIK WOJENNY

15 maja - 30 sierpnia 2011

Wystawa została przygotowana przez Fundację Pałac 
w Ryczowie z okazji XIII edycji Małopolskich Dni Dzie-
dzictwa Kulturowego - wydarzenia, które co roku pre-
zentuje kilkanaście wybranych obiektów zabytkowych, 
na  co  dzień niedostępnych do zwiedzania. Jej tytuł, po-
życzony od Ryszarda Grzyba, którego obraz namalowany 
w dniu wybuchu stanu wojennego w Polsce stał się zna-
kiem calej wystawy, wskazuje na przesłanie ryczowskiej 
prezentacji. Jest nim walka o wolność i niezależność kraju. 
Na wystawie zgromadzono prace, które są  dokumentem 
ruchu kultury niezależnej lat 80 - ruchu, w którym brała 
także udział założona w roku 1985  Galeria Zderzak. To z jej 
kolekcji, gromadzonej od roku 1986 , pochodziły prezento-

wane dzieła: 50 obiektów autorstwa 14 artystów. W latach 
80-tych malowano ogromne, kolorowe obrazy - o treściach 
symbolicznych, narodowych, erotycznych, psychodelicz-
nych. W Polsce aluzyjny język tego malarstwa doskonale 
nadawał się do wyrażania zakazanych treści politycznych. 
Przedstawicieli tego nurtu nazywano „Nowymi Dzikimi”.

W wystawie udział wzięli: Dorota Brodowska, Andrzej 
Cisowski, Ryszard Grzyb, Paweł Jarodzki, Paweł Kowa-
lewski, Zbigniew Makowski, Katarzyna Markiewicz, Piotr 
Młodożeniec, Jarosław Modzelewski, Zdzisław Nitka, 
Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk, Janusz Tarabuła, 
Szymon Urbański, Ryszard Woźniak.
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Warsztaty dla dzieci

maj 2011

Misją Fundacji Pałac w Ryczowie jest praca na rzecz lo-
kalnej społeczności. Jednym z podstawowych elementów tej 
misji jest rola edukacyjna, jaką może spełniać ryczowski pałac.

W myśl oświeceniowej zasady „uczyć bawiąc”- przy oka-
zji wystaw jakie odbywają się w dolnych salach – organizo-
wane są warsztaty i zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. Uczniowie 
zdobywają wiedzę i nowe umiejętności a  wizyty w pałacu 
są dla nich atrakcyjną przygodą. Prace wykonane na zajęciach 
licytowane są w czasie dorocznej Nocy Muzeów – na aukcji 
charytatywnej, z której dochód zasila szkolne fundusze.

Na wystawie „Herbatnik wojenny” tematem zajęć pla-
stycznych była chimera – dziwny twór powstały z  połą-
czenia dwóch różnych gatunków. Łączenie różnych mate-
riałów było z kolei metodą pracy na warsztatach – w ten 
sposób dzieci poznały nowy termin plastyczny: kolaż.

Koncepcja i prowadzenie zajęć: Marta Tarabuła.
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BLUE VELVET

24 września - 30 października 2011

Wystawa została zorganizowana dla kilkudziesięciooso-
bowej grupy muzealników, kuratorów i przyjaciół Busch
-Reisinger Museum z Harvardu, USA. Obiekty, obrazy 
i filmy artystów najmłodszego pokolenia – „nowych deka-
dentów” – złożyły się na wystawę o lekko niesamowitym 
klimacie, w duchu filmów Davida Lyncha. Zagadkowe sytua-

cje, nieoczekiwane zestawienia, przedmioty w stadium przemia-
ny, wydarzenia, które nie dają się do końca wyjaśnić – czytamy 
w folderze wydanym z okazji wystawy. Udział wzięli arty-
ści związani z Galerią Zderzak w Krakowie: Monika Chle-
bek, Dawid Czycz, Agata Kus, Julita Paluszkiewicz, Łukasz 
Stokłosa, Erwina Ziomkowska. Kurator: Marta Tarabuła
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Głównej wystawie towarzyszyły pokazy wybitnych 
przedstawicieli polskiej sztuki, adresowane do specja-
listów:  prace Andrzeja Wróblewskiego (lata 50-te), Je-
rzego Jurry Zielińskiego (lata 60/70-te) oraz Jarosława 
Modzelewskiego (lata 80-te). Gości oprowadzano po wy-
stawach w języku angielskim.
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NOC MUZEÓW

2012-2016

„Czy „Dama z łasiczką” opuści krakowskie Muzeum 
Czartoryskich, by na jeden wieczór pojawić się w Pała-
cu w Ryczowie? Czy będziemy gościć „Stańczyka” Jana 
Matejki? Czy przypadnie nam do gustu niepowtarzalny 
smak obrazu Jarosława Modzelewskiego?

 Tak Fundacja Pałac w Ryczowie zapowiadała nieco-
dzienne wydarzenie: pierwszą w historii Noc Muzeów 
zorganizowaną na prowincji - czyli tam, gdzie muzeów 
po prostu brak. Nie ma muzealnych zbiorów ani mu-
zealnych budynków, lecz od czego pomysłowość? Misją 
Fundacji jest propagowanie kultury i edukacja w za-
kresie sztuki - a także, a może przede wszystkim, praca 
na rzecz lokalnej społeczności. Oświeceniowa zasada 

„uczyć bawiąc” sprawdziła się doskonale w głównym 
konkursie Nocy Muzeów - zatytułowanym „Żywe obra-
zy”. Zadaniem uczestników było jak najwierniejsze od-
tworzenie  - oczywiście „na żywo” - wybranych arcydzieł 
sztuki europejskiej. W kilkuosobowych zespołach mie-
rzyli się z  dziełami Leonarda, Vermeera, Velasqueza… 
W ten jeden wieczór pałac w Ryczowie odgrywał rolę 
Luwru, Prado, Rijksmuseum - naraz.

