S

Archeologia • Etnografia • Historia • Sztuka • Tradycja

K
ARBY
KARB

Kwartalnik
bezpłatny
Nr 0 (2006)

Podkarpacia

W numerze m.in.:

5

Od redakcji

Pieniądze i zabytki

Dwór i klasztor w jednym

6

Dotacje unijne

Kropla w morzu potrzeb

8

Agnieszka Pieniążek

Z pracowni konserwatora

Podniesienie z Trzebosi

12
16
20
24

Elżbieta Bakun

Na turystycznym szlaku

Miasto z kotwicą w herbie

Małgorzata Froń

Tradycja kulinarna

Smaki Podkarpacia

Krzysztof Zieliński

Zabytkowy Rzeszów

Dworek czeka na właściciela

28
30
33

36

120-latka

38
41
42
46

Beata Stopyra

Z notatnika kolekcjonera

Miłe sercu antyki

Dorota Zielińska

Dwory Podkarpacia
Krzysztof Zieliński

Ocalić od zapomnienia

Kapliczka w polu

Dorota Zielińska

Przemyskie wykopaliska

Rybi Plac pełen szkieletów

37

Adam Cyło

Zabytki za progiem

Z nadzieją na odbudowę

35

Ewa Fudala

Zamki Ziemi Lwowskiej

Złota podkowa

Małgorzata Mróz

Przemyskie wykopaliska

Miasto w negatywie

Piotr Bakun

Zabytek zagrożony

Klasztor na skraju

Dorota Zielińska

Zabytki na Wschodzie

Zamek przy torze

Iryna Pustynnikowa

Archeologicznym śladem
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Decyzja o rozpoczęciu wydawania czasopisma była
z jednej strony impulsem, z drugiej próbą realizacji
planów, z którymi nosiliśmy się od lat. Chcemy, aby
„Skarby Podkarpacia” były wydawnictwem popularnonaukowym, mającym za zadanie w sposób przystępny prezentację prac związanych z ochroną i ratowaniem zabytków w naszym regionie. Chcemy dotrzeć
z tym kwartalnikiem do wszystkich, którym bliska
jest sprawa opieki nad zabytkami przeszłości.
Atutem, który pragniemy wykorzystać, jest zespół dziennikarzy od
lat zajmujący się w swoich macierzystych redakcjach szeroko rozumianym problemem ochrony zabytków.
Zerowy numer „Skarbów Podkarpacia” traktujemy jako eksperyment i propozycję, zachęcając Czytelników do wyrażenia swoich opinii
na temat zamieszczonych artykułów i sposobu ich przedstawiania.
Duży nacisk kładziemy na materiał ilustracyjny, wychodząc z założenia,
że jesteśmy elementami cywilizacji obrazkowej i warto pokazać to,
o czym piszą dziennikarze. Czekamy na sygnały, które pomogą nam
w redagowaniu następnych numerów „Skarbów Podkarpacia”.
A dlaczego taki tytuł? Bo każde dzieło sztuki poprzez swoją niepowtarzalność jest swoistym skarbem. Skąd pomysł zamieszczania
materiałów o zabytkach z terenu Ukrainy? Są one nierozerwalnie związane z naszą kulturą, a poprzez bliskie sąsiedztwo warte obejrzenia,
najpierw w czasopiśmie, a później na miejscu.
Mamy więc nadzieję, że nasze pismo będzie źródłem wiedzy dla
wszystkich zainteresowanych podjętą na jego łamach problematyką
ochrony dziedzictwa kulturowego na Podkarpaciu. Chcemy być przewodnikiem po fascynujących ścieżkach biegnących przez Podkarpacie,
pełnych naprawdę ciekawych śladów przeszłości.
I wreszcie wielki ukłon w kierunku tych, których dotacje pozwoliły na
sfinansowanie przygotowania i druku zerowego numeru „Skarbów”.
Krzysztof Zieliński
Wydanie popularnonaukowgo kwartalnika „Skarby Podkarpacia” zostało dofinansowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego reprezentowany przez Marszałka
Leszka Deptułę i Członka Zarządu Jana Burka oraz Gminę Miasto Rzeszów reprezentowaną
przez Prezydenta Miasta Tadeusza Ferenca.
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Na okładce: fragment obrazu
„Podniesienie Krzyża” – zob. artykuł na s. 8–10
(fot. Piotr Bakun)

Podkarpacie w pigułce

Marek Ryba

Babice
Bab
Obecnie wieś w gminie Krzywcza. Sądząc po śladach, istniało tu grodzisko
wczesnośredniowieczne, w roku 1389
zachowała się wzmianka o przynależności wsi do Kmitów, w roku 1484 Babice
uzyskują prawa miejskie. W latach
1
8
8
0
–
–1934 posiadają status miasteczka.
W swojej ponadsześciowiekowej
historii były własnością rodów

Kapliczka ze św. Krzysztofem

Kościół Świętej Trójcy

C

o należy zobaczyć w Babicach? Niewątpliwie najciekawszy jest kościół
z XVIII–XIX wieku z parą dzwonnic po
bokach i remontowaną aktualnie plebanią po
drugiej stronie drogi. Dla posiadających więcej
czasu warte poszukania będą ślady obwarowań
ziemnych, drewniana cerkiew z połowy XIX w.
oraz drewniane domy z XIX wieku z okapami
i podcieniami
Ciekawa historia związana jest z kapliczką ze świętym Krzysztofem usytuowaną przed znakiem drogowym
„Babice”, na wzniesieniu nad Sanem.
Zdaniem autora przymocowanej do niej
tabliczki, kapliczka powstała w 1794
roku, w czasie budowy kościoła Świętej Trójcy. Miejsce to od lat przez babiczan nazywane jest „Pod figurą”. Obecna
figura została ufundowana w maju
1998 roku, na wzór dawnej, która zaginęła w latach powojennych.

Na wytrwałych czeka zespół podworski
z XIX wieku otoczony rozległym parkiem. Cóż,
lata powojennych przebudów zatarły zabytkowy
charakter samego dworu. W przypadku podjęcia kolejnych prac warto zastanowić się nad
przywróceniem mu przedwojennego wyglądu.
A starodrzew w parku szczególnie polecany do
obejrzenia jesienią. n
kazet

XIX-wieczny dwór

Schron Kolejowy w Stępinie-Cieszynie

Fot. archiwum UG Frysztak (2)
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W latach 1940–1941 Niemcy kilkanaście kilometrów od
Jasła wybudowali schron kolejowy oraz chroniące go pięć
schronów, a także zaplecze gospodarcze w postaci schronu-maszynowni. Główna część tej fortyfikacji, czyli schron
kolejowy ma długość 382, a szerokość 14 metrów. Wszystkie fortyfikacje były żelbetowe, a grubość muru schronu
kolejowego wahała się od 2 do 4,5 metra. Na kilka tygodni
przed realizacją planu „Barbarossa”, w dniach 27–28 sierpnia 1941 roku, w schronie doszło do spotkania Adolfa
Hitlera z przywódcą faszystowskich Włoch Mussolinim.
W roku 1944 będący w odwrocie Wehrmacht nie bronił
zespołu schronów. Po wojnie mimo wytycznych radzieckiego Sztabu Generalnego nie zniszczono fortyfikacji. Do
wykorzystania schronów przymierzał się Narodowy Bank
Polski, w końcu jednak przejęła je Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Stępinie, która urządziła w nim pieczarkarnię.

Adam Cyło

Pieniądze i zabytki

Dwór i klasztor
w jednym
W 2005 roku wniosek o dofinansowanie prac w najważniejszych dla
Leżajska zabytkach: XVIII-wiecznym
Dworze Starościńskim oraz na murach
i basztach obronnych klasztoru ojców
Bernardynów uzyskał akceptację i dofinansowanie w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu cała inwestycja warta 9,6 mln
złotych otrzymała finansowe wsparcie sięgające 75 proc. wydatków. Remont tych zabytków to największe
przedsięwzięcie w całym powiecie
i jedna z największych inwestycji kulturalnych na Podkarpaciu.

S

calenie dwóch pomysłów: rewaloryzacji Dworu Starościńskiego oraz konserwacji zabytkowych murów obronnych klasztoru OO. Bernardynów daje nam
szansę na uatrakcyjnienie oferty turystycznej
Leżajska, jak i stworzenie w mieście placówek,
które ułatwią życie potrzebującym informacji
turystom – wyjaśnia autor koncepcji projektu
Zbigniew Rynasiewicz, ówczesny starosta leżajski, obecnie poseł. – Z kolei połączenie dwóch
wniosków w jeden wzmocniło szansę na końcowy sukces.
W czterech budynkach Dworu Starościńskiego znajdą się pomieszczenia dla m.in.
muzeum regionalnego, centrum informacji
turystycznej, galeria sztuki nieprofesjonalnej,
otwarta szkoła rękodzieła ludowego, a nawet
coroczne spotkania folklorystyczne połączone
z festiwalem lokalnych specjałów kulinarnych.
Natomiast obszerny dworski dziedziniec poza
funkcją rekreacyjną będzie miejscem do artystycznych prezentacji.

Z kolei wykonanie renowacji powstałych
w pierwszej połowie XVII wieku murów i baszt
obronnych otaczających zespół klasztorny OO.
Bernardynów pozwoli na uruchomienie w tym
miejscu specjalnej ścieżki turystycznej. W jednej
z baszt znajdzie swoje miejsce część z bogatej
kolekcji leżajskiego Muzeum Prowincji Ojców
Bernardynów.
W lutym br. na terenie kompleksu dworu
składającego się z budynku głównego i trzech
oficyn pojawili się budowlańcy.
– Do tej pory oczyszczono dwukondygnacyjne piwnice pod centralnym dworem (niższa
kondygnacja znajduje się 6 metrów pod obecnym poziomem gruntu). Oficyny mają już zabezpieczone i zaizolowane fundamenty, a także
wymieniono na nich dach i położono dachówkę
– wylicza Antoni Burek, główny specjalista
w wydziale rozwoju i inwestycji starostwa powiatowego. – Do 30 października przyszłego
roku Dwór Starościński będzie jak nowy – zapewnia.
– Uratowanie tak cennego i jednorodnego kompleksu budynków w centrum zabytkowego Leżajska
jest koniecznością. A konserwacja ponadkilometrowego odcinka murów obronnych uratuje je przed
dalszą dewastacją – stwierdza Zbigniew Jucha, szef
oddziału Służby Ochrony
Zabytków w Rzeszowie. n

Dwór Starościński – stan
z jesieni 2005 roku
Dwór Starościński (ulica Mickiewicza 22) – pierwotny drewniany
dwór obronny powstał w pierwszej
połowie XVI wieku i był otoczony umocnieniami ziemno-drewnianymi z basztami
i wieżą z bramą wjazdową. Zniszczony
został w 1657 roku przez Kozaków i Węgrów pod wodzą Jerzego Rakoczego II,
księcia siedmiogrodzkiego. Obecny budynek zbudowano w latach 1760–1770
dla Józefa Potockiego, starosty leżajskiego. W latach 1932–1933 zespół został
wykupiony przez miasto i przebudowany
na szkołę, w czasie II wojny światowej
znajdowały się tu koszary niemieckie.
Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów mieści się w obrębie południowo
-zachodniego pawilonu i piwnic południowego skrzydła zabudowań klasztornych.
Do najbardziej interesujących części zabudowań muzealnych należą podpiwniczenia. Tworzy je ciąg dwóch sal zlokalizowanych pod południowym skrzydłem
klasztoru oraz sala pod zakrystią, której
wnętrze otwiera się do niedawno odkrytych fragmentów XVII-wiecznego, podziemnego systemu fortyfikacji.

Fot. Krzysztof Zieliński

Klasztor Ojców Bernardynów –
stan murów z jesieni 2005 roku
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Dotacje unijne

Agnieszka Pieniążek

Kroplaa w morzu
potrzebb
Zabytkowe świątynie wypełnione dziełami
sztuki, kaplice i cmentarze potrzebują stałej
opieki konserwatorskiej. Stan zachowania
wielu z nich wymaga wręcz natychmiastowych działań, a co za tym idzie, olbrzymich
pieniędzy. Do tej pory nieznaczne dotacje
przyznawały urzędy konserwatorskie. O pomoc można się starać także w Ministerstwie Kultury czy u wojewódzkich konserwatorów zabytków. Wejście Polski do Unii
Europejskiej otworzyło nowe możliwości
pozyskiwania środków na ochronę zabytków. Po dwóch lata naszej obecności w UE
widać, że Kościół katolicki nie wykorzystuje w pełni tej szansy.

C

hociaż Unia Europejska nie finansuje religijnej
działalności kościołów,
to jednak ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego hojnie wspiera
renowacje atrakcyjnych
turystycznie zabytków.
Jak na polskie warunki dotacje są spore i wynoszą minimum milion euro. Górnej granicy nie
ma, warunek jest jeden: wnioskodawca musi
udowodnić, że ma 25 proc. kwoty, o którą
występuje.

Kościół w Brzostku odnawiany
m.in. z dotacji unijnych

Jak sobie radzą inni
Generalnie Kościół katolicki nie w pełni
wykorzystuje pieniądze, które Unia Europejska
przeznacza na ochronę zabytków. Ze środków
unijnych, jak wynika z informacji Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, jest realizowanych tylko
36 projektów kościelnych (na 5660 z Polski),

w tym 24 dotyczące obiektów zabytkowych. To
mniej niż jeden procent wniosków o unijne
dofinansowanie. Dotacja UE na obiekty sakralne wynosi ponad 92 mln złotych, to z kolei tylko
1,2 proc. z prawie 8 miliardów złotych przeznaczonych na wszystkie polskie projekty.
Jak wyglądają te „rodzynki”? Dzięki ośmiu
mln zł bazylika św. Jakuba w Szczecinie została
odnowiona, podwyższono także do 120 metrów jej kościelną wieżę. W województwie
kujawsko-pomorskim, gdzie jest 1300 zabytkowych budowli sakralnych, dotacje na remont
otrzymała tylko jedna parafia: Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie. Była
jedyną, która złożyła wniosek. Na realizację
projektu „Rewitalizacji Zabytków Architektury
Miasta Chełmna” Bruksela przeznaczyła milion
euro za które wykonany zostanie remont pięciu
średniowiecznych budowli należących do parafii, m.in. XIII-wiecznego sanktuarium maryjnego z cudownym obrazem Matki Bożej
Bolesnej, polichromią z XV wieku, kropielnicą
z XIV wieku oraz relikwiarzem ze szczątkami
św. Walentego. Parafia zaciągnęła 250 tysięcy
złotych kredytu bankowego na osiem lat.
Z kolei prawie milion euro otrzyma Archidiecezja Wrocławska na remont pałacu arcybiskupiego na Ostrowie Tumskim. Najwięcej pieniędzy z Unii na Dolnym Śląsku – bo ponad
2 mln euro – otrzyma opactwo Cystersów
w Krzeszowie na remont klasztoru z XIII wieku.
Aż dwa miliony euro musiała uzbierać archidiecezja lubelska przed wystąpieniem o dotacje
z UE na remont archikatedry i budynku kurii. To
największa w Polsce inwestycja sakralna
dotowana z unijnych funduszy.
Tradycyjne źródła
Instytucje kościelne jak dawniej starają się
o pieniądze głównie w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, chociaż szanse na
dotacje ma tylko, co czwarty wnioskodawca.
Finansowe trudności najboleśniej odbiły się na
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Dotacje unijne
bezpieczeństwie świątyń. Z blisko 250 najcenniejszych tylko niecałe sto ma zabezpieczenia
przeciwpożarowe. A co roku z rejestru zabytków właśnie z powodu pożaru wykreślanych
jest dziesięć świątyń. Ze statystyk policyjnych
wynika, że przez ostatnich 15 lat okradzionych
zostało 75% kościołów, kaplic i cmentarzy.
Unia stawia również inne wymagania: zabytki rewaloryzowane z jej funduszy mają służyć
rozwojowi turystyki, wyremontowane obiekty
muszą podnosić atrakcyjność turystyczną miasta.
Najwięcej wniosków o dofinansowanie instytucje kościelne kierują do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. W pierwszej kolejności na pieniądze z budżetu liczyć mogą
zabytki najcenniejsze, ale pod uwagę brana jest
także wysokość deklarowanych środków własnych. Z tegorocznego budżetu na rewaloryzację
zabytków – prawie 39 mln zł – na obiekty sakralne przeznaczone zostały już 32 mln. Udało się
zrealizować niewiele ponad sto wniosków, a chętnych było cztery razy więcej. Rozdysponowano
już też 7,5 mln z Funduszu Kościelnego, prowadzonego przez MSWiA.
Niewielkie jest natomiast zainteresowanie
duchownych pieniędzmi na rozwój kościelnych
muzeów: do Departamentu Dziedzictwa Narodowego wpłynęło w tym roku tylko 5 wniosków. Przeszły trzy – na kwotę 150 tys. złotych.
A na Podkarpaciu
– Nasz region znany jest z wysokiej
skuteczności pozyskiwania środków unijnych
– podkreśla Krzysztof Staszewski, prezes Stowarzyszenia Pro Carpathia, specjalizującego się
m.in. w pisaniu wniosków związanych z kulturą.
– Brak jest jednak stałej współpracy instytucji
kościelnych z wyspecjalizowanymi organizacjami. A jeśli my nie sięgniemy po pieniądze na
remonty podkarpackich świątyń, zrobią to inni,
w Małopolsce czy na Śląsku.
Jego zdaniem potrzebna jest formalna współpraca kurii z fachowcami. – Skala potrzeb jest
dokładnie znana. Teraz trzeba jedynie wybrać te
projekty, które mają największą szansę otrzymać dotacje, przygotować dobre wnioski i biznesplany i cierpliwie czekać. Z pełną świadomością, że jeżeli nie wyjdzie za pierwszym
razem, trzeba pukać po raz kolejny – dodaje
prezes Staszewski.
Ale nawet utrudnienia nie przeszkadzają
w szukaniu przez duchownych pieniędzy na
remonty i konserwacje. Głośnym echem w mediach obił się sukces klasztoru OO. Bernardynów w uzyskaniu pieniędzy na remont zabytkowych murów. Dotacje wykorzystał także ks. Jan
Cebulak z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Brzostku. M.in. dzięki nim neoklasyczny z początku XIX wieku kościół parafialny
przechodzi kompletną rewaloryzację. Od miesięcy opleciony rusztowaniami jest także XVIII-wieczny kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Dukli, przykład architektury późno-

barokowej, szczególnie cenny ze względu na
rokokowe wyposażenie wnętrza. Ksiądz Stanisław Siara dostał 450 tys. zł, za które odnowił
już nawę główną, kościelne ławki, dwie kruchty,
a teraz kończy konserwację zakrystii.
W XVIII-wiecznym kościele św. Barbary
w Grodzisku Dolnym rozpoczął się kolejny etap
rewaloryzacji świątyni. Po zakończeniu prac
konserwatorskich we wnętrzu podjęto decyzje o
wymianie części konstrukcji dachu oraz pokrycie go blachą miedzianą. Koszt – prawie milion
złotych. Pomocy w sfinansowaniu remontu udzielił Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Regionalnego, ale ponad pól miliona złotych
musieli zebrać sami grodziszczanie.
Jeżeli nie zrobimy tego teraz możemy zbyt
wiele stracić. Podobnego zdania jest kurator
oświatowy na Podkarpaciu, który zebrał w jedną całość programy pozwalające szkołom sięgać po środki zarówno na remonty i budowy
(czyli tzw. programy „twarde”) jak i na działania
szkoleniowe, doradcze itp. (tzw. „miękkie”).
Może warto więc, aby podobne działanie
zostało wykonane dla zabytków sakralnych? n

