
Michał Marczak – bibliotekarz z Dzikowa 
 

 

Dr Michał Marczak urodził się w 1886 roku w Grywałdzie na Podhalu  

w średniozamożnej rodzinie. Odkąd nauczył się czytać wykazywał ogromne 

zainteresowanie książkami, dzięki czemu czytał najpierw swoim bliskim, a potem całej 

wsi. Ulubionym przedmiotem Michała była historia, a w gimnazjum stał się 

miłośnikiem folkloru. Po skończeniu gimnazjum rozpoczął studia na Wydziale 

Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie studiów, z uwagi na bardzo 

ciężką sytuację materialną, zmuszony był podjąć pracę zarobkową. Pracował między 

innymi przy opracowywaniu księgozbioru Czytelni Akademickiej, Biblioteki 

Czartoryskich i Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności. Po uzyskaniu absolutorium 

w  1913 roku, został zatrudniony przez Zdzisława Jana Tarnowskiego jako bibliotekarz 

w Dzikowie. Podczas pobytu w Dzikowie, który trwał do 1930 roku Michał Marczak oprócz prac nad skatalogowaniem zbiorów (30 tysięcy woluminów) 

zinwentaryzował i zabezpieczył bibliotekę parafialną w Miechocinie. Równocześnie pracował jako nauczyciel w Państwowym Gimnazjum w Tarnobrzegu. 

W tym okresie Michał Marczak opublikował szereg opracowań regionalnych, w tym poświęconych powiatowi tarnobrzeskiemu: Biblioteka Tarnowskich  

w Dzikowie (1921), Drukarnie i druki tarnobrzeskie 1900-1924 (1924), Hetman Jan Tarnowski (1926), Zabytek dawnego szkolnictwa parafialnego  

w Miechocinie (1926), Obecny powiat tarnobrzeski w świetle metryk parafialnych z XVII. i XVIII. wieku (1928), Pozostałość dawnej kultury ludowej na tle 

dzisiejszej w powiecie tarnobrzeskim i w okolicy Koprzywnicy (1929). 

Pracę naukową i pedagogiczną łączył z działalnością  obywatelską w Powiatowym Komitecie Pomocy Jeńcom, Radzie Gminnej w Dzikowie oraz Wydziale 

Szkolnym w Tarnobrzegu. Po pierwszej wojnie światowej utworzył w zamku szkółkę dla dzieci z Dzikowa i Tarnobrzega. 

W 1927 r., podczas pożaru Zamku Dzikowskiego kierował akcją ratowania zbiorów, z których ocalało około 60% starodruków, wszystkie rękopisy i około 75% 

nowych książek. Opisał  tamte wydarzenia na łamach „Czasu”, „Głosu Narodu” i „Dziennika Poznańskiego”. 

W 1929 roku uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora filozofii. 

W 1930 roku opuścił Dzików. Zgodnie z umową z hrabią Tarnowskim, w kolejnych latach Marczak spędzał każde wakacje w Dzikowie, porządkując zbiory 

dzikowskie. Wiosną 1939 roku, wspólnie z kolejnym dziedzicem Dzikowa, Arturem Tarnowskim opracował plan zabezpieczenia zbiorów dzikowskich  

na wypadek wojny. 

We wrześniu 1939 roku odmówił ewakuacji z Warszawy. Kierował obroną przeciwlotniczą budynku ministerstwa przy Alei Szucha. W latach okupacji 

angażował się w tajne nauczanie. 

Tuż przed wybuchem powstania warszawskiego, w lipcu 1944 roku, Michał Marczak powrócił do Dzikowa, by zająć się ukrytymi zbiorami Tarnowskich. 

Niszczenie zamku i powojenny bałagan zagrażały zbiorom, które ocalały, toteż Marczak ratował je, składając i susząc ocalone starodruki w kaplicy zamkowej. 

Wielomiesięczne zabiegi i starania Marczaka odniosły wreszcie pożądany skutek, gdyż 18 listopada 1944 roku specjalny dekret PKWN powoływał do życia 

„Muzeum północnej części województwa Rzeszowskiego” na bazie zbiorów Tarnowskich, a  Marczakowi powierzono stanowisko kustosza biblioteki, 

archiwum i zbiorów muzealnych. 

Zmarł nagle 18 listopada 1945 roku w Tarnobrzegu. 

W 1995 roku na zamku w Dzikowie odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci znakomitego opiekuna zbiorów dzikowskich, ufundowaną przez Towarzystwo 

Przyjaciół Tarnobrzega. 

źródło: Małgorzata Lis, Z Grywałdu na Uniwersytet Jagielloński : życie i działalność kulturalno-oświatowa Michała Marczaka (1886-1945) 
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