Konkurs cieszył się ogromną popularnością. Or-
ganizowany co roku w ramach Nocy Muzeów, stał się 
lokalną dumą - i tradycją, którą do dzisiaj kontynuują, 
już bezpośrednio, gminne szkoły. Co dowodzi, że misja 
Fundacji została spełniona.
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20 maja 2012

W tym czasie Noc Muzeów odbywała się już w 120 
miastach Europy. Lecz goszcząc w Ryczowie, po raz 
pierwszy przekroczyła granice wielkich centrów kultu-
ry. Jako organizator tego wydarzenia, Fundacja zaprosiła 
do współpracy Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz lokal-
ne organizacje i stowarzyszenia. Wszyscy przygotowywa-
li się do udziału z wielkim zaangażowaniem, a Marszałek 
Małopolski objął imprezę honorowym patronatem.

W niedzielę 20 maja, już o godzinie 15-tej, przy pięk-
nej pogodzie, marszem na instrumenty dęte w wykona-
niu Gminnej Orkiestry, rozpoczęła się Noc Muzeów.

W programie znalazły się dwa główne konkursy: 
„Żywe obrazy” - konkurs dla uczniów, z którymi praco-
wała na lekcjach plastyki p. Katarzyna Bochyńska-Byr-

ska - oraz „Smak sztuki”, konkurs dla lokalnych stowa-
rzyszeń. Tu w szranki stanęło Koło Gospodyń Wiejskich 
z Ryczowa, Koło Gospodyń Wiejskich z Półwsi, mini-
stranci i lektorzy pod wodzą księdza, Klub Sporto-
wy „Orzeł” z  Ryczowa, grono pedagogiczne ze szkoły 
w Bachowicach i w Spytkowicach, nauczyciele i Rada 
Rodziców ze szkoły w Ryczowie oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ryczowa i Półwsi. Ich zadaniem było przed-
stawienie wybranych losowo obrazów współczesnych 
z  kolekcji Marty Tarabuły - przy pomocy produk-
tów jadalnych, na  specjalnie przygotowanych stołach. 
Jury, w skład którego - prócz gości z Krakowa - wszedł 
m. in.  ksiądz proboszcz, przedstawiciel Starosty wado-
wickiego i przedstawiciel wójta Gminy Spytkowice, 
oceniało zgodność z wiszącym nieopodal oryginałem 
oraz…smak poszczególnych dzieł.
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W międzyczasie odbywały się warsztaty z etnodizaj-
nu, aukcja prac dzieci wykonanych wcześniej na zajęciach 
plastycznych w pałacu, z której dochód przeznaczono 
na potrzeby szkoły. Publiczność przybyła tłumnie; z wiel-
kim zaangażowaniem głosowała na najpiękniejszy „Żywy 
obraz” i oklaskiwała występy taneczne dzieci szkolnych.  
„Jadalne obrazy” zniknęły ze stołów w ekspresowym tem-
pie. W tamto popołudnie pałac w  Ryczowie odwiedziło 
blisko 500 osób. W organizację Nocy Muzeów - prócz sił 
Fundacji - zaangażowanych było 18 nauczycieli i 39 wo-
lontariuszy; w konkursie „Żywych obrazów” wzięło udział 
54 uczniów w  7  zespołach. Grand Prix otrzymał zespół 
przedstawiający „Przysięgę Horacjuszy” wg J.L. Davida.  
Równorzędne nagrody otrzymały wszystkie zespoły, 
a  każde dziecko -  pamiątkowy upominek. W konkursie 
„Smak sztuki” zwyciężył Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” 
za jadalną interpretację abstrakcyjnego obrazu Jadwigi 
Maziarskiej. Jak się okazało, konkurs stał się niezwykłym 
sposobem na wielopłaszczyznową integrację - pisała ob-
serwatorka konkursu. - Po pierwsze, nastąpiło połączenie 

duchowego wymiaru sztuki z formą przeznaczoną do do-
słownej „konsumpcji” (…) Pomysł prosty, ale jakże trany. 
Nie na darmo się mówi „przez żołądek do serca”.Tym ra-
zem podjęto próbę dotarcia z trudną w odbiorze sztuką 
współczesną do szerokiego grona odbiorców. (…) Z drugiej 
strony, spoglądając na to wydarzenie w aspekcie organiza-
cyjnym, należy uznać je za wymarzoną okazję do wzmoc-
nienia więzi społecznych w środowisku lokalnym. (…) Była 
to niecodzienna lekcja sztuki dla lokalnej społeczności. 
Takiej wystawy nie zapomni chyba nikt z „degustujących”.

Nagrody, puchary i dyplomy wręczano już po zmro-
ku. Na koniec zagrzmiał polonez i z pałacowych scho-
dów ruszył korowód tancerzy …Do zobaczenia za rok!

W ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców 
Ryczowa, Tłuczani, Bachowic, Półwsi i Spytkowic, 
88% respondentów odpowiedziało „tak” na pytanie, 
czy Noc Muzeów się podobała. Z tego 82% osób chciało 
brać udział w podobnej imprezie w przyszłości.
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19 maja 2013

Ubiegłoroczny konkurs na „Żywy obraz`’ tak bardzo 
podobał się dzieciom, że w tym roku wszyscy chcieli brać 
w nim udział. Trzeba było poszerzyć formułę: konkurs od-
bywał się w dwóch kategoriach - obrazów jedno- i wie-
lopostaciowych. Tym razem konkurs przekroczył granice 
Ryczowa: zgłosiły się także szkoły z Miejsca, z Bachowic 
i  ze Spytkowic. W sumie - 55 uczestników przygotowa-
ło 11  żywych obrazów. Wysokie jury, któremu przewod-
niczył ks.  dziekan Józef Piwowarski, proboszcz parafii 
w Spytkowicach, przyznało jednogłośnie I Miejsce w ka-
tegorii obrazów jednopostaciowych Szkole Podstawowej 
nr 2 ze Spytkowic za interpretację obrazu Diego Velasqueza  
„Infantka Małgorzata” , a I miejsce w kategorii obrazów 
wielopostaciowych - ZSP w Ryczowie za przepiękne  
„Parasolki” Auguste Renoira.