Kościół św. Marii Magdaleny
w Dukli oplatają rusztowania

Fot. Krzysztof Zieliński
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Z pracowni konserwatora

Elżbieta Bakun

Podniesienie Kr
Trzeboś – nieduża wieś koło Sokołowa Małopolskiego. Głośno o niej zrobiło się niedawno za sprawą niezwykłego obrazu, który
właśnie tu został odnaleziony. Fachowców
zaintrygowała jego niecodzienna wielkość –
blisko 14 m2 zamalowanej powierzchni.
wrażenie. Był tak brudny, że praktycznie
nieczytelny. Kurz tworzył na nim szarą warstwę,
przez którą jedynie wprawione oko konserwatora zabytków umiało dojrzeć kilka interesujących szczegółów.
Stan płótna przed konserwacją

Początki uzupełnień
kolorystycznych

8

ościół w Trzebosi widoczny jest już
z drogi. Wygląda jak wiele innych
wybudowanych na przełomie XIX
i XX wieku. W 2001 roku podczas remontu
dachu ksiądz proboszcz Józef Fila zainteresował
się leżącą na strychu szmatą, o której istnieniu
jak okazało się później, wiedziało wielu mieszkańców wsi, którzy jako dzieci biegali po strychu
kościoła i deptali po niej. Brudny, pomięty,
poszarpany zwój płótna o mały włos nie skończył swojego żywota w piecu. Nie takie jednak
było jego przeznaczenie.
Po bliższych oględzinach brudna szmata
okazała się starym płótnem pokrytym zaprawą i
zamalowanym farbami. Już wiedziano, że jest to
stary obraz, który należy poddać pracom konserwatorskim. Pierwszy raz z obrazem mieliśmy
kontakt na początku 2002 roku. Rozwinięty na
posadzce w kościele sprawiał przygnębiające

K

Stan obrazu był fatalny
Zaplamienia, a także gęsta siatka ubytków,
rozdarcia, niewielkie dziury, to przede wszystkim widać było patrząc na płótno. No i ogromne
zagniecenia, które z bliska były jeszcze bardziej
widoczne.
Obraz składa się z podłoża, w tym wypadku
płótna, które pokrywa się warstwą wyrównującą tzw. zaprawą, wykonywaną najczęściej
z kredy i kleju. Zaprawę wygładza się i na tak
przygotowanym podłożu maluje farbami,
najczęściej temperowymi bądź olejnymi. Tak
wykonany obraz przechowywany w stabilnych
warunkach wilgotności i temperatury przez
długie lata zachowuje wszystkie swoje walory
estetyczne. Każda zmiana warunków przechowywania powoduje szok dla płótna, zmniejszanie i zwiększanie jego objętości. To natomiast
powoduje pękanie zaprawy razem z warstwą
malarską, popularnie zwaną farbą. W wypadku
tego obrazu zjawiska niekorzystne występowały
przez długi czas.
Dzieła ostatecznego zniszczenia dokonał
pobyt obrazu na strychu, gdzie musiał znosić
ekstremalne warunki od zamarznięcia w zimie
do pustynnych upałów w lecie. To wszystko
spowodowało spękanie zaprawy z warstwą
malarską i odpadanie tych cząstek od płótna.
Część już odpadła, w wielu miejscach ukazując
ciemne, stare płótno. Bez przyklejenia odpadających cząstek zaprawy z farbą nie można
było oczyścić obrazu i przeprowadzać wszystkich koniecznych zabiegów.
Drugim istotnym problemem były zagniecenia płótna, bardzo uciążliwe do zlikwidowania. Konieczne było opracowanie autorskiej
metody przyklejenia zaprawy z warstwą malarską
do płótna, połączonych z prostowaniem i płótna.

Z pracowni konserwatora

rzyża z Trzebosi

Pierwowzór z Antwerpii
Obraz przyjechał do pracowni zwinięty w rulon. Na początku na niedużym fragmencie
dokonywano oględzin stanu zachowania obrazu, oraz wykonywano próby metod i materiałów konserwatorskich, które można by zastosować, chcąc połączyć warstwę malarską
z zaprawą i płótnem.
Fragmenty rozwijanego powoli rulonu poddawano zabiegom sklejania i prostowania. Po
ich zakończeniu płótno nawijano na duży wał,
zamocowany pod stołem. Prace rozpoczęliśmy
od lewej strony obrazu. Po doczyszczeniu ukazała się nam charakterystyczna grupa kobiet.
Pracując nad obrazem cały czas zastanawialiśmy się jaką zagadkę w sobie kryje. Cały
czas poszukiwaliśmy w albumach, opracowaniach i Internecie jakichś informacji. Dopiero
doczyszczenie sceny z lewej strony pozwoliło
nam zakończyć z powodzeniem długotrwałe
poszukiwania. Wreszcie znaleźliśmy pierwowzór, i to jak znakomity! Nieznany nam artysta
obraz swój namalował według „Podniesienia
Krzyża” Piotra Pawła Rubensa, który znajduje
się w katedrze w Antwerpii.
Takie chwile są niezapomniane w pracy konserwatora dzieł sztuki. Żmudne i wymagające

cierpliwości prace wykonywane były w ciągu
trzech lat. Specjalnie na potrzeby tego obrazu
opracowano autorską metodę prostowania
i konsolidacji. Dużo czasu zajęło zakładanie
kitów. W wielu miejscach ubytki były tak duże,
że na płótnie zachowały się jedynie drobne wysepki zaprawy z warstwą malarską. Każdy
fragment oryginału musiał być zachowany. Bardzo czasochłonne było też opracowanie estetyczne wielu ubytków. Uzupełnienia warstwy
malarskiej wykonywano zgodnie z najnowszymi
osiągnięciami sztuki konserwatorskiej.

Grupa kobiet z lewej strony
po pracach wstępnych

Elżbieta i Piotr Bakunowie
przy punktowaniu

Przybity do ściany świątyni
Obraz jest niezwykły. Po pierwsze ze względu na swoje rozmiary – na Podkarpaciu płótna
tej wielkości występują rzadko, po drugie ze
względu na stopień zniszczeń – obrazy znalezione w takim stanie najczęściej kończą swój
żywot w piecu, po trzecie ze względu na zakres
interwencji konserwatorskiej, i po czwarte, ze
względu na swój pierwowzór.
Obraz jest bardzo duży. Ma wymiary 560 cm
na 244 cm. Tak duże podobrazie uzyskano
zszywając trzy pasy płótna ze sobą w poziomie.
Namalowany został na czerwonej, bolusowej
zaprawie, dość cienko i szybko, prawie „alla
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Cały obraz po zakończeniu
konserwacji i restauracji

Głowa Chrystusa w zbliżeniu,
widać pojedyncze wysepki
oryginalnej farby
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prima”. Z czasem wystąpiło zjawisko pentimenti, czyli utrata zdolności krycia przez farby.
Stały się one bardziej przezroczyste i przez nie
bardziej niż kiedyś prześwituje ciemna, czerwona zaprawa, nadając powierzchni charakterystyczny brązowawy koloryt.
Ze śladów pozostawionych na brzegach
płótna możemy wnioskować, że nigdy nie był
nabity na krosnach. Eksponowany był prawdopodobnie przez bezpośrednie przybicie do
ścian drewnianego kościoła. Tam jego ciemny
koloryt nie przeszkadzał. Na pewno wrażenia
jakie robił na wiernych w niczym nie da się
porównać do tego, jakie robi obecnie. Ogromny obraz, trzy sceny wyłaniające się z półmroku
dawały wrażenie uczestnictwa w wydarzeniach,
które rozgrywały się przed dwoma tysiącami lat.
Obraz namalował nie znany nam artysta,
korzystając z grafiki wykonanej na podstawie
obrazu Rubensa. Technika i sposób malowania
są charakterystyczne dla malarstwa polskiego 1
połowy XVII wieku. Tak też można datować to
dzieło. Obraz czeka na dalsze badania. Dopiero
od niedawna zaczyna funkcjonować w naszej
świadomości. Wcześniej nikt nie zdawał sobie
sprawy z jego istnienia. Po konserwacji i restauracji rozpoczyna swoje „drugie” życie.
Pamiętajmy, że takich „Rubensów z Trzebosi” na Podkarpaciu może być jeszcze wiele.

Kościoły kryją w sobie wiele tajemnic, a każda
z nich może być wspaniałą promocją gminy,
powiatu, czy wreszcie całego województwa.n
Fot. Piotr Bakun (6), Krzysztof Zieliński (1)
Lewa strona obrazu po konserwacji

Drewniana architektura

Przeniesiony
kościół
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie
położony jest na miejscu dawnej drewnianej świątyni. Na przykościelnym terenie zachowane są ślady
po poprzedniczce w postaci pozostałości fundamentów i podwalin oraz krypty grobowej.

B

udynek wzniesiono w konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej. Ściany poszyte są gontem,
a wieża i soboty oszalowane deskami.
Wnętrze nakryte jest płaskim stropem. Ściana tęczowa o wykroju prostokątnym z belką
tęczową, na której barokowy krucyfiks z XVII w.
Na belce nadproża wejścia zachodniego zachował się napis dotyczący budowy kościoła oraz
data jego konsekracji: 1674. Wnętrze, ściany
i strop dekorowane są polichromią pochodzącą
z ok. 1735 r., kiedy kościół gruntownie odnowiono. Są to późnobarokowe malowidła figuralno-ornamentalne z iluzjonistycznymi podziałami
architektonicznymi.
Powstanie przyszpitalnego kościoła (pierwotnie kaplicy) w Cmolasie związane jest z historią
objawienia, jakie miało miejsce w 1585 r. Fundatorem kaplicy i szpitala był w 1646 r. ks. Wojciech Borowiusz, pochodzący z Cmolasu doktor
teologii, profesor Akademii Krakowskiej i prepozyt kolegiaty św. Floriana na Kleparzu pod
Krakowem. Obecny kościół zbudowany został
(prawdopodobnie od nowa) w 1674 r. i w tym
samym roku poświęcony przez bpa Mikołaja

Oborskiego. Już wówczas słynął łaskami znajdujący się w kościele obraz Przemienienia Pańskiego (pochodzący z połowy XVII w.), uznany
w 1817 r. dekretem biskupa przemyskiego
Antoniego Dąb-Gołaszewskiego za cudowny.
W 1735 r. kościółek został gruntownie odnowiony dzięki staraniom Pawła Sanguszki (przebudowano wieżę, dodano dwa przedsionki,
a wnętrze ozdobiono polichromią). W okresie
rozbiorowym fundacja szpitala została skasowana przez cesarza Józefa II. W końcu XIX w.
obiekt gruntownie odnowiono, a przed 1900 r.
dawną polichromię we wnętrzu pokryto szalunkiem i nowymi malowidłami. Kościółek remontowano także w 1930 r. W latach 1957–1961
w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowano nową świątynię. W 1992 r. kościółek przeniesiono
na miejsce dawnego drewnianego kościoła parafialnego w Cmolasie (przeniesionego w 1979
roku do Poręb Dymarskich). W 1992 r. odsłonięto polichromię (datowaną na rok 1735),
a w 1994 r. zakończono jej konserwację. n
Źródło: www.podkarpackie.pl,
„Szlakiem architektury drewnianej”

Fot. Krzysztof Zieliński
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Miasto
w her
Drewniany zespół w całej
okazałości

W najbliższym otoczeniu
kościoła zachowało się kilka
zabytkowych nagrobków
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P

odjeżdżamy pod kościółek, jest upalny
czerwcowy dzień. Kramarze właśnie
kończą pakowanie swoich odpustowych
gadżetów. W drodze do kościółka towarzyszy
nam tutejszy wikary.
– Dużo pieniędzy potrzeba, żeby odnowić
świątynię – mówi. – Część robót została już
wykonana, ale jeszcze sporo zostało do zrobienia. Działa Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Krzeszowskiej „Rotunda” w Krzeszowie i ono
zbiera potrzebne środki na renowację.
Chwila zadumy w chłodnym zaciszu. Podziwiamy przepiękne polichromie, ołtarze, ambonę i stare meble w zakrystii. Patrzymy na kilka
wieków historii.
Nazwa pochodzi od Krzesza
Archeolodzy twierdzą, że człowiek na tych
terenach pojawił się około 10 tysięcy lat przed
naszą erą. Ślady ich pobytu to ręcznie wykonywane narzędzia z krzemienia i naczynia z gliny,
przęśliki tkackie, resztki palenisk. Nazwa Krzeszów natomiast pojawia się po raz pierwszy
w roku 1390 w dokumentach wystawionych dla
niejakiego Jaśka Kustry. O tym, że był pierw-

szym, znanym historykom dziedzicem Krzeszowa, zaświadcza i drugie źródło: występuje
w nim z imienia i nazwiska jako świadek na
dokumencie z 1386 roku. Nazwa miejscowości
występuje w obu przypadkach w języku łacińskim: Crzeszow. Ale w rejestrach poborowych
z 1515 i późniejszych pojawia się Krzeslaus
i Kresłaus. Część historyków uważa, że nazwa
pochodzi od zdrobnienia imienia Krzesz,
natomiast lokalna tradycja wiąże jej pochodzenie z istnieniem traktu drożnego w kierunku
na Rzeszów, lub od krzewów, którymi gęsto
porośnięte były okoliczne wzgórza.
Kiedy w Krzeszowie powstał pierwszy
kościół w obrządku łacińskim nie wiadomo,
lokalna tradycja mówi, że już w czasach Bolesława Chrobrego miał tu istnieć gród i niewielki
kościółek. Pewniejsze jest, że pierwsza świątynia powstała w XIV wieku. Fundację parafii
katolickiej wznowił w 1509 roku król Zygmunt
Stary; w 1596 poświęcona została (przez Dymitra Solikowskiego, arcybiskupa lwowskiego)
nowa świątynia pod wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Marii Panny. Gdy po kilkudziesięciu latach służenia wiernym spłonęła, Katarzyna

Na turystycznym szlaku

Małgorzata Froń

o z kotwicą
rbie
Krzeszów nad Sanem, ta urokliwa miejscowość w powiecie niżańskim, położona nad rzeką wita przybyszów czystym powietrzem, zaprasza na znane w całej okolicy powidlaki, zachęca do
zwiedzania przepięknego kościółka i namawia do wyprawy na
Komanową Górą, gdzie przy cudownym źródełku można
odpocząć i zapomnieć o otaczającym nas świecie.

Zamoyska ufundowała w 1642 r. nowy budynek, jednak tak źle posadowiony, że niedługo
przyszło go rozebrać i dzięki hojności ordynatowej Antoniny Zamoyskiej rozpoczynać
(w 1727 r.) budowę nowej, imponującej
świątyni, której wyjątkowość świadczy o roli
Krzeszowa, jako znaczącego miasta w Ordynacji Zamojskiej.
Zachowana rzymsko-katolicka świątynia
wykonana została z bali modrzewiowych,
w konstrukcji szkieletowej oszalowanej deskami. Budynek ma trzy nawy z krótkim
poprzecznym skrzydłem na planie krzyża
łacińskiego, z zewnątrz wyglądającym podobnie
do transeptu, mieszczącym zakrystię. Wyposażenie kościoła pochodzi z okresu baroku,
w prezbiterium stoi ołtarz główny z obrazem
Matki Boskiej Krzeszowskiej, drewniane ołtarze
boczne: Matki Boskiej Częstochowskiej, Przemienienia Pańskiego, św. Marcina, św. Antoniego z Padwy, św. Mikołaja biskupa, św. Anny,
Jezusa Ukrzyżowanego, św. Ambrożego,
Jasnogórskiej Pani. Do tego jeszcze XVII-wieczny obraz ścięcia św. Barbary oraz efektowna
ambona, chrzcielnica i organy.
Uzupełnieniem zabytkowego kompleksu
sakralnego jest dzwonnica wzniesiona w 1898
roku na miejscu starej z roku 1721, a także
drewniana kapliczka typu domkowego z 1905 r.
W jej wnętrzu znajduje się kamienna płyta z napisem: „Pamiątka pochowania kości – 1824 r.”

