
Majówka z wieszczem w Rzeczycy 

Środowisko literackie z naszego regionu spotkało się w gminie 

Radomyśl nad Sanem na „Mickiewiczowskiej majówce”. W tym roku 

było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ połączono je z 

wręczeniem tytułu Honorowego Obywatela Gminy profesorowi 

Kazimierzowi Kuczmanowi, synowi Józefa Kuczmana, inicjatora 

budowy i autora pomnika naszego narodowego wieszcza w Rzeczycy 

Okrągłej. 

Majówka rozpoczęła się w budynku Zespołu Szkół w Rzeczycy 

Długiej, gdzie zaproszeni goście wysłuchali uczniowskiego 

montażu słowno-muzycznego, przybliżającego postać Adama 

Mickiewicza, a także okoliczności powstania pomnika wieszcza, 

stojącego na rozstaju dróg w Rzeczycy Okrągłej. 

Kulminacyjną częścią uroczystości było wręczenie tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy Radomyśl nad Sanem pochodzącemu z 

Rzeczycy Okrągłej Kazimierzowi Kuczmanowi. 

- Tegoroczna mickiewiczowska majówka, to owo wspomnienie o 

naszym wielkim poecie, wieszczu – Adamie Mickiewiczu - 

doskonale wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez 

naszą Ojczyznę niepodległości. To również doskonała okazja do 

tego, aby wyróżnić pana profesora Kazimierza Kuczmana 

honorowym obywatelstwem naszej gminy – mówił wójt Radomyśla 

nad Sanem Jan Pyrkosz. 

Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Radomyśl nad Sanem została podjęta przez radomyską radę 29 

marca. Na ręce profesora przekazał ją radny Józef Gorczyca, a 

wójt Pyrkosz wręczył mu pamiątkowy grawerton. 

Kazimierz Kuczman urodził się 9 lutego 1947 roku w Rzeczycy 

Okrągłej. W 1965 r. ukończył liceum ogólnokształcące w 

Stalowej Woli. Przybliżając sylwetkę Kazimierza Kuczmana, wójt 

posłużył się cytatem z tekstu profesora Jacka Urbana: 

„Profesor Kazimierz Kuczman od 18 roku życia na stałe związał 

się z Krakowem, a w sposób szczególny z Wawelem. Wybrał 

historię sztuki i Uniwersytet Jagielloński, który stał mu się 



matką, pozwalającą zdobywać kolejne stopnie naukowe. (…) Pasją 

i wielką przygodą jego życia stały się przekazane narodowi 

polskiemu przez Karolinę Lanckorońską na Wawel obrazy włoskie 

z XIV do XVI stulecia, stanowiące cześć rodzinnych zbiorów.(…) 

Jest ich wytrawnym opiekunem i propagatorem w świecie historii 

sztuki, a z biegiem czasu stał się doskonałym znawcą malarstwa 

włoskiego. (…) Profesor jest współautorem wielu katalogów 

i albumów. Za swe zasługi na polu muzealnictwa został 

odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest 

na stałe zrośnięty z Wawelskim Wzgórzem, gdzie od lat przyszło 

mu pracować i mieszkać”. 

- Profesor jest osobą bardzo skromną, wrażliwą i serdeczną, 

wszędzie zjednującą sobie przyjaźń i sympatię. Nigdy nie 

zapomniał o miejscu, w którym się urodził. Wielokrotnie brał 

udział w uroczystościach upamiętniających Adama Mickiewicza w 

Rzeczycy Okrągłej, pod pomnikiem wieszcza, którego inicjatorem 

i twórcą był ojciec profesora - Józef Kuczman – dodał wójt. 

Profesor Kazimierz Kuczman przyznał, że takie wyróżnienie jest 

dla niego cenniejsze od jakiegokolwiek państwowego 

odznaczenia. Dziękując za jego otrzymanie, dał wyraz swej 

skromności. – Zastanawiam się, dlaczego otrzymuję ten honorowy 

tytuł – powiedział profesor Kuczman. - Jest to głęboka 

satysfakcja, że związek z tą moją małą ojczyzną został tak 

przypieczętowany. Nie zasłużyłem się może wiele dla gminy, ale 

jeszcze nic straconego, może jeszcze będzie okazja ku temu. 

(…) Uważam, że jest to właściwie uhonorowanie mojego ojca. Ja 

jestem tylko odbiorcą tego tytułu. 

Profesor wspominał, że tuż przy miejscu, gdzie dzisiaj stoi 

pomnik wieszcza, jego ojciec miał pracownię. - Przyglądałem 

się, jak mozolnie tworzy tę postać Mickiewicza – opowiadał. 

A jak to się stało, że w malutkiej Rzeczycy Okrągłej stanął 

tak okazały monument wieszcza? Marzeniem rzeźbiarza Józefa 

Kuczmana było spełnienie pragnienia największego polskiego 

poety, aby jego dzieła „zbłądziły pod  strzechy”. Dlatego 



stanął na czele Wiejskiego Komitetu Budowy Pomnika 

Mickiewicza, do którego przystąpili również: Józef Pamuła, 

Michał Pamuła, Franciszek Wermiński, Stanisław Turek czy 

Władysław Mazur. Wspólnym wysiłkiem członków Komitetu oraz 

wszystkich aktywnych mieszkańców wsi udało się to 

przedsięwzięcie zrealizować. Uroczyste odsłonięcie pomnika 

odbyło się 16 września 1956 roku, w setną rocznicę śmierci 

poety. Rzeczycki monument jest prawdopodobnie jedynym 

pomnikiem Mickiewicza w Polsce ulokowanym na wsi. 

Na zakończenie spotkania delegacje złożyły wieńce i zapaliły 

znicze przy pomniku wieszcza w Rzeczycy Okrągłej. 

Inicjatorką mickiewiczowskich spotkań, które odbywają się 

regularnie od 2010 roku, jest Małgorzata Żurecka, sekretarz 

rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich i członkini 

stalowowolskiego Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”. 

Wspominała, że o pomniku Mickiewicza dowiedziała się 

przypadkowo, kiedy szukała informacji o historii Żabna. - Nie 

mogłam w to uwierzyć – opowiadała. - Razem z Kazimierzem Lindą 

postanowiliśmy tam pojechać, aby obejrzeć pomnik. Kiedy go 

zobaczyłam, to powiedziałam: „koń by się uśmiał”. W tym 

momencie usłyszałam prawdziwe rżenie konia. Postanowiliśmy, że 

musimy coś z tym zrobić. Następnym krokiem była wizyta w 

szkole w Rzeczycy Długiej. Zaproponowaliśmy dyrektorowi 

spotkanie literackie w szkole i pod pomnikiem Mickiewicza. Te 

spotkania stały się tradycją tej szkoły. Pomnik na nowo ożył. 

Teraz spotykamy się cyklicznie, raz do roku, czasem częściej. 
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