Gościem specjalnym Nocy Muzeów były Krakowskie 
Szkoły Artystyczne, a hasłem dnia - ekologia. Publiczność 
podziwiała niezwykłe i pomysłowe suknie prezentowane 
na manekinach, a wykonane z … papieru. Modelki na wy-
biegu przed pałacem zaprezentowały dwie kolekcje strojów 
z naturalnych materiałów, zaprojektowane i uszyte jako 
prace dyplomowe w Krakowskiej Szkole Artystycznego 
Projektowania Ubioru. A dzieci na warsztatach, prowadzo-
nych przez Krystynę Drożdżowski, uczyły się, jak zrobić 
niecodzienną biżuterię z plastikowych butelek PET, które 
zamiast lądować w koszu mogą mieć jeszcze jedno życie.

Ponadto w programie były występy Gminnej orkiestry 
Dętej, pokaz szermierki aktorskiej w wykonaniu studentów 
KSA, aukcja prac dzieci na rzecz szkoły Ryczowie - i - jak 
zwykle na zakończenie, już po wręczeniu nagród - wieczor-
ny polonez wokół gazonu.
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18 maja 2014

Sława konkursu „Żywych obrazów” dawno już prze-
kroczyła granice gminy; coraz więcej gości spoza Ry-
czowa przyjeżdżało podziwiać klasyków europejskiego 
malarstwa w interpretacji tutejszych uczniów. Swoją 
obecnością zaszczycili nas także politycy. W tym roku 
padł rekord:  16 zespołów z pięciu okolicznych szkół, 82 
uczestników, 27 wolontariuszy. Obrazy - podobnie jak 
w roku ubiegłym - oceniano w dwóch kategoriach: kom-
pozycji jedno- i wielopostaciowych. Puchar za pierwsze 
miejsce w kategorii obrazów jednopostaciowych powę-
drował, jak w ubiegłym roku, do Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Spytkowicach, za portret Adeli Bloch-Bauer 
(słynna „Złota Adela”) Gustawa Klimta w brawurowym 
wykonaniu uczennicy Anity Moskały. W sekcji obrazów 
wielopostaciowych zwyciężyli uczniowie z Ryczowa, 
za pomysłową i wierną inscenizację obrazu „W altanie” 
Aleksandra Gierymskiego.

Punktualnie z wybiciem godziny 15-tej Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Ryczowa odśpiewało powitalną  pieśni 
o „nocy Muzeów” i gościnnym pałacu, ułożoną specjal-
nie na tę okazję. W programie, prócz ‚Żywych obrazów”, 
były występy taneczne dzieci, loteria fantowa i aukcja 
na rzecz ryczowskiej szkoły, która była współorganiza-
torem wydarzenia. Hasło dnia - CZEKOLADA -  wpra-
wiło wszystkich w doskonały nastrój. Jako gość specjalny 
wystąpiła tym razem Krakowska manufaktura Czeko-
lady. Najpierw, wśród aplauzu łakomczuchów, przed-
stawiła „czekoladowy show”, wyczarowując smakołyki 
w  najróżniejszych kształtach.  Potem, na warsztatach, 
każdy mógł wykonać pralinki według własnego pomy-
słu, zabrać do domu i …zjeść! Publiczność  chętnie de-
gustowała też efekty drugiego konkursu Nocy Muzeów 
- na „Deserowy Pałac”. Puchar zwycięzców trafił w ręce 
Koła Gospodyń Wiejskich z Ryczowa, a trzy słodkie pa-
łace, wykonane na poczekaniu z pianek marshmallow, 
znikły w oka mgnieniu. Po rozdaniu nagród, jak zwykle 
na zakończenie, odtańczono uroczystego poloneza.
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7 czerwca 2015

W niedzielę 7 czerwca odbyła się kolejna edycja Nocy 
Muzeów, organizowanej rokrocznie w  Pałacu w  Ry-
czowie. Jak zwykle, pogoda dopisała, a  licznie przybyła 
publiczność niecierpliwie czekała na  tegoroczne atrak-
cje. Tuż po  godzinie 17-tej dźwięk rogu myśliwskiego 
dał sygnał do  rozpoczęcia uroczystości. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Ryczowa, w pięknych tradycyjnych strojach, 
odśpiewało sławną już pieśń powitalną, a Marta Tarabuła 
powitała gości i przedstawiła członków Wysokiego Jury.

Tym razem tematem dnia były „Doświadczenia i eks-
perymenty”. Jako gość specjalny wystąpił Ogród Do-
świadczeń im. Stanisława Lema z szeregiem niezwykłych 
urządzeń, które zainstalowano w pałacowym parku. Dzię-
ki nim uczestnicy imprezy mogli przez zabawę zapoznać 
się z prawami fizyki: mechaniki, optyki, akustyki i hydro-
statyki – w sposób o wiele ciekawszy, niż na  szkolnych 
lekcjach. Lustro składające twarze, Kula zorba, dymne 
pierścienie, butelkowe rakiety, fala kulkowa, brachisto-
chrona i tarcza optyczna - to kolejne przystanki na trasie 
„doświadczeń i eksperymentów”.

Konkurs na „Żywe obrazy” okazał się nie lada wyzwa-
niem dla uczestników – po raz pierwszy był konkursem 
tematycznym. W  nawiązaniu do  hasła dnia, wszystkie 
obrazy wybrane do konkursu łączyła wspólna idea. Sie-
dem inscenizacji przygotowanych przez uczniów przed-
stawiało doświadczenia i  eksperymenty, które uczeni 
i alchemicy wykonywali na przestrzeni wieków.

Niezwykłe doświadczenia czekały również na  zwy-
cięzców konkursu: laureaci Grand Prix wnieśli się 
w przestworza balonem, a nagrodą dla zdobywców I-go 
i II miejsca w konkursie na „Żywe obrazy” było zwiedza-
nie Ogrodu Doświadczeń w Krakowie. Naukowa wypra-
wa uczniów do Krakowa odbyła się w dniu 25 czerwca, 
tuż przed zakończeniem roku szkolnego.