Zajmowali się głównie handlem i usługami; w ich
rękach była większość domów w centrum
rynku, a także – tradycyjnie – wszystkie zajazdy,
szynki i karczmy. Mieli nawet swoją szkołę. Dla
ograniczenia wpływów żydowskich, a zwłaszcza
„nieprzyzwoicie” szybkiego ich bogacenie się,
ówczesny biskup przemyski wprowadził zakaz
pracy i handlu w dni świąt chrześcijańskich,
urządzania publicznych zabaw i wesel. Zostali
także zobowiązani do uiszczania corocznych
opłat na rzecz Kościoła. Miejscem pochówku
zmarłych był kirkut usytuowany na pobliskim
wzgórzu, na którym po dziś dzień można
znaleźć wiele macew, o ile znajdzie się chętny
do przycięcia porastającego cmentarz zielska.
W 1939 roku część Żydów wyjechała do Rosji,
pozostali zostali wymordowani w lesie zwanym
Chojniak i w obozie zagłady w Bełżcu.
W mieście była również parafia prawosławna. Jej świątynia została odbudowana przez
Zamoyskiego w 1693 r., ale źródła historycz-

Wikary chętnie oprowadza
zainteresowanych remontem

Byli tu Żydzi, prawosławni i unici
Drugą po katolikach liczną grupę wyznaniową stanowili w Krzeszowie Żydzi. Pierwsi
pojawili się już w XVI wieku. Mieli tu swoją
bożnicę, a w 1726 roku dostali od biskupa
przemyskiego zezwolenie na budowę nowej
świątyni. Około roku 1785 było ich w mieście
360, a w 1860 już 626 na 1012 mieszkańców.

Wnętrze barokowej świątyni wypełniają stylowe ołtarze,
rzeźby, obrazy oraz niezwykła atmosfera ciszy i skupienia
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ne mówią, że wzniesiono ją dużo wcześniej.
Kolejna, postawiona w r. 1790, przetrwała
prawie 100 lat. Nową, murowaną postawiono
w roku 1910, ale jej żywot był stosunkowo
krótki: podczas działań frontowych w czasie
I wojny światowej została zniszczona, a w 5 lat
później ostatecznie zlikwidowano całą parafię.
W opisie Krzeszowa z 1696 roku wymienia
się także cerkiew unicką. W roku 1874 parafia
grekokatolicka liczyła w Krzeszowie 1 230 wiernych, w tym 628 kobiet i 602 mężczyzn.
Cerkiew była drewniana i bardzo podobna do
kościoła rzymskokatolickiego. W 1869 r. przeprowadzono w niej prace remontowe (za prawie 400 rubli), odnowiono plebanię, szopę na
zboże, pomieszczenia dla bydła i stajnie. Parafia
unicka w Krzeszowie przetrwała do 1875 roku,
kiedy to została skasowana przez zaborcę.
Zgodnie z ustną tradycja, obraz przedstawiający

ukrzyżowaną kobietę, znajdujący się do dziś
w kruchcie kościoła Narodzenia Najświętszej
Marii Panny, pochodzi ze starej unickiej cerkwi. n
Fot. Krzysztof Zieliński

Prace konserwatorskie objęły całe
przyziemie drewnianej świątyni

U góry – jedna z figur ołtarza głównego
U dołu – widok na prospekt organowy

Milion złotych potrzeb
Do końca lipca kościół
otrzyma nowe fundamenty
i zostaną wymienione
zniszczone belki

Zabytkowy kościół Narodzenia Najświętszej
Marii Panny w Krzeszowie poddawany jest
gruntownej konserwacji, która ma uchronić
świątynię przed katastrofą budowlaną. Główną
przyczyną tego stanu rzeczy była źle przeprowadzona renowacja świątyni w 1938 roku;

w czasie której fundamenty wykonano z szybko
wchłaniającej wodę cegły zamiast kamienia.
W efekcie fundamenty zgniły, a wraz nimi
najniższe belki wiążące kościół od dołu. Świątynia po prostu zaczęła się rozsuwać. Ekipa
budowlana rozpoczęła prace w maju. Do końca
lipca kościół stanie na nowych kamiennych
fundamentach.
Nad prawidłowym przebiegiem remontu
czuwa, zawiązane w styczniu br. Towarzystwo
Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „Rotunda”,
którego wiceprezesem jest ks. Lech Kutera
– proboszcz krzeszowskiej parafii. Koszt obecnie prowadzonych robót wycenia się na około
240 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą ze
składek parafian – 48 tys. złotych, pomocy
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie – 15 tys.,
wojewódzkiego konserwatora zabytków (40 tys.)
oraz lokalnego samorządu (15 tys.). Następnym
etapem będzie odnowienie wnętrza świątyni.
Koszty renowacji sakralnego obiektu wzrosłyby
wtedy do miliona złotych.

Konto Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Krzeszowskiej „Rotunda” w Krzeszowie:
75943010455000883820000001
z dopiskiem „na renowację kościoła w Krzeszowie”
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Małgorzata Mróz

Anioły
ły
u starosty
rosty
W maju br. podczas badań przeprowadzonych w budynku przemyskiego starostwa natrafiono – podczas remontu pomieszczeń – na
cenne XVII-wieczne polichromie.
To już trzeci zestaw malowideł
odnaleziony w zabytkowym gmachu dawnego klasztoru dominikanów w ciągu ostatniej dekady.

O

becna siedziba Starostwa
Powiatowego w Przemyślu
to obiekt zabytkowy. Pierwotnie był to klasztor dominikanów,
którego budowę rozpoczęto w 1575
roku. W 1588 r. pożar zniszczył część
budynków, ale szybko je odbudowano
i rozbudowano. W 1787 r. klasztor zaczął pełnić
funkcje świeckie. Mieściły się w nim m.in. urząd
cyrkularny, magistrat i więzienie. Po II wojnie
był siedzibą Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych, Urzędu Wojewódzkiego i wreszcie
Starostwa Powiatowego.
W 1997 r. przy wejściu do budynku mieszczącego się na pl. Dominikańskim, w dawnej

furcie klasztornej, odkryto i odrestaurowano
fragment polichromii przedstawiający monogram Maryi.
Z kolei w roku ubiegłym spod późniejszych
tynków odsłonięto kolejne barokowe freski
przedstawiające sceny z „Męki Pańskiej”. Malowidła znajdowały się w jednym z pomieszczeń
na parterze, w miejscu, gdzie dawniej mieścił się
klasztorny krużganek. Uznano je za rzadkie,
posiadające dużą wartość artystyczną oraz
historyczną. Przedstawiają one trzy postacie
aniołów z narzędziami Męki Pańskiej.
Konserwator Wojewódzki przeznaczył na ich
renowację 22 tys. zł. Wykonanie żmudnych
prac odtworzeniowych powierzono konserwatorowi Stanisławowi Sękowi. Po ich zakończeniu udostępniono je odwiedzającym urząd.
Tegoroczne majowe odkrycie to m.in. dalsze
części „Męki Pańskiej”, pochodzące z czasów
budowy zachodniego skrzydła klasztoru (z ok.
1640 r.). W następnych pomieszczeniach
natrafiono na nieco wcześniejsze malowidła,
o motywach roślinnych. Odsłonięto też fragment inskrypcji.
Starostwo planuje wystąpić do wojewódzkiego podkarpackiego konserwatora zabytków
o sfinansowanie prac przy odkrytych dziełach,
kolejny pomysł to sięgnięcie po środki unijne na
konserwację i efektowną ekspozycję cennych
malowideł. n

Naturalnej wielkości
namalowane postacie aniołów
trzymają w rękach symbole
Męki Pańskiej. Znajdują się na
ścianach działu geodezji
i codziennie mogą je podziwiać
odwiedzający urząd
starostwa petenci

Fot. Małgotrzata Mróz
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Tradycja kulinarna

Smaki

O produktach opartych na
tradycji opowiadał dr Eugeniusz
Bernat, przewodniczący Rady
Nadzorczej Zakładów
Smak-Eko w Górnie

Promując Podkarpacie, zawraca się najczęściej uwagę na kulturę, historię, folklor. Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa wygrało unijny grant na rozpropagowanie wiedzy o podkarpackich produktach regionalnych. To nowatorski projekt. Trasą wiodącą przez miejsca, gdzie
tworzone są podkarpackie przysmaki wędrowali dziennikarze. W sierpniu powstanie „mapa
podkarpackich smaków”, która promować będzie nasze województwo i walory jego kuchni.

O

d kilku lat widać bardzo wyraźny zwrot
w stronę nie tylko ekologii, ale także
tradycji produkowania żywności. Podkarpacie przoduje w tej dziedzinie – nasz region
słynie nie tylko ze smacznych i zdrowych produktów. Za tradycyjny produkt regionalny może
być uznany ten, przy którym udowodniona
zostanie co najmniej 25-letnia tradycja wyrobu.
I warto zwrócić uwagę, że w naszym województwie produktów spełniających te warunki
jest bardzo dużo. Stopniowo producenci decydują się na ich rejestrację. W spisie Ministerstwa
Rolnictwa jako potrawy i wyroby regionalne
figuruje już 31 produktów z Podkarpacia. Dla
porównania podlaskie ma ich zarejestrowanych
25, województwo lubelskie 22, a pomorskie 21.
Podkarpackie zarejestrowane smakołyki to
m.in. – proziaki, rzeszowski kołacz weselny,

Jolanta Danak-Gajda z Radia
Rzeszów „przepytuje”
Mieczysława Miazgę,
prezesa firmy Smak-Eko
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Różnorodnych bieszczadzkich specjałów można było
skosztować w gospodarstwie agroturystycznym
Czesławy Kępczyk w Średniej Wsi k. Polańczyka

chleb chwałowski, krupiak, chleb flisacki dawniej zwany chrupackim, staropolski chleb sanacyjny pieczony na drewnie i liściach kapusty,
bryndza kozia, gomółki, ser kozi „wołoski” biały
lub wędzony, kiszka pasztetowa dukielska,
salceson dukielski, kiszka kaszana regionalna
dukielska, kiełbasa głogowska, szynka wiejska
markowska, pasztet zapiekany, kiełbasa swoj-

Ewa Fudala

Tradycja kulinarna

Podkarpacia
ska krajana, kiełbasa markowska, przysmak
zapiekany markowski, powidła krzeszowskie
i kruszon.
Trasą wiodącą przez niektóre z miejsc gdzie
powstają te przysmaki, wyruszyli dziennikarze
z Podkarpacia. Zwiedzaliśmy dwa zakłady
mięsne wytwarzające wędliny na bazie
technologii stosowanej z dziada-pradziada.
Bez konserwantów, opierając się jedynie na
soli kuchennej i stosowanych przez lata
przyprawach. To Zakład Mięsny Smak-Eko
w Górnie i Zakład Jana Fołty w Markowej.
W Krzeszowie nad Sanem można było
skosztować powideł śliwkowych, jakie nie
sposób znaleźć w sklepach. Smażone według
starej receptury, bez cukru, mogą być
podawane nawet diabetykom. Hyżne słynie
z kolei z serowych gomółek, które wytwarzają
panie z Koła Gospodyń Wiejskich, równie smakowite co oryginalne są ich gołąbki ziemniaczane, proziaki, truskawkowe konfitury. Mało
kto wie, że Podkarpacie ma profesjonalną
winnicę „Golesz” prowadzona przez Romana
Myśliwca w Jaśle. Z rosnących tam winogron powstają wyborne w smaku wina białe
i czerwone.
Różnorodnych bieszczadzkich specjałów
można było skosztować w gospodarstwie agroturystycznym Czesławy Kępczyk w Średniej Wsi
k. Polańczyka. Stoły wprost uginały się także od
takich potraw, jakie przed laty jadali Bojkowie
i Łemkowie.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że Bieszczady
od lat są coraz aktywniejsze. Prężnie działa tam
Fundacja Bieszczadzka Partnerstwa dla Śro-

dowiska, której głównym celem jest integracja
oraz wspieranie wszystkich działań organizacji
pozarządowych, instytucji samorządowych i lokalnych przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju Bieszczadów. Promują
i wspierają lokalnych twórców, producentów,
gospodarstwa agroturystyczne, a przede wszystkim łączą wszystkich tych ludzi, którzy są
aktywni i chętnie działają na rzecz nie tylko
swojej miejscowości, ale całych Bieszczadów.
Wizyta w miejscach, gdzie powstają regionalne produkty to dopiero pierwszy etap projektu, w sierpniu odwiedzone zostaną te miejsca,
gdzie produkowana jest żywność, która może
pretendować do tytułu produktu regionalnego.
Producenci otrzymają informacje dotyczące
zasad rejestracji ich przysmaków. Na koniec
powstanie natomiast „mapa podkarpackich
smaków”, która promować będzie Podkarpacie
i jego szczególne walory kulinarne.
– Mamy nadzieję, że projekt ten pozwoli na
upowszechnienie wiedzy o produkcie regional-

Stanisław Kutman z Krzeszowa
nad Sanem zapewnia, że w jego
powidłach nie ma grama cukru

Po lewej – Pani Czesława
z tacą bieszczadzkich
smakołyków

Po prawej – Małgorzata
Bazan i Maria Dziura ze
Stowarzyszenia Rozwoju
i Odnowy Wsi w Brzezówce
gmina Hyżne częstowały
przepysznymi gomółkami,
proziakami z dżemem
truskawkowym, a na koniec
gorącymi gołąbkami
– wszystko przygotowane
zgodnie z wiekową tradycją
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nym na skalę masową, wypromuje już istniejące
i utrwali ich znajomość wśród konsumentów.
Co więcej, pozwoli na wyodrębnienie potencjalnych, jeszcze nie zarejestrowanych, produktów
– podkreśla Krzysztof Staszewski, prezes Stowarzyszenia Pro Carpathia.
Zdaniem twórców projektu, jego realizacja
powinna wywołać wręcz regionalną debatę na
temat produktów podkarpackich. Z pewnością
zachęci wiele osób do przejrzenia wiekowych
przepisów kulinarnych posiadanych w domowych archiwach, do szperania w kronikach,
starych książkach kucharskich. n
fot. Krzysztof Zieliński

– Nasze wyroby nie mają konserwantów, a dzięki dobrym surowcom i tradycyjnej recepturze
chętnie kupują je klienci – zachwala Jan Fołta z żoną z zakładu w Markowej

Winnica „Golesz” koło Jasła
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– Podkarpackie wina są dobre i ciekawe w smaku –
zapewniał Roman Myśliwiec, właściciel winnicy

Konserwatorskie odkrycia

Malowane ołtarze sprzed wieków
W Przeworsku trwają prace konserwatorskie
w kościele OO. Bernardynów, gotyckiej budowli pochodzącej z XV wieku. Świątynia ta,
przebudowywana w XVII–XVIII wieku, posiada niezwykle ciekawy wystrój malarski w postaci iluzjonistycznych ołtarzy, malowanych
wprost na podłożu tynkowym. Obecnie ołtarzom tym przywraca się pierwotny charakter
i kolorystykę. Pieniądze na ten cel pochodzą
z budżetu podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
To kolejny etap przywracania świetności tej
zabytkowej budowli. Poprzednio, w latach
1961–1965 wykonano szereg robót konserwacyjno-remontowych. W czasie ówczesnych
prac badawczych odkryto m.in. starą polichromię z XV wieku w krużganku przed zakrystią
oraz fragment polichromii renesansowej na
łuku oddzielającym prezbiterium od korpusu
oraz barokowe freski ścienne.
kazet
Nawę główną
wypełniają rusztowania

XVIII-wieczne ołtarze
malowane na tynku

Trzy kamienne płyty
Podczas prac remontowych prowadzonych
dwa lata temu w kościele farnym pw. Św. Ducha w Przeworsku pod podłogą prezbiterium
odnaleziono trzy średniowieczne płyty nagrobne. Zgodnie z tradycją zakonników i dobrodziejów kościoła chowano w krypcie pod posadzką prezbiterium. Konserwatorzy wiedzieli,
że pod prezbiterium znajdował się niegdyś nagrobek marszałka koronnego Rafała z Tarnowa.
Nikt jednak nie przypuszczał, że przetrwała
tam – w tak dobrym stanie – jego nagrobna
płyta, wykonana z piaskowca, z wizerunkiem
rycerza w pełnej zbroi. Druga płyta związana
jest z jego żoną Anną Tarnowską z Szamotuł.
Trzeciej dotychczas nie odczytano.
kazet

Po lewej – płyta nagrobna Rafała z Tarnowa,
w środku – jego małżonki, u góry: nagrobki
wmurowane w posadzkę prezbiterium
Fot. Krzysztof Zieliński (8)
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Krzysztof Zieliński

Złota

podkowa
ko
Zamek w Olesku – widok od
strony podjazdu

W okresie letnim do Złoczowa
przyjeżdżają chętnie turyści
z Polski

Pałac w Podhorcach to
żelazny punkt na trasie
zwiedzania Złotej Podkowy
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Z

wiedzanie warto zacząć od Żółkwi,
zabytkowego miasta (35 km od Lwowa), założonego w 1594 roku przez
hetmana Stefana Żółkiewskiego wg planu
architekta Pawła Szczęśliwego. W końcu XVII
wieku Żółkiew była jedną z rezydencji króla
Jana III Sobieskiego i stanowiła ważny ośrodek
rozwoju sztuk pięknych. Większość wyróżniających się budowli zostało wzniesionych
w XVII i XVIII wieku. Przed zamkiem wewnątrz
murów obronnych znajduje się Rynek, którego
pierzeje tworzyły kamienice
z podcieniami, częściowo
dziś tylko zachowanymi. Nad
placem dominuje monumentalny, późnorenesansowy kościół św. Wawrzyńca, w którym znajdują się m.in.
nagrobki Żółkiewskich, Daniłowiczów i Sobieskich.

Ziemia Lwowska obfituje w osobliwości
przyrody, interesujące zabytki historii i kultury dawnych polskich kresów. Gdy tylko
jest okazja warto zobaczyć Lwów, niemniej
ciekawe są jednak miejscowości w jego
bliższej i dalszej okolicy wypełnione zabytkowymi kościołami, cerkwiami, bożnicami,
zamkami i pałacami.

Zobaczyć koniecznie należy także XVIII-wieczną
synagogę i trzy cerkwie.
Jadąc dalej w stronę Kijowa, 75 km od
Lwowa zobaczymy położony malowniczo na
wysokim wzgórzu zamek w Olesku. To wspaniały zabytek architektury i historii. Pierwotnie
wznosiła się tu XIV-wieczna staroruska
twierdza. W XV i XVI wieku stał się magnacką
rezydencją (od 1606 r. w posiadaniu Jana
Daniłowicza), przebudowaną w latach 20.
XVII wieku w duchu włoskiego renesansu.
W 1629 roku urodził się tutaj późniejszy król
Polski Jan II Sobieski (z małżeństwa Jakuba
Sobieskiego i Teofili z Daniłowiczów), który
często tu przebywał i zgromadził liczne dzieła
sztuki. W XVIII w przeszedł na własność Rzewuskich. Obecnie utworzono tu rezerwat architektoniczno-historyczny i oddział muzeum
Lwowskiej Galerii Sztuki. Nieopodal zamku położony jest dawny klasztor i kościół OO. Ka-
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pucynów fundacji Rzewuskich z 1739 roku.
Krużganki klasztoru wypełnione są tysiącami
uratowanych rzeźb i obrazów z niszczonych
i likwidowanych w czasach Związku Radzieckiego katolickich kościołów i greckokatolickich
cerkwi.
Niedaleko od Oleska jest położony zamek
w Podhorcach – perła polskiej architektury barokowej. Zbudowany został na zamówieni wielkiego hetmana koronnego Stanisława Koniecpolskiego przez włoskiego architekta Andrea
dell'Aqua w latach 1637–1641. Następnymi
właścicielami byli Sobiescy, Rzewuscy i Sanguszkowie. W skład zespołu zamkowego wchodzą: zamek, fortyfikacje z wałami, bastionami
i fosą, kościół św. Józefa, brama wjazdowa oraz
piękne „włoskie” założenie parkowe. Podhorecki zamek jest obecnie filią Lwowskiej Galerii
Sztuki i przechodzi gruntowną konserwację. Do
1939 roku wypełniony był cenną kolekcją białej
broni, obrazów mistrzów europejskich, numizmatów i kobierców. W czasie napaści ZSRR
17 września 1939 roku większa część z tych
bezcennych zbiorów została zrabowana przez
czerwonoarmistów. Obecnie można jedynie
obejrzeć wspaniałe założenie urbanistyczne oraz
wykonane z czarnego marmuru portale i kominek.
Kilkanaście kilometrów dalej położony jest
Złoczów, XVII-wieczny zamek z fortyfikacjami
usytuowany na wzgórzu. Na jego dziedzińcu stoi
późnorenesansowy Wielki Pałac i XVIIIwieczny Pawilon Chiński. Ten ostatni został
niedawno odrestaurowany przez prywatnego

inwestora, który zamierza w tym obiekcie
otworzyć kawiarnię, gdzie serwowane będą
wszystkie herbaty świata.
Kolejne zamki położone nieopodal to
Pomorzany, Świrz i Stare Sioło. Renesansowy
zamek w Pomorzanach wzniesiony w II poł. XVI
wieku, rozbudowany był głównie przez Jakuba II
Sobieskiego. Zamek w Świrzu należał do rodziny Świrskich i Cetnerów. Jest w bardzo
dobrym stanie, jak również stojący obok renesansowy kościół z 1546 r. (obecnie cerkiew).
Zwiedzanie tych zamków i kościołów to
niebywała lekcja historii XVI i XVII wieku
Pierwszej Rzeczpospolitej. I jeśli tylko można –
warto ją zaliczyć. n

Widok zamku w Złoczowie

Fot. Krzysztof Zieliński (5)

Zamek w Olesku od strony założenia parkowego
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Nekropolie

Ewa Fudala

Ewa Fudala

Zniszczone nagrobki
będą remontowane
Stary Cmentarz w Rzeszowie będzie odnawiany. Wymaga tego ze względu na zniszczenia jakich ponad dwa
miesiące temu dokonali wandale. Wówczas destrukcji
uległo kilka nagrobków. Władze Rzeszowa na prace przy
zabytkowym cmentarzu przeznaczą blisko 100 tys. złotych.

R

Systematycznie od lat
zabytkowe nagrobki
odnawiają konserwatorzy
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zeszowski Stary Cmentarz jest
jednym z najstarszych i najpiękniejszych na Podkarpaciu. Nekropolia założona została w 1792 roku,
a zamknięta w 1910. To historia XIX wieku
Rzeszowa. Od kilku lat zabytkową nekropolią zajmuje się Stowarzyszenie Opieki
nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im.
Włodzimierza Kozło. Co roku, 1 listopada
organizowana jest kwesta, z której dochód
przeznaczany jest na ratowanie zabytków.
Pieniądze te wraz z dotacjami, m.in. z budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
czy Urzędu Miasta, pozwalają na renowacje
od kilku do kilkunastu nagrobków rocznie,
w zależności od pozyskanych funduszy.
Remont niektórych finansują rodziny pochowanych. Niestety, dewastacje takie, do
jakich doszło dwa miesiące temu sprawiają,
że wytężona, wielomiesięczna praca wielu
osób idzie na marne.
– Członkowie Stowarzyszenia starają się
wszelkimi możliwymi środkami ratować pozostałą jeszcze substancję zabytkową na tej
najstarszej, zachowanej nekropolii naszego
miasta. Okupacja i lata powojenne, aż do
wpisania do rejestru zabytków w 1968 roku,
były dla Cmentarza okresem systematycznej
dewastacji i planowych akcji jego likwidowania. Wydawało się, że ten okrutny czas

bezpowrotnie już minął. Jednak te wydarzenia, które miały ostatnio miejsce, zaprzeczają temu – podkreśla Wiktoria Helwin,
wiceprezes stowarzyszenia.
Uszkodzone zostały cztery groby. Jana
Pogonowskiego, pierwszego samorządowego burmistrza Rzeszowa 1867 roku, który
po raz drugi wybrany został na ten urząd
w 1890 roku. Był on także posłem do Sejmu
Krajowego i Rady Państwa. Władysława
Paratiukiewicza – w tym grobie pochowane
są też cztery inne osoby z jego rodziny.
Agnieszki Barłowskiej, której nagrobek
w ubiegłym roku wyremontowany został
sumptem rodziny. Czwartym uszkodzonym
jest grób NN. Kilka dni później uszkodzono
dwa nastepne.
Na renowacje zabytków przeznaczonych
zostanie blisko 100 tysięcy złotych. Większą
część tej kwoty pochłonie naprawa uszkodzonych nagrobków, oraz renowacja 16
kolejnych zaplanowanych do remontu.
Ponadto, ponad 42 tysiące złotych przeznaczonych zostanie na remont alejek cmentarnych, które zostaną wysypane żwirem.
Jeśli nic nie pokrzyżuje planów, prace zostaną zakończone pod koniec września. n
Fot. Ewa Fudala (1), Krzysztof Zieliński (4)

Rozmaitości

Willa na sprzedaż
Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Przemyślu (www.wosozprzemysl.pl) znajduje się oferta zagospodarowania czterech zabytkowych obiektów: trzech dworów i jednego lamusa
z terenu Podkarpacia.
Zadaniem „Skarbów Podkarpacia” jest przypominanie o ochronie naszej
historycznej spuścizny. Stąd też i decyzja o zamieszczaniu informacji
o zabytkach na sprzedaż. Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją,
ale zastrzegamy się z góry, że nie ponosimy odpowiedzialności za zamieszczane informacje.
Można kupić zabytkowy dworu, bardziej willę miejską w Łańcucie o powierzchni użytkowej 600 metrów kwadratowych (łącznie ze strychem
i piwnicą). Z tyłu za domem znajduje się jeszcze kawałek ogrodu z pracownią. Całość położona jest w centrum miasta przy ulicy Mickiewicza 12.
Zbudowano ją w latach 30. XX wieku i była własnością osobistego lekarza
hrabiego Potockiego.
Dotychczasowi właściciele już poczynili pewne zabiegi renowacyjne, ale
trzeba przyznać, że zabytkowy obiekt wymaga generalnego remontu.
Zdaniem fachowców z branży handlu nieruchomościami to idealny obiekt
na przedstawicielstwo firmy, oddział banku, restaurację z częścią hotelową
czy prywatny NZOZ z gabinetami lekarskimi. – Bardzo rzadko trafia się
taka oferta na rynku, myślę że dwa razy do roku – zachęca Jadwiga Struś
z rzeszowskiego Biura Obrotu Nieruchomościami „Agaj”.
mat

Fot. KZ

Zabytek na granicy
Funkcjonariusze Oddziału Celnego Port Lotniczy w Jasionce udaremnili nielegalny wywóz zabytkowej żeliwnej lampy naftowej. Lampę usiłował wywieźć
do Stanów Zjednoczonych mieszkaniec Rzeszowa. Podróżny nie zgłosił do
odprawy zabytkowego przedmiotu – rozmontowaną na części lampę ukrył w
swym bagażu podręcznym.
W związku z podejrzeniem naruszenia przepisów „Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, zwrócono się o pomoc do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy okazało się, iż
ujawniona przez funkcjonariuszy celnych lampa pochodzi z początków XX wieku.
– Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wywóz przedmiotów podlegających
ochronie na mocy ustawy jest możliwy dopiero po uzyskaniu stosownego
pozwolenia, którego przewożący lampę rzeszowianin nie posiadał – wyjaśnia
Edyta Sądelska, rzeczniczka prasowa Izby Celnej w Przemyślu.
efa

Fot. archiwum – Izba Celna w Przemyślu
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Adam Cyło

Dworek czeka
na właściciela
K

W rzeszowskiej dzielnicy Słocina, niedaleko
kościoła pw. św. Rocha
jest park, a w nim stoi
dworek. Mógłby być
jedną z ozdób miasta,
tymczasem straszy on
swoim wyglądem. Czeka na remont kapitalny, niestety nie ma kto
w niego zainwestować.
Każda zima pogarsza
stan budowli.
Wykonywane są tylko
bieżące naprawy: załatano dziury w dachu,
zabito deskami okna.
Co rok pojawiają się
obawy, że nadchodząca zima będzie ostatnią.
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oszt remontu szacowano niedawno na
ponad 2 mln zł. Budynek trzeba przede wszystkim osuszyć, wymienić dach,
oczywiście zapewnić nową elewację i stolarkę.
Otacza go park o powierzchni sześciu hektarów. Klasycystyczny dworek, pochodzi z początku XIX w., elementy eklektyczne dobudowano
później. W parku stoi neogotycki dom ogrodnika, a nieco dalej położony jest staw z wyspą.
Słocina często zmieniała właścicieli. W XIX
wieku dobra należały m.in. do Potockich, Mostowskich, Szymanowskich. W 1922 roku dwór
przeszedł na własność rodziny Chłapowskich
herbu Dryja, spokrewnionych z napoleońskim
generałem Dezyderym Chłapowskim.
W 1946 roku, po reformie rolnej, dworek
upaństwowiono. Umieszczano tam różne instytucje, a ostatnią był dom dziecka, zlikwidowany
w latach 90. Od tego czasu budynek zaczął
popadać w ruinę, został także okradziony
z tego, co dało się jeszcze wynieść.
W 2001 roku wojewoda oddał zabytek władzom Rzeszowa, w zamian za dawny lokal
Horteksu przy ul. Słowackiego, obecną siedzibę
Instytutu Pamięci Narodowej.
Planów zagospodarowania dworku było
wiele. Uniwersytet Rzeszowski chciał przenieść
tam Instytut Muzyki. Mówiło się o klasztorze,
klinice kardiologicznej, siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Plany te wstrzymali spadkobiercy Chłapowskich, którzy chcieli odzyskać zabrany im przed
laty obiekt. Występowali kolejno do wojewody

podkarpackiego, ministra rolnictwa i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Władze miasta,
nie będąc pewnymi, do kogo będzie należał
obiekt wstrzymywały się z poważniejszymi pracami. Dopiero dwa miesiące temu odrzucono
ostatecznie roszczenia spadkobierców.
Jak będzie przyszłość dworku nie wiadomo.
Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc kategorycznie zapowiedział, że nie będzie wykładał
pieniędzy na remont, woli sprzedać zabytek.
Tuż obok walącego się dworku są obiekty
zespołu folwarcznego. W jednym z nich powstał
ekskluzywny klub i restauracja „Folwark”, które
dobrze funkcjonują. Pozostałe trzy budynki są
także do sprzedania. Były przez wiele lat
używane przez gminną spółdzielnię, teraz są
w jeszcze gorszym stanie niż dworek. Nie jest
wykluczone, że trzeba będzie je za zgodą
konserwatora zabytków wyburzyć i odbudować.
Może to być jedyna możliwość ich uratowania.
Nie wiadomo jednak czy Rada Miasta Rzeszowa zgodzi się na sprzedaż. Oferta jaką przygotowano dla inwestorów przewiduje, że może
tam powstać hotel, ośrodek konferencyjny,
wydział wyższej uczelni.
Ewentualny nabywca, po zagospodarowaniu i rewitalizacji całego zespołu dworsko-parkowego, będzie musiał pozostawić park ogólnodostępnym dla zwiedzających. Innej możliwości
nie ma, gdyż przechodzi tam czerwony pieszy
szlak historyczno-turystyczny z Rzeszowa (z placu
Farnego), poprzez Słocinę, Święty Roch, Górę
Marii Magdaleny do Kosiny. n
Fot. Krzysztof Zieliński
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600 lat edukacji
W dokumencie datowanym na 1406 rok pojawia się pierwsza
informacja o istnieniu w Rzeszowie szkoły parafialnej działającej
przy najstarszej w mieście świątyni kościele farnym pw. świętych
Stanisława i Wojciecha.
Tradycyjnie w średniowieczu szkoły parafialne były pierwszym
etapem edukacji synów z rodzin mieszczańskich. Pierwszy właściciel Rzeszowa Jan Pakosławic, na lektora tej szkółki powoływał
proboszczów parafii rzeszowskiej. Ich pierwszych nazwisk nie
znamy, ale wiemy że wzmiankowano ich działanie w dokumentach datowanych na rok 1406 i 1416. Dopiero od II połowy XV
wieku znamy już imiona proboszczów łączących funkcję kościelną z edukacyjną: Piotra (rok 1461) i Jana (1475 r.) oraz Macieja
– bakałarza z 1485 r.
Mimo istnienia tej pierwszej szkoły tylko niewielki procent młodzieży kończącej w niej naukę kontynuował edukację na studiach
uniwersyteckich. Do końca XV wieku w Akademii Krakowskiej
zapisanych zostało tylko 16 synów mieszczan rzeszowskich.
W czasach późniejszych za Spytka Ligęzy szkoła parafialna miała już własny budynek, stojący od południowej strony świątyni,
w pobliżu dzwonnicy. W I połowie XVII wieku rada miejska
wywalczyła sobie nawet przywilej wybierania kierownika i bakałarza. O ile początkowo edukację prowadzili klerycy, to już niebawem funkcje tę pełnili absolwenci Akademii Krakowskiej.
O działalności Stanisława Konarskiego i Kolegium Pijarskie
(dzisiejsze I Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja) wiedzą
liczni Rzeszowianie. Ale o tym, że w 1874 roku w Rzeszowie
utworzono Wyższą Szkołę Żeńską, w której dawnym gmachu
przy ulicy Grunwaldzkiej mieści się Uniwersytet Rzeszowski,
mało kto wie. Istniała także 4-klasowa Szkoła Żeńska im. Cesarzowej Elżbiety, która zajmowała budynek obok Wyższej Szkoły
Żeńskiej, obecnie także siedziba Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Mało kto także słyszał o 2 Klasowej Publicznej Szkole Powszechnej Męskiej im. Stanisława Jachowicza (obecnie w jej gmachu
mieści się III LO), czy 2 Klasowej Publicznej Szkole Powszechnej
Żeńskiej im. Seweryny Duchińskiej.
kazet

Fot. KZ

Fot. KZ

Działka za jeden
procent wartości
Ojcowie Bernardyni chcą, aby ich sanktuarium w Rzeszowie odzyskało dawną wielkość i świetność. Do tego
potrzebna im działka przylegająca do dzisiejszych murów
klasztoru, na której znajduje się trawnik i cześć parkingu
przed Urzędem Wojewódzkim. Przypominają, że do
końca lat 60. tereny klasztorne zajmowały obszar parkingu, Urzędu Wojewódzkiego aż za Hotel Rzeszów.
Ojcowie Bernardyni zwrócili się do Urzędu Miasta Rzeszowa o sprzedaż działki o powierzchni 20 arów. Urzędnicy zaproponowali teren 16 arów. Problem polega na
tym, że przez interesujący Bernardynów teren przebiega
ciepłociąg, i żadnej inwestycji na tym terenie zrobić nie
można. Komisja Gospodarki Przestrzennej pozytywnie
zaopiniowała wniosek o sprzedaży działki z bonifikatą,
a Rada Miasta Rzeszowa zgodziła się sprzedać działkę za
1 proc. jej wartości.
Zakonnicy na pozyskanym terenie planują powiększyć
plac pielgrzymkowy przy sanktuarium. Kolejnym pomysłem jest odtworzenie części klasztoru, która przed laty
została rozebrana. Ale na to trzeba uzyskać zgodę m.in.
konserwatora zabytków.
Problemem jest także powstały na parkingu skate park,
licznie oblegany przez wielbicieli tego sportu. Miasto
wydało na ten cel 100 tys. złotych, a zakonnicy chętnie
umieściliby w tym miejscu podziemny parking przykryty
ogrodem włoskim.
kazet
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Krzysztof Zieliński

Gotyckaa

Fara

W Rzeszowie zakończono etap prac zmieniający w sposób zasadniczy wygląd zewnętrzny kościoła farnego pod wezwaniem
śś. Wojciecha i Stanisława. W efekcie
trwających ponad rok prac prowadzonych
pod kierunkiem konserwatorów Stanisława Filipa i jego syna Macieja, prezbiterium
przywrócono jego dawny gotycki wygląd.