W programie Nocy Muzeów znalazły się także wy-
stępy taneczne dzieci, aukcja prac plastycznych na rzecz 
szkoły w  Ryczowie, słodki poczęstunek oraz, jak zwy-
kle na  zakończenie – tradycyjny polonez na  klombie 
przed Pałacem.
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21 maja 2016

Piąta edycja Nocy Muzeów została pomyślana jako ostat-
nie wydarzenie z tego cyklu; dlatego też miała charakter 
odmienny niż poprzednie. Przede wszystkim, odwróceniu 
uległa zasada konkursu na „Żywe obrazy”. Tym razem do re-
alizacji obrazów zaprosiliśmy dorosłych: tych, którzy dotąd 
oceniali pracę dzieci. W jury natomiast zasiedli uczniowie. 
Początkowo wszyscy uczestnicy zareagowali z entuzjazmem; 
jednak im bardziej zbliżał się termin występu, tym bardziej 
rzedły im miny. Gdy już wycofał się wójt i ksiądz kanonik 
i potem jeszcze „ze względów organizacyjnych” sam starosta 
- w konkursie zostały tylko trzy zespoły: grono pedagogiczne 
z Ryczowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi oraz 
historycy sztuki z Krakowa. 

Hasłem dnia była „ojczyzna”: „Żywe obrazy” dotyczyły 
historii Polski, na warsztatach można było wykonać patrio-
tyczną biżuterię, a uczniowie ZSP w Ryczowie przygotowali 
montaż słowno-muzyczny p.t. „Wolność”. Atrakcją specjalną 
był mapping na fasadzie pałacu i Duchy Wielkich Polaków, 
które po zapadnięciu zmroku zaczęły pojawiać się w okolicy 
… należało je rozpoznać, wytropić i - przy pomocy okularów 
Oculus Rift - skierować do wnętrza pałacu.

W konkursie Żywych Obrazów zwyciężył zespół nauczy-
cieli z ryczowskiej szkoły, za inscenizację „Żałobnych wieści” 
z cyklu Polonia Artura Grottgera. II miejsce otrzymał obraz 
Piotra Stachiewicza „Fundacja Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu w Krakowie - ofiarowanie klejnotów”, zrealizowany 
przez SPRiP, trzecie - Otrucie Królowej Bony wg Jana Matejki.
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W ciągu minionych lat w konkursie Żywych Obra-
zów wzięło udział ponad 200 uczniów, którzy lącznie 
zrealizowali 41 inscenizacji, poznając przy okazji wybit-
ne dzieła sztuki. Fundacja uznała swoją misję za wypeł-
nioną; podsumowaniem całego projektu stała się wyda-
na w roku 2016 książka , w której fotografie obrazów 
„żywych” zestawiono z reprodukcjami oryginalnych 
dzieł, z których każde opatrzone jest omówieniem sty-
lu i znaczenia danego obrazu. Jest ona nie tylko okazją 
do  pięknych wspomnień, ale także cennym źródłem 
wiedzy o  arcydziełach europejskiego malarstwa. Fun-
dacja wydała także kalendarz na rok 2017, zawierający 
najpiękniejsze z ‚żywych obrazów”
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UPAMIĘTNIENIE



Generał Zygmunt Piasecki - ostatni właściciel mająt-
ków Ryczów i Półwieś - jest postacią, która łączy tę okolicę 
z wielką historią. Bohater Legionów Piłsudskiego i wojny 
bolszewickiej, jedyny polski kawalerzysta, który aż  trzy-
krotnie otrzymał najwyższe polskie odznaczenie wojenne 
- Order Virtuti Militari - już za życia stał się legendą. Trafił 
na płótna malarzy-batalistów (Edward Mesjasz, Aleksan-
der Sarnowicz), żołnierze śpiewali o nim pieśni :

„Piasecki ten miał ostrą 
Jak brzytwa szabli stal 
Wyprawił bolszewikom 

Krwawy pod Cycowem bal”

Zygmunt Piasecki urodził się 14 grudnia 1893 roku 
w Szafarni, jako syn Andrzeja - właściciela majątku Grę-
bocin - i Heleny z Dembińskich, krewnej  przywódcy  
Powstania Listopadowego, generała Henryka Dembińskie-

go. Po maturze, którą zdał we Włocławku, Zygmunt Piasec-
ki podjął studia matematyczne na Politechnice Lwowskiej, 
a następnie w Akademii Rolniczej w Dublanach. W cza-
sie studiów należał do Związku Walki Czynnej i Związ-
ku Strzeleckiego. Wkrótce po wybuchu I wojny światowej 
wstąpił do Legionów; przyjął pseudonim „Dublańczyk”. 
Przeszedł szlak bojowy z 1. Pułkiem Ułanów Legionów Pol-
skich, walcząc od 18 sierpnia 1914 pod dowództwem Wła-
dysława Beliny-Prażmowskiego - najpierw jako podoficer, 
potem jako oficer; ciężko ranny pod Raśną (1915) na fron-
cie wschodnim. Po kryzysie przysięgowym - odmówiwszy 
na rozkaz Komendanta Piłsudskiego przysięgi na wierność 
władzom niemieckim - w lipcu 1917 internowany w obo-
zie w Szczypiornie; zataił stopień oficerski, by dzielić los 
zwykłych żołnierzy. Po klęsce Niemiec i powrocie z obo-
zu, od 2 listopada 1918 roku formował w Lublinie 7 Pułk 
Ułanów, w którym został dowódcą szwadronu, a następ-
nie - od 6  lipca 1920 - dowódcą pułku. Walczył na fron-

cie ukraińskim, litewsko-białoruskim i w obronie Lublina; 
brawurowe zwycięstwo pod Cycowem (16  sierpnia 1920) 
przyniosło mu order Virtuti Militari; za wojnę bolszewicką 
otrzymał Krzyż Srebrny, Krzyż Złoty oraz Krzyż Kawalerski 
orderu Virtuti Militari. Po wojnie dowodzony przez niego 
7 Pułk Ułanów stacjonował w garnizonie w MIńsku Mazo-
wieckim, sprawując opiekę nad rodziną Marszałka Piłsud-
skiego w czasie jego „wygnania” do Sulejówka. W roku 1929  
płk Zygmunt Piasecki wyjechał do Hrubieszowa, gdzie 
objął dowództwo 17  Brygady Kawalerii. Od  roku 1930 
dowodził w Krakowie 5  Samodzielną Brygadą Kawalerii, 
przemianowaną później na Krakowską Brygadę Kawalerii. 
Na jej czele walczył w kampanii wrześniowej. Po ciężkich 
walkach pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do nie-
woli. Był jeńcem Oflagu VII A w Murnau. Po wyzwoleniu, 
nie mogąc wrócić do kraju, pozostał na emigracji; zamiesz-
kał w Nicei, gdzie zmarł 26 stycznia 1954. Jest pochowany 
w kwaterze generałów na cmentarzu Caucade.
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1. ODSŁONIĘCIE TABLICY
26 maja 2002