P

oczątki parafii rzeszowskiej sięgają roku 1363, kiedy
istniała tu mała drewniana świątynia śś. Feliksa i Adaukta.
Uległa ona zniszczeniu w wyniku pożaru (ok. 1427 r.)
i wojen na początku XV wieku. Z okresu odbudowy pochodzi najstarsza część obecnej budowli – gotyckie, kamienno-ceglane prezbiterium (1434 r.). Kolejny pożar w 1621 r. znów niszczy świątynię,
którą odbudowano w 1623 r. decyzją Mikołaja Spytka Ligęzy. Od
1754 r. rozpoczęto przebudowę nawy głównej, dobudowano nawy
boczne. Z tego okresu pochodzi również dzwonnica.
Kapitalny remont elewacji gotyckiego prezbiterium polegał na usunięciu z jego zewnętrznych
ścian tynków, uzupełnieniu ubytków w ceglanym murze i zabezpieczeniu powierzchni cegieł
środkami zapobiegającymi ich łuszczeniu. W efekcie odsłonięto i zakonserwowano wątek średniowieczny muru z charakterystycznym motywem
rombowym uzyskanym przez wprowadzenie
tzw. zendrówki (cegły wypalonej do granicy zeszklenia, jej powierzchnie są błyszczące i ciemniejsze niż cegły zwykłej, zwanej wiśniówką.
W gotyku stosowana często w celach dekoracyjnych do tworzenia geometrycznych wzorów urozmaicających powierzchnie ceglanych ścian.).
Dotychczasowy remont fary kosztował 180
tysięcy złotych. Część funduszy przekazał Urząd
Miasta i wojewódzki konserwator zabytków,
pozostałą kwotę zabezpieczyła parafia. n
Fot. Krzysztof Zieliński
Starymi cegłami uzupełniano
ubytki w wiekowym murze

26

W czerwcu 2004 r. odkrywkami rozpoczęto dwuletni okres
regotycyzacji prezbiterium kościoła farnego w Rzeszowie
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Marcin Kalita
Na pierwszy przetarg na przebudowę płyty
rzeszowskiego Rynku nie zgłosiła się żadna
firma. Urząd Miasta ogłosił więc następny,
licząc na to, że wreszcie zainteresuje się ktoś
inwestycją wartą 9,7 mln złotych. – Przetarg dotyczy przebudowy płyty Rynku wraz
z budową wejścia do podziemnej trasy turystycznej oraz wymianą infrastruktury podziemnej. Na wszystko uzyskaliśmy
d
o
f
i
n
a
n
sowanie z Unii Europejskiej – mówi Marcin

Rynek
ek
z problemami
P

race zabezpieczające na rzeszowskim
Rynku trwają od ponad 20 lat. Efektem ostatnich dwóch jest odsłonięcie
na posesji naprzeciwko miejskiego ratusza fundamentów i piwnic dwóch kamienic, zburzonych
przez hitlerowców w 1941 roku. Początek tych
odkrywek pracownicy Zelbudu rozpoczęli od
wkręcenia w ziemię 10-metrowego świdra, który szybko natrafił na pustą przestrzeń. Konkluzja była oczywista, piwnice są na pewno. Pierwsza ich kondygnacja mieściła się właściwie tuż
pod dzisiejszą powierzchnią rynku, kolejna na
głębokości pięciu metrów. Co ciekawe, podziemne pomieszczenia wychodzą poza obrys
murów nieistniejących już budynków i rozgałęziają się w kierunku ulic Matejki i Słowackiego
oraz w stronę środka Rynku.
Efektem trwających prac zabezpieczających
będzie wydłużenie o blisko 126 metrów podziemnej trasy turystycznej. To drugi etap przedsię-

wzięcia. Pierwszy zakończył się przed 6 laty
oddaniem do użytku liczącego 213 metrów
ciągu piwnic, komnat i chodników, którego najniższe kondygnacje znajdują się na głębokości
11 metrów pod powierzchnią.
Rewaloryzacja nawierzchni płyty nie zmieni zasadniczo wyglądu samego
Rynku. Zabytkowa bazaltowa kostka zostanie ułożona
na nowo, ale przy zachowaniu jej wachlarzowego
układu. Zaznaczony będzie
historyczny trakt handlowy
przecinający Rynek od wylotu ulicy Mickiewicza do
Kościuszki. Planowane prace będą prowadzone stopniowo, od strony ulicy Słowackiego w górę Rynku.
Koszt przebudowy płyty
wyniesie 9,7 mln zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodzić
będzie dotacja w wysokości
4,85 mln złotych, z budżetu państwa 970 tys. zł, zaś
miasto wyda ze swojego budżetu 3,88 mln zł. n

Wykopaliska archeologiczne
na terenie wyburzonego
przez Niemców kwartału
kamienic usytuowanych
naprzeciwko Ratusza

Fot. Krzysztof Zieliński
Prace przy przedłużeniu trasy
podziemnej przeniosły się na
powierzchnię
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Barbara Stopyra

120-latka
0-latka
Z krajobrazu Rzeszowa
w tempie błyskawicznym znika jego drewniana zabudowa.
Jeszcze dekadę temu
na ulicy Żółkiewskiego,
Staroniwskiej czy Partyzantów dominowały
chałupy. Teraz po
wielu z nich pozostały
p
o
sprzątane parcele, szybko zapełniane nowymi
willami czy sklepami.
Może warto, aby stolica Podkarpacia znalazła teren pod skansen
z dawną, drewnianą
zabudową, która jeszcze 150 lat temu dominowała w samym Rzeszowie i podmiejskich

W

łaściciele zagrody nr 241 przy ulicy
Słocińskiej w Rzeszowie (d. Słocina 89),
byli zainteresowani, aby drewniane
obiekty wchodzące w skład tego zespołu (tj. dom
i stodoła) przeszły na własność muzeum lub
skansenu.
W maju br. pracownicy oddziału Służby
Ochrony Zabytków w Rzeszowie przeprowadzili oględziny budynków. Dom został wybudowany w 1886 r., na co wskazuje zachowany
napis na środkowym tragarzu izby. Chałupa
została rozbudowana ok. I wojny światowej lub
na początku XX-lecia międzywojennego o część
gospodarczą (stajnię). Wówczas to zmieniono

Portret fotograficzny dawnych właścicieli zagrody (u góry)
Zachowany pierwotny piec z kapą (po prawej)
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przeznaczenie pierwotnej sieni na kuchnię,
a dawną stajnię na sień. Stodoła posiada mieszaną konstrukcję ścian, która świadczy o wymianie części pierwotnego budulca w latach
późniejszych.
Szerokofrontowy dom, ustawiono kalenicą
do drogi, jest jednotraktowy (wąski, o jednej
izbie). Konstrukcja ścian zrębowa, a belki łączone są na „jaskółczy ogon”. Dach 4-spadowy,
konstrukcji krokwiowej, kryty w miejsce pierwotnej strzechy blachą po beczkach ze smoły.
W kuchni zachował się duży piec z kapą,
murowany z cegły. Stolarka okienna i drzwiowa
pochodzi z czasu przebudowy, drzwi z sieni do

Zabytki za progiem

kuchni zamykane są na zamek zapadkowy.
Wyjątkowość domu polega też na tym, że częściowo zachowało się jego wyposażenie, w tym
portret fotograficzny jego dawnych właścicieli
(zapewnie tych, którzy rozbudowali budynek).
Z kolei stodoła w części dolnej zrębowa,
o belkach łączonych na „jaskółczy ogon”, w części wyplatana chrustem, jej górna część szachulcowa, obita jest deskami. Dwusąsiekowa,
z boiskiem pośrodku, dostępnym poprzez dwuskrzydłowe wrota na metalowych zawiasach
pasowych, kowalskiej roboty. Dach 4-spadowy
pokryty jest identycznym materiałem jak dom.
Pokrycie na obu budynkach wykonał Jan
Niedziałek, mąż Joanny Mróz w końcu lat 60.
ubiegłego wieku. Według uzyskanych informacji jednym z właścicieli zagrody była Anna

Mróz (podawana wraz z mężem Stanisławem
jako budowniczy zagrody, w rzeczywistości za
ich przyczyną dom został przebudowany). Do
dzisiaj gospodarstwo pozostaje w rękach rodziny.
Zagroda posiada duże walory architektoniczne, etnograficzne i krajobrazowe. Poza wymianą zużytego pierwotnego pokrycia obiektów ze strzechy, od okresu międzywojennego
nie była przebudowywana ani remontowana
w sposób, który zniszczyłby jej walory zabytkowe. Zapewne to w wyniku zużycia pierwotnej
substancji materiałowej dolnych partii ścian
stodoły zrąb został zastąpiony chruścianą plecionką. Według wstępnego rozpoznania stan
techniczny materiału budulcowego jest zróżnicowany: średni i zły.
Powyższe walory oraz fakt, że zagroda
stanowi jeden z ostatnich przykładów budownictwa wiejskiego, zachowanych bez dużych ingerencji, kwalifikuje ją do objęcia ochroną. n

W stodole zachowały się
dwuskrzydłowe wrota na
zawiasach kowalskiej roboty

Fot. Barbara Stopyra

Wyrzezana data 1886 zachowała się na środkowej belce
stropu izby

Stolarka okienna i drzwiowa
pochodzi z czasów przebudowy,
czyli okresu I wojny światowej
lub początku międzywojnia
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Z notatnika kolekcjonera

Dorota Zielińska

Prawie każdy zwraca uwagę na stare meble, zaglądając na targi staroci czy do salonów DESY. W domach aukcyjnych
i eleganckich sklepach handlujących antykami oferowane meble są przeważnie po konserwacji. Oczywiście ich cena jest
odpowiednio wysoka. Taniej można zdobyć przedmioty na bazarach, warszawskim Kole, na giełdach staroci odbywających się co miesiąc w Bytomiu, Wrocławiu czy Krakowie, by wymienić te największe. Duża sławą cieszy się też
doroczny Jarmark Dominikański w Gdańsku. Okazyjnie kupione meble często są w niezbyt dobrym stanie. Często kupując za „atrakcyjną” cenę krzesło na bazarze, nie zdajemy sobie sprawy z czekających nas jeszcze kosztów renowacji.

Miłe sercu
antyki
N

XX-wieczna szafka-pomocnik przed i po konserwacji
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a co powinno się zwrócić uwagę kupując
stary mebel? Przede wszystkim należy dokładnie go oglądnąć, zwłaszcza dno lub tył,
w przypadku mebli takich jak komoda czy szafa. Tam
bowiem najczęściej można zauważyć ślady po drewnojadach, mimo iż od frontu nic nie wskazuje na ich
istnienie. Dlaczego? Gorsze, mniej reprezentacyjne
części mebla robione były z miękkiego drewna iglastego, które jest o wiele „smaczniejsze” dla szkodników
niż twardsze drewno szlachetne (dąb, mahoń, buk),
z których przeważnie wykonywano lico (przód) mebla.
Uwaga! Białe dziurki i osypujący się świeży pył drewniany świadczą o istnieniu czynnych drewnojadów.
Małe dziurki o średnicy 1–2 mm to ślady po działalności kołatków, małych żuczków pracowicie gryzących i osłabiających strukturę drewna. Kołatki składają
jaja, a których powstałe larwy-przetrwalniki mają
niestety tendencję do wykluwania się nawet po 12
latach pozostawania w uśpieniu!
Duże dziury i rowki, o średnicy 4–5 mm to ślady
bytności spuszczeli, żarłocznych żuków. One atakują
meble stosunkowo rzadko, ale jak już zamieszkają
w jakimś drewnie, to łatwo można usłyszeć odgłosy ich
jedzenia... Oba rodzaje szkodników mają fatalną
skłonność zmieniania swego żerowiska, a co za tym
idzie kupując mebel z czynnymi drewnojadami narażamy na ich działalność inne drewniane elementy
w naszym otoczeniu (parkiet, meble, więźbę dachową). Kompletnym mitem jest twierdzenie niektórych
zbieraczy, że centralne ogrzewanie zabija drewnojady.
Dlatego też kupując mebel ze szkodnikami należy się
liczyć z ceną zabiegu trucia przez renowatorów. Naturalnie wydłuża się także czas całego procesu konserwacji, ponieważ trucizna ta musi wywietrzyć z mebla.
Kupując stare meble tapicerowane należy pamiętać, że w zasadzie koniecznością jest wymiana tapi-

Z notatnika kolekcjonera

cerki, chociaż na „oko” wydaje się ona w porządku. Często się zdarza, że to właśnie tapicerka utrzymuje całe krzesło, po zdjęciu której
można je bez trudu rozłożyć. Świadczy to o słabej wytrzymałości kleju skórnego, którym to
posługiwali się stolarze i ebeniści (artyści meblowi) w poprzednich stuleciach. Tak więc nie
należy zbytnio protestować, gdy renowator
zaleca zdjęcie nawet porządnie wyglądającej
tapicerki. Należy pamiętać również, że stara
tapicerka, wypełniana przeważnie trawą morską i pakułami jest siedliskiem roztoczy i kurzu –
dobrze jest ją wymienić. Cena nowej tapicerki
jest dosyć wysoka, w zależności od skomplikowania kształtów waha się od 500 zł za krzesło
do 2000 zł za kanapę. Należy do tego oczywiście dodać cenę samego materiału obiciowego.
Cena konserwacji mebli zależy od stopnia
zniszczenia, rodzaju materiału, z którego jest
wykonany oraz zakresu prac konserwatorskich.
Stare meble wykańczane były politurą. Jest to
alkoholowy roztwór szelaku. Szelak naturalny
występuje w formie drobnych łusek lub nieregularnych kawałków w różnym kolorze, od
jasno-cytrynowego, poprzez najbardziej popularny bursztynowy, aż do głębokiej purpury.
Sam proces nakładania politury jest bardzo
pracochłonny, renowatorzy pracują za pomocą
specjalnych gąbek nasączonych politurą.
Lekkimi muśnięciami nakładają ją na powierzchnie, dodając początkowo odrobinę oleju
lnianego. Nakładanie tym starym sposobem
daje przepiękną, głęboką warstwę politury. Na
meble wykańczane w ten sposób należy uważać
szczególnie, bowiem politura nie jest odporna
na wodę i temperaturę. Postawienie więc na
świeżo wypoliturowanym blacie stołu gorącej
lub mokrej szklanki z herbatą grozi trwałym
odbarwieniem na biało tych miejsc i zmętnieniem powierzchni. Poprzez politurowanie
wydobywa się niezwykłą szlachetność mebla,
niestety nie idzie to w parze z praktycznością.
W przypadku mebli czysto użytkowych (stół,
biurko) należy więc zdecydować się na zasto-

sowanie lakieru. Nowe lakiery są nietoksyczne,
a niektóre do złudzenia imituje starą politurę
o satynowym połysku.
Często zdarzają się meble malowane z elementami złoconymi. Techniką tą wykonywane
były meble rokokowe i różne ich kopie. Złocenia są techniką niezwykle trudną i kosztowną.
Na specjalnie przygotowaną powierzchnię
nanosi się wielokrotnie specjalne grunty mające
na celu odizolowanie warstwy złota od ruchów
drewna (istniejących zawsze). 24-karatowe złoto
nakładane jest w postaci niezwykle cienkich
płatków. Są one tak cienkie, że po dotknięciu
ich palcem widać zaledwie ich mikronowe ślady
w zagłębieniach linii papilarnych. Same płatki
nakłada się specjalnym pędzlem. Powierzchnia
złota może być wyprowadzana na poler lub na
mat. W celu uniknięcia wysokich kosztów można zdecydować się na pokrycie powierzchni
płatkami brązu, doskonale imitującego matowe
złoto. Kładzenie brązu odbywa się podobną
techniką, jest jednak zdecydowanie tańsze. n

XIX-wieczny kufer podróżny
przed i po konserwacji

Słowniczek podstawowych pojęć
dotyczących renowacji mebli:
fornir – cienka okleina najczęściej
z drewna szlachetnego (mahoń, orzech,
palisander, róża, dąb) stwarzająca pozory, że z tego gatunku drewna wykonany jest mebel. Najczęściej ma grubość
1–2 mm
intarsja – różne gatunki forniru układane we wzory geometryczne lub roślinne
inkrustacja – intarsja wzbogacona
o wstawki z macicy perłowej, kości
słoniowej, brązu, szylkretu, mosiądzu
Boullé – popularne określenie mebli
niezwykle bogato inkrustowanych o barokowych kształtach, poł. XVIII wieku
z Francji.
politura – rodzaj naturalnego lakieru
otrzymywanego w wyniku rozpuszczenia płytek szelaku w alkoholu

Konsolka do pracowni przyniesiona została w torbie, rozbita na elementy (po lewej)
Po zakończeniu prac i po położeniu politury stała się ozdobą salonu właścicieli (po prawej)
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Nowości wydawnicze
Zdjęcia współczesne „sepiowane” na stare, trochę rysunków, a gdzie była możliwość to i fotki już nie zachowanych
dworów. Na samym końcu dodano zestaw zdjęć co przedniejszych zabytków w pełnym kolorze. Poprzedza je indeks
nazwisk i spis ilustracji. I tu pierwszy zgrzyt – brak spisu
z wielka radością.
miejscowości. Niektórych dworów musiałem szukać z mapą
swojego almanachu
samochodową, bo kto zna tak dokładnie podział województwa na powiaty? Szkoda, że na rozkładówce nie
zmieściła się mapa z zabytkami.
Boli także trochę po macoszemu
potraktowany Rzeszów. Oczywiście
dużo materiału poświęcono zamkowi, ale już mniej kilku znajdującym się
na jego terenie dworom, a o jednym
z nich – przy ul. Dąbrowskiego – nie
ma ani słowa. Nie ma także informacji o dworze Woyciechowskich
w Dąbrowie z ok. 1870 r. Dziwne.
Książka wzbudza mieszane uczucia. Z jednej strony zadowolenie, że
wreszcie jest. Z drugiej – lekka konfuzja, że z błędami, jakby trochę niedopracowana. Ale mam nadzieję, że
Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego kolejne wydanie będzie lepsze, czego
serdecznie Autorce życzę.
Marta Michałowicz-Kubal
Mol książkowy
Wydawnictwo Arete II, Krosno, brw

Wyczekany temat
Wydanie tej publikacji przyjąłem
Nareszcie Podkarpacie doczekało się
zabytków świeckich: dworów, pałaców i zamków. Notabene, do tej pory
nie ma leksykonu zabytków sakralnych. Książka na pierwszy rzut oka
robi solidne wrażenie: twarda okładka, multum zdjęć i dużo słowa pisanego. Trzeba tylko wysupłać z portfela 50 zł i już.
W domu zabrałem się do lektury.
Pierwsze przekartkowanie, a potem
bardziej szczegółowa analiza. Trochę
zastanawia nieczytelny układ książki.
W części pierwszej w układzie alfabetycznym przedstawiono rozbudowany opis wybranych subiektywnie
przez Autorkę (jak sama nadmienia
we wstępie) zabytków. Teksty są
ubarwione dawnymi rycinami i zdjęciami. Część druga to zestaw miejscowości z zabytkami uszeregowanych według podziału na powiaty.
REKLAMA

Dwory Podkarpacia

Krzysztof Zieliński

Z nadzieją na odbudowę
Gotycka świątynia z Haczowa, wpisana na
listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Naturalnego UNESCO znana jest wszystkim
miłośnikom starej architektury. Rzadko jednak
uwagę przyciąga usytuowany po drugiej
stronie rzeki zabytkowy zespół parkowo-dworski, który od lat starają się uratować przed
kompletnym zniszczeniem władze samorządowe gminy.

W

starym parku zachowały się resztki zespołu budynków podworskich: dwór
z XVII w. (wielokrotnie później przebudowywany), oficyna murowana z końca
XVIII w., XIX-wieczna oranżeria i kaplica
z 1820 r. Nad ruiną dworu odtworzono dach
mansardowy, uzupełniono również wszystkie
ubytki w ścianach, a następnie zabezpieczono
otwory okienne i drzwiowe. Jak twierdzi wójt
Haczowa, Stanisław Jakiel, na same tylko materiały z budżetu wydano 100 tysięcy złotych.

Władze samorządowe nie mają jednak żadnego
pomysłu, co zrobić z budynkiem. Wójt próbował
zainteresować nim m.in. Uniwersytet Jagielloński. Potencjalnych użytkowników przerażają
jednak koszty adaptacji budowli i całego założenia. Z kolei samorządu także nie stać na
sfinansowanie wszystkich prac konserwatorskich. Przeprowadzone do tej pory prace
zabezpieczające chronią dawną siedzibę rodową Urbańskich przed całkowitą dewastacją.
W podworskim parku niszczeje także oranżeria
z II połowy XIX wieku.
Pierwotnie jej ściana południowa, co widać na dawnych zdjęciach, była w całości przeszklona.
Oranżeria została zeszpecona w latach 1960–61
podczas przeróbki na kino.
Zachowała się również oficyna dworska oraz kaplica,
wyremontowana w latach
80. minionego stulecia. Założenie parkowe zniszczono
po wybudowaniu w jego
centrum budynku ośrodka
zdrowia i mieszkań. n
Oranżeria – ruina

Kapliczka z 1820 r.

Zabezpieczony przed zniszczeniem czeka na użytkownika

Na pierwszym planie oficyna,
za nią budynek dworski
Pierwsze wzmianki o dworze pochodzą z XVII wieku. Pod koniec następnego stulecia musiał być bardzo zniszczony, skoro syn Adama Urbańskiego –
Ignacy – przystąpił do jego odbudowy po
śmierci ojca (1803 r.). Podczas II wojny
światowej dwór zajęli Niemcy. W styczniu 1944 r. Mieczysław Urbański przekazał testamentem budynek na potrzeby
gminy. W czasach PRL mieściła się w nim
szkoła, magazyn Ochotniczej Straży Pożarnej, aż wreszcie magazyn spożywczy
i materiałów budowlanych. Niewłaściwie użytkowany i nieremontowany przez
lata zabytek popadł wreszcie w ruinę.
W 1964 r. zawalił się balkon od strony
północnej, a dwa lata później w obawie
przed katastrofa budowlaną – rozebrano
jego filary. W 1984 r. konserwatorzy
z Krakowa Kazimiera i Kazimierz Wajdowie chcieli nabyć dwór, zamieszkać
w nim i zorganizować pracownie konserwacji dzieł sztuki. W oficynie prof. Jerzy
Nowosielski zamierzał urządzić pracownię malarską, a na pracownię stolarskokonserwatorską technik – konserwator
dzieł sztuki Witold Sozański z Krosna
chciał przeznaczyć oranżerię. Dworem
w Haczowie interesował się również
Stanisław Więzik, konserwator mebli,
który wybrał ostatecznie pałac w Strzegocicach koło Pilzna.
Źródło: Jerzy F. Adamski „Haczów. Gmina na
Podkarpaciu”
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Muzealia – Wystawy

Krzysztof Zieliński

Skromna
nocka

Mogłeś o północy zajrzeć do podziemnych korytarzy
kilkanaście metrów pod rzeszowskim Rynkiem. Zerknąć
do unikatowych starodruków, zadumać się chwilkę nad
pastelami z Firmy Portretowej Witkacego. „Ogarnąć”
wzrokiem zabytki skrywane na co dzień w czeluściach
magazynów. Kiedy? W pewną majową noc tysiące osób
wzięło masowy udział w Nocy Muzeów, po raz pierwszy
zorganizowanej na taką skalę na Podkarpaciu.
Muzeum Diecezjalne wypełnił
tłum zwiedzających

Wystawa obrazów Witkacego
przyciągnęła zainteresowanych
sztuką XX wieku

Noc Muzeów jest formą promocji
i popularyzacji zbiorów muzealnych
danego miasta lub regionu poprzez
przygotowanie nietypowego programu
ekspozycji.
W Berlinie 110 muzeów, małych i
dużych, znanych i mniej znanych kolekcji
u
d
o
stępniono zwiedzającym. W Warszawie
uruchomiono specjalną bezpłatną linię
autobusową, kursująca pomiędzy placówkami. Łodzianie mogli obejrzeć m.in.
paradę zabytkowych pojazdów wojskowych oraz „Spotkanie z duchami”, podczas którego prezentowano obrazy pełne
widm, zjaw i upiorów. Podobnie było
w gdańskim Dworze Artusa, gdzie za
drobną opłatą można było pobiesiadować w towarzystwie duchów straconych

W kolejce do podziemi czekały
nawet dzieci
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T

ego typu imprezy są wyjątkowo
popularne w muzeach europejskich.
Do ponad 1700 placówek kulturalnych realizujących program „Europejskiej Nocy
Muzeów” dołączył również Rzeszów. W tę wyjątkową noc 20 maja wszystko było udostępniane za darmo. W Rzeszowie można było więc
zwiedzić w sumie 13 wystaw, posłuchać trzech
koncertów, obejrzeć pokazy filmowe i teatralne.
Co czekało na trasie zwiedzania? W Muzeum
Okręgowym m.in. wystawa 70 skarbów oraz
kolekcja pasteli S. I. Witkiewicza – Witkacego.
Muzeum Etnograficzne połączyło koncert Kapeli Podwórkowej z Wygnańca z projekcją filmu o Rzeszowie nakręconego w 1929 roku.
W akcję włączyło się również rzeszowskie
Muzeum Diecezjalne, gdzie odbyła się specjalna
prezentacja dwóch obrazów Andrzeja z Krosna
„Nawiedzenie” i „Pokłon Trzech Króli”, namalowanych w 1530 r. Otwarte było także
Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, w którym
na ciekawych czekała przestrzenna makieta
XVIII-wiecznego grodu oraz możliwość przejścia się turystyczną trasą podziemną.
Uczestnicy imprezy byli zaskoczeni, że
w rzeszowskich zbiorach są tak cenne i ciekawe
zabytki do oglądania. Wielu z nich po raz
pierwszy odwiedziło te placówki. Sylwester
Czopek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, zaskoczony był frekwencją. Z Nocy

Muzeów skorzystało bowiem blisko cztery
tysiące zwiedzających, czyli jedna ósma rocznej
frekwencji. Trzeba było czekać w kolejce
minimum pół godziny, aby przejść się podziemną trasą pod rynkiem.
W większości miast Noc Muzeów koordynują, a często i organizują biura promocji.
W Rzeszowie same placówki muzealne próbowały przygotować Noc, ze skutkiem skromnym.
Nie mają do tego odpowiednich budżetów, jak
i specjalistów, brak było także otwartych galerii
czy księgarni. Tłumy zwiedzających chętnie
przyjęły natomiast ogródki piwne na rynku.
Dyrektor Czopek zapewnia, że przyszłoroczna
impreza będzie zdecydowanie atrakcyjniejsza.
Może warto, aby w tej obietnicy wspomogły go
służby miasta. Z korzyścią dla wszystkich. n
Fot. Krzysztof Zieliński
Obrazy Andrzeja
z Krosna
namalowane
w 1530 r.

Ocalić od zapomnienia

Dorota Zielińska

Kapliczka w polu
Według tradycji kapliczkę wybudował około 1878 roku na swoim
polu, mieszkaniec przysiółka Brzyzie, gospodarz Bartłomiej Fortuna. Ponad wiek później obecny właściciel pola, Marek Bieszczad,
robi wszystko, aby ten unikatowy obiekt przywrócić do świetności.

N

iewielka kapliczka stoi na szczycie
wzniesienia otoczona wieńcem czterech lip (po trzech ściętych pozostały
jedynie pniaki). Oddalona jest 300 metrów od
przysiółka Brzyzie we wsi Pstrągowa.
Katalog zabytków datuje kaplicę na przełom
XVIII i XIX wieku, ale zgodnie ze spisaną przez
miejscowego kowala tradycją wybudował ją

w 1878 roku gospodarz Bartłomiej Fortuna.
Ojciec kowala pamięta jeszcze, jak pomagał
układać kamienną posadzkę. Fundator wyposażył kapliczkę m.in. w ołtarz, obrazy, cztery ornaty
do odprawiania cztery razy w roku mszy świętej.
Pole z kaplicą przechodziło różne koleje
losu, aż trzy lata temu właścicielami tego „zestawu” zostali Danuta i Marek Bieszczadowie,
miejscowi rolnicy, którzy chcą przyczynić się do
remontu obiektu. Część prac ratunkowych
przeprowadzili za własne pieniądze, dostali
także dotację ze starostwa strzyżowskiego.
Przede wszystkim czeka ich remont dachu.
Chcą przywrócić rozebrany w 1975 roku
neogotycki szczyt, pokryć dach gontem, a także
odtworzyć sygnaturkę. Poza wzmocnieniem
stropu, niezbędnym dla przetrwania budynku,
czekają ich dalsze wydatki związane za zabezpieczeniem pokrywających ściany malowideł,
jak i renowacja zabytków ruchomych, które do
tej pory ciasno wypełniały to niewielkie wnętrze. Do tej pory, bo na okres prac remontowych zostały przeniesione.
Zdaniem fachowców kaplica mszalna w typie
domkowym w Pstrągowej-Brzyzie stanowi przykład długotrwałej kontynuacji stylu barokowego
w małej architekturze wiejskiej w XIX wieku. Ale
o unikalności tego zabytku stanowi fakt, że w jego
wnętrzu zachowało się oryginalne wyposażenie
pochodzące z czasu jego fundacji. n
Fot. Leszek Drzał, Studio-Video ALMA
Spękany strop z wymagającym natychmiastowej
konserwacji malowodłem figuralnym

Kapliczkę otoczają 4 lipy,

Internet

Ściany kapliczki pokrywają
zachowane obrazy, listy,
litografie i wota
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Przemyskie wykopaliska

Małgorzata Mróz

Rybi Plac
pełen
szkieletów
etów
Gdy trzy lata temu zapadła decyzja o budowie nowej siedziby Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej nikt nie spodziewał się, że rozpoczęcie prac budowlanych przyniesie tyle
sensacyjnych znalezisk. W efekcie trwających kilka miesięcy prac archeologicznych odsłonięto
szkielety, palisadę, resztki drewnianej śluzy, ślady dawnych umocnień i fundamenty dawnej
dzielnicy żydowskiej. Zdaniem fachowców odkrycia te wymuszą napisanie uzupełnień w
dotychczas znanej historii miasta.

I

ntrygujące, nie tylko archeologów, odkrycie zlokalizowano
w rejonie Rybiego Placu, sąsiadującego z obecnym Placem
Berka Joselewicza. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie
w XVI–XVII wieku powstała dzielnica żydowska. Odnalezione na
głębokości czterech metrów szkielety są fragmentem średniowiecznego cmentarza, wstępnie datowanego na XII–XIII wiek, a nadzór
nad pracami archeologicznymi sprawuje Łukasz Rejniewicz z UMCS
w Lublinie. Odkryto 14 pochówków, w większości dobrze zachowane szkielety mężczyzn, a także kobiet i dzieci.
Wstępna ocena archeologów wskazuje na to, że odnaleziony
cmentarz znajdował się poza murami miasta. W tym czasie nekropolie występowały tuż przy świątyniach. Wszystko wskazuje więc
na to, że pochówki zwierały ciała odszczepieńców, innowierców
bądź tzw. „niechrzczeńców”. Hipoteza tym bardziej prawdopodobna, że w grobach i przy szkieletach nie odnaleziono żadnych
atrybutów chrześcijańskich.
Cmentarz został w XIV wieku przykryty warstwami ziemi i umocnieniami, a następnie – na przełomie XVI i XVII wieku – teren zniwelowano. Na tak przygotowanym miejscu powstawała dzielnica żydowska, która po setkach lat istnienia mocno ucierpiała w toku walk
radziecko-niemieckich w czerwcu 1941 r., a ostatecznie przestała
istnieć po utworzeniu getta latem1942 r.
Znaleziska mogą też zmienić dotychczasowe poglądy na temat
rozwoju urbanistycznego Przemyśla w kierunku północnym, o czym
świadczą m.in. odkryte pozostałości linii obronnej, tj. wału ziemnego i fosy.
Ludzkie szczątki analizują obecnie lubelscy antropolodzy. Być
może we wrześniu będą znane wyniki tych badań, a w październiku,
w obecnej siedzibie MNZP otwarta zostanie ekspozycja przedmiotów znalezionych na terenie budowy nowego muzeum. Będą wśród
nich monety (najstarsze z czasów Jagiellonów), XVI-wieczny zbiór
kafli z wizerunkami królów i rycerzy, gliniane i miedziane naczynia itp.
Mimo obaw, archeolodzy nie zakłócili zbytnio harmonogramu
budowy, opóźniając ją zaledwie o miesiąc. Ekipy budowlane
nadrabiają stracony czas i wykonują tzw. palowanie. Nowy gmach
muzeum, stojący na 250 palach, ma być gotowy w lipcu 2007 r. n
Fot. Małgorzata Mróz
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Widok na plac budowy
z Wieży Zegarowej
Poniżej – wykopaliska
intrygowały swoją
tajemniczością

Przemyskie wykopaliska

Ewa Fudala

Miasto w negatywie
Po zdjęciu cienkiej warstwy ziemi z nawierzchni
placu Niepodległości w Przemyślu odsłonięto
pozostałości fundamentów i piwnic starych kamienic. Prace modernizacyjne prowadzone są
pod nadzorem archeologa, który bada ślady budynków zburzonych w wyniku ostrzału miasta
w czasie II wojny światowej.