Nie składano Cię do grobu – Generale – kochany nasz  
Dowódco, z honorami wojskowymi, nie oddawały Ci ostatniej 
posługi zwarte szeregi Twoich żołnierzy i sztandar krepą spo-
wity (…) – żegnali Go towarzysze broni, londyńscy emigranci. 
- Odszedłeś samotny, by połączyć się z duchami Twoich daw-
nych żołnierzy – z Jakubskim, Bielińskim, Haczyńskim, Dą-
browskim, Żarnowskim, Gorzechowskim, Rakowskim, Sro-
czyńskim i z tysiącem tych, co odeszli na zawsze przed Tobą. 
Postać Twa i pamięć jako o kochanym i wielkim Dowódcy 
przetrwa wieki, a  historia Pułku wystawi Ci wspaniały po-
mnik zasługi – żeś ją tak swymi czynami bojowymi wsławił 
i zajął godne miejsce obok pułkownika Konopki Dowódcy 
7.P.Lansjerów Napoleońskich – Twego sławnego poprzednika. 
Cześć Twej czcigodnej pamięci!

Czterdzieści osiem lat pózniej, w pałacu w Ryczowie 
- skąd generał wyruszył na wojnę, by nigdy już doń nie po-
wrócić - odbyła się długo wyczekiwana uroczystość. 26 maja 
2002 roku córka Generała, Zofia Piasecka-Tarabuła,  
w honorowej asyście wojska, odsłoniła tablicę pamiątko-
wą ku czci Ojca. 

Umieszczona na frontowej ścianie pałacu i opatrzo-
na datami życia 1893-1954 oraz Krzyżem Virtuti Milita-
ri, odlana w brązie tablica oznajmia przechodniom: 

GENERAŁ ZYGMUNT PIASECKI DOWÓDCA  
KRAKOWSKIEJ BRYGADY KAWALERII BYŁ OSTAT-
NIM WŁAŚCICIELEM MAJĄTKU RYCZÓW. WAL-
CZYŁ O WOLNOŚĆ POLSKI W LEGIONACH 1914-1917,  
W WOJNIE BOLSZEWICKIEJ 1920, W  KAMPANII 
WRZEŚNIOWEJ 1939. WZIĘTY DO NIEWOLI DO 1945 
W OFLAGU W MURNAU. ZMUSZONY POZOSTAĆ 
NA EMIGRACJI ZMARŁ W NICEI.
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2. WYSTAWA 
12 maja 2007

 Stare mapy sztabowe, przedwojenne fotografie, pa-
miątki dotyczące służby wojskowej Generała -  w tym 
oryginał patentu oficerskiego - można było oglądać 
na  okolicznościowej wystawie, przygotowanej w dol-
nych salach pałacu w Ryczowie. Ekspozycję uzupełniła 
dokumentacja z odsłonięcia tablicy pamiątkowej przed 
pięcioma laty. Wystawę otworzyła córka Generała, Zofia  
Piasecka-Tarabuła, witając licznie przybyłych gości 
- z Krakowa, z Ryczowa i najbliższych okolic. 

Uroczystość uświetnił szwadron Kawalerii Niepoło-
mice w barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Ponia-
towskiego, który na gazonie przed pałacem dał pokaz 
władania białą bronią, a część artystyczną - montaż 
słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej - przygoto-
wali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ry-
czowie. Reżyserowała p. Agnieszka Rybarczyk.
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3. DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: 
14-15 maja 2011

Trzynasta edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa od-
bywała się pod hasłem „Twarze Małopolski”.

Tym razem wybrane zabytki prezentowano poprzez 
związane z nimi postacie: artystów, naukowców, moż-
nowładców, przedstawicieli różnych stanów i grup. 
„Twarzą” pałacu w Ryczowie był oczywiście Generał 
Piasecki, a tematem ryczowskiej odsłony „Dni” - walka 
o niepodległość kraju. Przez dwa dni publiczność mogła 
wysłuchać wykładów - o białej broni i o szlaku bojowym 
Generała - a także oglądać wystawy: prócz wystawy ma-
larstwa lat 80-tych p.t. „Herbatnik wojenny” Fundacja 
Pałac w Ryczowie przygotowała  wystawę dokumentów 
historycznych. O określonej godzinie po pałacu opro-
wadzała osobiście jego właścicielka. Można było także 
obejrzeć krótki film - inscenizowany dokument zreali-
zowany w autentycznych wnętrzach pałacu przez Ma-
łopolski Instytut Kultury. W tamten majowy weekend 
pałac w Ryczowie odwiedziła rekordowa ilość gości 
- blisko 1500 osób ze wszystkich stron kraju.
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4. „UŁANI, UŁANI”:  
OTWARCIE IZBY PAMIĘCI  
GENERAŁA ZYGMUNTA PIASECKIEGO 
 26 października 2014

W roku 2014 minęło 150 lat od chwili ukończenia 
budowy pałacu i 60 lat od śmierci Generała w Nicei, 
na emigracji. Z tej okazji w pałacu w Ryczowie, w asy-
ście wojskowej, została uroczyście otwarta Izba Pamięci 
Generała Zygmunta Piaseckiego. Uroczystość rozpo-
częła się mszą św. koncelebrowaną, w ryczowskim ko-
ściele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, 
w niedzielę  26 października o godzinie 11. Prócz licz-
nie zgromadzonych ryczowian, na Mszę przybyła Kom-
pania Honorowa Wojska Polskiego, siedem pocztów 
sztandarowych - w tym sztandary wojskowe, organizacji 
kombatanckich i legionowych, harcerskich i lokalnych 
stowarzyszeń - a także szwadron Toporzysko w barwach 
3.Pułku Strzelców Konnych, Koło Gospodyń Wiejskich 
w strojach galowych, przedstawiciele Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w mundurach oraz orkiestra wojskowa, któ-

ra uczestniczyła w Eucharystii zgodnie z wojskowym ce-
remoniałem. Kazanie, w którym była mowa o zasługach 
Generała dla kraju, wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Szcze-
paniak z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby dobroć zwyciężała w niej 
nad krzywdą, miłosierdzie sięgało dalej niż sprawiedliwość, 
a gotowość pomocy przezwyciężała postawę obojętności… Mó-
dlmy się za spokój duszy Generała Zygmunta Piaseckiego, 
dzielnego żołnierza i polskiego patrioty, któremu nie było dane 
spocząć w ojczystej ziemi - i za duszę Jego Małżonki, Zofii 
z Bielińskich, która - wypędzona z rodzinnego domu w roku 
1945 - wymodliła sobie łaskę powrotu do ukochanego Ryczo-
wa, gdzie, w wolnej już Polsce, dane jej było spędzić ostatnie 
dwa miesiące życia… - zabrzmiały słowa Modlitwy Po-
wszechnej, akcentowane chóralnym Ciebie prosimy… 
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Po mszy św., w takt marsza wojskowego, goście 
i uczestnicy udali się do Pałacu w Ryczowie. Tu rozpoczęła 
się uroczystość, którą poprowadził ppłk Krzysztof Mięki-
na - zgodnie z Ceremonialem Wojskowym WP. Po przy-
jęciu meldunku przez gen. brygady Andrzeja Knapa, za-
ciągnięciu wart przed tablicą ku czci Generała i złożeniu 
kwiatów, odbył się uroczysty Apel Pamięci, zatwierdzony 
wcześniej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Staje-
my do Apelu Pamięci przed Pałacem w Ryczowie, obok tablicy 
upamiętniającej gen.bryg. Zygmunta Piaseckiego ps. „Dublań-
czyk”, kawalerzystę trzykrotnie odznaczonego Orderem Wojen-
nym Virtuti Militari…W 60.rocznicę śmierci generała, uroczyście 

otwieramy Izbę Jego Pamięci i przywołujemy bohaterów naro-
dowych, którzy w walce o Polskę nie  szczędzili krwi i życia…
Chwała Bohaterom! Pochyliły się sztandary, zabrzmiała sal-
wa honorowa… Gdy opadł dym, goście udali się do pałacu, 
gdzie - uzbrojeni w wielkie nożyce - gospodarze i goście 
uroczyście przecinali biało-czerwoną wstęgę, broniącą do-
stępu do Izby Pamięci.  Po kolei, każdy po kilka milime-
trów: najpierw dowódca - gen. Andrzej Knap, potem wójt 
Mariusz Krystian, a na końcu - Marta Tarabuła, wnuczka 
generała Piaseckiego i gospodyni ryczowskiej uroczysto-
ści. Chór Koła Gospodyń Wiejskich zaintonował Rotę 
- i część oficjalną można było uznać za zakończoną. 
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Na Izbę Pamięci Generała Zyg-
munta Piaseckiego złożyły się dwie 
sale w zachodnim skrzydle pałacu, 
na parterze. Sala Pierwsza - zatytu-
łowana Virtuti Militari - poświęcona 
jest, jak wskazuje napis na fryzie, 
Cnocie Wojskowej. Dokumenty, 
mapy, fotografie i ordery Gene-
rała wraz z  dyplomami ich nada-
nia składają się na opowieść o jego 
wieloletniej służbie dla Ojczyzny: 
od 18 sierpnia 1914, gdy zaciągnął się 
w szeregi ułanów Beliny, aż do roku 
1947, gdy we Włoszech rozformowa-
ny został 2 Korpus Wojska Polskie-
go, dokąd zgłosił się po uwolnieniu 
z niemieckiego obozu jenieckiego.

Sala Druga, pod łacińskim tytułem 
Monumentis Familiae Naufragio Ereptis 
- Pamiątkom rodzinnym ocalonym z burzy 
- pokazuje postać Generała poprzez jego 
pasje i zainteresowania, którym poświęcał 
czas w życiu prywatnym. Zygmunt Piasec-
ki, prócz talentów wojskowych, miał także 
talenty artystyczne: nie tylko rysował i ma-
lował, ale projektował też przedmioty co-
dziennego użytku, w modnym w latach 20. 
i 30. stylu art deco. W Izbie Pamięci można 
oglądać akwarele jego autorstwa, komplet 
mebli gabinetowych zrealizowanych we-
dług jego projektu, a nawet pozostałości 
serwisu na  24  osoby, który na specjalne 
zamówienie wykonała dla niego w jednym 
egzemplarzu słynna fabryka fajansu w Kole. 
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Z okazji otwarcia Izby uczniowie ZSP w Ryczowie 
przedstawili prezentację multimedialną pt.t. „Ślad Ge-
nerała Zygmunta Piaseckiego w Ryczowie”. Licznie zgro-
madzona publiczność mogła - oprócz Izby - zwiedzić 
także plenerową wystawę „Z dziejów kawalerii polskiej”. 
Brawami nagradzano pokazy wyszkolenia kawaleryj-
skiego w wykonaniu  Szwadronu Toporzysko w barwach 
3. Pułku Strzelców Konnych. Najmłodszych Fundacja 
Pałac w Ryczowie zaprosiła do udziału w konkursie 
p.t. „Ordery Generała w nowej szacie”. O nagrody wal-
czyło pięć zespołów, które miały za zadanie odwzorować 
- w dużej skali - jeden z pięciu orderów Generała, ukła-
dając go z odpowiednich w formie i kolorze „darów je-
sieni” : kwiatów, owoców, liści, kasztanów - słowem tych 
pięknych i użytecznych materiałów, których tak obficie 
dostarcza przyroda o tej porze roku. Po godzinie pracy 
oczom zdumionej publiczności ukazał się order Virtu-
ti Militari na błękitnej wstędze z liści kapusty, Zloty 
Krzyż zasługi z ziarenek kukurydzy, Legia Honorowa 
z żołędzi… Warto było dokładać starań, bo i nagrody, 
przyznawane przez poszczególnych członków Jury, były 
niezwykłe:  Senator Bogdan Klich obiecał zwiedzanie 
Sejmu i Senatu RP, nagrodą Prezesa Krakowskiego 