P

race na placu Niepodległości rozpoczęto
na początku lipca. Zgodnie z planami jego
przebudowy zmieniona zostanie m.in. nawierzchnia, powstanie instalacja burzowa, a także
nowe oświetlenie. Z kolei w przyszłym roku zostanie tam ustawiony pomnik papieża Jana Pawła II.
Kilka miesięcy temu ogłoszono konkurs na jego
projekt. Wygrał go mieszkaniec Sopotu Tomasz
Radziewicz.
W trakcie prowadzonych prac odkryto fundamenty stanowiące pozostałość po kamienicach,
które znajdowały się w tym miejscu od połowy
XIX wieku do 1941 roku. Dlatego prace modernizacyjne odbywają się pod nadzorem archeologa.
Jak wynika ze wstępnych badan, odkryte fragmenty budynków to w większości zachowane piwnice
gospodarcze. Pod nawierzchnia znaleziono także
wiele przedmiotów. W części placu przylegającej do
ul. Władycze znaleziono apteczne butelki i ołowiane
plomby, co wskazuje, że w tym miejscu znajdowała
się kiedyś apteka.
– Pozostałości kamienic przedstawiają przede
wszystkim wartość historyczną, dzięki prowadzonym pracom wiadomo, jak przed wojną był zabudowany obecny plac Niepodległości. Do tej pory
trudno było to ustalić, ponieważ dokumentacja
ulęgła zniszczeniu w trakcie działań wojennych –
wyjaśnia Witold Wołczyk z kancelarii prezydenta
miasta Przemyśla. n
Fot. Małgorzata Mróz

Powstaje multimedialne
archiwum dzieł sztuki
Centrum Współpracy Międzynarodowej Muzeów i Multimedialne
Archiwum Dziedzictwa Kulturowego
powstaną dzięki realizacji projektu
przygotowanego do Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis
CBC Polska-Białoruś-Ukraina Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na realizację tego projektu
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej otrzymało dotację z Unii Europejskiej. Efektem projektu jest stworzenie sieci wymiany informacji,

U góry – najlepsza perspektywa
na odsłonięte fundamenty

Poniżej – dziś gwarny plac,
kiedyś obszar zabudowany
szeregiem kamienic

a także multimedialnej archiwizacji
dzieł sztuki na nośnikach cyfrowych. W projekcie, autorstwa Wojciecha Mandzynia, obok przemyskiego muzeum, wezmą udział także
partnerzy ze Lwowa. Dzięki realizacji projektu, który ma potrwać do
kwietnia 2007 roku, zostaną także
wydane publikacje oraz zorganizowane wystawy prezentujące nieznane dzieła sztuki europejskiej w zbiorach regionu. Wydawnictwa oraz
strona internetowa będą zawierać
informacje w językach polskim, ukraińskim i angielskim.
kazet
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Konserwatorskie odkrycia

Piotr Bakun

„Bestia” z
Kościoły… Na Podkarpaciu jest ich wiele. Dużo odnowionych, wyremontowanych w ostatnich
latach, ale sporo czeka jeszcze na swój czas. A pośpiech nie zawsze jest wskazany,
szczególnie w zabytkowych świątyniach. Prace renowacyjne powinien poprzedzić projekt
konserwacji budowli i jej wnętrza. Ale priorytetem jest dokładne wykonanie badań na
występowanie zabytkowych tynków lub polichromii na ścianach, a także zbadanie kolorystyki
wszystkich zabytków ruchomych.

Zwornik gotyckiego sklepienia
prezbiterium z odkrytą datą

„Bestia” jeszcze częściowo
zasłonięta manierystyczną
wicią roślinną

„Bestia” po konserwacji
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J

ednym z kościołów, który miał szczęście do odpowiedniego rozplanowania
i prowadzenia prac konserwatorskich
jest kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny
w Miechocinie. Jadąc z Rzeszowa skrótem
przez Jadachy wjeżdżamy do Tarnobrzega prosto na stojący na górce gotycki kościół. Dawna
wieś Miechocin to obecnie dzielnica miasta.
Parafia o długiej i bogatej historii, należąca
do jednej z najstarszych na Podkarpaciu,
obejmowała kiedyś wiele wsi. Była ośrodkiem
życia duchowego, naukowego i artystycznego,
ale w miarę upływu lat traciła na znaczeniu.
60 cm odstępu
Nasza konserwatorska przygoda z Miechocinem rozpoczęła się w 1991 roku, od prac przy
ołtarzu głównym. Wykonywaliśmy rutynową
konserwację zachowawczą. Potem miały być
malowane ściany w prezbiterium. Ponieważ ta
część kościoła powstała w gotyku, przed malowaniem wykonałem badania na obecność
starych tynków i polichromii. I stało się! Pod
grubą warstwą współczesnego tynku
wykonanego w latach 30. XX wieku i kilkoma
warstwami pobiał oraz farb znalazłem bardzo
stary tynk gotycki. W innych miejscach odkryłem na tynku fragmenty malowideł. Największym znaleziskiem dokonanym w roku 1992
było odsłonięcie na zworniku sklepienia napisu
z datą 1340.
Po tym odkryciu na kilka lat zapadła cisza.
Wznowienie prac nastąpiło w roku 1996, kiedy
przystąpiliśmy do odsłaniania gotyckiego tynku
na ścianie wschodniej prezbiterium. Warunki
pracy były bardzo trudne. Odległość pomiędzy
ołtarzem a ścianą z ukrytymi polichromiami
wynosiła zaledwie 60 cm. Wykonane specjalne
rusztowanie umożliwiało dostęp do całej ściany.
Wiele miejsc jednakże wymagało pracy w skrajnie
niewygodnych warunkach. Wisząc na rusztowaniu, trzymając się go prawą ręką, pracowaliśmy lewą. W ten sposób usunęliśmy współczesny
tynk z powierzchni całej ściany odsłaniając
przepiękne malowidła gotyckie.

Dwie monumentalne sceny przedstawiają
„Ukrzyżowanie” i „Zwiastowanie”. Główne postacie obu scen, Chrystus i Maria mają około
2 m wysokości. Malowidła były w większości
bardzo dobrze zachowane i tak wyjątkowej
urody. Odsłaniając postacie oczyma wyobraźni
widzieliśmy jak średniowieczny malarz stoi na
drewnianym rusztowaniu i maluje czarne kontury swoich ogromnych postaci. Robi krok do
tyłu, patrzy i ocenia swoje dzieło. Nie jest zadowolony ze wszystkiego, więc robi kilka poprawek. Potem kontur wypełnia kolorem. Pewnie
pracuje sam i farby przygotowuje własnoręcznie
ucierając pigmenty ze spoiwem. Farba czerwona, niebieska, żółta, brązowa. Kolory czyste,
ładnie położone. Zastanawialiśmy się również
kim był, jak wyglądał i gdzie jeszcze pracował.
Przypuszczamy, że przywędrował z Czech, albo

Głowa Marii ze sceny Zwiastowania, tuż nad Nią głowa
gołębicy – Ducha Świętego

Konserwatorskie odkrycia

Miechocina

dobrze znał czeskie malarstwo. Zapewne korzystał też ze wzorów malarstwa iluminatorskiego.
Gotycka wić na wiekowym sklepieniu
Po konserwacji i restauracji ściany wschodniej następnym etapem było sklepienie prezbiterium. Gdy usunęliśmy z niego wtórny tynk,
okazało się być bardzo zniszczone. Południowo-wschodni narożnik w przeszłości groził zawaleniem i był kiedyś naprawiany. Gotycki tynk
zachował się na całej powierzchni sklepienia
i żeber, a na nim ślady gotyckiej wici roślinnej.
Całość była zdewastowana i pozdzierana.

Tajemnicza postać umieszczona na scenie Zwiastowania
(u góry) i ozdobne buty tej postaci (poniżej).

Pracy było bardzo dużo: doczyszczanie, podklejanie odspojeń gotyckiego tynków, kitowanie i wreszcie rekonstrukcja wici roślinnej. Ślady
gałęzi i liści trzeba było połączyć w całość. Tutaj
pomogła technika: projekty rekonstrukcji wykonano komputerowo, ale zasadnicze działania
przebiegały bezpośrednio w obiekcie. Tam też
dopracowano wszystkie szczegóły.
Oprócz malowanej wici roślinnej kolorowe
okazały się też żebra. Częściowo zachowały się
na nich stare farby, a tam gdzie ich nie było
zostały zrekonstruowane. Efekt końcowy prac
zdumiał wszystkich, nawet samych wykonawców. Wić roślinna o żywych barwach znowu, jak
przed 500 laty pięknie wypełniła całe sklepienie
nad prezbiterium.
„Bestia” połyka liście
Usunięcie współczesnych tynków w całym
prezbiterium pozwoliło odnaleźć zagadkowy rysunek na południowej jego ścianie. W narożniku odkryto rysunek „Bestii” o głowie konia,
dziwnym ptasim tułowiu z ogonem i tylnymi
łapami w kształcie pazurów ptaka i ludzkiej stopy obutej w spiczasty pantofel. „Bestia” wyciąga łeb do góry i połyka cały krzew winorośli.

Gotycki kościół św. Marii
Magdaleny w Miechocinie

Dusza uchodzi z Dobrego Łotra
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U góry: tak wyglądała po odsłonięciu większość sklepienia, poniżej: sklepienie po konserwacji

Ta scena zachowała się bardzo dobrze, gdyż
była chroniona przed zniszczeniami przez grubą
warstwę pobiały i namalowane na niej kwiaty,
liście i owoce powstałe 200 lat później w epoce
manieryzmu. Aby odsłonić warstwę gotycką
wykonaliśmy tzw. transfer, czyli oderwaliśmy
warstwę manierystyczną i nakleiliśmy na ścianę
w sąsiednim przęśle. Zabieg przenoszenia malowideł zakończył się powodzeniem i w prezbiterium możemy podziwiać dwa rodzaje dekoracji
wnętrza, pochodzące z dwóch różnych epok.
Pracując w kościele, wiele razy słyszeliśmy
opowieści księdza proboszcza Bronisława Futyma oprowadzającego wycieczki. Dzięki niemu
wiemy, że z kościołem w Miechocinie związane
są również legendy. Jedna z nich mówi, że podczas potopu szwedzkiego kościół był ostrzeliwany i poważnie uszkodzony. Podczas odwrotu
wojsk szwedzkich jeden z oficerów przeszedł na
katolicyzm i pozostał we wsi. Po śmierci pochowano go w miechocińskiej świątyni.
Wiadomo również, że podczas remontu
kościoła w latach 30. ubiegłego wieku, gdy
usunięto stare płyty z posadzki nawy głównej
znaleziono tam kryptę z ciałem dziewczynki,
zachowanym w bardzo dobrym stanie. Została
ona przeniesiona do prezbiterium. Tu też pod
posadzką – w miejscu zaznaczonym krzyżami –
znajdują się dwie krypty grobowe. Jeśli w jednej
spoczywa owa dziewczynka, to kto jest pochowany w krypcie obok?
Część tajemnic kościoła w Miechocinie została odsłonięta. Pozostałe dalej czekają na rozwiązanie. Miejmy nadzieję, że anonimowy na
razie Mistrz z Miechocina ujawni kiedyś swoją
tożsamość. n
Fot. Piotr Bakun (11), Krzysztof Zieliński (1)
Wszystkie prace w prezbiterium przy konserwacji
i restauracji gotyckich tynków i malowideł wykonali konserwatorzy dzieł sztuki mgr Elżbieta Bakun, mgr Piotr Bakun i zespół renowatorów z Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby ARTIFICIUM w Rzeszowie. Ściana wschodnia z dwoma
scenami jest w całości zrealizowana przez Elżbietę
i Piotra Bakunów.

Uzupełnianie ubytków warstwy manierystycznej polichromii
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Fragment wici roślinnej w zbliżeniu

Zabytek zagrożony

Dorota Zielińska

Klasztor na
a skraju
Na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku, po wyjątkowo intensywnych opadach, osunął się grunt przed elewacją kościoła OO. Dominikanów w Borku Starym. W ciągu kilku tygodni skarpa obsunęła się,
niszcząc ponad 20 drzew oraz kolektor kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Osuwisko obok klasztoru ma 1,5 tys. m kw. powierzchni. Koszty
prac zabezpieczających szacowano wstępnie na milion złotych.

Wiszące nad skarpą
fundamenty kaplicy

Osuwisko ma powierzchnię
1500 m. kw.

W

lipcu ubiegłego roku w ciągu dwóch
dni osuwisko zbliżyło się na odległość
zaledwie dziesięciu metrów od drzwi
frontowych świątyni, odsłaniając jednocześnie
część fundamentów kaplicy Ukrzyżowanego
i odchylając ją od pionu. W pewnym momencie
liczono się nawet z możliwością obsunięcia się
części konstrukcji barokowego kościoła. Osuwisko zbadał Zakład Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Rzeszowskiej, a projekt
zabezpieczenia zabytku i zmeliorowania skarpy
opracowała rzeszowska firma Geotech.
Szacunkowe koszty związane z zabezpieczeniem kościoła mikropalami i zmeliorowaniem
skarpy oceniano wstępnie na milion złotych.
W zabezpieczenie skarpy włączyła się gmina
Tyczyn. Wynikało to z faktu, że klasztor nie
mógł uzyskać dofinansowania prac z budżetu
państwa – wyjaśnia Kazimierz Szczepański,

burmistrz miasta Tyczyna. – Naszym zadaniem
było uzyskanie pozwolenia na budowę i chociaż
nikt się nie ociągał to muszę przyznać, że procedury okazały się uciążliwe i wyjątkowo czasochłonne. Nic nie można było zrobić w trybie
awaryjnym.
Gmina Tyczyn ogłosiła przetarg na zabezpieczenie osuwiska. Wygrała go firma Unipol
z Rzeszowa, która za 728 tysięcy złotych przeprowadzi m.in. makroniwelację, odprowadzenie wód z terenu kościoła i klasztoru oraz
wykona konstrukcję oporową z koszy gabionowych wraz z zakotwieniem, zagwoździowanie
rejonu obsunięcia skarpy i odbuduje skarpę.
Umowa została już podpisana. – Mam pełną
satysfakcję i ulgę, że ten trwający blisko rok etap
przygotowawczy mamy już za sobą. Teraz
wszystko w rękach fachowców – dodaje burmistrz Szczepański.
Ok. 145 tysięcy złotych na prace ratownicze
musi wyłożyć klasztor, reszta pieniędzy pochodzi z Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi
w Warszawie. n
Fot. Krzysztof Zieliński
Pieniądze na ratowanie kościoła w Borku Starym można
wpłacać na konto klasztoru OO. Dominikanów, bank PKO BP
w Rzeszowie, nr 46 1020 4405 0000 2802 0245 2373
Jednorodnym stylistycznie i wyjątkowo cennym
XVIII-wiecznym ołtarzom groziła katastrofa budowlana

Internet

Pierwsza wzmianka o Borku Starym
pochodzi z 1423 r. i znajduje się w
dokumencie wydanym przez Władysława Jagiełłę na rzecz Jana z Giczyna.
Wg legend w odległych czasach było to
miejsce kultów pogańskich. Klasztor powstał dzięki fundacji proboszcza tyczyńskiego Macieja z Ramnicy Niwickiego.
W 1667 r. osiedlili się w Borku Starym
Dominikanie i od tego czasu znajduje się
tutaj XIV-wieczny cudowny obraz Błogosławionej Dziewicy Różańcowej,
k
o
r
o
n
o
wany w 1919 r.
Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej z wyposażeniem powstało w latach 1684–
–1736. Nieopodal klasztoru tryska legendarne źródełko, obok którego miała
ukazać się Matka Boska. Warto obejrzeć
także kaplicę św. Anny z XVIII w. oraz
na szczycie wzniesienia zwanego Jasną
Górą, neogotycką kaplicę N.M. Bolesnej
z 1896 r.
Więcej informacji:
www.borekstary.prv.pl
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Zabytki na Wschodzie

Iryna Pustynnikowa

Zamek

przy torze
Wśród tysiąca wsi na Ukrainie znajdzie się około pięciu o nazwie
Stare Sioło. Ale tylko jedna z nich, oddalona o 20 km od Lwowa, na
potwierdzenie swojego wieku może przedstawić ważny argument
– ruiny wiekowego zamku. Oglądać go mogą pasażerowie
pociągów przejeżdżających do Lwowa.

T

Drzewa rozsadzają korzeniami
fundamenty starej twierdzy

Wiekową skrzynię wianną
niszczą wiatr i woda

Z wewnętrznego dziedzińca
widać wyraźnie zniszczenia
wież i murów obronnych
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wierdza w
Starym
Siole, porównywana z innymi na szlaku „Złotej Podkowy” – Oleska, Złoczowa, Świrżu czy
Podhorców – jest raczej skromna, ale historię
ma ciekawą. Z zachowanych dokumentów wynika, że w 1401 roku majętność tę król
Władysław Jagiełło darował we władanie Zawiszy Czarnemu z Garbowa. Z czasem ziemie te
zostały przekazane jego synowi
Janowi, który przesiedlił tu chłopów ze innych majątków i założył
pierwsza osadę obronną.
Tatarzy i Turcy podczas częstych napadów w głąb Rzeczpospolitej Szlakiem Wołoskim nie omi-

jali Starego Sioła, niszcząc drewniany zamek.
W XVI wieku Stare Sioło przeszło na własność
wielkiego hetmana koronnego Jana Tarnawskiego, który oddał te miejscowości w posagu
swojej córce Zofii, narzeczonej księcia Wasyla
Konstantyna Ostrogskiego. Wnuczka księcia
Jefrosyna, wyszła za mąż za Aleksandra Zasławskiego, który otrzymał tytuł książęcy i dodatkowe nazwisko.
Mury wzmocnione jajami na twardo
Odbudową zamku zajął się syn Zasławskiego, Władysław Dominik, bohater z „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Przy wznoszeniu
starosielskiego zamku celem wzmocnienia
murów do zaprawy dodawano jaja i mleko
(i zapewnie dlatego ściany murów i wież dotrwa
ły do naszych czasów).