Klubu Jazdy Konnej były odwiedziny w krakowskich 
stajniach Klubu, nagrodą Dowódcy Centrum Operacji 
Lądowych -  wizyta w jednostce wojskowej połączona 
z pokazem sprzętu i uzbrojenia… Konkurs zakończył się 
wręczeniem pamiątkowych dyplomów i słodkim poczę-
stunkiem, który zniknął w mgnieniu oka. 

Uroczystość, którą ryczowianie długo jeszcze wspo-
minali z sentymentem i dumą, zorganizowała Fundacja 
Pałac w Ryczowie we współpracy z dowództwem Cen-
trum Operacji Lądowych DKL w Krakowie. Patronatem 
honorowym objął  ją pan Marek Sowa, ówczesny Mar-
szałek Województwa Małopolskiego, a w Komitecie Ho-
norowym zasiedli: pan Bogdan Klich, senator RP, pan 
Kazimierz Tratkiewicz, prezes Koła 8 Pułku Ułanów, 
ks.  prof. Jan Szczepaniak, pan Andrzej Gołda -  pre-
zes Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej (założycielem 
i pierwszym prezesem Klubu był Generał Piasecki) oraz 
pan Mariusz Krystian, wójt Gminy Spytkowice.

Ekspozycję w Izbie Pamięci zrealizowano dzięki 
wsparciu Funduszy Europejskich. Od roku 2014 Izba Pa-
mięci jest członkiem Ekomuzeum Doliny Karpia.
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5. HISTORIA ŻYWA 
od 2015

Historia Żywa to cykliczne spotkania ze świadkami 
i  tropicielami historii. Za każdym razem punktem wyj-
ścia jest  inny z eksponatów pokazywanych w Izbie Pa-
mięci Generała Zygmunta Piaseckiego. Zajęcia kończą 
się konkursem dla uczestników, którzy walczą o nagrody, 
a na pamiątkę udziału w programie otrzymują okoliczno-
ściowe dyplomy. Dzięki temu Izba Pamięci staje się czymś 
więcej, niż tylko tradycyjną ekspozycją muzealną, a dzieci 
i młodzież mogą aktywnie uczestniczyć w poznawaniu 
historii. Za sprawą spotkań, pokazów i zajęć, które mają 
tu miejsce, dziedzictwo historyczne związane z pałacem 
w Ryczowie i jego ostatnim właścicielem, staje się bliższe 
i bardziej zrozumiałe dla lokalnej społeczności.
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„Mundur Ułana”

12.września 2015

Pierwsze spotkanie w Izbie Pamięci było poświęco-
ne mundurom kawaleryjskim - od roku 1915 do wybu-
chu II wojny światowej. Gościliśmy lubelską pracownię 
mundurową Mundury Czarnecki, która zaprezentowa-
ła - na żywych modelach - historię polskiego munduru 
ułańskiego. Punktem wyjścia była  fotografia, od któ-
rej zaczyna się historia wojenna Zygmunta Piaseckiego 
- przedstawiająca go jako ułana Beliny, konno i w mun-
durze z charakterystycznym wysokim czakiem. 

O mundurowych tajemnicach i regułach opowiadał  
Henryk Szewczak, komendant stowarzyszenia Konna 
Grupa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich - a równocze-
śnie szef firmy, która szyje mundury historyczne dla fil-
mu, dla muzeów i grup rekonstrukcyjnych. Jako modele 
- oprócz gości - wystąpili gimnazjaliści z ZSP w Ryczowie.
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„Tradycje 7. Pułku Ułanów”
12 listopada 2015

Tuż po Narodowym Święcie Niepodległości – 12 listo-
pada  – w Izbie Pamięci Generała Zygmunta Piaseckiego 
w Pałacu w Ryczowie odbyły się kolejne zajęcia z cyklu 
„Historia Żywa”. Tym razem mieliśmy zaszczyt gościć 
Kombatanta II Wojny Światowej, pana porucznika Józefa 
Adamczyka. Pan Józef, dziś mieszkaniec Warszawy, spę-
dził dzieciństwo w Mińsku Mazowieckim jako syn ofice-
ra 7.Pułku Ułanów Lubelskich. W  czasie wojny walczył 
w  Zgrupowaniu Armii Krajowej „Jeleń”, które przejęło 
barwy i  tradycje właśnie 7. Pułku Ułanów. Uczestniczył 
m. in. w akcji „Burza” na Mazowszu. Tematem jego wystą-
pienia były „Tradycje 7.Pułku Ułanów”, a punktem wyj-
ścia – fotografia, która przedstawia Generała Piaseckiego 
wizytującego koszary w Rakowicach (dziś ul. Rakowicka).

W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy I  a  i  I b 
gimnazjum ZSP w Ryczowie. Spotkanie zakończyło się 
konkursem dla uczestników, którzy, korzystając z wie-
dzy zdobytej na  wykładzie, odpowiadali na  pytania: 
W jakim mieście były koszary 7 Pułku Ułanów? Kto był 
szefem honorowym 7 Pułku Ułanów? Kto był pomysło-
dawcą ustanowienia odznaki pułkowej 7 Pułku Ułanów? 
Jak miał na imię najsłynniejszy koń bojowy w 7 Pułku 
Ułanów? Jaką nazwę przyjął 7 Pułk Ułanów w  struk-
turach Armii Krajowej? Zwycięzcy otrzymali nagrody, 
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
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Prowadzenie 
por. AK Józef Adamczyk

Izba Pamięci Generała Zygmunta Piaseckiego w Pałacu w Ryczowie

Godzina 11.30

Tradycje 
7 Pułku Ułanów

Fundacja Pałac w Ryczowie zaprasza

na zajęcia edukacyjne z cyklu 

„Historia Żywa” w Pałacu w Ryczowie

w czwartek 12 listopada 2015

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Wadowickiego



„Manewry i obyczaje kawalerii”

14 grudnia 2015

Ostatnie w roku 2015 spotkanie z  cyklu „Histo-
ria Żywa” poprowadził pan  Robert Wójcik z  Fundacji 
na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej z  siedzibą w Grudzią-
dzu. Udział w spotkaniu wzięli uczniowie Klas V i VI ZSP 
w Ryczowie oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sosno-
wicach. Tym razem punktem wyjścia dla prelekcji była 
fotografia przedstawiająca zawody szermiercze, które od-
bywały się w Ryczowie w ramach ćwiczeń dla żołnierzy 
w czasie tzw. „przedobozia”. Słuchacze mogli dowiedzieć 
się z  ilu pułków składała się polska kawaleria, jaką na-
zwę nosił dokument zaświadczający o  zyskaniu stopnia 
oficerskiego, albo co to były „remonty” – ku zaskoczeniu 
uczestników okazało się, że termin ten nie ma nic wspól-
nego z  budownictwem… Potem uczniowie, podzieleni 
na  grupy, rywalizowali w  konkursie, w  którym  mogli 
wykorzystać świeżo zdobytą wiedzę. Zwycięskie grupy 
otrzymały z  rąk prelegenta nagrody – gry edukacyjne 
o tematyce historycznej – a wszystkim uczestnikom wrę-
czono pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie spotkania 
wszyscy pozowali do pamiątkowej fotografii.
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FUNDACJA NA RZECZ JAZDY POLSKIEJ

Izba Pamięci Generała Zygmunta Piaseckiego w Pałacu w Ryczowie

Godzina 11.30

Manewry i obyczaje 
kawalerii II RP

Fundacja Pałac w Ryczowie zaprasza

na zajęcia edukacyjne z cyklu 

„Historia Żywa” w Pałacu w Ryczowie

w poniedziałek 14 grudnia 2015

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Wadowickiego



„OFICEROWIE I DŻENTELMENI”

2018 

W 100-lecie odzyskania niepodległości Fundacja 
Pałac w Ryczowie zrealizowała kolejny program edu-
kacyjny w Izbie Pamięci Generała Zygmunta Piaseckie-
go. Jak zwykle, punktem wyjścia były eksponaty, które 
na co dzień można oglądać na ścianach, a które – dzięki 
spotkaniom i warsztatom prowadzonym przez naszych 
gości – pozwalają uczestnikom odkrywać tajniki historii.

Tym razem inspiracją stała się wielkoformatowa 
fotografia, przedstawiająca wręczenie Marszałkowi  
Piłsudskiemu pamiątkowego buzdyganu przez delegację 
kawalerii polskiej, 8 kwietnia 1934 roku w Belwederze. 
Dwa kolejne spotkania poświęcone były postaciom ge-

nerałów, stojących po prawej stronie Marszałka: gen. Bo-
lesławowi Wieniawie Długoszowskiemu – dowódcy 
Warszawskiej Brygady Kawalerii oraz gen. Zygmuntowi 
Piaseckiemu – dowódcy Krakowskiej Brygady Kawalerii.

Zaproszenie do prowadzenia warsztatów przyjęli 
oficerowie Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku 
Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, a uczestnikami 
zajęć byli uczniowie klas V-VIII Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Ryczowie. Każde ze spotkań wieńczyły kon-
kursy sprawdzające wiedzę zdobytą w czasie warsztatów; 
na zakończenie wręczono nagrody – łącznie aż 24, przy-
znawane w czterech kategoriach konkursowych.
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18 października 2018

Generał Zygmunt Piasecki

Gdy konny patrol w kawaleryjskich mundurach poja-
wił się w pobliżu bramy wjazdowej, dzieci z klas Va, VIa 
i VII ZSP w Ryczowie, zaproszone do udziału w spotka-
niu, uformowały na powitanie szpaler , którym - jak kory-
tarzem - ułani wjechali na teren pałacowego parku. Żywa 
lekcja historii rozpoczęła się na gazonie: wachmistrz 
Mirosław Rejdych na własnym przykładzie objaśniał 
szczegóły uzbrojenia i wyposażenia kawalerzysty. Lekcję 
kontynuował rotmistrz Jakub Czekaj, przedstawiając 
postać Generała Piaseckiego w prezentacji multimedial-
nej, w sali kinowej. Wkrótce uczniowie mogli zastosować 
świeżo nabytą wiedzę, startując w jednej z czterech ka-
tegorii konkursu:  test z mapą, krzyżówka ( hasło, które 
trzeba było odkryć, brzmiało „Dublańczyk”), wizualizacja 
(order), plastyka (praca na temat piosenki „Jak to na wo-
jence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie”). Spotkanie za-
kończyło się rozdaniem nagród i dyplomów.

19 października 2018

Generał Bolesław Wieniawa Długoszowski

Tym razem na spotkanie zaprosiliśmy uczniów z klas 
starszych ryczowskiej szkoły: VIIa, VIIIa i VIIIb. Poprowa-
dził  je chorąży Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku 
Ułanów - Grzegorz Gajewski.  Prelegent przywiózł ze sobą 
szereg elementów umundurowania kawaleryjskiego, które 
pokazywał „na żywo” i po kolei omawiał. Następnie przy-
bliżył postać gen. Wieniawy Długoszowskiego - najsłyn-
niejszego kawalerzysty II RP. Zanim przystąpili do udzia-
łu w  konkursach, uczniowie obejrzeli film telewizyjny  
„Powrót Wieniawy”, zrealizowany w roku 1990 przez Grze-
gorza Gajewskiego. Zwycięzcom w poszczególnych kate-
goriach konkursowych wręczono nagrody, a wszystkim 
uczestnikom - pamiątkowe dyplomy.
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