Zabytki na Wschodzie

Z tym etapem historii związana jest też legenda: jeden z szlachciców za swoje przewinienia
został skazany na karę śmierci. Ale sędziowie
dali nieborakowi jeszcze jedną szansę. Jeżeli
przywiezie wóz (inne wersje legendy mówią –
dwa wozy) jaj przeznaczonych do budowy, ale
tak, aby żadne się nie stłukło, to uratuje głowę.
A jeśli rozbije chociaż jedno jajo – to pożegna się
z ziemskim padołem. Szlachcic jedynej szansy
przeżycia stracić nie chciał i wszystkie jaja
przywiózł całe, bo… ugotowane na twardo.
Sędziowie po krótkiej debacie co zrobić z chytrusem oddali go jednak katu, bo był dla nich
zbyt przebiegły.

Na zamkowym podwórzu mieściła się kapliczka, zabudowania pałacowe oraz pomieszczenia gospodarskie. Z XVIII-wiecznych
dokumentów wiadomo, że w zamku przechowywano 8 dział większych, 13 moździerzy
(krótka armata z szeroką lufą), 114 rusznic
i dużo strzelb, samopałów oraz białej broni.
Z twierdzy gorzelnia
W wieku XVIII zamek był nadal umacniany.
Jego nowy właściciel, Adam Mikołaj Sieniawski,
odrestaurował murowane bastiony, wzmocnił je
armatami i moździerzami, które sprowadzić
kazał ze Lwowa. W 1731 roku forteca przeszła

Obronny charakter założenia
widoczny jest szczególnie od
strony zalewu

O dawnych właścicielach
i budowniczych świadczą
napisy wykonane
w kamiennych blokach
w ceglanym murze

Kronika porażek i zwycięstw
Ledwie ukończono budowę murów, a już
pod nimi w 1648 stają kozackie hufce hetmana
Bohdana Chmielnicki. Znów zniszczenia i znów
odbudowa. Kiedy sześć lat później wojska Chmielnickiego otoczyły Lwów, połączona armia kozacka i tatarska nie odważyła się jednak uderzyć
na zamek w Starym Siole.
Podobnie Turcy, którzy jak szarańcza poruszali się w 1672 roku od jednego zamku do
drugiego, połamali zęby o mury tej twierdzy.
Potężnym ścianom fortecy pomagały szuwary,
które otaczały bastiony ze wszystkich stron.
Przez fosę do zamku od strony południowej
prowadził most zwodzony, a w XVIII wieku
została dobudowana nowa brama wjazdowa
w ścianie zachodniej. Ona jednak nie przetrwała, podobnie jak wieża zachodnia oraz arsenał,
który został rozebrany na budulec aż do fundamentów.
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Tory kolejowe przebiegają tuż
przy zabytkowych murach

Rysunki przedstawiają wygląd
twierdzy w XIX wieku
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w ręce nowych gospodarzy – Czartoryskich.
I zaczął się kres jej świetności, traktowano ją
jedynie jako źródło dochodów, a sami właściciele mieszkali gdzie indziej. W 1809 roku
Izabela Czartoryska sprezentowała zamek swoim wnukom Potockim, od tej pory praktycznie
przestano się nim praktycznie interesować.
Zamek zdążył być gorzelnią i magazynami,
a później jeszcze browarem. Piwo, warzone
w zamkowych murach cieszyło się nawet dużym
popytem. W końcu XIX wieku na podwórzu
fortecy zbudowano wiejskie chaty, a ich resztki
zostały rozebrane całkiem niedawno.
Na początku XX wieku grono konserwatorów zabytków historycznych w Galicji
Wschodniej zwróciło nawet uwagę Romana
hr. Potockiego na opłakany stan zamku starosielskiego, będącego jego własnością, ale wystąpienie to nie wywarło pożądanego skutku.
Ostatnim właścicielem rozsypującej się twierdzy
za czasów II Rzeczpospolitej był znany łańcucki
ordynat Alfred Potocki, który był rzadkim
gościem w swej posiadłości.

Teraz mieszkają tu Cyganie
Z boku zamek wygląda jak monolit, ale od
strony południowej widać dużą wyrwę w murach obwodowych, z sześciu wież pozostały do
pełnej wysokości tylko trzy. Jeszcze sto lat
temu, na zdjęciach widać było attyki murów
oraz rzeźbione korony wież. Teraz zwiedzając
ruiny trzeba uważnie patrzeć pod nogi, aby nie
potknąć się o resztki renesansowego zdobienia,
które osypują się z wierzchołków wież do gęstej
trawy na podwórzu.
Zamek nie służy nikomu oprócz Cyganów,
którzy czasem rozbijają w zamku swój obóz.
Zadowolone są też miejscowe dzieci – przypisują sobie rolę przewodników po jednej
z największych kresowych twierdz. I nie są to
żarty: dwa hektary wewnętrznych dziedzińców,
a są jeszcze resztki obronnych wałów ziemnych.
Chłopcy chętnie opowiadają legendę o tym, jak
w miejscowej cerkwi świętego Mikołaja (z 1742
roku) kiedyś tańczyli diabły oraz o tym, jakie
skarby chronią zamkowe piwnice. Ale teraz do
nich dojścia nie ma, podziemia zostały zasy-
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pane. Po wewnętrznym dziedzińcu chodzą kozy
i kury. Sołtys wsi już nieraz prosił administrację
rejonową o pieniądze, choćby na zamkowego
stróża.
Uwieńczona koroną wschodnia, najpiękniejsza Baszta Książęca podczas obchodów jubileuszu Starego Sioła została przekształcona na...
toaletę. Symboliczne miejsce obrali dla drewnianej chatki. Jaki kniaź, taki i tron.
Na najpotężniejszej i najwyższej baszcie,
znajdującej się na osi pałacu, do dzisiaj można
zobaczyć kamienną tablicę z herbami Leliwa
i Ogończyk i literami W D X O Y Z W S Ł S
[Władysław Dominik Xsiążę Ostrogski i Zasławski Wojewoda Sandomierski Łucki Starosta].
A zamek pośród wsi, którego codziennie
mijają oczy pasażerów pociągów z Lwowa oraz
do Lwowa, starzeje się w ciszy i umiera nikomu
niepotrzebny. n
Fot.: Igor Homa, Sergij Uhanow
Dawne widoki z kolekcji Iryny Pustynnikowej

O dawnych właścicielach i budowniczych świadczą napisy
wykonane w kamiennych blokach w ceglanym murze

Ruiny zamku w Starym Siole położone są u podnóża wzgórz, których południowe stoki opadają
łagodnie ku bagnistej równinie, nad brzegiem strumienia przepływającego wzdłuż wschodniego odcinka
murów.
Założenie obronne istniało już w 1448 r. w osadzie
leżącej na Wołoskim Szlaku. Wzniósł je Jan z Garbowa, syn Zawiszy Czarnego herbu Sulima, który
otrzymał te ziemie od Władysława Jagiełły. W latach
1584-1589, gdy Stare Sioło należało do Ostrogskich,
na miejscu drewnianego zamku stanął murowany.
Zlecenie jego budowy wydał książę Janusz Ostrogski,
wojewoda kijowski, ostatni męski przedstawiciel rodu.
Zatrudnił prawdopodobnie Ambrożego Przychylnego,
architekta pochodzenia włoskiego, działającego we
Lwowie i Żółkwi. Ale wkrótce twierdza została zniszczona przez Turków. W połowie XVII w. dobra starosielskie przeszły w ręce Władysława Dominika Zasławskiego (1618–1656), najbogatszego polskiego
magnata na Wołyniu. On to w 1642 r. rozpoczął budowę nowej warowni; ale ta nim została ukończona już
uległa zniszczeniu w 1648 r. w czasie oblężenia pobliskiego Lwowa przez wojska kozackie Chmielnickiego.
Odbudowa i rozbudowa zamku nastąpiła w latach
1649–1654, nadając mu kształt warowni, zawierają-

cej w centrum reprezentacyjny pałac. Zamek był założony na planie nieregularnego pięcioboku, kształtem
zbliżonego do zwężającego się ku zachodowi trójkąta,
z pięcioma wielobocznymi, wysuniętymi na zewnątrz,
basztami na narożach i szóstą, nieistniejącą dziś
basztą bramną w połowie południowej kurtyny.
Obwód murów obronnych, o długości około 500 m
i wysokości 14–16 m, zamykał wewnątrz obszerny
dziedziniec, na którym przy bramie południowej stała
niegdyś dziesięcioboczna kaplica z prostokątnym
prezbiterium od wschodu. Druga brama, w północnozachodnim odcinku muru, zamknięta półkoliście, ujęła
była w boniowane obramienie. Dwukondygnacyjny
i dwutraktowy budynek mieszkalny przylegał do
wschodniego odcinka murów na całej jego długości.
W murach obronnych rozmieszczono na trzech
poziomach strzelnice; od strony wewnętrznej zachowały się ślady dwukondygnacyjnych, drewnianych
ganków strzeleckich: wyższy ze strzelnicami do broni
ręcznej, niższy do hakownic i dział. Mury wieńczyła od
strony zewnętrznej ścianka attykowa (zachowana na
baszcie wschodniej i północno-zachodniej), jej grzebień tworzyły woluty, obeliski i kule.
Pod koniec XVII w. zamek przeszedł w ręce Lubomirskich, następnie Sieniawskich i Czartoryskich.
Adam Mikołaj Sieniawski (zm. 1726 r.), kasztelan
krakowski, odnowił i umocnił zaniedbany zamek.
W 1772 r. Stare Sioło weszło w skład monarchii
austriackiej. Od 1809 do 1939 r. stanowiło własność
Potockich. Zamek pozbawiony w XIX w. należytej
opieki popadał w ruinę, którą pogłębiło umieszczenie
w jego obrębie browaru i gorzelni. Do naszych czasów
przetrwały mury całego obwodu obronnego. Całkowitemu zniszczeniu uległa kaplica, południowa wieża
bramna i baszta zachodnia (niegdyś arsenał), rozebrana do fundamentów. Pałac i pozostałe baszty
zachowały się w stanie postępującej ruiny. n
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Z widłami

na prof
profesora

Archeolog kojarzy się nam najczęściej z poważnym naukowcem, który powoli szpachelką rozgarniając grudki ziemi szuka śladów zamierzchłej przeszłości. Jego specyficzna praca w terenie jest często źródłem wielu komicznych sytuacji. O kilku z nich
opowiadają rzeszowscy archeolodzy.
ednym z głównych źródeł uzyskiwania informacji
o występowaniu w terenie dawnych osad lub cmentarzysk są tzw. badania powierzchniowe. Wiosną
kilka lub kilkanaście osób ustawionych w tyralierę przemierza
pola w poszukiwaniu kawałków ceramiki. Czasami okoliczna
ludność bierze ich za listonoszy (chodzą z dużymi torbami) lub
geodetów. W tym drugim przypadku szczególnie częste było
to w latach 60. bojąc się o swoje morgi ludziska chwytali za
widły i gonili to towarzystwo...

J

W obronie własnej
Podobna sytuacja zdarzyła się jednemu archeologowi na
polach sąsiedniego województwa. Oprócz długiego kija do
samoobrony zaopatrzony był przezornie w listy polecające
od wójta i proboszcza. Nie na wiele się mu jednak zdały, gdy
zdenerwowany chłop poszczuł go psem. Archeolog broniąc
się przed atakującym zwierzęciem uderzył go, niechcący
zabijając. Rozżalony chłop zaprowadził archeologa na milicję. Tutaj po sprawdzeniu dokumentów sierżant krzyknął
na rolnika: Ty głupi chłopie, toż to naukowiec!
Nieoczekiwana zmiana miejsc
W połowie lat 90. grupa studentów archeologii wykonywała badania na polach w województwie tarnowskim.
W pewnej chwili podszedł do nich starszy, ubogo odziany
mężczyzna i spytał, co tu robią. Któryś ze studentów zaczął
więc w przystępny sposób wyjaśniać, czym się zajmują itp.
W tym momencie mężczyzna przerwał mu i zaczął drobiazgowo wyliczać wszystkie okoliczne wykopaliska i znaleziska... a także kto i kiedy tam kopał. Okazało się, że pan jest
społecznym opiekunem zabytków i pasjonuje się archeologią.
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Pogańskie skarby
Pod koniec 1972 roku w okolicy Wiśniowej podczas prowadzonych prac melioracyjnych miejscowi robotnicy odnaleźli trzy
ciężkie przedmioty. Po odczyszczeniu okazało się, że są to dwie
bransolety oraz naszyjnik. Razem
ważyły prawie siedem i pół kilograma. Dla sprawdzenia, czy aby
nie są ze złota naszyjnik został przekazany miejscowemu kowalowi,
który go fachowo naciął. W takim
stanie ekipa odzyskała naszyjnik.
Jedną z bransolet kazała oddać
mężowi jedna z bogobojnych gospodyń, gdy dotarło do niej, że to
dzieło pogan...

Tajne wykopaliska w Świlczy
W roku 1970 pewien rolnik postanowił poszerzyć sobie
drogę dojazdową do pola. W czasie prac ziemnych na głębokości dwóch metrów odkopał bułę bursztynu oraz dwa paciorki.
Z tym znaleziskiem udał się do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Natychmiast rozpoczęto tzw. wykopaliska ratownicze,
w czasie których odnaleziono skarb rzymski: srebrne zapinki,
denary, złoty kolczyk i dużą ilość pogiętych srebrnych wyrobów. Cały czas istniała obawa, że na wieść o znalezisku chłopi
na własną rękę zaczną szukać skarbów i zniszczą stanowisko.
Pani archeolog prowadząca wykopaliska zaprzysięgła kopaczy – uczniów liceum – do tajemnicy, dopóki nie skończą
prac. Przez ponad miesiąc nikt nie puścił pary z ust.
Strajk na wykopie
W roku 1968 w czasie wykopalisk prowadzonych na
rzeszowskim Staromieściu kilkunastoosobowa grupa wynajętych kopaczy ogłosiła strajk. Podobno w Tarnowie za
godzinę pracy płacono 8 zł, a oni dostawali tylko 6. Po
wyjaśnieniu, że tamci nie mają zapewnionego jedzenie,
grupa powróciła do pracy.
Aprowizacja to trudna rzecz
W latach 80. w Polsce szalały „kartki” żywnościowe,
ciężko było cokolwiek kupić. W Bieczu w grupie studentów
był także Sudańczyk Iskandor Subhi, który postanowił przygotować coś „afrykańskiego”. Ci, którzy próbowali później
tej potrawy twierdzą, że składała się z dostępnych bez kartek
w pobliskim sklepie: kwaśnego mleka, cebuli, soli i papryki
w proszku. Problemy żołądkowe mieli wszyscy, a najbardziej
cierpiał sam kucharz, który ratując twarz zjadł najwięcej!
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W czasie wykopalisk prowadzonych w miejscowości
Werwczyna na Lubelszczyźnie archeolodzy spali w budynku
straży pożarnej. Obok niej mieściła się zlewnia mleka.
Codziennie rano czekało na nich wiaderko świeżego mleka.
Dobre duszki?
W czasie sezonu wykopaliskowego codziennie ktoś inny
pełni dyżur w kuchni. Jeden student postanowił zrobić
jajecznicę. Niestety było zarówno za mało jaj, jak i pieniędzy
w „puszce” kuchennej... Nie zastanawiając się wiele ruszył do
najbliższej zagrody, gdzie grzecznie poprosił o dwa jajka.
Gospodyni dała mu trzy i nie chciała wcale pieniędzy.
W następnym obejściu było tak samo... i uzbierał w ten
sposób 50 jajek – jajecznica więc wyszła gigant!.
Do historii przeszły eksperymenty kulinarne pewnej pani
profesor z Krakowa. Aby przyspieszyć te jakże przyziemne
zajęcia gotowała jajka na twardo w wodzie razem z... makaronem!

ziska. Na koniec, aby opłacić tego człowieka archeolodzy
postanowili zrobić zrzutkę, którą mogli rozliczyć dopiero
z późniejszych odszkodowań.
Inny gospodarz cały czas zadręczał archeologów, co się stanie z duszami tych, których szczątki wyjmuje się z grobów...
Na szczęście po uzyskaniu satysfakcjonującej odpowiedzi
pozwolił na spokojne kontynuowanie prac.

200 złotych od grobu
Istnieje zasada, że po zakończeniu prac wykopaliskowych
za zniszczony areał właściciel otrzymuje odszkodowanie.
W roku 1980 we wsi Dobre koło Kazimierza Dolnego rozpoczęto rozkopywać cmentarzysko. Najwięcej grobów znajdowało się na terenie gospodarza, który nie chciał późniejszego
odszkodowania, ale 200 zł od „ręki” za każdy odnaleziony na
jego terenie grób (stanowiło to wtedy równowartość dwóch
butelek wódki). Umowa stanęła. Wśród archeologów kręcił
się cały czas synek gospodarza, licząc pilnie kolejne znale-

Norma 20 urn
W Pysznicy odsłonięto olbrzymie cmentarzysko, liczące
kilkaset grobów z urnami. Po jakimś czasie archeolodzy ustalili dzienną normę – 20 urn. Nie można było wyciągać więcej,
ponieważ do każdej należało przygotować metryczkę z opisem do późniejszych opracowań, a to też zajmuje czas. Jeśli
jednak mimo wszystko na koniec dnia coś więcej odkopano,
to nie wyciągano tego, lecz zostawiano częściowo przysypane. Niestety, młodzież rozbijała te gliniane garczki w poszukiwaniu złota i denarów... n

Fot.: Internet (2)
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